
4
ν
 Παλειιήλην Σπλέδξην  Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο 

 

1 

Σπκπεξάζκαηα από ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ 
 

 

Γ. Γθίλεο
1
, Γ. Οηθνλόκνπ

2
 

 
1Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, Γ.Λ. Κάησ Αραΐαο, Ηι. Μερ. & Σερλ. Τπνι. 

dimginis@yahoo.gr 
2Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19 Γ.Λ. Γηαθνπηνύ, Μερ. Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο  

jecon@sch.gr 

 

Πεξίιεςε  

ην άξζξν παξνπζηάδνληαη νη επηδόζεηο δείγκαηνο καζεηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ΓΔΛ ζηηο  

Παλειιήληεο εμεηάζεηο ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό 

Πεξηβάιινλ» γηα ηα έηε: 2001- 2009. Οη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ 

αλά ηύπν ζέκαηνο, εληνπίδνληαο θνηλά ιάζε, έλλνηεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή θαζώο θαη 

ζεκεία ζηα νπνία νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ δείρλνπλ λα βειηηώλνληαη. Σν άξζξν θαηαιήγεη 

ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο θαηαλννύλ 

βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο θαη παξνπζηάδεη πξνηάζεηο νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, ζα νδεγνύζαλ ζε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο.   

Λέμεηο θιεηδηά: αιγόξηζκνη, ΓΔΛ, επηδόζεηο καζεηώλ, Παλειιήληεο εμεηάζεηο, Αλάπηπμε 

Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ 

 

Abstract 
This paper presents the achievement of a sample of Greek students in their final year of high 

school, in their written examinations in the subject “Developing Applications in a 
programming environment”, for the years 2001 to 2009. The authors examine student 

performance in each type of problem as they vary over the years, identifying common 

mistakes, points which need attention, and points at which the achievement of students seems 

to improve. The paper draws conclusions relating to teaching, the way that students 

understand some fundamental lesson concepts and ends with proposals that, according to the 

authors, would lead to improvement of teaching. 

Keywords: algorithms, Greek high school, student achievement, written examinations, 

Developing Applications in a programming environment  

 

Εισαγωγή - Στοισεία τηρ έπεςναρ 

Σα ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο απηήο βαζίδνληαη ζε 1485 γξαπηά καζεηώλ ζην κάζεκα  
«Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ», θαηά ηα έηε 2001 (225 

γξαπηά), 2002 (225), 2003 (145), 2004 (200), 2005 (100), 2007 (340), 2008 (150), 

2009 (100). Η πξνέιεπζε ησλ γξαπηώλ είλαη από ζρνιεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 
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Αηηηθήο, Κεθαινληάο θαη Πξέβεδαο θαη ε βαζκνιόγεζε έγηλε ζην Βαζκνινγηθό 

Κέληξν ηεο Πάηξαο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (ρήκα 1), είλαη 
αληίζηνηρε κε απηέο ησλ καζεηώλ ζε παλειιαδηθό επίπεδν. (ρήκα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1. Επιδόζειρ μαθηηών – δείγμα ςπό εξέηαζη – 2001-2009 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Σσήμα 2: Επιδόζειρ μαθηηών – Σηοισεία ΥΠΕΠΘ – 2001-2009 

Δμεηάδνληαο ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ, παξαηεξνύληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηα 
πξώηα έηε (2001-2004), πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «πεξίνδνο πξνζαξκνγήο» γηα  

καζεηέο θαη δηδάζθνληεο. ηα επόκελα έηε (2005-2009) νη δηαθπκάλζεηο απηέο 

ειαρηζηνπνηνύληαη  δίλνληαο κηα πην ζηαζεξή θαηαλνκή ησλ βαζκνινγηώλ. 
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Καηά ηε αλάιπζε ησλ γξαπηώλ έγηλε παξάιιεια πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε 

“ζπκπεξηθνξά” - επίδνζε ησλ καζεηώλ αλά εξώηεκα - ππνεξώηεκα θάζε ζέκαηνο 

θαη πξνέθπςαλ κηα ζεηξά από ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αμίδεη λα 
πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα.. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα 

πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνύλ καζεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη πάλσ από ηηο 

κηζέο κνλάδεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο. 

Θέματα εξετάσεων: Κάζε ρξόλν αθνινπζείηαη παξόκνηα δνκή ζηα ζέκαηα.  

Θέμα 1
ο
  

Θέκα θαζαξά ζεσξεηηθό, θιεηζηνύ ή αλνηθηνύ ηύπνπ. Παξαηεξείηαη όηη ηα ζέκαηα 

θιεηζηνύ ηύπνπ δελ απνηεινύλ πξόβιεκα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ. ηα  
αλνηθηνύ ηύπνπ εκθαλίδεηαη κηα απόθιηζε ζηελ επίδνζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ καζεηή, όπσο απηό δηαπηζηώλεηαη από ηε ζπλνιηθή εηθόλα  

ηνπ γξαπηνύ. Η απόθιηζε απηή είλαη εληνλόηεξε όπνπ απαηηείηαη ε θξίζε ηνπ 

καζεηή. (ρήκα 3) 

2001 - 2009 

 
 
 
 

 
 

 

 

Σσήμα 3: Απόδοζη μαθηηών ζηο 1
ο
 Θέμα 

Πεξηπηώζεηο από ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη 

πξνβιεκαηηζκνί είλαη: 
 ε εξώηεζε κεηαηξνπήο ηεο πνιιαπιήο «Αλ» ζηελ ηζνδύλακε «Δπίιεμε» 

(2008), ηελ νπνία ζεσξνύκε ηελ ρεηξόηεξε ηεθκεξησκέλε εληνιή ζην βηβιίν,  

παξαηεξείηαη κεγάιν πνζνζηό απνηπρίαο ησλ καζεηώλ. Πξνηείλεηαη ε αλαζεώξεζε 

ηεο δηδαθηέαο ύιεο κε αλαδηαηύπσζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ. 
 ε εξώηεζε κεηαηξνπήο ηεο δνκήο επαλάιεςεο «Γηα» ζε ηζνδύλακε «Όζν» 

(2001), δηαπηζηώλεηαη νπζηαζηηθή αδπλακία αληηκεηώπηζήο ηνπ. Σηο επόκελεο ρξνληέο 
ε απόδνζε ησλ καζεηώλ βειηηώλεηαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δνκέο 

επαλάιεςεο. ε εξώηεζε κεηαηξνπήο δνκήο επαλάιεςεο «Όζν» ζε ηζνδύλακε 

«Γηα» (2009) δηαπηζηώλεηαη αηζζεηή βειηίσζε αληηκεηώπηζήο ηεο. Από ηελ κειέηε 

ησλ απαληήζεσλ πξνθύπηεη επίζεο όηη ε θαηαλόεζε ησλ δηαθόξσλ δνκώλ 
επαλάιεςεο, θαηαηάζζνληάο ηεο ζε ζεηξά από εύθνιε πξνο δύζθνιε είλαη:   ΓΙΑ, 
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ΕΣΟ

2ο ΘΕΜΑ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ

1η Επανάληψη

2η Επανάληψη

3η Επανάληψη

4η Επανάληψη

5η Επανάληψη

ΟΟ θαη ηέινο ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ. Η δπζθνιία θαηαλόεζεο επαλαιεπηηθώλ εληνιώλ 

θπξίσο ηα πξώηα ρξόληα, εθηόο ηεο «Γηα», ζα αλαιπζεί ζηηο παξαηεξήζεηο γηα ην 2
ν
 

Θέκα όπνπ θαη γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο. 

Θέμα 2ο   

Σν δεύηεξν ζέκα είλαη ζεσξεηηθό, απαηηεί θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ελόο 

αιγόξηζκνπ, ζπρλά δεκηνπξγία πίλαθα ηηκώλ ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ εηζαρζεί 
θαη πξνγξάκκαηα, ππνπξνγξάκκαηα θαη δηαγξάκκαηα ξνήο. Γεληθά παξαηεξνύκε όηη 

νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ είλαη δηαβαζκηζκέλεο αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηα 

ησλ δνκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (ηειεζηέο div-mod , απιή-εκθσιεπκέλε-ζύλζεηε 
επηινγή, επαλαιεπηηθή Όζν-Γηα, πίλαθεο, Γηάγξακκα Ρνήο, Τπνπξόγξακκα). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ: 

 Η αθνινπζηαθή δνκή, θαζώο θαη ε απιή / ζύλζεηε δνκή επηινγήο «Αλ», δελ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο καζεηέο θαζώο ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζε 
αληίζηνηρα δεηήκαηα είλαη πςειά. 

 Σα πξώηα θπξίσο, ρξόληα  παξαηεξνύκε κηα δπζθνιία ησλ καζεηώλ ζηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο επαλεθηέιεζεο ηνπ βξόρνπ ζηε δνκή επαλάιεςεο «Όζν». 
Γειαδή, νη καζεηέο δελ θαηαλννύλ ηε ιεηηνπξγία κηαο επαλαιεπηηθήο δνκήο πνπ 

εκπεξηέρεη ζύγθξηζε ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο ε νπνία αιιάδεη κέζα ζηνλ βξόρν ηεο  

επαλάιεςεο. Οπζηαζηηθά δηαπηζηώλεηαη όηη ε γλώζε ηνπ καζεηή πεξηνξίδεηαη ζην λα 
παξαθνινπζεί έλαλ θαζαξά αθνινπζηαθό αιγόξηζκν, πηζαλά κε θάπνηεο εληνιέο 

δηαθιάδσζεο. Με ηελ πάξνδν όκσο ησλ ρξόλσλ παξαηεξνύκε κηα εμνηθείσζε όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4 πνπ αθνινπζεί θαη ην νπνίν αθνξά ηα έηε 2001 έσο 2005.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 4: Απόδοζη μαθηηών καηά ηη δημιοςπγία πίνακα ηιμών  

 Αλάινγα κε ην καζεκαηηθό ππόβαζξν ηνπ καζεηή παξαηεξείηαη θαη ζρεηηθό 
πξόβιεκα ζηε δηαπξαγκάηεπζε εληνιώλ πνπ πεξηέρνπλ ηνλ αξηζκεηηθό ηειεζηή ηνπ 
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ππνινίπνπ αθέξαηαο δηαίξεζεο (mod) πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα (2009, Θέκα  

2
ν
 , απνηπρία 35%, πνζνζηό πςειό αλ ιεθεί ππόςε όηη δηδάζθεηαη ήδε 10 ρξόληα). 

 Γπζθνιία ζηνλ ρεηξηζκό ππνπξνγξακκάησλ: Σν 2007 ζε δήηεκα  κεηαηξνπήο 
δηαδηθαζίαο ζε ζπλάξηεζε παξνπζηάζηεθαλ κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο ηόζν ζηελ 

θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο (πνζνζηό απνηπρίαο 57 %) από ην θπξίσο πξόγξακκα όζν θαη 

ζηελ εθρώξεζε ηεο ηειηθήο επηζηξεθόκελεο ηηκήο ζηελ αληίζηνηρε ηππηθή παξάκεηξν 

ηεο δηαδηθαζίαο (πνζνζηό απνηπρίαο 53%).   
 θνπηκόηεηα ρξήζεο δηαγξακκάησλ ξνήο: Σν 2008 ζε δήηεκα κεηαηξνπήο 

αιγνξίζκνπ κε δνκή επαλάιεςεο από ςεπδνγιώζζα ζε δηάγξακκα ξνήο, 

παξνπζηάζηεθε πξόβιεκα ζηα ζεκεία επηζηξνθήο ησλ βξόρσλ επαλάιεςεο ζηνλ 
αθνινπζηαθό θνξκό ηνπ δηαγξάκκαηνο (πνζνζηό απνηπρίαο 30%). Έρνληαο ππόςε ηε 

ζρεηηθή αλαθνξά ζην βηβιίν καζεηή «Η ρξήζε δηαγξακκάησλ ξνήο ...δελ απνηειεί 

ηελ θαιύηεξε ιύζε, ... εκθαλίδνληαη όιν θαη ζπαληόηεξα ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζηελ 
πξάμε.» (Βαθάιε θα., 2003) πξνηείλεηαη λα αλαζεσξεζεί ν ηξόπνο εμέηαζεο ησλ 

δηαγξακκάησλ ξνήο.   

Θέμα 3ο   

Σν ηξίην ζέκα είλαη άζθεζε ζην νπνίν παξαηεξείηαη θιηκάθσζε ζην βαζκό 

δπζθνιίαο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ. Σα πξώηα έηε (2001-2005) απαηηεί ηελ 

πινπνίεζε απινύ αιγνξίζκνπ , ζηα  ακέζσο επόκελα έηε νη εμεηαδόκελνη ρξεηάδεηαη 
λα θαηέρνπλ βαζύηεξε γλώζε ηεο αιγνξηζκηθήο ινγηθήο (2007), ελώ ηηο δύν 

ηειεπηαίεο ρξνληέο (2008, 2009) απαηηεί ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαη 

ππνπξνγξάκκαηνο.  

Αμίδεη λα ηνληζηνύλ ηα παξαθάησ: 
 ε πεξηπηώζεηο πνπ ν αιγόξηζκνο απαηηεί ηε ρξήζε αιθαξηζκεηηθώλ 

κεηαβιεηώλ θαη εθαξκνγή ζπγθξηηηθώλ ηειεζηώλ ζε απηέο (2002, 2004), 

δηαπηζηώλεηαη ε κε νπζηαζηηθή θαηαλόεζή ηνπο θαηά ηα πξώηα έηε εμέηαζεο ηνπ 
καζήκαηνο. Οπζηαζηηθά νη καζεηέο ηηο ρεηξίδνληαη σο αξηζκεηηθέο (πρ. Σ = Γ) ή απιά 

σο ιέμεηο (πρ. Σ = Γίθπθιν), αληί ηνπ ζσζηνύ (πρ. Σ = “Γ”), κε ζπλέπεηα πςειά 

πνζνζηά απνηπρίαο ζηα αληίζηνηρα δεηήκαηα (ην 2002  απνηπρία ζε πνζνζηό 90%, ην 
2004 πνζνζηό 85%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα όηη ζε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο ζε 

δεηήκαηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ (κεηά ην 2007), παξνπζηάδεηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε αληηκεηώπηζεο ηνπο. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε , κε βάζε ηηο επηδόζεηο ηνπο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα 
θαηαλννύλ θαιύηεξα ηηο αθνινπζηαθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγνύλ κε αλάινγν ηξόπν. 

Καηαγξάθνληαη αξθεηέο πεξηπηώζεηο όπνπ νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα 

δηαθνξεηηθά ππνεξσηήκαηα ησλ ζεκάησλ απζηεξώο ζεηξηαθά-αθνινπζηαθά, 
αθνινπζώληαο δειαδή, ζηε ιύζε πνπ πξνηείλνπλ, ηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ νπνία 

δηαηππώλνληαη ηα δεηνύκελα ζηελ εθθώλεζε αθόκε θαη όηαλ θάηη ηέηνην νδεγεί ζε 

ιάζνο απνηέιεζκα. 
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Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εθθώλεζε ελόο εξσηήκαηνο (2002) αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ: 

«Αλ ην ππόινηπν ηεο θάξηαο (Τ) δελ επαξθεί, κεδελίδεηαη θαη δίλεηαη κε κήλπκα ην 

πνζό πνπ απνκέλεη λα πιεξσζεί (Α-Τ)». 
Έηζη, ελώ ε ζσζηή πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη:  

Δκθάληζε “Απνκέλεη λα πιεξώζεηε”, Α-Τ, “επξώ” 

Τ  0, 
αξθεηνί καζεηέο αθνινπζώληαο ζεηξηαθά ηελ εθθώλεζε ην πινπνίεζαλ σο εμήο: 

Τ  0 
Δκθάληζε “Απνκέλεη λα πιεξώζεηε”, Α-Τ, “επξώ”,  

νδεγνύκελνη έηζη ζε ιάζνο ζε πνζνζηό 80%. 
 Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλόκελν νη καζεηέο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκάησλ 

πνπ, ελώ απαηηνύλ έλα θαη κόλν αιγόξηζκν, λα πινπνηνύλ ηόζνπο αιγόξηζκνπο όζα 

θαη ηα ππνεξσηήκαηα. 
 Σν 2008 θαη 2009 απαηηείηαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαη ππνπξνγξάκκαηνο 

(δηαδηθαζία ή ζπλάξηεζε). Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα δεηήκαηα απηά 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο, όπνπ δεηνύληαη πην 
ζπρλά. 

Θέμα 4ο   

Σν ηέηαξην ζέκα είλαη άζθεζε θαη απαηηεί ηελ πινπνίεζε αιγνξίζκνπ ή 
πξνγξάκκαηνο κέζα από ππνεξσηήκαηα θιηκαθσηήο δπζθνιίαο. πρλά επίζεο 

απαηηείηαη ε ρξήζε θαη επεμεξγαζία πηλάθσλ. Γεληθά δηαπηζηώλεηαη όηη ν καζεηήο 

γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ζπλνιηθά κε επηηπρία ην ζέκα απηό πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσκέλε γλώζε ηεο αιγνξηζκηθήο ινγηθήο. Από ηελ αλάιπζε ησλ γξαπηώλ  

πξνθύπηεη όηη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ απηώλ είλαη αξθεηά ρακειό. εκεηώλνπκε 

όκσο όηη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή βειηίσζε ζηα 

πνζνζηά επηηπρίαο.  

Αλαιπηηθόηεξα: 

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δεηήζεθε ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ δηαπηζηώζεθε 

όηη νη καζεηέο δελ κπόξεζαλ λα ην ελζσκαηώζνπλ ζσζηά ζηνλ αιγόξηζκό ηνπο ή ζην 
πξόγξακκα (ελδεηθηηθά, ην 2008: πνζνζηό απνηπρίαο 60%) . Μηα πξώηε εξκελεία 

απηνύ είλαη όηη νη καζεηέο δελ δίλνπλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή. ζε αληίζηνηρεο 

αζθήζεηο θαηά ηελ δηδαζθαιεία ηνπ καζήκαηνο. Από ηελ αλάιπζε όκσο ησλ 
γξαπηώλ ζην ζύλνιό ηνπο εθηηκνύκε όηη ην πξόβιεκα είλαη νπζηαζηηθόηεξν. Γειαδή, 

νη καζεηέο πέξαλ ησλ απιώλ αξηζκεηηθώλ κεηαβιεηώλ, νη νπνίεο θαίλεηαη όηη είλαη νη 

πην εύθνιεο ζηελ θαηαλόεζε θαη ηνλ ρεηξηζκό ηνπο, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο θαη επνκέλσο λα ηηο δειώζνπλ θαη 
λα ηηο ρεηξηζηνύλ. Δθηηκνύκε όηη ζα βνεζνύζε ην καζεηή ν νξηζκόο ησλ κεηαβιεηώλ 

αθόκα θαη ζηνπο αιγόξηζκνο κε ηε κνξθή παξαηήξεζεο ή ζρόιηνπ.  

 Δκθαλήο είλαη επίζεο ε δπζθνιία ησλ καζεηώλ λα δηαρεηξηζηνύλ δεηήκαηα 
πνπ απαηηνύλ ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ (θιήζε, νξηζκόο, δήισζε ηππηθώλ 
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κεηαβιεηώλ). Δλδεηθηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ην 2009, ζε ζρεηηθό ζέκα ην 71% ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο απέηπρε ζε ππνεξώηεκα πνπ απαηηνύζε ηελ ρξήζε 

ππνπξνγξάκκαηνο. 
 Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα αδπλακία πινπνίεζεο ηκεκάησλ αιγνξίζκνπ όπνπ 

απαηηείηαη ν έιεγρνο δεδνκέλσλ εηζόδνπ κε ηελ ρξήζε ησλ εληνιώλ επαλάιεςεο 

(ΟΟ ή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ). Κπξίσο ζηα εξσηήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ είλαη 

απαξαίηεηε ε πινπνίεζε ηέηνησλ ειέγρσλ. 
 ρεηηθά κε ην ρεηξηζκό πηλάθσλ πξνθύπηνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

Σν δηάβαζκα, ε εκθάληζε θαζώο θαη νη απιέο ιεηηνπξγίεο ησλ πηλάθσλ απαληώληαη 

ζσζηά ζε πςειά πνζνζηά από ηνπο καζεηέο. Δξσηήκαηα όκσο πνπ απαηηνύλ πην 
ζύλζεηεο – πνιύπινθεο δηεξγαζίεο θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πίλαθα θαίλεηαη 

λα δπζθνιεύνπλ αξθεηά ηνπο ππνςεθίνπο. Λίγνη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

επηλνήζνπλ - ζπλζέζνπλ ηηο εληνιέο ηνπ αιγνξίζκνπ νη νπνίεο ζα πινπνηνύλ ην 
δεηνύκελν από ηελ εθθώλεζε. Σα ηειεπηαία έηε νη επηδόζεηο ζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ηα 

ζέκαηα θαίλεηαη λα βειηηώλνληαη. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 5) παξνπζηάδνληαη νη επηδόζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

γηα ηα έηε 2001 έσο 2009 ζηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνύο ηύπνπο ζεκάησλ πνπ έρνπλ 
ηεζεί. 

2001-2009 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 5: Απόδοζη μαθηηών καηά ηη λύζη ημημάηων – δομών αλγοπίθμος 

Σςμπεπάσματα – Πποτάσειρ 

Σν γεληθό ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο ησλ 

καζεηώλ, εθηόο από ηηο απιέο αιγνξηζκηθέο δνκέο, δελ θαηέρνπλ ηελ νπζία ηεο 
αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. Κάηη ηέηνην θπζηθά είλαη ινγηθό εάλ ζθεθηεί θαλείο ηα 

καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί έλαο καζεηήο ζην ζρνιείν ηνπ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό θαιείηαη ν θαζεγεηήο ηεο Πιεξνθνξηθήο  λα εηζάγεη ηνπο 
καζεηέο ζε έλαλ θαηλνύξην - αιγνξηζκηθό ηξόπν ζθέςεο. Κάηη ην νπνίν απαηηεί 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή όζν θαη από απηήλ ηνπ 

καζεηή. Φπζηθά όκσο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή 
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βειηίσζε πνπ όκσο καο δεκηνπξγεί ην εμήο εξώηεκα : Καηέρνπλ νη καζεηέο ηελ 

νπζία ηεο αιγνξηζκηθήο ζθέςεο, ή απιώο καζαίλνπλ ηερληθέο επίιπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ θαη θαηεγνξηώλ πξνβιεκάησλ; (πνπ απιώο 

βειηηώλνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ).    

Με δεδνκέλν ην λέν ηξόπν ζθέςεο πνπ εηζάγεη ην κάζεκα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε 

κεγάινπ αξηζκνύ αζθήζεσλ-εξγαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

αιγνξηζκηθώλ δνκώλ  θαη ησλ  ελλνηώλ  ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Γεληθή εθηίκεζε 
είλαη όηη νη δύν (2) εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο είλαη αλεπαξθείο.  

Δπίζεο ε ελζσκάησζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ (πνπ ήδε έρεη αλαπηπρζεί) Αιγνξηζκηθή, Γισζζνκάζεηα, 
Γηεξκελεπηήο ηεο Γιώζζαο, Φεπδνγιώζζα είλαη αλαγθαία από καζεζηαθή θαη από 

παηδαγσγηθή ζθνπηά θαη απαηηεί πξόζζεην ρξόλν (απαηηήζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ, θιπ ). 

Έρνληαο δε εθηηκήζεη όηη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο είρε ζρεδηαζηεί 

αηζηόδνμα σο πξνο ηνλ επαξθή ρξόλν δηδαζθαιίαο γηα θάζε ελόηεηα (αο κελ μερλάκε 

όηη ην Πξόγξακκα πνπδώλ αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί γηα λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα 4 

ώξεο ηελ εβδνκάδα , νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ 3 γηα λα θαηαιήμνπλ ηειηθά ζηηο 
2) , πξόηαζε είλαη ε αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ή ε 

αληίζηνηρε κείσζε ηεο ππάξρνπζαο δηδαθηέαο ύιεο. Δπίζεο πξόηαζε καο είλαη ε 

πξνζζήθε εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο πρ. «Δηζαγσγή ζηελ Αιγνξηζκηθή» ζηε Β’ 
Λπθείνπ Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο (πηζαλή αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο 

«Σερλνινγία Δπηθνηλσληώλ»). 

Καηαιήγνληαο ζηόρνο καο πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά ε θαηαλόεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο από ηνπο καζεηέο θαη όρη ε θαηλνκεληθή θάιπςε 

νξηζκέλνπ όγθνπ ύιεο, γηαηί κόλνλ ηόηε ζα θαηαθέξνπκε  ην πνζεηό απνηέιεζκα πνπ 

δελ είλαη άιιν από ην λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά ηε 

ζθέςε ηνπο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ. 
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