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Πεξίιεψε 
ηελ παξνύζα εηζήγεζε θαηαγξάθνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ όπσο 

πξνθύπηνπλ αθελόο από ηελ επεμεξγαζία βαζκνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζην παλειιαδηθά 

εμεηαδόκελν κάζεκα ηεο Σερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ «Αλάπηπμε 

Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ», αθεηέξνπ από ηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ 

θπξηόηεξσλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ, ηα νπνία ζπγθεληξώζεθαλ από ηνπο βαζκνινγεηέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: βαθμολογία, κςπιόηεπα λάθη, γνυζηικέρ δςζκολίερ. 

 

1. Ειζαγωγή 

ηελ επνηθνδνκεηηθή ζεώξεζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζεκαληηθό ξόιν 

παίδεη ε αλίρλεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ πξηλ ηε 

δηδαζθαιία θάπνηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, αθνύ δελ είλαη «tabula rasa», (Ben-Ari, 

2001). Όζεο απ’ απηέο ηηο ηδέεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε όζα απνδέρεηαη ε επηζηήκε, 
ζπρλά νλνκάδνληαη παξαλνήζεηο (misconceptions) ή πξνϋπάξρνπζεο αληηιήςεηο 

(preconceptions) ή ελαιιαθηηθέο ηδέεο (alternative ideas). Οη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ νθείινληαη 
αθξηβώο ζην όηη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο είλαη ηόζν ηζρπξά ξηδσκέλεο ώζηε λα 

αληηζηέθνληαη ζηε δηδαζθαιία πνπ ηηο δηαςεύδεη (McKeown & Farrell, 1999). 

Οη πεξηζζόηεξεο γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο όηαλ αξρηθά 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό, νθείινληαη θπξίσο ζην γεγνλόο όηη 



πνιινί από απηνύο έρνπλ εζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ππνινγηζηή 

θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπρλά ζεσξνύλ όηη ν ππνινγηζηήο εθηειεί 

ηηο εληνιέο ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ εθείλνη πηζηεύνπλ όηη εθηεινύληαη  
(Brusilovsky et al, 1997). Δπηπιένλ, επεηδή νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

εθθξάδνληαη κέζσ ηεο θπζηθήο γιώζζαο, δηαηππώλνπλ «εθθξάζεηο» ζηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ βάζεη ησλ θαλόλσλ πνπ ηζρύνπλ ζηε θπζηθή γιώζζα. Κάπνηεο 

θνξέο βέβαηα, κπνξεί λα επζύλεηαη θαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη 
ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ (θπξίσο όηαλ δηδάζθνληαη πξαγκαηηθέο θαη όρη 

«εθπαηδεπηηθνύ ζθνπνύ» γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ), πνπ απνδίδεη βαξύλνπζα 

ζεκαζία ζην ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ (Γαγδηιέιεο, 1996). 

2.  Γνωζηικές δσζκολίες μαθηηών ζηον προγραμμαηιζμό 

Δίλαη γεληθόηεξα απνδεθηό (π.ρ. Papert, 1980) όηη ε αιγνξηζκηθή κεζνδνινγία 

επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο απαηηεί θαη θαιιηεξγεί γλσζηηθέο δεμηόηεηεο θαη 

λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πςεινύ επηπέδνπ, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ 

αλαπηύζζνληαη κέζσ άιισλ κεζόδσλ ζθέςεο, όπσο π.ρ. ν καζεκαηηθόο ηξόπνο 
ζθέςεο. Γεδνκέλνπ όηη ε θαιιηέξγεηα πςειώλ λνεηηθώλ δεμηνηήησλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, 

γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ε γλώζε ηνπ καζήκαηνο 
«Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» (ΑΔΠΠ) θαζίζηαηαη 

απαξαίηεην εθόδην ζηελ πνξεία ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο θάζε καζεηή, δηόηη 

πξνζπαζεί λα πξνάγεη ηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε θαη γεληθόηεξα ζηνρεύζεη ζηε δόκεζε 
ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ θαη ζηελ εθκάζεζε ηερληθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Σν κάζεκα ΑΔΠΠ είλαη έλα από ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη γη’ 

απηό ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ από ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη έξρνληαη νπζηαζηηθά ζε 

πξώηε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ αιγόξηζκνπ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ελόο δειαδή 
αληηθεηκέλνπ ην νπνίν κε θαλέλαλ ηξόπν δελ ζπζρεηίζηεθε κε ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα ησλ πξνεγνύκελσλ ηάμεσλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξίπνπ 10 – 12 ώξεο πνπ 

αθηεξώλνληαη ζηε γιώζζα Logo ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ (θαη αλάινγν αξηζκό σξώλ πνπ 
αθηεξώλνληαλ ζηε δηδαζθαιία αιγνξίζκσλ ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν πξόγξακκα 

ζπνπδώλ). Σν γεγνλόο απηό έρεη σο επαθόινπζν ηελ ύπαξμε πνιιώλ γλσζηηθώλ 

δπζθνιηώλ: ν καζεηήο νθείιεη κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο ηνπ Λπθείνπ όρη κόλν λα 
γλσξίζεη, αιιά θαη λα εμνηθεησζεί θαη λα αθνκνηώζεη θαη ελ ηέιεη λα εθαξκόζεη 

απνηειεζκαηηθά εληειώο λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, δεδνκέλνπ θαη ηνπ ζρεηηθά 

κεγάινπ όγθνπ ηεο εμεηαζηέαο ύιεο. 

Οη ζπλεζέζηεξεο γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη παξαλνήζεηο ζρεηίδνληαη κε:  

1) Έλλνηεο από βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πιηθνύ ηνπ ππνινγηζηή, όπσο είλαη π.ρ. ε κλήκε 

θαη ε θύξηα κλήκε (π.ρ. Djordjevic et al., 2000; Grigoriadou & Kanidis, 2001). 

2) Θεκειηώδεηο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ όπσο είλαη απηή ηεο κεηαβιεηήο, ηεο 
νπνίαο ε θαηαλόεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, θξίλεηαη ζεκαληηθή 



επεηδή ζπλδέεηαη άκεζα κε όιεο ηηο ππόινηπεο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο (π.ρ. 

Σδηµνγηάλλεο & Κόµεο, 2000). 

3) Δληνιέο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. Ebrahimi, 1994). 
4) Γνκέο επηινγήο (π.ρ. Γαγδηιέιεο, 1996). 

5)Γνκέο επαλάιεςεο, όπνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο αλαγλώξηζεο ησλ βαζηθώλ 

ελεξγεηώλ νη νπνίεο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηεο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδεη 

ηνλ ηεξκαηηζκό ή ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάιεςεο (π.ρ. Κόµεο, 2001). 
6) Γηαρείξηζε ησλ πηλάθσλ θαη θπξίσο ησλ δηζδηάζηαησλ (π.ρ. Du Boulay, 1989). 

7) Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηάζεσλ θαη λνεηηθώλ 

κνληέισλ ησλ καζεηώλ γηα απηέο θαζώο θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 
ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπο (π.ρ. Navathe, 1992; Jonassen, 2000). 

3. Οι επιμέροσς βαθμολογίες ηων μαθηηών 

Η πεξίπνπ δεθαεηήο εκπεηξία από ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο ΑΔΠΠ ζηηο Γεληθέο 

εμεηάζεηο δείρλεη όηη είλαη θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο, δηαηξέρνπλ κεγάιε έθηαζε 

εμεηαζηέαο ύιεο ειέγρνληαο ηαπηόρξνλα έλα επξύ θάζκα δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαη 
γλώζεσλ (όπσο αλαθέξεη θαη ην ζρεηηθό Π.Γ. 86/2001). Βέβαηα, πνιιέο θνξέο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα (π.ρ. ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 2008), ν έιεγρνο ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ καζεηώλ ππνβαζκίζηεθε θαη έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζηελ ηππηθή απνκλεκόλεπζε 
όξσλ θαη πξνηάζεσλ, γεγνλόο πνπ είλαη πέξα από θάζε δηδαθηηθό ζηόρν. ηηο 

ηειεπηαίεο Γεληθέο εμεηάζεηο (Μάηνο 2009) ηα ζέκαηα ήηαλ θαηά ηε γλώκε καο πνιύ 

θνληά ζηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην Π.Γ. γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή. ηελ παξνύζα 
εξγαζία πξνζπαζνύκε λα παξνπζηάζνπκε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηηο επηδόζεηο θαη ηα 

ιάζε ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ΑΔΠΠ, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2009, 

ζηεξηγκέλνη ζηα ζηνηρεία ηνπ βαζκνινγηθνύ θέληξνπ Λάξηζαο, από ην νπνίν 

αληιήζεθαλ 1801 βαζκνινγίεο (876 πξώηεο βαζκνινγήζεηο θαη 925 δεύηεξεο, από 
ζπλνιηθά 23 βαζκνινγεηέο). ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν βαζκνινγήζεθαλ γξαπηά από 

ζρνιηθέο κνλάδεο αζηηθώλ, εκηαζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, απνηειεί επνκέλσο 

κε απηήλ ηελ έλλνηα έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα σο πξνο ηνλ πιεζπζκό ησλ 
καζεηώλ.  

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ απνηππώλνληαη νη θαηαλνκέο ησλ βαζκνινγηώλ ζε 

επηκέξνπο ζέκαηα θαζώο θαη ζηνλ ηειηθό βαζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 1
ν
 ζέκα  

(ρήκα1) παξαηεξνύκε όηη ιίγνη είλαη νη καζεηέο (πεξίπνπ 12,5%) πνπ δελ 

θαηάθεξαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηα κηζά από ηα 40 κόξηα ηνπ ζέκαηνο, ελώ νη κηζνί 

πεξίπνπ ζπγθέληξσζαλ πεξηζζόηεξα από 30. Η ζεσξία απνδεηθλύεηαη όηη κπνξεί λα 

εληζρύζεη βαζκνινγηθά ηνπο καζεηέο ησλ ρακειόηεξσλ επηδόζεσλ: νη εξσηήζεηο 
θιεηζηνύ ηύπνπ αιιά θαη νη ζαθώο δηαηππσκέλεο, απιέο αιιά θαη κε θξηηηθό 

ραξαθηήξα, εξσηήζεηο δελ θαίλεηαη λα δπζθνιεύνπλ ηνπο καζεηέο.  

ην 2
ν
 ζέκα (ρήκα2) έρνπκε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζηηο πςειέο θαη ζηηο 

ρακειέο βαζκνινγίεο, ελώ πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο είλαη θάησ από ηε βάζε. ην 3ν 

θαη 4ν ζέκα ε εηθόλα είλαη παξόκνηα, κε 55% πεξίπνπ ησλ καζεηώλ θάησ από ηε 



βάζε θαη ζπγθεληξώζεηο ζηηο πςειέο βαζκνινγίεο (25%) κεγαιύηεξεο από όηη ζηηο 

κέηξηεο (11-18%), αιιά εκθαλώο κηθξόηεξεο από όηη ζηηο πνιύ ρακειέο (45-50%). 

Κατανομή βαθμολογίας στο 1ο Θέμα 
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Στήμα 1: Καηανομή βαθμολογιών ζηο Θέμα 1 

Κατανομή βαθμολογίας στο 2ο Θέμα
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Στήμα 2: Καηανομή βαθμολογιών ζηο Θέμα 2 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
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Στήμα 3: Καηανομή ηελικών βαθμολογιών 

Όκσο, ζην δηάγξακκα ησλ ηειηθώλ βαζκώλ (ρήκα 3), ε πξνεγνύκελε εηθόλα 
αλαηξέπεηαη πξνο κηα πην «ηζόξξνπε» θαηάζηαζε: 45% ησλ καζεηώλ βξίζθνληαη 

θάησ από ηε βάζε, 32% έρνπλ βαζκνινγίεο από 75 κέρξη 100. Η «ζπλεηζθνξά» ζε 

κόξηα (40 έλαληη 20) ηνπ 1νπ ζέκαηνο, όπνπ νη καζεηέο επηηπγράλνπλ πεξηζζόηεξα, 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ωζηόζν, κε έρνληαο αληίζηνηρα ζηνηρεία από 
πξνεγνύκελεο ρξνληέο, δελ κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε ηηο καζεηηθέο επηδόζεηο ζην 



ρξόλν. Απηό ζα κπνξνύζε ίζσο λα απνηειέζεη κειινληηθό εξεπλεηηθό εξώηεκα. 

Παξόια απηά, ε θαηαγξαθή από κεξηάο ησλ δηνξζσηώλ ησλ βαζηθώλ ιαζώλ ησλ 

καζεηώλ, καο επηηξέπεη λα απνπεηξαζνύκε πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεώλ ηνπο. 

4. Τα ζημανηικόηερα λάθη ηων μαθηηών ανά θέμα 

Σην πξώην ζέκα παξνπζηάδεηαη κεγάιε ζπρλόηεηα ιαζώλ (>60%) ζηα παξαθάησ: 

ηηο εξσηήζεηο 2 θαη 4, ηνπ Α ππνεξσηήκαηνο, εθεί δειαδή όπνπ ην δεηνύκελν δελ 

έρεη λα θάλεη κε θείκελν πνπ αλαγξάθεηαη απηνύζην κέζα ζην εγρεηξίδην (Βαθάιε 

θ.ά., 2009) (πξάγκα πνπ ηζρύεη γηα ηηο εξσηήζεηο 1,3,5), αιιά πξνϋπνζέηεη κηα 
ζηνηρεηώδε λνεηηθή επεμεξγαζία. Η δηαπίζησζε απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε 

κεγάιε ζπρλόηεηα ιαζώλ ζηηο εξσηήζεηο 1,3 ηνπ Γ2β θαζώο θαη ζηηο 2,4 ηνπ Γ 

ππνεξσηήκαηνο. ην ππνεξώηεκα Β1, ην νπνίν θαηά ηε γλώκε καο απνηειεί ζεηηθό 
παξάδεηγκα ζέκαηνο ζηελ θαηεύζπλζε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο, εηδηθά ζηα α,δ,ε, 

αλαδεηθλύνληαο αθελόο ηε γλσζηηθή ζύγρπζε σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο 

πίλαθα, αθεηέξνπ ηελ ελδερόκελε γισζζηθή δπζθνιία ησλ καζεηώλ σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ εθθξάζεσλ «είλαη δπλαηόλ» αληί γηα «πξέπεη». ην ππνεξώηεκα Β2, όπνπ 
νη καζεηέο εμαθνινπζνύλ ζε κεγάιν βαζκό λα κελ κπνξνύλ λα γξάςνπλ ζσζηά ηελ 

αξηζκεηηθή έθθξαζε γηα ηνλ κέζν όξν 3 αξηζκώλ, ελώ ζύγρπζε παξνπζηάδεηαη θαη 

ζηε ρξήζε ησλ ηειεζηώλ div θαη mod. Η καζεκαηηθή «παξνπζία» ζην κάζεκα 
πξνθαιεί πηζαλόλ θαθνύο ζπλεηξκνύο ζηνπο καζεηέο κε ηα πξνθαλή απνηειέζκαηα.  

Δπίζεο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ππήξρε κόλν ε παξάζηαζε ζην β  ́κέξνο ηεο εληνιήο  

εθρώξεζεο θη όρη θαη ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ηνπ πξώηνπ κέξνπο. ηα 
ππνεξσηήκαηα Γ1 θαη Γ2α ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, παξόιν πνπ ε ζπρλόηεηα ησλ ιαζώλ 

είλαη κέηξηα (>30% θαη <60%), πνιινί καζεηέο έγξαςαλ άιια από ηα δεηνύκελα 

(«Καζνξηζκόο απαηηήζεσλ» αληί γηα «πξνϋπνζέζεηο θαηαλόεζεο πξνβιήκαηνο» θαη  

πνηα είλαη ηα ινγηθά θαη πνηα ηα ζπληαθηηθά ιάζε αληί γηα ην πόηε απηά 
εκθαλίδνληαη). Πνιιά θαηά ηα άιια άξηζηα γξαπηά, όρη κόλν δελ μέθπγαλ από ηελ 

απνκλεκόλεπζε αιιά δελ κπόξεζαλ λα εληνπίζνπλ ην δεηνύκελν, πινπνηώληαο 

ηπθιά κεζνδνινγηθέο, θξνληηζηεξηαθνύ ηύπνπ νδεγίεο γηα ηελ απνκλεκόλεπζε ηεο 
ζεσξίαο, ρσξίο λνεκαηνδόηεζε θαη ρσξίο ζπζρεηηζκνύο κε ην ππόινηπν αληηθείκελν.  

Σην δεύηεξν ζέκα παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ ιάζε κε κέηξηα ζπρλόηεηα (>30% 

θαη <60%): ην ππνεξώηεκα Α έρνπκε όρη ζσζηέο ή θαζόινπ επαλαιήςεηο (θπξίσο 
δελ εθηειείηαη ε εζσηεξηθή επαλάιεςε), έρνπκε επίζεο παξάιεηςε ηηκώλ 

κεηαβιεηώλ αιιά θαη αξηζκνύ εληνιήο, κε ζσζηή αληηζηνίρηζε αξηζκνύ εληνιήο θαη 

ηηκώλ κεηαβιεηώλ θαζώο θαη πνιιά ιάζε ζηνλ ππνινγηζκό δ<- α mod β, όπνπ νη 

καζεηέο ππνιόγηδαλ ην πειίθν αληί γηα ην ππόινηπν. ην ππνεξώηεκα Β πεξίπνπ νη 
κηζνί καζεηέο απάληεζαλ ιάζνο (ζηνλ ηξόπν αληηκεηάζεζεο ή μερλνύζαλ ην 

Σέινο_αλ), πηζαλόηαηα γηαηί δελ θαηάιαβαλ ηη δεηνύζε ην ζέκα. Δκθαλίζηεθε επίζεο 

ζπρλά παξάιεηςε βνεζεηηθήο κεηαβιεηήο, ελώ θάπνηνη απάληεζαλ γξάθνληαο ηνλ 
αιγόξηζκν ηεο ηαμηλόκεζεο (θπζαιίδα), θαζώο ζε εθείλν ην ζεκείν ην βηβιίν 

αλαθέξεη ηελ αληηκεηάζεζε ηεο ηηκήο δύν κεηαβιεηώλ. ην ππνεξώηεκα Γ πνιινί 



καζεηέο έθαλαλ ιάζνο ζηελ ηειηθή ηηκή (0 αληί γηα 1), αλαδεηθλύνληαο ην ιάζνο απηό 

πξώην ζε ζπρλόηεηα (>60%). Ληγόηεξνη έθαλαλ ιάζε ζηελ αξρηθή ηηκή, ελώ θάπνηνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ άιιε κεηαβιεηή (π.ρ. i) γηα κεηξεηή (αληί ησλ α, β, γ, δ).  

Καη εδώ εκθαλίδνληαη νη ζπλέπεηεο από κηα κεραληζηηθνύ ηύπνπ αληηκεηώπηζε 

ζπλεζηζκέλσλ εξσηεκάησλ, όπσο είλαη ν πίλαθαο ηηκώλ ή ε κεηαηξνπή κηαο εληνιήο 

επαλάιεςεο ζε κηα άιιε. Όηαλ ην εξώηεκα παξαιιάζζεηαη ζην ειάρηζην (πρ αιιαγή 

ηνπ κεηξεηή ηεο επαλάιεςεο από i ζε άιιν) ηόηε πξνθύπηνπλ ιάζε.  

Σην ηξίην ζέκα παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ ιάζε: ηα ππνεξσηήκαηα Α θαη Β πην 

ζπλεζηζκέλν ιάζνο, κε κέηξηα ζπρλόηεηα, ήηαλ αληί ΔΠΙΒ[i] ή ΑΠΟΒ[i] λα γξάθνπλ 

ΔΠΙΒ[19] ή ΑΠΟΒ[19], ιάζνο πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηελ «αλαπαξαγσγή» ηεο 
νλνκαζίαο ηνπ πίλαθα όπσο δίλεηαη ζηελ εθθώλεζε. ην ππνεξώηεκα Γ έλαο ζηνπο 5 

καζεηέο έγξαςε ηελ απάληεζε ζσζηά ή ζρεδόλ ζσζηά,  έλαο ζηνπο 10 καζεηέο έθαλε 

θαιή πξνζπάζεηα, αιιά δελ κπόξεζε λα θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ηνπ ηύπνπ 
ππνινγηζκνύ ησλ επηβαηώλ ζε θάζε ζηαζκό (δει. ηε ινγηθή ηεο «ζπζζώξεπζεο», 

γξάθνληαο ιαλζαζκέλα ΑΔ[i]←  ΔΠΙΒ[i] – ΑΠΟΒ[i]), ελώ ζρεδόλ νη κηζνί καζεηέο 

δελ κπόξεζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην δεηνύκελν. Οη καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη 

λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, όπνπ ρξεηάδεηαη λα παξαηεξήζνπλ, 
λα δνθηκάζνπλ, λα δηνξζώζνπλ θαη ελ ηέιεη λα αλαθαιύςνπλ ηε ιύζε. ην 

ππνεξώηεκα Γ πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο 3 καζεηέο έγξαςαλ ηελ απάληεζε 

ζσζηά ή ζρεδόλ ζσζηά. Απηό δείρλεη όηη, αλ θαη ε εξώηεζε ήηαλ κεγαιύηεξεο 
δπζθνιίαο από ηελ πξνεγνύκελε, νη καζεηέο ήηαλ εμαζθεκέλνη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

απαηηήζεηο. Πνιινί καζεηέο (πεξίπνπ 1 ζηνπο 3) ππνιόγηζαλ θαη εκθάληζαλ ηνλ 

κεγαιύηεξν αξηζκό επηβαηώλ (max) αληί γηα ην ζηαζκό (ζέζε) όπνπ απηό ζπλέβε.  

Σα ηππνπνηεκέλα (απιή κέζνδνο ησλ ηξηώλ, πνζνζηά θα) πξνβιήκαηα ξνπηίλαο ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο, αιιά θαη ην δίσξν θαη κόλν ηεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο όπσο 

επίζεο θαη ε όιε ινγηθή κεζνδνινγίαο - αζθεζηνινγίαο ηνπ καζήκαηνο σο 

παλειιαδηθά εμεηαδόκελνπ,  δελ επαξθνύλ θαη δελ δίλνπλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο αιγνξηζκηθήο ζθέςεο, ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ 

απνηειεζκαηηθά ζέκαηα όπσο απηό ηνπ ππνεξσηήκαηνο Γ, ην νπνίν επίζεο ππεξεηεί 

θαηά ηε γλώκε καο ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. Αληίζεηα ην δεηνύκελν ηνπ 
ππνεξσηήκαηνο Γ απνηειεί «θιαζζηθό» ζηνηρείν ηεο πξναλαθεξόκελεο 

κεζνδνινγίαο θαη σο ηέηνην αληηκεησπίζηεθε κε κεγαιύηεξε επηηπρία. 

Σην ηέηαξην ζέκα παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ ιάζε ηα πεξηζζόηεξα κε κέηξηα 

ζπρλόηεηα (>30% θαη <60%): ην ππνεξώηεκα Α1 ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί καζεηέο δελ 
έθαλαλ ζσζηή δήισζε κεηαβιεηώλ. Σν πην ζπλεζηζκέλν ιάζνο ήηαλ: 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ: Κ, Γ (θαηεηιεκκέλν, δηαζέζηκν) θαη ν πίλαθαο ΚΡΑΣ[25, 7] 

αθέξαηνο ή πξαγκαηηθόο. Σν ιάζνο απηό, αλ θαη ην εξώηεκα ήηαλ θαηά ηε γλώκε καο 
ρσξίο δπζθνιία, παξνπζίαζε πνιύ κεγάιε ζπρλόηεηα (>60%). ην Α2 γηλόηαλ ιάζνο 

ή θαζόινπ έιεγρνο δεδνκέλσλ θαηά ηελ είζνδν, θαζώο επίζεο θαη κε ζσζηή ρξήζε ή 

απνπζία ηεο ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ ή ηεο ΟΟ ή ηεο ΓΙΑΒΑΔ. ην Α3 αξθεηνί καζεηέο 



(1 ζηνπο 3) δελ αληηιήθζεθαλ όηη έπξεπε λα θαινύλ ην ππνπξόγξακκα κέζα ζε δνκή 

επαλάιεςεο, άιινη είραλ δπζθνιία ζηελ θιήζε ζπλάξηεζεο ή δηαδηθαζίαο κε 

παξάκεηξν ηνλ πίλαθα, ελώ θάπνηνη (1 ζηνπο 4) δελ κπόξεζαλ λα ππνινγίζνπλ σο 
άζξνηζκα ην ζπλνιηθό θέξδνο ή ηε δεκία. ην ππνεξώηεκα Β ελέξγεηεο πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ ζε ππνπξόγξακκα γίλνληαη ζε θύξην πξόγξακκα, εκθαλίδνληαη 

πξνβιήκαηα κε ηε κεηαθνξά παξακέηξσλ από θύξην πξόγξακκα ζε ππνπξόγξακκα, 

ιάζε ζηε δήισζε ησλ κεηαβιεηώλ, ζηνλ ηίηιν ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο θαζώο θαη 
ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θέξδνπο/δεκίαο κέζα ζην ππνπξόγξακκα.  

ην ζέκα απηό αξθεηνί  καζεηέο έγξαθαλ ηκήκαηα θώδηθα από απνκλεκόλεπζε, πνπ 

δελ είραλ ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, πξνζδνθώληαο θάηη λα 
βαζκνινγεζεί σο ζσζηό. Όζνη πξνηίκεζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ζπλάξηεζεο είραλ 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο πνπ επέιεμαλ δηαδηθαζία 

αληηκεηώπηζαλ πξόβιεκα ζηηο παξακέηξνπο. Πέξαλ ησλ πξνεγνύκελσλ 
δηαπηζηώζεσλ πνπ θαη εδώ ηζρύνπλ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκάλνπκε όηη ηα 

ππνπξνγξάκκαηα, ζην ηέινο ηεο δηδαθηέαο ύιεο, ππό ηελ πίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ, αιιά –θπξίσο- έμσ από ην ζρνιηθό εξγαζηήξην, ζα παξακέλνπλ πάληα έλα 

θνκκάηη πνπ ζα πξνθαιεί πνιιά καζεηηθά ιάζε. 

5. Σσμπεράζμαηα  

Η κειέηε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ ζηελ παλειιαδηθή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο 

ΑΔΠΠ είλαη δπλαηόλ λα ζπληειέζεη ζηε δηακόξθσζε ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Βαζηθό θαηά ηε γλώκε καο είλαη όηη 
έλα πνιύ πςειό πνζνζηό (πεξίπνπ 50%) ησλ καζεηώλ δελ θαηνξζώλεη λα θηάζεη ηε 

βαζκνινγηθή βάζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ζηνηρεηώδε θαη βαζηθά εξσηήκαηα σο πξνο ην δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκό. Μηα 

ηέηνηα δηαπίζησζε δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη εθ ησλ πξαγκάησλ ζην εξώηεκα «Ση 
ζα θάλνπκε κε απηνύο ηνπο καζεηέο», πώο ζα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηνπο 

ζηνηρεηώδεηο γλσζηηθνύο ζηόρνπο; 

Δγείξνληαη έηζη δεηήκαηα σο πξνο ηε δηδαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ώζηε λα 
πξνζαλαηνιηζηεί απηή θαη ζην καζεηηθό πιεζπζκό πνπ έρεη κεγάιεο δπζθνιίεο. Η 

δνπιεηά ζε νκάδεο, ε επηκνλή ζε πξνβιήκαηα πνπ αληινύληαη από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, ε απνθπγή 
καζεκαηηθνπνηεκέλσλ πξνβιεκάησλ, ε ρξήζε ειθπζηηθώλ ηερληθώλ δηδαζθαιίαο (πρ 

παηρλίδηα ξόισλ), κπνξνύλ λα απνκαθξύλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό από ηνλ θίλδπλν –

ιόγσ ησλ παλειιαδηθώλ- κηαο θξνληηζηεξηαθνύ ηύπνπ δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ αζθεζηνινγία θαη ηε κεζνδνινγία, νηθείαο γηα ηνπο καζεηέο αθνύ θπξηαξρεί θαη 
ζηα άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα, αιιά πνιύ καθξηά από ηελ αλάγθε γηα θξηηηθή 

ζθέςε. Απηνλόεην ζεσξνύκε όηη δπζθνιίεο όπσο απηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ κπνξνύλ 

επθνιόηεξα λα αξζνύλ, κε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Η πινπνίεζε ησλ δύν 
πξνεγνύκελσλ (δηδαθηηθή, εξγαζηήξην) πξνϋπνζέηεη αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο 

ηνπ ΑΔΠΠ, δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζηε Β΄ ηάμε, όπσο επίζεο θαη  ην 



γεληθόηεξν αλαπξνζαλαηνιηζκό ηνπ Λπθείνπ, ώζηε λα πάςεη λα απνηειεί ην 

αλαγθαζηηθό πεδίν πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιαδηθέο θαη κόλν, θαη λα ππνζηεξίδεη 

θαη ζεζκηθά θαη παηδαγσγηθά ηηο αξρέο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 
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