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2ο Σχέδιο 4ου Μαθήματος (Μία διδακτική περίοδος) 

 

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) 

Μέσω αυθεντικών 

παραδειγμάτων να 

αναγνωρίζουν οι μαθητές την 

έννοια του αλγορίθμου. 

Με παραδείγματα να 

αναδειχθούν από τους μαθητές 

τα χαρακτηριστικά των 

αντίστοιχων αλγορίθμων. 

 

Προτείνεται οι μαθητές να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά για να βρουν τον ΜΚΔ δύο 

φυσικών αριθμών (π.χ. των αριθμών 78 και 27). Στη συνέχεια να περιγράψουν οι 

ομάδες τον τρόπο τους και μία από αυτές να καταγραφεί στον πίνακα.  

Στη συνέχεια οι μαθητές στο εργαστήριο θα αξιοποιήσουν το περιβάλλον του 

διερμηνευτή http://www.pseudoglossa.gr/new/ όπου θα αντιγράψουν τον αλγόριθμο 

του Ευκλείδη από ένα αρχείο txt και θα κληθούν να τον εκτελέσουν με τις τιμές 78 και 

27, ώστε να δουν ότι προκύπτει το ίδιο αποτέλεσμα. 

 

Αλγόριθμος Ευκλείδης 

Διάβασε x, y 

z ← y 

Όσο z ≠ 0 επανάλαβε 

z ← x mod y 

x ← y 

y ← z 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε x 

Τέλος Ευκλείδης 

 

Στη συνέχεια είναι χρήσιμο να δοθεί ο ορισμός του αλγορίθμου και να αναδειχτεί ότι η 

έννοια του αλγορίθμου δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της 

Πληροφορικής. Για παράδειγμα, μπορεί να αξιοποιηθεί το δέσιμο της γραβάτας. 

 

Ακολούθως, είναι σημαντικό να συζητηθούν οι προτάσεις που κατέγραψαν οι μαθητές 

για τον τρόπο εύρεσης του ΜΚΔ και δεν ικανοποιούσαν τα χαρακτηριστικά του 

αλγορίθμου που θα δουν στη συνέχεια. 

 

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να «πειράξουν» τον αλγόριθμο που 

αντέγραψαν στο http://www.pseudoglossa.gr/new/ ώστε με συγκεκριμένες αλλαγές να 

μην ικανοποιούνται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας 

αλγόριθμος: είσοδος, έξοδος και περατότητας. 
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Είσοδος: Να αφαιρεθεί η εντολή Διάβασε x, y. 

Έξοδος: Να αφαιρεθεί η εντολή Εμφάνισε x. 

Περατότητα: Να αφαιρεθεί η εντολή που μεταβάλλει τη μεταβλητή z. 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της καθοριστικότητας και της αποτελεσματικότητας, 

μπορούν να συζητηθούν με βάση τη περιγραφή του βιβλίου. 


