
 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης 

Συνεδρία αριθ. 03/2008 
Θέµα 18ο:  Απάντηση επί του εγγράφου µε αρ. πρωτ 9978/Γ2/23-01-2008 της 

∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης/Τµήµα Α΄του 
ΥΠΕΠΘ 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αρ. πρωτ. 630/24-01-2008) 
 

Εισηγητής: Αδάµ Κ. Αγγελής 
 

 
Με το αρ. πρωτ. 9978/Γ2/23-01-2008 της ∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης/Τµήµα Α΄του ΥΠΕΠΘ µας έχει διαβιβαστεί έγγραφο της Σχολικής 
Συµβούλου της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων κυρίας Ιωάννας 
Μπέλλου µε ερωτήµατα που αφορούν το µάθηµα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
«Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον».  
Σχετικά µε τα διαλαµβανόµενα ερωτήµατα εισηγούµαστε τα παρακάτω: 
1.- Η ανάγκη να προσδιορισθεί το πρόσηµο του υπολοίπου της διαίρεσης δύο 
ακεραίων προκύπτει µόνο στην περίπτωση που ένας από τους δύο τελεστέους (ή και 
οι δύο) του τελεστή MOD είναι αρνητικός. Αυτές τις περιπτώσεις οι γλώσσες 
προγραµµατισµού τις αντιµετωπίζουν διαφορετικά µεταξύ τους µε τρόπο ο οποίος 
εξαρτάται από τον ορισµό (T-ορισµός, F-ορισµός, E-ορισµός) της DIV και της MOD 
τον οποίο υλοποιούν. Η αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων από την ΓΛΩΣΣΑ 
ξεφεύγει από το σκοπό του σχολικού βιβλίου και γι’ αυτό οι δύο τελεστέοι πρέπει να 
θεωρούνται πάντοτε θετικοί ακέραιοι. Εποµένως, ασκήσεις ή προβλήµατα που 
δίνονται στους µαθητές για επεξεργασία και απαιτείται η χρήση της MOD πρέπει 
πάντοτε να αναφέρονται σε θετικούς ακέραιους αριθµούς. Η θεώρηση αυτή 
εξυπηρετεί πλήρως τον στόχο του Προγράµµατος Σπουδών όπου αναφέρεται, οι 
µαθητές: «να µπορούν να δηµιουργούν απλές εφαρµογές µε τη χρήση δοµηµένης 
γλώσσας προγραµµατισµού». 
2.- Όσον αφορά την ιεραρχία στις πράξεις οι τελεστές DIV και MOD ιεραρχούνται 
στο ίδιο επίπεδο µε τον πολλαπλασιασµό και τη διαίρεση και ακολουθούν όλα όσα 
αναφέρονται στη σελίδα 154 του βιβλίου µαθητή.  
Π.χ. 4*(7 MOD 2) = 1 ενώ 4*7 MOD 2 =0 
3*(7 DIV 2) = 9 ενώ 3*7 DIV 2 = 10 και 3*7/2=10,5 
 
 
 
Να ενηµερωθούν, εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύµβουλοι γιατί το µάθηµα 
εξετάζεται πανελλαδικά. 
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