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ΘΕΜΑ:  Οδθγίεσ για τθ διδακτικι προςζγγιςθ του μακιματοσ Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε 
Προγραμματιςτικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 
 
Παρακαλϊ να ενθμερωκοφν οι Εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ του χολείου ςασ.  
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι  
 
ασ ςτζλνω τισ προτάςεισ μου ςχετικά με τθν προςζγγιςθ  τθσ  διδαςκαλίασ του μακιματοσ  
Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό περιβάλλον  (ΑΕΠΠ).  
Οι οδθγίεσ για το μάκθμα ΑΕΠΠ  κακορίηονται από το Τπουργείο Παιδείασ κακϊσ και από το 
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (ΙΕΠ), ωσ εκ τοφτου είναι προφανζσ ότι οι προτάςεισ αυτζσ  δεν 
είναι επίςθμεσ και δεν δεςμεφουν οφτε το Τπουργείο οφτε φυςικά τθν Κεντρικι Επιτροπι Γενικϊν 
Εξετάςεων.   
 
 

Προτεινόμενοσ τρόποσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ με ενδεικτικό 

χρονοπρογραμματιςμό.  

Η διδαςκαλία τθσ αλγορικμικισ  ςτθ Βϋ Λυκείου προκαλεί τθν μετατόπιςθ τθσ αναπαράςταςθσ  

ενόσ  αλγορίκμου ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον ςτθ Γ'  Λυκείου.   Θεωρϊ απαραίτθτθ τθν 

αναπροςαρμογι τθσ ςειράσ  με τθν οποία διδάςκονται τα κεφάλαια και οι παράγραφοι του 

διδακτικοφ βιβλίου μζχρι τθ ςυγγραφι νζου.    Προτείνεται θ παρακάτω ςειρά διδαςκαλίασ: 

 

Α/Α Ενότθτεσ Περιγραφι Ϊρεσ 

1  Ειςαγωγικό μάκθμα. 
 

1 

2 2.1,  2.3 Επανάλθψθ εννοιϊν 1 

3 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Φυςικζσ και τεχνθτζσ γλϊςςεσ. Σο αλφάβθτο τθσ 
ΓΛΩΑ, Σφποι Δεδομζνων τακερζσ, Μεταβλθτζσ (με 
ΑΚΗΕΙ) 

2 

4 7.5, 7.6, 7.7 Αρικμθτικοί τελεςτζσ, υναρτιςεισ, Αρικμθτικζσ 1 
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Εκφράςεισ (με ΑΚΗΕΙ) 

5 7.8, 7.9, 7.10.  
Από το 2.4 μόνο το 2.4.1 

Εντολι εκχϊρθςθσ, Εντολζσ ειςόδου – εξόδου, Δομι 
προβλιματοσ. Δομι ακολουκίασ. 

1 

6 6.4 Σεχνικζσ χεδίαςθσ προγραμμάτων 1 

7 6.7 Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα 1 

8 2.4.2,  2.4.3 2.4.4 Δομι επιλογισ κ.λ.π. 2 

9 8.1 Δομι επιλογισ 1 

10 2.4.5, 8.2, , 8.2.1 Δομι επανάλθψθσ. Εντολζσ επανάλθψθσ,  1 

11 8.2.2 Εντολι ΜΕΧΡΙ…ΟΣΟΤ 1 

12 8.2.3 Εντολι ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ 1 

13  Μετατροπζσ από μία δομι επανάλθψθσ ςε άλλθ 2 

14  Γενικζσ Αςκιςεισ εμπζδωςθσ μζχρι και τθ Δομι 
Επανάλθψθσ 

2 

15 3.1, 3.2 Δεδομζνα, Αλγόρικμοι & Δομζσ Δεδομζνων 1 

16 3.3 Πίνακεσ 1 

17 9.1 Μονοδιάςτατοι πίνακεσ 1 

18 3.6 Αναηιτθςθ.  1 

19 3.7 Σαξινόμθςθ 2 

20 3.4 τοίβα 1 

21 3.5 Ουρά 1 

22 3.9 Άλλεσ δομζσ δεδομζνων 1 

23 5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4) Επίδοςθ αλγορίκμων 1 

24 5.3 Πολυπλοκότθτα Αλγορίκμων 3 

25 9.2, 9.4 Πότε χρθςιμοποιοφνται πίνακεσ, Συπικζσ επεξεργαςίεσ 
πινάκων, 

1 

26 9.3 Πολυδιάςτατοι πίνακεσ 3 

27  Γενικζσ Αςκιςεισ εμπζδωςθσ με πίνακεσ 2 

28 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Σμθματικόσ προγραμματιςμόσ, χαρακτθριςτικά των 
υποπρογραμμάτων. Πλεονεκτιματα του τμθματικοφ 
προγραμματιςμοφ, Παράμετροι 

1 

29 10.5 Διαδικαςίεσ και ςυναρτιςεισ 2 

30 10.6 Εμβζλεια μεταβλθτϊν - ςτακερϊν 1 

31  Γενικζσ Αςκιςεισ εμπζδωςθσ με διαδικαςίεσ και 
ςυναρτιςεισ 

5 

  ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 46 
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Αλγόρικμοί – Ψευδοκϊδικασ - Διαγράμματα ροισ   

Κατά τθ διδαςκαλία  των αλγορίκμων ςτθ Β' ΓΕΛ  οι μακθτζσ ζχουν διδαχκεί τθν υλοποίθςθ ενόσ  

αλγορίκμου με ψευδοκϊδικα ι διαγραμματικζσ τεχνικζσ. τθ Γ' Λυκείου ςυμπλθρϊνεται θ 

διδαςκαλία τουσ και καλφπτονται πικανά κενά.   υνεπϊσ οι ζννοιεσ αυτζσ είναι εντόσ εξεταςτζασ 

φλθσ. Η  οδθγία "Οι Αλγόρικμοι να υλοποιοφνται πλζον ςε αμιγϊσ προγραμματιςτικό περιβάλλον 

και ςυγκεκριμζνα αυτό τθσ ΓΛΩΣΣΑΣ" ζχει τθν ζννοια ότι ςτθν επίλυςθ παραδειγμάτων, αςκιςεων 

κ.λπ.  κα πρζπει να χρθςιμοποιείται θ ΓΛΩΑ.  Θεωρείται αυτονόθτο ότι κα πρζπει θ εκφϊνθςθ 

του προβλιματοσ να περιλαμβάνει τθν προτροπι τθσ υλοποίθςθσ τθσ λφςθσ με πρόγραμμα ςε 

ΓΛΩΑ. Αυτό δεν αποκλείει τθν περίπτωςθ  να δοκεί ζνασ αλγόρικμοσ ι ζνα διάγραμμα ροισ και 

να ηθτείται θ υλοποίθςθ του ςε γλϊςςα  ι να τεκοφν ερωτιματα πάνω ςε αυτά όπωσ τι τιμζσ κα 

ζχουν οι μεταβλθτζσ, πόςεσ κα φορζσ κα εκτελεςτεί ζνα βρόχοσ κ.λπ.     

 

Αλγόρικμοι Αναηιτθςθσ – Σαξινόμθςθσ  

τουσ αλγορίκμουσ αναηιτθςθσ προςτίκεται ο αλγόρικμόσ  δυαδικισ αναηιτθςθσ.   

Ο αλγόρικμοσ τθσ δυαδικισ αναηιτθςθσ (binary search) εφαρμόηεται μόνο ςε πίνακεσ που ζχουν 

ταξινομθμζνα ςτοιχεία. Αν τα ςτοιχεία δεν είναι ταξινομθμζνα τότε δεν μπορεί να εφαρμοςτεί. 

Ο αλγόρικμοσ λειτουργεί ωσ εξισ: 

Βρίςκουμε το μεςαίο ςτοιχείο του ταξινομθμζνου πίνακα. Εάν το προσ αναηιτθςθ ςτοιχείο είναι ίςο 

με το μεςαίο ςτοιχείο, τότε ςταματάμε τθν αναηιτθςθ, αφοφ το ςτοιχείο βρζκθκε. 

Εάν δεν βρζκθκε, τότε ελζγχουμε αν το ςτοιχείο που αναηθτοφμε είναι μικρότερο ι μεγαλφτερο 

από το μεςαίο ςτοιχείο του πίνακα. Αν είναι μικρότερο, περιορίηουμε τθν αναηιτθςθ ςτο πρϊτο 

μιςό του πίνακα (με τθν προχπόκεςθ ότι τα ςτοιχεία είναι διατεταγμζνα κατά αφξουςα ςειρά), 

ενϊ, αν είναι μεγαλφτερο, περιορίηουμε τθν αναηιτθςθ ςτο δεφτερο μιςό του πίνακα. 

Η διαδικαςία αυτι λοιπόν επαναλαμβάνεται για το κατάλλθλο πρϊτο ι δεφτερο μιςό πίνακα, μετά 

για το 1/4 του πίνακα κ.ο.κ.  μζχρι είτε να βρεκεί το ςτοιχείο είτε να μθν είναι δυνατό να χωριςκεί ο 

πίνακασ περαιτζρω ςε δφο νζα μζρθ. 

 

αλγόρικμοσ Δυαδικι_αναηιτθςθ  !Α μονοδιάςτατοσ πίνακασ Ν κζςεων, S το ςτοιχείο που 
αναηθτοφμε  
δεδομζνα // N,A,S // 
  
Left  1       ! αριςτερό όριο 
Right  N     ! δεξιό όριο 
K   0           ! κζςθ του ςτοιχείου 
F  FALSE 
όςο (Left<=Right) και (f=FALSE) επανάλαβε  
 M  (Left+Right) div 2         
 αν A[M]=S τότε  
  K M;   

F  TRUE;  
 αλλιϊσ  
  αν A[M]<S τότε  
   Left  M+1;  
  αλλιϊσ  
   Right M-1;  
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  Σζλοσ_αν  
 Σζλοσ_αν  
Σζλοσ_επανάλθψθσ  
Αν f = TRUE τότε  

Εμφάνιςε "Σο ςτοιχείο,", S , "υπάρχει ςτθ κζςθ:", Μ 
Αλλιϊσ  

Εμφάνιςε "Σο ςτοιχείο,", S , " δεν υπάρχει ςτον πίνακα" 
Σζλοσ_αν  
 

Αρικμόσ  ςυγκρίςεων ςτθ δυαδικι αναηιτθςθ  

τοιχεία  Ν υγκρίςεισ 

10 4 

100 7 

1.000 10 

10.000 14 

100.000 17 

1.000.000 20 

10.000.000 24 

100.000.000 27 

1.000.000.000 30 

 

 

τουσ αλγορίκμουσ ταξινόμθςθσ προςτίκεται ο αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ  με επιλογι (selection 

sort).   Ο αλγόρικμοσ υλοποιείται ςε τρία βιματα. 

1. Επιλογι του ελάχιςτου ςτοιχείου  

2. Ανταλλαγι  του ελάχιςτου με το πρϊτο ςτοιχείο 

3. Επανάλθψθ των βθμάτων 1 και 2 για τα υπόλοιπα ςτοιχεία του πίνακα 

Ο Αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ με επιλογι είναι ο παρακάτω. 

Αλγόρικμοσ Selection_Sort 
Δεδομζνα // table, n // 
Για i από 1 μζχρι n-1 
   k  i  
   x  table[i] 
     Για j από i+1 μζχρι n  
          Αν x > table[j] Σότε 
             k  j 
             x  table[j] 
     Σζλοσ_Επανάλθψθσ  
   table[k]   table[i] 
    table[i]  x 
 Σζλοσ_ επανάλθψθσ  

 

 Οι αλγόρικμοί αυτοί υπάρχουν ςτο τετράδιο μακθτι και  κα διδαχκοφν ωσ αςκιςεισ.  Φυςικά κα 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ μακθτζσ για τθ λφςθ προβλθμάτων.  
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Ουρά – τοίβα  

Θεωρθτικζσ αςκιςεισ μποροφν να τεκοφν και για τισ δφο δομζσ.  Προτείνεται αςκιςεισ υλοποίθςθσ 

με πίνακα ςε ΓΛΩΑ να γίνουν  μόνο για τθ δομι  τθσ τοίβασ. Η υλοποίθςθ τθσ ουράσ με πίνακα 

ςε ΓΛΩΑ παρουςιάηει ςθμαντικά προβλιματα όπωσ θ περίπτωςθ να υπάρχει υπερχείλιςθ και θ 

ουρά να είναι άδεια (να ζχει αδειάςει).     

 

Ενδεικτικι άςκθςθ: 

1) ε μια κενι ςτοίβα πρόκειται να ειςαχκοφν τα ςτοιχεία  A, M, D, K, L, B με τθ ςειρά που δίνονται 

(Α-πρϊτο, Β τελευταίο).  Ακολουκεί μια ςειρά πράξεων που είναι: 

α)  Ώκθςθ δφο ςτοιχειϊν ςτθ ςτοίβα και απϊκθςθ  ενόσ 

β) Ώκθςθ δφο ςτοιχειϊν ςτθ ςτοίβα και απϊκθςθ  ενόσ 

γ) Ώκθςθ δφο ςτοιχειϊν ςτθ ςτοίβα και απϊκθςθ  ενόσ 

Ποια ςτοιχεία και με ποια ςειρά, περιζχει θ ςτοίβα μετά τισ πράξεισ αυτζσ;   

 

Η ανωτζρω άςκθςθ μπορεί να υλοποιθκεί ςε γλϊςςα με χριςθ ενόσ  πίνακα 10 κζςεων. 

1) ε μια ςτοίβα 10 κζςεων ζχουν τοποκετθκεί διαδοχικά τα ςτοιχεία: , Γ, Μ, Α, Δ ςτθν 1θ, 2θ, 3θ, 

4θ και 5θ κζςθ αντίςτοιχα. 

i) Να προςδιορίςετε τθν τιμι του δείκτθ top τθσ παραπάνω ςτοίβασ και να τθν 

ςχεδιάςετε. 

ii) Αν εφαρμόςουμε τισ παρακάτω λειτουργίεσ: Απϊκθςθ, Απϊκθςθ, Απϊκθςθ, Ϊκθςθ Χ 

, Ϊκθςθ Δ και Απϊκθςθ ποιά είναι θ νζα τιμι τθσ top και ποιά θ τελικι μορφι τθσ 

ςτοίβασ; 

2) Η παραπάνω άςκθςθ να υλοποιθκεί με ουρά, χρθςιμοποιϊντασ όπου Απϊκθςθ  Εξαγωγι και 

όπου Ώκθςθ Ειςαγωγι . Επίςθσ αντί τθσ  top να δοκοφν οι τιμζσ των δεικτϊν rear και front. 

 

Ενδεικτικι άςκθςθ ςτοίβασ με χριςθ πίνακα 

Ζνα οχθματαγωγό πλοίο, χωρθτικότθτασ 250 αυτοκινιτων, εκτελεί το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑ – 

ΑΙΓΙΝΑ. Σα οχιματα τοποκετοφνται ςε μια γραμμι και αυτά που επιβιβάηονται πρϊτα είναι αυτά 

που κα αποβιβαςτοφν τελευταία. το λιμάνι του Πειραιά προςζρχονται τα αυτοκίνθτα για 

αναχϊρθςθ. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 

1. Να υπάρχει μενοφ επιλογισ:  

  1. Επιβίβαςθ  2. Αποβίβαςθ  3. Ζξοδοσ 

2.  τθ περίπτωςθ που επιλεχκεί θ Επιβίβαςθ κα διαβάηει τον αρικμό κυκλοφορίασ κακενόσ από 

τα αυτοκίνθτα που προςζρχονται και ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του να καταχωρείται ςτθ ςτοίβα 

ΟΧΗΜΑΣΑ. Κάκε φορά που επιβιβάηεται ζνα αυτοκίνθτο να τυπϊνεται το ερϊτθμα "Υπάρχει 

άλλο αυτοκίνητο (Ν/Ο); ". Αν ο χριςτθσ απαντιςει Ν (=ΝΑΙ), τότε επαναλαμβάνεται θ 

διαδικαςία επιβίβαςθσ, ενϊ, αν απαντιςει Ο (=ΟΧΙ), τότε ςταματά θ διαδικαςία επιβίβαςθσ 

και επιςτρζφει το πρόγραμμα ςτο μενοφ Επιλογισ. 

3. Αν το πλοίο γεμίςε,ι θ επιβίβαςθ ςταματά, εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα και επιςτρζφει το 

πρόγραμμα ςτο μενοφ επιλογισ.   

4. τθ περίπτωςθ που επιλεχκεί θ Αποβίβαςθ, εξάγει και εμφανίηει από τθν ςτοίβα ΟΧΗΜΑΣΑ 

όλουσ τουσ αρικμοφσ αυτοκινιτων που είχαν επιβιβαςτεί ςτον ΠΕΙΡΑΙΑ με τθ ςειρά που 

αποβιβάηονται. το τζλοσ να τυπϊνεται το πλικοσ των αυτοκινιτων που αποβιβάςτθκαν ςτο 

λιμάνι τθσ ΑΙΓΙΝΑ. 

5. τθν περίπτωςθ που επιλεχκεί θ Ζξοδοσ , το πρόγραμμα τερματίηεται. 
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Πολυπλοκότθτα Αλγορίκμων 

Από τθν παράγραφο 5.3 διδάςκεται το τμιμα μζχρι τον οριςμό τθσ πολυπλοκότθτασ. Ο Οριςμόσ  

τθσ πολυπλοκότθτασ διδάςκεται από το βιβλίο τθσ  Βϋ ΓΕΛ.  "Η πολυπλοκότθτα ενόσ αλγορίκμου 

δίνει ζνα μζτρο τθσ χρονικισ κακυςτζρθςθσ του αλγορίκμου για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ " 'θ 

ιςοδφναμα "Η πολυπλοκότθτα ενόσ  αλγορίκμου  δίνει ζνα μζτρο  τθσ ταχφτθτασ εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου".  

Οι μακθτζσ να ςυγκρίνουν ωσ προσ τθν αποδοτικότθτα τον αλγόρικμο ςειριακισ και δυαδικισ 

αναηιτθςθσ.  Για τθ ςφγκριςθ αυτι, αφοφ βρουν το μζςο αρικμό πράξεων που απαιτεί ο 

αλγόρικμοσ ςειριακισ  αναηιτθςθσ Ν ςτοιχείων, να τον  ςυγκρίνουν με τον πίνακα που δείχνει τον 

αρικμό των ςυγκρίςεων ςτθ δυαδικι αναηιτθςθσ  για διάφορα πλικθ ςτοιχείων. 

Για τον ςυμβολιςμό Ο τθσ πολυπλοκότθτασ δεν πρζπει να αναλυκεί τι ακριβϊσ εκφράηει και πωσ 

υπολογίηεται ςε ζνα αλγόρικμο. Προτείνεται ο εκπαιδευτικόσ  να δείξει τον πίνακα 2.2 και τθν 

εικόνα 2.10 από τθ ςελίδα 24 του βιβλίου τθσ Β' ΓΕΛ, κακϊσ και τον πίνακα 5.4 του βιβλίου τθσ Γϋ 

τάξθσ και να ςυηθτιςει με τουσ  μακθτζσ,  για τθν αφξθςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ που απαιτεί 

ζνασ  αλγόρικμοσ, κακϊσ αυξάνεται θ πολυπλοκότθτά του.  

Σζλοσ μπορεί να αναφερκεί ότι  πρακτικά τα απλά προγράμματα μποροφν να αναλυκοφν 

μετρϊντασ τουσ φωλιαςμζνουσ βρόγχουσ που υπάρχουν ςτο πρόγραμμα. Ζνασ απλόσ βρόγχοσ που 

διαςχίηει Ν ςτοιχεία δίνει  πολυπλοκότθτα  Ν. Ζνασ βρόγχοσ μζςα ς᾽ ζνα βρόγχο δίνει n
2
. Ζνασ 

βρόγχοσ μζςα  μζςα  ς᾽ ζνα βρόγχο δίνει n3 κ.λπ. 

Παρόλο που διδάςκεται θ αποδοτικότθτα και πολυπλοκότθτα των αλγορίκμων και αποτελεί καλι 

διδακτικι πρακτικι θ προτροπι προσ τουσ μακθτζσ να γράφουν αποδοτικοφσ και "ζξυπνουσ" 

αλγορίκμουσ, ςτισ γραπτζσ αξιολογιςεισ δεν λαμβάνεται υπόψθ θ αποδοτικότθτα ι 

πολυπλοκότθτα του ι γενικά "θ εξυπνότερθ λφςθ" που ζχει δοκεί ςε ζνα πρόβλθμα  αλλά μόνο αν 

απαντά ςωςτά ςτα ερωτιματα που ζχουν τεκεί.  

Διαφορζσ μεταξφ βιβλίων τθσ Γ' και Β' Λυκείου 

Τπάρχουν οριςμζνεσ μικρζσ  διαφορζσ  μεταξφ των δφο βιβλίων τθσ Βϋ  και Γ' ΓΕΛ.  Ωσ γενικι αρχι 

ακολουκείται το ότι ςτθ Γϋ τάξθ ΓΕΛ διδάςκεται το βιβλίο  Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε 

Προγραμματιςτικό Περιβάλλον, ςυνεπϊσ οι εκπαιδευτικοί ακολουκοφν το βιβλίο αυτό ςτθ 

διδαςκαλία τουσ.  Επειδι όμωσ και το βιβλίο τθσ Β' ΓΕΛ περιζχει επιςτθμονικι γνϊςθ είναι 

αποδεκτζσ οι ζννοιζσ του ςτθν απάντθςθ ερωτθμάτων και ςτθ λφςθ αςκιςεων.   

 

Με εκτίμθςθ 
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