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Πεξίιεςε 
Σηην παρούζα εργαζία παροσζιάζεηαι μία εναλλακηική πρόηαζη διδαζκαλίας για ηην αναζήηηζη 

ζηοιτείοσ ζε πίνακα . Για ηην εσκολόηερη καηανόηζη ηης ύλης έτει αναπηστθεί λογιζμικό ζηο 

πρόγραμμα Power Point ποσ με ηην τρήζη ηης VBA δίνει ηην δσναηόηηηα ζηον μαθηηη-

ζποσδαζηή να παρακολοσθήζει ηην διαδικαζία ηης αναζήηηζης. Μέζο ηοσ λογιζμικού ποσ 

αναπηύτθηκε είναι δσναηή η οπηικοποίηζη ηοσ αλγορίθμοσ ηης αναζήηηζης , η ενεργηηική 

ζσμμεηοτή ηοσ «εκπαιδεσόμενοσ» και η διερεύνηζη ηοσ ηρόποσ λειηοσργίας ηοσ. 

Λέμεηο θιεηδηά: αναζήηηζη, ζειριακή αναζήηηζη. 

 

Abstract 
In the present work an alternative proposal of teaching for the search of element on table is 

presented. For the easier comprehension of the matter a software has been developed in the 

program  Power Point which  with the use of  VBA gives the possibility to the pupil-student of 

watching the process of search. By the means of software that was developed the energetic 

attendance "educated" and the investigation of the way of the operation is possible the 

visualization of algorithm of  search.  

1.Εηζαγωγή  

Ζ ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε , γηα λα κελ πεη 

θάπνηνο όηη επηβάιιεηαη.(Κόκεο Β , 2001 & Κόκεο Β θ.α 2000) Έηζη ζε όια ηα 
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ έρεη ελζσκαησζεί ε έλλνηαο ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ 

σο εξγαιείν , σο αληηθείκελν κάζεζεο , σο αληηθείκελν κειέηεο θαη  σο ζπλεξγάηεο. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε κία πξόηαζε δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκόζηεθε 
ζηελ πξάμε ζην κάζεκα ηεο Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Γ’ ηάμε Γεληθώλ Λπθείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Τερλνινγηθή Καηεύζπλζε. Ζ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πξόηαζεο έγηλε θαηά ηα 

ζρνιηθά έηε 2008-2009 θαη 2009-2010 ζην 2ν θαη ζην 3ν ΓΔΛ Καηεξίλεο  ζε όια ηα 
ηκήκαηα Τερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο. 

mailto:vraa8@sch.gr
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Παξαζέηνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο θαζώο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνύξγεζαλ νη δηδάζθνληεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πξόηαζεο δηδαζθαιίαο. 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.(Πνιίηεο Π, 2004) Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ είλαη 

θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο . (Γξεγνξηάδνπ 
Μ θ.α , 2004) 

2. Θεωξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

Ζ αλαδήηεζε είλαη κηα ελόηεηα ε νπνία δηδάζθεηαη ζην θεθάιαην δνκέο δεδνκέλσλ, 

ζηα καζήκαηα Αιγόξηζκνη θαη Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκόο ζε όια ηα επίπεδα 
εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα).Απνηειεί θαη αληηθείκελν εμέηαζεο ησλ 

καζεηώλ ηεο Γ’ Λπθείνπ Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο ζην κάζεκα Αλάπηπμε 

Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (Βαθάιε Α θ.α , 2009)  

Ζ δηδαζθαιία έγηλε ζε αίζνπζα αθνύ εμεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ηί είλαη αλαδήηεζε, 
ζηε ζπλέρεηα δόζεθαλ δηάθνξα παξαδείγκαηα αλαδήηεζεο, π.ρ αλαδήηεζε θάλνπκε 

όηαλ ςάρλνπκε λα βξνύκε ην ηειέθσλν ελόο θίινπ καο ζηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν, 

αλαδήηεζε θάλνπκε όηαλ ςάρλνπκε λα βξνύκε κε ην ηειεθνληξόι έλαλ ηειενπηηθό 
ζηαζκό πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο καο. Γόζεθαλ ξόινη ζηνπο καζεηέο γηα λα 

εθαξκόζνπλ ηελ αλαδήηεζε πξαθηηθά. Σηελ αίζνπζα ρξεζηκνπνηήζεθε Ζ/Υ κε 

βηληενπξνβνιέα. Πξνβιήζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο αλαδήηεζεο ζε 
αξρείν ηνπ Power Point κε καθξνεληνιέο. Ζ δηδαζθαιία είρε ρξνληθή δηάξθεηα 45 

ιεπηώλ. 

3. Πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο- εηζαγωγηθό κέξνο  

Δμεγνύκε ζηνπο καζεηέο ηη είλαη αλαδήηεζε: Αλαδήηεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία πξνζπαζνύκε λα εληνπίζνπκε ζε κηα δνκή δεδνκέλσλ (πίλαθα) αλ ππάξρνπλ 
θόκβνη (ζηνηρεία) πνπ λα ηθαλνπνηνύλ κηα ζρέζε, ζπλήζσο ηε ζρέζε ηεο ηζόηεηαο.  

Παξάδεηγκα: «Αλαδήηεζε θάλνπκε όηαλ ςάρλνπκε λα βξνύκε ην ηειέθσλν ελόο 

θίινπ καο ζηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν ηνπ θηλεηνύ καο ηειεθώλνπ».  

4. Οξγάλωζε ηάμεο ξόινη καζεηώλ 

Γηα λα θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο, νη καζεηέο 
νξγαλώζεθαλ ζε ηξείο νκάδεο ησλ 6 καζεηώλ. Γόζεθε ζηνπο πέληε καζεηέο ηεο θάζε 

νκάδαο έλαο αξηζκόο από ην 1 κέρξη ην 10. Σηνλ 6ν καζεηή δόζεθε ηελ πξώηε θνξά 

έλαο αξηζκόο 1<=Ν<=10, ν καζεηήο απηόο έπξεπε λα βξεη πνηνο καζεηήο από ηνπο 5 
ηεο νκάδαο ηνπ είρε ηνλ αξηζκό Ν. Δλώ ηε δεύηεξε θνξά ζηνλ 6ν καζεηή δόζεθε 
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έλαο αξηζκόο 1<Ν<10. Ο 6νο καζεηήο πξέπεη λα απαληήζεη ζην εξώηεκα «ππάξρεη 

καζεηήο κε ηνλ αξηζκό Ν». Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα ζα είλαη: «λαη ή όρη».  

5. Κύξην κέξνο δηδαζθαιίαο 

Σηελ εηζήγεζή καο ζα αλαθεξζνύκε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζε πίλαθα. 
Υπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη αλαδήηεζεο ζηνηρείνπ ζε πίλαθα, νη κέζνδνη αλαδήηεζεο 

εμαξηώληαη θπξίσο από ην, αλ ν πίλαθαο είλαη ηαμηλνκεκέλνο ή όρη. Μηα άιιε 

παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο είλαη, αλ ν πίλαθαο πεξηέρεη 

ζηνηρεία πνπ είλαη όια δηάθνξα κεηαμύ ηνπο ή όρη. Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κπνξεί λα 
είλαη είηε αξηζκεηηθά, είηε αιθαξηζκεηηθά. Μεηά ην ηέινο ηεο αλαδήηεζεο, πξέπεη λα 

απαληήζνπκε ζην εξώηεκα: «ππάξρεη ηειηθά ζηνηρείν ηνπ πίλαθα πνπ λα ηθαλνπνηεί 

ηελ ζρέζε πνπ έρνπκε νξίζεη: πρ ππάξρεη ζηνηρείν ηνπ πίλαθα πνπ λα είλαη ίζν κε έλα 
δεδνκέλν;».  

Μέζνδνη αλαδήηεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο. Δδώ ζα εμεηάζνπκε ηελ αλαδήηεζε 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε πίλαθα, πνπ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο. Ζ αλαδήηεζε 

απηή νλνκάδεηαη ζεηξηαθή (sequential) ή γξακκηθή (linear) δηόηη, εμεηάδνπκε ηα 
ζηνηρεία ηνπ πίλαθα έλα-έλα κε ηε ζεηξά. Δίλαη ε πην απιή κνξθή αλαδήηεζεο 

ζηνηρείνπ ζε πίλαθα. 

6. Σεηξηαθή αλαδήηεζε ζε πίλαθα 

Σηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε ζε πίλαθα ζπγθξίλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα έλα πξνο 
έλα κε ην αλαδεηνύκελν (Key), αξρίδνληαο από ην πξώην ζηνηρείν θαη θαηαιήγνληαο 

ζην ηειεπηαίν, αλ θάπνην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα είλαη ίζν κε ην αλαδεηνύκελν (Key) 

ηόηε ζηακαηάκε ηε ζύγθξηζε εκθαλίδνληαο αλάινγν κήλπκα. 

Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο ηνλ Πίλαθα 1 

Πίλαθαο 1 : (Πίλαθαο κε αξηζκνύο πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο) 

14 15 16 10 11 12 18 19 20 

Εεηάκε λα καο απαληήζνπλ ζην εξώηεκα: ππάξρεη ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ίζν κε 12; Ζ 

απάληεζε πνπ ζα πάξνπκε είλαη: «λαη ππάξρεη θαη είλαη ην 6 ζηνηρείν ηνπ πίλαθα 1». 

Αλ ξσηήζνπκε ηνπο καζεηέο καο πώο ην έρνπλ βξεη, ζα καο απαληήζνπλ «κα αθνύ 
θαίλεηαη». 

Σηελ ζπλέρεηα δεηάκε λα θάλνπλ νη καζεηέο καο ην ίδην ζε έλα πίλαθα κε πάξα 

πνιιέο ζέζεηο, ζηνλ νπνίν ην αλαδεηνύκελν δελ είλαη νθζαικνθαλέο νπόηε αξθεηνί 
καζεηέο καο δίλνπλ ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν: 

! Β πίλαθαο Ν ζέζεσλ  

Γηα Ι από 1 κέρξη Ν 

 Αλ Β[Ι]= 12 ηόηε 
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  Γξάςε «Υπάξρεη» 

 Αιιηώο 

  Γξάςε «Γελ Υπάξρεη» 

 Τέινο_ Αλ 

Τέινο_ Δπαλάιεςεο 

 

Σηε ζπλέρεηα δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα εθαξκόζνπλ ηνλ αιγόξηζκν απηόλ ζηνλ 
πίλαθα 1, δηαπηζηώλνπλ όηη θάηη δελ πάεη θαιά. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο 

δηαπηζηώλνπλ όηη εθαξκόδνληαο ηνλ αιγόξηζκν ζηνλ πίλαθα 1 εθηππώλεηαη 8 θνξέο 

ην «Γελ Υπάξρεη» θαη 1 θνξά ην «Υπάξρεη». Τέινο, θάπνηνη ειάρηζηνη, πξνηείλνπλ 
όηη ε εθηύπσζε πξέπεη λα γίλεηαη έμσ από ηελ επαλάιεςε. Απηνί όκσο εθθξάδνπλ 

αδπλακία ζην ηη πξέπεη λα γξάςνπλ κέζα ζηελ επαλάιεςε θαη πνπ ζα γίλεηαη ε 

εθηύπσζε. 

Έηζη κε ιίγε ζπδήηεζε θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ αιγόξηζκν: 

Βξέζεθε0 

Γηα Θέζε από 1 κέρξη Ν 

 Αλ Β[Θέζε]=12 ηόηε Βξέζεθε Θέζε 

Τέινο_ Δπαλάιεςεο 

Αλ Βξέζεθε<>0 ηόηε  

Γξάςε «βξέζεθε ζηε ζέζε», Βξέζεθε  

Αιιηώο  

 Γξάςε «δελ βξέζεθε» 

Τέινο_ Αλ 
 

Από ηε κεηαβιεηή «Βξέζεθε» κπνξνύκε λα πάξνπκε πιεξνθνξία: 

Α) γηα ηελ ύπαξμε ηνπ αλαδεηνύκελνπ ζηνλ πίλαθα 

Β) γηα ηελ ζέζε ηνπ αλαδεηνύκελνπ ζηνλ πίλαθα. 

Διάρηζηνη καζεηέο θάλνπλ ηελ εξώηεζε: «ην 12 ππάξρεη ζηελ 6ε ζέζε, γηαηί λα 

εμεηάζνπκε όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη λα κελ ζηακαηήζνπκε ζην 6ν ζηνηρείν 

ηνπ, πνπ είλαη ίζν κε ην αλαδεηνύκελν;» άξα, ε επαλάιεςε ζα πξέπεη λα γξαθεί κε 
ηελ δνκή: «Όζν» ή ηελ «Μέρξηο_Όηνπ» θαη όρη κε ηελ «Γηα». Αθνύ όκσο πξέπεη λα 

εμεηαζζεί ηνπιάρηζηνλ κηα ζέζε ηνπ πίλαθα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ: 

«Μέρξηο_Όηνπ» 

Έηζη θαηαιήγνπκε ζηνλ αιγόξηζκν: 

! Β πίλαθαο Ν ζέζεσλ 

Θέζε0 

Key12 

Αξρή_ Δπαλάιεςεο 
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 Θέζε  Θέζε +1 

Μέρξηο_ Όηνπ Β[Θέζε]=key 

Αλ Β[Θέζε ]=key ηόηε  

 Γξάςε «βξέζεθε ζηε ζέζε», Θέζε  

Αιιηώο  

 Γξάςε «δελ βξέζεθε» 

Τέινο_ Αλ 
 

Δδώ ηίζεηαη ην εξώηεκα: «Τη ζα γίλεη αλ ζηνλ πίλαθα δελ ππάξρεη ην 12;» Τόηε ν 

αιγόξηζκνο παξαβηάδεη ην θξηηήξην ηεο πεξαηόηεηαο γη’ απηό ηνλ ηξνπνπνηνύκε: 

! Β πίλαθαο Ν ζέζεσλ 

Θέζε0 

Key12 

Αξρή_ Δπαλάιεςεο 

 Θέζε  Θέζε +1 

Μέρξηο_ Όηνπ Β[Θέζε]=key ή Θέζε =Ν 

Αλ Β[Θέζε ]=key ηόηε  

 Γξάςε «βξέζεθε ζηε ζέζε», Θέζε  

Αιιηώο  

 Γξάςε «δελ βξέζεθε» 

Τέινο_Αλ 

Τειηθά θαηαιήγνπκε ζηνλ αιγόξηζκν:  

Αιγόξηζκνο Σεηξηαθή_ Αλαδήηεζε 

 Γεδνκέλα // Πίλαθαο, Ν, Key // 

 Θέζε 0 

 Αξρή_ Δπαλάιεςεο 

  Θέζε  Θέζε +1 

 Μέρξηο_ Όηνπ Πίλαθαο [Θέζε] = Key ή Θέζε = Ν 

 Αλ Key<> Πίλαθαο [Θέζε] ηόηε Θέζε  0 

 Απνηέιεζκα // Θέζε// 

Τέινο Σεηξηαθή_ Αλαδήηεζε 

 

Ζ ινγηθή ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε εμήο: Αξρίδνληαο από ην πξώην ζηνηρείν ηνπ 

πίλαθα, αλ ην ζηνηρείν ζην νπνίν βξίζθεζαη είλαη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ 
αλαδεηάο, πήγαηλε ζην επόκελν ζηνηρείν ηνπ πίλαθα, κέρξη λα βξεηο απηό πνπ δεηάο ή 

κέρξη λα θηάζεηο ζην ηειεπηαίν ζηνηρείν. Αλ ην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ζην νπνίν 

ζηακάηεζεο είλαη δηαθνξεηηθό ηνπ αλαδεηνύκελνπ (key) ηόηε ζεκαίλεη όηη απηό πνπ 
αλαδεηάκε δελ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα γη’ απηό θαηαρώξεζε ζηε κεηαβιεηή «Θέζε» ην 

0. 
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7. Παξνπζίαζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε κε έλαλ πξσηόηππν ηξόπν ε ζεηξηαθή αλαδήηεζε κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ Power Point θαη καθξνεληνιώλ( Hutschinso et,al 1999, Scott D, 

1998, Wempen F et. al ,2004). Από ηελ παξνπζίαζε απηή έγηλαλ αληηγξαθέο ησλ 
νζνλώλ γηα ηελ εηζήγεζε. Οη νζόλεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2 : Πίλαθαο κε εηθόλεο από ην ινγηζκηθό πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

αξρή δηαδηθαζίαο δεκηνπξγία πίλαθα 

εηζαγσγή ζηνηρείνπ πξνο αλαδήηεζε δηεξεύλεζε ζηελ πξώηε ζέζε ηνπ 

πίλαθα 

δηεξεύλεζε ζηελ 1
ε
 ζέζε ηνπ πίλαθα δηεξεύλεζε ζηελ 3

ε
 ζέζε ηνπ πίλαθα 
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δηεξεύλεζε ζηελ 4ε ζέζε ηνπ 
πίλαθα 

δηεξεύλεζε ζηελ 5
ε
 ζέζε ηνπ πίλαθα 

δηεξεύλεζε ζηελ 6
ε
 ζέζε ηνπ πίλαθα δηεξεύλεζε ζηελ 7

ε
 ζέζε ηνπ πίλαθα 

ζηελ νπνία ππάξρεη ην 
αλαδεηνύκελν. 

 

Δθόζνλ παξνπζηάδεηαη θαη κέζα ζην Power Point ν αιγόξηζκνο αλαδήηεζεο θαηόπηλ 

εκθαλίδεηαη κία δηαθάλεηα πνπ θαιεί ηνλ ρξήζηε λα παηήζεη έλα θνπκπί γηα λα δεη 
πσο εθαξκόδεηαη ε αλαδήηεζε ζε πίλαθα, πσο εθαξκόδεηαη δειαδή  αιγόξηζκνο 

αλαδήηεζεο ζε πίλαθα .  

Δθόζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επίδεημε ηνπ αιγνξίζκνπ ηόηε ζε λέα δηαθάλεηα 
δεκηνπξγείηε έλαο πίλαθαο 10 ζέζεσλ κε ηπραίνπο αθέξαηνπο αξηζκνύο 0-99 κε 

θάπνην ρξόλν θαζπζηέξεζεο ζηελ δεκηνπξγία ηνπο έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα πξνιάβεη 

θαη λα δεη ηνπο αξηζκνύο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηνλ πίλαθα . Οη αξηζκνί θαιύπηνληαη 

θαη δεηείηαη από ηνλ ρξήζηε έλαο αξηζκόο γηα αλαδήηεζε. Τν ινγηζκηθό εθαξκόδεη 
ηνλ αιγόξηζκν αλαδήηεζεο θαη ν ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζόλε πσο εμειίζζεηαη ν 

αιγόξηζκνο . Τν ινγηζκηθό ζπγθξίλεη κε ηελ ζεηξά ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κε ην 

ζηνηρείν πνπ έρεη δώζε ν ρξήζηεο. Δάλ ην ζηνηρείν ππάξρεη δηαθόπηεηαη ν αιγόξηζκνο 
αλαδήηεζεο θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα όηη ην ζηνηρείν ππάξρεη , δηαθνξεηηθά εθόζνλ 

πξνζπειαζηνύλ όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη δελ ππάξρεη εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν 

κήλπκα. 

8. Παξαηεξήζεηο - Σπκπεξάζκαηα 

Τν παξόλ ινγηζκηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο 
ηεο ελόηεηαο «Αλαδήηεζε» : 
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 ζην κάζεκα «Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ» ηεο Γ Γεληθνύ Λπθείνπ  

 ζην κάζεκα Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκόο ηεο Β ΔΠΑΛ  

 ζην κάζεκα Αιγόξηζκνη θαη Γνκέο Γεδνκέλσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ 

ησλ ΗΔΚ. 

Σην κέξνο ηνπ καζήκαηνο «Καζνξηζκόο ξόισλ» νη καζεηέο ήηαλ πάληνηε 

πξνζεθηηθνί θαη ήζειαλ λα αλαιάβνπλ θπξίσο ηνλ ξόιν ηνπ «6νπ καζεηή». Έγηλε 
θαηαλνεηόο ν αιγόξηζκνο ηεο αλαδήηεζεο ηνπιάρηζηνλ ζην πξαθηηθό ηνπ κέξνο 

100%. Με εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο καζεηέο απνδείρηεθε, όηη ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

ινγηζκηθό ρσξίο ηδηαίηεξεο γλώζεο θαη ππνδείμεηο.  

Ζ αληίδξαζε ησλ καζεηώλ αζθαιώο ήηαλ ζεηηθή. Οη καζεηέο ζέινπλ ε δηδαζθαιία 

λα μεθεύγεη από ηα παξαδνζηαθά πξόηππα ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα κε ξόινπο θαζεκεξηλόηεηαο.  

Οη καζεηέο κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ νπηηθνπνηνύλ ηελ 
πιεξνθνξία πνπ δηδάζθνληαη θαη δηεξεπλνύλ. Πξνζθέξεηαη πνιιαπιόηεηα 

δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Τα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά βνεζνύλ ζην λα ππεξβνύλ νη 

πεξηνξηζκνί ηεο αλζξώπηλεο λόεζεο, ζε επίπεδν αλαπαξάζηαζεο, επεμεξγαζίαο 
πιεξνθνξηώλ θαη ππνινγηζκώλ. Σηελ νπζία έρνπκε δύν κεραληζκνύο επίδξαζεο: ηελ 

ελίζρπζε θαη κεηαζρεκαηηζκό ησλ εκπιεθόκελσλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ  

Τν ινγηζκηθό πνπ θαηαζθεπάζηεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο αλαδήηεζεο ζε 
νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.  
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