
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΦ. 2ο-8ο:ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ – Εισαγωγή στην εντολή 
«για» (2.4.5, 8.2.3) 

2. ΤΑΞΗ: Γ΄ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική κατεύθυνση)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την διδασκαλία αυτή  θα ακολουθήσει άλλη, διάρκειας επίσης 1 ώρας, στην οποία  θα  διδαχθεί το διάγραμμα 

ροής, καθώς και ο μετρητής και ο αθροιστής.

3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές δεν μπορούν μέχρι στιγμής να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα που περιέχουν επαναληπτικές δομές, γι’ αυτό 
χρειάζεται να εισαχθεί η ιδέα της επανάληψης στο δομημένο προγραμματισμό.

4. Γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών: Γνωρίζουν μόνο την ακολουθιακή δομή 
και τη δομή επιλογής, καθώς και τις εντολές εισαγωγής δεδομένων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η έννοια της επανάληψης τους παραπέμπει στα 
μαθηματικά, στην πράξη του πολλαπλασιασμού, δημιουργώντας συγχύσεις. Η 
εντολή «για» τους εισάγει στην έννοια της επανάληψης και επιλύει ένα μέρος των 
προαναφερθέντων προβλημάτων. 

5. Γενικός Διδακτικός στόχος
Η κατανόηση της έννοιας της επανάληψης ως αναγκαιότητα που προκύπτει από 
το πρόβλημα, και η σύνταξη απλών τμημάτων κώδικα με χρήση της εντολής «για».  

6. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος
Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος , θα πρέπει να είναι σε θέση :

 Να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις των προβλημάτων των οποίων η λύση 
εμπεριέχει επαναληπτική δομή. 

 Να αναγνωρίζουν μέσα στον κώδικα την αρχή και το τέλος της εντολής
«για».

 Να επιλέγουν σωστά αρχική-τελική τιμή και βήμα για την μεταβλητή 
ελέγχου.
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 Να περιγράφουν τη λειτουργία της εντολής.
 Να προσδιορίζουν τον αριθμό των επαναλήψεων
 Να σχεδιάζουν απλούς αλγορίθμους με τη χρήση της εντολής.
 Να εκτιμούν τις δυνατότητες του προγραμματισμού για εκτέλεση πράξεων 

που μέχρι τώρα έκανε «με το χέρι».

7. Διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις
Θα χρησιμοποιηθούν: εισήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομάδες 
εργασίας, μέθοδος «μαύρο κουτί», πρακτική άσκηση.

8. Χρονοπρογραμματισμός της διδασκαλίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά)
8.1. Προσανατολισμός του μαθήματος: Ερωταποκρίσεις και ελεγχόμενη 
καταστροφή. (5 λεπτά).
8.2. Φάση 1η – Καθοδηγούμενη Πρακτική ανά ομάδες:  Ομάδες εργασίας, 
Πρακτική άσκηση, μέθοδος «μαύρο κουτί», φύλλο εργασίας. (15 λεπτά)
8.3. Φάση 2η  - Πρακτική και Διαλεκτική Επεξεργασία: Ομάδες εργασίας, 
διερεύνηση, φύλλο εργασίας. (20 λεπτά)
8.4.   Ανακεφαλαίωση και Ατομική άσκηση: Εισήγηση, ερωτήσεις – απαντήσεις, 
φύλλο εργασίας για το σπίτι. (5 λεπτά)

9. Εποπτικά και διδακτικά μέσα
Πίνακας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό (Γλωσσομάθεια, Αλγοριθμική) 
φύλλα εργασίας και φύλλο αξιολόγησης

10. Διαδικασία και Πλαίσιο χρησιμοποίησης των Διδακτικών Τεχνικών /
Προσεγγίσεων
10.1. Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις
Ζητάμε από τους μαθητές με βάση τις μέχρι τώρα γνώσεις (προηγούμενες δομές) 
να υλοποιήσουν αλγόριθμο που απαιτεί την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας ή 
περισσότερων ενεργειών. 3 κλιμακούμενα παραδείγματα. (βλ. φύλλο εργασίας. 
Δραστηριότητα 1)
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10.2. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ατόμων, δίνουν εισόδους σε 
πρόγραμμα του οποίου δεν βλέπουν τον κώδικα (μαύρο κουτί) και παίρνουν τα 
αποτελέσματα, τα οποία και καταγράφουν, απαντώντας σε ερωτήσεις που τους 
οδηγούν να παρατηρούν τη συμπεριφορά του προγράμματος και να κάνουν 
υποθέσεις για τη λειτουργία του.  (βλ. φύλλο εργασίας. Δραστηριότητα 2)
10.3. Ο κώδικας δίνεται στους μαθητές, οι οποίοι χωρισμένοι σε ομάδες των 2 
ατόμων, μελετούν το πρόγραμμα και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά 
του. Θέτουν δεδομένα, υποθέτουν τα αποτελέσματα και κατόπιν το «τρέχουν» για 
να διερευνήσουν (επιβεβαιώσουν ή διορθώσουν) την ερμηνεία τους (βλ. φύλλο 
εργασίας. Δραστηριότητα 3), συζητώντας και επιλύοντας απορίες μεταξύ τους 
αλλά και με τον εκπαιδευτικό.
10.4. Σύνοψη από μαθητές και εκπαιδ/κό των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
και των κανόνων που αφορούν περιορισμούς για την αρχική και τελική τιμή, για 
το βήμα, καθώς και για τον αριθμό των επαναλήψεων. 

11. Φύλλο εργασίας / Δραστηριότητες
Δραστηριότητα 1: α) Στηριγμένοι/νες στις μέχρι τώρα γνώσεις σας, 
κατασκευάστε αλγόριθμο που να εμφανίζει το μήνυμα «Γεια χαρά, παιδιά!!!»
β) Αμέσως μετά κατασκευάστε τον αλγόριθμο που θα τυπώνει το ίδιο μήνυμα 4 
φορές και γ) κατόπιν τον αλγόριθμο που θα το τυπώνει 100 φορές. Ποια
δυσκολία υπάρχει? Τι νομίζετε ότι φταίει γι’ αυτό?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δραστηριότητα 2: α)Στο περιβάλλον της Αλγοριθμικής εκτελέστε το αρχείο που 
σας δίνεται, θέτοντας κάθε φορά ως εισόδους τις παρακάτω τιμές για τις 
μεταβλητές αρχ_τιμή, τελ_τιμή και βήμα. Σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε τον 
πίνακα και απαντήστε με τη σειρά στις ερωτήσεις.
αρχ_τιμή τελ_τιμή βήμα Πόσες φορές εμφανίζεται το μήνυμα;
1 7 1 …………
1 10 1 …………
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3 8 1 …………
-1 4 1 …………
Ερώτηση1: Ποια πιστεύετε ότι είναι η λειτουργία αυτού του προγράμματος;
………………………………………………………………………………………………………………………
1 7 2 …………
1 10 2 …………
Ερώτηση2: Ποια νομίζετε ότι είναι η ομοιότητα και ποια η διαφορά 
ανάμεσα στις προηγούμενες και σε αυτές τις περιπτώσεις;   
Ομοιότητα:…………………………………………………………………………………………………………….
Διαφορά: ………………………………………………………………………………………………………………

Δραστηριότητα 3:  α) Μελετήστε το πρόγραμμα που ακολουθεί (μπορείτε να το 
βλέπετε ταυτόχρονα και στο περιβάλλον του Διερμηνευτή με όνομα ΔΟΚΙΜΗ). 
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε δικές σας τιμές ως εισόδους. Μετά απαντήστε τις 
παρακάτω ερωτήσεις:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΗ1
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: αρχ_τιμή, τελ_τιμή, βήμα, κ
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε αρχική τιμή’
ΔΙΑΒΑΣΕ αρχ_τιμή
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τελική τιμή’
ΔΙΑΒΑΣΕ τελ_τιμή
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε το βήμα’
ΔΙΑΒΑΣΕ βήμα
ΓΙΑ κ ΑΠΟ αρχ_τιμή ΜΕΧΡΙ τελ_τιμή ΜΕ_ΒΗΜΑ βήμα
ΓΡΑΨΕ ‘Γεια χαρά παιδιά!!!’
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερώτηση3: Ποια από τις εντολές του προγράμματος πιστεύετε ότι είναι αυτή που 
μας επιτρέπει να τυπώνουμε το μήνυμα όσες φορές θέλουμε;    
……………………………………………………............................................................................................
Ερώτηση4: Από την τιμή ποιας ή ποιών μεταβλητών νομίζετε ότι εξαρτάται το 
πόσες φορές θα τυπωθεί το μήνυμα; ……………………………………………………………………………
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Ερώτηση5: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος της μεταβλητής κ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
β) Καταγράψτε τα αποτελέσματα που υποθέτετε ότι θα πάρουμε στην έξοδο του 
προγράμματος ΔΟΚΙΜΗ1, αν ως είσοδοι στο παραπάνω πρόγραμμα δοθούν οι 
αριθμοί στον παρακάτω πίνακα. Επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας στον 
Διερμηνευτή. Αν χρειαστεί κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις.
αρχ_τιμή τελ_τιμή βήμα Πόσες φορές εμφανίζεται το μήνυμα;
5 1 -1
5 1 1
5 5 1
2 6 0
Ερώτηση6: Σε ποια/ες περίπτωση/εις από τις παραπάνω προκαλείται 
σφάλμα;
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ερώτηση7: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της μεταβλητής βήμα; 
………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Για το παρακάτω πρόγραμμα με όνομα ΔΟΚΙΜΗ2  σημειώστε τις τιμές που 
πιστεύετε ότι θα εμφανιστούν στην έξοδο. Επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας στον 
Διερμηνευτή. Αν χρειαστεί κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΗ2
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: μ
ΑΡΧΗ
! Στο πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δείξουμε πως όταν το βήμα ισούται με 1, μπορεί να παραλείπεται.
ΓΙΑ μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
ΑΝ mmod2=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ μ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι τιμές που θα εμφανιστούν στην έξοδο είναι: …………………………………………………………



6

12. Τεστ για αξιολόγηση
Α) Στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου συμπληρώστε τα κενά, ώστε η επανάληψη να 
εκτελεστεί α) 1 φορά, β)καμία φορά γ)επ’ άπειρον και δ) 4 φορές (εδώ δώστε 2 
εναλλακτικές λύσεις)
Για κ από 3 μέχρι …… με_βήμα ……
   Εντολές
   Τέλος_επανάληψης

Β) Να γράψετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα ονόματα και τις απουσίες των 30 
παιδιών της τάξης σας και θα τυπώνει μόνο τα ονόματα των παιδιών που δεν 
ξεπερνούν τις 50 απουσίες. 

13. Ανάθεση εργασιών για το σπίτι
Α) Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις:
1) Στην εντολή για, όταν η αρχική τιμή της μεταβλητής ελέγχου είναι μεγαλύτερη 
από την τελική, τότε το βήμα πρέπει να είναι .…………
2) Όταν ένα σύνολο από εντολές πρέπει να εκτελεστεί πολλές φορές, τότε 
χρησιμοποιείται δομή ………………………..
3) Στην εντολή «για» όταν το βήμα είναι μηδέν τότε ο βρόχος εκτελείται 
………………….. φορές.

Β) Χαρακτηρίστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις.
1) Εντός μιας δομής επανάληψης δεν μπορεί να περιέχεται δομή επιλογής.
2) Σε μια εντολή «για», πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η τιμή του 

βήματος. 
3) Η εντολή «για» μπορεί να μην εκτελεστεί καμιά φορά.

Γ) Υποθέτοντας ότι α=3 και β=8, δείξτε τι θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του 
παρακάτω τμήματος  αλγορίθμου. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η επανάληψη;
Διάβασε α, β
Για χ από α μέχρι β με_βήμα 2
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κ  (χ + 1) div 2
λ  ( α mod β) * κ
Γράψε κ, λ
Τέλος_επανάληψης
Γράψε κ, λ, χ, β

Δ) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, ώστε να 
εμφανίζονται οι τιμές -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, 8.
Για ι από …… μέχρι ………
Αν ……….. τότε
Γράψε ………..
Αλλιώς 
Γράψε …………
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης

Ε) Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τους 4 βαθμούς ενός μαθητή στα 4 
μαθήματα κατεύθυνσης, καθώς και το όνομά του και θα υπολογίζει και θα 
τυπώνει τον μέσο όρο του, και το όνομά του. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται 
για τους 30 μαθητές μιας τάξης.


