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Ρροοίμιο
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 6Β (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 τον Κακθγθτι του
ΕΚΡΑ Χρόνθ Κυνθγό, 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,
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



Ραπαδόπουλο Λωάννθ



Ρανςελθνά Γεϊργιο



Χατηθφωτεινοφ Αικατερίνθ

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Ζνα τμιμα του επιμορφωτικοφ υλικοφ του Τεφχουσ 1 (Γενικό Μζροσ) χρθςιμοποιικθκε ωσ
πρωτογενζσ για τθν παραγωγι του παρόντοσ τεφχουσ 6Β. 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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ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ &
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Ενόηηηα Σεναρίου 1
Το ρομπόη KAREL: ειζαγωγή ζηο
δομημένο προγραμμαηιζμό

Karel – Δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ
1.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Δθμιουργία νζων εντολϊν ςτον μικρόκοςμο του ρομπότ Karel

2.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 4-5 διδακτικζσ ϊρεσ, δθλαδι περίπου 2 ϊρεσ για τθν
εξοικείωςθ με τον μικρόκοςμο και τθ δομι ακολουκίασ και 2-3 ϊρεσ για τθν εξοικείωςθ με
τθ δθμιουργία νζων εντολϊν (διαδικαςιϊν). Βζβαια, πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ διάρκεια
αυτι είναι ενδεικτικι και εξαρτάται από τθν θλικία, τθν προθγοφμενθ εμπειρία και τον
αρικμό των μακθτϊν.

3.

ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ

ΡΟΓΑΜΜΑ

Ρρόκειται για διδακτικό ςενάριο που μπορεί να ενταχκεί κατά κφριο λόγο ςτο μάκθμα
Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου για τθ διδαςκαλία των αρχϊν του δομθμζνου-διαδικαςτικοφ
προγραμματιςμοφ. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του διδακτικοφ μικρόκοςμου Karel
κακιςτοφν τθ διδαςκαλία τόςο των βαςικϊν αλγορικμικϊν δομϊν όςο και τθσ ζννοιασ τθσ
διαδικαςίασ ιδιαίτερα εφκολθ.
Το ςενάριο δεν προχποκζτει κάποιεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, αλλά θ φπαρξι τουσ
μπορεί να επθρεάςει τθν εφαρμογι του ςεναρίου. Θ πρότερθ εμπειρία των μακθτϊν
μπορεί να αξιοποιθκεί και να εμπλουτιςτοφν κατάλλθλα οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
ϊςτε να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τθν επίλυςθ προβλθμάτων με μεγαλφτερθ
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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αλγορικμικι πολυπλοκότθτα.

4.

ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Βαςικόσ ςκοπόσ του ςεναρίου είναι να ειςαχκοφν οι μακθτζσ ςτθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ
μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων εντολϊν για το ρομπότ Karel. Αυτό βζβαια προχποκζτει ότι οι
μακθτζσ ζχουν ειςαχκεί προθγουμζνωσ ςτθν ζννοια τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, του
προγράμματοσ και τθσ δομισ ακολουκίασ, κακϊσ επίςθσ και με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του
περιβάλλοντοσ. Για λόγουσ πλθρότθτασ, ςτο επιμορφωτικό ςενάριο περιλαμβάνονται και τα
φφλλα εργαςίασ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν διδαςκαλία όλων των
προαναφερκειςϊν εννοιϊν και όχι μόνο τθσ ζννοιασ τθσ διαδικαςίασ.
Στουσ ςτόχουσ του ςεναρίου περιλαμβάνονται θ κατανόθςθ και θ εφαρμογι των ςχετικϊν
εννοιϊν και θ αποφυγι τθσ δθμιουργίασ των παρανοιςεων (ελλιπισ/λανκαςμζνθ
κατανόθςθ εννοιϊν) που ζχουν καταγραφεί ςτθ βιβλιογραφία.
Αναλυτικά, οι ςτόχοι του ςεναρίου είναι

... όςον αφορά ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και τθ δομι ακολουκίασ:


Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το μοντζλο αναφοράσ που χρθςιμοποιείται ςτον
μικρόκοςμο του ρομπότ Karel (δρόμοι, λεωφόροι, τμιματα τοίχου, beepers, ρομπότ
Karel).



Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ και του προγράμματοσ. Ζνα
πρόγραμμα παρουςιάηεται ωσ μια ςειρά οδθγιϊν/εντολϊν που κατευκφνουν το
ρομπότ Karel ςτθν επίτευξθ μιασ αποςτολισ, ενϊ θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ
παρουςιάηεται ωσ μια ειδικι γλϊςςα τθν οποία κατανοεί ο Karel.



Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του κακοριςμοφ των δεδομζνων ενόσ προβλιματοσ. Στον
μικρόκοςμο του Karel ο κακοριςμόσ των δεδομζνων αναφζρεται ςτον κακοριςμό τθσ
αρχικισ κατάςταςθσ του Karel (δρόμοσ, λεωφόροσ, κατεφκυνςθ, αρικμόσ beepers
ςτθν τςάντα) και τθσ κατάςταςθσ του κόςμου (τυχόν τμιματα τοίχου ι/και beepers).



Θ εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ εντολζσ που περιλαμβάνει θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ
του Karel, θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ και θ ανάπτυξθ απλϊν προγραμμάτων που
περιλαμβάνουν μια ακολουκία αυτϊν των βαςικϊν εντολϊν.



Θ κατανόθςθ του γεγονότοσ ότι θ εκτζλεςθ μιασ εντολισ από τον Karel μπορεί να ζχει
αποτζλεςμα τθν μεταβολι - αλλαγι τθσ κατάςταςθσ του (δρόμοσ, λεωφόροσ,
κατεφκυνςθ,

αρικμόσ

beepers

ςτθν

τςάντα),

θ

οποία
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προκακοριςμζνεσ κζςεισ τθσ μνιμθσ που διακζτει ο Karel και ονομάηονται
μεταβλθτζσ.


Θ κατανόθςθ των βαςικϊν τφπων λακϊν – ςυντακτικά λάκθ, λογικά λάκθ και λάκθ
εκτζλεςθσ – που μπορεί να προκφψουν κατά τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ και θ
διόρκωςι τουσ.



Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του περιβάλλοντοσ: περιβάλλον
μακθμάτων, περιβάλλον προγραμματιςμοφ (ανάπτυξθ, μεταγλϊττιςθ και εκτζλεςθ
προγράμματοσ).

... όςον αφορά ςτθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ:


Θ κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ φπαρξθσ ενόσ μθχανιςμοφ για τθ δθμιουργία νζων εντολϊν
(διαδικαςιϊν) για το ρομπότ Karel.



Θ κατανόθςθ των πλεονεκτθμάτων που παρζχει θ χριςθ διαδικαςιϊν ςε ζνα
πρόγραμμα.



Θ εξοικείωςθ με τθ διλωςθ και τον οριςμό νζων εντολϊν (διαδικαςιϊν).



Θ κατανόθςθ τθσ ροισ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ που χρθςιμοποιεί διαδικαςίεσ
και θ αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν δυςκολιϊν των μακθτϊν.



5.

Θ εξοικείωςθ με τθν κλιςθ διαδικαςιϊν μζςα από άλλεσ διαδικαςίεσ.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Το παρόν ςενάριο για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτον δομθμζνο-διαδικαςτικό
προγραμματιςμό με τον μικρόκοςμο του ρομπότ Karel, βαςίηονται ςτο διδακτικό υλικό που
ενςωματϊνεται ςτο ίδιο το περιβάλλον και ςτθ διδακτικι ςτρατθγικι που υιοκετικθκε και
διζπει τθ ςχεδίαςθ του ίδιου του περιβάλλοντοσ. Κρίνεται ςκόπιμο λοιπόν, πριν τθν
παρουςίαςθ των ςχετικϊν φφλλων εργαςίασ, να αναφερκοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά
του περιβάλλοντοσ μιασ και αυτά κακορίηουν και τθ διδακτικι ςτρατθγικι που υιοκετείται
ςε μια διδαςκαλία που βαςίηεται ςε αυτό.

Οι λειτουργίεσ που ενςωματϊνει ο προγραμματιςτικόσ μικρόκοςμοσ Karel είναι οι εξισ:


Μια ςειρά μαθημάτων, κάκε ζνα από τα οποία περιλαμβάνει ςφντομθ και περιεκτικι
κεωρία και μία ι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ.



Ζνα ςυντάκτη δομήσ, ο οποίοσ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων μζςω ενόσ
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μενοφ με τισ διακζςιμεσ εντολζσ και πλαιςίων διαλόγου. Το μενοφ ενθμερϊνεται
αυτόματα με τισ νζεσ εντολζσ που ορίηει ο μακθτισ.


Ζνα ςφςτθμα δυναμικισ προςομοίωςθσ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων που παρζχει τθ
δυνατότθτα τθσ βηματικήσ εκτζλεςησ και τθσ επεξηγηματικήσ οπτικοποίηςησ,
εμφάνιςθσ δθλαδι επεξθγιςεων για τθ ςθμαςία τθσ τρζχουςασ εντολισ
χρθςιμοποιϊντασ φυςικι γλϊςςα.



Καταγραφή των ενεργειών των μαθητών και παρουςίαςθ τουσ ςε ζνα διαφορετικό
παράκυρο.

Τα παιδαγωγικά οφζλθ που απορρζουν από τα προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά του
μικρόκοςμου Karel παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1.

Χαρακτθριςτικό

Ραιδαγωγικά οφζλθ

Χριςθ τθσ

εξαλείφει το πρόβλθμα του εκτεταμζνου ρεπερτορίου εντολϊν και

προςζγγιςθσ των

τθν πολυπλοκότθτα των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ γενικοφ

μικρόκοςμων

ςκοποφ
μειϊνει τθ διανοθτικι “απόςταςθ” ανάμεςα ςτα νοθτικά μοντζλα
ι τισ περιγραφζσ των αλγορίκμων ςε φυςικι γλϊςςα και τθν
περιγραφι τουσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ
επιλφονται προβλιματα που προκαλοφν το ενδιαφζρον των
μακθτϊν

Ενςωμάτωςθ

όλο το απαραίτθτο υλικό για το μακθτι ςυμπεριλαμβάνεται ςτο

τμιματοσ με

περιβάλλον

μακιματα

οι δραςτθριότθτεσ βοθκάνε τουσ μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τισ

(κεωρία,

ζννοιεσ πριν να τουσ ηθτθκεί να τισ υλοποιιςουν

δραςτθριότθτεσ)
Συντάκτθσ δομισ

δεν χρειάηεται να απομνθμονευκοφν οι ςυντακτικζσ λεπτομζρειεσ
τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ και δίνεται θ δυνατότθτα
επικζντρωςθσ ςτισ ζννοιεσ

Φιλικά προσ το

αποφεφγεται θ χρονοβόρα διαδικαςία εντοπιςμοφ και διόρκωςθσ

χριςτθ μθνφματα

των λακϊν, θ οποία ςυνικωσ προκαλεί τθν απογοιτευςθ των

λάκουσ

μακθτϊν
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οι λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ, ςτισ οποίεσ ςυνικωσ οφείλονται τα
λάκθ, αποκαλφπτονται ςτουσ μακθτζσ
Βθματικι

αποκαλφπτει τθ δυναμικι φφςθ τθσ εκτζλεςθσ προγραμμάτων

εκτζλεςθ και

ςτθρίηει τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςιολογίασ των

επεξθγθματικι

δομϊν ελζγχου και τθσ ροισ εκτζλεςθσ

οπτικοποίθςθ
υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ ςτον εντοπιςμό λογικϊν λακϊν
δίνει τθ δυνατότθτα ςτο διδάςκοντα να καλφψει περιςςότερθ φλθ
ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα
Καταγραφι των

ςτθρίηει τουσ διδάςκοντεσ ςτθ μελζτθ των δυςκολιϊν και των

ενεργειϊν των

λανκαςμζνων αντιλιψεων, κακϊσ και των τεχνικϊν επίλυςθσ

μακθτϊν

προβλθμάτων που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ

Πίνακασ 1. Τα παιδαγωγικά οφζλθ του μικρόκοςμου προγραμματιςμοφ Karel

Στο παρόν ςενάριο υιοκετείται μια ενδεικτικι οργάνωςθ των μακθμάτων, θ οποία
εφαρμόςτθκε για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτθ Γ’ τάξθ του 2 ου Ρειραματικοφ
Γυμναςίου Κεςςαλονίκθσ τθ ςχολικι χρονιά 2008-2009 (Ξυνόγαλοσ, 2009; Xinogalos, 2011).
Φυςικά δεν είναι απαραίτθτο να διδαχκεί και πάλι με τθν ίδια ακριβϊσ ςειρά, αλλά αυτι
ζχει ιδθ δοκιμαςτεί. Στον Ρίνακα 2 παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ οργάνωςθ και το
περιεχόμενο τθσ προτεινόμενθσ ςειράσ μακθμάτων. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε θ οργάνωςθ
των μακθμάτων είναι ενδεικτικι. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί ανάλογα με τθν θλικία και τθν
προθγοφμενθ εμπειρία των μακθτϊν, κακϊσ επίςθσ και τισ διακζςιμεσ διδακτικζσ ϊρεσ να
προςαρμόςει κατάλλθλα τα μακιματα. Κα μποροφςε για παράδειγμα να επικεντρωκεί
κανείσ ςτισ βαςικζσ αλγορικμικζσ δομζσ (ακολουκίασ, επιλογισ και επανάλθψθσ) και να μθν
διδάξει τθ δθμιουργία νζων εντολϊν (υποπρογραμμάτων). Επίςθσ, κα μποροφςε κανείσ να
αφιερϊςει ςτα 3 τελευταία μακιματα περιςςότερο χρόνο και να εμβακφνει ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ. Στθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ αποφαςίςει να διδάξει τθ κεμελιϊδθ για το διαδικαςτικό προγραμματιςμό – ζννοια τθσ διαδικαςίασ καλό κα ιταν
αυτό να γίνει ςτθν αρχι των μακθμάτων. Εξάλλου, ο εκδότθσ δομισ του περιβάλλοντοσ, θ
απουςία των μεταβλθτϊν ωσ παραμζτρων και θ βθματικι εκτζλεςθ των προγραμμάτων
κακιςτοφν τθ διδαςκαλία τθσ ζννοιασ τθσ διαδικαςίασ πολφ ευκολότερθ.
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Διδακτικι

Τίτλοσ

ϊρα

μακιματοσ

θ

1 –2

θ

Βαςικζσ εντολζσ

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Ρεριεχόμενο

Ρεριγραφι του μικρόκοςμου, πρόγραμμα, βαςικζσ
εντολζσ, μπλοκ εντολϊν, κυρίωσ πρόγραμμα

θ

3 –4

θ

5 –6

θ

θ

Δθμιουργία

Οριςμόσ νζασ εντολισ, τα πλεονεκτιματα τθσ

νζων εντολϊν

δθμιουργίασ νζων εντολϊν

Δομι επιλογισ

Συνκικθ, λογικζσ τιμζσ, χρθςιμότθτα των εντολϊν υπό
ςυνκικθ, if, if/else

θ

7 –8

θ

Δομζσ επανάλ.

while, loop

Πίνακασ 2. Ενδεικτικι οργάνωςθ των μακθμάτων ςτον μικρόκοςμο Karel
Ζνα εναλλακτικό ςενάριο, ςτο οποίο προτείνεται θ διδαςκαλία των δομϊν επιλογισ πριν
από τθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ, παρουςιάηεται ςτθν εργαςία (Κοτίνθ, 2011).

6.

ΕΡΙΣΤΘΜΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ –
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Θ βαςικότερθ ζννοια του δομθμζνου-διαδικαςτικοφ προγραμματιςμοφ είναι θ ζννοια του
υποπρογράμματοσ (διαδικαςίασ, ςυνάρτθςθσ). Σε ζνα τυπικό μάκθμα ειςαγωγισ ςτον
διαδικαςτικό προγραμματιςμό βζβαια, θ ζννοια τθσ διαδικαςίασ διδάςκεται ςε ζνα αρκετά
προχωρθμζνο ςτάδιο και αφοφ πρϊτα παρουςιαςτοφν ςτουσ μακθτζσ οι τρεισ βαςικζσ
αλγορικμικζσ δομζσ: θ δομι ακολουκίασ, θ δομι επιλογισ και θ δομι επανάλθψθσ.
Στον μικρόκοςμο του ρομπότ Karel, ωςτόςο, προτείνεται θ διδαςκαλία τθσ ζννοιασ τθσ
διαδικαςίασ να γίνει από τα πρϊτα μακιματα, αμζςωσ μετά από τθ δομι ακολουκίασ. Αυτό
μπορεί να επιτευχκεί εφκολα ςτον μικρόκοςμο του ρομπότ Karel, μιασ και θ ζννοια τθσ
διαδικαςίασ παρουςιάηεται με ςαφι και κατανοθτό τρόπο. Θ πολυπλοκότθτα εκμάκθςθσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ περιορίηεται ςθμαντικά από το γεγονόσ μθ χριςθσ λίςτασ
παραμζτρων τόςο ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ που καλοφν οι μακθτζσ από το
πρϊτο μάκθμα, όςο και ςε αυτζσ που αναπτφςςουν οι ίδιοι οι μακθτζσ. Επιπλζον, θ
γλϊςςα προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτον μικρόκοςμο και οι δραςτθριότθτεσ
που ζχουν ενςωματωκεί ςτο ίδιο το περιβάλλον ζχουν ωσ αποτζλεςμα οι μακθτζσ να
οδθγοφνται γριγορα ςε αδιζξοδο κατά τθν επίλυςθ προβλθμάτων και να αναηθτοφν από
μόνοι τουσ ζνα μθχανιςμό δθμιουργίασ νζων εντολϊν (υποπρογραμμάτων). Συγκεκριμζνα,
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οι βαςικζσ εντολζσ που απαρτίηουν το ρεπερτόριο εντολϊν του ρομπότ Karel είναι τόςο
περιοριςμζνεσ, ϊςτε οι μακθτζσ αναγκάηονται ακόμα και για απλά προβλιματα να
αναπτφςςουν μακροςκελι προγράμματα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, όπωσ προαναφζρκθκε,
οι μακθτζσ να αναηθτοφν ζνα μθχανιςμό δθμιουργίασ νζων εντολϊν και να κατανοοφν
ευκολότερα τθ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ διαδικαςίασ όταν αυτι τουσ παρουςιάηεται.

7.

ΧΘΣΘ Θ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΣΕΝΑΙΟ («προςτικζμενθ αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλιματα)

To διδακτικό ςενάριο προβλζπεται να υλοποιθκεί ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ.
Απαιτείται το περιβάλλον Karel. Το περιβάλλον δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερθ διαδικαςία
εγκατάςταςθσ. Αποςυμπιζηετε το αρχείο Karel.zip (http://users.uom.gr/~stelios/Karel.zip),
οπότε δθμιουργείται ζνασ ομϊνυμοσ φάκελοσ και εκτελείτε το αρχείο Karel.exe που
υπάρχει ςε αυτόν.

«Προςτιθζμενη αξία»
Το περιβάλλον Karel αποτελεί ζνα διδακτικό μικρόκοςμο και ςυνεπϊσ παρουςιάηει τα
γνωςτά

πλεονεκτιματα

που

χαρακτθρίηουν

γενικά

τουσ

προγραμματιςτικοφσ

μικρόκοςμουσ:


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



Βαςίηονται ςε υπαρκτά μοντζλα που είναι ιδθ γνωςτά ςτο μακθτι, 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 μακθτζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο
ενδιαφζρον.



Θ εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ είναι βθματικι και 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.

Επιπλζον, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 5, ο μικρόκοςμοσ Karel ενςωματϊνει:
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το απαραίτθτο διδακτικό υλικό (ςφντομθ και περιεκτικι κεωρία, εγχειρίδιο χριςθσ)



δραςτθριότθτεσ για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ ζννοιεσ πριν τθν εφαρμογι
τουσ ςτα πλαίςια 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.

Αντίλογοσ, επιφυλάξεισ, προβλήματα
Εντολζσ ςτα Αγγλικά. Υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ εμφάνιςθσ του διδακτικοφ υλικοφ που
είναι ενςωματωμζνο ςτον μικρόκοςμο Karel, κακϊσ και πραγματοποίθςθσ του διαλόγου
χριςτθ-ςυςτιματοσ είτε ςτα Αγγλικά είτε ςτα Ελλθνικά. Ωςτόςο, για το ρεπερτόριο εντολϊν
χρθςιμοποιείται θ αγγλικι γλϊςςα, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να κεωρθκεί από
οριςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ πρόβλθμα. Ωςτόςο:


το ρεπερτόριο εντολϊν είναι περιοριςμζνο



χρθςιμοποιοφνται ςαφι ονόματα εντολϊν που φανερϊνουν τθ ςθμαςία τουσ και δεν
δθμιουργοφν παρανοιςεισ για τθ ςθμαςία τουσ



οι εντολζσ δεν χρειάηεται να απομνθμονευκοφν, αφοφ θ ανάπτυξθ των
προγραμμάτων γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τον ςυντάκτθ δομισ.

Ελλείψεισ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Στον μικρόκοςμο Karel το ομόνυμο ρομπότ που
εκτελεί τισ διάφορεσ αποςτολζσ μπορεί να εκτελζςει: (1) τισ εντολζσ (διαδικαςίεσ) move,
turnLeft, pickBeeper και putBeeper, (2) να ελζγξει τθν κατάςταςι του (π.χ. αν ζχει beeper
ςτθν τςάντα του, αν βλζπει προσ μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ κτλ) και τθν κατάςταςθ του
περιβάλλοντοσ του (π.χ. αν υπάρχει τοίχοσ μπροςτά) χρθςιμοποιϊντασ κάποια
κατθγοριματα (λογικζσ ςυναρτιςεισ) και φυςικά τθν κατάλλθλθ δομι επιλογισ ι
επανάλθψθσ (if, if/else, while). Στο ςφνολο των βαςικϊν εντολϊν υπάρχει θ εντολι turnLeft
για ςτροφι 90 μοιρϊν προσ τα αριςτερά, αλλά απουςιάηει μια εντολι, ζςτω turnRight, για
ςτροφι 90 μοιρϊν προσ τα δεξιά. Είναι βζβαια προφανζσ ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ το
ρομπότ Karel χρειάηεται να ςτρίψει προσ τα δεξιά και για να γίνει αυτό οι μακθτζσ
αναγκάηονται να καλοφν κάκε φορά τθ μζκοδο turnLeft 3 φορζσ. Αυτό με μια πρϊτθ ματιά
μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζλλειψθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιείται, ι
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ακόμα και ωσ πρόβλθμα. Ωςτόςο, θ επιλογι των δθμιουργϊν τθσ γλϊςςασ να μθν
ςυμπεριλθφκεί θ εντολι turnRight ςτισ βαςικζσ εντολζσ του ρομπότ ιταν απόλυτα
ςυνειδθτι. Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν από τθν αρχι το γεγονόσ ότι το ρομπότ Karel ζχει
πολφ περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ και αναηθτοφν τρόπουσ δθμιουργίασ νζων εντολϊν
(διαδικαςιϊν). Με αυτό τον τρόπο οι μακθτζσ κατανοοφν πολφ ευκολότερα τθν ανάγκθ
φπαρξθσ ενόσ μθχανιςμοφ δθμιουργίασ νζων εντολϊν (διαδικαςιϊν). Θ «ζλλειψθ» λοιπόν
μιασ εντολισ turnRight, για παράδειγμα, εξυπθρετεί ζνα ςυγκεκριμζνο διδακτικό ςκοπό και
δεν οφείλεται ςε μια προβλθματικι ςχεδίαςθ τθσ γλϊςςασ.

Συντάκτθσ δομισ. Οι ςυντάκτεσ δομισ είναι γνωςτό ότι ςτθρίηουν ουςιαςτικά τουσ
αρχάριουσ προγραμματιςτζσ ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων, ςτθν αποφυγι τθσ
επικζντρωςθσ ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςφνταξθσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ και των
ςυντακτικϊν λακϊν. Ωςτόςο, είναι επίςθσ γνωςτό ότι θ διόρκωςθ ενόσ προγράμματοσ, θ
οποία πολλζσ φορζσ ςυνεπάγεται τθν προςωρινι παραβίαςθ των ςυντακτικϊν κανόνων,
είναι αρκετζσ φορζσ πιο δφςκολθ χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςυντάκτθ δομισ που απαιτεί ζνα
πρόγραμμα να παραμζνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια ανάπτυξισ του ςυντακτικά ςωςτό. Ο
ςυντάκτθσ δομισ του Karel βζβαια, ακριβϊσ όπωσ και ο ςυντάκτθσ δομισ του objectKarel,
είναι λιγότερο «αυςτθρόσ» ςε ςχζςθ με ζναν τυπικό εκδότθ δομισ, και κακιςτά τθ
διόρκωςθ των προγραμμάτων εφκολθ. Εξάλλου, οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ - ςε
αντίκεςθ με τουσ ζμπειρουσ προγραμματιςτζσ - προτιμοφν πάντα τθ χριςθ ενόσ ςυντάκτθ
δομισ για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων τουσ, ακόμα και με τουσ περιοριςμοφσ που
μπορεί να ζχει ζνασ τζτοιοσ ςυντάκτθσ δομισ.

Διδαςκαλία τθσ ζννοιασ τθσ διαδικαςίασ ςε αρχικό ςτάδιο. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε,
προτείνεται θ διδαςκαλία τθσ ζννοιασ τθσ διαδικαςίασ να πραγματοποιθκεί ςτθν αρχι των
μακθμάτων, μιασ και αποτελεί κεμελιϊδθ ζννοια για τον δομθμζνο-διαδικαςτικό
προγραμματιςμό και επιπλζον θ διδαςκαλία τθσ κακίςταται ςθμαντικά ευκολότερθ ςτον
μικρόκοςμο του ρομπότ Karel. Επιπλζον, τα πρϊτα ςτοιχεία από τθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ
προτεινόμενθσ

διδακτικισ

προςζγγιςθσ

ςε

μακθτζσ

Γυμναςίου

ιταν

ιδιαίτερα

ενκαρρυντικά (Ξυνόγαλοσ, 2010). Ωςτόςο ο εκπαιδευτικόσ, ανάλογα και με τισ ιδιαίτερεσ
ςυνκικεσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ/τάξθσ, μπορεί αν επικυμεί να διδάξει, όπωσ
ςυνικωσ, πρϊτα τισ βαςικζσ αλγορικμικζσ δομζσ και ςτθ ςυνζχεια τθν ζννοια τθσ
διαδικαςίασ.
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8.

ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ/ΡΟΒΛΕΨΘ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ

Γενικά...
Θ ζννοια τθσ διαδικαςίασ κατζχει κεντρικό ρόλο ςτον δομθμζνο-διαδικαςτικό
προγραμματιςμό. Ωςτόςο, θ διδαςκαλία και εκμάκθςι τθσ ςυνοδεφεται από ποικίλεσ
δυςκολίεσ. Οι δυςκολίεσ που αφοροφν ςτθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ μποροφν να χωριςτοφν
ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ:


Δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθ ςφνταξθ και τθ ςθμαςία τθσ διαδικαςίασ ςε ζνα
πρόγραμμα: κακοριςμόσ τθσ λίςτασ παραμζτρων (πλικοσ και τφποσ παραμζτρων),
επικοινωνία κυρίωσ προγράμματοσ και υποπρογραμμάτων, κλιςθ διαδικαςίασ από
άλλθ διαδικαςία, ςτοίβα κλιςεων και γενικά δυςκολίεσ που αφοροφν ςτθ ροι
εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ με διαδικαςίασ.



Δυςκολίεσ

αξιοποίθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ

ωσ

εργαλείο

ανάπτυξθσ

επαναχρθςιμοποιιςιμων- αυτόνομων τμθμάτων κϊδικα & υλοποίθςθσ των επιμζρουσ
τμθμάτων επίλυςθσ ενόσ αλγορίκμου.

Θ δεφτερθ κατθγορία δυςκολιϊν ςχετίηεται με τον μεγάλο βακμό αφαίρεςθσ που
χαρακτθρίηει τθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ. Οι δυςκολίεσ εντοπίηονται όχι μόνο ςτθν
υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν, αλλά πολφ περιςςότερο ςτον ςυνδυαςμό τουσ για τθν
επίλυςθ ενόσ δεδομζνου προβλιματοσ. Κεωρϊντασ τθ διαδικαςία ωσ “κομμάτι” ενόσ
προγράμματοσ, αξίηει να αναφερκοφμε ςε μια μελζτθ των Sprohrer και Soloway (1986), τα
βαςικά ςθμεία τθσ οποίασ αναλφονται ςτο (Ξυνόγαλοσ, 2002) και παρατίκενται ςτθ
ςυνζχεια:
Οι Sprohrer και Soloway διεξιγαγαν μια εμπειρικι μελζτθ (Sprohrer & Soloway, 1986)
προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τθν ορκότθτα των παρακάτω ευρζωσ αποδεκτϊν
υποκζςεων ςχετικά με τα λάκθ των αρχάριων προγραμματιςτϊν:
 Λίγοι τφποι λακϊν ευκφνονται για τθν πλειονότθτα των λακϊν ςτα προγράμματα
των ςπουδαςτϊν.
 Τα περιςςότερα λάκθ οφείλονται ςε λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ των ςπουδαςτϊν
για τισ δομζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ.
Θ μελζτθ διεξιχκθ το 1984 ςτο Yale University, ςτο πλαίςιο ενόσ μακιματοσ ειςαγωγισ
ςτον προγραμματιςμό με Pascal. Από τισ 10 εργαςίεσ επιλζχκθκαν τρεισ για περαιτζρω
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μελζτθ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ απαιτοφςε τθ χριςθ (για πρϊτθ φορά) φωλιαςμζνων IFTHEN-ELSE δομϊν, θ δεφτερθ βρόχων και θ τρίτθ διαδικαςιϊν. Μιασ και ςκοπόσ των
ερευνθτϊν ιταν θ μελζτθ μθ ςυντακτικϊν λακϊν επιλζχκθκαν 158 ςυντακτικά ςωςτά
προγράμματα. Συγκεκριμζνα, επιλζχκθκε θ πρϊτθ ςυντακτικά ςωςτι ζκδοςθ κάκε
προγράμματοσ, αφοφ αυτι περιζχει κατά κανόνα τα περιςςότερα μθ ςυντακτικά
λάκθ\ςφάλματα ςε ςχζςθ με τισ μεταγενζςτερεσ μερικϊσ αποςφαλματωμζνεσ εκδόςεισ. Για
τθν ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ Goal/Plan Analysis των Sprohrer,
Soloway και Poppe.
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εμπειρικισ μελζτθσ θ πρϊτθ υπόκεςθ είναι αλθκισ ςε
αντίκεςθ με τθ δεφτερθ. Συγκεκριμζνα, ζγινε φανερό ότι οι λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ
ςχετικά με τισ δομζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ δεν είναι τόςο ευρζωσ διαδεδομζνεσ ι
προβλθματικζσ όςο γενικά πιςτεφεται. Τα περιςςότερα λάκθ είναι αποτζλεςμα των
δυςκολιϊν ςυνδυαςμοφ ςχεδίων ι αλλιϊσ των «κομματιϊν» ενόσ προγράμματοσ. Στον
Ρίνακα 3 φαίνονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. Ρεριςςότερα ςτοιχεία για τθν
ανάλυςθ και τα αποτελζςματα υπάρχουν ςτο (Sprohrer & Soloway, 1986).

Ρρόβλθμα

Λάκθ που δεν

Λάκθ που ίςωσ

Λάκθ που οφείλονται

οφείλονται ςτισ δομζσ

οφείλονται ςτισ δομζσ

ςτισ δομζσ

If-Then-Else (Ν=28)

19 (68%)

9 (32%)

0 (0%)

Βρόχοι (Ν=46)

20 (43%)

21 (46%)

5 (11%)

Διαδικαςίεσ (Ν=27)

13 (48%)

10 (37%)

4 (15%)

Σφνολο (Ν=101)

52 (52%)

40 (39%)

9 (9%)

Πίνακασ 3. Τα αποτελζςματα του πειράματοσ.
Με βάςθ τα αποτελζςματα των μελετϊν οι παραπάνω ερευνθτζσ κάνουν μια ταξινόμθςθ
των λακϊν των αρχάριων προγραμματιςτϊν. Ππωσ και οι ίδιοι επιςθμαίνουν οι κατθγορίεσ
που κα αναφερκοφν ςτθ ςυνζχεια δεν είναι οφτε αμοιβαία αποκλειόμενεσ οφτε και
πλιρεισ.

Ρροβλιματα που οφείλονται ςτισ δομζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ (construct-based
problems). Ρρόκειται για προβλιματα που δυςκολεφουν τουσ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ
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ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςωςτισ ςθμαςιολογίασ των δομϊν τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ:


Ρρόβλθμα φυςικισ γλϊςςασ (natural-language problem): πολλζσ δομζσ των γλωςςϊν
προγραμματιςμοφ ζχουν ονόματα που ςχετίηονται με λζξεισ τθσ φυςικισ γλϊςςασ
δθμιουργϊντασ ζτςι προβλιματα κατανόθςθσ των δομϊν ι/και λανκαςμζνεσ
αντιλιψεισ.



Ρρόβλθμα ανκρϊπινθσ μετάφραςθσ (Human interpreter problem): οι αρχάριοι
προγραμματιςτζσ πολλζσ φορζσ υποκζτουν ότι ο υπολογιςτισ κα μεταφράςει τισ
δομζσ με τον ίδιο τρόπο που τισ μεταφράηουν και οι ίδιοι.



Ρρόβλθμα μθ ςυνοχισ (inconsistency problem): αρκετζσ φορζσ οι αρχάριοι
προγραμματιςτζσ αφοφ καταλάβουν πϊσ «δουλεφει» μια δομι ςε μια ςυγκεκριμζνθ
κατάςταςθ, υποκζτουν ότι θ δομι κα «δουλζψει» με τον ίδιο τρόπο και ςε μια άλλθ
παρόμοια κατάςταςθ.

Ρροβλιματα ςυνδυαςμοφ ςχεδίων (plan composition problems). Ρρόκειται

για

προβλιματα που δυςκολεφουν τουσ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ ςτο ςωςτό ςυνδυαςμό
ςχεδίων:


Ρρόβλθμα περίλθψθσ (summarization problem): περίλθψθ πολφπλοκων ςυνδυαςμϊν
ςχεδίων ςε μια κφρια ςυνάρτθςθ, παραβλζποντασ τυχόν αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των
δευτερευουςϊν ςυναρτιςεων.



Ρρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ (optimization problem): οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ
παραςφρονται τόςο από τθν επικυμία τουσ να βελτιςτοποιιςουν τα ςχζδια τουσ ϊςτε
δεν ελζγχουν επαρκϊσ αν θ βελτιςτοποίθςθ μπορεί όντωσ να πραγματοποιθκεί.



Ρρόβλθμα προθγοφμενθσ εμπειρίασ (previous-experience problem): θ ανάπτυξθ,
ανακφκλωςθ και προςαρμογι ςχεδίων βαςίηεται πολφ ςυχνά ςε προχπάρχουςεσ
εμπειρίεσ. Συχνά, ακατάλλθλεσ απόψεισ ιδθ αναπτυγμζνων και χρθςιμοποιθμζνων
ςχεδίων

«παραβιάηουν»

ι

αλλιϊσ

«μολφνουν»

ζνα

ςχετικό

ςχζδιο

που

χρθςιμοποιείται ςε μια νζα κατάςταςθ. Αυτό το πρόβλθμα είναι γνωςτό και ωσ plan
pollution problem.


Ρρόβλθμα προςαρμογισ (specification problem): οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ
αναπτφςςουν αφθρθμζνα ςχζδια που πρζπει να προςαρμοςτοφν ςε μια δεδομζνθ
νζα περίςταςθ. Συχνά, ζνα τζτοιο ςχζδιο είναι ακατάλλθλο ι λανκαςμζνο για τθν
περίςταςθ.



Ρρόβλθμα φυςικισ γλϊςςασ (natural-language problem): οι αρχάριοι ςυνθκίηουν να

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

21 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

αντιςτοιχοφν ςχζδια που κατζχουν ι δθμιουργοφν ςε φυςικι γλϊςςα ςε μια γλϊςςα
προγραμματιςμοφ. Αυτι θ αντιςτοίχιςθ τισ περιςςότερεσ φορζσ οδθγεί ςε λάκθ.


Ρρόβλθμα μετάφραςθσ (interpretation problem): οι αρχάριοι βαςίηονται εν μζρθ ςτισ
υπάρχουςεσ γνϊςεισ για τουσ ςτόχουσ και τα ςχζδια όταν «μεταφράηουν» μια
εργαςία, όταν μεταφράηουν δθλαδι τον οριςμό του προσ επίλυςθ προβλιματοσ.
Απαιτιςεισ που δεν εκφράηονται «ξεκάκαρα» αγνοοφνται ι λαμβάνονται υπόψθ μόνο
όταν ςχζδια για τθν επίτευξι τουσ μποροφν εφκολα να ανακλθκοφν.



Ρρόβλθμα απρόςμενων περιπτϊςεων (unexpected cases problem): οι αρχάριοι ςυχνά
γράφουν προγράμματα που «δουλεφουν» ςωςτά για ςυγκεκριμζνεσ ςυνθκιςμζνεσ
περιπτϊςεισ, αλλά όχι για όλεσ τισ περιπτϊςεισ.



Ρρόβλθμα οριακϊν περιπτϊςεων (Boundary problem): οι αρχάριοι αντιμετωπίηουν
δυςκολίεσ ςτθν διαχείριςθ των οριακϊν ςθμείων κατά τθν εξειδίκευςθ των ςχεδίων
τουσ.



Ρρόβλθμα μνθμονικοφ φορτίου (cognitive load problem): οι αρχάριοι ςυχνά δεν
αντιλαμβάνονται τθν απϊλεια πλθροφοριϊν από τθ μνιμθ τουσ (working memory).
Ρολλζσ από τισ πλθροφορίεσ αυτζσ αντιπροςωπεφουν μικρά αλλά ςθμαντικά τμιματα
ςχεδίων ι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ ςχεδίων, οι οποίεσ παραβλζπονται.

Ειδικά ςτον μικρόκοςμο του ρομπότ Karel...
Ο μικρόκοςμοσ του ρομπότ Karel, όπωσ τα περιςςότερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ζχει
ςχεδιαςτεί με ςτόχο τθν εξάλειψθ ι τουλάχιςτον τθν ευκολότερθ αντιμετϊπιςθ των
δυςκολιϊν/παρανοιςεων που ζχουν καταγραφεί ςτθ βιβλιογραφία. Θ μθ χριςθ λίςτασ
παραμζτρων ςτισ διαδικαςίεσ που αναπτφςςονται ςτον μικρόκοςμο Karel, περιορίηει
ςθμαντικά τθ ςχετικι πολυπλοκότθτα και βοθκάει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν
ευκολότερα τον βαςικό ρόλο των διαδικαςιϊν. Επιπλζον, θ βθματικι εκτζλεςθ των
προγραμμάτων με ταυτόχρονθ οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτον μικρόκοςμο και τθν
επεξιγθςθ τουσ ςε φυςικι γλϊςςα (επεξθγθματικι οπτικοποίθςθ) ςτθρίηουν ουςιαςτικά
τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ τθσ ροισ εκτζλεςθσ προγραμμάτων που περιλαμβάνουν
διαδικαςίεσ και ςτθν αποφυγι των ςχετικϊν παρανοιςεων.
Επιπλζον, θ φφςθ των προβλθμάτων που ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ ςτο πλαίςιο του
μικρόκοςμου ευνοεί τθ χριςθ διαδικαςιϊν και αναδεικνφει τθ ςθμαςία και τθν
αποτελεςματικότθτα χριςθσ τουσ ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων.
Αποτελζςματα από τθν χριςθ του μικρόκοςμου Karel ςε μακθτζσ τθσ Γ' τάξθσ του
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Γυμναςίου, ειδικά για τθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ, παρουςιάηονται ςτθν εργαςία
(Ξυνόγαλοσ, 2010).

9.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΘΕΩΘΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΥΒΟΣ

Μετά από ζναν αρχικό χρόνο για εξοικείωςθ των μακθτϊν με το περιβάλλον ΚAREL και τθν
ιδζα του «ρομπότ», αναμζνεται οι μακθτζσ να εργαςτοφν χωρίσ προβλιματα – ίςωσ
μάλιςτα να το κάνουν και με ευχαρίςτθςθ δεδομζνθσ τθσ ζλξθσ που μπορεί να αςκεί το
περιβάλλον εξαιτίασ των «παιγνιωδϊν» του χαρακτθριςτικϊν.
Δεν αναμζνεται πολφσ χρόνοσ για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το περιβάλλον, αφοφ
είναι ςχετικά απλό, οφτε και με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, θ οποία, αν και ςτα Αγγλικά,
αναμζνεται να γίνει εφκολα κατανοθτι.
Το περιβάλλον είναι μάλλον εφρωςτο (robust) και δοκιμαςμζνο, άρα δεν αναμζνονται
«καταρρεφςεισ» λόγω ςφαλμάτων λογιςμικοφ, αςυμβατότθτασ με το λειτουργικό ςφςτθμα
κλπ. Άρα, ςυνολικά, δεν αναμζνεται διδακτικόσ κόρυβοσ πιο ιςχυρόσ από τα ςυνικθ
περιβάλλοντα.
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11. ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΘ ΘΕΩΙΑ ΜΑΘΘΣΘΣ
Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ εγγράφονται ςε μια τυπικι
κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ: ςτουσ μακθτζσ προτείνονται μια ςειρά από προβλιματα
τα οποία καλοφνται να επιλφςουν ςτο περιβάλλον KAREL. Οι μακθτζσ, μποροφν,
εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, να διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ του περιβάλλοντοσ και να τισ
ςυνδυάςουν για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων.
Θ επίλυςθ των προβλθμάτων που προτείνονται εξάλλου, κακιςτά εμφανι τθ λειτουργία και
αξία των χρθςιμοποιουμζνων μεκόδων, εννοιϊν, τεχνικϊν κλπ.
Θ επιλογι των καταλλθλότερων μεκόδων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων μπορεί να
προκφψει μζςα από κοινωνιογνωςτικζσ ςυγκροφςεισ, εφόςον οι μακθτζσ εργάηονται ςε
ομάδεσ.

12. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΜΙΚΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Το περιβάλλον KAREL, αποτελεί ζνα μικρόκοςμο που προςομοιϊνει ζνα υποκετικό ρομπότ
με ςχετικά περιοριςμζνο ρεπερτόριο δυνατοτιτων.
Ωςτόςο, βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ (όπωσ το πεπεραςμζνο των βθμάτων των
διαδικαςιϊν, θ διαδοχι των εντολϊν, οι επαναλθπτικζσ δομζσ και οι δομζσ επιλογισ)
αποκτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο νόθμα ςτο πλαίςιο του περιβάλλοντοσ: αλλαγζσ ςτθ ςειρά

·

εκτζλεςθσ μπορεί να προκαλζςουν μθ-επικυμθτι «ςυμπεριφορά» του ρομπότ επίςθσ θ
δομι επιλογισ προβάλλει ξεκάκαρα ωσ μία επιλογι εξοικονόμθςθσ εντολϊν.
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Το ςυγκεκριμζνο περιβάλλον μπορεί να νοθματοδοτιςει με ορκό τρόπο αυτά τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των προγραμμάτων (και των αλγορίκμων) και θ ςχετικι γνϊςθ μπορεί να
είναι διακζςιμθ και εφαρμόςιμθ, από τθν πλευρά των μακθτϊν και ςε άλλα
προγραμματιςτικά περιβάλλοντα.

13. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ
Ρροτείνεται οι μακθτζσ να οργανωκοφν ςε ομάδεσ των 2-3 (το πολφ) ατόμων.
Στουσ

υπολογιςτζσ

πρζπει

να

είναι

εγκατεςτθμζνο

το

λογιςμικό

Karel

(http://users.uom.gr/~stelios/Karel.zip). Ζνασ βιντεοπροβολζασ κα ιταν χριςιμοσ, χωρίσ
όμωσ να είναι απαραίτθτοσ. Τα φφλλα εργαςίασ κα πρζπει να μοιραςτοφν ςτουσ μακθτζσ
τόςο για τθν αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ, όςο και για τθ
ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθ μελζτθ ςτο ςπίτι.

14. ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ

ΤΩΝ

ΕΝΝΟΙΩΝ

Θ

ΤΩΝ

Ο μικρόκοςμοσ του ρομπότ Karel μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, για
τθ διδαςκαλία των δομϊν επιλογισ και επανάλθψθσ. Σχετικό υλικό (κεωρία και
δραςτθριότθτεσ) υπάρχει ενςωματωμζνο ςτθν περιοχι των μακθμάτων του μικρόκοςμου.
Επίςθσ, οι ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηονται μποροφν να εμπλουτιςτοφν
κατάλλθλα ανάλογα με τθν θλικία των μακθτϊν, τθν προθγοφμενθ εμπειρία τουσ και των
διακζςιμο χρόνο. Ενδεικτικά, αναφζρονται οι παρακάτω επεκτάςεισ:
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τον κϊδικα ενόσ προγράμματοσ (με τισ
γραμμζσ αρικμθμζνεσ) και να τουσ ηθτιςει να τον εκτελζςουν ςτο χαρτί, προςδιορίηοντασ
το αποτζλεςμα τθσ κάκε εντολισ ςτθν κατάςταςθ του κόςμου και τισ μεταβολζσ ςτισ
μεταβλθτζσ του ρομπότ Karel.
Μεταβολζσ τιμών μεταβλητών
Εκτζλεςη εντολήσ

Δρόμοσ

Λεωφόροσ

Κατεφκυνςθ
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Το πρόγραμμα που κα δοκεί μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τισ βαςικζσ εντολζσ του Karel,
αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και τον οριςμό νζων εντολϊν (διαδικαςιϊν). Θ
δραςτθριότθτα αυτι κα βοθκιςει τον εκπαιδευτικό να διαγνϊςει τυχόν δυςκολίεσ πουσ
αφοροφν ςτθ ροι εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ με χριςθ νζων εντολϊν. Επίςθσ, ςτο
πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν
τισ μεταβολζσ ςτισ μεταβλθτζσ του ρομπότ Karel που προκαλεί θ εκτζλεςθ κάκε
αρικμθμζνθσ εντολισ.

Επίςθσ, μπορεί να δοκεί θ εκφϊνθςθ ενόσ προβλιματοσ και το πρόγραμμα ςε χαρτί και να
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν τα λάκθ, να αναφζρουν τον τφπο τουσ και να τα
διορκϊςουν. Αφοφ οι μακθτζσ γράψουν τισ απαντιςεισ τουσ ςε χαρτί, ακολουκεί ςυηιτθςθ
ςτθν τάξθ ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ από τουσ μακθτζσ διορκϊςεισ. Στθ ςυνζχεια,
μπορεί να δοκεί ςτουσ μακθτζσ το αρχείο του προγράμματοσ, προκειμζνου να
επιβεβαιϊςουν τισ απαντιςεισ τουσ. Οι μακθτζσ αποςφαλματϊνουν το πρόγραμμα με τθ
χριςθ του υπολογιςτι και ςθμειϊνουν ςτο χαρτί τα λάκθ τουσ.

15. ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΦΥΛΛΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ
Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 1
Βιμα 1ο - Δραςτθριότθτα 1: εκκίνθςθ του περιβάλλοντοσ. Το περιβάλλον δεν απαιτεί
κάποια ιδιαίτερθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ. Αποςυμπιζηετε

το

αρχείο

Karel.zip

(http://users.uom.gr/~stelios/Karel.zip) και εκτελείτε το αρχείο Karel.exe.
Βιμα 2ο: Ραρουςιάηεται ο προγραμματιςτικόσ μικρόκοςμοσ του ρομπότ

Karel

χρθςιμοποιϊντασ τθ κεωρία και τθ δραςτθριότθτα τθσ ενότθτασ «Ειςαγωγι». Γίνεται
αναφορά ςτθν ζννοια των εντολϊν και τθσ γλϊςςα προγραμματιςμοφ.
Βιμα 3ο - Δραςτθριότθτα 2: Επεξθγοφνται οι 4 βαςικζσ εντολζσ (move(), turnLeft(),
putBeeper(), pickBeeper()) τισ οποίεσ αναγνωρίηει και εκτελεί το ρομπότ Karel (κεωρία
ενότθτασ «Βαςικζσ εντολζσ»). Θ εντολι turnOff(), χρειάηεται – όπωσ αναφζρεται και ςτθ
κεωρία – ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ και δεν χρειάηεται να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα.
Βιμα 4ο: Οι μακθτζσ κατευκφνουν το ρομπότ Karel ςτθν εκτζλεςθ των απαραίτθτων
εντολϊν για τθν εκτζλεςθ μιασ αποςτολισ πατϊντασ κουμπιά με τα ονόματα των εντολϊν,
παρατθροφν το αποτζλεςμα ςτθν κατάςταςθ του κόςμου και ςτο ίδιο το ρομπότ και τθ
ςφνταξθ των εντολϊν ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ (δραςτθριότθτα ενότθτασ «Βαςικζσ
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εντολζσ»). Επιςθμαίνεται ότι το ρομπότ Karel διατθρεί ςε ειδικζσ μεταβλθτζσ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ κζςθ, τθν κατεφκυνςθ και τον αρικμό των beepers που
ζχει ςτθν τςάντα του και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν ποια ι ποιεσ
μεταβλθτζσ επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ κάκε μιασ από τισ διακζςιμεσ βαςικζσ εντολζσ.
Δραςτθριότθτα 3: ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τον
κφκλο

ανάπτυξθσ

ενόσ

προγράμματοσ,

τισ

λειτουργίεσ

του

προγραμματιςτικοφ

περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ απλϊν προγραμμάτων που βαςίηονται ςτθ δομι
ακολουκίασ.
Στθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα προτείνεται μία απλι άςκθςθ, θ οποία βζβαια μπορεί να
αντικαταςτακεί από οποιαδιποτε άςκθςθ πιςτεφει ο εκπαιδευτικόσ ότι μπορεί να
προκαλζςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Κα πρζπει βζβαια ο εκπαιδευτικόσ να φροντίςει θ
λφςθ τθσ πρϊτθσ άςκθςθσ να περιλαμβάνει και τισ τζςςερισ βαςικζσ εντολζσ που
αναγνωρίηει το ρομπότ Karel.
Αρχικά, δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςυνοπτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ,
μεταγλϊττιςθσ και εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ με τθν οποία κα πρζπει να εξοικειωκοφν
οι μακθτζσ. Επιςθμαίνεται ςτουσ μακθτζσ ότι ςτο εγχειρίδιο του προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ (που τουσ δίνεται προαιρετικά) υπάρχουν πιο αναλυτικζσ οδθγίεσ για κάκε
βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ μποροφν καταφφγουν για τθν
επίλυςθ αποριϊν κατά τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ςτο ςπίτι. Επίςθσ, ενθμερϊνονται οι
μακθτζσ ότι ςτο περιβάλλον υπάρχουν αναλυτικζσ οδθγίεσ για όλεσ τισ λειτουργίεσ που
υποςτθρίηει (Βοικεια  Ρεριεχόμενα).
Πταν θ ειςαγωγι ςτον διαδικαςτικό προγραμματιςμό πραγματοποιείται με μια ςυμβατικι
γλϊςςα, θ διαδικαςία ανάπτυξθσ προγραμμάτων περιγράφεται ςτουσ μακθτζσ ωσ μια
διαδικαςία τριϊν φάςεων:
1θ φάςθ: είςοδοσ δεδομζνων
2θ φάςθ: επεξεργαςία
3θ φάςθ: ζξοδοσ αποτελεςμάτων
Στο πλαίςιο τθσ 1θσ φάςθσ οι μακθτζσ καλοφνται να μελετιςουν τον προςδιοριςμό του
προβλιματοσ, να κακορίςουν ποια είναι τα δεδομζνα ειςόδου, να δθλϊςουν τισ
απαραίτθτεσ μεταβλθτζσ και να διαβάςουν ςε αυτζσ τιμζσ. Στον μικρόκοςμο του Karel, θ
φάςθ αυτι φαίνεται να απουςιάηει μιασ και θ γλϊςςα του Karel δεν υποςτθρίηει τθ διλωςθ
μεταβλθτϊν. Ππωσ αναφζρκθκε ιδθ όμωσ, γίνεται αναφορά ςτθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ:
το ρομπότ Karel κρατάει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (κζςθ, κατεφκυνςθ, αρικμόσ
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beepers) ςε ειδικζσ κζςεισ ςτθ μνιμθ που διακζτει, οι οποίεσ ονομάηονται μεταβλθτζσ. Οι
μεταβλθτζσ του ρομπότ Karel αλλάηουν τιμι (μεταβάλλονται), κακϊσ ο Karel εκτελεί
διάφορεσ εντολζσ. Επίςθσ, ο Karel καλείται κάκε φορά να φζρει εισ πζρασ μια αποςτολι
κεωρϊντασ ωσ δεδομζνθ μια ςυγκεκριμζνθ αρχικι κατάςταςθ του κόςμου. Στον
μικρόκοςμο του Karel λοιπόν, θ φάςθ τθσ ειςόδου περιλαμβάνει τον κακοριςμό από τουσ
μακθτζσ τθσ κατάλλθλθσ αρχικισ κατάςταςθσ του Karel και τθσ κατάςταςθσ του κόςμου
όπου κα εκτελζςει τθν αποςτολι του.
Στο πλαίςιο τθσ 3θσ φάςθσ χρθςιμοποιϊντασ μια ςυμβατικι γλϊςςα οι μακθτζσ πρζπει να
χρθςιμοποιιςουν τισ κατάλλθλεσ εντολζσ για τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων που
προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Στον μικρόκοςμο του Karel, τα
αποτελζςματα του προγράμματοσ ςτον ίδιο τον Karel και ςτον κόςμο του είναι άμεςα
ορατά. Ωςτόςο, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να επιςθμάνει ςτουσ μακθτζσ ότι κα πρζπει τα
αποτελζςματα αυτά να ελζγχονται. Το γεγονόσ ότι ζνα πρόγραμμα εκτελείται χωρίσ να
προκλθκεί λάκοσ εκτζλεςθσ, δεν ςθμαίνει απαραίτθτα ότι δίνει ςωςτά αποτελζςματα.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από τουσ
μακθτζσ να κάνουν ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα, ζτςι ϊςτε να προκλθκοφν
ςυντακτικά λάκθ, λογικά λάκθ και λάκθ εκτζλεςθσ και να αποςαφθνιςτεί θ αιτία που
προκαλεί κάκε ζνασ από αυτοφσ τουσ τφπουσ λακϊν και ο τρόποσ με τον οποίο
αντιμετωπίηονται.
Δραςτθριότθτεσ 4-9: οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αςκιςεισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
για τθ διδαςκαλία και εμπζδωςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, αλλά και ςτθν προετοιμαςία
φφλλων αξιολόγθςθσ. Ανάλογα με τισ διδακτικζσ ϊρεσ που κα αποφαςίςει να αφιερϊςει ο
εκπαιδευτικόσ και το βάκοσ ςτο οποίο κα αναλφςει τισ ςχετικζσ ζννοιεσ, οι προτεινόμενεσ
δραςτθριότθτεσ μποροφν να εμπλουτιςτοφν, όπωσ και ςτισ προτεινόμενεσ επεκτάςεισ.

Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 2
Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του 2ου φφλλου εργαςίασ οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με
τθν ζννοια και τα πλεονεκτιματα τθσ δθμιουργίασ νζων εντολϊν, κακϊσ και με τον τρόπο
υλοποίθςισ τουσ ςτο περιβάλλον του Karel. Αφοφ γίνει μια ςφντομθ ςφνδεςθ με το
προθγοφμενο μάκθμα, εκπονοφνται οι δραςτθριότθτεσ του φφλλου εργαςίασ. Ο
εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει τθ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων και επιςθμαίνει ότι το φφλλο
εργαςίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ μακθτζσ για τθ μελζτθ ςτο ςπίτι. Στθ
ςυνζχεια, αναλφεται ςφντομα θ ςθμαςία των βθμάτων που πρζπει να ακολουκθκοφν για
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τθν εκπόνθςθ των δραςτθριοτιτων του φφλλου εργαςίασ και τθν επίτευξθ των ςτόχων του
ςεναρίου.
Βιμα 1ο – Δραςτθριότθτα 1: Χρθςιμοποιείται το παράδειγμα του ρομπότ-ταξιδιϊτθ (των
αποςτολϊν μεγάλων αποςτάςεων) τθσ ενότθτασ «Συναρτιςεισ» των μακθμάτων του
προγραμματιςτικοφ

περιβάλλοντοσ.

Στόχοσ

του

παραδείγματοσ

αυτοφ

είναι

να

κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι πολλζσ φορζσ, ακόμθ και για απλά προβλιματα, απαιτείται θ
ανάπτυξθ προγραμμάτων με πολφ μεγάλθ ζκταςθ, με αποτζλεςμα να είναι δφςκολθ θ
κατανόθςθ, θ αποςφαλμάτωςθ και θ τροποποίθςι τουσ για τθν επίλυςθ παρόμοιων
προβλθμάτων. Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι λόγοι για
τουσ οποίουσ για ζνα τόςο απλό πρόβλθμα απαιτείται θ ανάπτυξθ ενόσ τόςο μεγάλου
προγράμματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ, εφόςον αυτό δεν προκφψει από τθν ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ,
επιςθμαίνει ότι το πρόβλθμα που αναφζρκθκε για το παράδειγμα του ρομπότ-ταξιδιϊτθ
ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι λφςεισ μασ πρζπει να μεταφράηονται ςτισ ςτοιχειϊδεισ εντολζσ
τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ του ρομπότ Karel. Αναφζρεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ
νζων εντολϊν που παρζχουν νζεσ δυνατότθτεσ ςτον Karel.
Βιμα 2ο – Δραςτθριότθτα 2: Ο εκπαιδευτικόσ, εφόςον αυτό δεν προκφψει από τθν
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, επιςθμαίνει ότι το πρόβλθμα που αναφζρκθκε για το παράδειγμα του
ρομπότ-ταξιδιϊτθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι λφςεισ μασ πρζπει να μεταφράηονται ςτισ
ςτοιχειϊδεισ εντολζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ του ρομπότ Karel. Αναφζρεται θ
δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων εντολϊν που παρζχουν νζεσ δυνατότθτεσ ςτον Karel.
Χρθςιμοποιείται το πρόγραμμα του ρομπότ-ταξιδιϊτθ με τθ διλωςθ και τον οριςμό τθσ
νζασ εντολισ moveKlm (κεωρία τθσ ενότθτασ «Συναρτιςεισ») προκειμζνου να εξθγθκοφν οι
ζννοιεσ τθσ δθμιουργίασ νζασ εντολισ (διαδικαςίασ), του λεξικοφ και ο τρόποσ οριςμοφ
νζων εντολϊν. Ζμφαςθ δίνεται ςτο γεγονόσ ότι μζςα από μια εντολι μπορεί να γίνει κλιςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ ιδθ γνωςτισ ι νζασ εντολισ ορίηεται μζςα ςτο πρόγραμμα.
Βιμα 3ο – Δραςτθριότθτα 3: Ραρουςιάηεται το πρόβλθμα του «ςκουπίςματοσ ςτισ ςκάλεσ»
(δραςτθριότθτα τθσ ενότθτασ «Συναρτιςεισ») και γίνεται ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τθ
λφςθ του. Οι μακθτζσ μελετοφν και εκτελοφν δφο προγράμματα για το παραπάνω
πρόβλθμα – ςτο 1ο χρθςιμοποιοφνται μόνο οι βαςικζσ εντολζσ του ρομπότ Karel, ενϊ ςτο
2ο χρθςιμοποιοφνται νζεσ εντολζσ. Οι μακθτζσ παροτρφνονται να εκτελζςουν τθ δεφτερθ
ζκδοςθ του προγράμματοσ βθματικά και να δϊςουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ροι εκτζλεςθσ
του προγράμματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ κάνει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ προκειμζνου να
διαπιςτϊςει αν κατανοοφν:
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το γεγονόσ ότι μζςα από μια νζα εντολι που ορίηουμε μπορεί να γίνει κλιςθ άλλων
εντολϊν, είτε αυτζσ είναι οι βαςικζσ εντολζσ του ρομπότ Karel είτε νζεσ εντολζσ,
κακϊσ επίςθσ και ποια είναι θ ροι εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ ςε αυτι τθν
περίπτωςθ



το γεγονόσ ότι κάκε νζα εντολι που ορίηουμε μπορεί να κλθκεί όςεσ φορζσ χρειάηεται
(και όχι μόνο μία φορά – παρανόθςθ), κακϊσ επίςθσ και ότι οι νζεσ εντολζσ που
ορίηονται ςε ζνα πρόγραμμα δεν εκτελοφνται με τθ ςειρά που εμφανίηονται μζςα ςε
αυτό (παρανόθςθ)



οριςμζνεσ εντολζσ ζχουν βοθκθτικό ρόλο, ορίηονται δθλαδι απλά για να κλθκοφν
μζςα από άλλεσ εντολζσ και όχι από το κυρίωσ πρόγραμμα. Οι βοθκθτικζσ εντολζσ
μποροφν να κλθκοφν ςτα ςθμεία όπου κζλουμε να εκτελεςτεί θ λειτουργία που
αντιπροςωπεφουν και ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ πιο ευανάγνωςτου κϊδικα και
φυςικά ςτθν ανάπτυξθ επαναχρθςιμοποιιςιμου κϊδικα.

Τζλοσ, οι δφο εκδόςεισ του προγράμματοσ ςυγκρίνονται και ςχολιάηονται με ςτόχο τθν
ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων που απορρζουν από τθ δθμιουργία και χριςθ νζων
εντολϊν.
Βιμα 4ο – Δραςτθριότθτα 4: Στο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ οι μακθτζσ καλοφνται
να τροποποιιςουν ζνα πρόγραμμα που αναπτφχκθκε ςτο μάκθμα εξοικείωςθσ με τισ
βαςικζσ εντολζσ που αναγνωρίηει το ρομπότ Karel. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ
χρθςιμοποιείται το πρόβλθμα τθσ αναρρίχθςθσ ςτο βουνό και τοποκζτθςθσ τθσ ςθμαίασ.
Ο εκπαιδευτικόσ ρωτάει τουσ μακθτζσ αν αναρωτικθκαν κατά τθν ανάπτυξθ του
προγράμματόσ τουσ, ποιεσ εντολζσ - εκτόσ από τισ τζςςερισ βαςικζσ εντολζσ που
αναγνωρίηει και εκτελεί ο Karel – κα ιταν χριςιμεσ ςε αυτι τθν αποςτολι. Οι μακθτζσ
ςυηθτάνε ςτθν τάξθ και προτείνουν τρόπουσ βελτίωςθσ του υπάρχοντοσ προγράμματοσ
ορίηοντασ νζεσ εντολζσ. Ο εκπαιδευτικόσ ςθμειϊνει ςτον πίνακα τισ προτάςεισ των
μακθτϊν. Συμπεραςματικά, προτείνεται ο οριςμόσ τριϊν νζων εντολϊν τισ οποίεσ
υλοποιοφν οι μακθτζσ:


ςτροφι δεξιά κατά 90 μοίρεσ,



ανζβαςμα ςτο επόμενο επίπεδο του βουνοφ και



κατζβαςμα ςτο επόμενο επίπεδο του βουνοφ.

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ χρθςιμοποιϊντασ τισ οδθγίεσ για τον τρόπο διλωςθσ και οριςμοφ
νζων εντολϊν ςτο περιβάλλον του Karel και με κακοδιγθςθ από τον εκπαιδευτικό,
αναπτφςςουν το πρόγραμμα. Οι μακθτζσ εκτελοφν βθματικά το πρόγραμμα προκειμζνου
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να κατανοιςουν τθ ροι εκτζλεςθσ του προγράμματοσ και να αποφευχκεί θ δθμιουργία των
παρανοιςεων που αφοροφν ςτθ ροι εκτζλεςθσ των προγραμμάτων που χρθςιμοποιοφν
διαδικαςίεσ.
Οι μακθτζσ ςχολιάηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των δφο προγραμμάτων που
αναπτφχκθκαν για το ίδιο πρόβλθμα.
Δραςτθριότθτεσ 5-6: μετά τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν ζννοια τθσ διαδικαςίασ και
τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων που κάνουν χριςθ διαδικαςιϊν, οι μακθτζσ αναπτφςςουν
προγράμματα για τθν επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων με χριςθ διαδικαςιϊν.
Ανάλογα με τισ διδακτικζσ ϊρεσ που κα αποφαςίςει να αφιερϊςει ο εκπαιδευτικόσ και το
βάκοσ ςτο οποίο κα αναλφςει τισ ςχετικζσ ζννοιεσ, οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
μποροφν να εμπλουτιςτοφν, όπωσ αναφζρεται ςτθν ενότθτα 18.

16. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
Για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν μπορεί να ετοιμαςτεί ζνα ςχετικό φφλλο εργαςίασ που κα
περιλαμβάνει:


Ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (ςωςτοφ/λάκουσ, πολλαπλισ επιλογισ κτλ) προκειμζνου
να ελζγξει ο εκπαιδευτικόσ αν οι μακθτζσ κατανόθςαν τισ ςχετικζσ ζννοιεσ, κακϊσ
επίςθσ και αν ζχουν δθμιουργθκεί κάποιεσ παρανοιςεισ. Οι ερωτιςεισ και οι
απαντιςεισ που κα ςυμπεριλθφκοφν κα πρζπει να αντιπροςωπεφουν ςυνικεισ
δυςκολίεσ και παρανοιςεισ που ζχουν καταγραφεί για τισ ςχετικζσ ζννοιεσ.



Σταυρόλεξα, SUDOKU. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα ςταυρόλεξα και γενικά τα
ερωτιματα κλειςτοφ τφπου λειτουργοφν ςε ζνα ςυμπεριφοριςτικό πλαίςιο
(μπθχεβιοριςτικό, όπωσ λζγεται μερικζσ φορζσ) και βοθκοφν ςτθν απομνθμόνευςθ ι
αποτελοφν ςυμβολικζσ «επιβραβεφςεισ». Πςο για τα SUDOKU, αποτελοφν
δυνατότθτα που προςφζρεται ςε περιβάλλοντα όπωσ το Moodle (επομζνωσ μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν ανάλογεσ δυνατότθτεσ)



Εκτζλεςθ

ζτοιμων

προγραμμάτων

ςτο

χαρτί

για

τθ

διάγνωςθ

δυςκολιϊν/παρανοιςεων που αφοροφν ςτθ ροι εκτζλεςθσ.


Ανάπτυξθ προγραμμάτων.

17. ΤΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Κα δοκοφν 2 φφλλα εργαςίασ, τα οποία παρατίκενται παρακάτω.
Αναλυτικι περιγραφι και ανάλυςθ των φφλλων εργαςίασ δίνεται ςτθν ενότθτα 15.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1 - Εξοικείωςθ με τον μικρόκοςμο του ρομπότ Karel

Δραςτθριότθτα 1 – γνωριμία με το περιβάλλον
Karel
(1) Εκκινιςτε το περιβάλλον Karel
(2) Ρατιςτε το κουμπί Options και επιλζξτε Language ► Greek (Εικόνα 1),
προκειμζνου να εμφανίηεται όλο το υλικό και να πραγματοποιείται ο διάλογοσ
χριςτθ-ςυςτιματοσ ςτα Ελλθνικά (Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Το βαςικό μενοφ του περιβάλλοντοσ Karel.

Εικόνα 2. Το βαςικό μενοφ του περιβάλλοντοσ Karel.

Οι επιλογζσ του βαςικοφ μενοφ (Εικόνα 2) είναι οι εξισ:


Μακιματα: ςε κάκε ενότθτα παρουςιάηεται θ ςχετικι κεωρία και μια ι περιςςότερεσ
δραςτθριότθτεσ για τθν εξοικείωςθ με τισ ζννοιεσ τθσ ενότθτασ.



Ρεριβάλλον Ρρογραμματιςμοφ: περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ, μεταγλϊττιςθ,
αποςφαλμάτωςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων.



Επιλογζσ: επιλογι τθσ γλϊςςασ (Ελλθνικι ι Αγγλικι) που κα χρθςιμοποιείται ςτο
περιβάλλον.



Βοικεια: παρζχεται βοικεια για όλεσ τισ λειτουργίεσ του περιβάλλοντοσ.



Ζξοδοσ: ζξοδοσ από το περιβάλλον.
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Δραςτθριότθτα 2 – εκτζλεςθ των βαςικϊν εντολϊν
(1) Στον χϊρο των μακθμάτων κάντε κλικ ςτθν καρτζλα «Δραςτθριότθτεσ»
τθσ ενότθτασ «Βαςικζσ εντολζσ» και διαβάςτε τθν περιγραφι τθσ (Εικόνα
3).

Εικόνα 3. Η δπαζηηπιόηηηα ηηρ ενόηηηαρ «Βαζικέρ ενηολέρ».

(2) Ρατιςτε το κουμπί «Ραράδοςθ του ρομπότ Karel» και κακορίςτε ςτθ ςυνζχεια τισ
αρχικζσ τιμζσ των μεταβλθτϊν που προςδιορίηουν τθ κζςθ όπου κα παραδοκεί ο Karel
και τον αρικμό των beepers που κα ζχει ςτθν τςάντα του. Ρατιςτε το κουμπί
«Αποδοχι» και ο Karel κα εμφανιςτεί ζτοιμοσ για δουλειά!
(3) Κακοδθγιςτε το ρομπότ Karel ςτθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων εντολϊν προκειμζνου να
κακαρίςει τουσ διαδρόμουσ από τα ςκουπίδια και να τα μεταφζρει όλα ςτθ κζςθ (1,9).

Παρατηρήςεισ:
Μπορείτε να κακοδθγιςετε το ρομπότ Karel ςτθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων
εντολϊν

πατϊντασ

τα κουμπιά

με

τισ

ετικζτεσ

move(),

turnLeft(),

pickBeeper()και putBeeper().

Κάκε φορά που ο Karel εκτελεί μια εντολι, παρατθριςτε ποιο είναι το
αποτζλεςμά τθσ ςτθν κατάςταςθ του κόςμου, αλλά και του ίδιου του
ρομπότ. Ραρατθριςτε πϊσ αλλάηουν τιμζσ οι μεταβλθτζσ ςτισ οποίεσ αποκθκεφονται οι
πλθροφορίεσ για τον Karel. Επίςθσ, παρατθριςτε ποια είναι θ μορφι του προγράμματοσ
ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ του Karel (ςτο πλαίςιο Κϊδικασ).
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Ρροςπακιςτε να κατευκφνετε τον Karel ϊςτε να ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι
του χωρίσ να προκλθκεί κάποιο λάκοσ εκτζλεςθσ (για παράδειγμα, αν ενϊ
μπροςτά από τον Karel υπάρχει τμιμα τοίχου και εςείσ ςτζλνοντασ του το
μινυμα move() του πείτε να πζςει πάνω ςτον τοίχο!). Ωςτόςο, αν προκφψει κάποιο λάκουσ
εκτζλεςθσ, διαβάςτε το ςχετικό μινυμα που εμφανίηεται και προςπακιςτε να καταλάβετε
γιατί προζκυψε το λάκοσ (Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Ρλαίςιο ενθμζρωςθσ για λάκοσ εκτζλεςθσ.
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν δραςτθριότθτα προςπακιςτε να απαντιςετε ςτισ
παρακάτω ερωτιςεισ:

(4) Ροιεσ είναι οι βαςικζσ εντολζσ που καταλαβαίνει ο Karel, ι αλλιϊσ οι εντολζσ που
ανικουν ςτο λεξιλόγιό του;
(5) Ρϊσ ανταποκρίνεται ο Karel ςε κάκε μία από αυτζσ τισ εντολζσ;
(6) Ο Karel ανταποκρίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο ςε μια εντολι, ζςτω ςτθν εντολι move;
(7) Με ποιο τρόπο μποροφμε να κατευκφνουμε τον Karel προκειμζνου να φζρει εισ πζρασ
μια αποςτολι με επιτυχία; Τι πρζπει να προςζχουμε;
(8) Υπάρχει περίπτωςθ αποτυχίασ του ρομπότ Karel ςτθν εκτζλεςθ μιασ αποςτολισ; Δϊςτε
ζνα παράδειγμα.

Αν δυςκολεφεςτε να απαντιςετε τισ παραπάνω ερωτιςεισ μελετιςτε τθ
κεωρία των ενοτιτων «Ειςαγωγι» και «Βαςικζσ εντολζσ».
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Δραςτθριότθτα 3 – κακοδθγϊντασ το ρομπότ Karel
ςτθν πρϊτθ του αποςτολι!
Ο Karel ξεκινϊντασ από τθ κζςθ που φαίνεται ςτθν αρχικι κατάςταςθ τθσ παρακάτω
εικόνασ πρζπει να μαηζψει τα ςκουπίδια και να τα τοποκετιςει μζςα ςτον κάδο
απορριμμάτων. Γράψε ζνα πρόγραμμα που κα κατευκφνει τον Karel ςτθν εκτζλεςθ τθσ
αποςτολισ του. Ραρακάτω φαίνεται θ αρχικι (πριν να ξεκινιςει θ εκτζλεςθ) και θ τελικι
κατάςταςθ (μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ) του κόςμου και του
Karel.

Αρχικι κατάςταςθ του κόςμου.

Τελικι κατάςταςθ του κόςμου.

Για τθν ανάπτυξθ, μεταγλϊττιςθ και εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ ακολουκοφμε τα
παρακάτω βιματα, ςτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ:

Το βαςικό παράκυρο του Ρεριβάλλοντοσ Ρρογραμματιςμοφ.
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Βήμα 1ο

Δθμιουργοφμε τθν αρχικι κατάςταςθ του κόςμου

Βήμα 2ο

Ηθτάμε τθν παράδοςθ του ρομπότ Karel ςτθν κατάλλθλθ κζςθ, με τθν
κατάλλθλθ κατεφκυνςθ, και τον απαιτοφμενο αρικμό beepers ςτθν τςάντα
του.

Βήμα 3ο

Αναπτφςςουμε το κυρίωσ πρόγραμμα, επιλζγοντασ από το μενοφ Εντολζσ:


αρχικά, τθ δεςμευμζνθ λζξθ task με τθν οποία ξεκινάει πάντα το κυρίωσ
πρόγραμμα.



ςτθ ςυνζχεια, τισ εντολζσ που κζλουμε να εκτελζςει ο Karel



τζλοσ, το ςφμβολο ‘-’ με το οποίο κλείνουμε το μπλοκ εντολϊν του
κυρίωσ προγράμματοσ.

Βήμα 4ο

Μεταγλωττίηουμε το πρόγραμμα, επιλζγοντασ Μεταγλϊττιςθ από το μενοφ
Εκτζλεςθ. Σε περίπτωςθ που θ μεταγλϊττιςθ δεν είναι επιτυχισ, πρζπει να
εντοπίςουμε τα λάκθ να τα διορκϊςουμε και να μεταγλωττίςουμε ξανά το
πρόγραμμα.

Βήμα 5ο

Εκτελοφμε βθματικά το πρόγραμμα, επιλζγοντασ Εκτζλεςθ Βιμα προσ Βιμα
από το μενοφ Εντολζσ ι πατϊντασ το F8 από το πλθκτρολόγιο για τθν εκτζλεςθ
τθσ επόμενθσ κάκε φορά εντολισ. Ραρατθροφμε τθν τρζχουςα εντολι του
προγράμματοσ που εκτελείται, το αποτζλεςμα ςτον κόςμο του Karel και ςτο
ίδιο το ρομπότ και διαβάηουμε τισ επεξθγιςεισ ςτο κάτω μζροσ του
παρακφρου. Το γεγονόσ ότι ζνα πρόγραμμα μεταγλωττίηεται και εκτελείται
χωρίσ λάκθ εκτζλεςθσ, δεν ςθμαίνει απαραίτθτα ότι είναι ςωςτό! Ελζγξτε τθν
τελικι κατάςταςθ του κόςμου και του Karel.

Βήμα 6ο

Αποκθκεφουμε το αρχείο του πθγαίου κϊδικα (.kpp) και τθσ κατάςταςθσ του
κόςμου (.wld) με το ίδιο όνομα ςτον προεπιλεγμζνο φάκελο projects,
επιλζγοντασ Αποκικευςθ Ρθγαίου Κϊδικα – Κατάςταςθσ του κόςμου από το
μενοφ Αρχείο. Το βιμα αυτό βζβαια μπορεί να είναι και το πρϊτο. Δεν πρζπει
να περιμζνουμε να τελειϊςει το πρόγραμμα για να το αποκθκεφςουμε – αν
για οποιοδιποτε λόγο κλείςει ο υπολογιςτισ μασ κα χάςουμε τθ δουλειά μασ!

Αν αντιμετωπίηετε πρόβλθμα ςε οποιοδιποτε από τα παραπάνω βιματα μελετιςτε το
εγχειρίδιο χριςθσ του περιβάλλοντοσ.
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Δραςτθριότθτα 4
Στισ πόλεισ μποροφμε να διαςχίςουμε περιμετρικά ζνα οικοδομικό
τετράγωνο επαναλαμβάνοντασ τισ παρακάτω ενζργειεσ τζςςερισ φορζσ:
Ρερπάτθςε μζχρι τθν κοντινότερθ γωνία
Στρίψε δεξιά ι αριςτερά (το ίδιο κάκε φορά)
Αν οι παραπάνω ενζργειεσ εφαρμοςκοφν ςωςτά κα επιςτρζψουμε ςτο ςθμείο που
ξεκινιςαμε. Ρρογραμμάτιςε τον Karel να διαςχίςει περιμετρικά το τετράγωνο.

Διάςχιςθ ενόσ οικοδομικοφ
τετραγϊνου

Δραςτθριότθτα 5
Κάκε πρωί ο Karel ξυπνάει ςτο κρεβάτι του όταν ζνα ρομπότεφθμεριδοπϊλθσ του πετάει τθν εφθμερίδα, που αναπαριςτάνεται με ζνα
beeper, ςτθν μπροςτινι βεράντα του ςπιτιοφ του. Ρρογραμμάτιςε τον Karel ϊςτε να
μαηζψει τθν εφθμερίδα και να τθν φζρει πίςω ςτο κρεβάτι του. Θ αρχικι κατάςταςθ
φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα, ενϊ ςτθν τελικι κατάςταςθ ο Karel πρζπει να βρίςκεται
πίςω ςτο κρεβάτι του (ίδια διαςταφρωςθ & κατεφκυνςθ) με τθν εφθμερίδα.

Η μεηαθοπά ηηρ εθημεπίδαρ από ηη βεπάνηα ζηο κπεβάηι.
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Δραςτθριότθτα 6
Τα τμιματα τοίχου ςτθν παρακάτω εικόνα αναπαριςτάνουν ζνα βουνό.
Ρρογραμμάτιςε τον Karel ϊςτε να ανζβει ςτθν κορυφι του βουνοφ και να
τοποκετιςει μια ςθμαία, που αναπαριςτάνεται με ζνα beeper. Στθ ςυνζχεια ο Karel πρζπει
να κατζβει από τθν άλλθ μεριά του βουνοφ. Να υποκζςεισ ότι ο Karel ξεκινάει με μία
ςθμαία-beeper ςτθν τςάντα του και ακολουκεί τθ διαδρομι που φαίνεται ςτθν τελικι
κατάςταςθ τθσ εικόνασ.

Αρχικι κατάςταςθ.

Η τελικι κατάςταςθ και θ διαδρομι που
ακολουκεί το ρομπότ.

Η αποςτολι αναρρίχθςθσ ςτο βουνό και τοποκζτθςθσ τθσ ςθμαίασ.

Δραςτθριότθτα 7
Επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι από το super market, θ ςακοφλα του Karel ςκίςτθκε
και κάποια από τα ψϊνια του ζπεςαν ςτο δρόμο. Θ αρχικι κατάςταςθ όταν ο
Karel ανακάλυψε ότι θ ςακοφλα του ζχει ςκιςτεί φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.
Ρρογραμμάτιςε τον Karel να ςυγκεντρϊςει όλα τα αντικείμενα (αναπαριςτάνονται με
beepers) που ζπεςαν από τθν ςακοφλα και να επιςτρζψει ςτθν κζςθ που ιταν όταν
ανακάλυψε τθν διαρροι.

Η αρχικι κατάςταςθ τθσ αποςτολισ αποκομιδισ των χαμζνων αντικειμζνων.
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Δραςτθριότθτα 8
Ρρογραμμάτιςε τον Karel να αναδιατάξει τα beepers όπωσ φαίνεται ςτθν
παρακάτω εικόνα.

Αρχικι κατάςταςθ.

Τελικι κατάςταςθ.
Αναδιάταξθ των beepers.

Δραςτθριότθτα 9
Ο Karel προπονείτε για τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ των ομπότ. Ζνα από τα
αγωνίςματα απαιτεί από τουσ ακλθτζσ να κινοφνται γφρω από δφο beepers
ςχθματίηοντασ οχτάρια, όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Γράψε ζνα πρόγραμμα που
κακοδθγεί τον Karel ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ του αγωνίςματοσ όςο το δυνατό γρθγορότερα
(εκτελϊντασ όςο το δυνατό λιγότερεσ εντολζσ). Το ρομπότ πρζπει να ςταματιςει ςτο ίδιο
ςθμείο από όπου ξεκίνθςε και να βλζπει προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ.

Το αγϊνιςμα των Ολυμπιακϊν αγϊνων.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 – Δθμιουργϊντασ νζεσ εντολζσ για τον Karel

Δραςτθριότθτα 1 – αξιολόγθςθ τθσ λφςθσ για το
πρόβλθμα των μεγάλων αποςτάςεων
Ασ υποκζςουμε ότι το ρομπότ Karel ξεκινϊντασ από τθν 1θ λεωφόρο και τον 2ο δρόμο
πρζπει να κινθκεί ανατολικά κατά μικοσ του 2ου δρόμου για 10 χιλιόμετρα (1 χλμ = 8
μπλοκ), να ςθκϊςει ζνα beeper και ςτθ ςυνζχεια να κινθκεί 5 χλμ βόρεια. Ρρόκειται για μια
απλι αποςτολι που ανικει ςτθν κατθγορία των προβλθμάτων που είναι γνωςτι ωσ
προβλιματα του ρομπότ-ταξιδιϊτθ, μιασ και απαιτοφν από το ρομπότ να ταξιδεφει ςε
μεγάλεσ αποςτάςεισ.
Ραρακάτω παρουςιάηεται τμιμα του μακροςκελοφσ προγράμματοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ αποςτολισ:
task
{
move();

// θ εντολι εμφανίηεται 80 φορζσ

…
pickBeeper();
turnLft();
move();

// θ εντολι εμφανίηεται 80 φορζσ

…
}

(1) Ραρόλο που το πρόβλθμα είναι απλό θ ζκταςθ του προγράμματοσ
είναι μεγάλθ. Ροφ οφείλεται αυτό;
(2) Ριςτεφετε ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποςφαλματωκεί
εφκολα ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν ζνα ι περιςςότερα λάκθ; Μπορεί να
τροποποιθκεί εφκολα προκειμζνου να επιλυκεί ζνα παρόμοιο πρόβλθμα για ζνα
ρομπότ ταξιδιϊτθ;
(3) Μπορείτε να ςκεφτείτε με ποιο τρόπο κα μποροφςαμε να αντιμετωπίςουμε πιο
αποτελεςματικά το παραπάνω πρόβλθμα, αλλά και γενικότερα τισ αποςτολζσ
όπου ο Karel καλείται να μετακινείται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ; Ροια ι ποιεσ
εντολζσ κα ιταν χριςιμεσ;
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Δραςτθριότθτα 2 – δθμιουργία νζων εντολϊν για
αποςτολζσ μεγάλων αποςτάςεων…
Αφοφ το ρομπότ Karel κινείται κατά ζνα μπλοκ και δεν καταλαβαίνει τθν ζννοια του
χιλιομζτρου πρζπει να μεταφράςουμε τθ λφςθ μασ ςε όλα αυτά τα προβλιματα ςε εντολζσ
που μετακινοφν τον Karel κατά ζνα μπλοκ κάκε φορά. Για το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα το
πρόγραμμά μασ αποτελείται από 120 εντολζσ move()!!
Λφςθ ςτο πρόβλθμα μπορεί να μασ δϊςει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων
εντολϊν, οι οποίεσ παρζχουν ςτον Karel νζεσ δυνατότθτεσ. Για παράδειγμα,
για τα προβλιματα όπου ο Karel χρειάηεται να μετακινείται ςε μεγάλεσ
αποςτάςεισ μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια νζα εντολι, ζςτω moveKlm(), για τθν κίνθςι
του κατά 1 χλμ.
Ρρότυπο διλωςθσ και οριςμοφ νζασ εντολισ

Εφαρμογι τθσ δθμιουργίασ νζων εντολϊν
ςτο πρόβλθμα του ρομπότ ταξιδιϊτθ
void moveKlm()

void <όνομα-εντολισ> ()

{

{

move();
<λίςτα-εντολϊν>

move();

}

move();
move();

όπου: void = δεςμευμζνθ λζξθ που δθλϊνει
ότι θ εντολι δεν επιςτρζφει καμία τιμι όταν
εκτελείται.

move();
move();
move();
move();
}

Ζχοντασ ορίςει τθ νζα εντολι το κυρίωσ πρόγραμμα που περιλάμβανε περιςςότερεσ από
120 γραμμζσ κϊδικα, γίνεται:

task
{
moveKlm();
moveKlm();
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moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
pickBeeper();
turnLeft();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
moveKlm();
}

(9) Μπορείτε να αναφζρετε κάποια πλεονεκτιματα τθσ δθμιουργίασ νζων
εντολϊν;
(10)Μπορείτε να ςκεφτείτε κάποιεσ εντολζσ που χρειάηεται να εκτελεί ςυχνά
ο Karel και κα ιταν χριςιμο να τισ ορίςετε ςε ζνα αρχείο, το οποίο κα χρθςιμοποιείται
ωσ πρότυπο για κάκε πρόγραμμα που αναπτφςςετε;

Αν δυςκολεφεςτε να απαντιςετε τισ παραπάνω ερωτιςεισ, ολοκλθρϊςτε και
τθν επόμενθ δραςτθριότθτα και προςπακιςτε ξανά.
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Δραςτθριότθτα

3

–

τα

πλεονεκτιματα

τθσ

δθμιουργίασ νζων εντολϊν
Κάντε κλικ ςτθν καρτζλα «Δραςτθριότθτεσ» τθσ ενότθτασ «Συναρτιςεισ» και διαβάςτε
τθν περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ. Μελετιςτε και εκτελζςτε βθματικά και τισ δφο
εκδόςεισ του προγράμματοσ.
(1) Και τα δφο προγράμματα λφνουν το ίδιο πρόβλθμα ςωςτά. Ροια από τισ
δφο εκδόςεισ κεωρείσ καλφτερθ;
(2) Σε ποια εντολζσ μπορεί να ανταποκρικεί ο Karel ςε κάκε μία από τισ δφο
λφςεισ;
(3) Τι αποτζλεςμα ζχει θ κλιςθ μιασ εντολισ μζςα από κάποια άλλθ εντολι; Είναι
κατανοθτι θ ροι εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ςτθ λφςθ με τθ χριςθ των νζων
εντολϊν (διαδικαςιϊν);
(4) Ροια λφςθ κα επζλεγεσ αν θ ςκάλα είχα 10 ι και περιςςότερα ςκαλοπάτια;
(5) Αν ανακζταμε ςτον Karel να κακαρίηει τισ ςκάλεσ ςε κτίρια με ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό
ςκαλοπατιϊν, για παράδειγμα 100, ποια ι ποιεσ εντολζσ κα ζπρεπε να δίνουμε ςτον
Karel; Είναι αποτελεςματικόσ ο τρόποσ επικοινωνίασ μασ (το πρόγραμμα που κα του
δϊςουμε να εκτελζςει) με τον Karel ι μιπωσ κα μποροφςαμε να τον βελτιϊςουμε;
(6) Ροια από τισ δφο λφςεισ κεωρείσ ότι μπορεί να γίνει πιο εφκολα κατανοθτι από ζνα
μακθτι (αν του δοκοφν και οι δφο και ηθτθκεί να τισ ςχολιάςει);
(7) Ροια από τισ δφο λφςεισ κεωρείσ ότι μπορεί πιο εφκολα να τροποποιθκεί για τθν
επίλυςθ ενόσ παρόμοιου προβλιματοσ (όπωσ αυτά που αναφζρονται παραπάνω);

Αν δυςκολεφεςτε να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ των δφο τελευταίων
δραςτθριοτιτων, μελετιςτε τθ κεωρία τθσ ενότθτασ «Συναρτιςεισ».
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Δραςτθριότθτα 4 – εξοικείωςθ με τθ δθμιουργία
νζων εντολϊν
Τροποποιιςτε το πρόγραμμα τθσ αναρρίχθςθσ ςτο βουνό και τοποκζτθςθσ τθσ ςθμαίασ
(φφλλο εργαςίασ 1, δραςτθριότθτα 6), το οποίο λφκθκε με τθ χριςθ μόνο των βαςικϊν
εντολϊν που αναγνωρίηει ο Karel, ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιεί νζεσ εντολζσ. Οι νζεσ εντολζσ
που κα ορίςετε κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα βουνό με οποιοδιποτε φψοσ,
αλλά με το γενικό ςχιμα που φαίνεται ςτθν εικόνα.

Τα τμιματα τοίχου ςτθν παρακάτω εικόνα αναπαριςτάνουν ζνα βουνό. Ρρογραμμάτιςε τον
Karel ϊςτε να ανζβει ςτθν κορυφι του βουνοφ και να τοποκετιςει μια ςθμαία, που
αναπαριςτάνεται με ζνα beeper. Στθ ςυνζχεια ο Karel πρζπει να κατζβει από τθν άλλθ μεριά
του βουνοφ. Υπζκεςε ότι ο Karel ξεκινάει με μια ςθμαία-beeper ςτθν τςάντα του και
ακολουκεί τθ διαδρομι που φαίνεται ςτθν τελικι κατάςταςθ τθσ εικόνασ.

Αρχικι κατάςταςθ.

Η τελικι κατάςταςθ και θ διαδρομι που
ακολουκεί το ρομπότ.

Η αποςτολι αναρρίχθςθσ ςτο βουνό και τοποκζτθςθσ τθσ ςθμαίασ.

Για τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ, ςτο οποίο ορίηονται νζεσ εντολζσ, ακολουκοφμε τα
παρακάτω βιματα ςτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ:
Διλωςθ νζασ ςυνάρτθςθσ
(1) Επιλζγουμε Νζα ςυνάρτηςη από το μενοφ Εντολζσ, οπότε εμφανίηεται το παρακάτω
παράκυρο που φαίνεται ςτθν παρακάτω Εικόνα.
(2) Στθν καρτζλα Δήλωςη ςυνάρτηςησ δθλϊνουμε τθ νζα ςυνάρτθςθ χρθςιμοποιϊντασ το
πρότυπο που υπάρχει: αφοφ προςδιορίςουμε τον επιςτρεφόμενο τφπο - void ςτθν
περίπτωςθ που θ ςυνάρτθςθ δεν επιςτρζφει τιμι - δθλϊνουμε το όνομα τθσ νζασ
ςυνάρτθςθσ. Οι ςυναρτιςεισ δθλϊνονται πατϊντασ το κουμπί Δήλωςη Νζασ Εντολήσ.
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(3) Στθν

καρτζλα

Οριςμόσ

Συνάρτηςησ

ορίηουμε

το

ςϊμα

των

ςυναρτιςεων

χρθςιμοποιϊντασ το μενοφ εντολζσ, το οποίο ενθμερϊνεται αυτόματα με τα ονόματα
όλων των ςυναρτιςεων.
(4) Επιλζγουμε Αποδοχή-Επιςτροφή από το μενοφ Αρχείο ι πατάμε το ομϊνυμο κουμπί
και επιςτρζφουμε ςτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ, οπότε ενθμερϊνεται ο πθγαίοσ
κϊδικασ και το μενοφ Εντολζσ.

Διλωςθ και οριςμόσ νζων εντολϊν.

Διόρκωςθ ςυνάρτθςθσ
Ραρατιρθςθ: μποροφμε ανά πάςα ςτιγμι να μεταβαίνουμε από τθν μία καρτζλα ςτθν
άλλθ και να κάνουμε διορκϊςεισ:
(1) Επιλζγουμε Διόρθωςη  Συνάρτηςησ από το μενοφ Επεξεργαςία οπότε εμφανίηεται το
γνωςτό παράκυρο με τισ καρτζλεσ Διλωςθ Συνάρτθςθσ & Οριςμόσ Συναρτιςεων,
ενθμερωμζνεσ με τθ διλωςθ και τον οριςμό όλων των ςυναρτιςεων του
προγράμματοσ.
(2) Κάνουμε τισ αλλαγζσ που κζλουμε μεταβαίνοντασ ελεφκερα από τθ μία καρτζλα ςτθν
άλλθ:
(3) Θ αλλαγι του ονόματοσ μιασ ςυνάρτθςθσ ι/και του επιςτρεφόμενου τφπου γίνεται
ςτο πρότυπο που βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ τθσ καρτζλασ Διλωςθ Συνάρτθςθσ.
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Για τθν διαγραφι μιασ ςυνάρτθςθσ:
(1) Επιλζγουμε με το ποντίκι τθ ςυνάρτθςθ ςτο πλαίςιο «Οι επικεφαλίδεσ/υπογραφζσ των
ςυναρτιςεων».
(2) Επιλζγουμε Διαγραφή  Γραμμήσ από το μενοφ Επεξεργαςία.

Για τθν ειςαγωγι ςχολίου, κενισ γραμμισ και εντολισ μεταξφ άλλων ςτον οριςμό των
ςυναρτιςεων ιςχφει ότι και για το κυρίωσ πρόγραμμα.

Δραςτθριότθτα 5
Ο Karel πρζπει να κερίςει το χωράφι με τα beepers που φαίνεται ςτθν
παρακάτω Εικόνα. Σε κάκε διαςταφρωςθ υπάρχει ζνα beeper. Ρρογραμμάτιςε
τον Karel να φζρει εισ πζρασ τθν αποςτολι του κερίςματοσ. Θ αρχικι και θ τελικι
κατάςταςθ φαίνονται ςτθν Εικόνα. Επειδι το χωράφι αποτελείται από οριηόντιεσ γραμμζσ
beeper ίδιου μικουσ και το ρομπότ χρειάηεται να εκτελζςει τισ ίδιεσ ενζργειεσ για το
κζριςμα τθσ κάκε γραμμισ μπορείσ να ορίςεισ μια νζα εντολι με όνομα harvestOneRow.
Τθν εντολι αυτι κα τθν καλζςεισ ςτθ ςυνζχεια τρεισ φορζσ από το κυρίωσ πρόγραμμα
(task) για το κζριςμα όλου του χωραφιοφ.

Αρχικι κατάςταςθ.

Τελικι κατάςταςθ.
Το κζριςμα του χωραφιοφ.
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Δραςτθριότθτα 6
Μια εταιρία κακαριότθτασ προςζλαβε τον Karel για το ςτρϊςιμο χαλιϊν (που
είναι φτιαγμζνα από beepers) ςε κτίρια που ζχουν το ςχιμα που φαίνεται
παρακάτω. Γράψε ζνα πρόγραμμα προκειμζνου να κατευκφνεισ το ρομπότ να ςτρϊςει το
χαλί ςτο κτίριο τθσ παρακάτω Εικόνασ. Δεν πρζπει να υπάρχουν «εξογκϊματα» ςτο χαλί,
γεγονόσ που ςθμαίνει ότι το ρομπότ πρζπει να τοποκετεί μόνο ζνα beeper ςε κάκε γωνία
του διαδρόμου. Το ρομπότ ξεκινάει τθν αποςτολι ζχοντασ ςτθν τςάντα του όςα ακριβϊσ
beepers χρειάηονται. Επειδι όλοι οι διάδρομοι ζχουν το ίδιο μικοσ, μπορείσ να ορίςεισ μια
νζα εντολι, ζςτω installOneCarpet, που κα κακοδθγεί τον Karel να ςτρϊςει το χαλί ςε ζνα
διάδρομο. Τθν εντολι αυτι κα τθν καλζςεισ ςτθ ςυνζχεια τζςςερισ φορζσ από το κυρίωσ
πρόγραμμα (task) για το ςτρϊςιμο του χαλιοφ ςε όλο το κτίριο.

Αρχικι κατάςταςθ.

Τελικι κατάςταςθ
Το ςτρϊςιμο των χαλιϊν.
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18. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΑΙΤΕΩ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ – ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΓΑΣΙΕΣ


Ολοκλθρϊςτε τθ μελζτθ των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ
και ςχολιάςτε κάκε ζνα από αυτά, αναφζροντασ τυχόν αδφναμα ςθμεία και
προτείνοντασ αλλαγζσ, βελτιϊςεισ ι και προςκικεσ (κα μποροφςε να αποτελζςει και
κοινι δραςτθριότθτα με wiki ι με ζνα ανάλογο περιβάλλον/εργαλείο).



Ετοιμάςτε ζνα φφλλο εργαςίασ που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν (αυτό)αξιολόγθςθ των
μακθτϊν, αναφζροντασ ςφντομα τον ςτόχο τθσ κάκε δραςτθριότθτασ που προτείνετε.



Μελετιςτε το διακζςιμο υλικό για τισ δομζσ επιλογισ και επανάλθψθσ και ςχεδιάςτε
δραςτθριότθτεσ (ι φφλλα εργαςίασ) για τθ διδαςκαλία τουσ.



Ρροτείνετε μια οργάνωςθ των μακθμάτων για τθ διδαςκαλία ςε μακθτζσ Γυμναςίου
των δομϊν ελζγχου και τθσ ζννοιασ τθσ διαδικαςίασ. Να αναφζρετε τθ ςειρά
διδαςκαλίασ των διάφορων εννοιϊν, τθν προτεινόμενθ διάρκεια κάκε ενότθτασ και το
υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί (από το ιδθ διακζςιμο ι νζο).



Μελετιςτε τθ βιβλιογραφία.
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Ενότθτα Σεναρίου 2
Το ρομπότ objectKAREL: ειςαγωγι ςτον
αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό

Αντικειμενοςτρεφισ προγραμματιςμόσ - ςενάρια
1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Ρρογραμματίηοντασ ρομπότ ςτον μικρόκοςμο objectKarel

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 4 διδακτικζσ ϊρεσ, δθλαδι περίπου 2 ϊρεσ για τθν
εξοικείωςθ με τισ ςχετικζσ ζννοιεσ και 2 ϊρεσ για τθν υλοποίθςι τουσ μζςω
δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ προγραμμάτων. Βζβαια, πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ διάρκεια
αυτι είναι ενδεικτικι και εξαρτάται από τθν θλικία, τθν προθγοφμενθ εμπειρία και τον
αρικμό των μακθτϊν.

3. ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ

ΡΟΓΑΜΜΑ

Ρρόκειται για διδακτικό ςενάριο που μπορεί να ενταχκεί κατά κφριο λόγο ςτο μάκθμα
επιλογισ του Λυκείου «Εφαρμογζσ Υπολογιςτϊν», αλλά και ςε Τεχνικά ι Επαγγελματικά
Λφκεια ι Σχολζσ. Επίςθσ, εφόςον υπάρχει εμπειρία των μακθτϊν ςτθν αλγορικμικι και ςτον
(διαδικαςτικό) προγραμματιςμό από το Δθμοτικό και τισ δφο πρϊτεσ τάξεισ του Γυμναςίου,
κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί θ ειςαγωγι ςτον αντικειμενοςτρεφι προγραμματιςμό
ςτθ Γ’ Γυμναςίου. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του διδακτικοφ μικρόκοςμου objectKarel
κακιςτοφν τθ διδαςκαλία των ςχετικϊν εννοιϊν πολφ πιο εφκολθ ςε ςχζςθ με άλλα
αντικειμενοςτρεφι περιβάλλοντα.
Το ςενάριο δεν προχποκζτει κάποιεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, αλλά θ φπαρξι τουσ
μπορεί να επθρεάςει τθν εφαρμογι του ςεναρίου, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε. Στο ςενάριο που
περιγράφεται θ προςοχι επικεντρϊνεται ςτθν εκμάκθςθ βαςικϊν εννοιϊν του
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αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ, όπωσ αντικείμενο, κλάςθ και μινυμα, και όχι ςτθν
εκμάκθςθ των κακιερωμζνων αλγορικμικϊν δομϊν, δθλαδι τθσ ακολουκιακισ δομισ, τθσ
δομισ επιλογισ και επανάλθψθσ. Ωςτόςο, θ πρότερθ εμπειρία των μακθτϊν μπορεί να
αξιοποιθκεί και να εμπλουτιςτοφν κατάλλθλα οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να
περιλαμβάνουν τθ χριςθ δομϊν επιλογισ και επανάλθψθσ.
Για λόγουσ πλθρότθτασ, αναφζρεται ότι το ςενάριο κα μποροφςε επίςθσ να ενταχκεί ςε
πρόγραμμα Ρλθροφορικοφ Γραμματιςμοφ ςε ΣΔΕ (Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ για
ενθλίκουσ), ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που οι διδαςκόμενοι δεν ζχουν γνϊςεισ ςτον
προγραμματιςμό.

4. ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Βαςικόσ ςκοπόσ του ςεναρίου είναι να ειςαχκοφν οι μακθτζσ ςτισ ζννοιεσ του αντικειμζνου
και τθσ κλάςθσ. Οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν αντικείμενα
(ρομπότ) από μια υπάρχουςα κλάςθ και να αποςτζλλουν ςε αυτά τα κατάλλθλα μθνφματα
για τθν επίτευξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ αποςτολισ ςτον κόςμο των ρομπότ (επίλυςθ
προβλιματοσ). Επίςθσ, ςκοπόσ του ςεναρίου είναι να εξοικειωκοφν ςταδιακά οι μακθτζσ με
τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ και αποςφαλμάτωςθσ προγραμμάτων.
Στουσ ςτόχουσ του ςεναρίου περιλαμβάνονται θ κατανόθςθ και θ εφαρμογι των ςχετικϊν
εννοιϊν και θ αποφυγι τθσ δθμιουργίασ των παρανοιςεων (ελλιπισ/λανκαςμζνθ
κατανόθςθ εννοιϊν) που ζχουν καταγραφεί ςτθ βιβλιογραφία. Αναλυτικά, οι ςτόχοι του
ςεναρίου είναι:


Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ, δθλαδι τισ ζννοιεσ Αντικείμενο, Μινυμα και Κλάςθ.



Θ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ που ςυνδζει τισ ζννοιεσ αντικείμενο και κλάςθ, κακϊσ και
του ρόλου τουσ ςτθ ςχεδίαςθ τθσ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ. Οι μακθτζσ πρζπει να
κατανοιςουν ότι μια κλάςθ περιγράφει με γενικό τρόπο ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο
αντικειμζνων και αποτελεί το πρότυπο με βάςθ το οποίο μποροφμε να
δθμιουργιςουμε αντικείμενα του ςυγκεκριμζνου τφπου.



Θ κατανόθςθ τθσ εντολισ δθμιουργίασ αντικειμζνων (ςτιγμιοτφπων) από μια κλάςθ.
Οι μακθτζσ πρζπει να κατανοιςουν ότι μποροφμε να δθμιουργιςουμε οποιοδιποτε
αρικμό αντικειμζνων από μια κλάςθ, αρκεί να δϊςουμε ζνα όνομα ςε κάκε ζνα από
αυτά τα αντικείμενα και αρχικζσ τιμζσ ςτισ ιδιότθτεσ που κακορίηονται ςτθν κλάςθ του
αντικειμζνου.
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Θ εξοικείωςθ με τθν αποςτολι μθνυμάτων ςε αντικείμενα και θ κατανόθςθ του
γεγονότοσ ότι ζνα αντικείμενο ανταποκρίνεται ςε ζνα μινυμα με τον τρόπο που
κακορίηει θ κλάςθ ςτθν οποία ανικει.



Θ κατανόθςθ του γεγονότοσ ότι θ εκτζλεςθ μιασ μεκόδου από ζνα αντικείμενο μπορεί
να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι τθσ τιμισ μιασ ι περιςςοτζρων ιδιοτιτων του, ι με
άλλα λόγια τθν αλλαγι τθσ κατάςταςισ του.



Θ κατανόθςθ του γεγονότοσ ότι ζνα αντικείμενο μπορεί να ανταποκρικεί διαφορετικά
ςτο ίδιο μινυμα ανάλογα με τθν κατάςταςι του.



Να μποροφν οι μακθτζσ να ςχεδιάςουν λφςεισ ςε απλά προβλιματα που ανατίκενται
ςτο περιβάλλον του objectKarel.



Να είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ να δθμιουργοφν πολλαπλά αντικείμενα (ςτιγμιότυπα)
από μια κλάςθ και να τα αρχικοποιοφν κατάλλθλα ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του
προβλιματοσ.



Να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι θ κλάςθ από τθν οποία δθμιουργείται ζνα
αντικείμενο κακορίηει το ςφνολο των μθνυμάτων ςτα οποία μπορεί να ανταποκρικεί,
και κατ’ επζκταςθ να είναι ςε κζςθ να ςτζλνουν ςε ζνα αντικείμενο τα κατάλλθλα
μθνφματα για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ.



Να είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν το περιβάλλον του objectKarel για τθν
ανάπτυξθ, αποκικευςθ, ανάκλθςθ, διόρκωςθ, μεταγλϊττιςθ, αποςφαλμάτωςθ &
εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ.



Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τουσ διάφορουσ τφπουσ λακϊν – ςυντακτικά, λογικά,
εκτζλεςθσ – που μπορεί να εμφανιςτοφν ςε ζνα πρόγραμμα και να είναι ςε κζςθ να
τα διορκϊνουν.



Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν αξία των δυνατοτιτων τθσ βθματικισ εκτζλεςθσ και
τθσ επεξθγθματικισ οπτικοποίθςθσ τόςο ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των δομϊν
τθσ γλϊςςασ όςο και ςτον εντοπιςμό λογικϊν λακϊν. Οι μακθτζσ πρζπει να
κατανοιςουν ότι ζνα πρόγραμμα που μεταγλωττίηεται επιτυχϊσ και εκτελείται δεν
είναι απαραίτθτα ςωςτό.

5. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Βαςικι ιδζα είναι θ αξιοποίθςθ τθσ διδακτικισ λογικισ που υιοκετεί ο μικρόκοςμοσ
objectKarel για τθν εκμάκθςθ των βαςικϊν εννοιϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ μζςω μιασ ςειράσ δραςτθριοτιτων, από τισ οποίεσ αρκετζσ
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ενςωματϊνονται ςτο ίδιο το περιβάλλον.
Θ ιδιαιτερότθτά του ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, εκτόσ από το περιβάλλον προγραμματιςμοφ,
ενςωματϊνει και όλο το απαραίτθτο διδακτικό υλικό για τθ διδαςκαλία του
αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ. Συγκεκριμζνα, ςτον μικρόκοςμο ενςωματϊνεται
ςφντομθ και περιεκτικι κεωρία και μια ςειρά δραςτθριοτιτων για τθν εξοικείωςθ των
μακθτϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ. Θ διδαςκαλία
μιασ ζννοιασ του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ ι και των βαςικϊν δομϊν
ελζγχου ςτον μικρόκοςμο του objectKarel περιλαμβάνει τισ εξισ φάςεισ (Ξυνόγαλοσ, 2002;
2003):
Φάςθ 1θ: παρουςίαςθ των προγραμματιςτικϊν εννοιϊν χρθςιμοποιϊντασ τθ κεωρία που
υπάρχει ςτα μακιματα που ενςωματϊνονται ςτον μικρόκοςμο.
Φάςθ 2θ: εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ ςχετικζσ ζννοιεσ χρθςιμοποιϊντασ τισ
ενςωματωμζνεσ ςτο περιβάλλον δραςτθριότθτεσ
Φάςθ 3θ: υλοποίθςθ των εννοιϊν, αναπτφςςοντασ πρόγραμμα με τον εκδότθ δομισ
Φάςθ 4θ: μεταγλϊττιςθ του προγράμματοσ
Φάςθ 5θ: βθματικι εκτζλεςθ του προγράμματοσ και εντοπιςμόσ λογικϊν λακϊν
(αποςφαλμάτωςθ)
Στθ ςυνζχεια παρζχονται λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ παραπάνω φάςεισ.

Φάςεισ 1 και 2: εξοικείωςη με τισ διδαςκόμενεσ ζννοιεσ
Ο μικρόκοςμοσ objectKarel ενςωματϊνει μια ςειρά μακθμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν
ςφντομθ και περιεκτικι κεωρία, κακϊσ και δραςτθριότθτεσ για τθ διδαςκαλία των ςχετικϊν
εννοιϊν.

Εικόνα 1. Το περιβάλλον των Δραςτθριοτιτων του objectKarel
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Θ κεωρία κάκε ενότθτασ επικεντρϊνεται ςτθ διδαςκαλία μιασ ι περιςςότερων εννοιϊν του
αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ ι μιασ δομισ ελζγχου. Οι βαςικότερεσ ζννοιεσ του
αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ παρουςιάηονται ςτουσ μακθτζσ πριν από τισ δομζσ
ελζγχου, ενϊ ςε όλα τα μακιματα δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ ζννοιεσ αυτζσ. Oι
μακθτζσ διαχειρίηονται αντικείμενα (ρομπότ) από τθν αρχι και δθμιουργοφν τισ δικζσ τουσ
κλάςεισ από τα πρϊτα μακιματα.
Οι δραςτθριότθτεσ βρίςκονται ςτο επίκεντρο των εννοιϊν που ςτοχεφει να διδάξει το
αντίςτοιχο μάκθμα και ενςωματϊκθκαν ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον ζχοντασ τθν
πεποίκθςθ ότι θ παρουςίαςθ των εννοιϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ
παρζχοντασ μόνο κειμενικζσ και προφορικζσ περιγραφζσ δεν ζχει το επικυμθτό
αποτζλεςμα. Θ ςχεδίαςθ των δραςτθριοτιτων βαςίςτθκε ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ
του εποικοδομθτιςμοφ και τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ. Στόχοσ τουσ είναι θ εξοικείωςθ των
μακθτϊν με τισ διδαςκόμενεσ ζννοιεσ και τισ λειτουργίεσ του προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ πριν να ξεκινιςουν να αναπτφςςουν προγράμματα. Για τθν επίτευξθ του
ςτόχου αυτοφ ο μακθτισ προγραμματίηει με τεχνικζσ άμεςθσ διαχείριςθσ και
μελετά/εκτελεί βθματικά ζτοιμα προγράμματα. Για παράδειγμα, ο μακθτισ μπορεί να δει
ςτθν οκόνθ το αποτζλεςμα τθσ αποςτολισ ενόσ μθνφματοσ ςε ζνα αντικείμενο, τον τρόπο
με τον οποίο θ εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ μεκόδου μεταβάλλει τισ τιμζσ των ιδιοτιτων του
και τθ ςφνταξθ τθσ εντολισ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, πατϊντασ απλά ζνα κουμπί
(που ζχει ωσ ετικζτα το όνομα του μθνφματοσ), όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 1.
Τα μακιματα που ενςωματϊνονται ςτο περιβάλλον παρζχουν τθ δυνατότθτα διδαςκαλίασ
περιςςότερθσ φλθσ ςε λιγότερο χρόνο, ενϊ οι δραςτθριότθτεσ ςτθρίηουν τουσ μακθτζσ ςτθν
κατανόθςθ και αφομοίωςθ των διδαςκόμενων εννοιϊν πριν να προχωριςουν ςτθν
ανάπτυξθ των προγραμμάτων τουσ.

Φάςη 3: ανάπτυξη προγράμματοσ
Μετά τθ διδαςκαλία και τθν εξοικείωςθ με τισ ςχετικζσ ζννοιεσ ο μακθτισ αναπτφςςει
προγράμματα

χρθςιμοποιϊντασ

τον

εκδότθ

δομισ

(structure

editor)

του

προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Σε ζνα τυπικό εκδότθ δομισ θ ανάπτυξθ των
προγραμμάτων γίνεται με τθ χριςθ προτφπων και τθν επιλογι από μενοφ ςυντακτικά
ςωςτϊν εντολϊν για κάκε θμιτελζσ τμιμα ενόσ προγράμματοσ. Στο περιβάλλον του
objectKarel, ο μακθτισ αναπτφςςει τα προγράμματά του μζςω του μενοφ Εντολζσ του

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

53 / 242

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

βαςικοφ παρακφρου (Εικόνα 2) και πλαιςίων διαλόγου (Εικόνα 3).

Εικόνα 2. Το μενοφ που χρθςιμοποιείται για

Εικόνα 3. Ρλαίςιο διαλόγου για τθ

τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων.

δθμιουργία και αρχικοποίθςθ ενόσ
αντικειμζνου (ρομπότ).

Ραρόλο που θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ του μικρόκοςμου αποτελείται από ζνα
περιοριςμζνο ρεπερτόριο εντολϊν, θ χριςθ ενόσ εκδότθ δομισ βοθκάει ςτθν περαιτζρω
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ επικζντρωςθσ ςτισ ςυντακτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ
γλϊςςασ προγραμματιςμοφ και παρζχει τθ δυνατότθτα επικζντρωςθσ ςτισ ζννοιεσ και ςτθν
ανάπτυξθ ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων. Επίςθσ, κακιςτά δυνατι τθ διδαςκαλία των
βαςικϊν εννοιϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ και των δομϊν ελζγχου ςε
μικρότερο χρονικό διάςτθμα, αφενόσ γιατί οι μακθτζσ δεν χρειάηεται να αφιερϊςουν χρόνο
ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςφνταξθσ τθσ γλϊςςασ και αφετζρου γιατί ο περιοριςμόσ των
ςυντακτικϊν λακϊν μειϊνει δραματικά το χρόνο που αφιερϊνεται ςτθν αποςφαλμάτωςθ
των προγραμμάτων. Τζλοσ, είναι προφανζσ ότι θ χριςθ του εκδότθ δομισ παρζχει τθ
δυνατότθτα διδαςκαλίασ των βαςικϊν αρχϊν του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ
ςε μακθτζσ μικρότερθσ θλικίασ.
Βζβαια, ο ςυγκεκριμζνοσ εκδότθσ είναι λιγότερο «αυςτθρόσ» ςε ςχζςθ με ζνα τυπικό
εκδότθ δομισ, ο οποίοσ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μόνο ςυντακτικά ςωςτοφ πθγαίου κϊδικα.
Στο ςυγκεκριμζνο εκδότθ δομισ επιτρζπεται θ παραβίαςθ κάποιων ςυντακτικϊν κανόνων,
προκειμζνου θ διόρκωςθ ενόσ προγράμματοσ να μθν ςυνεπάγεται μια εκτεταμζνθ ςειρά
ενεργειϊν. Αυτό βζβαια ςθμαίνει ότι υπάρχει περίπτωςθ να προκφψουν κάποια ςυντακτικά
λάκθ. Ωςτόςο, το γεγονόσ αυτό δεν δθμιουργεί πρόβλθμα, αφενόσ γιατί ο αρικμόσ των
ςυντακτικϊν λακϊν που μπορεί να προκφψουν είναι μικρόσ και αφετζρου για τα λάκθ που
μπορεί να προκφψουν το περιβάλλον αναφζρει φιλικά προσ το χριςτθ μθνφματα λάκουσ.
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Φάςη 4: μεταγλώττιςη
Τα αποτελζςματα τθσ μεταγλϊττιςθσ ενόσ προγράμματοσ (λάκθ – προειδοποιιςεισ)
παρουςιάηονται ςτθν περιοχι που εκτείνεται ςτο κάτω μζροσ του βαςικοφ παρακφρου. Θ
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ μεταγλϊττιςθσ δεν είναι ςτατικι. Αντίκετα, παρζχεται
μια δυναμικι οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ μεταγλϊττιςθσ. Πταν ο μακθτισ κάνει
διπλό κλικ ςε κάποιο μινυμα λάκουσ, αλλάηει το χρϊμα του υποβάκρου τθσ αντίςτοιχθσ
γραμμισ, κακϊσ επίςθσ και τθσ γραμμισ του πθγαίου κϊδικα όπου εντοπίςτθκε το λάκοσ. Θ
ταυτόχρονθ ςθματοδότθςθ του μθνφματοσ λάκουσ και τθσ γραμμισ του πθγαίου κϊδικα
όπου εντοπίηεται το λάκοσ βοθκάει το μακθτι να επικεντρϊςει τθν προςοχι του ςτο ςωςτό
ςθμείο. Επίςθσ, ο μακθτισ δεν χρειάηεται να μετράει τισ γραμμζσ του πθγαίου κϊδικα
προκειμζνου να εντοπίςει τθ γραμμι ςτθν οποία βρίςκεται το λάκοσ, με αποτζλεςμα ο
χρόνοσ του να αφιερϊνεται ςε πιο ουςιαςτικά κζματα.
Επιπλζον, τα μθνφματα λάκουσ και οι προειδοποιιςεισ που αναφζρονται: (1) είναι
εξελλθνιςμζνα, (2) χρθςιμοποιοφν φυςικι γλϊςςα και όχι κωδικοφσ, (3) θ γραμμι που
αναφζρεται είναι θ πραγματικι γραμμι ςτθν οποία βρίςκεται το λάκοσ, και (4)
προςδιορίηουν όχι μόνο τι είναι λάκοσ, αλλά και γιατί είναι λάκοσ (όπου δεν είναι
εμφανζσ). Ο μακθτισ λοιπόν δεν δυςκολεφεται ςτθν κατανόθςθ των μθνυμάτων λάκουσ, θ
οποία ζχει ςυνικωσ ωσ αποτζλεςμα τθν πραγματοποίθςθ μιασ αλλθλουχίασ αλλαγϊν ςε
τυχαία ςθμεία του προγράμματοσ και αλλεπάλλθλων μεταγλωττίςεων.

Φάςη 5: βηματική εκτζλεςη και αποςφαλμάτωςη
Εφόςον ζνα πρόγραμμα ζχει μεταγλωττιςτεί επιτυχϊσ ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα
εκτζλεςισ του με τουσ εξισ τρόπουσ:
Εκτζλεςθ: παρουςιάηεται το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ςτον κόςμο.
Ανίχνευςθ: το πρόγραμμα εκτελείται βιμα προσ βιμα με προκακοριςμζνθ ταχφτθτα, τθν
οποία επιλζγει ο μακθτισ. Θ τρζχουςα εντολι ςθματοδοτείται με αλλαγι του χρϊματοσ του
υποβάκρου από άςπρο ςε μπλε και των χαρακτιρων από μαφρο ςε άςπρο, ενϊ
ταυτόχρονα φαίνεται το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςισ τθσ ςτθν κατάςταςθ του κόςμου.
Βιμα προσ Βιμα Εκτζλεςθ: ςε αντίκεςθ με τουσ προθγοφμενουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ, ο
μακθτισ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και αποφαςίηει πότε κα εκτελεςτεί θ επόμενθ εντολι.
Οι δφο τελευταίεσ επιλογζσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, γνωςτζσ ωσ δυναμικι
προςομοίωςθ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ (program animation), παρζχουν
ουςιαςτικι βοικεια ςτον αρχάριο προγραμματιςτι. Λδιαίτερα θ βιμα προσ βιμα εκτζλεςθ
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αποκαλφπτει το δυναμικό χαρακτιρα τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, ςτθρίηει
ουςιαςτικά το μακθτι ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των διδαςκόμενων εννοιϊν, βοθκάει
ςτθν κατανόθςθ τθσ ροισ ελζγχου και ςτθν εξάλειψθ των ςχετικϊν παρανοιςεων, βοθκάει
ςτον εντοπιςμό, αλλά και τθν κατανόθςθ τθσ πθγισ των λογικϊν λακϊν. Επίςθσ, παρζχει
ςτο διδάςκοντα τθ δυνατότθτα να καλφψει περιςςότερθ φλθ ςε λιγότερο χρόνο, ενϊ
αποφεφγονται και τα λάκθ που γίνονται ςτθν προςπάκεια παρουςίαςθσ δυναμικϊν
εννοιϊν χρθςιμοποιϊντασ το ςτατικό μζςο του πίνακα.
Επιπλζον, όταν ο μακθτισ χρθςιμοποιεί τθν ανίχνευςθ ι τθ βιμα προσ βιμα εκτζλεςθ,
παρζχονται επεξθγιςεισ για τθ ςθμαςία τθσ τρζχουςασ κάκε φορά εντολισ. Οι επεξθγιςεισ
χρθςιμοποιοφν φυςικι γλϊςςα και παρουςιάηονται ςτθν περιοχι που εκτείνεται κατά
μικοσ του κάτω μζρουσ του βαςικοφ παρακφρου του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ
δυνατότθτα αυτι, γνωςτι ωσ επεξθγθματικι οπτικοποίθςθ (explanatory visualization),
παρζχει τα εξισ πλεονεκτιματα: (1) ζνα εναλλακτικό μζςο παρουςίαςθσ τθσ ςθμαςίασ των
εντολϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ ροισ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ. Ο μακθτισ μπορεί
να ςυμβουλευτεί τισ επεξθγιςεισ, όταν δεν μπορεί να αντιλθφκεί τι ςυμβαίνει
παρακολουκϊντασ μόνο τθ δυναμικι οπτικοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, και
(2) πιςτεφουμε ότι μπορεί να βοθκιςει ιδιαίτερα ςτθν κατανόθςθ και κυρίωσ ςτθν
εξάλειψθ παρανοιςεων που αφοροφν ζννοιεσ και δομζσ που είναι δφςκολεσ για τουσ
μακθτζσ, όπωσ για παράδειγμα οι δομζσ επιλογισ. Ραρόλο που με τθ βιμα προσ βιμα
εκτζλεςθ ςθματοδοτείται θ εντολι που εκτελείται κάκε φορά, ο μακθτισ ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ δεν μπορεί να «ακολουκιςει» τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ. Αν, για
παράδειγμα, πιςτεφει ότι το τμιμα then μιασ δομισ επιλογισ εκτελείται ανεξάρτθτα από το
αν αλθκεφει θ ςυνκικθ, είναι πολφ πικανό ςε μια ανάλογθ περίπτωςθ να μθν καταλάβει
γιατί δεν εκτελείται το τμιμα then και να δθμιουργθκεί ςφγχυςθ όςον αφορά ςτθ ροι
εκτζλεςθσ. Θ επεξιγθςθ, ςε φυςικι γλϊςςα, του λόγου για τον οποίο δεν κα εκτελεςτεί το
τμιμα then, βοθκάει το μακθτι να κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ εντολισ και να εξαλείψει τθ
ςχετικι παρανόθςθ ευκολότερα.
Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που προκφψει λάκοσ εκτζλεςθσ το προγραμματιςτικό περιβάλλον
παρουςιάηει ςτο μακθτι τισ εξισ πλθροφορίεσ για τον εντοπιςμό του λογικοφ λάκουσ που
το προκάλεςε: (i) τθν εντολι που προκάλεςε το λάκοσ εκτζλεςθσ, (ii) τθν ακριβι κζςθ του
ρομπότ και τθσ κατάςταςθσ του κόςμου εκείνθ τθ ςτιγμι, και (iii) τθν επεξιγθςθ του λόγου
που οδιγθςε ςτο λάκοσ εκτζλεςθσ.
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6. ΕΡΙΣΤΘΜΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ –
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
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. Στον
μικρόκοςμο objectKarel τα μοναδικά αντικείμενα είναι τα ρομπότ, ςτα οποία
ανατίκενται διάφορεσ αποςτολζσ.



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. Στον μικρόκοςμο objectKarel υπάρχουν διακζςιμεσ δφο κλάςεισ,
ι αλλιϊσ μοντζλα ρομπότ: (1) θ κλάςθ Primitive_Robot, τα ρομπότ τθσ οποίασ
εκτελοφν πζντε μόνο βαςικζσ εντολζσ, (2) θ κλάςθ Robot, τα ρομπότ τθσ οποίασ
μποροφν επιπλζον να ελζγχουν διάφορεσ ςυνκικεσ και να εκτελοφν εντολζσ κατ’
επιλογι και κατ’ επανάλθψθ.



Μια κλάςθ περιγράφει με ζνα γενικό (αφθρθμζνο) τρόπο:

(3) τισ ιδιότθτεσ που χαρακτθρίηουν ζνα είδοσ αντικειμζνων ι αλλιϊσ τισ τιμζσ δεδομζνων
που χαρακτθρίηουν τθν κατάςταςι 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. Τα ρομπότ των κλάςεων
Primitive_Robot και Robot διακζτουν 4 πεδία για τθν αποκικευςθ του δρόμου, τθσ
λεωφόρου, τθσ κατεφκυνςθσ και του αρικμοφ των beepers που κουβαλάει ζνα ρομπότ
ςτθν τςάντα του. Πλεσ οι κλάςεισ (μοντζλα ρομπότ) που δθμιουργοφν οι μακθτζσ
κλθρονομοφν αυτά τα 4 πεδία, αλλά δεν υπάρχει θ δυνατότθτα προςκικθσ νζων
πεδίων.
(4) 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,
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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 μία κλάςθ, μποροφμε να δθμιουργιςουμε όςα
αντικείμενα, ι αλλιϊσ ςτιγμιότυπα, χρειαηόμαςτε για τθν επίλυςθ ενόσ δεδομζνου
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.

7. ΧΘΣΘ Θ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΣΕΝΑΙΟ («προςτικζμενθ αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλιματα)
To διδακτικό ςενάριο προβλζπεται να υλοποιθκεί ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ.
Απαιτείται το περιβάλλον objectKarel. Το περιβάλλον δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερθ
διαδικαςία

εγκατάςταςθσ.

Αποςυμπιζηετε

(http://users.uom.gr/~stelios/objectKarel.zip),

το

οπότε

αρχείο

δθμιουργείται

objectKarel.zip
ζνασ

ομϊνυμοσ

φάκελοσ και εκτελείτε το αρχείο objectKarel.exe που υπάρχει ςε αυτόν.

«Προςτιθζμενη αξία»
Το περιβάλλον objectKarel αποτελεί ζνα διδακτικό μικρόκοςμο και ςυνεπϊσ παρουςιάηει τα
γνωςτά

πλεονεκτιματα

που

χαρακτθρίηουν

γενικά

τουσ

προγραμματιςτικοφσ

μικρόκοςμουσ:


Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ αποτελείται από ζνα περιοριςμζνο ρεπερτόριο εντολϊν
με απλι ςφνταξθ και ςθμαςιολογία.
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Βαςίηονται ςε υπαρκτά μοντζλα που είναι ιδθ γνωςτά ςτο μακθτι, 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 μακθτζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο
ενδιαφζρον.



Θ εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ είναι βθματικι και 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.

Επιπλζον, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 5, 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 ςτα πλαίςια 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.

Αντίλογοσ, επιφυλάξεισ, προβλήματα
Εντολζσ ςτα Αγγλικά. Υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ εμφάνιςθσ του διδακτικοφ υλικοφ που
είναι ενςωματωμζνο ςτον μικρόκοςμο objectKarel, κακϊσ και πραγματοποίθςθσ του
διαλόγου χριςτθ-ςυςτιματοσ είτε ςτα Αγγλικά είτε ςτα Ελλθνικά. Ωςτόςο, για το
ρεπερτόριο εντολϊν χρθςιμοποιείται θ αγγλικι γλϊςςα, γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να
κεωρθκεί από οριςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ πρόβλθμα. Ωςτόςο:


το ρεπερτόριο εντολϊν είναι περιοριςμζνο



χρθςιμοποιοφνται ςαφι ονόματα εντολϊν που φανερϊνουν τθ ςθμαςία τουσ και δεν
δθμιουργοφν παρανοιςεισ για τθ ςθμαςία τουσ



οι εντολζσ δεν χρειάηεται να απομνθμονευκοφν, αφοφ θ ανάπτυξθ των
προγραμμάτων γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τον ςυντάκτθ δομισ.
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Ελλείψεισ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Στον μικρόκοςμο objectKarel υπάρχουν δφο
ζτοιμεσ κλάςεισ ρομπότ: (1) θ κλάςθ Primitive_Robot που μασ εφοδιάηει με ρομπότ ικανά
να ανταποκρικοφν ςτα μθνφματα move, turnLeft, pickBeeper και putBeeper, (2) θ κλάςθ
Robot, τα ρομπότ τθσ οποίασ ζχουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ των ρομπότ τθσ κλάςθσ
Primitive_Robot και επιπλζον ζχουν τθ δυνατότθτα να ελζγχουν τθν κατάςταςι τουσ (π.χ.
αν ζχουν beeper ςτθν τςάντα τουσ, αν βλζπουν προσ μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ κτλ) και
τθν κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ τουσ (π.χ. αν υπάρχει τοίχοσ μπροςτά) χρθςιμοποιϊντασ
δομζσ επιλογισ και επανάλθψθσ (if, if/else, while). Πςον αφορά ςτθν κλάςθ
Primitive_Robot που χρθςιμοποιείται ςτα αρχικά μακιματα, υπάρχει διακζςιμθ θ μζκοδοσ
turnLeft για ςτροφι 90 μοιρϊν προσ τα αριςτερά , αλλά απουςιάηει μια μζκοδοσ, ζςτω
turnRight, για ςτροφι 90 μοιρϊν προσ τα δεξιά. Είναι βζβαια προφανζσ ότι ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ ζνα ρομπότ χρειάηεται να ςτρίψει προσ τα δεξιά και για να γίνει αυτό οι
μακθτζσ αναγκάηονται να καλοφν κάκε φορά τθ μζκοδο turnLeft 3 φορζσ. Αυτό με μια
πρϊτθ ματιά μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζλλειψθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που
χρθςιμοποιείται, θ ακόμα και ωσ πρόβλθμα. Ωςτόςο, θ επιλογι των δθμιουργϊν τθσ
γλϊςςασ να μθν ςυμπεριλθφκεί θ μζκοδοσ turnRight ςτθ βαςικι κλάςθ ρομπότ ιταν
απόλυτα ςυνειδθτι. Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν από τθν αρχι το γεγονόσ ότι το βαςικό
μοντζλο ρομπότ ζχει πολφ περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ και αναηθτοφν τρόπουσ δθμιουργίασ
νζων μοντζλων ρομπότ (κλάςεων) με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ (μεκόδουσ). Με αυτό τον
τρόπο οι μακθτζσ κατανοοφν πολφ ευκολότερα τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ μθχανιςμοφ
δθμιουργίασ νζων μοντζλων ρομπότ (κλάςεων) που κα ζχουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ του
βαςικοφ μοντζλου (κλθρονομικότθτα) και επιπλζον δυνατότθτεσ ανάλογα με το ςενάριο. Θ
«ζλλειψθ» λοιπόν μιασ μεκόδου turnRight, για παράδειγμα, εξυπθρετεί ζνα ςυγκεκριμζνο
διδακτικό ςκοπό και δεν οφείλεται ςε μια προβλθματικι ςχεδίαςθ τθσ γλϊςςασ.

Συντάκτθσ δομισ. Οι ςυντάκτεσ δομισ είναι γνωςτό ότι ςτθρίηουν ουςιαςτικά τουσ
αρχάριουσ προγραμματιςτζσ ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων, ςτθν αποφυγι τθσ
επικζντρωςθσ ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςφνταξθσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ και των
ςυντακτικϊν λακϊν. Ωςτόςο, είναι επίςθσ γνωςτό ότι θ διόρκωςθ ενόσ προγράμματοσ, θ
οποία πολλζσ φορζσ ςυνεπάγεται τθν προςωρινι παραβίαςθ των ςυντακτικϊν κανόνων,
είναι αρκετζσ φορζσ πιο δφςκολθ χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςυντάκτθ δομισ που απαιτεί ζνα
πρόγραμμα να παραμζνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια ανάπτυξισ του ςυντακτικά ςωςτό. Ο
ςυντάκτθσ δομισ του objectKarel,

όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 5 είναι λιγότερο
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«αυςτθρόσ», και κακιςτά τθ διόρκωςθ των προγραμμάτων εφκολθ. Εξάλλου, οι αρχάριοι
προγραμματιςτζσ - ςε αντίκεςθ με τουσ ζμπειρουσ προγραμματιςτζσ - προτιμοφν πάντα τθ
χριςθ ενόσ ςυντάκτθ δομισ για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων τουσ, ακόμα και με τουσ
περιοριςμοφσ που μπορεί να ζχει ζνασ τζτοιοσ ςυντάκτθσ δομισ (Xinogalos et al, 2006b).

8. ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ/ΡΟΒΛΕΨΘ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Οι ςυνθκζςτερεσ δυςκολίεσ ενόσ αρχάριου προγραμματιςτι, όςον αφορά ςτισ βαςικζσ
αντικειμενοςτρεφισ ζννοιεσ, εντοπίηονται ςτα εξισ:
Κλάςη και αντικείμενο


Αρκετοί μακθτζσ/ςπουδαςτζσ ςυγχζουν τισ ζννοιεσ τθσ κλάςθσ και του αντικειμζνου
και δεν μποροφν να τισ διαχωρίςουν (Holland et al., 1997; Sanders & Thomas, 2007).



Μια κλάςθ είναι μια ςυλλογι αντικειμζνων και όχι ζνα πρότυπο δθμιουργίασ
αντικειμζνων (Ragonis & Ben-Ari, 2005; Sanders & Thomas, 2007; Thomasson et al.,
2006).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ ςτατικισ φφςθσ μιασ κλάςθσ και τθσ δυναμικισ φφςθσ ενόσ
αντικειμζνου (Ragonis & Ben-Ari, 2005).

Δημιουργία αντικειμζνων (Ragonis & Ben-Ari, 2005)


Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ ενόσ αντικειμζνου.



Τα αντικείμενα δθμιουργοφνται από μόνα τουσ.



Θ χριςθ του καταςκευαςτι είναι προαιρετικι. Θ δθμιουργία ενόσ αντικειμζνου
μπορεί να επιτευχκεί και με μια μζκοδο, ζςτω set_values, που δίνει αρχικζσ τιμζσ ςτισ
μεταβλθτζσ ςτιγμιοτφπου του νζου αντικειμζνου (Fleury, 2000).



Θ χριςθ πολλαπλϊν καταςκευαςτϊν προκαλεί ςφγχυςθ (Carter &Fowler, 1998).
Αρκετοί δυςκολεφονται να ορίςουν δφο ι και περιςςότερουσ καταςκευαςτζσ ςτθν
ίδια κλάςθ και ορίηουν ζνα μόνο καταςκευαςτι ι δεν δίνουν το ίδιο όνομα ςτουσ
καταςκευαςτζσ όπωσ απαιτείται (Ξυνόγαλοσ, 2008).



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



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



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

Ιδιότητεσ και κατάςταςη ενόσ αντικειμζνου
Θ δυςκολία κατανόθςθσ του ρόλου των πεδίων μιασ κλάςθσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθ
δθμιουργία διάφορων παρανοιςεων:


Κάκε αντικείμενο αποτελεί απλά ζνα «περιτφλιγμα» μιασ μεταβλθτισ (Holland et al.,
1997).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ επίδραςθσ που ζχει θ εκτζλεςθ μιασ μεκόδου ςτθν
κατάςταςθ ενόσ αντικειμζνου (Ragonis & Ben-Ari, 2005). Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν
γίνεται αντιλθπτό ότι θ αρχικι κατάςταςθ ενόσ αντικειμζνου κακορίηεται όταν αυτό
δθμιουργείται και ςτθ ςυνζχεια ενθμερϊνεται με τθν εκτζλεςθ μεκόδων από το
αντικείμενο (Ξυνόγαλοσ, 2008).



Δφο αντικείμενα τθσ ίδιασ κλάςθσ δεν μποροφν να ζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ πεδίων
(Ragonis & Ben-Ari, 2005).

Λειτουργίεσ και ςυμπεριφορά ενόσ αντικειμζνου


Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν γίνεται αντιλθπτό ότι θ ςυμπεριφορά ενόσ αντικειμζνου
μπορεί να αλλάξει ουςιαςτικά ανάλογα με τθν κατάςταςι του (Holland et al., 1997).



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



Μποροφμε να ορίςουμε μια μζκοδο που προςκζτει μια ιδιότθτα/πεδίο ςε μία κλάςθ
(Ragonis & Ben-Ari, 2005).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των μεκόδων ςε καταςκευαςτζσ,
μεκόδουσ πρόςβαςθσ και μετάλλαξθσ (Ragonis & Ben-Ari, 2005).



Δυςκολία κατανόθςθσ του γεγονότοσ ότι μία μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί για
οποιοδιποτε αντικείμενο μιασ κλάςθσ (Ragonis & Ben-Ari, 2005).



Οι μζκοδοι εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτον οριςμό τθσ
κλάςθσ (Ragonis & Ben-Ari, 2005).
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Κάκε μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί μόνο μία φορά (Ragonis & Ben-Ari, 2005).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ κλιςθσ μιασ μεκόδου από άλλθ μζκοδο (Ragonis & Ben-Ari,
2005).



Δυςκολία κατανόθςθσ τθσ προζλευςθσ των τιμϊν των παραμζτρων ςε μια μζκοδο
(Ragonis & Ben-Ari, 2005).



Δυςκολία κατανόθςθσ ςχετικά με το ποφ καταλιγει θ επιςτρεφόμενθ τιμι μιασ
μεκόδου (Ragonis & Ben-Ari, 2005).

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΘΕΩΘΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΥΒΟΣ
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
μακθτζσ που ζχουν εμπειρία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων με μια διαδικαςτικι γλϊςςα
προγραμματιςμοφ (Tempte, 1991).



δεν αξιοποιοφνται τα πλεονεκτιματα του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ.
Μακθτζσ 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 μακθτζσ παρουςίαςαν τθν τάςθ να χρθςιμοποιοφν τισ μεκόδουσ
ωσ διαδικαςίεσ, αγνοϊντασ το ρόλο τουσ ςτο πλαίςιο του αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ (Handjerrouit, 1998; Handjerrouit, 1999).

Θ αντιμετϊπιςθ των παραπάνω δυςκολιϊν βζβαια είναι πολφ ευκολότερθ ςε ζνα διδακτικό
μικρόκοςμο, όπωσ ο objectKarel.
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11. ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΘ ΘΕΩΙΑ ΜΑΘΘΣΘΣ
Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ

εγγράφονται ςε μια τυπικι

κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ: ςτουσ μακθτζσ προτείνονται μια ςειρά από προβλιματα
τα οποία καλοφνται να επιλφςουν με τθ ςτιριξθ του διδάςκοντοσ.
Αναμζνεται να παρατθρθκοφν δυςκολίεσ από αυτζσ που περιγράφονται ςτισ προθγοφμενεσ
παραγράφουσ τθσ παροφςασ ενότθτασ.

12. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΜΙΚΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Δεν φαίνεται να ζχουμε.

13. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ
Ρροτείνεται οι μακθτζσ να οργανωκοφν ςε ομάδεσ των 2-3 (το πολφ) ατόμων.
Στουσ

υπολογιςτζσ

πρζπει

να

είναι

εγκατεςτθμζνο

το

λογιςμικό

objectKarel

(http://users.uom.gr/~stelios/objectKarel.zip). Ζνασ βιντεοπροβολζασ κα ιταν χριςιμοσ,
χωρίσ όμωσ να είναι απαραίτθτοσ. Τα φφλλα εργαςίασ κα πρζπει να μοιραςτοφν ςτουσ
μακθτζσ τόςο για τθν αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ, όςο
και για τθ ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθ μελζτθ ςτο ςπίτι.

14. ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Θ ΤΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ
Ανάλογα με τισ διδακτικζσ ϊρεσ που κα αποφαςίςει να αφιερϊςει ο εκπαιδευτικόσ και το
βάκοσ ςτο οποίο κα αναλφςει τισ ςχετικζσ ζννοιεσ, οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
μποροφν να εμπλουτιςτοφν, όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια.
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ, ςτο πλαίςιο μιασ άςκθςθσ, να
δθμιουργιςουν ζναν πίνακα (όπωσ αυτόσ που φαίνεται παρακάτω), ςτον οποίο να
καταγράψουν για κάκε μζκοδο που εκτελεί το ρομπότ πϊσ μεταβάλλεται θ κατάςταςι του.
Κατάςταςη αντικειμζνου
Εκτζλεςη
μεθόδου

Δρόμοσ

Λεωφόροσ

Κατεφκυνςθ

Αρικμόσ beepers
ςτθν τςάντα

Στο πλαίςιο τθσ ίδιασ ι διαφορετικισ άςκθςθσ μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να
αναφζρουν ζνα παράδειγμα όπου ζνα ρομπότ ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο ςτο
ίδιο μινυμα, κακϊσ επίςθσ και να προςδιορίςουν το λόγο γι’ αυτό. Είναι ςθμαντικό να
κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι ζνα αντικείμενο μπορεί να ανταποκρικεί διαφορετικά ςτο ίδιο
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μινυμα ανάλογα με τθν κατάςταςι του και τθν κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο
δραςτθριοποιείται. Τα αντικείμενα ζχουν ςυμπεριφορά και δεν είναι απλά εγγραφζσ για
τθν αποκικευςθ κάποιων δεδομζνων.
Τζλοσ, μπορεί να δοκεί θ εκφϊνθςθ ενόσ προβλιματοσ και το πρόγραμμα ςε χαρτί και να
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν τα λάκθ, να αναφζρουν τον τφπο τουσ και να τα
διορκϊςουν. Αφοφ οι μακθτζσ γράψουν τισ απαντιςεισ τουσ ςε χαρτί, ακολουκεί ςυηιτθςθ
ςτθν τάξθ ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ από τουσ μακθτζσ διορκϊςεισ. Στθ ςυνζχεια,
μπορεί να δοκεί ςτουσ μακθτζσ το αρχείο του προγράμματοσ, προκειμζνου να
επιβεβαιϊςουν τισ απαντιςεισ τουσ. Οι μακθτζσ ςθμειϊνουν ςτο χαρτί τα λάκθ τουσ.

15. ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΦΥΛΛΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ
Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 1
Βιμα 1ο - Δραςτθριότθτα 1: εκκίνθςθ του περιβάλλοντοσ. Το περιβάλλον δεν απαιτεί
κάποια ιδιαίτερθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ. Αποςυμπιζηετε το αρχείο objectKarel.zip
(http://users.uom.gr/~stelios/objectKarel.zip) και εκτελείτε το αρχείο objectKarel.exe.
Βιμα 2ο: Ρεριγράφεται το αντικειμενοςτραφζσ παράδειγμα προγραμματιςμοφ που
βαςίηεται ςτισ ζννοιεσ Αντικείμενο και Μινυμα (κεωρία ενότθτασ «Ειςαγωγι»).
Ραρουςιάηεται ο προγραμματιςτικόσ μικρόκοςμοσ objectKarel και επιςθμαίνεται ότι τα
μοναδικά αντικείμενα είναι τα ρομπότ (δραςτθριότθτα ενότθτασ «Ειςαγωγι»).
Βιμα 3ο: Επεξθγοφνται τα 4 μθνφματα (move(), turnLeft(), putBeeper(), pickBeeper()) ςτα
οποία ανταποκρίνεται κάκε ρομπότ (κεωρία ενότθτασ «Αντικείμενα»).
Βιμα 4ο – Δραςτθριότθτα 2: Οι μακθτζσ ςτζλνουν τα 4 μθνφματα ςτο ρομπότ Karel,
παρατθροφν το αποτζλεςμα ςτθν κατάςταςθ του κόςμου και τθ ςφνταξθ τουσ ςτθ γλϊςςα
προγραμματιςμοφ (δραςτθριότθτα ενότθτασ «Αντικείμενα»). Επιςθμαίνεται ότι κάκε
αντικείμενο είναι αυτάρκεσ, ζχει δθλαδι τθ δικι του «φυςικι» υπόςταςθ και ταυτότθτα,
και γι’ αυτό χρθςιμοποιοφμε πάντα το όνομα του αντικειμζνου ςτο οποίο ςτζλνουμε το
μινυμα:

<Πνομα-αντικειμζνου>.Μινυμα()

Βιμα 5ο: Επιςθμαίνεται ότι τα ρομπότ που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ αποτελοφν
ςτιγμιότυπα ενόσ βαςικοφ μοντζλου – κλάςθσ με όνομα Primitive_Robot. Γίνεται ςφντομθ
αναφορά ςτθ διλωςθ κλάςθσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ παράδειγμα τθ διλωςθ τθσ κλάςθσ
Primitive_Robot (κεωρία ενότθτασ «Κλάςεισ»).
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Βιμα 6ο: Επιςθμαίνεται ότι μια κλάςθ μπορεί να μασ εφοδιάςει με όςα αντικείμενα
κζλουμε, αρκεί να δϊςουμε τθν κατάλλθλθ εντολι για τθ δθμιουργία και τθν αρχικοποίθςι
τουσ. Γίνεται αναφορά ςτισ ζννοιεσ:


ιδιότθτεσ, οι τιμζσ των οποίων μεταβάλλονται (μεταβάλλεται θ κατάςταςθ του
αντικειμζνου) με τθν εκτζλεςθ των μεκόδων, και



ςυμπεριφορά, επιςθμαίνοντασ ότι ζνα αντικείμενο μπορεί να ανταποκρικεί με
διαφορετικό τρόπο ςτο ίδιο μινυμα ανάλογα με τθν κατάςταςι του .

Βιμα 7ο – Δραςτθριότθτα 3: Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τισ ζννοιεσ που αναφζρονται
ςτο προθγοφμενο βιμα μζςω τθσ δραςτθριότθτασ 3.
Βιμα 8ο – Δραςτθριότθτα 4: Δίνεται ςτουσ μακθτζσ θ αρχικι κατάςταςθ του κόςμου και ο
πθγαίοσ κϊδικασ ενόσ προγράμματοσ και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν:
(1) Το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ςτθν κατάςταςθ του κόςμου, ι με
άλλα λόγια τθν τελικι κατάςταςθ του κόςμου.
Ρροκειμζνου να προςδιορίςουν οι μακθτζσ ςωςτά τθν τελικι κατάςταςθ του
κόςμου, κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει τθν εντολι δθμιουργίασ και αρχικοποίθςθσ
ρομπότ, το μθχανιςμό τθσ αποςτολισ μθνυμάτων ςε αντικείμενα και τθ ςθμαςία
των μθνυμάτων ςτα οποία μποροφν να ανταποκρικοφν τα ρομπότ (αντικείμενα) του
βαςικοφ μοντζλου (κλάςθσ). Επίςθσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα
ανίχνευςθσ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ ςτο χαρτί.
(2) Τα ονόματα των αντικειμζνων που υπάρχουν ςτο πρόγραμμα.
Οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαχωρίηουν τισ ζννοιεσ κλάςθ και
αντικείμενο. Απαντιςεισ του τφπου “Primitive_Robot Nik” υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ
τθσ γνωςτισ παρανόθςθσ ότι κλάςθ και αντικείμενο είναι ζννοιεσ ταυτόςθμεσ. Στθν
περίπτωςθ δε που θ παρανόθςθ αυτι ζχει εδραιωκεί μπορεί ακόμα και να
κεωρθκεί από κάποιουσ μακθτζσ το πρόγραμμα λάκοσ, μιασ και “κάκε κλάςθ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία ενόσ αντικειμζνου”.
(3) Τθν αρχικι και τθν τελικι κατάςταςθ κάκε αντικειμζνου.
Οι μακθτζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι θ κατάςταςθ ενόσ αντικειμζνου κακορίηεται
από τισ τιμζσ των ιδιοτιτων του, κακϊσ επίςθσ και ότι αυτζσ αλλάηουν μζςω τθσ
εκτζλεςθσ μεκόδων.
(4) Τα ονόματα των μθνυμάτων ςτα οποία μπορεί να ανταποκρικεί το κάκε αντικείμενο.
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Οι μακθτζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι κάκε αντικείμενο μπορεί να ανταποκρικεί ςτα
μθνφματα για τα οποία ζχουν οριςτεί αντίςτοιχεσ μζκοδοι ςτθν κλάςθ από τθν
οποία προζρχεται. Το γεγονόσ ότι μπορεί ςε κάποια δεδομζνθ αποςτολι ζνα
αντικείμενο μιασ κλάςθσ να μθν χρθςιμοποιεί όλεσ τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ – όπωσ
ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ - δεν ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτα
αντίςτοιχα μθνφματα. Θ απάντθςθ των μακθτϊν ςε αυτι τθν ερϊτθςθ πρζπει να
δοκεί ςε ςυνάρτθςθ με τισ γνϊςεισ τουσ για τθν κλάςθ που χρθςιμοποιικθκε ωσ
πρότυπο για τθ δθμιουργία των 2 ρομπότ και όχι ςε ςυνάρτθςθ με τα μθνφματα τα
οποία ςτζλνονται ςε αυτά ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.

Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 2
Δραςτθριότθτα 1: ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τθ
διαδικαςία

ανάπτυξθσ,

μεταγλϊττιςθσ,

αποςφαλμάτωςθσ

και

εκτζλεςθσ

ενόσ

προγράμματοσ ςτο περιβάλλον του objectKarel.
Βιμα 1ο: Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του περιβάλλοντοσ προγραμματιςμοφ. Οι
μακθτζσ είτε με κακοδιγθςθ είτε ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του φφλλου εργαςίασ
προχωροφν ςτα παρακάτω βιματα. Οι οδθγίεσ που υπάρχουν ςτθ 2θ ςτιλθ του πίνακα
είναι αναλυτικζσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ μακθτζσ ωσ οδθγόσ
αναφοράσ/εγχειρίδιο του περιβάλλοντοσ και κατά τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων ςτο ςπίτι.
Βιμα 2ο: Ανάκλθςθ ενόσ υπάρχοντοσ προγράμματοσ.
Βιμα 3ο: Δθμιουργία κατάςταςθσ του κόςμου.
Βιμα 4ο: Μεταγλϊττιςθ του προγράμματοσ.
Βιμα 5ο: Εκτζλεςθ του προγράμματοσ με όλουσ τουσ τρόπουσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ
βθματικι εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να εκτελοφν βθματικά
τα προγράμματά τουσ, να παρακολουκοφν το αποτζλεςμα εκτζλεςθσ τθσ κάκε εντολισ
χωριςτά και να διαβάηουν τα μθνφματα που εμφανίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου
για τθν επεξιγθςθ του αποτελζςματοσ τθσ κάκε εντολισ. Θ βθματικι εκτζλεςθ ςυγκρίνεται
με τθν απευκείασ εκτζλεςθ και επιςθμαίνεται ότι με τον δεφτερο τρόπο εκτζλεςθσ
βλζπουμε μόνο το τελικό αποτζλεςμα και όχι τθ διαδρομι που ακολουκεί ζνα ρομπότ. Το
ρομπότ μπορεί να ζχει επιτφχει ςτθν αποςτολι που του ανατζκθκε, αλλά μπορεί να ζχει
κάνει περιττοφσ κφκλουσ, για παράδειγμα. Θ βθματικι εκτζλεςθ μασ βοθκάει ςτθν
αξιολόγθςθ μιασ λφςθσ ςε ζνα πρόβλθμα. Επίςθσ, θ βθματικι εκτζλεςθ είναι απαραίτθτθ
ςτθν περίπτωςθ που το πρόγραμμά μασ δεν δίνει ςωςτά αποτελζςματα, αφοφ μασ βοθκάει
να εντοπίςουμε το ςθμείο ι τα ςθμεία του προγράμματοσ όπου υπάρχει λάκοσ (το ρομπότ
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μασ δεν ενεργεί ςωςτά).
Βιμα 6ο: Ειςαγωγι ςχολίου και κενισ γραμμισ ςτο πρόγραμμα. Επιςθμαίνεται θ αξία των
ςχολίων, των κενϊν γραμμϊν και τθσ ςτοίχιςθσ και χριςθσ κατάλλθλων εςοχϊν ςε ζνα
πρόγραμμα.
Βιμα 7ο: Διαγραφι τθσ εντολισ δθμιουργίασ του ρομπότ. Ρριν να μεταγλωττίςουν οι
μακθτζσ το πρόγραμμα, ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν τι
αποτζλεςμα κα ζχει θ διαγραφι τθσ εντολισ δθμιουργίασ του ρομπότ. Οι μακθτζσ κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν ότι δεν μποροφμε να ςτζλνουμε μινυμα ςε ζνα
ρομπότ που δεν υπάρχει. Γίνεται αναφορά ςτα ςθμαςιολογικά λάκθ.
Βιμα 8ο: Μεταγλϊττιςθ και αποςφαλμάτωςθ του προγράμματοσ. Εξθγοφνται τα λάκθ
μεταγλϊττιςθσ που προκφπτουν και οι μακθτζσ καλοφνται να διορκϊςουν (δθμιουργία του
ρομπότ με όνομα Karel και κατάλλθλθ αρχικι κατάςταςθ) και να μεταγλωττίςουν το
πρόγραμμα.
Βιμα 9ο: Διαγραφι του άγκιςτρου ‘-‘ ςτο τζλοσ του προγράμματοσ, μεταγλϊττιςθ και
εκτζλεςθ. Γίνεται αναφορά ςτα ςυντακτικά λάκθ και τον τρόπο αντιμετϊπιςισ τουσ. Είναι
πολφ ςθμαντικό να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι πρζπει να διαβάηουν προςεκτικά τα
μθνφματα λάκουσ που αναφζρει ζνα οποιοδιποτε προγραμματιςτικό περιβάλλον, να
προςπακοφν να τα κατανοιςουν και να εντοπίςουν τθν αιτία του λάκουσ και όχι να κάνουν
- όπωσ ςυνθκίηεται – αλλαγζσ ςε τυχαία ςθμεία του προγράμματοσ.
Βιμα 10ο: Διαγραφι τθσ τελευταίασ εντολισ, μεταγλϊττιςθ και εκτζλεςθ. Επιςθμαίνεται ότι
παρόλο που το πρόγραμμα εκτελείται επιτυχϊσ (χωρίσ λάκθ εκτζλεςθσ) δεν λφνει ςωςτά το
πρόβλθμα (το ρομπότ δεν ζχει τθν ίδια κατεφκυνςθ). Αναφορά ςτα λογικά λάκθ και τον
ζλεγχο ενόσ προγράμματοσ. Οι μακθτζσ πρζπει να μάκουν να ελζγχουν αν το τελικό
αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ είναι το αναμενόμενο και όχι απλά να
διαπιςτϊνουν αν ζνα πρόγραμμα εκτελείται.
Βιμα 11ο: Διαγραφι τθσ εντολισ move αμζςωσ πριν τθν εντολι pickBeeper και εκτζλεςθ του
προγράμματοσ. Κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ προκφπτει κλείςιμο λόγω λάκουσ,
οπότε γίνεται αναφορά ςτα λάκθ εκτζλεςθσ και τον τρόπο αντιμετϊπιςισ τουσ. Γίνεται
ςφγκριςθ μεταξφ των διαφόρων τφπων λακϊν – λάκθ μεταγλϊττιςθσ (ςθμαςιολογικά,
ςυντακτικά), λογικά λάκθ και λάκθ εκτζλεςθσ – και του τρόπου εντοπιςμοφ και διόρκωςισ
τουσ. Διόρκωςθ του προγράμματοσ, ειςαγωγι δθλαδι τθσ εντολισ move που διαγράφθκε
προθγουμζνωσ, και αποκικευςθ.
Βιμα 12ο: Ραρουςίαςθ του ςυςτιματοσ βοικειασ του λογιςμικοφ (επιλογι Ρεριεχόμενα
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του μενοφ Βοικεια).
Δραςτθριότθτεσ 2-7: μετά τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ ςχετικζσ αντικειμενοςτρεφισ
ζννοιεσ και τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ και αποςφαλμάτωςθσ προγραμμάτων, οι μακθτζσ
αναπτφςςουν προγράμματα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων.
Συνιςτάται να λυκεί τουλάχιςτον μία από τισ αςκιςεισ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται
περιςςότερα από ζνα αντικείμενα τθσ βαςικισ κλάςθσ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ
δθμιουργία τθσ παρανόθςθσ ότι κλάςθ και αντικείμενο είναι ζννοιεσ ταυτόςθμεσ. Επίςθσ, οι
μακθτζσ κα κατανοιςουν το λόγο για τον οποίο χρειάηεται να δίνουμε ζνα διαφορετικό
όνομα ςε κάκε αντικείμενο που δθμιουργοφμε από κάκε κλάςθ. Επίςθσ, οι μακθτζσ με
ενδεχόμενθ εμπειρία ςε μια διαδικαςτικι γλϊςςα κα κατανοιςουν ευκολότερα ότι μια
μζκοδοσ δεν ιςοδυναμεί με ζνα υποπρόγραμμα ςε μια διαδικαςτικι γλϊςςα
προγραμματιςμοφ. Δεν αρκεί να υπάρχει θ κλάςθ για να καλζςουμε μια μζκοδο που ζχει
οριςτεί ςε αυτι. Ρρζπει να ζχουμε προθγουμζνωσ δθμιουργιςει ζνα (τουλάχιςτον)
αντικείμενο μιασ κλάςθσ και να του ςτείλουμε ζνα μινυμα, προκειμζνου να εκτελζςει τθν
αντίςτοιχθ μζκοδο.

Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 3
Το φφλλο εργαςίασ 3 περιγράφεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ ενότθτα (16).

16. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
Στο φφλλο εργαςίασ 3 περιλαμβάνεται – ενδεικτικά - μια ςειρά ερωτιςεων πολλαπλισ
επιλογισ, προκειμζνου να ελζγξει ο εκπαιδευτικόσ αν οι μακθτζσ κατανόθςαν τισ ζννοιεσ
του αντικειμζνου, τθσ κλάςθσ και τθσ αποςτολισ μθνυμάτων. Οι ερωτιςεισ και οι
απαντιςεισ που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο φφλλο ελζγχου αντιπροςωπεφουν ςυνικεισ
δυςκολίεσ

και παρανοιςεισ

που

ζχουν καταγραφεί ςε

ειςαγωγικά μακιματα

αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ.
Το τεςτ (αυτό)αξιολόγθςθσ μπορεί να ςυμπλθρωκεί με ςταυρόλεξα, SUDOKU, επίλυςθ
προβλθμάτων κτλ.

17. ΤΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Κα δοκοφν 3 φφλλα εργαςίασ, τα οποία παρατίκενται παρακάτω.
Αναλυτικι περιγραφι και ανάλυςθ των φφλλων εργαςίασ δίνεται ςτθν ενότθτα 15.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1 - Εξοικείωςθ με τα αντικείμενα και τισ κλάςεισ

Δραςτθριότθτα 1 – γνωριμία με το περιβάλλον
objectKarel
(1) Εκκινιςτε το περιβάλλον objectKarel
Ρατιςτε το κουμπί Options και επιλζξτε Language  Greek (Εικόνα 1),
προκειμζνου να εμφανίηεται όλο το υλικό και να πραγματοποιείται ο διάλογοσ
χριςτθ-ςυςτιματοσ ςτα Ελλθνικά (Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Το βαζικό μενού ηος πεπιβάλλονηορ objectKarel.

Εικόνα 2. Το βαζικό μενού ηος πεπιβάλλονηορ objectKarel.
Οι επιλογζσ του βαςικοφ μενοφ (Εικόνα 2) είναι οι εξισ:



Μακιματα: ςε κάκε ενότθτα παρουςιάηεται θ ςχετικι κεωρία και μια ι περιςςότερεσ
δραςτθριότθτεσ για τθν εξοικείωςθ με τισ ζννοιεσ τθσ ενότθτασ.



Ρεριβάλλον Ρρογραμματιςμοφ: περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ, μεταγλϊττιςθ,
αποςφαλμάτωςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων.



Επιλογζσ: επιλογι τθσ γλϊςςασ (Ελλθνικι ι Αγγλικι) που κα χρθςιμοποιείται ςτο
περιβάλλον.



Βοικεια: παρζχεται βοικεια για όλεσ τισ λειτουργίεσ του περιβάλλοντοσ.



Ζξοδοσ: ζξοδοσ από το περιβάλλον.
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Δραςτθριότθτα 2 – αποςτολι μθνυμάτων ςε ζνα
ρομπότ
(1) Στον χϊρο των μακθμάτων κάντε κλικ ςτθν καρτζλα «Δραςτθριότθτεσ» τθσ ενότθτασ
«Αντικείμενα» και διαβάςτε τθν περιγραφι τθσ (Εικόνα 3).
(2) Στείλτε ςτο ρομπότ Karel τα κατάλλθλα μθνφματα προκειμζνου να κακαρίςει τουσ
διαδρόμουσ από τα ςκουπίδια και να τα μεταφζρει όλα ςτθ κζςθ (1,9).

Εικόνα 3. Θ δραςτθριότθτα τθσ ενότθτασ «Αντικείμενα».

Παρατηρήςεισ:
Μπορείτε να ςτείλετε ςτο ρομπότ Karel τα απαιτοφμενα μθνφματα πατϊντασ
τα κουμπιά με τισ ετικζτεσ move(), turnLeft(), pickBeeper()και putBeeper().

Κάκε φορά που ςτζλνεται ςτο ρομπότ Karel ζνα μινυμα παρατθριςτε πϊσ
ανταποκρίνεται ςε αυτό, κακϊσ επίςθσ και ποια είναι θ μορφι τθσ
αντίςτοιχθσ εντολισ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ των ρομπότ (ςτο πλαίςιο Κϊδικασ).

Ρροςπακιςτε να κατευκφνετε τον Karel να ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι του
χωρίσ να προκλθκεί κάποιο λάκοσ εκτζλεςθσ (για παράδειγμα, αν ενϊ
μπροςτά από τον Karel υπάρχει τμιμα τοίχου και εςείσ ςτζλνοντασ του το
μινυμα move() του πείτε να πζςει πάνω ςτον τοίχο!). Ωςτόςο, αν προκφψει κάποιο λάκουσ
εκτζλεςθσ, διαβάςτε το ςχετικό μινυμα που εμφανίηεται και προςπακιςτε να καταλάβετε
γιατί προζκυψε το λάκοσ (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Ρλαίςιο ενθμζρωςθσ για λάκοσ εκτζλεςθσ.
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθ δραςτθριότθτα προςπακιςτε να απαντιςετε ςτισ παρακάτω
ερωτιςεισ:
(1) Ροια είναι τα μθνφματα τα οποία αντιλαμβάνεται ζνα ρομπότ του βαςικοφ μοντζλου
και πωσ ανταποκρίνεται ςε κάκε ζνα από αυτά;
(2) Ζνα ρομπότ του βαςικοφ μοντζλου ανταποκρίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο ςε ζνα
μινυμα, ζςτω ςτο μινυμα move;
(3) Με ποιο τρόπο ςτζλνουμε ζνα μινυμα ςε ζνα ρομπότ του βαςικοφ μοντζλου;
(4) Υπάρχει περίπτωςθ αποτυχίασ ενόσ ρομπότ ςτθν εκτζλεςθ μιασ αποςτολισ; Δϊςτε
ζνα παράδειγμα.

Αν δυςκολεφεςτε να απαντιςετε τισ παραπάνω ερωτιςεισ μελετιςτε τθ
κεωρία των ενοτιτων «Ειςαγωγι» και «Αντικείμενα».
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Δραςτθριότθτα 3 – δθμιουργία ρομπότ
Στθ δραςτθριότθτα υπιρχε διακζςιμο ζνα ρομπότ με όνομα Karel ςτο οποίο
ςτείλατε τα κατάλλθλα μθνφματα για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ. Στθν
πραγματικότθτα, κάκε φορά που χρειαηόμαςτε ζνα ρομπότ του βαςικοφ μοντζλου κα
πρζπει να ηθτιςουμε τθ δθμιουργία του με τον τρόπο που περιγράφεται ςτα βιματα που
ακολουκοφν.
(1) Στο χϊρο των μακθμάτων κάντε κλικ ςτθν καρτζλα «Δραςτθριότθτεσ» τθσ ενότθτασ
«Κλάςεισ» και διαβάςτε τθν περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Η δραςτθριότθτα τθσ ενότθτασ «Κλάςεισ».
(2) Ακολουκϊντασ τθσ οδθγίεσ τθσ δραςτθριότθτασ πατιςτε το κουμπί «Δθμιουργία και
Αρχικοποίθςθ

Αντικειμζνου»

προκειμζνου

να

δθμιουργιςετε

ζνα

ρομπότ

(αντικείμενο) του βαςικοφ μοντζλου (κλάςθσ).
(3) Στο πλαίςιο διαλόγου που εμφανίηεται (Εικόνα 6) δϊςτε ςτο πεδίο «Πνομα
Αντικειμζνου» το όνομα που κζλετε να ζχει το ρομπότ που κα δθμιουργθκεί και
κακορίςτε τισ αρχικζσ τιμζσ των ιδιοτιτων του ρομπότ, ι αλλιϊσ τθν αρχικι του
κατάςταςθ. Στο κάτω μζροσ του πλαιςίου υπάρχουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ.
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Εικόνα 6. Δθμιουργία ρομπότ.
(4) Πταν ςυμπλθρϊςετε τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ δθμιουργία και τθν αρχικοποίθςθ
του νζου ρομπότ πατιςτε το κουμπί «Αποδοχι».
Αν υπάρχουν λάκθ ςτθν εντολι δθμιουργίασ του ρομπότ τότε διαβάςτε
προςεκτικά τισ οδθγίεσ που εμφανίηονται (Εικόνα 7) και διορκϊςτε
κατάλλθλα.

Εικόνα 7. Αναφορά λάκουσ για τθν εντολι δθμιουργίασ ρομπότ.
Αν θ εντολι είναι ςωςτι τότε το πλαίςιο διαλόγου κλείνει και θ καρτζλα τθσ
δραςτθριότθτασ ζχει ενθμερωκεί με (Εικόνα 8):


το όνομα του νζου ρομπότ,



τισ αρχικζσ τιμζσ των ιδιοτιτων του,



τα μθνφματα ςτα οποία μπορεί να ανταποκρικεί το ρομπότ, και



τθ μορφι των ενεργειϊν μασ (δθμιουργία αντικειμζνου, αποςτολι μθνυμάτων) ςτθ
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γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Σ’ αυτι τθ δραςτθριότθτα παρουςιάηεται ςτον μακθτι
και θ μορφι του κυρίωσ προγράμματοσ.

Εικόνα 8. Ραρουςίαςθ τθσ κατάςταςθσ (ιδιότθτεσ) κατά τθν
αποςτολι μθνυμάτων ςε ζνα ρομπότ.
(5) Στείλτε ςτο ρομπότ που δθμιουργιςατε τα κατάλλθλα μθνφματα προκειμζνου να
κακαρίςει τουσ διαδρόμουσ από τα ςκουπίδια και να τα μεταφζρει όλα ςτθ κζςθ
(1,9).
Κάκε φορά που ςτζλνεται ςτο ρομπότ ζνα μινυμα παρατθριςτε πϊσ
ανταποκρίνεται ςε αυτό και πϊσ αλλάηουν οι τιμζσ των ιδιοτιτων του (θ
κατάςταςι του).
Ραρατθριςτε επίςθσ ποια είναι θ μορφι του ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ.

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν δραςτθριότθτα προςπακιςτε να απαντιςετε ςτισ
παρακάτω ερωτιςεισ:

(1) Ροια είναι θ ςχζςθ μεταξφ ενόσ μοντζλου ρομπότ (κλάςθσ) και ενόσ ςυγκεκριμζνου
ρομπότ (αντικειμζνου);
(2) Ρόςα αντικείμενα-ρομπότ μποροφμε να δθμιουργιςουμε από μία κλάςθ;
(3) Τι χρειάηεται να κάνουμε για να δθμιουργιςουμε ζνα αντικείμενο-ρομπότ;
(4) Ροιεσ είναι οι ιδιότθτεσ ενόσ ρομπότ του μοντζλου (κλάςθσ) Primitive_Robot;
(5) Με ποιο τρόπο μεταβάλλονται οι τιμζσ των ιδιοτιτων ενόσ ρομπότ, ι με άλλα λόγια
θ κατάςταςι του;
(6) Ζνα αντικείμενο (ρομπότ) ανταποκρίνεται ςε οποιοδιποτε μινυμα του ςτείλουμε;
Ροιοσ κακορίηει ςε ποια μθνφματα μπορεί να ανταποκρικεί ζνα ρομπότ;

Αν δυςκολεφεςτε να απαντιςετε τισ παραπάνω ερωτιςεισ μελετιςτε τθ
κεωρία τθσ ενότθτασ «Κλάςεισ».
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Δραςτθριότθτα 4 – κατανόθςθ προγράμματοσ
Κεωρϊντασ ωσ δεδομζνα τθν αρχικι κατάςταςθ του κόςμου και τον κϊδικα του
προγράμματοσ που παρουςιάηονται παρακάτω, απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ που
ακολουκοφν:

Αρχικι κατάςταςθ του κόςμου
Ρθγαίοσ κϊδικασ:
1
task
2
{
3
Primitive_Robot Nik ( 2, 1, East, 0 );
4
Primitive_Robot Maria ( 3, 3, South, 0 );
5
Nik.move();
6
Nik.pickBeeper();
7
Nik.move();
8
Nik.putBeeper();
9
Maria.move();
10
Maria.pickBeeper();
11
Maria.pickBeeper();
12
Maria.turnLeft();
13
Maria.move();
14
Maria.pickBeeper();
15
Maria.move();
16
Maria.pickBeeper();
17
Maria.turnLeft();
18
Maria.move();
19
Maria.turnLeft();
20
Maria.turnLeft();
21
Maria.turnLeft();
22
Maria.move();
23
Maria.turnLeft();
24
Maria.turnLeft();
25
Maria.turnLeft();
26
Maria.move();
27
Maria.putBeeper();
28
Maria.putBeeper();
29
Maria.putBeeper();
30
Maria.putBeeper();
31
Maria.turnLeft();
32
Maria.turnLeft();
33
Maria.move();
34
}

Να προςδιορίςετε:
(1) Το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ςτθν κατάςταςθ του κόςμου, ι με
άλλα λόγια τθν τελικι κατάςταςθ του κόςμου.
(2) Τα ονόματα των αντικειμζνων που υπάρχουν ςτο πρόγραμμα.
(3) Τθν αρχικι και τθν τελικι κατάςταςθ κάκε αντικειμζνου.
(4) Τα ονόματα των μθνυμάτων ςτα οποία μπορεί να ανταποκρικεί το κάκε αντικείμενο.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 - Ρρογραμματίηοντασ ρομπότ

Δραςτθριότθτα 1 – ανάπτυξθ, μεταγλϊττιςθ,
αποςφαλμάτωςθ και εκτζλεςθ προγράμματοσ
Κάκε πρωί ο Karel ξυπνάει ςτο κρεβάτι του όταν ζνα ρομπότ-εφθμεριδοπϊλθσ του πετάει
τθν εφθμερίδα, που αναπαριςτάνεται με ζνα beeper, ςτθν μπροςτινι βεράντα του ςπιτιοφ
του. Ρρογραμμάτιςε τον Karel ϊςτε να μαηζψει τθν εφθμερίδα και να τθν φζρει πίςω ςτο
κρεβάτι του. Θ αρχικι κατάςταςθ φαίνεται παρακάτω, ενϊ ςτθν τελικι κατάςταςθ ο Karel
πρζπει να βρίςκεται πίςω ςτο κρεβάτι του (ίδια διαςταφρωςθ & κατεφκυνςθ) με τθν
εφθμερίδα.

Αρχικι κατάςταςθ.
Ο πηγαίοσ κώδικασ του προγράμματοσ:
1

task

2

{

3

Primitive_Robot Karel ( 3, 4, West, 0 );

4

Karel.turnLeft();

5

Karel.turnLeft();

6

Karel.turnLeft();

7

Karel.move();

8

Karel.move();

9

Karel.turnLeft();

10

Karel.move();

11

Karel.move();

12

Karel.turnLeft();

13

Karel.move();

14

Karel.move();

15

Karel.turnLeft();
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16

Karel.move();

17

Karel.pickBeeper();

18

Karel.turnLeft();

19

Karel.move();

20

Karel.turnLeft();

21

Karel.move();

22

Karel.turnLeft();

23

Karel.turnLeft();

24

Karel.turnLeft();

25

Karel.move();

26

Karel.turnLeft();

27

Karel.turnLeft();

28

Karel.turnLeft();

29

Karel.move();

30

Karel.move();

31

Karel.turnLeft();

32

Karel.turnLeft();

33

Karel.turnLeft();

34

Karel.move();

35

Karel.move();

36

Karel.turnLeft();

37

Karel.turnLeft();

38

Karel.turnLeft();

39
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}

Εκτελζςτε τα παρακάτω βιματα, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που υπάρχουν ςτθ 2θ ςτιλθ του
πίνακα:
Βιμα 1ο:
Εκκινιςτε το
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ

Από το βαςικό μενοφ του περιβάλλοντοσ επιλζξτε «Ρεριβάλλον
Ρρογραμματιςμοφ».

Από το βαςικό παράκυρο του περιβάλλοντοσ προγραμματιςμοφ
παρζχεται θ δυνατότθτα:
 ανάπτυξθσ, αποκικευςθσ, ανάκλθςθσ και διόρκωςθσ,
 μεταγλϊττιςθσ,
 αποςφαλμάτωςθσ &
 εκτζλεςθσ
ενόσ προγράμματοσ.
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Βιμα 2 ο: Ανοίξτε
το αρχείο με τον
πθγαίο κϊδικα του
προγράμματοσ
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(1) Από το μενοφ Αρχείο επιλζξτε Άνοιγμα αρχείου  Ρθγαίου
Κϊδικα, οπότε εμφανίηεται το παρακάτω πλαίςιο διαλόγου.

(2) Κάντε κλικ ςτο όνομα του αρχείου που κζλετε να ανοίξετε.
(3) Ρατιςτε το κουμπί Άνοιγμα, οπότε εμφανίηεται ο πθγαίοσ
κϊδικασ ςτο αριςτερό μζροσ του παρακφρου.
Παρατήρηςη: τα προγράμματα αποκθκεφονται εξ’ οριςμοφ ςτον
φάκελο projects (ο οποίοσ βρίςκεται μζςα ςτο φάκελο objectKarel)
και ζχουν επζκταςθ kpp.
Βιμα 3ο:
Δθμιουργιςτε τθν
αρχικι κατάςταςθ
του κόςμου



Δθμιουργιςτε ςτον κόςμο των ρομπότ τθν αρχικι κατάςταςθ:



Από το μενοφ Αρχείο επιλζξτε Αποκικευςθ  Ρθγαίου Κϊδικα –
Κατάςταςθσ του κόςμου, ζτςι ϊςτε να αποκθκευτεί θ
κατάςταςθ του κόςμου ςε ζνα αρχείο με το ίδιο όνομα με το
αρχείο πθγαίου κϊδικα (και επζκταςθ wld).

Παρατήρηςη: αν για ζνα πρόβλθμα ζχετε αποκθκεφει τον πθγαίο
κϊδικα και τθν κατάςταςθ του κόςμου με το ίδιο όνομα, για να τα
ανοίξετε και τα δφο μαηί από το μενοφ Αρχείο επιλζξτε Άνοιγμα
αρχείου  Ρθγαίου Κϊδικα- Κατάςταςθσ του Κόςμου.
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Για τθν προςκικθ:
 οριηόντιου ι κατακόρυφου τμιματοσ τοίχου κάνουμε κλικ με
το ποντίκι πάνω ςτθ λεωφόρο ι το δρόμο αντίςτοιχα, μεταξφ
των κατάλλθλων διαςταυρϊςεων.
 beepers κάνουμε κλικ με το ποντίκι πάνω ςτθν κατάλλθλθ
διαςταφρωςθ τόςεσ φορζσ όςα είναι και τα beepers που
κζλουμε να προςκζςουμε.
Για τθ διαγραφι:
 οριηόντιου ι κατακόρυφου τμιματοσ τοίχου κάνουμε κλικ με το
ποντίκι πάνω του.
 beepers κάνουμε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω ςτθν κατάλλθλθ
διαςταφρωςθ τόςεσ φορζσ όςα είναι και τα beepers που
κζλουμε να διαγράψουμε.
Βιμα 4ο:
Μεταγλωττίςτε το
πρόγραμμα

Για τθν μεταγλϊττιςθ του τρζχοντοσ προγράμματοσ επιλζξτε
Μεταγλϊττιςθ από το μενοφ Εκτζλεςθ, οπότε εμφανίηεται ζνα
πλαίςιο διαλόγου με τα αποτελζςματα τθσ μεταγλϊττιςθσ. Εφόςον θ
μεταγλϊττιςθ είναι επιτυχισ μπορείτε να εκτελζςετε το πρόγραμμα.

Παρατήρηςη: Αν δεν ζχουμε αποκθκεφςει τον πθγαίο κϊδικα
εμφανίηεται το παράκυρο «Αποκικευςθ αρχείου πθγαίου κϊδικα»
προκειμζνου να αποκθκεφςουμε τον πθγαίο κϊδικα.
Βιμα 5ο:
Εκτελζςτε το
πρόγραμμα

Βιμα 6ο: Ειςάγετε
μια κενι γραμμι
και ζνα ςχόλιο
μεταξφ τθσ
εντολισ
δθμιουργίασ του
ρομπότ και των
εντολϊν
αποςτολισ
μθνυμάτων ςε
αυτό

(1) Επιλζξτε Εκτζλεςθ Βιμα προσ Βιμα από το μενοφ Εκτζλεςθ ι
πατιςτε το F8 από το πλθκτρολόγιο για τθν εκτζλεςθ τθσ
επόμενθσ γραμμισ κϊδικα. Θ τρζχουςα εντολι ςθματοδοτείται
με αλλαγι του χρϊματοσ του υποβάκρου τθσ, ενϊ το
αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςισ φαίνεται ςτθν κατάςταςθ του
κόςμου. Επιπλζον, ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου επεξθγείται
θ εντολι.
(2) Για να εκτελζςετε ξανά το πρόγραμμα επιλζξτε Επανεκκίνθςθ
από το μενοφ Εκτζλεςθ ι πατιςτε το F7.
Θ ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ ςτο περιβάλλον του objectKarel
γίνεται επιλζγοντασ τθν κατάλλθλθ εντολι από το μενοφ Εντολζσ.
Κάκε εντολι προςτίκεται ςτο τζλοσ του προγράμματοσ. Αν κζλετε να
προςκζςετε εντολι μεταξφ άλλων τότε:
(1) Επιλζξτε με το ποντίκι τθ γραμμι ςτθν οποία κζλετε να ειςαχκεί
θ εντολι που κα προςτεκεί. Θ επιλογι τθσ γραμμισ
ςθματοδοτείται με αλλαγι του χρϊματοσ του υποβάκρου τθσ
από λευκό ςε πράςινο και των χαρακτιρων από μαφρο ςε
λευκό.
(2) Επιλζξτε από το μενοφ Επεξεργαςία να ειςάγετε ςχόλιο ι κενι
γραμμι ι από το μενοφ Εντολζσ τθν εντολι που κζλετε να
ειςαχκεί ςτθν επιλεγμζνθ γραμμι. Οι εντολζσ από τθν
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επιλεγμζνθ γραμμι και μετά μετακινοφνται προσ τα κάτω.

Παρατήρηςη: Αν ζχετε επιλζξει κάποια γραμμι και κζλετε να
αναιρζςετε τθν ενζργεια, επιλζξτε Αναίρεςθ επιλογισ γραμμισ από το
μενοφ Επεξεργαςία ι απλά πατιςτε το κουμπί
εργαλείων.
Βιμα 7ο:
Διαγράψτε τθν
εντολι
δθμιουργίασ του
ρομπότ

τθσ γραμμισ

(1) Επιλζξτε με το ποντίκι τθ γραμμι που κζλετε να διαγράψετε
(όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω αλλάηει το χρϊμα του
υποβάκρου τθσ από λευκό ςε πράςινο, δείτε τθν εικόνα του
βιματοσ 6).
(2) Επιλζξτε ΔιαγραφιΓραμμισ από το μενοφ Επεξεργαςία ι
απλά πατιςτε το κουμπί

τθσ γραμμισ εργαλείων.

Τι αποτζλεςμα πιςτεφετε ότι κα ζχει θ διαγραφι τθσ
εντολισ δθμιουργίασ και αρχικοποίθςθσ του ρομπότ;
Βιμα 8ο:
Μεταγλωττίςτε και
αποςφαλματϊςτε
το πρόγραμμα

Τι παρατθρείτε όταν μεταγλωττίςετε το πρόγραμμα;
Στο πλαίςιο διαλόγου που εμφανίηεται αναφζρεται ότι
υπάρχουν 35 λάκθ. Είναι κατανοθτό που οφείλονται τα
λάκθ αυτά;
Διαβάςτε τα μθνφματα λάκουσ που αναφζρονται ςτο
κάτω μζροσ του παρακφρου; Γιατί αναφζρει 35 φορζσ το ίδιο λάκοσ;
Κάντε διπλό κλικ πάνω ςε κάποιο μινυμα λάκουσ. Τι παρατθρείτε; Σε
τι αναφζρεται ο αρικμόσ με τον οποίο ξεκινάει ζνα μινυμα λάκουσ;
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Διορκϊςτε το πρόγραμμα, ειςάγοντασ ξανά τθν εντολι δθμιουργίασ
και αρχικοποίθςθσ του ρομπότ. Μποροφμε να δϊςουμε ςτο ρομπότ
οποιοδιποτε όνομα, για παράδειγμα Nikos, ι ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ υπάρχει κάποιοσ περιοριςμόσ; Μεταγλωττίςτε και
εκτελζςτε το πρόγραμμα.
Βιμα 9ο:
Διαγράψτε το
άγκιςτρο ‘,‘ ςτο
τζλοσ του
προγράμματοσ και
μεταγλωττίςτε το
πρόγραμμα

Διαβάςτε το μινυμα λάκουσ ςτο κάτω τμιμα του παρακφρου. Κάντε
διπλό κλικ πάνω ςτο μινυμα λάκουσ και παρατθριςτε ςε ποια
γραμμι του προγράμματοσ εντοπίηεται το λάκοσ. Διορκϊςτε το
ςυντακτικό λάκοσ, μεταγλωττίςτε και εκτελζςτε το πρόγραμμα.

Βιμα 10ο:
Διαγράψτε τθν
τελευταία εντολι
του
προγράμματοσ,
μεταγλωττίςτε και
εκτελζςτε το
πρόγραμμα

Τι παρατθρείτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ
του προγράμματοσ;
Δίνει το πρόγραμμά μασ ςωςτά αποτελζςματα;
Διαβάςτε τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτο ενθμερωτικό
που
και

Βιμα 11ο:
Διαγράψτε τθν
εντολι move
(γραμμι 16)
αμζςωσ πριν τθν
εντολι pickBeeper,
μεταγλωττίςτε και
εκτελζςτε το
πρόγραμμα

πλαίςιο
εμφανίηεται
απαντιςτε.

Τι λάκοσ προκφπτει;
Συγκρίνετε τα λάκθ που προζκυψαν ςτα βιματα 8 ζωσ
11.
Κατανοείτε τουσ διαφορετικοφσ τφπου λακϊν που
μποροφν να προκφψουν ςε ζνα πρόγραμμα και τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα αντιμετωπίηουμε;

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

84 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δραςτθριότθτα 2
Τα τμιματα τοίχου ςτθν Εικόνα 1 αναπαριςτάνουν ζνα βουνό. Γράψε ζνα πρόγραμμα για τθ
δθμιουργία ενόσ ρομπότ (ςτιγμιοτφπου/αντικειμζνου) τθσ κλάςθσ Primitive_Robot και τθν
αποςτολι των κατάλλθλων μθνυμάτων (ι αλλιϊσ τθν κλιςθ των κατάλλθλων μεκόδων),
ζτςι ϊςτε το ρομπότ να ανζβει ςτθν κορυφι του βουνοφ και να τοποκετιςει μια ςθμαία,
που αναπαριςτάνεται με ζνα beeper. Στθ ςυνζχεια το ρομπότ πρζπει να κατζβει από τθν
άλλθ μεριά του βουνοφ. Κυμιςου ότι ζνα ρομπότ τθσ κλάςθσ Primitive_Robot δεν είναι ζνα
super-ρομπότ για να πθδιξει με ζνα άλμα ςτθν κορυφι, να τοποκετιςει τθν ςθμαία και να
πθδιξει κάτω με ζνα άλμα. Ππωσ φαίνεται ςτθν τελικι κατάςταςθ το ρομπότ πρζπει να
ακολουκιςει τθ διαδρομι του βουνοφ ανεβαίνοντασ και κατεβαίνοντασ.

Αρχικι κατάςταςθ.

Θ τελικι κατάςταςθ και θ διαδρομι που
ακολουκεί το ρομπότ.

Εικόνα 1. Η αποςτολι αναρρίχθςθσ ςτο βουνό και τοποκζτθςθσ τθσ ςθμαίασ.

Δραςτθριότθτα 3
Επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι από το super market, θ ςακοφλα του ρομπότ τθσ Εικόνασ 2
ςκίςτθκε και κάποια από τα ψϊνια του ζπεςαν ςτο δρόμο. Θ αρχικι κατάςταςθ όταν το
ρομπότ ανακάλυψε ότι θ ςακοφλα του ζχει ςχιςτεί φαίνεται ςτθν Εικόνα 2. Γράψε ζνα
πρόγραμμα για τθ δθμιουργία ενόσ ρομπότ (ςτιγμιοτφπου/αντικειμζνου) τθσ κλάςθσ
Primitive_Robot και τθν αποςτολι των κατάλλθλων μθνυμάτων (ι αλλιϊσ τθν κλιςθ των
κατάλλθλων μεκόδων), ζτςι ϊςτε το ρομπότ να ςυγκεντρϊςει όλα τα προϊόντα
(αναπαριςτάνονται με beepers) που ζπεςαν από τθν ςακοφλα και να επιςτρζψει ςτθ κζςθ
που ιταν όταν ανακάλυψε τθ διαρροι.
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Εικόνα 2. Θ αρχικι κατάςταςθ τθσ αποςτολισ αποκομιδισ των χαμζνων προϊόντων

Δραςτθριότθτα 4
Θ ομάδα των ρομπότ τθσ Εικόνασ 3 αποτελεί ζνα ςυνεργείο που ςτρϊνει πλακάκια. Θ
αποςτολι τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι να ςτρϊςουν πλακάκια (beepers) ςε ζνα
κιπο δθμιουργϊντασ ζνα διάδρομο με το μζγεκοσ και το ςχιμα που φαίνεται ςτθν τελικι
κατάςταςθ τθσ Εικόνασ 3. Γράψε ζνα πρόγραμμα για τθ δθμιουργία τεςςάρων ρομπότ
(ςτιγμιοτφπων/αντικειμζνων) τθσ κλάςθσ Primitive_Robot και τθν αποςτολι ςτθ ςυνζχεια
των κατάλλθλων μθνυμάτων (ι αλλιϊσ τθν κλιςθ των κατάλλθλων μεκόδων) ςε κάκε ζνα
από τα ρομπότ για τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ αποςτολισ. Τελειϊνοντασ τθν αποςτολι τα 4
ρομπότ δεν πρζπει να βρίςκονται πάνω ςτο διάδρομο με τα πλακάκια (όχι όμωσ
απαραίτθτα ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτθν τελικι κατάςταςθ τθσ Εικόνασ 3).

Αρχικι κατάςταςθ.

Τελικι κατάςταςθ.

Εικόνα 3. Δθμιουργία διαδρόμου από πλακάκια.

Δραςτθριότθτα 5
Μια ομάδα 4 ρομπότ προπονείται για το αγϊνιςμα τθσ ςκυταλοδρομίασ. Θ διαδρομι που
ακολουκοφν τα ρομπότ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4. Συγκεκριμζνα:


Τον αγϊνα ξεκινάει το ρομπότ που βρίςκεται ςτθ διαςταφρωςθ (3, 3) ζχοντασ τθ
ςκυτάλθ (beeper) ςτθν τςάντα του. Πταν το ρομπότ φτάςει ςτθ διαςταφρωςθ (3, 7)
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αφινει κάτω τθ ςκυτάλθ


Το 2ο ρομπότ που βρίςκεται ςτθ διαςταφρωςθ (3, 7) ςθκϊνει τθ ςκυτάλθ και ςυνεχίηει
τθ διαδρομι μζχρι τθ διαςταφρωςθ (6, 8) οπότε αφινει κάτω τθ ςκυτάλθ.



Ο αγϊνασ ςυνεχίηεται με τον ίδιο τρόπο και τελειϊνει όταν το 4 ο ρομπότ φτάςει ςτθ
διαςταφρωςθ (3, 3) με τθ ςκυτάλθ ςτθν τςάντα του.

Γράψε ζνα πρόγραμμα για τθ δθμιουργία τεςςάρων ρομπότ (ςτιγμιοτφπων/αντικειμζνων)
τθσ κλάςθσ Primitive_Robot και τθν αποςτολι ςτθ ςυνζχεια των κατάλλθλων μθνυμάτων (ι
αλλιϊσ τθν κλιςθ των κατάλλθλων μεκόδων) ςε κάκε ζνα από τα ρομπότ για τθν εκτζλεςθ
αυτισ τθσ αποςτολισ.

Εικόνα 4. Το αγϊνιςμα τθσ ςκυταλοδρομίασ.

Δραςτθριότθτα 6
Το ρομπότ τθσ Εικόνασ 5 προπονείται για τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ των ομπότ. Ζνα από
τα αγωνίςματα απαιτεί από τουσ ακλθτζσ να κινοφνται γφρω από δφο beepers
ςχθματίηοντασ οχτάρια, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 5. Γράψε ζνα πρόγραμμα που
κακοδθγεί το ρομπότ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ του αγωνίςματοσ όςο το δυνατό γρθγορότερα
(εκτελϊντασ όςο το δυνατό λιγότερεσ εντολζσ). Το ρομπότ πρζπει να ςταματιςει ςτο ίδιο
ςθμείο από όπου ξεκίνθςε και να βλζπει προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ.

Εικόνα 5. Το αγϊνιςμα των Ολυμπιακϊν αγϊνων.
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Δραςτθριότθτα 7
Το ςυνεργείο των 4 ρομπότ τθσ Εικόνασ 6 ανζλαβε να ξθλϊςει τα χαλαςμζνα πλακάκια ενόσ
διαδρόμου που υπάρχει ςτον κιπο ενόσ ξενοδοχείου. Κάκε ζνα από τα 4 ρομπότ ξεκινάει
από τθ κζςθ που φαίνεται ςτθν Εικόνα 6 και ξθλϊνει 3 πλακάκια (beepers), τα οποία
τοποκετεί ςτθν τςάντα που κουβαλάει μαηί του. Γράψε ζνα πρόγραμμα για τθ δθμιουργία
τεςςάρων ςτιγμιοτφπων/αντικειμζνων τθσ κλάςθσ Primitive_Robot, δθλαδι τεςςάρων
ρομπότ με τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ, και τθν αποςτολι ςτθ ςυνζχεια των κατάλλθλων
μθνυμάτων για τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ αποςτολισ.

Εικόνα 6. Ξιλωμα διαδρόμου από πλακάκια.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 – Τεςτ αξιολόγθςθσ
Ρρόςκετεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ
Θζματα εμπζδωςθσ, αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
ΕΩΤΘΣΘ 1
Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ.
Α) H κλάςθ Primitive_Robot είναι μια ςυλλογι ρομπότ.
Β) Θ κλάςθ Primitive_Robot είναι ζνα πρότυπο δθμιουργίασ ρομπότ με κάποιεσ βαςικζσ
δυνατότθτεσ.
Γ) Οι ζννοιεσ μοντζλο ρομπότ (κλάςθ) και ρομπότ (αντικείμενο) αναφζρονται ςτθν ουςία
ςτο ίδιο ακριβϊσ πράγμα.
Δ) όλα τα παραπάνω.
ΕΩΤΘΣΘ 2
Επιλζξτε τθ μοναδικι λάκοσ απάντθςθ.
Α) Δφο ρομπότ τθσ κλάςθσ Primitive_Robot μποροφν να ζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ ςτισ ιδιότθτζσ
τουσ.
Β) Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ίδιο όνομα (αναγνωριςτικό) για δφο ρομπότ, εφόςον αυτά
ζχουν κάποια διαφορετικι τιμι ςε κάποια από τισ ιδιότθτζσ τουσ.
Γ) Από τθν κλάςθ Primitive_Robot μποροφμε να δθμιουργιςουμε όςα ρομπότ κζλουμε.
ΕΩΤΘΣΘ 3
Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ
Α) Μια μζκοδοσ μπορεί να κλθκεί για οποιοδιποτε αντικείμενο μιασ κλάςθσ.
Β) Μποροφμε να καλζςουμε μια μζκοδο για ζνα αντικείμενο μόνο μία φορά.
Γ) Πλα τα παραπάνω.
ΕΩΤΘΣΘ 4
Επιλζξτε τθ μοναδικι λάκοσ απάντθςθ
Α) Αν δθμιουργιςουμε ζνα ρομπότ τθσ κλάςθσ Primitive_Robot τότε αυτό κα πρζπει
υποχρεωτικά να εκτελζςει όλεσ τισ μεκόδουσ τθσ κλάςθσ.
Β) Κάκε μζκοδοσ τθσ κλάςθσ Primitive_Robot μπορεί να κλθκεί μόνο μία φορά για ζνα
ρομπότ.
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Γ) Είναι λανκαςμζνεσ και οι δφο προθγοφμενεσ απαντιςεισ
ΕΩΤΘΣΘ 5
Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ
Α) Θ εκτζλεςθ μιασ μεκόδου μπορεί να αλλάξει τθν κατάςταςθ ενόσ αντικειμζνου.
Β) Το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι πάντα το ίδιο
ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ του αντικειμζνου.
Γ) Πλα τα παραπάνω.
ΕΩΤΘΣΘ 6
Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ
Α) Ζνα αντικείμενο ανταποκρίνεται ςε ζνα μινυμα μόνο εφόςον ζχει οριςτεί θ αντίςτοιχθ
μζκοδοσ ςτθν κλάςθ από τθν οποία προζρχεται το αντικείμενο.
Β) Ζνα αντικείμενο ανταποκρίνεται ςε ζνα μινυμα πάντα με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο.
Γ) Πλα τα παραπάνω.

18. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΑΙΤΕΩ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ – ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΓΑΣΙΕΣ


Ολοκλθρϊςτε τθ μελζτθ των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ.



Σχολιάςτε κάκε ζνα από τα 2 πρϊτα φφλλα εργαςίασ, αναφζροντασ τυχόν αδφναμα
ςθμεία και προτείνοντασ αλλαγζσ, βελτιϊςεισ ι και προςκικεσ (κοινι δραςτθριότθτα
με wiki).



Συμπλθρϊςτε κατάλλθλα το 3ο φφλλο εργαςίασ που ζχει ωσ ςτόχο τθν
(αυτο)αξιολόγθςθ

των

μακθτϊν,

αναφζροντασ

ςφντομα

τον

ςτόχο

κάκε

δραςτθριότθτασ που προτείνετε.


Δείτε τισ άλλεσ επεκτάςεισ.



Ρροςαρμόςτε τα φφλλα εργαςίασ, ι δθμιουργιςτε νζα φφλλα εργαςίασ για κάποιον
άλλο μικρόκοςμο, όπωσ ο JKarelRobot ι ο Jeroo.



Μελετιςτε τθ βιβλιογραφία.

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

90 / 242

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Ενότθτα Σεναρίου 3
Διδαςκαλία των δομϊν επανάλθψθσ
Δομζσ επανάλθψθσ - ειςαγωγι
1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Ειςαγωγι ςε 3 δομζσ επανάλθψθσ

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 5 ζωσ 8 διδακτικζσ ϊρεσ, δθλαδι περίπου 1-3 ϊρεσ για
τθν κάκε δομι επανάλθψθσ

3. ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ

ΡΟΓΑΜΜΑ

Ρρόκειται για διδακτικό ςενάριο (για τθν ακρίβεια: 3 όμοια διδακτικά ςενάρια) που μπορεί
να ενταχκεί κατά κφριο λόγο - ίςωσ με μερικζσ παραλλαγζσ - ςτθ Γ’ Λυκείου ςτο μάκθμα τθσ
«Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον».
Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςενάριο προορίηεται για μακθτζσ με κάποιεσ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ
προγραμματιςμοφ. Επομζνωσ μπορεί κατά κφριο λόγο να προτακεί ςε μακθτζσ τθσ Γ’
Λυκείου του Γενικοφ Λυκείου, αλλά και τθν αντίςτοιχθ τάξθ (ι τάξεισ) ςε Τεχνικά ι
Επαγγελματικά Λφκεια ι Σχολζσ. Οι ςχετικζσ ζννοιεσ αποτελοφν τμιμα τθσ φλθσ που
διδάςκεται κάκε χρόνο ςτο μάκθμα τθσ Γ’ Λυκείου και εξετάηεται ςτισ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.
Θ χριςθ του διδακτικοφ ςεναρίου ςε επίπεδο Γυμναςίου μπορεί να γίνει με τθν επιφφλαξθ
ότι οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν το απαραίτθτο γνωςτικό υπόβακρο (εξοικείωςθ με τισ
ςχετικζσ ζννοιεσ) και τθν απαραίτθτθ ωριμότθτα ϊςτε να αντιμετωπίςουν ςχετικά
προθγμζνεσ προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ. Το ςενάριο μπορεί λοιπόν να διδαχκεί και ςε
άλλεσ τάξεισ, όπωσ θ Γ’ Γυμναςίου, εφόςον το χρθςιμοποιοφμενο προγραμματιςτικό
περιβάλλον, ι θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, το «επιτρζπουν» (με τθν ζννοια ότι οι
δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ζχουν νόθμα μζςα ςτο πλαίςιο τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ
γλϊςςασ).
Για λόγουσ πλθρότθτασ, αναφζρεται ότι το ςενάριο κα μποροφςε επίςθσ να ενταχκεί ςε
πρόγραμμα Ρλθροφορικοφ Γραμματιςμοφ ςε ΣΔΕ (Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ για
ενθλίκουσ), με τθν προχπόκεςθ ότι οι διδαςκόμενοι ζχουν τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ
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(ζννοια του προγράμματοσ, τθσ μεταγλϊττιςθσ/διερμθνείασ και εκτζλεςθσ ενόσ
προγράμματοσ, τθσ μεταβλθτισ και τθσ εκχϊρθςθσ τιμϊν κλπ).

4. ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ειςαγωγι των μακθτϊν ςτθ δομι επανάλθψθσ – ακριβζςτερα ςτισ
τρεισ πλζον διαδεδομζνεσ μορφζσ των δομϊν επανάλθψθσ, αυτζσ που (ςυμβατικά) κα
περιγράφαμε

ωσ

εξισ:

while…do,

repeat…until,

for…to…do

(ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ,

ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ…ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ και ΓΛΑ…ΑΡΟ…ΜΕΧΛ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ ςτθν ελλθνικι ορολογία).
Ο ςκοπόσ του ςεναρίου είναι θ πρϊτθ επαφι των μακθτϊν με τουσ τρεισ μθχανιςμοφσ
επανάλθψθσ. Οι μακθτζσ δεν αναμζνεται βζβαια να κατανοιςουν πλιρωσ κακζναν από
αυτοφσ και τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ, οφτε να είναι ςε κζςθ να επιλζγουν τθν κατάλλθλθ
δομι επανάλθψθσ ςε ςχζςθ με το πρόβλθμα που ζχουν να αντιμετωπίςουν κάκε φορά.
Αναμζνεται όμωσ, με

το πζρασ του μακιματοσ οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να

αναγνωρίηουν τον κάκε τφπο δομισ επανάλθψθσ, όχι μόνο μορφολογικά, αλλά και να
κατανοοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζνασ δεδομζνοσ τφποσ είναι καταλλθλότεροσ από
κάποιον άλλο: οι μακθτζσ δθλαδι, δεν κα είναι ενδεχομζνωσ ςε κζςθ να επιλζγουν οι ίδιοι
τον καταλλθλότερο τφπο δομισ επανάλθψθσ, αλλά αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να
αναγνωρίηουν γιατί ζνασ τφποσ που χρθςιμοποιείται για τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ είναι
καταλλθλότεροσ από τουσ άλλουσ.
Αναμζνεται επίςθσ οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να μετατρζπουν ζναν αλγόρικμο
περιγραφόμενο ςε «φυςικι γλϊςςα» ςε μια μορφι προγράμματοσ με χριςθ των τριϊν
βαςικϊν δομϊν επανάλθψθσ – τουλάχιςτον ςε απλζσ, ςχετικά, περιπτϊςεισ.
Οι μακθτζσ κα εξοικειωκοφν με τθ μετατροπι από μια μορφι δομισ επανάλθψθσ ςε μια
άλλθ ςτο επόμενο επιμορφωτικό τρίωρο.
Εκτόσ του ςυγκεκριμζνου αυτοφ ςτόχου οι μακθτζσ, μζςω του ςεναρίου, κα εξοικειωκοφν
περιςςότερο:


Με τθ χριςθ μεταβλθτϊν που ζχουν ζναν ιδιαίτερο ρόλο, που ςυναντάται ςυχνά ςτθν
επίλυςθ

προβλθμάτων

(δθμιουργία

αλγορίκμων/προγραμμάτων),

όπωσ

οι

μεταβλθτζσ ακροιςτι και μετρθτι.


Με τθ κεϊρθςθ των strings ωσ ςυμβολοςειρϊν (πολφ ςθμαντικό για τισ δομζσ
δεδομζνων αλλά και για τθ μοντελοποίθςθ διαφόρων οντοτιτων και επεξεργαςίασ
τουσ)

Τα προτεινόμενα προβλιματα κα μποροφςαν οριακά να επιλυκοφν και με άλλο είδοσ
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

92 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

δομισ επανάλθψθσ (από το προτεινόμενο) αλλά ο διδάςκων κα πρζπει να καταςτιςει,
κάκε φορά, ςαφι τα πλεονεκτιματα τθσ προτεινόμενθσ, δομισ επανάλθψθσ,. Το ςθμείο
αυτό είναι ςθμαντικό, ϊςτε οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τθν αντίλθψθ ότι κάκε
επιλεγόμενθ δομι επανάλθψθσ είναι θ καταλλθλότερθ για τθν επίλυςθ του ςυγκεκριμζνου
προβλιματοσ.

5. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Θ βαςικι ιδζα είναι θ επίλυςθ τριϊν προβλθμάτων.
Και τα τρία προβλιματα απαιτοφν για τθν επίλυςι τουσ μια δομι επανάλθψθσ –
διαφορετικοφ όμωσ είδουσ για κάκε πρόβλθμα. Εκτόσ από τα αρχικά προτεινόμενα
προβλιματα, προτείνονται και μερικά επιπλζον, τα οποία αποςκοποφν ςτθν εξάςκθςθ,
εμπζδωςθ και (αυτό)αξιολόγθςθ.

Ειςαγωγι ςτισ επαναλθπτικζσ δομζσ: εφόςον πρόκειται για ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ,
καλό είναι πριν από τθ χριςθ κάκε δομισ να παρουςιάηονται τα βαςικά τθσ
χαρακτθριςτικά, τα οποία


να επαναλαμβάνονται και μετά τθ λφςθ του προβλιματοσ και



να επαναλαμβάνονται ςε κάκε νζο πρόβλθμα που κα προτακεί για λφςθ ςτουσ
μακθτζσ – μζχρισ ότου οι μακθτζσ μάκουν να αναγνωρίηουν με ευχζρεια τον
κατάλλθλο τφπο βρόχου (δομισ επανάλθψθσ).

Θ γενικι ιδζα μιασ δομισ επανάλθψθσ είναι θ ιδζα τθσ επεξεργαςίασ ενόσ πλικουσ
ομοειδϊν δεδομζνων. Για παράδειγμα, τα δεδομζνα μπορεί να είναι:


αρικμοί 1-20, όπωσ οι βακμοί ενόσ μακθτι και κζλουμε να υπολογίςουμε τθ μζςθ τιμι
τουσ, ι το ςφνολο των πωλιςεων ςε ζνα κατάςτθμα για να υπολογίςουμε τθ ςυνολικι
είςπραξθ,



πολφπλοκα ςτοιχεία όπωσ ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο κάκε ςυνδρομθτι τα
οποία καταχωροφνται για να ταξινομθκοφν κατάλλθλα ϊςτε να προςτεκοφν ςε ζνα
τθλεφωνικό κατάλογο,



αναλογικά δεδομζνα, όπωσ ςτοιχεία από ζνα μετεωρολογικό ςτακμό, τα οποία
ςυλλζγονται ςυνεχϊσ προκειμζνου να υποςτοφν τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία

κλπ.
Επομζνωσ ςτα παραπάνω παραδείγματα ζχουμε μερικά κοινά ςτοιχεία:
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(1) ζνα πλικοσ ομοειδϊν δεδομζνων (βακμοί, ςτοιχεία κάκε ςυνδρομθτι κλπ).
(2) τθ διαχείριςθ (μζςθ τιμι, ταξινόμθςθ, επεξεργαςία δεδομζνων).
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφμε τισ λεγόμενεσ επαναλθπτικζσ διαδικαςίεσ, που μασ
επιτρζπουν να επαναλάβουμε όςεσ φορζσ είναι απαραίτθτο, τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
Στθν πραγματικότθτα θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των εφαρμογϊν των Θ.Υ. περιλαμβάνουν
κάποιεσ επαναλθπτικζσ δομζσ, γιατί ςπάνια χρθςιμοποιοφμε ζναν Θ.Υ. για να
επεξεργαςτοφμε μια και μοναδικι φορά, ζνα και μόνο δεδομζνο.
Άρα, ςτθ γενικότθτά τουσ, οι δομζσ επανάλθψθσ αφοροφν ςτθν επεξεργαςία ενόσ πλικουσ
δεδομζνων τα οποία υφίςτανται τθν επεξεργαςία αυτι ςειριακά – το ζνα μετά το άλλο.

Ειςαγωγι ςτθ δομι όςο ιςχφει_μια_ςυνκικθ επανάλαβε
Είναι ίςωσ ςκόπιμο ο διδάςκων να ειςαγάγει αυτι τθν επαναλθπτικι δομι εξθγϊντασ τθν
αναγκαιότθτα για το ςυγκεκριμζνο τφπο δομισ με ζνα παράδειγμα, όπωσ το παρακάτω:

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί ςτθν επαναλθπτικι διαδικαςία που εφαρμόηουμε, να
κζλουμε να ελζγχουμε εκ των προτζρων αν το επόμενο ςτοιχείο κα υποςτεί επεξεργαςία ι
όχι.
Για παράδειγμα, ζνασ υπάλλθλοσ καταχωρεί βακμοφσ από το μάκθμα τθσ Λςτορίασ από τισ
Ρανελλινιεσ εξετάςεισ, ςτθ μορφι:
Εξαψιφιοσ κωδικόσ μακθτι - βακμόσ πρϊτου βακμολογθτι - βακμόσ δεφτερου
βακμολογθτι:
684468

18

20

976646

11

9

123545

12

14

856641

15

15

…..
Οι βακμοί αυτοί καταχωροφνται προκειμζνου να υποςτοφν περαιτζρω επεξεργαςία. Αν ο
καταχωρθτισ επικυμεί να διακόψει προςωρινά τθν καταχϊρθςθ (γα να πάει να πάρει ζναν
καφζ;) μπορεί – για παράδειγμα – να πλθκτρολογεί ζναν προκακοριςμζνο κωδικό (όπωσ ο
αρικμόσ –999) και το ςφςτθμα να διακόψει προςωρινά τθν καταχϊρθςθ. Φυςικά δεν
κζλουμε ο –999 να καταχωρθκεί ωσ κωδικόσ υποψθφίου, χωρίσ βακμοφσ, και να προκλθκεί
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κάποιου είδουσ πρόβλθμα.
Άρα το ςφςτθμα πριν καν καταχωριςει ζνα κωδικό πρζπει να ελζγχει αν ο κωδικόσ είναι ο
–999 που ςθμαίνει «όχι καταχϊρθςθ – προςωρινι διακοπι».

Ο διδάςκων ςτθ ςυνζχεια εξθγεί τθ ςφνταξθ τθσ δομισ και αναλφει τθ λειτουργία τθσ.
Ρροςομοιϊνει τθ λειτουργία ενόσ πολφ μικροφ προγράμματοσ που γράφει ο ίδιοσ (ςτον
πίνακα ι ςτον Θ.Υ. με βιντεπροτηζκτορα). Εξθγεί τισ διαδοχικζσ τιμζσ μεταβλθτϊν και
εκφράςεων.
Κζτει 2-3 ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ του είδουσ «τι κα ςυμβεί αν αλλάξουμε

ςτο

πρόγραμμα τθ μεταβλθτι… ι τθν ζκφραςθ….» για να βεβαιωκεί ότι οι μακθτζσ ζχουν
κατανοιςει τα βαςικά κζματα ςφνταξθσ και λειτουργίασ τθσ δομισ (syntax, semantics).
Στθ ςυνζχεια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ςχετικό φφλλο εργαςίασ.
Σε κάκε φφλλο εργαςίασ περιλαμβάνονται
(1) ζνα ζτοιμο πρόγραμμα που εκτελοφν οι μακθτζσ και παρατθροφν τισ μεταβολζσ των
τιμϊν των μεταβλθτϊν και εκφράςεων.
(2) ζνα απλό πρόβλθμα προσ επίλυςθ
(3) ζνα πιο ςφνκετο πρόβλθμα προσ επίλυςθ
(4) μερικζσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ
(5) διάφορα τεςτ και παιχνίδια.

Ειςαγωγι ςτθ δομι επανάλαβε….μεχρισ_ότου
Είναι ίςωσ ςκόπιμο ο διδάςκων να ειςαγάγει αυτι τθν επαναλθπτικι δομι εξθγϊντασ τθν
αναγκαιότθτα για το ςυγκεκριμζνο τφπο δομισ με ζνα παράδειγμα, όπωσ το παρακάτω:
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί ςτθν επαναλθπτικι διαδικαςία που εφαρμόηουμε, να
κζλουμε να ελζγχουμε εκ των υςτζρων αν το επόμενο ςτοιχείο κα υποςτεί επεξεργαςία ι
όχι.
Για παράδειγμα, κζλουμε να κατακζςουμε ζνα αρχικό κεφάλαιο Κ ευρϊ, με ζνα επιτόκιο Ε
και κα κζλαμε να γνωρίηουμε ςε πόςα χρόνια το κεφάλαιο μαηί με τουσ τόκουσ κα υπερβεί
ζνα οριςμζνο όριο Ο. Ζτςι, το ποςόν κάκε χρόνου κα προκφπτει από το ποςόν του
προθγουμζνου χρόνου ςυν τον τόκο τθσ τρζχουςασ χρονιάσ και θ διαδικαςία αυτι κα
πρζπει να ςυνεχιςτεί, ζωσ ότι το ποςόν υπερβεί το επικυμθτό όριο.
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Ειςαγωγι ςτθ δομι Για μεταβλθτι από….μζχρι…
Είναι ίςωσ ςκόπιμο ο διδάςκων να ειςαγάγει αυτι τθν επαναλθπτικι δομι εξθγϊντασ τθν
αναγκαιότθτα για το ςυγκεκριμζνο τφπο δομισ με ζνα παράδειγμα, όπωσ το παρακάτω:
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί ςτθν επαναλθπτικι διαδικαςία που εφαρμόηουμε, να
είναι γνωςτό από τθν αρχι το πλικοσ των επαναλιψεων. Για παράδειγμα, κζλουμε να
κατακζςουμε ζνα αρχικό κεφάλαιο Κ ευρϊ, με ζνα επιτόκιο Ε και κα κζλαμε να γνωρίηουμε
ςε Ν χρόνια πόςο κα ζχει γίνει το κεφάλαιο μαηί με τουσ τόκουσ (υποκζτουμε ότι κάκε
χρόνο οι τόκοι ενςωματϊνονται ςτο κεφάλαιο – ο λεγόμενοσ ανατοκιςμόσ).

6. ΕΡΙΣΤΘΜΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ –
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Οι επαναλθπτικζσ δομζσ υπιρξαν από τα πλζον διερευνθμζνα κζματα ςτθ Διδακτικι τθσ
Ρλθροφορικισ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, από πολλοφσ ερευνθτζσ κι ερευνθτικζσ
ομάδεσ.
Oι επαναλθπτικζσ δομζσ είναι πολλϊν τφπων: εκτόσ από τισ ςυνικεισ τρείσ που διδάςκονται
τυπικά ςτα πλαίςια του δομθμζνου προγραμματιςμοφ, υπάρχουν πολλοί άλλοι τφποι
επαναλθπτικϊν διαδικαςιϊν. Κεωρθτικά είναι γνωςτό από το 1966 (κεϊρθμα των Boehm &
Jacopini *1966+) ότι θ δομι while ςυνκικθ do είναι αρκετι από μόνθ τθσ για να καλφψει
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μποροφν να παρουςιαςτοφν.
Επίςθσ, όπωσ είναι γνωςτό, ζνα μικρό (μόλισ 2 ςελίδων κείμενο του Ε.W. Dijkstra, ςτο τζλοσ
τθσ δεκαετίασ του 1960), ςιμανε τθν αρχι του τζλουσ για τον προγραμματιςμό «ςπαγγζτι»
όπωσ ονομαηότανε, επειδι θ χωρίσ περιοριςμό χριςθ τθσ εντολισ go to ζκανε τα
διαγράμματα ροισ τθσ εποχισ εκείνθσ να μοιάηουν ςα ςπαγγζτι. Ο Ε.W. Dijkstra ειςιγαγε
τθν

εποχι

του

δομθμζνου

προγραμματιςμοφ

που

ουςιαςτικά κακιζρωςε

τον

προγραμματιςμό που βαςίηεται πάνω ςτισ τρεισ διαδεδομζνεσ μορφζσ επαναλθπτικϊν
δομϊν.
Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το κίνθτρο για τθν πρόταςθ του νζου προγραμματιςτικοφ
μοντζλου, ιταν ουςιαςτικά θ ανεφρεςθ λφςθσ ςε δυο ςθμαντικά προβλιματα: το ζνα είχε
να κάνει με τθν ίδια τθ φφςθ του προγραμματιςμοφ. Ο προγραμματιςμόσ για τουσ
υποςτθρικτζσ του δομθμζνου μοντζλου (E. W. Dijkstra, T. Hoare, N. Wirth κ. ά.) είναι ζνασ
αυςτθρόσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ, μάλιςτα ζνασ κλάδοσ των εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν,
και ωσ τζτοιοσ ζπρεπε να διζπεται από μια επιςτθμονικι μεκοδολογία. Εξάλλου, θ
προςζγγιςθ αυτι, κα διευκόλυνε τθ διδαςκαλία του. Στθν άλλθ όχκθ, επιςτιμονεσ όπωσ ο
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D. E. Knuth, υποςτιριξαν τθν ιδζα ενόσ προγραμματιςμοφ που είναι ακόμθ και τζχνθ. Το
δεφτερο πρόβλθμα, άμεςα ςυνδεδεμζνο με το πρϊτο, ιταν θ αποτελεςματικότθτα και το
(οικονομικό κόςτοσ) των μεγάλων projects. Aπό τθ μια το λάκοσ ςτον προγραμματιςμό
μποροφςε να κοςτίςει ανκρϊπινεσ ηωζσ (όπωσ θ ζκρθξθ του διαςτθμοπλοίου «Απόλλων»)
και εκατομμφρια δολάρια. Από τθν άλλθ, θ εκςφαλμάτωςθ κόςτιηε πολφ περιςςότερο από
τθν ίδια τθ δθμιουργία του κϊδικα – γεγονόσ εξόφκαλμα παράλογο. Πλα αυτά
δθμιοφργθςαν (κατά τθν ζκφραςθ του E. W. Dijkstra) μια κρίςθ, ςτθν οποία ο δομθμζνοσ
προγραμματιςμόσ αποτελοφςε μια απάντθςθ. Βζβαια, ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ, δεν
ςθμαίνει απλά απαλοιφι του go to και χριςθ των τριϊν γνωςτϊν δομϊν επανάλθψθσ,
αλλά είναι ίςωσ το πιο πολυςυηθτθμζνο χαρακτθριςτικό του.
Πλθ αυτι θ προβλθματικι βζβαια δεν μπορεί να αναπαραχκεί μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ,
οπότε το τι αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ για τουσ λόγουσ που επιβάλλουν τθ χριςθ αυτϊν
των τριϊν δομϊν παραμζνει ζνα ερωτθματικό.
Ο ίδιοσ ο E. W. Dijkstra πάντωσ αναφζρει ότι θ χριςθ γλωςςϊν όπωσ θ BASIC, που επιτρζπει
βζβαια τθν εντολι go to, λειτουργεί ωσ «μόνιμθ μόλυνςθ»: ο προγραμματιςτισ που κα
αρχίςει να προγραμματίηει με go to είναι καταδικαςμζνοσ.
H wikipedia αναφζρει (δεν υπάρχει επαλικευςθ μζχρι ςτιγμισ) ότι θ ιςτορία αυτισ τθσ
διαμάχθσ ζχει και μια χιουμοριςτικι πλευρά. Ζτςι το κρυλικό άρκρο του Edsger W. Dijkstra
“Go To Statement Considered Harmful”, ςτο περιοδικό Communications of the ACM, το
διαδζχκθκε το 1987 το άρκρο ‘“Go To Statement Considered Harmful” Considered Harmful’
(Frank Rubin, 1987 ςτο CACM, επίςθσ) και αυτό το διαδζχκθκε με τθ ςειρά του το κείμενο
«‘“Go To Statement Considered Harmful” Considered Harmful’ Considered Harmful» (το
1987, ςτο CACM). Tθ ςυνζχεια ζκλειςε ο ίδιοσ ο Ε. W. Dijkstra με το κείμενο του On a
somewhat disappointing correspondence.
Ανεξάρτθτα από το κεωρθτικό ςυμπζραςμα για τθν ιςοδυναμία μεταξφ των διαφόρων
δομϊν επανάλθψθσ διακρίνονται αρκετζσ κατθγορίεσ επαναλθπτικϊν δομϊν οι οποίεσ
α) παρουςιάηουν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διαφορετικζσ δυνατότθτεσ - από κακαρά
κεωρθτικι άποψθ
β) παρουςιάηουν διαφορζσ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά τουσ για οριςμζνο τφπο
προβλθμάτων
γ) ακόμθ κι όταν είναι ιςοδφναμεσ, κεωρθτικά, μποροφν να είναι λιγότερο ι
περιςςότερο περίπλοκεσ για το χριςτθ.
Σε γενικζσ γραμμζσ οι επαναλθπτικζσ δομζσ ανικουν ςτουσ εξισ τφπουσ:
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α) repeat N times action
H διαδικαςία ι το ςφνολο εντολϊν action επαναλαμβάνεται N φορζσ - το N πρζπει βζβαια
να είναι γνωςτό εκ των προτζρων. Ρρόκειται για τθ ςυνικθ επαναλθπτικι δομι τθσ LOGO.
β) for I:=N1 to N2 do action
H διαδικαςία ι το ςφνολο εντολϊν action επαναλαμβάνεται N2-N1+1 φορζσ
γ) while ςυνκικθ do action
H διαδικαςία ι το ςφνολο εντολϊν action επαναλαμβάνεται όςο θ ςυνκικθ είναι αλθκισ.
Tο αντίςτοιχο τεςτ πραγματοποιείται πριν από το ςϊμα τθσ επαναλθπτικισ διαδικαςίασ.
δ) repeat action until ςυνκικθ
H διαδικαςία ι το ςφνολο εντολϊν action επαναλαμβάνεται όςο θ ςυνκικθ είναι ψευδισ.
Tο αντίςτοιχο τεςτ πραγματοποιείται μετά από το ςϊμα τθσ επαναλθπτικισ διαδικαςίασ
Oι παραπάνω δομζσ μποροφν να κεωρθκοφν ςε δυο εναλλακτικοφσ τφπουσ ανάλογα με το
αν προςφζρουν ι όχι τθ δυνατότθτα εξόδου από ζνα ενδιάμεςο ςθμείο - κι όχι μόνο από το
ςθμείο του τεςτ. Mε τθν ζννοια αυτι θ πιο γενικι μορφι επαναλθπτικισ διαδικαςίασ είναι
θ εξισ:
ε) do
action1
if ςυνκικθ1 then exit
action2
if ςυνκικθ2 then exit
......
action N
if ςυνκικθN then exit
loop
H επαναλθπτικι αυτι διαδικαςία μπορεί βζβαια να προςομοιϊςει, κατά προφανι τρόπο,
τθ λειτουργία όλων των προθγουμζνων. Aν για παράδειγμα παραλθφκοφν οι εντολζσ:
action2
if ςυνκικθ2 then exit
......
actionN
if ςυνκικθN then exit
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τότε θ δομι αυτι γίνεται ιςοδφναμθ με μια while ςυνκικθ do action.
Eκτόσ απο τθ ςθμαςία (semantics) κάκε τφπου επαναλθπτικισ δομισ, ςθμαντικό ρόλο
παίηουν και τα ςυςτατικά ςτοιχεία των δομϊν αυτϊν. Ζτςι ςε κάκε επαναλθπτικι δομι
διακρίνονται:
- ζνα ςϊμα τθσ επαναλθπτικισ δομισ: το ςφνολο των εντολϊν οι οποίεσ
επανεπεξεργάηονται ςε κάκε επανάλθψθ,
- ζνασ δείκτθσ τθσ επαναλθπτικισ δομισ: πρόκειται για το ιδιαίτερο εκείνο ςφμβολο το
οποίο επιςθμαίνει τθν απαρχι μιασ επαναλθπτικισ δομισ, όπωσ θ λζξθ while ι το repeat,
- τα ςφμβολα ορίων τθσ επαναλθπτικισ δομισ: πρόκειται για τα ιδιαίτερα εκείνα ςφμβολα
τα οποία επιςθμαίνουν τθν αρχι και το τζλοσ του ςϊματοσ τθσ επαναλθπτικισ δομισ, όπωσ
το ηεφγοσ do begin....end,
- θ ςυνκικθ ςυνζχειασ - ι τερματιςμοφ - τθσ επαναλθπτικισ δομισ
- τζλοσ οι αποδόςεισ αρχικϊν τιμϊν - όχι μόνο ςτθ μεταβλθτι που ελζγχει τθ ςυνκικθ
ςυνζχειασ/τερματιςμοφ, αλλά πικανότατα κι άλλων μεταβλθτϊν ςτο ςϊμα τθσ
επαναλθπτικισ δομισ.
Σε ζνα πιο προθγμζνο επίπεδο κα μποροφςαμε ίςωσ να διακρίνουμε και τισ αναλλοίωτεσ
ςχζςεισ που διζπουν τθν επαναλθπτικι δομι.
Αν για ζναν πεπειραμζνο προγραμματιςτι τα δομικά ςτοιχεία μιασ επαναλθπτικισ δομισ
περνοφν ςχεδόν απαρατιρθτα, ωςτόςο για τουσ αρχάριουσ θ διαχείριςθ τουσ μπορεί να
αποβεί περίπλοκθ. Κεωρϊντασ και μόνον το παράδειγμα τθσ επαναλθπτικισ δομισ for
I:=N1 to N2 do action κα λζγαμε ότι τα ςτοιχεία τα οποία κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ
είναι αρκετά (μερικά από τα οποία είναι εγγενι ςτθν επαναλθπτικι δομι ενϊ άλλα
αποτελοφν ιδιαιτερότθτεσ του εκάςτοτε μεταφραςτι - compiler ι διερμθνευτι interpreter):
- Tο N2>N1 αλλά είναι δυνατόν να ιςχφει και το αντίςτροφο: N2<N1; Σε κάκε περίπτωςθ
ποιο είναι το by default βιμα μεταβολισ;
- Tι ςυμβαίνει αν N1=N2; Tι ςυμβαίνει αν ακολουκθκεί θ ςφνταξθ κετικοφ βιματοσ αλλά
ιςχφει N2<N1;
- Tα N1, N2 και το βιμα μποροφν να είναι δεκαδικοί αρικμοί; Στθν περίπτωςθ αυτι ο
υπολογιςμόσ του ακριβοφσ αρικμοφ των επαναλιψεων μπορεί να είναι δυςχερισ για ζνα
αρχάριο προγραμματιςτι.
- Σε κάκε περίπτωςθ (βιμα κετικό ι αρνθτικό) ποια είναι θ τιμι του I μετά τθν ζξοδο από το
ςϊμα τθσ μεταβλθτισ;
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- Ο ζλεγχοσ για τθ ςυνζχιςθ ι τον τερματιςμό τθσ επαναλθπτικισ δομισ πραγματοποιείται
πριν ι μετά το ςϊμα;
- Είναι δυνατόν τα N1, N2 να μθν αποτελοφν αρικμθτικζσ ςτακερζσ εκφραςμζνεσ με ψθφία
αλλά ςτακερζσ γενικϊσ ι πολφπλοκεσ αρικμθτικζσ εκφράςεισ ι ακόμθ και μεταβλθτζσ ι
ςυναρτιςεισ των οποίων οι τιμζσ επαναπροςδιορίηονται ςε κάκε κλιςθ τθσ επαναλθπτικισ
διαδικαςίασ.
H χριςθ λοιπόν ακόμθ και μιασ "τετριμμζνθσ" δομισ μπορεί να αποδειχκεί περίπλοκθ.

7. ΧΘΣΘ Θ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΣΕΝΑΙΟ («προςτικζμενθ αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλιματα)
To διδακτικό ςενάριο προβλζπεται να υλοποιθκεί ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ.
Απαιτείται ζνα λογιςμικό όπωσ θ «Γλϊςςα», το «ΔΕΛΥΣ» ι ο «Δθμιουργόσ Διαγραμμάτων
οισ».
Κεντρικό ςθμείο τθσ χριςθσ των λογιςμικϊν αυτϊν είναι:
(α) θ εκτζλεςθ των προγραμμάτων ςε ζνα περιβάλλον με "διδακτικό προςανατολιςμό",
δθλαδι ςε ζνα περιβάλλον με απλι διεπιφάνεια χριςτθ και με ζνα περιοριςμζνο
ρεπερτόριο εντολϊν.
(β) ζνα πολφ ουςιαςτικό ςθμείο επίςθσ τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν αυτϊν περιβαλλόντων,
είναι ότι επιτρζπουν τθ ςταδιακι (βθματικι) εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ. Κάκε ζνα από
τα περιβάλλοντα, ζχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίασ από τα άλλα, αλλά ςυγκλίνουν όλα
ςτθ βθματικι εκτζλεςθ. Θ δυνατότθτα αυτι επιτρζπει τθν ουςιαςτικι κατανόθςθ τθσ
λειτουργίασ των προγραμμάτων από τουσ αρχάριουσ μακθτζσ, μζχρισ ότου αποκτιςουν
(δθμιουργιςουν) ζνα ικανοποιθτικό νοθτικό μοντζλο τθσ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων. Θ
βθματικι εκτζλεςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα παρατιρθςθσ των τιμϊν των
μεταβλθτϊν (με δυναμικό τρόπο), επιτρζπει ςτουσ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ να
κατανοοφν καλφτερα τα αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ των εντολϊν του προγράμματοσ. Σε
κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, ο διδάςκων ζχει τθν επιλογι του τρόπου με τον οποίο κα
εμφανιςτοφν τα αποτελζςματα.
Τα διδακτικά οφζλθ (θ «προςτικζμενθ αξία») από τθ χριςθ του ψθφιακοφ μζςου μποροφν
να αποδειχκοφν πολφ ςθμαντικά, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ τα αποτελζςματα
είναι αναπάντεχα ι οι μακθτζσ δεν μποροφν πάντοτε να κατανοιςουν τον τρόπο
λειτουργίασ του Θ.Υ. κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ
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8. ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ/ΡΟΒΛΕΨΘ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Οι ςυνθκζςτερεσ δυςκολίεσ ενόσ αρχάριου προγραμματιςτι εντοπίηονται ςτα εξισ:


Ρροτιμά

να

χρθςιμοποιεί

ακολουκίεσ

επαναλαμβανόμενων

εντολϊν

ςτα

προγράμματά του, αντί για βρόχουσ.


Διακζτει ανεπαρκι νοθτικά μοντζλα για τισ επαναλθπτικζσ δομζσ.



Δυςκολεφεται να επιλζξει τθν κατάλλθλθ, για κάκε πρόβλθμα, επαναλθπτικι δομι.



Αδυνατεί να ορίςει με επιτυχία τθ ςυνκικθ εξόδου από ζνα βρόχο.



Δε μπορεί να κακορίςει τθν εμβζλεια του βρόχου και να προςδιορίςει τθν αρχι και το
τζλοσ τουσ, κακϊσ και τισ εντολζσ που επαναλαμβάνονται.

Οριςμζνοι ερευνθτζσ ζδειξαν για παράδειγμα ότι θ ζκφραςθ τθσ ςυνκικθσ τερματιςμοφ
μπορεί να είναι πολφ δυςχερζςτερθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ανάλογα με το είδοσ τθσ
επαναλθπτικισ δομισ που χρθςιμοποιείται από τον προγραμματιςτι.
M' ζνα γενικότερο τρόπο τα βαςικά ςυμπεράςματα από τισ επαναλθπτικζσ δομζσ κα
μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:
- H χριςθ των επαναλθπτικϊν δομϊν δεν είναι τετριμμζνθ για τουσ αρχάριουσ
προγραμματιςτζσ. Kατά κανόνα θ χριςθ των επαναλθπτικϊν δομϊν ςτθρίηεται ςτθ
"μεταφορά" μιασ ςτρατθγικισ επίλυςθσ από ζνα άλλο, πιο οικείο περιβάλλον, ςτο
προγραμματιςτικό. Για να χρθςιμοποιιςουμε ζνα κλαςςικό παράδειγμα, για τον
υπολογιςμό του ακροίςματοσ 1+2+...+300 οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ προςπακοφν να
μιμθκοφν τθ διαδικαςία επίλυςθσ με χαρτί-μολφβι. H τεχνικι αυτι είναι παραγωγικι, αφοφ
δίνει μια βαςικι ςτρατθγικι για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, είναι όμωσ ταυτόχρονα και
αναςταλτικι, γιατί θ προγραμματιςτικι λφςθ δεν είναι ςυμβατι με τθ λφςθ με χαρτίμολφβι. Συγκεκριμζνα ο ακροιςτισ παραμζνει μια μεταβλθτι θ οποία είναι αναγκαία για
τθν επίλυςθ, αλλά θ οποία δεν αντιςτοιχεί ςε κανζνα από τα δεδομζνα ι τα ηθτοφμενα τθσ
εκφϊνθςθσ. H λφςθ με χαρτί-μολφβι δεν ζχει ανάγκθ αποκικευςθσ ενδιάμεςων
αποτελεςμάτων αφοφ, κατά κάποιο τρόπο, θ αναγραφι των αποτελεςμάτων αυτϊν ςτο
χαρτί ςυνιςτά ζνα είδοσ αποκικευςθσ. Ππωσ είπε κι ζνασ μακθτισ "μποροφμε να το ποφμε
αλλά όχι να το φτιάξουμε..." (Dagdilelis *1987b+).
- H επίλυςθ τζτοιου είδουσ προβλθμάτων - ςτα οποία θ προγραμματιςτικι λφςθ φαίνεται
"απομακρυςμζνθ" από μια "φυςικι" λφςθ με χαρτί-μολφβι - είναι ίςωσ εξαιρετικά
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δυςχερισ για αρχάριουσ προγραμματιςτζσ. Ακόμθ κι θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ς' ζνα
προγραμματιςτικό περιβάλλον δεν επαρκεί πάντοτε για τθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ λφςθσ: θ
γνϊςθ των αρχαρίων προγραμματιςτϊν παραμζνει "τοπικι" κι εφκραυςτθ. Tο ίδιο
πρόβλθμα επαναπροτεινόμενο αυτοφςιο ςε ζνα άλλο προγραμματιςτικό περιβάλλον
φαίνεται να εγείρει τισ ίδιεσ προγραμματιςτικζσ δυςχζρειεσ (Capponi B., Dagdilelis V.
[1988]).
- Eκτεταμζνεσ ζρευνεσ φαίνεται να δείχνουν ότι, αντίκετα από τουσ, ζμμεςουσ ι άμεςουσ,
ιςχυριςμοφσ τθσ ςχολισ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ, όλεσ οι επαναλθπτικζσ δομζσ
δεν είναι εξίςου περίπλοκεσ για τον προγραμματιςτι. Aν κεωριςουμε ότι μια
επαναλθπτικι δομι είναι πιο εφκολθ από μιαν άλλθ, εφόςον ο χριςτθσ τθ χρθςιμοποιεί
αυκόρμθτα πιο ςυχνά από τθν δεφτερθ και κάνει μ' αυτιν λιγότερα λάκθ, τότε:
- θ δομι repeat N times action είναι θ πιο εφκολθ απ' όλεσ. H δομι αυτι πικανά
αντιςτοιχεί ς' ζνα "ςυνθκιςμζνο" τρόπο λειτουργίασ ςτθν κακθμερινι ηωι.
- θ δομι while ςυνκικθ do action φαίνεται να είναι πολφ πιο δφςκολθ από τθν
repeat action until ςυνκικθ, γεγονόσ που ερμθνεφεται από το γεγονόσ ότι θ δεφτερθ
φαίνεται να αντιςτοιχεί ςε μια "φυςικι" ςτρατθγικι επαναλθπτικισ επεξεργαςίασ:
επεξεργαςία των δεδομζνων κι φςτερα ζλεγχοσ τερματιςμοφ, ενϊ αντίκετα ςτθν πρϊτθ
μορφι ο ζλεγχοσ ςυνζχειασ πραγματοποιείται πριν από οποιαδιποτε επεξεργαςία (πλθν
τθσ απόδοςθσ αρχικϊν τιμϊν, θ οποία όμωσ δεν ανικει ςτο ςϊμα τθσ επαναλθπτικισ
δομισ).
- θ δομι for I:=N1 to N2 do action φαίνεται επίςθσ να αποτελεί πθγι δυςχερειϊν
για τουσ νζουσ προγραμματιςτζσ, πικανόν γιατί τόςο θ μεταβολι τθσ μεταβλθτισ μετρθτι
όςο και θ πραγματοποίθςθ του τεςτ ελζγχου είναι ζμμεςεσ. Θ διαπίςτωςθ είναι ςε
αντίκεςθ με μια πολφ διαδεδομζνθ αντίλθψθ που κεωρεί τθ δομι αυτι πιο απλι απ' όλεσ
κι ζτςι αποτελεί τθν κατ' εξοχι επαναλθπτικι δομι τθσ BASIC.
Επίςθσ οι ζρευνεσ φαίνεται να δείχνουν ότι θ χριςθ τθσ εντολισ Goto (τουλάχιςτον ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ) καταλιγει ςε καλφτερθσ ποιότθτασ προγράμματα: πιο οικονομικά
ςε κϊδικα, με μια πιο ξεκάκαρθ δομι και κυρίωσ με λιγότερα λάκθ.
Tο πρόβλθμα τθσ επιλογισ τθσ καταλλθλότερθσ επαναλθπτικισ δομισ για τθν επίλυςθ
ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων φαίνεται να είναι αρκετά ςθμαντικό δεδομζνου ότι ακόμθ
και ςπουδαςτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δευτεροετείσ ι και τριτοετείσ βρίςκουν
δυςκολίεσ ςτθν ζκφραςθ ςφνκετων επαναλθπτικϊν δομϊν.

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

102 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΘΕΩΘΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΥΒΟΣ
Στο Λφκειο, τθ χρονικι ςτιγμι του ςχολικοφ ζτουσ κατά τθν οποία κα διδαχκοφν οι ςχετικζσ
ζννοιεσ, οι μακθτζσ κα ζχουν ιδθ εξοικειωκεί με τθ λειτουργία του περιβάλλοντοσ και ζτςι
δεν αναμζνονται δυςκολίεσ ςτο επίπεδο αυτό.
Εάν χρθςιμοποιθκεί ςε μικρότερεσ τάξεισ, θ χριςθ ελλθνικισ γλϊςςασ πικανότατα κα
διευκολφνει τουσ μακθτζσ.
Θ χριςθ βοθκθτικϊν μεταβλθτϊν, θ παρατιρθςθ των τιμϊν των μεταβλθτϊν κατά τθν
εκτζλεςθ (βθματικι) του προγράμματοσ και άλλεσ τεχνικζσ κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να
κατανοιςουν τθ λειτουργία των τριϊν τφπων βρόχων.
Το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον είναι πάντωσ το πλθςιζςτερο, ωσ προσ το είδοσ του
προγραμματιςμοφ που επιτρζπει, ςε ςχζςθ με τα περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ με τα
οποία κα εργαςτοφν οι μακθτζσ είτε ςτο Ρανεπιςτιμιο, είτε ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι –
εφόςον αςχολθκοφν με

τον προγραμματιςμό. Σε πολλζσ

περιπτϊςεισ

βζβαια

χρθςιμοποιοφνται απευκείασ περιβάλλοντα επαγγελματικοφ τφπου.

10. ΧΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΡΘΓΩΝ
Υπάρχει πολφ πλοφςια διεκνισ και ελλθνικι βιβλιογραφία – ακόμθ και ελλθνικζσ
διδακτορικζσ διατριβζσ ςτο αντικείμενο. Ραρόλα αυτά δεν αναφζρονται πθγζσ, γιατί θ
ταχφτθτα ανανζωςθσ είναι πολφ μεγάλθ.
Ενδεικτικόσ ςφνδεςμοσ:
http://www.helenemartin.com/2010-05-while-loops-gone-wild/
Υπάρχουν πολλά διεκνι Συνζδρια, με προεξάρχοντα 2 Συνζδρια τθσ ΑCM, το ζνα ςτισ
Θ.Ρ.Α., ετιςιο (γκρουπ) SIGCSE και ζνα ςτθν Eυρϊπθ (ITICSE – τo 2003 μάλιςτα
διοργανϊκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ). Θ διεκνισ ομάδα PPIG, ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για τθν
ψυχολογικι διάςταςθ του προγραμματιςμοφ και διοργανϊνει επίςθσ διεκνι Συνζδρια.
Στθν Ελλάδα, οι επαγγελματικζσ και ακαδθμαϊκζσ ενϊςεισ Ρλθροφορικϊν και κακθγθτϊν
Ρλθροφορικισ (ΕΡΥ και ΡΕΚΑΡ) διοργανϊνουν τακτικά Συνζδρια αυτοφ ειδικά για τθ
διδαςκαλία και τθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ. Τα Συνζδρια τθσ ΕΤΡΕ, ςυχνά ζχουν
ειδικζσ ςυνεδρίεσ για τθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ και οι ςχετικζσ εργαςίεσ είναι άμεςα
και ελεφκερα προςβάςιμεσ ςτθν πφλθ τθσ ζνωςθσ (http://www.etpe.gr)
Ρολλοί διεκνείσ οργανιςμοί εξάλλου (όπωσ θ ACM και θ ISTE http://www.iste.org) ζχουν
τμιματα αφιερωμζνα ειδικά ςτθ διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ. Οι περιςςότερεσ

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

103 / 242

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςτο κεωρθτικό (ειδικό) μζροσ του επιμορφωτικοφ υλικοφ
περιλαμβάνουν τμιματα με ειδικι αναφορά ςτθ Διδακτικι τθ Ρλθροφορικισ.

11. ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΘ ΘΕΩΙΑ ΜΑΘΘΣΘΣ
Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ

εγγράφονται ςε μια τυπικι

κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ: ςτουσ μακθτζσ προτείνονται μια ςειρά από προβλιματα
τα οποία καλοφνται να επιλφςουν.
Οι διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δομϊν επανάλθψθσ, δεν ζχουν πλιρθ
αντιςτοιχία ςτθν κακθμερινότθτα – όχι μόνο οι μακθτζσ δεν εκφράηονται κατά κανόνα με
τον τρόπο αυτό, αλλά πολλζσ φορζσ υπονοοφνται ι είναι προφανείσ οι προχποκζςεισ υπό
τισ οποίεσ πρζπει να εκτελεςτεί μια εργαςία πολλζσ φορζσ.
Αυτό αναμζνεται να προκαλζςει διαφωνίεσ μεταξφ των μακθτϊν και ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να κατευκφνει τθ ςχετικι ςυηιτθςθ και τισ διαφωνίεσ που κα προκφψουν προσ τθν
επικυμθτι πλευρά. Οι κοινωνιογνωςτικζσ ςυγκροφςεισ μποροφν να αποδειχκοφν
ςθμαντικζσ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των διαφόρων δομϊν.

12. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΜΙΚΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Δεν αναμζνεται να παρατθρθκοφν αξιόλογεσ μεταβολζσ.

13. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ
Ρροτείνεται οι μακθτζσ να οργανωκοφν ςε ομάδεσ των 2-3 (το πολφ) ατόμων.
Θ οργάνωςθ αυτι ευνοεί τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν οι οποίοι
αντιμετωπίηουν τθν επίλυςθ των προτεινομζνων προβλθμάτων ωσ ζνα κοινό project, ωσ μια
κοινι προςπάκεια και όχι ωσ ατομικζσ δράςεισ. Αυτό δεν εξαςφαλίηεται πάντοτε αυτόματα,
κακϊσ για διάφορουσ λόγουσ, είναι δυνατόν ζνασ από τουσ μακθτζσ να παίξει ζνα ρόλο
«θγετικό» -ιδιαίτερα αν ζχει πρότερεσ ςχετικζσ γνϊςεισ.
Ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ κρίνεται ότι κα είναι επαρκισ, κακϊσ δεν αναμζνεται ςθμαντικόσ
διδακτικόσ κόρυβοσ,

14. ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Θ ΤΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ
Αναφζρεται ζνα πολφ γνωςτό πρόβλθμα, που αναφζρεται ςε εμφωλευμζνεσ δομζσ
επανάλθψθσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τον εκπαιδευτικό ωσ πρόςκετθ
δραςτθριότθτα:
ΡΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΛ ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΣ ΡΟΥ ΚΑΚΑΛΗΕΛ ΡΑΤΑΤΕΣ

Γιαθέηοςμε ένα πομπόη ηο οποίο μποπεί να καθαπίζει μια ποζόηηηα από παηάηερ
πος βπίζκονηαι μέζα ζ' ένα πανέπι. Aν ηο πανέπι είναι άδειο, ηο πομπόη μποπεί να
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δώζει ενηολέρ, ώζηε να ξαναγεμίζει ηο πανέπι. Tο πεπεπηόπιο ηυν ενηολών ππορ ηο
πομπόη είναι γνυζηό και μποπεί να επεκηαθεί από ηον ίδιο ηον σπήζηη - ο σπήζηηρ
δηλαδή μποπεί να πποζθέζει ηιρ διαδικαζίερ ή ζςναπηήζειρ πος επιθςμεί (Dijkstra
1969, Lucas & Scholl 1975 θαη Lucas et als 1984). ηε δηάζεζή ηνπ ρξήζηε ππάξρνπλ νη
εμήο εληνιέο:

Γέμιζε_πανέρι: φηαλ θαιείηαη ε δηαδηθαζία απηή, ν απηφκαηνο κεραληζκφο
μαλαγεκίδεη ην παλέξη κε παηάηεο απφ ηελ απνζήθε.
Καθάριζε_1_παηάηα: φηαλ θαιείηαη ε δηαδηθαζία απηή, ν απηφκαηνο κεραληζκφο
θαζαξίδεη κηα παηάηα.
Αρκεηές_παηάηες: κηα boolean ζπλάξηεζε κε ηηκή TRUE αλ νη θαζαξηζκέλεο
παηάηεο είλαη αξθεηέο θαη ηηκή FALSE ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.
Άδειο_πανέρι: κηα boolean ζπλάξηεζε κε ηηκή TRUE αλ ην παλέξη είλαη άδεην θαη
ηηκή FALSE ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.
Tν πξφβιεκα απηφ πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνλ Dijkstra E. W. (1969), θαη νη
παξαηεξήζεηο ηνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Lucas et als (1984). Μεξηθνί
απφ ηνπο πξνηαζέληεο αιγφξηζκνπο ήηαλ νη εμήο θη νη καζεηέο θαινχληαη λα ηνπο
ζρνιηάζνπλ:
Αιγόξηζκνο 1
While παλέξη_φρη_άδεην
Καζάξηζε_1_παηάηα
Αιγόξηζκνο 2
while Παλέξη_φρη_άδεην
while not Αξθεηέο_παηάηεο
Καζάξηζε_1_παηάηα
Αιγόξηζκνο 3
While not Αξθεηέο_παηάηεο
if παλέξη_φρη_άδεην then Καζάξηζε_1_παηάηα
else Γέκηζε_παλέξη
Αιγόξηζκνο 4
if παλέξη_φρη_άδεην then
while not Αξθεηέο_παηάηεο Καζάξηζε_1_παηάηα
else Γέκηζε_παλέξη
Αιγόξηζκνο 5
while not Αξθεηέο_παηάηεο
while Παλέξη_φρη_άδεην
Καζάξηζε_1_παηάηα
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Αιγόξηζκνο 6
while not Αξθεηέο_παηάηεο
if Παλέξη_φρη_άδεην then Καζάξηζε_1_παηάηα
Αιγόξηζκνο 7
while Παλέξη_φρη_άδεην Καζάξηζε_1_παηάηα
if not Αξθεηέο_παηάηεο then Γέκηζε_παλέξη
Αιγόξηζκνο 8
if Παλέξη_φρη_άδεην then
while not Αξθεηέο_παηάηεο Καζάξηζε_1_παηάηα
else
begin
Γέκηζε_παλέξη;
while not Αξθεηέο_παηάηεο Καζάξηζε_1_παηάηα
end
Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ
(αιιά μεπεξλάεη ηα φξηα απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί
λα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο ηα ζεκαζηνινγηθά ζθάικαηα πνπ πεξηέρνπλ νη
ιαλζαζκέλνη αιγφξηζκνη.

15. ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΦΥΛΛΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ
Τα 3 φφλλα εργαςίασ είναι περιγραμμζνα πολφ αναλυτικά και δεν χρειάηονται περαιτζρω
διευκρινίςεισ..

16. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
Δεν προτείνονται ειδικά κζματα για τθν αξιολόγθςθ. Το γενικό ςχιμα είναι θ επίλυςθ
προβλθμάτων που απαιτοφν τθ χριςθ μιασ από τισ δομζσ αυτζσ .

17. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Κα πρζπει να εξθγθκεί το κζμα των παρανοιςεων, αυκόρμθτων αντιλιψεων κλπ των
μακθτϊν. Ενδεχομζνωσ οι επιμορφοφμενοι κα ζχουν και προςωπικι εμπειρία, αλλά κατά
κφριο λόγο όςοι ζχουν διδάξει ςτο Λφκειο.
Κα πρζπει να τονιςτεί επίςθσ το γεγονόσ ότι τα παραδείγματα είναι για «διδακτικι χριςθ».
Για παράδειγμα οι καταχωριςτζσ δεν καταχωροφν με τζτοιο πρωτόγονο τρόπο τουσ
βακμοφσ (προφανϊσ κα ζχουν ζνα γραφικό interface και τα δεδομζνα κα περνιοφνται με το
ςυνικθ, ςφγχρονο τρόπο). Θ «διδακτικι απλοποίθςθ» είναι αναγκαία για να
νοθματοδοτθκεί κατάλλθλα μία ζννοια.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1 - ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ
Θ δομι Πςο ιςχφει_μια_ςυνκικθ επανάλαβε… Τζλοσ_επανάλθψθσ

Δραςτθριότθτα 1
Το παρακάτω πρόγραμμα επιτρζπει ςτο χριςτθ να «καταχωρεί» τριάδεσ αρικμϊν που
αντιπροςωπεφουν κωδικοφσ υποψθφίων ςτισ Ρανελλαδικζσ, και 2 βακμοφσ ςτο μάκθμα
τθσ Λςτορίασ (βακμόσ 1ου και 2ου βακμολογθτι για κάκε υποψιφιο).
Αλγόρικμοσ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΕΣ_ΣΕ_ΕΝΑ_ΜΑΚΘΜΑ
Εκτφπωςε «ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΚΩΔΛΚΟ ΓΛΑ ΤΟΝ ΕΡΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΤΘ ι –999 ΓΛΑ ΔΛΑΚΟΡΘ ΤΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ»
Διάβαςε ΚΩΔΛΚΟΣ
Πςο ΚΩΔΛΚΟΣ ≠ -999 επανάλαβε
Εκτφπωςε «ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΡΩΤΟ ΒΑΚΜΟ»
Διάβαςε ΒΑΚΜΟΣ_1
Εκτφπωςε «ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΤΟ ΔΕΥΤΕΟ ΒΑΚΜΟ»
Διάβαςε ΒΑΚΜΟΣ_2
Εκτφπωςε «ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΚΩΔΛΚΟ ΓΛΑ ΤΟΝ ΕΡΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΤΘ ι –999 ΓΛΑ ΔΛΑΚΟΡΘ ΤΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ»
Διάβαςε ΚΩΔΛΚΟΣ
Τζλοσ_επανάλθψθσ
Τζλοσ
 Εκτζλεςε το πρόγραμμα για μερικζσ τριάδεσ, όπωσ



684468 18
20
976646 11
9
123545 12
14
856641 15
15
Ρροςπάκθςε να προβλζψεισ τθν εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (τιμζσ κάκε
μεταβλθτισ, των λογικϊν εκφράςεων κλπ).



Ραρατιρθςε ταυτόχρονα ςτο παράκυρο «παρατιρθςθσ» τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν
και των διαφόρων εκφράςεων.



Συμφωνοφν με τισ προβλζψεισ ςου;



Διάκοψε τθ λειτουργία του προγράμματοσ δίνοντασ τον κωδικό –999 ςε κάποια
ςτιγμι.



Δοκίμαςε και άλλεσ εκτελζςεισ με περιςςότερεσ ι λιγότερεσ τριάδεσ.



Τι ςυμβαίνει αν δοκεί κατευκείαν κωδικόσ –999 (ςτθν αρχι του προγράμματοσ);

Δραςτθριότθτα 2


Ρροςπάκθςε, τροποποιϊντασ το πρόγραμμα που δοκίμαςεσ παραπάνω, να
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δθμιουργιςεισ ζνα πρόγραμμα με το οποίο να διαβάηεισ, ζνα προσ ζνα, τα γράμματα
μιασ λζξθσ. Το πρόγραμμα κα τερματίηεται όταν κα ειςαχκεί ωσ χαρακτιρασ μια
τελεία «.».


Ρροςπάκθςε να προβλζψεισ τθν εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (τιμζσ κάκε
μεταβλθτισ, των λογικϊν εκφράςεων κλπ).



Ραρατιρθςε ταυτόχρονα ςτο παράκυρο «παρατιρθςθσ» τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν
και των διαφόρων εκφράςεων. Συμφωνοφν με τισ προβλζψεισ ςου;

Τo πρόγραμμα ςτο αρχείο file_while_2 κάνει αυτό που ηθτείται παραπάνω. Μπορείσ, αν
κζλεισ, να ςυγκρίνεισ το πρόγραμμα ςου με αυτό.

Δραςτθριότθτα 3
Ρροςπάκθςε, τροποποιϊντασ το πρόγραμμα που δοκίμαςεσ παραπάνω, να δθμιουργιςεισ
ζνα πρόγραμμα με το οποίο να «καταχωροφνται» οι βακμοί ενόσ μακθτι. Θ διαδικαςία κα
τερματίηεται όταν δοκεί ο αρικμόσ «-9» που δεν είναι πικανό να είναι βακμόσ κάποιου
μακθτι ςε οποιοδιποτε μάκθμα.


Ρροςπάκθςε να προβλζψεισ τθν εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (τιμζσ κάκε
μεταβλθτισ, των λογικϊν εκφράςεων κλπ).



Ραρατιρθςε ταυτόχρονα ςτο παράκυρο «παρατιρθςθσ» τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν
και των διαφόρων εκφράςεων. Συμφωνοφν με τισ προβλζψεισ ςου;



Διάκοψε τθ λειτουργία του προγράμματοσ δίνοντασ τον κωδικό –9 ςε κάποια ςτιγμι.

Στθ ςυνζχεια:


Ρροςπάκθςε να τροποποιιςεισ το παραπάνω πρόγραμμα ϊςτε να εκτυπϊνεται ςτο
τζλοσ το πλικοσ των βακμϊν του μακθτι (δθλαδι πόςουσ βακμοφσ «καταχϊρθςεσ»).
Οι μακθτζσ δεν ζχουν βζβαια το ίδιο πλικοσ βακμϊν (άλλοι- για παράδειγμα – είναι
ενδεχόμενο να ζχουν απαλλαγι ςε κάποιο μάκθμα κλπ). Το πρόγραμμα ςου δίνει
ςωςτό αποτζλεςμα αν δεν καταχωριςεισ κανζνα βακμό;



Ρροςπάκθςε να τροποποιιςεισ το πρόγραμμα ϊςτε να υπολογίηει το άκροιςμα των
βακμϊν του μακθτι. Το πρόγραμμα ςου δίνει ςωςτό αποτζλεςμα αν δεν
καταχωριςεισ κανζνα βακμό;



Ρροςπάκθςε να ςυνδυάςεισ τα δυο παραπάνω προγράμματα και να υπολογίηεισ τθ
μζςθ τιμι (αυτό που ονομάηουμε ςυνικωσ μζςο όρο) των βακμϊν του μακθτι. Το
πρόγραμμα ςου δίνει ςωςτό αποτζλεςμα αν δεν καταχωριςεισ κανζνα βακμό;

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

108 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 - Επανάλαβε… μζχρισ_ότου
Θ δομι Επανάλαβε… μζχρισ_ότου

Δραςτθριότθτα 1
Το παρακάτω πρόγραμμα επιτρζπει τθν καταμζτρθςθ των χαρακτιρων μιασ πρόταςθσ που
τελειϊνει με τελεία "." (είναι μια δυνατότθτα ενςωματωμζνθ ςε πολλοφσ επεξεργαςτζσ
κειμζνου και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι χριςιμθ).
Αλγόρικμοσ ΜΕΤΑ_ΧΑΑΚΤΘΕΣ_ΣΕ_ΜΛΑ_ΡΟΤΑΣΘ
ΜΕΤΘΤΘΣ ← 0
Επανάλαβε
ΜΕΤΘΤΘΣ ← ΜΕΤΘΤΘΣ + 1

Διάβαςε ΓΑΜΜΑ
Μζχρισ_ότου ΓΑΜΜΑ = ‘.’
ΜΕΤΘΤΘΣ ← ΜΕΤΘΤΘΣ - 1

Εκτφπωςε ΜΕΤΘΤΘΣ
Τζλοσ



Εκτζλεςε το πρόγραμμα για μερικζσ προτάςεισ, όπωσ
ΑΓΑΡΩ ΡΑΑ ΡΟΛΥ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ.
ΑΓΑΡΩ ΡΟΛΥ ΤΟΥΣ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ ΜΟΥ.
ΛΕΩ ΨΕΜΜΑΤΑ.
Αλλά δεν τα λζω πάντοτε.
…
ΑΑ.



Ρροςπάκθςε να προβλζψεισ τθν εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (τιμζσ κάκε
μεταβλθτισ, των λογικϊν εκφράςεων κλπ).



Ραρατιρθςε ταυτόχρονα ςτο παράκυρο «παρατιρθςθσ» τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν
και των διαφόρων εκφράςεων.



Συμφωνοφν με τισ προβλζψεισ ςου;



Δοκίμαςε και άλλεσ εκτελζςεισ με πολφ «μεγάλεσ» ι «μικρζσ» προτάςεισ.



Τι ςυμβαίνει αν δοκεί κατευκείαν μια τελεία «.», ςτθν αρχι του προγράμματοσ;
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Δραςτθριότθτα 2
Ρροτείνεται το εξισ πρόβλθμα: από το πλθκτρολόγιο δίνουμε κετικοφσ αρικμοφσ και
υπολογίηουμε το άκροιςμα τουσ. Κζλουμε το πρόγραμμα να τερματιςτεί μόλισ το
ςυγκεκριμζνο άκροιςμα υπερβεί το 200 και να εκτυπωκεί.


Ρροςπάκθςε να προβλζψεισ τθν εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (τιμζσ κάκε
μεταβλθτισ, των λογικϊν εκφράςεων κλπ).



Ραρατιρθςε ταυτόχρονα ςτο παράκυρο «παρατιρθςθσ» τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν
και των διαφόρων εκφράςεων. Συμφωνοφν με τισ προβλζψεισ ςου;



Μπορείσ να τροποποιιςεισ το πρόγραμμα ςου ζτςι ϊςτε το «όριο» 200 να μθν είναι
ςτακερό, αλλά να μπορεί να το προςδιορίηει ο χριςτθσ κάκε φορά που ξεκινάει να
εκτελεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα ςτο αρχείο file_repeat_2 κάνει αυτό που ηθτείται παραπάνω. Μπορείσ, αν
κζλεισ, να ςυγκρίνεισ το πρόγραμμα ςου με αυτό.

Δραςτθριότθτα 3
Ρροτείνεται το εξισ πρόβλθμα: μια πιο εξελιγμζνθ μορφι τθλεγραφθμάτων είναι τα telex.
Τα telex επιτρζπουν μικρά και κεφαλαία γράμματα, τόνουσ και μποροφν να
πλθκτρολογθκοφν προκειμζνου το κείμενο να αποςταλεί όλο μαηί. Κζλουμε να μετροφμε
πόςεσ λζξεισ ζχει ζνα telex (για να «χρεϊςουμε» τον πελάτθ).
Ζνα telex είναι κακοριςμζνο με αυςτθρό τρόπο: αποτελείται από ζνα απροςδιόριςτο
αρικμό λζξεων (τουλάχιςτον μία λζξθ ςε κάκε telex) και θ τελευταία λζξθ ακολουκείται
πάντοτε από μια τελεία («.»). ¨Ζνα telex ξεκινάει πάντα με μια λζξθ και ανάμεςα ςε δυο
λζξεισ μεςολαβεί πάντοτε ζνασ κενόσ χαρακτιρασ (space).
Ρροςπάκθςε να γράψεισ ζνα πρόγραμμα που να «μετράει» τισ λζξεισ ςε ζνα telex, που
ειςάγεται χαρακτιρα-προσ-χαρακτιρα από το πλθκτρολόγιο.
Υπόδειξθ: για να μετρθκοφν οι λζξεισ, μποροφν να μετρθκοφν οι κενοί χαρακτιρεσ (space)
και θ τελεία ςτο τζλοσ «.».


Ρροςπάκθςε να προβλζψεισ τθν εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (τιμζσ κάκε
μεταβλθτισ, των λογικϊν εκφράςεων κλπ).



Ραρατιρθςε ταυτόχρονα ςτο παράκυρο «παρατιρθςθσ» τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν
και των διαφόρων εκφράςεων. Συμφωνοφν με τισ προβλζψεισ ςου;
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Αν ειςαχκεί μια και μόνθ λζξθ ςε ζνα telex, το πρόγραμμα ςου είναι «ςωςτό» (δθλαδι
μετράει ςωςτά μια και μόνθ λζξθ);



Αν ειςαχκεί μόνο μια τελεία «.» ςτθν αρχι του προγράμματοσ, τι κα ςυμβεί;

Τα προγράμματα ςτα αρχεία file_repeat_3a και file_repeat_3b κάνουν αυτό που ηθτείται
παραπάνω. Μπορείσ, αν κζλεισ, να ςυγκρίνεισ το πρόγραμμα ςου με αυτά. Είναι τα
προγράμματα αυτά ιςοδφναμα (δθλαδι δίνουν ακριβϊσ το ίδιο αποτζλεςμα); Αν
υποκζςουμε ότι μετροφμε τισ εντολζσ που εκτελοφνται ςε κάκε επανάλθψθ, τα δυο
προγράμματα είναι ιςότιμα από τθν άποψθ αυτι;
Υπάρχει τρόποσ να εξετάςουμε το τι ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα, με τθ βοικεια του
ίδιου του προγράμματοσ;

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 - Για….από…μζχρι…


Θ δομι Για….από…μζχρι…

Δραςτθριότθτα 1
Ζνα πρόβλθμα «κατάλλθλο» για τθν ειςαγωγι ςτο FOR I=1 to N STEP K
Να βρεκεί το άκροιςμα των αρικμϊν 1+…+300
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- ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΕΜΡΕΔΩΣΘ

Ρρόςκετεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ
Θζματα εμπζδωςθσ, αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
(1) Οι διάφοροι τφποι επαναλθπτικϊν δομϊν (ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ… κλπ) είναι ουςιαςτικά
ιςοδφναμοι, δθλαδι οποιοδιποτε πρόβλθμα μπορεί να επιλυκεί και με τισ τρεισ
επαναλθπτικζσ δομζσ.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ
Υπάρχουν κατθγορίεσ προβλθμάτων οι οποίεσ λφνονται με ζνα είδοσ επαναλθπτικισ
δομισ, αλλά όχι με άλλο. Θ δομι ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ… είναι, ωςτόςο, θ πιο «ιςχυρι»,
γιατί με αυτιν μποροφμε να επιλφςουμε όλα τα προβλιματα – αν και θ χριςθ των άλλων
τφπων, μπορεί να κάνει πιο εφκολθ τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ.

(2) Κάκε πρόβλθμα που χρειάηεται για τθν επίλυςι του μια επαναλθπτικι δομι τφπου
ΓΛΑ…ΜΕΧΛ…, μπορεί να επιλυκεί και με μια δομι τφπου ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ
Θ δομι ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί πάντοτε να χρθςιμοποιθκεί.

(3) Σε μια δομι του είδουσ ΟΣΟ….ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ… οι εντολζσ που είναι ςτο «ςϊμα» (ςτο
εςωτερικό τθσ, από τθν εντολι ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ, μζχρι το ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ) κα
εκτελεςτοφν οπωςδιποτε, τουλάχιςτον μία φορά.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

Αν θ αρχικι ςυνκικθ είναι ψευδισ, τότε οι εντολζσ μζςα ςτο «ςϊμα» τθσ δομισ
δεν κα εκτελεςτοφν καμία φορά.

(4) Σε μια δομι του είδουσ ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ…ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ οι εντολζσ που είναι ςτο «ςϊμα»
(ςτο εςωτερικό τθσ, από τθν εντολι ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ.., μζχρι το ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ) κα
εκτελεςτοφν τουλάχιςτον μία φορά.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ
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(5) ςε μια δομι τφπου ΓΛΑ μετ ΑΡΟ ΑΤ ΜΕΧΛ ΤΤ ΜΕ_ΒΘΜΑ Β, αν γνωρίηουμε τθν αρχικι
τιμι ΑΤ, τθν τελικι ΤΛΜΘ ΤΤ και το «βιμα» Β, μποροφμε να υπολογίςουμε το πλικοσ
των επαναλιψεων, με τον εξισ τρόπο:
AN AT>TT TOTE
ΑΛΚΜΟΣ-ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΩΝ  0
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΛΚΜΟΣ-ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΩΝ 1 + ΑΚΕΑΛΟ ΜΕΟΣ ((ΤΤ-ΑΤ)/Β)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

(6) ςε μια δομι τφπου ΓΛΑ μετ ΑΡΟ ΑΤ ΜΕΧΛ ΤΤ ΜΕ_ΒΘΜΑ Β, αν γνωρίηουμε τθν αρχικι
τιμι ΑΤ, τθν τελικι ΤΛΜΘ ΤΤ και το «βιμα» Β, μποροφμε να υπολογίςουμε το πλικοσ
των επαναλιψεων, με τον αλγόρικμο που περιγράφεται με τον παρακάτω
ψευδοκϊδικα:

ΑΛΚΜΟΣ-ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΩΝ  0
ΟΣΟ ΑΤ<=ΤΤ ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ
ΑΛΚΜΟΣ-ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΩΝ  ΑΛΚΜΟΣ-ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΩΝ + 1
ΑΤ  ΑΤ + Β
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ
ΕΚΤΥΡΩΣΕ ΑΛΚΜΟΣ-ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΩΝ

ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

(7) ςε μια δομι τφπου ΓΛΑ μετ ΑΡΟ ΑΤ ΜΕΧΛ ΤΤ ΜΕ_ΒΘΜΑ Β, αν γνωρίηουμε τθν αρχικι
τιμι ΑΤ, τθν τελικι ΤΛΜΘ ΤΤ και το «βιμα» Β, μποροφμε να υπολογίςουμε το πλικοσ
των επαναλιψεων, με τον τφπο που ακολουκεί:
Αρικμόσ επαναλιψεων = 1 + (ΤΤ-ΑΤ)/Β
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ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

ΡΟΒΛΘΜΑ
Σε ζνα ςυρτάρι ζχουμε 100 κάλτςεσ κόκκινεσ και 100 κάλτςεσ μαφρεσ.
Εφαρμόηουμε τον ακόλουκο αλγόρικμο:
ΟΣΟ ΔΕΝ_ΕΧΕΛ_ΣΧΘΜΑΤΛΣΤΕΛ_ΕΝΑ_ΗΕΥΓΑΛ_ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ
ΒΓΑΛΕ_ΜΛΑ_ΚΑΛΤΣΑ_ΑΡΟ_ΤΟ_ΣΥΤΑΛ
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ

Ερϊτθςθ: ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ φορϊν που κα εκτελεςτεί αυτι θ επανάλθψθ;

ΡΟΒΛΘΜΑ
Ο παρακάτω αλγόρικμοσ περιγράφεται ςε «φυςικι γλϊςςα» και υποτίκεται ότι υπολογίηει
ν

το αποτζλεςμα φψωςθσ ενόσ αρικμοφ ςε δφναμθ που είναι ακζραιοσ αρικμόσ: Α
Είναι ςωςτόσ ο ιςχυριςμόσ αυτόσ; Μπορείσ να εξθγιςεισ γιατί;
Μετάτρεψε

τον

αλγόρικμο

αυτό

ςε

πρόγραμμα

εκφραςμζνο

ςτθ

γλϊςςα

προγραμματιςμοφ ΓΛΩΣΣΑ.
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ
Χρθςιμοποιοφμε μια βοθκθτικι μεταβλθτι Η, με αρχικι τιμι 1.
Μειϊνουμε ςταδιακά το ν (που υποτίκεται ότι είναι ακζραιοσ αρικμόσ) κατά
μία μονάδα, ζωσ ότου γίνει μθδζν.
Σε κάκε επανάλθψθ, πολλαπλαςιάηουμε το Η με το Α.

ΡΟΒΛΘΜΑ
Ο παρακάτω αλγόρικμοσ ςε «φυςικι γλϊςςα» υποτίκεται ότι υπολογίηει το αποτζλεςμα
φψωςθσ ενόσ αρικμοφ ςε δφναμθ που είναι ακζραιοσ αρικμόσ: Α

ν

Είναι ςωςτόσ ο ιςχυριςμόσ αυτόσ; Μπορείσ να εξθγιςεισ γιατί;
Μετάτρεψε

τον

αλγόρικμο

αυτό

ςε

πρόγραμμα

εκφραςμζνο
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προγραμματιςμοφ ΓΛΩΣΣΑ.

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ
Χρθςιμοποιοφμε μια βοθκθτικι μεταβλθτι Η, με αρχικι τιμι 1.
Αν το ν είναι άρτιοσ αρικμόσ, τότε το διαιροφμε δια δυο και πολλαπλαςιάηουμε
το Α με τον εαυτό του.
Αν όμωσ δεν είναι, τότε το ν ελαττϊνεται κατά μία μονάδα και το Η
πολλαπλαςιάηεται με το Α και το αποτζλεςμα εκχωρείται ςτο Η.
Ο αλγόρικμοσ τερματίηεται όταν το Ν μθδενιςτεί.
Το ηθτοφμενο είναι ςτθ μνιμθ Η.

18. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΑΙΤΕΩ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ – ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΓΑΣΙΕΣ
Ολοκλθρϊςτε τθ μελζτθ των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ. Κα
μποροφςατε να επινοιςετε ανάλογα προβλιματα για τθν ειςαγωγι ςτισ διάφορεσ μορφζσ
επανάλθψθσ;
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Ενότθτα Σεναρίου 4
Από τθ μια μορφι επανάλθψθσ ςε μια
άλλθ
ΜΕΤΑΤΟΡΕΣ ΔΟΜΩΝ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Μετατροπζσ δομϊν επανάλθψθσ.

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 4 διδακτικζσ ϊρεσ.

3. ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ

ΡΟΓΑΜΜΑ

Το παρόν ςενάριο εντάςςεται ςτο μάκθμα Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ «Ανάπτυξθ
Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον» τθσ Γ’ Λυκείου και ςφμφωνα με το
ΦΕΚ 345/13-4-1999, ςτθ 2θ ενότθτα «Βαςικζσ Ζννοιεσ Αλγορίκμων».
Το ςενάριο απευκφνεται ςε μακθτζσ που ζχουν ιδθ διδαχκεί τισ κεμελιϊδεισ
ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τισ βαςικζσ δομζσ ακολουκίασ, επιλογισ
και επανάλθψθσ. Οι ζννοιεσ αυτζσ διδάςκονται υποχρεωτικά και εξετάηονται ςτισ
πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γ’ Λυκείου για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ. Το διδακτικό ςενάριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτθν τάξθ τθσ Γ’
Γυμναςίου αν ζχουν διδαχκεί οι μακθτζσ τισ κφριεσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ
με κάποιο γραφικό περιβάλλον.
Κατ’ ουςίαν, θ ανάλυςθ του ςεναρίου αυτοφ (όπωσ και θ βιβλιογραφία και τα λοιπά
ςτοιχεία τθσ) είναι θ ίδια με αυτιν τθσ προθγουμζνθσ ενότθτασ.

4. ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι οι μακθτζσ να μάκουν να μετατρζπουν μια δομι
επανάλθψθσ ςε άλλθ όπου αυτό είναι εφικτό.
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Στόχοι του ςεναρίου είναι να μποροφν οι μακθτζσ:


να περιγράφουν τθ λειτουργία των τριϊν εντολϊν τθσ δομισ επανάλθψθσ



να μετατρζπουν τθν ΟΣΟ ςτθ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ και αντίςτροφα



να μετατρζπουν τθ ΓΛΑ ςτισ άλλεσ δφο δομζσ επανάλθψθσ και αντίςτροφα όπου
αυτό είναι εφικτό



να αναγνωρίηουν τθ ςθμαντικότθτα των εντολϊν τθσ δομισ επανάλθψθσ και τθ
διαφορετικότθτά τουσ.

Αναμζνεται ακόμθ οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν πότε πρζπει να
χρθςιμοποιιςουν μια δομι επανάλθψθσ και ποια είναι θ καταλλθλότερθ για τθν
επίλυςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.. Επίςθσ, οι μακθτζσ μετά τθ χριςθ του
ςεναρίου κα εξοικειωκοφν ακόμθ περιςςότερο με τθ δομι ακολουκίασ και τθ χριςθ
των μεταβλθτϊν.

5. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Το ςενάριο εςτιάηει ςτο 2ο κεφάλαιο του μακιματοσ Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ
«Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον» που αναφζρεται ςτισ
δομζσ επανάλθψθσ. Ειδικότερα, οι μακθτζσ κα εξοικειωκοφν με τθ μετατροπι μιασ
δομισ επανάλθψθσ ςε άλλθ και κα αξιολογιςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ.
Ο

εκπαιδευτικόσ

παρουςιάηει

τισ

δομζσ

επανάλθψθσ

με

ςυγκεκριμζνα

παραδείγματα, ςτθ ςυνζχεια χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ και τουσ δίνει τθ
δυνατότθτα να λφςουν προβλιματα μόνο με ςυγκεκριμζνεσ επιτρεπόμενεσ εντολζσ.
Στθν πρϊτθ ομάδα δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει μόνο τθν εντολι ΟΣΟ,
ςτθ δεφτερθ αντίςτοιχα τθ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ και ςτθν τρίτθ τθ ΓΛΑ. Στο τζλοσ γίνεται
αντιπαραβολι των λφςεων και οι μακθτζσ καλοφνται να τισ αξιολογιςουν ωσ προσ
τθν ορκότθτα και τθν απόδοςι τουσ.
Τα βιματα των φφλλου δραςτθριότθτασ εμπεριζχουν:


λεκτικι και διαγραμματικι περιγραφι των δομϊν επανάλθψθσ



μελζτθ-ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ αλλαγζσ από τθ μια δομι επανάλθψθσ ςτθν άλλθ

και περιλαμβάνουν:
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ποικιλομορφία με τθν ενίςχυςθ πολλϊν διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων ενόσ
αλγορίκμου,



εξατομίκευςθ με τθ διευκόλυνςθ των μακθτϊν να περιγράφουν λεκτικά ζναν
αλγόρικμο αλλά και διαγραμματικά,



δυνατότθτα αποκαλυπτικισ & διερευνθτικισ μάκθςθσ με τθ δυνατότθτα τθσ
μετατροπισ από τθ μια δομι επανάλθψθσ ςτθν άλλθ,



ανάπτυξθ επιπρόςκετων δεξιοτιτων και εγριγορςθσ για τουσ κινδφνουσ που
εγκυμονοφν με τθν παρανόθςθ ζναρξθσ ι λιξθσ ενόσ επαναλθπτικοφ βρόχου.

Στο πλαίςιο των πολλαπλϊν πλαιςίων εκφοράσ ι αναπαράςταςθσ οι μακθτζσ καλοφνται: α)
να περιγράψουν λεκτικά τον αλγόρικμο, β) να δθμιουργιςουν το διάγραμμα ροισ, γ)
μετατρζψουν μια δομι επανάλθψθσ και δ) να αξιολογιςουν και να αυτοαξιολογιςουν
ςυγκρίνοντασ τισ λφςεισ τουσ με τισ προτεινόμενεσ λφςεισ, αλλά και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ςυμβουλζσ λφςθσ.
Στα φφλλα εργαςίασ περιλαμβάνονται
(1) ζνα ζτοιμο πρόγραμμα που εκτελοφν οι μακθτζσ και παρατθροφν τισ μεταβολζσ των
τιμϊν των μεταβλθτϊν και εκφράςεων.
(2) ζνα απλό πρόβλθμα προσ επίλυςθ
(3) ζνα πιο ςφνκετο πρόβλθμα προσ επίλυςθ
(4) μερικζσ ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ
(5) διάφορα τεςτ και παιχνίδια.

6. ΕΡΙΣΤΘΜΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ –
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
Οι επαναλθπτικζσ δομζσ υπιρξαν από τα πλζον διερευνθμζνα κζματα ςτθ Διδακτικι τθσ
Ρλθροφορικισ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, από πολλοφσ ερευνθτζσ κι ερευνθτικζσ
ομάδεσ.
Κεωρείται ότι είναι θ ίδια με τθν προθγουμζνθσ ενότθτασ (ειςαγωγι ςτισ δομζσ
επανάλθψθσ).

7. ΧΘΣΘ Θ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

118 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

ΣΕΝΑΙΟ («προςτικζμενθ αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλιματα)
Το ςενάριο κα υλοποιθκεί ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ κάνοντασ χριςθ των
λογιςμικϊν «Γλϊςςα» ι «Δθμιουργόσ Διαγραμμάτων οισ». Το περιβάλλον
«Γλϊςςα» ενδείκνυται κακϊσ ζχει απλι διεπιφάνεια χριςτθ και απλό ςυντάκτθ που
διευκολφνει τθ ςυγγραφι κϊδικα. Επιτρζπει τθ βθματικι εκτζλεςθ προγραμμάτων
και αλγορίκμων και επιςθμαίνει τα λάκθ που εμφανίηονται με περιγραφικό και
κατανοθτό τρόπο. Μπορεί να δράςει ςυμπλθρωματικά με το μάκθμα και να
υποβοθκιςει τθ διεξαγωγι του ςεναρίου.

8. ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ/ΡΟΒΛΕΨΘ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Κατά τθ μετατροπι των εντολϊν τθσ δομισ επανάλθψθσ οι μακθτζσ ςυναντοφν αρκετζσ
δυςκολίεσ. Οι περιςςότερεσ ανάγονται ςτθ ςυνκικθ τερματιςμοφ των εντολϊν. Οι μακθτζσ
δυςκολεφονται να αντιλθφκοφν πότε τερματίηει ζνασ βρόγχοσ. Ειδικότερα, τα ςυνθκζςτερα
λάκθ εντοπίηονται ςτον αρχικό ζλεγχο τθσ ςυνκικθσ ΟΣΟ και ςτον ζλεγχο που γίνεται ςτο
τζλοσ ςτθν εντολι ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ, διαςφαλίηοντασ τουλάχιςτον μία εκτζλεςθ του μπλοκ
εντολϊν ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ. Λδιαίτερεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηονται ςτθ μετατροπι τθσ
ΟΣΟ και τθσ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ ςτθν εντολι ΓΛΑ ορίηοντασ λανκαςμζνθ ςυνκικθ τερματιςμοφ.
Οι δυςκολίεσ γίνονται πολφ πιο ζντονεσ όταν γίνεται εμφωλευμζνθ χριςθ εντολϊν τθσ
δομισ επανάλθψθσ και ηθτείται θ μετατροπι τουσ.
Οι ςυνθκζςτερεσ δυςκολίεσ που ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ των δομϊν
επανάλθψθσ είναι οι εξισ:
Ανεπαρκι νοθτά μοντζλα: Οι μακθτζσ διακζτουν ανεπαρκι μοντζλα για τισ επαναλθπτικζσ
δομζσ. Επιπλζον, μερικζσ φορζσ τα λάκθ ςτα νοθτά μοντζλα των αρχάριων
προγραμματιςτϊν είναι ανεπαίςκθτα και δφςκολο να εντοπιςτοφν.
Οι αναλλοίωτεσ ςχζςεισ που διζπουν μια επαναλθπτικι δομι (Loop invariant): Οι
αρχάριοι προγραμματιςτζσ δυςκολεφονται ςτον κακοριςμό του τμιματοσ ενθμζρωςθσ ενόσ
βρόγχου (loop invariant) που αποτελεί ςθμαντικό ςυςτατικό του. Οι μακθτζσ βαςίηουν τα
μοντζλα των βρόγχων ςτθν αναπαράςταςθ μιασ αλλθλουχίασ ενεργειϊν (δυναμικό
μοντζλο) και όχι ςτθν αναπαράςταςθ μιασ αλλθλουχίασ ςχζςεων μεταξφ των μεταβλθτϊν
(ςτατικό μοντζλο). Επίςθσ, χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ονόματα ςε κάκε βιμα τθσ
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επανάλθψθσ για τθ ςθματοδότθςθσ μιασ μεταβλθτισ με ςυγκεκριμζνθ λειτουργία
(functional variable) και δεν ζχουν τθν ικανότθτα να προςδιορίςουν αυκόρμθτα μια
ςυνκικθ εξόδου.
Δυςκολίεσ, ακόμθ, εμφανίηονται και ςτθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ δομισ:


Οι μακθτζσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν τθ ςτρατθγικι bottom-exit, δθλαδι τθ δομι
ΑΧΘ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ .. ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ.



Οι μακθτζσ δυςκολεφονται περιςςότερο με ςχζδια που βαςίηονται ςτθ ςτρατθγικι
«ζλεγχοσ τιμισ μεταβλθτισ/ επεξεργαςία μεταβλθτισ», παρά ςτθ ςτρατθγικι
«επεξεργαςία/ ζλεγχοσ».



Ρολλοί μακθτζσ πιςτεφουν ότι ζνασ βρόγχοσ «ΟΣΟ…ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ» τερματίηεται τθ
ςτιγμι που θ ςυνκικθ ελζγχου παφει να αλθκεφει (daemon-exit) και όχι αφοφ θ
ςυνκικθ ελεγχκεί κατά τθν αμζςωσ επόμενθ επανάλθψθ.



Πςον

αφορά

τισ

δομζσ

«ΑΧΘ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ…ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ»

ζχουν

«ΟΣΟ..ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ»
καταγραφεί

και

δυςκολίεσ

ςε

προγράμματα ςτα οποία διαβάηεται μια αλλθλουχία τιμϊν που τερματίηεται με μια
τιμι-ςθμαία (π.χ. 99999) και γίνεται κάποια επεξεργαςία των τιμϊν αυτϊν. Για
παράδειγμα υπολογίηεται θ μζςθ τιμι των τιμϊν εκτόσ τθσ τιμισ-ςθμαίασ (99999).
Οι δυςκολίεσ εντοπίηονται ςτθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ανάγνωςθσ των δεδομζνων και
του βρόγχου.

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΘΕΩΘΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΥΒΟΣ
Οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργά πειραματιηόμενοι με τισ αλλαγζσ των δομϊν
επανάλθψθσ. Κατά τθν εκτζλεςθ των αλγορίκμων με τθ χριςθ τθσ «Γλϊςςασ»
εκτιμάται ότι κα υπάρξουν παρανοιςεισ μεταξφ των δομϊν επανάλθψθσ, ενϊ το
λογιςμικό κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον, κα δθμιουργθκεί προβλθματιςμόσ ςτθν αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ τθσ
μετατροπισ τθσ εντολισ ΟΣΟ και τθσ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ ςτθ ΓΛΑ. Θ αντιμετϊπιςθ αυτοφ
του είδουσ διδακτικοφ κορφβου κα ξεπεραςτεί με το φφλλο λφςεων-ςυμβουλϊν,
αλλά και τθ βοικεια του διδάςκοντα.
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

120 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

10. ΧΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΡΘΓΩΝ
Υπάρχει πολφ πλοφςια διεκνισ και ελλθνικι βιβλιογραφία – ακόμθ και ελλθνικζσ
διδακτορικζσ διατριβζσ ςτο αντικείμενο. Δεν αναφζρονται πθγζσ, γιατί θ ταχφτθτα
ανανζωςθσ είναι πολφ μεγάλθ.
Ενδεικτικό link: http://www.helenemartin.com/2010-05-while-loops-gone-wild/
Υπάρχουν πολλά διεκνι Συνζδρια, με προεξάρχοντα 2 Συνζδρια τθσ ΑCM, το ζνα
ςτισ Θ.Ρ.Α., ετιςιο (γκρουπ) SIGCSE και ζνα ςτθν Eυρϊπθ (ITICSE – τo 2003 μάλιςτα
διοργανϊκθκεσ τθ Κεςςαλονίκθ).
Θ διεκνισ ομάδα PPIG, ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για τθν ψυχολογικι διάςταςθ του
προγραμματιςμοφ και διοργανϊνει επίςθσ διεκνι Συνζδρια.
Στθν Ελλάδα, οι επαγγελματικζσ και ακαδθμαϊκζσ ενϊςεισ Ρλθροφορικϊν και
κακθγθτϊν Ρλθροφορικισ (ΕΡΥ και ΡΕΚΑΡ) διοργανϊνουν τακτικά Συνζδρια ειδικά
για τθ διδαςκαλία και τθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ.
Ρολλοί διεκνείσ οργανιςμοί (όπωσ θ ACM και θ ISTE http://www.iste.org) ζχουν
τμιματα αφιερωμζνα ειδικά ςτθ διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ και ειδικότερα ςτισ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν κυρίωσ οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ ςτθν επιλογι
τθσ κατάλλθλθσ δομισ επανάλθψθσ.

11. ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΘ ΘΕΩΙΑ ΜΑΘΘΣΘΣ
Στουσ μακθτζσ προτείνονται μια ςειρά από προβλιματα τα οποία καλοφνται να
επιλφςουν.
Οι διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δομϊν επανάλθψθσ, δεν
αναμζνεται να είναι πάντοτε άμεςα αντιλθπτζσ από τουσ μακθτζσ. Εξάλλου το
γεγονόσ ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι διαφορζσ είναι δυςδιάκριτεσ, μπορεί να
οδθγιςει ςε προβλιματα για τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ δομισ. Για το λόγο
αυτό είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν διαφορζσ ςτθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ
δομισ και επομζνωσ, με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ, ανάπτυξθ ςχετικοφ
διαλόγου.
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12. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΜΙΚΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Δεν φαίνεται να ζχουμε.

13. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ
Το μάκθμα κα πραγματοποιθκεί ςτο ςχολικό εργαςτιριο πλθροφορικισ. Οι
μακθτζσ προτείνεται να εργαςτοφν ςε ομάδεσ των δφο ατόμων ανά
θλεκτρονικό υπολογιςτι.

14. ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ

ΤΩΝ

ΕΝΝΟΙΩΝ

Θ

ΤΩΝ

Οι δομζσ επανάλθψθσ μποροφν να προςομοιωκοφν με πολλά παραδείγματα από
τθν κακθμερινι ηωι. Μποροφν να δοκοφν παραδείγματα διακεματικά με άλλα
μακιματα (πχ. Φυςικισ, Μακθματικϊν κτλ.). Ακόμθ, προςομοιϊςεισ κα μποροφςαν
να δθμιουργθκοφν με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Scratch, Logo και Yenka.
Ρολλά παραδείγματα για τισ δομζσ επανάλθψθσ και τισ μετατροπζσ μεταξφ των
δομϊν βρίςκονται ενςωματωμζνα ςτο περιβάλλον Yenka.

15. ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΦΥΛΛΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ
Τα φφλλα εργαςίασ περιγράφονται με πολφ λεπτομερι τρόπο.

16. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ (κλειςτοφ τφπου),
ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα κλπ.
Το λογιςμικό HotPotatoes (και άλλα ανάλογα, όπωσ και οριςμζνεσ επιλογζσ του
Moodle) προςφζρονται για ςυςτθματικι δθμιουργία ερωτθμάτων κλειςτοφ τφπου.
Κρυπτόλεξα μποροφν εφκολα να δθμιουργθκοφν ακόμθ και ςε ζνα υπολογιςτικό
φφλλο.

17. ΤΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Κα εξθγθκεί το κζμα των παρανοιςεων και των αυκόρμθτων αντιλιψεων των
μακθτϊν. Κα δοκοφν φφλλα εργαςίασ τα οποία παρατίκενται παρακάτω.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1

Δραςτθριότθτα 1
Μετατροπι από τθ Δομι Επανάλθψθσ ΟΣΟ ςτθ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ και τθ ΓΛΑ (όταν είναι
εφικτό)
Δίνεται ο αλγόρικμοσ:

1.1. Να περιγράψετε λεκτικά τθ λειτουργία του αλγόρικμου
1.2. Να γίνει το διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου
1.3. Να μετατρζψετε τθ δομι επανάλθψθσ ΟΣΟ ςτθ Μζχρισ_ΟΤΟΥ
1.4. Να μετατρζψετε τθ δομι επανάλθψθσ Μζχρισ_ΟΤΟΥ ςτθ ΓΛΑ (αν
είναι εφικτό)
Συγκρίνετε τισ λφςεισ ςασ με τισ προτεινόμενεσ απαντιςεισ, εντοπίςτε τισ διαφορζσ
με τισ δικζσ ςασ απαντιςεισ και αξιολογιςτε τα λάκθ ςασ.
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Δραςτθριότθτα 2
Μετατροπι από τθ Δομι Επανάλθψθσ ΓΛΑ ςτθν ΟΣΟ και τθ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ
Δίνεται ο αλγόρικμοσ:

2.1. Να περιγράψετε τθ λειτουργία του αλγορίκμου
2.2. Να ςχεδιάςετε το διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου
2.3. Να μετατρζψετε τθ δομι επανάλθψθσ ΓΛΑ ςτθν ΟΣΟ
2.4. Να μετατρζψετε τθ δομι επανάλθψθσ ΟΣΟ ςτθ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ (αν
είναι εφικτό)
Συγκρίνετε τισ λφςεισ ςασ με τισ προτεινόμενεσ απαντιςεισ, εντοπίςτε τισ διαφορζσ
με τισ δικζσ ςασ απαντιςεισ και αξιολογιςτε τα λάκθ ςασ.
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Δραςτθριότθτα 3
Μετατροπι από τθ Δομι Επανάλθψθσ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ ςτθν ΟΣΟ
Δίνεται ο αλγόρικμοσ:

3.1. Να περιγράψετε λεκτικά τθ λειτουργία του αλγόρικμου
3.2. Να ςχεδιάςτε το διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου
3.3. Να μετατρζψετε τθ δομι επανάλθψθσ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ ςτθν ΟΣΟ
3.4. Να μετατρζψετε τθ δομι επανάλθψθσ ΟΣΟ ςτθ ΓΛΑ
Συγκρίνετε τισ λφςεισ ςασ με τισ προτεινόμενεσ απαντιςεισ, εντοπίςτε τισ διαφορζσ
με τισ δικζσ ςασ απαντιςεισ και αξιολογιςτε τα λάκθ ςασ.

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2

Δραςτθριότθτα 1
A. Να διαπιςτωκεί ποια από τα παρακάτω τµιµατα αλγορίκµων είναι
ιςοδφναµα:
1.

2.

3.

Χ ←1

Χ ←2

Χ←2

Ψ←3

Ψ ← 11

Ψ ← 11

Πςο Ψ > 0 επανάλαβε

Πςο Ψ > 8 επανάλαβε

Πςο Ψ > 4 επανάλαβε

Ψ←Ψ–1

Ψ←Ψ– 1

Ψ←Ψ–1

Χ ←2 +Χ
Τζλοσ_επανάλθψθσ

Χ ←2 +Χ
Τζλοσ_επανάλθψθσ

Χ←3+Χ
Τζλοσ_επανάλθψθσ

Γράψε Χ

Γράψε Χ

Γράψε Χ

4.

5.

6.

Χ ←2

Χ ←3

Χ ←2

Ψ←2

Ψ←6

Ψ ← -3

Πςο Ψ >= 0 επανάλαβε

Πςο Ψ > 0 επανάλαβε

Πςο Ψ<=-1 επανάλαβε

Ψ←Ψ–1

Ψ←Ψ– 2

Ψ←Ψ+1

Χ ←2 +Χ

Χ ←1 +Χ

Χ ←2 +Χ

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Γράψε Χ

Γράψε Χ

Γράψε Χ

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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B.
Ροια από τα παρακάτω τµιµατα αλγορίκµων δίνουν το ίδιο
αποτζλεςµα;
1.

2.

3.

Χ ←2

Χ ←2

Χ ←2

Ψ ← -3

Για ψ από –3 µζχρι 1

Ψ ← -3

Πςο Ψ <= 0 επανάλαβε

Χ ←Ψ+Χ

Πςο Ψ <=0 επανάλαβε

Ψ←Ψ+1

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Ψ←Ψ+1

Χ ←Ψ+Χ

Γράψε Χ

Χ ←Ψ+Χ

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Γράψε Χ

Γράψε Χ

4.

5.

6.

Χ ←2

Χ ←2

Χ ←2

Ψ ← -3

Για ψ από –3 µζχρι 0

Ψ ← -3

Πςο Ψ <= 0 επανάλαβε

Χ ←Ψ+Χ

Πςο Ψ<= 0 επανάλαβε

Ψ←Ψ+1

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Ψ←Ψ+1

Χ ←Ψ+Χ +1

Γράψε Χ

Χ ←Ψ+Χ – 1

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Τζλοσ_επανάλθψθσ

Γράψε Χ

Γράψε Χ

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

127 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δραςτθριότθτα 2
Τα παρακάτω προβλιματα να υλοποιθκοφν, αν είναι εφικτό, με όλεσ τισ δομζσ
επανάλθψθσ. Αν δεν είναι εφικτό, αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ.

Α. Να υλοποιιςετε αλγόρικµο που κα εµφανίηει τουσ περιττοφσ αρικµοφσ από το 1
ζωσ το 1000.

Β. Να γίνει αλγόρικµοσ που κα υπολογίηει το πλικοσ των όρων που μποροφν να
προςτεκοφν ςτθν παρακάτω παράςταςθ ζτςι ϊςτε το άκροιςα να µθν ξεπεράςει
το 2000.
S = 1 + 6 + 16 + 31 + 51 + 76 + ...

Δραςτθριότθτα 3
Τα παρακάτω προβλιματα να υλοποιθκοφν, αν είναι εφικτό, με όλεσ τισ δομζσ
επανάλθψθσ. Αν δεν είναι εφικτό, αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ.
Α. Ζνασ κωδικόσ πρόςβαςθσ αποτελείται από 3 ψθφία ΧΥΗ, όπου γνωρίηουμε ότι το Χ είναι
περιττόσ αρικµόσ και το Η άρτιοσ. Να γίνει αλγόρικµοσ που να µασ εμφανίηει όλουσ τουσ
πικανοφσ κωδικοφσ.
Β. Να γίνει αλγόρικμοσ που κα διαβάηει τουσ βακμοφσ ενόσ μακθτι ςε κάκε μάκθμα και κα
υπολογίηει ςε πόςα μακιματα ζχει πετφχει άριςτα (>18). Ο αλγόρικμοσ να τερματίηεται
όταν δοκεί ωσ είςοδοσ ζνασ αρνθτικόσ αρικμόσ ι ζνασ αρικμόσ μεγαλφτεροσ του 20. (Να
γίνει ζλεγχοσ ορκότθτασ δεδομζνων).
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3

Δραςτθριότθτα 1
Να γράψετε ιςοδφναμα τμιματα αλγορίκμων χρθςιμοποιϊντασ τθ δομι Πςο… επανάλαβε:

Α)

∆ιάβαςε Χ
Αρχι_επανάλθψθσ
Χ ←Χ +1
Μζχρισ_ότου Χ = -14

Β)

Χ ← -18
Αρχι_επανάλθψθσ
Χ ←Χ +1
Μζχρισ_ότου Χ = -2

Γ)

Χ ←4
Για κ από –10 µζχρι 22 µε_βιµα 4
Χ ←Χ +2
Τζλοσ_επανάλθψθσ

∆)

Χ ←3
Για κ από –5 µζχρι 10 µε_βιµα 1
Χ ←Χ +2
Τζλοσ_επανάλθψθσ

Δραςτθριότθτα 2
Να γράψετε ιςοδφναμα τμιματα αλγορίκμων χρθςιμοποιϊντασ τθ δομι Για… από… μζχρι:
Α)

∆ιάβαςε Χ
Αρχι_επανάλθψθσ
Κ ←Κ*Χ
Χ ←Χ +1
Μζχρισ_ότου Χ < 3

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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Β)
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Χ ←9
Αρχι_επανάλθψθσ
Κ ←Κ * Χ
Χ ←Χ +1
Μζχρισ_ότου Χ > 20

Γ)

Χ ← -15
Ψ ← 13
Πςο Ψ <= 10 επανάλαβε
Κ ←Χ* 4 – 4
Ψ ←Ψ +8
Λ ← Κ – ( Ψ + 1) / 8
Τζλοσ_επανάλθψθσ

∆)

Χ ←6
Ψ ←8
Πςο Ψ <> 0 επανάλαβε
Χ ←Χ+1
Α ← 2 * Χ -1
Ψ ← Α * Ψ+ 4
Τζλοσ_επανάλθψθσ

Δραςτθριότθτα 3
Να γράψετε ιςοδφναμα τμιματα αλγορίκμων χρθςιμοποιϊντασ τθ δομι Μζχρισ_ότου:
Α)

Χ ←8
Πςο Χ >= 2 επανάλαβε
Χ ←Χ – 2
Ψ ←Χ+1
Τζλοσ_επανάλθψθσ
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Β)
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∆ιάβαςε Χ
Πςο Χ > 0 και Χ <= 12 επανάλαβε
Ψ ←Χ +1
Χ ←Χ – 3
Τζλοσ_επανάλθψθσ
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- ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΕΜΡΕΔΩΣΘ

Ρρόςκετεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ
Θζματα εμπζδωςθσ, αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
(1) Θ δομι επανάλθψθσ ΟΣΟ δεν μετατρζπεται ςτθν εντολι επανάλθψθσ ΓΛΑ αν δεν
γνωρίηουμε το ___________ των επαναλιψεων.
ΡΛΘΚΟΣ

(2) Αν το x ζχει πάντα αμετάβλθτθ τιμι 2, τότε θ εντολι επανάλθψθσ ΟΣΟ χ<5 κα
προκαλζςει ατζρμονα βρόγχο.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

(3) Θ δομι επανάλθψθσ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται τουλάχιςτον μία φορά.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

(4) Θ δομι επανάλθψθσ ΟΣΟ μπορεί πάντοτε να μετατραπεί ςτθ δομι επανάλθψθσ
ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ…ΜΕΧΛΣ ΟΤΟΥ
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

(5) Στθ δομι επανάλθψθσ ΕΡΑΝΑΛΑΒΕ…ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ οι εντολζσ που βρίςκονται μζςα
ςτο βρόχο μπορεί να μθν εκτελεςτοφν καμία φορά αν δεν ιςχφει θ ςυνκικθ ελζγχου
τθσ δομισ.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

Ολοκλθρϊςτε τθ μελζτθ των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ.
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Ενότθτα Σεναρίου 5
Ταξινόμθςθ με τθ μζκοδο φυςαλίδασ

ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΘ ΜΕΘΟΔΟ ΤΘΣ
ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ
1.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Ταξινόμθςθ μονοδιάςτατου πίνακα με τθ μζκοδο τθσ φυςαλίδασ.

2.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Ρροβλζπεται να διαρκζςει ςυνολικά 4 διδακτικζσ ϊρεσ.

3.

ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ
ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ

ΡΟΓΑΜΜΑ

Το παρόν ςενάριο εντάςςεται ςτο μάκθμα Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ «Ανάπτυξθ
Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον» τθσ Γ’ Λυκείου και ςφμφωνα με το
ΦΕΚ 345/13-4-1999, ςτθν 3θ ενότθτα «Δομζσ Δεδομζνων και Αλγόρικμοι». Το
ςενάριο απευκφνεται ςε μακθτζσ που ζχουν ιδθ διδαχκεί τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ
του προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τισ βαςικζσ δομζσ ακολουκίασ, επιλογισ,
επανάλθψθσ κακϊσ και τθ δομι των μονοδιάςτατων πινάκων. Οι ζννοιεσ αυτζσ
διδάςκονται υποχρεωτικά και εξετάηονται ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γ’
Λυκείου για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.

4.

ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Θ προτεινόμενθ δραςτθριότθτα ζχει ςκοπό να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
κατανοιςουν τθν ταξινόμθςθ με τθ μζκοδο τθσ φυςαλίδασ. Τα φφλλα διδαςκαλίασ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να κεντρίςουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν ϊςτε
ςτο τζλοσ του μακιματοσ οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να εκτελοφν διάφορα
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παραδείγματα. Αναμζνεται μετά τθν εκτζλεςθ του διδακτικοφ ςεναρίου οι μακθτζσ
να μποροφν:
 να κατανοοφν τι είναι ταξινόμθςθ και ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ
 να εφαρμόηουν τον αλγόρικμο για τθν ταξινόμθςθ των ςτοιχείων ενόσ
μονοδιάςτατου πίνακα
 να ςυνεργάηονται με ςκοπό τθν εφαρμογι του αλγόρικμου για τθν
ταξινόμθςθ των ςτοιχείων ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα
 να εκτελοφν τον αλγόρικμο βιμα-βιμα και να διακρίνουν τα διαφορετικά
βιματα του αλγόρικμου.
Αναμζνεται ακόμθ οι μακθτζσ να μποροφν να γράψουν προγράμματα είτε ςτο
«Διερμθνευτι τθσ Γλϊςςασ», είτε ςτο λογιςμικό «Scratch» εφαρμόηοντασ τον
αλγόρικμο τθσ ταξινόμθςθσ τθσ φυςαλίδασ και να επαλθκεφουν τα αποτελζςματα
που προκφπτουν. Επίςθσ, οι μακθτζσ μετά τθ χριςθ του ςεναρίου κα εξοικειωκοφν
ακόμθ περιςςότερο με τισ δομζσ επιλογισ, επανάλθψθσ και τθ χριςθ των
μονοδιάςτατων πινάκων.

5.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Το ςενάριο εςτιάηει ςτο 2ο κεφάλαιο του μακιματοσ Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ
«Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον» που αναφζρεται ςτισ
δομζσ δεδομζνων. Ειδικότερα, οι μακθτζσ κα εξοικειωκοφν με τθν ταξινόμθςθ ενόσ
μονοδιάςτατου πίνακα με τθ μζκοδο τθσ φυςαλίδασ. Στο τζλοσ κάκε επανάλθψθσ
του αλγορίκμου κα είναι ςε κζςθ να επαλθκεφουν τα αποτελζςματα που
προκφπτουν και να πιςτοποιοφν τθν ορκι εφαρμογι του.
Ο διδάςκων ςτθν αρχι του ςεναρίου κα πρζπει να κάνει μία ειςαγωγι αναφορικά
με τθν ταξινόμθςθ και τθ χρθςιμότθτα τθσ ταξινόμθςθσ ςτθ δομι των πινάκων.
Ειδικότερα, μπορεί να αναφερκεί ςτα πλεονεκτιματα τθσ ταξινόμθςθσ και πωσ μασ
βοθκάει ςτθ επίτευξθ δφςκολων προγραμματιςτικϊν ςτόχων. Για παράδειγμα, ςτθν
ανίχνευςθ και διαγραφι των διπλότυπων τιμϊν, ςτον υπολογιςμό τθσ διαμζςου
όταν ζχουμε αρικμθτικζσ τιμζσ ςε ζναν μονοδιάςτατο πίνακα και ςτθν εφαρμογι
τθσ δυαδικισ αναηιτθςθσ. Ακολοφκωσ, μπορεί να οριςτεί ο αλγόρικμοσ και να
αναλυκεί γραμμι-γραμμι. Μία ςυηιτθςθ αναφορικά με τθν αποδοτικότθτα του
αλγορίκμου κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ του τρόπου λειτουργίασ
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του.
Ο αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ με τθ μζκοδο τθσ φυςαλίδασ:
ΓΙΑ i ΑΡΟ 2 ΜΕΧΙ Ν
ΓΙΑ j ΑΡΟ Ν ΜΕΧΙ ι ΜΕ ΒΘΜΑ -1
ΑΝ ΡινΑ* j-1 +>ΡινA* j + ΤΟΤΕ
Τ←ΡινA* j-1 ]
ΡινA* j-1] ←ΡινA* j +
ΡινA* j + ←Τ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ

Στθ ςυνζχεια, μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα παράδειγμα όπου κα εφαρμόηεται ο
αλγόρικμοσ τθσ φυςαλίδασ. Για παράδειγμα, τον εφαρμόηουμε για τον πίνακα *5, 1,
12, -5, 6+ βιμα βιμα.
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Me τον ίδιο τρόπο ο διδάςκων μπορεί να δείξει και ζνα ακόμθ παράδειγμα, όπου κα
υλοποιείται ο αλγόρικμοσ. Ζςτω, λοιπόν, πωσ εφαρμόηεται ςτον αταξινόμθτο πίνακα *2, 3,
4, 5, 1+ βιμα - βιμα.

Τζλοσ, ζνα τελευταίο παράδειγμα που μπορεί να εφαρμοςτεί είναι ο αταξινόμθτοσ πίνακασ
[6, 1, 2, 3, 4, 5].
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Στο πλαίςιο των πολλαπλϊν πλαιςίων εκφοράσ ι αναπαράςταςθσ οι μακθτζσ καλοφνται: α)
να περιγράψουν λεκτικά τον αλγόρικμο, β) να υλοποιιςουν ζνα πρόγραμμα ςτο
περιβάλλον “Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ», γ) να υλοποιιςουν ζνα πρόγραμμα ςτο
περιβάλλον Scratch και δ) να αξιολογιςουν τισ λφςεισ τουσ με γνϊμονα τισ προτεινόμενεσ
λφςεισ.
Στα φφλλα εργαςίασ περιλαμβάνονται
(1) Θ υλοποίθςθ του αλγορίκμου βθματικά ςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα.
(2) Ζνα απλό πρόβλθμα προσ επίλυςθ.
(3) Ζνα πιο ςφνκετο πρόβλθμα προσ επίλυςθ.
(4) Μερικζσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ.
(5) Διάφορα τεςτ και παιχνίδια.
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Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

ΕΡΙΣΤΘΜΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ –
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ

Ζρευνεσ ζχουν γίνει και αναφζρονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςε ζννοιεσ και δοµζσ όπωσ οι
μεταβλθτζσ (Bayman & Mayer, 1983, Samurcay, 1985, Shneiderman, 1985, Du Boulay, 1986,
Joni & Soloway, 1986, Pea, 1986), θ δοµι επανάλθψθσ (Soloway et al., 1983, Soloway et al,
1986, Pea, 1986, Soloway, Bonar & Ehrilch, 1989), θ δοµι επιλογισ µε τον ζλεγχο των
ςυνκθκϊν και τισ λογικζσ εκφράςεισ (Spohrer & Soloway, 1986, Putnam et. al., 1989, Spohrer
& Soloway, 1989, Pane& Myers, 2000).
Σε επίπεδο δοµϊν δεδομζνων και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ αναφζρονται αρκετά
λιγότερεσ ζρευνεσ όςον αφορά μακθςιακζσ δυςκολίεσ κακϊσ και προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ
αυτϊν των δυςκολιϊν. Στισ δυςκολίεσ αυτζσ αναφζρεται ότι οι μακθτζσ ςυχνά ςυγχζουν τον
δείκτθ ενόσ πίνακα µε το αντίςτοιχο ςτοιχείο (π.χ i+5 και A*i+5+) δυςκολεφονται

να

διακρίνουν το δείκτθ που αντιςτοιχεί ςε γραµµζσ από αυτόν που αντιςτοιχεί ςε ςτιλεσ
κακϊσ και ότι αντιμετωπίηουν αρκετζσ δυςκολίεσ ςτθν επεξεργαςία των ςτοιχείων ενόσ
διςδιάςτατου πίνακα κατά γραµµζσ ι κατά ςτιλεσ (Du Boulay, 1989).

7.

ΧΘΣΘ Θ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΣΕΝΑΙΟ («προςτικζμενθ αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλιματα)

Το ςενάριο κα υλοποιθκεί ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ κάνοντασ χριςθ των
λογιςμικϊν «Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ» ι «Δθμιουργόσ Διαγραμμάτων οισ». Το
περιβάλλον «Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ» ενδείκνυται κακϊσ ζχει απλι διεπαφι
χριςτθ και απλό ςυντάκτθ που διευκολφνει τθ ςυγγραφι κϊδικα. Επιτρζπει τθ
βθματικι εκτζλεςθ προγραμμάτων και αλγορίκμων και επιςθμαίνει τα λάκθ που
εμφανίηονται με περιγραφικό και κατανοθτό τρόπο. Μπορεί να δράςει
ςυμπλθρωματικά με το μάκθμα και να υποβοθκιςει τθ διεξαγωγι του ςεναρίου.

8.

ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ/ΡΟΒΛΕΨΘ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ

Οι περιςςότεροι μακθτζσ ςτο ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο ταξινόμθςθσ με τθ μζκοδο τθσ
φυςαλίδασ δυςκολεφονται να αντιλθφκοφν τόςο τθν προςπζλαςθ όλων των ςτοιχείων του
πίνακα, όςο και τθν αντιμετάκεςθ των τιμϊν αν ιςχφουν οι ςυνκικεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα,
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παρατθρείται πωσ, ενϊ μετά τθν εφαρμογι του αλγορίκμου ςε παραδείγματα
μονοδιάςτατων πινάκων είναι ςε κζςθ να τον εφαρμόςουν ωσ μεκοδολογία, δυςκολεφονται
να εφαρμόςουν γραμμι - γραμμι τον αλγόρικμο και να τυπϊςουν το αποτζλεςμα των
μεταβλθτϊν, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθ κεωρία.
Οι δυςκολίεσ που ςυχνά αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ, κακϊσ εφαρμόηουν τον αλγόρικμο
εντοπίηονται ςτθν εμφωλευμζνθ δομι επανάλθψθσ ΓΛΑ j από Ν ΜΕΧΛ I με βιμα -1. Θ
δυςκολία ανάγεται ςτθν κατανόθςθ τόςο τθσ εμφϊλευςθσ κατά τθν προςπζλαςθ των
ςτοιχείων του πίνακα, όςο και ςτο αρνθτικό βιμα, κακϊσ θ προςπζλαςθ γίνεται από το
τζλοσ προσ τθν αρχι.
ΓΙΑ i ΑΡΟ 2 ΜΕΧΙ Ν
ΓΙΑ j ΑΡΟ Ν ΜΕΧΙ ι ΜΕ ΒΘΜΑ -1
ΑΝ ΡινΑ* j-1 +>ΡινA* j + ΤΟΤΕ
Τ←ΡινA* j-1 ]
ΡινA* j-1] ←ΡινA* j +
ΡινA* j + ←Τ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ

Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο δυςκολεφονται αρκετά οι μακθτζσ είναι θ δομι ελζγχου που
ζπεται των δομϊν επανάλθψθσ και ουςιαςτικά αφορά τθ λειτουργία τθσ αντιμετάκεςθσ ςε
περίπτωςθ που δεν είναι διατεταγμζνα τα ςτοιχεία. Τζλοσ, γενικότερα λανκαςμζνεσ
αντιλιψεισ που αφοροφν του πίνακεσ και παρουςιάηουν αρκετοί από τουσ μακθτζσ είναι θ
προςπζλαςθ των ςτοιχείων του πίνακα, κακϊσ δυςκολεφονται να προςδιορίςουν το πλικοσ
των ςτοιχείων που πρζπει να προςπελάςουνε για τουσ υπολογιςμοφσ. Επιπρόςκετα, ωσ
προσ τθ ςχεδίαςθ τθσ κατάλλθλθσ αλγορικμικισ επίλυςθσ φαίνεται ότι οι μακθτζσ
αδυνατοφν να αντεπεξζλκουν µε επιτυχία για το λόγο ότι δεν ζχουν κατανοιςει τθ λογικι
µε τθν οποία επιτελοφνται οι διάφορεσ λειτουργίεσ ςε ζναν πίνακα.

9.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΘΕΩΘΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΥΒΟΣ

Οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργά πειραματιηόμενοι με τισ αλλαγζσ των δομϊν επανάλθψθσ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των αλγορίκμων με τθ χριςθ του λογιςμικοφ

«Διερμθνευτι τθσ

Γλϊςςασ» εκτιμάται ότι κα υπάρξουν παρανοιςεισ ςτθν ταξινόμθςθ με τθ μζκοδο τθσ
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φυςαλίδασ, ενϊ το λογιςμικό κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ. Το
ίδιο ιςχφει και για το λογιςμικό Scratch.
Επιπλζον, κα δθμιουργθκεί προβλθματιςμόσ ςτθν αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ τθσ
μεκοδολογίασ και ςτθν εφαρμογι τθσ ςε κάκε βιμα. Θ αντιμετϊπιςθ αυτοφ του είδουσ
διδακτικοφ κορφβου κα ξεπεραςτεί με το φφλλο λφςεων-ςυμβουλϊν, αλλά και τθ βοικεια
του διδάςκοντα.

10. ΧΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΡΘΓΩΝ
Ξζνθ Βιβλιογραφία. Ενδεικτικά:
 Aho, A. V., Hopcroft, J. E., and Ullman, J. D.
 The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley, 1974.
 Bell, D. The principles of sorting. The Computer Journal 1 (1958), 71–77.
 Bose, R. C., and Nelson, R. J. A sorting problem. Journal of the ACM (JACM) 9, 2
(1962), 282–296.
 Demuth, H. Electronic Data Sorting. PhD thesis, Stanford University, 1956.
Ελλθνικι βιβλιογραφία
 Αντωνάκοσ, Ν., Βογιατηισ, Ν., Κατωπόδθσ, Λ., Ρατριαρχζασ, Κ. (1999). «Ανάπτυξθ
εφαρμογϊν ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον». Εκδόςεισ Κορυφι Α.Ε.
 Νικολαΐδθσ,

Σ.,

Κακ.

«Γλωςςομάκεια».

Ρλθροφορικισ.

Ανακτικθκε

ςτισ

(2007).

Εκπαιδευτικό

19/02/12

από

τθ

Λογιςμικό
διεφκυνςθ:

http://www.spinet.gr/glossomatheia/
 Βακάλθ, Α., Γιαννόπουλοσ, Θ., Λωαννίδθσ, Ν., Κοίλιασ, Χ., Μάλαμασ, Κ.,
Μανωλόπουλοσ,

Λ.,

Ρολίτθσ,

Ρ.

(2004).

«Ανάπτυξθ

εφαρμογϊν

ςε

προγραμματιςτικό περιβάλλον». Εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν.
 J.T.

Stasko.

Algorithm

Animation

Research

at

GVU.

http://www.cc.gatech.edu/gvu/softviz/algoanim/.
 J.T. Stasko. TANGO: A Framework and System for Algorithm Animation. IEEE
Computer, 23:27–39, 1990.
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11. ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΘ ΘΕΩΙΑ ΜΑΘΘΣΘΣ
Θ οργάνωςθ των μακθμάτων ευνοεί τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν.

12. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΜΙΚΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Δεν φαίνεται να ζχουμε.

13. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ
Το μάκθμα κα πραγματοποιθκεί ςτο ςχολικό εργαςτιριο πλθροφορικισ. Οι μακθτζσ κα
εργαςτοφν ςε ομάδεσ των δφο ατόμων ανά θλεκτρονικό υπολογιςτι.

14. ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ

ΤΩΝ

ΕΝΝΟΙΩΝ

Θ

ΤΩΝ

H ταξινόμθςθ μπορεί εφκολα να προςομοιωκεί από το διδάςκοντα με πολλά
παραδείγματα από τθν κακθμερινι ηωι. Μποροφν να δοκοφν παραδείγματα
διακεματικά με άλλα μακιματα (πχ. Φυςικισ, Μακθματικϊν κτλ.). Ακόμθ,
προςομοιϊςεισ

κα

μποροφςαν

να

δθμιουργθκοφν

με

τα

εκπαιδευτικά

περιβάλλοντα Scratch, Logo και Yenka. Θ δεφτερθ δραςτθριότθτα του παρόντοσ
διδακτικοφ ςεναρίου χρθςιμοποιεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον Scratch για
επίτευξθ των διδακτικϊν ςκοπϊν και ςτόχων.
Επιπρόςκετα, ο διδάςκων μπορεί να κάνει μία πολφ ςφντομθ αναφορά ςτουσ
υπόλοιπουσ αλγόρικμουσ ταξινόμθςθσ και ςτθ ςυνζχεια να δείξει μια πρωτότυπθ
ιδζα παρουςίαςθσ που είχε το πανεπιςτιμιο τθσ Sapientia, ςτθν Târgu Mureş τθσ
ουμανίασ. Δθμιουργικθκαν βιντεάκια όπου μζςα από παραδοςιακοφσ χοροφσ από
τθν ευρφτερθ περιοχι εξθγϊντασ τθ λειτουργία των πζντε κφριων αλγορίκμων
ταξινόμθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο bubble-sort παρουςιάηεται με τον παραδοςιακό
χορό Csángó τθσ Ουγγαρίασ, ο insertion-sort με παραδοςιακό ρουμάνικο χορό, ο
selection-sort με παραδοςιακό τςιγγάνικο χορό, ο shell-sort με τον παραδοςιακό
χορό Székely τθσ Ουγγαρίασ και ο merge-sort με παραδοςιακό γερμανικό χορό
(transylvanian-saxon).
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15. ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΦΥΛΛΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ
Τα φφλλα εργαςίασ περιγράφονται με πολφ λεπτομερι τρόπο.

16. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
Ππωσ και ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει
τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ (κλειςτοφ τφπου), ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα κλπ.
Το λογιςμικό HotPotatoes (και άλλα ανάλογα, όπωσ και οριςμζνεσ επιλογζσ του
Moodle) προςφζρονται για ςυςτθματικι δθμιουργία ερωτθμάτων κλειςτοφ τφπου.
Kρυπτόλεξα μποροφν εφκολα να δθμιουργθκοφν ακόμθ και ςε ζνα υπολογιςτικό
φφλλο.

17. ΤΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΙΟ
Κα εξθγθκεί το κζμα των παρανοιςεων, αυκόρμθτων αντιλιψεων κλπ των
μακθτϊν. Κα δοκοφν φφλλα εργαςίασ τα οποία παρατίκενται παρακάτω.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1

Δραςτθριότθτα 1
Δίνεται ο αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ:
ΓΙΑ i ΑΡΟ 2 ΜΕΧΙ Ν
ΓΙΑ j ΑΡΟ Ν ΜΕΧΙ ι ΜΕ ΒΘΜΑ -1
ΑΝ ΡινΑ* j-1 +>ΡινA* j + ΤΟΤΕ
Τ←ΡινA* j-1 ]
ΡινA* j-1] ←ΡινA* j +
ΡινA[ j ] ←Τ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ

1. Να περιγράψετε λεκτικά τθ λειτουργία του αλγόρικμου
2.

Να εφαρμόςετε τον αλγόρικμο για τον πίνακα *15, 12, 17, -3, 2+ βιμα βιμα.

Δραςτθριότθτα 2
Να εφαρμόςετε τον αλγόρικμο για τον πίνακα *5, 6, 7, 8, 1+ βιμα βιμα.

Δραςτθριότθτα 3
Να εφαρμόςετε τον αλγόρικμο για τον πίνακα *16, 11, 12, 16, 27, 29+ βιμα βιμα.

Συγκρίνετε τισ λφςεισ ςασ με τισ προτεινόμενεσ απαντιςεισ, εντοπίςτε τισ διαφορζσ με τισ
δικζσ ςασ απαντιςεισ και αξιολογιςτε τα λάκθ ςασ.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2

Δραςτθριότθτα 1
A. Δοκιμάςτε να δθμιουργιςετε το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου ςτο λογιςμικό
Scratch:

B. Εφαρμόςτε τον παραπάνω αλγόρικμο ςτον ακόλουκο πίνακα και γράψτε τα
αποτελζςματα βιμα-βιμα (μετά το τζλοσ κάκε επανάλθψθσ).
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Δραςτθριότθτα 2
Α. Αν ορίηαμε ςτθ δεφτερθ γραμμι του αλγορίκμου επανάλαβε ϊςπου i=j τότε τι κα
ςυνζβαινε;
Β. Αν ορίηαμε ςτθν τρίτθ γραμμι του αλγορίκμου όριςε το j=i τότε τι κα ςυνζβαινε;
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3

Δραςτθριότθτα 1
Χρθςιμοποιϊντασ τον αλγόρικμο ταξινόμθςθσ τθσ φυςαλίδασ, ςχεδιάςτε ςτο παρακάτω
κουτί τα βιματα με τα οποία θ μζκοδοσ ταξινομεί τον πιο κάτω πίνακα.

51
26
98
87
11
44
37
27

Δραςτθριότθτα 2
Δθμιουργιςτε το παραπάνω πρόγραμμα ςτο περιβάλλον «Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ» και
δείτε αν είναι ςωςτά τα ενδιάμεςα βιματα που υπολογίςατε.

Δραςτθριότθτα 3
Ριο ςθμείο του πιο πάνω κϊδικα κα αλλάηατε για να αλλάξει θ ςειρά ταξινόμθςθσ?
Δοκιμάςτε τον νζο κϊδικα ςτο περιβάλλον θ «Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ» και δείτε τα
αποτελζςματα.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 4

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

- ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΕΜΡΕΔΩΣΘ

Ρρόςκετεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ
Θζματα εμπζδωςθσ, αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
o

Θ ταξινόμθςθ φυςαλίδασ είναι ο πιο απλόσ και ταυτόχρονα ο πιο γριγοροσ αλγόρικμοσ
ταξινόμθςθσ.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Πταν ο πίνακασ είναι ιδθ ταξινομθμζνοσ, ο αλγόρικμοσ φυςαλίδασ δεν εκτελεί περιττά
βιματα.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Θ ταξινόμθςθ τθσ φυςαλίδασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πίνακα με τφπο
δεδομζνων χαρακτιρα
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Οι δείκτεσ ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα μπορεί να είναι και λογικζσ εκφράςεισ
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Θ ταξινόμθςθ τθσ φυςαλίδασ ταξινομεί τα ςτοιχεία ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα μόνο
ςε αφξουςα ςειρά
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Θ ταξινόµθςθ φυςαλίδασ είναι ο μοναδικόσ αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ που υπάρχει.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Στθν ταξινόμθςθ φυςαλίδασ κατ’ αφξουςα ςειρά ςυγκρίνονται οι τιμζσ από δφο
διαδοχικζσ κελιά και θ μικρότερθ μεταφζρεται ςτο προθγοφμενο κελί.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ

o

Στθν ταξινόμθςθ φυςαλίδασ χρθςιμοποιοφμε τθν αντιμετάκεςθ των τιμϊν δφο
μεταβλθτϊν.
ΣΩΣΤΟ ΛΑΚΟΣ
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18. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

–

Ολοκλθρϊςτε τθ μελζτθ των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ.
Δείτε τθ βιβλιογραφία.
Υπάρχουν δεκάδεσ animations και αναπαραςτάςεισ των αλγορίκμων ταξινόμθςθσ. Οι πιο
γνωςτζσ είναι θ αναπαράςταςθ με δθμοτικοφσ χοροφσ κυρίωσ τθσ ουμανίασ, Ουγγαρίασ,
αλλά και άλλων χωρϊν. Για παράδειγμα:
http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4
http://www.youtube.com/watch?v=_h3aMVBe8k8
http://www.youtube.com/watch?v=IkByxya0qxc
http://www.youtube.com/watch?v=YKlDz1J3TSw
http://www.youtube.com/watch?v=ty-fpXXydm8
http://www.youtube.com/user/AlgoRythmics
http://www.youtube.com/watch?v=lUqFelc84XE
http://www.youtube.com/watch?v=MtcrEhrt_K0
http://www.youtube.com/watch?v=MU8tn11Nv5s
http://www.youtube.com/watch?v=UnK5ueUgc88

αλλά και άλλεσ παρουςιάςεισ:
http://www.youtube.com/watch?v=_r0gV2hQYf0
http://www.youtube.com/watch?v=t8g-iYGHpEA
http://www.youtube.com/watch?v=F-7kk4lY_mQ
http://www.youtube.com/channel/HCzMRkM_BeQd8
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Ενότθτα Σεναρίου 6
Ειςαγωγι ςτθ γλϊςςα Logo
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ Logo
1.

ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Δηζαγσγή ζηνλ ζπλαξηεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα Logo-like πεξηβάιινληα: ην
πεξηβάιινλ LogoMSW

2.

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 2 έσο 4 δηδαθηηθέο ψξεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ
καζεηψλ.

3.

ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΤΓΧΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ

Πξφθεηηαη γηα δηδαθηηθφ ζελάξην κηαο εηζαγσγήο θαη αξρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε γιψζζα
Logo θαη επνκέλσο κπνξεί λα δηδαρζεί θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα (κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο)
θαη ζην Γπκλάζην. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζπληζηά πεξηζζφηεξν
πεξηβάιινληα νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (φπσο ην Scratch ή ην Game Μaker), αιιά
ελδερνκέλσο ε πνιππινθφηεηα ελφο πεξηβάιινληνο Logo λα επηηξέπεη δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο
κεγάιε δηδαθηηθή επηβάξπλζε. ηηο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα Παξαξηήκαηα πεξηγξάθνληαη
πνιιά πεξηβάιινληα θαη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (αθφκε θαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία).

4.

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Oη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ είλαη νη εμήο:
(1) εηζαγσγή ζε έλα πξνγξακκαηηζηηθφ κηθξφθνζκν
(2) εηζαγσγή ζηηο γιψζζεο ηχπνπ Logo (Logo-like)

5.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

To ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ πεξηιακβάλεη 5 θχιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο,
κε απμαλφκελε δπζθνιία.
Σα δπν πξψηα είλαη εηζαγσγηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ηε γιψζζα MSWLogo: βαζηθέο εληνιέο
θίλεζεο ηεο ρειψλαο θαη δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ.
Σν ηξίην θχιιν εξγαζίαο δίλεη έκθαζε ζηηο παξακέηξνπο. Σα θχιια εξγαζίαο 4 θαη 5 είλαη
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πην πξνεγκέλα, θαζψο αλαθέξνληαη ζε δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο πνπ δελ ζρεηίδνληαη θαη’
αλάγθε κε ην γξαθηθφ κέξνο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο
αλαδξνκήο.

6.

ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΛΤΗ – ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ
ΔΝΑΡΙΟΤ

Τπάξρνπλ δεθάδεο παξαιιαγέο ηεο γιψζζαο Logo, έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο «θιψλσλ»
(ειεχζεξσλ αιιά θαη εκπνξηθψλ πξντφλησλ) θαη αλαξίζκεηα πεξηβάιινληα εκπλεπζκέλα απφ
ηηο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο εθδφζεηο ηεο Logo θαη Logo-like
πεξηβαιιφλησλ. Ο πίλαθα είλαη ελδεηθηηθφο.
Μικρόκοςμοσ

Λδιαίτερα Χαρακτθριςτικά
Βαςίςτθκε ςτθ Logo, αλλά δόκθκε βαρφτθτα κατά τθ ςχεδίαςι του
ςτθν αποφυγι των αδυναμιϊν τθσ.
Χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία προςομοιϊςεων.

Boxer
(diSessa 1986)

Ραρζχει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ διαδικαςιϊν δυναμικισ
προςομοίωςθσ (animation) ςε ζνα πρόγραμμα Logo.

LOGOmotion

Μςωσ θ πλζον διαδεδομζνθ ζκδοςθ τθσ Logo. Διατίκεται δωρεάν.
http://www.softronix.com/logo.html
Ρεριβάλλον που αναπτφχκθκε ςτο MIT και χρθςιμοποιείται κυρίωσ
για τθ δθμιουργία μικρόκοςμων και των προγραμματιςμό
προςομοιϊςεων, με ςκοπό τθ διερεφνθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ.
Επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ του περιβάλλοντοσ και των
πρωταγωνιςτϊν του μζςω παράλλθλου προγραμματιςμοφ.
Αποτελεί εξζλιξθ τθσ StarLogo και αναπτφχκθκε κυρίωσ για τθ
δθμιουργία προςομοιϊςεων.
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
Ραραλλαγι τθσ Logo για τθ διδαςκαλία των αρχϊν του
παράλλθλου προγραμματιςμοφ.
Ραραλλαγι τθσ Logo με ιδιαίτερεσ γραφικζσ δυνατότθτεσ, θ οποία
απευκφνεται ςε παιδιά μικρισ θλικίασ.
Ενςωματϊνει ζναν εκδότθ ςφνταξθσ και τεχνικζσ άμεςθσ
διαχείριςθσ. http://www.logo.com/download/index.html

ΜSW Logo

StarLogo
(Resnick 1994)

NetLogo
MultiLogo
SuperLogo

Χελωνόκοςμοσ
ΕasyLogo

και

Εκδόςεισ Logo – παρουςιάηονται εκτενζςτερα ςε κατοπινι ενότθτα

ΤΝG Logo

Αποτελεί εξζλιξθ τθσ StarLogo. Αναπτφχκθκε κυρίωσ για τθ
δθμιουργία θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν ςτο MIT.

LadyBug, Kara,

Ρεριβάλλοντα που ζχουν ομοιότθτα με τθ Logo αλλά δεν απαιτοφν
γραπτζσ εντολζσ

Light-Bot
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Lego Mindstorms,
Karel, ObjectKAREL,
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ομποτικζσ καταςκευζσ (πραγματικζσ ι προςομοιοφμενεσ ςτθν
οκόνθ) ςε ςτενι ςχζςθ με τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Logo

Οξηζκέλεο απφ ηηο παξαιιαγέο ηεο Logo πεξηγξάθνληαη ζε κεζεπφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ
παξφληνο ζελαξίνπ, ελψ άιιεο απνηεινχλ μερσξηζηέο ζελάξηα ή δξαζηεξηφηεηεο
θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε άιια ζελάξηα. Ζ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην παξφλ ζα δεκηνπξγνχζε κηα
δπζαλάινγα κεγάιε ελφηεηα.
Σα ζπλεζηζκέλα πεξηβάιινληα ηεο Logo δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα απνθιεηζηηθά ζε
γξαθηθέο εθαξκνγέο , αιιά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη πινπνίεζεο αιγνξίζκσλ πνπ
επεμεξγάδνληαη, αξηζκνχο, ζπκβνινζεηξέο θαη δνκέο δεδνκέλσλ. Χζηφζν, ε κεγάιε
πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ηα πεξηβάιινληα απηά θάλνπλ ρξήζε ησλ
γξαθηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Logo.
Σα ζπλήζε πεξηβάιινληα Logo ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην παξάδεηγκα ηνπ ζπλαξηεζηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηελ έλλνηα φηη θάζε πξφγξακκα απνηειεί έλα είδνο ζπλάξηεζεο ε
νπνία ιακβάλεη σο φξηζκα ηα δεδνκέλα θαη εμάγεη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο
ζπλάξηεζεο.
Απηφ εθ πξψηεο φςεσο κπνξεί λα κελ είλαη ζεκαληηθφ, αιιά απφ δηδαθηηθή άπνςε ζεκαίλεη
κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Έηζη δεδνκέλεο κηαο ζπλάξηεζεο F(X,Y), νπνία δέρεηαη σο φξηζκα δπν αξηζκνχο θαη
επηζηξέθεη (σο έμνδν, σο απνηέιεζκα) ην κηθξφηεξν απφ ηνπο δπν, ην πξφβιεκα ηνπ
ππνινγηζκνχ ηνπ ειαρίζηνπ απφ έλα ζχλνιν αξηζκψλ αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε δπν
δηαθνξεηηθά είδε πξνγξακκαηηζκνχ:
(Α) ζην κνληέιν ηνπ δηαδηθαζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πξνζδηνξίδεηαη θάπνηνο αξηζκφο σο
ειάρηζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ειάρηζηνο απηφο ζπγθξίλεηαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ
ζπλφινπ, αληηθαζηζηάκελνο θάζε θνξά απφ θάπνην ζηνηρείν ηνπ ζπλφινπ εάλ είλαη κηθξφηεξν
ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν.
(Β) ζην κνληέιν ηνπ ζπλαξηεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα δεδνκέλα ζεσξνχληαη φηη
απνηεινχλ κηα ιίζηα (κηα ζεηξηαθή δνκή ζηελ νπνία είλαη γλσζηφ ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν
ζηνηρείν θαη είλαη πξνζπειάζηκν ην επφκελν θαη ην πξνεγνχκελν ζηνηρείν θάζε γλσζηνχ
ζηνηρείνπ). Ο ειάρηζηνο ηφηε πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: αλ ε ιίζηα έρεη έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν
Υ, είλαη ν Υ, αιιηψο είλαη ν F(X,Y) φπνπ Υ είλαη ην πξψην ζηνηρείν ηεο ιίζηαο θαη Τ ν
ειάρηζηνο ηεο ιίζηαο πνπ απνκέλεη αλ απφ ηελ αξρηθή αθαηξέζσ ην Υ.
Σν ζπλαξηεζηαθφ κνληέιν θάλεη ινηπφλ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο αλαδξνκήο.
Σν κνληέιν απηφ δέρηεθε πνιχ ηζρπξή θξηηηθή γηα 2 ιφγνπο:
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(α) είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ κε φξνπο ππνινγηζηηθνχ θφζηνπο: ν ππνινγηζηηθφο ρξφλνο
κπνξεί λα είλαη πξαθηηθά πάξα πνιχ κεγάινο, θαζψο ην ζχζηεκα δε κπνξεί λα είλαη
βειηηζηνπνηεκέλν γηα θάζε πξφβιεκα θαη επηπιένλ ζηηο αλαδξνκηθέο ζπλαξηήζεηο
ρξεζηκνπνηείηαη πνιιή εζσηεξηθή κλήκε.
(β) εθηφο απφ ηεηξηκκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα (νη ζπλαξηήζεηο δειαδή)
είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθα θαη σο εθ ηνχηνπ πνιχ δχζθνια ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηα
ηνπο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηνπο. Οη επηθξηηέο απηνχ ηνπ είδνπο πξνγξακκαηηζκνχ
ηζρπξίδνληαη φηη, θαηά θάπνην ηξφπν, «θξχβεη» ηηο ππνινγηζηηθέο θαη αιγνξηζκηθέο δπζθνιίεο
απφ ην ρξήζηε.
Χζηφζν, ην κνληέιν ην ζπλαξηεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζθέξεη ιχζεηο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο απξφζκελα απιέο θαη βνεζά ζηελ θαηαλφεζε πνιιψλ δηαδηθαζηηθψλ
αιγνξίζκσλ.
Σππηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν πχξγνο ηνπ Αλφτ, ηνπ νπνίνπ ε ιχζε (ζρεηηθφο θψδηθαο) γηα
νηνλδήπνηε αξηζκφ δίζθσλ είλαη πνιχ κηθξή:

to hannoi :numberdisks :a :b :c
ifelse :numberdisks = 1 [(print "ΕΝΑΣ "ΔΙΣΚΟΣ "ΑΠΟ "ΤΟ :a "ΣΤΟ
:b)]
[hannoi :numberdisks - 1 :a :c :b
(print "ΕΝΑΣ "ΔΙΣΚΟΣ "ΑΠΟ "ΤΟ

:a "ΣΤΟ :b)

hannoi :numberdisks - 1 :c :b :a]
end
(πξνζνρή ! ζην πεξηβάιινλ ηεο MSW Logo πξέπεη νη εληνιέο λα είλαη ζε κηα ζεηξά)
Ζ αλαδξνκή κπνξεί εμίζνπ εχθνια, ζην πεξηβάιινλ ηεο Logo, λα εθαξκνζηεί θαη ζε
γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ηππηθή πεξίπησζε ηα fractals).
Βέβαηα ε ρξήζε ηεο απαηηεί κηα εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ (καζεηψλ) κε νξηζκέλεο έλλνηεο
πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλακθηζβήηεηα έρεη έλα κεγάιν βαζκφ δηαλνεηηθήο πνιππινθφηεηαο:
ε εθαξκνγή ηεο ζεκαίλεη ηελ «εθκεηάιιεπζε» κεξηθψλ ιχζεσλ, πξηλ θαλ απηέο
πξνζδηνξηζηνχλ. Έλα αλάινγν απνηειεί ζηα Μαζεκαηηθά ε δηδαζθαιία θαη ε ρξήζε ηεο
ιεγφκελεο επαγσγηθήο κεζφδνπ γηα απνδείμεηο πξνηάζεσλ πνπ εμαξηψληαη απφ θάπνην
θπζηθφ αξηζκφ Ν θαη επηρεηξνχκε λα απνδείμνπκε φηη ηζρχνπλ γηα θάζε Ν (γηα παξάδεηγκα
καζεκαηηθνί ηχπνη). Απαηηείηαη κεγάιε αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα γηα ηε ρξήζε ηνπο.
Έηζη ε δηδαζθαιία ηεο αλαδξνκήο παξακέλεη έλα ζέκα πνπ παξακέλεη αλνηρηφ. Πάλησο ε
Logo, σο πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο κειέηεο ζρεκάησλ (γεσκεηξηθψλ θαη
άιισλ), δελ απαηηεί ηε ρξήζε αλαδξνκηθψλ κεζφδσλ παξά κφλν ζε έλα πνιχ πξνεγκέλν
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επίπεδν.
Πάλησο ην πεξηβάιινλ ηεο Logo δελ είλαη απζηεξά δνκεκέλν θαη επηηξέπεη εθρσξήζεηο, ηε
ρξήζε πηλάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηππηθφ δηαδηθαζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.
Θα πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη ε Logo θαη ε δηδαζθαιία ηεο ζπλδένληαη πνιχ ζηελά κε ηα
Μαζεκαηηθά – κάιηζηα ν επηλνεηήο ηεο Logo S. Papert αλαθέξεη φηη νξακαηίζηεθε ηε Logo
σο έλα είδνο «Μαζεκαηνρψξαο» ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα καζαίλνπλ Μαζεκαηηθά, κε έλα
θπζηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, ιχλνληαο πξνβιήκαηα «εθεί», φπσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο
γηα λα κάζεη θαλείο Αγγιηθά είλαη λα πάεη θαη λα δήζεη ζηελ Αγγιία, γηα λα κάζεη Γεξκαληθά
ζηε Γεξκαλία θ.ν.θ.
Ζ Logo απνηειεί ην πξνζθηιέζηεξν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο Καζεγεηέο
Μαζεκαηηθψλ θαη ζηα ζελάξηα ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα ΚΔ
πεξηιακβάλνληαη θαη ζελάξηα κε Logo.
Θα πξέπεη ηέινο λα ηνληζηεί φηη ε Logo είλαη κηα πνιχ επέιηθηε γιψζζα: κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη
επηηξέπεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κεγάιεο πνιππινθφηεηαο. Απηφ ηελ θάλεη πνιχ
θαηάιιειε γηα ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ επηηξέπεη ηελ επίιπζε θαη δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ
πνιιψλ εηδψλ θαη επηπέδσλ δπζθνιίαο. Βέβαηα είλαη αξθεηά απνκαθξπζκέλε απφ ηα ηππηθά
κνληέια δηαδηθαζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ – πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επαγγεικαηηθά θαη
αθαδεκατθά πεξηβάιινληα – αιιά είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ ελλνηψλ ησλ
αιγνξίζκσλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ3.

7.

ΥΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΜΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ («πξνζηηζέκελε αμία» θαη αληίινγνο,
επηθπιάμεηο, πξνβιήκαηα)

To δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο.
To πξνηεηλφκελν πεξηβάιινλ MSW δελ είλαη ην κφλν, αιιά έλα απφ ηα πην πιήξε θαη
δηαδεδνκέλα παγθνζκίσο.
Ζ δηεπαθή ηνπ δελ είλαη πιήξσο βαζηζκέλε ζε εηθνλίδηα, φπσο άιιεο εθδφζεηο ηεο Logo,
αιιά απηφ δελ είλαη θαη’ αλάγθε αξλεηηθφ: ε δηαηχπσζε ησλ ζρέζεσλ κε θεηκεληθφ ηξφπν
(αληί γηα δηαρείξηζε εηθνληδίσλ απνθιεηζηηθά) πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ έθθξαζε
ησλ ιχζεσλ, αθξηβέζηεξα απνηειεί κέξνο, ηκήκα ηεο γλψζεο πνπ επηζπκνχκε λα απνθηήζνπλ
3

Αλαθέξσ κόλν γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ γεγνλόηνο όηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Grenoble (Γαιιία) έλα κάζεκα ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ζην Τκήκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηνύζε επί
πνιιά έηε σο απνθιεηζηηθό πεξηβάιινλ κηα έθδνζε ηεο Logo, πνιύ όκνηα κε ηελ MSWLogo. Παξόκνηεο
δηδαζθαιίεο γηλόηαλ θαη ζε άιια παλεπηζηήκηα όπσο ζην Paris VI αθόκε θαη ζην ηξίην έηνο ησλ
ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο. Έλα ηππηθό project ζην κάζεκα ήηαλ ε θαηαζθεπή ζηε Logo ελόο mini
interpreter ηεο BASIC.
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νη καζεηέο.
ηα πνιιά πεξηβάιινληα Logo πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θαηνπηλέο ελφηεηεο ππάξρνπλ δηεπαθέο
πνπ είλαη θαζαξά γξαθηζηηθέο θαη επνκέλσο έρνπλ ηα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα. Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ζελάξην ηεο παξνχζαο βαζίδνληαη
ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο θεηκεληθνχ ηχπνπ.
Με έλα γεληθφ ηξφπν, αλ θαη ηα πεξηβάιινληα Logo δίλνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα
επεμεξγαζία ησλ ζπλήζσλ αληηθεηκέλσλ (αξηζκψλ, δνκψλ δεδνκέλσλ, ζπκβνινζεηξψλ),
σζηφζν, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθαιηψλ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ γξαθηθψλ
δπλαηνηήησλ ηεο Logo. ηα πεξηβάιινληα Logo, ε ζρεδίαζε αθφκε θαη πνιχπινθσλ
ζρεκάησλ (νξηζκέλεο θαηεγνξίαο) είλαη ζρεηηθά απιή.
Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχλνιν απφ ειάρηζηεο απιέο εληνιέο επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε ζρεκάησλ
κε ζχλζεηε δνκή:
to polla :A :B :C
repeat :C [polygono :A :B

rt 360 / :C]

end
to polygono :A :B
repeat :B

[fd :A rt 360 / :B ]

end

H ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ
θαη ηερληθψλ ζηνπο αιγνξίζκνπο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή.
Σν κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ πεξηβαιιφλησλ είλαη φηη ε «κεηάβαζε» ζε πην θιαζηθά
πξνγξακκαηηζηηθά

ζηπι

(δειαδή

ε

δηδαζθαιία

ηνπ

δηαδηθαζηηθνχ

ή

ηνπ

αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ) κπνξεί λα απνδεηρζεί πην πεξίπινθε απφ δηδαθηηθή
άπνςε, αλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ ζπλεζίζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πξνγξακκαηηζηηθφ ζηπι.
Χο κεηνλέθηεκα επίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη θαηά θαλφλα ηα κελχκαηα
ιάζνπο είλαη ειάρηζηα πιεξνθνξηαθά γηα ηνλ αξράξην ρξήζηε. Έηζη, έλα ιάζνο
πιεθηξνιφγεζεο (γηα παξάδεηγκα ε παξάιεηςε ηνπ ζπκβφινπ «:» πξηλ απφ κηα παξάκεηξν,
πξνθαιεί έλα ηειείσο δπζλφεην γηα ην ρξήζηε κήλπκα.
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8.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
ΓΤΚΟΛΙΧΝ ΣΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ

/

ΠΡΟΒΛΔΦΗ

Οη ζπλεζέζηεξεο δπζθνιίεο ελφο αξράξηνπ πξνγξακκαηηζηή εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ
ηδηαίηεξε «γεσκεηξία» ηεο Logo.
O καζεηήο ή ε καζήηξηα, πξέπεη λα ζπλεζίζεη ζηελ ηδέα φηη ε γεσκεηξία ηεο ρειψλαο είλαη
κάιινλ «ηνπηθή», δειαδή, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηε ρειψλαο θαη φρη ηνπ
ρξήζηε. Ο ρξήζηεο νθείιεη λα νδεγήζεη ηε ρειψλα, γηα παξάδεηγκα λα αιιάμεη θαηεχζπλζε
θαηά κηα δεδνκέλε γσλία, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ρειψλα «βιέπεη» ην ρψξν θαη φρη κε
ηνλ ηξφπν πνπ ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ νζφλε.

9.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ
ΘΔΧΡΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ - ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ

Σα

πεξηβάιινληα

Logo

θαη

ηδηαίηεξα

απηφ

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

ζην

ζελάξην,

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο.
Σα πεξηβάιινληα απηά θαηά θαλφλα «πξνζνκνηψλνπλ» θπζηθέο θαηαζηάζεηο (ή θαηαζηάζεηο
πνπ έρνπλ πξνθαλή ραξαθηεξηζηηθά), ζηηο νπνίεο κηα νληφηεηα (ζπλήζσο ξνκπφη, θάπνην
δψν φπσο κηα ρειψλα, κηα παζραιίηζα θ.ά.) εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξακκαηηζηή-ρξήζηε
ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ν καζεηήο ή ε καζήηξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πεξηβάιινλ
εμνηθεηψλεηαη πνιχ γξήγνξα κε απηφ, ελψ ηαπηφρξνλα ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ελφο
πξνγξάκκαηνο είλαη ακέζσο νξαηφ θαη επνκέλσο ν έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηνπ είλαη
πξνθαλήο. Έλα κεγάιν κέξνο ινηπφλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην output ησλ απνηειεζκάησλ (νξζφηεηα θαη εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ)
πξνθχπηεη κε έλαλ άκεζν ηξφπν, ράξε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα
παξάδεηγκα, φηαλ ε «ρειψλα» (ζηηο ηππηθέο εθδφζεηο ηεο Logo) δερζεί εληνιέο λα
κεηαθηλεζεί ζε κηα κεγάιε απφζηαζε, κπνξεί λα «βγεη» εθηφο νζφλεο – πξάγκα πνπ
ζεσξείηαη «θπζηθφ» - θαη κάιηζηα λα εκθαληζηεί (θαη λα ζπλερίζεη ηελ θίλεζή ηεο) απφ ηελ
αληηθξηλή πιεπξά ηεο νζφλεο. Αληίζηνηρα, φηαλ ζε έλα πην ηππηθφ πεξηβάιινλ
πξνγξακκαηηζκνχ φπσο, γηα παξάδεηγκα, κηαο BASIC, ν ρξήζηεο δίλεη εληνιή γηα εθηχπσζε
ελφο κελχκαηνο

1000 θνξέο

- φπσο ζην αθφινπζν παξάδεηγκα ζε Small Basic

(http://smallbasic.com/):
for i=1 To 100
TextWindow.WriteLine("BBBB")
EndFor
ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη απξνζδφθεην γηα ην ρξήζηε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

155 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε.
Δπίζεο ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ε δηαρείξηζε ηεο νληφηεηαο πνπ «κεηαθηλείηαη» ζεκαίλεη
φηη κπνξεί, ζε θάπνην βαζκφ, λα κελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηα νπνία ζα πξέπεη
λα εηζαρζνχλ απφ ην πιεθηξνιφγην απφ ην ρξήζηε. Ζ δηαρείξηζε ινηπφλ ηεο εηζφδνπ θαη
εμφδνπ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ απινπνηεκέλε. Ζ χπαξμε ηέινο κηαο
«νληφηεηαο» ηελ νπνία θαηεπζχλεη ν ρξήζηεο, πξνζδίδεη έλαλ παηγληψδε ραξαθηήξα ζην
πεξηβάιινλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ.
Λφγσ ηεο απιφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ αλακέλεηαη ηδηαίηεξνο δηδαθηηθφο ζφξπβνο.

10. ΥΡΗΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΠΗΓΧΝ
Δθηφο απφ ηε ζπλήζε βηβιηνγξαθία γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ππάξρεη κηα
πινπζηφηαηε βηβιηνγξαθία θαη δηθηπνγξαθία εηδηθά γηα ηηο γιψζζεο Logo.
Αλαθέξνληαη γηα ιφγνπο ηζηνξηθφηεηαο θαη κφλν ηα βηβιία ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο Seymour
Papert, (καζεηή ηνπ J. Piaget), εξεπλεηή ηνπ ΜΗΣ
To Perceptrons (1969), ην δηάζεκν Mindstorms (δεθαεηία 1970, εθδνκέλν θαη ζηα ειιεληθά
κε ηνλ ηίηιν «Ννεηηθέο ζχειιεο») πνπ πεξηέρεη νινθιεξσκέλε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε Logo
θαη ην The Children Machine.
Βηβιία ηνπ Μitchel Resnick, ηνπ Andrea di Sessa, ηνπ Brian Harvey (δεκηνπξγνχ ηεο
MSWLogo θαη ζπγγξαθέα ελφο ηξίηνκνπ έξγνπ γηα κηα εηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ
Τπνινγηζηψλ κε ηε Logo)θαη άιισλ εξεπλεηψλ πεξηέρνπλ επίζεο πνιχηηκεο ηδέεο γηα ηε
Logo.
Απφ ηα πνιιά Γηεζλή πλέδξηα γηα ηε Logo μερσξίδεη ε ζεηξά ησλ πλεδξίσλ Eurologo, ηα
νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηνλνκάζηεθαλ ζε Constructionism4 (φξν πνπ επηλφεζε ν
Seymour Papert θαη είλαη εκπλεπζκέλνο απφ ηνλ Constructivism ηνπ J. Piaget).

11. ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΗ ΘΔΧΡΙΑ ΜΑΘΗΗ
Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο είλαη ηππηθά θνλζηξνπθηηβηζηηθέο: ζηνπο
καζεηέο πξνηείλνληαη κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα επηιχζνπλ ζην
πεξηβάιινλ ηεο Logo. Οη καζεηέο, κπνξνχλ, εξγαδφκελνη ζε νκάδεο, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ηηο ζπλδπάζνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη εμάιινπ, θαζηζηά εκθαλή ηε ιεηηνπξγία θαη

4

Τν Σπλέδξην Constructionism 2012 έγηλε ζηελ Αζήλα.
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αμία ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κεζφδσλ, ελλνηψλ, ηερληθψλ θιπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζην
πεξηβάιινλ ηεο Logo ε αλάδξαζε απφ ην ζχζηεκα, ην ζρήκα πνπ δεκηνπξγείηαη (ή ην
κήλπκα ιάζνπο) είλαη απνιχησο ελδεηθηηθφ ηα νξζφηεηαο ηεο ιχζεο.
Ζ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεζφδσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα
πξνθχςεη κέζα απφ θνηλσληνγλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο, εθφζνλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε
νκάδεο.

12. ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΣΑΒΟΛΧΝ
Γελ θαίλεηαη λα έρνπκε.

13. ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΣΑΞΗ – ΔΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΑΗ
Πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα νξγαλσζνχλ ζε νκάδεο ησλ 2-3 (ην πνιχ) αηφκσλ.
Ζ νξγάλσζε απηή επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ
ηελ επίιπζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνβιεκάησλ σο έλα θνηλφ project, σο κηα θνηλή
πξνζπάζεηα θαη φρη σο αηνκηθέο δξάζεηο.
Θα πξέπεη πάλησο λα δνζεί πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο (ηεο
ζεκαζίαο δειαδή) ησλ εληνιψλ ηεο Logo είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ πξφνδφ
ηνπο.

14. ΔΠΔΚΣΑΔΙ/ΓΙΑΤΝΓEΔΙ ΣΧΝ ΔΝΝΟΙΧΝ Η ΣΧΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Γηαζπλδέζεηο θαη επεθηάζεηο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα θαη ηηο
ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο.

15. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΧΝ ΔΡΓΑΙΑ
Σα θχιια εξγαζίαο δελ απαηηνχλ πεξαηηέξσ αλάιπζε, θαζψο πεξηγξάθνπλ ηηο εηζαγσγηθέο
εληνιέο θαη έλλνηεο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο Logo.
Γηα ην πξψην θχιιν εξγαζίαο
Οη πξψηεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην
πεξηβάιινλ ηεο Logo. Οη καζεηέο, ζπλεξγαδφκελνη, ζα εηζαρζνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο MSW
Logo θαη ζα εληνπίζνπλ ηα κέξε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα εξγαζηνχλ.
Οη καζεηέο, ελδερνκέλσο έρνπλ απφ άιια καζήκαηα κηα εμνηθείσζε κε ηα πξνγξακκαηηζηηθά
πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Δίλαη επίζεο ελδερφκελν λα έρνπλ ήδε γλσξίζεη άιια «είδε»
πξνγξακκαηηζκνχ. Χζηφζν, απηφ δελ είλαη βέβαην θαη έηζη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα
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ζε κεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβάιιφλησλ

πξνγξακκαηηζκνχ γεληθά θαη ηεο Logo εηδηθφηεξα: πξέπεη λα εμεγήζεη κε απιφ ηξφπν φηη
πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ην ζχζηεκα (ε Logo) θαηαλνεί κφλν ζπγθεθξηκέλεο
εθθξάζεηο θαη αληαπνθξίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πάληνηε ηνλ ίδην, ζηηο εληνιέο ηνπ
ρξήζηε (παηδηψλ).
Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη, ελδερνκέλσο, γηα ηελ πξψηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ
νπνία ζα έιζνπλ ζε επαθή ηα παηδηά κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά είλαη ζρεηηθά κηθξήο
ειηθίαο: ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε πξνζνρή ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο
έλλνηεο κπνξεί λα είλαη δχζθνιεο γηα ην επίπεδφ ηνπο.
ε θάζε πεξίηπησζε πάλησο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα
αληηκεησπίζεη, κεξηθέο θνξέο, κηα ζηάζε απαμίσζεο απφ ηα παηδηά, ηα νπνία βξίζθνπλ
απνγνεηεπηηθφ ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγάιν (δηαλνεηηθφ) θφπν θαη
πξνζπάζεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «θησρφ» απνηέιεζκα – φπσο έλα απιφ ζρήκα, ην
νπνίν κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα δσγξαθίζνπλ ζε έλα άιιν πεξηβάιινλ.
ηα πξψηα απηά καζήκαηα, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο
ησλ ελλνηψλ.
Σν πεξηβάιινλ επίζεο ηεο Logo, δελ είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί.
Θα πξέπεη πάλησο λα δνζεί κηα ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα κελχκαηα ιάζνπο: πνιχ ζπρλά (εθηφο
ηνπ φηη είλαη ζηελ Αγγιηθή) είλαη εμαηξεηηθά δπζλφεηα θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζην πξαγκαηηθφ
πξφβιεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα κεξηκλήζεη ηδηαίηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
κελπκάησλ. Καζψο είλαη κεξηθέο θνξέο πνιχπινθε ε πιήξεο εμήγεζε ηνπο, κπνξεί απιά λα
εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο ηα ζεκεία ηα νπνία πξνθαινχλ ζπλήζσο κελχκαηα ιάζνπο (π.ρ.
εληνιέο κε ιαλζαζκέλε γξαθή θιπ).
Αληίζεηα, είλαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνληα, απφ δηδαθηηθή άπνςε, ηα ζεκεία ζηα νπνία ηα
απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα αλακελφκελα.
Να ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρνπλ εληνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε γξαθηζηηθά ζηνηρεία φπσο ην
πάρνο ηεο γξακκήο, ην ρξψκα ηεο «γξαθίδαο», ηε δπλαηφηηεα «βαθήο» κηαο θιεηζηήο
πεξηνρήο θιπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ εληνιέο απηνχ ηνπ είδνπο, αλάινγα
κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία απεπζχλνληαη.
Γηα ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο
Σν πξφβιεκα ηεο ιαλζαζκέλεο, θαηά θαλφλα, θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ρειψλα
ζρεκαηίδεη ην ηεηξάγσλν είλαη ηππηθφ: νη καζεηέο, εξκελεχνπλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, ηε
γσλία ησλ 90 κνηξψλ σο εζσηεξηθή γσλία ηνπ ηεηξαγψλνπ, αληί γηα ην νξζφ – εμσηεξηθή
γσλία.
Δίλαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαθεξζεί ζηε Γεσκεηξία ηεο ρειψλαο θαη
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ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ρειψλα – εθηειψληαο επαθξηβψο ηηο εληνιέο πνπ ηεο
δίλνπκε.
εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο ε θαηαζθεπή ησλ πνιπγψλσλ – φπνπ νη καζεηέο πξέπεη λα
έρνπλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν ψζηε λα ππνινγίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηνπο
γσλίεο.
Σν «άικα» πξνο ηνλ θχθιν είλαη έλα ζεκείν πνπ ζέιεη πξνζνρή θαη ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη
είλαη έλα ζρήκα πνπ «κνηάδεη» κε θχθιν, αιιά είλαη έλα πνιχγσλν κε πνιιέο πιεπξέο πνπ
έρνπλ κηθξφ κήθνο (αξθεί λα απμεζεί ην κήθνο ηνπο γηα λα θαηαζηεί εκθαλέο ην φηη δελ
πξφθεηηαη γηα θχθιν, αιιά γηα πνιχγσλν).
ε ζπλδπαζκφ κε ην επφκελν θχιιν, θαη εθφζνλ νη καζεηέο έρνπλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν,
ε δεκηνπξγία ησλ πνιπγψλσλ ζα κπνξνχζε λα παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο έηζη ψζηε κηα
εληνιή ηνπ είδνπο polygono 100 9, λα είλαη αξθεηή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαλνληθνχ
ελλεαγψλνπ.
Γηα ην ηξίην θχιιν εξγαζίαο
Οη δηαδηθαζίεο θαη κάιηζηα κε παξακέηξνπο απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ «εξγαιείν» επίιπζεο
πξνβιεκάησλ είηε πξνγξακκαηηζηηθψλ, είηε γεληθφηεξσλ. Αληηζηνηρεί, ζε θάπνην βαζκφ, κε
ηελ ηδέα κηαο δηαλνεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ζεκαληηθή νηθνλνκία
δπλάκεσλ: θαηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο δε καο απαζρνινχλ ηα ππνπξνβιήκαηα ησλ
νπνίσλ ηε ιχζε γλσξίδνπκε.
Απηφ κηα θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ – ηελ νπνία, σζηφζν,
εθαξκφδνπκε ρσξίο λα ηε ζπλεηδεηνπνηνχκε.
Πνιχ ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε νλνκαηνδνζία ησλ δηαδηθαζηψλ: κηα νλνκαηηζκέλε
δηαδηθαζία εθηειεί έλα «έξγν» θαη αξθεί ε «θιήζε» ηεο ζην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ψζηε ε Logo λα εθηειέζεη ην έξγν απηφ.
Σέινο νη παξάκεηξνη απνηεινχλ έλα θεθάιαην κε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο επηηξέπνπλ ηηο
γεληθεχζεηο: κηα «θαξέθια» έρεη κηα γεληθή πεξηγξαθή θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ
βιέπσ ζηελ νζφλε ηνπ ΖΤ δελ είλαη παξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν ηεο γεληθεπκέλεο
πεξηγξαθήο.
Γηα ην ηέηαξην θαη ην πέκπην θχιιν εξγαζίαο
Σα θχιια απηά (θπξίσο ην πέκπην) πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πνεγκέλεο,
απαηηνχλ δειαδή κεγάιε δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηε ρξήζε ηνπο (θπξίσο ην 5ν θχιιν). Σν
παξαπάλσ θχιιν θαιχπηεη πνιχ πεξηζζφηεξα αληηθείκελα απφ φζα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ
ζην πιαίζην κηαο σξηαίαο δηδαζθαιίαο – ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ην
ζελάξην ζηηο θαηά πεξίπησζε δηδαθηηθέο αλάγθεο.
Ζ Logo πξνζθέξεηαη θαη’ εμνρή γηα ηε κειέηε ζπλαξηήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο αλαδξνκήο.
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Βέβαηα, ε αλαδξνκή θαη ν ζπλαξηεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο παξνπζηάδνπλ κηα
πνιππινθφηεηα ε νπνία εχθνια κπνξεί λα γίλεη πνιχ ζεκαληηθή θαη άξα νη αληίζηνηρεο
έλλνηεο θαη ηα πξνβιήκαηα λα είλαη δχζθνια γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο. Χζηφζν ε επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.
Θα δνχκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα πινπνηνχκε κηα «ζηξαηεγηθή» επίιπζεο πξνβιεκάησλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Logo.
H ζηξαηεγηθή απηή, κπνξεί, κε έλα γεληθφ ηξφπν, λα πεξηγξαθεί σο εμήο:
Αλ ζέισ λα πξνζδηνξίζσ έλα ζηνηρείν ελφο ζπλφινπ κε κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ή λα
εθαξκφζσ κηα δηαδηθαζία ζε έλα ζχλνιν αξηζκψλ, ηφηε ην πξφβιεκα κνπ κπνξεί λα ιπζεί
πνιχ εχθνια σο εμήο: αλ είλαη ηεηξηκκέλε πεξίπησζε (γηα παξάδεηγκα ην ζχλνιν έρεη έλα θαη
κνλαδηθφ ζηνηρείν) ηφηε ε ιχζε είλαη πξνθαλήο. Αλ φκσο ην ζχλνιν δελ έρεη έλα θαη κφλν
ζηνηρείν, ηφηε ην ζηνηρείν πνπ ςάρλσ ζα είλαη ζηα ππφινηπα θαη επνκέλσο εθαξκφδσ εθ λένπ
(αλαδξνκή) ηε δηαδηθαζία πνπ κφιηο παξαπάλσ πεξηγξάθνπκε.
Σα ζρήκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε αλαδξνκή (φπσο ε ληθάδα ηνπ Koch) κπνξεί λα είλαη
ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο.

16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Γελ πξνηείλνληαη ηδηαίηεξεο αζθήζεηο.

17. ΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ
ηελ πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε Logo, κπνξεί θπζηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί νηνδήπνηε
πεξηβάιινλ Logo. ηα παξαθάησ ρξεζηκνπνηείηαη ε MSW Logo, αιιά ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη
κηα ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην «Υεισλφθνζκν» (θαη κηα αθφκε ζηελ EasyLogo). Ζ
MSWLogo είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζην site απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ην
πεξηβάιινλ ηεο, αμηφπηζηε, αξθεηά εκπινπηηζκέλε (νπσζδήπνηε αξθεηά γηα ην επίπεδν θαη
ην είδνο δηδαζθαιίαο γηα ην νπνίν ελδηαθεξφκαζηε).
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Σν πεξηβάιινλ ηεο MSWLogo

Σν πεξηβάιινλ ηεο MSWLνgo πεξηιακβάλεη νξηζκέο δηαθξηηέο πεξηνρέο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ.

Σν πεξηβάιινλ ηεο MSWLogo κε επηζεκαζκέλεο ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θχιια
δξαζηεξηφηεηαο

Ζ γιψζζα Logo είλαη βέβαηα απφ ηηο παιηφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κε εθπαηδεπηηθφ
ραξαθηήξα. Απηφ δεκηνπξγεί, νξηζκέλεο θνξέο, έλα είδνο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ηεο, φρη
ηφζν εμαηηίαο ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο, σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ, αιιά γηαηί ζεσξείηαη
μεπεξαζκέλε, απαξραησκέλε.
Οη εθπαηδεπηηθνί, πνιιέο θνξέο, ζεσξνχλ φηη ε γιψζζα Logo δελ πξέπεη λα δηδάζθεηαη, αθνχ
ζχγρξνλεο γιψζζεο θαη πεξηβάιινληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Scratch, είλαη πνιχ θαιχηεξα,
αθνχ είλαη πην ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο θαη επηπιένλ ελζσκαηψλνπλ πξνγξακκαηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνιχ πην ζχγρξνλα, interface πην επράξηζην θιπ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα δπν πεξηβάιινληα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε: γηα παξάδεηγκα, ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Logo είλαη ιηγφηεξν εληππσζηαθά απφ ηνπ Scratch,
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αιιά ην πεξηβάιινλ ηεο Logo θαίλεηαη λα είλαη πνιχ απινχζηεξν.
ε θάζε πεξίηπσζε, ηα «δηαζθεδαζηηθά» απνηειέζκαηα (δσάθηα πνπ θηλνχληαη, βγάδνπλ
ήρνπο, ε δεκηνπξγία ρξσκαηηθψλ εληππσζηαθψλ ζπλδπαζκψλ θ.η.φ.), παξάγνληαη πνιχ πην
εχθνια ζε ζχγρξνλα πεξηβάιινληα φπσο ην Scratch.
Χζηφζν, νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, γηα παξάδεηγκα ε
έλλνηα ησλ παξακέηξσλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε κέζνδν «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ή
αθφκε θαιχηεξα, ε ζηαδηαθή επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ κε ην ζπλδπαζκφ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ, εμππεξεηνχληαη εμίζνπ θαιά ζην έλα ή ην άιιν πεξηβάιινλ.
Δμάιινπ, ην πεξηβάιινλ ηεο Logo, πξνζθέξεηαη επίζεο πεξηζζφηεξν γηα κηα πξνζέγγηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μαζεκαηηθψλ.
Ζ γελίθεπζε ηεο θαηαζθεπή πνιπγψλσλ είλαη ζεκαληηθή θαζψο επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ηεο
Logo θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ρειψλαο κε ηε Γεσκεηξία.
Σν δηδαθηηθφ πξφβιεκα ηνπ «πεξάζκαηνο» ζηνλ θχθιν αμίδεη λα εμεηαζηεί ηδηαίηεξα θαζψο
είλαη κηα πξνζέγγηζε ε νπνία, ελδερνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλεο
αληηιήςεηο ζηα παηδηά.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα πσο ν ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ, ή άιισλ αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο παξακέηξνπο,
δελ είλαη ε εθκάζεζε ηνπ κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν «πεξληνχληαη» νη παξάκεηξνη θαη νη ηηκέο
ηνπο απφ ην πξφγξακκα πνπ θαιεί πξνο ζηελ θαινχκελε δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα,
δηδαθηηθφο ζηφρνο δελ είλαη νη μησανιζμοί ησλ παξακέηξσλ, αιιά ε έννοια ηηρ γενικεςμένηρ
πεπιγπαθήρ: έλα ζρήκα έρεη κεξηθά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κε ηηο δηαδηθαζίεο
κπνξψ λα ην αλαπαξαγάγσ φζεο θνξέο επηζπκψλ θαη κε ηηο παξακέηξνπο κπνξψ λα ηνπ
απμήζσ ή λα ηνπ ειαηηψζσ ην κέγεζνο, λα ην πεξηζηξέςσ θ.ά.
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαδξνκή; Σν εξψηεκα απηφ απαζρφιεζε πνιχ ηε
δηεζλή θνηλφηεηα, θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ ’80. Απφ φζα είλαη γλσζηά κέρξη ζήκεξα, δελ
ππάξρεη ζαθήο απάληεζε: ππάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε φηη «λαη» νη
καζεηέο θαηαλννχλ ηελ αλαδξνκή θαη κάιηζηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαη έξεπλεο πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ αληίζεηε άπνςε.
Αλ θαη απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζπρλά θαη κε ξεηφ ηξφπν ζηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα.
Σν ζρεηηθφ ζελάξην ζπκπεξηιήθζεθε γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη δηφηη ηα ζρήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη κε αλαδξνκηθέο δηαδηθαζίεο (fractals θιπ) είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αλ θαη δελ είλαη βέβαην φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ, κε νηνδήπνηε ηξφπν, ζηε
δηδαζθαιία ηνπο).
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1
Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ MSW Logo – Οη πξώηεο εληνιέο

Άλνημε ην πξφγξακκα MSW Logo απφ ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ή απφ ηνλ θαηάινγν επηινγψλ
«Έλαξμε»



Πξνζπάζεζε λα αλαγλσξίζεηο ηα ηκήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δείρλνπλ ηα βέιε.



Πιεθηξνιφγεζε κηα νηαδήπνηε ιέμε – π.ρ. ην φλνκα ζνπ. Δληφπηζε ην ζεκείν ζην νπνίν
εκθαλίδεηαη ην φλνκα.ζνπ.



Πάηεζε ζηε ζπλέρεηα “Enter”, δεο ηη ζα «απαληήζεη» ην ζχζηεκα. Πνην είλαη ην λφεκα
απηνχ ηνπ κελχκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη;
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Δθηέιεζε ηηο παξαθάησ εληνιέο, κία πξνο κία θαη δηαπίζησζε ην απνηέιεζκα ηνπο.

FD xx φπνπ ην xx παξηζηάλεη έλαλ αξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα FD 50. Σν απνηέιεζκα ζα
είλαη λα πξνρσξήζεη ε ρειψλα 50 «βήκαηα» πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία είλαη
ζηξακκέλε:

BK xx φπνπ ην xx παξηζηάλεη έλαλ αξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα BK 50. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη
λα νπηζζνρσξήζεη ε ρειψλα θαηά 50 «βήκαηα».

RT xx φπνπ ην xx παξηζηάλεη έλαλ αξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα ε εληνιή RT 90 ζα αλαγθάζεη ηε
ρειψλα λα ζηξαθεί θαηά 90 κνίξεο δεμηά (θαηά ηελ έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο ρειψλαο), ελψ ε
εληνιή LT 90 ζα ηελ αλαγθάζεη λα ζηξαθεί 90 κνίξεο αξηζηεξά:
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CS «θαζαξίδεη» ηελ νζφλε απφ γξαθηθά (δειαδή ζρήκαηα) θαη μαλαζηέιλεη ηε ρειψλα ζηελ
αξρή. (δειαδή ζην θέληξν ηεο νζφλεο).
CT «θαζαξίδεη» ηελ νζφλε απφ θείκελν θαη μαλαζηέιλεη ηε ρειψλα ζηελ αξρή. (δειαδή ζην
θέληξν ηεο νζφλεο).
Μεξηθέο πξφζζεηεο εληνιέο:

PU αλαζεθψλεηαη ην «κνιχβη» ηεο ρειψλαο θη έηζη φηαλ πξνρσξάεη δελ αθήλεη ίρλνο.
PD ην ηπρφλ αλαζεθσκέλν κνιχβη «μαλαθαηεβαίλεη».
ΗΣ ε ρειψλα γίλεηαη «αφξαηε»
ST ε ρειψλα γίλεηαη «νξαηή»

Σν παξαπάλσ ζρήκα, είλαη απνηέιεζκα ησλ εμήο εληνιψλ:

FD 50
PU
FD 40
PD
FD 50
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2
Φηηάρλνληαο ζρήκαηα
Δραςτθριότθτα 1
Οη εληνιέο
FD 100
RT 90
ηη ζρήκα ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ νζφλε;
Οη παξαθάησ εληνιέο:
FD 100
RT 90
FD 100
RT 90
FD 100
RT 90
FD 100
RT 90
ηη ζρήκα ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ νζφλε; Αληί γηα απηέο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε:
CS
repeat 4 [fd 60 rt 90]
To απνηέιεζκα είλαη ην ίδην;

Δραςτθριότθτα 2
Δπηζπκνχκε λα δψζνπκε κηα εληνιή κε ηε ρξήζε ηεο repeat γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα
ηζφπιεπξν ηξίγσλν.
Πξνηείλεηαη ην εμήο:
CS
repeat 3 [fd 120 rt 60]
Θα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα; Γνθηκάζηε ην ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

Δραςτθριότθτα 3
Με ηελ ίδηα ινγηθή κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε δηάθνξα θαλνληθά πνιχγσλα:
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Πεληάγσ
λν
Δμάγσλ
ν
Οθηάγσ
λν
Δλλεάγ
σλν
Γεθάγσ
λν
Κχθινο

(ν παξαπάλσ πίλαθαο είλαη απφ ηα μαθήμαηα Logo ηνπ Ζarvey Brian).

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

167 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3
Φηηάρλνληαο Γηαδηθαζίεο
Δραςτθριότθτα 1
Ζ εληνιή IFELSE [] [] επηηξέπεη ηελ επηινγή αλάκεζα ζε 2 ελδερφκελα.
Γηα παξάδεηγκα ε εληνιή
ifelse (5<3) [print "MEG] [print "MIK]
ζα πξνθαιέζεη ηελ εθηχπσζε ηνπ κελχκαηνο ΜΔG, ελψ ε εληνιή
ifelse (5>3) [print "MEG] [print "MIK]
ζα πξνθαιέζεη ηελ εθηχπσζε ηνπ κελχκαηνο ΜΗΚ.
Οη δηαδηθαζίεο είλαη έλα ζχληνκνο ηξφπνο, γηα λα εθηειέζνπκε πνιιέο εληνιέο καδί.
Αξθεί λα δψζνπκε έλα φλνκα ζηηο εληνιέο απηέο.
Με ηε ρξήζε ηνπ παξαζχξνπ Edit κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε δηαδηθαζίεο, φπσο ε
δηαδηθαζία triangle:

Από το μενοφ File επιλζγουμε Edit και
πλθκτρολογοφμε το όνομα τθσ διαδικαςίασ
που κα καταςκευάςουμε.
Αυτομάτωσ εμφανίηεται το παράκυρο του
Editor.

Με τθν εμφάνιςθ του παρακφρου Editor μποροφμε
να γράψουμε τθ διαδικαςία, θ οποία αρχίηει
πάντοτε με τισ λζξεισ:
to name_procedure
όπου name_procedure είναι το όνομα τθσ
διαδικαςίασ (ςτο παράδειγμα: triangle) και
τελειϊνει με τθ λζξθ:
end
Aφοφ γραφεί θ διαδικαςία, πρζπει και να
αποκθκευκεί:
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Μηα δηαδηθαζία κπνξεί λα έρεη θαη οπίζμαηα
H Logo δεκηνπξγεί κηα ζέζε κλήκεο

(arguments):

κε ην φλνκα pleura.
to tetragono :pleura
repeat 4 [fd :pleura rt
90]

Καηά ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο, ε ρειψλα ζα

end

πξνρσξήζεη ηφζα βήκαηα, φζα είλαη γξακκέλα κέζα ζηε
ζέζε κλήκεο pleura

Όηαλ ινηπφλ εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα θιεζεί ππνρξεσηηθά κε έλαλ αξηζκφ ζηε
ζέζε ηνπ νξίζκαηνο pleura: γηα παξάδεηγκα:
tetragono 100

H Logo ζα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία tetragono,
αληηθαζηζηψληαο παληνχ ην pleura κε ηνλ αξηζκφ 100

Γνθηκάζηε ην ζηνλ ππνινγηζηή.
Με πνην ηξφπν κπνξείηε λα δψζεηε εληνιή ζηε ρειψλα λα ζρεκαηίζεη έλα ηεηξάγσλν κε
πιεπξά 120;
Ζ Logo επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε άιιεο δηαδηθαζίεο:
TO TETRAGONO
REPEAT 4 [FD 60 RT 90]
END
TO SIMAIA
FD 80
TETRAGONO
BK 80
END
TO TETRAGONO
REPEAT 4 [FD 60 RT 90]
END
TO SIMAIA
FD 80
TETRAGONO
BK 80
END
TO POLLES_SIMAIES
REPEAT 8 [SIMAIA RT 45]
END
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Δραςτθριότθτα 2

Πξνηείλεηαη ην αθφινπζν ζρήκα:

Mε ηξφπν ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα δηαδηθαζία kathisma πνπ ζα ην ζρεδηάδεη;
Με πνην ηξφπν ε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ζρεδηάζεη έλα θάζηζκα κε ηελ
πιάηε πξνο ηελ αξηζηεξή πιεπξά;

Με πνηνλ ηξφπν ζα ήηαλ δπλαηφλ ην θάζηζκα απηφ λα ζρεδηαζηεί ζε κεγέζπλζε
ή ζε ζκίθξπλζε; Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί «πιαγηαζκέλν»;

Δραςτθριότθτα 3

Να θαηαζθεπαζηνχλ ηα παξαθάησ ζρήκαηα:
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 4
Σα πξνγξάκκαηα σο πλαξηήζεηο
Δραςτθριότθτα 1
Ζ εληνιή:
print 8 + 9
ηη ζα καο δψζεη σο απνηέιεζκα;
Γνθηκάζηε ηηο εμήο εληνιέο:
make “x 8
print :x + 9
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Ση απνηέιεζκα ινηπφλ έρεη ε εληνιή
make “x 8 ;
Γνθηκάζηε ηηο εληνιέο
make “x 8
make “z 25
Πνην ζα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο
print :x + :z ;
Γξάςηε ηηο εληνιέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζζέζεηε ηξεηο αξηζκνχο.
Οη παξαπάλσ εληνιέο ζεκαίλνπλ φηη νη αξηζκεηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε
έκκεζν ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο κεηαβιεηέο.
Δίδακε φηη ζε κηα κεηαβιεηή κπνξνχκε λα αληηζηνηρίζνπκε έλαλ αξηζκφ, γηα παξάδεηγκα:
make “x 12
Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα αληηζηνηρίζνπκε ζε κηα κεηαβιεηή, κηα νιφθιεξε ιίζηα απφ
αξηζκνχο:
make “x [1 2 3 4 6 5]
Ση απνηέιεζκα έρεη ε εληνιή:
print :x ;
Oη ιίζηεο είλαη ζαλ ζχλνια αξηζκψλ. Γελ κπνξνχκε θπζηθά λα ηηο «πξνζζέζνπκε».
Μπνξνχκε φκσο λα εθαξκφζνπκε άιιεο δηαδηθαζίεο.

Γηα παξάδεηγκα, γξάςηε ηηο εληνιέο:
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make “x [1 2 3 4 5]
print :x
print first :x
print butfirst :x
print bf :x
print last :x
print butlast :x
print bl :x

Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπο;
Πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο:
print first bf :x ;

Mε πνηα εληνιή ε Logo ζα καο εκθαλίζεη ηε ιίζηα ρσξίο ηνπο δπν πξψηνπο αξηζκνχο
(δειαδή παξαιείπνληαο ην 1 θαη ην 2);
Mε πνηα εληνιή ε Logo ζα καο εκθαλίζεη ηε ιίζηα ρσξίο ηνπο δπν ηειεπηαίνπο αξηζκνχο
(δειαδή παξαιείπνληαο ην 4 θαη ην 5);
Mε πνηα εληνιή ε Logo ζα καο εκθαλίζεη ηε ιίζηα ρσξίο ηνλ πξψην θαη ηνλ ηειεπηαίν
αξηζκφ;

Δραςτθριότθτα 2
Γξάςηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία κε δπν παξακέηξνπο, ε νπνία λα δίλεη σο απνηέιεζκα ην
άζξνηζκα ηνπο:
to prosthesi :a :b
output :a + :b
end

Ση απνηέιεζκα ζα δψζεη ε εληνιή:
print prosthesi 10 20 ;

Ζ δηαδηθαζία
to athroisma :list
ifelse (bf :list) = [] [output first :list] [output prosthesi (first :list) athroisma (bf :list)]
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end
ηη αθξηβψο πινπνηεί;
Ση απνηέιεζκα ζα δψζεη ε εληνιή
print athroisma [10 20 40] ;

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ην απνηέιεζκα;
Ση απνηέιεζκα ζα δψζεη ε εληνιή
print athroisma [10 20 40 5 6 7 1] ;

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ην απνηέιεζκα;
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 5
Σα πξνγξάκκαηα σο πλαξηήζεηο: αλαδξνκή
Δραςτθριότθτα 1
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κηθξφηεξνπ απφ δπν αξηζκνχο είλαη κηα ηεηξηκκέλε δηαδηθαζία
to min :a :b
ifelse :a<:b [output :a] [output :b]
end
Μπνξνχκε ινηπφλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ κηθξφηεξν απφ κηα ζεηξά αξηζκψλ κε ηελ εμήο
απιή ινγηθή: αλ ε ζεηξά ησλ αξηζκψλ έρεη κφλν έλα ζηνηρείν, ηφηε ν κηθξφηεξνο είλαη απηφο.
Αιιηψο είλαη ν κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξψην αξηζκφ ηεο ζεηξάο θαη ηνλ κηθξφηεξν κεηαμχ ησλ
ππνινίπσλ:

to elasson :list
ifelse (bf :list) = [] [output first :list] [output min (first :list) elasson (bf :list)]
end

Πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ εληνιψλ
print elasson [5]
print elasson [5 1]
print elasson [5 4 2]
print elasson [5 12 9 2 74 56 1] ;

Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ην θάζε απνηέιεζκα;

Δραςτθριότθτα 2
Δπηζπκνχκε ε Logo λα καο απαληά αλ έλαο αξηζκφο πνπ ηεο πξνηείλνπκε βξίζθεηαη κέζα ζε
κηα ιίζηα – ή φρη.
Αλ ν αξηζκφο καο είλαη κέζα ζηε ιίζηα, ε Logo καο ηππψλεη ηνλ αξηζκφ πνπ πξνηείλνπκε.
Αιιηψο καο ηππψλεη «0» (ππνηίζεηαη φηη αλαδεηνχκε θπζηθνχο αξηζκνχο κεγαιχηεξνπο ηνπ
1).
Ζ αθφινπζε δηαδηθαζία anazitissi ιεηηνπξγεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν;
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to anazitissi :a :list
ifelse :list = [] [output 0] [ifelse :a = (first :list) [output :a] [output anazitissi :a (bf :list)]]
end
Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο;

Δραςτθριότθτα 3
Ο πύξγνο ηνπ Αλλότ. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε κε πνην ηξφπν ε παξαθάησ δηαδηθαζία επηιχεη
ην πξφβιεκα;

to hannoi :numberdisks :a :b :c
ifelse :numberdisks = 1 [(print "A "disk "from :a "to :b)]
[ hannoi :numberdisks - 1 :a :c :b

(print "A "disk "from :a "to :b)

hannoi :numberdisks - 1 :c :b :a]
end
Γνθηκάζηε λα δείηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί κε 1 δίζθν, κε 2 δίζθνπο, κε ηξεηο
δίζθνπο.

Δραςτθριότθτα 4
Ζ παξαθάησ δηαδηθαζία:

to koch :mikos :limit
make "limit :limit - 1
ifelse :limit = 0 [fd :mikos] [fd :mikos / 3 lt 60 koch :mikos / 3 :limit rt 120 koch :mikos / 3
:limit lt 60 fd :mikos / 3]
end

δεκηνπξγεί ην παξαθάησ ζρήκα, αλ εθηειεζηεί ε εληνιή koch 800 4:

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

175 / 242

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Μπνξείηε λα εμεγήζηε πψο δεκηνπξγείηαη ην ζρήκα;

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ
to athroisma :list
ifelse (bf :list) = [] [output first :list] [output

suma (first

:list) athroisma (bf :list)]
end

to hannoi :numberdisks :a :b :c
ifelse :numberdisks = 1 [(print "A "disk "from :a "to :b)] [hannoi
:numberdisks - 1 :a :c :b (print "A "disk "from :a "to :b) hannoi
:numberdisks - 1 :c :b :a]
end

to koch :mikos

:limit

make "limit :limit - 1
ifelse :limit = 0 [fd :mikos] [fd :mikos / 3 lt 60 koch :mikos / 3
:limit rt 120

koch :mikos / 3

:limit

lt 60

fd :mikos / 3]

end

to mikrotero :a :b
ifelse :a<:b [output :a]

[output :b]

end

to min :list
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ifelse (bf :list) = [] [output first :list] [output

mikrotero (first

:list) min (bf :list)]
end

to search :a :list
ifelse :list = [] [output 0] [ifelse :a = (first :list) [output :a]
[output search :a (bf :list)]]
end

to suma :a :b
output :a + :b
end

to taxinomissi :list
ifelse (bf :list) = []

[output first :list] [output combine

:list) (taxinomissi remove (min :list)

(min

:list)]

end
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18. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

–

Δραςτθριότθτα 1
Οπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο γηα κηθξέο ειηθίεο
Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ε δηεπαθή (interface) ρξήζηε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα (δεκηνπξγίαο
θαη) δηαρείξηζεο πεξηβαιιφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ (ή πξν-πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηελ έλλνηα
ησλ ππόδπομυν διαδικαζιών, φπσο ην παξάδεηγκα ησλ πξν-καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ή ησλ πξνκαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή).
Σα πεξηβάιινληα απηά είλαη ινηπφλ θαιά πξνζαξκνζκέλα, κε ηε γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ, γηα
κηα εηζαγσγηθή δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε κηθξέο ειηθίεο (πξσηνβάζκηα αθφκε
θαη ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο – κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο αθφκε θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο).
ηα πεξηβάιινληα απηά ν λεαξφο καζεηήο ή καζήηξηα κπνξεί λα καθοδηγήζει κηα «νληφηεηα»
ή λα ππογπαμμαηίζει νξηζκέλεο ελέξγεηεο θαη λα δηαπηζηψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εληνιψλ
ζηελ νζφλε.
Τπάξρνπλ γεληθά 2 δπλαηφηεηεο: νη εληνιέο ηνπ εθηεινχληαη ζηηγκηαία, κε ζχγρξνλν ηξφπν,
κφιηο ηηο γξάςεη ή εθηεινχληαη δηαθνξηζκέλα, εηεξνρξνληζκέλα, φηαλ απνθαζίζεη λα ηηο
εθηειέζεη (ζπλνιηθά ή κε βεκαηηθή εθηέιεζε).
Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα πεξηβάιινληα απηά είλαη ε αποςζία γπαπηού λόγος: κε άιια ιφγηα
ην

παηδί

κπνξεί

λα

πξνγξακκαηίζεη

(λα

θάλεη

νξηζκέλεο

βαζηθέο

ελέξγεηεο

πξνγξακκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα) ρσξίο λα γλσξίδεη απαξαίηεηα γξαθή θαη αλάγλσζε.
Δπνκέλσο ηα πεξηβάιινληα απηά είλαη ηδαληθά γηα ηηο πξψηεο ζρνιηθέο ηάμεηο ή αθφκε θαη
ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
Σα πεξηβάιινληα απηά έρνπλ ην ζπλεζηζκέλν πιαίζην πνπ παξνπζηάδνπλ ηα Logo-like
πεξηβάιινληα: έλαλ «ρψξν» (ζπλήζσο έλα ηκήκα ηεο νζφλεο) θαη κηα «νληφηεηα» ε νπνία
ππαθνχεη ζηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε θαη κεηαθηλείηαη ζην ρψξν πνπ πξναλαθέξακε.
Σππηθφ παξάδεηγκα απνηειενχλ ε LadyBug (παζραιίηζα) θαη ε ρεισλίηζα, έλα πεξηβάιινλ
online ζηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Καζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_286_g_1_t_3.html?open=activities&from=category_
g_1_t_3.html
πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απηνχ ηνπ είδνπο:
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Πξνγξακκαηίδνληαο ηελ παζραιίηζα

Πξνγξακκαηίδνληαο ηελ ρεισλίηζα

Ζ παζραιίηζα Kara, αλ θαη ζίγνπξα δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, βξίζθεηαη
ζην «άιιν άθξν», θαζψο πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ κίαο κεραλήο πεπεξαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ
(finite state machine). Μπνξεί θαλείο λα ηε βξεη ζηελ εμήο δηεχζπλζε (πνπ αληηζηνηρεί ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διβεηίαο):
http://www.swisseduc.ch/compscience/karatojava/legokara/index.html (ηειεπηαία επίζθεςε,
Φεβξνπάξηνο 2013).
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Ζ πξνγξακκαηηδφκελε παζραιίηζα Kara

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Kara απνηειεί κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκαηηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά πξνγξακκαηηζηηθά
ζηπι. Έηζη, ππάξρνπλ ηα πεξηβάιινληα Kara, JavaKara, KaraToJava, Turingkara, MultiKara,
αθφκε θαη κηα LegoKara:

To ξνκπφη LegoKara απνηειεί ηκήκα ηνπ Lego Mindstorms Set.

ηελ ίδηα αθξηβψο θαηεχζπλζε βξίζθεηαη θαη ην πεξηβάιινλ EasyLogo.
ην πεξηβάιινλ απηφ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ παξάξηεκα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
εθηέιεζεο εληνιψλ, ρσξίο ηε ζχληαμε γξαπηψλ εληνιψλ («δξαζηεξηφηεηεο»). Έηζη, γηα
παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα «θαζνδεγήζεη» έλα απηνθίλεην αγψλσλ λα θηάζεη σο ηνλ
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πξννξηζκφ ηνπ:

Άκεζε «θαζνδήγεζε» ελφο απηνθηλήηνπ αγψλσλ ζην πεξηβάιινλ EasyLogo

To αλακελφκελν δηδαθηηθφ θέξδνο απφ ηε ρξήζε ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ είλαη βέβαηα ην
γεγνλφο φηη ην παηδί, κέζα ζην πιαίζην ηνπ θάζε πεξηβάιινληνο καζαίλεη νξηζκέλεο βαζηθέο
αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηε ζεηξηαθή εθηέιεζε ησλ εληνιψλ –
θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη θαη φρη κε ηε ζεηξά πνπ ζα ήζειε ν ρξήζεο λα
εθηεινχληαη.
Σα πεξηβάιινληα απηά δελ είλαη θπζηθά ηα κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα
έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά παξφκνηα πεξηβάιινληα.
Πεξηβάιινληα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ην Treasure Hunter, ην Rodozzle (θαζψο θαη ην
Rodozzle Droid), φπσο θαη ην Light-Bot 2.0 (κηα κεηεμέιημε ηνπ πεξηβάιινληνο Light-Bot) έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν έλα κηθξφ ξνκπφη εθηειεί εληνιέο ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παηρλίδηα απηά αλήθνπλ ζε κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία
παηρληδηψλ ζηα νπνία ν ρξήζηεο πξέπεη λα εθηειέζεη νξηζκέλα είδε δξαζηεξηνηήησλ, κεξηθέο
θνξέο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο (φπσο ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ εθηειέζηκσλ
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εληνιψλ) – αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πάληνηε εκπίπηνπλ ζην ίδην είδνο (γηα παξάδεηγκα έλα ξνκπφη λα
θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή) ρσξίο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ επεθηάζεσλ. Θεσξεηηθά
ινηπφλ, δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηνπο κηθξφθνζκνπο (θαζψο ν ρξήζηεο δελ
έρεη ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία δεκηνπξγίαο λένπ ηχπνπ δξαζηεξηνηήησλ). Σα παηρλίδηα απηά
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, εληάζζνληαη ζε
κηα γεληθφηεξε θαηεγνξία παηγλίσλ ζηξαηεγηθήο φπσο ην SOKOBAΝ θαη άιια. Μέζα ζε
θάπνηα πιαίζηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο δηδαθηηθή αμία. Δίλαη αμηνζεκείσην επίζεο φηη πνιιά απφ
απηά, παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπο απιφηεηα, κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθα.
Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί όηη ην Light-Bot 2.0 θαη ηα ππόινηπα πεξηβάιινληα πνπ
αλαθέξνληαη εδώ είλαη παηρλίδηα δηαθόξσλ εηαηξεηώλ θαη επνκέλσο ε ρξήζε ηνπο
κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από αλεπηζύκεηεο (έκκεζεο ή άκεζεο) δηαθεκίζεηο. Οη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπο κέζα ζε ζρνιηθό
πεξηβάιινλ θαη λα ειέγμνπλ ζρνιαζηηθά όια απηά ηα ζεκεία πξηλ ην εηζαγάγνπλ ζηελ
ηάμε.

Αξρηθή θαηάζηαζε ζην επίπεδν 4: ην ξνκπφη πξέπεη λα θηλεζεί κέρξη ην κπιε ηεηξαγσλίδην
θαη λα «αλάςεη» ηε ιάκπα
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Σν ξνκπφη πξνγξακκαηίζηεθε. Υξεζηκνπνηείηαη θαη κηα ζπλάξηεζε function f1 (ε νπνία
απιψο εθηειεί 2 βήκαηα εκπξφο)

Σν ξνκπφη εθηέιεζε επηηπρψο ηελ απνζηνιή ηνπ

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ ρψξνπ «πξνγξακκαηηζκνχ» αλαγθάδεη
ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη κε «νηθνλνκία» ηηο εληνιέο (θαη άξα λα θάλεη κηα
«έμππλε» ρξήζε ησλ f1 θαη f2).

Έηζη ζην επίπεδν 7:
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ν ρξήζηεο πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο f1 θαη f2:

ε

ειιεληθφ

εθπαηδεπηηθφ

blogspot

(θαζεγεηή

Πιεξνθνξηθήο

http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2010/07/lightbot.html) ππάξρεη κηα εθπαηδεπηηθή ηαηλία
10 ιεπηψλ πεξίπνπ πνπ δείρλεη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο Light-Bot 2.0 – θαη έκκεζα έλαλ
ηξφπν λα δεκηνπξγήζεη θαλείο «εγρεηξίδηα ρξήζεο» κε «βηληενζθφπεζε» (capture) ηεο
νζφλεο.
Μηα άιιε έθδνζε ηνπ ίδηνπ πεξηβάιινληνο (http://www.lightbot.lu/) πζηεξεί ζε νξηζκέλα
ζεκεία αιιά θαίλεηαη λα απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ project:
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Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε επίιπζε ελφο ηέηνηνπ «γξίθνπ» κπνξεί λα είλαη δχζθνιε,
εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηαζέζηκσλ εληνιψλ. Γηα παξάδεηγκα:

Αξρηθή θαηάζηαζε, κηα απνηπρεκέλε ιχζε, κηα ιχζε
Πξνζνκνίσζε: ζε κηα ηδηαίηεξε ζεψξεζε ησλ πεξηβαιιφλησλ απηνχ ηνπ είδνπο
(θαζνδεγνχκελεο απφ ν ρξήζηε «νληφηεηεο») ζα κπνξνχζε, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια
ζεκεία) ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζνκνηψζεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο (ή έλαο καζεηήο) ηελ
θίλεζε ελφο «ξνκπφη» ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα ήηαλ εχθνιν λα εθηειεζηνχλ εληνιέο
ρσξίο ακθηζβήηεζε (γηα παξάδεηγκα: ν εθπαηδεπηηθφο ή ν καζεηήο θηλείηαη, ζηξίβεη θιπ ζε
έλα πάησκα κε κεγάια πιαθάθηα).
Γηα ηηο πνιχ κηθξέο ειηθίεο, παηρλίδηα απηνχ ηνπ είδνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πεδίν
γηα κηα εηζαγσγή ζηελ θαηαλφεζε κεξηψλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
(πξφδξνκσλ θαηαζηάζεσλ, πξν-πξνγξακκαηηζκνχ).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος
Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.
ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
είλαη βαζηζκέλεο ζην Υεισλφθνζκν.
Ο «ρεισλφθνζκνο» (http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/eslate_kits.htm) απνηειεί έλα
πεξηβάιινλ ηεο Logo πιήξσο ειιεληθφ (ην πεξηβάιινλ είλαη δεκηνπξγεκέλν ζηελ Διιάδα
θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ, φπσο κελνχ, κελχκαηα θ.η.ι. είλαη ζηα ειιεληθά – αθφκε θαη νη
εληνιέο πξνο ηε ρειψλα είλαη ζηα ειιεληθά).
ηα επφκελα, παξαηίζεληαη κηα ζεηξά δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη καζεκάησλ, αλάινγσλ πξνο
ηα πξνεγνχκελα, αιιά γξακκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ «Xεισλφθνζκνπ». Σα ζέκαηα πνπ
εμεηάδνληαη είλαη ν δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο («ζπλζέηνληαο ςεθηδσηά»), εηδηθφηεξα νη
επαλαιεπηηθέο δνκέο («ν ρεισλφθνζκνο θαη ε θεξήζξα») θαζψο θαη ε αλαδξνκή
(«Φσλάδνληαο ην φλνκά κνπ»).

Σα ςεθηδσηά
Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ηκεκαηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ
αμηνπνίεζή ηνπ σο ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ Γ’ Λπθείνπ. Δπηπξφζζεηα
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη σο εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δνκψλ ζχκθσλα κε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ.

Ειςαγωγι
ην ζελάξην, ην ζρεδηαζηηθφ πξφβιεκα ηεο ζχλζεζεο ελφο ςεθηδσηνχ αλαιχεηαη ζε
επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη επηιχεηαη κε ηε ρξήζε πξνγξακκαηηζηηθψλ δνκψλ θαη
δηαδηθαζηψλ.

Διδακτικοί ςτόχοι
Οη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχλ:
 Να απνδνκνχλ – αλαιχνπλ έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πξφβιεκα ζε επηκέξνπο
κηθξφηεξα
 Να πξνζδηνξίδνπλ ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ππνπξνγξακκάησλ (δηαδηθαζηψλ) ζε έλα
πξφγξακκα
 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο (κεηαβιεηέο) πνπ κπνξεί λα αληαιιάζζνπλ
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κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά ππνπξνγξάκκαηα
 Να πξαγκαηνπνηνχλ αιιαγέο ζε δηαδηθαζίεο θαη ζηε ξνή εθηέιεζήο ηνπο ψζηε λα
επηιχνπλ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα

Οργάνωςθ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι
Κνηλσληθή ελνξρήζηξσζε ηεο ηάμεο: Οκάδεο 2-3 καζεηψλ κπξνζηά ζε θάζε Ζ/Τ
Δμνπιηζκφο: Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Υεισλφθνζκνο» - Μηθξφθνζκνο «πλζέηνληαο
Φεθηδσηά»
Πξναηξεηηθά: Βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ άκεζε θαη ζπγρξνληζκέλε εηζαγσγή φιεο ηεο ηάμεο
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ
Πξναηξεηηθά: Φχιια εξγαζίαο γηα ηε δηαηχπσζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ απνηχπσζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλνληαη νιηγφιεπηεο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε κε
θαηαηγηζκφ ηδεψλ.

Διάρκεια
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ εθηηκάηαη λα είλαη 2 κε 3 δηδαθηηθέο ψξεο.

Φάςεισ Υλοποίθςθσ
Φάςθ Α’
Αξρηθά νη καζεηέο δσγξαθίδνπλ ζην ραξηί ηελ εκθάληζε πνπ αλακέλνπλ φηη ζα έρεη έλα
ςεθηδσηφ απνηεινχκελν απφ ίδηα ηξίγσλα. πδεηνχλ πνηα ζα είλαη ηα επηκέξνπο ζρήκαηα
πνπ πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ, ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη ην ςεθηδσηφ.
Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο νη δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ελφο ηξηγσληθνχ πιαθηδίνπ θαη ηεο
νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο ηεο ρειψλαο:
γηα πιαθάθη :α
επαλαιαβε 3 [κ :α δ 120]
ηέινο
γηα νξηδ_κεηαθ :α
ζπ
δ 90
κ (:α*sqrt(3))/2
α 90
ζθ
ηέινο
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Οη καζεηέο μεθηλνχλ ηε δηεξεχλεζε κε ηε δηαδηθαζία «πιαθάθη». Γίλνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο
ζηελ παξάκεηξν «α» θαη πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ξφιν ηεο ζηε δηαδηθαζία.
Πεηξακαηίδνληαη δπλακηθά, αμηνπνηψληαο ηνπο κεηαβνιείο (θάλνληαο θιηθ ζην ίρλνο ηεο
ρειψλαο) θαη αλαγλσξίδνπλ ην ζρήκα πνπ δεκηνπξγείηαη (ηζφπιεπξν ηξίγσλν).
Πξαγκαηνπνηνχλ αληίζηνηρε δηεξεχλεζε κε ηελ «νξηδ_κεηαθ» ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ην
ξφιν ηεο παξακέηξνπ. Δλψ ε δηαδηθαζία «νξηδ_κεηαθ» θαίλεηαη λα είλαη πην πνιχπινθε απφ
ηελ πξνεγνχκελε, ε δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια κε ηε ρξήζε ηνπ κεηαβνιέα θαη ηε
δπλακηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ θακβά. ηε ζπλέρεηα εθηεινχλ ηηο
δηαδηθαζίεο ηε κία κεηά ηελ άιιε θαη παξαηεξνχλ ηελ ηειηθή ζέζε ηεο ρειψλαο.
Σειηθφ ζηάδην ηεο παξνχζεο θάζεο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο απινχ ςεθηδσηνχ πνπ
πεξηιακβάλεη πιαθίδηα ζηε ζεηξά. Ο αξηζκφο ησλ πιαθηδίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην
απιφ ςεθηδσηφ κπνξεί λα είλαη αξρηθά ζηαζεξφο, αιιά ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξέπεη λα
«γεληθεχζνπλ» ην ππνπξφγξακκα, παξακεηξνπνηψληαο ηφζν ην κέγεζνο, φζν θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ πιαθηδίσλ. Οη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη α, β αλαπαξηζηνχληαη κε ηνπο κεηαβνιείο, κε ηε
βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ θαη λα επαιεζεχζνπλ
ηελ θαηλνχξγηα ηνπο δηαδηθαζία
Δλδεηθηηθή ιχζε γηα ην «γεληθεπκέλν» ςεθηδσηφ «γξακκήο»:
γηα γξακκή :α :β
επαλάιαβε :β [πιαθάθη :α νξηδ_κεηαθ :α]
ηέινο

Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ςεθηδσηνχ
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Φάςθ Β’
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ απινχ ςεθηδσηνχ, νη καζεηέο θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηηο πξνζζήθεο
πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ ην ςεθηδσηφ λα γεκίζεη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη λα
εθηείλεηαη πιένλ ζε δχν δηαζηάζεηο.
ηε ζπλέρεηα δίλεηαη (έηνηκε) ε δηαδηθαζία «θαη_κεηαθ» θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα
δηεξεπλήζνπλ ην απνηέιεζκά ηεο, θαζψο θαη ην ξφιν ησλ παξακέηξσλ ζηελ ηειηθή ζέζε ηεο
ρειψλαο. Ζ ρξήζε ησλ κεηαβνιέσλ απνηειεί πνιχηηκν βνήζεκα ζηε δηεξεχλεζε ηνπο.
γηα θαη_κεηαθ :α :β
ζπ
α 90
κ :β*(:α*sqrt(3))/2
α 90
κ :α
δ 180
ζθ
ηέινο

Σειηθφ δεηνχκελν είλαη ε ρξήζε φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ ζε κηα λέα δηαδηθαζία πνπ
ζα ζρεκαηίδεη πιένλ ην νινθιεξσκέλν ςεθηδσηφ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα
εξσηήκαηα:
 Με πνηα ζεηξά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα επηκέξνπο ππνπξνγξάκκαηα;
 Πφζα πιαθίδηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη; Δίλαη ζηαζεξφο ν αξηζκφο ηνπο ή
εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηνπο;
 Σν κέγεζνο ηνπ πιαθηδίνπ επεξεάδεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηε κεηαθίλεζε ηεο ρειψλαο
ζην επφκελν πιαθίδην;
 Ζ ζεηξά πνπ δίλνληαη νη παξάκεηξνη ζηα ππνπξνγξάκκαηα είλαη θνηλή γηα φια ή
ρξεηάδεηαη θάπνηα πξνζαξκνγή;
Σν ςεθηδσηφ ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή δεηείηαη λα είλαη «γεληθεπκέλν», λα κπνξεί δειαδή λα
πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο δάπεδα, αιιά θαη ζηηο δηαθνζκεηηθέο πξνηηκήζεηο
ηνπ «ηδηνθηήηε», ν νπνίνο επηιέγεη ην κέγεζνο ησλ πιαθηδίσλ.
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Έηζη ε λέα δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη:
γηα ςεθηδσηό :α :β :ρ
επαλάιαβε :ρ [ γξακκή :α :β θαη_κεηαθ :α
:β]
ηέινο

Ζ αμηνπνίεζε ησλ κεηαβνιέσλ γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηαδηθαζίαο «ςεθηδσηφ»
είλαη επηβεβιεκέλε, αθνχ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα κειεηεζνχλ ηαπηφρξνλα νη ηξεηο
παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηε βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ
ςεθηδσηνχ απνθηά κηα παηγληψδε ρξνηά θαη πξνζθέξεη, ζηνπο καζεηέο, πνιιαπιά ζρήκαηα
σο απνηέιεζκα.
Έλα απφ ηα ςεθηδσηά πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη:

Επεκτάςεισ
Βαζηθή επέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα είλαη ε αιιαγή ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
ςεθηδσηνχ (ηξηγψλνπ) κε θάπνην άιιν γλσζηφ ζρήκα. Απηή ε επέθηαζε αλαδεηθλχεη ηελ
αμία ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξέρεη λέα αθφξκεζε γηα δεκηνπξγία απφ ηνπο
καζεηέο.
Αλ γηα παξάδεηγκα, ην δνκηθφ ζρήκα είλαη ην ηεηξάγσλν:


Πνηα ζα είλαη ε εθηηκψκελε κνξθή ηνπ ςεθηδσηνχ;



Πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα κεηαβιεζεί ψζηε λα «παξάγεηαη» ην ζσζηφ ζρήκα;



Ση αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαηφπηζεο ηεο ρειψλαο ψζηε ηα
πιαθίδηα λα παξακέλνπλ ην έλα δίπια ζην άιιν;

Άιιεο επεθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ θαη σο αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη:
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Α) Σν ςεθηδσηφ λα θαηαιακβάλεη νιφθιεξν ην δάπεδν δίλνληαο θαηάιιειε αξρηθή ζέζε ζηε
ρειψλα
Β) Σν ςεθηδσηφ πεξηκεηξηθά λα είλαη «θιεηζηφ», δειαδή λα πεξηθιείεηαη απφ επζείεο
γξακκέο
Γ) Να είλαη δπλαηή ε παξακεηξηθή επηινγή ζρήκαηνο πιαθηδίνπ (π.ρ. ηεηξάγσλν)

Ραρατθριςεισ
Σν παξαπάλσ ζελάξην δελ εζηίαζε ζηηο εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζηα επηκέξνπο
πξνζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα. ηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πξνζηηφ ηξφπν ζην
«ςεθηδσηφ» ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε π.ρ. ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ ηξηγψλνπ.
Παξφια απηά επεθηείλνληαο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ ζελαξίνπ είλαη δπλαηφ λα
δηεξεπλεζεί καζεκαηηθά πιένλ ε κεηαθίλεζε ηεο ρειψλαο, είηε πξνο ην επφκελν πιαθίδην,
είηε πξνο έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δαπέδνπ ζρεηηθφ κε ζρεδηαζκέλν ςεθηδσηφ.
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Ο Υεισλόθνζκνο θαη ε Κεξήζξα
Εμπλεκόμενεσ Γνωςτικζσ Ρεριοχζσ
Πιεξνθνξηθή: Γνκή επαλάιεςεο, δνκή αθνινπζίαο
Ειςαγωγι
ην παξαθάησ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο «Δπαλαιεπηηθήο δνκήο»
θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε αιγνξηζκηθέο θαη πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο. Ξεθηλά
επηιχνληαο έλα πξφβιεκα κε «αθνινπζηαθφ» ηξφπν, αλαδεηά ζηε ζπλέρεηα ιχζε κέζσ
επαλαιεπηηθψλ δνκψλ θαη ηέινο αμηνπνηεί ηε δνκή ηεο επαλάιεςεο ζηελ απνηχπσζε
ζχλζεησλ θαηαζθεπψλ.

Διδακτικοί ςτόχοι
Οη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχλ:


Να αλαγλσξίδνπλ κηα αθνινπζία πξνγξακκαηηζηηθψλ εληνιψλ



Να κεηαηξέπνπλ κηα επαλαιακβαλφκελε αθνινπζία εληνιψλ ζε επαλαιεπηηθή
δνκή



Να δηαθξίλνπλ πφηε κηα επαλαιεπηηθή δνκή είλαη αλαγθαία, πφηε ρξήζηκε θαη
πφηε πεξηηηή



Να αλαπαξηζηνχλ ηα θξπθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε
κηαο επαλάιεςεο



Να κπνξνχλ λα αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα ζε επηκέξνπο ελέξγεηεο – δνκέο

Συμβατότθτα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «Γνκήο Δπαλάιεςεο» φπσο
πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί ζηελ Σ’ Γεκνηηθνχ, ζηε Γ’ Γπκλαζίνπ θαη ζηε Γ’ Λπθείνπ.

Οργάνωςθ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι
Κνηλσληθή ελνξρήζηξσζε ηεο ηάμεο: Οκάδεο 2-3 καζεηψλ κπξνζηά ζε θάζε Ζ/Τ
πδήηεζε θαη ζπλεξγαζία κέζα ζηελ νκάδα.
Δμνπιηζκφο: Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Υεισλφθνζκνο» - Μηθξφθνζκνο «Δπαλάιεςε»
Πξναηξεηηθά: Βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ άκεζε θαη ζπγρξνληζκέλε εηζαγσγή φιεο ηεο ηάμεο
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ
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Πξναηξεηηθά: Φχιια εξγαζίαο γηα ηε δηαηχπσζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ απνηχπσζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλνληαη νιηγφιεπηεο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε κε
θαηαηγηζκφ ηδεψλ.

Διάρκεια
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ εθηηκάηαη λα είλαη 4 κε 5 δηδαθηηθέο ψξεο.
Αλ θαη ην ζελάξην πεξηγξάθεηαη ζεηξηαθά ζε θάζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξαιείςεη ή
λα επεθηείλεη θάπνην θνκκάηη, αλάινγα κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη
ην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο.

Φάςεισ Σεναρίου
Φάςθ Α’
Καηή ηε θάζε απηή νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε απιέο εληνιέο πξνο ηε ρειψλα
(«κπξνζηά», «δεμηά», «αξηζηεξά») θαη πξνζπαζνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα εμάγσλν.
Γεκηνπξγνχλ αθνινπζίεο εληνιψλ ηηο νπνίεο θαη εθηεινχλ ζεηξηαθά.
Δθηηκψκελνο ρξφλνο: 1 δηδαθηηθή ψξα

Φάςθ Β’
Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ πνιιαπιή ρξήζε ίδησλ εληνιψλ θαη εηζάγεηαη ε λέα δνκή, «ε
επαλάιεςε», κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αθνινπζίαο εληνιψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ πξψηε
θάζε.
Δθηηκψκελνο ρξφλνο: 1 δηδαθηηθή ψξα

Φάςθ Γ’
Αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ζπδήηεζε νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ κε ηε ρξήζε κηαο απιήο
δνκήο επαλάιεςεο (Φάζε Β’) θαη εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ εμαγψλνπ
(ηνπ πξνγξάκκαηνο) κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ εμάγσλα δηαθνξεηηθνχ
κεγέζνπο.
Δθηηκψκελνο ρξφλνο: 1 δηδαθηηθή ψξα

Φάςθ Δ’
Καηά

ηε

θάζε

απηή

γίλεηαη

απφ

ηνπο

καζεηέο

δηεξεπλεηηθή

εθαξκνγή

ηεο

παξακεηξνπνηεκέλεο δνκήο επαλάιεςεο κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ ζρεκάησλ φπσο
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ηνπ γλσζηνχ ζρήκαηνο ηεο θεξήζξαο ή ζρεκάησλ ηχπνπ ηζηνχ αξάρλεο.
Δθηηκψκελνο ρξφλνο: 1 κε 2 δηδαθηηθέο ψξεο

Υλοποίθςθ Διερεφνθςθσ
Φάςθ Α’
Με ηε ρξήζε ησλ εληνιψλ «κπξνζηά» ή «κ», «δεμηά» ή «δ», «αξηζηεξά» ή «α», νη καζεηέο
πξνζπαζνχλ λα νδεγήζνπλ ηε ρειψλα ζε κηα εμαγσληθή θιεηζηή πνξεία. Δδψ κπνξνχλ λα
δηαηππσζνχλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ κήθνο θαη δηαθνξεηηθέο γσλίεο
ζηξέςεο ηεο ρειψλαο.
ε θάζε πεξίπησζε νη καζεηέο θαινχληαη πξψηα λα ζπδεηήζνπλ ζηελ νκάδα θαη λα
εθηηκήζνπλ πξνο πνηα δηεχζπλζε πξέπεη λα ζηξίςεη ε ρειψλα, κε πνηα γσλία θαη πφζεο
θηλήζεηο πξέπεη λα θάλεη, ψζηε ην ζρήκα λα θιείζεη θαη λα επαλέξζεη ε ρειψλα ζην αξρηθφ
ζεκείν. Σηο εθηηκήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ηηο θαηαγξάςνπλ ζην ραξηί ή λα ηηο ζπδεηήζνπλ
ζηελ ηάμε.
ηε ζπλέρεηα γξάθνπλ θαη εθηεινχλ κε ηε ζεηξά ηηο εληνιέο, παξαηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα
θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνπλ ζηηο εληνιέο. Όηαλ πιένλ είλαη βέβαηνη γηα ηε
ιχζε πνπ έδσζαλ «θιείλνπλ» ηελ αθνινπζία ζε έλα φλνκα ηεο επηινγήο ηνπο (δηαδηθαζία)
θαη δνθηκάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμαγψλνπ κε ηελ θιήζε ηνπ νλφκαηνο (ηεο δηαδηθαζίαο).
Σέινο ζπδεηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο εθηέιεζεο κηαο αθνινπζίαο
εληνιψλ εληφο θαη εθηφο δηαδηθαζίαο

Επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι:
Οη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο θάζεο απηήο αλακέλεηαη:


Να κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα αθνινπζία εληνιψλ πνπ παξέρεη ζπγθεθξηκέλν
θαη γλσζηφ απνηέιεζκα (εμάγσλν)



Να κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηα αθνινπζίαο εληνιψλ



Να δηαηππψλνπλ εθηηκήζεηο γηα ην απνηέιεζκα κηαο αθνινπζίαο εληνιψλ φηαλ
απηή δελ εθηειείηαη νιφθιεξε ή φηαλ γίλνληαη αιιαγέο ζε έλα απφ ηα βήκαηα
(εληνιή)



Να κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ κηα αθνινπζία εληνιψλ ζε κηα δηαδηθαζία
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Δλδεηθηηθή ιχζε γηα ην εμάγσλν:
γηα εμάγσλν
κπξνζηά 100
δεμηά 60
κπξνζηά 100
δεμηά 60
κπξνζηά 100
δεμηά 60
κπξνζηά 100
δεμηά 60
κπξνζηά 100
δεμηά 60
κπξνζηά 100
δεμηά 60
ηέινο

Φάςθ Β’
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο εληνιέο πνπ
επαλαιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ θαηαζθεχαζαλ. Ζ ρξήζε κηαο θαηλνχξγηαο δνκήο,
απηήο ηεο «Δπαλάιεςεο», δίλεηαη σο ιχζε – δηεπθφιπλζε ζηνπο καζεηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα
«απηνκαηνπνηεκέλε» αθνινπζία εληνιψλ πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε «Δπαλάιεςε». Ζ ιχζε
δίλεηαη «ραιαζκέλε» ρσξίο λα έρεη ην ζσζηφ αξηζκφ επαλαιήςεσλ θαη ρσξίο λα έρεη ηε
ζσζηή γσλία ζηξέςεο ηεο ρειψλαο.
Οη καζεηέο θαινχληαη λα επέκβνπλ ζηνλ θψδηθα ηεο επαλάιεςεο θαη λα ηνλ δηνξζψζνπλ
ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ην γλψξηκν πιένλ εμάγσλν.

Επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι
Μεηά ην ηέινο ηεο θάζεο, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ:


Να αλαγλσξίδνπλ ηα επαλαιακβαλφκελα ηκήκαηα (εληνιέο) κηαο αθνινπζίαο
εληνιψλ.



Να κεηαηξέπνπλ κηα επαλαιακβαλφκελε αθνινπζία ζε δνκή επαλάιεςεο



Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ αξηζκνχ ησλ επαλαιήςεσλ



Να πξνζδηνξίδνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο επαλάιεςεο
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Δλδεηθηηθή ιχζε γηα ηελ επαλάιεςε:
γηα απηνκ_εμάγσλν
επαλάιαβε 6 [κ 100 δ 60]
ηέινο

Φάςθ Γϋ
ηε ζπλέρεηα – ζηε θάζε απηή – πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε
ρειψλα κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε
ρειψλα δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν εμάγσλν.
Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε αθφινπζε δηαδηθαζία θαη ε αληίζηνηρε εληνιή θιήζεο ηεο:

γηα απηνκ_εμάγσλν2 :α :β
επαλάιαβε 6 [κ :α δ :β]
ηέινο
απηνκ_εμάγσλν2 100 120

Οη καζεηέο εθηεινχλ ην πξφγξακκα θαη παξαηεξνχλ ηελ πνξεία ηεο ρειψλαο:

Παξαηεξνχλ φηη ην εμάγσλν δελ είλαη πιένλ εμάγσλν αιιά ηξίγσλν. Παξφιν πνπ νη εληνιέο
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαίλεηαη λα είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ εμαγψλνπ ην ζρήκα ηειηθά είλαη
δηαθνξεηηθφ.
Σψξα νη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ πνπ
παξέρεη ν κηθξφθνζκνο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ην πξφβιεκα. Υξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεηαβνιείο
(θάλνληαο θιηθ ζην ίρλνο ηεο ρειψλαο) θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηηκέο ηνπο. Δληνπίδνπλ ηηο
ηηκέο ησλ κεηαβνιέσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εμάγσλν θαη ηηο θαηαρσξνχλ ζηελ θιήζε ηεο
δηαδηθαζίαο γηα λα επαιεζεχζνπλ ην απνηέιεζκα.
πγθξίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηαβνιέσλ κε ηε ρξήζε ησλ α, β ζηε δηαδηθαζία θαη
αλαθαιχπηνπλ ην ξφιν ησλ παξακέηξσλ α, β.
Σέινο ζπδεηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη απηφο ν ηξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ηφζν
ζηελ εθηέιεζε ηεο επαλάιεςεο φζν θαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.

Επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι:
Οη καζεηέο ηειεηψλνληαο ηε θάζε απηή ζα κπνξνχλ:


Να αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν κηαο παξακέηξνπ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα



Να θάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηα ζρήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ
παξακεηξνπνίεζε ηεο επαλάιεςεο



Να παξακεηξνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία



Να εθηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο δηαδηθαζίαο φηαλ νη παξάκεηξνη θηλνχληαη
εθηφο νξίσλ.

Φάςθ Δ’
Επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι
Μεηά ην πέξαο ησλ ζεκάησλ ηεο θάζεο απηήο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ:


Να θάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα κηαο εκθσιεπκέλεο επαλάιεςεο



Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξήζε θαη ην ζθνπφ κηαο εκθσιεπκέλεο επαλάιεςεο



Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπ πιήζνπο ησλ επαλαιήςεσλ



Να δηαθξίλνπλ ηα φξηα κεηαμχ «εζσηεξηθήο» θαη «εμσηεξηθήο» επαλάιεςεο

1ο κζμα μελζτθσ- εφαρμογισ
ην ζέκα απηφ νη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ παξακεηξνπνηεκέλε επαλάιεςε
πνπ έθηηαμαλ, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα γλσζηφ ζρήκα πνπ απνηειείηαη απφ ελσκέλα
εμάγσλα, δειαδή κία θεξήζξα.
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Οη καζεηέο μεθηλνχλ κε ην πξφγξακκα:

γηα θεξήζξα :α :β
επαλάιαβε :β [απηνκ_εμάγσλν3 :α]
ηέινο
γηα απηνκ_εμάγσλν3 :α
επαλάιαβε 6 [κ :α δ 60]
ηέινο

Δθηεινχλ ηε δηαδηθαζία θεξήζξα ( πρ κεπήθπα 100 3) θαη πεηξακαηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο
ηνπο κεηαβνιείο.
Οη καζεηέο :
α) Γλσξίδνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε φηη ην «απηφκ_εμάγσλν» θηηάρλεη ζίγνπξα έλα
εμάγσλν.
β) Κάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρειψλαο θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο
«απηνκ_εμάγσλν».
γ) Παξαηεξνχλ ην απνηέιεζκα θαη ην ζπγθξίλνπλ κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο. Πξνζπαζνχλ λα
αηηηνινγήζνπλ ηελ πηζαλφλ κε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ρειψλαο (ε ρειψλα θαίλεηαη
λα ζρεκαηίδεη έλα θαη κνλαδηθφ εμάγσλν).
δ) Πεηξακαηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεηαβνιείο θαη επηβεβαηψλνπλ φηη ην ζρήκα
παξακέλεη έλα κνλαδηθφ εμάγσλν.
ε) πδεηνχλ θαη θάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα
ζρεκαηηζηνχλ πνιιαπιά εμάγσλα.
ζη) Σειηθά επεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία «θεξήζξα» πξνζζέηνληαο κηα αθφκα νδεγία κέζα
ζηελ επαλάιεςε, ψζηε ε ρειψλα λα αιιάδεη θαηεχζπλζε.
Δλδεηθηηθή ιχζε γηα ηελ θεξήζξα:
γηα θεξήζξα :α :β
επαλάιαβε :β [απηνκ_εμάγσλν3 :α κ :α δ -60]
ηέινο
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Καη ην απνηέιεζκα ηεο «θεξήζξαο»:

Ζ νδεγία «κ :α δ -60» δελ απνηειεί ηε κφλε ιχζε. Δπηπξφζζεηα νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα
δσγξαθίζνπλ ηελ θεξήζξα, δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο εληνιέο θαη ηηο ηνπνζεηνχλ ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο επαλάιεςεο ζηε δηαδηθαζία «θεξήζξα». ε θάζε πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεηαβνιείο γηα λα δνθηκάζνπλ δπλακηθά ηε λέα δηαδηθαζία. Με απηφ ηνλ
ηξφπν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα πνπ κπνξεί λα «πιεζηάδνπλ» ην
επηζπκεηφ θαη λα παξέρνπλ κηα πνιχ θαιή βάζε γηα πεηξακαηηζκφ.
Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ πξψην πεηξακαηηζκφ κπνξεί λα ππνζέζνπλ φηη αξθεί κηα ζηξνθή
θάζε θνξά ψζηε ην επφκελν εμάγσλν λα ζρεκαηίδεηαη δίπια ζην πξνεγνχκελν.
Απηφ νδεγεί ζην παξαθάησ ζρήκα:
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2ο Θζμα μελζτθσ – εφαρμογισ
ε απηφ ην ζέκα κειέηεο νη καζεηέο ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε έλα λέν θαη απξνζδηφξηζην
ζρήκα πνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ηηο γλψζεηο πνπ απφθηεζαλ θαη κπνξεί λα
ηζρπξνπνηήζεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ.
Σν απνηέιεζκα εδψ, αλ θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ην δηδάζθνληα, δελ είλαη
πξνθαζνξηζκέλν θαη αθήλεη ην καζεηή ειεχζεξν ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ
ζρεκάησλ δηθήο ηνπ έκπλεπζεο.
Χο βάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
γηα άγλσζην :α :β :γ
επαλάιαβε :β [επαλάιαβε 6 [κ :α δ :γ] θηηάμε "α :α-5]
ηέινο

Οη καζεηέο θάλνπλ εθηηκήζεηο, θαινχλ ηε δηαδηθαζία (π.ρ. «άγλσζην 100 10 60») θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεηαβνιείο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλπαξακέηξσλ θαη ησλ εθηεινχκελσλ επαλαιήςεσλ. Σν λέν ζηνηρείν εθαξκνγήο εδψ, είλαη ε
κεηαβνιή κηαο παξακέηξνπ («α») κέζα ζηελ ίδηα ηελ επαλάιεςε.
Σα παξαθάησ απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά:
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Φσλάδνληαο ην όλνκά κνπ (εηζαγσγή ζηελ αλαδξνκή – recursion)
Δμπλεκόμενες Γνωζηικές Περιοτές

Πιεξνθνξηθή: Γνκή Δπαλάιεςεο, πξνγξακκαηηζκφο κε δηαδηθαζίεο, έλλνηα ηεο Αλαδξνκήο
σμβαηόηηηα με ηο αναλσηικό πρόγραμμα

Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «Αλαδξνκήο». Ζ έλλνηα απηή
δελ απνηειεί μερσξηζηή πξνγξακκαηηζηηθή δνκή αιιά ζχκθσλα κε ην βηβιίν ηεο Γ’ Λπθείνπ
παξνπζηάδεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ επαλαιεπηηθέο δνκέο. Ζ
«Αλαδξνκή» σο επέθηαζε ηεο ελφηεηαο «Δπαλάιεςεο», πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ζηε Γ’
Γπκλαζίνπ θαη ζηε Γ’ Λπθείνπ.

Διζαγωγή

Ζ έλλνηα ηεο «Αλαδξνκήο» ζην παξφλ ζελάξην, πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηεο επίιπζεο ελφο
πξαγκαηηθνχ ζρεδηαζηηθνχ πξνβιήκαηνο Οη καζεηέο αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο κηα
πξνζρεδηαζκέλε αλαδξνκηθή δηαδηθαζία ζρεκαηίδνπλ ηε γλσζηή κνξθή κηαο πεηαινχδαο
κέζσ ηεο νπνίαο δηεξεπλνχλ ηελ έλλνηα ηεο αλαδξνκήο. Σειηθά πξνρσξνχλ ζε πην ζχλζεηα
ζρήκαηα-πξνβιήκαηα, φπνπ θαη εθαξκφδνπλ αλαδξνκηθή δνκή γηα ηελ επίιπζή ηνπο.

Γιδακηικοί ζηότοι

Οη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχλ:


Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξήζε αλαδξνκήο ζε έλα πξφγξακκα



Να πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπλζήθε ηέινπο ηεο αλαδξνκήο



Να ζπγθξίλνπλ κηα δνκή επαλάιεςεο κε κηα δνκή αλαδξνκήο



Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο δνκήο αλαδξνκήο

Οργάνωζη διδαζκαλίας και απαιηούμενη σλικοηετνική σποδομή

Κνηλσληθή ελνξρήζηξσζε ηεο ηάμεο: Οκάδεο 2-3 καζεηψλ κπξνζηά ζε θάζε Ζ/Τ
Δμνπιηζκφο: Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Υεισλφθνζκνο» - Μηθξφθνζκνο «ΑλαδξνκήΔπαλάιεςε»
Πξναηξεηηθά: Βηληενπξνβνιέαο γηα ηελ άκεζε θαη ζπγρξνληζκέλε εηζαγσγή φιεο ηεο ηάμεο
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ
Πξναηξεηηθά: Φχιια εξγαζίαο γηα ηε δηαηχπσζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ απνηχπσζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλνληαη νιηγφιεπηεο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε κε
θαηαηγηζκφ ηδεψλ.
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Γιάρκεια

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ εθηηκάηαη ζε 2κε 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
Αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ αζρνιεζεί εθηελψο κε ηε δνκή επαλάιεςεο, ηφηε ε δηάξθεηα κπνξεί
λα επεθηαζεί θαηά 1 ψξα ψζηε λα εμεηαζηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε «επαλάιεςε».

Φάζεις Τλοποίηζης
Φάζη Α’

Καηή ηε θάζε απηή δίλεηαη ζηνπο καζεηέο πξνο δηεξεχλεζε ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
γηα αλαδξα :α :β
αλ :α < 1 [ζηακαηεζε]
κ 10
δ :β
αλαδξα :α - 1 :β - 1
ηέινο

Ζ δηαδηθαζία εθηειείηαη κε ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο «α» θαη «β» 30 θαη 13,
νπφηε θαη ζρεκαηίδεηαη ην ζρήκα:

Οη καζεηέο μεθηλνχλ ηε δηεξεχλεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεηαβνιείο νη νπνίνη
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο παξακέηξνπο «α», «β».
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χξνληαο ηνπο νιηζζεηέο κεηαβάιινπλ δπλακηθά ηελ θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηαπηφρξνλα
παξαηεξνχλ ην απνηέιεζκα ζηνλ θακβά. Αλ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη
θαηλνχξγηνο γηα ηνπο καζεηέο, ε απιφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθή
αλαπαξάζηαζε πνπ παξέρεη ν ρεισλφθνζκνο, θάλνπλ εχθνιν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο θαη
ησλ βεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηε βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ δεκηνπξγείηαη έλα κεγάιν
εχξνο ζρεκάησλ μεθηλψληαο απφ θακπχιεο γξακκέο θαη θαηαιήγνληαο ζε ζπεηξνεηδείο
κνξθέο.
Δλδεηθηηθά ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλαδξνκή κε ηε ρξήζε ησλ κεηαβνιέσλ:

γηα α=60, β=13, θαη

γηα α=56, β=45.
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Οη καζεηέο θαινχληαη :


Να αλαγλσξίζνπλ ην ξφιν ησλ παξακέηξσλ α, β ζην ζρεδηαζηηθφ απνηέιεζκα



Να εληνπίζνπλ ην είδνο ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθαινχληαη ζε θάζε θιήζε ηεο
«αλαδξα»



Να θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην ηειηθφ ζρήκα πνπ ζα πξνθχςεη γηα θάπνην δεχγνο ηηκψλ
α, β



Να εληνπίζνπλ ηηο θχξηεο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ αθξαίεο ηηκέο α, β ησλ κεηαβνιέσλ.



Να εληνπίζνπλ αλαινγίεο-νκνηφηεηεο κε ηε αληίζηνηρε ρξήζε κηαο επαλαιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο

Δπιμέροσς διδακηικοί ζηότοι

Μεηά ην ηέινο ηεο δηεξεχλεζεο νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα:


Να πεξηγξάθνπλ ζε βήκαηα ηε ξνή εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ κηαο αλαδξνκήο



Να δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ πνξεία ηεο
ρειψλαο θαηά ηε ζπλερή επαλάθιεζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο



Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ κηαο αλαδξνκηθήο δηαδηθαζίαο

Φάζη Β’

ηελ πξνεγνχκελε θάζε νη καζεηέο πεηξακαηηδφκελνη κε ηνπο κεηαβνιείο δηαπίζησζαλ ην
κεγάιν εχξνο ζρεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κε ηε ρξήζε ελφο πνιχ κηθξνχ θαη απινχ
πξνγξάκκαηνο. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαδξνκή γηα λα
θαηαζθεπάζνπλ πην ζχλζεηα ζρήκαηα μεθηλψληαο απφ έλα γλσζηφ θαη απιφ γεσκεηξηθφ
ζρήκα: ην εμάγσλν.
Αξρηθά δίλεηαη πξνο δηεξεχλεζε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο εμαγψλνπ.
Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε γλσζηή δνκή ηεο επαλάιεςεο, εθηεινχλ ηελ «εμαγ» θαη
δηεξεπλνχλ ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ «α» κε ηε βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ.
γηα εμαγ :α
επαλάιαβε 6 [κ :α δ 60]
ηέινο
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ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα λέα δηαδηθαζία πνπ θάλεη ρξήζε ηεο αλαδξνκήο
γηα πνιπ :α :β
αλ :α < 1 [ζηακάηεζε]
εμαγ :β
πνιπ :α - 1 :β - 10
ηύπσζε :β
ηέινο

Οη καζεηέο θαινχληαη :


Να αηηηνινγήζνπλ φηη πξφθεηηαη γηα αλαδξνκηθή δηαδηθαζία



Να θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην ζρήκα πνπ ζα δεκηνπξγεί ε δηαδηθαζία



Να αλαθαιχςνπλ ην ξφιν ησλ παξακέηξσλ «α» θαη «β» ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
ζρήκαηνο

Καιψληαο ηε δηαδηθαζία «πνιπ» κε αξρηθέο ηηκέο 20 θαη 100, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο
κεηαβνιείο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε λέα αλαδξνκηθή δηαδηθαζία.
Σν πξψην ζρήκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη κνηάδεη κε πεηαινχδα:
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Με ηε βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ θαηαζθεπάδνληαη δηαθνξεηηθά ζρήκαηα, κε ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ηα παξαθάησ:

Δξσηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ είλαη:


Ση ξφιν δηαδξακαηίδεη ε θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο «εμαγ»;



Πψο «εμειίζζεηαη» ε θαηαζθεπή θαηά ηηο δηαδνρηθέο θιήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο
«πνιχ»;



Πφηε ην ζρήκα απνθηά δχν ζθέιε (φπσο ζηελ πεηαινχδα);



Πνηεο είλαη νη ειάρηζηεο ηηκέο α, β πνπ ζρεκαηίδνπλ ην βαζηθφ δνκηθφ γεσκεηξηθφ
ζρήκα;

Γηα λα απαληήζνπλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα νη καζεηέο εθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ
κεηαβνιέσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο
ηεο «β» (θαη πξναηξεηηθά ηεο «α») κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο «ηχπσζε :β».
Χο ηειηθή δξαζηεξηφηεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα «ραιάζνπλ» ηε δηαδηθαζία «πνιπ»
κε ζθνπφ λα θαηαζθεπάζνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο αλαδξνκήο ην δηθφ ηνπο κνλαδηθφ ζρήκα.
Έηζη αιιάδνληαο ηηο ηηκέο θαηά ηελ θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο ή πξνζζέηνληαο λέα βήκαηα γηα
ηε ρειψλα (π.ρ. κ :β) ην απνηέιεζκα ζηνλ θακβά είλαη εληππσζηαθφ. Δπεθηείλνληαο ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο αλαδξνκήο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ζρεκάησλ
βάδνληαο ζηε ζέζε ηνπ ην ηξίγσλν ή ην ηεηξάγσλν.
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Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ:

Φάζη Γ΄

ηε θάζε απηή νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο αλαδξνκήο φπσο απηή
«αλαθαιχθηεθε» ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ ελφο δέληξνπ.
Πξφζζεηε βνήζεηα ζε απηφ ην ζεκείν κπνξεί δνζεί κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ηελ
θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλα «ξεαιηζηηθφ» δέληξν.
ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνληαη:


Ζ ζχλζεζε ηνπ δέληξνπ απφ πνιιά ίδηα θιαδηά



Ζ ζχλζεζε ελφο θιαδηνχ απφ ζπλερφκελνπο «θνξκνχο» κε ζηαζεξφ ή πξννδεπηηθά
κεηνχκελν κήθνο

Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δέληξνπ ζε ραξηί θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα ζηελ νκάδα, κπνξεί λα «δηεπθνιχλεη» ηνπο καζεηέο ζην ζρεκαηηζκφ
ηεο θαηάιιειεο αλαδξνκηθήο δηαδηθαζίαο.
Ο θχξηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ζε απηή ηε θάζε είλαη ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε απιψλ εληνιψλ θαη
αλαδξνκήο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πνιχπινθνπ ζρήκαηνο. Έηζη ε επηηπρία ζε απηήλ ηε
θάζε δελ εμαξηάηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ ελφο ηέιεηνπ θαη κνλαδηθνχ δέληξνπ. Κάζε
ζρεκαηηζκφο πνπ αμηνπνηεί ηελ αλαδξνκή θαη πξνζεγγίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δέληξνπ
ζεσξείηαη απνδεθηφο.
Δλδεηθηηθή ιχζε πνπ ζεσξεί φηη ν ζρεκαηηζκφο ησλ θιαδηψλ ζηακαηά θάησ απφ έλα
ειάρηζην φξην κήθνπο είλαη ε αθφινπζε:
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γηα δέληξν :α
αλ :α < 4 [ζηακάηεζε]
κ :α
α 20
δέληξν :α*2/3
δ 40
δέληξν :α*2/3
α 20
π :α
ηέινο
ζβγ
δέληξν 30

ηελ παξαπάλσ αλαδξνκηθή δηαδηθαζία ην κήθνο ησλ θιαδηψλ μεθηλά απφ ην 30 θαη
κεηψλεηαη ζπλερψο θαηά 2/3 κέρξη λα γίλεη 4 νπφηε ζηακαηά ε ζρεδίαζε. Μηα πξφζζεηε
δηεξεχλεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία αθνξά ζηε δηαδνρηθή κείσζε
ηνπ κήθνπο θαζψο θαη ζηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ ηεο αλαδξνκήο. Έηζη, κε ηε δηαδηθαζία
«δέληξν» κπνξνχκε λα έρνπκε ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Δasy Logo
H ΔasyLogo, είλαη κηα δεκηνπξγία ηνπ Department of Informatics Education, Comenius
University of Bratislava θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο απφ ηε δηεχζπλζε
http://edi.fmph.uniba.sk/~salanci/EasyLogo/index.html.
Απφ εθεί κπνξείηε λα δηαιέμεηε ηελ ειιεληθή έθδνζε θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνλ Ζ.Τ.
(κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απεπζείαο εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ EasyLogo.exe ρσξίο
εγθαηάζηαζε). Σν πεξηβάιινλ ηεο εκθαλίδεηαη σο εμήο:

H ΔasyLogo έρεη κεξηθά δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ ηνπνζεηνχλ
«ελδηάκεζα» ζηα πεξηβάιινληα κε πιήξε απνπζία γξαπηψλ εληνιψλ θαη ζηα πεξηβάιινληα
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γξαπηέο εληνιέο.
Γηαζέηεη εηθνλίδηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ηζνδχλακα εληνιψλ θη επνκέλσο δελ απαηηείηαη ε
ζχληαμε εληνιψλ, αθνχ ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί κφλν ηνπ ην αληίζηνηρν θείκελν θάζε
εληνιήο αλάινγα κε ην εηθνλίδην πνπ επηιέγεη ν θάζε ρξήζηεο.
Δπηπιένλ, νη εληνιέο εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα κε ηε «δεκηνπξγία» ηνπο θαη θαηά ηελ έλλνηα
απηή, ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε εληνιψλ θαη απνηειέζκαηνο.
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 6 δηαδνρηθψλ εληνιψλ:

Καμία εντολι

Ζχει προςδιοριςτεί πάχοσ γραμμισ 4 και χρϊμα
κόκκινο (με μετακίνθςθ των αντίςτοιχων
εικονιδίων)

ο

Μπροςτά 3

Με τθν κατάλλθλθ επαναλθπτικι δομι και τον
χρωματιςμό
τθσ
«εςωτερικισ»
περιοχισ
δθμιουργείται ζνα «ζγχρωμο» τετράγωνο

Δεξιά 90 – επιτρζπονται οι ςτροφζσ κατά
ο
πολλαπλάςια των 45

Θ αλλαγι ςτα χρϊματα (ςτισ παραμζτρουσ των
εντολϊν ςτθν περιοχι όπου ςυντάςςεται το
πρόγραμμα) προκαλεί άμεςθ αλλαγι ςτο ςχιμα

Γπν πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ΔasyLogo είλαη ηα αθφινπζα:
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Ζ EasyLogo επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ. Κάζε δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγείηαη
αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ «εξγαιεηνζήθε» ηεο EasyLogo απφ έλα κηθξφ εηθνλίδην πνπ
δεκηνπξγείηαη επί ηνχηνπ (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα κηθξνζθνπηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ
ζρήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε «ρειψλα» ζηελ πεξηνρή φπνπ εκθαλίδνληαη ηα
απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Έλα εηδηθφ ζχκβνιν («+») επηηξέπεη ηε
δεκηνπξγία λέσλ δηαδηθαζηψλ.
Κάζε λέα δηαδηθαζία ζηελ EasyLogo κπνξεί λα θαιεί ήδε πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο απιψο
κεηαθηλψληαο ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηελ θαηάιιειε πεξηνρή (δειαδή ζηελ πεξηνρή φπνπ
ζπληάζζεηαη ην πξφγξακκα). Απηφο ν ηξφπνο θιήζεο κηαο δηαδηθαζίαο δηα-ηεο-κεηαθίλεζεοελφο εηθνληδίνπ πξνθαλψο εληάζζεηαη κέζα ζηε ινγηθή ηνπ γξαθηζηηθνχ/εηθνληθνχ
πεξηβάιινληνο (θαη ηεο δηεπαθήο). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ζεκαληηθφ απφ δηδαθηηθή
ζθνπηά, θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (δειαδή δεκηνπξγίαο, επεμεξγαζίαο,
θιήζεο θιπ) δηαδηθαζηψλ κε έλαλ δηαηζζεηηθφ ηξφπν πνπ θαίλεηαη λα είλαη άκεζα
θαηαλνεηφο. Έηζη νη καζεηέο κπνξνχλ κε έλα «θπζηθφ» ηξφπν λα κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ
«αληηθείκελα» (γηα παξάδεηγκα: ζρήκαηα) ζπλζέηνληαο δεκηνπξγηθά άιια, απινχζηεξα.

Δθμιουργείται θ διαδικαςία «οκτάγωνο» (χωρίσ
όνομα – μόνο το εικονίδιο)

Μια νζα διαδικαςία «καλεί» τθν προθγοφμενθ
(οκτάγωνο) απλϊσ με τθν εντολι «Ηωγράφιςε»
που δθμιουργείται αυτόματα όταν το εικονίδιο
τθσ διαδικαςίασ «οκτάγωνο» μετακινθκεί ςτθν
περιοχι όπου ςυντάςςεται το πρόγραμμα

Έλα δεχηεξν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο EasyLogo είλαη ε θάπσο ηδηαίηεξε «γεσκεηξία»
ηεο. Έλα πξφγξακκα εθηειεζκέλν ζην πεξηβάιινλ ηεο EasyLogo θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο
Logo, δελ δίλεη πάληνηε ην ίδην απνηέιεζκα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα δπν απηά
πεξηβάιινληα δελ έρνπλ ηνπο ίδηνπο γεσκεηξηθνχο θαλφλεο.
Καζψο ε «ρειψλα» ηεο EasyLogo θηλείηαη πάληνηε ζε θφκβνπο ηεο ππνθείκελεο «ζράξαο»
ηεηξαγσληδίσλ, ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ βήκαηνο ηεο δηαθέξεη, αλάινγα κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. Έηζη έλα βήκα ζε θαηεχζπλζε παξάιιειε πξνο ην πιαίζην ηεο νζφλεο
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(δειαδή «θαηαθφξπθα» ή «νξηδφληηα») ηελ κεηαθηλεί φζν είλαη ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ
ηεηξαγψλνπ. Αλ φκσο ε ρειψλα είλαη ζηξακκέλε πξνο άιιε θαηεχζπλζε, ηφηε ην βήκα ηεο
έρεη κήθνο φζν ε δηαγψληνο ηνπ ηεηξαγψλνπ.

Οη ίδηεο εληνιέο ζε δπν δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα δελ έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα:

Θα κπνξνχζε άξαγε ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ λα έρεη δηδαθηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη καζεηέο θαη καζήηξηεο αληηιακβάλνληαη ηε γεσκεηξία θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κεθψλ;
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Ενότθτα Σεναρίου 7
Εννοιολογικι χαρτογράφθςθ
Εννοιολογικι Χαρτογράφθςθ
1.

ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Δννοιολογική σαπηογπάθηζη – σπήζη ηος CmapTools για ηη σαπηογπάθηζη εννοιών ηυν
Γικηύυν Υπολογιζηών
Σημείυζη: Σν πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην βαζίδεηαη ζην ζελάξην “CmapTools:
Φαπηογπαθώνηαρ έννοιερ ηυν Γικηύυν Υπολογιζηών ηηρ Πληποθοπικήρ Γςμναζίος” (ζει.
367-386) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην: Δπιμοπθυηικό ςλικό για ηην εκπαίδεςζη ηυν επιμοπθυηών
ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ - Πποηεινόμενα εκπαιδεςηικά ζενάπια: κλάδορ
ΠΔ19-20, Β' έκδοζη, Πάηπα, Νοέμβπιορ 2011, ΙΤΥΔ “ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ”.

2.

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 6 δηδαθηηθέο ψξεο. Γηαηίζεληαη 3
δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη 3 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ αμηνιφγεζε
(νκφηηκε θαη ζπλεξγαηηθή).
ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε
θαη ην ινγηζκηθφ CmapTools είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνησλ επηπιένλ εηζαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Σέινο, είλαη πξνθαλέο φηη κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κέξνο ησλ
πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε, γεγνλφο
πνπ ζα επεξεάζεη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ.

3.

ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΤΓΧΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ

Σν πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην κπνξεί λα εθπνλεζεί απφ καζεηέο ηεο Β' Γπκλαζίνπ ζην
πιαίζην ηνπ άμνλα καζεζηαθψλ ζηφρσλ "Υεηξίδνκαη θαη δεκηνπξγψ κε ηα εξγαιεία ΣΠΔ Βαζηθέο έλλνηεο ΣΠΔ", ζχκθσλα κε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ
Γξακκαηηζκφ ζην Γπκλάζην (Σδηκνγηάλλεο θ.ά., 2011). πγθεθξηκέλα, ζηφρνο ησλ δχν
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο είλαη ε δηδαζθαιία
ελλνηψλ ησλ Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε, επέθηαζε, ζρνιηαζκφ,
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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αμηνιφγεζε θαη θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Δπίζεο, νη ράξηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ή
σο δξαζηεξηφηεηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο ζε επφκελεο ηάμεηο (Γπκλαζίνπ ή/θαη
Λπθείνπ). ην πιαίζην απηφ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ
ηνπο καζεηέο κε δεδνκέλε κία ιίζηα ελλνηψλ ή/θαη ζπλδέζκσλ.

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

4.

Ο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ είλαη δηπιφο:
 Να παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
ζηνπο επηκνξθνχκελνπο.
 Να παξνπζηάζεη έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα
ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ησλ Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ κέζα απφ έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχλ ην εξγαιείν CmapTools.
Όζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
παξνπζηάδνληαη:


ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, νη δηάθνξνη ηχπνη ελλνηνινγηθψλ
ραξηψλ, ηα δηδαθηηθά/καζεζηαθά νθέιε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη νη
ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ (Δνόηηηα 6: Δπιζηημολογική
πποζέγγιζη και εννοιολογική ανάλςζη – Θέμαηα θευπίαρ ηος διδακηικού ζεναπίος)



νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία (ινγηζκηθά) ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο (Δνόηηηα 7: Φπήζη Η/Υ και γενικά τηθιακών μέζυν για ηο διδακηικό
ζενάπιο)



νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε
(Δνόηηηα 8: Αναπαπαζηάζειρ ηυν μαθηηών/Ππόβλετη δςζκολιών ζηο διδακηικό
ζενάπιο).

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην πιηθφ ησλ ελνηήησλ 6, 7 θαη 8 αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή ηεο
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γεληθά, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηε δηδαζθαιία
νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ θαη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην
γηα ηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ.
Όζνλ αθνξά ζην δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκνγήο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα ηε
δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη νη καζεηέο λα
κπνξνχλ:
 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο δηθηχνπ
ππνινγηζηψλ,
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 λα πεξηγξάθνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο,
 λα δηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ δηθηχσλ βάζεη δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ,
 λα νξίδνπλ άμνλεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο
θαη λα ζπληάζζνπλ κία θφξκα αμηνιφγεζεο,
 λα αμηνινγνχλ κία εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ
νξίζεη θαη λα παξέρνπλ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο, θαη
 λα θξίλνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, πηνζεηψληαο ή απνξξίπηνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη
γηα ηε βειηίσζή ηεο.

5.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο 2 δηδαθηηθν-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο:
 Βαζηθέο Έλλνηεο ησλ Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ - Καηεγνξίεο ησλ Γηθηύσλ
Τπνινγηζηώλ.
Υξνληθή δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο
Αξρηθά, κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε ή ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ
ζε δνζκέλεο εξσηήζεηο, επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο
έλλνηεο πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο, αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ησλ
δχν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο δχν ελλνηνινγηθνχο ράξηεο αληίζηνηρα
(δίλνληαη ζην Παξάξηεκα), λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ ραξηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη κε
“?????”,

λα

αλαδεηήζνπλ

επηπιένλ

εθπαηδεπηηθφ

πιηθφ

ζην

Γηαδίθηπν

εκπινπηίδνληαο/ζρνιηάδνληαο ηνπο ράξηεο θαη λα ηνπο επεθηείλνπλ κε λέεο έλλνηεο ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Μεηά ηελ
επέθηαζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ ραξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο, ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα βήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο,
αλαηίζεηαη γηα ην ζπίηη κηα δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή
έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ" θαη κε δνζκέλε ιίζηα ελλνηψλ.
 Αμηνινγώληαο ηνπο ράξηεο ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ.
Υξνληθή δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαινχληαη
λα νξίζνπλ ηνπο άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη δνζεί σο εξγαζία
γηα ην ζπίηη (θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε δνζκέλε ιίζηα ελλνηψλ), λα ζπληάμνπλ κία
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θφξκα αμηνιφγεζεο θαη λα αμηνινγήζνπλ έλαλ ελδεηθηηθφ ράξηε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (ν
ράξηεο κπνξεί λα έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα
αμηνινγήζνπλ δχν εξγαζίεο (ράξηεο) ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, παξέρνληαο θαηάιιειε
αλαηξνθνδφηεζε θαη λα πξνβνχλ ζε δηνξζψζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα
αμηνιφγεζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.

6.

ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΛΤΗ – ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ
ΔΝΑΡΙΟΤ

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν ηνπ ζελαξίνπ πνπ αθνξά
ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ.

Η έλλνηα ηνπ ράξηε ελλνηώλ/ελλνηνινγηθνύ ράξηε
Ο ράξηεο ελλνηώλ (concept map) είλαη έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα πνπ πξνζδηνξίδεη ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ κηαο πεξηνρήο κειέηεο κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ. Δίλαη κηα
ηερληθή δηδαζθαιίαο θαη κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο πνπ ζθνπεχεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
κάζνπλ έλλνηεο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν. (Βαζηινπνχινπ, 2001: ζει. 27).
Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο ράξηε ελλνηψλ, ή αιιηψο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε,
νλνκάδεηαη ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (concept mapping) θαη αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ
εξεπλεηηθή νκάδα κε επηθεθαιή ηνλ J. D. Novak ζην Παλεπηζηήκην Cornell. Όπσο
αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Βαξδάθα θ.α., 2005; Γνπιή θ.α., 2006; Φνξηνχλε &
Φξαγθάθε, 2003) βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο απνηειεί ε ζεσξία ηνπ
Ausubel γηα ηε “κάζεζε κε λφεκα”, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ελλνηψλ
ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ησλ καζεηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο
επνηθνδνκεηηθήο θαη νπζηαζηηθήο κάζεζεο (meaningful learning).

πζηαηηθά ζηνηρεία ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε
Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (ΔΥ) είλαη νη θφκβνη πνπ
αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ πσο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο
νη δηάθνξεο έλλνηεο ηνπ ράξηε.
Κόκβνη (έλλνηεο): θάζε θφκβνο ηνπ ράξηε αλαπαξηζηά κηα έλλνηα, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηελ
εηηθέηα ηνπ θφκβνπ.
Οη έλλνηεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη (Γνπιή θ.α., 2006):
 ζε ανηικείμενα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο κε νπζηαζηηθά. Οη αληίζηνηρνη
ράξηεο ραξαθηεξίδνληαη σο πεπιγπαθικοί (descriptive concept maps).
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 ζε ζςμβάνηα/γεγονόηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο κε ξήκαηα. Οη αληίζηνηρνη
ράξηεο επηθεληξψλνληαη ζε αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ή ζπκβαίλεη
θάηη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο επεξηγημαηικοί (explanatory concept maps).
Φπζηθά, νη έλλνηεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ.
Ζ βαζηθή έλλνηα ελφο ΔΥ, ε νπνία αλαιχεηαη ζε έλα ζχλνιν ελλνηψλ πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ,
ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηελ θνξπθή ηνπ ράξηε θαη νλνκάδεηαη κενηπική έννοια.
ύλδεζκνη (ζπλδέζεηο): νη ζχλδεζκνη είλαη γξακκέο πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο δχν θφκβνπο
θαη έρνπλ κία εηηθέηα πνπ κε απιέο θαη ζχληνκεο ζπλδεηηθέο ιέμεηο πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε
κεηαμχ ησλ ζπλδεφκελσλ θφκβσλ. ηελ νπζία, νη ζχλδεζκνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ ΔΥ πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έλλνηεο απηέο
ζπλδένληαη.
Οη ζπλδέζεηο κπνξεί λα είλαη (Βαζηινπνχινπ, 2001):
 απλέρ ζςνδέζειρ κεηαμχ κηα γεληθφηεξεο θαη κηαο κεξηθφηεξεο έλλνηαο
 ζύνθεηερ ζςνδέζειρ κεηαμχ ελλνηψλ πνπ κπνξεί βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο
ή/θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ ράξηε, ή λα είλαη ππν-έλλνηεο δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ.
ηελ νπζία, ε ζχλδεζε κεηαμχ δχν θφκβσλ δεκηνπξγεί κηα πξόηαζε.
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Δίδε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ
Οη ΔΥ δηαθξίλνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ ζρεκαηνπιαηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
(Αιηαθίδνγινπ, 2009; Βαξδάθα θ.α., 2005):
Ιεξαξρηθνί (hierarchy concept maps): ε θεληξηθή έλλνηα ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή θαη
πξνρσξψληαο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο αλαιχεηαη ζηηο επηκέξνπο έλλνηεο.
Αξαρλνεηδείο (spider concept maps): ε θεληξηθή έλλνηα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ ράξηε
θαη γχξσ απφ απηή ηνπνζεηνχληαη νη ππν-έλλνηεο.
Γηαγξάκκαηνο ξνήο (flowchart concept maps): ε θεληξηθή έλλνηα ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή
θαη αθνινπζεί κηα γξακκηθή δηάηαμε ησλ ππν-ελλνηψλ.
πζηεκηθνί (systems concept maps): νη έλλνηεο νξγαλψλνληαη κε παξφκνην ηξφπν κε ηνπο
ράξηεο ηχπνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο, αιιά επηπιένλ ζηα άθξα ηνπο έρνπλ εηζξνέο-εθξνέο.
Δηδηθνί ηχπνη ΔΥ αλαθέξνληαη ζην (Αιηαθίδνγινπ, 2009).

Γηδαθηηθή/καζεζηαθή αμία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη
πνηθίια ηφζν γηα ην καζεηή φζν θαη γηα ην δηδάζθνληα.
Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο καζεηέο, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη θαη αλαιχνληαη
ζηελ εξγαζία ησλ (Φνξηνχλε & Φξαγθάθε, 2003), είλαη ηα εμήο:
 Δλεξγεηηθή – απνηειεζκαηηθή κάζεζε
 Δξγαιείν δεκηνπξγηθήο ζθέςεο
 Δξγαιείν αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο
 Δξγαιείν κεηαγλψζεο
 Δλίζρπζε νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο δηδάζθνληεο είλαη (Φνξηνχλε & Φξαγθάθε,
2003):
 Μέζν νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε.
 Γηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ
ησλ καζεηψλ.
 Δξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο γλσζηηθήο αιιαγήο κεηά ηε
δηδαθηηθή παξέκβαζε.
Οη ΔΥ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρεηηθέο κειέηεο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, φπσο
επηζεκαίλεηαη ζην (Γνπιή θ.α., 2005; Γνπιή θ.α, 2006), σο εξγαιείν:
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 δηεξεχλεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο ησλ καζεηψλ
 δηεξεχλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα
 ζπλεξγαζίαο
 ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη αμηνιφγεζεο
 επίιπζεο πξνβιεκάησλ

Σύπνη δξαζηεξηνηήησλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
 πκπιήξσζε ελφο ππάξρνληνο ΔΥ κε έλλνηεο θαη ζπλδέζεηο πνπ ιείπνπλ, αιιά γηα
ηηο νπνίεο νη αληίζηνηρνη θφκβνη θαη ζχλδεζκνη είλαη ήδε ζρεδηαζκέλνη ζηνλ ΔΥ
(δίλεηαη έλαο ΔΥ κε θελά)
 Δπέθηαζε ελφο ππάξρνληνο ΔΥ κε ηελ πξνζζήθε ελλνηψλ θαη ζπλδέζεσλ
 Γηόξζσζε ελφο ππάξρνληνο ΔΥ
 ρνιηαζκόο ελφο ΔΥ είηε ειεχζεξα είηε απαληψληαο ζε εξσηήζεηο
 Καηαζθεπή ελφο ΔΥ δίλνληαο ηελ θεληξηθή έλλνηα, έλα ζχλνιν ελλνηψλ, έλα ζχλνιν
ελλνηψλ θαη ζπλδέζεσλ, κηα εξψηεζε ή έλα ζρεηηθφ θείκελν
 πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ

7.

ΥΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΜΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ («πξνζηηζέκελε αμία» θαη αληίινγνο,
επηθπιάμεηο, πξνβιήκαηα)

To δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ζην νπνίν
ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο CmapTools.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δηδαθηηθφ ζελάξην κπνξεί λα πινπνηεζεί ζρεδηάδνληαο ηνπο λνεηηθνχο
ράξηεο κε ραξηί θαη κνιχβη. Αλ θαη ε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
κπνξεί λα απαηηεί (αξρηθά ηνπιάρηζηνλ θαη κέρξη νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ) πεξηζζφηεξν ρξφλν, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ
είλαη πνιιά:
 εχθνιε δηφξζσζε ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φπσο: αλαδηνξγάλσζε θφκβσλ,
εηηθεηψλ θαη ζπλδέζεσλ ή δπλακηθή κεηαθίλεζε θφκβσλ κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε
ησλ ζπλδέζεσλ
 κεγάιε επηθάλεηα ζρεδίαζεο ηνπ ράξηε
 δπλαηφηεηα πξνζζήθεο πνηθίισλ κνξθψλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα ράξηε, φπσο εηθφλεο,
θείκελα, ζρφιηα, ζχλδεζκνη θ.η.ι.
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 δπλαηφηεηα εμαγσγήο ελφο ράξηε ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ, φπσο:
εηθφλα, γξαθηθά SVG, ηζηνζειίδα, ζχλνιν πξνηάζεσλ (txt) θ.η.ι.
 δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη δηεμαγσγήο ζπλεξγαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη πιένλ δηαζέζηκνο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο ινγηζκηθά, ηα νπνία δηαηίζεληαη ειεχζεξα:
 CmapTools: http://cmap.ihmc.us/
 Synergo:
http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid
=103
 COMPASS: http://hermes.di.uoa.gr/compass/
Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ CmapTools.

8.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΙ
ΣΧΝ
ΜΑΘΗΣΧΝ/
ΓΤΚΟΛΙΧΝ ΣΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ελδερφκελεο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη παξαηεξνχληαη αλεμάξηεηα
απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή απηή.
Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαζθεπή ΔΥ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θπξίσο
ζηα εμήο (Βαζηινπνχινπ, 2001; Γνπιή θ.α., 2006):
 Πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ράξηε.
 Γηαηχπσζε απιψλ, ζχληνκσλ θαη ζαθψλ πξνηαζηαθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ
ελλνηψλ.
Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ κηα πξνθαηαξθηηθή θάζε, πξηλ νη καζεηέο λα μεθηλήζνπλ λα
ζρεδηάδνπλ ΔΥ (Βαζηινπνχινπ, 2001). Αξρηθά, πξέπεη λα εμεγεζεί ζηνπο καζεηέο ζε ηη
αθξηβψο αλαθέξεηαη ν φξνο “έλλνηα” θαη πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο, θαζψο επίζεο θαη λα
απνζαθεληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εληνπίδνληαη νη έλλνηεο ζε έλα θείκελν (ζπλήζσο
εκθαλίδνληαη σο νπζηαζηηθά ή νπζηαζηηθά κε πξνζδηνξηζηηθά επίζεηα). ηε ζπλέρεηα, νη
καζεηέο πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ελλνηψλ, δεηψληαο ηνπο – γηα παξάδεηγκα –
λα εληνπίζνπλ ηηο έλλνηεο απφ κηα ιίζηα ιέμεσλ πνπ ηνπο δίλεηαη. Οη καζεηέο πξέπεη επίζεο
λα εμαζθεζνχλ κέζα ζηελ ηάμε ζηνλ θαζνξηζκφ απιψλ, ζχληνκσλ θαη ζαθψλ ζπλδέζεσλ
κεηαμχ γλσζηψλ ελλνηψλ, ή θαη πην δχζθνισλ.
Οη Γνπιή θ.α. (2006) πξνηείλνπλ γηα ηελ πεξίνδν εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηηο έλλνηεο
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θαη ηηο πξνηαζηαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε
ζπκπιήξσζε ή δεκηνπξγία πξνηάζεσλ θαη ηε ζπκπιήξσζε-επέθηαζε-θαηαζθεπή ελφο ράξηε
απφ

κηα

ιίζηα

ελλνηψλ/ζπλδέζεσλ

πνπ

δίλεηαη

ζηνπο

καζεηέο.

Υξήζηκεο

ζπκβνπιέο/πξαθηηθέο γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ παξέρνληαη
επίζεο ζηελ εξγαζία (Σδειέπε, 2012).
ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο αμηνπνηνχλ θάπνην ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ΔΥ, φπσο ην
CmapTools, ζα πξέπεη ην ζελάξην λα εκπινπηηζηεί κε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο
εμνηθείσζεο/δηεξεχλεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ.
Όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηα Γίθηπα
Τπνινγηζηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ εμνηθεησζεί πξνεγνπκέλσο κε
ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ην ινγηζκηθφ CmapTools, ζα πξέπεη ην ζελάξην λα
εκπινπηηζηεί κε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νδεγίεο ζην θχιιν εξγαζίαο λα είλαη
πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθέο. Δπίζεο, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη
βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.

9.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ
ΘΔΧΡΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ - ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ κε ηελ ελλνηνινγηθή
ραξηνγξάθεζε θαη ην ινγηζκηθφ CmapTools, κπνξεί λα πξνθχςνπλ νη δπζθνιίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 8, κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ
δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα.
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12. ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΣΑΒΟΛΧΝ
Γελ θαίλεηαη λα έρνπκε.

13. ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΣΑΞΗ – ΔΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΑΗ
ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ
CmapTools θαη νη καζεηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, γηα ηελ εθπφλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ ζελαξίνπ, ην βηβιίν ηεο Πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ θαζψο θαη ηνπο ράξηεο κε ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα. Θα ήηαλ επηζπκεηφ, αλάινγα κε ην
πιήζνο ησλ καζεηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ππνινγηζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε
αμηνπνίεζε ελφο ππνινγηζηή αλά καζεηή κε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.

14. ΔΠΔΚΣΑΔΙ/ΓΙΑΤΝΓEΔΙ ΣΧΝ ΔΝΝΟΙΧΝ Ή ΣΧΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηελ πξνζζήθε
πεξηζζφηεξσλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ, αιιά γηα ηε ζχλδεζε κε
άιιεο έλλνηεο ή θαη ηελ παξνπζίαζε λέσλ ελλνηψλ.
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15. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΧΝ ΔΡΓΑΙΑ
Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 1
ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθν-καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη καζεηέο ζα
δηδαρζνχλ έλλνηεο ησλ Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο
εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο.

Πξνηεηλόκελε Υξνληθή δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
ε πεξίπησζε δίσξνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, πξνηείλεηαη ε Β θαη Γ επηκέξνπο
δξαζηεξηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κάζεκα θαη ε Α λα έρεη πξνεγεζεί ζε
πξνεγνχκελν κάζεκα. ε πεξίπησζε καζήκαηνο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο πξνηείλεηαη ε Β
επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν καζήκαηα (έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο
ζε θάζε κάζεκα).

ηόρνη: Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα:


αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο δηθηχνπ
ππνινγηζηψλ,



πεξηγξάθνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο,



δηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ δηθηχσλ βάζεη δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ, θαη



νξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηαρχηεηα/ξπζκφο κεηάδνζεο θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο.

Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή
 Δξγαζηήξην ππνινγηζηψλ κε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη εγθαηεζηεκέλν ην
ινγηζκηθφ CmapTools.
 Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα).
 Σν θχιιν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ
Δπηκέξνπο Γξαζηεξηόηεηεο
Α. Γηεξεύλεζε ηεο πξόηεξεο γλώζεο ησλ καζεηώλ (δηάξθεηα 30 ιεπηά)
Γλσζηνπνίεζε ζηνπο καζεηέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
καζήκαηνο θαη δηεξεχλεζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππφ δηδαζθαιία έλλνηεο.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ζα κπνξνχζε λα δνζεί σο δξαζηεξηφηεηα ζηνπο
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καζεηέο ε θαηαζθεπή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε δεδνκέλν ζχλνιν ελλνηψλ (πεξηνξίδνληαο
ην γλσζηηθφ πεδίν θαη παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο θαζνδήγεζε γηα ηηο έλλνηεο πνπ ζα πξέπεη
λα απεηθνλίζνπλ) ή ε ειεχζεξε θαηαζθεπή ηνπ ράξηε κε έλλνηεο πνπ ζεσξνχλ νη καζεηέο
απαξαίηεηεο φηη πεξηγξάθνπλ ηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Γξαζηεξηφηεηα Γηεξεχλεζεο Πξφηεξεο Γλψζεο
Να θαηαζθεπάζεηε (κε "ραξηί - κνιχβη" ή κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ CmapTools)
έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ηελ έλλνηα «Γίθηπα Τπνινγηζηψλ»
ρξεζηκνπνηψληαο φζεο απφ ηηο έλλνηεο γλσξίδεηε απφ ηελ αθφινπζε ιίζηα ελλνηψλ θαη
νξίδνληαο θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο.
Γηαζέζηκε Λίζηα Δλλνηψλ
Κφκβνη

Εεχμεηο Δπηθνηλσλίαο

Τπνινγηζηέο

Γξνκνινγεηήο

Σαρχηεηα/Ρπζκφο Μεηάδνζεο

Αξηεξία

Πξσηφθνιιν

Δλζχξκαηα Γίθηπα

Αζχξκαηα Γίθηπα

Γαθηχιηνο

Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο

Γξακκέο ραιθνχ

Οπηηθή Ίλα

Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν

Αζηέξαο

Σνπηθφ δίθηπν

Γεσγξαθηθή δηαζπνξά

Γηαδίθηπν

Αζθάιεηα

Πεξηθεξεηαθέο πζθεπέο

Ηνί

Γνξπθφξνη

Αληαιιαγή δεδνκέλσλ

Γηακνηξαζκφο πφξσλ

ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο, ζα κπνξνχζε λα ηνπο δεηεζεί λα απαληήζνπλ γξαπηά ζε αλνηθηέο εξσηήζεηο
ηεο κνξθήο: α) Πνηα είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ; β) Να
αλαθέξεηε 2 ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ θαζψο θαη 2 πξνβιήκαηα
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. γ) Πνηα είδε δηθηχσλ γλσξίδεηε κε βάζε
ηε γεσγξαθηθή ηνπο δηαζπνξά; δ) Ση θαιείηαη πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο; ε) Πνηα κέζα
ζχλδεζεο/ κεηάδνζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ; θ.ιπ.

Β. Υαξηνγξαθώληαο έλλνηεο ησλ Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ (δηάξθεηα 90 ιεπηά)
Οη καζεηέο θαινχληαη λα εθπνλήζνπλ ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο
ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν CmapTools (http://cmap.ihmc.us) θαη αθνινπζψληαο ηα
βήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ επέθηαζε, ζπκπιήξσζε
θαη ζρνιηαζκφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" θαη ε
δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ επέθηαζε, ζπκπιήξσζε θαη
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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ελλνηνινγηθνχ

ράξηε

"Καηεγνξηνπνίεζε

Γηθηχσλ

Τπνινγηζηψλ".

Οη

δχν

ράξηεο

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα, Δηθφλα 1 θαη Δηθφλα 2 αληίζηνηρα, θαη ζα πξέπεη
ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν CmapTools λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπίζεο,
ζε θάπνηεο απφ ηηο έλλνηεο ησλ ραξηψλ έρεη πξνζηεζεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (εηθφλεο ή/θαη
θείκελα) πνπ επεμεγεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί παξνπζηάδεηαη ζηηο Δηθφλεο ηνπ Παξαξηήκαηνο.
Οη εξγαζίεο ησλ βεκάησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο
καζεηέο πάλσ ζηνπο δχν ράξηεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ CmapTools.
Οη λένη ράξηεο ησλ καζεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα βήκαηα ηνπ
θχιινπ εξγαζίαο απνζεθεχνληαη ζε θαηάινγν πνπ ππνδεηθλχεη ν εθπαηδεπηηθφο, κεηά απφ
ζρεηηθή θαζνδήγεζε ηνπ (αλ απαηηείηαη).

Γ. Αλαθεθαιαίσζε & Αηνκηθή Πξαθηηθή - Δμάζθεζε (δηάξθεηα 15 ιεπηά)
Πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο αλαθεθαιαίσζε/ζχλνςε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεψλ
ηνπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο ράξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα Β
θαη επεμεγείηαη ε εξγαζία πνπ έρνπλ λα εθπνλήζνπλ ζην ζπίηη νη καζεηέο, ε νπνία αθνξά
ζηελ θαηαζθεπή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (κε "ραξηί - κνιχβη" ή κε ηε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ CmapTools) κε θεληξηθή έλλνηα ηελ έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ" (παξαηίζεηαη
ζηε ζπλέρεηα σο Φχιιν Αμηνιφγεζεο).

Ανάλυςθ φφλλου εργαςίασ 2
ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθν-καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη καζεηέο, ζε
επίπεδν νινκέιεηαο ηεο ηάμεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζα νξίζνπλ ηνπο
άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζα αμηνινγήζνπλ έλαλ ελδεηθηηθφ
ράξηε (κπνξεί λα έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε
θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ δεκηνχξγεζαλ, ζα αμηνινγήζνπλ δχν ράξηεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο,
παξέρνληαο πξνηάζεηο βειηίσζεο – ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη γηα
αμηνιφγεζε ηνπο ράξηεο πνπ έιαβε απφ ηνπο καζεηέο. Σέινο, ζα θιεζνχλ λα δηνξζψζνπλ ηε
δηθή ηνπο εξγαζία κε βάζε ηα ζρφιηα θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ έιαβαλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο.
Πξνηεηλόκελε Υξνληθή δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο.

ηόρνη: Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα:


νξίδνπλ άμνλεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο,



ζπληάζζνπλ κία θφξκα αμηνιφγεζεο,
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αμηνινγνχλ κία εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ
νξίζεη,



εληνπίδνπλ

πξνβιήκαηα

ζηελ

εξγαζία

θαη

λα

παξέρνπλ

θαηάιιειε

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο, θαη


λα θξίλνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, πηνζεηψληαο ή απνξξίπηνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπο
παξέρνληαη γηα ηε βειηίσζή ηεο.

Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή


Δξγαζηήξην ππνινγηζηψλ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
θαη ην CmapTools.



Υάξηεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ην θχιιν
αμηνιφγεζεο θαη ν ελδεηθηηθφο ράξηεο πνπ ζα αμηνινγεζεί ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο.

Δπηκέξνπο Γξαζηεξηόηεηεο
Α. Καηαζθεπή ησλ ραξηώλ (δηάξθεηα 15 ιεπηά)
Οη καζεηέο ζα θαηαζθεπάζνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CmapTools ην ράξηε πνπ ηνπο
είρε αλαηεζεί σο εξγαζία γηα ην ζπίηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνλ έρνπλ θαηαζθεπάζεη κε "ραξηί κνιχβη" (επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα Γ ηεο 1ε δηδαθηηθν-καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο) θαη ζα
ηνλ απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ήδε απνζηείιεη
ειεθηξνληθά ην ράξηε, κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ φινη νη καζεηέο έρνπλ
απνζηείιεη ειεθηξνληθά ηελ εξγαζία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα
κπνξεί λα παξαιεηθζεί.

Β.

πδήηεζε - Καζνξηζκόο Αμόλσλ θαη Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο - Γεκηνπξγία Φόξκαο

Αμηνιόγεζεο - Αμηνιόγεζε Δλδεηθηηθνύ Υάξηε (δηάξθεηα 60 ιεπηά)
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαινχληαη
λα νξίζνπλ ηνπο άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε
θφξκα αμηνιφγεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο ζπδήηεζεο θαη
ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηνλ πίλαθα. Δλδεηθηηθνί άμνλεο αμηνιφγεζεο
ζα κπνξνχζε λα είλαη ην Πεπιεσόμενο θαη ε Παποςζίαζη. Χο πξνο ηνλ άμνλα Πεξηερφκελν, ζα
κπνξνχζαλ

λα

νξηζηνχλ

θξηηήξηα

φπσο

Πιεξφηεηα

Δλλνηψλ,
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πλδέζκσλ/Πξνηάζεσλ, Οξζφηεηα Δλλνηψλ, Οξζφηεηα ρεκαηηδφκελσλ Πξνηάζεσλ. Χο
πξνο

ηνλ

άμνλα

Παξνπζίαζε,

ζα

κπνξνχζαλ

λα

νξηζηνχλ

θξηηήξηα

φπσο

Οξζνγξαθηθά/πληαθηηθά ιάζε, Αλαγλσζηκφηεηα Υάξηε. Σα θξηηήξηα επίζεο ζα κπνξνχζαλ
λα δηαηππσζνχλ θαη σο εξσηήκαηα. ην πιαίζην απηφ, θαη νξίδνληαο θιίκαθα αμηνιφγεζεο
θαζψο θαη βαξχηεηα ζε θάζε θξηηήξην (ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκθσλεζεί λα αμηνινγήζνπλ
ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη πνζνηηθά), θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ζπληάμνπλ
ειεθηξνληθά ηε θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μηα ελδεηθηηθή θφξκα
αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο καδί κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζπκπιεξψλνπλ ηε θφξκα αμηνιφγεζεο γηα έλαλ ελδεηθηηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε
(θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ράξηε λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο
ηφζν ζηηο έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη φζν θαη ζηηο πξνηάζεηο/ζπλδέζκνπο), πξνθεηκέλνπ λα
θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πψο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο,
πψο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε θφξκα αμηνιφγεζεο, πνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο
κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη πψο γξάθνπκε/εθθξαδφκαζηε φηαλ αμηνινγνχκε.

Γ.

Αμηνιόγεζε Δξγαζηώλ καζεηώλ (δηάξθεηα 40 ιεπηά)

ε θάζε καζεηή δίλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δχν εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ,
ζχκθσλα κε ηε θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα Β.
Οη καζεηέο ζα αλνίμνπλ ηνπο ράξηεο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί κε ην εξγαιείν CmapTools
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αμηνινγήζνπλ θαη ζα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθά ηε θφξκα
αμηνιφγεζεο γηα θάζε εξγαζία, απνζεθεχνληαο ηε κε φλνκα Αξιολόγηζη-ΔπγαζίαΔπίθεηο_Μαθηηή-Δπίθεηο_ Αξιολογηηή.doc (φπνπ ζην Δπίζεην_Μαζεηή ζπκπιεξψλεηαη ην
επίζεην ηνπ καζεηή πνπ αθνξά ε εξγαζία θαη ζην Δπίζεην_Αμηνινγεηή ζπκπιεξψλεηαη ην
επίζεην ηνπ καζεηή πνπ θάλεη ηελ αμηνιφγεζε, π.ρ. Αξιολόγηζη-Δπγαζία-ΠαπαδόποςλορΓευπγίος.doc). Κξίλεηαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο
είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ηνπο
παξέρνπλ θαηάιιειεο ζπκβνπιέο θαη αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.

Γ. Βειηίσζε Δξγαζηώλ (δηάξθεηα 20 ιεπηά)
ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, νη καζεηέο βξίζθνπλ απφ ην θάθειν πνπ
ηνπο έρεη ππνδείμεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο θφξκεο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηθή ηνπο
εξγαζία. Μειεηνχλ ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη δηνξζψλνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο βαζηδφκελνη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ έιαβαλ θαζψο θαη ζηελ εκπεηξία πνπ
απέθηεζαλ σο αμηνινγεηέο ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σέινο, απνζηέιινπλ
ειεθηξνληθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε βειηησκέλε εξγαζία ηνπο κε ζρεηηθή έλδεημε ζην φλνκα
ηνπ αξρείνπ. Αλ ππάξρεη ρξφλνο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο νη ράξηεο πνπ
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
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θαηαζθεχαζαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο πξνθεηκέλνπ λα δνπλ,
λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηε δηαθνξά ησλ ραξηψλ ηνπο ζηηο δχν ρξνληθέο
πεξηφδνπο.
Πίλαθαο 1. Δλδεηθηηθή Φφξκα Αμηνιφγεζεο
Άμνλεο /
Κξηηήξηα
Αμηνιόγεζεο
Πεξηερόκελν
Πιεξόηεηα
ελλνηώλ

Κιίκαθα Αμηνιόγεζεο
Καζφινπ
Μέηξηα
Ηθαλνπνηεηηθή

Πνιιέο έλλνηεο
(πεξηζζφηεξεο απφ
15) πνπ δίλνληαη ζηε
ιίζηα ελλνηψλ δελ
απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε.

Κάπνηεο έλλνηεο
(ιηγφηεξεο απφ 15) πνπ
δίλνληαη ζηε ιίζηα
ελλνηψλ δελ
απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε.

Πιεξόηεηα
πλδέζκσλ /
Πξνηάζεσλ

Τπάξρνπλ πνιιέο
ζπλδέζεηο ελλνηψλ
ζην ράξηε πνπ δελ
απεηθνλίδνληαη.

Μπνξνχλ λα
πξνζηεζνχλ επηπιένλ
ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
ελλνηψλ. Δπίζεο,
παξνπζηάδεηαη έλαο
κηθξφο αξηζκφο
ζχλζεησλ ζπλδέζεσλ.

Οξζόηεηα
Δλλνηώλ

Απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε έλλνηεο πνπ δελ
είλαη νξζέο ή/θαη
ππάξρνπλ έλλνηεο ζην
ράξηε πνπ δελ είλαη
ηνπνζεηεκέλεο ζην
ζσζηφ επίπεδν
(δειαδή δελ
αλαιχνπλ/επεμεγνχλ
ηελ έλλνηα κε ηελ
νπνία ζπλδένληαη).
Έλαο κεγάινο αξηζκφο
πξνηάζεσλ πνπ
απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε δελ είλαη νξζφο.
Γειαδή,
απεηθνλίδνληαη
πξνηάζεηο κεηαμχ
ελλνηψλ πνπ δελ ζα
έπξεπε λα ζπλδένληαη
ή/θαη νη ζχλδεζκνη
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
πξνηάζεσλ δελ είλαη
θαηάιιεινη ή είλαη
ιαλζαζκέλνη.

Τπάξρεη έλαο κηθξφο
αξηζκφο ελλνηψλ πνπ
δελ είλαη νξζέο ή/θαη
δελ είλαη
ηνπνζεηεκέλεο ζην
ζσζηφ επίπεδν.

Οξζόηεηα
ρεκαηηδόκελσλ
Πξνηάζεσλ

Τπάξρεη έλαο κηθξφο
αξηζκφο πξνηάζεσλ
πνπ δελ είλαη νξζφο.
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Ηθαλνπνηεηηθή

Όιεο νη έλλνηεο πνπ
δίλνληαη ζηε ιίζηα
ελλνηψλ
απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε (κπνξεί λα
έρνπλ πξνζηεζεί
επηπιένλ έλλνηεο).
Τπάξρνπλ απινί
ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ
ελλνηψλ ηνπ ράξηε.
Δπίζεο, έρεη νξηζηεί
θαη έλαο
ηθαλνπνηεηηθφο
αξηζκφο ζχλζεησλ
ζπλδέζεσλ.
Όιεο νη έλλνηεο πνπ
απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε είλαη νξζέο θαη
πεξηγξάθνπλ
/αλαιχνπλ ηελ
θεληξηθή έλλνηα.

ρεδφλ φιεο νη
πξνηάζεηο πνπ
απεηθνλίδνληαη ζην
ράξηε είλαη νξζέο.
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Παξνπζίαζε
Τπάξρνπλ αξθεηά
Οξζνγξαθηθά /
πληαθηηθά ιάζε νξζνγξαθηθά θαη
ζπληαθηηθά ιάζε.
Αλαγλσζηκόηεηα Ο ράξηεο είλαη
δχζθνιν λα δηαβαζηεί
Υάξηε
ιφγσ ηεο ηαμηλφκεζεο
ησλ ελλνηψλ θαη ησλ
ζπλδέζκσλ ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο.
Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη
εξγαιεία ηεο παιέηαο
ζηπι.
ρόιηα γηα ηελ εξγαζία

Τπάξρνπλ ιίγα
νξζνγξαθηθά θαη
ζπληαθηηθά ιάζε.
Παξνπζηάδνληαη
κεξηθά πξνβιήκαηα
ζηελ αλαγλσζηκφηεηα
ηνπ ράξηε θαη
ρξεηάδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ
επηπιένλ εξγαιεία ηεο
παιέηαο ζηπι.

Γελ ππάξρνπλ
νξζνγξαθηθά θαη
ζπληαθηηθά ιάζε.
Ο ράξηεο είλαη
επαλάγλσζηνο θαη
επηκειεκέλνο,
ρξεζηκνπνηψληαο
αξθεηά εξγαιεία ηεο
παιέηαο ζηπι (π.ρ.
ρξψκαηα, ζρήκαηα
ζπλδέζεσλ θ.ιπ.)

Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο

16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα εηνηκαζηεί ην ζρεηηθφ θχιιν εξγαζίαο πνπ
αλαιχζεθε παξαπάλσ θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Μέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ πνπ είραλ γηα ην ζπίηη (θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε
γηα ηελ έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ"), ηηο θφξκεο αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ηε βειηησκέλε έθδνζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ έιαβαλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο είλαη δπλαηφλ ν εθπαηδεπηηθφο λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζελαξίνπ.

17. ΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ
Θα δνζνχλ 2 θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο δίλεηαη ζηελ ελφηεηα 15.
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Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 – Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ
Τπνινγηζηώλ
Γξαζηεξηόηεηα 1ε
αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά
ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ". Να αλνίμεηε ην ινγηζκηθφ CmapTools απφ ηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο Πξνβνιέο, λα επηιέμεηε λα αλνίμεηε ην
ζπγθεθξηκέλν ράξηε.
Βήκα 1ν: Μειέηε ηνπ ράξηε "Γίθηπα Τπνινγηζηώλ - Βαζηθέο Έλλνηεο"

θαη ηνπ

δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
ηελ έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ" παξνπζηάδνληαη δχν εηθνλίδηα:
 ην 1ν εηθνλίδην αληηζηνηρεί ζε δχν ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζηα θείκελα "Γίθηπα
Τπνινγηζηψλ" θαη “Παξαδείγκαηα Γηθηχσλ” θαη
 ην 2ν εηθνλίδην αθνξά ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε "Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ
Τπνινγηζηψλ" ηεο δεχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο.
Οκνίσο ηα εηθνλίδηα ζηηο έλλνηεο "Κφκβνη" θαη "Εεχμεηο Δπηθνηλσλίαο" νδεγνχλ ζε
αληίζηνηρα θείκελα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηνπ ζρνιηαζκνχ
πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ έλλνηα "ηαζκνί Δξγαζίαο" παξνπζηάδεηαη έλα θείκελν πνπ επεμεγεί
ηελ έλλνηα. Σέινο, πεξλψληαο ην πνληίθη πάλσ απφ ηηο έλλνηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ" θαη
"Εεχμεηο Δπηθνηλσλίαο" εκθαλίδνληαη θείκελα (έρνπλ πξνζηεζεί κέζσ ηνπ εξγαιείνπ
"Πξνζζήθε Πιεξνθνξηψλ") πνπ επεμεγνχλ ηηο έλλνηεο.
Δξγαζία: Να κειεηήζεηε ηηο έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε "Γίθηπα
Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ είλαη
δηαζέζηκν γηα ηηο έλλνηεο. Γελ ρξεηάδεηαη ζην 1ν Βήκα λα κεηαβείηε ζηνλ
ελλνηνινγηθφ ράξηε "Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ" κέζσ ηνπ
αληίζηνηρνπ ζπλδέζκνπ ζηελ έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".
Βήκα 2ν: πγγξαθή/Πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Δξγαζία: ηελ έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ" έρεη νξηζηεί έλαο ζχλδεζκνο
(2ν εηθνλίδην) κε φλνκα "Παξαδείγκαηα Γηθηχσλ", πνπ νδεγεί ζε αληίζηνηρν
word θείκελν. Δλεξγνπνηψληαο ην ζχλδεζκν, λα κεηαβείηε ζην word θείκελν
θαη λα αλαθέξεηε ζε κηα παξάγξαθν παξαδείγκαηα δηθηχσλ απφ ηελ
θαζεκεξηλή ζαο δσή. ηε ζπλέρεηα, εζηηαδφκελνη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ,
λα αλαθέξεηε 5 πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Να απνζεθεχζεηε ην
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θείκελν ζην ράξηε.
Βήκα 3ν: πκπιήξσζε ησλ ελλνηώλ ζην ράξηε πνπ απεηθνλίδνληαη σο "?????".
Δξγαζία: Μειεηψληαο ην πιηθφ πνπ ζαο παξέρεηαη πάλσ ζηηο έλλνηεο, λα
ζπκπιεξψζεηε ζην ράξηε ζαο ηηο έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη κε "?????".

Βήκα 4ν: Δπέθηαζε ηνπ ράξηε κε λέεο έλλνηεο.
Δξγαζία: ην ράξηε απεηθνλίδνληαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηέο
ρξήζεηο ησλ Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ (π.ρ. αληαιιαγή δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ,
δηαζθέδαζε, δηακνηξαζκφο πφξσλ θ.ιπ.). Να επεθηείλεηε ην ράξηε ζαο
πξνζζέηνληαο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ παξαδείγκαηα γηα θάζε κία απφ ηηο
δπλαηέο ρξήζεηο θαη λα νξίζεηε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο. Γηα παξάδεηγκα:


Ση δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα αληαιιάμνπκε;



Πψο ρξεζηκνπνηνχκε ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ γηα δηαζθέδαζε;



ε πνηεο ππεξεζίεο/εθαξκνγέο κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε;



Πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζπλεξγαζία αλζξψπσλ απφ απφζηαζε;



Πνηνπο πφξνπο κπνξνχκε λα δηακνηξάζνπκε; θ.ιπ.

Βήκα 5ν: Δπέθηαζε ηνπ ράξηε κε λέεο έλλνηεο.
Δξγαζία: Μειεηψληαο ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη γηα ηηο έλλνηεο "Εεχμεηο
Δπηθνηλσλίαο"

θαη

"Δμππεξεηεηέο",

πξνζζέηνληαο

έλλνηεο

θαη

νξίδνληαο

λα

επεθηείλεηε

θαηάιιεινπο

ην

ράξηε

ζαο

ζπλδέζκνπο

πνπ

επεμεγνχλ/αλαιχνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο (π.ρ. δπλαηά είδε δεχμεσλ επηθνηλσλίαο, είδε
εμππεξεηεηψλ θαη ιεηηνπξγία ηνπο θ.ιπ.).

Βήκα 6ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ζπγγξαθή/πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη
επέθηαζε ηνπ ράξηε κε λέεο έλλνηεο.
Δξγαζία: Γηα λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία ησλ θφκβσλ ρξεηάδνληαη ηα
πξσηφθνιια. Σελ έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα ηε ζπκπιεξψζαηε ζην ράξηε ζαο
ζην Βήκα 3. Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα (π.ρ. ζηελ ειιεληθή ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ), λα ηηο πξνζζέζεηε ζην ράξηε ζαο
ρξεζηκνπνηψληαο ην επγαλείο Σσολιαζμού ηηρ έννοιαρ (είλαη δηαζέζηκν θάλνληαο δεμί θιηθ
πάλσ ζηε έλλνηα θαη επηιέγνληαο ην "ρνιηαζκφο") θαη λα επεθηείλεηε ην ράξηε ζαο
αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα γλσζηψλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο.
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Βήκα 7ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ζπγγξαθή/πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη
επέθηαζε ηνπ ράξηε κε λέεο έλλνηεο.
Δξγαζία: ην Βήκα 3 ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζαηε ζην ράξηε ζαο ηηο έλλνηεο
"πγθεληξσηέο" (γηα ηε ζχλδεζε ππνινγηζηψλ) θαη "Γξνκνινγεηέο" (σο έλα
παξάδεηγκα θφκβσλ). Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, λα αλαδεηήζεηε
πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη εηθφλεο θαη λα ηηο πξνζζέζεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα
επγαλεία "Πποζθήκη & Δπεξεπγαζία ζςνδέζμυν ζε πηγέρ" και "Πποζθήκη διεύθςνζηρ ιζηού".
Να επεθηείλεηε ην ράξηε ζαο πξνζζέηνληαο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο αγγιηθέο νλνκαζίεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ.

Βήκα 8ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ζπγγξαθή/πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη
επέθηαζε ηνπ ράξηε κε λέεο έλλνηεο.
Δξγαζία: Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ έλλνηα
"Σαρχηεηα/Ρπζκφο Μεηάδνζεο" (π.ρ. νξηζκφο ηεο έλλνηαο, ηππηθέο ηηκέο
ξπζκνχ κεηάδνζεο, παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ν ξπζκφο
κεηάδνζεο, θ.ιπ.) θαη λα ηηο πξνζζέζεηε ζην ράξηε ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ην επγαλείο
Σσολιαζμού ηηρ έννοιαρ. ηε ζπλέρεηα, λα επεθηείλεηε ην ράξηε πξνζζέηνληαο θαηάιιειεο
έλλνηεο

θαη

ζπλδέζκνπο

πξνθεηκέλνπ

λα

επεμεγήζεηε/αλαιχζεηε

ηελ

έλλνηα

"Σαρχηεηα/Ρπζκφο Μεηάδνζεο".
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε
Βήκα 9ν: Μειέηε ηνπ ράξηε "Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ" θαη ηνπ
δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Να επηιέμεηε ην 3ν εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ" ηνπ
ελλνηνινγηθνχ ράξηε "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο". Ο ράξηεο πνπ εκθαλίδεηαη
αθνξά ζηηο δπλαηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. ηηο έλλνηεο
"Σειεπηθνηλσληαθφο Φνξέαο Δμππεξέηεζεο", "Αζηέξαο", "Μέζν χλδεζεο/ Μεηάδνζεο" θαη
"Καιψδηα" έρεη νξηζηεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελλνηψλ.
Δξγαζία: Να κειεηήζεηε ηηο έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε
"Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ" θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ηηο έλλνηεο.

Βήκα 10ν: Δπέθηαζε θαη πκπιήξσζε ηνπ ράξηε γηα ηηο έλλνηεο "Σειεπηθνηλσληαθόο
Φνξέαο Δμππεξέηεζεο" θαη "Μέζν ύλδεζεο/Μεηάδνζεο".
Δξγαζία: Μειεηψληαο ην πιηθφ πνπ ζαο παξέρεηαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
έλλνηεο, λα επεθηείλεηε ην ράξηε ζαο πξνζζέηνληαο έλλνηεο θαη νξίδνληαο
θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο πνπ επεμεγνχλ/αλαιχνπλ ηηο έλλνηεο θαζψο θαη λα
ζπκπιεξψζεηε ηηο έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη κε "?????" (π.ρ. δηάθξηζε ησλ δηθηχσλ κε βάζε
ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ θνξέα εμππεξέηεζεο, ζπλεζηζκέλα κέζα ζχλδεζεο/κεηάδνζεο,
δηάθξηζε ησλ δηθηχσλ κε βάζε ην κέζν ζχλδεζεο/κεηάδνζεο θ.ιπ.).

Βήκα 11ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ δηθηύσλ σο πξνο ηε
γεσγξαθηθή ηνπο δηαζπνξά, ζπκπιήξσζε θαη επέθηαζε ηνπ ράξηε.
Δξγαζία: Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν ή ζην ζρνιηθφ βηβιίν
γηα ηε δηάθξηζε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο
δηαζπνξά. ηε ζπλέρεηα, λα ζπκπιεξψζεηε ηηο έλλνηεο πνπ απεηθνλίδνληαη σο
"?????" θαη αθνξνχλ ζηα είδε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή ηνπο
δηαζπνξά θαη λα αλαιχζεηε ηηο έλλνηεο πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε δίλνληαο παξαδείγκαηα
ηέηνησλ δηθηχσλ θαζψο θαη ηπρφλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

Βήκα 12ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζπγγξαθή/πξνζζήθε πιηθνύ.
Δξγαζία: Χο πξνο ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο/κεηάδνζεο, ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε αζηέξα, αξηεξία, δαθηχιην. Γηα ηελ έλλνηα
"Αζηέξαο"

δίλεηαη

επεμεγεκαηηθφ

εθπαηδεπηηθφ
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πιηθφ

(νξηζκφο,
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πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα θ.ιπ.) θαζψο θαη κία εηθφλα. Αλάινγα, γηα ηηο έλλνηεο
"Αξηεξία" θαη "Γαθηχιηνο", λα αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο ζην Γηαδίθηπν θαη λα
ηηο πξνζζέζεηε σο πεγέο ζηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο.

Βήκα 13ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζπγγξαθή/πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Δξγαζία: Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν ή ζην ζρνιηθφ βηβιίν
γηα ηα δίθηπα δεδνκέλσλ, ηα δίθηπα πνιπκέζσλ θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Να
πξνζζέζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξείηε σο ζρνιηαζκφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
έλλνηεο θαη λα ζπκπιεξψζεηε ζην ράξηε ζαο έλα παξάδεηγκα θνηλσληθνχ
δηθηχνπ (ε έλλνηα απεηθνλίδεηαη κε "?????").

Βήκα 14ν: Δπέθηαζε ηνπ ράξηε γηα ηελ έλλνηα "Καιώδηα" θαη ζπγγξαθή/πξνζζήθε
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Δξγαζία: Μειεηψληαο ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη γηα ηελ έλλνηα "Καιψδηα", λα
επεθηείλεηε ην ράξηε ζαο πξνζζέηνληαο έλλνηεο θαη νξίδνληαο θαηάιιεινπο
ζπλδέζκνπο πνπ επεμεγνχλ/αλαιχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Δπίζεο, γηα
θάζε ηχπν θαισδίνπ πνπ ζα πξνζζέζεηε, λα αλαδεηήζεηε εηθφλεο απφ ην
Γηαδίθηπν θαη λα ηηο πξνζζέζεηε σο πεγέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο.

Βήκα 15ν: Δπέθηαζε ηνπ ράξηε γηα ηελ έλλνηα "Αζύξκαηα δίθηπα".
Δξγαζία: Αλάινγα κε ην κέζν ζχλδεζεο/κεηάδνζεο, ηα δίθηπα κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε ελζχξκαηα θαη ζε αζχξκαηα δίθηπα (έλλνηεο πνπ πξέπεη λα
έρεηε ζπκπιεξψζεη ζην Βήκα 11). Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζην
Γηαδίθηπν ή ζην ζρνιηθφ βηβιίν γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα θαη λα επεθηείλεηε ην
ράξηε

ζαο

πξνζζέηνληαο

έλλνηεο

θαη

νξίδνληαο

θαηάιιεινπο

ζπλδέζκνπο

πνπ

επεμεγνχλ/αλαιχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα.

Βήκα 16ν: Πξνζζήθε ζύλζεησλ ζπλδέζεσλ.
Δξγαζία: Μειεηψληαο ην ράξηε πνπ έρεηε θαηαζθεπάζεη κέρξη ζηηγκήο, λα
πξνζζέζεηε επηπιένλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη. Γηα
παξάδεηγκα:


Τπάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ "Σνπηθά Γίθηπα" θαη "Δλζχξκαηα δίθηπα";



Τπάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ "Οπηηθή ίλα" θαη "Καιψδηα"; θ.ιπ.
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 – Αμηνιόγεζε
Να θαηαζθεπάζεηε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ηελ έλλνηα «Γίθηπα
Τπνινγηζηώλ» ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο απφ ηελ αθφινπζε ιίζηα ελλνηψλ θαη νξίδνληαο
θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο.
Δπίζεο, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέρξη 5 επηπιένλ έλλνηεο ηεο αξεζθείαο ζαο πνπ δελ
ππάξρνπλ ζηε ιίζηα θαη πεξηγξάθνπλ ηελ θεληξηθή έλλνηα.
Γηαζέζηκε Λίζηα Δλλνηώλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

Εεχμεηο Δπηθνηλσλίαο

Τπνινγηζηέο

Γξνκνινγεηήο

Σαρχηεηα/Ρπζκφο Μεηάδνζεο

Σξαπεδηθφ δίθηπν

Πξσηφθνιιν

Δλζχξκαηα Γίθηπα

Αζχξκαηα Γίθηπα

ρνιηθφ Δξγαζηήξην

Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο

Γξακκέο ραιθνχ

Οπηηθή Ίλα

Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν

Ραδηνθχκαηα

Σνπηθφ δίθηπν

Γεσγξαθηθή δηαζπνξά

Γηαδίθηπν

Αζθάιεηα

Πεξηθεξεηαθέο πζθεπέο

Ηνί

Γνξπθφξνη

Αληαιιαγή δεδνκέλσλ

Γηακνηξαζκφο πφξσλ

Κφκβνη

πγθεληξσηήο

TCP/IP

Ethernet

bps

Καιψδηα

Λνγηζκηθφ

αξρεία

Ο ράξηεο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ CmapTools, ην νπνίν
κπνξείηε λα θαηεβάζεηε απφ ηε δηεχζπλζε http://cmap.ihmc.us θαη λα εγθαηαζηήζεηε ζην
ππνινγηζηή ζαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεηε ππνινγηζηή, ν ράξηεο κπνξεί λα
θαηαζθεπαζηεί κε "ραξηί - κνιχβη" θαη ζα ηνλ θαηαζθεπάζεηε ειεθηξνληθά ζην επφκελν
κάζεκα ζην εξγαζηήξην.

Θα πξέπεη λα απνζεθεχζεηε ην ράξηε ζαο σο Δξγαζία-Δπίζεην.cmap, φπνπ ζην Δπίζεην ζα
δειψζεηε ην επίζεηφ ζαο (π.ρ. Δπγαζία-Παπαδόποςλορ.cmap). Οη ειεθηξνληθνί ζαο ράξηεο,
κεηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο, ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ κε e-mail ζηνλ θαζεγεηή
Πιεξνθνξηθήο (xxx@ddd.gr) κέρξη ην επφκελν κάζεκα ζηηο ../../..
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18. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ


ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

–

Μειεηήζηε ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, ζρνιηάζηε θαη
ηξνπνπνηήζηε θαηάιιεια – εθφζνλ ην θξίλεηε απαξαίηεην – ηηο ζρεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.



Αλαδεηήζηε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνηείλεηε θάπνηα ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζην
δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ πνπ παξνπζηάζηεθε.
o

CmapTools: http://cmap.ihmc.us/

o

Synergo:
http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=103
&Itemid=103

o


COMPASS: http://hermes.di.uoa.gr/compass/

Θεσξψληαο φηη νη καζεηέο ζαο δελ γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο εηνηκάζηε έλα θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηερληθή
ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (θαη ην εξγαιείν CmapTools).



Γεκηνπξγήζηε έλα δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ ζα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα ηε δηδαζθαιία θάπνηνπ ζέκαηνο πιεξνθνξηθήο
ηεο επηινγήο ζαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Δηθόλα 1. Ο ράξηεο ελλνηψλ “Γίθηπα Τπνινγηζηψλ – Βαζηθέο Έλλνηεο”.

Δηθόλα 2. Ο ράξηεο ελλνηψλ “Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ”.
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Δηθόλα 3. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ράξηε “Γίθηπα Τπνινγηζηψλ – Βαζηθέο Έλλνηεο”.

Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο

238 / 242

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ελάξηα

Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20

Δηθόλα 3 (...ζπλέρεηα). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ράξηε “Γίθηπα Τπνινγηζηψλ – Βαζηθέο
Έλλνηεο”.
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Δηθόλα 3 (...ζπλέρεηα). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ράξηε “Γίθηπα Τπνινγηζηψλ – Βαζηθέο
Έλλνηεο”.

Δηθόλα 4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ράξηε “Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ”.
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Δηθόλα 4 (...ζπλέρεηα). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ράξηε “Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ
Τπνινγηζηψλ”.
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Δηθόλα 4 (... ζπλέρεηα). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ράξηε “Καηεγνξηνπνίεζε Γηθηχσλ
Τπνινγηζηψλ”.
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