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Ηράκλειο  23-02-2010 
Αρ. Πρωτ.: 116 
 
Προς : 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 

Κοιν: 
1. Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και ∆/θµιας 

Εκπ/σης Κρήτης 
2. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆/θµιας 
Εκπ/σης  Κρήτης 

3. ∆/νση και Γραφεία ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου και Ν. Λασιθίου 

 

 

    

 

 

 

Θέµα: «Ερωτήµατα για το Πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον - ΓΕΛ» 

 

 
Προκειµένου να διασαφηνιστούν σηµεία ̟ου αφορούν στην εκµάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση του 
µαθήµατος «Ανά̟τυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον», ̟αρακαλώ α̟αντήστε στα 
̟αρακάτω ερωτήµατα: 
 

1. Οι ̟αράγραφοι µε τα λυµένα ̟αραδείγµατα στο Τετράδιο Μαθητή ̟εριέχουν 
µερικούς ̟ρόσθετους όρους ΘΕΩΡΙΑΣ: 
- Ρίζα(), στην ψευδογλώσσα (σελ. 18) 
- αραιός ̟ίνακας (σελ. 32) 
- ταξινόµηση µε ε̟ιλογή (σελ. 38) 
- δεύτερη ̟αρατήρηση για τη ΓΙΑ (σελ. 78) 
- Παράλληλοι ̟ίνακες (σελ. 88) 
- τριγωνικός ̟ίνακας (σελ. 97) 
Θεωρούνται εντός εξεταστέας ύλης; Μ̟ορεί να ζητηθεί α̟ό το µαθητή κάτι ̟ου στη διατύ̟ωσή 
του, ή στη ζητούµενη α̟άντησή του, ̟εριλαµβάνει κά̟οια α̟ό τις έννοιες «αραιός ̟ίνακας», 
«ταξινόµηση µε ε̟ιλογή», «Παράλληλοι ̟ίνακες», «τριγωνικός ̟ίνακας»; Μ̟ορεί να 
χρησιµο̟οιήσει ο µαθητής σε ψευδογλώσσα την «ψευδοσυνάρτηση» Ρίζα(); Μ̟ορεί ο µαθητής 
να µεταβάλλει το µετρητή (ή την αρχική /τελική τιµή του) µιας ΓΙΑ µέσα στο βρόχο του; Το 



«χρησιµο̟οιείται όταν έχουν δεδοµένο ̟λήθος ε̟αναλήψεων» στο βιβλίο του µαθητή δεν 
α̟οκλείει τη θετική α̟άντηση στο ̟αρα̟άνω ερώτηµα. Η δεύτερη υ̟όδειξη της σελίδας 78 του 
Τετραδίου Μαθητή την α̟οκλείει. 

 
2. Όταν µια συνάρτηση αλλάζει το ̟εριεχόµενο των ̟αραµέτρων της, οι αλλαγές αυτές 

ε̟ιστρέφουν ̟ίσω στις ̟ραγµατικές ̟αραµέτρους; 
 

3. Στην  εντολή «Ε̟ίλεξε» της ψευδογλώσσας µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί «συνθήκη» (βιβλίο  
µαθητή, σελ 37, στο ̟εριθώριο).  
Μ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί «συνθήκη» στην «Ε̟ίλεξε» της ΓΛΩΣΣΑΣ;  
Στο σχολικό βιβλίο δεν αναφέρεται τέτοια ̟ερί̟τωση. Αν η α̟άντηση είναι θετική ̟αρακαλώ 
να συµ̟εριληφθεί στο σχολικό βιβλίο (βιβλίο µαθητή, σελ. 173). 

 

 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το µάθηµα είναι Πανελλαδικώς εξεταζόµενο ̟αρακαλώ ό̟ως η α̟άντησή 
σας κοινο̟οιηθεί στην αρµόδια Κεντρική Ε̟ιτρο̟ή Εξετάσεων καθώς και στα Γενικά Λύκεια της χώρας 
µέσω των αρµόδιων Γραφείων και ∆/νσεων Εκ̟αίδευσης. 
 

 

Ο Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης 

 

Πανσεληνάς Γιώργος 


