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ΧΔΓΙΑΜΟ Ο... ΜΔ ΘΔΜΑ
«ΓΟΜΔ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΓΟΜΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ»
Χρήστος Παναγιωτακόποσλος
Πποεηοιμαζία ηηρ Ο...
Η Ο.Σ.Σ. αθνξά έλα ηκήκα 30 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, πνπ παξαθνινπζνύλ
κία ελόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηεο «Πιεξνθνξηθήο». Πξόθεηηαη γηα ηε 2ε
Ο.Σ.Σ. θαη ν δηδάζθσλ έρεη εθκαηεύζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο κε
θαηάιιεινπο ηξόπνπο, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο. Έρεη ιάβεη, επίζεο, ππόςε ηνπ ην
αίηεκα κεξηθώλ θνηηεηώλ κέζσ e-mail γηα ηε δηεπθξίληζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο
δνκέο επαλάιεςεο ζην δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκό.
Έηζη, απνθάζηζε λα αθηεξώζεη ηε 2ε Ο.Σ.Σ. ζην κεγάιν απηό ζέκα ησλ δνκώλ
επαλάιεςεο, ώζηε λα θσηίζεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο από ηηο πηπρέο ηνπ.
Έρεη ελεκεξώζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα θέξνπλ καδί ηνπο ην θνξεηό ηνπο
ππνινγηζηή θαη έρεη θξνληίζεη γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο αίζνπζαο, ώζηε λα
επηηύρεη ηα κεγαιύηεξα δπλαηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε ηε δηεμαγσγή ηεο Ο.Σ.Σ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Ο.Σ.Σ. νη θνηηεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
(πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα):
 Να δηαηππώλνπλ ηηο κνξθέο ησλ δνκώλ επαλάιεςεο θαη λα ηηο
ρξεζηκνπνηνύλ.
 Να μερσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο κηαο κνξθήο από ηελ άιιε.
 Να επηιέγνπλ θάζε θνξά ηελ θαηαιιειόηεξε δνκή επαλάιεςεο.
 Να ρξεζηκνπνηνύλ «θσιηαζκέλεο» δνκέο επαλάιεςεο.
 Να κεηαηξέπνπλ κηαο κνξθήο δνκή επαλάιεςεο ζε κηα άιιε.
 Να εθζέηνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε
ρξήζε ησλ δνκώλ επαλάιεςεο.
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Σα ζηάδια ηηρ Ο...
Τα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο Ο.Σ.Σ. θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πξηλ από ην Α’ ζηάδην, ν δηδάζθσλ έρεη ρξόλν είθνζη (20) ιεπηά, γηα λα θαισζνξίζεη
ηνπο θνηηεηέο, λα ηνπο εθζέζεη ηελ αηδέληα ηεο δηελεξγνύκελεο Ο.Σ.Σ. θαη λα
αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε – κε πξνγξακκαηηζκέλα - ζέκαηα πξνθύςνπλ.

ΣΑΓΙΑ ΣΗ Ο...
Δπιδιωκόμενοι
ηόσοι

Α’ ζηάδιο

Β’ ζηάδιο

Γνώζειρ

Γηαηύπσζε,
ζύληαμε, ρξήζε
ησλ βαζηθώλ
δνκώλ
επαλάιεςεο
ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό

Πεξαηηέξσ
εκβάζπλζε.
Δπηζήκαλζε
ησλ δηαθνξώλ
ησλ δνκώλ
επαλάιεςεο.

Δπηινγή ηεο
θαηαιιειόηεξεο δνκήο
επαλάιεςεο.

Γεξιόηηηερ

Γ’ ζηάδιο

Γ’ ζηάδιο

Μεηαηξνπή
θαζεκηάο
δνκήο
επαλάιεςεο
ζηηο
ππόινηπεο.

Μνξθή θαη
ιεηηνπξγία
«θσιηαζκέλσλ»
δνκώλ
επαλάιεςεο.
Σπλδπαζκόο κε
άιιεο
πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο.

ηάζειρ

Σπζρεηηζκόο
ησλ δνκώλ
επαλάιεςεο κε
ηελ εληνιή
GOTO.
Δληνπηζκόο
πιενλεθηεκάησλ
θαη
κεηνλεθηεκάησλ.

Δλίζρπζε
ζεηηθώλ
ζηάζεσλ
έλαληη ησλ
αξρώλ ηνπ
δνκεκέλνπ
πξνγξακκαηηζκνύ.

Χπονική
διάπκεια

45 ιεπηά

45 ιεπηά

45 ιεπηά

45 ιεπηά

Φηνλνζηηβάδα
- ζπδήηεζε.

Πξαθηηθή
άζθεζε άζθεζε ζε
νκάδεο.

Δηζήγεζε πξαθηηθή άζθεζε
ζε νκάδεο κειέηε
πεξίπησζεο.

Δκπαιδεςηικέρ
ηεσνικέρ

Δηζήγεζε εξσηήζεηοΑπαληήζεηο.

Αμηνπνίεζε
δνκεκέλνπ
πξνγξακκαηηζκνύ κε
παξαδείγκαηα.
Σύγθξηζε κε
παξαδνζηαθέο
δνκέο.
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Δποπηικά μέζα

Πίλαθαο –
πξνβνιέαο
δηαθαλεηώλ Η/Υ – έληππα.

Πίλαθαο –
πξνβνιέαο
δηαθαλεηώλ Η/Υ – έληππα.

Πίλαθαο –
πξνβνιέαο
δηαθαλεηώλ
- Η/Υ –
έληππα.

Πίλαθαο –
πξνβνιέαο
δηαθαλεηώλ - Η/Υ
- δηαδίθηπν έληππα.

Μεηαμύ ηνπ Β’ θαη ηνπ Γ’ ζηαδίνπ κεζνιαβεί δηαθνπή (δηάιεηκκα) είθνζη (20)
ιεπηώλ.
Μεηά ην Γ’ Σηάδην, ν δηδάζθσλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ρξόλν είθνζη (20) ιεπηώλ γηα:
(α) λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ επόκελε γξαπηή εξγαζία, δίλνληάο ηνπο
θαηάιιειεο ζπκβνπιέο,
(β) λα ηνπο ππελζπκίζεη ην ρξόλν παξάδνζεο ηεο εξγαζίαο
(γ) λα ηνπο ηνλίζεη κεξηθά ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ην δηάζηεκα κεηαμύ απηήο θαη ηεο
επόκελεο Ο.Σ.Σ., όπσο ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κειέηεο, θαη
(δ) ηέινο, λα θιείζεη ηελ νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε.
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