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Προοίμιο
Το επιμορφωτικό υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Στιριξθσ
Επιμόρφωςθσ εκπονικθκε αρχικά ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθ
χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία» του ΕΡΕΑΕΚ ΛΛ, Γ’
ΚΡΣ και αφοροφςε ςτουσ κλάδουσ εκπαιδευτικϊν ΡΕ02 (Φιλόλογοι), ΡΕ03 (Μακθματικοί),
ΡΕ04 (Φυςικζσ Επιςτιμεσ) και ΡΕ60/70 (Δάςκαλοι και Νθπιαγωγοί). Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθ Διδακτικι
Ρράξθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ
(2007-2013), επικαιροποιικθκε το παραπάνω υλικό, ενϊ εκπονικθκε το επιμορφωτικό
υλικό για τουσ κλάδουσ ΡΕ19-20 (κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ).

Το επιμορφωτικό υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν περιλαμβάνει 6 τεφχθ: το
τεφχοσ 1, που περιζχει

το λεγόμενο Γενικό Μζροσ (αφορά όλουσ τουσ κλάδουσ

εκπαιδευτικϊν), και πζντε ακόμθ τεφχθ του Ειδικοφ μζρουσ, ζνα για κακζνα από τουσ 5
κλάδουσ. Το επιμορφωτικό υλικό που αφορά ςτο ειδικό μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν ΡΕ19/20 αποτελεί το τεφχοσ 6, διαιρεμζνο ςτα υποτεφχθ 6Α, 6Β, 6Γ.

Το επιμορφωτικό υλικό του παρόντοσ τεφχουσ 6Α (τμιμα του οποίου παριχκθ
χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρωτογενζσ υλικό το αντίςτοιχο υλικό τθσ εκπαίδευςθσ επιμορφωτϊν
ΡΕ19/201) δθμιουργικθκε από ςυγγραφικι ομάδα, με επικεφαλισ

τον Κακθγθτι του

Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Βαςίλειο Δαγδιλζλθ και ςυμμετζχοντεσ τουσ εξισ:

1



Καηανίδθ Λωάννθ



Μαλλιαράκθ Χριςτο

Το αντίςτοιχο Επιμορφωτικό Υλικό για τθν εκπαίδευςθ επιμορφωτϊν ςτα Ρανεπιςτθμιακά Κζντρα

Επιμόρφωςθσ (ΡΑΚΕ) δθμιουργικθκε από ςυγγραφικι ομάδα αποτελοφμενθ από τθν Κακθγιτρια του
ΕΚΡΑ Μαρία Γρθγοριάδου, τον Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Βαςίλειο Δαγδιλζλθ, τον
Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Βαςίλειο Κόμθ και τον Αναπλθρωτι Κακθγθτι του
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου Ακανάςιο Τηιμογιάννθ. Στο υλικό ςυνειςζφεραν οι Σοφία Αγγζλαινα,
Αγορίτςα Γόγουλου, Ευαγγελία Γουλι, Μαρία Γρθγοριάδου, Βαςίλειοσ Δαγδιλζλθσ, Βαςίλειοσ Κόμθσ,
Αναςτάςιοσ Λαδιάσ, Δθμιτριοσ Νικολόσ, Θλίασ Νίτςοσ, Στυλιανόσ Ξυνόγαλοσ, Γεϊργιοσ Ρανςελθνάσ,
Κυπαριςςία Ραπανικολάου, Δθμιτριοσ οφςςινοσ, Ευκφμιοσ Ταμποφρθσ, Γραμματικι Τςαγκάνου,
Ραναγιϊτθσ Τςιωτάκθσ, Nίκοσ Φαχαντίδθσ, Σταςινι Φράγκου.
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Ξυνόγαλο Στυλιανό



Ρανςελθνά Γεϊργιο



Χατηθφωτεινοφ Αικατερίνθ
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Ζνα τμιμα του επιμορφωτικοφ υλικοφ του Τεφχουσ 1 (Γενικό Μζροσ) χρθςιμοποιικθκε ωσ
πρωτογενζσ για τθν παραγωγι του παρόντοσ τεφχουσ 6Α. Το υλικό του τεφχουσ 1 είχε
δθμιουργθκεί και επικαιροποιθκεί από ςυγγραφικι ομάδα με επικεφαλισ τον Κακθγθτι του
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Βαςίλειο Δαγδιλζλθ και ςυνεργάτθ τον Ραπαδόπουλο Λωάννθ,
Λζκτορα του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ2.

Το επιμορφωτικό υλικό αυτό ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ ειδικισ
επιςτθμονικισ επιτροπισ, αποτελοφμενθσ από τουσ:


Χαράλαμπο Ηαγοφρα, Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, ο οποίοσ ζχει τθν
ευκφνθ ςυντονιςμοφ των εργαςιϊν τθσ επιτροπισ



Βαςίλειο Δαγδιλζλθ, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ



Βαςίλειο Κόμθ, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν



Δθμιτριο Κουτςογιάννθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου
Κεςςαλονίκθσ



Χρόνθ Κυνθγό, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν



Δθμιτριο Ψφλλο, Κακθγθτι Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ

Θ ωσ άνω ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι λειτουργεί ςτθν παροφςα Ρράξθ ωσ Επιςτθμονικι
Επιτροπι του ΛΤΥΕ-Διόφαντοσ, ςυμπράττοντοσ επιςτθμονικοφ φορζα υλοποίθςθσ του ζργου.

Το επιμορφωτικό υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεί ιδιοκτθςία του
ΥπΔΒΜΚ και καλφπτεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν προςταςία των πνευματικϊν
δικαιωμάτων των δθμιουργϊν.

2

Για το Γενικό Μζροσ του Επιμορφωτικοφ Υλικοφ για τα ΡΑΚΕ ςυνεργάςτθκαν και οι Καψάλθσ
Αχιλλζασ, πρϊθν Κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Ραπαδόπουλοσ Λωάννθσ, Λζκτορασ του
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Φαχαντίδθσ Νικόλαοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτο
Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ.
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ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 1
Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ –
διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ
1. ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Θ διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ αποδείχτθκε περίπλοκθ ςτθ διδακτικι πράξθ. Ρολλοί
μακθτζσ και ςπουδαςτζσ αντιμετωπίηουν προβλιματα κατανόθςθσ εννοιϊν, παρανόθςθσ
των χρθςιμοποιοφμενων τεχνικϊν, δυςκολίεσ ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου όταν
καλοφνται να αντιμετωπίςουν μια προβλθματικι κατάςταςθ. Θ διαπίςτωςθ αυτι κατζςτθςε
αναγκαία

τθ

ςυςτθματικι

διερεφνθςθ

των

κεμάτων

που

ςχετίηονται

με

τθ

διδαςκαλία/εκμάκθςθ τα Ρλθροφορικισ, ζτςι ϊςτε τελικά θ διδαςκαλία τθσ να καταςτεί πιο
αποτελεςματικι, δθλαδι οι μακθτζσ ι ςπουδαςτζσ να μακαίνουν «καλφτερα». Στθν
παροφςα ενότθτα κα παρουςιαςτοφν μερικζσ ζννοιεσ από τθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ,
τον κλάδο δθλαδι που ερευνά τα κζματα που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία τθσ
Ρλθροφορικισ.
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ – ενόσ κλάδου τθσ Ρλθροφορικισ
που ζχει προφανϊσ κεντρικι ςθμαςία.
Στθ ςυνζχεια, βαςιςμζνο πάνω ςτθ κεωρία αυτι, κα δοκεί ζνα πλαίςιο για μια ιδιαίτερθ
κατθγορία λογιςμικϊν που

χρθςιμοποιοφνται ςτθ διδαςκαλία, τουσ λεγόμενουσ

προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ.
Στο τελευταίο τμιμα παρουςιάηονται οριςμζνοι προγραμματιςτικοί μικρόκοςμοι και τρόποι
με τουσ οποίουσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία.

2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 3-4 διδακτικζσ ϊρεσ.

3. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Οι επιμορφοφμενοι ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ κα πρζπει:


Να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ των κυριοτζρων εννοιϊν τθσ Διδακτικισ τθσ Ρλθροφορικισ
και να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τισ ζννοιεσ αυτζσ όταν τισ ςυναντιςουν μζςα ςε
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ςυγκεκριμζνα (διδακτικά) παραδείγματα


Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ παραδοχζσ των μικρόκοςμων προγραμματιςμοφ και των
προβλθματικϊν που τουσ διζπουν



Να γνωρίηουν μερικοφσ μικρόκοςμουσ προγραμματιςμοφ, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ
να τουσ αναηθτιςουν (για παράδειγμα ςτο Διαδίκτυο), να ζχουν μια πρϊτθ, μικρι
εμπειρία από τουλάχιςτον ζναν από αυτοφσ και να ζχουν μια ςτοιχειϊδθ γνϊςθ των
χαρακτθριςτικϊν τουσ (για παράδειγμα να γνωρίηουν αν ζνασ ςυγκεκριμζνοσ Ο
μικρόκοςμοσ είναι Logo-like).

4. ΘΕΩΡΘΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΠΟ ΣΘ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
One of our greatest needs in research ideas on
mathematical learning and thinking is for
conceptual, theory-building analyses of the
assumptions we are using in our research (Kilpatrick
1981, p. 370)

H ανάγκθ για ζνα κεωρθτικό πλαίςιο
Οι ζρευνεσ ςχετικά με τθ διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ τθσ Ρλθροφορικισ - και ιδιαίτερα για
τον προγραμματιςμό των HY - ζχουν γνωρίςει μια ςθμαντικότατθ ανάπτυξθ τα τελευταία 3040 χρόνια. Οι ζρευνεσ αυτζσ δεν ζχουν βζβαια γνωρίςει μια ςφμμετρθ ανάπτυξθ, δθλαδι
όλα τα ςχετικά αντικείμενα δεν ζχουν ερευνθκεί ςτον ίδιο βακμό: για παράδειγμα o
προγραμματιςμόσ των HY ζχει ίςωσ τθ μερίδα του λζοντοσ ςτο ςφνολο των ερευνθτικϊν
δραςτθριοτιτων κι οι ζρευνεσ που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία ειςαγωγικϊν εννοιϊν ςτθν
Ρλθροφορικι (τα λεγόμενα προβλιματα του αλφαβθτιςμοφ ςτθν Πλθροφορικι ι τον
προγραμματιςμό) είναι πολφ περιςςότερεσ των υπολοίπων. Υπενκυμίηουμε ότι ζχουν
ερευνθκεί κυρίωσ αντικείμενα όπωσ:


τα προβλιματα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ κατανόθςθσ των μεταβλθτϊν,



οι δομζσ επανάλθψθσ (βρόχοι),



οι εντολζσ επιλογισ (εντολζσ τφπου if then else κλπ) όπωσ θ LISP ι λογικοφ
προγραμματιςμοφ όπωσ θ Prolog κλπ ςε επιτακτικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (π.χ.
Pascal, ςε αντιδιαςτολι με γλϊςςεσ ςυναρτθςιακοφ προγραμματιςμοφ),



θ αναδρομικότθτα κυρίωσ ςε γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ θ αναδρομικότθτα είναι κυρίαρχθ
(όπωσ θ LOGO).

Εκτόσ από τα παραπάνω, ζχουν διερευνθκεί επίςθσ κάποια ιδιαίτερα κζματα όπωσ θ
«μεταφορά γνϊςεων» από ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον ςε άλλο, θ ειςαγωγι ςτον
λογικό προγραμματιςμό ι τον παράλλθλο προγραμματιςμό. Σε μεγάλο βακμό, όπωσ είναι
εφλογο, θ ζρευνα ςτθ Διδακτικι ακολοφκθςε το «κφμα» των προγραμματιςτικϊν μοντζλων
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που είναι ι υπιρξαν κυρίαρχα. Για παράδειγμα, ςιμερα, ζνα πολφ μεγάλο τμιμα των
ςχετικϊν ερευνϊν ςχετίηεται με τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ.
Αντίκετα,

άλλα

κζματα

όπωσ

για

παράδειγμα

θ

διδαςκαλία

του

δομθμζνου

προγραμματιςμοφ και μάλιςτα ςε επίπεδο υψθλότερο από τθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, ζχουν διερευνθκεί πολφ λιγότερο. Οι λόγοι των ανιςόρροπθσ αυτισ κατανομισ
δεν πρόκειται να εξεταςτοφν εδϊ, απλϊσ επιςθμαίνονται.
Στο ςφνολο των ςχετικϊν εργαςιϊν ωςτόςο, παρά το μεγάλο εφροσ τθσ κεματικισ, υπάρχει
ζνασ κοινόσ παρονομαςτισ: μια ανεπάρκεια κεωρθτικοφ πλαιςίου.
Με τον όρο κεωρθτικό πλαίςιο εννοοφμε ζνα πλαίςιο αναφοράσ, ζνα ςφνολο υποκζςεων
δθλαδι, μζςα ςτο οποίο οι προτάςεισ μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ (οι υποκζςεισ εργαςίασ, οι
αναλφςεισ, τ' αποτελζςματα και το πεδίο ιςχφοσ των) αποκτοφν νόθμα ςε ςχζςθ μ' αυτό που
αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο τθσ ζρευνασ: τα φαινόμενα δθλαδι τθσ διδαςκαλίασ κι
εκμάκθςθσ των προγραμματιςτικϊν εννοιϊν και του προγραμματιςμοφ γενικότερα, ς' ζνα
περιβάλλον ειδικά οργανωμζνο για το ςκοπό αυτό (το εκπαιδευτικό ςφςτθμα).
Το μικρό απόςπαςμα του J. Kilpatrick που παρατίκεται ωσ ζξεργο ςτθν αρχι τθσ
παραγράφου, ςυνοψίηει τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ διδακτικι των Mακθματικϊν,
αλλά τθν παρακζςαμε γιατί εξίςου καλά εκφράηει τθν ουςιαςτικότερθ ανάγκθ που
υφίςταται ςιμερα και ςτθ διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ.
Ζνα εφλογο ερϊτθμα είναι το εξισ: όςοι διδάςκουν Ρλθροφορικι και
προγραμματιςμό, για ποιο λόγο χρειάηονται ζνα κεωρθτικό πλαίςιο; Τι
χρειάηεται ζνα κεωρθτικό πλαίςιο Διδακτικισ για να διδάξει κάποιοσ τισ
επαναλθπτικζσ δομζσ ι τθν κλθρονομικότθτα;
Το κεωρθτικό πλαίςιο επιτρζπει τθ νοθματοδότθςθ των διδακτικϊν
φαινομζνων και άρα τον καλφτερο ζλεγχο τθσ διδαςκαλίασ.
Ζνα, ακραίο είναι θ αλικεια, παράδειγμα είναι το πζςιμο των μιλων: πριν το
Νεφτωνα ςτα μάτια των ανκρϊπων το πζςιμο τουσ δεν είχε εξιγθςθ. Τα μιλα
απλϊσ πζφταν (και μάλιςτα κάτω από τθ μθλιά). Μετά όμωσ, χάρθ ςτθ κεωρία
του, γνωρίηουμε ότι θ Γθ τα ζλκει – και μάλιςτα ότι και τα μιλα ζλκουν τθ Γθ. Θ
κεωρία του Νεφτωνα επζτρεψε όχι μόνο να κατανοιςουμε τθν πτϊςθ των
μιλων, αλλά και όλων ςωμάτων, ςε όλο το Σφμπαν, να γίνουν προβλζψεισ
φαινομζνων, να καταςκευαςτοφν δορυφόροι κλπ.
Βζβαια θ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ, δεν ζχει τζτοιεσ φιλοδοξίεσ. Μπορεί
όμωσ να κζςει ζνα πλαίςιο για τθν κατανόθςθ των δυςκολιϊν των μακθτϊν,
τθν αντιμετϊπιςθ των ςυςτθματικϊν λακϊν τουσ και τθν πιο αποτελεςματικι
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διδαςκαλία: για παράδειγμα ο εκπαιδευτικόσ να γνωρίηει εκ των προτζρων τα
πικανά εμπόδια που κα ςυναντιςουν οι μακθτζσ και να προετοιμάςει
κατάλλθλα το μάκθμα.

Δυο προκαταρκτικζσ παρατθριςεισ επιβάλλονται:
α) κα πρζπει ίςωσ να καταςτιςουμε ςαφζσ το γεγονόσ ότι θ Διδακτικι (τθσ Ρλθροφορικισ,
αλλά και των Mακθματικϊν, τθσ Φυςικισ κλπ) διακρίνεται ωσ ξεχωριςτόσ κλάδοσ από μια
ςειρά άλλων κλάδων όπωσ θ παιδαγωγικι, θ γνωςτικι ψυχολογία, θ επιςτθμολογία κλπ
κατά τοφτο: θ διδακτικι όχι μόνο επικεντρϊνεται ιδιαίτερα ςτα προβλιματα τθσ
διδαςκαλίασ αλλά και κάνει αποκλειςτικζσ αναφορζσ ςτο προσ διδαςκαλία αντικείμενο ,
δθλαδι κεωρεί τα ςχετικά φαινόμενα ςτο πλαίςιο τθσ ιδιαίτερου επιςτθμονικοφ κλάδου
ςτον οποίο αναφζρεται (ςτθν περίπτωςθ μασ τθσ Ρλθροφορικισ κι ιδιαίτερα του
προγραμματιςμοφ).
β) μια δεφτερθ παρατιρθςθ αφορά ςτθν ζννοια τθσ "κεωρίασ": θ κεωρία εξυπονοεί ζνα
ςυναφζσ και μθ αντιφατικό εννοιολογικό πλαίςιο το οποίο αποςκοπεί ςτθν ερμθνεία και
πρόβλεψθ φαινομζνων ςχετικϊν μ' ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο.
H κεωρία πρζπει βζβαια να ςυνδζεται με ειδικά και ςαφϊσ κακοριςμζνα προβλιματα και
κατ' αυτιν τθν ζννοια ίςωσ ο καταλλθλότεροσ όροσ για τθν περιγραφι του πλαιςίου τθσ
Διδακτικισ ςτο οποίο κάνουμε αναφορά είναι θ "προβλθματικι". Mια προβλθματικι είναι
ευρφτερθ από τθν κεωρία, παραπζμπει ς' αυτιν αλλά δεν ςυνοψίηεται ς' αυτιν.
Για να δϊςουμε ζνα παράδειγμα, αν ζνασ ερευνθτισ προτείνει ςε μια ομάδα μακθτϊν μια
ςειρά από ερωτιςεισ ϊςτε να εξακριβϊςει τισ αντιλιψεισ τουσ τισ ςχετικζσ με τθν ζννοια τθσ
μεταβλθτισ, οφείλει ν' αποςαφθνίςει και να διευκρινίςει τισ υποκζςεισ που κάνει:
- ότι δθλαδι πράγματι υπάρχουν κάποιεσ ιδιαίτερεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν
- ότι οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα ερωτιματα που κζτει κα τον βοθκιςουν
ςτθν διερεφνθςθ των αντιλιψεων αυτϊν κλπ.

Οι αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν
Στθ μελζτθ των διδακτικϊν φαινομζνων που μασ απαςχολοφν, κεντρικό ρόλο παίηουν οι
λεγόμενεσ αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν: πρόκειται για ζνα ςφνολο υποκετικϊν γνϊςεων τισ
οποίεσ ο ερευνθτισ αποδίδει ςτο μακθτι ι το ςπουδαςτι προκειμζνου να περιγράψει και
να προβλζψει οριςμζνεσ από τισ αντιδράςεισ του. Οι αντιλιψεισ αυτζσ μποροφν να ζχουν
διάφορεσ πθγζσ: μπορεί εξίςου καλά να προζρχονται από τον κοινωνικό περίγυρο, τθν
κακθμερινι εμπειρία αλλά και τισ ίδιεσ τισ διδακτικζσ πρακτικζσ κλπ.
Οι αντιλιψεισ λοιπόν λειτουργοφν ωσ ζνα είδοσ γνϊςεων - αποτελοφν ςτθν πραγματικότθτα
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μια γνϊςθ θ οποία κακοδθγεί τθν πράξθ. Οι αντιλιψεισ αυτζσ δεν είναι βζβαια άμεςα
παρατθριςιμεσ: ςυνάγουμε τθν φπαρξθ τουσ (δθλαδι τθν κεωρθτικι φπαρξθ τουσ) από τθν
παραγωγι των μακθτϊν και ςπουδαςτϊν (τουσ αλγόρικμουσ και προγράμματα τουσ, τισ
απαντιςεισ και τα ςχόλια τουσ κ.ά.). Θ φπαρξθ ςυςτθματικϊν λακϊν - λακϊν δθλαδι που
ζχουν ζναν επίμονο και διαρκι, γενικευμζνο χαρακτιρα - αποδίδεται ςτθ φπαρξθ ςχετικϊν
αντιλιψεων.
Το λάκοσ δθλαδι δεν είναι μόνο το αποτζλεςμα τθσ άγνοιασ, τθσ αβεβαιότθτασ, τθσ τφχθσ όπωσ κεωροφν οι εμπειρικιςτικζσ ι μπθχεβιοριςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ, αλλά είναι και το
αποτζλεςμα μιασ προγενζςτερθσ γνϊςθσ, που κάποτε ιταν αποτελεςματικι, είχε
ενδιαφζρον, αλλά τϊρα αποδεικνφεται λανκαςμζνθ ι απλά ακατάλλθλθ. Tα λάκθ αυτοφ
του τφπου δεν είναι απρόβλεπτα, οφτε “πλάνεσ” - παράγονται από εμπόδια.
Ραρακζτουμε οριςμζνα παραδείγματα:

Απλοϊκζσ αντιλιψεισ: το παράδειγμα του ανκρωπομορφιςμοφ
Ζνα παράδειγμα εδραιωμζνθσ αντίλθψθσ, «κλαςςικό» ςτο είδοσ του, αντιςτοιχεί ςτθν
ονομαηόμενθ ανκρωπομορφικι αντίλθψθ. O ςχετικόσ όροσ οφείλεται ςτον Pea R. D. [1984]
και χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει το γεγονόσ ότι οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ πολλζσ
φορζσ ερμθνεφουν τα προγράμματα και γενικότερα τθν επικοινωνία τουσ με ζνα
πλθροφορικό ςφςτθμα όχι με βάςθ τουσ ςυντακτικοφσ και ςθμαςιολογικοφσ κανόνεσ (syntax,
semantics) τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ γλϊςςασ (προγραμματιςμοφ, γλϊςςασ εντολϊν κλπ),
αλλ' αποδίδοντασ ςτο αντίςτοιχο πρόγραμμα ζνα νόθμα ευρφτερο του πραγματικοφ, ςαν να
επρόκειτο για ζναν διάλογο μ' άνκρωπο. H ανκρωπομορφικι αντίλθψθ ζχει διάφορεσ
εκφράςεισ, όπωσ αναφζρει και ο Pea. Ωσ μια τζτοια εκδιλωςθ ανκρωπομορφιςμοφ
κεωροφμε το γεγονόσ ότι, κυρίωσ οι νεαροί μακθτζσ, ζχουν τθν τάςθ - τισ πρϊτεσ φορζσ που
χρθςιμοποιοφν ζναν τερματικό ςτακμό ι ζναν μικροχπολογιςτι - να κεωροφν ότι μποροφν
να ζχουν «διάλογο» με το ςφςτθμα, όπωσ ςτον παρακάτω διάλογο (πρόκειται για εντελϊσ
αυκεντικό περιςτατικό):
Mακθτισ

: MY NAME IS GEORGE. WHAT IS YOUR NAME ?

Ρλθρ. ςφςτ.

: Bad command or missing file

Mακθτισ

: .............

O όροσ ανκρωπομορφικι αντίλθψθ αντιςτοιχεί ςτθν ερευνθτικι υπόκεςθ ότι θ λανκαςμζνθ
ερμθνεία του προγράμματοσ οφείλεται ςε μια λανκαςμζνθ αντίλθψθ (δθλαδι ςε μια
υποκετικι γνϊςθ των μακθτϊν) που ονομάηεται ανκρωπομορφικι γιατί οι μακθτζσ
ςυμπεριφζρονται ςαν το πλθροφορικό ςφςτθμα να διζκετε μια αυτόνομθ ανκρϊπινθ νόθςθ
- χωρίσ αυτό να ςθμαίνει βζβαια ότι οι μακθτζσ πιςτεφουν ςτ' αλικεια ςτθν φπαρξθ μιασ
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αυτόνομθσ νόθςθσ ςτο «εςωτερικό» του H.Y. Aπλϊσ ςυμπεριφζρονται ςαν... Ανάλογθ
αντίλθψθ με αυτιν είναι εκείνθ κατά τθν οποία οι νεαροί μακθτζσ μεταφζρουν ςτο
προγραμματιςτικό περιβάλλον ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων από άλλα περιβάλλοντα
- χωρίσ να κάνουν τισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ. Aν, για παράδειγμα, προτακεί ςε
αρχάριουσ μακθτζσ το ακόλουκο πρόγραμμα:
...
EMVADON:= VASIS * YPSOS
READLN (VASIS);
READLN (YPSOS);
WRITELN (EMVADON);
...
και τουσ ηθτθκεί να προβλζψουν το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του (αν για παράδειγμα
δοκοφν οι τιμζσ 8 και 4 ςτισ μεταβλθτζσ VASIS και YPSOS αντίςτοιχα), το ςφνολο των
μακθτϊν προβλζπει ωσ απάντθςθ τον αρικμό 32 (Pea R. D. *1984], Dagdilelis V. [1986]). H
απάντθςθ αυτι κα ιταν βζβαια ορκι αν επρόκειτο για μια ςυνθκιςμζνθ άςκθςθ ςχολικισ
γεωμετρίασ όχι όμωσ για ζνα πρόγραμμα H.Y.
Το γεγονόσ ότι το φαινόμενο αυτό ζχει διαπιςτωκεί:


με μακθτζσ προερχόμενουσ από τρεισ τουλάχιςτον διαφορετικζσ χϊρεσ,



οι οποίοι ζχουν διδαχκεί τα ςχετικά αντικείμενα από διαφορετικοφσ κακθγθτζσ - που
χρθςιμοποίθςαν βζβαια και διαφορετικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ -

δείχνει ότι το πρόβλθμα μοιάηει να προζρχεται από ζνα αίτιο ανεξάρτθτο τθσ μεκόδου
διδαςκαλίασ. Λαμβάνουν υπ' όψθ τουσ το γεγονόσ ότι όλα τα δεδομζνα του προβλιματοσ
εμπεριζχονται ςτο πρόγραμμα (ο τφποσ του εμβαδοφ και τα μικθ βάςεωσ και φψουσ) και
κεωροφν αυτόματα (και βεβαίωσ λανκαςμζνα) ότι το πλθροφορικό ςφςτθμα (δθλαδι ο HY
και το λογιςμικό) κα παράςχει τθν ςωςτι απάντθςθ, χωρίσ να λαμβάνουν ταυτόχρονα υπ'
όψθ τουσ και το γεγονόσ ότι θ λειτουργία του προγράμματοσ είναι γραμμικι κι όχι
«παράλλθλθ» ι οπιςκοδρομοφςα (ο Pea προτείνει ακριβϊσ τον όρο «παραλλθλιςμόσ» για
να χαρακτθρίςει αυτι τθν κατθγορία λακϊν).

Aντιλιψεισ ςχετιηόμενεσ με τθ χριςθ επαναλθπτικϊν διαδικαςιϊν
O ανκρωπομορφιςμόσ αυτόσ, ασ τον ονομάςουμε «απλοϊκό», φαίνεται να εξαφανίηεται
ςχετικά γριγορα με τθν πάροδο του χρόνου - χωρίσ ν' απαιτθκεί κάποια ιδιαίτερθ διδακτικι
μζκοδοσ. Άλλεσ όμωσ μορφζσ λανκαςμζνθσ ερμθνείασ αλγορίκμων και προγραμμάτων
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φαίνονται να είναι περιςςότερο επίμονεσ κι εμφανίηονται και ςε λιγότερο αρχάριουσ
ςπουδαςτζσ: για παράδειγμα θ χριςθ των βρόχων και γενικότερα των επαναλθπτικϊν
διαδικαςιϊν, παραμζνει πολφ ςυχνά ζνα κζμα το οποίο οι ςπουδαςτζσ δεν κατανοοφν
απόλυτα (για περιςςότερα παραδείγματα δεσ τισ εξωτερικζσ πθγζσ).
Οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφερόμαςτε παραπάνω μποροφν να δϊςουν τθν εντφπωςθ
του περικωριακοφ φαινομζνου, τθν εντφπωςθ δθλαδι ότι δεν παίηουν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν
πορεία του διδαςκόμενου. Τοφτο όμωσ δεν αλθκεφει γιατί οριςμζνεσ αντιλιψεισ των
μακθτϊν - ςυνδεόμενεσ για παράδειγμα με τθ χριςθ των βρόχων - αποτελοφν ουςιαςτικό
αναςταλτικό παράγοντα ςτθν πορεία και θ υπζρβαςθ τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν πρόοδο
του μακθτι.
Tα είδθ των ςυςτθματικϊν λακϊν που αναφζραμε παραπάνω αφοροφν ςε αρχάριουσ
μακθτζσ και ζνα εφλογο ερϊτθμα που προκφπτει είναι το ακόλουκο: ςυςτθματικά λάκθ ι
δυςκολίεσ εμφανίηονται και ςε ςπουδαςτζσ λιγότερο αρχάριουσ; H απάντθςθ είναι και πάλι
καταφατικι.

H αναδρομι
Σ' ζνα διαφορετικό επίπεδο αναφζρουμε επίςθσ τισ δυςκολίεσ που ςυχνά ςυναντοφν οι
ςπουδαςτζσ ςτθ χριςθ αναδρομικϊν διαδικαςιϊν. Aν και θ αναδρομι αποτελεί ζνα
ςπουδαίο διανοθτικό εργαλείο για τθν αλγορικμικι επίλυςθ προβλθμάτων και
χαρακτθρίηεται από τθν μεγάλθ τθσ απλότθτα, ςφμφωνα τουλάχιςτον με τθ γνϊμθ πολλϊν
επιςτθμόνων (Arsac J. *1983+), ωςτόςο θ χριςθ αναδρομικϊν διαδικαςιϊν φαίνεται πωσ
είναι εξαιρετικά δυςχερισ όχι μόνο για τουσ νεαροφσ μακθτζσ, αλλά ακόμθ και για
ςπουδαςτζσ πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου. Tο πρόβλθμα τθσ καταςκευισ αναδρομικϊν
διαδικαςιϊν ζχει διερευνθκεί εκτεταμζνα ςε νεαρά παιδιά ςχολικισ θλικίασ κι εφιβουσ
(παράδειγμα οι ςχετικζσ μελζτεσ για τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ LOGO), αλλά, απ' όςο
γνωρίηουμε, ζχει ελάχιςτα μελετθκεί ςε ςπουδαςτζσ πζραν τθσ δευτεροβακμίου
εκπαιδεφςεωσ (εκτόσ από μια ςειρά ερευνϊν για τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ PROLOG). Ραρ' όλθ
τθν ζλλειψθ ςχετικϊν ερευνϊν, είναι ωςτόςο γενικά αποδεκτι θ παρατιρθςθ ότι ςυχνά οι
ςπουδαςτζσ διαχειρίηονται με λανκαςμζνο τρόπο τισ αναδρομικζσ διαδικαςίεσ ι αδυνατοφν
να τισ χρθςιμοποιιςουν - και τοφτο ακόμθ κι όταν τα προτεινόμενα προβλιματα ζχουν
λφςεισ που περιγράφονται με προφανι τρόπο ςε άλλο περιβάλλον. Ασ κεωριςουμε το
παράδειγμα ενόσ κλαςςικοφ προβλιματοσ: επικυμοφμε από ζνα κείμενο να εξαλείψουμε τα
περίςςια κενά (αν υπάρχουν) ανάμεςα ςτισ λζξεισ του (μια διαδικαςία ςυνικθσ ςε
επεξεργαςία κειμζνου). Ενϊ θ μζκοδοσ για τθν εξάλειψθ των περίςςιων κενϊν
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προφανισ, ωςτόςο θ αλγορικμικι περιγραφι μιασ τζτοιασ διαδικαςίασ είναι λιγότερο
τετριμμζνθ και θ περιγραφι μιασ αναδρομικισ ςυνάρτθςθσ
F(κείμενο, κείμενο)
θ οποία κα δεχόταν ωσ όριςμα ζνα κείμενο και κα ζδινε ωσ αποτζλεςμα το ίδιο κείμενο
απαλλαγμζνο από τα περίςςια κενά, είναι ακόμθ πιο δυςχερισ.
Aκόμθ, θ απευκείασ ςχεδίαςθ ι καταςκευι ςχθμάτων με «αναδρομικι» δομι, (δθλαδι με
δομι θ οποία μπορεί να περιγραφεί αναδρομικά), όπωσ το παρακάτω:

είναι βζβαια τετριμμζνθ, αλλ' αντίκετα θ περιγραφι μιασ αναδρομικισ διαδικαςίασ για τθν
ςχεδίαςθ τουσ από ζνα πλθροφορικό ςφςτθμα είναι λιγότερο τετριμμζνθ.
Τα ςχετικά λοιπόν κζματα κα πρζπει, κατά τεκμιριο, να κεωρθκοφν «δφςκολα» για τουσ
ςπουδαςτζσ.

Οι ακαδθμαϊκοί και οι επαγγελματίεσ προγραμματιςτζσ: θ ςχζςθ με τα
«λάκθ»
H τελευταία κατθγορία προγραμματιςτϊν για τουσ οποίουσ τίκεται το ερϊτθμα των
«δυςκολιϊν» είναι οι ζμπειροι προγραμματιςτζσ. Υπάρχουν ςυςτθματικά λάκθ ςτουσ
επαγγελματίεσ προγραμματιςτζσ; Μποροφν τα λάκθ αυτά ν' αποδοκοφν ςε λανκαςμζνεσ
αντιλιψεισ των προγραμματιςτϊν; H απάντθςθ είναι και πάλι καταφατικι - αν και τοφτο
μοιάηει με παράδοξο: πϊσ είναι δυνατό οι πεπειραμζνοι προγραμματιςτζσ να κάνουν
ςυςτθματικά λάκθ; Ρϊσ είναι δυνατό να εκφράςουν λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ πεπειραμζνοι
προγραμματιςτζσ;
Αρχικά είναι βζβαια γνωςτό ότι, γενικά, το παραγόμενο λογιςμικό όχι μόνο δεν είναι
απαλλαγμζνο λακϊν αλλ' επιπλζον θ εκςφαλμάτωςθ του (debugging)

αποτελεί ζναν

εξαιρετικό δφςκολο τομζα κι αςφαλϊσ ζναν από τουσ δαπανθρότερουσ ςτθν παραγωγι
λογιςμικοφ (αργότερα κα ζχουμε τθν ευκαιρία να αναφερκοφμε εκτενζςτερα ςτο κζμα). H
ανάλυςθ των λακϊν (για παράδειγμα ςτο ειςαγωγικό μζροσ του Beizer B. *1983+) δείχνει ότι
θ λανκαςμζνθ χριςθ βρόχων ι θ λανκαςμζνθ-ελλιπισ απόδοςθ αρχικϊν τιμϊν ςε
μεταβλθτζσ

(initializing)

αποτελοφν

ςυνικθ

ςφάλματα

ςτουσ

επαγγελματίεσ

προγραμματιςτζσ.
Ρζραν όμωσ τθσ γενικισ αυτισ κεϊρθςθσ των ςφαλμάτων, κα μποροφςαν να αναφερκοφν
και ςυγκεκριμζνα παραδείγματα προβλθμάτων θ λφςθ των οποίων ςυχνά χαρακτθρίηεται
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από λάκθ. Μερικά τζτοια παραδείγματα δίνονται παρακάτω:

1. Tο πρόβλθμα τθσ δυαδικισ αναηιτθςθσ (binary search).
Ρρόκειται για ζνα διάςθμο πρόβλθμα, τετριμμζνο, τουλάχιςτον εκ πρϊτθσ όψεωσ, και
μεγζκουσ που δεν ξεπερνά τισ 10-15 γραμμζσ. Ραρ' όλ' αυτά θ πολυπλοκότθτα τθσ λφςεϊσ
του είναι μεγάλθ. O τρόποσ με τον οποίο ο προγραμματιςτισ αναπαριςτά νοθτά τθν
λειτουργία του αλγόρικμου παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθν επιλογι των αναλλοίωτων ςχζςεων
(invariances) κι επομζνωσ ςτθν καταςκευι του αλγόρικμου (δεσ για παράδειγμα Papadakos
Nikos [1988]). O Lesuisse R. [1983+ αναλφοντασ πολλοφσ δθμοςιευμζνουσ αλγορίκμουσ
δυαδικισ αναηιτθςθσ ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά, επιςθμαίνει το γεγονόσ ότι οι
αλγόρικμοι καταςκευάςτθκαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με βάςθ μια νοθτι αναπαράςταςθ τθσ
λειτουργίασ τουσ, με αποτζλεςμα οριςμζνοι απ' αυτοφσ να εμφανίηουν μια ςειρά ατελειϊν
και λακϊν. O Lesuisse κατατάςςει τουσ αλγόρικμουσ ςε τζςςερισ κατθγορίεσ και κάνει τθν
υπόκεςθ ότι πθγι των λακϊν είναι τελικά ο τρόποσ τθσ ςφλλθψθσ και καταςκευισ του
αλγόρικμου - με άλλα λόγια τα λάκθ κι οι αςάφειεσ δεν είναι τυχαία αλλά θ πθγι τουσ
μπορεί να προςδιοριςτεί ςτον ίδιο τον τρόπο καταςκευισ τουσ.

2. Δυο προβλιματα επεξεργαςίασ κειμζνου
Tο πρϊτο αναφζρεται ςε μια μικρι διαδικαςία (procedure) θ οποία όταν δεχκεί ωσ όριςμα
ζνα κείμενο επιςτρζφει ωσ αποτζλεςμα ζνα κείμενο ευκυγραμμιςμζνο δεξιά. O αλγόρικμοσ
προτάκθκε μαηί με τθν απόδειξθ του από τον Naur P. *1972 b+ και μάλιςτα ωσ υπόδειγμα
αποδεικτικισ μεκοδολογίασ, αλλά όπωσ δείχνει ο Lesuisse R. *1984+, ο αλγόρικμοσ περιζχει
λάκθ. Ωσ πθγι των λακϊν ο Lesuisse R. κεωρεί τθν λανκαςμζνθ αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ από τον Naur P. και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο γεγονόσ ότι ο Naur P. αντιμετϊπιςε
μ' εςφαλμζνο τρόπο τα ίδια τ' αντικείμενα τα οποία επεξεργαηόταν ο αλγόρικμοσ του
(δθλαδι λζξεισ, παραγράφουσ, προτάςεισ). Tο ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό και για τθ δικι
μασ εργαςία, διότι ενιςχφει τθν υπόκεςθ ότι θ ςχεδίαςθ ορκϊν αλγορίκμων δεν ςθμαίνει
απλά τθν εφαρμογι οριςμζνων τεχνικϊν, αλλά απαιτεί μια πολφ ριηικότερθ μεταβολι ςτθν
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Στο ςθμείο αυτό -κα επανζλκουμε αργότερα.
Tο δεφτερο παράδειγμα είναι ζνα πρόβλθμα επινοθμζνο από τουσ Henderson P., Snowdon
R. *1972+ ακριβϊσ για να χρθςιμοποιθκεί ωσ παράδειγμα ςτθ διδαςκαλία του δομθμζνου
προγραμματιςμοφ (structured programming). Zθτείται θ καταςκευι ενόσ αλγόρικμου για τθ
μζτρθςθ του πλικουσ των λζξεων που υπάρχουν ςε μια ςειρά τθλεγραφθμάτων (telegram
flow analysis). Ραρά τθ φαινομενικι απλότθτα του προβλιματοσ, υπιρξαν μια ςειρά
δθμοςιευμζνεσ λφςεισ - που περιείχαν λάκθ όμωσ - από ζμπειρουσ προγραμματιςτζσ
(αναφζρουμε ενδεικτικά τον Ledgard H. *1973+). Οι ιδιαιτερότθτεσ του αλγορίκμου τον ζχουν
καταςτιςει «κλαςςικό» για τθ διδαςκαλία του δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Κα
αναφερκοφμε ιδιαίτερα ςτο πρόβλθμα αυτό, διότι το χρθςιμοποιιςαμε ςτα πειράματα που
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πραγματοποιιςαμε με ςπουδαςτζσ.

3. Λάκθ, δοκιμζσ και ςφγχρονθ τεχνολογία λογιςμικοφ
Οριςμζνοι πλθροφορικοί, ζχοντασ υιοκετιςει μια οπτικι γωνία πλθςιζςτερα ςτισ ανάγκεσ
του επαγγελματία προγραμματιςτι παρά ςτισ ανάγκεσ του ακαδθμαϊκοφ ερευνθτι (κ'
αναφερκοφμε λεπτομερζςτερα ςτο κζμα ςε κατοπινζσ παραγράφουσ) κεωροφν ότι οι
μοντζρνεσ μεκοδολογίεσ για τθν επικφρωςθ αλγορίκμων δεν εξαςφαλίηουν οπωςδιποτε τθ
δθμιουργία πιο αξιόπιςτων αλγορίκμων κι εκκζτουν μια ςειρά περιπτϊςεων δθμοςιευμζνων
αλγορίκμων οι οποίοι περιζχουν αςάφειεσ, λάκθ, παραλείψεισ κι εξαιρζςεισ που δεν
μνθμονεφονται.

4. Ζνασ αλγόρικμοσ "αποκομιδισ απορριμμάτων" (garbage collection)
Τζλοσ, αναφζρουμε και το παράδειγμα ενόσ αλγορίκμου "αποκομιδισ απορριμμάτων" ο
οποίοσ δθμοςιεφτθκε ςτο ζγκυρο περιοδικό CACM και μάλιςτα βραβεφκθκε, αλλά περιείχε
λάκθ (αναφζρεται από τον Gries D. [1977] ).
Επιχειρϊντασ να διερευνιςουμε τα πικανά αίτια, τισ "πθγζσ" οριςμζνων αντιλιψεων των
μακθτϊν και ςπουδαςτϊν μποροφμε να διαπιςτϊςουμε τα εξισ:
α) H αντίλθψθ του παραλλθλιςμοφ τθν οποία αναφζραμε, μπορεί να οφείλεται ςτθν ελλιπι
κατανόθςθ των αρχϊν λειτουργίασ των πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων κι ιδιαίτερα ςτο γεγονόσ
ότι τα προγράμματα - και μάλιςτα τα μικροςκοπικά προγράμματα που ςυνικωσ
καταςκευάηουν οι ςπουδαςτζσ - εκτελοφνται πολφ γριγορα: it looks at the program all at
once because it is so fast ςχολίαςε ζνασ ςπουδαςτισ όταν ρωτικθκε ςε μια ςχετικι ζρευνα
(Pea *1984+, ςελ. 4).
β) H απλοϊκι μορφι του ανκρωπομορφιςμοφ (ο μακθτισ που προςπακεί να μάκει τ' όνομα
του HY) μπορεί να βρίςκει τθν πθγι τθσ ςτθν περιρρζουςα ατμόςφαιρα τθσ κακθμερινισ
ηωισ ςτθν οποία οι HY (παλιότερα "θλεκτρονικοί εγκζφαλοι") εμφανίηονται να
πραγματοποιοφν ολοζνα και πιο εντυπωςιακά επιτεφγματα και άρα κα μποροφςε κανείσ να
ςυμπεράνει ότι οι ΘΥ διακζτουν ζνα είδοσ «ευφυΐασ».
γ) Tο λάκοσ κατά το οποίο οι μακθτζσ αποδίδουν τιμζσ χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ςφςτθμα οφείλεται ίςωσ ςτθν εμπειρία από άλλα
μακιματα ςτα οποία βζβαια θ ςειρά με τθν οποία περιγράφονται τα δεδομζνα (μικοσ,
πλάτοσ, ςχετικόσ μακθματικόσ τφποσ) δεν παίηουν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ υπολογιςμοφ εμβαδοφ.
Οι πικανζσ πθγζσ προζλευςθσ λοιπόν των αντιλιψεων αυτϊν μποροφν να είναι ποικίλεσ.
Οριςμζνεσ από τισ αντιλιψεισ αυτζσ - μολονότι λανκαςμζνεσ ςτθ γενικι τουσ ζκφραςθ -
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ζχουν κάποιο πεδίο εφαρμογϊν γεγονόσ που τισ κάνει να είναι πιο "ανκεκτικζσ" ςε μια
ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τουσ. Θ δθμιουργία κι θ εδραίωςθ μιασ αντίλθψθσ οφείλεται ςτο
ότι - τουλάχιςτον ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ - θ αντίλθψθ αυτι είναι λειτουργικι. Aν για
παράδειγμα ςε κάποια είδθ προβλθμάτων θ αντίλθψθ ενόσ ςπουδαςτι αποτελεί εργαλείο
για τθν εξεφρεςθ μιασ λφςθσ, τότε βζβαια θ ςχετικι αντίλθψθ εδραιϊνεται κι θ τροποποίθςθ
τθσ κα είναι ακόμθ πιο δφςκολθ.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ λανκαςμζνθ αντίλθψθ μπορεί ν' αποτελζςει ζνα πραγματικό
εμπόδιο ςτθν πρόοδο του.
Μια καινοφρια γνϊςθ ςτο ςχολικό περιβάλλον (με τθ γενικι ζννοια του όρου) κεςμοκετείται
από τθ ςτιγμι που από τον κακθγθτι προςδιορίηεται ρθτά. Ωςτόςο είναι προφανζσ ότι θ
κατανόθςθ των νζων εννοιϊν δεν ακολουκεί κατ’ ανάγκθ τθ ςειρά και τουσ ρυκμοφσ τθσ
διδαςκαλίασ. Μια καινοφρια ζννοια αποκτά νόθμα ανάλογα με τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ
λειτοφργθςε, ανάλογα με τα προβλιματα που λφκθκαν χάρθ ςε αυτιν. Οι γνϊςεισ των
μακθτϊν, ζτςι όπωσ εξελίςςονται μζςα ςτο χρόνο, ςπάνια ακολουκοφν ζνα γραμμικό
μοντζλο ανάπτυξθσ - δθλαδι ςυνεχοφσ προοδευτικισ πορείασ μζχρι ζνα επικυμθτό ςθμείο.
Ρολφ ςυχνά βρίςκονται ςε αντίκεςθ με το διδακτικό περιβάλλον (φυςικόσ χϊροσ για τθ
γεωμετρία, προςομοιοφμενθ πραγματικότθτα αν πρόκειται για προςομοίωςθ ςε ΘΥ,
κεωρθτικι αν πρόκειται για μια αξιωματικοποιθμζνθ δομι) και καμιά φορά υφίςτανται
ταυτοχρόνωσ αντιλιψεισ αςφμβατεσ κι αντιφατικζσ. Το εμπόδιο προβάλλει λοιπόν όχι ωσ μια
ζλλειψθ γνϊςθσ, αλλά ωσ μια γνϊςθ που δεν είναι πια κατάλλθλθ. Το εμπόδιο ζχει μερικά
χαρακτθριςτικά:


πρόκειται για μια γνϊςθ θ οποία λειτουργεί αποτελεςματικά ςε μια ςειρά
καταςτάςεων και για οριςμζνεσ τιμζσ των διδακτικϊν μεταβλθτϊν (δεσ παρακάτω).



το εμπόδιο είναι μια γνϊςθ θ οποία όταν πρόκειται να προςαρμοςκεί ςε άλλοεσ
καταςτάςεισ - ι ςε άλλεσ τιμζσ των διδακτικϊν μεταβλθτϊν - προκαλεί ιδιαίτερα λάκθ,
αναγνωρίςιμα κι αναλφςιμα ωσ προσ το εμπόδιο



το εμπόδιο - δθλαδι αυτι θ ιδιαίτερθ γνϊςθ - ανκίςταται ςτισ μετατροπζσ.



το εμπόδιο λοιπόν δεν μπορεί να ξεπεραςτεί παρά μόνο χάρθ ςε ιδιαίτερεσ
καταςτάςεισ απόρριψθσ.

Aν θ αντίλθψθ αυτι (θ αντίςτοιχθ γνϊςθ) ζχει μια ςυχνι χριςθ μπορεί ακόμθ να
μετεξελιχκεί ζνα είδοσ διαίςθηςησ, ζνα είδοσ δθλαδι άμεςθσ και ενορατικισ γνϊςθσ που
τίκεται ςε εφαρμογι κατά τρόπο ςχεδόν αυτόματο.
Χωρίσ να επεκτακοφμε ςτθν περί διαίςκθςθσ κζςθ του Fishbein, αναφζρουμε το εξισ
χαρακτθριςτικό παράδειγμα:
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Δίνονται τ' ακόλουκα δφο ςχιματα κι ερωτάται ποιο απ' τα δυο γραμμοςκιαςμζνα μζρθ ζχει
μεγαλφτερο εμβαδόν:

O Fishbein (1983) αποδίδει ςε μια διαίςκθςθ το γεγονόσ ότι οι ςπουδαςτζσ κεωροφν ότι το
γραμμοςκιαςμζνο μζροσ του δευτζρου ςχιματοσ ζχει μεγαλφτερο εμβαδόν. Βζβαια θ
κεϊρθςθ αυτι εφκολα μπορεί ν' αποδειχκεί ψευδισ:

Αυτό όμωσ δεν ςυνεπάγεται τθν εξαφάνιςθ τθσ λανκαςμζνθσ αντίλθψθσ ότι “όςο ζνα ςχιμα
ζχει μεγαλφτερθ περίμετρο, τόςο ζχει και μεγαλφτερο εμβαδόν”. H αντίλθψθ αυτι είναι
ιςχυρι κι όπωσ δείχνουν ςχετικζσ ζρευνεσ (ibid) αποτελεί ςχεδόν μια διαίςκθςθ - ο
ερωτϊμενοσ απαντά ςχεδόν αυτόματα κι είναι πεπειςμζνοσ για τθν ορκότθτα τθσ απάντθςθσ
του. Ακόμθ και χαρακτθριςτικά παραδείγματα δεν είναι επαρκι για να τροποποιιςουν τθν
αντίλθψθ αυτι. Για παράδειγμα οι μακθτζσ αποδζχονται εφκολα το γεγονόσ ότι θ Ελλάδα
ενϊ ζχει κατά πολφ μικρότερο εμβαδόν από τθν Αφρικανικι Ιπειρο ζχει ςχεδόν το ίδιο
μικοσ ακτϊν με αυτι. Τοφτο όμωσ δεν τουσ εμποδίηει να εφαρμόηουν ςτθ ςυνζχεια - για
παράδειγμα ςτο μάκθμα τθσ γεωμετρίασ - τθν ίδια λανκαςμζνθ αντίλθψθ ότι μεγαλφτερο
εμβαδόν αντιςτοιχεί ςε μεγαλφτερθ περίμετρο
Οι λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ, όπωσ τουλάχιςτον δείχνουν οι ςχετικζσ ζρευνεσ, μποροφν
ακόμθ να ςυνυπάρχουν και μ' άλλεσ γνϊςεισ (αντιλιψεισ) οι οποίεσ να είναι αςφμβατεσ μ'
αυτζσ ι ακόμθ και αντιφατικζσ και να μθν εμφανίηονται παρά μόνο κάτω από ειδικζσ
ςυνκικεσ. H φπαρξθ τουσ πάντωσ μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν ςυςτθματικι εμφάνιςθ
τουσ, όταν πλθροφνται οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ. Οι αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν οι
ςχετικζσ μ' ζνα αντικείμενο πριν από τθ διδαςκαλία και μετά απ' αυτιν αποτελοφν βζβαια
ζνα ςθμαντικότατο κζμα για τθ διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ. Εξάλλου ζνα ςθμαντικό
μεκοδολογικό πρόβλθμα τθσ διδακτικισ είναι ακριβϊσ θ ςχεδίαςθ, πραγματοποίθςθ κι
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ανάλυςθ τζτοιων καταςτάςεων οι οποίεσ επιτρζπουν τθν εμφάνιςθ ςυγκεκριμζνων
αντιλιψεων των ςπουδαςτϊν.
Οι αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν, εφ' όςον αποτελοφν ζνα είδοσ γνϊςθσ, μποροφν να ζχουν
διαφορετικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ. Ζτςι μια αντίλθψθ μπορεί να εκφραςτεί ςαν αλγόρικμοσ
ι ςαν ζνα είδοσ ζμπρακτου κεωριματοσ (thιoreme-en-acte) το οποίο δεν εκφράηεται ρθτά
αλλά εφαρμόηεται ςτθν πράξθ. Ζτςι, αν για παράδειγμα μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
πρόκειται να εκτελεςτεί ζνα ςυγκεκριμζνο πλικοσ φορϊν, τότε θ καταλλθλότερθ μορφι
βρόχου είναι του τφπου FOR....DO...NEXT. Τοφτο ζχει και μια δευτερεφουςα ςυνζπεια: οι
ςπουδαςτζσ οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμζνοι μ' ζνα ςτυλ προγραμματιςμοφ (π.χ. με
μια οριςμζνθ κλάςθ προβλθμάτων ι με μια οριςμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ) μπορεί με
οριςμζνα ζμπρακτα κεωριματα περιοριςμζνθσ χρθςτικότθτασ τα οποία βζβαια μποροφν ν’
αποτελζςουν αναςταλτικοφσ παράγοντεσ

ςε περίπτωςθ εργαςίασ

ςε ζνα άλλο

προγραμματιςτικό περιβάλλον.
Συνοψίηοντασ κα μποροφςαμε ν' αναφζρουμε ότι οι αντιλιψεισ των μακθτϊν και των
ςπουδαςτϊν δεν είναι άμεςα παρατθριςιμεσ, αλλά μόνον ζμμεςα, αναλφοντασ τον τρόπο
με τον οποίο αντιδροφν ςτα πλαίςια οριςμζνων καταςτάςεων. H διδακτικι ςτοχεφει κατ'
αρχιν ςτθ διαπίςτωςθ των αντιλιψεων αυτϊν, προκειμζνου μα επιτφχει τθ βαςικι τθσ
επιδίωξθ: τθν μετατροπι των αντιλιψεων αυτϊν ςε άλλεσ λειτουργικότερεσ και πιο
αποτελεςματικζσ - γεγονόσ που ςυνικωσ περιγράφεται ωσ απόκτθςθ γνϊςεων.

H διδαςκόμενθ γνϊςθ κι ο μεταςχθματιςμόσ τθσ
Μια βαςικι κζςθ τθσ διδακτικισ είναι ότι θ διδαςκόμενθ γνϊςθ δεν ταυτίηεται με τθν
αντίςτοιχθ επιςτθμονικι γνϊςθ. Για παράδειγμα θ αναδρομικότθτα, ι ακριβζςτερα οι
αναδρομικοί αλγόρικμοι, ωσ επιςτθμονικι ζννοια ζχουν διερευνθκεί ςε βάκοσ από τουσ
μακθματικοφσ κι ζχουν χρθςιμοποιθκεί ευρφτατα από τουσ πλθροφορικοφσ. Ωςτόςο οι
αλθκινζσ τουσ διαςτάςεισ ςτο επαγγελματικό πεδίο και ςτθν επιςτθμονικι τουσ χριςθ
δφςκολα μποροφν να παρουςιαςτοφν μζςα ςτο ςφνθκεσ εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Συνικωσ μια ζννοια δεν μπορεί να περιγραφεί πλιρωσ κι ακόμθ περιςςότερο να γίνει
κατανοθτι, από ζναν απλό τυπικό οριςμό. Κατά κανόνα μία ζννοια αποκτά το πλιρεσ νόθμα
τθσ μζςα ς' ζνα πλαίςιο αναφοράσ το οποίο περιλαμβάνει τισ ςυγγενείσ προσ αυτιν ζννοιεσ,
τα προβλιματα τα οποία μπορεί να επιλφςει - όπωσ κι εκείνα που δεν μπορεί - κλπ. Tο
πλαίςιο αυτό ονομάηεται εννοιολογικό πεδίο (champ conceptuel).
Αυτό που ςυνικωσ παρουςιάηεται ςε μια εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι ζνα τμιμα του
εννοιολογικοφ πεδίου, εκείνο το τμιμα που ικανοποιεί τισ τρζχουςεσ διδακτικζσ ανάγκεσ. Σε
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οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ μερικι αυτι παρουςίαςθ μπορεί ακόμθ και να ςτρεβλϊςει το
επιςτθμονικό νόθμα τθσ αντίςτοιχθσ εννοίασ. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα παράδειγμα από τα
Μακθματικά, θ ζννοια τθσ απόςταςθσ ζχει μια τρζχουςα διδακτικι χριςθ αρκετά
διαφορετικι από τθν μακθματικά οριςμζνθ. Ζνα ακόμθ πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα
αποτελοφν οι δεκαδικοί αρικμοί των οποίων θ ειςαγωγι όχι μόνο δεν ζχει καμία ςχζςθ με
τθν αναγκαιότθτα χριςθσ τουσ, αλλά αποτελεί πικανότατα και το βαςικό αίτιο για τθν
δθμιουργία λανκαςμζνων αντιλιψεων ςτουσ νεαροφσ μακθτζσ.
Επιπλζον, αν μια περιγραφι τθσ προσ διδαςκαλία γνϊςθσ μπορεί να βρεκεί ςτα διδακτικά
εγχειρίδια και τισ ςθμειϊςεισ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ περιγραφι αυτι, κατά κανόνα,
δεν αναφζρει τον λόγο φπαρξθσ τθσ γνϊςθσ αυτισ. H Ρλθροφορικι αποςκοπεί, όπωσ όλεσ οι
επιςτιμεσ, ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Τα προβλιματα αυτά μποροφν να προζρχονται από
τθν ίδια τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, να είναι "εςωτερικά" ι να βρίςκουν τθν προζλευςθ τουσ
ςε άλλεσ πθγζσ (τεχνικι, επαγγελματικζσ ανάγκεσ, άλλεσ επιςτιμεσ...). Τα εννοιολογικά
εργαλεία κάκε επιςτιμθσ επιτρζπουν τθν επίλυςθ ακριβϊσ των προβλθμάτων αυτϊν. Το να
δοκιμάςει λοιπόν κανείσ να μεταδϊςει μια γνϊςθ χωρίσ να καταςτιςει γνωςτά τα
προβλιματα τα οποία μποροφν να επιλυκοφν χάρθ ς' αυτιν, είναι ςαν μια απάντθςθ ςε μια
ερϊτθςθ που δεν τζκθκε ποτζ.
Μια γνϊςθ, ζτςι όπωσ εκφράηεται ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι, αποτελεί επίςθσ το αποτζλεςμα
απ' όλεσ τισ διαμάχεσ που προθγικθκαν για τθν εξζλιξθ τθσ. Ζτςι, για παράδειγμα οι
τρζχουςεσ απόψεισ για τον δομθμζνο προγραμματιςμό και τθν χριςθ των διαφόρων
"jumps" (exit, goto κλπ) αποτελοφν το προϊόν όλων των ςυηθτιςεων και διαμαχϊν που
προθγικθκαν.
Είναι προφανζσ ότι όλθ αυτι θ προβλθματικι δεν μπορεί να μεταφερκεί αυτοφςια ςτθ
ςχολικι ι τθν πανεπιςτθμιακι αίκουςα.
Αντίκετα, οι νζεσ ζννοιεσ που ειςάγονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία υπακοφουν ςε
διαφορετικοφσ κανόνεσ:


παρουςιάηονται κατά κανόνα ςε ςυνδυαςμό με προβλιματα οριςμζνου τφπου και με
οριςμζνθ μορφι



παρουςιάηονται με τρόπο τζτοιο ϊςτε ν' ανταποκρίνονται ςτισ (υποτικζμενεσ)
τρζχουςεσ γνϊςεισ των ςπουδαςτϊν



κατακερματίηονται ςφμφωνα με τισ διδακτικζσ ανάγκεσ: ςτα βιβλία και τισ ςθμειϊςεισ
χωρίηονται ςε παραγράφουσ, ςε ενότθτεσ διδάξιμεσ ςε περίοδο ακεραίου αρικμοφ
εξαμινων ι ετϊν.

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ το "νόθμα" τθσ ςχολικισ γνϊςθσ κα είναι διαφορετικό από
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το "πραγματικό" νόθμα τθσ, αφοφ οι ςυνκικεσ δθμιουργίασ και λειτουργίασ τθσ είναι
διαφορετικζσ ςτισ δυο περιπτϊςεισ. H γνϊςθ, ζτςι όπωσ εμφανίηεται μζςα ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελεί τθν τελικι εικόνα μιασ ςειράσ μεταςχθματιςμϊν, οι
οποίοι ζχουν τθν ονομαςία διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ ι διδακτικι μετατόπιςθ
(transposition didactique).
Οι επιςτθμονικζσ γνϊςεισ λοιπόν, ςπάνια διδάςκονται αυτζσ κακαυτζσ ςτισ διάφορεσ
ςχολικζσ βακμίδεσ. Το γεγονόσ αυτό είναι μάλιςτα πιο ςαφζσ ςτισ χαμθλότερεσ
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. Επί τθσ ουςίασ, θ μόνθ εκπαιδευτικι βακμίδα όπου θ επιςτθμονικι
γνϊςθ αποτελεί αντικείμενο διδαςκαλίασ είναι ο χϊροσ μζςα ςτον οποίο παράγεται, δθλαδι
το πανεπιςτιμιο. Αντίκετα, ςτισ άλλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ διδάςκεται ζνα ςϊμα
γνϊςθσ, το οποίο χαρακτθρίηεται από τον όρο «ςχολικζσ γνϊςεισ», οι οποίεσ προκφπτουν
κατά κανόνα από τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ μιασ περιοχισ ωσ προϊόν μιασ διαδικαςίασ
μεταςχθματιςμοφ. Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτο
πλαίςιο τθσ Διδακτικισ των Μακθματικϊν για να καταδειχκεί αυτι τθ διαδικαςία. Ρρζπει να
τονιςκεί ότι θ ζννοια του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ είχε ιδθ δθμιουργθκεί από τον
κοινωνιολόγο Michel Verret το 1975.
Με τθν ζννοια του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ οριοκετοφνται οι γενικοί μθχανιςμοί που
επιτρζπουν το πζραςμα από ζνα «αντικείμενο επιςτθμονικισ γνϊςθσ» ςε ζνα «αντικείμενο
διδαςκαλίασ». Ξεκινϊντασ από τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθν «επιςτθμονικι γνϊςθ» (όπωσ
αυτι παράγεται από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςτο πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ)
και ςτθ «διδαχκείςα γνϊςθ» (όπωσ αυτι μπορεί να παρατθρθκεί ςτθν κακθμερινι ςχολικι
πρακτικι) θ Διδακτικι μελετά πωσ γίνεται ο μεταςχηματιςμόσ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν
ϊςτε να καταςτοφν αντικείμενο διδαςκαλίασ.
Στο πλαίςιο αυτό, ζνα περιεχόμενο γνϊςθσ ζχοντασ οριςκεί ωσ διδακτζα γνϊςθ, υπόκειται
ςε ζνα ςφνολο από προςαρμοςτικοφσ μεταςχθματιςμοφσ που κα το καταςτιςουν ικανό να
πάρει κζςθ ανάμεςα ςτα αντικείμενα διδαςκαλίασ. Συνεπϊσ, θ διανοθτικι «εργαςία» θ
οποία μετατρζπει ζνα αντικείμενο γνϊςθσ για διδαςκαλία ςε αντικείμενο διδαςκαλίασ,
αποκαλείται διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ.
Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ δεν περιγράφει ωςτόςο μόνο τθ μετατροπι μιασ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε διδακτικι γνϊςθ με τθ μορφι κεφαλαίων ςχολικϊν βιβλίων για
παράδειγμα. Διαπνζει, αντικζτωσ, όλο το φάςμα τθσ διδακτικισ πράξθσ και είναι ςε ςτενι
ςχζςθ με τον τόπο, το κοινό και τουσ παιδαγωγικοφσ και διδακτικοφσ ςτόχουσ που τίκενται.
Επθρεάηει ςυνεπϊσ ουςιαςτικά το πρόγραμμα ςπουδϊν, τα αναλυτικά προγράμματα και τθ
διδακτικι πρακτικι.
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Θ

ζννοια

του

διδακτικοφ

μεταςχθματιςμοφ

επιτρζπει

να

χαρακτθρίςουμε

το

μεταςχθματιςμό τθσ γνϊςθσ ανάμεςα ςε μια κατάςταςη αναφοράσ και μια κατάςταςη
μετάδοςησ. Θ κατάςταςθ αναφοράσ αφορά αυτό που κεωρείται (ςε κάποια χρονικι
περίοδο) επιςτθμονικι γνϊςθ όπωσ αυτι παράγεται από τουσ επιςτιμονεσ. Θ κατάςταςθ
μετάδοςθσ αφορά όλο το ςχολικό ςφςτθμα, αποτζλεςμα του οποίου είναι θ ςχολικι γνϊςθ
αλλά και θ γνϊςθ που ζχει προςκτθκεί από τουσ μακθτζσ (Κόμθσ, 2001).
Ππωσ είδαμε, ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ αφορά καταρχιν μια ςειρά από
μεταςχθματιςμοφσ (δεσ παρακάτω ςχιμα) ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν τόςο οι δθμιουργοί
αναλυτικϊν προγραμμάτων όςο και οι ςυγγραφείσ ςχολικϊν βιβλίων, οι ςχολικοί
ςφμβουλοι, κλπ.).
αληηθείκελν
γλώζεο

αληηθείκελν
γηα δηδαζθαιία

αληηθείκελν
δηδαζθαιίαο

Σταδιακι μετατροπι τθσ γνϊςθσ από επιςτθμονικι ςε «ςχολικι»: διδακτικι μετατόπιςθ
Το «αντικείμενο γνϊςθσ» προςδιορίηεται ςυνεπϊσ από το χϊρο τθσ «επιςτθμονικισ
γνϊςθσ», αυτό δθλαδι που αναγνωρίηεται από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ωσ τζτοιο. Εάν
πάρουμε για παράδειγμα τα «Λειτουργικά Συςτιματα» ςτθν Ρλθροφορικι, κα δοφμε ότι το
αντικείμενο αυτό δεν είναι διδάξιμο, αυτό κακαυτό, τουλάχιςτον εκτόσ του χϊρου
παραγωγισ του, δθλαδι τα Ρανεπιςτιμια και τα Λνςτιτοφτα.
Συγκεκριμζνοι μθχανιςμοί πρζπει να τεκοφν ςε λειτουργία ϊςτε θ εν λόγω γνϊςθ (όπωσ
είναι καταγεγραμμζνθ ςτισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και ςτα ακαδθμαϊκά εγχειρίδια) να
βγει από τον επιςτθμονικό τθσ χϊρο και να ειςαχκεί λειτουργικά και αποτελεςματικά ςτθ
διδακτικι πράξθ. Από τθ ςτιγμι που πραγματοποιθκοφν τζτοιου τφπου λειτουργίεσ, θ
διδακτζα γνϊςθ είναι αναμφιςβιτθτα διαφορετικι από τθν επιςτθμονικι γνϊςθ που
χρθςιμεφει ωσ αναφορά τθσ. Ρρζπει επίςθσ να τονιςκεί ότι το επιςτθμολογικό τθσ
περιβάλλον είναι επίςθσ διαφορετικό όπωσ και θ ςθμαςία τθσ και θ εμβζλεια των εννοιϊν
που τθν δομοφν.
Θ ζννοια του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ ςυνεπϊσ υπονοεί ότι το πζραςμα από τθν
επιςτθμονικι γνϊςθ ςτθ διδαχκείςα γνϊςθ δεν είναι ποτζ άμεςο. Επιπλζον, ο κακοριςμόσ
μιασ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε αντικείμενο διδαςκαλίασ τροποποιεί ςε μεγάλο βακμό τθ
φφςθ τθσ γνϊςθσ αυτισ αφοφ αφενόσ αλλάηουν τα ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν
μζςω αυτισ τθσ γνϊςθσ αλλά και οι ςχζςεισ που θ ίδια διατθρεί με άλλεσ.
Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ μπορεί ςτο πλαίςιο αυτό να κεωρθκεί ωσ μια διαδικαςία με
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δφο κφρια ςτάδια (δεσ παρακάτω ςχιμα) και οι μεταςχθματιςμοί που πραγματοποιοφνται
μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο ομάδεσ: ςε ζνα εξωτερικό μεταςχθματιςμό και ςε
ζνα εςωτερικό μεταςχθματιςμό.

«Νοόζθαιρα»: Δξεπλεηέο, ζπγγξαθείο
Α.Π., ζπγγξαθείο
βηβιίωλ, θιπ.
Δπηζηήκνλεο
Εςωτερικόσ
μεταςχθματιςμόσ

Δπηζηεκνληθέο
Γλώζεηο

Εξωτερικόσ
μεταςχθματιςμόσ

Δπηζηήκνλεο

Γηδαθηέεο
Γλώζεηο

Δθπαηδεπηηθνί

Οηθνδνκεκέλεο
Γλώζεηο
«Γηδαρζείζεο
Γλώζεηο»

Μαζεηέο

Αμηνπνίεζε ηωλ επξεκάηωλ
ηεο έξεπλαο ζηε Γηδαθηηθή
ηωλ Δπηζηεκώλ

Τα ςτάδια του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ
Οι ιδιαίτερεσ προςαρμογζσ που πραγματοποιεί κάκε εκπαιδευτικόσ γίνονται κατά το
δεφτερο ςτάδιο του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ. Συνεπϊσ ο εκπαιδευτικόσ δεν παίηει ρόλο
παρά ςτο δεφτερο ςτάδιο και οι αρμοδιότθτζσ του κατά το μεταςχθματιςμό είναι ιδιαίτερα
περιοριςμζνεσ. Ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ, γίνεται ςε μεγάλο βακμό ζξω από αυτόν.
Αντίκετα, το πρϊτο ςτάδιο ςυνιςτά αυτό που αποκαλείται ςτθ Διδακτικι (με μια δόςθ
ειρωνείασ είναι θ αλικεια) «νοόςφαιρα». Με τον όρο «νοόςφαιρα» εννοείται ο χϊροσ όλων
αυτϊν που προγραμματίηουν τα περιεχόμενα τθσ διδαςκαλίασ, δθμιουργοφν τα αναλυτικά
προγράμματα, ςυγγράφουν τα ςχολικά εγχειρίδια, κλπ. Θ νοόςφαιρα παίηει το ρόλο του
ενδιάμεςου ανάμεςα ςτο ςφςτθμα διδαςκαλίασ και ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Βζβαια, ακόμα κι αν οι εκπαιδευτικοί είναι ανίςχυροι να επζμβουν ςτα πλαίςια τθσ
νοόςφαιρασ, μποροφν να τροποποιιςουν το «κείμενο τθσ γνϊςθσ»: κάτω από το πρίςμα
αυτό, ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ ςυνίςταται για τον εκπαιδευτικό ςτο να οικοδομιςει τα
μακιματά του αντλϊντασ από τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ, παίρνοντασ υπόψθ του τουσ
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προςανατολιςμοφσ και τισ οδθγίεσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων (διδακτζεσ γνϊςεισ) ϊςτε
να τισ προςαρμόςει ςτθν τάξθ του. Ο μεταςχθματιςμόσ επιβάλει τθν εξαγωγι μιασ γνϊςθσ
από το πλαίςιό τθσ (πανεπιςτθμιακό, κοινωνικό, κλπ.) και τθν επανζνταξι τθσ μζςα ςτο
ιδιαίτερο πλαίςιο τθσ τάξθσ.
Ρρζπει ςτο ςθμείο αυτό να τονιςτεί ότι τα αντικείμενα που κεωροφνται ωσ «αντικείμενα
διδαςκαλίασ» δεν προζρχονται ςε καμία περίπτωςθ από «απλουςτεφςεισ» πιο ςφνκετων
αντικειμζνων που προζρχονται από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα. Είναι, αντικζτωσ, το
αποτζλεςμα μιασ διδακτικισ προςπάκειασ, μιασ αποςφνκεςθσ, μιασ καταςκευισ, που τα
κάνει να διαφζρουν ποιοτικά.
Ο όροσ του μεταςχθματιςμοφ υπογραμμίηει ότι θ γνϊςθ δεν μπορεί να μεταδοκεί αυτι
κακαυτι και ο όροσ του διδακτικοφ κακιςτά εμφανι τθν αναγκαιότθτα εφρεςθσ κανόνων
αυτοφ του μεταςχθματιςμοφ που να είναι κατάλλθλοι ςτθ δομι τθσ γνϊςθσ που πρζπει να
προςκτθκεί και τρόπουσ που λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.

Tο διδακτικό ςυμβόλαιο
Οριςμζνεσ φορζσ οι μακθτζσ, αλλά κι οι ςπουδαςτζσ, δίνουν απαντιςεισ που φαίνονται
παράλογεσ. Το πιο "κλαςςικό" παράδειγμα τζτοιου παραλογιςμοφ αποτελεί το γνωςτό
πρόβλθμα τθσ θλικίασ του καπετάνιου: ς' ζνα πλοίο υπάρχουν 26 πρόβατα και 10 κατςίκεσ.
Ρόςων χρόνων είναι ο καπετάνιοσ; H ςυντριπτικι πλειοψθφία των μακθτϊν 8-9 ετϊν
απαντά ότι ο καπετάνιοσ είναι 36 ετϊν. Δφςκολα κα μποροφςαμε ν' αποδϊςουμε τον
παραλογιςμό αυτό ς' ζλλειψθ γνϊςεων ι πνευματικϊν ικανοτιτων - προφανϊσ οι μακθτζσ
τθσ 3θσ δθμοτικοφ ςχολείου ζχουν τ' απαραίτθτα εφόδια ϊςτε ν' απαντιςουν ςωςτά.
Οριςμζνοι ερευνθτζσ ζδειξαν ότι ςτθν πραγματικότθτα μια τζτοια ςυμπεριφορά μπορεί να
εξθγθκεί μζςα ς' ζνα ευρφτερο πλαίςιο, γιατί θ απάντθςθ των μακθτϊν μπορεί να είναι
παράλογθ με τθν κοινι λογικι αλλά είναι απολφτωσ ςυμβατι με τθ ςυνικθ ςχολικι λογικι .
Tα ςχολικά προβλιματα υπακοφουν ςτουσ εξισ κανόνεσ:
α) ζνα ςυνθκιςμζνο πρόβλθμα ζχει μια και μοναδικι απάντθςθ
β) για τθν απάντθςθ αυτι:
όλα τα δεδομζνα του προβλιματοσ πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν
καμιά άλλθ ζνδειξθ ι δεδομζνο δεν είναι απαραίτθτθ
H ςωςτι χριςθ των δεδομζνων γίνεται χάρθ ς' ζνα τυποποιθμζνο ςχιμα εφαρμογισ οικείων
διαδικαςιϊν, οι οποίεσ πρζπει απλά να ςυνδυαςτοφν με τον κατάλλθλο τρόπο.
Tζλοσ το αποτζλεςμα πρζπει να υπακοφει ςε οριςμζνουσ κανόνεσ κοινισ λογικισ: ς' ζνα
πρόβλθμα με αυγά θ απάντθςθ δεν πρζπει να είναι "2,3 αυγά", μια θλικία ανκρϊπου δεν

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

24 / 146

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

μπορεί να είναι 200 ετϊν κλπ.
Tα

ςυνθκιςμζνα

προβλιματα

ςτθ

Δευτεροβάκμια

εκπαίδευςθ

επιπζδου

δεν

χαρακτθρίηονται βζβαια από ζνα τόςο τυποποιθμζνο ςφςτθμα - όμωσ οριςμζνα από τα
χαρακτθριςτικά αυτά μποροφν να εντοπιςτοφν και ςτο επίπεδο τθσ.
M' ζναν γενικό τρόπο δεχόμαςτε τθν φπαρξθ ενόσ ςυνόλου άγραφων, ζμμεςων αλλά
υπαρκτϊν και ιςχυρϊν κανόνων οι οποίοι προςδιορίηουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά των
προβλθμάτων που προτείνονται μζςα ςτα εκπαιδευτικά πλαίςια αλλά και γενικότερα των
αμοιβαίων "νομίμων" ςυμπεριφορϊν τόςο του κακθγθτι όςο και των μακθτϊν και
ςπουδαςτϊν. Το ςφνολο των κανόνων αυτϊν ονομάηεται διδακτικό ςυμβόλαιο.
Το διδακτικό ςυμβόλαιο χαρακτθρίηει κατά μεγάλο μζροσ τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ
ςπουδαςτϊν και κακθγθτι. Χαρακτθρίηει επίςθσ το είδοσ των προβλθμάτων τα οποία είναι
"νόμιμα". Για παράδειγμα, τθν περίοδο τθσ πρϊτθσ επαφισ με τον προγραμματιςμό ζνα
βαςικό πρόβλθμα που τίκεται ςτουσ αρχαρίουσ είναι ακριβϊσ ο προςδιοριςμόσ τθσ φφςθσ
των ηθτουμζνων: ενϊ ςυνικωσ θ λφςθ των προβλθμάτων ζγκειται ςτον προςδιοριςμό
κάποιων

αρικμϊν,

αλγεβρικϊν

παραςτάςεων

ι

γεωμετρικϊν

ςχθμάτων,

ςτον

προγραμματιςμό αυτό που ςυνικωσ ηθτείται είναι μια μζκοδοσ επίλυςθσ (ζνα πρόγραμμα
δεν επιλφει ζνα πρόβλθμα, αλλά μια κλάςθ προβλθμάτων, περιγράφει δθλαδι μια μζκοδο
επίλυςθσ). Ζτςι πολλζσ φορζσ οι ςπουδαςτζσ χωρίσ μεγάλθ εμπειρία ςτον προγραμματιςμό,
δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτο παράδειγμα και τθ μζκοδο. Aν
προτακεί ωσ πρόβλθμα ο προςδιοριςμόσ ενόσ τρόπου για τθν αντιμετάκεςθ των
περιεχομζνων δφο μεταβλθτϊν:
για παράδειγμα αν A=3 και B=5 τότε επικυμοφμε μετά τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ να
ζχουμε B=5 και A=3, πολλοί μακθτζσ αλλά και ςπουδαςτζσ προτείνουν ςα λφςθ τθν
εκχϊρθςθ
B:=5
A:=3
Μςωσ κεωρεί κανείσ ότι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τα φαινόμενα αυτά εξαλείφονται
γριγορα, δεδομζνου ότι οι ςπουδαςτζσ "ςκζφτονται" πιο ορκολογικά - κατά κάποιο τρόπο
το "ςυμβόλαιο" τείνει να παίξει ζναν ρόλο αςιμαντο. Ραρά ταφτα το είδοσ των ερωτιςεων
που τίκενται, για παράδειγμα κατά τθ διάρκεια των εξετάςεων, ςυχνά μαρτυρά ότι οι
ςπουδαςτζσ δείχνουν μια τάςθ προςαρμογισ ςτισ υποτικζμενεσ προκζςεισ του κακθγθτι
παρά ςτο ρθτά ηθτοφμενο που εκφράηει θ εκφϊνθςθ: δεν είναι για παράδειγμα ςπάνιο
φαινόμενο αν ηθτθκεί ζνα τμιμα αλγορίκμου ι ζνασ αλγόρικμοσ από ζνα ευρφτερο ςφνολο
μεκόδων, οι ςπουδαςτζσ ν' απαντιςουν δίνοντασ πολφ περιςςότερα απ' όςα ηθτοφνται.
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Στα πλαίςια αυτά κεωροφμε επίςθσ ότι μπορεί να υφίςταται μια αντιδιαςτολι ανάμεςα ς'
αυτό που ονομάηουμε ιδιωτικι πραγματικότθτα και ςτθν δθμόςια εικόνα. Ππωσ κι αλλοφ
ζχουμε αναφζρει, θ προςωπικι, ιδιωτικι εργαςία ενόσ επιςτιμονα μπορεί να είναι - και
κατά κανόνα είναι - τελείωσ διαφορετικι από τθν τελικι μορφι των αποτελεςμάτων που
δθμοςιοποιοφνται. Kατά μία τελείωσ ανάλογθ ζννοια θ προςωπικι εργαςία ενόσ μακθτι ι
ςπουδαςτι, τα ςτοιχεία εκείνα που του χρθςιμεφουν ωσ δείκτθσ για τθν πορεία του, που
αποτελοφν για τον ίδιο μια επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ των επιλογϊν του, μπορεί να είναι
τελείωσ διαφορετικά από τα ςτοιχεία που παρουςιάηει ωσ τελικι εργαςία. Για παράδειγμα,
ςτισ εξετάςεισ θ προςωπικι του εργαςία (που ςυνικωσ αντικατοπτρίηεται ς' αυτό που
ονομάηουμε πρόχειρο) μπορεί να είναι τελείωσ διαφορετικι από τθν τελικι, επίςθμθ μορφι
του γραπτοφ (το κακαρό). Το πρϊτο αντιςτοιχεί περιςςότερο ςτισ προςωπικζσ του επιλογζσ,
αποτελεί ζνα δείγμα του τι πιςτεφει ο ίδιοσ για τθν εργαςία του, ενϊ το δεφτερο κατ' ανάγκθ
είναι προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ του διδακτικοφ ςυμβολαίου.

H βαςικι υπόκεςθ τθσ Διδακτικισ
H βαςικι υπόκεςθ τθσ Διδακτικισ είναι διπλι:
α) το υποκείμενο (ο ςπουδαςτισ) μακαίνει - δθλαδι αυξάνει και τροποποιεί τισ γνϊςεισ του
- χάρθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ του με το περιβάλλον του. H αλλθλεπίδραςθ αυτι ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζγκειται βαςικά ςε μια δραςτθριότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε
ςυνκικεσ που προςδιορίηει, μερικϊσ τουλάχιςτον, ο εκπαιδευτισ-κακθγθτισ. H διδαςκαλία
δεν είναι τίποτε άλλο παρά θ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ το οποίο αποςκοπεί ςτο να
μεταςχθματίςει τισ αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν. H διδακτικι ζχει ςα ςτόχο τθσ τθν ανάλυςθ
των διαδικαςιϊν αυτϊν και γενικότερα τθν εξιγθςθ κι ερμθνεία των διδακτικϊν
φαινομζνων.
β) Βαςικι επιςτθμολογικι υπόκεςθ τθσ Διδακτικισ είναι ότι τα προβλιματα είναι πθγι και
κριτιριο τθσ γνϊςθσ (Vergnaud 1982, ς. 220). Από τθ μια θ γνϊςθ πθγάηει από προβλιματα,
θ γνϊςθ κατά κανόνα δθμιουργείται προκειμζνου να δοκοφν λφςεισ ςε προβλιματα κι απ'
τθν άλλθ μια διανοθτικι παραγωγι αποτελεί γνϊςθ ςτο βακμό που είναι ςθμαντικι, που
επιτρζπει τθ λφςθ μιασ κλάςθσ προβλθμάτων με αποτελεςματικό τρόπο.

Κεντρικι ζννοια των υποκζςεων αυτϊν είναι το πρόβλθμα. Για να είναι δυνατι θ μάκθςθ
πρζπει οι ςπουδαςτζσ να διακζτουν κάποιουσ τρόπουσ επίλυςθσ του προτεινόμενου
προβλιματοσ. H μάκθςθ ςυντελείται όταν μζςα από τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ο
ςπουδαςτισ τροποποιεί τουσ τρόπουσ αυτοφσ, τουσ βελτιϊνει, δθμιουργεί νζουσ,
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υποβιβάηει τθν αξία παλαιοτζρων. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο ζλεγχοσ αυτόσ μπορεί να
πραγματοποιθκεί μζςα από τροποποιιςεισ του ίδιου του προβλιματοσ. Πταν οι
τροποποιιςεισ αυτζσ παίηουν ζνα ρόλο ςτθν μάκθςθ ονομάηονται διδακτικζσ μεταβλθτζσ.
Οριςμζνεσ μεταβλθτζσ είναι εγγενείσ ςτο πρόβλθμα. Αν για παράδειγμα ζνα παιδί μπορεί να
μετριςει μζχρι το δζκα με τα δάχτυλα, τότε θ απαρίκμθςθ ενόσ ςυνόλου 20 ςτοιχείων
προφανϊσ ελαττϊνει τθν αξία τθσ μεκόδου αυτισ. H επιλογι του πλθκικοφ αρικμοφ του
προσ απαρίκμθςθ ςυνόλου είναι πολφ ςθμαντικι γιατί αν θ τιμι του είναι "γειτονικι" με το
10, τα παιδί κα τείνει να προςαρμόςει τθν ιδθ γνωςτι διαδικαςία (με τα δάκτυλα) κι
επομζνωσ θ διαδικαςία αυτι κα ζχει όλεσ τισ πικανότθτεσ να "επιηιςει" μετά τθ δοκιμαςία,
ενϊ ζνασ πολφ μεγάλοσ πλθκικόσ αρικμόσ μπορεί να "μπλοκάρει" τελείωσ το παιδί.
Aναφερόμενοι ςτον προγραμματιςμό, μποροφμε να διαπιςτϊςουμε τθν φπαρξθ διδακτικϊν
μεταβλθτϊν.

Ρροκειμζνου

να

επιδειχκοφν

τα

προτεριματα

του

δομθμζνου

προγραμματιςμοφ, προφανϊσ καταλλθλότερο είναι ζνα ςχετικά πολφπλοκο και μεγάλο
πρόβλθμα, αφοφ οι μζκοδοι τθσ δοκιμισ-λάκουσ ι τθσ απευκείασ επίλυςθσ είναι τελείωσ
αναποτελεςματικζσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ - ενϊ είναι λιγότερο δαπανθρζσ ςε απλά
προβλιματα. Το μζγεκοσ κι θ πολυπλοκότθτα του προτεινομζνου προβλιματοσ είναι
ουςιαςτικοί παράγοντεσ ςτθν περίπτωςθ αυτι. H ανάγκθ ςχεδίαςθσ κι ελζγχου αλγορίκμων
μπορεί αντίκετα να επιτευχκεί με ρφκμιςθ μεταβλθτϊν που είναι εξωγενείσ ωσ προσ το
πρόβλθμα: μπορεί για παράδειγμα οι ςπουδαςτζσ να ζχουν οριςμζνο μόνο χρόνο μθχανισ
για τθν καταςκευι των προγραμμάτων τουσ, γεγονόσ που κα τουσ αναγκάςει να
τελειοποιιςουν τουσ αλγορίκμουσ τουσ και να τουσ ελζγξουν προςεκτικά πριν περάςουν
ςτθν πλθκτρολόγθςθ του τελικοφ κϊδικα - ενϊ αντίκετα θ πιο ςυνθκιςμζνθ τακτικι είναι θ
προςφυγι ςτθν άμεςθ πλθκτρολόγθςθ κϊδικα ο οποίοσ διορκϊνεται ανάλογα με τα λάκθ
που διαπιςτϊνονται. H δυνατότθτα ι όχι χριςθσ εντολϊν όπωσ θ goto ι οριςμζνου τφπου
jumps μπορεί επίςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάλλθλθ επιλογι προβλθμάτων να παίξει ζναν
ουςιαςτικό ρόλο ςτθν κατανόθςθ κι αποτελεςματικι χριςθ των διαφόρων τφπων βρόχων.

H Διδακτικι ωσ πειραματικι επιςτιμθ
Το πρόβλθμα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ δείχνουν και τα παραπάνω, δεν πρζπει να
νοθκεί ςαν μια "εκτόσ πλαιςίου", context-free πρόταςθ.
Τα προβλιματα πρζπει μάλλον να κεωροφνται ςαν μια πρόταςθ θ οποία πρζπει να επιλυκεί
μζςα ςε οριςμζνα πλαίςια - και τα πλαίςια αυτά ρυκμίηουν κατά τρόπο ουςιαςτικό τισ
διαδικαςίεσ που είναι κεμιτζσ, "νόμιμεσ" για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, κακϊσ κι εκείνεσ
που είναι αποτελεςματικζσ. Τα προβλιματα προσ επίλυςθ μζςα ςτα πλαίςια αυτά
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ονομάηονται διδακτικζσ καταςτάςεισ.
Σε μια διδακτικι κατάςταςθ όλοι εκείνοι οι παράγοντεσ οι οποίοι ανταποκρίνονται ςε μια
οριςμζνθ ενζργεια του υποκειμζνου και γίνονται αντιλθπτοί απ' αυτό ονομάηονται
περιβάλλον.
Για παράδειγμα ο κακθγθτισ (ο οποίοσ αντιδρά μ' ζναν οριςμζνο τρόπο ςε μια απάντθςθ
ενόσ ςπουδαςτι), ο ςυνάδελφοσ ο οποίοσ αποδζχεται ι απορρίπτει ζνα επιχείρθμα ι μια
απόδειξθ, το πλθροφορικό ςφςτθμα που παράγει ζνα αποτζλεςμα ι ζνα μινυμα κατά τθν
εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ, θ θλεκτρονικι μθχανι τςζπθσ αποτελοφν μζρθ του
περιβάλλοντοσ. Είναι αυτονόθτο πωσ θ εκάςτοτε "αντίδραςθ" του περιβάλλοντοσ ςυντελεί
ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ κι θ δθμιουργία του πλζον κατάλλθλου περιβάλλοντοσ αποτελεί
βαςικό μζλθμα τθσ Διδακτικισ.
Ρολλοί ερευνθτζσ διακρίνουν διαφόρουσ τφπουσ διδακτικϊν καταςτάςεων όπωσ:
καταςτάςεισ ενζργειασ ςτισ οποίεσ ευνοείται κυρίωσ θ καταςκευαςτικι ικανότθτα των
μακθτϊν γι' απλά αντικείμενα όπωσ ζνα γεωμετρικό ςχιμα
καταςτάςεισ ζκφραςθσ ι διατφπωςθσ οι οποίεσ ευνοοφν τθν καταςκευι κι εκμάκθςθ
μοντζλων και επιςτθμονικϊν "γλωςςϊν". Λδιαίτερο ρόλο ανάμεςα τουσ παίηουν οι
καταςτάςεισ επικοινωνίασ, ςτισ οποίεσ θ επικοινωνία (δθλαδι μια διατφπωςθ για τθ
μετάδοςθ ενόσ μθνφματοσ) παίηει κακοριςτικό ρόλο (Laborde *1982+): αν θ ποιότθτα μιασ
διατφπωςθσ δεν επιτρζπει τθν ακριβι μετάδοςθ ενόσ μθνφματοσ, τότε επανεξετάηεται όχι
μόνο θ ίδια θ διατφπωςθ κι θ χρθςιμοποιοφμενθ "γλϊςςα" αλλά και θ υποκείμενθ γνϊςθ
καταςτάςεισ επικφρωςθσ οι οποίεσ ζχουν ωσ επίκεντρο τθν παραγωγι επιχειρθμάτων για τθν
επικφρωςθ μιασ ςχζςθσ, μιασ πρόταςθσ μιασ καταςκευισ (για παράδειγμα ενόσ αλγόρικμου
ι ενόσ προγράμματοσ). Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι καταςτάςεισ απόφαςθσ (Balacheff
*1991+) απαιτοφν ζνα οριςμζνο όριο βεβαιότθτασ, χωρίσ ωςτόςο να είναι απαραίτθτεσ οι
αποδείξεισ (δθλαδι θ ρθτι διατφπωςθ εκείνων των επιχειρθμάτων που δικαιολογοφν τθν
βεβαιότθτα αυτι).
καταςτάςεισ επιςθμοποίθςθσ οι οποίεσ υφίςτανται υπό τθν ευκφνθ του κακθγθτι κι
αποςκοποφν ςτο να δϊςουν το χαρακτιρα τθσ κεςμικά αναγνωριςμζνθσ γνϊςθσ, ςε
οριςμζνεσ από τισ προςωπικζσ γνϊςεισ του ςπουδαςτι.
Ζνα μεγάλο τμιμα τθσ ζρευνασ τθσ Διδακτικισ είναι επιςτθμολογικοφ χαρακτιρα: αναηιτθςθ
των πθγϊν και τθσ εξζλιξθσ των γνϊςεων, των εννοιϊν που πρόκειται να διδαχκοφν. Ζνα
τμιμα τθσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν επεξεργαςία ενόσ κεωρθτικοφ πλαιςίου, ι ακριβζςτερα
μιασ προβλθματικισ όπωσ το περιγράψαμε παραπάνω. Tο ςθμαντικότερο όμωσ τμιμα τθσ
είναι κακαρά πειραματικοφ χαρακτιρα: θ Διδακτικι είναι μια κατεξοχιν πειραματικι
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επιςτιμθ. Με βάςθ τισ προθγοφμενεσ (κεωρθτικζσ και επιςτθμολογικζσ) αναλφςεισ
προςδιορίηεται ζνα ςφνολο a priori αντιδράςεων των ςπουδαςτϊν και ςτθ ςυνζχεια θ
υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ διδακτικισ κατάςταςθσ επιτρζπει τθν αντιπαραβολι των όςων είχαν
προβλεφκεί ςε ςχζςθ με τα όςα πράγματι ςυνζβθςαν - προκειμζνου να προςαρμοςκεί
κατάλλθλα θ όλθ ςφλλθψθ.
Κα πρζπει ίςωσ να τονιςτεί ότι ςτθν τρζχουςα μεκοδολογία τθσ Διδακτικισ (ακριβζςτερα:
ςτθν κυρίαρχθ ευρωπαϊκι ςχολι Διδακτικισ) επικρατεί ωσ μζκοδοσ ανάλυςθσ θ ποιοτικι κι
όχι θ ποςοτικι ανάλυςθ. Τοφτο γιατί θ Διδακτικι δεν ενδιαφζρεται τόςο για τθν κατανομι
των διαφόρων φαινομζνων μζςα ςτον μακθτικό ι ςπουδαςτικό πλθκυςμό αλλά μάλλον για
τα αίτια που προκαλοφν τα φαινόμενα αυτά κακϊσ και για τουσ πικανοφσ τρόπουσ
μεταβολισ τουσ, ενδιαφζρεται δθλαδι περιςςότερο για ποιοτικά παρά για ποςοτικά
χαρακτθριςτικά.
Μια τυπικι ζρευνα λοιπόν ςτθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
1. Διατφπωςθ του ςυγκεκριμζνου ερωτιματοσ. Ρροςδιοριςμόσ κεωρθτικϊν εργαλείων.
2. Επιςτθμολογικι διερεφνθςθ: διερευνάται θ “γζνεςθ” των εννοιϊν που εμπλζκονται, τα
προβλιματα που τισ δθμιοφργθςαν. Διερευνϊνται επίςθσ οι ςχζςεισ των εννοιϊν αυτϊν με
άλλεσ παρεμφερείσ.
3. Επιςκόπθςθ παρόμοιων εργαςιϊν.
4. Ρροςδιοριςμό των αντιλιψεων των ςπουδαςτϊν.
6. Καταςκευι διδακτικϊν καταςτάςεων οι οποίεσ ζχουν ςα ςκοπό τον μεταςχθματιςμό των
αντιλιψεων των ςπουδαςτϊν.
7. Αξιολόγθςθ των διδακτικϊν καταςτάςεων και βελτίωςθ τουσ.

φνοψθ
Τα παραπάνω παραδείγματα φαίνονται να δείχνουν ότι ςφάλματα και λάκθ που δεν ζχουν
τυχαίο χαρακτιρα υφίςτανται και ςτθν κοινότθτα των επαγγελματιϊν και των επιςτθμόνων
προγραμματιςτϊν. Στα ειδικευμζνα τεχνικά και επιςτθμονικά περιοδικά μπορεί κανείσ
εφκολα να βρει παραδείγματα άρκρα και μελζτεσ για τα λανκαςμζνα προγράμματα (για
παράδειγμα ςτο Gerhard S., Yelowitz L. *1976+) - και μάλιςτα ςε μεγάλο βακμό. O J. Arsac
*1983+ κεωρεί ότι τα λάκθ ςτον προγραμματιςμό είναι τελικά τόςο ςυνθκιςμζνα ϊςτε θ
δθμοςίευςθ λανκαςμζνων αλγορίκμων ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά δεν αποτελεί
ςκάνδαλο όπωσ κ' αποτελοφςε θ δθμοςίευςθ λανκαςμζνων αποτελεςμάτων ςε μακθματικά
περιοδικά. Δεν είναι βζβαιο ότι θ δθμοςίευςθ λανκαςμζνων αποτελεςμάτων ςε μακθματικά
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περιοδικά αποτελεί ςκάνδαλο (για ςχετικι ςυηιτθςθ δεσ και Hanna G. *1983+, de Millo R.A.
and als *1979+ και Gasser J. *1989+) αλλά ςίγουρα θ δθμοςίευςθ αλγορίκμων που περιζχουν
λάκθ δεν αποτελεί ςκάνδαλο.
Το λάκοσ υφίςταται ςτθν κοινότθτα των προγραμματιςτϊν κι επιπλζον είναι κι
αναγνωριςμζνο, νόμιμο κι αποτελεί κι αντικείμενο ερευνϊν. Οι πλθροφορικοί εξάλλου
κάνουν και διακρίςεισ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ του λάκουσ, του ςφάλματοσ, τθσ εξαιρζςεωσ
(Cristian F. [1985]). Ραρ' όλ' αυτά υπάρχει ακόμθ ζνα ερϊτθμα: τα λάκθ αυτά ζχουν
ςυςτθματικό χαρακτιρα; Λάκθ, για παράδειγμα, γίνονται ς' όλεσ τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ κι είναι απίκανο να υπάρχουν μθχανικοί οι οποίοι δεν ζχουν κάνει
υπολογιςτικά λάκθ κατά τθ ςχεδίαςθ νζων ςυςτθμάτων. Aν κεωριςουμε ότι θ καταςκευι
λογιςμικοφ εντάςςεται ςτθν ίδια κατθγορία ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων με τθ ςχεδίαςθ
μίασ γζφυρασ ι ενόσ πλοίου είναι φυςικό να υπάρχει ζνα ποςοςτό λακϊν ςε κάκε
πρόγραμμα. H κζςθ μασ που υποςτθρίηουμε είναι ότι οριςμζνα από τα λάκθ αυτά ζχουν
ςυςτθματικό χαρακτιρα. Τα επιχειριματα μασ είναι δφο:
- Αρχικά το ποςοςτό των λακϊν είναι υπερβολικά υψθλό. Χωρίσ να υπειςζλκουμε ςε
λεπτομζρειεσ,

αναφζρουμε

ότι

ςε

οριςμζνεσ

ακραίεσ

περιπτϊςεισ

το

κόςτοσ

εκςφαλμάτωςθσ, βελτίωςθσ κλπ είναι υπερπολλαπλάςιο του κόςτουσ καταςκευισ
(αναφζρεται ενδεικτικά θ περίπτωςθ λογιςμικοφ με κόςτοσ καταςκευισ 75 $/εντολι και
κόςτοσ ςυντιρθςθσ κλπ 4000 $/εντολι Boehm W. *1979+ αλλά και Arsac J. [1983]). Ακόμθ και
ςιμερα, το κόςτοσ τθσ βελτίωςθσ του λογιςμικοφ είναι πολφ υψθλό και θ δυςπιςτία με τθν
οποία οι χριςτεσ αντιμετωπίηουν τισ πρϊτεσ εκδόςεισ νζων προγραμμάτων είναι
χαρακτθριςτικι.
- Πμωσ όχι μόνο τα λάκθ του λογιςμικοφ είναι πολυπλθκι αλλά ςυχνά κι οφείλονται ςε
λανκαςμζνθ μεκοδολογία προγραμματιςμοφ - αυτι είναι θ κζςθ πολλϊν από τουσ
επιφανζςτερουσ επιςτιμονεσ τθσ Ρλθροφορικισ (μερικά παραδείγματα κα δοκοφν
παρακάτω). Αυτό υπιρξε και το βαςικό κίνθτρο για τθ δθμιουργία ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ
του 1960 τθσ «ςχολισ» του δομθμζνου προγραμματιςμοφ. H χριςθ λανκαςμζνθσ
μεκοδολογίασ - ι μάλλον θ ζλλειψθ μεκόδου - οδθγεί νομοτελειακά ςε λάκθ ςυχνά, λάκθ
ςυςτθματικά, χρονοβόρα και πολλζσ φορζσ καταςτροφικά, λάκθ, εν γζνει, με υψθλό
οικονομικό και κοινωνικό κόςτοσ.
Οι ςπουδαςτζσ
Ππωσ κα προςπακιςουμε να δείξουμε, πολφ ςυχνά οι ςπουδαςτζσ καταςκευάηουν τα
προγράμματα τουσ βαςιηόμενοι απλά ςε μια «νοθτι εκτζλεςθ» (mental execution) ι μια
«νοθτι προςομοίωςθ» (mental simulation) ακολουκϊντασ ζτςι τθν ίδια τεχνικι τθν οποία
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ακολουκοφςαν οι προγραμματιςτζσ αυκόρμθτα κατά τθν πρϊτθ περίοδο τθσ ανάπτυξθσ τθσ
πλθροφορικισ και θ οποία ακριβϊσ καταπολεμικθκε από τθ ςχολι του δομθμζνου
προγραμματιςμοφ και τισ μοντζρνεσ μεκοδολογίεσ καταςκευισ κι επικφρωςθσ λογιςμικοφ ιταν δθλαδι ζνα από τα βαςικά αίτια γι' αυτιν τθ ςχεδόν «αλλαγι παραδείγματοσ». Ζτςι θ
μελζτθ τθσ «προγραμματιςτικισ» ςυμπεριφοράσ των ςπουδαςτϊν που προτείνουμε
φαίνεται να είναι δικαιολογθμζνθ και ςθμαντικι. Κεντρικό άξονα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί
λοιπόν και θ δθμιουργία κι ανάλυςθ διδακτικϊν καταςτάςεων οι οποίεσ αποςκοποφν
ακριβϊσ ςτον μεταςχθματιςμό των λανκαςμζνων αντιλιψεων των ςπουδαςτϊν

Μερικζσ πρόςκετεσ παρατθριςεισ
H φπαρξθ αυτϊν των ςυγκεκριμζνων δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι ςπουδαςτζσ και τισ
οποίεσ ονομάςαμε με το γενικό όνομα "δυςλειτουργίεσ", παραμζνει ςε μεγάλο βακμό μια
ιδιαίτερθ διαπίςτωςθ όςων ακριβϊσ διδάςκουν προγραμματιςμό. Κατά παράδοξο (αλλά όχι
ανεξιγθτο) τρόπο θ διαδεδομζνθ αντίλθψθ είναι θ αντίκετθ. Tο γεγονόσ δθλαδι ότι θ
διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ, ι ακριβζςτερα του προγραμματιςμοφ, ζχει πολφ νεαρι
θλικία, όπωσ εξάλλου κι θ ίδια θ Ρλθροφορικι, δυςκολεφει, κατά κάποιο τρόπο τθν
κοινωνικι αναγνϊριςθ των δυςκολιϊν αυτϊν: για παράδειγμα θ φπαρξθ δυςκολιϊν ςτθ
διδαςκαλία - ι μάλλον ςτθν εκμάκθςθ - των Mακθματικϊν ι των Φυςικϊν επιςτθμϊν
αναγνωρίηεται ακόμθ και κεςμικά. Tο γεγονόσ ότι «τα Mακθματικά είναι δφςκολα» όχι μόνο
κεωρείται κοινόσ τόποσ, αλλ' επιπλζον ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ ο κλάδοσ τθσ Διδακτικισ των
Μακθματικϊν αποτελεί ζναν κλάδο ερευνϊν επιςτθμονικά και κεςμικά κατοχυρωμζνο. Δεν
ςυμβαίνει όμωσ ακόμα αυτό με τον προγραμματιςμό - τουλάχιςτον όχι παντοφ.
Επιπρόςκετα, θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ανάπτυξθσ τθσ ίδιασ
τθσ Ρλθροφορικισ και τθσ ςχζςθσ τθσ με τισ εμπορικζσ και τεχνικζσ εφαρμογζσ, ζχει ςυχνά
ζναν διττό χαρακτιρα: αποτελεί ζνα αντικείμενο διδαςκαλίασ ιςότιμο με τα Μακθματικά,
τθν Ρολιτικι Οικονομία ι τθ Χθμεία, το οποίο διδάςκεται ςτθ δευτεροβάκμια ι τθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με κοινό, ςτόχουσ και διδακτζα φλθ ςαφϊσ κακοριςμζνα, αλλά
αποτελεί

ςυχνότατα

κι

αντικείμενο

διδαςκαλίασ

πολλϊν

ςχολϊν

επιμόρφωςθσ,

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, αντικείμενο απευκυνόμενο ςε κοινό
πολυποίκιλο : πτυχιοφχουσ Ρανεπιςτθμίου που επιμορφϊνονται ςτθ «χριςθ των H.Y.», ςε
μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ κα το διδάξουν ςε μακθτζσ, ςε
απόφοιτουσ Λυκείου οι οποίοι αποηθτοφν ζνα επαγγελματικό εφόδιο, ςε διάφορα
ταχφρυκμα ι μθ ςεμινάρια που διοργανϊνουν ιδιωτικοί και δθμόςιοι φορείσ κλπ. H
διεςπαρμζνθ αυτι διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ αναςτζλλει, κατά κάποιο τρόπο τθ
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ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και τθν οργανωμζνθ, ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν
αυτϊν.
Μςωσ ο ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ παιχνιδιοφ

που πιρε ο προγραμματιςμόσ - μάλλον θ

Ρλθροφορικι - και τθσ κοινωνικισ ζκταςθσ του, να ςυντελεί επίςθσ ςτθν μθ αναγνϊριςθ των
ιδιαίτερων δυςκολιϊν τθσ διδαςκαλίασ του. Για παράδειγμα πριν από μερικά χρόνια ςτο
γαλλικό περιοδικό Esprit (τεφχοσ Φεβρουαρίου 1985) δφο υπεφκυνοι animateurs του Club
Méditerranée (ενόσ είδουσ τουριςτικοφ οργανιςμοφ) εξθγοφςαν πϊσ μάκαιναν ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτα τουριςτικά προγράμματα του Club τον προγραμματιςμό και τθν
«απλοφςτατθ» BASIC ςε 10 ϊρεσ κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν, δίπλα ςτθ κάλαςςα
(αναφζρεται από τον Arsac J. *1987+, ςελ. 24). Για να γίνει αντιλθπτόσ αυτόσ ο χαρακτιρασ
παιχνιδιοφ

ςτον

οποίο

αναφερκικαμε,

αρκεί

ν'

αντικαταςτιςει

κανείσ

τον

«προγραμματιςμό» με τθν «Φυςικι»: όχι μόνο κανείσ δεν κα διενοείτο να τθν διδάξει ςτθ
διάρκεια διακοπϊν ςτο Club Méditerranée, αλλά και μόνοσ ο ιςχυριςμόσ ότι μακαίνει κανείσ
τισ βάςεισ τθσ, άνετα, ςε 10 ϊρεσ είναι αυτόχρθμα γελοίοσ. Στθν πραγματικότθτα το να
διδάξει κανείσ Φυςικι ςτθν ακρογιαλιά δεν κα αποτελοφςε καν διαφθμιςτικό επιχείρθμα μποροφμε με ςιγουριά να ιςχυριςτοφμε ότι μάλλον κ' απωκοφςε τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ
παρά κα τουσ προςείλκυε.
Στθν ίδια λογικι του παιχνιδιοφ εντάςςεται επίςθσ το γεγονόσ ότι ςυχνά οι προςωπικοί H.Y.
υπολογιςτζσ βρίςκονται ςτα μεγάλα καταςτιματα ςτο τμιμα των παιχνιδιϊν και θ εμπορικι
τουσ κίνθςθ αυξάνει κατακόρυφα τα Χριςτοφγεννα. Ενϊ όμωσ αναγνωρίηεται ότι τα
"πειράματα Φυςικισ" που πουλιοφνται ςτα καταςτιματα δεν ζχουν παρά μια πολφ μακρινι
ςχζςθ με τθ Φυςικι των επαγγελματιϊν κι ερευνθτϊν Φυςικϊν, αντίκετα θ αγορά ενόσ
προςωπικοφ υπολογιςτι ζχει πολφ ςυχνά ζνα χαρακτιρα "επζνδυςθσ". Αυτι θ εικόνα του
προγραμματιςμοφ είναι ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθ κζςθ - για παράδειγμα - του Dijkstra E. W.
*1982b+, για τον οποίο :
Programming is one of the most difficult branches of applied mathematics; the poorer
mathematicians had better remain pure mathematicians
H δθμόςια εικόνα λοιπόν ενόσ προγραμματιςμοφ που μπορεί να γίνει αντιλθπτόσ γριγορα κι
άνετα ςε λίγεσ ϊρεσ ακόμθ και ςτισ διακοπζσ κι αποτελεί και παιχνίδι, αυτόσ ο
προγραμματιςμόσ-παιχνίδι όχι μόνο είναι αςυμβίβαςτοσ με ζναν προγραμματιςμό που «...
αποτελεί ζναν από τουσ δυςκολότερουσ κλάδουσ των εφαρμοςμζνων μακθματικϊν...» αλλά
και με τθν ςυνακόλουκθ ιδζα των δυςκολιϊν που παρουςιάηονται κατά τθν διδαςκαλία και
τθν εκμάκθςθ του.
Βζβαια ο Dijkstra E. W. και το Club Meditιrranιe δεν αναφζρονται ςτον ίδιο προγραμματιςμό
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- όπωσ δεν είναι ίδια τα Μακθματικά τθσ προςχολικισ θλικίασ και των ερευνθτϊν
μακθματικϊν. Πτι όμωσ εννοείται με το γενικό όρο «προγραμματιςμόσ» ςυχνά κεωρείται ωσ
μια διανοθτικι δραςτθριότθτα θ οποία όμωσ είναι πολφ απλι ι είναι ιςοδφναμθ με τθν
εκμάκθςθ οριςμζνων τεχνικϊν ςτοιχείων (για παράδειγμα των χαρακτθριςτικϊν ενόσ H.Y.
και μίασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ).
Είναι για παράδειγμα παςίγνωςτο ότι για δεκαετίεσ - κι ίςωσ ακόμθ και ςιμερα - βιβλία που
φζρουν ςτον τίτλο τουσ τθν ζκφραςθ "προγραμματιςμόσ H.Y." ςτθν πραγματικότθτα
αποτελοφν οδθγοφσ χριςθσ μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ - ενϊ μζχρι και πρόςφατα τα
ςχολικά εγχειρίδια ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ είχαν ωσ περιεχόμενο ζναν οδθγό χριςθσ
των windows (!).

Οι παλαιότερεσ εργαςίεσ
Μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ μερικϊν ςθμαντικϊν ευρθμάτων τθσ διδακτικισ τθσ
Ρλθροφορικισ είναι χριςιμθ γιατί με μια γενικι ζννοια τα αποτελζςματα των ςχετικϊν
ερευνϊν “ςυνοψίηουν”, κατά κάποιο τρόπο, αποτελοφν ζνα είδοσ, περιλθπτικισ
παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διδακτικισ κι άρα δίνουν μια γενικι εικόνα, χριςιμθ
για να αντιλθφκεί ο αναγνϊςτθσ το ςθμερινό επίπεδο γνϊςεων μασ ςτθ διδακτικι τθσ
Ρλθροφορικισ.
Oι πρϊτεσ εργαςίεσ για τθν διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ
εμφανίηονται ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960, με προεξάρχον το κλαςςικό πλζον βιβλίο του
G. M. Weinberg για τθν ψυχολογία του προγραμματιςμοφ (Weinberg G. M. *1969+). Βαςικόσ
άξονασ του βιβλίου είναι θ προςπάκεια για βελτίωςθ τθσ προγραμματιςτικισ
δραςτθριότθτασ (δθλαδι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ) ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο. O
Weinberg επιςθμαίνει ιδθ μερικά ςθμεία τα οποία ςτα επόμενα χρόνια βρζκθκαν ςτο
κζντρο τθσ διαμάχθσ γφρω από το δομθμζνο προγραμματιςμό. Σθμειϊνει, για παράδειγμα,
το γεγονόσ ότι ο προγραμματιςμόσ αποτελεί βζβαια μια ατομικι δραςτθριότθτα, αλλά
αποτελεί και μια δραςτθριότθτα ςυλλογικι κι ζτςι τα παραγόμενα προγράμματα
προορίηονται πολλζσ φορζσ να χρθςιμοποιθκοφν από ανκρϊπουσ - ο οποίοι κα τα ελζγξουν,
κα τα διορκϊςουν, κα τα βελτιϊςουν, κα τα μεταφζρουν ςε άλλο περιβάλλον κλπ. Kατά
ςυνζπεια τα προγράμματα πρζπει, κατά κάποιο τρόπο, να είναι "αναγνϊςιμα" - να είναι
δθλαδι γραμμζνα κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να "απευκφνονται" και ςε ανκρϊπουσ. Eίναι ίςωσ
αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι ςχεδόν 30 χρόνια μετά, οι τελευταίεσ εργαςίεσ του D.E. Knuth,
ςχετικά με το περιβάλλον προγραμματιςμοφ CWEB. ζχουν τον ίδιο ςκοπό - όπωσ ο ίδιοσ
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αναφζρει ςε ςυνζντευξθ του1. O Weinberg επιςθμαίνει επίςθσ το γεγονόσ ότι ο όροσ
"προγραμματιςμόσ" καλφπτει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςυςτεγάηονται υπό τθν ίδια
επωνυμία, αλλά διαφζρουν ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ:
The high school student and the engineer represent two ends of a rich spectrum of
programmers. These ends may or may not be different...But.... there is a difference
(ibid, ςελ. 122)
Τοφτο λοιπόν ςθμαίνει ότι τα προβλιματα ςτο ζνα επίπεδο είναι διαφορετικά από τα
προβλιματα ςτο άλλο επίπεδο και κατά ςυνζπεια κι οι λφςεισ που μποροφν να προτακοφν
δεν μπορεί παρά να διαφζρουν.
Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι ο Weinberg αναφερόμενοσ ςτθν εκμάκθςθ του
προγραμματιςμοφ κεωρεί ωσ κατάλλθλεσ μεκόδουσ τθν ενδοεπιςκόπθςθ, τθν παρατιρθςθ
γενικότερα, τον πειραματιςμό. Στο ςθμείο αυτό τάςςεται μάλλον με τθν πλευρά των
πλθροφορικϊν οι οποίοι κεωροφν ότι ο προγραμματιςμόσ ωσ δραςτθριότθτα δεν ιταν
ακόμθ επιςτιμθ - ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του '60 - κι άρα δεν ιταν δυνατόν να διδαχκεί ωσ
τζτοιοσ. O προγραμματιςμόσ αποτελεί περιςςότερο μια "τζχνθ" (μια εμπειρικι τζχνθ) θ
οποία μεταδίδεται με όςμωςθ από τον "δάςκαλο" ςτο μακθτι αλλά δεν μπορεί να διδαχκεί
με τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ.
Το βιβλίο του G. M. Weinberg απετζλεςε τθν πρϊτθ ςυςτθματικι καταγραφι του ρόλου του
ανκρϊπινου παράγοντα ςτον προγραμματιςμό. Oι ςυχνότατεσ αναφορζσ ςτο βιβλίο αυτό
οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι το βιβλίο άςκθςε μεγάλθ επιρροι ςτουσ προγραμματιςτικοφσ
κφκλουσ.
Τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '60 κι οι αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '70 χαρακτθρίηονται από μια
ςειρά προςπακειϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για τθν βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν
Ρλθροφορικι, ακριβζςτερα ςτον προγραμματιςμό - αναφζρουμε ενδεικτικά τθσ καταςκευι
τθσ PASCAL και τθσ LOGO (όπωσ είναι γνωςτό και οι δυο καταςκευάςτθκαν αποκλειςτικά για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ), τθν οργάνωςθ ςυνεδρίων (όπωσ αυτό του *1972+ ςτισ Sèvres, Paris
ι τθν Working Conference on Programming Teaching Techniques, IFIP TC-2 κά). Συνικωσ
όμωσ οι αναφορζσ τθσ περιόδου αυτισ δεν ςτθρίηονται ςε κεωρθτικζσ κζςεισ ι πειραματικά
δεδομζνα αλλά ςυχνότερα αποτελοφν απόψεισ βαςιςμζνεσ ςε προςωπικζσ εμπειρίεσ,
πεποικιςεισ και ιδεολογικζσ κζςεισ. Οι αναφορζσ πραγματοποιικθκαν κυρίωσ από
εκπροςϊπουσ τθσ ςχολισ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ - οι οποίοι κεωροφν ωσ ζνα
ιςχυρό κίνθτρο για τθν κακιζρωςθ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ τθ ςαφι του υπεροχι

1

ζπλέληεπμε πνπ εληνπίδεηαη εύθνια ζην Internet.
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ζναντι των άλλων μεκόδων και ςτο πεδίο τθσ διδαςκαλίασ και ςυνακόλουκα τθσ εκμάκθςθσ
του προγραμματιςμοφ. Λεπτομερζςτερεσ αναφορζσ ςε αυτζσ κα γίνουν ςε διάφορα ςθμεία
του κεφαλαίου 2.

Πιο ςφγχρονεσ εργαςίεσ
Στθν δεκαετία του 1980 και του 1990 - αλλά και κατά τθν τρζχουςα δεκαετία - υπάρχει μια
άνκθςθ ερευνϊν και γενικότερα εργαςιϊν γφρω από κζματα διδαςκαλίασ κι εκμάκθςθσ του
προγραμματιςμοφ. H ζξαρςθ αυτι ζμμεςα ςθμαίνει τθν αναγνϊριςθ τθσ αναγκαιότθτασ για
διερεφνθςθ των ςχετικϊν κεμάτων, ςθμαίνει δθλαδι τθν αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι θ
διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ (του προγραμματιςμοφ ακριβζςτερα) φαίνεται να είναι
λιγότερο αποτελεςματικι απ' ότι κα ζπρεπε κι άρα πρζπει να βελτιωκεί. Αυτι θ τάςθ
διαγιγνϊςκεται κι από γενικότερουσ δείκτεσ:
- τθν αυξθμζνθ παγκοςμίωσ ςχετικι ςυνεδριακι δραςτθριότθτα: ανά τον κόςμο
διοργανϊνονται πολλά ςυνζδρια, ςυμπόςια κλπ με κζματα ςχετικά με τθ διδακτικι και τθ
διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ.
- τθν εμφάνιςθ ςχετικϊν άρκρων ςτα μεγαλφτερα περιοδικά του είδουσ (όπωσ CACM κλπ).
Είναι αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι αναφορζσ ςτα ςχετικά κζματα ζχουν κάνει - και μάλιςτα
με μεγάλθ ςυχνότθτα - μερικοί από τουσ πλζον γνωςτοφσ παγκοςμίωσ επιςτιμονεσ
Ρλθροφορικισ (Dijkstra, Knuth, Papert,...), ενϊ περιοδικά όπωσ το CACM κακιζρωςαν πλζον
μόνιμθ ςτιλθ για το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ.
- τθν φπαρξθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν ομάδων και ειδικϊν περιοδικϊν (SIGSE και SIGUCE τθσ
ACM για παράδειγμα) και τθ δθμιουργία ειδικϊν επιτροπϊν για τθν εκπόνθςθ αναλυτικϊν
προγραμμάτων για τθ διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ.
- τθ δθμιουργία μεγάλου όγκου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ (του λεγόμενου "διδακτιςμικοφ")
για τθ διδαςκαλία κεμάτων Ρλθροφορικισ και ειδικότερα του προγραμματιςμοφ
(χαρακτθριςτικά

αναφζρεται

ότι

υπάρχει

κι

ελλθνικι

παραγωγι

εκπαιδευτικϊν

προγραμμάτων ςχετικϊν με τθν πλθροφορικι και μάλιςτα το πρϊτο απ' αυτά - ζνα
"πολυμεςικό" πρόγραμμα παραγωγισ ουςιαςτικά του EMΡ - αναφζρεται ςτθ διδαςκαλία
του προγραμματιςμοφ).
O μεγάλοσ αυτόσ όγκοσ δραςτθριοτιτων πάςθσ φφςεωσ που ςχετίηονται με τθ
διδαςκαλία/εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ αποτελεί ζναν αδιαμφιςβιτθτο δείκτθ τθσ
ςπουδαιότθτασ που απζκτθςε ςταδιακά θ διερεφνθςθ των ςχετικϊν κεμάτων.
Αν και κατά τθν τελευταία εικοςαετία πραγματοποιικθκαν πολλζσ ζρευνεσ γφρω από τθ
διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ, ωςτόςο ο κφριοσ όγκοσ των
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ερευνθτικϊν εργαςιϊν περιςτράφθκε γφρω από οριςμζνα κζματα τα οποία εξετάςτθκαν
από πολλζσ οπτικζσ γωνίεσ.
Ζνα πολφ μεγάλο μζροσ των ςχετικϊν ερευνϊν επικεντρϊκθκε ςτθ γλϊςςα LOGO. H γλϊςςα
LOGO κι θ διδακτικι τθσ χριςθ, αποτελοφν ζνα ιδιαίτερο κεφάλαιο το οποίο δεν κα
εξετάςουμε εδϊ. Υπενκυμίηεται ότι θ γλϊςςα LOGO αποτελεί ζνα υποςφνολο τθσ LISP με
δυνατότθτεσ διαχείριςθσ μιασ "χελϊνασ" που ςχεδιάηει ςτθν οκόνθ (ι ςτο ζδαφοσ) κι άρα ωσ
γλϊςςα προγραμματιςμοφ εντάςςεται ςτθν κατθγορία των γλωςςϊν ςυναρτθςιακοφ
προγραμματιςμοφ. Αν κι ο ςυναρτθςιακόσ προγραμματιςμόσ ωσ ειςαγωγικό μάκθμα ςτουσ
αλγόρικμουσ και τον προγραμματιςμό ζχει πολλοφσ κιαςϊτεσ (για παράδειγμα το MIT και το
Ρανεπιςτιμιο τθσ Κφπρου χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα Scheme, το Ρανεπιςτιμιο τθσ Grenoble
ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθ LOGO και ςε άλλεσ τθ LISP ςε ειςαγωγικά μακιματα
προγραμματιςμοφ - δεσ αντίςτοιχα Abelson H. *1985+, Keravnou E.T. *1995+, Viviet G. *1988+),
ωςτόςο θ παροφςα εργαςία

ερευνά τα ςχετικά με τον κλαςςικό "επιτακτικό"

3

προγραμματιςμό κι ζτςι δεν κα εξεταςτοφν οι εργαςίεσ οι ςχετικζσ με τθ LOGO .
Εκτόσ από τθ LOGO, τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία διερευνικθκαν υπιρξαν ςχετικά
περιοριςμζνα: ιδιαιτερότθτεσ του προγραμματιςμοφ ςε ςχζςθ με άλλα αντικείμενα (π.χ.
μακθματικά, φυςικι κλπ), κζματα ςχετικά με μερικά βαςικά δομικά ςτοιχεία των
προγραμμάτων όπωσ οι μεταβλθτζσ, οι επαναλθπτικζσ δομζσ (οι βρόχοι), οι δομζσ επιλογϊν
(iff...then...else), θ διαχείριςθ των ςυμβολοςειρϊν (strings). Βζβαια υπιρξαν κι ερευνθτικζσ
εργαςίεσ ςε άλλα είδθ κεμάτων όπωσ για παράδειγμα τθ διδαςκαλία του λογικοφ
προγραμματιςμοφ και τισ ςχετικζσ αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν - ο αρικμόσ όμωσ των
εργαςιϊν αυτϊν υπιρξε περιοριςμζνοσ (δεσ Hook K. et als *1988+, Taylor J. et als [1989]).

5. ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟΙ: ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΘΕΩΡΘΘ
Με τον όρο προγραμματιςτικά περιβάλλοντα εννοοφμε ςυςτιματα τα οποία επιτρζπουν τθν
ζκδοςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων. Στθν παροφςα κα αςχολθκοφμε μόνο με μια ιδιαίτερθ
κατθγορία προγραμματιςτικϊν περιβαλλόντων, τουσ προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ. Οι
μικρόκοςμοι αυτοί αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία προγραμματιςτικϊν περιβαλλόντων,
αφοφ παρουςιάηουν μια ςειρά κοινϊν χαρακτθριςτικϊν. Ρεριπτϊςεισ που υπάγονται ςτθν
κατθγορία αυτι αποτελοφν και θ υλοποίθςθ τθσ μθχανισ του Post, αλλά και άλλων
μικρόκοςμων όπωσ και παλιότερα διαδεδομζνοι και οι χάρτινοι micro-assemblers.

3

Procedural programming, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ ζπλαξηεζηαθό πξνγξακκαηηζκό functional programming- θαη ηνλ ινγηθό - logic programming.
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Ανακεφαλαιϊνοντασ ςυμπεράςματα από προθγοφμενεσ ενότθτεσ, θ διδαςκαλία και
εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ, όπωσ είναι γνωςτό, παρουςιάηει αρκετζσ δυςκολίεσ. Τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζχει γίνει αξιόλογθ ερευνθτικι δουλειά ςτθν περιοχι τθσ Διδακτικισ
τθσ Πλθροφορικισ και ειδικότερα ςτθν περιοχι τθσ διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ.
Ππωσ προκφπτει από τθ ςχετικι βιβλιογραφία (Δαγδιλζλθσ 1996a), ζνασ από τουσ
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που ζχει διαπιςτωκεί ότι αποτελεί πθγι δυςκολιϊν για τθν
εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, όπωσ φαίνεται, θ κλαςικι
προςζγγιςθ διδαςκαλίασ (Brusilovsky et als 1997) είναι αςφμβατθ με τισ πραγματικζσ
διδακτικζσ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν. Με τον όρο κλαςικι προςζγγιςθ διδαςκαλίασ, όπωσ
αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο, εννοοφμε τθ διδαςκαλία που ςυνίςταται:



ζηε ρξήζε κηαο γιώζζαο γεληθνύ ζθνπνύ (όπσο νη Pascal, C, θιπ),



ελόο επαγγεικαηηθνύ πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε γιώζζα απηή, θαη



ζηελ επίιπζε ελόο ζπλόινπ πξνβιεκάησλ επεμεξγαζίαο αξηζκώλ θαη ζπκβόισλ.

Στα επόμενα, παρουςιάηονται αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά τθσ κλαςικισ προςζγγιςθσ
διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ και των κυριότερων διδακτικϊν προβλθμάτων που
εμφανίηονται ςτο πλαίςιό τθσ. Στθ ςυνζχεια δίνεται μια ςφντομθ περιγραφι των
εναλλακτικϊν προςεγγίςεων διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ που αναπτφχκθκαν ζχοντασ
ωσ ςτόχο τθ ςτιριξθ τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθν εξάλειψθ των ςχετικϊν διδακτικϊν
προβλθμάτων.
Ππωσ ζχει προαναφερκεί, ςφμφωνα με αρκετοφσ ερευνθτζσ, θ υιοκζτθςθ τθσ κλαςικισ
προςζγγιςθσ διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ
παράγοντεσ που κακιςτά τθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ δφςκολθ. Τα ςθμαντικότερα
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ που διδάςκονται τισ αρχζσ
του προγραμματιςμοφ με τθν κλαςικι προςζγγιςθ, όπωσ προκφπτει από εμπειρικζσ
παρατθριςεισ και μελζτεσ ερευνθτϊν αλλά και μαρτυρίεσ των ίδιων των ςπουδαςτϊν, είναι
τα εξισ:



Οι γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού γενικού ζκοπού διαθέηοςν, καηά κανόνα, ένα μεγάλο
πεπεπηόπιο ενηολών και είναι πολύπλοκερ. Σν πιηθό πνπ πξέπεη λα θαιύςεη ν
ζπνπδαζηήο,

ην

νπνίν

πεξηιακβάλεη

ην

ζεσξεηηθό

πιαίζην

κηαο

γιώζζαο

πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, είλαη πνιύ
κεγάιν. Σν γεγνλόο απηό έρεη σο απνηέιεζκα ν ζπνπδαζηήο λα δπζθνιεύεηαη λα
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θαηαλνήζεη όιν ην πιηθό θαη λα απνθηήζεη ην απαηηνύκελν ππόβαζξν. (Brusilovsky et
als 1997, Ruckert & Halpern 1993)


Η πξνζνρή ησλ καζεηώλ επηθεληξώλεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ζύληαμεο ηεο γιώζζαο θαη
όρη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Brusilovsky et als 1997; Freund
& Roberts 1996; Studer et als 1995; Ziegler & Crews 1999). Οη ζπληαθηηθνί θαλόλεο ησλ
γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ γεληθνύ ζθνπνύ είλαη πνιύπινθνη, κε απνηέιεζκα νη
ζπνπδαζηέο λα αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν ζηελ εθκάζεζε ηεο ζύληαμεο ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ.

Δλώ

ινηπόλ

ν

ζθνπόο

ελόο

καζήκαηνο

εηζαγσγήο

ζηνλ

πξνγξακκαηηζκό είλαη ε ρξήζε κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία
ελλνηώλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηελ πινπνίεζε αιγνξίζκσλ θαη ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηειηθά ε πξνζνρή επηθεληξώλεηαη ζηε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ.


Tν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ζπλήζσο δελ παξέρεη δπλαηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο (ε
δηαδηθαζία εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο δελ είλαη νξαηή από ηνλ ζπνπδαζηή) θαη
επνκέλσο δεν ςπάπσει, ζηήπιξη ηος ζποςδαζηή ζηην καηανόηζη ηων βαζικών ενεπγειών
και δομών ελέγσος. Δθόζνλ ν ζπνπδαζηήο δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη νπηηθά ηελ
εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο, ην αληηκεησπίδεη απιά σο κηα δηαδηθαζία εηζόδνπ-εμόδνπ,
ή, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί δηδαθηηθά πην επηδήκην, θάλεη ππνζέζεηο γηα ηνλ
ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, βαζηζκέλνο ζηηο εκπεηξίεο ηνπ. (Brusilovsky et als
1997, Ross 1991, Sangwan et als 1998)



Οι

εμποπικοί

μεηαγλωηηιζηέρ

δεν

ικανοποιούν

ηιρ

ανάγκερ

ηων

απσάπιων

ππογπαμμαηιζηών. Οη πεξηζζόηεξνη εκπνξηθνί κεηαγισηηηζηέο απεπζύλνληαη ζε
επαγγεικαηίεο θαη όρη ζε ζπνπδαζηέο, πξνθαιώληαο έηζη αξθεηά πξνβιήκαηα όηαλ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην ελόο καζήκαηνο εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό.
(Freund & Roberts 1996, Schorsch 1995)


Η διανοηηική πολςπλοκόηηηα πος απαιηεί η εκθοπά ενόρ αλγοπίθμος ζε μια γλώζζα
ππογπαμμαηιζμού είναι μεγάλη. Οη πξνγξακκαηηζηέο πνιύ ζπρλά θαηά ηελ αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ δεκηνπξγνύλ λνεηά κνληέια ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο, ηνπ ηξόπνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η δηαλνεηηθή «απόζηαζε» αλάκεζα ζηηο
λνεηέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αιγνξίζκσλ ελόο αξράξηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη ζηελ
πεξηγξαθή ηνπο ζε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη πνιύ κεγάιε, εμαηηίαο ηεο
«θύζεο» ηεο γιώζζαο. (Smith et als 1994; Pane & Myers 1996)



Η επίιπζε ελδηαθεξόλησλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ εθκάζεζε ελόο κεγάινπ
ππνζπλόινπ ηεο γιώζζαο θαη ηελ αλάπηπμε αξθεηά κεγάισλ πξνγξακκάησλ, απαηηεί
δειαδή ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο (Brusilovsky et als
1997).
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Το γεγονόσ ότι θ κλαςικι προςζγγιςθ διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ δεν ικανοποιεί τισ
διδακτικζσ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ ειδικϊν
μεκοδολογιϊν διδαςκαλίασ, γλωςςϊν προγραμματιςμοφ και εκπαιδευτικϊν εργαλείων. Στθ
ςυνζχεια

περιγράφονται

ςφντομα

οι

βαςικζσ

προςεγγίςεισ

διδαςκαλίασ

του

προγραμματιςμοφ που ζχουν προτακεί από διακεκριμζνουσ ερευνθτζσ ( Ξυνόγαλοσ 2002,
Εφόπουλοσ 2005).

Μικρόκοςμοι – Μικρογλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ
Θ βαςικι ιδζα των μικρόκοςμων (microworlds) και των μικρογλωςςϊν (mini-languages)
προγραμματιςμοφ είναι θ δθμιουργία μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που αποτελείται από
ζνα περιοριςμζνο ρεπερτόριο εντολϊν με απλι ςφνταξθ και ςθμαςία. Οι βαςικζσ ιδζεσ που
διζπουν τθ λειτουργία των μικροκόςμων είναι, ζμμεςα, λφςεισ ςτα προβλιματα που
παρουςιάηουν

τα

διαδεδομζνα

περιβάλλοντα

προγραμματιςμοφ

(τα

οποία

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ από ερευνθτζσ ι επαγγελματίεσ).
Οικειότθτα και φπαρξθ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ.
Ο ςπουδαςτισ μακαίνει τισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ ελζγχοντασ ζνα
πρωταγωνιςτι – μια χελϊνα, ζνα ρομπότ ι κάποια άλλθ οντότθτα – που ηει ςτον μικρόκοςμο
(Κυνθγόσ και Σταςινι, 202).
Τα προγραμματιςτικά περιβάλλοντα που βαςίηονται ςτθν προςζγγιςθ των μικρόκοςμων
ενςωματϊνουν ςυνικωσ δυναμικζσ προςομοιϊςεισ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων (program
animation). Ο ςπουδαςτισ δθλαδι, ζχει τθ δυνατότθτα να εκτελεί τα προγράμματα που
αναπτφςςει βιμα προσ βιμα, παρακολουκϊντασ το αποτζλεςμα εκτζλεςθσ τθσ κάκε
εντολισ, ςτθν κατάςταςθ του μικρόκοςμου. Βαςικό πλεονζκτθμα τθσ προςζγγιςθσ των
μικρόκοςμων, εκτόσ βζβαια από το περιοριςμζνο ρεπερτόριο εντολϊν και τθν οπτικοποίθςθ
τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, είναι και το γεγονόσ ότι οι μικρόκοςμοι βαςίηονται – ςτθν
πλειοψθφία τουσ – ςε κάποιο φυςικό μοντζλο, που είναι ιδθ γνωςτό ςτουσ ςπουδαςτζσ και
όχι ςε κάποιο άγνωςτο και δυςνόθτο (για τουσ ςπουδαςτζσ) μοντζλο αναφοράσ, όπωσ θ
μθχανι του Von Neumman.
Οι προγραμματιςτικοί μικρόκοςμοι χρθςιμοποιοφνται για τθν ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν
ςτον προγραμματιςμό, εδϊ και αρκετά χρόνια. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ διδαςκόντων τόςο ςε
Ρανεπιςτιμια, όςο και ςε ςχολεία, από διαφορετικζσ χϊρεσ, αναφζρουν κετικά
αποτελζςματα από τθ χριςθ προγραμματιςτικϊν μικρόκοςμων (Brusilovsky et als 1997).
Ωςτόςο, πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα αποτελζςματα αυτά βαςίηονται περιςςότερο ςτισ
εντυπϊςεισ των διδαςκόντων, παρά ςε εμπειρικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
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μικρόκοςμων. Επιπλζον, οι εργαςίεσ που παρουςιάηουν περιπτϊςεισ χριςθσ μικρόκοςμων
ςτθν τάξθ ι ειδικά πειράματα με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τουσ ωσ διδακτικά εργαλεία είναι
λίγεσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν είναι επαναλαμβανόμενεσ, ζτςι ϊςτε τα
αποτελζςματα τουσ να κεωροφνται απολφτωσ ζγκυρα (Ξυνόγαλοσ 2005).
Βζβαια, θ αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ που βαςίηεται ςτθ χριςθ των
μικρόκοςμων δεν είναι εφκολθ και κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να λαμβάνονται υπ’ όψθ οι
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ χριςθσ τουσ, το προφίλ των ςπουδαςτϊν και τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του προγραμματιςτικοφ μικρόκοςμου που χρθςιμοποιείται. Αν και αρκετοί
ερευνθτζσ επιςθμαίνουν ότι οι μικρόκοςμοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αποτελεςματικά
ςε κάκε περίπτωςθ δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία που να το επιβεβαιϊνουν. Οι (Pattis et
als 1995, Brusilovsky et als 1997) επιςθμαίνουν ότι οι μικρόκοςμοι μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν:

1. ςτο πλαίςιο ενόσ μακιματοσ ειςαγωγισ ςτον προγραμματιςμό, το οποίο μπορεί να
επικεντρωκεί αποκλειςτικά ςτθ διδαςκαλία εννοιϊν του προγραμματιςμοφ ι να
προετοιμάςει παράλλθλα τουσ ςπουδαςτζσ για τθν ευκολότερθ μετάβαςθ ςε μια
γλϊςςα προγραμματιςμοφ γενικοφ ςκοποφ,
2. ςε προχωρθμζνα ςτάδια ςπουδϊν για τθ ςτιριξθ των ςπουδαςτϊν ςτθν κατανόθςθ
δφςκολων εννοιϊν (π.χ. αναδρομι, δείκτεσ κ.τ.λ),
3. για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων και αλγορικμικοφ τρόπου
ςκζψθσ,
4. από άτομα που κζλουν να αποκτιςουν κάποιεσ βαςικζσ γνϊςεισ γφρω από τον
προγραμματιςμό, αλλά και τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν γενικότερα.

Επίςθσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, ςτθν αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ των
μικρόκοςμων, κα πρζπει οπωςδιποτε να λαμβάνονται υπ’ όψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ που χρθςιμοποιείται, αφοφ ακόμα και για τον ίδιο
μικρόκοςμο ζχουν – ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ – υλοποιθκεί περιβάλλοντα με διαφορετικά
χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ. Αν και οι προγραμματιςτικοί μικρόκοςμοι που ζχουν
αναπτυχκεί είναι πολλοί και με ςθμαντικζσ διαφορζσ, μποροφν να ταξινομθκοφν ςε γενικζσ
κατθγορίεσ όπωσ οι μικρόκοςμοι βαςιςμζνοι ςτθ Logo, μικρόκοςμοι βαςιςμζνοι ςτα ρομπότ
Karel (Pattis et als 1995) και Karel++ (Bergin et als 1997), μικρόκοςμοι βαςιςμζνοι ςε φυςικά
αντικείμενα, μικρόκοςμοι – παιχνίδια κ.ά.
Τα χαρακτθριςτικά που ενςωματϊνει θ πλειοψθφία των μικρόκοςμων είναι: μινιμαλιςτικό
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και εφχρθςτο γραφικό ενδιάμεςο (GUI), βιμα-προσ-βιμα εκτζλεςθ, και τεχνικζσ
οπτικοποίθςθσ λογιςμικοφ. Οριςμζνοι μικρόκοςμοι ενςωματϊνουν και κάποια άλλα
χαρακτθριςτικά, που παρζχουν επιπλζον ςτιριξθ ςτουσ ςπουδαςτζσ, όπωσ: εκδότεσ δομισ
για τθν ευκολότερθ ανάπτυξθ προγραμμάτων και τθν αποφυγι ςυντακτικϊν λακϊν,
επεξθγθματικι οπτικοποίθςθ, δυνατότθτα αυτόματθσ δθμιουργίασ διαγραμμάτων ροισ και
ενςωματωμζνεσ ςτο περιβάλλον δραςτθριότθτεσ (Ξυνόγαλοσ 2005, Εφόπουλοσ 2005).

Προςομοιϊςεισ φυςικϊν αντικειμζνων που λειτουργοφν ωσ μικρόκοςμοι
Θ χριςθ ενόσ πραγματικοφ ςυςτιματοσ του κόςμου ωσ μοντζλου αναφοράσ κακιςτά τουσ
μικρόκοςμουσ κατάλλθλουσ για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ακόμα και ςε μακθτζσ
μικρισ θλικίασ. Για τθν περαιτζρω ςτιριξθ των μακθτϊν μικρισ θλικίασ – ακόμα και
προςχολικισ – κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ, μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν μικρόκοςμοι ςτουσ οποίουσ οι εντολζσ αποτελοφν φυςικά αντικείμενα.
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν θ Slot machine που αναπτφχκθκε ςτα εργαςτιρια
του MIT και θ AlgoBlock που αναπτφχκθκε από τθν ερευνθτικι ομάδα τθσ NEC Corporation.
Τα χαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων αυτϊν ςυνοψίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα (Ξυνόγαλοσ
2002, Ξυνόγαλοσ 2004, Ξυνόγαλοσ 2005):

Μικρόκοςμοσ Λδιαίτερα Χαρακτθριςτικά
Το ρεπερτόριο εντολϊν τθσ είναι υποςφνολο τθσ Logo και απευκφνεται ςε
Slot machine
(Kahn 1996)

παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Οι εντολζσ ζχουν τθ μορφι πλαςτικϊν καρτϊν
οι οποίεσ ειςάγονται ςτισ ςχιςμζσ μιασ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ μθχανισ. Κατά
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ φωτίηεται θ ςχιςμι τθσ οποίασ
εκτελείται θ εντολι.
Για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων χρθςιμοποιοφνται κφβοι που

AlgoBlock
(Suzuki
Kato 1995)

ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Απευκφνεται ςε παιδιά μικρισ θλικίασ.
& Το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ φαίνεται ςτθν οκόνθ με τθ μορφι ενόσ
υποβρυχίου που κινείται βάςθ των εντολϊν (κφβων), ενϊ τθ ςτιγμι που
εκτελείται μια εντολι ανάβει ζνα λαμπάκι ςτο πάνω μζροσ του κφβου.

Παιχνίδια ωσ μικρόκοςμοι
Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα των μικρόκοςμων, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι προκαλοφν το
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ενδιαφζρον των ςπουδαςτϊν. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα, ζνασ μικρόκοςμοσ μπορεί
ςτθν ουςία να χαρακτθριςτεί ωσ παιχνίδι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα από τθν παλιότερθ
«γενιά» εκπαιδευτικϊν αποτελεί ο μικρόκοςμοσ AlgoArena (Kato & Ide 1995, Ξυνόγαλοσ
2004, Ξυνόγαλοσ 2005), ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο που αναπτφχκθκε ςτθν Λαπωνία για τθ
διδαςκαλία τθσ ςχεδίαςθσ λογιςμικοφ ςε μακθτζσ Γυμναςίου. Στθν ουςία πρόκειται για ζνα
παιχνίδι που προςομοιϊνει τθν πάλθ Sumo, το παραδοςιακό ςπορ τθσ Λαπωνίασ. Οι μακθτζσ
προγραμματίηουν τισ ενζργειεσ του δικοφ τουσ παλαιςτι χρθςιμοποιϊντασ μια γλϊςςα
βαςιςμζνθ ςτθ LOGO, προκειμζνου να κερδίςουν κάποιον αντίπαλο (ςυνικωσ κάποιο
ςυμμακθτι ι κακθγθτι). Το AlgoArena αποτελείται από το περιβάλλον προςομοίωςθσ τθσ
πάλθσ, ζνα περιβάλλον γνωςτό από τα θλεκτρονικά παιχνίδια και τον εκδότθ ςτον οποίο
γράφονται τα προγράμματα. Ο εκδότθσ είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοσ, ϊςτε οι μακθτζσ να
μποροφν να αναπτφςςουν τα προγράμματά τουσ, επιλζγοντασ ςχεδόν όλεσ τισ δεςμευμζνεσ
λζξεισ με το ποντίκι από ζνα μενοφ. Τα τελευταία χρόνια θ κατεφκυνςθ αυτι (εκμάκθςθ
μζςω παιχνιδιϊν) ζχει αναπτυχκεί πολφ και κα τθν επανεξετάςουμε ςε κατοπινι ενότθτα.

Θ «οικογζνεια» περιβαλλόντων Logo (Logo-like environments)
H γλϊςςα LOGO είναι δθμιοφργθμα του Αμερικανοφ ερευνθτι Seymour Papert (1989, Papert
1991). O S. Papert υπιρξε μακθτισ του J. Piaget και θ γλϊςςα LOGO υπιρξε καρπόσ τθσ
προςπάκειασ του να καταςκευάςει ζναν μικρόκοςμο ςτον Θ.Υ., ο οποίοσ να «υλοποιεί» τθ
κεωρία του J. Piaget, τον κονςτρουκτιβιςμό (constructivisme), αλλά και τθν επζκταςθ τθσ
κεωρίασ αυτισ που επινόθςε ο ίδιοσ ο Papert,

το λεγόμενο κονςτρουκτςιονιςμό

(constructionism).
Θ βαςικι ιδζα τθσ Logo, είναι θ δθμιουργία μιασ «Μακθματικοχϊρασ», δθλαδι ενόσ
περιβάλλοντοσ που κα λειτουργεί με βάςθ τα Μακθματικά. Ωςτόςο, κακϊσ θ χελϊνα
προγραμματίηεται, θ γλϊςςα Logo μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κςι ςτθ διδαςκαλία του
προγραμματιςμοφ – μάλιςτα ο Brian Harvey από το Μ.Λ.Τ. ζχει ςυγγράψει ζνα τρίτομο ζργο
για προγραμματιςμό με τθ γλϊςςα Logo (Harvey 1997a, Harvey 1997b, Harvey 1997c). Θ
γνωςτι χελϊνα τθσ Logo εδϊ και 40 ςχεδόν χρόνια, ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε δεκάδεσ
παραλλαγζσ, δθμιουργϊντασ μια «οικογζνεια» λογιςμικϊν με ανάλογα χαρακτθριςτικά. Τα
χαρακτθριςτικά τθσ Logo είναι:



Έλαο «πξσηαγσληζηήο» πνπ ππνηίζεηαη όηη παξηζηάλεη κηα ρειώλα θαη θηλείηαη πάλσ ζε
κηα επίπεδε, ιεπθή επηθάλεηα, ραξάζζνληαο κηα γξακκή από ηα ζεκεία από ηα νπνία
πεξλάεη.
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Μηα απιή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (ζπλαξηεζηαθή, functional) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο
θίλεζεο ηεο ρειώλαο, κε πνιύ απιέο δνκέο δεδνκέλσλ (ιίζηεο), κε ζηνηρεηώδεηο
ιεηηνπξγίεο εηζόδνπ-εμόδνπ, κε δπλαηόηεηεο αλαδξνκήο θαη επεθηάζηκε, κέζσ
ζπλαξηήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο.



Δπεηδή ε θίλεζε ηεο ρειώλαο είλαη άκεζε, ν ρξήζηεο δηαπηζηώλεη κε πξνθαλή ηξόπν αλ
πέηπρε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζηόρν ηνπ (γηα παξάδεηγκα αλ ε ρειώλα «ζρεκάηηζε» έλα
ηεηξάγσλν) θαη κπνξεί λα δηνξζώζεη ην πξόγξακκά ηνπ, ζε πεξίπησζε ιάζνπο.

Θ οικογζνεια τθσ Logo περιλαμβάνει πολλζσ παραλλαγζσ του βαςικοφ περιβάλλοντοσ.
Επίςθσ, θ γλϊςςα Logo, ενςωματϊνεται ωσ βαςικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ ςε διάφορα
περιβάλλοντα (όπωσ το ABAKΕIO, το MicroWorlds Pro, το HyperStudio κ.ά.). Οριςμζνεσ
παραλλαγζσ τθσ Logo ζχουν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ, ι ενςωματϊνουν διάφορεσ
πρόςκετεσ ιδιότθτεσ (για παράδειγμα, οι χελϊνεσ ζχουν «μάηα» και αδράνεια). Θ οικογζνεια
Logo

περιλαμβάνει

και

τθν

«υπο-οικογζνεια»

Karel,

ενόσ

υποκετικοφ

ρομπότ,

προςομοιωμζνου ςτθν οκόνθ, που κινείται πάνω ςε ζνα «πλζγμα» ορκογωνίωσ τεμνομζνων
δρόμων, με παραλλαγζσ όπωσ το Joseph, o Karel++, ο objectKarel και άλλα, ανάλογα
ςυςτιματα. Μερικζσ αξιοςθμείωτεσ περιπτϊςεισ ςυςτθμάτων τθσ οικογενείασ Logo είναι θ
LadyBug («παςχαλίτςα»), ζνα πολφ απλό περιβάλλον ςτο οποίο ο προγραμματιςμόσ
πραγματοποιείται χωρίσ κακόλου γραπτό κείμενο, θ StarLogo, ζνα περιβάλλον «μαηικά
παράλλθλου προγραμματιςμοφ», ςτο οποίο ο χριςτθσ μπορεί να διαχειρίηεται ταυτόχρονα
εκατοντάδεσ ι χιλιαδεσ «χελϊνεσ» και τα Lego Mindstorms, ρομποτικζσ καταςκευζσ,
εμπνευςμζνεσ από τθ γλϊςςα Logo.
Με τα περιβάλλοντα αυτά αςχολοφμαςτε εκτενζςτερα ςε επόμενθ ενότθτα.

6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΩΝ
Ραρατίκενται διευκφνςεισ για οριςμζνουσ προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ οι οποίοι
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ειςαγωγικά μακιματα (παρόμοιοι μικρόκοςμοι
αναφζρονται και ςτθν ενότθτα για Logo-like περιβάλλοντα, αλλά και ςτο κεφάλαιο για τον
αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό). Ρολλά από τα περιβάλλοντα αυτά, τα λογιςμικά και
τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ εντάςςονται ςε μια λογικι ενόσ "μονοπατιοφ μάκθςθσ"
(learning

path),

δθλαδι

τθσ

διδαςκαλίασ

μζςα

ςε

περιβάλλοντα

αυξανόμενθσ

πολυπλοκότθτασ, ζτςι ϊςτε ςτο τζλοσ οι μακθτζσ οι ςπουδαςτζσ να εξοικειωκοφν με τα
επαγγελματικά περιβάλλοντα. Το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο των Θ.
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Ledgard & M. Marcotty (1987) The world of programming languages, ςτο οποίο οι
ςπουδαςτζσ ειςάγονται ςταδιακά ςε ολοζνα και πιο ςφνκετεσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ
μζςα από μια ςειρά mini-γλωςςϊν επινοθμζνων για διδακτικοφσ λόγουσ. Ρολλά
μικροπεριβάλλοντα περιγράφονται ςε άλλεσ ενότθτεσ (περιβάλλοντα για το δομθμζνο
προγραμματιςμό, Logo-like περιβάλλοντα, περιβάλλοντα για τον αντικειμενοςτραφι
προγραμματιςμό, ρομποτικά περιβάλλοντα)

Περιβάλλοντα ζκφραςθσ αλγορίκμων χωρίσ Θ.Τ.
Μπορεί να φαίνεται παράδοξθ θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ χωρίσ Θ.Υ. αλλά
ςυςτιματα αυτοφ του είδουσ χρθςιμοποιικθκαν εκτεταμζνα τισ δεκαετίεσ του '70 και του
'80, όταν δεν υπιρχαν μικροχπολογιςτζσ ι ιταν ςχετικά ακριβοί και ςπάνιοι. Ωςτόςο, ακόμθ
και ςιμερα οριςμζνοι χρθςιμοποιοφνται για διδακτικοφσ ςκοποφσ. Σιμερα, το βαςικό τουσ
πλεονζκτθμα παραμζνει θ εξαιρετικι τουσ απλότθτα, που τουσ κάνει να μοιάηουν
περιςςότερο ωσ παιχνίδια (με εξαίρεςθ μερικοφσ από αυτοφσ).

Το ςφςτθμα Little Man Computer (LMC) επινοικθκε περίπου το 1965 και ουςιαςτικά
ςτθρίηεται

ςε μια εξαιρετικά απλοποιθμζνθ εκδοχι ενόσ Θ.Υ. και μια γλϊςςα

προγραμματιςμοφ assembly-like που περιλαμβάνει λιγότερεσ από 20 εντολζσ. Θ λειτουργία
του ςυςτιματοσ μπορεί να προςομοιωκεί ςε ζνα χειροκίνθτο (!), Θ.Υ. τθ λειτουργία του
οποίου μπορεί κανείσ να βρει ςτθ wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/CARDboard_Illustrative_Aid_to_Computation
και μια επίδειξθ ςτο YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=CW96m7R0u-s
Το Αμερικανικό αυτό ςφςτθμα ονομάςτθκε CARDIAC. Λεπτομζρειεσ για το ςφςτθμα αυτό
μποροφν να βρεκοφν ςτο Διαδίκτυο και μια καλι πθγι αποτελεί θ wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Man_Computer.

Οι

δθμιουργοί

του

CARDIAC,

δθμιοφργθςαν ζνα πιο "ιςχυρό" ςφςτθμα με το όνομα SIMPLEX
(http://www.mcmanis.com/chuck/computers/simplex.html).
Κατά καιροφσ ζχουν δθμιουργθκεί μικροπεριβάλλοντα που προςομοιϊνουν τθ λειτουργία
του CARDIAC (και του Γαλλικοφ Ordinapoche - δεσ παρακάτω) κακϊσ και του SIMPLEX.
Τθ δεκαετία του 1980, ζνα Γαλλικό περιοδικά αφιζρωςε ζνα τεφχοσ ςτο ςφςτθμα αυτό
(προςφζροντασ δωρεάν ζνα χειροκίνθτο "Θ.Υ." που ονομάςτθκε ςτα Γαλλικά Ordinapoche,
ζνα πλιρεσ εγχειρίδιο οδθγιϊν και μερικά ςτοιχειϊδθ προγράμματα για το ςφςτθμα LMC -
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όπωσ ζνα παιχνίδι "τριάρασ" που παίηει ο "Θ.Υ." εναντίον ανκρϊπου).

Ανάλογο είναι και το ςφςτθμα Little Man 3 (LC-3, http://en.wikipedia.org/wiki/LC-3) όπωσ
και το πιο ςφγχρονο ςφςτθμα MicroSim (http://en.wikipedia.org/wiki/MikroSim).
Ρολλά από τα ςυςτιματα αυτά (όπωσ το LC-3 και το MicroSim) επινοικθκαν και
χρθςιμοποιικθκαν (ι χρθςιμοποιοφνται ακόμθ) για τθ διδαςκαλία μακθμάτων που ζχουν να
κάνουν με τθν Αρχιτεκτονικι των επεξεργαςτϊν κλπ.
Το 2012 παρουςιάςτθκε μια απόπειρα για ζνα νζο είδοσ παιχνιδιοφ - Θ.Υ. το Ox10c
(http://0x10c.com/)
Oι υποκετικοί Θ.Τ. ΜΙΧ και MMIX
(http://en.wikipedia.org/wiki/MIX, http://en.wikipedia.org/wiki/MMIX κακϊσ και
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/mmix.html) επινοικθκαν από τον D.E. Knuth και
χρθςιμοποιικθκαν ςτα πολφ γνωςτά βιβλία του The Art of Computer Programming. Οι
φανταςτικοί αυτοί υπολογιςτζσ είναι ςχετικά πολφπλοκοι ςτθ λειτουργία τουσ.
Ενδιαφζρουςα

είναι

και

θ

προςζγγιςθ

του

περιβάλλοντοσ

BALTIE-3

(http://progopedia.com/language/baltie/)

Ζνασ χάρτινοσ Θ. Τ. που χρθςιμοποιείται για μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό.
Χρθςιμοποιικθκε επί πολλά χρόνια ςε διδαςκαλίεσ (ακόμθ και Ρανεπιςτθμιακοφ επιπζδου)
και ουςιαςτικά περιγράφει με ςυςτθματικό τρόπο πρακτικζσ που ακολουκοφν ςχεδόν όλοι
οι κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ. Στθν πραγματικότθτα αυτόσ ο υποκετικόσ Θ.Υ. αποτελεί μια
μζκοδο για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ - ακριβζςτερα αλγορίκμων. Θ λεπτομερισ
περιγραφι του υπάρχει ςε παράρτθμα.
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Περιβάλλοντα δθμιουργίασ παιχνιδιϊν
To Stagecast http://www.stagecast.com/ αποτελεί ζνα τυπικό παράδειγμα περιβάλλοντοσ
ςτο οποίο μποροφν να δθμιουργθκοφν διάφορα παιχνίδια και προςομοιϊςεισ (ςφμφωνα με
τουσ καταςκευαςτζσ: με εφκολο τρόπο) ενϊ ςτθν ιςτοςελίδα:
http://www.stagecast.com/cgi-bin/templator.cgi?PAGE=School/LESSONWORLDS

υπάρχουν

παραδείγματα προςομοιϊςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ διαφόρων εννοιϊν, από
ποικίλουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ (Φυςικι, μακθματικά κ.ά.). Το περιβάλλον φαίνεται να
είναι εξζλιξθ ενόσ παλιότερου περιβάλλοντοσ που είχε αναπτυχκεί για τουσ Θ.Υ. Macintosh
τθσ Apple, και ςιμερα αποτελεί ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ ΑΛ, ςφμφωνα με τθ Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cocoa_%28API%29
(τελευταία επίςκεψθ τον Οκτϊβριο του 2012).

Το περιβάλλον Alice (ζκδοςθ 3.1) αναπτφχκθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο Carnegie-Mellonai είναι
ζνα περιβάλλον για προγραμματιςμό που διατίκεται δωρεάν (http://www.alice.org/) ενϊ
υπάρχει και μια ζκδοςθ storytelling:
(http://www.alice.org/kelleher/storytelling/index.html).

Για τθ δεφτερθ αυτι ζκδοςθ

υπάρχει μια ςχετικι αρκρογραφία για τον τρόπο που χρθςιμοποιείται ςτθ διδαςκαλία του
προγραμματιςμοφ:
(http://www.alice.org/kelleher/storytelling/papers.html).
(Tελευταία επίςκεψθ τον Λοφλιο του 2012).

Κοdu
To Kodu είναι ζνα πολφ ιςχυρό περιβάλλον για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ μζςω
τθσ καταςκευισ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν. Διατίκεται δωρεάν από τθ Microsoft.
Σε επόμενθ ενότθτα υπάρχει αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ KODU.

Game Maker
To Game Maker είναι ζνα πολφ ιςχυρό περιβάλλον για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ
μζςω τθσ καταςκευισ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν.
Σε επόμενθ ενότθτα υπάρχει αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ Game Maker.

Μικρόκοςμοι προγραμματιςμοφ
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Στθ wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_programming_language) υπάρχει
ζνασ πολφ πλοφςιοσ κατάλογοσ γλωςςϊν και περιβαλλόντων προγραμματιςμοφ που
χρθςιμοποιοφνται ι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Επίςθσ,
πολλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (μεταξφ των οποίων και εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα)
βρίςκονται ςτθ διεφκυνςθ:
http://progopedia.com/

Σο Mortran
(http://www.wsd1.org/LTCActivities/46%20Freeware/mortran_mouse_maze.htm)

ανικει

ςτθ γενικότερθ κατθγορία των Logo-like περιβαλλόντων, αλλά ζχει ζνα πολφ περιοριςμζνο
πεδίο, δεδομζνου ότι πρόκειται για ζνα περιβάλλον ςτο οποίο υπάρχει μια μοναδικι
λειτουργία. Θ αναπαριςτϊμενθ φυςικι οντότθτα είναι ζνα ποντίκι, το οποίο κινοφμενο μζςα
ςε ζνα λαβφρινκο, προςπακεί να φτάςει ςε ζνα ςθμείο όπου βρίςκεται το τυρί.
Θ λεπτομερισ περιγραφι του υπάρχει ςε παράρτθμα.

Άλλα εναλλακτικά περιβάλλοντα
AgentSheets
Αποτελεί ζνα πολφ διαδεδομζνο περιβάλλον κυρίωσ ςτισ Θ.Ρ.Α.. Μεταφράςτθκε και ςτα
ελλθνικά (μια παλιότερθ ζκδοςι του) Σιμερα ζχει αναπτυχκεί και ςε 3 διαςτάςεισ. Είναι
εμπορικό προϊόν.
Το ToonTalk (“Toon” πικανότατα από το “Cartoon”) αποτελεί ζνα περιβάλλον για τθν
εκμάκθςθ

του

προγραμματιςμοφ

από

παιδιά

βαςιςμζνο

ςτο

animation:

http://www.toontalk.com/. Είναι μεταφραςμζνο και ςε άλλεσ γλϊςςεσ (δυςτυχϊσ όχι ςτα
ελλθνικά). Διατίκεται δωρεάν (θ πλιρθσ Αγγλικι ζκδοςθ είναι περίπου 120 ΜΒ).
(Τελευταία επίςκεψθ τον Αφγουςτο του 2012).

Το Phrogram (http://phrogram.com/) είναι ζνα εμπορικό προϊόν (διατίκεται δωρεάν για 30
μζρεσ δοκιμι μόνο) για μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό, με μια διαφορετικι
προςζγγιςθ. Οι δθμιουργοί του αναφζρουν ότι κατά τθν άποψι τουσ, ξεκινϊντασ τθ
διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ με Java, C++ ι Visual Basic κα ζχει να αντιμετωπίςει
προβλιματα με τθ ςφνταξθ τουσ (που είναι δφςκολθ για αρχαρίουσ) και κα είναι
υποχρεωμζνοσ να εργάηεται ςε πολφπλοκα "development environments" όπωσ το Visual
Studio ι το Eclipse. Εξάλλου θ φιλοςοφία που το διζπει είναι να δϊςει ςτον προγραμματιςτι
από τθν αρχι μια «ιδζα» για τον προγραμματιςμό κοντά ςτθν «πραγματικότθτα» και δεν
επιδιϊκει να «κρφψει» (όπωσ αναφζρεται ςτο site) τον πθγαίο κϊδικα πίςω από τεχνικζσ
visual

ι

"drag-and-drop",

οφτε

και

να

παρουςιάςει

υπερ-απλουςτευμζνεσ
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προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ.
(Τελευταία επίςκεψθ τον Λοφλιο του 2012).

To

HANDS

(http://www.cs.cmu.edu/~pane/ftp/acse-ftp/pane-ftp/ESPGradWorkshop.pdf)

είναι ζνα περιβάλλον που, όπωσ δείχνει και το όνομά του, ςτθρίηεται ςτθν ιδζα τθσ
χρθςτικισ διεπαφισ προκειμζνου να διευκολφνει τον προγραμματιςμό από μικρά παιδιά.
Ωςτόςο δεν είναι απολφτωσ ςαφζσ ςε ποιο βακμό ζχει υλοποιθκεί - ωςτόςο από το
προαναφερόμενο κείμενο είναι δυνατόν να κατανοιςει κανείσ τθν προβλθματικι του.

Το YENKA (http://www.yenka.com/en/Yenka_Programming/) είναι ζνα περιβάλλον το οποίο
ειςάγει τουσ αρχάριουσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ μζςα από τθν
(προγραμματιηόμενθ) animation χαρακτιρων - όπωσ ανκρϊπων. Σε επόμενθ ενότθτα
υπάρχει αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ ΥENKA.

7. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ
Δείτε το παρακάτω βίντεο:
Γξαζηεξηόηεηα 0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&
v=nKIu9yen5nc

Στο κεωρθτικό τμιμα προτείνονται οριςμζνεσ βαςικζσ ζννοιεσ.
Μεταξφ αυτϊν είναι και θ ζννοια τθσ διδακτικισ μετατόπιςθσ - μια
ζννοια

που

χρθςιμοποιικθκε

πολφ

ςτθ

Διδακτικι

των

Μακθματικϊν. Στο πλαίςιο τθσ εξετάηονται κζματα που ςχετίηονται
Γξαζηεξηόηεηα 1ε

με τθ "ηωι" των διαφόρων ενοτιτων που διδάςκονται: για

Εμβάθσνζη ζε
έννοιες ηης
Διδακηικής:
διδακηική
μεηαηόπιζη και
διδακηικό
ζσμβόλαιο

παράδειγμα, από τα Μακθματικά πάντοτε, για λόγουσ που
οφείλονται ςε νζεσ παιδαγωγικζσ-διδακτικζσ αντιλιψεισ, ζννοιεσ,
κεφάλαια και τεχνικζσ ςυρρικνϊνονται (οι λεγόμενοι Γεωμετρικοί
τόποι ουςιαςτικά δεν διδάςκονται πλζον και θ κζςθ τθσ Γεωμετρίασ
ςτο Λφκειο είναι πια πολφ περιοριςμζνθ), άλλα εξαφανίηονται
τελείωσ (όπωσ θ διδαςκαλία τθσ περίφθμθσ "απλισ και ςφνκετθσ
μεκόδου των τριϊν", τα περί μειγμάτων και κραμάτων κ.ά.), άλλων
θ κζςθ αποδυναμϊνεται (κάποτε τα περί απολφτων τιμϊν ιταν
ξεχωριςτό κεφάλαιο για τισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ), άλλα
μετατοπίηονται προσ "τα κάτω" (ςτο Δθμοτικό, εδϊ και πολλά
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χρόνια διδάςκονται εξιςϊςεισ, πράξεισ με παρενκζςεισ κλπ - κζματα
που διδαςκόταν αποκλειςτικά ςτο Γυμνάςιο).
Είναι ςαφζσ πωσ και θ φλθ των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων
επθρεάηεται

από

τα

φαινόμενα

αυτά.

Υπάρχουν

επίςθσ

παραδείγματα αντικειμζνων που διδάςκονται με τρόπουσ οι οποίοι
δεν ζχουν αναφορά ςτο αντίςτοιχο αντικείμενο των Μακθματικϊν:
για παράδειγμα, οι δεκαδικοί, μερικζσ φορζσ παρουςιάηονται ωσ
"φυςικοί με υποδιαςτολι". Για όςεσ και όςουσ ενδιαφζρονται για
περαιτζρω μελζτθ, υπάρχει μια ελλθνικι Διδακτορικι διατριβι με
κζμα τθν διδακτικι μετατόπιςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ απόλυτθσ τιμισ.
(http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3660#page/8/mode/2up)
Θ πρόοδοσ τθσ Επιςτιμθσ ςτα Μακθματικά δεν επθρεάηει
ςθμαντικά τθ διδαςκαλία τουσ, αφοφ τα διδαςκόμενα αντικείμενα
ςτα Μακθματικά είναι "θλικίασ" πολλϊν δεκαετιϊν - αν όχι
χιλιετιϊν. Αντίκετα. ςε μακιματα όπωσ θ Βιολογία, θ ταχφτατθ
πρόοδοσ των τελευταίων ετϊν υποχρεϊνει το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα ςε αναμόρφωςθ των διδακτζασ φλθσ, ενϊ θ μεταβολι των
κοινωνικϊν πρακτικϊν και απόψεων, ακόμθ και ςε κζματα θκικισ
(όπωσ θ Βιοθκικι) επθρεάηει το ςχολικό πρόγραμμα. Ζχουμε άραγε
ανάλογα

φαινόμενα

ςτθν

Ρλθροφορικι;

Δθλαδι

υπάρχουν

κεφάλαια, ζννοιεσ, τεχνικζσ, κζματα γενικά που ζχουν υποςτεί
κάποια μεταβολι ςτθ ςχολικι "ηωι" τουσ ςτο χρόνο; Αν κρίνετε πωσ
"ΝΑΛ" ποια μπορεί να είναι τα ενδεχόμενα αίτια; Θ πρόοδοσ τθσ
Επιςτιμθσ και του επαγγζλματοσ, θ αλλαγι ςτισ κοινωνικζσ
πρακτικζσ, θ μεταβολι των διδακτικϊν/παιδαγωγικϊν απόψεων τθσ
"νοόςφαιρασ" ι γενικότερα θ μεταβολι ςτα διδακτικά μοντζλα
γενικϊσ; Θ φλθ και το "ςτυλ" των κεμάτων ςτισ Ρανελλαδικζσ
εξετάςεισ επθρεάηονται από αυτό; Συηθτείςτε το ςχετικό κζμα με
τουσ ςυναδζλφουσ ςασ.
Γξαζηεξηόηεηα 2ε

Μελετιςτε το κεωρθτικό μζροσ και επιςθμάνετε τουσ οριςμοφσ

Μελέηη ηοσ
θεωρηηικού
μέροσς

βαςικϊν εννοιϊν: διδακτικό ςυμβόλαιο, διδακτικι κατάςταςθ,
διδακτικι μετατόπιςθ. Κεωρείτε ότι οι ζννοιεσ αυτζσ ζχουν κάποια
χρθςιμότθτα για τον εκπαιδευτικό (οιουδιποτε αντικειμζνου) ι
είναι άχρθςτεσ ςτθ διδακτικι πράξθ; Αν θ απάντθςι ςασ είναι "ΝΑΛ",
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τότε ποια νομίηετε ότι είναι θ χρθςιμότθτά τουσ; Ειδικότερα,
κεωρείτε ότι ζχουν κάποια χρθςιμότθτα ςτθ διδαςκαλία τθσ
Ρλθροφορικισ; Συηθτείςτε το κζμα αυτό ςτο forum (ςφγχρονα ι
αςφγχρονα). Συντάξτε μια απάντθςθ μετά τθ ςυηιτθςθ και
υποβάλετε τθν (θ εργαςία-απάντθςθ περίπου 500 λζξεισ με τθ
ςυνικθ τυπικι μορφοποίθςθ).
Επιςκεφκείτε τθ ςχετικι ςελίδα τθσ Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_programming_language
Γξαζηεξηόηεηα 3ε

και

δείτε

τισ

κατθγορίεσ

"εκπαιδευτικϊν"

γλωςςϊν

προγραμματιςμοφ που αναφζρονται (ο κατάλογοσ δεν είναι

Εκπαιδεσηικές
γλώζζες
βεβαίωσ πλιρθσ). Κεωρείτε ότι ο αρικμόσ των γλωςςϊν αυτϊν που
προγραμμαηιζμού

ζχουν εκπαιδευτικό χαρακτιρα είναι υπερβολικά μεγάλοσ; Εκτιμάτε

ότι κάποιεσ από τισ γλϊςςεσ αυτζσ υπερτεροφν ζναντι των
υπολοίπων; Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ γενικότερα για τισ κατθγορίεσ
αυτζσ των γλωςςϊν και περιβαλλόντων;
Στθ ςχετικι ςελίδα τθσ Wikipedia:
http://el.wikipedia.org/wiki/Γλϊςςα_προγραμματιςμοφ
υπάρχει μια ςχετικά ςφντομθ αναφορά ςτισ κυριότερεσ γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ

και

http://el.wikipedia.org/wiki/Αλγόρικμοσ

ςτθ
μια

διεφκυνςθ:
παρουςίαςθ

τθσ

ζννοιασ του αλγορίκμου (με αρκετζσ παραπομπζσ).
Στο ψθφιακό ςχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr/)μπορείτε
Γξαζηεξηόηεηα 4ε

να δείτε το ςχετικό κεφάλαιο για τον προγραμματιςμό τθσ Γ’

Προγραμμαηιζμός Γυμναςίου:
και γλώζζες
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB1
προγραμμαηιζμού

02/365/2448,9367/index1_1.html).
Οδθγίεσ για τον κακθγθτι υπάρχουν ςτο:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSB
102/Διδακτικό Ρακζτο/Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ/Γ Γυμναςίου/1.pdf
Δείτε επίςθσ τισ προτάςεισ του ςχολικοφ βιβλίου για τθν ζννοια του
αλγορίκμου και του προγράμματοσ. Κατά τθ γνϊμθ ςασ τα
παραδείγματα που δίνονται είναι κατάλλθλα για να ςχθματίςει ο
μακθτισ τθν ιδζα ενόσ αλγορίκμου και ενόσ προγράμματοσ;
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Μια πολφ ιδιαίτερθ «γλϊςςα προγραμματιςμοφ» προςφζρεται ςτο
ψθφιακό ςχολείο:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB10
2/365/2448,9367/extras/ToolsApplications/Kef1_1_MiniIDE_simple/Kef1_1_MiniIDE_simple.html
(προαπαιτεί εγκατάςταςθ java).
Το ςχετικό ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSB
101/ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Ρλθροφορικισ/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
Τζλοσ, τα ςχετικά κείμενα για τα νζα πιλοτικά προγράμματα
δθμοτικοφ

και

Γυμναςίου

βρίςκονται

ςτο:

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php

Επιςκεφκείτε τισ ιςτοςελίδεσ τθσ wikipedia που αναφζρονται ςτον
CARDIAC και δείτε το ςχετικό φιλμάκι ςτο YouTube. Ζνασ «Θ.Υ.» που
λειτουργεί με το χζρι φαίνεται να ανικει ςτο μουςείο των
αξιοπερίεργων αντικειμζνων και επιπλζον θ διδακτικι του
χρθςιμότθτα δεν είναι προφανισ.. Αυτοί που επινόθςαν τον
CARDIAC ωςτόςο και τον διζδωςαν (δείτε και το αντίςτοιχο Γαλλικό
καταςκεφαςμα με τον τίτλο Ordinapoche), κεϊρθςαν ότι αυτι θ
προςομοίωςθ, από τθν ίδια τθσ τθ φφςθ κακιςτά πολφ εφκολθ τθν
κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ζνασ πραγματικόσ
Γξαζηεξηόηεηα 5ε

Θ.Υ. (τουλάχιςτον μερικζσ από τισ λειτουργίεσ του). Θ «ιδζα» δθλαδι

CARDIAC

πίςω από τθν επινόθςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ διδαςκαλία.
Ροια κα μποροφςε να είναι θ διδακτικι χρθςιμότθτα ενόσ τζτοιου
ςυςτιματοσ; Σασ φαίνεται ότι το ςφςτθμα αυτό κα μποροφςε να ζχει
ακόμθ και ςιμερα κάποια διδακτικι χρθςιμότθτα; Σε ποιεσ
περιπτϊςεισ κα μποροφςε να είναι χριςιμο; Σε οριςμζνα άλλα
ςθμεία των ςθμειϊςεων, προτείνονται μερικζσ εφαρμογζσ ςτθν
τάξθ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ προςομοιϊνουν τθ λειτουργία ενόσ
τμιματοσ ενόσ Θ.Υ. παίηοντασ οι ίδιοι το ρόλο των διαφόρων μερϊν
του Θ.Υ. Υπάρχει κάποια ομοιότθτα ανάμεςα ςτα δυο «ςυςτιματα»:
τον CARDIAC και τθν προςομοίωςθ αυτι;

Γξαζηεξηόηεηα 6ε

Επιςκεφκείτε τθ ςχετικι ςελίδα τθσ γλϊςςασ ι περιβάλλοντοσ
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BALTIE

BALTIE-3 http://progopedia.com/language/baltie/
Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ για ζνα περιβάλλον αυτοφ του είδουσ;
Κατεβάςτε το λογιςμικό Mortran (δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ).
Ανοίξτε το και προςπακιςτε να δθμιουργιςετε και να εκτελζςετε 23 απλά προγράμματα. Τα χαρακτθριςτικά του Mortran (απλό
περιβάλλον,

απουςία

ιδιαίτερθσ

ςφνταξθσ)

ςασ

φαίνονται

Γξαζηεξηόηεηα 7ε

ικανοποιθτικά για μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό ι κεωρείτε

Το περιβάλλον
MORTRAN

ότι το περιβάλλον αυτό είναι μάλλον "φτωχό" ςε διδακτικζσ
δυνατότθτεσ και δεν είναι χριςιμο; Σασ φαίνεται περιςςότερο
παιχνίδι παρά πραγματικά κατάλλθλο για μια ςτοιχειϊδθ ειςαγωγι
τον προγραμματιςμό; Στο παράρτθμα 3 των ςθμειϊςεων υπάρχει
μια λεπτομερζςτερθ

περιγραφι του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και

μερικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο κα μποροφςε να
χρθςιμοποιθκεί ςτθν τάξθ.

Μελετιςτε τθν παράγραφο 5. Κατά πάςα πικανότθτα από
προςωπικι εμπειρία κα ζχετε χρθςιμοποιιςει τουλάχιςτον μια
Γξαζηεξηόηεηα 8ε

γλϊςςα "επαγγελματικι" (όπωσ Java, C, Visual BASIC παλιότερα

Διαθορές
ανάμεζα ζηα
επαγγελμαηικά
και ηα
εκπαιδεσηικά
περιβάλλονηα

Pascal ι FORTRAN) και ίςωσ ζχετε εμπειρία και από ςυςτιματα
(όπωσ ΛDE) επαγγελματικοφ χαρακτιρα. Στθν παράγραφο 5
περιγράφονται οριςμζνεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δυο είδθ
περιβαλλόντων (αν και θ διάκριςθ δεν είναι πάντοτε εφκολθ ι
εφικτι). Συμφωνείτε με τισ απόψεισ που εκφράηονται ςτθν
παράγραφο 5;

Eπιςκεφκείτε τον ιςτοχϊρο του AgentSheet. Ρεριθγθκείτε ςτον
ιςτοχϊρο του. Αν και το AgentSheet είναι ζνα εμπορικό προϊόν, το
ελλθνικό δθμόςιο χρθματοδότθςε οριςμζνεσ εφαρμογζσ ςτο
πλαίςιο του ζργου "Ρλειάδεσ". Στο http://www.agentsheets.gr/
Γξαζηεξηόηεηα 9
AgentSheet

ε

μπορείτε να βρείτε μερικά applets που ζχουν δθμιουργθκεί με το
περιβάλλον αυτό. Δείτε μερικζσ εφαρμογζσ. Κα ιταν εφικτό να
δθμιουργθκοφν εφαρμογζσ προςομοίωςθσ λειτουργίασ ςυςτθμάτων
(δικτφων, λειτουργία του επεξεργαςτι κ.ά.); Συηθτείςτε αυτι τθ
δυνατότθτα.
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Επιςκεφκείτε τον ιςτοχϊρο του Game Maker. Ρεριθγθκείτε ςτον
ιςτοχϊρο του. Επιςθμάνατε τα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ
Γξαζηεξηόηεηα
10ε
Game Maker

και τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ: ςασ φαίνεται ότι είναι
κατάλλθλθ για μακθτζσ, αρχάριουσ προγραμματιςτζσ.; Διακρίνετε
κάποια πλεονεκτιματα-μειονεκτιματα ςε ςχζςθ με τα άλλα
περιβάλλοντα;

Επιςκεφκείτε τον ιςτοχϊρο του Kodu Ρεριθγθκείτε ςτον ιςτοχϊρο
του.
Γξαζηεξηόηεηα
11ε
Kodu

http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/

Επιςθμάνατε τα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ και τθσ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ: ςασ φαίνεται ότι είναι κατάλλθλθ για μακθτζσ,
αρχάριουσ προγραμματιςτζσ; Διακρίνετε κάποια πλεονεκτιματαμειονεκτιματα ςε ςχζςθ με τα άλλα περιβάλλοντα;

Γξαζηεξηόηεηα
12ε
Ο «τάρηινος»
σπολογιζηής

Μελετιςτε το "χάρτινο" υπολογιςτι του παραρτιματοσ 1.
Αντιςτοιχεί ςε διδακτικζσ πρακτικζσ που χρθςιμοποιείτε και εςείσ;
Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ για τον "Θ.Υ." αυτό (δθλαδι ποια είναι κατά
τθ γνϊμθ ςασ, τα ενδεχόμενα προτεριματα και μειονεκτιματά του);
Επιςκεφκείτε τον ιςτοχϊρο του ΥΕΝΚΑ (http://www.yenka.com/). Το
περιβάλλον ΥΕΝΚΑ προτείνει μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό
βαςιςμζνθ ςτθ διαχείριςθ (από το χριςτθ) μια ςειράσ animated

Γξαζηεξηόηεηα
13ε
ΥΕΝΚΑ

οντοτιτων (χαρακτιρων). Ρεριθγθκείτε ςτον ιςτοχϊρο του και
εξετάςτε μερικζσ από τισ καταςκευζσ που προτείνονται για επίδειξθ.
Επιςθμάνατε τα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ και τθσ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ: ςασ φαίνεται ότι είναι κατάλλθλθ για μακθτζσ,
αρχάριουσ προγραμματιςτζσ; Διακρίνετε κάποια πλεονεκτιματαμειονεκτιματα ςε ςχζςθ με τα άλλα περιβάλλοντα;

Γξαζηεξηόηεηα
14ε
Προζομοίωζη
εκηέλεζης ενός
προγράμμαηος

Ρολφ πιο «κοντά» ςτθ λειτουργία ενόσ Θ.Υ. είναι θ δραςτθριότθτα –
ι ακριβζςτερα το ςφνολο των δραςτθριοτιτων – ςτισ οποίεσ θ τάξθ
προςομοιϊνει τθ λειτουργία ενόσ Θ.Υ. κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ
προγράμματοσ. Θ τάξθ πρζπει να ςυμμετζχει ςτο ςφνολο τθσ ι, εν
πάςθ περιπτϊςει, κατά το μεγαλφτερο δυνατόν τμιμα τθσ. Θ
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κεντρικι ιδζα είναι ότι θ εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ κα είναι
κατακερματιςμζνθ – αφοφ κάκε μακθτισ κα εκτελεί ζνα μόνο τμιμα
τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Κατά πάςα πικανότθτα εξ άλλου, οι μακθτζσ
δεν κα ζχουν μια ςυνολικι εικόνα του προγράμματοσ. Ραρόλα αυτά,
το πρόγραμμα κα εκτελεςτεί και κα παραχκεί κάποιο αποτζλεςμα.
Ι δραςτθριότθτα αυτι κζλει προςεκτικι προετοιμαςία: πρζπει να
επιλεγοφν

προςεκτικά

οι

«εντολζσ»

τθσ

«γλϊςςασ

προγραμματιςμοφ» που κα χρθςιμοποιθκεί. Στθν προκειμζνθ
περίπτωςθ εξ άλλου, κα μποροφςε να δθμιουργθκεί μια παραλλαγι
μιασ απλισ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ ι ζνα ελλθνικό ιςοδφναμο
τθσ.
Βαςικά ςτοιχεία του μθχανιςμοφ του Θ.Υ. είναι θ «μονάδα ειςόδου»
θ «μονάδα εξόδου», ο «επεξεργαςτισ»,

θ «μνιμθ» και το

«λεωφορείο». Θ «μονάδα ειςόδου» μπορεί να είναι ζνασ μακθτισ
ςτον μαυροπίνακα, ο οποίοσ να ςθμειϊνει τουσ αρικμοφσ που του
δίνονται από το «λεωφορείο» γραμμζνοι ςε ζνα χαρτί. Ραρόμοια, θ
«μονάδα εξόδου» αναγράφει ςτο μαυροπίνακα αρικμοφσ που τουσ
παραλαμβάνει γραμμζνουσ ςε ζνα χαρτί. Θ μνιμθ – ανάλογα με τον
αρικμό των μακθτϊν που ςυμμετζχουν - μπορεί να αποτελείται από
πολλοφσ μακθτζσ. Το ρόλο του «λεωφορείου» τον παίηει ζνασ
μακθτισ που μεταφζρει γραπτι μθνφματα και ο «επεξεργαςτισ»
τζλοσ εκτελεί τισ αναγκαίεσ πράξεισ και δίνει εντολζσ ςτο
«λεωφορείο» για τθ διακίνθςθ των δεδομζνων, αποτελεςμάτων κλπ.
Βαςικό κζρδοσ από τθ δραςτθριότθτα αυτι είναι θ κατανόθςθ
μερικϊν βαςικϊν αρχϊν λειτουργίασ ενόσ Θ.Υ. ςε ςχζςθ με τθν
εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ. Τα τμιματα του «υπολογιςτι»
ςυνεργάηονται, εκτελοφν το κακζνα ζνα μικρό τμιμα τθσ δουλειάσ
και παράγουν ζνα αποτζλεςμα – χωρίσ καν να γνωρίηουν ποιο είναι
το νόθμα του αποτελζςματοσ.
Γξαζηεξηόηεηα
15ε

Υπάρχουν ςτο Διαδίκτυο πολλά περιβάλλοντα για τθν εκμάκθςθ του
προγραμματιςμοφ.

Online
Δφο τζτοια αξιοςθμείωτα περιβάλλοντα (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και
περιβάλλονηα για
ηην εκμάθηζη ηοσ τα
δφο)
είναι
το
Codecademy
προγραμμαηιζμού

(http://www.code.org/learn/codecademy) και το w3schools:
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http://www.w3schools.com
Και τα δφο περιβάλλοντα προςφζρουν δωρεάν μακιματα είτε ςε
markup γλϊςςεσ (όπωσ θ html) , είτε ςε τυπικζσ γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ, όπωσ θ JavaScript.
Ραρόμοιο είναι και το περιβάλλον Code Avengers:
http://www.codeavengers.com/
Ακόμθ, ςτα περιβάλλοντα που παρζχουν πλθροφορίεσ αυτοφ του
είδουσ (Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_educational_programming_lang
uages, Youtube,…) μπορεί κανείσ να βρει πολλζσ πλθροφορίεσ ι
ςχετικά μακιματα – π.χ. ςτο YouTube οι λζξεισ-κλειδιά learning
programming ι learning programming languages παραπζμπουν ςε
πολλά βίντεο όπου κανείσ μπορεί να παρακολουκιςει μακιματα για
Visual Basic, C κλπ.
Μακιματα προγραμματιςμοφ που απευκφνονται ςε άτομα που
κζλουν να μάκουν προγραμματιςμό ςε πιο προθγμζνο επίπεδο
προςφζρουν και τα περιβάλλοντα μακθμάτων online Coursera
(https://www.coursera.org/), Udacity
(https://www.udacity.com/courses) και γενικότερα

τα ανοιχτά

μακιματα που ανικουν ςτθν κατθγορία MOOC (Massively Open
Online Courses) κ.ά. Mια ικανοποιθτικι λίςτα με MOOC, μαηί με ζνα
επεξθγθματικό βίντεο είναι ςτθ διεφκυνςθ: http://www.bdpadetroit.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
57:moocs-top-10-sites-for-free-education-with-eliteuniversities&catid=29:education&Itemid=20
Γξαζηεξηόηεηα
16ε
Η μητανή ηοσ
Post

Ρρόκειται για μια «κεωρθτικι μθχανι» (που «λειτουργεί» ςτο χαρτί
αν και υπάρχουν προςομοιϊςεισ τθσ) με τουσ απλοφςτερουσ
δυνατοφσ κανόνεσ.
Ρεριγράφεται ςτο παράρτθμα 2.

Ερωτιςεισ "κλειςτοφ τφπου":
Σε ζνα προγραμματιςτικό μικρόκοςμο θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ αποτελείται ςυνικωσ
από ζνα περιοριςμζνο ρεπερτόριο εντολϊν με απλι ςφνταξθ και ςθμαςιολογία.
Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

Θ πλειοψθφία των μικρόκοςμων προγραμματιςμοφ ενςωματϊνει ζνα ανοιχτό περιβάλλον
που βαςίηεται ςε κάποιο φυςικό μοντζλο, ενϊ ο χριςτθσ ελζγχει ζνα πρωταγωνιςτι που
«ηει» ςτο περιβάλλον αυτό.

ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

Τα προβλιματα που καλοφνται να λφςουν οι ςπουδαςτζσ ςε ζνα προγραμματιςτικό
μικρόκοςμο είναι κυρίωσ προβλιματα επεξεργαςίασ αρικμϊν και ςυμβόλων.

ΣΩΣΤΟ. Οι προγραμματιςτικοί μικρόκοςμοι ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τουσ τθν εξοικείωςθ των
αρχαρίων προγραμματιςτϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ. Ζτςι, τα
προβλιματα επεξεργαςίασ αρικμϊν και ςυμβόλων είναι τα πλζον κατάλλθλα ςτα
ειςαγωγικά μακιματα – λόγω τθσ απλότθτασ ςτο «χειριςμό» τουσ.
ΛΑΚΟΣ. Οι προγραμματιςτικοί μικρόκοςμοι ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τουσ τθν εξοικείωςθ των
αρχαρίων προγραμματιςτϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ. Για το λόγο αυτό,
κατά

κανόνα,

οι

προγραμματιςτικοί

μικρόκοςμοι

ςτθρίηονται

ςε

περιβάλλοντα

«διαχείριςθσ» διαφόρων οντοτιτων, ζτςι ϊςτε οι υπό διδακτικι διαπραγμάτευςθ ζννοιεσ να
είναι πιο απλζσ, πιο οικείεσ και πιο ενδιαφζρουςεσ για τουσ αρχάριουσ μακθτζσ.

Σε ζνα προγραμματιςτικό μικρόκοςμο παρουςιάηεται, ςυνικωσ, το τελικό αποτζλεςμα τθσ
εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ και δεν υποςτθρίηεται θ βιμα προσ βιμα εκτζλεςθ.

ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

8. ΧΡΘΘ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΘΓΩΝ
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ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Βαςικι πθγι αποτελεί θ Wikipedia

ΙΣΟΧΩΡΟΙ
Ο ιςτοχϊροσ
http://regulargeek.com/2011/07/20/36-resources-to-help-you-teach-kids-programming/
περιζχει πλθροφορίεσ κυρίωσ για εναλλακτικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ για παιδιά – αν
και οριςμζνεσ από τισ προτεινόμενεσ επιλογζσ δθμιουργοφν κάποια ερωτθματικά, όπωσ θ
πρόταςθ για τθ PHP ι JavaScipt… (τελευταία επίςκεψθ τον Αφγουςτο του 2012).

9. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1: Ο ΧΑΡΣΙΝΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ
Ο υπολογιςτισ παρουςιάηεται ωσ μια πολφ απλι μθχανι που εκτελεί υπολογιςμοφσ, θ
λειτουργία τθσ οποίασ μπορεί να προςομοιωκεί ςτο χαρτί (από εκεί κι θ ονομαςία). Ο
χάρτινοσ υπολογιςτισ είναι λοιπόν φορθτόσ, οικολογικόσ (δεν καταναλίςκει καμιά ενζργεια)
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και δεν κινδυνεφει από ιοφσ.
Σχετικζσ ζρευνεσ (δεσ προθγοφμενεσ παραγράφουσ) δείχνουν ότι μια ειςαγωγι ςτον
προγραμματιςμό με τθ βοικεια τζτοιων νοθτικϊν εργαλείων μπορεί πολφ εφκολα να
αποτελζςει πθγι διδακτικϊν εμποδίων και να δυςχεράνει τθν εξζλιξθ του ςπουδαςτι.
Ωςτόςο θ ειςαγωγι ςτθν αλγορικμικι με τθ βοικεια του χάρτινου υπολογιςτι είναι
ιδιαιτζρωσ εφκολθ και για το λόγο αυτό πολλζσ φορζσ επιλζγεται, παρά τον κίνδυνο να
δθμιουργιςει “κακζσ προγραμματιςτικζσ ςυνικειεσ”. Στο ςυνθκιςμζνο ςχολικό περιβάλλον
τθσ

δευτεροβάκμιασ

εκπαίδευςθσ,

ςτο

πλαίςιο

μιασ

γενικισ

ειςαγωγισ

ςτον

προγραμματιςμό, ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του αντίςτοιχου μακιματοσ δεν είναι βζβαια θ
κατάρτιςθ επαγγελματιϊν, αλλά θ γνωριμία με τουσ αλγόρικμουσ κι θ καλλιζργεια μιασ
πλθροφορικισ “κουλτοφρασ”, ο πλθροφορικόσ αλφαβθτιςμόσ. Αντίκετα από τουσ
ιςχυριςμοφσ που κατά πλειοψθφία διατυπϊνονται δθμόςια, θ δικι μασ κζςθ είναι ότι ο
Ρλθροφορικόσ αλφαβθτιςμόσ περνάει υποχρεωτικά από τουσ αλγόρικμουσ και τον
προγραμματιςμό κι όχι από τθν απλι χριςθ των ΘΥ - όπωσ ακριβϊσ οι μακθτζσ ςτο ςχολείο
δεν μακαίνουν τον άψογο χειριςμό ςφνκετων θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (π.χ. τθσ
τθλεόραςθσ), οφτε πρακτικοφσ κανόνεσ για τθν επιδιόρκωςι τουσ αλλά τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ
Φυςικισ που διζπουν τθ λειτουργία τουσ.
Στο πλαίςιο λοιπόν μιασ ειςαγωγισ ςτον προγραμματιςμό, το (διανοθτικό) περιβάλλον του
χάρτινου υπολογιςτι αποτελεί ζνα μζςον το οποίο επιτρζπει τθν παρουςίαςθ μερικϊν
ςτοιχείων από τθν αλγορικμικι με ςχετικι ευκολία - εννοοφμε με αυτό ότι θ ςχετικι
(διανοθτικι) πολυπλοκότθτα του χάρτινου υπολογιςτι εφκολα μπορεί να ελεγχκεί, ςε
αντίκεςθ με άλλα περιβάλλοντα ςτα οποία θ πολυπλοκότθτα του ίδιου του ςυςτιματοσ
προςτίκεται ςτθν πολυπλοκότθτα των προβλθμάτων τα οποία καλοφνται να επιλφςουν οι
μακθτζσ.
Το ςθμαντικότερο ίςωσ πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ, είναι θ
“τυπικι” ςυμπεριφορά του πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ. Αντίκετα από τα φαινόμενα, οι ΘΥ
υπακοφουν κατά τρόπο αυςτθρά κακοριςμζνο ςε ζνα ςφνολο αυςτθρά κακοριςμζνων
εντολϊν. Οι μακθτζσ αντίκετα, πολλζσ φορζσ κεωροφν ότι θ επικοινωνία τουσ με τον ΘΥ
παρουςιάηει κοινά ςτοιχεία με τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία - που πραγματοποιείται πάντοτε
μζςα ςε κάποιο κακοριςμζνο πλαίςιο. Συχνά λοιπόν θ ανκρϊπινθ επικοινωνία είναι (από
τυπικι άποψθ) ελλιπισ, αλλθγορικι, ςυμβολικι, ςυν-προςδιορίηεται από χειρονομίεσ,
εκφράςεισ κλπ, ενϊ οι εντολζσ προσ ζναν ΘΥ δζχονται μία και μόνθ ερμθνεία. Ο διδάςκων
λοιπόν κα πρζπει να επιμζνει ςτον χάρτινο υπολογιςτι - δείχνοντασ με ςυςτθματικό τρόπο
ότι ο χάρτινοσ υπολογιςτισ αποτελεί ζνα “τυπικό περιβάλλον”, ζνα περιβάλλον ςτο οποίο
ιςχφουν προκακοριςμζνοι κανόνεσ κι θ επίλυςθ οιουδιποτε προβλιματοσ είναι εφικτι μόνο
όταν μπορεί να εκφραςτεί ςτο πλαίςιο του χάρτινου υπολογιςτι. Οι προδιαγραφζσ των
αλγορίκμων, θ καταςκευι και περιγραφι τουσ, θ επαλικευςθ ι θ διάψευςι τουσ, θ εν γζνει
επικφρωςθ τουσ, όλα αυτά πρζπει να υλοποιοφνται μζςα ςτο περιβάλλον του ΘΥ και μόνο
μζςα ςε αυτό - εξθγϊντασ κάκε φορά ότι πρόκειται για ζνα “τυπικό” παιχνίδι του οποίου
τουσ κανόνεσ οφείλει ο προγραμματιςτισ να ςεβαςτεί απόλυτα, όπωσ ο ςκακιςτισ ςζβεται
κατά τρόπο απόλυτο τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ. Στθν ερϊτθςθ για παράδειγμα “τι κα
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γινόταν αν...”, ο διδάςκων πρζπει ςυςτθματικά να προςομοιϊνει τθν εκτζλεςθ του
(προτεινόμενου, υποκετικοφ) αντίςτοιχου τμιματοσ - αν και όχι πάντα με απόλυτθ
λεπτομζρεια. Θ ςχετικι εμπειρία δείχνει ότι θ εξοικείωςθ με τον χάρτινο υπολογιςτι
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ τθν οργάνωςθ των διαδικαςιϊν επίλυςθσ προβλθμάτων ςε ζνα
επίπεδο υψθλότερο από εκείνο τθσ “assembly”, δθλαδι με όρουσ αποκλειςτικά
εξαρτϊμενουσ από τον ίδιο το χάρτινο υπολογιςτι.
Ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν, το περιβάλλον του χάρτινου υπολογιςτι επιτρζπει
και τθν οργάνωςθ ςτοιχειωδϊν αποδείξεων για τθν ορκότθτα των προτεινόμενων
αλγορίκμων κι ακόμθ ςτοιχεία ανάλυςθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των αλγορίκμων.
Στο περιβάλλον του χάρτινου ΘΥ οι αλγόρικμοι μποροφν να εκφράηονται με διαγραμματικό
τρόπο (οι διάφορεσ παραλλαγζσ των γνωςτϊν διαγραμμάτων ροισ) - ο διδάςκων μπορεί να
επιλζξει εκείνα τα εικονικά ςφμβολα που αντιςτοιχοφν ςτισ επιλογζσ του (για παράδειγμα
χριςθ ι όχι του goto κλπ). Ωςτόςο θ χριςθ του χάρτινου ΘΥ πρζπει να ςυνοδεφεται και από
μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ, προκειμζνου οι ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν μια ςαφι
εικόνα των διαφορϊν ανάμεςα ςε μια προςομοιοφμενθ εκτζλεςθ και τθν πραγματικι - και
φυςικά να μποροφν να εκτελοφν τουσ διάφορουσ αλγόρικμουσ που καταςκευάηουν. Οι
ςυνικεισ γλϊςςεσ επιτακτικοφ προγραμματιςμοφ (Basic, Pascal) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
ελλθνικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είναι ςυμβατζσ με τον χάρτινο υπολογιςτι.
Εξάλλου θ επιλογι αυτι επιτρζπει ςτο διδάςκοντα να ειςάγει ςταδιακά τισ διάφορεσ εντολζσ
και ζννοιεσ τθσ επιλεγμζνθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ όταν θ επίλυςθ του αντίςτοιχου
προβλιματοσ το απαιτεί - κι όχι κατά τθ ςυνικθ τακτικι των εγχειριδίων να ειςάγει τισ
εντολζσ όλεσ μαηί, ςυςτθματικά, χωρίσ αναφορά ςτο λόγο για τον οποίο οι εντολζσ αυτζσ
επινοικθκαν και χρθςιμοποιοφνται, παρουςιάηοντασ δθλαδι τθ ςφνταξθ και ςθμαςία των
εντολϊν (syntax, semantics), αλλά όχι και τα πραγματιςτικά τουσ ςτοιχεία (pragmatics). Κατά
κάποιο τρόπο θ επιδίωξθ του διδάςκοντοσ πρζπει να είναι αντίςτροφθ. Ραρόλο που θ
πραγματικι εκτζλεςθ των προγραμμάτων ςτον ΘΥ είναι κελκτικι, είναι ωςτόςο προτιμότερο
να μθν επιτρζψει τθ χριςθ ΘΥ παρά μόνο φςτερα από κάποιο εφλογο χρονικό διάςτθμα (2-3
μακιματα), όταν δθλαδι οι ςπουδαςτζσ κα είναι εξοικειωμζνοι τόςο με τθν τεχνικι του
χάρτινου υπολογιςτι, όςο και με τον διδακτικό του ρόλο - πωσ δθλαδι κάκε πρόταςθ ι ιδζα,
κάκε καινοφρια λφςθ ςτα προβλιματα “εκτελείται” με λεπτομζρεια ςτο χάρτινο ΘΥ
προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν λειτουργεί ζτςι όπωσ προβλζπεται. Είναι επίςθσ
προτιμότερο ςτα αρχικά μακιματα να μθ γίνει ειςαγωγι ςε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ και
περιπτϊςεισ που καλφπτει θ επιλεγμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ - για παράδειγμα όλα τα
format εκτυπϊςεων. Θ πρόςκετθ (διανοθτικι) πολυπλοκότθτα των κανόνων που διζπουν,
για παράδειγμα, τισ εκτυπϊςεισ ι τθ ςυμβατότθτα των τφπων μπορεί να εκτρζψει τθ ροι τθσ
διδαςκαλίασ: όπωσ ςυχνά ςυμβαίνει, οι ςπουδαςτζσ μποροφν να εμπλακοφν ςτισ
λεπτομζρειεσ των εκτυπϊςεων και να χάςουν το βαςικό ςτόχο που είναι - για παράδειγμα θ παραγωγι των ακεραίων από 1 ζωσ Ν και των τετραγϊνων τουσ. Εξάλλου ςφμφωνα και με
όςα πρωτφτερα αναπτφξαμε, οι λεπτομζρειεσ τθσ γλϊςςασ ι τα ιδιοςυγκραςιακά τθσ
ςτοιχεία αποτελοφν κατά κανόνα εργαλεία, ανταποκρίνονται δθλαδι ςε μια προβλθματικι,
τθν οποία ο διδάςκων πρζπει να ςεβαςτεί, προκειμζνου αυτζσ να αποκτιςουν νόθμα.
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Ραρακζτουμε ζνα παράδειγμα. Μια από τισ ιςχυρζσ αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ των νεαρϊν
μακθτϊν ςυνδζεται με τισ εμφανίςεισ των αποτελεςμάτων: οι νεαροί αρχάριοι
προγραμματιςτζσ κεωροφν ότι οι εμφανίςεισ αποτελεςμάτων ςτθν οκόνθ ακολουκοφν τουσ
ζμμεςουσ κανόνεσ γραφισ που τθροφνται από τουσ ανκρϊπουσ. Αν για παράδειγμα κατά τθν
εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ δεν εμφανιςτοφν αποτελζςματα για αρκετι ϊρα, θ
αυκόρμθτθ αντίδραςι τουσ είναι ότι “ο ΘΥ χάλαςε” ι “κόλλθςε” κι όχι ότι οι ίδιοι δεν
ζβαλαν κάποια εντολι εκτφπωςθσ ςτο πρόγραμμα τουσ - γιατί κεωροφν ότι από τθ ςτιγμι
που υπάρχουν αποτελζςματα, κα πρζπει αυτά, αυτομάτωσ, να εμφανιςτοφν. Θ εντολι Χ:= 8
+5 τθσ Pascal κα προκαλζςει τθν αποκικευςθ του αρικμοφ 13 ςτθ μεταβλθτι Χ - καμία
εμφάνιςθ αποτελεςμάτων - ενϊ ςτθν ανκρϊπινθ επικοινωνία θ εντολι “υπολόγιςε το 8+5”,
ι “πόςο κάνουν 8+5”, ςθμαίνει ζμμεςα και τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ “13”
(προφορικά ι γραπτά). Επίςθσ θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων ςτθν οκόνθ πρζπει να
ακολουκεί - αυτόματα - τισ τρζχουςεσ ςυμβάςεισ: για παράδειγμα τα ςτοιχεία ενόσ πίνακα
ΜxN πρζπει να εμφανιςτοφν ςε “ορκογϊνια” διάταξθ. Πταν τα αποτελζςματα εμφανίηονται
ςε μια ςτιλθ, θ ζκπλθξθ τουσ είναι μεγάλθ - πολλζσ φορζσ κεωροφν ότι ο ΘΥ “ζχει κάνει
λάκοσ” γιατί θ τοπολογικι διάταξθ των ςτοιχείων δεν ανταποκρίνεται ςτο αναμενόμενο
αποτζλεςμα. Είναι ακριβϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι που οι διάφοροι κανόνεσ για τθν
εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων αποκτοφν νόθμα κι επομζνωσ ο διδάςκων μπορεί να τουσ
παρουςιάςει.
Μζχρισ ενόσ ςθμείου ο χάρτινοσ υπολογιςτισ επιτρζπει μια ερμθνεία των χαρακτθριςτικϊν
τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, όπωσ οι τφποι, οι προςδιοριςμοί των μεταβλθτϊν (π.χ. ςτθν
Pascal), οι δείκτεσ, το πζραςμα των παραμζτρων, θ αναδρομι.
Τζλοσ, ςτο πλαίςιο του χάρτινου υπολογιςτι, και πάντα ανάλογα με το επίπεδο του κοινοφ
και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, είναι δυνατι μια ςτοιχειϊδθσ ανάλυςθ των αλγορίκμων,
από τθν πλευρά τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ: για παράδειγμα είναι εφκολο να δειχκεί ότι
θ πολυπλοκότθτα δυο εμφωλευμζνων βρόχων που εκτελοφνται Μ και Ν φορζσ αντίςτοιχα,
είναι Ο(Μ*Ν) κλπ.
Βαςικι ζννοια είναι θ ζννοια του αλγορίκμου: είναι μια διαδικαςία θ οποία ςε
πεπεραςμζνου πλικουσ βιματα επιλφει ζνα πρόβλθμα. Τι κα πει “βιματα”; Κάκε βιμα
είναι μια πράξθ τθν οποία ξζρει να εκτελζςει ο ΘΥ. Ο διδάςκων μπορεί να παρουςιάςει
μερικοφσ αλγόρικμουσ για να εξθγιςει οριςμζνεσ βαςικζσ ζννοιεσ. Συνθκίηεται πολλζσ φορζσ
να δίνονται παραδείγματα αλγορίκμων από τισ ςυνταγζσ τθσ μαγειρικισ - τα οποία είναι
εφκολο να κατανοθκοφν. Κεωροφμε ωςτόςο όχι και πολφ πετυχθμζνθ τθν εκλογι τουσ - γιατί
υπάρχει ο κίνδυνοσ να δοκεί μια λανκαςμζνθ εντφπωςθ ςχετικά με τθν ζννοια του
αλγορίκμου. Αντίκετα κα προτείναμε ζνα κακαρό μακθματικό παράδειγμα - ασ ποφμε τον
υπολογιςμό των ριηϊν μιασ δευτεροβάκμιασ εξίςωςθσ.
Ασ υποκζςουμε ότι ζνασ μακθτισ παίηει το ρόλο του ΘΥ. Ζνασ αλγόρικμοσ γράφεται ςτο
χαρτί και δίνεται ςτο μακθτι. Το χαρτί περιζχει τισ εξισ εντολζσ:

1. Ηιτθςε (από τον διδάςκοντα) ζναν αρικμό. Τον αρικμό αυτό ονόμαςζ τον Α.
2. Ηιτθςε (από τον διδάςκοντα) ζναν αρικμό. Τον αρικμό αυτό ονόμαςζ τον Β.
3. Ηιτθςε (από τον διδάςκοντα) ζναν αρικμό. Τον αρικμό αυτό ονόμαςζ τον C.
Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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4.
5.
6.
7.

Υπολόγιςε το Β*Β και το αποτζλεςμα ονόμαςε το D.
Υπολόγιςε το 4*Α*C κι ονόμαςε το Ε
Υπολόγιςε το D-Ε κι ονόμαςε το Κ
Αν το Κ είναι αρνθτικό τότε ςθμείωςε ςτον πίνακα “δεν υπάρχουν πραγμ.
λφςεισ”. Ριγαινε μετά ςτθν εντολι 12
8. Υπολόγιςε τθν τετραγωνικι ρίηα του Κ κι ονόμαςε τθν L
9. Υπολόγιςε τθν ποςότθτα (-Β+L)/(2*Α) κι ονόμαςε τθν Χ1
10. Υπολόγιςε τθν ποςότθτα (-Β-L)/(2*Α) κι ονόμαςε τθν Χ2
11. Γράψε τα Χ1, Χ2 ςτον πίνακα
12. Τζλοσ
Είναι εφκολο να δει κανείσ ότι θ εκτζλεςθ των εντολϊν αυτϊν οδθγεί ςτο επικυμθτό
αποτζλεςμα - τθ λφςθ μιασ δευτεροβάκμιασ εξίςωςθσ, όταν δοκοφν οι ςυντελεςτζσ.
Δυο παρατθριςεισ επιβάλλονται: ο μακθτισ που παίηει το ρόλο του ΘΥ δεν χρειάηεται να
“καταλαβαίνει” τι κάνει: πρζπει απλϊσ να ξζρει να εκτελεί τισ εντολζσ που είναι γραμμζνεσ
ςτο χαρτί. Το αποτζλεςμα κα είναι ορκό ανεξάρτθτα από τον “ΘΥ”. Για να πειςτοφν οι
μακθτζσ, μπορεί ο διδάςκων να τουσ ηθτιςει να ακολουκιςουν τον εξισ αλγόρικμο (κατά
προτίμθςθ από τουσ μακθτζσ που διακζτουν μια αρικμομθχανι τςζπθσ):
Ηιτθςε (από τον διδάςκοντα) ζναν αρικμό κι ονόμαςε τον Α
Διάλεξε ζναν φυςικό αρικμό ανάμεςα ςτο 1 και το 1000 κι ονόμαςε τον Χ
Υπολόγιςε τθν ποςότθτα Χ+
Στο τζλοσ οι μακθτζσ ζχουν - κατά προςζγγιςθ - υπολογίςει το ίδιο αποτζλεςμα - χωρίσ
ωςτόςο να ξζρουν τι. Ο διδάςκων μπορεί να τουσ εξθγιςει ότι υπολόγιςαν τθν τετραγωνικι
ρίηα του Α με προςζγγιςθ εκατοςτοφ - ζςτω κι αν δεν ιξεραν τι ζκαναν.
θμείωςθ: Ανάλογα με το διακζςιμο χρόνο και το επίπεδο του ακροατθρίου, ο διδάςκων κα
μποροφςε να οργανϊςει τθν τάξθ ωσ ζνα είδοσ ΘΥ: ζνασ μακθτισ κα προςομοιϊνει το bus,
άλλοσ τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ, άλλοι τισ μνιμεσ κλπ. Ο “ΘΥ” αυτόσ κα μποροφςε
να εκτελζςει τουσ παραπάνω αλγόρικμουσ και να παραγάγει τα επικυμθτά αποτελζςματα.
Μια δεφτερθ παρατιρθςθ που επιβάλλεται είναι ςχετικι με τισ δυνατότθτεσ του ΘΥ: ποιεσ
πράξεισ μπορεί να κάνει; Ο χάρτινοσ ΘΥ που περιγράφεται παρακάτω, κακορίηει με αρκετι
ςαφινεια τισ πράξεισ που είναι επιτρεπτζσ για τθν περιγραφι ενόσ αλγόρικμου - ζτςι ϊςτε
αυτόσ εφκολα να γίνεται πρόγραμμα.
Ζνασ ΘΥ αποτελείται, ςφμφωνα με το μοντζλο του χάρτινου ΘΥ, από τα εξισ μζρθ:
μια ςειρά από κυψζλεσ οι οποίεσ ονομάηονται “μνιμεσ” και κάκε μια από αυτζσ μπορεί να
αποκθκεφςει μια ςτοιχειϊδθ πλθροφορία - ζναν αρικμό για παράδειγμα. Σε κατοπινό
ςτάδιο μπορεί να εξθγθκεί ότι οι μνιμεσ δεν είναι ιςοδφναμεσ κι θ κάκε μια μπορεί να
αποκθκεφςει τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ ενόσ οριςμζνου τφπου (ζναν ακζραιο, ζναν
πραγματικό, μια ςυμβολοςειρά κλπ. Επίςθσ μπορεί να εξθγθκεί το μζγεκοσ τθσ πραγματικισ
μνιμθσ που απαιτείται για τθν αποκικευςθ μιασ τιμισ - 2,4 6 ι περιςςότερα bytes). Για τθν
αρχι είναι αρκετό να υποτεκεί ότι κάκε μια κυψζλθ μπορεί να αποκθκεφςει μια ακεραία
τιμι. Κάκε μνιμθ ζχει ζνα όνομα - που το επιλζγει ο προγραμματιςτισ - και πικανόν ζνα
περιεχόμενο. Θ επιλογι τθσ μνιμθσ είναι τυχαία. Δθλαδι αν ο προγραμματιςτισ ονομάςει
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μια μνιμθ Α και αποκθκεφςει μζςα ςε αυτιν τον αρικμό, δεν γνωρίηει ποια είναι θ (φυςικι)
μνιμθ που ονομάςτθκε Α - αλλά ςτθ ςυνζχεια κάκε φορά που κα αναφζρεται ςτθ μνιμθ Α
κα εννοείται θ ίδια (φυςικι) μνιμθ.

Α

Β



μια πρακτικά ατζρμονθ ταινία με κυψζλεσ οι οποίεσ λειτουργοφν όπωσ οι μνιμεσ κάκε μια χωράει μόνο μια ςτοιχειϊδθ πλθροφορία κλπ. Ζνασ δρομζασ ξεκινάει από
“αριςτερά” και κινείται προσ τα “δεξιά” δείχνοντασ κάκε φορά και μια διαφορετικι
κυψζλθ. Ο δρομζασ κινείται μόνο δεξιά.

Γξνκέαο
πνπ θηλείηαη
κόλν δεμηά



μια “αόρατθ” μονάδα επεξεργαςίασ που εκτελεί πράξεισ



μια “οκόνθ” ςτθν οποία κατευκφνονται όλεσ οι εκτυπϊςεισ.

Θ εξαιρετικά απλουςτευμζνθ αυτι αναπαράςταςθ του ΘΥ είναι ςχετικά απλι ςτθ λειτουργία
τθσ, αλλά προςφζρει μεγάλεσ δυνατότθτεσ υπολογιςμοφ.
Ο προγραμματιςτισ μπορεί να επιδράςει (δθλαδι να προγραμματίςει) ςτο χάρτινο ΘΥ με τισ
εντολζσ που περιγράφονται παρακάτω. Κάκε εντολι μπορεί να παραςτακεί διαγραμματικά
ι με κείμενο (γραπτζσ εντολζσ):
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ΔΙΑΒΑΜΑ: (ατυχισ επιλογι ενόσ όρου για να ονοματιςτεί μια ζννοια που ζτςι κι αλλιϊσ
προκαλεί ςφγχυςθ). Το διάβαςμα ζχει νόθμα μόνο ςε ςυνδυαςμό με κάποια μνιμθ:
Διαγραμματική αναπαράσταση

ΜΙΝ

Διατύπωση εντολών με κείμενο
Γηάβαζε ΜΙΝ
Θ εντολι αυτι ςθμαίνει “τοποκζτθςε το επόμενο δεδομζνο ςτθ μνιμθ ΜΛΝ”.
Σε κάκε διάβαςμα ςυμβαίνουν τα εξισ. Ο δρομζασ τθσ ατζρμονθσ ταινίασ προχωράει μια
κζςθ δεξιά. Αν θ κυψζλθ τθν οποία “αντικρφηει” είναι κενι, υπάρχει λάκοσ: ςτθν οκόνθ
εμφανίηεται ζνα μινυμα λάκουσ κι θ εκτζλεςθ του αλγορίκμου ςταματάει. ΑΝ θ αντίςτοιχθ
κυψζλθ δεν είναι κενι, ο ΘΥ ψάχνει να βρει μια μνιμθ με τθν ονομαςία ΜΛΝ. ΑΝ δεν τθ βρει,
τότε διαλζγει μια από τισ διακζςιμεσ μνιμεσ, τθν ονομάηει ΜΛΝ και μζςα ςε αυτιν τοποκετεί
τον αρικμό που “αντικρφηει” ο δρομζασ.
ΕΚΧΩΡΗΗ κι ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΑΞΕΩΝ: ο ΘΥ εκτελεί διάφορεσ πράξεισ κι εκχωρεί (δθλαδι
αποκθκεφει) το αποτζλεςμα ςε μια μνιμθ. Στο παρακάτω παράδειγμα:
Διαγραμματική αναπαράσταση

Υ3*4+5
Τ  3 * Υ /5

Διατύπωση εντολών με κείμενο
Υ  3*4+5
Τ  3 * Υ /5
Το αποτζλεςμα των δυο εκχωριςεων είναι να εκχωρθκεί ο αρικμόσ 17 ςτθ
μνιμθ Χ κι αρικμόσ 10,2 (51/5) ςτθ μνιμθ Υ.

ΤΓΚΡΙΗ θαη ΓΙΑΚΛΑΓΩΗ:
Διαγραμματική αναπαράσταση

Υ>3?

ΟΥΙ

ΝΑΙ

Διατύπωση εντολών με κείμενο
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Αλ Υ > 3 ηόηε .... αιιηώο ......
Ο αρικμόσ Χ (ακριβζςτερα το περιεχόμενο τθσ μνιμθσ Χ0 ςυγκρίνεται με το 3. Αν είναι
μεγαλφτερο τότε ο αλγόρικμοσ ςυνεχίηει από τον κλάδο “ΝΑΛ”, αλλιϊσ από τον κλάδο “ΟΧΛ”.
Οι ερωτιςεισ αυτζσ (που επιδζχονται ςα μοναδικι απάντθςθ ΝΑΛ / ΟΧΛ) είναι οι μοναδικζσ
που επιτρζπονται.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
Διαγραμματική αναπαράσταση

“ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ”
X, Y

Διατύπωση εντολών με κείμενο
Τφπωςε “ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”, Χ,Υ
Πτι είναι ανάμεςα ςε ειςαγωγικά εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ακριβϊσ όπωσ είναι. Τα υπόλοιπα
(ςτο παραπάνω παράδειγμα τα Χ και Υ) πρζπει να είναι υποχρεωτικά ονόματα μεταβλθτϊν,
οπότε ςτθν οκόνθ εμφανίηεται το περιεχόμενο τθσ αντίςτοιχθσ μνιμθσ.
Κάκε διάγραμμα ζχει μια αρχι κι ζνα τζλοσ και θ πορεία του αλγορίκμου ςτθ διαγραμματικι
αναπαράςταςθ επιςθμαίνεται με βζλθ που οδθγοφν από το ζνα ςφμβολο ςτο άλλο, ενϊ ςτθ
διατφπωςθ εντολϊν με κείμενο οι εντολζσ εκτελοφνται με τθ ςειρά που διαβάηουμε, ενϊ
κάκε “μπλοκ εντολϊν” εγκλείεται μζςα ςε άγκιςτρα ,-.
Στα πλαίςια αυτά, ονομάηεται αλγόρικμοσ μια διαδικαςία που περιγράφεται πλιρωσ με τισ
εντολζσ του χάρτινου υπολογιςτι κι επιλφει ζνα πρόβλθμα ςε πεπεραςμζνο πλικοσ
βθμάτων (απαραίτθτο για να γίνει διάκριςθ ςε ςχζςθ με τα Μακθματικά). Ζνασ αλγόρικμοσ
μπορεί να εκφραςτεί με απλζσ προτάςεισ, με διαγράμματα, με τθ βοικεια μιασ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ κλπ. Ζνασ αλγόρικμοσ που είναι εκφραςμζνοσ ςε μια γλϊςςα
προγραμματιςμοφ ονομάηεται πρόγραμμα. Πταν οι γνϊςεισ των μακθτϊν κα είναι πιο
βακιζσ - κι αν βζβαια το απαιτεί ο ςτόχοσ του μακιματοσ - ο διδάςκων μπορεί να
τροποποιιςει τουσ οριςμοφσ αυτοφσ.
Συχνά θ φαινομενικι “φτϊχεια” του μοντζλου προκαλεί κάποια αμφιβολία ςτουσ μακθτζσ:
είναι δυνατόν να γίνονται όλα με τισ απλζσ αυτζσ εντολζσ; Βζβαια το μοντζλο αυτό είναι
πράγματι ελλιπζσ: απουςιάηουν για παράδειγμα οι δυνατότθτεσ για γραφικά (θ οκόνθ, ζτςι
όπωσ περιγράφεται επιτρζπει τθν εκτφπωςθ μόνο χαρακτιρων, θ δυνατότθτα επικοινωνίασ
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με το ςφςτθμα, με άλλα προγράμματα κλπ. Ο χάρτινοσ υπολογιςτισ περιλαμβάνει ζνα μζροσ
λοιπόν των δυνατοτιτων των ΘΥ - και τοφτο προκειμζνου να μειϊςει τθ ςχετικι (διανοθτικι)
πολυπλοκότθτα ενόσ πλιρουσ ςχιματοσ, μιασ πλιρουσ δθλαδι παρουςίαςθσ των
δυνατοτιτων των ΘΥ. Ο διδάςκων μπορεί λοιπόν να εξθγιςει ςτουσ μακθτζσ ότι ζνα μεγάλο
τμιμα των εργαςιϊν αντιςτοιχεί ςτισ δυνατότθτεσ του χάρτινου υπολογιςτι.

Προβλιματα για μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό
1.

Τα πρϊτα προβλιματα δεν είναι παρά βιματα εξοικείωςθσ με τον χάρτινο

υπολογιςτι. Ο διδάςκων κα πρζπει να επιμείνει ςτθ λεπτομερι εκτζλεςι τουσ ςτον πίνακα
(ςτο χάρτινο υπολογιςτι). Δίνεται παρακάτω ζνα τζτοιο παράδειγμα.
Ηθτείται να προςδιοριςτεί το αποτζλεςμα των παρακάτω πράξεων:

2.

Να προςδιοριςτεί το αποτζλεςμα των παρακάτω εντολϊν:
Γηάβαζε έλαλ αξηζκό ζηε κλήκε Α
Σνπνζέηεζε 5 ζηε κλήκε Β
Πξόζζεζε ηα Α θαη Β θαη ην απνηέιεζκα βάιην ζηε κλήκε Α
Πνιιαπιαζίαζε ηε κλήκε Α επί 2 θαη ην απνηέιεζκα βάιην ζηε κλήκε Α
Σύπσζε ην πεξηερόκελν ηεο κλήκεο Α

3.

Να καταςκευαςτεί ζνασ αλγόρικμοσ ο οποίοσ να υπολογίηει το άκροιςμα των 3,6,8

και να το εκτυπϊνει (δθλαδι να το εμφανίηει ςτθν οκόνθ). Στθ ςυνζχεια να καταςκευαςτεί
ζνασ αλγόρικμοσ ο οποίοσ να κάνει το ίδιο για τουσ αρικμοφσ 31, 500, 700. Να
καταςκευαςτεί τζλοσ ζνασ αλγόρικμοσ ο οποίοσ να προςκζτει τρείσ αρικμοφσ.
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Στθν άςκθςθ αυτι κα πρζπει να τονιςτεί θ ιδιότθτα των αλγορίκμων να επιλφουν κλάςεισ
προβλθμάτων - κι όχι μεμονωμζνα προβλιματα. Θ τρίτθ παραλλαγι ςτο πρόβλθμα 3 ηθτάει
μια μζκοδο υπολογιςμοφ του ακροίςματοσ τριϊν αρικμϊν που μασ είναι για τθν ϊρα
άγνωςτοι. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι αυτό ιςχφει γενικά για τουσ αλγόρικμουσ - ουςιαςτικά
αποτελοφν περιγραφζσ γενικϊν μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων.
4.

Με ποιο τρόπο κα αντιμετακζςουμε δυο τιμζσ; Αν για παράδειγμα θ μνιμθ Α

περιζχει τον αρικμό 8 και θ Β τον 5, με ποιο τρόπο κα αντιμετακζςουμε τα περιεχόμενα
τουσ;
Κατά κανόνα ζνα τμιμα των ςπουδαςτϊν προτείνει αμζςωσ μια διπλι εκχϊρθςθ:
Α  Β, Β  Α. Θ προςφυγι ςτο χάρτινο υπολογιςτι δείχνει αμζςωσ ότι το ηεφγοσ αυτό των
εντολϊν δεν αντιμετακζτει τισ τιμζσ των Α και Β.
Μερικοί ςπουδαςτζσ προτείνουν κατευκείαν τισ εκχωριςεισ Α  5 και Β  8. Και πάλι
χρθςιμοποιϊντασ το χάρτινο υπολογιςτι είναι εφκολο να διαπιςτωκεί ότι αυτό το ηεφγοσ
εντολϊν λειτουργεί ςωςτά για τουσ ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ, αλλά δεν ςυνιςτά γενικι
μζκοδο. Αν τα περιεχόμενα των μνθμϊν Α και Β είναι άλλα, προφανϊσ το αποτζλεςμα κα
είναι λάκοσ.
Στο ςθμείο αυτό εφκολα διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα χριςθσ και μια τρίτθσ μεταβλθτισ,
ζςτω C, για τθν προςωρινι αποκικευςθ μιασ τιμισ.
Ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν ο διδάςκων μπορεί να προτείνει (για αρικμθτικά
δεδομζνα) και τισ εκχωριςεισ
Α  Β + Α, Β  Α - Β, Α  Α - Β
Στθν περίπτωςθ αυτι δεν χρειάηεται τρίτθ μεταβλθτι C.
Μια ι δυο δοκιμζσ πείκουν τουσ μακθτζσ ότι αυτζσ οι εντολζσ λειτουργοφν ςωςτά. Θ
ορκότθτα τουσ μπορεί να αποδειχκεί με πολφ απλι άλγεβρα.
Αν θ μνιμθ ζχει αρχικό περιεχόμενο περιεχόμενο χ και θ Β ζχει αρχικό περιεχόμενο ψ, τότε θ
απόδειξθ ζχει ωσ εξισ:
Εκσωπήζειρ
αξρηθέο ηηκέο

Τιμέρ ηων μεηαβληηών
Α=ρ θαη Β =ς

ΑΑ+Β

Α=ρ+ς θαη Β=ς

ΒΑ-Β

Α=ρ+ς θαη Β=Α-Β=(ρ+ς)-ς=ρ

ΑΑ-Β

Α=Α-Β= (ρ+ς)-ρ=ς

ηειηθέο ηηκέο

Α=ς θαη Β=ρ
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Να καταςκευαςκεί ζνασ αλγόρικμοσ ο οποίοσ από δφο δεδομζνουσ αρικμοφσ

τυπϊνει τον μικρότερο. Στθ ςυνζχεια να καταςκευαςτεί ζνασ αλγόρικμοσ ο οποίοσ από 3
αρικμοφσ κα εκτυπϊνει τον μεγαλφτερο. Τζλοσ να καταςκευαςτεί ζνασ αλγόρικμοσ ο οποίοσ
κα εκτυπϊνει τρεισ αρικμοφσ Α,Β,C ςε φκίνουςα ςειρά.
Το πρόβλθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ με τισ εντολζσ επιλογϊν. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι
κάκε if πρζπει να δζχεται ωσ απάντθςθ ζνα “ΝΑΛ” ι ζνα “ΟΧΛ” - γεγονόσ που αυξάνει τον
αρικμό των απαιτοφμενων ερωτιςεων - αλλά αυτό αποτελεί μζροσ των τυπικϊν κανόνων
λειτουργίασ του χάρτινου υπολογιςτι κι είναι αναπόφευκτο. Για άλλθ μια φορά κα πρζπει
να τονιςτεί το πόςο διαφορετικι είναι θ λφςθ ακόμθ κι ενόσ τετριμμζνου προβλιματοσ με
χαρτί-μολφβι και προγραμματιςτικά.

6.

Υπολογιςμόσ ενόσ μακθματικοφ τφπου: για παράδειγμα δεδομζνθσ τθσ ακτίνασ ενόσ

κφκλου να υπολογιςτεί το μικοσ τθσ περιφζρειασ του και το εμβαδόν του. Το πρόβλθμα
αποτελεί μια ευκαιρία για να τονιςτεί ο κατ’ ανάγκθ προςεγγιςτικόσ χαρακτιρασ των
αποτελεςμάτων. Θ μακθματικι γραφι
L=2πρ
αποτελεί μια ζκφραςθ του ακριβοφσ μικουσ τθσ περιφζρειασ ςυναρτιςει τθσ ακτίνασ. Θ
αρικμθτικι ζκφραςθ του αποτελζςματοσ μπορεί - κεωρθτικά - να προςεγγίςει το
πραγματικό αποτζλεςμα, αρκεί να δοκεί το ρ και το π με τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια (ςιμερα
είναι γνωςτά τα πρϊτα 10.000.000 ψθφία του π).
Αντίκετα θ εκχϊρθςθ
L:= 2*PI*R
δε μπορεί παρά να παράγει ακρίβεια οριςμζνων μόνο ψθφίων (ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ
τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ).
Ροια είναι όμωσ θ ακρίβεια τθσ διαγραματικισ αλγορικμικισ γλϊςςασ; Εκτόσ κι αν ρθτά
αναφζρεται κα κεωρείται ότι είναι εκείνθ των μακθματικϊν. Κα πρζπει ίςωσ να τονιςτεί ότι
ςτο πλαίςιο τθσ ειςαγωγισ ςτουσ αλγορίκμουσ δε λαμβάνονται υπόψθ, αρχικά τουλάχιςτον,
τα προβλιματα αυτά. Θ ειςαγωγι όμωσ και χριςθ μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ κα
προκαλζςει αναπόφευκτα τθν αντιμετϊπιςι τουσ.
θμείωςθ: Κα πρζπει ίςωσ να τονιςτεί ςτο ςθμείο αυτό μια ιδιαίτερθ δυςκολία που υπάρχει
ςχετικά με δυο ςυγγενι προβλιματα:
πρόβλθμα 1ο: θ αναπαράςταςθ τθσ ταινίασ δεδομζνων ςτθν Pascal. Θ ταινία με τα δεδομζνα
ςτθ Basic αντιςτοιχεί ςτο ηεφγοσ DATA - READ, αλλά ςτθν Pascal δεν αντιςτοιχεί ςε τίποτε.
Ο διδάςκων κα πρζπει να εξθγιςει τθν αντιςτοιχία ανάμεςα ςτθν ταινία και τθν εντολι

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

70 / 146

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

Read/Readln τθσ Pascal. Αυτό οδθγεί κατευκείαν ςτο επόμενο πρόβλθμα
πρόβλθμα 2ο: θ διαχείριςθ τθσ ειςόδου δεδομζνων. Θ ειςαγωγι δεδομζνων κατευκείαν από
το πλθκτρολόγιο αποτελεί ζνα δφςκολο κζμα για τον αρχάριο προγραμματιςτι. Το
πρόγραμμα φαίνεται να ςταματάει να λειτουργεί κι ζνασ δρομζασ αναβοςβινει ςε ζνα
ςθμείο τθσ οκόνθσ. Οι μακθτζσ δυςκολεφονται κατά κανόνα να ερμθνεφςουν αυτό το
προςωρινό “πάγωμα” ωσ αποτζλεςμα τθσ δικισ τουσ εντολισ read. Κα πρζπει να γίνουν
αρκετζσ επαναλιψεισ ϊςτε να μπορζςουν οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθ λειτουργία των
εντολϊν ειςόδου από το πλθκτρολόγιο απευκείασ. Ππωσ και παραπάνω αναφζραμε, αυτό
δεν λφνει το πρόβλθμα τελείωσ, δεδομζνου ότι ςυχνά οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ
κεωροφν απαραίτθτεσ τισ εντολζσ αυτζσ ακόμθ κι όταν δεν χρειάηονται.
7.

Να τυπωκεί ςτθν οκόνθ 10 φορζσ μια λζξθ. Κα ειςαχκεί θ ζννοια του βρόχου for...

κα πρζπει να γίνει λεπτομερισ παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ του: να δειχκεί ότι
πραγματοποιείται ζνασ ζλεγχοσ κάκε φορά με τθ βοικεια ενόσ (ζμμεςου) μετρθτι. Να
εξθγθκεί ότι ο μετρθτισ δεν είναι παρά μια μεταβλθτι (μνιμθ) κι επομζνωσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί όπωσ οι άλλεσ μεταβλθτζσ - αλλά δεν πρζπει να αποτελζςει target μιασ
εκχϊρθςθσ γιατί τα αποτελζςματα μπορεί να είναι καταςτροφικά. Σα ςυνζχεια να ηθτθκεί να
τυπωκοφν ςτθν οκόνθ οι αρικμοί από το 1 ωσ το 10. Στθν δεφτερθ αυτι άςκθςθ εκτυπϊνεται
ο ίδιοσ ο μετρθτισ. Τζλοσ, αν ο χριςτθσ ειςάγει ζναν (ακζραιο) αρικμό Ν, ο ΘΥ κα εκτυπϊςει
τουσ αρικμοφσ από 1 ωσ Ν.
Για άλλθ μια φορά κα πρζπει να τονιςτεί το γεγονόσ ότι τθ ςτιγμι που γράφεται το
πρόγραμμα, ο Ν μπορεί να μθν είναι γνωςτόσ - πρζπει απλϊσ να είναι γνωςτόσ τθ ςτιγμι
που το πρόγραμμα εκτελείται.
Διαγραμματική αναπαράσταση

Διατύπωση εντολών με κείμενο

FOR I=1 to 10

Γηα Ι =1 σο 10
Σύπσζε “ΝΙΚΟS”
“NIKOS”

Γηα Ι =1 σο 10
Σύπσζε Ι

Γηάβαζε Ν
Γηα Ι=1 σο Ν
Σύπσζε Ι
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Να προςδιοριςκεί ο ελάχιςτοσ από 20 αρικμοφσ. Να υπολογιςτεί ο ελάχιςτοσ από Ν

αρικμοφσ. Τρία ςθμεία πρζπει να επιςθμανκοφν:
ςθμείο 1: θ λφςθ που ακολουκείται είναι βζβαια τελείωσ διαφορετικι από μια “λφςθ” με
χαρτί και μολφβι όπου μπορεί κανείσ να εντοπίςει τον ελάχιςτο απλϊσ κοιτϊντασ διαδοχικά
τουσ αρικμοφσ.
ςθμείο 2: ανάλογα με το επίπεδο των μακθτϊν μπορεί κανείσ να ςθμειϊςει το αναλλοίωτο
ςε κάκε βρόχο - το γεγονόσ δθλαδι ότι ςτθν αρχι του κάκε βρόχου θ μνιμθ ΜΛΝ περιζχει
τον ελάχιςτο από όςουσ αρικμοφσ εξετάςτθκαν ωσ τότε και ςτο τζλοσ κάκε βρόχου ιςχφει το
ίδιο με αυξθμζνο το πλικοσ τν εξεταςμζνων ςτοιχείων κατά 1.
ςθμείο 3: ανάλογα με το επίπεδο των μακθτϊν μπορεί κανείσ να πραγματοποιιςει μια
ςτοιχειϊδθ ανάλυςθ των αναμενόμενων - κατά μζςο όρο - αλλαγϊν τθσ μνιμθσ ΜΛΝ.
Γηάβαζε Ν
Αλ Ν=0 ηόηε ηύπσζε “δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα”
αιιηώο
{ Γηάβαζε Υ
ΜΙΝ = Υ
Αλ Ν>1 ηόηε

{ Γηα Ι=2 σο Ν

{ Γηάβαζε Υ
Αλ Υ < ΜΙΝ ηόηε ΜΙΝ = Υ
}
}
Σύπσζε ΜΙΝ
}
Σαν πρόςκετεσ αςκιςεισ κα μποροφςαν να προτακοφν ο προςδιοριςμόσ του μεγίςτου, κι ο
ταυτόχρονοσ υπολογιςμόσ μεγίςτου κι ελαχίςτου.
9.

Για δεδομζνο Ν να υπολογιςτεί το άκροιςμα 1+2+3+...+Ν

Θ άςκθςθ αυτι μοιάηει να είναι πολφπλοκθ για τουσ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ (όπωσ το
ζχουμε επιςθμάνει και ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ). Κα πρζπει ο διδάςκων να δείξει με
ςαφινεια το γεγονόσ ότι θ μεταβλθτι Λ του βρόχου είναι μια “κανονικι” μεταβλθτι, θ οποία
παίηει το ρόλο ενόσ μετρθτι και δεν επιτρζπεται βζβαια να αλλάηουμε τισ τιμζσ τθσ, αλλά
είναι απολφτωσ νόμιμο να χρθςιμοποιιςουμε τισ διαδοχικζσ τθσ τιμζσ.
Διάβαςε Ν
S=0
Για Λ=1 ωσ Ν
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S=S+I
Tφπωςε S

10.

Δίνονται Ν πεντάδεσ αρικμϊν. Κάκε πεντάδα αντιςτοιχεί ςε ζνα άτομο ωσ εξισ:

Ο πρϊτοσ αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτον κωδικό του ατόμου, ο δεφτεροσ ςτο φφλο (0 αν είναι
άνδρασ και 1 αν είναι γυναίκα), ο τρίτοσ το βάροσ του ατόμου (ςε κιλά), ο τζταρτοσ το φψοσ
του ςε εκατοςτά κι ο τελευταίοσ τθν θλικία του. Ηθτείται το βάροσ του υψθλότερου άνδρα.
Το πρόβλθμα με τθν άςκθςθ αυτι είναι ότι οι μακθτζσ ςυχνά δεν διαβάηουν όλα τα
δεδομζνα - γιατί κεωροφν, με ζνα είδοσ εγωκεντριςμοφ, ότι αυτό δεν είναι απαραίτθτο
αφοφ δεν χρειάηονται όλα τα ςτοιχεία (π.χ. θ θλικία του ατόμου). Θ άςκθςθ βοθκάει λοιπόν
ςτο να τονιςτεί για άλλθ μια φορά το γεγονόσ ότι ο τυπικόσ τρόποσ λειτουργίασ των ΘΥ δεν
ζχει καμία ςχζςθ με τον ευζλικτο τρόπο ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπινων όντων.
Διάβαςε Ν
ΜΑΧ=0
Για Λ=1 ωσ Ν
{

Διάβαςε Cod, F, B, Y, H
Aν F=0 τότε
, Αν Β>ΜΑΧ τότε
, ΜΑΧ=Β
LOC=Cod
}
}

}
While και Repeat. Θ διάκριςθ ανάμεςα ςτα δυο είδθ βρόχων φαίνεται ότι παρουςιάηει
προβλιματα ακόμθ και για μθ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ. Μςωσ θ καταλλθλότερθ
διδακτικι ςτρατθγικι είναι τα προβλιματα ςτα οποία θ επιλογι ανάμεςα ςτα δυο είδθ
βρόχων είναι ουςιαςτικι - δθλαδι ο κατάλλθλοσ βρόχοσ διευκολφνει τθν επίλυςθ του
αντίςτοιχου προβλιματοσ.. Δφο τυπικά τζτοια παραδείγματα είναι τα εξισ:
11.

Σε μια πόλθ κυκλοφοροφν 125 000 αυτοκίνθτα. Θ κυκλοφορία των αυτοκινιτων

αυξάνει με ζνα μζςο ετιςιο ρυκμό 14%. Να προςδιοριςκεί μετά από πόςα χρόνια τα
αυτοκίνθτα κα είναι πάνω από 180 000.
12.

Δίνεται μια ςειρά από αρικμοφσ που παριςτάνουν τα φψθ μακθτϊν. Το πλικοσ των

αρικμϊν είναι άγνωςτο, αλλά είναι γνωςτό ότι ο τελευταίοσ αρικμόσ τθσ ςειράσ είναι 0 (ο
οποίοσ προφανϊσ δεν αποτελεί φψοσ κι άρα δεν πρζπει να προςμετρθκεί. Να προςδιοριςτεί
το μζςο φψοσ των μακθτϊν. Θ τεχνικι αυτι - του τελευταίου ςτοιχείου το οποίο απλϊσ
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επιςθμαίνει το τζλοσ των δεδομζνων - είναι ποφ ςυνθκιςμζνθ - ακόμθ και τα αρχεία ζχουν
ζνα ειδικό ςφμβολο EOF (end of file) για τθν επιςιμανςθ αυτι.

Ν=125 000

Γηάβαζε Υ

Limit =180 000

Δθόζνλ Υ<>0

επαλάιαβε

{

Ν= αθέξαην κέξνο (Ν*1,14)
ώζπνπ Ν>180 000

S=S+X
MET=MET+1

}
MO=S/MET
Tύπωζε ΜΟ

13.

Να καταςκευαςτοφν πίνακεσ πολλαπλαςιαςμοφ (“προπαιδείασ”), από το 1 ωσ το 10.

Θ άςκθςθ αποςκοπεί ςτθ χριςθ διπλϊν (εμφωλευμζνων βρόχων)
Γηα Ι=1 σο 10
Γηα Ι=1 σο 10
{ Product = I * J
Σύπσζε Ι, “x”, J, “=”, Product
}
H άςκθςθ προςφζρει τθν ευκαιρία για μια ςτοιχειϊδθ προςζγγιςθ ςτο κζμα τθσ
πολυπλοκότθτασ κι αποτελεςματικότθτασ των αλγορίκμων. Είναι προφανζσ ότι οι εντολζσ
ςτο εςωτερικό των βρόχων κα εκτελεςτοφν 100 φορζσ = 10 x 10. Με μια γενικότερθ
κεϊρθςθ κα λζγαμε ότι κα εκτελεςτοφν Μ x Ν φορζσ. Μπορεί επίςθσ να εξθγθκεί ότι
πικανζσ άλλεσ εντολζσ του κόμματοσ ζχουν “μικρότερθ πολυπλοκότθτα” κι άρα μποροφν να
παραλειφκοφν (πολυπλοκότθτα Ο(Μ x Ν) αν ο ζνασ βρόχοσ εκτελεςτεί Μ φορζσ κι ο άλλοσ
Ν).
14. Αςκιςεισ με πίνακεσ. Για παράδειγμα να “διαβαςτοφν” ΜxN αρικμοί ςε ζναν ορκογϊνιο
πίνακα “κατά ςτιλεσ” ι “κατά γραμμζσ”, να υπολογιςτοφν τα ακροίςματα των αρικμϊν κατά
γραμμι ι κατά ςτιλθ, να προςδιοριςτεί το ελάχιςτο κάκε γραμμισ κλπ. Μια ςθμαντικι
δυςκολία ζχει ςχζςθ με τθ φφςθ του πίνακα. Ρροκειμζνου για πίνακεσ δυο διαςτάςεων
μπορεί να κεωρθκεί ότι μια ορκογϊνια περιοχι μνθμϊν ονομάηεται Α κι άρα Α(3,4)
παραπζμπει ςε μια ςυγκεκριμζνθ μνιμθ από το ςφνολο αυτϊν που ονομάςαμε Α.
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Α

Α(3,4)

Οι διαςτάςεισ των πινάκων άνω των 2 κα κακοριςτοφν επακριβϊσ. Ο αρικμόσ των
διαςτάςεων αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των πλθροφοριϊν που μασ είναι απαραίτθτεσ για να
εντοπίςουμε με ακρίβεια ζνα ςτοιχείο. Για παράδειγμα μζςα ςε ζνα βιβλίο, ςτθ ςελίδα 27,
ςτθ ςειρά 4, το 6ο γράμμα είναι ζνα “ρ”. Επομζνωσ χρειάηονται 3 πλθροφορίεσ (3 αρικμοί)
για να εντοπίςουμε το γράμμα αυτό. Αν λοιπόν τα γράμματα αυτοφ του βιβλίου
καταχωρθκοφν ςε ζναν πίνακα, ο πίνακασ αυτόσ κα πρζπει να είναι τριςδιάςτατοσ.

15. Δίνονται Ν τριάδεσ αρικμϊν. Κάκε τριάδα αντιςτοιχεί ςε ζνα μακθτι και ο πρϊτοσ
αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτον κωδικό του, ο δεφτεροσ ςτο φφλο του (ο αν είναι άντρασ και 1 αν
είναι γυναίκα) και ο τρίτοσ είναι 1,2,3 ι 4, ανάλογα με τθ δζςμθ που διάλεξε. Να βρεκεί
πόςα κορίτςια πιγαν ςε κάκε δζςμθ.
Θ άςκθςθ παρουςιάηει ενδιαφζρον γιατί οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ χρθςιμοποιοφν κατά
κανόνα ενδιάμεςεσ μεταβλθτζσ για να ενθμερϊςουν τουσ μετρθτζσ των δεςμϊν. Ζνα τυπικό
δείγμα είναι το εξισ:
Αν DESMH=1 τότε ΜΕΤRHTHS_DESMHS=METRHTHS_DESMHS + 1
αντί για
ΜΕΤRHTHS_DESMHS(DESMH)=METRHTHS_DESMHS(DESMH) + 1
Οι ειςαγωγικζσ αυτζσ αςκιςεισ αντιςτοιχοφν ςε μια ςειρά εξακριβωμζνων δυςκολιϊν που
ςυναντοφν οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ - κι οι οποίεσ μοιάηουν να είναι ςχετικά
ανεξάρτθτεσ από τθ χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και τθ μζκοδο
διδαςκαλίασ. Φυςικά οι αςκιςεισ αυτζσ δεν είναι μοναδικζσ κι οφτε καλφπτουν όλο το
φάςμα των δυςκολιϊν. Είναι γνωςτό ότι παρόμοια προβλιματα παρουςιάηονται ςτθν
επεξεργαςία των ςυμβολοςειρϊν (strings), ςτθ διαχείριςθ δεικτϊν (pointers), ςτο πζραςμα
παραμζτρων ςτισ διαδικαςίεσ και ςυναρτιςεισ όπωσ και ςτθν αναδρομι.
Θ αντιμετϊπιςθ όμωσ όλων αυτϊν των περιπτϊςεων ξεπερνάει ςαφϊσ τα όρια τθσ
παροφςασ, που αποτελεί μια ειςαγωγι ςτθ διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ.
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10. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2: H MHXANH TOY POST
Στα παρακάτω περιγράφεται ζνα “μικροςκοπικό” περιβάλλον, βαςιςμζνο ςτθν μθχανι του E.
Post, για μια ειςαγωγι ςτισ τυπικζσ (formal) μεκόδουσ προγραμματιςμοφ και μάλιςτα ςτο
πλαίςιο ενόσ ειςαγωγικοφ μακιματοσ ςτον προγραμματιςμό. Δίνονται παραδείγματα
επίλυςθσ προβλθμάτων ςτο περιβάλλον αυτό.

Ειςαγωγι
Ο “ςυςτθματικόσ προγραμματιςμόσ” *Wirth 1975+ απετζλεςε, όπωσ είναι γνωςτό, μια
πρόταςθ για αλλαγι του προγραμματιςτικοφ ςτυλ, του μοντζλου δθλαδι τθσ
προγραμματιςτικισ δραςτθριότθτασ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960. H πρόταςθ αυτι,
ουςιαςτικά αυτι θ αλλαγι παραδείγματοσ [10+, υποςτθρίχκθκε από πολλοφσ επιφανείσ
πλθροφορικοφσ (*Dijkstra 1972+, *Gries 1981], [Hoare 1969+ μεταξφ των άλλων) - αν κι όχι
απ’ όλουσ ([de Millo 1979], [Knuth 1973], [Knuth 1974]) - ωσ μια λφςθ ςτο αδιζξοδο ςτο
οποίο είχε περιζλκει ο προγραμματιςμόσ εξ αιτίασ τθσ λεγόμενθσ software crisis *Δαγδιλζλθσ
1996+, εξ αιτίασ δθλαδι του γεγονότοσ ότι το παραγόμενο λογιςμικό είχε υπερβολικά μεγάλο
κόςτοσ και ταυτόχρονα υπερβολικά μικρι αξιοπιςτία. Θ επικράτθςθ του ςυςτθματικοφ
προγραμματιςμοφ οφείλεται όχι ςτο γεγονόσ ότι ςυνθγόρθςαν υπζρ αυτοφ οριςμζνοι
επιφανείσ επιςτιμονεσ, αλλά ςτο ότι ο ςυςτθματικόσ προγραμματιςμόσ απετζλεςε μια
ουςιαςτικι λφςθ ςτο αδιζξοδο.
Ζκτοτε ο ςυςτθματικόσ προγραμματιςμόσ επεκράτθςε διεκνϊσ ωσ ζνα ςφνολο
τυποποιθμζνων τεχνικϊν και μεκόδων για τον προγραμματιςμό, δθλαδι ζνα ςφνολο
τεχνικϊν και μεκόδων οι οποίεσ “ςυςτθματοποιοφν” τθν προγραμματιςτικι δραςτθριότθτα
ςε όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ: οι προδιαγραφζσ των προγραμμάτων, θ καταςκευι και
περιγραφι των αλγόρικμων κι θ επικφρωςθ τουσ αντιμετωπίηονται πλζον με μια
τυποποιθμζνθ - κι αν είναι δυνατόν τυπικι - μεκοδολογία. O τυπικόσ προγραμματιςμόσ και
γενικότερα οι φορμαλιςτικζσ μζκοδοι κεωρικθκαν ωσ το ανϊτερο επίπεδο του
ςυςτθματικοφ προγραμματιςμοφ δεδομζνου ότι ο προγραμματιςμόσ χάρθ ςτισ τυπικζσ
μεκόδουσ κα μποροφςε να αναβιβαςκεί ςε μια επιςτιμθ όπωσ τα Μακθματικά. Οι
αντιρριςεισ υπιρξαν πολλζσ και ποικίλεσ *de Millo 1979]:
α) ακόμθ και τα Μακθματικά είναι εκ πρϊτθσ όψεωσ μια “επιςτιμθ του τυπικοφ” αλλά ςτθν
πραγματικότθτα θ κοινωνικι τουσ διάςταςθ είναι πολφ ςθμαντικι
β) ςτα Μακθματικά οι τυπικζσ μζκοδοι οδθγοφν ςε νζεσ γνϊςεισ (π.χ. κεωριματα) ενϊ ςτον
προγραμματιςμό κα καταλιγουν ςτθν πιςτοποίθςθ ορκισ λειτουργίασ ενόσ λογιςμικοφ.
γ) το μζγεκοσ και θ πολυπλοκότθτα των τυπικϊν αποδείξεων ακόμθ και για μικρά
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προγράμματα, κακιςτοφν πρακτικά ανεφάρμοςτεσ τισ τυπικζσ μεκόδουσ. Εξάλλου, για τον
ίδιο λόγο, οι τυπικζσ αποδείξεισ δεν αποτελοφν εχζγγυα ορκισ λειτουργίασ (γιατί ακριβϊσ
λόγω μεγζκουσ μπορεί κι οι ίδιεσ οι αποδείξεισ να ζχουν λάκθ).
Σιμερα οι τυπικζσ μζκοδοι - αλλά με μια μθ-αυςτθρι τυπικότθτα ανάλογθ με εκείνθ των
ςχολικϊν Μακθματικϊν - διδάςκονται διεκνϊσ ςε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά χωρίσ να
εφαρμόηονται ςυςτθματικά ςτθν πράξθ. Αυτό που πραγματοποιείται είναι θ ςυςτθματικι
παραγωγι προγραμμάτων κακϊσ και αποδείξεισ με “χαλαρι” τυπικότθτα - ςκαριφιματα
αποδείξεων μάλλον παρά ολοκλθρωμζνεσ αποδείξεισ (για παράδειγμα με τρόπο
ςυςτθματικό προςδιορίηεται θ αρχικι και τελικι κατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςε κάκε
διαδικαςία και υποπρόγραμμα).
Πςοι διδάςκουν προγραμματιςμό, ςτο ςθμείο αυτό βρίςκονται αντιμζτωποι με ζνα ιδιαίτερο
πρόβλθμα: πϊσ μπορεί, ςτο πλαίςιο μιασ διδαςκαλίασ, να δοκεί ςτισ τεχνικζσ αυτζσ το
πραγματικό τουσ νόθμα (να καταςτοφν δθλαδι ζμπρακτα φανεροί οι λόγοι για τουσ οποίουσ
ο ςυςτθματικόσ προγραμματιςμόσ είναι αναγκαίοσ (*Δαγδιλζλθσ 1996+);
ςχετικό με το πρϊτο, ερϊτθμα

Ζνα δεφτερο,

είναι εκείνο του κόςτουσ: οι τυπικζσ μζκοδοι

προγραμματιςμοφ ζχουν πολφ υψθλό διανοθτικό “κόςτοσ” γιατί ςυχνά είναι μακρζσ κι
επίπονεσ.
Μια κλαςςικι λφςθ ςτο δεφτερο αυτό πρόβλθμα αποτελεί θ επινόθςθ “μικροςκοπικϊν”
περιβαλλόντων - μικροκόςμων όπωσ ονομάηονται - οι οποίοι - λόγω μεγζκουσ των διαφόρων
χαρακτθριςτικϊν του περιβάλλοντοσ, όπωσ θ “μικρι” γλϊςςα προγραμματιςμοφ και θ φφςθ
των προτεινομζνων προβλθμάτων - κακιςτοφν μικρότερεσ τισ προτεινόμενεσ λφςεισ.
Στα πλαίςια αυτά θ μθχανι του Post αποτελεί ζνα παράδειγμα τζτοιου περιβάλλοντοσ για
ειςαγωγικά μακιματα ςτον τυπικό προγραμματιςμό. Ο μικρόκοςμοσ τον οποίο
περιγράφουμε παρουςιάηει το πλεονζκτθμα τθσ εξαιρετικισ απλότθτασ. Ππωσ παρατθρεί και
ο Uspensky *1983+ θ προςομοίωςθ του μπορεί να γίνει και με μια λωρίδα χαρτιοφ κι ζνα
ςυνδετιρα που κα παίηει το ρόλο του δρομζα. Εξάλλου ο μικρόσ αρικμόσ εντολϊν και θ
απλότθτα τουσ κακιςτοφν τον μικρόκοςμό εξαιρετικά “οικονομικό” - θ λειτουργία του
μπορεί να διδαχκεί ςε ελάχιςτο χρόνο. Ραρά ταφτα ςτο μικροςκοπικό αυτό περιβάλλον
μποροφν να εφαρμοςτοφν πλιρωσ οι τυπικζσ μζκοδοι χωρίσ να απαιτείται υπζρογκο
διανοθτικό κόςτοσ για τθν κατανόθςθ και εφαρμογι τουσ. Για παράδειγμα ενϊ εκ πρϊτθσ
όψεωσ πρόκειται για μια επιτακτικι γλϊςςα, είναι πολφ εφκολο να διαπιςτϊςει κανείσ ότι οι
εντολζσ λειτουργοφν ωσ “μεταςχθματιςτζσ ςυμβολοςειρϊν” . Ο χριςτθσ λοιπόν (ο
ςπουδαςτισ) μπορεί πολφ ςφντομα να “απομακρυνκεί “ από τθ λογικι τθσ “μθχανισ”, τθσ
κίνθςθσ του δρομζα κλπ - αφαίρεςθ θ οποία απαιτεί μεγάλθ διανοθτικι προςπάκεια ςτισ
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ςυνικεισ επιτακτικζσ γλϊςςεσ. Εξάλλου παρά τθν εξαιρετικι του απλότθτα, ο μικρόκοςμοσ
με μερικζσ προκικεσ μπορεί να επεκτακεί ςε περιςςότερα των δυο ςφμβολα, ςε
περιςςότερεσ διαςτάςεισ κλπ.
Σε ότι ακολουκεί περιγράφεται ζνα “μικροςκοπικό” περιβάλλον, βαςιςμζνο ςτθν μθχανι του
E. Post, για μια ειςαγωγι ςτισ τυπικζσ (formal) μεκόδουσ προγραμματιςμοφ και μάλιςτα ςτο
πλαίςιο ενόσ ειςαγωγικοφ μακιματοσ ςτον προγραμματιςμό.

Στθν 2θ και 3θ ενότθτα

περιγράφεται αναλυτικά το περιβάλλον. Στθν 4θ ενότθτα δίνονται παραδείγματα επίλυςθσ
προβλθμάτων ςτο περιβάλλον αυτό.

Οι διδακτικζσ χριςεισ τθσ μθχανισ του Post

περιγράφονται ςτθν 5θ ενότθτα ενϊ θ τελευταία ενότθτα αποτελεί τον επίλογο.

Θ μθχανι του Post
Στα 1936 ο Αμερικανόσ μακθματικόσ Emil Post δθμοςίευςε το άρκρο “Finite Combinatory
process - formulation 1” *Post 1936]. Σ’ αυτό το άρκρο όπωσ και ςτο άρκρο “On
computational numbers with an application of the Entscheidungsproblem” του Α. Turing
[1937+ δίνονται οι πρϊτοι οριςμοί τθσ ζννοιασ του αλγόρικμου αλλά και διατυπϊνονται
κεωρθτικά οι ιδιότθτεσ των Θ/Υ πριν ακόμθ εμφανιςκοφν οι πρϊτοι Θ.Υ. Θ μθχανι του
Turing είναι δθμοφιλζςτερθ τθσ μθχανισ του Post - παρά το γεγονόσ ότι ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ θ μθχανι του Post είναι απλοφςτερθ κακόςον οι εντολζσ είναι απλοφςτερεσ και
θ τεχνικι εγγραφισ λιγότερο πολφπλοκθ.
Θ μθχανι του Post είναι μια ταινία αποτελοφμενθ από άπειρα διαδοχικά τετράγωνα που κα
τα αποκαλοφμε κυψζλεσ (cells). Για τθν γραφικι τθσ απεικόνιςθ τθν ςχεδιάηουμε οριηόντια
και κεωροφμε ότι το πλικοσ των κυψελϊν είναι απεριόριςτο και κατά τισ δυο κατευκφνςεισ.
Κάκε κυψζλθ τθσ ταινίασ μπορεί να είναι κενι ι μπορεί να περιζχει ζνα ςφμβολο οπότε
καλείται κενι (empty) ι ςθμειωμζνθ (marked) αντίςτοιχα. Οι κυψζλεσ τθσ ταινίασ είναι
αρικμθμζνεσ με ακεραίουσ αρικμοφσ ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
Μια κεφαλι ανάγνωςθσ και εγγραφισ που κα καλείται ςτο εξισ δρομζασ (carriage) κινείται
αριςτερά και δεξιά απζναντι από τισ κυψζλεσ. Σε κάκε χρονικι ςτιγμι που ςτο εξισ κα
καλείται βιμα (step), ο δρομζασ μπορεί να κινθκεί μόνο κατά μια κυψζλθ αριςτερά ι δεξιά.
Ο δρομζασ μπορεί να αλλάηει τθ κατάςταςθ μιασ κυψζλθσ ςε κάκε βιμα, δθλαδι να τθν
κακιςτά ςθμειωμζνθ (αν είναι κενι), οπότε κεωροφμε ότι γράφει ςτθν κυψζλθ (mark) ι να
τθν κακιςτά κενι (αν είναι ςθμειωμζνθ), όποτε κεωροφμε ότι διαγράφει (erase). Ακόμθ ο
δρομζασ μπορεί να διαπιςτϊνει αν θ εξεταηόμενθ κυψζλθ είναι κενι ι ςθμειωμζνθ και
κεωροφμε ότι ο δρομζασ εξετάηει (examine) τθ ςυγκεκριμζνθ κυψζλθ.
Ονομάηεται εςωτερικι κατάςταςθ τθσ μθχανισ (internal state) του Post θ πλθροφορία που
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αναφζρεται ςτα εξισ : τισ κυψζλεσ που είναι κενζσ, τισ κυψζλεσ που είναι ςθμειωμζνεσ και
ςε ποιά κυψζλθ βρίςκεται ς’ εκείνο το βιμα ο δρομζασ. Στο Σχ. 1 δίνεται θ γραφικι
απεικόνιςθ τθσ μθχανισ του Post ςε μια οριςμζνθ εςωτερικι κατάςταςθ, όπου ζχουμε
ςθμειωμζνεσ δυο ομάδεσ κυψελϊν (τισ κυψζλεσ -3, -2 και 0) και ο δρομζασ βρίςκεται ςτθν
αριςτερότερθ κυψζλθ τθσ πρϊτθσ ομάδασ ςθμειωμζνων κυψελϊν.
--6

--5

--4

--3

--2

*

*

--1

00

11

22

33

*

Σχιμα 1
Θ λειτουργία τθσ μθχανισ του Post ςυνίςταται ςτθν μετακίνθςθ του δρομζα κατά μικοσ τθσ
ταινίασ, ςτθν δυνατότθτα του δρομζα να γράφει ι να διαγράφει και να εξετάηει τθν
κατάςταςθ μιασ κυψζλθσ. Θ λειτουργία αυτι πραγματοποιείται με τθν βοικεια ενόσ
προγράμματοσ που απαρτίηεται από ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο εντολϊν. Οι εντολζσ αυτζσ
είναι οι εξισ :
(α). Μετακίνθςθ του δρομζα μια κυψζλθ δεξιά. Στο εξισ κα παριςτάνουμε τθν εντολι αυτι
με το ςφμβολο .
(β). Μετακίνθςθ του δρομζα μια κυψζλθ αριςτερά. Στο εξισ κα παριςτάνουμε τθν εντολι
αυτι με το ςφμβολο .
(γ). Σθμείωςθ τθσ κεωροφμενθσ κυψζλθσ (αν είναι κενι). Στο εξισ κα παριςτάνουμε τθν
εντολι αυτι με το ςφμβολο +.
(δ). Διαγραφι τθσ κεωροφμενθσ κυψζλθσ (αν είναι ςθμειωμζνθ). Στο εξισ κα παριςτάνουμε
τθν εντολι αυτι με το ςφμβολο -.
(ε). Εξζταςθ τθσ κεωροφμενθσ κυψζλθσ για το αν είναι κενι ι όχι. Mια κενι κυψζλθ
ςυμβολίηεται με b και μια ςθμειωμζνθ με *.
(ςτ). Τερματιςμόσ
Ζνα πρόγραμμα [Post 1939, Uspensky 1983] για τθ μθχανι του Post ςυνίςταται ςε ζνα
πεπεραςμζνο ςφνολο αρικμθμζνων εντολϊν 1, 2, 3, ..., n. Θ εντολι με αρικμό i μπορεί να
αντιςτοιχεί ςε μια από τισ παρακάτω μορφζσ:
i) Εκτζλεςθ τθσ εντολισ E i (όπου E i = (α), (β), (γ) ι (δ)) και ςτθ ςυνζχεια εκτζλεςθ τθσ
εντολισ με αρικμό ji (goto ji).
ii) Εκτζλεςθ τθσ εντολισ (ε) και ανάλογα αν θ απάντθςθ είναι Ναι ι Πχι εκτζλεςθ τθσ εντολισ

ji' ι ji'' , όπου ji' , ji''  {1, 2, 3, ..., n} (if b then goto ji' else goto ji'' ).
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iii) Τερματιςμόσ (εντολι (ςτ)).
Θ εντολι τερματιςμοφ του προγράμματοσ προφανϊσ δεν αλλάηει τθν εςωτερικι κατάςταςθ
τθσ μθχανισ αλλά ςυνεπάγεται τερματιςμό με εμφάνιςθ αποτελζςματοσ (halt with result). Αν
κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του προγράμματοσ από τθν μθχανι ηθτθκεί να εκτελεςκεί
εντολι με τθν οποία επιχειρείται να ςθμειωκεί μια κυψζλθ που είναι ιδθ ςθμειωμζνθ ι να
διαγραφεί κυψζλθ που είναι ιδθ κενι τότε ςταματά θ περαιτζρω εκτζλεςθ του
προγράμματοσ και κεωροφμε ότι ςυμβαίνει λάκοσ χωρίσ αποτζλεςμα (error no result halt).
Αν τζλοσ

δοκεί εντολι που επαναλαμβάνει ςυνεχϊσ ζνα ςφνολο εντολϊν χωρίσ τον

τερματιςμό τουσ τότε κεωροφμε ότι ςυμβαίνει λάκοσ ςυνεχοφσ επανάλθψθσ (error infinite
loop).
Για κακαρά διδακτικοφσ ςκοποφσ τροποποιοφμε εν μζρει τθν μθχανι του Post. Οι
τροποποιιςεισ αυτζσ ζχουν ωσ εξισ:
1) Δεν κεωροφμε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων για τθν ταινία. Θ αναφορά ςτισ κυψζλεσ γίνεται
με διαφορετικό τρόπο που παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ ενότθτα.
2) Οι αρχικζσ εντολζσ τθσ μθχανισ του E. Post [ibid], όπωσ και θ κεϊρθςθ τθσ μθχανισ από
τον Uspensky [14], δεν περιλαμβάνουν εντολζσ του τφπου while, repeat κλπ. Βαςιηόμενοι ςτο
γνωςτό γεγονόσ ότι θ εντολι GOTO δεν είναι απαραίτθτθ *Boehm 1966] δθμιουργοφμε, κατά
προφανι τρόπο, εντολζσ του τφπου while κλπ. Για παράδειγμα θ διαδικαςία
While * do 
αντιςτοιχεί ςτισ εντολζσ
i

if * then goto i+1 else goto i+2

i+1

 goto i

i+2 ..........
Από τυπικι άποψθ θ while ζχει τθν εξισ ςθμαςία:
αν ιςχφει: Α και Β
κι εκτελεςτεί θ επαναλθπτικι διαδικαςία , while Β do something }
τότε, αν θ επαναλθπτικι διαδικαςία τερματιςτεί, ιςχφει: A και not B
3) Σε κάκε εντολι τθσ μθχανισ του Post, το δεφτερο μζροσ τθσ δίνει τον αρικμό τθσ επόμενθσ
εντολισ που πρόκειται να εκτελεςτεί (goto xx). Για λόγουσ απλότθτασ, κεωροφμε ότι θ
διαδοχι των εντολϊν κακορίηεται από τθ κζςθ τουσ ςτο κείμενο κι ζτςι οι εντολζσ
εκτελοφνται κατά τθν ςειρά με τθν οποία είναι γραμμζνεσ ςτο κείμενο - εκτόσ βζβαια από τισ
περιπτϊςεισ των επαναλθπτικϊν διαδικαςιϊν. Επιπλζον, το ςϊμα (body) των ςφνκετων
εντολϊν (για παράδειγμα το ςϊμα των επαναλθπτικϊν εντολϊν) κακορίηεται από μια
μετατόπιςθ του κειμζνου.
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11. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3: ΜΟRTRAN
Το όνομα του ςυςτιματοσ είναι πικανόν ζνασ ςυνδυαςμόσ από τισ λζξεισ Μouse και
FORTRAN ι ςυνδυαςμόσ των Mouse Relocation Translator.
Στο Διαδίκτυο μπορεί κανείσ να βρει αναφορζσ ςτο Mortran 2 και Mortran 3. Ρρόκειται για
αναφορζσ ςε ζνα είδοσ ςυςτιματοσ για μια λιγότερο "αυςτθρι" ζκδοςθ τθσ FORTRAN
(ΜΟRe forTRAN: δεσ για παράδειγμα:
http://rcwww.kek.jp/research/egs/docs/pdf/Elementary_Mortran3.pdf).
H απλοποιθμζνθ αυτι αναπαράςταςθ, επιτρζπει τθ δόμθςθ ενόσ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο
οι εντολζσ είναι προκακοριςμζνεσ και αντιςτοιχοφν ςε πλικτρα (buttons), αποκλείοντασ ζτςι
τθν πικανότθτα (τθ δυνατότθτα) ςυντακτικοφ λάκουσ. Ο χριςτθσ μπορεί να προςδιορίςει τθ
μορφι του λαβυρίνκου. Αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ το γεγονόσ, ότι θ χρθςιμοποιοφμενθ
γλϊςςα προγραμματιςμοφ είναι προςανατολιςμζνθ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και όχι
γενικι: για παράδειγμα, θ εντολι Loop Until Cheese είναι ςαφϊσ προςανατολιςμζνθ προσ το
περιβάλλον μζςα ςτο οποίο (υποτίκεται ότι) λειτουργεί το ποντίκι και όχι μια γενικι
επαναλθπτικι δομι Loop Until <condition>.

Εικόνα Α2.7: Σν πεξηβάιινλ ΜΟRTRAN

Το πρόβλθμα τθσ ανεφρεςθσ του δρόμου από το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται το ποντίκι ωσ το
τυρί, ανάγεται ςτθν ανεφρεςθ ενόσ δρόμου (path) μζςα ςε διδιάςτατο λαβφρινκο – ζνα
πρόβλθμα γνωςτό ςτθ κεωρία γραφθμάτων. Ενδιαφζρουςεσ παραλλαγζσ περιλαμβάνουν
τθν φπαρξθ «νθςίδων» ι τον «αποκλειςμό» (τθν αδυναμία πρόςβαςθσ) του ςτόχου. Αν και
το πρόβλθμα ςτθ γενικι του μορφι δεν παρουςιάηει βζβαια επιςτθμονικό ενδιαφζρον (θ
ανεφρεςθ δρόμου ςε λαβφρινκο ζχει ωσ λφςθ ζνα γνωςτό αλγόρικμο), ωςτόςο το
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περιβάλλον παρουςιάηει μερικά ςθμαντικά διδακτικά χαρακτθριςτικά (για αρχαρίουσ
προγραμματιςτζσ), κακϊσ θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ αλλά και θ διαχείριςι του
περιβάλλοντοσ εργαςίασ είναι τετριμμζνεσ – επομζνωσ οι μακθτζσ μποροφν να τα μάκουν ςε
ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα – αλλά, ταυτόχρονα, οι μακθτζσ μποροφν να οδθγθκοφν
ςταδιακά από τθ μερικι λφςθ ςτθ γενικι (δθλαδι ςτθν ιδζα του αλγορίκμου).
Για παράδειγμα, το πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ ενόσ αλγορίκμου που επιλφει όλουσ τουσ
λαβυρίνκουσ – εκτόσ νθςίδων και αποκλειομζνων περιοχϊν – είναι ζνα πολφ ενδιαφζρον
κζμα (από διδακτικι άποψθ), το οποίο αποτελεί τθ γενίκευςθ όλων των επιμζρουσ λφςεων
για τουσ λαβυρίνκουσ, που μπορεί να επινοιςει ο χριςτθσ

και φυςικά απαιτεί μια

μακρόχρονθ επεξεργαςία από τθν πλευρά των αρχαρίων προγραμματιςτϊν. Θ αναηιτθςθ
λοιπόν μιασ γενικισ λφςθσ, μπορεί να οδθγιςει ςταδιακά ςτθν κατανόθςθ τθσ εννοίασ του
αλγορίκμου, ωσ γενικισ μεκόδου επίλυςθσ μιασ κλάςθσ προβλθμάτων, ζναντι των ad hoc
λφςεων.

Συνοψίηοντασ, το περιβάλλον Mortran ζχει μερικά αξιοςθμείωτα χαρακτθριςτικά:
1. είναι ζνα κλειςτό ςφςτθμα και θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που ενςωματϊνεται ςε αυτό
είναι εξαιρετικά περιοριςμζνθ
2. περιλαμβάνει μια πολφ καλι διεπαφι που διευκολφνει το χριςτθ και τον «απαλλάςςει»
από το ενδεχόμενο των ςυντακτικϊν λακϊν.
3. ςτθρίηεται ςε μια μεταφορά (ποντίκι-λαβφρινκοσ-τυρί) που ξεφεφγει από το ςτερεότυπο
των προβλθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςε ειςαγωγικά μακιματα προγραμματιςμοφ.
4. παρά τθ μινιμαλιςτικι του ςχεδίαςθ, τα προβλιματα που μποροφν να επιλυκοφν ςτο
πλαίςιο του Mortran δεν είναι πάντα τετριμμζνα. Μποροφν να κλιμακϊνονται από πολφ
απλά ςε πολφ ςφνκετα
5. ςθμαντικό (από διδακτικι άποψθ) είναι ότι οι λαβφρινκοι του Mortran μποροφν να
κατθγοριοποιθκοφν (τουλάχιςτον οριςμζνοι από αυτοφσ) και ζτςι να αντιμετωπιςτοφν με
ζνα ενιαίο τρόπο. Με άλλα λόγια, οι λαβφρινκοι αυτοί μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν.
6. τα προβλιματα μποροφν να λυκοφν είτε με «βθματικι εξερεφνθςθ» (trial-and-error), είτε
με τθ χριςθ αλγορίκμων που ζχουν γενικότερθ ιςχφ. Τα προγράμματα που δθμιουργοφνται
με trial-and-error μποροφν να αποδειχκοφν πολφ «δαπανθρά» ςτθν πράξθ, όταν οι
λαβφρινκοι είναι αρκετά πολφπλοκοι. Επιπλζον οι αλγόρικμοι Trial-and-error πρζπει να
καταςκευάηονται από τθν αρχι, ακόμθ και για όμοια προβλιματα.

Το περιβάλλον MORTRAN κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για μια ειςαγωγι ςτθ

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

82 / 146

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

δθμιουργία «γενικϊν» αλγορίκμων για τθν επίλυςθ κλάςεων προβλθμάτων, αντί για τθν
επίλυςθ προβλθμάτων με τθ μζκοδο trial-and-error.

Το πρόβλθμα τθσ δθμιουργίασ γενικϊν αλγορίκμων, μιασ γενικισ δθλαδι μεκόδου επίλυςθσ
μασ

κλάςθσ

προβλθμάτων,

είναι

ζνα

γνωςτό

πρόβλθμα

ςτθ

διδαςκαλία

του

προγραμματιςμοφ. Οι μακθτζσ είναι εξοικειωμζνοι με το να εφαρμόηουν γνωςτζσ τεχνικζσ
και μεκόδουσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (αλγόρικμοσ επίλυςθσ μιασ εξίςωςθσ, τφποι τθσ
Φυςικισ) αλλά όχι με τθ δθμιουργία και τθν ζκφραςθ μεκόδων που επιλφουν προβλιματα.
Σε κάποιο βακμό, το διδακτικό πρόβλθμα που τίκεται, είναι ανάλογο με εκείνο που
υφίςταται κατά τθ μετάβαςθ από τθν αρικμθτικι ςτθν Άλγεβρα, κατά τθν οποία οι μακθτζσ
δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθ γενικότθτα που προςφζρουν οι αλγεβρικζσ λφςεισ ζναντι
των αρικμθτικϊν μεκόδων.

Προτάςεισ για τθ δθμιουργία διδακτικϊν ςεναρίων με το MORTRAN
Φάςη εξοικείωςησ
Υποτίκεται ότι οι μακθτζσ ςασ ζχουν λίγεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ.
Ρροτείνετε ςτουσ μακθτζσ μερικζσ ςτοιχειϊδεισ δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν εξοικείωςθ
τουσ με τισ λειτουργίεσ του περιβάλλοντοσ.

Επίλυςη απλών προβλημάτων
Ρροτείνετε ςτουσ μακθτζσ μερικά προβλιματα προσ επίλυςθ. Μερικά από αυτά κα πρζπει
να είναι εξαιρετικά απλά και 1 ι 2 να είναι με πολφπλοκουσ λαβυρίνκουσ.
Οι μακθτζσ ςασ πικανότατα, ςτθν πλειοψθφία τουσ, κα επιλφςουν τα ςχετικά προβλιματα
με «βθματικι καταςκευι» trial-and-error.
Συηθτείςτε με τουσ μακθτζσ ςασ το γεγονόσ ότι κάκε trial-and-error καταςκευι είναι πολφ
χρονοβόρα και μοναδικι και δείξτε τουσ τα ενδεχόμενα κοινά χαρακτθριςτικά των απλϊν
περιπτϊςεων.

Αλγοριθμική αντιμετώπιςη απλών προβλημάτων
Αναλφςτε τθ ςθμαςία των προτεινομζνων εντολϊν (Loop while wall κλπ) δίνοντασ
ενδεχομζνωσ παραδείγματα χριςθσ. Για παράδειγμα ο βρόχοσ
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Loop while facing wall
Turn Left
End Loop
μασ εξαςφαλίηει ότι ςτθν «ζξοδο» του, ανεξάρτθτα από τθν αρχικό προςανατολιςμό του
ποντικοφ, ο ποντικόσ κα είναι ςτραμμζνοσ προσ μια «ανοιχτι δίοδο» (χωρίσ εμπόδιο ι
εξωτερικό τοίχο).
Ρροτείνετε ςτουσ μακθτζσ ςασ να επιλφςουν τα προβλιματα MAZ1 και

MAZ2 και

προςανατολίςτε τουσ προσ τθ δθμιουργία ενόσ αλγορίκμου που αντιμετωπίηει και τουσ δυο
λαβυρίνκουσ. Ηθτιςτε τουσ να επεκτείνουν θ λφςθ τουσ και ςε λαβυρίνκουσ όπωσ ο ΜΑΗ6
και δοκιμάςτε τθ λφςθ τουσ ςε διάφορουσ λαβυρίνκουσ «του ιδίου τφπου».

«Κατάτμηςη» προβλήματοσ ςε απλοφςτερα προβλήματα I
Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ ςασ να αντιμετωπίςουν λαβυρίνκουσ και προβλιματα όπωσ τα
easy 1,2,3.
Θ ομοιότθτα ανάμεςα ςτα προβλιματα είναι εμφανισ – πρόκειται για τουσ ίδιουσ
λαβυρίνκουσ με διαφορετικό ςθμείο άφιξθσ.
Δοκιμάςτε να ςυηθτιςετε με τουσ μακθτζσ ςασ τα κοινά χαρακτθριςτικά των αλγορίκμων
που επιλφουν τα προβλιματα αυτά: πρόκειται για «δυο γειτονικοφσ διαδρόμουσ». Στον ζνα
βρίςκεται το ςθμείο εκκίνθςθσ (ο ποντικόσ) και ςτο άλλο το ςθμείο άφιξθσ (το τυρί)
Ζνασ αλγόρικμοσ και για τα τρία προβλιματα κα μποροφςε να περιγραφεί ωσ εξισ (ωσ
εντολζσ προσ το ποντίκι):
Βρεσ το «άνοιγμα»
«Ρζραςε» ςτο διπλανό διάδρομο
Ριγαινε ςτθν άκρθ του διαδρόμου
Στρίψε προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ
Βρεσ το τυρί.
Ρροςπακιςτε να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ ςασ ϊςτε να επιλφςουν κάκε ζνα από τα
προβλιματα αυτά και να ςυνκζςουν τθν τελικι λφςθ.

«Κατάτμηςη» προβλήματοσ ςε απλοφςτερα προβλήματα ΙΙ
Με τθν ίδια τεχνικι, τθσ «κατάτμθςθσ» ενόσ προβλιματοσ ςε απλοφςτερα, προτείνετε ςτουσ
μακθτζσ ςασ άλλεσ κατθγορίεσ λαβυρίνκων.
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Ηθτιςτε τουσ να ςκεφκοφν και να επαλθκεφςουν μιπωσ οριςμζνοι αλγόρικμοι μποροφν να
εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ κατθγορίεσ λαβυρίνκων.

υνθετότερα προβλήματα: 1
Ανοίξτε τθν εφαρμογι Mortran. Επιλζξτε το λαβφρινκο easy1. Επιλφςτε το ςχετικό
πρόβλθμα.
Το πρόγραμμα ςασ επιλφει και το πρόβλθμα του λαβυρίνκου easy 2 κακϊσ και του
λαβυρίνκου easy 3;

Στθν πραγματικότθτα οι τρεισ λαβφρινκοι ζχουν ωσ κοινό

χαρακτθριςτικό ότι το ςθμείο άφιξθσ (τυρί) βρίςκεται ςτο «διπλανό» διάδρομο από αυτόν
όπου βρίςκεται το ποντίκι. Οι τρεισ λαβφρινκοι μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με το ίδιο
πρόγραμμα (θ «λογικι» του προγράμματοσ είναι: πζραςμα ςτο διπλανό διάδρομο, ξεκίνθμα
από ζναν τοίχο (χωρίσ να εξετάηεται το ενδεχόμενο να υπάρχει τυρί) και «ςάρωςθ» του
διαδρόμου μζχρι τον εντοπιςμό του τυριοφ).

υνθετότερα προβλήματα: 2
Ανοίξτε to Mortran. Eπιλζξτε το λαβφρινκο Mark’s Maze (ςτο μενοφ Mazes->all the rest)
Ρροςπακιςτε να επιλφςετε το πρόβλθμα. Το πρόγραμμα ςασ επιλφει το πρόβλθμα και των
υπολοίπων λαβυρίνκων του μενοφ Mazes->all the rest; Αν το ποντίκι «ακολουκιςει» ζναν
τοίχο πάντοτε από τθν ίδια πλευρά (π.χ. τθ δεξιά) και το τυρί βρίςκεται κοντά ςε τοίχο, τότε
το ποντικάκι αργά ι γριγορα κα εντοπίςει το τυρί. Το πρόγραμμα δεν λειτουργεί ςωςτά ςτο
λαβφρινκο Justin’s Maze, γιατί εξ αιτίασ του λαβυρίνκου και τθσ κζςθσ του ποντικοφ, δεν
ζχει ιςχφ ο αλγόρικμοσ τθσ «ίδιασ πλευράσ» που αναφζρεται παραπάνω.
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Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 2
Διδακτικά ςενάρια – τι είναι και πϊσ
δθμιουργοφνται

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Το ςενάριο περιλαμβάνει 2 μζρθ:
Στο πρϊτο μζροσ μελετάται το κεωρθτικό πλαίςιο ΓΤΡΡ.
Στο δεφτερο μζροσ, ςε ςυνδυαςμό με το πλαίςιο του πρϊτου μζρουσ, παρουςιάηεται ζνα
μοντζλο για τθ δθμιουργία διδακτικϊν ςεναρίων

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
3 διδακτικζσ ϊρεσ. Είναι ενδεχόμενο να απαιτθκεί ςυμπλθρωματικι εργαςία περίπου μιασ
ϊρασ.

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Ο γενικόσ ςκοπόσ είναι θ γνϊςθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου ΓΤΡΡ και του προτεινόμενου
μοντζλου για τα διδακτικά ςενάρια.
Ειδικότερα αναμζνεται οι επιμορφοφμενοι με το πζρασ τθσ Συνεδρίασ (και τθσ πρόςκετθσ
εργαςίασ αν απαιτθκεί):
(1) Να ζχουν κατανοιςει τισ βαςικζσ αρχζσ και τθ χρθςιμότθτα των διδακτικϊν
ςεναρίων
(2) Να ζχουν εξοικειωκεί με τθν ορολογία και τα επιμζρουσ ςτοιχεία του διδακτικοφ
ςεναρίου
(3) Να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να εντοπίηουν τα ςτοιχεία αυτά ςε ιδθ
δθμιουργθμζνα ςενάρια και να ζχουν μια πρϊτθ εξάςκθςθ

ςτθ δθμιουργία

διδακτικϊν ςεναρίων για ζνα (ςχετικά) ςφντομο ςενάριο τθσ επιλογισ τουσ.
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ΘΕΩΡΘΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΠΟ ΣΘ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
Σο μοντζλο τθσ Γνϊςθσ Σεχνολογικισ Παιδαγωγικισ Περιεχομζνου
(ΓΣΠΠ – TPΑCK)
Θ ζννοια τθσ ΓΣΠΠ
Θ ζννοια τθσ Γνϊςθσ Σεχνολογικισ Παιδαγωγικισ Περιεχομζνου (ΤΡΓΡ – ενίοτε ςτα
ελλθνικά αναφζρεται και ωσ Τεχνολογικι, Ραιδαγωγικι Γνϊςθ Ρεριεχομζνου) διατυπϊκθκε
από τουσ Mishra και Koehler (2006) με ςτόχο να περιγράψουν ολοκλθρωμζνα το πλαίςιο των
παραγόντων που κακορίηουν τθν ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ ςχολικι τάξθ. Το μοντζλο αυτό δεν
αντιμετωπίηει ανεξάρτθτα το Ρεριεχόμενο, τθν Ραιδαγωγικι και τα Τεχνολογικά μζςα αλλά
μζςα από το ςφνκετο ςφςτθμα αλλθλο-ςυςχετίςεων που ορίηουν οι τρεισ αυτζσ παράμετροι.
Από τθν ειςαγωγι τθσ ωσ κεωρθτικι ζννοια, θ ΤΡΓΡ ζχει μεταςχθματιςτεί ςε ζνα χριςιμο
πλαίςιο-εργαλείο για τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ των ΤΡΕ ςτθ ςχολικι πρακτικι
προςφζροντασ πολλζσ δυνατότθτεσ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα, ςτθν εκπαίδευςθ και
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν τάξθ.
Οι Mishra και Koehler (2006) πρότειναν τθν ζννοια τθσ ΤΡΡΡ, θ οποία δεν αντιμετωπίηει
ανεξάρτθτα τισ τρεισ ςυςτατικζσ ςυνιςτϊςεσ (Τεχνολογία, Ρεριεχόμενο, Ραιδαγωγικι) αλλά
εςτιάηει ςτισ μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ, ςτο πλαίςιο που διαμορφϊνουν τα διάφορα
μακθςιακά περιβάλλοντα των ΤΡΕ.
Ζτςι ορίηονται τρεισ νζεσ μορφζσ γνϊςθσ:
Παιδαγωγικι Γνϊςθ: Θ ΡΓ περιλαμβάνει το ςϊμα τθσ γνϊςθσ που αφορά ςτθν
αναπαράςταςθ, περιγραφι και μεταςχθματιςμό των επιςτθμονικϊν εννοιϊν και
διαδικαςιϊν, τισ παρανοιςεισ, προχπάρχουςεσ γνϊςεισ ι γνωςτικζσ δυςκολίεσ των
μακθτϊν, ςε παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ που είναι αποτελεςματικζσ ςτθν πράξθ,
κ.λπ.
Γνϊςθ Περιεχομζνου: Θ ΤΓΡ ςτθ γλϊςςα, τα μακθματικά και τισ φυςικζσ επιςτιμεσ
περιλαμβάνει ηθτιματα που αφοροφν ςτο πϊσ οι επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ
μεταςχθματίηονται ςε ςυγκεκριμζνα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, οι αλλαγζσ
ςτθ φφςθ τθσ επιςτιμθσ που φζρνουν οι ΤΡΕ, νζεσ μζκοδοι και εργαλεία που
χρθςιμοποιοφνται για να λφςουν τα προβλιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, οι μζκοδοι
μοντελοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, θ χριςθ λογιςμικϊν προςομοίωςθσ (π.χ. ςτθ
φυςικι ι ςτθ χθμεία) κ.λπ. Τα λογιςμικά δυναμικισ γεωμετρίασ και τα λογιςμικά ςχεδίαςθσ
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διαφοροποιοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οικοδομείται θ μακθματικι γνϊςθ, οι
επεξεργαςτζσ κειμζνου και οι κειμενικζσ βάςεισ δεδομζνων αλλάηουν τον τρόπο με τον
οποίο προςεγγίηουμε τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ.
Σεχνολογικι Γνϊςθ: Θ ΤΓ ςτα βαςικά γνωςτικά αντικείμενα περιλαμβάνει τθ γνϊςθ για το
πϊσ οι ΤΡΕ μποροφν να υποςτθρίξουν ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ ςτθν τάξθ,
π.χ. να ενκαρρφνουν τθ διερευνθτικι ι τθ ςυνεργατικι μάκθςθ.
Οι Koehler και Mishra (2006) υποςτθρίηουν ότι θ ουςιαςτικι ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθν πράξθ
απαιτεί τθν κατανόθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχζςεων μεταξφ των τριϊν
ςυνιςτωςϊν τθσ ΤΡΓΡ. Ραρότι το πλαίςιο αυτό εμφανίηεται ωσ ζνα απλό ςτθ ςφλλθψι του
και λογικό κεωρθτικό καταςκεφαςμα, είναι δφςκολο να κατανοθκεί από τουσ
εκπαιδευτικοφσ και ακόμθ δυςκολότερο να εφαρμοςτεί αποτελεςματικά ςτθν εκπαιδευτικι
πρακτικι).

Συνιςτϊςεσ τθσ ΤΡΓΡ
Ραιδαγωγικι Γνϊςθ

Άξονεσ γνϊςεων & ικανοτιτων


Επιςτθμονικι γνϊςθ



Ρρόγραμμα Σπουδϊν των επιμζρουσ γνωςτικϊν
αντικειμζνων



Μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ



Μακθςιακζσ δυςκολίεσ και παρανοιςεισ των
μακθτϊν (ςε ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ ι ζννοιεσ)

Γνϊςθ Ρεριεχομζνου



Μακθςιακζσ ςτρατθγικζσ



Ραιδαγωγικζσ και διδακτικζσ ςτρατθγικζσ



Εκπαιδευτικό πλαίςιο



Τεχνολογικά μζςα και εργαλεία διακζςιμα για
ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα



Δεξιότθτεσ χειριςμοφ και τεχνικζσ δεξιότθτεσ ςχετικά
με ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ και γνϊςεισ των φυςικϊν
επιςτθμϊν, τθσ γλϊςςασ και των μακθματικϊν

Τεχνολογικι Γνϊςθ



Μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με ΤΡΕ



Επιςτθμονικι μζκοδοσ και ΤΡΕ



Μακθςιακζσ και διδακτικζσ ςτρατθγικζσ βαςιςμζνεσ
ςε ΤΡΕ
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Ρροϊκθςθ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ με ΤΡΕ



Υποςτιριξθ καλλιζργειασ τεχνολογικϊν δεξιοτιτων



Μακθςιακι υποςτιριξθ με ΤΡΕ (scaffolding)



Χειριςμόσ τεχνικϊν δυςκολιϊν ςε υπολογιςτικά
λογιςμικά και περιβάλλοντα

Ζτςι, άμεςθ διδαςκαλία και θ εκμάκθςθ λογιςμικϊν ι εργαλείων, κατά τθ διάρκεια των
μακθμάτων ςτο ΚΣΕ προτείνεται να είναι ςχετικά περιοριςμζνθ. Θ εξοικείωςθ με τα
τεχνολογικά εργαλεία και θ πρόςκτθςθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων κα επιτευχκεί με τθν
εμπλοκι των επιμορφοφμενων ςτθν επίλυςθ νοθματοδοτοφμενων διδακτικϊν προβλθμάτων
μζςω του ςχεδιαςμοφ αυκεντικϊν ςεναρίων και μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων βαςιςμζνων
ςε ΤΡΕ, οι οποίεσ να εδράηονται ςε ζνα ςαφζσ παιδαγωγικό υπόβακρο.
Αυτό διότι ςφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, είναι ο ςυνδυαςμόσ των τριϊν ειδϊν γνϊςεων που
μπορεί να είναι διδακτικά αποδοτικόσ – όχι θ κάκε μία ςυνιςτϊςα χωριςτά..

Σο εκπαιδευτικό ςενάριο με ΣΠΕ
Θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
Τα εκπαιδευτικά ςενάρια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επιμόρφωςθ είναι ςτενά
ςυνδεδεμζνο με το εκπαιδευτικό υλικό που ςυνοδεφει ζνα υπολογιςτικό περιβάλλον και
πολλζσ φορζσ ζχουν αναπτυχκεί από τθν ομάδα ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.
Επιπρόςκετα, πολλά υπολογιςτικά περιβάλλοντα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (όπωσ επεξεργαςτζσ κειμζνου, λογιςμικά διαδικτφου, κλπ.) δεν
διακζτουν ζτοιμα ςενάρια, γεγονόσ που κακιςτά αναγκαία τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ
να δθμιουργεί κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ φπαρξθ
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ι τουλάχιςτον διδακτικϊν δραςτθριοτιτων είναι απαραίτθτθ.
Δεδομζνθσ τθσ ςυνκετότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ αλλά και των ιδιαίτερων αναγκϊν
τθσ κάκε τάξθσ, είναι ςυχνά αναγκαίο να μπορεί θ εκπαιδευτικόσ να προςαρμόηει ι και να
δθμιουργεί τα δικά τθσ εκπαιδευτικά ςενάρια. Στο πλαίςιο αυτό, θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ
εκ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικοφ να προςαρμόηει υπάρχοντα ι να δθμιουργεί νζα εκπαιδευτικά
ςενάρια και δραςτθριότθτεσ με ΤΡΕ ϊςτε να καλφπτει τισ πραγματικζσ διδακτικζσ τθσ
ανάγκεσ ςυνιςτά κομβικό ςθμείο τθσ επιμόρφωςθσ.
Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο μπορεί να είναι τμιμα του υποςτθρικτικοφ υλικοφ για τον/τθν
εκπαιδευτικό (ςτο οποίο ςυνικωσ περιγράφεται θ ιδζα του ςεναρίου, ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι
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του, κλπ) και του ζντυπου ι άλλου υλικοφ για το μακθτι (ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ
διδακτικι δραςτθριότθτα που ζχει ςυνικωσ τθ μορφι «φφλλου δραςτθριότθτασ» ι
εργαςίασ). Πλο και πιο ςυχνά όμωσ, κυρίωσ για ανοικτοφ τφπου υπολογιςτικά περιβάλλοντα,
είναι δυνατόν να δθμιουργθκοφν από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ νζα εκπαιδευτικά
ςενάρια και διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Στο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ, μάλιςτα, θ ικανότθτα
αυτι ςυνιςτά βαςικι δραςτθριότθτα για τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι πρζπει να
καταςτοφν ικανοί ςτο πϊσ να δθμιουργοφν νζα ςενάρια και διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ με
διάφορεσ κατθγορίεσ λογιςμικοφ. Είναι αυτονόθτο ότι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ αυτισ
είναι ςυνυφαςμζνθ - και ςυχνά αναπτφςςεται - με τθν προςαρμογι υπαρχόντων ςεναρίων
και διδακτικϊν δραςτθριοτιτων, τα οποία είναι πλζον διακζςιμα ςτισ ψθφιακζσ
βιβλιοκικεσ, ςτισ δικζσ τουσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ.
Ζνα Εκπαιδευτικό ι Διδακτικό ενάριο με Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) περιγράφει το ςφνολο των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων και των
χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων (ςυμβολικϊν, όπωσ ςχιματα ι λογιςμικά και φυςικϊν, όπωσ
ειδικζσ καταςκευζσ) που ςυνιςτοφν το ςθμείο εκκίνθςθσ κακϊσ και το γενικότερο πλαίςιο
μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ
επιμόρφωςθσ ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο κάνει χριςθ των ΤΡΕ και ειδικότερα εκπαιδευτικϊν
περιβαλλόντων μάκθςθσ με υπολογιςτζσ. Το εκπαιδευτικό ςενάριο ςυνεπϊσ αφορά
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, κάνει χριςθ κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και
αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ ενόσ μακθςιακοφ αποτελζςματοσ μζςω τθσ χριςθσ κατάλλθλου
υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ (εκπαιδευτικό λογιςμικό ι και υλικό). Συνικωσ, το ςενάριο
αποςκοπεί ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ μιασ ι περιςςοτζρων βαςικϊν εννοιϊν ενόσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου μζςα από το υφιςτάμενο πρόγραμμα ςπουδϊν. Επιπρόςκετα, το
ςενάριο μπορεί να προςεγγίηει διακεματικά ι διεπιςτθμονικά ζννοιεσ από διάφορα
γνωςτικά αντικείμενα, ενϊ μπορεί επίςθσ να αφορά μάκθςθ εννοιϊν εκτόσ αναλυτικοφ
προγράμματοσ.
Το εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει οδθγίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, το κεωρθτικό πλαίςιο
μζςα ςτο οποίο εντάςςεται θ προβλθματικι του, τα απαιτοφμενα υλικά υλοποίθςισ του,
«φφλλα» δραςτθριοτιτων για τουσ μακθτζσ και ενδεχομζνωσ άλλο υλικό (καταςκευζσ,
ζντυπο υλικό, αρχεία λογιςμικϊν, κλπ.). Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο υλοποιείται ςυνεπϊσ από
μια ςειρά διδακτικϊν δραςτθριοτιτων. Το ςενάριο, με άλλα λόγια, είναι μια πλιρθσ
διδακτικι παρζμβαςθ με ςκοπό, ςτόχουσ, προβλθματικι, διαδικαςία εφαρμογισ μζςω
κατάλλθλων δραςτθριοτιτων και διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, διαδικαςία αξιολόγθςθσ, κλπ.

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

90 / 146

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ κεωριςεισ για τθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ ακολουκοφν πζντε μεγάλουσ άξονεσ:
α) τθν προβλθματικι του ςεναρίου,
β) το περιεχόμενο και τθ μορφι του ςεναρίου,
γ) τθν ακολουκοφμενθ διδακτικι μεκοδολογία,
δ) τισ ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και
ε) τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
Α) Σε ότι αφορά ςτθν προβλθματικι των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ

παιδαγωγικζσ

κεωρίεσ

(όπωσ

είναι

οι

εποικοδομιςτικζσ

και

οι

κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ), κα πρζπει κατά περίπτωςθ:
•

να αναδεικνφουν το δυνατό εφροσ και τθ μεγάλθ ποικιλία των μζςων και των

υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και ειδικότερα τθν προςτικζμενθ αξία
που ζχει θ ψθφιακι τεχνολογία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,
•

να αναδεικνφουν τα κριτιρια επιλογισ ποιοτικά κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν

λογιςμικϊν ι τουλάχιςτον αποφυγισ αναποτελεςματικϊν εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν
εςτιάηοντασ ςτθν προςτικζμενθ αξία των πρϊτων,
•

να προωκοφν τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ εννοιϊν και μεκόδων με τθν

υποςτιριξθ που παρζχουν οι ΤΡΕ
•

να αναδεικνφουν τθ ςπουδαιότθτα και τθ δυναμικι των κοινοτιτων μάκθςθσ που

μποροφν να δθμιουργθκοφν με τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του Διαδικτφου και
ιδιαίτερα των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν Web 2.0 ςτο πλαίςιο τθσ κεμελίωςθσ του
ςχολείου τθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ.
Β) Σε ότι αφορά ςτο περιεχόμενο και τθ μορφι των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων, κα πρζπει
κατά περίπτωςθ:


να εξειδικεφουν ςε αντικείμενα (π.χ. φυςικζσ επιςτιμεσ, μακθματικά, γλϊςςα, κλπ.)
και επιμζρουσ τμιματα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ όπου οι ΤΡΕ μποροφν να
παίξουν ρόλο γνωςτικοφ εργαλείου,



να υποςτθρίηουν διερευνθτικοφ και ανακαλυπτικοφ τφπου μακθςιακζσ καταςτάςεισ
(ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα),



να ευνοοφν δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ, λιψθσ απόφαςθσ και
ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ (ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα),
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να υποςτθρίηουν δραςτθριότθτεσ ςυμβολικισ ζκφραςθσ, επικοινωνίασ και
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν (ςε όποια αντικείμενα αυτό είναι απαραίτθτο, όπωσ
γλϊςςα, γραπτι ζκφραςθ, κλπ.).

Γ) Σε ότι αφορά ςτθν ακολουκοφμενθ διδακτικι μεκοδολογία, τα εκπαιδευτικά ςενάρια κα
πρζπει να προωκοφν, να ενιςχφουν και να ενκαρρφνουν:


τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων γνϊςεων και δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν επιτυχϊσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ (δεδομζνων των
αλλαγϊν που επιφζρει θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν τριμελι ςχζςθ μακθτι –
εκπαιδευτικοφ - γνϊςθσ)



τθ διαμόρφωςθ κριτικισ ςτάςθσ των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθ διδακτικι χριςθ
των ΤΡΕ (αφοφ όλα τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα δεν είναι ιςοδφναμα από
διδακτικι και μακθςιακι άποψθ)



τον προβλθματιςμό για το μεταςχθματιςμό του ρόλου των κφριων ςυντελεςτϊν μιασ
μακθςιακισ

διαδικαςίασ

(μακθτισ,

εκπαιδευτικόσ,

γνϊςθ,

υπολογιςτικό

περιβάλλον) και τισ μεταβολζσ ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν, όπωσ για παράδειγμα
το πϊσ διαμεςολαβείται θ γνϊςθ ι το πϊσ πρζπει να αξιολογείται το μακθςιακό
αποτζλεςμα όταν χρθςιμοποιοφνται οι ΤΡΕ.
Δ) Σε ότι αφορά ςτισ ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, τα εκπαιδευτικά ςενάρια όχι
απλϊσ πρζπει να διευκολφνουν τθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι και τθ μακθςιακι
διαδικαςία, αλλά πρζπει επίςθσ να ευνοοφν και να προωκοφν νζεσ, εναλλακτικζσ μορφζσ
διδαςκαλίασ που είναι περιςςότερο ςυμβατζσ με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ
κεωρίεσ και με τθ χριςθ των ΤΡΕ. Ριο ςυγκεκριμζνα πρζπει να υποςτθρίηουν και να
προωκοφν τθ μετάβαςθ:


από τθ μετωπικι διδαςκαλία, ςτθ διδαςκαλία με ομάδεσ και τθ ςυνεργατικι
μάκθςθ,



από τθ δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία όπου οι ΤΡΕ χρθςιμοποιοφνται ωσ εποπτικό
μζςο, ςτθ μακθτοκεντρικι διδαςκαλία κατά τθν οποία οι ΤΡΕ χρθςιμοποιοφνται ωσ
γνωςτικό εργαλείο,



από τθ διάλεξθ ωσ διδακτικι μζκοδο ςτθ διερευνθτικι και τθν ανακαλυπτικι
μζκοδο,



από τθν πακθτικι, ςε μια κινθτοποιθμζνθ ςχολικι τάξθ μζςα από τθν ενεργθτικι
ςυμμετοχι, τθν επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και τισ αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ,
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από μεκόδουσ αξιολόγθςθσ του μακθτι που βαςίηονται ςτο αποτζλεςμα μιασ και
μόνθσ τελικισ δοκιμαςίασ ςε μεκόδουσ που βαςίηονται ςε διαδικαςίεσ και
παραγόμενα προϊόντα και όχι μόνο,



από ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ ςτο οποίο όλοι μακαίνουν τα ίδια πράγματα, ςε ζνα
ςφςτθμα όπου ενδεχομζνωσ ο κακζνασ μακαίνει διαφορετικά πράγματα,



από τουσ γνωςτοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ (κυρίωσ προφορικισ ι γραπτισ) ςε
τρόπουσ επικοινωνίασ που ενςωματϊνουν πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ, εικόνεσ,
κείμενα,

ςφμβολα,

χάρτεσ

πολλαπλϊν,

ςυνδεδεμζνων

και

ταυτόχρονων

αναπαραςτάςεων κ.ά.

Ε) Σε ότι αφορά ςτθ χριςθ των ΤΡΕ, είναι προφανζσ ότι ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο που
αξιοποιεί τισ ΤΡΕ μπορεί να ευνοιςει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων (ςφνολο γνϊςεων και
δεξιοτιτων) υψθλοφ επιπζδου από τουσ μακθτζσ, όπωσ


Λκανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων,



Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ,



Λκανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα
δεδομζνων,



Ανάπτυξθ δεξιοτιτων λιψθσ απόφαςθσ,



Δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ φαινομζνων και καταςτάςεων των πραγματικοφ
κόςμου,



Λκανότθτα ςυνεργαςίασ και από κοινοφ προςζγγιςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων,



Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ,



Ανάπτυξθ δεξιοτιτων μεταφοράσ γνϊςεων από ζνα πλαίςιο ςε ζνα άλλο.

Θ ζμφαςθ, με άλλα λόγια, των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων δίνεται ςτθν υλοποίθςθ διδακτικϊν
καταςτάςεων που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ γνωςτικϊν ικανοτιτων υψθλοφ
επιπζδου, που κατά τεκμιριο είναι εγκάρςιεσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ επίλυςθ
προβλιματοσ, πειραματικι διαδικαςία, δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ,
μοντελοποίθςθ,

διεπιςτθμονικι

προςζγγιςθ,

λιψθ

απόφαςθσ,

κριτικι

ςκζψθ,

αναςτοχαςμόσ και νζοσ κριτικόσ γραμματιςμόσ.
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Tα τμιματα ενόσ διδακτικοφ ςεναρίου ςτθν Πλθροφορικι
Συνοπτικά, ζνα «διδακτικό ςενάριο» αποτελεί μια όςο το δυνατόν πιο πλιρθσ περιγραφι
ενόσ μακιματοσ που προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί και από άλλα άτομα – εκτόσ από το
δθμιουργό του. Θ βαςικι λειτουργία του διδακτικοφ ςεναρίου είναι διπλι:
(α) αποτελεί ζνα ςφνολο ςθμείων τα οποία πρζπει να λάβει υπόψθ του ο εκπαιδευτικόσ όταν
ςχεδιάηει ζνα νζο μάκθμα. Το ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό. Ο εκπαιδευτικόσ, όταν ςχεδιάηει
ζνα μάκθμα, για παράδειγμα για τισ βάςεισ δεδομζνων, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του
πολλοφσ παράγοντεσ: τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ διδάςκεται το ςυγκεκριμζνο μάκθμα, το
«ρόλο» που παίηει το μάκθμα αυτό μζςα ςτο ςφνολο των μακθμάτων Ρλθροφορικισ που
διδάςκεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ βακμίδα και τφπο ςχολείου (για παράδειγμα: επαγγελματικό
Λφκειο), τισ ενδεχόμενεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ όταν διδάςκονται το
μάκθμα αυτό. Ρροφανϊσ είναι πρακτικά πολφ δφςκολο ζνασ εκπαιδευτικόσ να ζχει αυτζσ τισ
γνϊςεισ για το ςφνολο των μακθμάτων που διδάςκει. Το ςενάριο λοιπόν του δίνει τθν
ευκαιρία να ςτοχαςτεί πάνω ςτισ παραμζτρουσ αυτζσ. Μπορεί να μθ γνωρίηει όλεσ τισ
απαντιςεισ, ζχει όμωσ επίγνωςθ των ερωτθμάτων που τίκενται. Εξάλλου, θ αφξθςθ των
διαφόρων δικτφων εκπαιδευτικϊν, ςθμαίνει ότι εφκολα μπορεί κανείσ να εντοπίςει και να
χρθςιμοποιιςει ζνα ςενάριο άλλου ςυναδζλφου.
(β) αποτελεί μια περιγραφι ενόσ μακιματοσ δομθμζνθ ζτςι ϊςτε να περιγράφει όςο το
δυνατόν περιςςότερεσ όψεισ τθσ διδαςκαλίασ, ςε μορφι τζτοια ϊςτε να μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί και από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.
Μερικζσ βαςικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τα διδακτικά ςενάρια:
1. Πταν πρόκειται να παρουςιαςτεί μια νζα ζννοια πρζπει, ςτο μζτρο του δυνατοφ, να
προτείνονται προβλιματα που κακιςτοφν τθν νζα ζννοια ζνα είδοσ εργαλείου που
επιτρζπει τθν επίλυςθ του προβλιματοσ
2. Ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ μπορεί να προζρχεται από τθν ίδια τθν ιςτορία τθσ ζννοιασ
που πρόκειται να διδαχκεί
3. Καλό είναι να λαμβάνονται υπόψθ οι (ενδεχόμενεσ) λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ των
μακθτϊν και να προτείνονται προβλιματα που οδθγοφν ςε αδιζξοδο (γνωςτικι
ςφγκρουςθ). Μθ διορκϊνετε ζνα λάκοσ, αν ο μακθτισ δεν ζχει καταλάβει ότι είναι
λάκοσ. Βοθκείςτε τον να αντιλθφκεί το λάκοσ δίνοντασ του εργαλεία για να το
εντοπίςει (μεκόδουσ, τεχνικζσ,…) και αν ο μακθτισ καταλιξει ςε αδιζξοδο, τότε
δϊςτε του βοικεια.
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4. Να λαμβάνετε υπόψθ το ςυγκεκριμζνο περιβάλλον εργαςίασ – προφανϊσ πολλά
πράγματα αλλάηουν: για παράδειγμα ςτθ Logo είναι εφκολο να διακρίνει κανείσ το
ςωςτό από το λάκοσ (όταν εργάηεται με ςχιματα). Οριςμζνα είδθ προβλθμάτων
επιλφονται ευκολότερα ςε κάποια περιβάλλοντα – για παράδειγμα θ αναδρομι είναι
πιο εφκολθ ςτθ Logo από τισ «τυπικζσ» γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Αντίκετα θ
διαχείριςθ τθσ ειςόδου και εξόδου δεδομζνων είναι ευκολότερθ ςτισ ςυνθκιςμζνεσ
εμπορικζσ και επαγγελματικζσ γλϊςςεσ.
5. Θ επιλογι ενόσ ι περιςςοτζρων περιβαλλόντων είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ:
Σχεδιάςτε μακροπρόκεςμα, ξεκακαρίςτε τουσ ςτόχουσ ςασ και ακολουκείτε μια
ςτακερι γραμμι «εργαςίασ» – π.χ. πάντοτε επαλικευςθ των αλγορίκμων «με το
χζρι», ςτο χάρτινο υπολογιςτι
6. Ρόςο «πλιρεσ» πρζπει να είναι ζνα ςενάριο; Δθλαδι πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα
«τμιματα» και τισ προςεγγίςεισ; Θ απάντθςθ είναι «όχι». Ρρζπει, όταν
δθμιουργείται ζνα ςενάριο, να τίκενται όλα τα ςτοιχεία που είναι γνωςτά. Ωςτόςο,
κάκε φορά που προςτίκεται ζνα νζο ςτοιχείο, κα πρζπει το ςενάριο να
επικαιροποιείται.

Ραρατίκενται τα βαςικά τμιματα ενόσ ςεναρίου. Θ λεπτομερζςτερθ ανάλυςι τουσ
πραγματοποιείται ςε ενότθτεσ που ακολουκοφν.
1. Τίτλοσ
Κα πρζπει να είναι κατατοπιςτικόσ κατά το δυνατόν (ζςτω και αν είναι λίγο μακροςκελισ).
2. Εκτιμϊμενθ διάρκεια
Για παράδειγμα: δφο διδακτικζσ ϊρεσ – προςοχι ! ο υπολογιςμόσ των ωρϊν κα πρζπει να
είναι (κατά το δυνατόν) ρεαλιςτικόσ. Υπάρχει γενικά μια τάςθ υποτίμθςθσ του απαιτοφμενου
χρόνου.
3. Ζνταξθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν
Σε ποια ςχολικι τάξθ (ι ςχολικζσ τάξεισ) εντάςςεται; Σε ποια βακμίδα και ςε ποιο τφπο
ςχολείου. Σε ποιο πρόγραμμα ςπουδϊν;
4. Σκοποί και ςτόχοι
(ενδεχομζνωσ και μεταςτόχοι). Οι ςτόχοι κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικοί, όχι βερμπαλιςτικοί
και επακριβϊσ προςδιοριςμζνοι. Για παράδειγμα, δε μπορεί να είναι ςτόχοσ μιασ δίωρθσ
διδαςκαλίασ το παρακάτω: «οι μακθτζσ να μάκουν να προγραμματίηουν». Επίςθσ, οι ςτόχοι
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δε μπορεί να είναι πολυάρικμοι: μια διδαςκαλία 3 ωρϊν δε μπορεί, για παράδειγμα, να ζχει
8 ςτόχουσ – ςτθν περίπτωςθ αυτι ι οι ςτόχοι είναι υπερβολικά γενικευμζνοι και αόριςτοι ι
ανζφικτου.
5. Συνοπτικι περιγραφι τθσ διδαςκαλίασ
Ρεριγράφεται (με ςυνοπτικό ι επεκτεταμζνο τρόπο) το ςενάριο
6. Επιςτθμολογικι προςζγγιςθ και εννοιολογικι ανάλυςθ
Ρολλζσ φορζσ (αν όχι κατά κανόνα) θ δθμιουργία νζων μεκόδων ι εννοιϊν και θ εξζλιξθ
τουσ είναι ςυνζπεια των εξελίξεων ςτον αντίςτοιχο επιςτθμονικό κλάδο ι των κοινωνικϊν
πρακτικϊν που ςυνδζονται με αυτιν. Είναι για παράδειγμα γνωςτό ότι ο δομθμζνοσ
προγραμματιςμόσ κακιερϊκθκε μζςα από μια

μακρόχρονθ και ζντονθ διαμάχθ ςτουσ

κφκλουσ των επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν τθσ Ρλθροφορικισ. Θ φπαρξθ πολλϊν λακϊν,
οφειλομζνων ςτον άναρχο τρόπο με τον οποίο εργαηόταν οι Ρλθροφορικοί μζχρι τισ αρχζσ
τθσ δεκαετίασ του ’70, κακιςτοφςε αναξιόπιςτο και πανάκριβο το λογιςμικό που
καταςκευαηόταν. Ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ υπιρξε λοιπόν ζνα εργαλείο για τθν
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ. Επίςθσ, πολλζσ αλγορικμικζσ τεχνικζσ ζχαςαν τθν
πρακτικι τουσ αξία, με τθν εξζλιξθ τθ τεχνολογίασ, ενϊ παρουςιάςτθκε ανάγκθ για άλλεσ.
Αυτζσ οι ςυνκικεσ δε μποροφν βζβαια να παρουςιαςτοφν μζςα ςτθν τάξθ. Ο εκπαιδευτικόσ
ωςτόςο, αν τισ γνωρίηει, μπορεί να οργανϊςει το μάκθμα του ζτςι ϊςτε να καταςτιςει
φανερι τθν αξία των εννοιϊν αυτϊν. Ακόμθ, ο εκπαιδευτικόσ, εφόςον το γνωρίηει, κα πρζπει
να λαμβάνει υπόψθ του το ενδεχόμενο φπαρξθσ αναλόγων εννοιϊν ςε άλλα μακιματα ι
ακόμθ και ςτθν κακθμερινότθτα. Θ φπαρξθ τζτοιων διαςυνδζςεων μπορεί να είναι πολφ
παραγωγικι (από διδακτικι ςκοπιά), αλλά μπορεί να είναι και αναςταλτικι. Ζνα παράδειγμα
αυτοφ του είδουσ αποτελεί θ ζννοια τθσ μεταβλθτισ: ςυνδζεται με τθν ζννοια τθσ
μεταβλθτισ ςτα Μακθματικά, αλλά και με τθν ζννοια των παραμζτρων και με τθν ζννοια τθσ
κυψζλθσ ςτα λογιςτικά φφλλα. Οι διαφορζσ και ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ μπορεί να είναι ζνα
διδακτικό υποςτιριγμα για τον εκπαιδευτικό.
Θ εννοιολογικι ανάλυςθ μπορεί να οδθγιςει ςε μια διεφρυνςθ των εννοιϊν που
διδάςκονται (ο ρόλοσ των διαςυνδεδεμζνων γνϊςεων μπορεί να είναι παραγωγικόσ): για
παράδειγμα οι μακθτζσ κατανοοφν τθ λειτουργία του δυαδικοφ ςυςτιματοσ, αλλά μπορεί
κανείσ να προκαλζςει μα βακφτερθ κατανόθςθ αν αναηθτιςει αναλογίεσ, ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με το δεκαδικό ςφςτθμα: με ποιο τρόπο αναγνωρίηεται ζνα «ηυγόσ» (άρτιοσ)
αρικμόσ ςτο δεκαδικό ςφςτθμα; Στο δυαδικό; Ρωσ εξθγείται αυτό; Πλοι οι αρικμοί του
δεκαδικοφ ςυςτιματοσ μποροφν να μετατραποφν ςτο δυαδικό (θ ερϊτθςθ είναι βζβαια
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διατυπωμζνθ με λανκαςμζνο τρόπο γι να διευκολυνκεί θ κατανόθςι τθσ από τουσ μακθτζσ);
Μποροφν να υπάρξουν κλάςματα ςτο δυαδικό ςφςτθμα; Αντίςτοιχα βζβαια, θ ζκφραςθ Χ=Χ1 (τουλάχιςτον με το ςυμβολιςμό αυτό) δθμιουργοφςε μια μικρι ςφγχυςθ κακϊσ είναι μεν
ζγκυρθ προγραμματιςτικά, αλλά όχι αν εκλθφκεί ωσ Μακθματικι ιςότθτα.
7. Επεκτάςεισ/διαςυνδζςεισ των εννοιϊν ι των δραςτθριοτιτων
Ρρόκειται για τθν ανάλυςθ τθσ "κζςθσ" τθσ προσ διδαςκαλία ζννοιασ ςτο πλαίςιο του
μακιματοσ. Ρρζπει να υπάρχει ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν ζννοια και ςτα όςα ακολουκοφν και
ςτα οποία κα χρειαςτεί θ ζννοια ι ςτα όςα ζχουν προθγθκεί. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να
λαμβάνει υπόψθ του τθν "κζςθ" του προσ διδαςκαλία αντικειμζνου τόςο μζςα ςτθν
επιςτιμθ και τθ ςχολικι τθσ ζκδοςθ όςο και τθν παρουςία τθσ ςε ζνα τεχνολογικό
περιβάλλον: π.χ. θ ζννοια τθσ αναδρομισ και των αναδρομικϊν διαδικαςιϊν. Κάκε ζννοια
ςυνδζεται άμεςα με μερικζσ άλλεσ, τουλάχιςτον ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα. Καλό λοιπόν
είναι να λαμβάνονται υπόψθ και πικανζσ επεκτάςεισ τθσ εννοίασ. Ρϊσ θ ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα μπορεί να αποτελζςει απαρχι για άλλεσ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ που
επεκτείνουν τθν αρχικι; Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ ι το αποτζλεςμα για κάποιο
άλλο πρόβλθμα ι δραςτθριότθτα; Μπορεί να ενεργοποιθκεί ζνασ προβλθματιςμόσ των
μακθτϊν με αφορμι τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα προσ μια περαιτζρω εμβάκυνςθ; Για
παράδειγμα ζνα ειςαγωγικό πρόβλθμα για τθ διδαςκαλία των δομϊν επανάλθψθσ, πολφ
ςυχνά μπορεί να επεκτακεί ςε παρόμοια προβλιματα, ι προβλιματα με το ίδιο
περιεχόμενο, αλλά διαφορετικι διατφπωςθ.

8. Πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ – πολλαπλζσ προςεγγίςεισ.
Ρολφ ςυχνά οι ζννοιεσ ςτθν Ρλθροφορικι – για παράδειγμα ςτον προγραμματιςμό - ζχουν
πολλαπλά πλαίςια εκφοράσ ι αναπαράςταςθσ: ζνα πρόγραμμα μπορεί να μελετθκεί κατά
τθν εκτζλεςθ του, από τον αλγόρικμο που είναι γραμμζνοσ ςτο χαρτί ι ςε ζνα ςφςτθμα
προςομοίωςθσ. Ζνα διδακτικό ςενάριο πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του αυτι τθ διάςταςθ.
Κάκε ζνα από τα πλαίςια αυτά ζχει τα μειονεκτιματα και τα πλεονεκτιματά του: θ
προςομοίωςθ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ αλγορίκμου ςτο χαρτί, «με το χζρι», δίνει πολλζσ
πλθροφορίεσ ςτον προγραμματιςτι, αλλά φυςικά είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανθρι
ςε προςπάκεια. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα, όταν το πρόγραμμα είναι μεγάλου
μεγζκουσ, θ προςομοίωςθ αυτι είναι πρακτικά αδφνατθ. Ο διδάςκων κα πρζπει να
εκτιμιςει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ποια από τα πλαίςια αυτά κα χρθςιμοποιεί κατά τθ
διδαςκαλία του, προκειμζνου να καταςτιςει αποτελεςματικότερθ τθ διδαςκαλία.

9. Πρόβλεψθ δυςκολιϊν.
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Το ςενάριο κα πρζπει να ενςωματϊνει τισ «ςυνικεισ», ςυςτθματικζσ δυςκολίεσ των
μακθτϊν. Για παράδειγμα, οι περιςςότεροι μακθτζσ κάνουν το γνωςτό λάκοσ:
EMVADON:=VASIS * YPSOS;
readln (VASIS);
Readln (YPSOS);
Writeln EMVADON;
Αν VASIS=8 και ΥPSOS=4, τότε ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του;
Ο εκπαιδευτικόσ δεν πρζπει να αποφεφγει προβλιματα αυτοφ του είδουσ, αλλά να τα
χρθςιμοποιιςει ωσ ζνα διδακτικό μζςο που κα βοθκιςει τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ να
κατανοιςουν το λάκοσ τουσ – και ενδεχομζνωσ τα αίτια του.
Για παράδειγμα, ςτο παραπάνω πρόβλθμα, ο κακθγθτισ δεν κα πρζπει να «παρουςιάςει» το
πρόγραμμα και να εξθγιςει το λάκοσ, αλλά κα πρζπει να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να
προβλζψουν το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςισ του: τι κα ςυμβεί αν δϊςω τιμζσ 8 και 4 ςτισ
μεταβλθτζσ VASIS και YPSOS (πικανι απάντθςθ των μακθτϊν: 32); Αν δϊςω 4 και 8 (πάλι
32). Αν δϊςω 10 και 0; Στθ ςυνζχεια, όταν το πρόγραμμα εκτελεςτεί, ο κακθγθτισ, ςτο
μζτρο που του τα επιτρζπει ο διδακτικόσ χρόνοσ και θ οργάνωςθ του μακιματοσ, δεν πρζπει
να εξθγιςει ο ίδιοσ ο λάκοσ, αλλά να τουσ προτρζψει με προςομοίωςθ ςτο χαρτί να
εντοπίςουν οι ίδιοι το λάκοσ.

10. Γιατί να χρθςιμοποιθκεί ο υπολογιςτισ
Το καινοτόμο περιβάλλον δεν αποτελεί από μόνο του λόγο για να υλοποιθκεί μια διδακτικι
δραςτθριότθτα με τθ χριςθ τεχνολογίασ. Οι επιλογζσ κα πρζπει να αξιολογοφνται όχι με
βάςθ

τον

καινοτόμο

χαρακτιρα

τουσ,

αλλά

τθν

εκτιμϊμενθ

διδακτικι

τουσ

αποτελεςματικότθτα. Ρρζπει λοιπόν θ απόφαςθ αυτι να δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι
θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ κα επιτρζψει τθν υλοποίθςθ επικυμθτϊν ενεργειϊν που δεν κα
μποροφςαν να υλοποιθκοφν ςτο παραδοςιακό περιβάλλον. Ρρζπει να κακίςταται φανερι θ
ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςτόχων.

Βζβαια θ

Ρλθροφορικι, ωσ μάκθμα, είναι απολφτωσ ςυνυφαςμζνθ με τθν ψθφιακι τεχνολογία και
τουσ Θ.Υ. ωςτόςο, θ επιλογι των κατάλλθλων λογιςμικϊν και περιβαλλόντων επθρεάηει τθ
διδαςκαλία. Το ςενάριο κα πρζπει να αναδεικνφει τθν ορκολογικι χριςθ των ΤΡΕ μζςα από
το προςδοκϊμενο «διδακτικό κζρδοσ». Ρροςδοκάται θ ςυμβολι ςτο γνωςτικό επίπεδο ι
ανάπτυξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ δεξιότθτασ; Μιπωσ θ χριςθ λογιςμικοφ μπορεί- ανάλογα με
τθν περίπτωςθ - να δθμιουργεί πρόςκετα προβλιματα; Απαιτείται πχ ζνα χρονικό διάςτθμα
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για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με ζνα νζο περιβάλλον εργαςίασ και ενδεχομζνωσ
απαιτοφνται

πόροι

και

υποδομι

που

δεν

είναι

διακζςιμοι

(όπωσ

π.χ.

ζνασ

βιντεοπροτηζκτορασ ι ζνασ Θ/Υ ανά μακθτι, πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο ςτο ςπίτι).
Ταυτόχρονα, πικανόν να επζλκει ζνασ περιοριςμόσ ςτθν εικόνα που ζχουν οι μακθτζσ για τθ
ςυγκεκριμζνθ ζννοια. Μιπωσ είναι πρόωρθ θ ειςαγωγι τθσ αν δεν ζχει εξαςφαλιςτεί άλλθ
ςχετικι γνϊςθ ι δεξιότθτεσ; Υπάρχει κίνδυνοσ να δθμιουργθκεί παρανόθςθ για κάποιο κζμα
ςτουσ μακθτζσ; Είναι ενδεχόμενθ μια απϊλεια ςε κζματα δεξιοτιτων;
Ταυτόχρονα, αξιολογϊντασ τισ διδακτικζσ προκζςεισ και τισ δυνατότθτεσ ενόσ λογιςμικοφ το
ςενάριο πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του κζματα όπωσ: Χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα από
ζνα λογιςμικά ι το ίδιο λογιςμικό με πολλοφσ τρόπουσ; Χρθςιμοποιείται το Διαδίκτυο; Ροιοι
λόγοι υπαγορεφουν τθ χριςθ κακενόσ λογιςμικοφ;

11. Διδακτικόσ κόρυβοσ.
Ζνα ακόμθ ηθτοφμενο είναι θ μείωςθ του «διδακτικοφ κορφβου», όροσ που αναφζρεται ςτισ
ανεπικφμθτεσ ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ ι ςε παράπλευρεσ δραςτθριότθτεσ (πχ οι
υπερβολικά μακροςκελείσ υπολογιςμοί), που μποροφν εξ ολοκλιρου να επιςκιάςουν τα
πραγματικά αντικείμενα του μακιματοσ. Θ λειτουργία του εργαςτθρίου για παράδειγμα,
μπορεί να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό παράγοντα ςτθ ροι και οργάνωςθ του μακιματοσ.
Μια βλάβθ αποτελεί ζναν αςτάκμθτο παράγοντα που δεν μπορεί να προβλεφκεί. Ο χρόνοσ
που χρειάηεται το εργαςτιριο για να είναι ςε πλιρθ ετοιμότθτα και λειτουργία είναι γνωςτόσ
και επθρεάηει το διδακτικό χρόνο. Οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν, για παράδειγμα,
μποροφν επίςθσ να επθρεάςουν τθ ροι του μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ δθλαδι, μπορεί να
υποκζτει ότι οι μακθτζσ ζχουν κάποιεσ γνϊςεισ από προθγοφμενα μακιματα (ι ακόμθ και
από άλλεσ τάξεισ), αλλά αυτό να μθν είναι ορκό – κυρίωσ αν πρόκειται για ζννοιεσ ι
μεκόδουσ που κεωροφνται «δφςκολεσ» από τουσ μακθτζσ. Για παράδειγμα, οι ζννοιεσ τισ
οποίεσ αντιμετωπίηουμε ςτθ διδακτικι διαδικαςία ζχουν για τουσ μακθτζσ μια «διπλι ηωι».
Αρχικά αποτελοφν αντικείμενο μάκθςθσ (π.χ. οι μακθτζσ διδάςκονται τθν ζννοια τθσ βρόχου,
τι είναι, πϊσ επιλζγουμε τθν κατάλλθλθ δομι). Αργότερα, δεν αποτελεί πια το αντικείμενο
μάκθςθσ, αλλά το μζςο προκειμζνου να αςχολθκοφμε με άλλα αντικείμενα (πχ τον
υπολογιςμό ενόσ μζςου όρου). Ακόμθ και ωσ μζςο όμωσ, θ επιλογι του βρόχου μπορεί να
δθμιουργεί ανεπικφμθτο διδακτικό κόρυβο που πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθ ςχεδίαςθ του
μακιματοσ – δθλαδι ενϊ ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει ζνα μάκθμα για να διδάξει ζναν
αλγόρικμο ταξινόμθςθσ (για παράδειγμα), διαπιςτϊνει ότι οριςμζνοι μακθτζσ δεν ζχουν
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κατανοιςει πλιρωσ τθ λειτουργία του βρόχου όςο…επανάλαβε. Θ ςχεδίαςθ ενόσ μακιματοσ
μπορεί να λαμβάνει υπόψθ τθσ παράγοντεσ αυτοφ του είδουσ.

12. Χριςθ εξωτερικϊν πθγϊν.
Είναι ςθμαντικι παράμετροσ το να γνωρίηει ο επιμορφωτισ-εκπαιδευτικόσ από ποφ μπορεί
να αντλιςει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν προσ διδαςκαλία ζννοια (π.χ. από το
Διαδίκτυο), ποφ κα βρει - ενδεχομζνωσ - πρόςκετο διδακτικό υλικό, ςθμειϊςεισ, αναφορζσ
από παρόμοιεσ διδαςκαλίεσ κλπ (π.χ. ποφ κα ψάξει ςτο Διαδίκτυο;)

13. Τποκείμενθ κεωρία μάκθςθσ (ι υποκείμενεσ κεωρίεσ).
Συνδζεται με τον τρόπο που κεμελιϊνεται θ οργάνωςθ του μακιματοσ. Μπορεί, για
παράδειγμα, μια δραςτθριότθτα εκγφμναςθσ (drill and practice), ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο τθσ
επίλυςθσ προβλιματοσ, κακοδθγοφμενθ από το δάςκαλο να μετατραπεί πιο κοντά ςε μια
κατά προςζγγιςθ πολφ πιο «ανοιχτι». Ρϊσ τεκμθριϊνεται θ κεμελίωςθ του μακιματοσ ςε
κάποια κεωρία (ι ςε κάποιεσ κεωρίεσ); Ο εκπαιδευτικόσ λοιπόν πρζπει να κεμελιϊνει το
ςχεδιαςμό ςε κάποιεσ διδακτικζσ κεωρίεσ, να δίνει ςτο μακθτι τθ δυνατότθτα να
εξερευνιςει, να ανταλλάξει απόψεισ και να ςυνεργαςτεί με τουσ ςυμμακθτζσ του. Ροιοσ
είναι ςτθν περίπτωςθ αυτι ο ρόλοσ του ίδιου του εκπαιδευτικοφ;
14. Επιςιμανςθ μικρομεταβολϊν ςτθν οργάνωςθ του μακιματοσ και ςτο

νόθμα των εννοιϊν.
Το γεγονόσ ότι μια ζννοια είναι διαμεςολαβθμζνθ από τθ διεπαφι δίνει ςτο χριςτθ τθν
αίςκθςθ ότι διαχειρίηεται άμεςα ζναν μικρόκοςμο ενϊ ςτθν πραγματικότθτα διαχειρίηεται
κατά τρόπο ζμμεςο μια ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ προςομοίωςθσ ενόσ ςυςτιματοσ. Οι
μακθτζσ κεωροφν, για παράδειγμα, ότι οι αρικμοί που χειρίηονται ςτο Εxcel ι ςε ζνα
προγραμματιςτικό περιβάλλον είναι οι ακζραιοι ι οι πραγματικοί αρικμοί. Είναι δυνατόν να
δίνεται ζμφαςθ ςε κάποιεσ όψεισ τθσ ζννοιασ ενϊ αποκρφπτονται ι υποβακμίηονται άλλεσ.

15. Διδακτικό ςυμβόλαιο
Είναι το ςφνολο των ςυμπεριφορϊν του διδάςκοντοσ που αναμζνονται από το μακθτι και το
αντίςτοιχο ςφνολο των ςυμπεριφορϊν του μακθτι που αναμζνονται από το δάςκαλο.
Υπάρχει ενδεχόμενο ςε κάποιο ςθμείο τθσ ροισ τθσ δραςτθριότθτασ να ανατραπεί το
διδακτικό ςυμβόλαιο. Το ςυμβόλαιο αυτό δεν είναι ρθτά εκφραςμζνο και γίνεται αντιλθπτό
κάκε φορά που με κάποιο τρόπο ανατρζπεται. Αυτό πρζπει να επιςθμαίνεται. Για
παράδειγμα οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ δίνουν πολφ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτον τρόπο
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εμφάνιςθσ των αποτελεςμάτων – παρά ςτα αποτελζςματα. Στθν ζννοια αυτι κα υπάρξει και
άλλθ, εκτενζςτερθ αναφορά ςε ενότθτεσ που κα ακολουκιςουν.
16. Οργάνωςθ τάξθσ – εφικτότθτα ςχεδίαςθσ.
Ο ρόλοσ εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ ςτο ςθμείο αυτό. Ανάλογα με τισ διδακτικζσ του
προκζςεισ καλείται να κάνει μια διαχείριςθ του αρικμοφ των μακθτϊν, των διακζςιμων
υπολογιςτϊν, του τρόπου εργαςίασ (ατομικά – ομαδικά), του χρόνου (πόςεσ διδακτικζσ ϊρεσ
και με τι επιμζρουσ ςτόχουσ κάκε φορά). Το μάκθμα είναι πραγματοποιιςιμο ι ανζφικτο;
(πχ θ χριςθ 4 διαφορετικϊν λογιςμικϊν ςε μια διδακτικι ϊρα είναι εξαιρετικά δφςκολθ για
πρακτικοφσ λόγουσ). Και κυρίωσ, λαμβάνει υπόψθ του τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ
του μακιματοσ;
17. Ρεριγραφι και ανάλυςθ των φφλλων εργαςίασ (ι και άλλου διδακτικοφ υλικοφ) –
αξιολόγθςθ των μακθτϊν
Ενδεχόμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων που μποροφν να περιζχουν τα φφλλα εργαςίασ
είναι οι εξισ::
α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ. θ διαμόρφωςθ κατάλλθλου
ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ, θ διαμόρφωςθ κινιτρου για το μάκθμα, θ ενθμζρωςθ
για τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ κακϊσ και θ αποτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ
γνϊςθσ, θ ανίχνευςθ των γνωςτικϊν δυςκολιϊν και των αναπαραςτάςεων των μακθτϊν.
β) Δραςτθριότθτεσ «διδαςκαλίασ» του γνωςτικοφ αντικειμζνου (για παράδειγμα πωσ
περιγράφεται ι λειτουργεί κάποια ςυγκεκριμζνθ δομι) ι επίλυςθ κάποιου προβλιματοσ.
Ρροτεινόμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και βοικειεσ που περιζχει το ςενάριο για τθ
διδαςκαλία του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Αιτιολογοφνται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο
εκπαιδευτικόσ επζλεξε τισ εν λόγω διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και πωσ εντάςςονται ςτο ι ςτα
φφλλα εργαςίασ. Ρρζπει να αναφζρεται που εμπλζκονται και με τρόπο εμπλζκονται τα
χρθςιμοποιοφμενα υπολογιςτικά περιβάλλοντα
γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου (επαναλθπτικζσ δραςτθριότθτεσ,
ανάλογα προβλιματα, επεκτάςεισ). Χρθςιμοποιείται κάποιο λογιςμικό ι ψθφιακό
περιβάλλον (ενδεχομζνωσ διαφορετικό από αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτισ προθγοφμενεσ
φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ);
δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου (με ςκοπό κακαρά τθν
αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ τθσ διδαςκαλίασ). Χρθςιμοποιείται κάποιο λογιςμικό ι
ψθφιακό περιβάλλον (ενδεχομζνωσ διαφορετικό από αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτισ
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προθγοφμενεσ φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ); Για τθν αξιολόγθςθ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να
αποφαςίςει για το είδοσ τθσ (κλειςτοφ τφπου, με αντικειμενικζσ ερωτιςεισ, ανοιχτοφ τφπου
κλπ. Ο εκπαιδευτικόσ
ε) Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Χρθςιμοποιείται κάποιο λογιςμικό ι ψθφιακό
περιβάλλον (ενδεχομζνωσ διαφορετικό από αυτό που χρθςιμοποιικθκε ςτισ προθγοφμενεσ
φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ);

Φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
Ππωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με ΤΡΕ
ςυνιςτά μια πρωτότυπθ και ιδιαίτερα ςφνκετθ παιδαγωγικι δραςτθριότθτα, θ οποία απαιτεί
γνϊςεισ που αφοροφν
α) το προσ διδαςκαλία γνωςτικό αντικείμενο,
β) τθ διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου,
γ) τισ παιδαγωγικζσ και τισ ψυχολογικζσ κεωρίεσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ και
δ) τθ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία και ειδικότερα τθν προςτικζμενθ αξία που μπορεί να
προςδϊςει θ τεχνολογία αυτι ςτθ διδακτικι και τθ μακθςιακι διαδικαςία.
Στο πλαίςιο αυτό, τα διδακτικά ςενάρια δομοφνται γφρω από 2 άξονεσ:
υνοπτικι παρουςίαςθ του εναρίου (τίτλοσ, εκτιμϊμενθ διάρκεια, εμπλεκόμενεσ
γνωςτικζσ περιοχζσ, τάξεισ, ςυμβατότθτα με το πρόγραμμα ςπουδϊν, οργάνωςθ τθσ
διδαςκαλίασ, γνωςτικά προαπαιτοφμενα & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι, διδακτικοί
Στόχοι (ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο, ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ, ωσ προσ τθ μακθςιακι
διαδικαςία).
Διδακτικι προςζγγιςθ (κεωρθτικι και μεκοδολογικι προςζγγιςθ, διδακτικι προςζγγιςθ με
τισ ΤΡΕ, θ προβλθματικι του ςεναρίου, διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, αξιολόγθςθ και πικανζσ
επεκτάςεισ).
Στθν ενότθτα αυτι προτείνεται ζνα ενδεικτικό μοντζλο ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων
με ΤΡΕ που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, το
οποίο αναπλαιςιϊνει τθν παραπάνω δομι ανάπτυξθσ ςεναρίων, τεκμθριϊνοντασ με
μεγαλφτερθ λεπτομζρεια αφενόσ το ςκεπτικό πάνω ςτο οποίο πρζπει να βαςίηεται ζνα
ςενάριο που κάνει χριςθ των ΤΡΕ (Φάςεισ Α ζωσ Δ και Στ, βλζπε παρακάτω) και αφετζρου
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τον τρόπο με τον οποίο ςχεδιάηονται οι δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ (Φάςθ Ε, βλζπε
παρακάτω).
Το μοντζλο αυτό δεν πρζπει να κεωρθκεί ότι ςυνιςτά μια αποκλειςτικι μζκοδο που πρζπει
να ακολουκείται κατά γράμμα από τθν εκπαιδευτικό που επιδιϊκει να ςχεδιάςει
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Αποτελεί επί τθσ ουςίασ ζνα πλαίςιο
μζςα ςτο οποίο κα μποροφςε να κινθκεί θ εκπαιδευτικόσ ϊςτε να οργανϊςει τισ διδακτικζσ
τθσ παρεμβάςεισ με γνϊμονα τα ευριματα τθσ διδακτικισ των επιςτθμϊν και τθν κατάλλθλθ
χριςθ τθσ τεχνολογίασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν προςτικζμενθ αξία τθσ.
Είναι

προφανζσ

ότι,

τουλάχιςτον

ςτο

πλαίςιο

τθσ

εποικοδομιςτικισ

και

τθσ

κοινωνικοπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, δεν υπάρχει ζνασ
ςυγκεκριμζνοσ αλγόρικμοσ δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Θ ποικιλομορφία τθσ
εκπαιδευτικισ πρακτικισ και θ ςυνκετότθτα των διαδικαςιϊν διδαςκαλίασ και μάκθςθσ δεν
επιτρζπουν ζναν πλιρθ και αναλυτικό διδακτικό ςχεδιαςμό ι προγραμματιςμό (δθλαδι
ζναν αλγόρικμο με τθ μορφι βθμάτων, όπωσ ςυνικωσ προτείνει θ ςυμπεριφοριςτικι
προςζγγιςθ), τον οποίο θ εκπαιδευτικόσ ακολουκεί κατά γράμμα όταν πραγματοποιεί μια
διδακτικι παρζμβαςθ. Εντοφτοισ, τα εκπαιδευτικά ςενάρια, ςε γενικζσ γραμμζσ εμφανίηουν
μία ςτακερι δομι, και ςυνακόλουκα τόςο θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξι τουσ όςο και θ
πραγματοποίθςι τουσ ςε ςυνκικεσ τάξθσ μπορεί να ακολουκιςει μια ςειρά από διακριτζσ
φάςεισ. Οι φάςεισ αυτζσ αποτυπϊνουν διαφορετικά ςτιγμιότυπα τθσ προετοιμαςίασ ι τθσ
δθμιουργίασ των δραςτθριοτιτων του ςεναρίου.
Στο προτεινόμενο μοντζλο, θ ανάπτυξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου με ΤΡΕ
ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ – ςε ςτενι ςυνικωσ μεταξφ τουσ ςχζςθ και
αλλθλεπίδραςθ – επτά (7) φάςεισ (ςχιμα Α1.2).
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χιμα 1: φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου

Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (τίτλοσ, τάξθ (π.χ. Α’ Γυμναςίου, Β’
Λυκείου), εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ, γνωςτικά προαπαιτοφμενα, κλπ.)
Β. Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ ςχετικά με το
γνωςτικό αντικείμενο
Γ. Οι διδακτικοί ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο, ωσ
προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ, ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία)
Δ. Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι
υποδομι
Ε. Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ βάςθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ (διδακτικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατθγικζσ, αξιοποίθςθ
τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, φφλλα εργαςίασ, κλπ.)
ΣΤ. Θ αξιολόγθςθ (μακθτι και ςεναρίου) και οι πικανζσ επεκτάςεισ του ςεναρίου
Η. Παρατθριςεισ και οδθγίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, βιβλιογραφία
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Οι προθγοφμενεσ φάςεισ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό μεταξφ τουσ και ςυνικωσ δεν
αναπτφςςονται με γραμμικό τρόπο παρότι υπάρχει μια λογικι ακολουκία ςτθ ςειρά
υλοποίθςθσ. Για παράδειγμα, ο κακοριςμόσ του διδακτικοφ αντικειμζνου προθγείται τθσ
διατφπωςθσ των ςτόχων. Το διδακτικό υλικό είναι ςυνυφαςμζνο με τουσ ςτόχουσ αλλά και
τισ δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του ςεναρίου και ςε μεγάλο βακμό αναπτφςςονται
παράλλθλα. Θ ανάδειξθ των πρότερων ιδεϊν και των αναπαραςτάςεων προδιαγράφει
τμιμα των δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ του ςεναρίου: πρόκειται για δραςτθριότθτεσ που
ςτοχεφουν ενδεχομζνωσ ςτθν αναςκευι των πρότερων ιδεϊν και τθν αναδόμθςθ των
αναπαραςτάςεων που ζχουν οι μακθτζσ ςχετικά με τισ προσ μελζτθ ζννοιεσ.
Δεδομζνου ότι το εκπαιδευτικό ςενάριο προβλζπει τθ λειτουργικι ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθν
υλοποίθςθ και τθν εφαρμογι του, θ ςχεδίαςθ πρζπει να προβλζψει και να τεκμθριϊςει τθν
χριςθ ενόσ τουλάχιςτον υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε κάποιεσ από τισ φάςεισ (με
ζμφαςθ ςε αυτζσ που αφοροφν τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων μζςα ςτθν τάξθ) που
περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια.

Α. Σο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
Στθν αρχικι φάςθ κακορίηεται το προσ μελζτθ διδακτικό αντικείμενο, το περιεχόμενο

δθλαδι του μακιματοσ, προςδιορίηονται τα βαςικά τμιματα του ςεναρίου και γίνεται
εςτίαςθ ςτα επιμζρουσ ςθμεία του αντικειμζνου τθσ μάκθςθσ. Συνεπϊσ, ορίηεται ο τίτλοσ και
το κζμα του ςεναρίου, θ τάξθ ι οι τάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται, οι
εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ και θ ςυμβατότθτα (ι όχι) με το ιςχφον αναλυτικό
πρόγραμμα. Κακορίηεται επίςθσ θ ενδεικτικι διάρκεια υλοποίθςθσ του ςεναρίου ςτθν τάξθ.
Από τθ ςτιγμι που γίνεται ο κακοριςμόσ του διδακτικοφ αντικειμζνου είναι απαραίτθτο να
προςδιοριςτοφν τα βαςικά τμιματα του ςεναρίου, να γίνει αναφορά ςτισ προαπαιτοφμενεσ
γνϊςεισ που πρζπει να διακζτουν (τι πρζπει να ξζρουν) οι μακθτζσ κακϊσ και ςτισ πρότερεσ
(προχπάρχουςεσ) γνϊςεισ που διακζτουν πραγματικά (τι ιδθ ξζρουν) και να αιτιολογθκεί
ςφντομα γιατί το προτεινόμενο ςενάριο είναι κατάλλθλο για το επίπεδο γνϊςεων των
μακθτϊν. Θ παροφςα φάςθ αφορά αποκλειςτικά τουσ εκπαιδευτικοφσ και δεν αποτελεί
αντικείμενο εργαςίασ με τουσ μακθτζσ. Μια ςυνεκτικι ανάπτυξθ τθσ φάςθσ αυτισ απαιτεί
απαντιςεισ ςτα παρακάτω τουλάχιςτον ερωτιματα:
Α) Ροια είναι τα επί μζρουσ τμιματα του διδακτικοφ ςεναρίου πάνω ςτα οποία πρζπει να
εργαςτοφν οι μακθτζσ, ϊςτε να ειςαχκοφν και να οικοδομιςουν τθν προσ μελζτθ ζννοια ι
ζννοιεσ; Καλφπτει διάφορεσ πλευρζσ και εςτιάηει ςτα επίμαχα και ςθμαντικά ςθμεία του
αντικειμζνου μάκθςθσ;
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Β) Λαμβάνει υπόψθ του το ςενάριο τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ που πρζπει να διακζτουν
οι μακθτζσ; Με ποιουσ τρόπουσ αποτιμϊνται οι γνϊςεισ αυτζσ και πϊσ το ςενάριο τισ
αξιοποιεί οργανικά ςτθν οικοδόμθςθ των προσ απόκτθςθ γνϊςεων;
Γ) Λαμβάνει – και εάν ναι, πϊσ – υπόψθ του το ςενάριο τισ πρότερεσ (προχπάρχουςεσ)
γνϊςεισ που διακζτουν οι μακθτζσ για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Με ποιουσ τρόπουσ
αποτιμϊνται οι γνϊςεισ αυτζσ και πϊσ το ςενάριο τισ εντάςςει οργανικά ςτθν οικοδόμθςθ
των προσ απόκτθςθ γνϊςεων;
Δ) Είναι κατάλλθλο το διδακτικό ςενάριο για το επίπεδο γνϊςεων του μακθτι; (δθλαδι οφτε
πολφ απλό, οφτε πολφ ςφνκετο, ϊςτε να μπορεί ο μακθτισ να το υλοποιιςει με τθ βοικεια
ενδεχομζνωσ του εκπαιδευτικοφ);
Θ φάςθ αυτι, επί τθσ ουςίασ, κακορίηει το περιεχόμενο (κζμα, τίτλοσ, αντικείμενο) του
ςεναρίου και τθ ςφνδεςι του με τισ γνϊςεισ των μακθτϊν. Επιπροςκζτωσ, ςε ςυνδυαςμό με
τθν επόμενθ φάςθ (φάςθ Β), περιγράφει ςυνοπτικά το κυρίωσ ςκεπτικό του ςεναρίου: για
ποιουσ λόγουσ δθμιουργικθκε και ποια διδακτικά προβλιματα κζλει να αντιμετωπίςει.
Επιπρόςκετα, λόγω τθσ ζνταξθσ των ΤΡΕ ςτο ςενάριο, είναι απαραίτθτο να προςδιοριςτοφν
ςτθ φάςθ τα γνωςτικά προαπαιτοφμενα που αφοροφν τα προσ χριςθ λογιςμικά και
υπολογιςτικά εργαλεία.

Β. Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ
Στθ φάςθ αυτι γίνεται χριςθ τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ βιβλιογραφίασ4 αλλά και τθσ εν γζνει
εμπειρίασ του εκπαιδευτικοφ ϊςτε να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ
ςκζψθσ του μακθτι ςχετικά με το προσ μελζτθ γνωςτικό αντικείμενο. Ειδικότερα είναι
απαραίτθτο να προςδιοριςτοφν οι πρότερεσ ιδζεσ και οι αναπαραςτάςεισ που διακζτουν οι
μακθτζσ τθσ θλικίασ που αφορά το ςενάριο για τθν ζννοια ι τισ ζννοιεσ που μελετοφνται.
Ραράλλθλα προςδιορίηονται πικανζσ παρανοιςεισ και λάκθ που κάνουν οι μακθτζσ ςτο εν
λόγω γνωςτικό αντικείμενο και οργανϊνεται ζνασ αναλυτικόσ κατάλογοσ με τισ γνωςτικζσ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτο πλαίςιο αυτό οι μακθτζσ. Τα δεδομζνα τθσ φάςθσ αυτισ
είναι απαραίτθτα αφενόσ για τον κακοριςμό των ςτόχων του ςεναρίου (φάςθ Γ) και
αφετζρου για τθν ανάπτυξθ του διδακτικοφ υλικοφ (φάςθ Δ) και των διδακτικϊν
δραςτθριοτιτων του ςεναρίου (φάςθ Ε). είναι προφανζσ ότι ςτισ επόμενεσ φάςεισ πρζπει να

4

Μεγάλο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ που καταγράφει τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςτα
επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα κακϊσ και οι πρότερεσ ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ τουσ υπάρχει
πλζον ςτο Διαδίκτυο και μπορεί εφκολα να εντοπιςκεί με τθ χριςθ μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ.
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επεξθγθκεί πωσ κα αντιμετωπιςκοφν διδακτικά όλεσ οι δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ του μακθτι
που εντοπίηονται ςτθν παροφςα φάςθ. Μια πλιρθσ ανάπτυξθ τθσ φάςθσ αυτισ απαιτεί να
δοκοφν απαντιςεισ ςτα παρακάτω τουλάχιςτον ερωτιματα:
Α) Λαμβάνει - και εάν ναι, πϊσ - υπόψθ του το διδακτικό ςενάριο τισ πρότερεσ ιδζεσ και τισ
αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Βαςίηεται πάνω ςτισ
αναπαραςτάςεισ αυτζσ και προτείνει λφςεισ μεταςχθματιςμοφ τουσ; Ρϊσ ανιχνεφονται οι
πρότερεσ ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν; Με ποιεσ γνωςτικζσ και πρακτικζσ
διαδικαςίεσ υποςτθρίηεται ο μεταςχθματιςμόσ τουσ;
Β) Λαμβάνει - και εάν ναι, πϊσ - υπόψθ του το διδακτικό ςενάριο τισ πικανζσ παρανοιςεισ
και τα ενδεχόμενα λάκθ των μακθτϊν για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Ρϊσ ανιχνεφονται οι
πικανζσ παρανοιςεισ και τα λάκθ των μακθτϊν; Με ποιουσ τρόπουσ επιδιϊκεται θ
αναςκευι των παρανοιςεων και θ υπζρβαςθ των λακϊν των μακθτϊν;
Γ) Λαμβάνει – και εάν ναι, πϊσ – υπόψθ του το ςενάριο τισ γνωςτικζσ δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Ρϊσ εντοπίηονται οι δυςκολίεσ αυτζσ
και ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι υπζρβαςισ τουσ;
Θ φάςθ αυτι ςυνδζει το ςενάριο με τα ευριματα τθσ διδακτικισ των επιςτθμϊν (βλζπε
ενότθτα 4) αλλά και τθσ εμπειρικισ γνϊςθσ του εκπαιδευτικοφ για τα γνωςτικά προβλιματα
που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςχετικά με τισ προσ μελζτθ ζννοιεσ.

Γ. Οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
Στθ φάςθ αυτι προςδιορίηονται οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Οι ςτόχοι αυτοί
κακορίηονται με βάςθ δφο ςυμπλθρωματικοφσ άξονεσ: α) ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο
και τθ μακθςιακι διαδικαςία και β) ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ.
α) Οι διδακτικοί και οι μακθςιακοί ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου κακορίηονται
ςυναρτιςει του προσ μελζτθ διδακτικοφ αντικειμζνου, όπωσ ορίηει το πρόγραμμα ςπουδϊν
(χωρίσ να ςθμαίνει ότι δεν είναι κάποιεσ φορζσ ηθτοφμενο θ υπζρβαςθ του ιςχφοντοσ
προγράμματοσ ςπουδϊν), και των δυςκολιϊν που παρουςιάηει θ ςκζψθ των μακθτϊν ςε
ςχζςθ με το διδακτικό αντικείμενο. Με βάςθ τουσ ςτόχουσ αυτοφσ κακορίηονται ςτθ
ςυνζχεια οι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και το προσ ανάπτυξθ
διδακτικό υλικό κακϊσ και θ χριςθ των ΤΡΕ.
Θ διατφπωςθ των ςτόχων γίνεται ρθτά και με ακρίβεια (υποδεικνφοντασ ςτον εκπαιδευτικό
τουσ διδακτικοφσ του ςτόχουσ και ςτο μακθτι το αντικείμενο τθσ μάκθςισ του) ενϊ οι
ςτόχοι αυτοί μπορεί να είναι
Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

107 / 146

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

1) υψθλοφ επιπζδου και να αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,
2) χαμθλοφ επιπζδου και να αφοροφν, ςτθν περίπτωςθ αυτι, απλζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
ςτάςεισ.
Κάκε διδακτικι δραςτθριότθτα του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου υποςτθρίηει τθν επίτευξθ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτόχων του ςεναρίου. Είναι απαραίτθτο να ςχεδιαςτοφν κατάλλθλεσ
διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που να καλφπτουν το ςφνολο των ςτόχων του ςεναρίου.
Ραράλλθλα, ζνασ ςτόχοσ μπορεί να αντιμετωπίηεται ςε παραπάνω από μία δραςτθριότθτεσ
του ςεναρίου.
β) Οι ςτόχοι ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ αναδεικνφουν τθν ανάγκθ τθσ ζνταξθσ τθσ
τεχνολογίασ (λογιςμικά, υπθρεςίεσ, εργαλεία) ςε επιμζρουσ φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ. Οι
ςτόχοι αυτοί ςχετίηονται με τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ
τεχνολογίασ και των δυνατοτιτων που παρζχει για τθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων του
ςεναρίου. Είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ςτόχοι που να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ
τεχνολογίασ ϊςτε να ειςάγονται νζεσ διδακτικζσ πρακτικζσ. Ειδικότερθ αναφορά πρζπει να
γίνει ςε ςτόχουσ που εκμεταλλεφονται τθν προςτικζμενθ αξία των ΤΡΕ ςτο πλαίςιο του
ςεναρίου.
Συνεπϊσ, θ φάςθ αυτι προςδιορίηει τουσ ςτόχουσ του ςεναρίου και προδιαγράφει
αναπόδραςτα το απαιτοφμενο διδακτικό υλικό, τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα
χρθςιμοποιθκεί θ τεχνολογία και τισ προσ επίτευξθ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ ϊςτε να
επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί.
Οι ςτόχοι του ςεναρίου κα πρζπει να μεταςχθματίηουν δυναμικά τουσ ςτόχουσ τθσ ενότθτασ,
εντάςςοντασ τα ψθφιακά εργαλεία, τα οποία προςφζρουν δυνατότθτεσ που αναφζρκθκαν
παραπάνω. Γενικά, όςον αφορά τουσ μακθτζσ, οι δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτα
ςενάρια κα πρζπει να αναδεικνφουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ψθφιακϊν εργαλείων.
Ο όροσ «ποιοτικά» δεν αναφζρεται απλά ςτθν επιλογι ενόσ άλλου εργαλείου, αλλά ςτθ
διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων που προκαλεί θ χριςθ ενόσ άλλου εργαλείου.

Δ. Σο διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
Στθ φάςθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά τα διδακτικά υλικά που απαιτοφνται για τθν
υλοποίθςθ του ςεναρίου. Στο διδακτικό υλικό περιλαμβάνεται το ζτοιμο διδακτικό υλικό
(π.χ. ζντυπο υλικό για μακθτζσ, χάρτεσ, λογιςμικό, καταςκευζσ, κλπ.) και το ςυμπλθρωματικό
υλικό που πρζπει να δθμιουργθκεί για το ςενάριο. Συνικωσ δίνεται ζμφαςθ ςε απλά υλικά
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κακθμερινισ ηωισ (ζτοιμα υλικά ι απλζσ καταςκευζσ), τα οποία είναι δυνατόν να βρεκοφν ι
να δθμιουργθκοφν εφκολα από τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Τα φφλλα εργαςίασ αποτελοφν τμιμα του διδακτικοφ υλικοφ. Είναι επίςθσ δυνατόν να γίνει
χριςθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, εάν αυτό είναι διακζςιμο. Στθν περίπτωςθ
αυτι περιγράφονται τα αναγκαία αρχεία του λογιςμικοφ και ο τρόποσ χριςθσ τουσ (εάν αυτό
απαιτείται από το ςενάριο, όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει αφοφ θ χριςθ τθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ είναι αυτονόθτθ ςτθ φάςθ αυτι).
Τζλοσ προςδιορίηεται θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι, τα εποπτικά μζςα, τα όργανα
και τα άλλα εν γζνει υλικά (π.χ. υπολογιςτζσ, πίνακεσ, προβολικό μθχάνθμα, κλπ.) και ο
τρόποσ αξιοποίθςισ τουσ ςτο πλαίςιο του ςεναρίου. Το ςενάριο ςυνεπϊσ πρζπει να
προβλζπει πωσ χρθςιμοποιείται το διδακτικό υλικό (φφλλα εργαςίασ, βιβλίο ι τετράδιο
μακθτι, εκπαιδευτικό λογιςμικό, κλπ.) από τουσ μακθτζσ.
Ππωσ ζχει ιδθ τονιςτεί, το διδακτικό υλικό υποςτθρίηει ςτενά επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ
υλοποίθςθσ, οι οποίεσ κα διεξαχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ. Οι εν γζνει μορφζσ που ζχουν
οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.

Ε. Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ
Θ φάςθ αυτι ςυνιςτά τθν πιο ουςιαςτικι φάςθ ςχεδίαςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
αφοφ κατά τθ διάρκειά τθσ περιγράφονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ που αφοροφν
τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ. Είναι θ φάςθ κατά τθν οποία
προκακορίηονται τόςο οι ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ όςο και οι ενζργειεσ των μακθτϊν
ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του ςεναρίου ενϊ ςτο πλαίςιό τθσ αναδεικνφονται
ουςιαςτικά οι λόγοι για τουσ οποίουσ είναι χριςιμο ι και απαραίτθτο να ενταχκοφν οι
τεχνολογίεσ ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ.
Συνεπϊσ, για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ φάςθσ πρζπει να προςδιοριςτεί τόςο θ κεωρθτικι και
μεκοδολογικι προςζγγιςθ του ςεναρίου (κεωρίεσ μάκθςθσ και διδακτικζσ καταςτάςεισ) όςο
και οι ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατθγικζσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθ χριςθ
των ΤΡΕ και του άλλου διδακτικοφ υλικοφ.
Στο πλαίςιο αυτό, κάκε εκπαιδευτικό ςενάριο υλοποιείται μζςω ενόσ ςυνόλου
δραςτθριοτιτων μζςα ςτθν τάξθ (Σχιμα 2). Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου ςυνικωσ
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προτείνονται ςτουσ μακθτζσ με τθ μορφι φφλλων εργαςίασ5 και κατά ζνα μεγάλο μζροσ
αφοροφν τθν επίτευξθ των ςτόχων του ςεναρίου. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ χωρίηονται ςε
πζντε τουλάχιςτον διαφορετικζσ κατθγορίεσ:
α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ για τθν αποτίμθςθ τθσ
υπάρχουςασ γνϊςθσ και τθν ανίχνευςθ αναπαραςτάςεων και γνωςτικϊν δυςκολιϊν
β) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου που ειςάγουν τισ νζεσ γνϊςεισ
γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ (κατανόθςθσ δθλαδι και αφομοίωςθσ των νζων γνϊςεων)
του γνωςτικοφ αντικειμζνου
δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
ε) Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ
Θ αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων αυτϊν ακολουκεί μια ςυνθκιςμζνθ δομι ςχεδιαςμοφ
τθσ διδαςκαλίασ, θ οποία είναι ανεξάρτθτθ από τθν ενδεχόμενθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Στο
ςθμείο αυτό είναι κρίςιμο να προςδιοριςτοφν οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ
κα γίνει χριςθ ενόσ υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ και να αναδειχκοφν τα ςυγκριτικά του
πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ διδακτικζσ τεχνικζσ.

χιμα 2: δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου

5

Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει τουλάχιςτον ζνα φφλλο εργαςίασ. Συνικωσ όμωσ περιζχει
περιςςότερα του ενόσ φφλλα εργαςίασ.
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Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ μορφι και το περιεχόμενο
των φφλλων εργαςίασ που κα περιζχει το εκπαιδευτικό ςενάριο και κα δοκοφν ςτουσ
μακθτζσ για υλοποίθςθ μζςα ςτθν τάξθ. Κάκε δραςτθριότθτα χρθςιμοποιεί μία ι
περιςςότερεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ6 ι διδακτικζσ τεχνικζσ.
α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ
Οι αρχικζσ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςχετίηονται με τθν ψυχολογικι και
τθ γνωςτικι προετοιμαςία και αφοροφν τθ διαμόρφωςθ κατάλλθλου ςυναιςκθματικοφ
κλίματοσ ςτθν τάξθ, τθ διαμόρφωςθ κινιτρου για το μάκθμα, τθν ενθμζρωςθ για τον ςκοπό
και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ κακϊσ και τθν αποτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ, τθν
ανίχνευςθ των γνωςτικϊν δυςκολιϊν και των αναπαραςτάςεων των μακθτϊν. Είναι ςκόπιμο
να γίνει κατάλλθλθ αναφορά και ςτισ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν
υλοποίθςθ του ςεναρίου ςτθν τάξθ.
Οι δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν αποτίμθςθ τθσ προαπαιτοφμενθσ και τθσ
προχπάρχουςασ γνϊςθσ κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ των γνωςτικϊν δυςκολιϊν
των μακθτϊν που αφοροφν ιδζεσ, αντιλιψεισ και αναπαραςτάςεισ μποροφν να διεξαχκοφν
με τθ χριςθ κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν όπωσ είναι οι ερωταποκρίςεισ (ηθτάμε
οριςμό, κζτουμε ζνα ερϊτθμα), ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ δθμιουργία ι ο ςχολιαςμόσ ςχεδίων
και θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ. Στο πλαίςιο αυτό ακολουκοφνται ςυνικωσ τα ακόλουκα
βιματα:


Διαμόρφωςθ κατάλλθλου ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ και κλίματοσ αςφάλειασ για το
μακθτι (Διατυπϊςτε ζνα ειςαγωγικό ςχόλιο που κα χρθςιμοποιιςετε)



Διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ αφόρμθςθσ για το μάκθμα (Διατυπϊςτε ζνα ειςαγωγικό
ςχόλιο ϊςτε να προκαλζςετε το ενδιαφζρον του μακθτι για το μάκθμα)



Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για το τι κα επακολουκιςει (Με πολφ λίγεσ λζξεισ)



Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ (Μετά το τζλοσ
του μακιματοσ κα πρζπει να είςτε ςε κζςθ να….)



Διερεφνθςθ προχπάρχουςασ και προαπαιτοφμενθσ γνϊςθσ (Τι ξζρετε για…)

6

Στθν υπάρχουςα βιβλιογραφία ο όροσ διδακτικι τεχνικι χρθςιμοποιείται ςυνικωσ εναλλακτικά του
όρου διδακτικι ςτρατθγικι. Στο παρόν κείμενο κα χρθςιμοποιοφμε τον όρο διδακτικι ςτρατθγικι. Με
τον όρο αυτό κα εννοοφμε μια τεχνικι, βαςιςμζνθ ςυνικωσ ςε αρχζσ μιασ παιδαγωγικισ κεωρίασ ι
μιασ κεωρίασ μάκθςθσ, μζςω τθσ οποίασ επιδιϊκεται επίτευξθ ενόσ μακθςιακοφ αποτελζςματοσ.
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Διερεφνθςθ ιδεϊν, αντιλιψεων, αναπαραςτάςεων (Τι ζχετε ακοφςει ι διαβάςει για… Τι
νομίηετε για…)

Στθ φάςθ αυτι είναι δυνατόν να γίνει χριςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, τα
οποία επιτρζπουν τθν ανίχνευςθ των πρότερων γνϊςεων και ιδεϊν των μακθτϊν (π.χ.
επεξεργαςτζσ κειμζνου, λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, ηωγραφικι, κλπ.).
β) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Θ φάςθ αυτι καταλαμβάνει ςυνικωσ το μεγαλφτερο μζροσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
αφοφ ςτο πλαίςιό τθσ ειςάγονται οι προσ απόκτθςθ γνϊςεισ και διεξάγονται οι περιςςότερεσ
δραςτθριότθτεσ πρόςκτθςθσ και οικοδόμθςθσ των νζων εννοιϊν. Σθμαντικι επίςθσ ςε αυτι
τθν ενότθτα είναι θ χρονικι αλλθλουχία των ενεργειϊν εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν. Σε
ςυνδυαςμό με τθ φάςθ εμπζδωςθσ των γνϊςεων (βλζπε ςτθ ςυνζχεια) αποτελοφν τα ςτάδια
εκείνα όπου ενιςχφονται οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, αναςκευάηονται οι λανκαςμζνεσ
αντιλιψεισ και οι αρχικζσ ιδζεσ των μακθτϊν, αναδομοφνται οι αναπαραςτάςεισ και
δθμιουργείται το κατάλλθλο πλαίςιο για τθν εννοιολογικι αλλαγι και τθν οικοδόμθςθ των
νζων γνϊςεων.
Στθ φάςθ αυτι απαιτείται οργανικι ζνταξθ και ενςωμάτωςθ του ι των χρθςιμοποιοφμενων
υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να τεκμθριωκοφν επαρκϊσ οι
λόγοι για τουσ οποίουσ απαιτείται θ χριςθ ενόσ υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ για τθν
υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και ειδικότερα να τονιςκεί θ προςτικζμενθ αξία και
γενικά τα πλεονεκτιματα που προςκζτει το περιβάλλον αυτό ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ και
των ςτόχων του ςεναρίου.
Θ τεκμθρίωςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που παρζχει το υπολογιςτικό περιβάλλον μπορεί να
γίνει με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Συνικωσ, δίνεται ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ για δράςθ που
προςφζρουν τα προτεινόμενα υπολογιςτικά εργαλεία ι περιβάλλοντα. Είναι ςκόπιμο να
γίνεται ςφγκριςθ των εν λόγω δυνατοτιτων με τισ εν γζνει δυνατότθτεσ που ζχει ςτθ
διάκεςι του θ εκπαιδευτικόσ ι ο μακθτισ ςε ςυμβατικό ςχολικό περιβάλλον (χωρίσ δθλαδι
τθν χριςθ των ΤΡΕ). Το πλαίςιο χριςθσ που διαμορφϊνουν τα υπολογιςτικά εργαλεία
διακρίνεται ςε ποςοτικό ι και ςε ποιοτικό επίπεδο από το παραδοςιακό πλαίςιο, ςτο οποίο
δεν υπάρχουν υπολογιςτζσ και με ποιουσ τρόπουσ;
Οι δραςτθριότθτεσ που απαιτοφνται ςτθ φάςθ αυτι πρζπει να καλφπτουν τα παρακάτω
τουλάχιςτον ερωτιματα:
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1. Τι τφπου διδακτικζσ ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιεί το εκπαιδευτικό ςενάριο; Ροιεσ είναι οι
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ από τον εκπαιδευτικό για τθν υλοποίθςι τουσ;
2. Τι τφπου διδακτικζσ καταςτάςεισ7 ευνοεί το εκπαιδευτικό ςενάριο (όπωσ ατομικζσ ι
ςυλλογικζσ, κλειςτζσ ι ανοικτζσ, επεκτάςιμεσ). Ροιεσ είναι οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ
από τον εκπαιδευτικό για τθν υλοποίθςι τουσ;
3. Τι τφπου διδακτικζσ βοικειεσ8 προτείνει το ςενάριο; Ροιεσ είναι οι απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ από τον εκπαιδευτικό για τθν υλοποίθςι τουσ; Ρϊσ εξελίςςεται θ διαδικαςία
με τισ παρεμβάςεισ του εκπαιδευτικοφ;
4. Ρροτείνει γνωςτικοφ τφπου ςυγκροφςεισ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ και
του χρθςιμοποιοφμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ι λογιςμικοφ ςε αυτι τθ διαδικαςία;
5. Ρϊσ οργανϊνονται οι αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, το χρθςιμοποιοφμενο
υλικό και τον εκπαιδευτικό; Ρϊσ ευνοείται θ ουςιαςτικι ςυνεργαςία ανάμεςα ςε
μακθτζσ και εκπαιδευτικό;
6. Το ςενάριο ευνοεί τον πειραματιςμό και επιτρζπει ςτο μακθτι να διερευνιςει και να
ανακαλφψει τθ γνϊςθ;

γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Οι δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ (τθσ κατανόθςθσ δθλαδι και τθσ αφομοίωςθσ των νζων
γνϊςεων)

χρθςιμοποιοφν

ςυνικωσ

παρεμφερείσ

διδακτικζσ

ςτρατθγικζσ

με

τισ

δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Συνικωσ οι δραςτθριότθτεσ
εμπζδωςθσ λαμβάνουν χϊρα μζςω ερωταποκρίςεων, πρακτικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων και
εφαρμογισ των γνϊςεων που ζχουν αποκτθκεί ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Το
υπολογιςτικό περιβάλλον που εμπλζκεται ςτο ςενάριο μπορεί να παίξει κακοριςτικό ρόλο
και ςτθ φάςθ αυτι, οπότε είναι απαραίτθτθ θ τεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ του. Τα ερωτιματα
που τίκενται ςτθν προθγοφμενθ φάςθ (δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ
αντικειμζνου) ςχετικά με τισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, τισ διδακτικζσ καταςτάςεισ, τισ

7

Θ διδακτικι κατάςταςθ ορίηεται ωσ το ςφνολο των οργανωμζνων ενεργειϊν του εκπαιδευτικοφ που
αφοροφν τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε ζνα υποκείμενο που μακαίνει και ςε ζνα υποκείμενο που διδάςκει
και το περιβάλλον που κινθτοποιεί ο εκπαιδευτικόσ ϊςτε ο μακθτισ να αποκτιςει ι να οικοδομιςει
μια ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ.
8

Θ διδακτικι βοικεια αφορά τθν υποςτιριξθ ι τθν κακοδιγθςθ που προςφζρει ο εκπαιδευτικόσ
άλλοτε ρθτά και άλλοτε άρρθτα ςτουσ μακθτζσ. Μπορεί να είναι υποςτθρικτικι, ςυνερευνθτικι ι
κακοδθγθτικι και βαςίηεται ςτον προφορικό λόγο του εκπαιδευτικοφ αλλά και ςτο χρθςιμοποιοφμενο
διδακτικό υλικό (ςχιματα, καταςκευζσ, λογιςμικό, κλπ.). Διδακτικι βοικεια μπορεί επίςθσ να
προςφζρει κάποιοσ μακθτισ ςε κάποιον άλλο μακθτι ςτο πλαίςιο μιασ ςυνεργατικισ
δραςτθριότθτασ.
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διδακτικζσ βοικειεσ, τθν οργάνωςθ των αλλθλεπιδράςεων, κλπ. αφοροφν προφανϊσ και τθ
φάςθ αυτι. Επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφνται ςτθ φάςθ αυτι πρζπει να
καλφπτουν τα παρακάτω τουλάχιςτον ερωτιματα:
1. Ροιεσ ερωτιςεισ εμπζδωςθσ κζτει το ςενάριο ϊςτε να ενκαρρφνεται θ καταςκευι τθσ
γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν για
τθν προσ μελζτθ ζννοια;
2. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ προτείνει το ςενάριο που αφοροφν
άμεςα τισ γνϊςεισ που πρζπει να εμπεδωκοφν;
3. Τι τφπου προβλθματικζσ καταςτάςεισ προτείνονται ςτουσ μακθτζσ μζςω του ςεναρίου
ϊςτε να υποςτθριχκεί θ εμπζδωςθ των γνϊςεων που ζχουν αποκτθκεί ςτο πλαίςιό του;

δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ, παρότι αποτελοφν εγγενζσ τμιμα τθσ υλοποίθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, μελετϊνται ςτθν επόμενθ φάςθ (φάςθ ΣΤ) που άπτεται τθσ
γενικότερθσ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του ςεναρίου.

ε) Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ
Οι μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςυνιςτοφν εγγενζσ τμιμα του ςεναρίου και λαμβάνουν
χϊρα τόςο ςτθν τάξθ όςο και εκτόσ τάξθσ. Γίνεται ςυνικωσ αντιπαραβολι και ςφγκριςθ των
γνϊςεων που αποκτικθκαν με τισ αρχικζσ ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ και προτείνεται
δουλειά για το ςπίτι, εάν αυτό προβλζπεται από το πρόγραμμα ςπουδϊν. Ο όροσ
«μεταγνϊςθ» αναφζρεται ςτθ γνϊςθ που διακζτουμε ςχετικά με τθ δικι μασ γνωςτικι
διαδικαςία (και αφορά τθν αντίλθψθ, τθν προςοχι, τθ μνιμθ, τθ ςκζψθ, τθ γλϊςςα και τθ
μάκθςθ), ςτο αποτζλεςμα τθσ και ςε οτιδιποτε ςχετίηεται με αυτά. Θ μεταγνϊςθ αφορά ςτθ
μάκθςθ τθσ μάκθςθσ (ι με άλλα λόγια ςτθν επίγνωςθ του τρόπου με τον οποίο
μακαίνουμε). Οι μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ διεξάγονται ςυνικωσ προσ το τζλοσ ενόσ
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Στισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ θ εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να
επιςτρζψουν και διατυπϊςουν τθν αρχικι «δικι τουσ» εναλλακτικι ιδζα ι αναπαράςταςθ
(αν χρειαςτεί τουσ τθν παρουςιάηει θ ίδια), να τθν αντιπαραβάλλουν με τθν προτεινόμενθ
από το πρόγραμμα ςπουδϊν, να αναςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτζσ και να ςυηθτιςουν ι να
καταγράψουν τα υπζρ και τα κατά των δφο διαφορετικϊν ιδεϊν. Θ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων που υποςτθρίηονται από κατάλλθλα υπολογιςτικά περιβάλλοντα
είναι πλζον ςυνικθσ πρακτικι. Είναι ςυνεπϊσ απαραίτθτο να τεκμθριωκεί ο τρόποσ με τον
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οποίο το χρθςιμοποιοφμενο από το ςενάριο υπολογιςτικό περιβάλλον ςυμβάλει ςτθ φάςθ
αυτι. Συνικωσ οι μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ αφοροφν:


Σφνοψθ του μακιματοσ και των νζων γνϊςεων που αποκτικθκαν (ςυνικωσ
δθμιουργείται ζνα διάγραμμα ςφνοψθσ ι ζνασ εννοιολογικόσ χάρτθσ).



Αντιπαραβολι των αρχικϊν ιδεϊν και αναπαραςτάςεων των μακθτϊν με τισ νζεσ
γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςτο μάκθμα (τι πιςτεφαμε αρχικά, τι νζο ζχουμε μάκει, πωσ
ζχουν αλλάξει οι ιδζεσ και οι απόψεισ μασ …). Μπορεί να υλοποιθκεί με τθ ςφγκριςθ
αρχικϊν και τελικϊν εννοιολογικϊν χαρτϊν.



Δουλειά για το ςπίτι (να περιγραφεί ςαφϊσ, όταν απαιτείται από το ςενάριο)



Μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ (τι κερδίςατε από αυτό το μάκθμα;)

ςτ) Θ αξιολόγθςθ (μακθτι και εκπαιδευτικοφ ςεναρίου)
Θ αξιολόγθςθ αφορά τόςο τθ μακθςιακι πορεία των μακθτϊν όςο και το ίδιο το ςενάριο.
Ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο εμπεριζχει ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ
ςχετικζσ με τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αποτελοφν εγγενζσ
τμιμα του ςεναρίου και χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να εκτιμιςουμε τθν αποτελεςματικότθτα
των δραςτθριοτιτων που προθγικθκαν. Ρρόκειται ςυχνά για δραςτθριότθτεσ που
προςφζρουν εκ νζου τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ να προςεγγίςουν ηθτιματα ςτα οποία
ενδζχεται να ζχουν ακόμα γνωςτικζσ ανάγκεσ.
Για κάκε ςτόχο που ζχει τεκεί ςτθ φάςθ Γ του ςεναρίου είναι ςκόπιμο να δθμιουργθκεί ζνα
κριτιριο (όπωσ ερϊτθςθ, άςκθςθ, πρόβλθμα, εννοιολογικόσ χάρτθσ, κλπ.) με το οποίο κα
ελζγχεται θ επίτευξι του.
Θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει ςυνικωσ
1. Αςκιςεισ ςωςτοφ – λάκουσ, πολλαπλϊν επιλογϊν, ςυμπλιρωςθσ κενϊν, κλπ.
2. Ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ (ανοικτοφ τφπου) που κζτει το ςενάριο ϊςτε να διερευνθκεί θ
κατανόθςθ τθσ υπό μελζτθ ζννοιασ από τουσ μακθτζσ.
3. Δραςτθριότθτεσ ςχεδίαςθσ (π.χ. κάνουν μία ηωγραφιά, δθμιουργοφν ζνα διάγραμμα
ροισ),
4. Δραςτθριότθτεσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (δθμιουργοφν ζναν νοθτικό χάρτθ),
5. Δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων,
6. Δραςτθριότθτεσ καταςκευισ (π.χ. δθμιουργοφν μια καταςκευι).
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Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ είναι επικυμθτι θ ενςωμάτωςθ υπολογιςτικϊν
περιβαλλόντων, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία λιγότερο ι
περιςςότερο αποτελεςματικισ αξιολόγθςθσ.
Θ αξιολόγθςθ του ςεναρίου εκλαμβάνει ςυνικωσ δφο μορφζσ: α) διαμορφωτικι αξιολόγθςθ
κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα
που ανακφπτουν από τθν εφαρμογι του και β) τελικι αξιολόγθςθ που ςχετίηεται με τθν
επίτευξθ των ςτόχων του ςεναρίου, τθ διαδικαςία υλοποίθςισ του, τθν αποτελεςματικι
χριςθ των χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων, κλπ.

Η. Οδθγίεσ – παρατθριςεισ, βιβλιογραφία
Στθ φάςθ αυτι παρζχονται τυχόν οδθγίεσ και παρατθριςεισ που πρζπει να λάβει υπόψθ του
θ εκπαιδευτικόσ και αφοροφν τθν ορκι διεξαγωγι του ςεναρίου. Στο πλαίςιο αυτό,
καταγράφονται όλα τα απαραίτθτα ςχόλια, παρατθριςεισ και οδθγίεσ που χρειάηεται μια
εκπαιδευτικόσ ϊςτε να μπορζςει να πραγματοποιιςει το εκπαιδευτικό ςενάριο ςε
περιβάλλον πραγματικισ τάξθσ. Τζλοσ, είναι απαραίτθτο να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία τθσ
βιβλιογραφίασ που χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου.

Εναλλακτικό μοντζλο ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με αφετθρία και βάςθ
τισ «Ανάγκεσ των μακθτϊν»
Το μοντζλο που προτείνεται αποτελεί ζνα ενδεικτικό εναλλακτικό μοντζλο ςχεδίαςθσ
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με αφετθρία και βάςθ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν. Το γεγονόσ ότι θ
ςχεδίαςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ξεκινάει από τισ ανάγκεσ των μακθτϊν, το κακιςτά
περιςςότερο μακθτοκεντρικό και λιγότερο γνωςιοκεντρικό από αυτό που ζχει ιδθ προτακεί
ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Είναι όμωσ ανάγκθ να

τεκμθριωκεί, να εφαρμοςκεί, να

αξιολογθκεί και να αναπτυχκεί περαιτζρω ϊςτε να αποτελζςει μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ
διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ. Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι φάςεισ του προτεινόμενου
μοντζλου οι οποίεσ βρίςκονται ςε ςτενι ςχζςθ και αλλθλεπίδραςθ.
Α. Ανάγκεσ των μακθτϊν που αφοροφν:
1. ςτθν κοινωνικι τουσ ςυμβίωςθ και λειτουργία (κατανόθςθ, προςαρμογι,
ςφγκρουςθ, ανακεϊρθςθ, διαμόρφωςθ, δθμιουργία κτλ)
2. ςτθ ςχζςθ τουσ με το φυςικό και τεχνολογικό περιβάλλον (κατανόθςθ,
αξιοποίθςθ/χριςθ, πρόβλεψθ, δθμιουργία, προςταςία)
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3. ςτθ ςχζςθ τουσ με τουσ ίδιουσ τουσ εαυτοφσ τουσ (φυςιολογικζσ ανάγκεσ, ανάγκεσ
αςφάλειασ, κοινωνικζσ ανάγκεσ, ανάγκεσ αναγνϊριςθσ, ανάγκεσ αυτοολοκλιρωςθσ)
Με βάςθ τθν κάλυψθ κάποιασ ι κάποιων από τισ παραπάνω ανάγκεσ πραγματοποιείται ο
Β. «Κακοριςμόσ των διδακτικϊν ςτόχων»
και με βάςθ τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ πραγματοποιείται ο
Γ. «Ρροςδιοριςμόσ του διδακτικοφ αντικειμζνου».
Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ
Δ. Ανίχνευςθ πρότερων γνϊςεων & αναπαραςτάςεων, ικανοτιτων και ςτάςεων, θ
Ε. Δθμιουργία Διδακτικοφ Υλικοφ και Δραςτθριοτιτων Σεναρίου και θ
ΣΤ. Αξιολόγθςθ
με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ςτο μοντζλο που αναπτφχκθκε ςτθν
προθγοφμενθ ενότθτα.

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ
Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα δφο (2) διδακτικϊν
ωρϊν που να αφορά ςτθν εφαρμογι και ςτθν αξιολόγθςθ του
Δραςτθριότθτα 1θ

μοντζλου ΓΤΡΡ ςε ζνα μάκθμα Ρλθροφορικισ. Δθλαδι ςχεδιάςτε
ζνα

μάκθμα

2

(διδακτικϊν)

ωρϊν

και

προςπακιςτε

να

προςδιορίςετε τα ςτοιχεία ΓΤΡΡ που απαιτοφνται για τθ
διδαςκαλία του.
Μελετιςτε το κεωρθτικό μζροσ και επιςθμάνετε τουσ οριςμοφσ
Δραςτθριότθτα 1*

βαςικϊν εννοιϊν:
Κεωρία ΓΤΡΡ
Διδακτικά ςενάρια.
Κεωρείςτε ζνα από τα ςενάρια που ζχετε ιδθ χρθςιμοποιιςει (ςε

Δραςτθριότθτα 2θ

κάποιο περαςμζνο μάκθμα) και δοκιμάςτε να εντοπίςετε τα ςθμεία
που αναφζρονται ςτθ κεωρθτικι περιγραφι

Δραςτθριότθτα 3θ

Αναπτφξτε μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα δυο ωρϊν (3) ωρϊν
που να αφορά ςτθν ανάπτυξθ, παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ - ανά
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μικρι ομάδα εργαςίασ- ενόσ αυκεντικοφ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου,
το οποίο χρθςιμοποιεί ΤΡΕ ςτα μακιματα τθσ Ρλθροφορικισ
ακολουκϊντασ ζνα ςυγκεκριμζνο μοντζλο ανάπτυξθσ
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων

ΕΡΩΣΘΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
(1) Ωσ διδακτικό ςενάριο, κεωροφμε τθν περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ με εςτιαςμζνο
γνωςτικό αντικείμενο, ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, διδακτικζσ αρχζσ
και πρακτικζσ και προςδιοριςμζνουσ διδακτικοφσ πόρουσ.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

(2) Ρροκειμζνου να διδαχκεί μια ενότθτα θ οποία (γνωρίηουμε ότι) παρουςιάηει
αρκετζσ δυςκολίεσ για τουσ μακθτζσ, μποροφμε να επιλζξουμε ανάμεςα από
διαφορετικοφσ τφπουσ λογιςμικϊν ζτςι ϊςτε να οργανϊςουμε ζνα κατάλλθλο
διδακτικό ςενάριο (ενδεχομζνωσ με διάρκεια μεγαλφτερθ από 1 διδακτικι
ϊρα).
Θ ενότθτα αυτι, για μια αποτελεςματικι τθσ διδαςκαλία, απαιτεί υπολογιςτικά
εργαλεία με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
(α) ζνα περιβάλλον το οποίο να επιτρζπει τθν εκτζλεςθ εφκολων, αλλά μεγάλου
πλικουσ αρικμθτικϊν πράξεων
(β) ζνα περιβάλλον το οποίο να επιτρζπει τθ ςφνταξθ γραπτϊν αναφορϊν οι οποίεσ
να είναι διαμοιράςιμεσ μεταξφ πολλϊν χρθςτϊν για περαιτζρω παράλλθλθ
επεξεργαςία
(γ) ζνα περιβάλλον ςτο οποίο να είναι δυνατι παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ ενόσ
φαινομζνου, υπό τον ζλεγχο του χριςτθ (μακθτι ι μακιτριασ).
Ροια από τα λογιςμικά που ακολουκοφν, ςφμφωνα με τισ παραπάνω πλθροφορίεσ,
είναι τα καταλλθλότερα για τθν οργάνωςθ μιασ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ:
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(1) λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου ι κειμενογράφου
(2) λογιςμικό πρακτικισ και εκγφμναςθσ (drill and practice)
(3) υπολογιςτικό φφλλο
(4)

λογιςμικό που να επιτρζπει τθν ψθφιακι μεταφορά αρχείων (όπωσ τθν

επιςφναψθ ςε θλεκτρονικό μινυμα)
(5) λογιςμικό κακοδιγθςθσ και μάκθςθσ ςχετικό με τθν προσ διδαςκαλία ζννοια
(6) λογιςμικό προςομοίωςθσ ςχετικό με τθν προσ διδαςκαλία ζννοια
Καταλλθλότερα είναι τα λογιςμικά:
(1) τα 1,2,3,4
(2) τα 2,3,4,6
(3) τα 2,4,5,6
(4) τα 1,3,4,6
(5) τα 1,3,4,5

ΧΡΘΘ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΘΓΩΝ
Δεν αναφζρονται

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new
framework for teacher knowledge . Teachers College Record 108 (6), 1017-1054).
Για μια ανάλογθ περιγραφι διδακτικϊν ςεναρίων για τα Μακθματικά: Dagdidelis, V., & I.
Papadopoulos 2010. Didactic Scenarios and ICT: A Good Practice Guide. Στο M. D. Lytras, et al.
(Εds.), Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform. First
International Conference, TECH EDUCATION 2010. Athens, Greece, May 19-21, 117-123. Berlin
Heidelberg: Springer.
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Επίςθσ το κείμενο:
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3ancient_greek_polkastouloumis_0.pdf
αναπτφςςει προτάςεισ για μια ειςαγωγι ςτα διδακτικά ςενάρια ςτα γλωςςικά μακιματα.

ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Για μια ειςαγωγι ςτθ κεωρία των Mishra και Keller, μπορεί κανείσ να ςυμβουλευτεί τθ
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_Pedagogical_Content_Knowledge
(τελευταία επίςκεψθ 6 Οκτωβρίου 2012).
Ραρεμπιπτόντωσ, είναι ενδιαφζρουςα θ ιςτορία του WIKI που ιταν αφιερωμζνο ςτθ κεωρία
του TPACK (περιγράφει o Koehller):
“The TPACK wiki is dead and gone. Simply put, it was too much effort to be constantly undoing what the spammers were doing to the site. In the last month alone, 400 spam pages
were created, the front page was consistently defaced, and 900 users were created (only 2
legitimately edited the site).
That said, the idea of a WIKI is appealing. Instead of opening up the site to editing for all
comers, this site will restrict editing to those who are interested in TPACK…”

ΙΣΟΧΩΡΟΙ
Στον ιςτοχϊρο:
http://www.tpck.org/
όπωσ και ςτον:
http://punya.educ.msu.edu/2008/01/12/mishra-koehler-2006/
υπάρχουν πολλζσ αναφορζσ ςτθ κεωρία των Mishra και Koehller για τθ Γνϊςθ Τεχνολογίασ,
Ραιδαγωγικισ, Ρεριεχομζνου (τελευταία επίςκεψθ 6 Οκτωβρίου 2012).
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Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3
Διδακτικι αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Θ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ, όπωσ προκφπτει από τθ διεκνι
βιβλιογραφία, ςυνοδεφεται από ποικίλεσ δυςκολίεσ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα
ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ δεν
πραγματοποιείται ζχοντασ ωσ βαςικό ςτόχο τθν ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων τθσ
ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ προγραμματιςμοφ, αλλά τθν παρουςίαςθ κατά κφριο λόγο των
βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν (δομι ακολουκίασ, επιλογισ και επανάλθψθσ). Το
αποτζλεςμα είναι να μθν γίνονται κατανοθτζσ οι βαςικζσ αντικειμενοςτρεφείσ δομζσ και
ςτθν ουςία οι μακθτζσ να αναπτφςςουν προγράμματα που βαςίηονται ςτθν τεχνικι του
δομθμζνου προγραμματιςμοφ χρθςιμοποιϊντασ μια αντικειμενοςτρεφι γλϊςςα.
Το παρόν επιμορφωτικό ςενάριο αςχολείται με το ηιτθμα τθσ ανάδειξθσ των ςτοιχείων
εκείνων που διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικι οργάνωςθ τθσ
διδαςκαλίασ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ ςε μακθτζσ. Διαπραγματεφονται
ηθτιματα, όπωσ:


οι βαςικζσ ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ και θ ςθμαςία τουσ,



οι καταγεγραμμζνεσ δυςκολίεσ και παρανοιςεισ,



γνωςτά διδακτικά προβλιματα,



εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μικρόκοςμοι προγραμματιςμοφ.

2.

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 3-4 διδακτικζσ ϊρεσ.

3.

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Οι επιμορφοφμενοι πρζπει:
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Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ και να
είναι ςε κζςθ να οργανϊνουν τθ διδαςκαλία του με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
αναδεικνφεται θ ςθμαςία και ο ρόλοσ τουσ.



Να γνωρίηουν τισ δυςκολίεσ/παρανοιςεισ που ςυνοδεφουν τθν εκμάκθςθ των βαςικϊν
αντικειμενοςτρεφϊν εννοιϊν και να είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν και να
αντιμετωπίηουν τθν εμφάνιςι τουσ ςτθ διδακτικι πράξθ.



Να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό (ερωτιςεισ,
δραςτθριότθτεσ)

λαμβάνοντασ

υπόψθ

τισ

προαναφερκείςεσ

δυςκολίεσ

και

παρανοιςεισ και να το αξιοποιοφν κατάλλθλα ςτθ διδακτικι πράξθ.


Να γνωρίηουν τα καταγεγραμμζνα διδακτικά προβλιματα και να είναι ςε κζςθ να
οργανϊνουν κατάλλθλα τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ
ανάλογα με το πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται.



Να γνωρίηουν τισ γενικζσ δυςκολίεσ που ςυνοδεφουν ζνα μάκθμα ειςαγωγισ ςτον
προγραμματιςμό και τα πλεονεκτιματα που παρζχει θ χριςθ προγραμματιςτικϊν
μικρόκοςμων.



Να γνωρίηουν τουσ προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ που υπάρχουν διακζςιμοι για
τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ.



Να είναι ςε κζςθ να επιλζγουν τον καταλλθλότερο για κάκε περίπτωςθ μικρόκοςμο
και να αξιοποιοφν κατάλλθλα τισ δυνατότθτζσ του ςτθ διδακτικι πράξθ.

4.

ΕΠΙΣΘΜΟΛΟΓΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ
τόχοι διδαςκαλίασ αντικειμενοςτρεφοφσ προγρ/μοφ

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να οργανϊνουν τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν
αντικειμενοςτρεφϊν

εννοιϊν

και

τθσ

αντικειμενοςτρεφοφσ

τεχνικισ

ανάπτυξθσ

προγραμμάτων και όχι απλά ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων με μια αντικειμενοςτρεφι
γλϊςςα. Στόχοσ δεν αποτελεί θ εκμάκθςθ τθσ ςφνταξθσ μιασ αντικειμενοςτρεφοφσ γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ, αλλά των εννοιϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ.
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να μποροφν να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ που κα ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων με
τθν αντικειμενοςτρεφι τεχνικι. Ζνα αντικειμενοςτρεφζσ πρόγραμμα δθμιουργεί ςτθν ουςία
ςτον υπολογιςτι ζνα μοντζλο ενόσ ςυςτιματοσ του κόςμου. Κεντρικό ρόλο ςτθν επίλυςθ
ενόσ προβλιματοσ παίηει θ μοντελοποίθςι του. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να δϊςει ζμφαςθ
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ςτθ διαδικαςία εντοπιςμοφ των οντοτιτων (αντικειμζνων) από τα οποία είναι δομθμζνο το
μοντζλο του ςυςτιματοσ που κα αναπαραςτακεί με το πρόγραμμα που κα αναπτυχκεί.
Στθν περίπτωςθ που οι μακθτζσ ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία με μια διαδικαςτικι γλϊςςα
προγραμματιςμοφ (ι ψευδογλϊςςα) είναι απαραίτθτο ο εκπαιδευτικόσ να τονίςει από τθν
αρχι τισ διαφορετικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςχεδίαςθ τθσ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ με τθν
τεχνικι του δομθμζνου και του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ.

Βαςικζσ ζννοιεσ
Οι δφο βαςικότερεσ ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ είναι θ ζννοια τθσ
κλάςθσ και του αντικειμζνου, οι οποίεσ μάλιςτα ςφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία πολλζσ
φορζσ ςυγχζονται. Θ διδαςκαλία τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ προγραμματιςμοφ πρζπει να
επικεντρωκεί ςτισ παρακάτω ζννοιεσ:


Θ αναπαράςταςθ των οντοτιτων/τμθμάτων ενόσ ςυςτιματοσ του κόςμου για το οποίο
δθμιουργοφμε ζνα μοντζλο ςτον υπολογιςτι γίνεται με τα αντικείμενα.



Τα αντικείμενα ανάλογα με τισ ιδιότθτεσ που τα χαρακτθρίηουν και τισ λειτουργίεσ που
μποροφν να εκτελοφν κατθγοριοποιοφνται και περιγράφονται με ζνα γενικό τρόπο ςε
μια κλάςθ. Για κάκε διαφορετικό είδοσ αντικειμζνων πρζπει να ορίςουμε μία
ξεχωριςτι κλάςθ.



Μια κλάςθ περιγράφει με ζνα γενικό (αφθρθμζνο) τρόπο:
(1) τισ ιδιότθτεσ που χαρακτθρίηουν ζνα είδοσ αντικειμζνων ι αλλιϊσ τισ τιμζσ
δεδομζνων που χαρακτθρίηουν τθν κατάςταςθ τουσ. Οι τιμζσ των ιδιοτιτων αυτϊν
αποκθκεφονται ςε ειδικζσ μεταβλθτζσ που δθλϊνονται ςτθν κλάςθ και
ονομάηονται πεδία. Οι τιμζσ αυτζσ μποροφν να αλλάηουν κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ
προγράμματοσ, αλλάηοντασ ταυτόχρονα και τθν κατάςταςθ του αντικειμζνου.
(2) τισ λειτουργίεσ που κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά ενόσ είδουσ αντικειμζνων και
προςδιορίηουν, μεταξφ άλλων, τον τρόπο επεξεργαςίασ των δεδομζνων που
περικλείει το κάκε αντικείμενο. Θ περιγραφι του τρόπου εκτζλεςθσ μιασ
ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ γίνεται γράφοντασ μια ομάδα εντολϊν ςτθν οποία
δίνουμε ζνα ςυγκεκριμζνο όνομα και μποροφμε να εκτελοφμε για κάκε
αντικείμενο τθσ κλάςθσ, όποτε χρειάηεται. Θ υλοποίθςθ κάκε τζτοιασ λειτουργίασ
ονομάηεται μζκοδοσ. Συχνά επίςθσ αναφζρουμε ότι ςτζλνουμε ςε ζνα αντικείμενο
ζνα μινυμα και αυτό ανταποκρίνεται εκτελϊντασ τθν αντίςτοιχθ μζκοδο.



Από τθ ςτιγμι που κα ορίςουμε μια κλάςθ μποροφμε να δθμιουργιςουμε όςα
αντικείμενα, ι αλλιϊσ ςτιγμιότυπα, χρειαηόμαςτε για τθν επίλυςθ ενόσ δεδομζνου
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προβλιματοσ. Θ κλάςθ αποτελεί το καλοφπι βάςει του οποίου καταςκευάηονται τα
αντικείμενα. Κάκε ςτιγμιότυπο/αντικείμενο μιασ κλάςθσ ζχει τισ ιδιότθτεσ (πεδία) και
μπορεί να εκτελζςει τισ λειτουργίεσ (μεκόδουσ) τθσ κλάςθσ από τθν οποία προζρχεται.
Πλα τα ςτιγμιότυπα μιασ κλάςθσ ζχουν τα ίδια πεδία, αλλά οι τιμζσ των πεδίων αυτϊν
και ςυνεπϊσ θ κατάςταςθ των αντικειμζνων μιασ δεδομζνθσ κλάςθσ μπορεί να
διαφζρει.


Πταν δθμιουργοφμε ζνα νζο αντικείμενο του δίνουμε ζνα όνομα προκειμζνου να
μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να αναφερκοφμε ςε αυτό μζςω του προγράμματόσ μασ και να
του ςτείλουμε μθνφματα, και επίςθσ αρχικοποιοφμε τα πεδία του κακορίηοντασ ζτςι
τθν αρχικι του κατάςταςθ. Θ δθμιουργία ενόσ νζου αντικειμζνου γίνεται καλϊντασ μια
ειδικι μζκοδο που ορίηεται ςτθν κλάςθ του αντικειμζνου και ονομάηεται
καταςκευαςτισ.

Βαςικι ζννοια ςτον αντικειμενοςτρεφι προγραμματιςμό αποτελεί και θ κλθρονομικότθτα, ο
οριςμόσ δθλαδι μιασ κλάςθσ ωσ επζκταςθ κάποιασ άλλθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ νζα
κλάςθ ονομάηεται υποκλάςθ και εκείνθ από τθν οποία κλθρονομεί υπερκλάςθ. Μια
υποκλάςθ κλθρονομεί από τθν υπερκλάςθ τισ ιδιότθτεσ (πεδία) και τισ λειτουργίεσ
(μεκόδουσ) τθσ, και τθν επεκτείνει με επιπλζον λειτουργίεσ ι/και πεδία. Θ ζννοια τθσ
κλθρονομικότθτασ μπορεί εφκολα να διδαχκεί ςε ειδικά ςχεδιαςμζνα περιβάλλοντα, όπωσ
για παράδειγμα ςε ζνα προγραμματιςτικό μικρόκοςμο, αλλά θ διδαςκαλία ςε μια ςυμβατικι
αντικειμενοςτρεφι γλϊςςα είναι ςθμαντικά πιο δφςκολθ.

Δραςτηριότητα 1
Αναπτφξτε μία ειςαγωγικι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα (ι φφλλο
δραςτθριοτιτων)

που

να

ζχει

ωσ

ςτόχο

τθν

ανάδειξθ

τθσ

αντικειμενοςτρεφοφσ τεχνικισ ςχεδίαςθσ ςτο πλαίςιο επίλυςθσ ενόσ απλοφ προβλιματοσ. Θ
δραςτθριότθτα αυτι κα ζχει ωσ ςτόχο τον εντοπιςμό των κλάςεων (ι τθσ κλάςθσ) που
απαιτοφνται για τθν αναπαράςταςθ των αντικειμζνων που προχποκζτει θ επίλυςθ του
προβλιματοσ, κακϊσ επίςθσ και των ιδιοτιτων και των λειτουργιϊν των αντικειμζνων που
αναπαριςτά θ κάκε κλάςθ (και όχι τθν ανάπτυξθ κϊδικα).

5.

ΔΤΚΟΛΙΕ, ΠΑΡΑΝΟΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ

Θ διδαςκαλία και εκμάκθςθ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ ςυνοδεφεται από
ποικίλεσ δυςκολίεσ και παρανοιςεισ. Πταν ο εκπαιδευτικόσ ζχει γνϊςθ των ςχετικϊν
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ευρθμάτων που ζχουν καταγραφεί ςτθ διεκνι βιβλιογραφία είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςει και
να αναπτφξει κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό (παραδείγματα, ερωτιςεισ, δραςτθριότθτεσ)
προκειμζνου να αποφευχκεί ςτο βακμό που αυτό είναι δυνατό θ εμφάνιςθ ςυγκεκριμζνων
δυςκολιϊν/παρανοιςεων, ι τουλάχιςτον

να αντιμετωπιςτοφν οι δυςκολίεσ αυτζσ

ευκολότερα.
Πςον αφορά ςτισ παρανοιςεισ, ι αλλιϊσ λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ, που ζχουν καταγραφεί,
ιδιαίτερθ βαρφτθτα πρζπει να δοκεί ςτισ ακόλουκεσ:


Σαφτιςθ κλάςθσ/αντικειμζνου: αρκετοί ςπουδαςτζσ ςυγχζουν τισ ζννοιεσ τθσ κλάςθσ
και του αντικειμζνου και δεν μποροφν να τισ διαχωρίςουν (Holland et al., 1997).

Θ ςχεδίαςθ τθσ λφςθσ ςε ζνα πρόβλθμα με τθν αντικειμενοςτρεφι τεχνικι
προγραμματιςμοφ προχποκζτει:
 τον εντοπιςμό των οντοτιτων (βαςικϊν ςτοιχείων) του προβλιματοσ,
 τθν μοντελοποίθςθ κάκε οντότθτασ, τον εντοπιςμό δθλαδι των ιδιοτιτων (πεδίων)
και των λειτουργιϊν (μεκόδων) τθσ με απϊτερο ςτόχο τον οριςμό μιασ κλάςθσ που
τθν αναπαριςτά
 τθ δθμιουργία των απαραίτθτων αντικειμζνων από κάκε κλάςθ και τθν αποςτολι
των κατάλλθλων αντικειμζνων (εκτζλεςθ των κατάλλθλων μεκόδων) για τθν
επίλυςθ του προβλιματοσ.
Αν ο μακθτισ δεν κατανοιςει ότι μια κλάςθ περιγράφει με αφθρθμζνο τρόπο ζνα είδοσ
αντικειμζνων, κακϊσ επίςθσ και το γεγονόσ ότι μποροφμε ςτο πλαίςιο επίλυςθσ ενόσ
προβλιματοσ να δθμιουργιςουμε οποιοδιποτε αρικμό αντικειμζνων (ςτιγμιοτφπων) από
μια κλάςθ τότε θ δυςκολία ςχεδίαςθσ μιασ αντικειμενοςτρεφοφσ λφςθσ ςε ζνα πρόβλθμα
είναι πολφ μεγάλθ.
Ο εντοπιςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρανόθςθσ από τον εκπαιδευτικό μπορεί να γίνει εφκολα
απευκφνοντασ ςχετικζσ ερωτιςεισ ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου ςτουσ μακθτζσ ι δίνοντασ τον
προςδιοριςμό ενόσ απλοφ προβλιματοσ και ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ να κακορίςουν τισ
απαιτοφμενεσ κλάςεισ και αντικείμενα. Επίςθσ, ο οριςμόσ από τουσ μακθτζσ ενόσ
αντιγράφου (ι περιςςότερων αντιγράφων) μιασ κλάςθσ με διαφορετικό όνομα και θ
δθμιουργία ενόσ αντικειμζνου από κάκε μία κλάςθ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, αντί
για τον οριςμό μιασ κλάςθσ και τθν δθμιουργία του κατάλλθλου αρικμοφ αντικειμζνων από
αυτι, είναι μια ςυχνι απόρροια τθσ παρανόθςθσ ότι κλάςθ και αντικείμενο είναι ζννοιεσ
ταυτόςθμεσ.
Για τθν αποφυγι τθσ παρανόθςθσ ότι οι ζννοιεσ κλάςθ και αντικείμενο είναι ζννοιεσ
ταυτόςθμεσ, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει από τα πρϊτα μακιματα
παραδείγματα και αςκιςεισ, ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται περιςςότερα ζνα αντικείμενα από
κάκε κλάςθ.
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Σαφτιςθ

αντικειμζνου/μεταβλθτισ:

κάκε

αντικείμενο

αποτελεί

απλά

ζνα

«περιτφλιγμα» μιασ μεταβλθτισ.
Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί για λόγουσ απλότθτασ παρουςιάηουν ςτα αρχικά
μακιματα παραδείγματα ςτα οποία χρθςιμοποιείται ζνα μόνο πεδίο, ι αλλιϊσ μία
μεταβλθτι ςτιγμιοτφπου (instance variable), ςε κάκε κλάςθ. Θ χριςθ τζτοιου είδουσ
παραδειγμάτων είναι πολφ πικανό να δθμιουργιςει τθν παρανόθςθ ότι ζνα αντικείμενο
είναι απλά ζνα «περιτφλιγμα» μιασ μεταβλθτισ χωρίσ κάποια λειτουργικότθτα, και γι’ αυτό
κα πρζπει να αποφεφγεται.


Σα αντικείμενα είναι απλζσ εγγραφζσ χωρίσ ςυμπεριφορά: δεν γίνεται αντιλθπτό ότι θ
ςυμπεριφορά ενόσ αντικειμζνου μπορεί να αλλάξει ουςιαςτικά ανάλογα με τθν
κατάςταςι του (Holland et al., 1997).

Αρκετζσ φορζσ οι εκπαιδευτικοί ςχεδιάηουν παραδείγματα και αςκιςεισ ςτισ οποίεσ τα
αντικείμενα ςυμπεριφζρονται ωσ απλζσ εγγραφζσ δεδομζνων χωρίσ καμία απολφτωσ
λειτουργικότθτα (ςυμπεριφορά). Για παράδειγμα, χρθςιμοποιείται μια κλάςθ VideoGame
που αναπαριςτά θλεκτρονικά παιχνίδια και ζχει ωσ πεδία τον τίτλο του παιχνιδιοφ, τον
δθμιουργό, τθν πλατφόρμα κτλ. Ραρόλο που το κζμα αυτό προςελκφει (ενδεχομζνωσ) το
ενδιαφζρον των μακθτϊν, δεν αναδεικνφει το γεγονόσ ότι τα αντικείμενα ζχουν
ςυμπεριφορά, θ οποία μάλιςτα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ. Τα
παραδείγματα που χρθςιμοποιοφνται και οι αςκιςεισ που ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ
πρζπει να αναφζρονται ςε αντικείμενα που περικλείουν δεδομζνα, αλλά ζχουν και
ςυμπεριφορά που μπορεί μάλιςτα να αλλάξει ουςιαςτικά ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ
(τισ τρζχουςεσ τιμζσ δεδομζνων των πεδίων τουσ). Για παράδειγμα, μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί μια κλάςθ που αναπαριςτά ζνα Λογαριαςμό (ι καλφτερα τον Κουμπαρά)
ενόσ μακθτι. Ζνα αντικείμενο τθσ κλάςθσ αυτισ κα ςυμπεριφερκεί διαφορετικά ςε μια
αίτθςθ ανάλθψθσ, ανάλογα με τον αν υπάρχει υπόλοιπο ι όχι ςτο λογαριαςμό.


Δεν αξιοποιείται θ λειτουργικότθτα των μεκόδων και επαναλαμβάνεται ζνα τμιμα
κϊδικα αντί να ορίηεται μια μζκοδοσ (Fleury, 2001).

Οι μακθτζσ ςυχνά επαναλαμβάνουν πανομοιότυπα τμιματα κϊδικα ςε διάφορα ςθμεία
ενόσ προγράμματοσ, αντί να ορίηουν μια μζκοδο για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
λειτουργίασ και ςτθ ςυνζχεια να τθν καλοφν ςτα απαραίτθτα ςθμεία. Ειδικά, όταν το
ςυγκεκριμζνο τμιμα κϊδικα εκτελείται μζςω άλλων μεκόδων, υπάρχουν μακθτζσ που
ακόμα και αν αντιλθφκοφν ότι το ςυγκεκριμζνο τμιμα κϊδικα κα μποροφςε να αποτελζςει
μια μζκοδο προτιμοφν αντί αυτοφ να επαναλαμβάνουν το ίδιο τμιμα κϊδικα. Ππωσ ζχουν
αναφζρει και άλλοι ερευνθτζσ θ κλιςθ μεκόδων μζςα από άλλεσ μεκόδουσ προκαλεί
δυςκολίεσ ςε αρκετοφσ μακθτζσ.
Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ετοιμάςει από τα πρϊτα μακιματα κατάλλθλεσ
δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να κατανοιςουν οι μακθτζσ και να αξιοποιιςουν τθ
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λειτουργικότθτα των μεκόδων. Ενδεικτικά, κα μποροφςε να δοκεί ςτουσ μακθτζσ ο οριςμόσ
μιασ κλάςθσ ςτθν οποία επαναλαμβάνεται το ίδιο τμιμα κϊδικα και να τεκοφν ςχετικζσ
ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ, να ακολουκιςει ςυηιτθςθ, να εντοπιςτεί το πρόβλθμα και να
βελτιωκεί ο οριςμόσ τθσ κλάςθσ με τθν αντικατάςταςθ των ίδιων τμθμάτων κϊδικα από μια
κλιςθ ςε μια νζα μζκοδο που κα προςτεκεί ςτθν κλάςθ.
Οι προαναφερκείςεσ παρανοιςεισ είναι πολφ ςθμαντικζσ και πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ
για τθ ςχεδίαςθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τα αρχικά μακιματα ειςαγωγισ ςτον
αντικειμενοςτρεφι προγραμματιςμό. Ωςτόςο, υπάρχουν πολλζσ ακόμα δυςκολίεσ και
παρανοιςεισ που κα πρζπει να γνωρίηει ο εκπαιδευτικόσ και να είναι ςε κζςθ να αποτρζψει
με τθ δθμιουργία κατάλλθλων διδακτικϊν καταςτάςεων, ι τουλάχιςτον να είναι ςε κζςθ να
εντοπίςει τθν φπαρξι τουσ εφκολα ςχεδιάηοντασ κατάλλθλα φφλλα ελζγχου. Βζβαια,
οριςμζνεσ από τισ δυςκολίεσ και τισ παρανοιςεισ που ςυνοψίηονται ςτθ ςυνζχεια
αποφεφγονται όταν για τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ
χρθςιμοποιοφνται

ειδικά

περιβάλλοντα.

Για

παράδειγμα,

ςτουσ

περιςςότερουσ

προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ θ διλωςθ των μεταβλθτϊν γίνεται ζμμεςα και οι
ςχετικζσ δυςκολίεσ απαλείφονται.
Στθ ςυνζχεια, αναφζρονται δυςκολίεσ και παρανοιςεισ που καταγράφθκαν ςε μια μελζτθ
διάρκειασ δφο ετϊν που πραγματοποιικθκε με μακθτζσ (15-16 ετϊν) ςχολείων ςτο Λςραιλ,
χρθςιμοποιϊντασ τθ Java και το περιβάλλον BlueJ (Ragonis & Ben-Ari, 2005):


Μια κλάςθ είναι μια ςυλλογι αντικειμζνων και όχι ζνα πρότυπο δθμιουργίασ
αντικειμζνων (παρανόθςθ).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ ςτατικισ φφςθσ μιασ κλάςθσ και τθσ δυναμικισ φφςθσ ενόσ
αντικειμζνου.



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ ενόσ αντικειμζνου.



Δφο αντικείμενα τθσ ίδιασ κλάςθσ δεν μποροφν να ζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ πεδίων
(παρανόθςθ).



Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ίδιο αναγνωριςτικό για δφο αντικείμενα, εφόςον αυτά
ζχουν κάποια διαφορετικι τιμι ςε κάποιο από τα πεδία τουσ (παρανόθςθ).



Το αναγνωριςτικό ενόσ αντικειμζνου είναι κάποιο από τα πεδία (ιδιότθτεσ) του
(παρανόθςθ).



Δυςκολία κατανόθςθσ του γεγονότοσ ότι μια μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί για
οποιοδιποτε αντικείμενο μιασ κλάςθσ.



Μποροφμε να καλζςουμε μια μζκοδο για ζνα αντικείμενο μόνο μία φορά
(παρανόθςθ).



Μποροφμε να ορίςουμε μια μζκοδο που προςκζτει μια ιδιότθτα/πεδίο ςε μια κλάςθ.
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Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των μεκόδων ςε καταςκευαςτζσ,
μεκόδουσ πρόςβαςθσ και μετάλλαξθσ.



Θ κλιςθ του καταςκευαςτι μιασ κλάςθσ δεν είναι απαραίτθτθ, αφοφ ο οριςμόσ του
είναι αρκετόσ για τθ δθμιουργία ενόσ αντικειμζνου (παρανόθςθ).



Οι καταςκευαςτζσ μποροφν να περιλαμβάνουν μόνο εντολζσ ανάκεςθσ για τθν
αρχικοποίθςθ των πεδίων (παρανόθςθ).



Θ δθμιουργία ενόσ ςτιγμιοτφπου (αντικειμζνου) μιασ κλάςθσ αφορά μόνο ςτθν
εκτζλεςθ του καταςκευαςτι και όχι ςτθν κατανομι μνιμθσ (παρανόθςθ).



Δυςκολία κατανόθςθσ ενόσ κενοφ καταςκευαςτι.



Θ αρχικοποίθςθ ενόσ πεδίου με μια ςτακερά κατά τθ διλωςι του προκαλεί δυςκολία
ςτο διαχωριςμό μεταξφ τθσ κλάςθσ και του αντικειμζνου (παρανόθςθ).



Θ αρχικοποίθςθ ενόσ πεδίου με μια ςτακερά ςε ζνα καταςκευαςτι προκαλεί δυςκολία
ςτο διαχωριςμό μεταξφ τθσ κλάςθσ και του αντικειμζνου (παρανόθςθ).



Αν τα πεδία αρχικοποιοφνται ςτθ διλωςθ τθσ κλάςθσ τότε δεν υπάρχει ανάγκθ να
δθμιουργθκοφν αντικείμενα (παρανόθςθ).



Μζκοδοι με τθν ίδια υπογραφι ςε διαφορετικζσ κλάςεισ δεν μποροφν να
διαχωριςτοφν (παρανόθςθ).



Οι μζκοδοι εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτον οριςμό τθσ
κλάςθσ (παρανόθςθ).



Κάκε μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί μόνο μία φορά (παρανόθςθ).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ επίδραςθσ που ζχει θ εκτζλεςθ μιασ μεκόδου ςτθν
κατάςταςθ ενόσ αντικειμζνου.



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ κλιςθσ μιασ μεκόδου από άλλθ μζκοδο.



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ προζλευςθσ των τιμϊν των παραμζτρων ςε μια μζκοδο.



Δυςκολία κατανόθςθσ ςχετικά με το ποφ καταλιγει θ επιςτρεφόμενθ τιμι μιασ
μεκόδου



Τα αντικείμενα δθμιουργοφνται από μόνα τουσ (παρανόθςθ).



Το ςφςτθμα δεν επιτρζπει μθ λογικζσ λειτουργίεσ (παρανόθςθ).



Δεν γίνεται αντιλθπτό πϊσ γνωρίηει ο υπολογιςτισ ποια είναι τα πεδία και οι μζκοδοι
μιασ κλάςθσ.



Δεν γίνεται αντιλθπτό πϊσ θ μια κλάςθ αναγνωρίηει τθν άλλθ.

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

128 / 146

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δραςτηριότητα 2
Αφοφ μελετιςετε τισ ςυνικεισ δυςκολίεσ και παρανοιςεισ που
ςυνοδεφουν τθν εκμάκθςθ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ,
εξετάςτε ξανά το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτφξατε ςτο πλαίςιο τθσ
δραςτθριότθτασ 1 και κάντε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ, ζτςι ϊςτε:


να δοκεί ζμφαςθ ςτισ βαςικζσ αντικειμενοςτρεφείσ ζννοιεσ



να αντιμετωπιςτοφν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό οι ςχετικζσ δυςκολίεσ των μακθτϊν



να αποφευχκεί θ δθμιουργία των παρανοιςεων που ζχουν καταγραφεί ςτθ διεκνι
βιβλιογραφία.

Δραςτηριότητα 3
Αναπτφξτε ζνα φφλλο ελζγχου που να ζχει ωσ ςτόχο τον εντοπιςμό
παρανοιςεων (λανκαςμζνων αντιλιψεων) των μακθτϊν για τισ βαςικζσ
ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ: αντικείμενο, κλάςθ,
μζκοδοσ, μινυμα, πεδία. Οι δραςτθριότθτεσ που κα αναπτφξετε μπορεί να περιλαμβάνουν,
για παράδειγμα, ζνα ςταυρόλεξο, ζνα quiz με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, ι ακόμα και τθ
ςχεδίαςθ από τουσ μακθτζσ ενόσ εννοιολογικοφ χάρτθ.
Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται κάποιεσ ενδεικτικζσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου που μπορείτε
να ςυμπεριλάβετε:

ΕΡΩΣΘΘ 1 - Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ:
(1) Μια κλάςθ είναι μια ςυλλογι αντικειμζνων.
(2) Μια κλάςθ είναι ζνα πρότυπο δθμιουργίασ αντικειμζνων.
(3) Οι ζννοιεσ κλάςθ και αντικείμενο είναι ζννοιεσ ταυτόςθμεσ.
(4) όλα τα παραπάνω.

ΕΡΩΣΘΘ 2 - Επιλζξτε τθ μοναδικι λάκοσ απάντθςθ:
(1) Δφο αντικείμενα τθσ ίδιασ κλάςθσ μποροφν να ζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ πεδίων.
(2) Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ίδιο όνομα (αναγνωριςτικό) για δφο αντικείμενα,
εφόςον αυτά ζχουν κάποια διαφορετικι τιμι ςε κάποιο από τα πεδία τουσ.
(3) Από μια κλάςθ μποροφμε να δθμιουργιςουμε όςα αντικείμενα κζλουμε.

ΕΡΩΣΘΘ 3 - Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ:

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

129 / 146

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

(1) Μια μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί για οποιοδιποτε αντικείμενο μιασ κλάςθσ.
(2) Μποροφμε να καλζςουμε μια μζκοδο για ζνα αντικείμενο μόνο μία φορά.
(3) Πλα τα παραπάνω.

ΕΡΩΣΘΘ 4 - Επιλζξτε τθ λάκοσ απάντθςθ:
(1) Οι μζκοδοι εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτον οριςμό τθσ
κλάςθσ.
(2) Κάκε μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί μόνο μία φορά.
(3) Μζςω μιασ μεκόδου μπορεί να γίνει κλιςθ άλλθσ μεκόδου.
(4) Τα δφο πρϊτα.
(5) Τα τρία πρϊτα.

ΕΡΩΣΘΘ 5 - Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ:
(1) Θ εκτζλεςθ μιασ μεκόδου μπορεί να αλλάξει τθν κατάςταςθ ενόσ αντικειμζνου.
(2) Το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι πάντα το ίδιο
ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ του αντικειμζνου.
(3) Πλα τα παραπάνω.

ΕΡΩΣΘΘ 6 - Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ:
(1) Ζνα αντικείμενο ανταποκρίνεται ςε κάποιο μινυμα αρκεί αυτό να ζχει οριςτεί ςε
κάποια από τισ κλάςεισ που υπάρχουν ςτο πρόγραμμα.
(2) Ζνα αντικείμενο ανταποκρίνεται ςε ζνα μινυμα μόνο εφόςον ζχει οριςτεί θ
αντίςτοιχθ μζκοδοσ ςτθν κλάςθ από τθν οποία προζρχεται το αντικείμενο.
(3) Ζνα αντικείμενο ανταποκρίνεται ςε ζνα μινυμα πάντα με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο.
(4) Πλα τα παραπάνω.

6.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα γενικά προβλιματα που ζχουν
καταγραφεί ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςχετικά με τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να γνωρίηει τα προβλιματα αυτά
προκειμζνου να ςχεδιάςει ζνα αποτελεςματικό μάκθμα ειςαγωγισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
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τεχνικι προγραμματιςμοφ.

Μετάβαςθ

από

τον

διαδικαςτικό

ςτον

αντικειμενοςτρεφι

προγραμματιςμό
Αρκετζσ εργαςίεσ ζχουν εκπονθκεί με αντικείμενο τθ ςειρά με τθν οποία είναι προτιμότερο
να ειςάγονται οι ςπουδαςτζσ ςτισ διάφορεσ τεχνικζσ προγραμματιςμοφ, και ειδικότερα τθ
ςειρά με τθν οποία πρζπει να διδάςκονται τθν τεχνικι του αντικειμενοςτρεφοφσ και του
διαδικαςτικοφ/δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Αν και οι απόψεισ διίςτανται, θ πλειονότθτα
των διδαςκόντων/ερευνθτϊν υποςτθρίηει ότι:


θ αντικειμενοςτρεφισ προςζγγιςθ προγραμματιςμοφ πρζπει να παρουςιάηεται ςτα
αρχικά ςτάδια διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ (Alphonce & Ventura, 2002; Bruce
et al., 2001; Christensen & Caspersen, 2002; Kolling & Rosenberg, 2001)



οι ςπουδαςτζσ αντιμετωπίηουν περιςςότερεσ δυςκολίεσ όταν μεταβαίνουν από τον
κατθγορθματικό (imperative) – διαδικαςτικό (procedural) προγραμματιςμό ςτον
αντικειμενοςτρεφι, ενϊ το αντίςτροφο δεν ιςχφει (Decker & Hirshfield, 1994;
Hadjerrouit, 1998; Tempte, 1991; Wick, 1995).

Πταν οι μακθτζσ ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία ςε κάποια διαδικαςτικι γλϊςςα (ι
ψευδογλϊςςα) θ εκμάκθςθ των αρχϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ
κακίςταται δυςκολότερθ. Οι ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ που παρουςιάηονται είναι οι εξισ:


οι μακθτζσ δυςκολεφονται να αλλάξουν τρόπο ςκζψθσ και να αρχίςουν να ςχεδιάηουν
αντικειμενοςτρεφείσ λφςεισ ςε προβλιματα. Ραρά τουσ ιςχυριςμοφσ ότι θ
αντικειμενοςτρεφισ προςζγγιςθ επίλυςθσ προβλθμάτων είναι πιο εφκολθ -φυςικι για
τθν ακρίβεια-, ο νζοσ τρόποσ ςκζψθσ που απαιτεί δεν γίνεται εφκολα κατανοθτόσ από
ςπουδαςτζσ που ζχουν εμπειρία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων με μια διαδικαςτικι
γλϊςςα προγραμματιςμοφ (Tempte, 1991).



δεν αξιοποιοφνται τα πλεονεκτιματα του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ.
Σπουδαςτζσ με προθγοφμενθ εμπειρία ςε διαδικαςτικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ,
κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθ Java αντιμετϊπιςαν δυςκολίεσ με τισ ζννοιεσ του
αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ και ςυγκεκριμζνα με τθν αξιοποίθςι τουσ. Για
παράδειγμα, οι ςπουδαςτζσ παρουςίαςαν τθν τάςθ να χρθςιμοποιοφν τισ μεκόδουσ ωσ
διαδικαςίεσ, αγνοϊντασ το ρόλο τουσ ςτα πλαίςια του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ (Handjerrouit, 1998; Handjerrouit, 1999).

Στθν περίπτωςθ λοιπόν που οι μακθτζσ ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία ςε κάποια
διαδικαςτικι (ψευδο)γλϊςςα είναι πολφ ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να αφιερϊςει χρόνο
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ςτο πρϊτο μάκθμα για να αντιπαρακζςει τα βαςικά χαρακτθριςτικά των τεχνικϊν του
διαδικαςτικοφ και του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ. Είναι απαραίτθτο να
κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι:


για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ με τθν τεχνικι του διαδικαςτικοφ προγραμματιςμό
εντοπίηουμε τα υποπροβλιματα από τα οποία αποτελείται το πρόβλθμα και
αναπτφςςουμε ζνα υποπρόγραμμα για κάκε ζνα από αυτά.



για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ με τθν τεχνικι του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ εντοπίηουμε τισ οντότθτεσ, τα διακριτά ςτοιχεία ενόσ προβλιματοσ
και για κάκε ζνα από αυτά ορίηουμε μία κλάςθ. Μία κλάςθ περιλαμβάνει δεδομζνα
(αποκθκεφονται ςε ειδικζσ μεταβλθτζσ που ονομάηονται πεδία) και λειτουργίεσ για τθν
επεξεργαςία τουσ (μζκοδοι) και αποτελεί ζνα πρότυπο με βάςθ το οποίο μποροφμε να
δθμιουργιςουμε οποιοδιποτε αρικμό αντικειμζνων απαιτείται για τθν επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ. Στα αντικείμενα ςτζλνουμε μθνφματα μζςω του προγράμματόσ μασ για
να εκτελζςουν διάφορεσ λειτουργίεσ (μεκόδουσ). Ζνα αντικείμενο ζχει ςυγκεκριμζνθ
κατάςταςθ, θ οποία αλλάηει με τθν εκτζλεςθ των διαφόρων μεκόδων τθσ κλάςθσ ςτθν
οποία ανικει και ςυμπεριφορά που κακορίηεται από τισ μεκόδουσ που μπορεί να
εκτελζςει.



τα υποπρογράμματα και οι μζκοδοι δεν είναι ζννοιεσ ταυτόςθμεσ. Ζνα αντικείμενο
μπορεί να εκτελεί μόνο τισ μεκόδουσ που ζχουν οριςτεί ςτθν κλάςθ από τθν οποία
προζρχεται.

Η αντικειμενοςτραφήσ τεχνική ανάπτυξησ προγραμμάτων
είναι δφςκολη
Θ αντικειμενοςτρεφισ τεχνικι ανάπτυξθσ προγραμμάτων κεωρείται πιο αφθρθμζνθ ςε
ςχζςθ με τθν τεχνικι του δομθμζνου προγραμματιςμοφ, απαιτεί νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ και
είναι πιο απαιτθτικι όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ τθσ ανάλυςθσ και ςχεδίαςθσ.
Επίςθσ, από μελζτθ που διεξιχκθ προζκυψε ότι τα νοθτά μοντζλα που δθμιουργοφν οι
φοιτθτζσ για τα αντικειμενοςτρεφι και τα κατθγορθματικά προγράμματα διαφζρουν
ουςιαςτικά (Ramalingam & Wiedenbeck, 1997). Συγκεκριμζνα, οι φοιτθτζσ κατανόθςαν ςε
μεγαλφτερο βακμό τα κατθγορθματικά προγράμματα. Τα νοθτά μοντζλα που δθμιοφργθςαν
οι φοιτθτζσ για τα κατθγορθματικά προγράμματα επικεντρϊκθκαν ςτισ ςτοιχειϊδεισ
διαδικαςίεσ (elementary operations) και τθ ροι ελζγχου (control flow) του προγράμματοσ
που περιγράφονται από τον πθγαίο κϊδικα, δθμιοφργθςαν δθλαδι ζνα μοντζλο για το
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πρόγραμμα (program model). Αντίκετα, τα νοθτά μοντζλα που δθμιοφργθςαν οι φοιτθτζσ
για τα αντικειμενοςτρεφι προγράμματα επικεντρϊκθκαν περιςςότερο ςτθ ροι των
δεδομζνων (data flow) και τθ λειτουργία του προγράμματοσ (function knowledge),
δθμιοφργθςαν δθλαδι ζνα μοντζλο για τθ λειτουργία του προγράμματοσ ςυνολικά (domain
model).
Είναι λοιπόν ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να χρθςιμοποιιςει τα κατάλλθλα εργαλεία και να
ςχεδιάςει εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ προκειμζνου οι μακθτζσ να κατανοιςουν τόςο τα
επιμζρουσ ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ αντικειμενοςτρεφοφσ προγράμματοσ όςο και τθ
λειτουργία του ςυνολικά. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί χρθςιμοποιϊντασ περιβάλλοντα που
υποςτθρίηουν τθ βθματικι εκτζλεςθ των προγραμμάτων και δυνατότθτεσ οπτικοποίθςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ εκτζλεςθσ και φυςικά τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που
απαιτοφν τον εντοπιςμό, τθν κατανόθςθ και τθν καταγραφι ςτοιχείων που αφοροφν τόςο
ςτον κϊδικα ενόσ προγράμματοσ και ςτθ δομι του, όςο και ςτθ λειτουργία του ςυνολικά.

Δραςτηριότητα 4
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα προαναφερκζντα διδακτικά προβλιματα, κακϊσ
επίςθσ και το γεγονόσ ότι θ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςε μακθτζσ με προθγοφμενθ εμπειρία ςτον
διαδικαςτικό προγραμματιςμό, να ςχεδιάςετε ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο:


να κατανοιςουν οι μακθτζσ τισ βαςικζσ διαφορζσ ςχεδίαςθσ τθσ λφςθσ ςε ζνα
πρόβλθμα με τισ τεχνικζσ του διαδικαςτικοφ και του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ



να μθν ταυτίςουν τθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ/ςυνάρτθςθσ ενόσ διαδικαςτικοφ
προγράμματοσ με τθν ζννοια τθσ μεκόδου ςε ζνα αντικειμενοςτρεφζσ πρόγραμμα.

7.

ΧΡΘΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ

Γενικζσ δυςκολίεσ εκμάθηςησ του προγραμματιςμοφ
Θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, ανεξάρτθτα από τθν τεχνικι προγραμματιςμοφ που
χρθςιμοποιείται, ςυνοδεφεται από αρκετζσ δυςκολίεσ (Ξυνόγαλοσ κ.α., 2000):
(1) Οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ γενικοφ ςκοποφ διακζτουν κατά κανόνα ζνα μεγάλο
ρεπερτόριο εντολϊν και είναι πολφπλοκεσ.
(2) Θ προςοχι των μακθτϊν επικεντρϊνεται ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςφνταξθσ τθσ
γλϊςςασ και όχι ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων.
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(3) Δεν υπάρχει, κατά κανόνα, επαρκισ ςτιριξθ του μακθτι ςτθν κατανόθςθ των
βαςικϊν ενεργειϊν και δομϊν ελζγχου, αφοφ το περιβάλλον προγραμματιςμοφ
ςυνικωσ δεν παρζχει δυνατότθτεσ οπτικοποίθςθσ (θ διαδικαςία εκτζλεςθσ ενόσ
προγράμματοσ δεν είναι ορατι από τον ςπουδαςτι), ι ο τρόποσ χριςθσ τουσ δεν
είναι προφανισ ςτουσ μακθτζσ.
(4) Οι εμπορικοί μεταγλωττιςτζσ δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των αρχάριων
προγραμματιςτϊν, με ςθμαντικότερο μειονζκτθμα τθν αναφορά δυςνόθτων
μθνυμάτων λάκουσ.
(5) Θ διανοθτικι πολυπλοκότθτα που απαιτεί θ εκφορά ενόσ αλγορίκμου ςε μια
γλϊςςα προγραμματιςμοφ είναι μεγάλθ, λόγω τθσ «φφςθσ» τθσ γλϊςςασ.
(6) Θ επίλυςθ ενδιαφερόντων προβλθμάτων απαιτεί τθν εκμάκθςθ ενόσ μεγάλου
υποςυνόλου τθσ γλϊςςασ και τθν ανάπτυξθ αρκετά μεγάλων προγραμμάτων,
απαιτεί δθλαδι τθ επικζντρωςθ τθσ προςοχισ ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ (βλζπε
παραπάνω ςθμείο 2).
Είναι προφανζσ ότι θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςε μακθτζσ πρζπει να γίνεται
χρθςιμοποιϊντασ ειδικζσ γλϊςςεσ και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ. Για τθ
διδαςκαλία του δομθμζνου προγραμματιςμοφ ςε μακθτζσ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ζχουν
αναπτυχκεί ςτθ χϊρα μασ αρκετά εργαλεία που επιτρζπουν τθν ειςαγωγι ςε βαςικζσ
ζννοιεσ

χρθςιμοποιϊντασ είτε τθ γνωςτι ψευδογλϊςςα «ΓΛΩΣΣΑ» (Γλωςςομάκεια,

Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ) είτε διάγραμμα ροισ (Δθμιουργόσ Διαγραμμάτων οισ,
Διάγραμμα οισ) και χρθςιμοποιοφν τθν ελλθνικι γλϊςςα για τθν επικοινωνία ςυςτιματοσχριςτθ. Για τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ, ωςτόςο, οι επιλογζσ
είναι πολφ πιο περιοριςμζνεσ.
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται μια διδακτικι προςζγγιςθ για τον αντικειμενοςτρεφι
προγραμματιςμό, θ οποία βαςίηεται ςτουσ προγραμματιςτικοφσ μικρόκοςμουσ. Αρχικά,
παρουςιάηονται τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των προγραμματιςτικϊν μικρόκοςμων που
τουσ κακιςτοφν ιδανικοφσ για τθν ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό και ειδικότερα τον
αντικειμενοςτρεφι προγραμματιςμό. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται κάποια βαςικά
χαρακτθριςτικά των προγραμματιςτικϊν μικρόκοςμων που υπάρχουν διακζςιμοι για τθ
διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον
προγραμματιςτικό μικρόκοςμο objectKarel, ο οποίοσ ενςωματϊνει ςτο περιβάλλον (εκτόσ
από τα γνωςτά χαρακτθριςτικά των μικρόκοςμων) τθν απαραίτθτθ κεωρία για τθ
διδαςκαλία των βαςικϊν εννοιϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ και των
βαςικϊν αλγορικμικϊν δομϊν (ακολουκίασ, επιλογισ, επανάλθψθσ), κακϊσ επίςθσ και μια
Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

134 / 146

Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο

ςειρά δραςτθριοτιτων. Επιπλζον, ςτον μικρόκοςμο objectKarel υπάρχει θ δυνατότθτα
διαλόγου με το ςφςτθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Σα πλεονεκτήματα των προγραμματιςτικών μικρόκοςμων
Θ βαςικι ιδζα των μικρόκοςμων (microworlds) και των μικρογλωςςϊν (mini-languages)
προγραμματιςμοφ είναι θ δθμιουργία μιασ μικρισ και απλισ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ για
τθ ςτιριξθ των πρϊτων βθμάτων τθσ εκμάκθςθσ του προγραμματιςμοφ. Θ πλειοψθφία των
μικρόκοςμων προγραμματιςμοφ ενςωματϊνει ζνα ανοιχτό περιβάλλον που βαςίηεται ςε
κάποιο φυςικό μοντζλο, ενϊ ο χριςτθσ ελζγχει ζνα πρωταγωνιςτι που «ηει» ςτο περιβάλλον
αυτό. Ο πρωταγωνιςτισ μπορεί να είναι μια χελϊνα, ζνα ρομπότ ι κάποια άλλθ οντότθτα.
Στθν

περίπτωςθ

του

αντικειμενοςτρεφοφσ

προγραμματιςμοφ,

ζνασ

μικρόκοςμοσ

ενςωματϊνει ζνα ι περιςςότερα μοντζλα (κλάςεισ) πρωταγωνιςτϊν, τα οποία
χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία του κατάλλθλου αρικμοφ πρωταγωνιςτϊν για ζνα
πρόβλθμα.

Ο

μακθτισ

μακαίνει

βαςικζσ

ζννοιεσ

του

αντικειμενοςτρεφοφσ

προγραμματιςμοφ δθμιουργϊντασ τον κατάλλθλο αρικμό πρωταγωνιςτϊν και ςτζλνοντασ ςε
αυτοφσ τα απαραίτθτα μθνφματα για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. Οι μζκοδοι είναι
ιδιαίτερα απλοποιθμζνεσ, ενϊ το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ τουσ είναι ορατό ςτθν οκόνθ.
Συγκεκριμζνα, ο χριςτθσ βλζπει τον πρωταγωνιςτι ι τουσ πρωταγωνιςτζσ του μικρόκοςμου
να ανταποκρίνονται ςε κάκε μινυμα εκτελϊντασ τθν αντίςτοιχθ μζκοδο, μεταβάλλοντασ
κατ’ αυτό τον τρόπο τθν κατάςταςι τουσ και τθν κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο
ηουν. Αν και το ςφνολο των διακζςιμων μθνυμάτων/μεκόδων είναι μικρό, ωςτόςο υπάρχει θ
δυνατότθτα επίλυςθσ τόςο απλϊν όςο και αρκετά πολφπλοκων προβλθμάτων. Εκτόσ από τισ
εντολζσ ελζγχου τισ οποίεσ εκτελοφν οι πρωταγωνιςτζσ του μικρόκοςμου, υπάρχουν και
αρκετά ερωτιματα (ςυναρτιςεισ) ςτα οποία μποροφν να απαντιςουν, ζχουν δθλαδι τθ
δυνατότθτα να ελζγχουν τθν κατάςταςθ του κόςμου όπου «ηουν». Επίςθσ, οι περιςςότεροι
μικρόκοςμοι περιλαμβάνουν όλεσ τισ βαςικζσ δομζσ ελζγχου και ζνα μθχανιςμό δθμιουργίασ
νζων κλάςεων, ι τουλάχιςτον προςκικθσ νζων μεκόδων ςτισ υπάρχουςεσ κλάςεισ.
Οι μικρόκοςμοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αποτελεςματικά ςτα πλαίςια εκμάκθςθσ
εννοιϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων
επίλυςθσ

προβλθμάτων

και

αλγορικμικοφ

τρόπου

ςκζψθσ.

Θ

διδαςκαλία

του

αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ με τθν προςζγγιςθ των μικρόκοςμων παρουςιάηει
αρκετά πλεονεκτιματα:


Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ αποτελείται από ζνα περιοριςμζνο ρεπερτόριο εντολϊν
με απλι ςφνταξθ και ςθμαςιολογία.

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΙΣΤΔ Γηόθαληνο - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

135 / 146

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ
Θεσξία Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο



Σεύρνο 6Α: Κιάδνη ΠΔ19/20

Βαςίηονται ςε υπαρκτά μοντζλα που είναι ιδθ γνωςτά ςτο ςπουδαςτι, μειϊνοντασ
ζτςι δραματικά τθ διανοθτικι «απόςταςθ» ανάμεςα ςτα νοθτά μοντζλα ι τθν
περιγραφι ςε φυςικι γλϊςςα των αλγορίκμων και ςτθν περιγραφι τουσ ςτθ γλϊςςα
προγραμματιςμοφ.



Τα προβλιματα που καλοφνται να λφςουν οι ςπουδαςτζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο
ενδιαφζρον.



Θ εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ είναι ορατι, αποκαλφπτοντασ ζτςι τθ ςθμαςία των
διδαςκόμενων δομϊν, κακϊσ και τισ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ δομι και τθν
εκτζλεςθ των προγραμμάτων.



Υπάρχει δυνατότθτα προςαρμογισ του μικρόκοςμου ςτισ ανάγκεσ του κοινοφ ςτο
οποίο απευκφνεται.

Μικρόκοςμοι βαςιςμζνοι ςτο ρομπότ Karel
Ζνασ από τουσ πιο δθμοφιλείσ μικρόκοςμουσ προγραμματιςμοφ όπωσ επιςθμαίνουν αρκετοί
ερευνθτζσ (Brusilovsky, Calabrese, Hvorenky, Miller, Kouchnirenko, 1997) είναι ο “Karel the
Robot” (Richard E. Pattis, 1995) που ςχεδιάςτθκε προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί για το
μάκθμα τθσ ειςαγωγισ ςτον δομθμζνο προγραμματιςμό. Ο Karel, ο πρωταγωνιςτισ του
μικρόκοςμου, εκτελεί διάφορεσ αποςτολζσ (προγράμματα) ςε ζνα κόςμο που αποτελείται
από οριηόντιουσ δρόμουσ και κάκετεσ λεωφόρουσ. Στον κόςμο του Karel μπορεί να
υπάρχουν τμιματα τοίχου που τοποκετοφνται μεταξφ των διαςταυρϊςεων δθμιουργϊντασ
εμπόδια (π.χ. λαβφρινκουσ) που καλείται να ξεπεράςει ο Karel και beepers, μικροί πλαςτικοί
κϊνοι που παράγουν ζνα ιχο (μπιπ). Ο Karel ζχει τθ δυνατότθτα να κινείται προσ τθν
τρζχουςα κατεφκυνςθ κατά 1 μπλοκ, να ςτρίβει κατά 90 μοίρεσ, να εντοπίηει beepers που
βρίςκονται ςτθν ίδια διαςταφρωςθ μ’ αυτόν, να εντοπίηει τοίχουσ που βρίςκονται μπροςτά
του ςε απόςταςθ μιςοφ μπλοκ χρθςιμοποιϊντασ μια κάμερα, να ςθκϊνει και να κατεβάηει
beepers με το μθχανικό του χζρι και τζλοσ μπορεί να κακορίηει προσ ποια κατεφκυνςθ
βλζπει χρθςιμοποιϊντασ τθν πυξίδα του. Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ εκτόσ από τισ εντολζσ
ελζγχου του Karel (move, turnleft, pickbeeper, putbeeper) περιλαμβάνει όλεσ τισ βαςικζσ
δομζσ ελζγχου (if, if-else, while, loop).
Θ μεταγενζςτερθ ζκδοςθ του ρομπότ Karel, γνωςτι ωσ Karel++ (Bergin et al., 1997),
υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ. Στον Karel++
υπάρχουν δφο μοντζλα (κλάςεισ) ρομπότ που ανταποκρίνονται ςε ζνα περιοριςμζνο αρικμό
μθνυμάτων. Οι μακθτζσ μποροφν να δθμιουργιςουν ρομπότ των δφο βαςικϊν μοντζλων,
αλλά για πιο απαιτθτικζσ αποςτολζσ μποροφν να δθμιουργιςουν και τα δικά τουσ μοντζλα
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ρομπότ. Τα νζα μοντζλα ρομπότ κλθρονομοφν όλεσ τισ δυνατότθτεσ των βαςικϊν μοντζλων
και τισ επεκτείνουν. Στθ ςυνζχεια, περιγράφονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά δφο
υλοποιιςεων που διατίκενται ελεφκερα, ενϊ ςτθν επόμενθ ενότθτα περιγράφεται μια τρίτθ
υλοποίθςθ που εκτόσ από τον μικρόκοςμο ενςωματϊνει και διδακτικό υλικό.

Εικόνα 1. Ο μικρόκοςμοσ των ρομπότ

JKarelRobot
http://math.otterbein.edu/home/Class/Csc120/WebPages/KarelStart.html

Ο μικρόκοςμοσ JKarelRobot (Buck and Stucki, 2000) βαςίηεται ςτο ρομπότ Karel (Pattis et al.
1995)

και

παρζχει

τθ

δυνατότθτα

προγραμματιςμοφ

του

ομϊνυμου

ρομπότ

χρθςιμοποιϊντασ μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ που μοιάηει με τθν Pascal, τθ Java ι τθ Lisp.
Ο μικρόκοςμοσ JKarelRobot αποτελείται από ζξι διαφορετικζσ καρτζλεσ (Εικόνα 2):
(1) τθν καρτζλα World, ςτθν οποία ο ςπουδαςτισ μπορεί να δθμιουργιςει και να
ανακαλζςει καταςτάςεισ του κόςμου, κακϊσ επίςθσ και να κακορίςει τθν αρχικι
κατάςταςθ του Karel που είναι το μοναδικό ρομπότ που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί,
(2) τθν καρτζλα Program όπου ο ςπουδαςτισ αναπτφςςει, μεταγλωττίηει και
διαχειρίηεται τα προγράμματα του,
(3) τθν καρτζλα Execute ςτθν οποία ο ςπουδαςτισ εκτελεί τα προγράμματά του βιμα
προσ βιμα είτε προσ τα εμπρόσ είτε προσ τα πίςω,
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(4) τθν καρτζλα Instant όπου ο ςπουδαςτισ μπορεί να γράψει μία ι περιςςότερεσ
εντολζσ και να τισ εκτελζςει όπωσ ςε ζνα ερμθνευτι,
(5) τθν καρτζλα Flow που χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ διαγραμμάτων ροισ για
υπάρχοντα προγράμματα,
(6) τθν καρτζλα Help ςτθν οποία παρζχεται ζνα πολφ ςφντομο tutorial.

Εικόνα 2. Ο μικρόκοςμοσ JKarelRobot

Στθν ουςία, ςτο περιβάλλον του JKarelRobot θ δθμιουργία τθσ αρχικισ κατάςταςθσ του
κόςμου, θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ και θ εκτζλεςθ του πραγματοποιοφνται ςε 3
διαφορετικζσ καρτζλεσ. Επιπλζον, παρόλο που ο ςπουδαςτισ χρειάηεται ςε κάκε καρτζλα να
εκτελζςει μια ςυγκεκριμζνθ ακολουκία ενεργειϊν πατϊντασ κάποια κουμπιά, όλεσ οι
καρτζλεσ και τα κουμπιά είναι ςυνεχϊσ ενεργά και δεν παρζχεται καμία κακοδιγθςθ ςτον
χριςτθ.
Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτθν αρχι, ο ςπουδαςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει τα
προγράμματά

του

ςε

μια

Java-like

γλϊςςα.

Ωςτόςο,

ςτα

προγράμματα

δεν

χρθςιμοποιοφνται εντολζσ δθμιουργίασ και αρχικοποίθςθσ αντικειμζνων, αφοφ το
περιβάλλον υποςτθρίηει τθ χριςθ ενόσ μόνο αντικειμζνου (ρομπότ) το οποίο αρχικοποιείται
ςτο πλαίςιο κακοριςμοφ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ του κόςμου. Ο περιοριςμόσ αυτόσ, δθλαδι
θ φπαρξθ ενόσ μόνο αντικειμζνου ςτο περιβάλλον του JKarelRobot μπορεί να οδθγιςει τουσ
ςπουδαςτζσ ςτθν παρανόθςθ ότι κλάςθ και αντικείμενο είναι ζννοιεσ ταυτόςθμεσ. Επίςθσ,
ςτο tutorial του JKarelRobot δεν γίνεται καμία αναφορά ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του
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αντικειμενοςτρεφοφσ παραδείγματοσ προγραμματιςμοφ: αντικείμενο, μινυμα, κλάςθ,
κλθρονομικότθτα, πολυμορφιςμόσ.

Jeroo
http://home.cc.gatech.edu/dorn/jeroo
Ο μικρόκοςμοσ Jeroo (Sanders and Dorn, 2003) βαςίηεται ςτο ρομπότ Karel, αλλά
χρθςιμοποιεί μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ που επιτρζπει μια πιο εφκολθ μετάβαςθ ςτθ
C++ και τθ Java. Το γραφικό ενδιάμεςο αποτελείται από ζνα μόνο παράκυρο (Εικόνα 3), ενϊ
το περιβάλλον υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ αναδρομικϊν μεκόδων και τθ βθματικι εκτζλεςθ
των προγραμμάτων.

Εικόνα 3. Ο μικρόκοςμοσ Jeroo

Ωςτόςο, ο μικρόκοςμοσ Jeroo παρουςιάηει τουσ εξισ περιοριςμοφσ: (1) υπάρχει μία μόνο
κλάςθ και δεν υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων κλάςεων, (2) οι ςπουδαςτζσ μποροφν
να δθμιουργιςουν μζχρι τζςςερα αντικείμενα τθσ υπάρχουςασ κλάςθσ, (3) δεν
υποςτθρίηεται θ ζννοια τθσ κλθρονομικότθτασ, (4) οι ςπουδαςτζσ μποροφν να επεκτείνουν
τθν κλάςθ Jeroo με void μεκόδουσ, αλλά δεν μποροφν να αναπτφξουν κατθγοριματα
(predicates). Σφμφωνα βζβαια με τουσ δθμιουργοφσ του Jeroo, οι παραπάνω δυνατότθτεσ
δεν ενςωματϊκθκαν ςτον μικρόκοςμο γιατί κεωρικθκαν περιττζσ, αφοφ ςκοπόσ του
μικρόκοςμου είναι οι ςπουδαςτζσ να μάκουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ
χριςθ αντικειμζνων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ μεκόδων που
κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά των αντικειμζνων.
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οbjectKarel
http://users.uom.gr/~stelios/objectKarel.zip
O μικρόκοςμοσ objectKarel βαςίηεται ςτον Karel++ και υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία και
εκμάκθςθ όλων των βαςικϊν αντικειμενοςτρεφϊν εννοιϊν: αντικείμενο, μινυμα, κλάςθ,
κλθρονομικότθτα, πολυμορφιςμόσ και υποςκζλιςθ. Επιπλζον, υποςτθρίηει τισ κακιερωμζνεσ
δομζσ επιλογισ και επανάλθψθσ. Ο μικρόκοςμοσ objectKarel ενςωματϊνει:


το απαραίτθτο διδακτικό υλικό (ςφντομθ και περιεκτικι κεωρία, εγχειρίδιο χριςθσ)



δραςτθριότθτεσ για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ ζννοιεσ, πριν τθν εφαρμογι
τουσ ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ προγραμμάτων



ζνα ςυντάκτθ δομισ για τθν εφκολθ ανάπτυξθ προγραμμάτων και τθν αποφυγι
επικζντρωςθσ ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ



τθ δυνατότθτα τθσ επεξθγθματικισ οπτικοποίθςθσ, εμφάνιςθσ δθλαδι μθνυμάτων ςε
φυςικι γλϊςςα για τθν τρζχουςα κάκε φορά εντολι κατά τθ βθματικι εκτζλεςθ των
προγραμμάτων.

Θ διδακτικι λογικι που υιοκετικθκε κατά τθ ςχεδίαςθ του μικρόκοςμου, αλλά και τθν
προετοιμαςία του ςχετικοφ διδακτικοφ υλικοφ, αναλφεται διεξοδικά ςτα ςχετικά
επιμορφωτικά ςενάρια.
Στο ςθμείο αυτό αξίηει ωςτόςο να αναφερκοφν κάποιεσ επιπρόςκετεσ δυνατότθτεσ που
παρζχονται ςτον εκπαιδευτικό. Για τα περιςςότερα προβλιματα που καλοφνται να λφςουν
οι μακθτζσ πρζπει να υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ αρχικι κατάςταςθ του κόςμου, θ οποία
δθμιουργείται χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ άμεςθσ διαχείριςθσ (κάνοντασ κλικ μεταξφ
διαςταυρϊςεων εμφανίηονται τμιματα τοίχου και κάνοντασ κλικ πάνω ςε διαςταυρϊςεισ
beepers). Επίςθσ, υπάρχει δυνατότθτα επζμβαςθσ ςτθν τρζχουςα κατάςταςθ του κόςμου
ανά πάςα ςτιγμι. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί, ςτο πλαίςιο παρουςίαςθσ παραδειγμάτων, να
αλλάξει τθν κατάςταςθ του κόςμου κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ και να ηθτιςει
από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν ποιο κα είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςισ του από
εκείνο το ςθμείο και μετά, ελζγχοντασ ζτςι το βακμό κατανόθςθσ των διδαςκόμενων
εννοιϊν. Επίςθσ, ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να πειραματιςτεί και να διερευνιςει ποιο κα
είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ ενόσ τμιματοσ κϊδικα ι ενόσ προγράμματοσ για μια
διαφορετικι κατάςταςθ του κόςμου και να λφςει τυχόν απορίεσ, χωρίσ να απαιτείται να
διακόψει τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, να αλλάξει τθν κατάςταςθ του κόςμου και να
εκτελζςει ξανά το πρόγραμμα από τθν αρχι.
Επίςθσ, ςτον μικρόκοςμο objectKarel ζχει ενςωματωκεί θ δυνατότθτα καταγραφισ των
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ενεργειϊν των ςπουδαςτϊν κατά τθν ανάπτυξθ και αποςφαλμάτωςθ των προγραμμάτων.
Συγκεκριμζνα, κάκε φορά που ο μακθτισ μεταγλωττίηει ζνα πρόγραμμά το ςφςτθμα
αποκθκεφει αυτόματα τόςο τον πθγαίο κϊδικα όςο και τα αποτελζςματα τθσ
μεταγλϊττιςθσ. Θ ιςτορία των μεταγλωττίςεων παρουςιάηεται ςε ζνα διαφορετικό
παράκυρο (Εικόνα 4) με τθ μορφι ενόσ δζνδρου δφο επιπζδων. Στο πρϊτο επίπεδο
παρουςιάηονται τα ονόματα όλων των αρχείων των προγραμμάτων και ςτο δεφτερο επίπεδο
ο αφξων αρικμόσ, θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ κάκε ζκδοςθσ. Οι γραμμζσ του πθγαίου
κϊδικα είναι αρικμθμζνεσ για τθν ευκολότερθ μελζτθ των εκδόςεων ενόσ προγράμματοσ. Θ
δυνατότθτα τθσ καταγραφισ των ενεργειϊν των μακθτϊν επιτρζπει: (1) τθν καταγραφι των
δυςκολιϊν και των παρανοιςεων των μακθτϊν κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτον
αντικειμενοςτρεφι προγραμματιςμό, (2) τθ διερεφνθςθ των ςτρατθγικϊν επίλυςθσ
προβλθμάτων των μακθτϊν, αφοφ κάκε ζκδοςθ του προγράμματοσ αντιπροςωπεφει ζνα
βιμα τθσ διαδικαςίασ επίλυςισ τουσ, και (3) ςτο διδάςκοντα να προςαρμόςει το μάκθμα
ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν.

Εικόνα 4. Παρουςίαςθ των εκδόςεων και των αντίςτοιχων
αποτελεςμάτων μεταγλϊττιςθσ ενόσ προγράμματοσ.

Δραςτηριότητα 5
Συγκρίνετε τουσ μικρόκοςμουσ JKarelRobot, Jeroo και objectKarel:
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καταγράφοντασ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά τουσ



τον βακμό ςτον οποίο πιςτεφετε ότι κάκε ζνασ από τουσ τρεισ μικρόκοςμουσ βοθκάει
ςτθν αντιμετϊπιςθ των γενικϊν δυςκολιϊν που αναφζρονται ςτθν αρχι τθσ ενότθτασ 7



αναφζροντασ ςε ποια περίπτωςθ κεωρείτε ότι είναι πιο κατάλλθλοσ κάκε ζνασ από
τουσ τρεισ μικρόκοςμουσ.

Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ
Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, για τθ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ ςε
μακθτζσ προτείνεται θ χριςθ ενόσ μικρόκοςμου. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ που θ διδαςκαλία
των αρχϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ γίνει ςε μακθτζσ με εμπειρία ςτον
προγραμματιςμό, όπωσ για παράδειγμα ςε μακθτζσ Τεχνικϊν/Επαγγελματικϊν Λυκείων ι
Σχολϊν

ςχετικϊν

ειδικοτιτων

μπορεί

να

χρθςιμοποιθκεί

ζνα

εκπαιδευτικό

προγραμματιςτικό περιβάλλον που υποςτθρίηει μια ςυμβατικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ.
Το

πιο

δθμοφιλζσ

εκπαιδευτικό

περιβάλλον

προγραμματιςμοφ

είναι

το

BlueJ

(http://www.bluej.org), το οποίο χρθςιμοποιεί τθ Java.
Λδιαίτερο

ενδιαφζρον

(http://www.greenfoot.org),

παρουςιάηει

επίςθσ

το

περιβάλλον

Greenfoot

το οποίο βαςίςτθκε ςτο BlueJ χρθςιμοποιεί ωσ γλϊςςα

προγραμματιςμοφ τθ Java, αλλά υιοκετεί ςτοιχεία των μικρόκοςμων προγραμματιςμοφ.
Συγκεκριμζνα, δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ςεναρίων που οπτικοποιοφνται και μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πλαίςιο διδαςκαλίασ όλων των αντικειμενοςτρεφϊν εννοιϊν.

8.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ/ΕΝΑΡΙΑ

Στο αρχείο “Δραςτθριότθτεσ_BlueJ.pdf” παρουςιάηονται τρία φφλλα δραςτθριοτιτων για τθν
ειςαγωγι των μακθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ με
το περιβάλλον BlueJ. Σε αυτά τα φφλλα δραςτθριοτιτων παρουςιάηονται κάποιεσ
ενδεικτικζσ

ειςαγωγικζσ

δραςτθριότθτεσ

για

τθ

διδαςκαλία

των

πιο

βαςικϊν

αντικειμενοςτρεφϊν εννοιϊν ςτο περιβάλλον του BlueJ, αξιοποιϊντασ τθ διδακτικι
προςζγγιςθ που παρουςιάςτθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ.
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10. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ
ΕΡΓΑΙΕ



Αξιοποιϊντασ το υλικό που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια των προθγοφμενων
δραςτθριοτιτων και εμπλουτίηοντάσ το κατάλλθλα, ςχεδιάςτε ζνα ολοκλθρωμζνο
φφλλο εργαςίασ με δραςτθριότθτεσ για τθν ειςαγωγι ςτο αντικειμενοςτρεφζσ
παράδειγμα προγραμματιςμοφ. Το φφλλο εργαςίασ μπορεί να αναφζρεται ςε
ςυγκεκριμζνο λογιςμικό, αλλά μπορεί επίςθσ να μθν απαιτεί τθ χριςθ κάποιου
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ςυγκεκριμζνου εργαλείου.


Αιτιολογιςτε τθν επιλογι των δραςτθριοτιτων που ςυμπεριλάβατε ςτο φφλλο
εργαςίασ.



Επιλζξτε κάποιο από τα εργαλεία που παρουςιάςτθκαν, ι οποιοδιποτε άλλο τθσ δικισ
ςασ επιλογισ, και περιγράψτε με ποιο τρόπο κα αξιοποιοφςατε τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του για τθν αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία των βαςικϊν εννοιϊν του
αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ. Ρεριγράψτε ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και
τα αναμενόμενα οφζλθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςκολίεσ, παρανοιςεισ και
διδακτικά προβλιματα που ζχουν καταγραφεί ςτθ βιβλιογραφία.
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