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Θέµα: «Προτεινόµενες διορθώσεις στο βιβλίο του ΑΕΠΠ» 

 

 

Αγα̟ητέ κ. Πάρεδρε, 
 
Παρακαλώ λάβετε υ̟όψη τις διορθώσεις στο βιβλίο του ΑΕΠΠ ̟ου ̟ροτείνονται:  



Προτεινόµενες ∆ιορθώσεις 

α/α Σελίδα Παρατηρήσεις 

1 28 Ο 3ος τρό̟ος ανα̟αράστασης αλγορίθµων είναι µε «φυσική γλώσσα κατά 
βήµατα». Το «κατά βήµατα» είναι εκείνο ̟ου διαφορο̟οιεί τον τρό̟ο αυτό µε 
εκείνον του «ελεύθερου κειµένου». 
Θα ήταν σκό̟ιµο το «κατά βήµατα» να γίνει bold και να συµ̟εριληφθεί στον 
αγγλικό όρο ̟ου δίνει το βιβλίο.  

2 31 
Γραµµή 
24 

«Όλες οι εντολές σε έναν αλγόριθµο α̟οτυ̟ώνονται µε διαφορετικό χρώµα α̟ό το όνοµα 
του αλγορίθµου και τις διάφορες σταθερές και µεταβλητές». Θα ήταν σκό̟ιµο και το 
βελάκι της εκχώρησης να είναι µ̟λε στα ̟αραδείγµατα του βιβλίου, αφού 
συµβολίζει την εντολή εκχώρησης. 

3 37 
γραµµή 
18 

Στο ̟αράδειγµα της Ε̟ίλεξε το «αλλιώς» να γίνει µ̟λε  

4 37 
Γραµµή 
25 

«…όταν ισχύει (ή δεν) ισχύει η συνθήκη….»  
Θα ̟ρέ̟ει να γίνει:   
«…όταν ισχύει (ή δεν ισχύει) η συνθήκη….» 

5 38 Στο διάγραµµα ροής στις εντολές Εκτύ̟ωσε ̟ρέ̟ει να µ̟ουν εισαγωγικά στις 
φράσεις: βαρύς-ψηλός κ.τ.λ.   

6 45 
Γραµµή 
15 

«...ο ̟ρώτος δι̟λασιάζεται αγνοώντας το δεκαδικό µέρος, ενώ ο δεύτερος…» 
Να αφαιρεθεί το «αγνοώντας το δεκαδικό µέρος» αφού δεν ̟ροκύ̟τει 
δεκαδικό όταν δι̟λασιάζουµε έναν ακέραιο αριθµό.   

7 46 
Γραµµή 
4 

«… το κόµµα ως δεκαδικό σηµείο.» 
Ενώ στο ̟αράδειγµα της σελίδας 38, το ο̟οίο είναι σε ψευδογλώσσα, 
χρησιµο̟οιείται η τελεία ως δεκαδικό σηµείο.  

8 46 
Γραµµή 
14 

Να ̟ροστεθούν οι div και mod στους αριθµητικούς τελεστές   

9 148 
Γραµµή 
15 

Να ̟ροστεθεί το σύµβολο ^ (ύψωση σε δύναµη) στους ειδικούς χαρακτήρες.  Η 
άνω τελεία στους ειδικούς χαρακτήρες δεν συµβολίζει τί̟οτα. Nα αφαιρεθεί. 

10 153 
 

Οι τελεστές div και mod εφαρµόζονται µόνο σε θετικούς. Ας ̟ροστεθεί αυτός ο 
̟εριορισµός και στο βιβλίο εκεί ό̟ου ορίζονται αυτοί οι τελεστές (σελ 153, στο 
̟εριθώριο του βιβλίου) για να µη ψάχνουν οι εκ̟αιδευτικοί την εγκύκλιο. 

11 156 
Γραµµή 
20 

Αν ε̟ιτρέ̟εται (ό̟ως συµβαίνει στα ̟ερισσότερα βαθµολογικά) έκφραση 
αριθµητική ή λογική στις εντολές εξόδου ̟.χ. Γράψε α+β, θα ̟ρέ̟ει να 
συµ̟εριληφθεί η «έκφραση» εκεί ̟ου ̟εριγράφεται η λειτουργία της Γράψε. 

12 157 Στο ̟αράδειγµα της σελίδας 158 µετά το ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ακολουθεί το όνοµα του ̟ρογράµµατος, σε αντίθεση µε όλα τα υ̟όλοι̟α 
̟αραδείγµατα του βιβλίου (σελίδες 175, 177, 179, 180). Προτείνεται να 
διαγραφεί. 

13 173 
Γραµµή 
5 

Το ΑΛΛΙΩΣ να γίνει µ̟λε   

14 177 
Γραµµή 
29 

Να µ̟ει τόνος στο λογικό τελεστή Η΄   



 
Γενική ̟αρατήρηση 

Γενικότερα ̟αρατηρούνται κά̟οιες µικρές διαφορές στο συντακτικό µεταξύ των τριών τρό̟ων 
ανα̟αράστασης αλγορίθµου ̟ου υ̟άρχουν στο βιβλίο (Ψευδογλώσσα, ΓΛΩΣΣΑ, ∆ιάγραµµα 
ροής). Για ̟αράδειγµα: 
 

 
 
Γενικότερα είναι λογικό να υ̟άρχουν διαφορές µεταξύ των τριών τρό̟ων ανα̟αράστασης 
αλγορίθµων, αφού ακριβώς είναι διαφορετικοί. Όµως ο σκο̟ός του µαθήµατος δεν είναι η 
εκµάθηση της γλώσσας ̟ρογραµµατισµού ΓΛΩΣΣΑ µε έµφαση στο διαφορετικό συντακτικό 
της σε σχέση µε τη ψευδογλώσσα. Ε̟οµένως, θα διευκόλυνε την ανεµ̟όδιστη ανά̟τυξη της 
αλγοριθµικής σκέψης των µαθητών αν και εφόσον ΓΛΩΣΣΑ και ψευδογλώσσα είχαν το ίδιο 
συντακτικό. 
 

 

Ο Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης 

 

 

 

Πανσεληνάς Γιώργος 

1 46 
Γραµµή 
4 

Στη σελίδα 148 ̟ου αφορά στη ΓΛΩΣΣΑ χρησιµο̟οιείται η τελεία ως 
διαχωριστικό για το δεκαδικό µέρος. 
∆ηλαδή, στη ψευδογλώσσα χρησιµο̟οιείται το κόµµα και στη ΓΛΩΣΣΑ η τελεία. 
 (Η εντολή Γράψε 3,56  στη Ψευδογλώσσα έχει α̟οτέλεσµα   3,56 και στη 
ΓΛΩΣΣΑ 3 56) 

2 46 
Γραµµή 
5 

«Αλφαριθµητικές: σχηµατίζονται α̟ό ο̟οιουσδή̟οτε χαρακτήρες εντός δι̟λών 
εισαγωγικών» 
Ενώ στο ̟αράδειγµα της σελίδας 36 χρησιµο̟οιούνται µονά εισαγωγικά. Στη 
Ψευδογλώσσα χρησιµο̟οιούνται δι̟λά. Στο διάγραµµα ροής χρησιµο̟οιούνται 
µονά. 
 
Στη σελίδα 149 (γραµµή 8)  ̟ου αφορά στη ΓΛΩΣΣΑ: «Οι χαρακτήρες ̟ρέ̟ει να 
βρίσκονται µέσα σε α̟λά εισαγωγικά.»  
∆ηλαδή, σε ψευδογλώσσα δι̟λά εισαγωγικά και στη ΓΛΩΣΣΑ µονά. 

3 179 Στην εντολή Για της ΓΛΩΣΣΑΣ (σελ 179) χρησιµο̟οιούµε το στοιχείο «µε βήµα», 
ενώ στην εντολή Για της ψευδογλώσσας (σελ 44) χρησιµο̟οιούµε το «µε_βήµα».  
∆ηλαδή, στη ψευδογλώσσα υ̟άρχει κενό και στη ΓΛΩΣΣΑ το underscore. 


