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Πεπιγπαθή ηος Δκπαιδεςηικού εναπίος

Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα αθνξά ζηελ δηδαζθαιία
ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ θαη ζηε ρξήζε κνλνδηάζηαησλ πηλάθσλ γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ζην κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό
Πεξηβάιινλ ηεο Γ ηάμεο Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο Γεληθνύ Λπθείνπ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξόθεηηαη γηα κάζεκα ζην νπνίν νη καζεηέο ζην
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εμεηάδνληαη παλειιαδηθά θαη επηδξά ηόζν ζηελ
πξόζβαζή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε όζν θαη ζηνλ ηειηθό βαζκό
απνθνίηεζεο από ην Γεληθό Λύθεην. Έηζη, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο από καζεηέο
θαη εθπαηδεπηηθνύο. Σν ζελάξην αλαθέξεηαη ζην ηξίην θεθάιαην ηνπ καζήκαηνο,
νπόηε ν θαζεγεηήο γλσξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ κε βάζε ηε δηδαζθαιία
θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνεγνύκελσλ θεθαιαίσλ.
Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν ππάξρεη θεληξηθόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθό ζπλδεδεκέλνο κε βηληενπξνβνιέα θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έλαο
γηα θάζε ην πνιύ δύν καζεηέο. Η εθπαηδεπηηθή ελόηεηα ζα δηεμαρζεί ζε δύν
δηδαθηηθέο ώξεο.
Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθόο κέζσ PowerPoint παξνπζηάδεη ηα πεξηερόκελα ηνπ
καζήκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ. Αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή παιηόηεξε γλώζε δειαδή ζηνπο
νξηζκνύο ησλ όξσλ δεδνκέλν, πιεξνθνξία θαη Πιεξνθνξηθή ή δεηά από ηνπο
καζεηέο λα ηνπο αλαθέξνπλ. Αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηηο έλλνηεο δνκή
δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγίεο ζε κηα δνκή δεδνκέλσλ, ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο δνκέο
δεδνκέλσλ θαη κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο. Γείρλεη θσηνγξαθίεο από έλα ζρνιείν,
έλαλ ηειεθσληθό θαηάινγν, έλα dvd club θαη έλα θηλεηό ζηα νπνία ζπλαληνύκε
δνκέο δεδνκέλσλ, ώζηε λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. Σνπο
ελεκεξώλεη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θηλεηά ηνπο
ηειέθσλα γηα λα κειεηήζνπλ κηα δνκή δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά,
αιιά ζα κπνξνύλ λα ηα έρνπλ ζε ιεηηνπξγία κόλν όηαλ ηνπο επηηξαπεί θαη γηα όζν
ρξνληθό δηάζηεκα ρξεηαζηεί γηα ην κάζεκα. Αθόκα ελεκεξώλνληαη όηη ζα
παξαθνινπζήζνπλ ιύζε πξνβιήκαηνο κε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα ιύζνπλ αληίζηνηρνπ ηύπνπ πξνβιήκαηα.
ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθόο κηιά γηα ην ζρνιείν θαη ηη είδνπο δεδνκέλα ρξεηάδεηαη
λα θαηαγξάθνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. Μαο ελδηαθέξνπλ ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ, νη βαζκνί θαη νη απνπζίεο ηνπο, αιιά όρη ην ύςνο ή ην
βάξνο ηνπο. Ρώηα ηελ ηάμε ηη είδνπο δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ ηειεθσληθό
θαηάινγν θαη ζε έλα dvd club. Δπόκελν ζέκα είλαη ε νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ
νπόηε εδώ νξίδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ε δνκή δεδνκέλσλ θαη όιεο νη
ιεηηνπξγίεο ζε κηα δνκή (Πξνζπέιαζε, Δηζαγσγή, Γηαγξαθή, Αλαδήηεζε,
Σαμηλόκεζε, πγρώλεπζε, Γηαρσξηζκόο, Αληηγξαθή). Ο εθπαηδεπηηθόο αλαιύεη πσο
απηά εθαξκόδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ξσηά δηαθνξεηηθνύο καζεηέο
πσο εθαξκόδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαη ηνπ dvd club.
ε απηό ην ζεκείν δεηά από ηνπο καζεηέο λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα θηλεηά ηνπο γηα
πέληε ιεπηά θαη αλά δύν λα θαηαγξάςνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ηε δνκή δεδνκέλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο επαθέο ηνπο. Ση είδνπο δεδνκέλα κπνξνύλ λα
απνζεθεπηνύλ θαη πσο κεηαθξάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ πνπ
έκαζαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλεηνύ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα δελ
δηαζέηεη θηλεηό κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε άηνκα άιιεο νκάδαο. Αθνύ ηειεηώζεη ε
θαηαγξαθή γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.
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Μεηά ηελ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθόο πεξηγξάθεη ηηο δύν θαηεγνξίεο ησλ
δνκώλ δεδνκέλσλ (ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο) θαη αλαιύεη ηε ζηαηηθή δνκή
δεδνκέλσλ κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο κε νξηζκό θαη παξάδεηγκα. Δμεγεί όηη ηα
ζηνηρεία ηνπ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα είλαη ίδηνπ ηύπνπ, ηνπο δείθηεο, ηηο ζέζεηο ζηνλ
πίλαθα θαη πσο αλαθεξόκαζηε ζε έλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα (πρ. table[4]). Σέινο 1εο
ώξαο.
Σελ δεύηεξε ώξα ν εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη έλα πξόβιεκα ζρεηηθό κε ρξήζε
κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα θαη ην ιύλεη ν ίδηνο γξάθνληαο ην ζηνλ πίλαθα. ε θάζε
εληνιή πνπ γξάθεη εμεγεί πσο ζθέθηεηαη, ώζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε
κεζνδνινγία επίιπζεο αζθήζεσλ. Αξρηθά πξνζδηνξίδεη ην πξόβιεκα, δεκηνπξγεί
ηελ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πίλαθα, επηιέγεη ζηξαηεγηθή ιύζεο, εθηειεί ηελ
ζηξαηεγηθή θαη εθηειεί ηελ ιύζε γηα λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Να γίνει αλγόπιθμορ ο οποίορ θα δέσεηαι ζηην είζοδο ένα μονοδιάζηαηο πίνακα
ππαγμαηικών απιθμών 24 θέζεων και θα ςπολογίζει και θα εμθανίζει :
i. Το άθποιζμα ηων ζηοισείων ηος πίνακα
ii. Το γινόμενο ηων ζηοισείων ηος πίνακα
iii. Το μέζο όπο ηων ζηοισείων ηος πίνακα
ΑΠΑΝΣΗΗ
1
2
24
Π= [ 12.7, 34.1, .. , -4.3 ]
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ_ΠΙΝΑΚΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ //Π//
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 24
ΓΙΑΒΑΔ Π[Ι]
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΑΘΡΟΙΜΑ0
ΓΙΝΟΜΔΝΟ1
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 24
ΑΘΡΟΙΜΑ  ΑΘΡΟΙΜΑ + Π[Ι]
ΓΙΝΟΜΔΝΟ  ΓΙΝΟΜΔΝΟ *Π[Ι]
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΜΔΟ_ΟΡΟ  ΑΘΡΟΙΜΑ/24
ΔΜΦΑΝΙΔ ΑΘΡΟΙΜΑ, ΓΙΝΟΜΔΝΟ, ΜΔΟ_ΟΡΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ // ΑΘΡΟΙΜΑ, ΓΙΝΟΜΔΝΟ, ΜΔΟ_ΟΡΟ//
ΣΔΛΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ_ΠΙΝΑΚΑ
ηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλα πξόβιεκα ζηνπο καζεηέο γηα ιύζε ζην ηεηξάδηό ηνπο ππό
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία
ησλ καζεηώλ θαη επεκβαίλεη όπνπ ρξεηάδεηαη δίλνληαο αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο
καζεηέο.
Να γίνει αλγόπιθμορ ο οποίορ θα δέσεηαι ζηην είζοδο ένα μονοδιάζηαηο πίνακα
ακέπαιων θεηικών απιθμών 15 θέζεων και θα ςπολογίζει και θα εμθανίζει πλήθορ
ηων άπηιων και ηο πλήθορ ηων πεπιηηών ζηοισείων ηος πίνακα.
Σέινο, ζηνπο καζεηέο δίλνληαη πξνβιήκαηα γηα αλεμάξηεηε πξαθηηθή εμάζθεζε
ζην ζπίηη ηα νπνία ζα δηνξζσζνύλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην επόκελν κάζεκα.
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Φύλλο επγαζίαρ με πποβλήμαηα για ηο ζπίηι
1. Να γίλεη αιγόξηζκνο ν νπνίνο ζα δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα
πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ 100 ζέζεσλ θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη πόζα
ζηνηρεία ηνπ είλαη αξλεηηθά, πόζα είλαη αξλεηηθά θαη πόζα κεδέλ.
2. Να γίλεη αιγόξηζκνο ν νπνίνο ζα δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα
πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ 150 ζέζεσλ θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην
κέγηζην θαη ην ειάρηζην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα θαζώο θαη ζε πνηα ζέζε
βξίζθνληαη.
3. Να γίλεη αιγόξηζκνο ν νπνίνο ζα δέρεηαη ζηελ είζνδν άγλσζην πιήζνο
πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ, ζα ηνπο απνζεθεύεη ζε έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα
πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ κε κέγηζην πιήζνο ζέζεσλ 100 θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα
εκθαλίδεη πόζα θαη πνηα ζηνηρεία απνζεθεύηεθαλ. Ο αιγόξηζκνο ζα ζηακαηά λα
δέρεηαη ζηελ είζνδν αξηζκνύο όηαλ ζηελ είζνδν δνζεί ηηκή κεδέλ ή δε ρσξνύλ
άιια ζηνηρεία ζε απηόλ. Σν κεδέλ λα κελ απνζεθεπηεί ζηνλ πίλαθα. Σειηθά λα
εκθαλίζεηε κεηαμύ πνησλ ηηκώλ θπκαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνζεθεύζαηε
ζηνλ πίλαθα.
4. Να γίλεη αιγόξηζκνο ν νπνίνο λα δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα
αθεξαίσλ 10 ζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα λα απμάλεη θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα θαηά 5
θαη λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην άζξνηζκα θαη ην γηλόκελν ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ αλαλεσκέλνπ πίλαθα.
5. Να γίλεη αιγόξηζκνο ν νπνίνο ζα δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα
16 ζέζεσλ κε ζηνηρεία 0 θαη 1 (δειαδή έλα δπαδηθό αξηζκό ησλ 2 byte) θαη ζα
ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην δεθαδηθό αξηζκό ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί.
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Αναλςηική Πεπιγπαθή ηος Δκπαιδεςηικού
εναπίος

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην Μνληέιν Άκεζεο
Γηδαζθαιίαο(Direct Instruction Model) ζε ζπλδπαζκό κε ην Μνληέιν Δπίιπζεο
Πξνβιήκαηνο (Problem – Based Model)
Ο όξνο άκεζε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ πεξηγξαθή
ελόο πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο ην νπνίν απνηειείηαη από έλαλ εθπαηδεπηηθό πνπ
δηδάζθεη κηα λέα έλλνηα ή δεμηόηεηα ζε κηα κεγάιε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ,
ειέγρνληαο ην βαζκό θαηαλόεζήο ηνπο αξρηθά κέζσ θαηεπζπλόκελεο - δνκεκέλεο
πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ θαζνδεγνύκελεο εμάζθεζεο κέρξη λα
επηηεπρζεί ηειηθά ε αλεμάξηεηε εμάζθεζε. Σν κνληέιν άκεζεο δηδαζθαιίαο είλαη
θαηάιιειν γηα ηε δηδαζθαιία λέσλ ελλνηώλ θαη δεμηνηήησλ. Σν κνληέιν άκεζεο
δηδαζθαιίαο είλαη γλσζηό θαη σο κνληέιν κεηαθνξάο-πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη
ζηε ζεσξία ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ. Δίλαη κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο παξνπζίαζεο
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε κηθξά βήκαηα, θαηά ηελ νπνία κέζσ ησλ δηαιέμεσλ, ησλ
επηδείμεσλ, ησλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ θαη ηεο αλαηξνθνδόηεζεο, νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα απνθηνύλ δηαξθώο βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη λα καζαίλνπλ βαζηθέο
γλώζεηο. Σν κνληέιν απηό ηνπνζεηεί ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην θέληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απαληώληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη από
ηνλ εθπαηδεπηηθό, εμεηάδνληαο παξαδείγκαηα θαη θάλνληαο πξαθηηθή – εμάζθεζε.
ύκθσλα κε ηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Joyce, Weil, Calhoun (2000), βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ απηνύ είλαη ε ακεζόηεηα ζηε δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ, νη
μεθάζαξα ζπζρεηηζκέλεο κε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο δξαζηεξηόηεηεο, ε ζπλερήο
θαη πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ε
άκεζε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηα επηηεύγκαηά ηνπο. Σέινο, δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηελ επίηεπμε ηεο θπξηαξρίαο ζην πεξηερόκελν, ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ, ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα κάζεζε ζην
ξπζκό θάζε εθπαηδεπνκέλνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο.
Άξα, ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο θξίλεηαη απνδνηηθή γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ λέσλ ελλνηώλ «δνκή δεδνκέλσλ» θαη
«κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο», θαζώο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα.
Σν κνληέιν Άκεζεο Γηδαζθαιίαο, κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Joyce, Weil
και Calhoun από ην βηβιίν «Models of Teaching» Bruce Joyce, Marsha Weil with
Emily Calhoun, Forward by James M. Wolf (sixth edition), πεξηιακβάλεη πέληε
θάζεηο:
1.
2.
3.
4.
5.

Πξνζαλαηνιηζκόο (orientation)
Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο (new concept presentation)
Γνκεκέλε πξαθηηθή - εμάζθεζε (structured practice)
Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή - εμάζθεζε (guided p ractice)
Αλεμάξηεηε πξαθηηθή - εμάζθεζε (independent practice)

ηελ πξώηε θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, ν εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο
καζεηέο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξάθεη ηα πεξηερόκελα ηνπ θαη ηε
ζύλδεζή ηνπο κε πξνεγνύκελε γλώζε θαη θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ
Γομέρ Γεδομένυν και Αλγόπιθμοι - Μονοδιάζηαηοι Πίνακερ
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ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα κέξε θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
ηελ δεύηεξε θάζε ηεο παξνπζίαζεο λένπ ζέκαηνο, ν εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ηηο
λέεο έλλνηεο κε νξηζκνύο θαη παξαδείγκαηα. Η αλάιπζε γίλεηαη πξνθνξηθά θαη
νπηηθά γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ. Αθόκα, ν
εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί πνιιέο εξσηήζεηο θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα
δηαηππώζνπλ ηα δηθά ηνπο παξαδείγκαηα ειέγρνληαο ηελ ζσζηή αθνκνίσζε ηεο
λέαο γλώζεο. Ο εθπαηδεπηηθόο ζε απηό ην ζεκείν πξνζθέξεη αλαηξνθνδόηεζε
ζηνπο καζεηέο δηνξζώλνληαο ηπρόλ ιάζε θαη παξαλνήζεηο ζηηο λέεο έλλνηεο θαη αλ
ρξεηαζηεί δηδάζθεη μαλά όζα νη καζεηέο δελ έρνπλ θαηαιάβεη θαη δελ κπνξνύλ λα
ηα αλαπαξάγνπλ ζσζηά.
ηελ ηξίηε θάζε ηεο δνκεκέλεο πξαθηηθήο – εμάζθεζεο, ν εθπαηδεπηηθόο
θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ιύλνληαο έλα πξόβιεκα. ε απηό ην ζεκείν
ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Πξνζδηνξηζκόο
ηνπ
πξνβιήκαηνο, Αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, Δπηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο,
Δθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Οη καζεηέο
παξαθνινπζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ επηιέγεη θαη εθηειεί
ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ώζηε ζηηο επόκελεο θάζεηο λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ηηο αλαπηύμνπλ θαη νη ίδηνη. Ο εθπαηδεπηηθόο αλαιύεη ην
πξόβιεκα θαη εμεγεί θάζε επηινγή ηνπ θαηά ηε ιύζε ηνπ, αλαπαξάγνληαο έηζη ηνλ
ηξόπν πνπ ζθέθηεηαη. Πξνσζείηαη νπζηαζηηθά ν ζπκπεξηθνξηζκόο κε ηελ κίκεζε
ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηνπο καζεηέο.
ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο θαζνδεγνύκελεο πξαθηηθήο – εμάζθεζεο, νη καζεηέο
θαινύληαη λα ιύζνπλ κόλνη ηνπο έλα πξόβιεκα κε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα
παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν. Ο εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηε δνπιεηά ησλ καζεηώλ
θαη ζε όπνηεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη ή ηνπ δεηεζεί επεκβαίλεη παξέρνληαο
αλαηξνθνδόηεζε είηε κε δηνξζώζεηο είηε κε επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο πνξείαο ησλ
καζεηώλ. ε απηό ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα εθηηκήζεη ηηο δπλαηόηεηεο
ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ην πξόβιεκα πνπ ιύλνπλ θαη λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό
αθνκνίσζεο ηεο λέαο γλώζεο κε βάζε ηνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ ιαζώλ πνπ
θάλνπλ θαηά ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηα ζηάδηα ηνπ
κνληέινπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ όπσο ηνπο έδεημε ζηελ πξνεγνύκελε θάζε ν
εθπαηδεπηηθόο.
ηελ πέκπηε θάζε ηεο αλεμάξηεηεο πξαθηηθήο – εμάζθεζεο, νη καζεηέο επηιύνπλ
πξνβιήκαηα ρσξίο θακία βνήζεηα από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Η θάζε απηή ζα πξέπεη λα
αξρίζεη εθόζνλ νη καζεηέο έρνπλ επηδόζεηο πάλσ από 85% ζηελ πξνεγνύκελε
θάζε. Αλ ν ρξόλνο ην επηηξέπεη ε θάζε απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην ζρνιείν,
δηαθνξεηηθά απνηειεί εξγαζία γηα ην ζπίηη. θνπόο απηήο ηεο θάζεο είλαη λα
ηειεηνπνηεζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε λέα γλώζε. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα
δηνξζώζεη ηηο ιύζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ζην επόκελν κάζεκα δίλνληαο
αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο καζεηέο θαη ιύλνληαο όζεο λέεο απνξίεο δεκηνπξγεζνύλ.
Καηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θάζεηο ηνπ κνληέινπ άκεζεο δηδαζθαιίαο απαηηείηαη
πξαθηηθή – εμάζθεζε ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ κνληέινπ επίιπζεο
πξνβιεκάησλ(problem-solving model). Μέζσ ηνπ κνληέινπ απηνύ νη καζεηέο
αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο θαηαλόεζεο, δηεξεύλεζεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε
ζπζηεκαηηθό ηξόπν. Αθνκνηώλνπλ ηηο λέεο έλλνηεο θαηαθηώληαο έηζη ην
δηδαζθόκελν πεξηερόκελν θαη ζπλερίδνπλ απηόλνκα λα ιύλνπλ πξνβιήκαηα, κε
απνηέιεζκα ηελ πξναγσγή ηεο απηόθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο (Self-Directed
learning). Δπίζεο, κέζσ ηνπ κνληέινπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απμάλεηαη ε
ζπκκεηνρή θαη ε παξώζεζε ησλ καζεηώλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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Σν κνληέιν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (The Problem-Solving Model) ησλ Eggen,
Kauchak από ην βηβιίν " Strategies for teachers Teaching content and thinking
skills" Paul D. Eggen, Donald P. Kauchak (fourth edition) πεξηιακβάλεη πέληε
θάζεηο:
1.
2.
3.
4.
5.

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο (Identify the Problem)
Αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο(Represent the Problem)
Δπηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο(Select a Strategy)
Δθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο(Carry out the Strategy)
Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ(Evaluate Results)

ηελ πξώηε θάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνύ
ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζνξίδνληαη ηα
δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. Η θάζε απηή πνιιέο θνξέο έρεη
πξνβιήκαηα ιόγσ έιιεηςεο πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά
κε ην δηαπξαγκαηεπόκελν ζέκα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα μεθαζαξίζνπλ
ηα πξαγκαηηθά δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπόκελνη νδεγνύληαη
ζε ιαλζαζκέλεο γξήγνξεο ιύζεηο δηόηη δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο όιε ηελ
πνιππινθόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα απηό πξέπεη λα ηνλίδεηαη ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο λα κειεηνύλ πξνζεθηηθά θαη γηα αξθεηό ρξόλν ηη δίλεη θαη ηη δεηά
ην πξνο επίιπζε πξόβιεκα, όπσο άιισζηε ελεξγνύλ θαη νη εηδηθνί ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.
ηελ δεύηεξε θάζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζθηαγξαθείηαη ην
πξόβιεκα κε ηε δεκηνπξγία πίλαθα δεδνκέλσλ θαη δεηνύκελσλ ή κε ην ζρεδηαζκό
ελόο ζρήκαηνο
ή δηαγξάκκαηνο αλάινγα ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη
γεθπξώλεηαη ε θάζε ηεο θαηαλόεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο επηινγήο
ζηξαηεγηθήο επίιπζεο ηνπ. πρλά νη καζεηέο παξαθάκπηνπλ απηή ηε θάζε κε
απνηέιεζκα λα δπζθνιεύνληαη ζηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνύ όρη κόλν ηνπο
εηζάγεη ζην πξόβιεκα αιιά ηνπο βνεζά λα επηιέμνπλ θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο
ιύζεο ηνπ.
ηελ ηξίηε θάζε ηεο επηινγήο ηεο ζηξαηεγηθήο, νη εθπαηδεπόκελνη δηαιέγνπλ ηελ
θαηάιιειε ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθό λα
ελζαξξύλνληαη νη καζεηέο λα ζθέθηνληαη πξηλ επηιέμνπλ ιύζε. πρλά εθθξάδνπλ
ηελ πξώηε ιύζε πνπ ζθέθηνληαη ρσξίο λα κειεηήζνπλ θαη άιιεο πηζαλέο ιύζεηο.
Μπνξεί ηειηθά λα δίλνπλ ηε ζσζηή ιύζε, αιιά απνηπγράλνπλ λα θαηαιάβνπλ ηελ
αηηηνιόγεζή ηεο ή λα ζπζρεηίζνπλ ην πξόβιεκα κε άιια παξόκνηα. Οη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ελζαξξύλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ώζηε λα είλαη
πεξηζζόηεξν αλαζηνραζηηθνί θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ επξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Mayer,
1997). Οη επξηζηηθέο ηερληθέο, όπσο ζρεδίαζε αλαινγηώλ, εθαξκόδνληαη γεληθά
ζηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο.
ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, πινπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή πνπ
επηιέρζεθε, νπόηε νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα δνθηκάζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο
ζθέςεο ηνπο, λα εθαξκόζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο ηδέεο ηνπο. Αλ νη
πξνεγνύκελεο θάζεηο έρνπλ εθηειεζηεί νκαιά, απηή ε θάζε πινπνηείηαη εύθνια.
Αλ όκσο νη εθπαηδεπόκελνη απνηύρνπλ ζε απηή ηε θάζε ηόηε πξέπεη λα ζθεθηνύλ
μαλά από ηελ αξρή όιε ηε δηαδηθαζία. Η ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηή θαη νη
εξσηήζεηο είλαη πνιύ ρξήζηκέο εδώ.
ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ νη
εθπαηδεπόκελνη ειέγρνπλ ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ιύζεο
πνπ παξάγνπλ. πρλά, παξάγνπλ ιύζεηο πνπ δελ έρνπλ λόεκα θαη δελ ηηο
αμηνινγνύλ γηαηί είηε ζέινπλ λα ηειεηώζνπλ επηδεηθηηθά γξήγνξα είηε ζέινπλ λα
ζηακαηήζνπλ λα δνπιεύνπλ γηα λα θάλνπλ θάηη άιιν.
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2.1 Πεπιγπαθή Δκπαιδεςηικού εναπίος

Πεπιγπαθή Δκπαιδεςηικού εναπίος
0. Δκπαιδεςηική
πποζέγγιζη:

0.1. Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη
πξνζέγγηζεο

0.2. Παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ/
δηαζθαιίδνπλ ηελ
εθαξκνγή ηεο
εθπαηδεπηηθήο
πξνζέγγηζεο

1. Σίηλορ ζεναπίος:

Μνληέιν Άκεζεο Γηδαζθαιίαο (Direct Instruction
Model) θαη Μνληέιν Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο
(Problem – Based Model)
Δπίηεπμε θπξηαξρίαο ζην πεξηερόκελν
Απόθηεζε δεμηνηήησλ
Κηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα κάζεζε ζην
ξπζκό θάζε εθπαηδεπνκέλνπ
Αλάπηπμε ηνπ απηό-ζπλαηζζήκαηνο.
Αλάπηπμε
ηθαλόηεηαο
θαηαλόεζεο,
δηεξεύλεζεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο
κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν
Πξναγσγή
ηεο
απηόθαηεπζπλόκελεο
κάζεζεο (Self-Directed learning)
Η εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ
εξγαζίαο, γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ
Η ύπαξμε ησλ απαηηνύκελσλ δεμηνηήησλ
γηα ζπλεξγαζία κε ησλ
ζπλεθπαηδεπνκέλσλ
Η ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ην
παηδαγσγηθό πιαίζην πνπ είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζα πξέπεη
λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην
δηακνηξαζκό ηδεώλ
Ο αθξηβήο θαζνξηζκόο ζηόρσλ ηνπ
καζήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό
Καηαγξαθή πξνεγνύκελεο γλώζεο, ώζηε
λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα
αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ελλνηώλ θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Οξζή θαη αληηπξνζσπεπηηθή επηινγή
παξαδεηγκάησλ θαη πξνβιεκάησλ
Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Αιγόξηζκνη
Μνλνδηάζηαηνη Πίλαθεο

2. Πεπιγπαθή:

2.1. Πεξηγξαθή δηδαθηηθνύ
πξνβιήκαηνο

Απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε κλήκε ηνπ
ππνινγηζηή κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν,
δειαδή κε ηε βνήζεηα θάπνηαο δνκήο
εδνκέλσλ.
ύλδεζε δνκώλ δεδνκέλσλ κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπο.
Καηεγνξίεο δνκώλ δεδνκέλσλ.
Υξήζε κνλνδηάζηαησλ πηλάθσλ γηα
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε
κνλνδηάζηαησλ πηλάθσλ
Σν δηδαθηηθό πξόβιεκα θαιύπηεη ηηο έλλνηεο θαη
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νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη από ην αλαιπηηθό
πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ην κάζεκα Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ Γ
ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο
Καηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γνυζηικά σαπακηηπιζηικά
Οη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη πσο απηέο ιεηηνπξγνύλ.
Πξνηηκνύλ λα καζαίλνπλ κε πνιιά πξαθηηθά
παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη λα
ζπλδπάδνπλ ηε λέα γλώζε κε ηα δηθά ηνπο
ελδηαθέξνληα. Γλσξίδνπλ από ηα πξνεγνύκελα
θεθάιαηα ηνπ καζήκαηνο ηνπο όξνπο δεδνκέλν
θαη πιεξνθνξία θαη όιεο ηηο εληνιέο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ώζηε λα ζπλερίζνπλ
κε πην πνιύπινθεο επεμεξγαζίεο δνκώλ
δεδνκέλσλ ππό ηε κνξθή ηνπ κνλνδηάζηαηνπ
πίλαθα. Πξνζεγγίδνπλ ηελ γλώζε επθνιόηεξα
κέζα από ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο
δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο αξέζεη ε
επίιπζε πξνβιεκάησλ.

2.2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη
αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπόκελσλ

Ψςσοκοινυνικά σαπακηηπιζηικά
Οη καζεηέο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ην
κάζεκα γηαηί ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
εμεηάδνληαη παλειιαδηθά θαη επηδξά ηόζν ζηελ
πξόζβαζή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
όζν θαη ζηνλ ηειηθό βαζκό απνθνίηεζεο από ην
Γεληθό Λύθεην, άξα ζεσξείηαη ζεκαληηθό. Βαζηθό
εζσηεξηθό θίλεηξν απνηειεί ε επηηπρία ζηηο
ηειηθέο εμεηάζεηο θαη ε εηζαγσγή ζην
παλεπηζηήκην. Δπίζεο απνδεηθλύνπλ ηελ
εμππλάδα ηνπο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα
ιύλνπλ δύζθνια επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα
πιεξνθνξηθήο. Σν θνηλσληθό πξόηππν ησλ λέσλ
επηβάιεη ηελ ελαζρόιεζε κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο.
Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά
20 Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Γ ηάμεο Γεληθνύ
Λπθείνπ Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο γηα ην
κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε
Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ. Ηιηθία 17 εηώλ
κε πηζαλόηεηα δηαθνξεηηθνύ πνιηηηζηηθνύ
ππόβαζξνπ θαη εζληθόηεηαο αιιά κε θνηλή
γιώζζα ηα ειιεληθά.

3. Δκπαιδεςηικοί ζκοποί
και ζηόσοι:

Δκβάζπλζε ζηηο έλλνηεο «δεδνκέλν»,
«δνκή δεδνκέλσλ», «ιεηηνπξγίεο ζε κηα
δνκή δεδνκέλσλ»
Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ
Έκθαζε ζηε δνκή ηνπ πίλαθα
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε
κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα
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Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
καζεηώλ κε παξαδείγκαηα
θαζεκεξηλόηεηαο
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζην ξπζκό θάζε
εθπαηδεπνκέλνπ
Αλαηξνθνδόηεζε ησλ καζεηώλ θαη
αλάπηπμε ηνπ απηό-ζπλαηζζήκαηνο.
Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνύ πλεύκαηνο
Καηάθηεζε πεξηερνκέλνπ
πζηεκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ
Δλίζρπζε απηό-θαηεπζπλόκελεο κάζεζεο
θαηά ηελ επίιπζεο πξνβιήκαηνο
Δκπαιδεςόμενορ
Παξαθνινπζεί ηελ δηδαζθαιία ησλ λέσλ
ελλνηώλ
Απαληά ζε εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
Μειεηά παξαδείγκαηα
Δπηιύεη πξνβιήκαηα
Κάλεη πξαθηηθή εμάζθεζε

4. Ρόλοι:

Ομάδα εκπαιδεςόμενυν
Αλαδεηνύλ, επεμεξγάδνληαη θαη
θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ επαθώλ ηνπ θηλεηνύ
ηειεθώλνπ.
Παξνπζηάδνπλ θαη ζπδεηνύλ ηα
απνηειέζκαηα ηηο έξεπλάο ηνπο ζηελ ηάμε.
Δκπαιδεςηικόρ
Καζνξίδεη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο
Οξίδεη ηηο λέεο έλλνηεο θαη αλαιύεη κε
παξαδείγκαηα θαη εξσηήζεηο
Γεκηνπξγεί ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό
πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εθπαηδεπόκελνη
ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά θαη όρη παζεηηθά.
Δπηδεηθλύεη ηνλ ηξόπν ιύζεο πξνβιήκαηνο
κε θαηαλνεηό θαη αλαιπηηθό ηξόπν
Τπνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε όιεο
ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

5. Γπαζηηπιόηηηερ:

5.1. Φάζε 1:Πξνζαλαηνιηζκόο

5.2. Φάζε 2: Παξνπζίαζε
λένπ ζέκαηνο

Ο εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο γηα
ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξάθεη ηα
πεξηερόκελα ηνπ θαη ηε ζύλδεζή ηνπο κε
πξνεγνύκελε γλώζε(νξηζκνί δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξία) θαη θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία
δηεμαγσγήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα κέξε
θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ο εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ηηο θαηλνύξηεο έλλνηεο.
Αλαιύεη ηε δνκή δεδνκέλσλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ζε κηα δνκή δεδνκέλσλ κε νξηζκνύο θαη
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5.3. Φάζε 3: Γνκεκέλε
πξαθηηθή - εμάζθεζε

5.4. Φάζε 4: Καζνδεγνύκελε
πξαθηηθή - εμάζθεζε

παξαδείγκαηα(δνκή δεδνκέλσλ γηα ζρνιείν). Η
αλάιπζε γίλεηαη πξνθνξηθά θαη νπηηθά γηα ηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ.
Αθόκα, ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί πνιιέο
εξσηήζεηο θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα
δηαηππώζνπλ ηα δηθά ηνπο παξαδείγκαηα
ειέγρνληαο ηελ ζσζηή αθνκνίσζε ηεο λέαο
γλώζεο(δνκή δεδνκέλσλ γηα ηειεθσληθό
θαηάινγν, dvd club). Ο εθπαηδεπηηθόο ζε απηό
ην ζεκείν πξνζθέξεη αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο
καζεηέο δηνξζώλνληαο ηπρόλ ιάζε θαη
παξαλνήζεηο ζηηο λέεο έλλνηεο θαη αλ ρξεηαζηεί
δηδάζθεη μαλά όζα νη καζεηέο δελ έρνπλ
θαηαιάβεη θαη δελ κπνξνύλ λα ηα αλαπαξάγνπλ
ζσζηά. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε νκαδηθή
δξαζηεξηόηεηα κε ζέκα δνκέο δεδνκέλσλ ζηα
θηλεηά ηειέθσλα (επαθέο). Σέινο, ν
εθπαηδεπηηθόο πεξηγξάθεη ηηο ζηαηηθέο θαη
δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ηνπο
κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο κε νξηζκνύο,
ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο θαη παξαδείγκαηα.
Ο εθπαηδεπηηθόο θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο
ιύλνληαο έλα πξόβιεκα ρξήζεο κνλνδηάζηαησλ
πηλάθσλ. ε απηό ην ζεκείν ρξεζηκνπνηνύληαη
ηερληθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Πξνζδηνξηζκόο
ηνπ
πξνβιήκαηνο,
Αλαπαξάζηαζε
ηνπ
πξνβιήκαηνο,
Δπηινγή
ηεο
ζηξαηεγηθήο,
Δθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, Αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ). Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ
ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ
επηιέγεη θαη εθηειεί ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο, ώζηε ζηηο επόκελεο θάζεηο λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ηηο αλαπηύμνπλ θαη νη
ίδηνη. Ο εθπαηδεπηηθόο αλαιύεη ην πξόβιεκα θαη
εμεγεί θάζε επηινγή ηνπ θαηά ηε ιύζε ηνπ,
αλαπαξάγνληαο έηζη ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεηαη.
Πξνσζείηαη νπζηαζηηθά ν ζπκπεξηθνξηζκόο κε
ηελ
κίκεζε
ηνπ
ηξόπνπ
ζθέςεο
ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ από ηνπο καζεηέο.
Οη καζεηέο θαινύληαη λα ιύζνπλ κόλνη ηνπο έλα
πξόβιεκα κε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα κε
ηνλ εθπαηδεπηηθό λα παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν. Ο
εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηε δνπιεηά ησλ
καζεηώλ θαη ζε όπνηεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη ή
ηνπ
δεηεζεί
επεκβαίλεη
παξέρνληαο
αλαηξνθνδόηεζε είηε κε δηνξζώζεηο είηε κε
επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο πνξείαο ησλ καζεηώλ.
ε απηό ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα
εθηηκήζεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζε
ζρέζε κε ην πξόβιεκα πνπ ιύλνπλ θαη λα
δηαπηζηώζεη ην βαζκό αθνκνίσζεο ηεο λέαο
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γλώζεο κε βάζε ηνλ αξηζκό θαη ην είδνο ησλ
ιαζώλ πνπ θάλνπλ θαηά ηε ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηα ζηάδηα
ηνπ κνληέινπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ όπσο ηνπο
έδεημε ζηελ πξνεγνύκελε θάζε ν εθπαηδεπηηθόο.

5.5. Φάζε 5: Αλεμάξηεηε
πξαθηηθή - εμάζθεζε

Οη καζεηέο επηιύνπλ πξνβιήκαηα ρσξίο θακία
βνήζεηα από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Η θάζε απηή ζα
πξέπεη λα αξρίζεη εθόζνλ νη καζεηέο έρνπλ
επηδόζεηο πάλσ από 85% ζηελ πξνεγνύκελε
θάζε. Αλ ν ρξόλνο ην επηηξέπεη ε θάζε απηή
κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην ζρνιείν, δηαθνξεηηθά
απνηειεί εξγαζία γηα ην ζπίηη. θνπόο απηήο ηεο
θάζεο είλαη λα ηειεηνπνηεζεί θαη λα δηαηεξεζεί
ε λέα γλώζε. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα
δηνξζώζεη ηηο ιύζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ζην
επόκελν κάζεκα δίλνληαο αλαηξνθνδόηεζε
ζηνπο καζεηέο θαη ιύλνληαο όζεο λέεο απνξίεο
δεκηνπξγεζνύλ.
Δπγαλεία
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο κε PowerPoint
Βηληενπξνβνιέαο
Κηλεηά ηειέθσλα καζεηώλ
Πίλαθαο
Σεηξάδηα καζεηώλ

6. Μέζα:

Δκπαιδεςηικοί πόποι
ρνιηθό βηβιίν καζεηή «Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό
Πεξηβάιινλ»
Φσηνγξαθίεο από ην δηαδίθηπν
Αξρείν παξνπζίαζεο
Πίνακαρ 1: Πεπιγπαθή Δκπαιδεςηικού εναπίος

2.2 Ροή Γπαζηηπιοηήηυν
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Παξνπζίαζε γξαθήκαηνο πνπ αλαδεηθλύεη ηελ ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ.

Φάζε 1:
Πξνζαλαηνιηζκόο

Φάζε 2:
Παξνπζίαζε λένπ
ζέκαηνο

Δηζαγσγή
καζήκαηνο

Πεξηγξαθή δνκώλ
δεδνκέλσλ

Φάζε 3:
Γνκεκέλε

Δπίδεημε ιύζεο
πξνβιήκαηνο από

πξαθηηθή -εμάζθεζε

εθπαηδεπηηθό

Φάζε 4:
Καζνδεγνύκελε

Λύζε πξνβιήκαηνο

πξαθηηθή -εμάζθεζε

από καζεηέο

Φάζε 5:
Αλεμάξηεηε

Φύιιν εξγαζίαο κε
πξνβιήκαηα γηα ην

πξαθηηθή -εμάζθεζε

ζπίηη

σήμα 1: Ροή Γπαζηηπιοηήηυν

2.3 Ανάλςζη
ύνθεηυν
Απλούζηεπερ

Γπαζηηπιοηήηυν

Γομέρ Γεδομένυν και Αλγόπιθμοι - Μονοδιάζηαηοι Πίνακερ
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Παξνπζίαζε γξαθήκαηνο/σλ πνπ παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ησλ ζύλζεησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε απινύζηεξεο.

Ειζαγωγή Μαθήμαηορ
Αλαθνξά
πεξηερνκέλσλ

ύλδεζε κε
πξνεγνύκελε
γλώζε

Πεξηγξαθή
ππνρξεώζεσλ
καζεηώλ

σήμα 2: Η ύνθεηη Γπαζηηπιόηηηα «Διζαγυγή Μαθήμαηορ»

Με βάζε «Models of Teaching» Bruce Joyce, Marsha Weil with Emily Calhoun,
Forward by James M. Wolf (sixth edition)
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Πεπιγπαθή Δομών Δεδομένων
Οξηζκόο Γνκήο
Γεδνκέλσλ

Λεηηνπξγίεο Γνκήο
θαη παξαδείγκαηα

Υξήζε Δπαθώλ
Κηλεηνύ

Καηαγξαθή
Λεηηνπξγηώλ

πδήηεζε ζηελ ηάμε

Πεξηγξαθή
θαηεγνξηώλ δνκώλ
δεδνκέλσλ θαη
κνλνδηάζηαηνπ
πίλαθα
σήμα 3 Η ύνθεηη Γπαζηηπιόηηηα «Πεπιγπαθή Γομών Γεδομένυν»
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Επίδειξη λύζηρ πποβλήμαηορ από εκπαιδεςηικό
Πξνζδηνξηζκόο
ηνπ πξνβιήκαηνο

Αλαπαξάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο

Δπηινγή ηεο
ζηξαηεγηθήο

Δθηέιεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο

Αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ

σήμα 4 Η ύνθεηη Γπαζηηπιόηηηα «Δπίδειξη λύζηρ πποβλήμαηορ από
εκπαιδεςηικό»

Υξεζηκνπνηείηαη ην δηδαθηηθό κνληέιν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (The ProblemSolving Model) ησλ Eggen, Kauchak από ην βηβιίν " Strategies for teachers
Teaching content and thinking skills" Paul D. Eggen, Donald P. Kauchak (fourth
edition).
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Λύζη πποβλήμαηορ από μαθηηέρ
Πξνζδηνξηζκόο
ηνπ πξνβιήκαηνο

Αλαπαξάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο

Δπηινγή ηεο
ζηξαηεγηθήο

Δθηέιεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο

Αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ

σήμα 5 Η ύνθεηη Γπαζηηπιόηηηα «Λύζη πποβλήμαηορ από μαθηηέρ»

Υξεζηκνπνηείηαη ην δηδαθηηθό κνληέιν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (The ProblemSolving Model) ησλ Eggen, Kauchak από ην βηβιίν " Strategies for teachers
Teaching content and thinking skills" Paul D. Eggen, Donald P. Kauchak (fourth
edition).
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3

Ανάλςζη ηος Δκπαιδεςηικού εναπίος με βάζη ηιρ Γιαζηάζειρ Πεπιγπαθήρ
ηυν Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηυν

ην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη θάζε κία δξαζηεξηόηεηα ησλ θάζεσλ, όπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην,
ρξεζηκνπνηώληαο ην επεμεξγαζκέλν ιεμηιόγην ηεο ηαμηλνκίαο “The Dialog Plus Learning Activities Taxonomy”.

3.1 Φάζη 1

Ειζαγωγή Μαθήμαηορ
Αλαθνξά
πεξηερνκέλσλ

ύλδεζε κε
πξνεγνύκελε
γλώζε

Πεξηγξαθή
ππνρξεώζεσλ
καζεηώλ

Σύπορ

Σεσνική

Assimilative
Listening
Reading
Viewing

Assimilative
Skim Reading

Communicative
Discussing

Communicative
Question and
answer

Assimilative
Listening
Reading

Assimilative
Skim Reading

Ρόλοι

Individual
learner
Facilitator

Individual
learner
Facilitator

Individual
learner
Facilitator

Αλληλεπίδπαζη
Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous
Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous
Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Πίνακαρ 2: Ανάλςζη ηηρ Φάζηρ 1

Δπγαλεία/
Τπηπεζίερ
Hardware
Computer,
Projector
Software
Text, image
viewer

Δκπαιδεςηικοί
Πόποι

Slide

Student book

Hardware
Computer,
Projector
Software
Text viewer

Slide

ΜΠ-ΗΜ01. Γηδαθηηθά κνληέια θαη εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο

Αηνκηθή Δξγαζία

3.2 Φάζη 2
Πεπιγπαθή Δομών Δεδομένων
Οξηζκόο Γνκήο
Γεδνκέλσλ

Λεηηνπξγίεο Γνκήο

Σύπορ

Σεσνική

Communicative
Presenting

Productive
Presentation

Individual
learner
Facilitator

Communicative
Presenting

Productive
Presentation

Individual
learner
Facilitator

θαη παξαδείγκαηα

Υξήζε Δπαθώλ
Κηλεηνύ

Καηαγξαθή
Λεηηνπξγηώλ

Experiential
Exploring

Productive
Writing

Experiential
Case study

Group
participant

Productive
Assignment

Group
participant

Communicative
Presenting

Communicative
Discussion

Individual
learner
Facilitator

Communicative
Presenting

Productive
Presentation

πδήηεζε ζηελ ηάμε

Πεξηγξαθή
θαηεγνξηώλ δνκώλ
δεδνκέλσλ θαη
κνλνδηάζηαηνπ
πίλαθα

Ρόλοι

Individual
learner
Facilitator

Αλληλεπίδπαζη
Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous
Who
Group based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous
Who
Group based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Δπγαλεία/
Τπηπεζίερ
Hardware
Computer, Projector
Software
Text, image viewer
Hardware
Computer, Projector
Software
Text, image viewer

Δκπαιδεςηικοί
Πόποι
Slide

Slide

Hardware
Mobile phone

Notebook

Hardware
Computer, Projector
Software
Text, image viewer

Slide

Slide

Πίνακας 3: Ανάλυση της Φάσης 2
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3.3 Φάζη 3
Επίδειξη λύζηρ πποβλήμαηορ
από εκπαιδεςηικό
Πξνζδηνξηζκόο
ηνπ πξνβιήκαηνο

Αλαπαξάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο

Δπηινγή ηεο
ζηξαηεγηθήο

Δθηέιεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο

Αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ

Σύπορ

Σεσνική

Ρόλοι

Assimilative
Listening
Reading

Assimilative
Reading

Individual
learner
Facilitator

Productive
Drawing

Productive
Exercise

Individual
learner
Facilitator

Communicative
Presenting

Communicative
Articulate
reasoning

Productive
Writing

Productive
Exercise

Communicative
Critiquing

Communicative
Articulate
reasoning

Αλληλεπίδπαζη

Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Δπγαλεία/
Τπηπεζίερ
Hardware
Computer,
Projector
Software
Text viewer

Δκπαιδεςηικοί
Πόποι

Slide

Board

Individual
learner
Facilitator

Individual
learner
Facilitator

Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Individual
learner
Facilitator

Board

Board

Πίνακαρ 4: Ανάλςζη ηηρ Φάζηρ 3
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3.4 Φάζη 4
Λύζη πποβλήμαηορ από μαθηηέρ
Πξνζδηνξηζκόο
ηνπ πξνβιήκαηνο

Αλαπαξάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο

Δπηινγή ηεο
ζηξαηεγηθήο

Δθηέιεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο

Αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ

Σύπορ

Σεσνική

Ρόλοι

Assimilative
Reading

Assimilative
Reading

Individual
learner
Facilitator

Productive
Drawing

Productive
Exercise

Individual
learner
Facilitator

Communicative
Presenting

Communicative
Articulate
reasoning

Productive
Writing

Productive
Exercise

Communicative
Critiquing

Communicative
Articulate
reasoning

Individual
learner
Facilitator

Αλληλεπίδπαζη
Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Δκπαιδεςηικοί
Πόποι

Notebook

Board

Notebook

Board

Notebook

Board

Slide

Who
One to One
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Individual
learner
Facilitator

Individual
learner
Facilitator

Δπγαλεία/
Τπηπεζίερ
Hardware
Computer,
Projector
Software
Text
viewer

Who
Class based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Πίνακαρ 5: Ανάλςζη ηηρ Φάζηρ 4
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3.5 Φάζη 5
Σύπορ

Φύιιν εξγαζίαο κε
πξνβιήκαηα γηα ην
ζπίηη

Productive
Writing

Σεσνική

Productive
Exercise

Ρόλοι

Individual
learner

Αλληλεπίδπαζη
Who
Individual
Medium
Face to face
Timing
Synchronous

Δπγαλεία/
Τπηπεζίερ

Δκπαιδεςηικοί
Πόποι

Worksheet

Πίνακαρ 6: Ανάλςζη ηηρ Φάζηρ 5
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Αηνκηθή Δξγαζία

Τπόμνημα

ην θεθάιαην απηό επεμεγείηαη ην ιεμηιόγην ηεο ηαμηλνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηε κνξθή ηνπ
παξαθάησ πίλαθα:
Τπόμνημα
Γιάζηαζη

Έννοια

Η δηάζηαζε πεξηγξαθήο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ π.ρ
Τύπορ

H ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ηεο
δηάζηαζεο π.ρ.
communicative: discussing

Σύπνο

Assimilative
Listening
Reading
Viewing

Σύπνο

Communicative
Discussing

Σύπνο

Communicative
Presenting

Σύπνο

Experiential
Exploring

Σύπνο

Productive
Writing

Σύπνο

Productive
Drawing

Σύπνο
Σερληθή

Communicative
Critiquing
Assimilative
Skim Reading

Δπεξήγηζη
Μηθξή πεξηγξαθή ηεο
έλλνηαο π.ρ. Επικοινωνία
μεηαξύ ηων
εμπλεκομένων πόλων ζε
επίπεδο ζςζήηηζηρ
Αθνκνίσζε ηνπ πιηθνύ
αθνύγνληαο ηνλ
εθπαηδεπηηθό ή
δηαβάδνληαο ην θείκελν
ηεο παξνπζίαζεο ή
βιέπνληαο ηηο εηθόλεο
ηεο παξνπζίαζεο
Δπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ξόισλ ζε
επίπεδν ζπδήηεζερ
Δπηθνηλσλία κεηαμύ
εκπιεθνκέλσλ ξόισλ ζε
επίπεδν παξνπζίαζεο
πιηθνύ
Πεηξακαηηζκόο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζε
επίπεδν εμεξεύλεζεο κε
ζπζθεπέο θηλεηώλ
ηειεθώλσλ
Παξαγσγή ζε επίπεδν
γξαπηήο εξγαζίαο
Παξαγσγή ζε επίπεδν
δεκηνπξγίαο ζρήκαηνο
Δπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ξόισλ ζε
επίπεδν θξηηηθήο.
Αθνκνίσζε ζε επίπεδν
πξόρεηξνπ δηαβάζκαηνο
Δπηθνηλσλία ζε επίπεδν
εξσηήζεσλ θαη
απαληήζεσλ

Σερληθή

Communicative
Question and answer

Σερληθή

Productive
Presentation

Σερληθή

Experiential
Case study

Μειέηε πεξίπησζεο
θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Productive
Assignment

Γεκηνπξγία
αλαηηζέκελεο εξγαζίαο

Σερληθή

Παξνπζίαζε PowerPoint
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Τπόμνημα
Σερληθή

Communicative
Discussion

Σερληθή

Assimilative
Reading

Σερληθή

Productive
Exercise

Δπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ξόισλ ζε
επίπεδν ζπδήηεζερ
Αθνκνίσζε ζε επίπεδν
πξνζεθηηθήο αλάγλσζεο
εθθώλεζεο άζθεζεο
Παξαγσγή γξαπηήο
άζθεζεο γηα επίηεπμε
θαηαλόεζεο
Δπηθνηλσλία ζε επίπεδν
ζαθνύο αηηηνιόγεζεο
Δθπαηδεπόκελνο –
καζεηήο ηάμεο

Σερληθή

Communicative
Articulate reasoning

Ρόινο

Individual learner

Ρόινο

Group participant

Μέινο νκάδαο

Ρόινο

Facilitator

Δθπαηδεπηηθόο

Αιιειεπίδξαζε

Who
Class based

ε επίπεδν ζρνιηθήο
ηάμεο
ε επίπεδν νκάδαο δύν
καζεηώλ

Αιιειεπίδξαζε
Αιιειεπίδξαζε
Αιιειεπίδξαζε
Δξγαιεία
Δξγαιεία
Δξγαιεία

Who
Group based
Medium
Face to face
Timing
Synchronous
Hardware
Computer
Hardware
Projector
Hardware
Mobile phones

Πξόζσπν κε πξόζσπν
ύγρξνλε – Μέζα ζηελ
ηάμε
Η/Τ εθπαηδεπηηθνύ
Βηληεόπξνβνιέαο
Κηλεηά ηειέθσλα
εθπαηδεπνκέλσλ

Δξγαιεία

Software
Text, image viewer

PowerPoint

Δξγαιεία

Notebook

Σεηξάδην εξγαζηώλ
εθπαηδεπνκέλνπ

Δξγαιεία

Board

Πίλαθαο ζρνιηθήο ηάμεο

Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη

Slide

Παξνπζίαζε
εθπαηδεπηηθνύ

Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη

Student Book

ρνιηθό βηβιίν καζεηή

Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη

Worksheet

Φύιιν εξγαζίαο κε
αζθήζεηο γηα εμάζθεζε ζην
ζπίηη
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