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Σημείωση της συγγραφέα 

 

Το εγχειρίδιο "Προώθηση των δεξιοτήτων διδασκαλίας σας με τη χρήση 

αλγορίθμων και προγραμματισμού" θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 

προώθηση της ιδέας των αλγοριθμικών και προγραμματικών στοιχείων για το περιβάλλον 

της τάξης, επισημαίνοντας τα σημαντικότερα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν 

μέσω αυτής της προσέγγισης διδασκαλία-μάθηση μη-υπολογιστικών κλάδων. 

 Ο καινοτόμος χαρακτήρας του εγχειριδίου μπορεί επίσης να διαπιστωθεί στη δομή 

και το περιεχόμενό του. Αντί να κάνει μια μακρά, δύσκολο να κατανοήσει δημοσίευση, 

το εγχειρίδιο θα δώσει το έναυσμα για "πρόσκληση για δράση". 

Η διεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση των εννοιών των μαθηματικών, 

της φυσικής, της χημείας και της γεωγραφίας ενισχύεται με την εισαγωγή αλγοριθμικών 

και προγραμματικών στοιχείων. Επιπλέον, η μεταφορά μπορεί να φτάσει σε άλλα επίπεδα 

επίσημης εκπαίδευσης ή ακόμα και να χρησιμοποιηθεί σε άτυπη εκπαίδευση. Η 

δυνατότητα μεταφοράς μπορεί να αυξηθεί με τη δυνατότητα διάδοσης του εγχειριδίου σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταφράζοντάς το σε γλώσσες διαφορετικές από αυτές που 

προβλέπονται στο σχέδιο. 

Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει σχέδια μαθήματος που θα αναπτυχθούν από τους 

εταίρους και μόλις τα κεφάλαια ολοκληρωθούν, το εγχειρίδιο θα συγκεντρωθεί και όλοι 

οι εταίροι θα πρέπει να λάβουν πληροφορίες από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς (10 

καθηγητές από κάθε χώρα). 

Ωστόσο, το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να διανέμεται και σε έντυπη μορφή, το 

οποίο θα παρέχει πρόσβαση σε ευρύτερη κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών που είναι εξοικειωμένοι με το στυλό και το χαρτί. Ο επιδιωκόμενος 

αντίκτυπος είναι να εξοπλιστεί ο εκπαιδευτικός με τις απαιτούμενες πληροφορίες / 

γνώσεις και δεξιότητες, που θα του επιτρέψουν να κρατήσει τα μαθήματά του με 

αλγοριθμικά και προγραμματικά στοιχεία. Το εγχειρίδιο θεωρείται ένα σημαντικό βήμα 
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για όλους τους εκπαιδευτικούς στην τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη 

των εγκάρσιων ικανοτήτων σε ένα τυπικό σενάριο στην τάξη. 

Η πιλοτική εφαρμογή του εγχειριδίου θα επικεντρωθεί όχι μόνο στο περιεχόμενό 

του αλλά και στην πρακτική χρήση των πληροφοριών και των οδηγιών που περιέχει. 

Μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική δοκιμή, θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχόλια και θα 

εφαρμοστούν όλες οι εύλογες απαιτήσεις.  

 

 

 Της Eliza Marinela SOTIRESCU 
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1. Εισαγωγή στους αλγορίθμους και τον προγραμματισμό 

 

1.1. Εισαγωγή στους αλγορίθμους 

    Ένας αλγόριθμος είναι ένα σχέδιο, μια λογική βήμα-προς-βήμα διαδικασία για την 

επίλυση ενός προβλήματος. Οι αλγόριθμοι συνήθως γράφονται ως διάγραμμα ροής ή σε 

ψευδοκώδικα. 

Το κλειδί για οποιαδήποτε εργασία επίλυσης προβλημάτων είναι να καθοδηγήσετε τη 

διαδικασία σκέψης σας. Το πιο χρήσιμο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε 

να ρωτάτε «Τι γίνεται αν το κάναμε έτσι;» Η διερεύνηση διαφορετικών τρόπων επίλυσης 

ενός προβλήματος μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση του καλύτερου τρόπου επίλυσής 

του. 

Όταν σχεδιάζετε έναν αλγόριθμο, εξετάστε εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι 

επίλυσης του προβλήματος. 

Ένας αλγόριθμος είναι μια περιγραφή του πώς πρέπει να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα. 

Εάν έχετε ψήνει καφετιά, ξέρετε ότι πρώτα πρέπει να μαζέψετε υλικά, να τα μετρήσετε, 

να τα αναμίξετε, να προετοιμάσετε το τηγάνι, να θερμάνετε το φούρνο και να 

μαγειρέψετε. 



CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming  

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 1 – Η αλγοριθμική περιγραφή είναι σαν μια συνταγή 

Πηγή: momsrecipesandmore.blogspot.gr 

Εάν ξεχάσετε τη ζάχαρη, δεν γεύονται καλά και πρέπει να αρχίσετε πάλι. 

Ο καθορισμός των σωστών βημάτων, η σωστή και ολοκληρωμένη παρακολούθησή τους 

και η μάθηση από τα λάθη είναι όλα μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού αλγορίθμων. 

1.2. Αλγόριθμοι και η σημασία τους 

Για να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για την εκτέλεση διαδικασιών, είναι 

απαραίτητο: 

 Σχεδιάστε τον αλγόριθμο για να περιγράψετε τον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας. 

 Χρησιμοποιήστε μια γλώσσα προγραμματισμού για να εκφράσετε τον αλγόριθμο 

σε ένα πρόγραμμα. 

 Εκτελέστε το πρόγραμμα στον υπολογιστή 

Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι αλγόριθμοι είναι 

ανεξάρτητοι από τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται και ότι κάθε 

αλγόριθμος μπορεί να εκφράζεται σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και να 

εκτελείται σε διαφορετικούς υπολογιστές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 

σχεδιασμός αλγορίθμων αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της επιστήμης των υπολογιστών. Ο 

σχεδιασμός ενός αλγορίθμου είναι μια απαιτητική πνευματική δραστηριότητα, πολύ πιο 

δύσκολη από την έκφραση του αλγορίθμου ως προγράμματος. 
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Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό αλγορίθμων 

είναι η δημιουργικότητα και η διορατικότητα (Goldschlager and Lister, 1988), ενώ δεν 

υπάρχει γενικός κανόνας, δηλαδή δεν υπάρχει αλγόριθμος για τον σχεδιασμό 

αλγορίθμων! 

1.3. Αλγοριθμική σχεδίαση 

Σχεδιασμός Αλγορίθμου: 

 περιλαμβάνει ένα σύνολο οδηγιών για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, 

 μετακινεί το πρόβλημα από τη φάση μοντελοποίησης στο στάδιο της 

λειτουργίας, 

 το σύνολο των οδηγιών πρέπει να είναι διαδοχικές, πλήρεις, ακριβείς και να 

έχουν ένα σαφές τελικό σημείο, 

 αν προορίζεται για έναν υπολογιστή, ο αλγόριθμος πρέπει να περιλαμβάνει μια 

σειρά εργασιών που γράφονται με τρόπο που ο υπολογιστής είναι σε θέση να 

εκτελέσει. 

1.4. Κατανόηση του προβλήματος 

Πριν από τον σχεδιασμό ενός αλγορίθμου, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι το πρόβλημα 

είναι πλήρως κατανοητό. Υπάρχουν πολλά βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για 

να κατανοήσετε πραγματικά το πρόβλημα: 

 Ποιες είναι οι εισροές στο πρόβλημα; 

 Ποια θα είναι τα αποτελέσματα του προβλήματος; 

 Με ποια σειρά χρειάζονται οδηγίες; 

 Ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν στο πρόβλημα; 

 Επαναλαμβάνονται οι περιοχές του προβλήματος; 

Μόλις κατανοηθούν αυτά τα βασικά πράγματα, είναι καιρός να σχεδιάσουμε τον 

αλγόριθμο. 

1.5. Ψευδοκώδικας 

Τα περισσότερα προγράμματα αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας γλώσσες 

προγραμματισμού. Αυτές οι γλώσσες έχουν συγκεκριμένη σύνταξη που πρέπει να 

χρησιμοποιείται έτσι ώστε το πρόγραμμα να λειτουργεί σωστά. Ο ψευδοκώδικας δεν είναι 
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γλώσσα προγραμματισμού, είναι ένας απλός τρόπος περιγραφής μιας 

σειράς οδηγιών που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη σύνταξη. 

Κοινή ψευδοκωδικοποίηση 

Δεν υπάρχει αυστηρή δέσμη τυποποιημένων σημειώσεων για ψευδοκώδικα, αλλά 

μερικές από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες είναι: 

INPUT – δείχνει ότι ένας χρήστης θα εισάγει κάτι 

OUTPUT – δείχνει ότι θα εμφανιστεί μια έξοδος στην οθόνη 

WHILE – ένα βρόχο (επανάληψη που έχει μια προϋπόθεση στην αρχή) 

FOR – ένας βρόχος μέτρησης (επανάληψη) 

REPEAT – UNTIL – ένα βρόχο (επανάληψη) που έχει μια κατάσταση στο τέλος 

IF – THEN – ELSE – μια επιλογή (επιλογή) στην οποία γίνεται επιλογή 

όλες οι οδηγίες που εμφανίζονται μέσα σε μια επιλογή ή μια επανάληψη είναι συνήθως 

οδοντωτές 

 

 

 

 

1.6. Διαγράμματα ροής 
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Ένα διάγραμμα ροής είναι ένα διάγραμμα που αντιπροσωπεύει ένα 

σύνολο οδηγιών. Τα κυκλώματα διαγράμμισης χρησιμοποιούν συνήθως τυποποιημένα 

σύμβολα για να αντιπροσωπεύουν τους διάφορους τύπους οδηγιών. Αυτά τα σύμβολα 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του διαγράμματος ροής και δείχνουν τη βήμα προς 

βήμα λύση στο πρόβλημα. 
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1.7. Ακολουθία 

Ακολουθία σε αλγόριθμους 

Ένας αλγόριθμος είναι ένα σχέδιο, ένα σύνολο βήμα προς βήμα οδηγίες για την επίλυση 

ενός προβλήματος. Υπάρχουν τρία βασικά δομικά στοιχεία (κατασκευάσματα) που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό αλγορίθμων: 

 ανάλυση αλληλουχίας 

 επιλογή 

 επανάληψη 

Αυτά τα δομικά στοιχεία βοηθούν στην περιγραφή λύσεων σε μορφή έτοιμη για 

προγραμματισμό. 

                

 

 

         1.7.1   Αλγοριθμικός Σχεδιασμός: Ακολουθία 

Κατά το σχεδιασμό αλγορίθμων, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα τα βήματα 

παρουσιάζονται με τη σωστή σειρά. Αυτό είναι γνωστό ως αλληλούχιση και μπορεί να 

εμφανίζεται σε ψευδοκώδικα ή διαγράμματα ροής. 

Ο αλγόριθμος δημιουργίας καφέ της προηγούμενης ενότητας περιλαμβάνει απλά βήματα 

που πρέπει να εκτελεστούν διαδοχικά: 

 Τα βήματα εκτελούνται μία φορά τη φορά και όχι παράλληλα, 

 Κάθε βήμα εκτελείται μόνο μία φορά, 

 εντολή εκτέλεσης είναι η σειρά με την οποία γράφονται τα βήματα, 

 εκτέλεση του τελευταίου βήματος τερματίζει τον αλγόριθμο. 

Ένας τέτοιος αλγόριθμος δεν είναι ευέλικτος, καθώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί ώστε 

να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την 

αναπόφευκτη κατάσταση που σε κάποιο σημείο το δοχείο καφέ είναι άδειο ή η κατάσταση 

όταν το ρομπότ χρειάζεται να χειριστεί πολλές αιτήσεις για καφέ ή προσαρμοσμένες 

αιτήσεις για γάλα ή ζάχαρη. 

Το συμπέρασμα είναι ότι ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι απλώς ένας συνδυασμός 

βημάτων σε μια ακολουθία δεν θα μας οδηγήσει μακριά και χρειάζονται πιο ευέλικτες 
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δομές για να σχεδιάσουμε αλγορίθμους ικανούς να απεικονίσουν 

ρεαλιστικά πραγματικές καταστάσεις ζωής. 

           1.8 Αλγοριθμικός Σχεδιασμός: Επιλογή 

Μια πιο προηγμένη δομή που παρέχει ευελιξία είναι η επιλογή. Χρησιμοποιώντας την 

επιλογή, μπορούμε να βελτιώσουμε το βήμα 2.1 του προηγούμενου παραδείγματος 

αλγορίθμου καφέ-maker ως εξής (Goldschlager και Lister, 1988): 

(2.1.1) take coffee jar off the shelf 

(2.1.2) if jar is empty 

  then get new jar from cupboard 

(2.1.3) remove lid from jar 

Βλέπουμε την εισαγωγή μιας κατάστασης στο βήμα 2.1.2. Η προϋπόθεση είναι ότι το 

βάζο είναι κενό. Εάν πληρείται η προϋπόθεση, τότε ισχύει μια υπό όρους εντολή η οποία 

είναι "πάρτε νέο βάζο από το ντουλάπι". Αυτή είναι η γενική μορφή στην οποία 

εκφράζεται η δομή επιλογής: 

If condition  

then step  

Η συνθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει κάθε είδους περίσταση που όταν είναι αληθές 

χρειάζεται την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου βήματος. 

Φυσικά, στην πραγματική ζωή υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που 

προκύψει μια συγκεκριμένη περίσταση. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, η 

δομή επιλογής μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να παρέχονται εναλλακτικά βήματα προς 

εκτέλεση. 

Ας υποθέσουμε έναν απλό αλγόριθμο για την οδήγηση ενός αυτοκινήτου, ο οποίος πρέπει 

να εξυπηρετήσει την περίπτωση που το αυτοκίνητο χρειάζεται καύσιμο: 

(1) start car 

(1.1) if fuel indicator on 

then drive to the nearest gas station 

else drive to work 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο εναλλακτικών βημάτων, 

οπότε η κατάσταση (ένδειξη καυσίμου ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη) καθορίζει 

το βήμα που πρέπει να εκτελεστεί με βάση την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. 



CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming  

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι βελτιώσεις 

και η χρήση της επιλογής μπορούν να παράγουν έναν πολύ πιο ρεαλιστικό αλγόριθμο 

ικανό να χειριστεί τις περισσότερες περιστάσεις χωρίς απροσδόκητα αποτελέσματα: 

(1) wash car 

(1.1) if feeling lazy 

  then drive to the car wash to get it washed 

(1.2) wash it by hand 

Το βήμα 1.1 μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω: 

(1.1.1) buy a token 

(1.1.2) wait in line 

(1.1.3) have the car washed 

Το βήμα 1.1.3 μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω: 

(1.1.3.1) drive into the car wash 

(1.1.3.2) check that all doors and windows are closed 

(1.1.3.3) get out of the car 

(1.1.3.4) put token to the machine 

(1.1.3.5) wait until washing cycle and drying is finished 

(1.1.3.6) get into the car 

(1.1.3.7) drive away 

Περισσότερη ευελιξία μπορεί να εισαχθεί στους αλγορίθμους εκμεταλλευόμενοι την 

ένθετη επιλογή. Σκεφτείτε τον ακόλουθο αλγόριθμο για έναν πεζό που διασχίζει ένα 

δρόμο στη διασταύρωση ζέβρας. 

if light is green  

 then proceed 

 else stop 

Αυτό το παράδειγμα περιέχει μία επιλογή και μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω ως: 

if no light or light is blinking green 

 then proceed with caution 

 else if light is red 

  then stop 

else proceed 

Αυτό το τελευταίο παράδειγμα περιέχει δύο επιλογές. Η δεύτερη επιλογή είναι ένθετη μέσα στο πρώτο 

και εκτελείται μόνο αν το φως είναι κόκκινο. 
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1.9 Αλγοριθμικός Σχεδιασμός: Επανάληψη 

Η επανάληψη είναι η επανάληψη μιας διαδικασίας σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Οι 

επαναλήψεις λειτουργιών είναι κοινές στον προγραμματισμό υπολογιστών, δεδομένου 

ότι επιτρέπουν την επεξεργασία διαδοχικών πολλαπλών τμημάτων δεδομένων. Αυτό 

γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας ένα "while βρόχο" ή "for βρόχο". Αυτοί οι βρόχοι θα 

επαναλάβουν μια διαδικασία έως ότου επιτευχθεί κάποιος αριθμός ή περίπτωση. 

Με απλά λόγια, η επανάληψη σημαίνει επανάληψη του ίδιου βήματος αρκετές φορές. 

 

Εικόνα 2 – Τελική έκδοση του αλγόριθμου παραγωγής καφέ 

Πηγή: okclipart.com 

Οι αλλοιωμένοι αλγόριθμοι θα πρέπει να τηρούν τρεις σημαντικές αρχές: 

1. Μια επαναληπτική διαδικασία επαναλαμβάνει (επαναλαμβάνει) μια συγκεκριμένη 

δευτερεύουσα διαδικασία. 

2. Κάθε επανάληψη πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον μία τιμή. 

3. Πρέπει να υπάρχει κάποια κατάσταση υπό την οποία η επανάληψη τερματίζεται. 

Και η επανάληψη πρέπει να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. 

Ένας πολύ απλός αλγόριθμος για κατανάλωση δημητριακών πρωινού μπορεί να 

αποτελείται από αυτά τα βήματα (BBC Bitesize KS3 Θέματα: Εναλλαγή): 

(1) put cereal in bowl 

(2) add milk to cereal 

(3) spoon cereal and milk into mouth 

(3.1) repeat step 3 until all cereal and milk is eaten 
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(4) rinse bowl and spoon 

Αυτό που βλέπουμε στο βήμα 3.1 είναι η εισαγωγή μιας ενέργειας που είναι μια 

κατάσταση που ελέγχεται κάθε φορά που συμβαίνει μια επανάληψη. Η συνθήκη 

εισάγεται με τις λέξεις επαναλάβετε (repeat) και μέχρι (until). Χωρίς την προϋπόθεση, ο 

αλγόριθμος δεν θα ήξερε πότε να σταματήσει. Η προϋπόθεση, στην περίπτωση αυτή, είναι 

να ελέγξετε εάν το γάλα και τα σιτηρά τρώγονται. Εάν η προϋπόθεση αυτή είναι ψευδής 

(εξακολουθεί να υπάρχει γάλα και δημητριακά στο μπολ), τότε εμφανίζεται μια άλλη 

επανάληψη. Εάν η κατάσταση είναι αληθινή (δεν υπάρχει πλέον γάλα και δημητριακά 

στο κύπελλο), τότε δεν υπάρχουν περισσότερες επαναλήψεις. 

Η γενική μορφή είναι: 

repeat 

 part of the algorithm 

until condition 

Η συνθήκη που έπεται μετά από αυτό ονομάζεται κατάσταση τερματισμού. 

Η εμφάνιση της επανάληψης ονομάζεται βρόχος. 

Η επανάληψη επιτρέπει την απλοποίηση των αλγορίθμων, δηλώνοντας ότι ορισμένα 

βήματα θα επαναληφθούν έως ότου αναφερθεί διαφορετικά. Αυτό κάνει τους 

αλγόριθμους σχεδιασμού γρηγορότερους και απλούστερους, επειδή δεν χρειάζεται να 

περιλαμβάνουν πολλά περιττά βήματα (BBC Bitesize KS3 Θέματα: Εναλλαγή). 

Μια πιο προηγμένη χρήση της επανάληψης είναι η χρήση των ένθετων βρόχων. Ένας 

φωτισμένος βρόχος είναι ένας βρόχος μέσα σε έναν βρόχο, ένας εσωτερικός βρόχος μέσα 

στο σώμα ενός εξωτερικού. Πώς λειτουργεί αυτό είναι ότι το πρώτο πέρασμα του 

εξωτερικού βρόχου ενεργοποιεί τον εσωτερικό βρόχο, ο οποίος εκτελεί την ολοκλήρωση. 

Στη συνέχεια, το δεύτερο πέρασμα του εξωτερικού βρόχου ενεργοποιεί ξανά τον 

εσωτερικό βρόχο. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσει ο εξωτερικός βρόχος. 

Όταν ένας βρόχος είναι ενωμένος μέσα σε ένα άλλο, εκτελούνται αρκετές επαναλήψεις 

του εσωτερικού βρόχου για κάθε μία επανάληψη του εξωτερικού βρόχου. 

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δεδομένα στην παρακάτω φόρμα, που 

περιλαμβάνουν πολλές σειρές αναγνωριστικών. Για κάθε σειρά συμβόλων έχει 

καταγραφεί ένας μεταβλητός αριθμός μετρήσεων. ο αριθμός αναγνώσεων για κάθε 

αναγνωριστικό εμφανίζεται στη στήλη «πόσα»: 

 

ID Πόσα Ενδείξεις 
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200 3 110 30 10 

201 5 2 46 109 57 216 

202 2 10 500 

 

Ο στόχος μας είναι να διαβάσουμε τα δεδομένα και να παρουσιάσουμε ένα συνοπτικό διάγραμμα που 

δείχνει τον μέσο όρο κάθε ανάγνωσης ανά IND ως εξής: 

ID  Μ.Ο 

200  50 

201  86 

202  255 

Έτσι θα μπορούσε να φαίνεται ο αλγόριθμος: 

read first ID and howMany 

 repeat 

  display ID 

   repeat 

    read and sum up this ID’s howMany readings  

    calculate and display average for ID 

   until end of howMany readings 

   read next ID 

 until end of ID 

Εξετάζοντας τον αλγόριθμο παρατηρούμε εύκολα ότι ο εξωτερικός βρόχος ελέγχει τον 

αριθμό των γραμμών και ο εσωτερικός βρόχος ελέγχει το περιεχόμενο κάθε γραμμής. 

Επομένως, 3 αναγνωριστικά οδηγούν σε 3 σειρές και κάθε σειρά θα εμφανίζει μόνο έναν 

μέσο όρο υπολογιζόμενο με την προσθήκη όλων των μετρήσεων για να πάρει το άθροισμά 

τους και να χωριστεί με τον αριθμό των μετρήσεων για να πάρει τον μέσο όρο. 

 

1.9.1 Αντιπροσωπεύοντας την επανάληψη 

Υπάρχουν δύο τρόποι αντιπροσώπευσης αλγορίθμων: 

 ψευδοκώδικας 

 διάγραμμα ροής 

Αντιπροσωπεύοντας την επανάληψη στον ψευδοκώδικα 

Η γραφή σε ψευδοκώδικα μοιάζει με τη γραφή σε μια γλώσσα προγραμματισμού. 

Κάθε βήμα του αλγορίθμου γράφεται σε μία σειρά κώδικα, με σειρά. 
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Σκεφτείτε αυτό τον απλό αλγόριθμο έξι βημάτων για τον καθαρισμό 

των δοντιών σας: 

 ορίστε τον αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών σε 0 

 τοποθετήστε οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα 

 χρησιμοποιήστε οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε ένα δόντι 

 να αυξήσετε τον αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών κατά 1 

 εάν ο αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών < 32 επιστροφή στο βήμα 3 

 ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα 

Με κάθε επανάληψη, πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν θα συνεχιστεί η 

επανάληψη ή όχι. Οι αποφάσεις αντιπροσωπεύονται ως επιλογή. 

Στον ψευδοκώδικα, ο αλγόριθμος θα έμοιαζε έτσι: 

αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών = 0 

τοποθετήστε οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

      Διαδικασία καθαρισμός_δοντιών 

      αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών = αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών + 1 

ΜΕΧΡΙ αριθμός _καθαρισμένων_δοντιών = 32 

Καθαρίστε οδοντόβουρτσα 

1.9.2 Αντιπροσωπεύοντας την επανάληψη σε ένα διάγραμμα ροής 

Ένα διάγραμμα ροής χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τα βήματα ενός αλγορίθμου. 

Σε ένα διάγραμμα ροής, ο αλγόριθμος θα φαίνεται έτσι: 
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Εικόνα 3 – Επιστροφή/Επανάληψη 

         Πηγή: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.3 Τι είναι λογική σκέψη; 

Η λογική σκέψη είναι η διαδικασία εφαρμογής κανόνων για την επίλυση προβλημάτων. 

Οι αλγόριθμοι σχεδιάζονται ως ένα σύνολο βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν για 

την επίλυση ενός προβλήματος. Παράλληλα, καθορίζεται ένα σύνολο κανόνων. Για 

παράδειγμα, η επιλογή βασίζεται σε κανόνες: 

 εάν πληρούται μια προϋπόθεση, κάνετε αυτό 

 εάν όχι, κάνετε αυτό 

Αυτοί οι κανόνες διέπουν τη διαδρομή που ακολουθείται μέσω του αλγορίθμου. 
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                                                Εικόνα 4 – Λογική σκέψη 

                              Πηγή: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.4 Γιατί να χρησιμοποιήσετε λογική σκέψη; 

 

Οι αλγόριθμοι είναι οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος που 

δημιουργείται μαζί με κανόνες που αποφασίζουν ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσετε 

όταν αντιμετωπίζεται μια απόφαση. 

Κατά την προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος, μπορεί να βρεθούν περισσότερες από 

μία λύσεις. Ένας διαφορετικός αλγόριθμος μπορεί να κατασκευαστεί από κάθε λύση. Η 

λογική σκέψη καθορίζει εάν οι αλγόριθμοι θα λειτουργήσουν προβλέποντας τι συμβαίνει 

όταν ακολουθούνται τα βήματα του αλγορίθμου - και οι κανόνες που συνίστανται σε 

αυτές. 

Οι προβλέψεις από κάθε αλγόριθμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκριθούν οι 

λύσεις και να αποφασιστεί το καλύτερο. 

Λογική σκέψη στην πράξη 

Παράδειγμα: Είστε αρκετά μεγάλοι για να οδηγείτε; 

Κοιτάξτε αυτόν τον απλό αλγόριθμο ψευδοκώδικα για την εκπόνηση αν είστε αρκετά 

μεγάλοι για να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο: 
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OUTPUT Πόσο χρονών είσαι?' 

INPUT ο χρήστης εισάγει την ηλικία του 

STORE την είσοδο του χρήστη στη μεταβλητή ηλικίας 

IF ηλικία > 17 THEN 

 OUTPUT ‘Είσαι αρκετά μεγάλος για να οδηγείς αυτοκίνητο!' 

ELSE IF ηλικία < 17 THEN  

 OUTPUT 'Είσαι πολύ μικρός για να οδηγείς αυτοκίνητο.' 

Αυτός ο αλγόριθμος έχει ένα σφάλμα. Η λογική σκέψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

καθορίσει ποιο είναι το σφάλμα. 

Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις σε αυτόν τον αλγόριθμο. Ο πρώτος έλεγχος αν η ηλικία είναι 

μεγαλύτερη από 17. Η δεύτερη ελέγχει αν η ηλικία είναι μικρότερη από 17. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογική σκέψη για να προβλέψουμε τα αποτελέσματα 

αυτού του αλγορίθμου. Λογικά, είναι ξεκάθαρο ότι η ηλικία ενός ατόμου μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από 17, μικρότερη από 17, ή να είναι στην πραγματικότητα 17. Από αυτό, 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τιμές στον αλγόριθμο για να κάνετε 

προβλέψεις: 

 Ένας κανόνας υπάρχει για να ελέγξετε αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη από 17. 

Εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη από 17, ο αλγόριθμος θα εκπέμπει 'Είστε 

αρκετά μεγάλος για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο!' 

 Ένας κανόνας υπάρχει για να ελέγξετε αν η ηλικία είναι μικρότερη από 17. Εάν 

η ηλικία είναι μικρότερη από 17, ο αλγόριθμος θα εκπέμπει 'Είστε πολύ νέος 

για να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο'. 

 Δεν υπάρχει κανένας κανόνας για να ελέγξετε αν η ηλικία είναι ίση με 17. Εάν 

η ηλικία είναι ίση με 17, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. 

Η λογική μας λέει ότι πρέπει να προστεθεί ένας κανόνας ή να αλλάξουν οι υφιστάμενοι 

κανόνες. Ο αλγόριθμος μπορεί να επιδιορθωθεί είτε από τους δύο: 

 Προσθήκη νέου κανόνα – ELSE IF ηλικία = 17 OUTPUT ‘Είστε αρκετά μεγάλος 

για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο!’ 

 ή την τροποποίηση του πρώτου κανόνα – IF ηλικία >= 17 OUTPUT ‘Είστε αρκετά 

μεγάλος για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο!’ 

Κάθε λύση θα λειτουργούσε. 
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2. Διδακτικός σχεδιασμός με χρήση προγραμματισμού και αλγοριθμικών στοιχείων 

σε μη υπολογιστικούς κλάδους 

2.1   Διδασκαλία της Γεωγραφίας μέσω Αλγορίθμων και Προγραμματισμού - 

Σχέδια Μαθήματος Γεωγραφίας 

2.1.1 Ταξίδι στην Ανταρκτική 

2.1.2 Πρόγραμμα μαθήματος - Γεωγραφικές συντεταγμένες 

2.1.3 Έργο μαθήματος - Βιοκλιματικές Ζώνες 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 

 

 Στις 10 Αυγούστου 1897, το πλοίο "Belgica" έθεσε την 

άγκυρα του από το λιμάνι της Αμβέρσας στην 

Ανταρκτική, τη γη του αιώνιου πάγου, στην πρώτη 

εκστρατεία που είχε ως σκοπό όχι την ανακάλυψη νέων 

εδαφών, αλλά τη διεξαγωγή πολύπλοκων 

επιστημονικών ερευνών και παρατηρήσεων, η πρώτη 

εκστρατεία που πέρασε ολόκληρο τον πολικό χειμώνα 

στη μέση του αυστραλιανού πάγου. 

  Η αποστολή είχε διεθνή χαρακτήρα, καθώς και ο 

Νορβηγός εξερευνητής Roald Amundsen, Antoine Dobrowolski (μετεωρολόγος) και ο 

Henryk Arctowski (γεωλόγος) - και οι δύο από την Πολωνία - ο γιατρός Frederick Cook 

από την Αμερική και ο Ρουμάνος φυσιοδίφης Emil Racoviţă, εκτός από τους 

Βέλγους. Η πρώτη έρευνα διεξάγεται στην ακτογραμμή της Δυτικής 

Αφρικής, στην τροπική ξηρά περιοχή, όπου πραγματοποιούνται μετρήσεις 

θερμοκρασίας και βροχόπτωσης και διεξάγονται μελέτες ωκεανογραφίας και 

γεωλογίας.  

Το ταξίδι συνεχίζεται στον Ατλαντικό Ωκεανό και η επόμενη στάση είναι στην περιοχή 

του ισημερινού, στην εκβολάδα του Αμαζονίου, στο Macapa όπου μελετώνται τα 

ωκεάνια ρεύματα και συλλέγονται δείγματα φυτών και πετρωμάτων.  
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 Η έρευνα συνεχίζεται στο στενό 

Magellan, στο νότιο τμήμα της Νότιας Αμερικής. Στα 

φιόρδ στην περιοχή αυτή, η αποστολή παραμένει για 

4 εβδομάδες. 

Με αφορμή τις ενδιάμεσες στάσεις στη Χιλή και στις 

όχθες των στενών του Magellan, ο Emil Racovita 

πραγματοποιεί πολύπλοκες έρευνες για τη χλωρίδα 

και την πανίδα. Τον Ιανουάριο του 1898, έγιναν 

μελέτες για το στενό Drake που διαιρεί την Ανταρκτική Αμερική. Το βάθος του ωκεανού 

μετριέται σε αυτό το στενό, απορρίπτοντας την υπόθεση του υποβρυχίου κατωφλίου 

μεταξύ Αμερικής και Ανταρκτικής. 

 Κοντά στην Ανταρκτική γη του Palmer, οι 

εξερευνητές ανακάλυψαν ένα στενό που ονομαζόταν 

"Belgica" (μετά το πλοίο) και αρκετά νησιά (το ένα 

ονόμασε ο Emil Racovita - νησί Cobalcescu). 
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Ο Emil Racovita έχει αναλάβει μια διεξοδική μελέτη 

φαλαινών, πιγκουίνων και άλλων πτηνών της 

Ανταρκτικής, μέσω των οποίων έχει κερδίσει μια καλά 

αποτιθέμενη φήμη. 

 Το ταξίδι τελείωσε και το πλοίο αφέθηκε στο Στενό του Μαγγέλα για να επιστρέψει στο 

Βέλγιο. Ο Νορβηγός Roald Amundsen, ο μελλοντικός κατακτητής του Νότιου Πόλο, θα 

είχε δηλώσει αργότερα ότι ο Emil Racoviţă ήταν για όλους "ανεκτίμητος σύντροφος και 

εξερευνητής γεμάτος έκκληση". 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Mircea Scarlat Εθνικό Παιδαγωγικό Κολλέγιο Αλεξάνδρεια 

Μάθημα: Φυσική Γεωγραφία 

Τάξη: 9η   

Θέμα: Γεωγραφικές Συντεταγμένες 

Τύπος μαθήματος: Μικτό 

Χρόνος: 50 λεπτά. 

Χώρος: Το Γραφείο Γεωγραφίας 

Σκοπός: Γνώση των όρων: γεωγραφικές συντεταγμένες, γεωγραφικό πλάτος, 

γεωγραφικό μήκος. 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

       A1 – για να εντοπίσετε τις κύριες γεωγραφικές συντεταγμένες στον φυσικό χάρτη 

του κόσμου. 

        A2 - καθορισμός γεωγραφικού πλάτους, γεωγραφικού μήκους. 

        A3 - για να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ δύο τοποθεσιών χρησιμοποιώντας 

τον φυσικό χάρτη του κόσμου; 

Διδακτική στρατηγική: κατευθυνόμενη, γνωστική, ευρετική 

Οργάνωση της δραστηριότητας: μετωπική, ατομική, ομαδική εργασία. 

Μέθοδοι και διαδικασίες: ευριστική συνομιλία, χαρτογράφηση. 

Εκπαιδευτικοί πόροι: Εγχειρίδιο, Φυσικός Χάρτης του Κόσμου, Στυλό, Χαρτί. 

 

     Βιβλιογραφία: 

"Geography - manual for the 9th grade" – I. Donisă, A. Donisă, V. Anastasiu, Didactic 

and Pedagogical Publishing House, 2007  

"Didactics of Geography" N. Ilinca Didactic and Pedagogical Publishing House, 2003 

 

Διδακτική δραστηριότητα: 

1. Εισαγωγή 

Καλωσορίσμα μαθητών, παρουσίαση μαθήματος και δραστηριοτήτων μάθησης, 

ανασκόπηση της γνώσης για τη Γη. 
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2. Το κεντρικό τμήμα 

A. Η μέθοδος που πρέπει να εφαρμοστεί λειτουργεί με το χάρτη. 

α. Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να αναλύσουν το χάρτη από τον γεωγραφικό 

άτλαντα. 

β. Ο δάσκαλος εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες. 

γ. Οι μαθητές αναλύουν τον χάρτη και υπολογίζουν την απόσταση μεταξύ της Αμβέρσας 

και του νησιού Cobalcescu. 

δ. Μετά την επίλυση του έργου, οι μαθητές ζητούν από τον καθηγητή να απεικονίσει την 

επίλυση της εργασίας. 

ε. Ο καθηγητής αναλύει τον αλγόριθμο και τη μέθοδο υπολογισμού του χρόνου και της 

απόστασης σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. 

στ. Κάθε μαθητής εξηγεί τον τρόπο επίλυσης των απαιτήσεων και των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων. 

ζ. Οι μαθητές αναπτύσσουν έναν νέο αλγόριθμο για διαμήκεις μετρήσεις. 

η. Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρουσιάσουν τους αλγορίθμους μπροστά από 

την τάξη. 

θ. Οι φοιτητές προτείνουν βελτιώσεις στους αλγόριθμους που παρουσιάζονται. 

 

3. Περίληψη και αξιολόγηση. 

α. Ο καθηγητής, μαζί με τους μαθητές, αναλύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας και 

αξιολογεί το έργο των μαθητών. 

β. Ο δάσκαλος αποδίδει τα θέματα. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1 

Ο Emil Racovita είχε αφήσει στο δρόμο του στο Νότιο Πόλο με το πλοίο Belgica στις 

10 Αυγούστου 1897, από το λιμάνι της Αμβέρσας (Βέλγιο), που βρίσκεται στον παράλληλο 

510 βόρειο γεωγραφικό πλάτος. Είχε περάσει από το Βόρειο Ατλαντικό αλλά είχε 

σταματήσει στην περιοχή της Ισημερινής Περιοχής 00 για να μελετήσει τη χλωρίδα και την 

πανίδα. 

Συνέχισε το ταξίδι του μέσω των στενών Drake, αλλά προσελκύστηκε σε ένα άγνωστο 

έδαφος, το οποίο ονομάστηκε Cobalcescu Island, που βρίσκεται στον παράλληλο 640 νότιο 

γεωγραφικό πλάτος. 

Υπολογίστε την απόσταση που διανύθηκε μεταξύ της Αμβέρσας και του νησιού Cobălcescu. 
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Αντιπροσώπευση σε ψευδοκώδικα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΗ 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 510 ΒΟΡΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΗΣ 640 ΝΟΤΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΦΙΞΗΣ  

Y0=0 

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ =X0-Y0 

ΔΕΙΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΕΛΟΣ 
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Λύση: 

Λιμάνι της Αμβέρσας - σημείο εκκίνησης - 510 βόρειο γεωγραφικό πλάτος 

Ο ισημερινός είναι το ενδιάμεσο σημείο άφιξης - 00 γεωγραφικό πλάτος 

Νησί Cobalcescu - σημείο άφιξης - 640 νότιο γεωγραφικό πλάτος 

 

Συνολική απόσταση = σημείο εκκίνησης - ενδιάμεσο σημείο + σημείο άφιξης 

                            = 510 Βόρειο γεωγραφικό πλάτος -00 + 640 Νότο γεωγραφικό πλάτος = 

1150 γεωγραφικό πλάτος 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 

Έχετε υπόψη σας Αμβέρσα (Βέλγιο) 4°23'Ε γεωγραφικό μήκος E και Ushuaia 

(Αργεντινή) 68 ° 18 'γεωγραφικού μήκους W. Υπολογίστε πόσες ζώνες ώρας είναι μεταξύ 

Αμβέρσας και Ushuaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΗ 

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΝΗΣ 

ΩΡΑΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΤΕΛΟΣ 
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ΛΥΣΗ: 1 ζώνη ώρας έχει 150 γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό μήκος 

μετράται Ανατολικά ή Δυτικά από τον 00 γεωγραφικού μήκους. 

Από το μεσημβρινό 0 έως την Αμβέρσα υπάρχει 1 ζώνη ώρας και μέχρι τις 

Ushuaia υπάρχουν 5 ζώνες ώρας. 

Η απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων: 1 + 5 = 6 ζώνες ώρας 

 

 

 

ΕΓΡΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Mircea Scarlat Εθνικό Παιδαγωγικό Κολλέγιο Αλεξάνδρεια 

Μάθημα: Φυσική Γεωγραφία 

Τάξη: 9η  

Θέμα: Βιοκλιματικές Ζώνες 

Τύπος μαθήματος: Μικτό 

Χρόνος: 50 λεπτά 

Χώρος: Το Γραφείο της Γεωγραφίας 

Σκοπός: Γνώση των όρων: να γνωρίζουμε την επίδραση του ωκεανού στις βιοκλιματικές 

περιοχές 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

       A1 – εντοπίστε σημαντικές βιογεωγραφικές περιοχές χρησιμοποιώντας τον Φυσικό 

Χάρτη του Κόσμου. 

       A2 – να παρουσιάσει τα κύρια κλιματικά χαρακτηριστικά των περιοχών που 

διέσχισαν το ταξίδι χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο. 

       Α3 – να χαρακτηρίσουν τις βιοκλιματικές περιοχές που διασχίζουν; 

 

Διδακτική στρατηγική: κατευθυνόμενη, γνωστική, ευρετική. 

Μέθοδοι και διαδικασίες: ευριστική συνομιλία, περιγραφή, εξήγηση, συνεργασία με το 

χάρτη. 

Εκπαιδευτικοί πόροι: Φυσικός χάρτης του κόσμου 
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                                Ο γεωγραφικός άτλας 

 

Βιβλιογραφικά υλικά: Ilinca, N, Mândruţ, O, (2006) "Applied Didactics of Geography", 

CD Press, Bucharest; 

 

A. Η μέθοδος που πρέπει να εφαρμοστεί λειτουργεί με το χάρτη. 

α. Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να αναλύσουν το χάρτη από τον γεωγραφικό 

άτλαντα. 

β. Ο δάσκαλος εξηγεί την επίδραση του ωκεανού στο κλίμα μέσα από τα ωκεάνια 

ρεύματα. 

γ. Οι μαθητές αναλύουν το χάρτη και εντοπίζουν ρεύματα, κρύα και ζεστά, από την 

περιοχή που αναλύθηκε, το όνομα της οποίας θα πρέπει να σημειωθεί στο σημειωματάριο. 

δ. Μετά την επίλυση του έργου, οι μαθητές ζητούν από τον καθηγητή να απεικονίσει την 

επίλυση της εργασίας. 

ε. Ο δάσκαλος εξηγεί τις διαφορές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης που καθορίζονται από 

τη γειτονιά του ωκεανού. 

στ. Ο δάσκαλος αναλύει τον αλγόριθμο και τον βαθμό κατανόησης του πώς τα θαλάσσια 

ρεύματα επηρεάζουν το κλίμα. 

ζ. Κάθε μαθητής εξηγεί την επίδραση του ωκεανού στη θερμοκρασία σε διάφορα σημεία 

της διαδρομής. 

η. Οι μαθητές αναπτύσσουν έναν νέο αλγόριθμο για τη διαφορά των βροχοπτώσεων. 

Εγώ. Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρουσιάσουν τους αλγορίθμους μπροστά 

από την τάξη. 

Ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές τη σημασία του κλίματος για τους τύπους βλάστησης. 

θ. Οι μαθητές αναλύουν το χάρτη και εντοπίζουν περιοχές βλάστησης κατά μήκος της 

διαδρομής και στη συνέχεια τις γράφουν στο σημειωματάριο. 

μεγάλο.  

ι. Οι μαθητές προτείνουν αλγορίθμους για την ανάλυση περιοχών βλάστησης που 

διασχίζουν. 

κ. Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρουσιάσουν τους αλγόριθμους μπροστά από 

την τάξη. 

 

3. Περίληψη και αξιολόγηση 

α. Ο καθηγητής, μαζί με τους μαθητές, αναλύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας 

και αξιολογεί το έργο των μαθητών. 



CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming  

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

β. Ο δάσκαλος αποδίδει τα θέματα 

 

ΘΕΜΑ 1 

Εξηγήστε πώς η γεωγραφική θέση επηρεάζει το κλίμα από τον Νότιο Πόλο σε 

σχέση με την ακτογραμμή λαμβάνοντας υπόψη το υψόμετρο άνω των 5000 μέτρων, το 

πάχος του πάγου άνω των 3000 μέτρων και τη μεγάλη απόσταση από τον ωκεανό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ ΌΧΙ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -430C 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 200 ΜΜ / ΕΤΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -89,30C 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 50 ΜΜ / 
ΕΤΟΣ 

ΑΡΧΗ 

 

ΕΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΝΟΤΙΟ ΠΗΓΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΜΕ 5000 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΤΕΛΟΣ 
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ΛΥΣΗ: 

Η απόσταση από τον ωκεανό μειώνει την επιρροή της και προκαλεί μείωση της 

βροχόπτωσης στα 50 mm / έτος και το μεγάλο υψόμετρο μειώνει 

τη θερμοκρασία που προκάλεσε τη χαμηλότερη 

θερμοκρασία που καταγράφηκε στον πλανήτη - 89,30C 

(Vostok). 

Στην ακτογραμμή η θερμοκρασία είναι -430C και η 

βροχόπτωση είναι 200mm / year 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

Εξηγήστε τη διαφορά των βροχοπτώσεων μεταξύ της Αμβέρσας και του στενού 

Drake, αν και βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος, 500 βόρεια και νότια. 
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ΛΥΣΗ: 

Στην Αμβέρσα, η ποσότητα της βροχόπτωσης είναι υψηλότερη, επειδή είναι υπό 

ΝΑΙ 

READ THE PRECIPITATION 

ΌΧΙ 

ΚΛΙΜΑ ΚΡΥΑΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑ ΩΚΕΑΝΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΑΡΧΗ 

 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ 
> 1000 ΜΜ / 

ΕΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 
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την επίδραση του θερμού ρεύματος του Βόρειου Ατλαντικού, το 

οποίο ευνοεί την καθίζηση (1000 mm / έτος) και το στενό Drake βρίσκεται υπό την 

επίδραση του κρύου ρεύματος της Ανταρκτικής, η λευκή ήπειρος, η οποία προκαλεί 

μείωση της βροχόπτωσης (250 mm / έτος). 

 

 

ΘΕΜΑ 3 

Προσδιορίστε τον τύπο της 

βιοπεδoκλιματικής περιοχής εάν η 

βροχόπτωση είναι κάτω από 400 mm / έτος 

και η θερμοκρασία είναι πάνω από 300 ° C 

στη δυτική ακτή της Αφρικής και στην 

ανατολική ακτή της Βραζιλίας η βροχόπτωση είναι πάνω από 2000 mm / έτος και η 

θερμοκρασία κάτω 25 ° C. 
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ΌΧΙ 

ΝΑΙ 

READ THE PRECIPITATION 

ΌΧΙ 

ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ 
ΠΑΝΙΔΑΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
<400MM / AN 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

> 300 ° C 

ΑΡΧΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ> = 
2000MM / AN 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

<= 250C 

ΝΑΙ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΩΚΕΑΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΒΡΟΧΟΔΑΣΟΣ 

ΠΟΛΛΑ ΖΩΑ 

ΤΕΛΟΣ 
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ΛΥΣΗ : 

Η μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεων και οι 

υψηλές θερμοκρασίες στην Ανατολή της 

Βραζιλίας προκαλούν την πυκνότητα του 

ισημερινού δάσους, το οποίο περιέχει πολλά 

φυτικά και ζωικά είδη, και τα δέντρα είναι πολύ 

ψηλά.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι χαμηλές βροχοπτώσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Αφρική 

ευνοούν την περιοχή της ερήμου, όπου σχεδόν απουσιάζει η βλάστηση, και υπάρχουν 

μόνο λίγα ζώα τα οποία είναι όλα προσαρμοσμένα στο ξηρό. 
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2. Διδακτικός σχεδιασμό με χρήση προγραμματισμού και αλγοριθμικών στοιχείων 

σε κλάδους μη-υπολογιστών 

 

 

2.2   Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω Αλγορίθμου και Προγραμματισμού - 

Μαθηματικά Σχέδια Μαθημάτων  

2.2.1  Παραμύθι για τη σοφή Πριγκίπισσα Άλγεβρα και τον γενναίο Ιππότη 

του παλτό ενός φοιτητή τέταρτου βαθμού. 

            2.2.2   Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους για να δούμε 

τα κλάσματα 

            2.2.3   Χόρτο στον κήπο 

            2.2.4   Υπολογίζουμε την περιοχή του τετραγώνου και του ορθογωνίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Παραμύθι για τη σοφή Πριγκίπισσα Άλγεβρα 

και ο γενναίος Ιππότης του παλτού ενός φοιτητή τέταρτου βαθμού. 
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Πολύ καιρό πριν, μια σοφή και όμορφη πριγκίπισσα, η Άλγεβρα 

έζησε στην υπέροχη γη που ονομάζεται Μαθηματικά. 

Δυστυχώς, κακοί νάνοι την φυλακίσαν σε ένα παλιό κάστρο. 

Ανακοινώθηκε ότι η απελευθέρωση της πριγκίπισσας θα ήταν 

το χέρι της. 

Αυτό το καθήκον ανάλαβε ο γενναίος Ιππότης μιας ομάδας 

Μαθητών Τέταρτης Τάξης. 

Για να εισέλθει στο κάστρο, ο γενναίος Ιππότης μιας ομάδας 

Μαθητών Τέταρτης Τάξης έπρεπε να βρει τον κώδικα για την 

πύλη. 

Για να γίνει αυτό, επιλέξτε όλα τα κλάσματα ίσα με τον αριθμό στη μέση. 
 

 

 

 

  

Για να περάσει από την πρώτη ο γενναίος Ιππότης μιας ομάδας Μαθητών Τέταρτης 

Τάξης πρέπει να υποδείξει τη σημαία του Βασιλείου των Μαθηματικών γνωρίζοντας ότι 

το ένα τρίτο της σημαίας είναι λευκό και τα δύο τρίτα είναι κόκκινα. 

 

1
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                  1                                                                       2                                       3                                  

 

             

                  4                                                                        5                                        6 

 

Ο γενναίος Ιππότης μιας ομάδας Μαθητών Τέταρτης Τάξης βρίσκεται σε μια μεγάλη 

αίθουσα. Στο πάτωμα υπάρχει ένα αστέρι με οκτώ βραχίονες που δείχνουν προς τις οκτώ 

πόρτες. Μόνο μία πόρτα μπορεί να πάει με ασφάλεια, οι άλλοι οδηγούν στο μπουντρούμι. 

Η δεξιά πόρτα είναι εκεί όπου το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από 1. Θα πρέπει να 

αναφέρετε αυτό το κλάσμα. 
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Ο γενναίος Ιππότης μιας ομάδας Μαθητών Τέταρτης Τάξης βρίσκεται σε ένα τεράστιο 

θάλαμο, στο οποίο υπάρχουν τέσσερις πόρτες με τα γράμματα: P, K, M, G. 

Τρεις από αυτές βρίσκονται στο μπουντρούμι. Μόνο ένας οδηγεί στην πριγκίπισσα. Ποιο 

από αυτά? 

Μπορείτε να τα φτάσετε μεταβαίνοντας από ένα κλάσμα σε ένα κλάσμα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να επεκτείνουμε κάθε επόμενο δύο φορές. Το πρώτο κλάσμα είναι το ήμισυ. 
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      P                                                                                                    K 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                           G 

          M 

 

 

Μόνο το τελευταίο δωμάτιο και οι απότομες σκάλες χωρίζονται από το γενναίο Ιππότη 

μιας ομάδας Μαθητών Τέταρτης Τάξης από την Άλγεβρα. 

Πώς να ανεβείτε στις σκάλες; Προσθέστε κλάσματα γραμμένα στα βήματα των 

σκαλοπατιών. 
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18

1

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ΝΙΚΗ!!! 

 

 Ο γενναίος Ιππότης μιας ομάδας Μαθητών Τέταρτης Τάξης ήρθε στην Άλγεβρα. 

Απλώς πρέπει να νικήσει τους κακούς νάνους και να πάρει το χέρι της πριγκίπισσας. 

                                                   

Οι κακόβουλοι νάνοι θα νικηθούν αν ο γενναίος 

Ιππότης αποκαλύψει το μυστικό τους. 

Οι νάνοι αγαπούν τα γλυκά. 

Το ένα τρώει 1/4 κέικ κακάου και 1/4 κέικ κεράσι για 

πρωινό, 1 κέικ κακάου και 2 κέικ κεράσι για 

μεσημεριανό γεύμα και 1/4 πίτα βατόμουρου για 

δείπνο. 

 

Το μυστικό των νάνων είναι πόσα κέικ κάθε μέρα τρώει κάθε ένας? 
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2.2.2 Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους για να 

δούμε τα κλάσματα 

Μαθηματικό μάθημα με στοιχεία προγραμματισμού - ένα σενάριο μαθήματος στην 

4η τάξη (δημοτικό σχολείο), 45 λεπτά 

1. Μαθησιακά αποτελέσματα 

a) Γνώση 

 ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει την ικανότητα να ενεργεί σε κλάσματα 

 ο μαθητής θα μάθει τους κανόνες δημιουργίας αλγορίθμων 

b) Δεξιότητες 

 ο μαθητής θα ασκήσει το σχεδιασμό απλών αλγορίθμων 

 ο μαθητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο για να λειτουργήσει 

σε κλάσματα 

c) Στάσεις / Μαλακές δεξιότητες 

 ο μαθητής θα ασκεί την ικανότητα να σκέφτεται λογικά κατά τη δημιουργία 

αλγορίθμων 

 ο μαθητής θα εργαστεί σε μια ομάδα 

 ο μαθητής θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς του 

II. Μέθοδοι και μορφές εργασίας 

 εργασία σε ομάδες των δύο 

 καταιγισμός ιδεών  

III. Διδακτικό υλικό / πόροι 

 βιβλίο μαθηματικών 

 είδη γραφείου - χαρτί, μολύβι 

IV. Η πορεία του μαθήματος: 

1) Εισαγωγή 

α. Καλωσόρισμα 

β. Παρουσίαση θέματος μαθήματος 
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2) Κύριο μέρος 

α. Ο δάσκαλος δίνει τα προετοιμασμένα σύνολα εργασιών  

β. Παρουσίαση του σκοπού του μαθήματος (χρησιμοποιώντας απλούς αλγορίθμους 

για την επίλυση αινίγματα) 

γ. Κατανομή των φοιτητών στις ομάδες, που παραδίδουν είδη γραφείου 

δ. Εργασία σε ομάδες - αλγόριθμοι εργασίας σχετικά με τα κλάσματα 

ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο διοικητικό συμβούλιο 

3) Περίληψη και αξιολόγηση 

α. Ασκήσεις για το σπίτι - "Ελέγξτε αν μπορείτε" από το τμήμα συνήθων κλασμάτων. 
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V. Παράρτημα 

Παράρτημα 1 

 Ο αλγόριθμος για να ελέγξετε αν το κλάσμα είναι ίσο με έναν ακέραιο αριθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταχωρίστε την τιμή του μετρητή - c 

s=c/d 

Καταχωρίστε την τιμή παρανομαστή - δ 

πληκτρολογήστε την τιμή ενός 

ακέραιου αριθμού - i 

Αν s = i 
ΟΧΙ ΝΑΙ 

το κλάσμα είναι ίσο 

με έναν ακέραιο 

αριθμό 

το κλάσμα δεν είναι 

ίσο με ένα σύνολο 

number 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

ΑΡΧΗ 
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Παράρτημα 2 

 Έλεγχος αν το ένα τρίτο της σημαίας είναι λευκό και τα δύο τρίτα είναι κόκκινα 

 

 

 

  

Είναι η σημαία 

χωρισμένη σε τρία ίσα 

μέρη; 

ΝΑΙ 
ΌΧΙ 

Κοιτάξτε την πρώτη σημαία 

Είναι το ένα τρίτο της 

σημαίας λευκό; 

ΝΑΙ ΌΧΙ 

 

Κοιτάξτε την 

επόμενη 

σημαία 

 Είναι τα δύο άλλα 

μέρη της σημαίας 

κόκκινα; 

ΝΑΙ 

Καταχωρίστε τον 

αριθμό της σημαίας 

 

ΤΕΛΟΣ 

ΌΧΙ 

 

ΑΡΧΗ 
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Παράρτημα 3 

Ελέγξτε εάν το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από 1 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΗ 

Καταχωρίστε την τιμή του μετρητή - c 

Καταχωρίστε την τιμή παρανομαστή - δ 

 

Είναι c μεγαλύτερο 

από d; 

ΝΑΙ 
ΌΧΙ 

Το κλάσμα είναι 

μεγαλύτερο από 1 

Το κλάσμα δεν είναι 

μεγαλύτερο από 1 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Παράρτημα 4 

Δύο φορές την κλασματική επέκταση 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΑΡΧΗ 

Καταχωρίστε την τιμή του μετρητή - c 

 

Καταχωρίστε την τιμή παρανομαστή - δ 

 

c = 2 * c 

Γράψε
 
𝑐

𝑑
 

d = 2 * d 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Παράρτημα 5 

Προσθέτοντας κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΗ 

Καταχωρίστε την τιμή παρανομαστή - d 

c = c1 + c2 

Γράψε
 
𝑐

𝑑
 

 

ΤΕΛΟΣ 

Καταχωρίστε την τιμή του πρώτου μετρητή – c1 

Καταχωρίστε την τιμή του δεύτερου μετρητή – c2 



CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming  

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

2.2.3 Χορτάρι στον κήπο 

    Ο κηπουρός είχε το καθήκον να φυτέψει χορτάρι σε ένα οικόπεδο, η επιφάνεια του 

οποίου δεν ήταν απλή φιγούρα, τετράγωνο ή ορθογώνιο. Ήταν ένα πολύγωνο αλλά όχι με 

σωστές γωνίες. 

    Το πρόβλημα ήταν ότι όταν αγοράζετε σπόρους γρασιδιού, πρέπει να επιλέξετε ένα 

πακέτο και κάθε πακέτο να παράγεται για μια συγκεκριμένη περιοχή σποράς. Κάθε χρόνο, 

ο κηπουρός αγόραζε σπόρους για σπορά, αλλά ήταν πάντα πάρα πολύ ή πολύ λίγο, τα 

οικόπεδα όπου δούλευε είχαν πολύ διαφορετικές διαστάσεις και σχήματα. 

    Αυτή τη φορά, ο κηπουρός πήρε νωρίτερα το σχέδιο και τις διαστάσεις του οικοπέδου. 

Αξιοποιώντας το γεγονός ότι η επιφάνεια του οικοπέδου μπορεί να χωριστεί σε 

τετράγωνα και ορθογώνια, ο κηπουρός υπολόγισε και συνόψισε τα χωράφια των 

επιμέρους τμημάτων του οικοπέδου και χάρη σε αυτό μπορούσε να αγοράσει τη σωστή 

ποσότητα σπόρων. 
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2.2.4 Υπολογίζουμε την περιοχή του τετραγώνου και του ορθογωνίου 

 

Μαθηματικό μάθημα με στοιχεία προγραμματισμού - σενάριο μαθήματος στην 5η τάξη 

(δημοτικό σχολείο), 45 λεπτά 

I. Learning outcomes 

a) Η γνώση 

 ο μαθητής θα θυμάται τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο 

 ο μαθητής θα μάθει τύπους για τον υπολογισμό της επιφάνειας ενός τετραγώνου 

και ενός ορθογωνίου 

 ο μαθητής θα θυμάται τις μονάδες της επιφάνειας 

β) Δεξιότητες 

 ο μαθητής θα ασκεί την ικανότητα να σχεδιάζει παράλληλες και κάθετες γραμμές 

 ο μαθητής θα αναπτύξει την ικανότητα να τηρεί 

 ο μαθητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο για τον υπολογισμό 

του πεδίου πολυγώνου με πλευρές κάθετες μεταξύ τους 

γ) Στάσεις / Μαλακές δεξιότητες 

 ο μαθητής θα ασκήσει την ικανότητα της λογικής σκέψης 

 ο μαθητής θα εργαστεί σε μια ομάδα 

 ο μαθητής θα μοιραστεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του 

 ο μαθητής θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς του 

II. Μέθοδοι και μορφές εργασίας 

 εργασία σε ομάδες των δύο  

III. Διδακτικό υλικό / πόροι: 

 βιβλίο μαθηματικών 

 την κάρτα με τον αλγόριθμο συμπεριφοράς 

 προετοιμασμένα διαγράμματα πολυγώνων 
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 προμήθειες γραφείου 

 μολύβια, γόμες, γραμμές, σετ τετραγώνων 

IV. Η πορεία του μαθήματος: 

1. Εισαγωγή 

α. Καλωσόρισμα 

β. Παρουσίαση του μαθήματος 

2. Κύριο μέρος 

α. Επαναδιατύπωση πληροφοριών σχετικά με ένα τετράγωνο και ένα 

ορθογώνιο και τις ιδιότητές τους 

β. Παρουσίαση του σκοπού του μαθήματος (ανάπτυξη του αλγορίθμου για 

τον υπολογισμό της περιοχής του πολυγώνου) 

γ. Κατανομή μαθητών στις ομάδες 

o  την παράδοση αναλώσιμων γραφείου 

δ. Εργασία σε ομάδες - ορισμός βημάτων για τον υπολογισμό της περιοχής 

πολυγώνου 

ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο διοικητικό συμβούλιο 

3. Περίληψη και αξιολόγηση 

α. Εργασία στο σπίτι - υπολογισμός της επιφάνειας σε διαφορετικά 

διαχωρισμένα τετράγωνα και ορθογώνια 
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V. Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1 
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Παράρτημα 2 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 
5 



CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming  

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Παράρτημα 3 

Το αλγοριθμικό μοντέλο 

  

 

  

NO 

Το εμβαδόν επιφάνειας του σχήματος 
είναι: k 

k = k + a*b  

ΑΡΧΗ 

k = 0 

Ξεχωρίστε ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο στο 

πολυγωνικό 

Είναι το υπόλοιπο 
σχήμα τετράγωνο ή 

ορθογώνιο? 

YES 

ΤΕΛΟΣ 
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2.3 Διδασκαλία της Φυσικής με Αλγόριθμο και Προγραμματισμό - Σχέδια 

Μαθημάτων Φυσικής 

                 2.3.1 Αρχή Αρχιμήδη 

                 2.3.2  Έργο μαθήματος 

                            2.3.3 Προσομοίωση βαρύτητας 

                            2.3.4 Έργο μαθήματος 
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2.3.1 Αρχή Αρχιμήδη 

 

Ο Αρχιμήδης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της κλασικής εποχής. Ήταν 

φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, εφευρέτης και μηχανικός. Πολλές από τις 

εφευρέσεις, τις θεωρίες και τις έννοιές του εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Ίσως η πιο γνωστή του ανακάλυψη ήταν η αρχή της πλευστότητας, της στιγμής του 

"Εύρηκα". 

ΕΥΡΗΚΑ!!!        ΕΥΡΗΚΑ!!!!       ΕΥΡΗΚΑ!!!!! 

Η ιστορία καταγράφηκε για πρώτη φορά στον πρώτο αιώνα π.Χ. από τον Βιτρούβιο, έναν 

ρωμαϊκό αρχιτέκτονα. Ο Αρχιμήδης ήταν επιφορτισμένος με την απόδειξη ότι ένα νέο 

στέμμα για τον Ιερό, βασιλιά των Συρακουσών, δεν ήταν καθαρό χρυσό όπως ισχυριζόταν 

ο χρυσοχόος. Ο Αρχιμήδης σκέφτηκε μακρά και σκληρά, αλλά δεν κατάφερε να βρει μια 

μέθοδο για να αποδείξει ότι η κορώνα δεν ήταν στερεό χρυσό.  

Ενώ περπατούσε στο μπάνιο μια μέρα, συνειδητοποίησε πώς να δοκιμάσει το στέμμα και 

έτρεξε έξω στο δρόμο φωνάζοντας "eureka", που σημαίνει "το βρήκα". 
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2.3.2  ΕΡΓΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Istituto di Istruzione Superiore “E. MATTEI” – Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Θέμα: Φυσική 

Τάξη: 1η (ηλικία 14) 

Θέμα: Αρχή του Αρχιμήδη 

Τύπος Μαθήματος: Μικτή 

Χρόνος: 4 περιόδους 50/55 λεπτών 

Μέρος: Εργαστήριο Φυσικής 

Σκοπός: Γνώση λέξεων: αλγόριθμος, πρόγραμμα, δυνάμεις: το βάρος και η δύναμη 

πλεύσης, η καθαρή δύναμη, τα μπλοκ διαγράμματα και η σημασία τους   

Δεξιότητες: 

 Διερμηνεία και οργάνωση πληροφοριών   

 Σύγκριση 

 Άσκηση λογικής σκέψης   

 Χρησιμοποιώντας σωστά τα διαφορετικά μπλοκ ενός αλγορίθμου  

Μαθησιακές δραστηριότητες 

 Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης: η καθαρή δύναμη, το βάρος ενός 

αντικειμένου, η χρήση δυναμομέτρου, η πυκνότητα 

 Αναπτύξτε τις δεξιότητες των μαθητών σχετικά με την ανάλυση και την 

υποβολή προτάσεων 

 Σάρωση και εντοπισμός πληροφοριών 

Διδακτική στρατηγική: άμεση, γνωστική, ευρετική 

Οργάνωση της δραστηριότητας – Μέθοδοι και διαδικασίες: 
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Σκεφτείτε, ζευγάρετε, μοιραστείτε 

Επίλυση Προβλημάτων & Θέση 

Διαδραστικό μετωπικό μάθημα 

Εργασία σε ομάδες χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή και μια πειραματική συσκευή - 

Ατομική εργασία  

Εκπαιδευτικοί Πόροι: 

Εγχειρίδια Φυσικής  

Κάρτα εργασίας με κείμενο του πειράματος (χαρτί A4 ή υπολογιστικό φύλλο) και κάρτα 

εργασίας με πρόβλημα (Παράρτημα Ι) - Πειραματική συσκευή 

Προσωπικός υπολογιστής ή tablet 

Χαρτί, στυλό 

Βιβλιογραφία: 

S. Fabbri  M. Masini,  Quantum,  Casa Editrice SEI 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα: 

1. Εισαγωγή 

Χαιρετισμός των μαθητών, παρουσίαση του θέματος και των στόχων του μαθήματος, 

επανεξέταση των γνώσεων σχετικά με τη δύναμη βαρύτητας και τη χρήση δυναμόμετρου. 

Η καθαρή δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο βυθισμένο σε ένα ρευστό δίνεται με 

την προσθήκη δύο δυνάμεων: το βάρος του αντικειμένου και η δύναμη πλεύσης. Το μέτρο 

της καθαρής δύναμης επιτρέπει την πρόβλεψη εάν ένα αντικείμενο επιπλέει ή 

καταβυθίζεται.  

2. Κύριο μέρος 

α. (1η και 2η περίοδος) 

 Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ίσες ομάδες. 

 Ο δάσκαλος εκδίδει χαρτί Α4 με την δήλωση της αρχής του Αρχιμήδη και με 

το κείμενο του πειράματος. ο δάσκαλος λέει στον Ls να διαβάσει προσεκτικά 

 Ο δάσκαλος αναλύει τις φυσικές ποσότητες που περιγράφονται στην αρχή του 

Αρχιμήδη 
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 Κάθε ομάδα εκτελεί το πείραμα: ο στόχος είναι να μετρηθεί το 

βάρος ενός αντικειμένου στον αέρα και στο νερό προκειμένου να επιτευχθεί η 

δύναμη του Αρχιμήδη. 

 Κάθε ομάδα υπολογίζει τη δύναμη του Archimedes με βάση τη δήλωση της 

αρχής. 

 Οι πρώτοι μαθητές δουλεύουν στη δική τους ομάδα για να συγκρίνουν τα 

πειραματικά αποτελέσματα (δ.) Με τις προβλεπόμενες τιμές που λαμβάνονται 

από το νόμο (e.), Τότε μοιράζονται τα συμπεράσματά τους με ολόκληρη την 

ομάδα  

β. (3η περίοδος) 

 Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές στις ίδιες ομάδες. 

 Οι πρώτοι μαθητές εργάζονται ξεχωριστά για το πρόβλημα για να σχεδιάσουν 

τον αλγόριθμο που περιγράφει πειραματικά βήματα, τότε συνεργάζονται με 

έναν συνεργάτη και, τέλος, μοιράζονται με ολόκληρη την ομάδα 

 Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπροσώπους των ομάδων να παρουσιάσουν τους 

αλγορίθμους τους μπροστά στην τάξη 

 Κάθε ομάδα σχεδιάζει το διάγραμμα ροής στο IWB 

 Με την επίβλεψη του καθηγητή, οι μαθητές συγκρίνουν τα διαγράμματα, 

μοιράζονται τα μαθήματα και συζητούν στην Ολομέλεια 

 Ο Δάσκαλος ζητάει την πιο αποτελεσματική μεταξύ των διαγραμμάτων που 

δίνονται  

γ. (4η περίοδος) 

 Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ζεύγη 

 Ο δάσκαλος δίνει το χαρτί Α4 με το κείμενο του προβλήματος (Παράρτημα Ι) 

και λέει στο Ls να διαβάσει προσεκτικά και να το λύσει 

 Οι πρώτοι μαθητές εργάζονται ξεχωριστά για το πρόβλημα, τότε 

συνεργάζονται με έναν συνεργάτη και, τέλος, μοιράζονται με ολόκληρη την 

ομάδα 
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 Ο δάσκαλος ζητά από τους εκπροσώπους των ομάδων να 

παρουσιάσουν τις λύσεις τους (υπολογισμοί και διάγραμμα ροής) μπροστά 

στην τάξη: το μερίδιο της τάξης και η συζήτηση στην Ολομέλεια (Παράρτημα 

II) 

3. Περίληψη και Αξιολόγηση 

 Ο δάσκαλος ζητά από τους επιλεγμένους μαθητές να συνοψίσουν το θέμα 

και να τις αξιολογήσουν 

 Ο δάσκαλος αναθέτει την εργασία (Παράρτημα ΙΙΙ) 

 Διαμορφωτική αξιολόγηση:   

  i. άτυπη αξιολόγηση είτε με την αποτελεσματική διερεύνηση όσων έχουν ήδη μαθευτεί 

είτε με την παρακολούθηση και καταγραφή μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

ii. αξιολόγηση από τους ομότιμους όταν οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν ο ένας τον άλλον 

και δίνουν ανάδραση   

iii. αυτοαξιολόγηση όταν οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τη δική τους πρόοδο   

Δ.   Παράρτημα 

Φωτογραφίες του πειράματος στην τάξη 

E.  Παραρτήματα 

Παράρτημα   I: Εργασία για το σπίτι - εφαρμογή της αρχής του Αρχιμήδη σε ένα 

δεδομένο πρόβλημα 

Παράρτημα   II: Το διάγραμμα ροής 

Παράρτημα   III: Πείραμα - Ανάλυση ενός από τα παραδείγματα που δίνονται  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

       

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Εφαρμόστε την αρχή του Archimedes για να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα 

σχετικά με τρία διαφορετικά αντικείμενα που βυθίζονται σε υγρά. Πάντα να λαμβάνετε 

g = 9.81 m/s2  

  S (N)  d (kg/m3 )  V (m3 )  

Αντικείμενο A    1.5 103  12  

Αντικείμενο B  4.8    3.2 10-2  

Αντικείμενο Γ  60  3.2 104    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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2.3.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

     Το 1609 ο Johannes Kepler δημοσίευσε το "Astronomia Nova", το οποίο ακολούθησε 

σύντομα το "Epitome astronomiae Copernicae" (Επιτομή της Κοπερνικιανής 

Αστρονομίας) δέκα χρόνια αργότερα. Σε αυτά τα σμιλευτικά έργα ο Kepler εξηγεί τις 

τροχιακές κινήσεις που παρατηρήθηκαν από άλλους επιφανείς επιστήμονες όπως ο Tycho 

Brae και ο Galileo Galilei. 

Η υπόθεσή του για ηλιοκεντρικό ηλιακό σύστημα σε συνδυασμό με τους "τρεις νόμους 

της πλανητικής κίνησης". 
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Το 1609 ο Johannes Kepler δημοσίευσε το 

"Astronomia Nova", το οποίο ακολούθησε σύντομα το "Epitome 

astronomiae Copernicae" (Επιτομή της Κοπερνικιανής 

Αστρονομίας) δέκα χρόνια αργότερα. Σε αυτά τα σμιλευτικά έργα 

ο Kepler εξηγεί τις τροχιακές κινήσεις που παρατηρούν άλλοι 

επιφανείς επιστήμονες όπως ο Tycho Brae και ο Galileo Galilei, 

τοποθετώντας τον ήλιο στο κέντρο του ηλιακού συστήματος και 

χρησιμοποιώντας 3 απλούς κανόνες: 

1. Όλοι οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτικές 

τροχιές, έχοντας τον Ήλιο ως μία από τις εστίες. 

2. Ένα διάνυσμα ακτίνας που συνδέει οποιονδήποτε πλανήτη με τον Ήλιο σαρώνει 

ίσες περιοχές σε ίσα χρονικά διαστήματα. 

3.  Οι πλατείες των αδελφών περιόδων (επανάστασης) των πλανητών είναι άμεσα 

ανάλογες με τους κύβους των μέσων αποστάσεων από τον ήλιο. 

Το 1687 ο Isaac Newton δημοσιεύει το Philosophiæ Naturalis Principia 

Mathematica ("Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας"), όπου 

καταδεικνύει ότι όλοι οι κανόνες του Kepler μπορούν να ληφθούν από ένα 

μόνο: ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας 

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
 

Αυτή η εξίσωση περιγράφει την έλξη μεταξύ δύο αντικειμένων των μαζών 

m και M, σε απόσταση r. Αυτή η έλξη εξηγεί την επανάσταση της Γης 

γύρω από τον Ήλιο και την ίδια στιγμή που τα μήλα πέφτουν από τα δέντρα, δείχνοντας 

ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για το coelo et terra, όπως στη γη όπως και στους ουρανούς. 

Μια προσομοίωση υπολογιστή είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσετε πώς αυτός ο 

απλός κανόνας μπορεί να οδηγήσει σε σύνθετες συμπεριφορές: πρέπει απλώς να 

μοντελοποιήσουμε την απλή αλληλεπίδραση που περιγράψαμε προηγουμένως, αφήστε 

τον υπολογιστή να τρέξει όλους τους αριθμούς και απλά να δούμε τα τελικά 

αποτελέσματα.  

Οι αλγόριθμοι και ο προγραμματισμός μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να μελετήσει 

τη φυσική με τη βοήθεια απεικόνισης των ποσοτήτων μέσω σχεδίων, τροχιών, 

διαγραμμάτων και κινούμενων εικόνων, μπορεί να προσεγγίσει παραδείγματα 

πραγματικού κόσμου και να προσελκύσει τους μαθητές διαδραστικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   III 

Η αρχή του Αρχιμήδη είναι ένα πολύ χρήσιμο και ευπροσάρμοστο εργαλείο. Μπορεί να 

είναι χρήσιμο για τη μέτρηση της ποσότητας ακανόνιστων αντικειμένων, όπως χρυσών 

κορώνων, καθώς και για την εξήγηση των συμπεριφορών οποιουδήποτε αντικειμένου 

τοποθετείται σε οποιοδήποτε υγρό. Η αρχή του Αρχιμήδη περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο τα πλοία επιπλέουν, τα υποβρύχια βυθίζονται ή τα αερόστατα πετούν. Έτσι, 

προσπαθήστε να σχεδιάσετε ένα πείραμα στο οποίο θα μπορούσατε να αναλύσετε ένα 

από τα παραδείγματα που αναφέρονται παραπάνω και να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής.  
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2.3.4 ΕΡΓΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Istituto di Istruzione Superiore E. MATTEI – Fiorenzuola d’Arda (Pc) Italy 

Μάθημα: Φυσική 

Τάξη: 11η   

Θέμα: Προσομοίωση Βαρύτητας 

Τύπος μαθήματος: Μικτός 

Χρόνος: 2 x 55-λεπτά περίοδοι 

Χώρος: Εργαστήριο Φυσικής 

Σκοπός: Η γνώση του νόμου βαρύτητας, ο νόμος του Kepler, η ταχύτητα διαφυγής, η 

αρχή της αδράνειας που εφαρμόζεται στο κέντρο της μάζας του συστήματος 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

- Μοντελοποίηση συστήματος αλληλεπίδρασης συναρτήσει του χρόνου 

(Δραστηριότητες 1 έως 6) 

Διδακτική στρατηγική: καθοδηγούμενη, γνωστική, ευρετική 

Οργάνωση της δραστηριότητας: μετωπική, ατομική, ομαδική εργασία. 

Μέθοδοι και διαδικασίες: επίλυση προβλημάτων μαρκαδόρου και χαρτιού, 

προγραμματισμός σε ατομική βάση 

Εκπαιδευτικοί πόροι: φύλλο εργασίας με λέξη-κλειδί προγραμματισμού (συνθήκη "αν" 

(if), κύκλοι "ενώ" (while) και "για" (for), σύνταξη μαθηματικών πράξεων), στυλό, χαρτί. 

Βιβλιογραφία: 

I. Newton; Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica; London 1687. 

H. Goldstein; Classical Mechanics; New York, Addison-Wesley, 1980. 

 

 

 

Διδακτικές δραστηριότητες: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
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Η συνήθης στρατηγική για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 

βαρύτητα είναι η σύνδεση της αρχικής και τελικής κατάστασης του συστήματος με τη 

χρήση της συνολικής ενέργειας του συστήματος, χάρη στη συντηρητική φύση του 

βαρυτικού πεδίου. Πολύ μικρή λέξη δαπανάται για το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ 

της αρχικής και της τελικής κατάστασης. 

Στην τάξη αυτή οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για να υπολογίσουν τις 

τροχιές των δύο σωμάτων που προσελκύουν ο ένας τον άλλον μέσω της βαρυτικής έλξης. 

Δραστηριότητα 1: 

Πρώτα από όλα, πρέπει να καθορίσουμε ποιες παραμέτρους πρέπει να περιγράψουμε το 

σύστημα. Χρειαζόμαστε την αρχική θέση και τις ταχύτητες των δύο σωμάτων (δύο 

δισδιάστατες διανυσματικές ποσότητες), τις μάζες των δύο σωμάτων, το χρόνο και 

(τελευταίο αλλά όχι λιγότερο) την αξία της γενικής σταθερότητας βαρύτητας. 

Οι πρώτες γραμμές του κώδικα μας θα μοιάζουν έτσι: 

 

m1=1;     % μάζα_1, Kg 

m2=2;    % μάζα_2, Kg 

G=15;    % γενική σταθερά βαρύτητας 

 

Οι μάζες των δύο αντικειμένων και η σταθερά βαρύτητας είναι σταθερές στο χρόνο. 

Σημειώστε πώς εισήγαμε το σχόλιο μετά το σύμβολο % για να βελτιώσετε την 

αναγνωσιμότητα του κώδικα. 

Στο πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια τιμή τόσο για τη βαρυτική όσο και 

για την αδρανειακή μάζα, μια έννοια που δεν είναι τόσο προφανής στο πλαίσιο της 

κλασικής φυσικής. Ως έργο μπόνους είναι εύκολο να προσαρμόσετε τον κώδικα για να 

αποσυνδέσετε τις δύο αξίες και να παίξετε γύρω για να δείτε τι συμβαίνει. 

Δραστηριότητα 2:  

Οι άλλες παράμετροι εξελίσσονται εγκαίρως, οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

κάνετε είναι να παρακολουθείτε το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας μια συστοιχία: 
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i=1; 

t(i)=0;   % περασμένος χρόνος, s 

t_step=0.05;  % βήμα χρόνου, s 

end_time=70;  % χρόνος περάτωσης της προσομοίωσης, s 

Στη συνέχεια, ορίζοντας έναν αντίστοιχο πίνακα για κάθε μεταβλητή που αλλάζει στο 

χρόνο. Στο πρώτο στοιχείο κάθε συστοιχίας γράφουμε την αρχική τιμή της μεταβλητής. 

x1(i)= -1;    % x συντεταγμένες αντικειμένου 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj1 

 

x2(i)= 1;    % x obj 2 

y1(i)= 0;    % y obj 2 

 

vx1(i)= 0;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα x obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα y obj 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα x obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα y obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Συντεταγμένες κέντρου μάζας 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

Δραστηριότητα 3: 

Τα δύο σώματα ασκούν ισόρροπη και αντίθετη βαρυτική έλξη η μια προς την άλλη, 

ανάλογα με τις μάζες και την απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων 

|𝐹| = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

και να επιταχυνθεί αναλόγως 
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�⃗�1 =
�⃗�

𝑚1
, �⃗�2 =

�⃗�

𝑚2
 

Το σύμβολο του διανύσματος πάνω από την επιτάχυνση a είναι σημαντικό: η κατεύθυνση 

της δύναμης αλλάζει καθώς τα σωματίδια κινούνται, έτσι εκφράζεται από τα συστατικά 

του κατά μήκος των αξόνων x και y. 

Για να υπολογίσουμε σωστά τα δύο συστατικά του διανύσματος επιτάχυνσης κατά μήκος 

των δύο αξόνων θεωρούμε το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις θέσεις των δύο σωμάτων 

και εκείνο που σχηματίζεται από το διάνυσμα επιτάχυνσης και τα δύο συστατικά του, 

όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Δεδομένου ότι το τρίγωνο που σχηματίζεται από τη δύναμη F1 και τα συστατικά της F1x 

και F1y είναι παρόμοια με εκείνο που σχηματίζεται από την απόσταση μεταξύ του 

σωματιδίου r12 και των τμημάτων 𝑥2 − 𝑥1 και 𝑦2 − 𝑦1. 

𝐹1𝑥 =
|𝐹1|

|𝑟12|
(𝑥2 − 𝑥1) 

Και όμοια για 𝐹1𝑦. 

Με τον τρόπο αυτό, εάν το σώμα 1 βρίσκεται στα αριστερά του σώματος 2, το στοιχείο 

F1x είναι θετικό (προς τα δεξιά), ενώ αν το σώμα 1 βρίσκεται στα δεξιά του σώματος 2, 

το στοιχείο F1x είναι αρνητικό (προς τα αριστερά). 

𝑥2 > 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) > 0 

𝑥2 < 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) < 0 

Δραστηριότητα 4: 

Τώρα μπορούμε να γράψουμε τον κώδικα για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση: 
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r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % απόσταση μεταξύ  

        % των σωματιδίων, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % μέτρο της βαρυτικής έλξης 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % στοιχεία επιτάχυνσης, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  %στοιχεία επιτάχυνσης, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % συντεταγμένες κέντρου μάζας 

 

Τώρα έχουμε αναθέσει μια μεταβλητή σε κάθε σημαντική ποσότητα του συστήματός μας. 

Δραστηριότητα  5: 

Για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του συστήματος καθώς ο χρόνος περνάει, πρέπει 

να ξεκινήσουμε προσεγγίζοντας τη συμπεριφορά των σωματιδίων. Οι κινήσεις των 

σωματιδίων είναι αρκετά περίπλοκες: καθώς οι θέσεις των σωματιδίων αλλάζουν 

συνεχώς, το ίδιο κάνει και η στιγμιαία επιτάχυνση που αισθάνεται τα σώματα. Για να 

υπολογίσουμε την μετατόπιση των σωματιδίων σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, 

πρέπει να προσεγγίσουμε την κίνηση ως μια ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αυτή η 

προσέγγιση αντιστοιχεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (αρκετά μικρή χρονική 

περίοδο), κατά την οποία τα σωματίδια δεν κινούνται πολύ. 

Στη συνέχεια ξεκινάμε την προσομοίωση και υπολογίζουμε την εξέλιξη κάθε μεταβλητής 

καθώς περνά ο χρόνος 

while t(i) < end_time % σταματά την προσομοίωση μετά από αρκετό χρόνο 

 i=i+1;  % μετακινήστε τον δείκτη κατά 1 θέση 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  %ενημερώστε το t 
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 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; 

%ενημερώστε obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; %ενημερώστε obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); %ενημερώστε το κέντρο μάζας 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       %ενημερώστε την απόσταση μεταξύ των 

σωματιδίων 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; %ενημερώστε ταχύτητες 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % ενημερώστε επιταχύνσεις 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

end 

Δραστηριότητα 6: 

Μόλις υπολογιστεί η εξέλιξη του συστήματος, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις τροχιές που 

προκύπτουν 

 plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g')  %σχεδίαστε τροχιές που προέκυψαν 



CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming  

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

και θα λάβουμε κάτι τέτοιο: 

 

Καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις που να δρουν στο σύστημα, το κέντρο της 

μάζας θα κινείται πάντα με ομοιόμορφη γραμμική κίνηση.  

Με λίγη δοκιμή και λάθος είναι δυνατό να βρεθεί σταθερή διαμόρφωση όπου τα δύο 

σώματα περιστρέφονται γύρω από το ένα το άλλο, σε αυτή τη διαμόρφωση είναι δυνατόν 

να επαληθευτεί ο νόμος Kepler. 

Το διάγραμμα ροής των δραστηριοτήτων είναι το ακόλουθο: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

Το διάγραμμα ροής του προγράμματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Η πλήρης περίληψη κώδικα 

% Σταθερές παράμετροι 

 

m1=1;     % mass_1, Kg 

m2=2;    % mass_2, Kg 

G=15;    % γενική σταθερά βαρύτητας 

 

% Αρχικές παράμετροι 

 

i=1; 

t(i)=0;   % περασμένος χρόνος, s 

t_step=0.05;  % βήμα χρόνου, s 

end_time=70;  % χρόνος περάτωσης της προσομοίωσης, s 

 

x1(i)= -1;    % x συντεταγμένη obj 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj1 

 

x2(i)= 1;    % x obj2 

y1(i)= 0;    % y obj2 

 

vx1(i)= 0;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα x obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα y obj 1, m/s 
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vx2(i)= 0;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα x obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % ταχύτητα κατά μήκος του άξονα y obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Συντεταγμένες κέντρου μάζας 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % απόσταση μεταξύ  

        % σωματιδίων, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % μέτρο της βαρυτικής έλξης 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % στοιχεία επιτάχυνσης, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % στοιχεία επιτάχυνσης, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % συντεταγμένες κέντρου μάζας 

 

% Προσομοίωση 

 

while t(i) < end_time % σταματά την προσομοίωση μετά από κάποιο χρόνο 

 i=i+1;  % μετακινήστε τον δείκτη κατά 1 θέση 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  %ενημερώστε το t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; % ενημερώστε obj 1 
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 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; % ενημερώστε obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % ενημερώστε κέντρο μάζας 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       % ενημερώστε την απόσταση μεταξύ των 

σωματιδίων 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; % ενημερώστε ταχύτητες 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % ενημερώστε επιταχύνσεις 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

end 

plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g') % σχεδιάστε τα αποτελέσματα τροχιών 
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2.4 Διδασκαλία Χημείας μέσω Αλγορίθμου και Προγραμματισμού - Σχέδια 

Μαθημάτων Χημείας 

 

                 2.4.1 Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων 

                 2.4.2 Σχέδιο μαθήματος - Υπολογισμός μοριακού βάρους 
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2.4.1 Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων 

 

Ο περιοδικός πίνακας (γνωστός και ως περιοδικός πίνακας στοιχείων) είναι οργανωμένος 

έτσι ώστε οι επιστήμονες να μπορούν γρήγορα να διακρίνουν τις ιδιότητες των επιμέρους 

στοιχείων όπως η μάζα τους, ο αριθμός ηλεκτρονίων, η ηλεκτρονική διαμόρφωση και οι 

μοναδικές χημικές τους ιδιότητες. Τα μέταλλα παραμένουν στην αριστερή πλευρά του 

τραπεζιού, ενώ τα μη μέταλλα παραμένουν στα δεξιά. Η οργάνωση των στοιχείων για την 

περαιτέρω κατανόηση μας δόθηκε αρχικά από τον Ντμίτρι Μεντελλέεφ. 

Μοριακή Μάζα 

Η μοριακή μάζα είναι η ατομική που εκφράζεται σε γραμμάρια ανά γραμμομόριο ή 

γραμμάριο ανά γραμμάριο. Αυτή η φυσική τιμή υποδεικνύεται από το Μ. 

Πώς να βρείτε μάζες στοιχείων στον περιοδικό πίνακα? 

   

 

 

 

Παράδειγμα μοριακής μάζας: 

NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,45 g/mol 
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CO2 = 12,01 + 16 *2 = 12,01 + 32 = 44,01 

 

2.4.2 Πλάνο μαθήματος 

Υπολογισμός του μοριακού βάρους 

Διάρκεια του μαθήματος: 1 hour 

Τάξη: 8η  

I. Γνώσεις και δεξιότητες 

1. Απαιτούμενες γνώσεις 

α. δομή του περιοδικού πίνακα χημικών στοιχείων 

β. σύμβολα των χημικών στοιχείων 

γ. προσδιορισμός της σχετικής ατομικής μάζας με περιοδικό 

πίνακα  

2. Δεξιότητες 

α. προσθήκη και πολλαπλασιασμό 

β. στρογγυλοποίηση αριθμών 

γ. εργασία με μια αριθμομηχανή 

II. Μέθοδοι και μορφές εργασίας 

1. αφήγηση του δασκάλου 

2. εργάζονται σε ζεύγη 

3. επίλυση εργασιών 

 

III. Πόροι και υλικά 

1. φυλλάδια με εργασίες 

2. περιοδικό πίνακα χημικών στοιχείων 

3. φορητό υπολογιστή 

4. στυλό 

5. αριθμομηχανή 

 

IV. Διαδικασία 

1. Εισαγωγή 

α. ο δάσκαλος εξηγεί το στόχο του μαθήματος - να είναι σε θέση 

να υπολογίσει γραμμομοριακή μάζα για χημικές ενώσεις εάν δοθούν 

οι χημικές τους φόρμουλες 
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β. ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές τα 

καθήκοντα που πρέπει να γίνουν στο μάθημα 

 καθορίστε τον τύπο του ατόμου σε χημικούς τύπους 

 προσδιορισμός του αριθμού των ατόμων σε χημικούς τύπους 

 υπολογίστε τη μοριακή μάζα για τις χημικές ενώσεις 

γ. ο καθηγητής ενημερώνει τα θέματα που έχουν ήδη διδαχτεί  

 προσδιορισμός συμβόλων και ονομασιών των χημικών 

στοιχείων με περιοδικό πίνακα 

 προσδιορισμός του αριθμού ατόμων με περιοδικό πίνακα 

 προσδιορισμός της σχετικής ατομικής μάζας με περιοδικό 

πίνακα 

2. Πορεία εργασίας 

α. προσδιορισμός του αριθμού των ατόμων σε χημικούς τύπους  

 ο δάσκαλος εξηγεί την αρχή του προσδιορισμού του αριθμού 

των ατόμων σε χημικούς τύπους 

 ο δάσκαλος εξηγεί το παράδειγμα της εργασίας 

 γράφοντας τον δεδομένο χημικό τύπο (H2O) 

 αποσαφήνιση των τύπων και αριθμών των ατόμων (2 άτομα 

υδρογόνου και 1 άτομα οξυγόνου) 

 εκτέλεση καθηκόντων (βλ. Εργασία αριθ. 1 στο παράρτημα) 

o εκτέλεση εργασιών σε ζεύγη 

o τεστ του καθηγητή και ανίχνευση σφαλμάτων 

o σε περίπτωση σφαλμάτων, διόρθωση και γραφή του 

σωστού παραδείγματος  

3.  Υπολογισμός του μοριακού βάρους 

α. ο δάσκαλος εξηγεί τον τύπο και τις μονάδες μέτρησης του 

μοριακού βάρους 

β. ο δάσκαλος εξηγεί το παράδειγμα της εργασίας (υπολογίστε το 

μοριακό βάρος του μορίου νερού!) 

 γράφοντας τον χημικό τύπο που δίνεται (H2O ) 

 αποσαφήνιση ατομικών τύπων και αριθμών (2 H άτομα and 1 

O άτομο ) 

 εύρεση των σχετικών ατομικών μαζών (με Η = 1 και με Ο = 

16) 
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 προσθεση και πολλαπλασιασμός σχετικών 

ατομικών μαζών λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων 

στον τύπο (Μ2Ο = (1 * 2) + 16 = 18 g / mol) 

 καταγραφή της απάντησης (το μοριακό βάρος του μορίου 

νερού είναι 18 g/mol ) 

γ. εκτέλεση καθηκόντων (βλ. εργασία αριθ. 2 στο παράρτημα) 

 εκτέλεση εργασιών 

 τη δοκιμασία του εκπαιδευτικού και την ανίχνευση 

σφαλμάτων 

 σε περίπτωση σφαλμάτων, διορθώνοντάς τα και γράφοντας το 

σωστό παράδειγμα  

4. Αποτελέσματα και αξιολόγηση 

α. αυτοαξιολόγηση των μαθητών για την κατανόηση του θέματος 

β. διευκρίνιση των ασαφών περιπτώσεων 

γ. λήψη εργασίας 

 

V. Παράρτημα 

1. Εργασίες προς επίλυση 

2. Αλγόριθμος για τον υπολογισμό του μοριακού βάρους 
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Παράρτημα 1 

Προσδιορισμός ατομικού αριθμού 

 Προσδιορίστε τον τύπο και τον αριθμό των ατόμων σε χημικούς τύπους που δίνονται! 

1) Cl2 

2) CO2 

3) N2O5 

4) H2SO4 

5) Al(OH)3 

6) K2CO3 

7) Fe3(PO4)2 

 

Υπολογισμός του μοριακού βάρους 

Υπολογίστε το μοριακό βάρος για τις δοθείσες ενώσεις! 

1) O2 

2) HCl 

3) SO3 

4) P2O5 

5) Ba(OH)2 

6) Na2SO4 

7) Ca3(PO4)2 

8) Mg (NO3)2 
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 Αλγόριθμος για τον υπολογισμό του μοριακού βάρους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes No 

ΤΕΛΟΣ 

63,55+32,06 = 

95,61 

63,55+2*35,45

=134,45 

ΑΡΧΗ 

Το όνομα της 
χημικής ένωσης 

Δεν υπάρχει δείκτης 
στην ένωση 

(π.χ., CuS) 

Μετρήστε το 

μοριακό βάρος των 

στοιχείων 

Cu+S 

 

Το μοριακό βάρος 

των στοιχείων 

πολλαπλασιάζεται με 

τον δείκτη  

Cu+2*Cl 
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