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ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

•
ΠΡΟΣ :

----Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Αν. Πασχαλίδου
210-3442238

ΚΟΙΝ.:

•
•

∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆/θµιας
Εκπ/σης
Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
Ηµερήσια και Εσπερινά Γενικά
Λύκεια (µέσω των ∆/νσεων και
Γραφείων ∆/θµιας Εκπ/σης)
• Περιφερειακές ∆/νσεις
Εκπ/σης
• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΘΕΜΑ: Οδηγία για το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό
Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ∆΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για
το σχολικό έτος 2010-2011.

Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 6/2011), σας αποστέλλουµε την παρακάτω οδηγία για το
πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον»
της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ∆΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 20102011, που έχει ως εξής:
«1.- Η χρήση λογικών τελεστών εισάγεται στο κεφάλαιο 8 «Επιλογή και Επανάληψη» του
βιβλίου µαθητή προκειµένου να αξιοποιηθούν στη σύνταξη των δοµών επιλογής και
επανάληψης. Στους δε διδακτικούς στόχους του εν λόγω κεφαλαίου αναφέρεται ότι ο µαθητής
είναι σε θέση «Να σχηµατίζει λογικές εκφράσεις, απλές και σύνθετες».
2. -Στη σελίδα 166 του βιβλίου µαθητή αναφέρεται η χρήσιµη πληροφορία: «Όταν αριθµητικοί
και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε µια έκφραση, οι αριθµητικές πράξεις εκτελούνται
πρώτες. Ακόµη, οι λογικοί τελεστές έχουν χαµηλότερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς».
3.- Στη σελίδα 77 (8.3 Συµβουλές – υποδείξεις) του τετραδίου µαθητή αναφέρεται: «Όταν
χρησιµοποιείς σύνθετες λογικές εκφράσεις, να προσέχεις την ιεραρχία των τελεστών. Είναι
καλύτερο να χρησιµοποιείς πάντα παρενθέσεις, έστω και αν δεν είναι απαραίτητο, σε
προφυλάσσει από πιθανά λάθη και αβλεψίες, ενώ ταυτόχρονα κάνει το πρόγραµµα πιο εύκολο
στην κατανόηση του».

Με βάση τα παραπάνω και τον επιπρόσθετο λόγο ότι σκοπός του µαθήµατος δεν είναι η
διδασκαλία της άλγεβρας Boole, θα πρέπει να ακολουθούνται τα αναφερόµενα στο διδακτικό
πακέτο του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον και ιδιαίτερα η
χρήση παρενθέσεων ώστε να προφυλάσσονται οι µαθητές και οι µαθήτριες από πιθανές
παρερµηνείες και λάθη.»

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄
• ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
• ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
• ∆/νση Ειδικής Αγωγής
• ∆/νση ΣΕΠΕ∆
• ∆/νση Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
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