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1ο Σχέδιο 4ου και 5ου Μαθήματος (Δύο διδακτικές περιόδους) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

 

Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι  
 

Σύμφωνα με το ΠΣ: 

 

Οι μαθητές να περιγράφουν 

την έννοια του αλγορίθμου 

και την ύπαρξη 

συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών του. 

2.2.1 Ορισμός αλγορίθμου 

2.2.2 Χαρακτηριστικά 

αλγορίθμου 

(καθοριστικότητα, 

αποτελεσματικότητα, 

περατότητα, είσοδος/έξοδος 

κλπ)) 

2.1.3 Υπολογιστικά 

Προβλήματα 

Μέσω αυθεντικών 

παραδειγμάτων να 

αναγνωρίζουν οι μαθητές 

την έννοια του αλγορίθμου. 

Με παραδείγματα να 

αναδειχθούν από τους 

μαθητές τα χαρακτηριστικά 

των αντίστοιχων 

αλγορίθμων. 

 

2.1.1 Ορισμός αλγορίθμου 

 

Προτείνεται μία εισαγωγική δραστηριότητα, του τρόπου εύρεσης του ΜΚΔ δύο 

φυσικών αριθμών (π.χ. των 78 και 27). Η δραστηριότητα είναι χρήσιμο να γίνει με την 

αξιοποίηση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων που γνωρίζουν οι μαθητές από την Στ 

Δημοτικού (βλ. αντίστοιχο σχολικό βιβλίο http://goo.gl/Mrc97D) και από την Α 

Γυμνασίου (βλ. αντίστοιχο σχολικό βιβλίο http://goo.gl/87pQfT). Στόχος είναι οι 

μαθητές να περιγράψουν τον τρόπο εύρεσης του ΜΚΔ δύο φυσικών αριθμών. 

Στη συνέχεια οι δύο προσεγγίσεις είναι σημαντικό να παρουσιαστούν στην τάξη. 
Προσέγγιση 1  Προσέγγιση 2  

78 27 Κατεβάζω τον 

μικρότερο αριθμό 

78 27 2 Αναλύω τους αριθμούς σε 

γινόμενα πρώτων 

παραγόντων και παίρνω 

μόνο τους κοινούς 

παράγοντες με το 

μικρότερο εκθέτη για το 

ΜΚΔ 

24 27 Διαιρώ με αυτόν 

τον άλλο αριθμό 

και γράφω το 

υπόλοιπο που 

βρήκα 

39 27 3 

24 3 Κατεβάζω τον 

μικρότερο αριθμό 

(≠ 0) και κάνω ότι 

και προηγουμένως 

13 9 3 

0 3 Κατεβάζω τον 

μικρότερο αριθμό 

(≠ 0) και κάνω ότι 

και προηγουμένως. 

Ο αριθμός που 

προέκυψε είναι ο 

ΜΚΔ 

13 3 3 

   13 1 13 

   1 1  

 

Στη συνέχεια οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων καλούνται να περιγράψουν 

λεκτικά και να καταγράψουν τον τρόπο εύρεσης του ΜΚΔ των δύο αριθμών και να 
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επιχειρήσουν να γενικεύσουν. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν την εργασία στο πλαίσιο της 

τάξης, θα κληθούν να εργαστούν στο σπίτι. 

 

Τη δεύτερη διδακτική περίοδο είναι σημαντικό να περιγραφεί η έννοια του αλγορίθμου 

και να αναδειχτεί ότι δεν σχετίζεται αποκλειστικά με προβλήματα από το χώρο της 

πληροφορικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα του δεσίματος της γραβάτας. 

 

Ακολούθως είναι χρήσιμο να καταγραφούν οι τρόποι εύρεσης του ΜΚΔ που προτείνουν 

οι μαθητές και να συζητηθούν στο πλαίσιο της τάξης. 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να περιγραφεί ο αλγόριθμος του Ευκλείδη που 

περιλαμβάνεται στο βιβλίο: 

 

Έστω δύο θετικοί ακέραιοι αριθμοί x και y. Θέσε στο z τον διαιρέτη. Αν z = 0, 

τότε ΜΚΔ είναι ο x. Αν z ≠ 0 τότε διαίρεσε το x με το y, και έστω z το υπόλοιπο 

και επανάλαβε τη διαίρεση με τους ακέραιους y και z αντί για x και y μέχρι το 

z να γίνει 0. 

 

ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που χρειάζεται 

να διαθέτει ένας αλγόριθμος. Μέσα από την παρουσίαση των αλγορίθμων των 

μαθητών είναι πιθανό να αναδειχτούν τα χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

χρειαστεί να περιγραφούν στην τάξη. 


