Ενδεικτικζσ ερωτήςεισ κλειςτοφ τφπου για τον κλάδο ΠΕ 19 – ΠΕ20
Από τισ προτεινόμενεσ απαντήςεισ επιλέγετε 1
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Επίπεδο 2
Με πνην από ηνπο
παξαθάησ ηξόπνπο, θαηά
ηελ θξίζε ζαο, είλαη
πηζαλόηεξν λα γίλεη
ειθπζηηθόο ν
πξνγξακκαηηζκόο ζε
επξύηεξα ηκήκαηα ηνπ
καζεηηθνύ πιεζπζκνύ
ζην Γπκλάζην;

3
1
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Δπηιέγνληαο
θιαζζηθά
πξνβιήκαηα από ηα
Μαζεκαηηθά θαη ηε
Φπζηθή.

Γείρλνληαο ζηνπο
καζεηέο πσο
κπνξνύλ λα
θηηάμνπλ παηρλίδηα.

1
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Πνηα πξόηαζε από ηηο
παξαθάησ ΔΕΝ ηζρύεη
θαηά ηε γλώκε ζαο;

3

Πνην από ηα παξαθάησ
είλαη κάιινλ
δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο
γηα έλαλ εθπαηδεπηηθό
πνπ θαιείηαη λα ζρεδηάζεη
κηα απνηειεζκαηηθή
καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό;
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Η κειέηε ησλ
αλαπαξαζηάζεσλ
ησλ καζεηώλ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε
ζρεδίαζε ελόο
καζήκαηνο κε ζηόρν
ηελ νηθνδόκεζε ησλ
βαζηθώλ δνκώλ
πξνγξακκαηηζκνύ.
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5

Τα Ηιεθηξνληθά Λνγηζηηθά
Φύιια (όπσο ην Excel)
κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ
γηα ηε δεκηνπξγία
αλαπαξαζηάζεσλ ελλνηώλ
ησλ Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ.

4

Οη εθπαηδεπηηθνί
ράλνπλ πνιύηηκν
εθπαηδεπηηθό ρξόλν
όηαλ επηρεηξνύλ λα
θαηαλνήζνπλ ηελ
πξνέιεπζε ησλ
ιαζώλ πνπ θάλνπλ νη
καζεηέο.

Οη πξόηεξεο γλώζεηο
ησλ καζεηώλ ζηα
καζεκαηηθά θαη ηε
ινγηθή επλννύλ
κεξηθέο θνξέο (αλ
θαη όρη πάληνηε) ηελ
νηθνδόκεζε
πξνγξακκαηηζηηθώλ
δνκώλ.
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Η ηαρύηεηα δηεξκελείαο ησλ
εληνιώλ ζην
πξνγξακκαηηζηηθό
πεξηβάιινλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο.

1
Η θαηαλόεζε ηεο εληνιήο
εθρώξεζεο από ηνπο
καζεηέο ζπληζηά ελίνηε
έλα δηδαθηηθό εκπόδην
ζηα εηζαγσγηθά καζήκαηα
πξνγξακκαηηζκνύ κάιινλ
επεηδή:

Τνλίδνληαο ζηνπο
καζεηέο ηελ αμία
ησλ εκπνξηθώλ
πξνγξακκάησλ.
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Οη
«πξνεπηζηεκνληθέο»
πξόηεξεο γλώζεηο
ησλ καζεηώλ δελ
εμαιείθνληαη εύθνια
θαη κπνξεί λα
απνηειέζνπλ
γλσζηηθά εκπόδηα
ζηελ νηθνδόκεζε
λέσλ γλώζεσλ.
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Δμεγώληαο ζηνπο
καζεηέο ηελ αμία
ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ
ζηελ πξόνδν ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο γεληθόηεξα

Η έιιεηςε επαξθώλ
αλαπαξαζηάζεσλ θαη
λνεηηθώλ κνληέισλ πνπ
έρνπλ πνιινί καζεηέο,
ηδηαίηεξα γηα ηηο βαζηθέο
έλλνηεο ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ.

3
Οη καζεζηαθνί ζηόρνη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ,
δειαδή νη επηζπκεηέο,
επηδησθόκελεο γλώζεηο θαη νη
δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ, όπσο
απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην
Πξόγξακκα Σπνπδώλ.
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Απνηειεί κηα θαηλνύξγηα
έλλνηα γηα ηνπο
πεξηζζόηεξνπο από απηνύο
θαη έηζη θαη αιιηώο νη
καζεηέο πάληνηε
δπζθνιεύνληαη κε όιεο ηηο
θαηλνύξηεο έλλνηεο.

ΣΩΣΤΟ

Οη καζεηέο δελ έρνπλ ην
γλσζηηθό ππόβαζξν λα
θαηαλνήζνπλ δύζθνια
ζέκαηα, όπσο είλαη νη
έλλνηεο ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ θαη έηζη
πάληα ζα είλαη εκπόδην.

3
Οη καζεηέο δε γλσξίδνπλ
επαθξηβώο ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
Δμάιινπ, κεξηθέο θνξέο ε
εθρώξεζε ζπγρέεηαη κε ηελ
έλλνηα ηεο ηζόηεηαο ζηα
Μαζεκαηηθά ή άιιεο έλλνηεο.

ΛΑΘΟΣ

1

6

7

8

9

Τα «κνληέια» γηα ηελ
εηζαγσγή ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό (δειαδή
πεξηβάιινληα θαη είδνο
πξνηεηλνκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ) είλαη
μάλλον ακατάλληλα
όηαλ πεξηιακβάλνπλ:

H Logo απνηειεί κηα πνιύ
δηαδεδνκέλε θαη
δεκνθηιή γιώζζα γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ ζε
λεαξνύο καζεηέο.
Ωζηόζν, ν βξόρνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά
θύξην ιόγν ζηε γιώζζα
απηή:
επαλάιαβε Ν θνξέο [….]
repeat N [….]
είλαη πνιύ δπζλόεηνο γηα
ηνπο καζεηέο θαη
απνηειεί έλα από ηα
πιένλ κεγάια εκπόδηα
ζηε δηδαζθαιία ηεο Logo

Χξήζε ελόο απινύ
πξνγξακκαηηζηηθνύ
πεξηβάιινληνο κε
δηεπαθή βαζηζκέλε
θπξίσο ζε εηθόλεο
παξά ζε θείκελν

Χξήζε κηαο γιώζζαο
γεληθνύ ζθνπνύ θαη
πξνηεηλόκελα
πξνβιήκαηα κε
ελδηαθέξνλ γηα
καζεηέο.
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Χξήζε κηαο γιώζζαο
γεληθνύ ζθνπνύ,
ρξήζε ελόο
επαγγεικαηηθνύ
πεξηβάιινληνο
αλάπηπμεο
εθαξκνγώλ θαη
πξνβιήκαηα πξνο
επίιπζε
πξνζαλαηνιηζκέλα
ζε θαζαξά
επαγγεικαηηθέο
εθαξκνγέο.

Έλα κηθξόθνζκν
ζηνλ νπνίν εύθνια
θαη γξήγνξα
κπνξνύλ λα
αλαπηπρζνύλ
εθαξκνγέο κε
παηγληώδε
ραξαθηήξα

1
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Σσζηό. Γηα ην ιόγν απηό, απηό ην είδνο
βξόρνπ δελ πθίζηαηαη ζηελ κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ άιισλ γισζζώλ
πξνγξακκαηηζκνύ

Λάζνο. Oη έξεπλεο δείρλνπλ όηη απηό ην είδνο
βξόρνπ είλαη πην εύθνια θαηαλνεηό από ηα
άιια είδε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο
ππόινηπεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Δίλαη γεληθά απνδεθηό, όηη
ν πξνγξακκαηηζκόο
απνηειεί έλα «εύθνιν»
κάζεκα, κε ηελ έλλνηα όηη
νη καζεηέο ηνλ
θαηαλννύλ εύθνια θαη ε
δηδαζθαιία ηνπ
ραξαθηεξίδεηαη από
πςειά πνζνζηά
επηηπρίαο, αλεμαξηήησο
ηεο δηδαζθαιίαο.

Πνηνη από ηνπο παξαθάησ
ηύπνπο εξσηεκάησλ
πξνάγεη πεξηζζόηεξν,
θαηά ηελ θξίζε ζαο, ηελ
θξηηηθή ζεώξεζε ηεο
πιεξνθνξίαο;
(1) «Απαξηζκείζηε ηηο
ηδηόηεηεο ηνπ…».
(2) «Πνην από ην… θαη ην
… ζαο δεκηνπξγεί
κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ
θαη γηαηί;».
(3) «Πνηα ε άπνςή ζαο
γηα ην… θαη πσο ηελ
ηεθκεξηώλεηε;».
(4) «Αλαθέξεηε
ζπλνπηηθά ηηο ηδηόηεηεο
ηνπ…»
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1
Οη (1) θαη (2).

2
Οη (1) θαη (4).

3
Οη (2) θαη (4).

4
Οη (2) θαη (3).

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη
νξηζκέλεο δεμηόηεηεο νη
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
ζηηο δεμηόηεηεο
«πιεξνθνξηθνύ
γξακκαηηζκνύ»:

(1) Αλαγλώξηζε ηεο

10

αλάγθεο γηα
πιεξνθόξεζε.
(2) Αμηνιόγεζε πεγώλ.
(3) Ψεθηαθή
δεκνζηνπνίεζε/θνηλνπνίε
ζε απόςεσλ θαη ζέζεσλ.
(4) Γεκηνπξγία αηζζεηηθά
άξηησλ ηζηνζειίδσλ.

1

2

Οη (1), (2) θαη (4).

3

Οη (1), (2) θαη (3).

4

Οη (2), (3) θαη (4).

Οη (1), (3) θαη (4).

Πνηεο από απηέο
αληηζηνηρνύλ πξάγκαηη ζε
δεμηόηεηεο ηνπ
ζύγρξνλνπ
«πιεξνθνξηθνύ
γξακκαηηζκνύ»;
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Οη καζεηέο, όηαλ
ρξεζηκνπνηνύληαη
πξνζνκνηώζεηο,
απνθνκίδνπλ κεγαιύηεξα
εθπαηδεπηηθά νθέιε κε:

Οη καζεηέο αξράξηνη
πξνγξακκαηηζηέο
δπζθνιεύνληαη λα
επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα,
θπξίσο όηαλ ε ιύζε ηνπ
ζην πξνγξακκαηηζηηθό
πεξηβάιινλ είλαη πνιύ
δηαθνξεηηθή από ηε ιύζε
«κε ην ρέξη».
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Τε ρξήζε απιήο
πξνζνκνίσζεο.

Τε γλώζε ζε βάζνο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο
πξνζνκνίσζεο.

3
Τε ρξήζε απιήο πξνζνκνίσζεο,
κε επηπξόζζεηε θαζνδήγεζε θαη
παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο.

1
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ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

