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Εισαγωγή
Το Scratch 2 αποτελεί παγκοσμίως ένα πολύ επιτυχημένο γραφικό
περιβάλλον
διδασκαλίας
των
βασικών
εννοιών
του
προγραμματισμού.
Σ’ αυτήν την ΔΕ παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης, όπου μέσα
από σειρά φύλλων εργασιας επιχειρείται με κλιμακούμενης
δυσκολίας παραδείγματα στο Scratch 2:
 να διδαχθούν οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού
ομαδοσυνεργατικά και με παιγνιώδη τρόπο τις βασικές έννοιες
του προγραμματισμού αξιοποιώντας το περιβάλλον της
εφαρμογής,
 να τις κατανοήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν προκείμενου,
 να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι στην τελική τους εργασία,
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Δομή
 Ανασκόπηση
Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικών

Λογισμικών

για

Πρωτοβάθμια

 Μεθοδολογία Μελέτης
 Παρουσίαση της Διδασκαλίας

 Ανάλυση των Δεδομένων
 Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα
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Ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών για
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1/4
Εξετάζεται η ιστορία και εξέλιξη τους,
αναφέρονται τα βασικά
χαρακτηριστικά τους (πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα)
που
συγκεντρώνει το καθένα και το καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο
κατάλληλο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στο δημοτικό. Εν
συνεχεία εξετάζεται ο βαθμός χρήσης τους τόσο στο εξωτερικό όσο και
στην Ελλάδα στον χώρο της εκπαίδευσης.






Mit Media Lab Scratch,
Microsoft Kodu Game Lab,
Alice – Looking Glass,
Lego Mindstorms,
Karel – objectKarel
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Ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών για
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2/4

Mit Media Lab Scratch

Lego Mindstorms

Microsoft Kodu Game Lab

Alice – Looking Glass

Karel – οbjectKarel
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Ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών για
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3/4
 Mit Media Lab Scratch: Πολύ δημοφιλές, με πολλά πλεονεκτήματα και
εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο δημοτικό. Κύριο μειονέκτημα η μη
υποστήριξη 3D γραφικών.
 Microsoft Kodu Game Lab: Πολύ δημοφιλές, με πολλά πλεονεκτήματα,
ιδανικό αλλά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στο δημοτικό λόγω
αυξημένων απαιτήσεων σε υλικό Η/Υ.
 Alice – Looking Glass: Αρκετά δημοφιλές, με πολλά πλεονεκτήματα,
κατάλληλο για το δημοτικό το Looking Glass. Δύσκολο να
χρησιμοποιηθεί στο δημοτικό λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε υλικό
Η/Υ και λόγω μη ύπαρξης ελληνικής έκδοσης του προγράμματος.
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Ανασκόπηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών για
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 4/4
 Lego Mindstorms: Αρκετά δημοφιλές ως εμπορικό προϊόν, με αρκετά
πλεονεκτήματα αλλά και σοβαρά μειονεκτήματα. Δύσκολο να
εφαρμοστεί στο δημοτικό λόγω απαγορευτικού κόστους αγοράς και μη
ύπαρξης ελληνικής έκδοσης για τη γλώσσα προγραμματισμού.
 Karel – objectKarel: Αρκετά Δημοφιλές στο εξωτερικό και λιγότερο στην
Ελλάδα. Αρκετά πλεονεκτήματα όπως ύπαρξη ελληνικής έκδοσης
αλλά και μειονεκτήματα. Δεν υποστηρίζει 3D γραφικά και τα υπάρχοντα
γραφικά του είναι πολύ απλά. Η ίδια όμως η απλότητα του είναι
ταυτόχρονα και πλεονέκτημα. Μπορεί να εφαρμοστεί στο δημοτικό
αλλά δεν έχει υπάρχει σημαντική χρήση του ως τώρα.
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Μεθολογία Μελέτης – Βασικά στοιχεία 1/8
Συμμετέχοντες μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης του 8ου ΔΣ Σταυρούπολης
για το σχολικό έτος 2013-2014.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤ1

8

10

18

ΣΤ2

9

10

19

ΣΤ3

7

10

17

ΣΥΝΟΛΟ

54
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Μεθολογία Μελέτης – Βασικά στοιχεία 2/8
Διδασκαλία προγραμματισμού στην ΣΤ΄ δημοτικού:
 Σύνολο ωρών: 15-16 (7-8 εβδομάδες)
 Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής 8ου ΔΣ Σταυρούπολης
 Τεχνολογικά Μέσα: 12 Σταθεροί και 5 Φορητοί Η/Υ (Οι σταθεροί είναι
αξιόπιστοι αλλά άνω των 10-12 χρόνων σε ηλικία και οι φορητοί Η/Υ
είναι σχετικά καινούριοι).
 Λειτουργικό Σύστημα των Η/Υ: Windows XP SP3 για τους σταθερούς
και Windows Vista και 7 για τους φορητούς Η/Υ.
 Λοιπά Εποπτικά Μέσα: Σταθερή και Ασύρματη Πρόσβαση σε ADSL
γραμμή για Internet. Βιντεοπροβολέας που χρησιμοποιήθηκε στο
μάθημα, Πίνακας για μαρκαδόρους.
 Προγραμματιστική Πλατφόρμα: Scratch 2.0 του MIT Media Lab
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Μεθολογία Μελέτης – Βασικά στοιχεία 3/8
Διδασκαλία προγραμματισμού στην ΣΤ΄ δημοτικού:
Έννοιες που διδάχθηκαν








Περιβάλλον του Scratch 2
Μεταβλητές
Τελεστές
Δομή Ακολουθίας
Δομή Επιλογής
Δομές Επανάληψης
Διαδικασίες με και χωρίς παραμέτρους
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Μεθολογία Μελέτης – Γενικοί Στόχοι 4/8
Άξονας 1: Γνώση και Μεθοδολογία
 Να εξοικειωθούν οι μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερο με τα βασικά
συστατικά, εργαλεία και τη δομή του Περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch.
 Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσα από πολλά
απλά, μέτρια και πιο σύνθετα παραδείγματα ώστε να τις κατανοήσουν στην
αρχή μεμονωμένα και μετά συνδυαστικά.
 Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν
I. απλές εντολές στην αρχή μέσα από έτοιμα παραδείγματα ή όχι,
II. στη συνέχεια εντολές που τους δίνονται ανακατεμένες, συνδυαστικά
ακολουθώντας τις οδηγίες, ώστε να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν ένα πιο
πολύπλοκο πρόγραμμα, το οποίο κάνει χρήση των δομών του
Προγραμματισμού,
III. και τελικά να δημιουργήσουν βασισμένοι σ’ όσα έχουν διδαχθεί ένα δικό
τους παιχνίδι
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Μεθολογία Μελέτης – Γενικοί Στόχοι 5/8
Άξονας 2: Συνεργασία, Επικοινωνία και Κοινωνική Επίδραση
 Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά πάνω σε Δραστηριότητες στον Η/Υ τους,
συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς τους αποδοτικά, ανταλλάσσοντας απόψεις,
διορθώνοντας ο ένας τον άλλο και επιλύοντας από κοινού ασκήσεις.
 Να αντιληφθούν ότι μέσα από την εκμάθηση των αρχών του
προγραμματισμού μπορούν να μάθουν να σκέφτονται πιο αποτελεσματικά και
συνδυαστικά (Αλγοριθμικός τρόπος σκέψης), ώστε να επιλύουν ευκολότερα
και γρηγορότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Άξονας 3: Επιστήμη και ΤΠΕ στην Καθημερινή Ζωή
 Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των
διαφόρων προγραμματιστικών δομών, καθώς και να τις συσχετίσουν με την
καθημερινότητα βρίσκοντας και αναφέροντας παραδείγματα πρακτικής
χρήσης τους.
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Μεθολογία Μελέτης – Ερευνητικά Ερωτήματα της Μελέτης –
Μέθοδοι Αξιολόγησης 6/8
Ερώτημα 1: Πόσο αποτελεσματική είναι η εκμάθηση των προγραμματιστικών
εννοιών μέσω του Scratch και ειδικότερα η σωστή γνωριμία-κατανόηση-χρήση
τους από τους μαθητές και πόσο ελκυστική και ευχάριστη είναι για αυτούς η
διδασκαλία αυτών των εννοιών μέσα από το Scratch;
Η Αξιολόγηση θα γίνει μέσω:
•
Ανώνυμου Ερωτηματολόγιου για το Scratch
•

Των απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα εργασίας,

•

Απευθείας παρατήρησης από τον διδάσκοντα

•

Της συμμετοχής των μαθητών στην διαδικτυακή κοινότητα του Scratch
στο scratch.mit.edu και ανάρτηση έργων τους,

•

Της χρήσης της ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com, όπου θα είναι
αναρτημένο όλο το υλικό και τα υποστηρικτικά αρχεία για αυτή τη
διδακτική παρέμβαση.
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Μεθολογία Μελέτης – Ερευνητικά Ερωτήματα της Μελέτης –
Μέθοδοι Αξιολόγησης 7/8
Ερώτημα 2: Πόσο επιτυχημένα θα εφαρμόσουν οι μαθητές όσα έμαθαν μέσα
από το παιχνίδι – τελική εργασία που θα παράγει στο τέλος της παρέμβασης
κάθε ομάδα μαθητών;
Αξιολόγηση θα γίνει μέσω:

Ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης των εργασιών βασισμένου πάνω σε
Ρουμπρίκα με κριτήρια αξιολόγησης και κλίμακα Likert 4 βαθμών (4-Πολύ Καλό, 3Καλό, 2-Ικανοποιητικό, 1-Μέτριο)
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Μεθολογία Μελέτης – Ερευνητικά Ερωτήματα της Μελέτης –
Μέθοδοι Αξιολόγησης 8/8
Ερώτημα 3: Ποιες είναι οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις των μαθητών για τις
προγραμματιστικές έννοιες που παρουσιάζονται;

α) Απευθείας παρατήρηση από τον διδάσκοντα (Ερώτημα 1)
β) Μέσω των απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα εργασίας
(Ερώτημα 1)
Ερώτημα 4: Πόσο αποτελεσματική είναι η προτεινόμενη σειρά μαθημάτων
(ώρες για κάθε ενότητα, διδακτικό υλικό, συνεργασία ομάδων) όσον αφορά στην
επίτευξη τόσο των γενικών στόχων της παρέμβασης συνολικά όσο και των
ειδικότερων στόχων κάθε σεναρίου;
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω:
α) Ερωτηματολόγιου για το Scratch (Ερώτημα 1)
β) Ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης βασισμένου σε Ρουμπρίκα (Ερώτημα 2)
γ) Απευθείας παρατήρηση από τον διδάσκοντα (Ερώτημα 1)
δ) Μέσω των απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα εργασίας
(Ερώτημα 1)
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Υποσενάρια 1/7
Περιληπτικά τα υποσενάρια που αποτελούν αυτή τη σύνθετη διδακτική
παρέμβαση είναι τα παρακάτω:
Τίτλος

Διάρκεια
(ώρες)

Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

2

Πένα – Κίνηση – Σχήματα στο Scratch

1

Μελέτη Παιχνιδιού – Αισθητήρες στο Scratch

1

Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές – Τελεστές

2

Δομή Επιλογής (Εάν..., Εάν...Αλλιώς...)

1

Δομή Επανάληψης (Επανάλαβε, Για Πάντα)

1

Δομή Επανάληψης (Επανάλαβε Ώσπου, Για Πάντα)

1

Διαδικασίες (Απλές, με Παραμέτρους)

1

Εργασία στο Scratch

5-6
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Επιστημολογική Προσέγγιση
& Εννοιολογική Ανάλυση 2/7

Ως προς τη διδακτική προσέγγιση χρησιμοποιούμε στην
διεξαγωγή του σεναρίου αυτού τις μεθόδους της

- ομαδοσυνεργατικότητας και
- της ανακαλυπτικής μάθησης
μέσα στο γενικό πλαίσιο των αρχών του εποικοδομισμού.
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Δυσκολίες των μαθητών/τριών
3/7
Οι βασικές κατηγορίες δυσκολιών που ήταν πιθανό να συναντήσουν οι
μαθητές/τριες είναι:

 Προβλήματα της διδασκαλίας και κατανόησης των μεταβλητών,
 Προβλήματα της διδασκαλίας και κατανόησης των επαναληπτικών
δομών (βρόχων),
 Προβλήματα της διδασκαλίας και κατανόησης των εντολών επιλογής
σε διαδικαστικές γλώσσες προγραμματισμού
 Προβλήματα με τον χειρισμό τελεστών όλων των ειδών και των
διαφόρων ειδών των εντολών αισθητήρων (Ειδικά για το Scratch),
 Το επίπεδο γλώσσας και η ορολογία που χρησιμοποιείται μέσα στις
δραστηριότητες του κάθε υποσεναρίου,
 Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σεναρίων λόγω παροχής πολλών
διευκρινίσεων σε μαθητές/τριες,
 Μη ικανοποιητική λειτουργία και απόδοση κάποιων ομάδων
μαθητών/τριων.
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Υποκείμενη Θεωρία Μάθησης
4/7
Ο εποικοδομισμός του S. Papert, θεωρεί ότι η ανάπτυξη της λογικής και
επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξελικτική διαδικασία με
διάφορα στάδια. Ο κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του
τρόπο, ενεργητικά.
Στην υπόθεση της εποικοδόμησης της γνώσης κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι
ιδέες των μαθητών. Η γνώση είναι μεταβαλλόμενη και οικοδομείται από τον
καθένα χωριστά γι' αυτό είναι υποκειμενική. Η μάθηση είναι συνήθως
προϊόν της εννοιολογικής αλλαγής που επέρχεται στους μαθητές λόγω της
γνωστικής σύγκρουσης στην οποία υποβάλλονται. Η μάθηση θεωρείται
ως εποικοδόμηση που γίνεται στο πλαίσιο της κοινωνίας της ομάδας.
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Υποκείμενη Θεωρία Μάθησης
5/7
Σύμφωνα με τον Lev Vygotsky και τη θεωρία που διατύπωσε περί Ζώνης
Επικείμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α), είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχει
διαφορετικότητα ανάμεσα στα άτομα τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης όσο και τη
γνωστική ικανότητα τους. Το γνωστικό - μαθησιακό δυναμικό κάθε ατόμου
μπορεί να πλουτιστεί με περιβαλλοντική συνδρομή. Το παιδί κατέχει ένα
συγκεκριμένο γνωστικό επίπεδο. Με τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού ,
των γονέων και των συνομηλίκων του το άτομο μπορεί με αλληλεπίδραση
να οδηγηθεί σε ένα γνωστικό επίπεδο ανώτερο αυτού που από μόνο του
κατέχει. Η διαφορά ανάμεσα στο προϋπάρχον γνωστικό επίπεδο κι
εκείνο που το παιδί θα κατακτήσει με καθοδήγηση, ονομάζεται Ζώνη
Επικείμενης Ανάπτυξης.
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια παιδαγωγική και διδακτική
διαδικασία, που δύναται να οδηγήσει στην ομαδοσυνεργατική μάθηση,
δηλαδή
στη
διαδικασία
ομαδικής
μάθησης,
στην
οποία
πραγματοποιούνται σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των μαθητών. Είναι μία εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας που
συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες, αλλά δεν τις αντικαθιστά.
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Υποκείμενη Θεωρία Μάθησης
6/7
Ο Bruner αναφέρει για την ανακαλυπτική μάθηση ότι βασική της αρχή
είναι οι μαθητές να ανακαλύπτουν αρχές και να αναπτύσσουν δεξιότητες
μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Εστιάζει στην ανάπτυξη εσωτερικών
κινήτρων στο μαθητή και υποστηρίζει την καθοδηγούμενη
ανακάλυψη.
Προκειμένου να κατανοεί τις πληροφορίες και να αναπτύσσεται γνωστικά, ο
μαθητής οικοδομεί έμπρακτες [ή "πραξιακές"], εικονικές και συμβολικές
αναπαραστάσεις. Ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με
προβληματικές καταστάσεις, και ο εκπαιδευτής να κρατά ρόλο διευκολυντή,
συντονιστή και εμψυχωτή στη διαδικασία της μάθησης.
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Παρουσίαση Διδασκαλίας – Υποστηρικτικές Ιστοσελίδες 7/7

Ιστοανακαλύψεις
http://wonderer100.weebly.com
Ιστοσελίδα όπου αναρτήθηκε όλο το
υλικό για τη διδακτική παρέμβαση

Κοινός λογαριασμός στην
ιστοσελίδα http://scratch.mit.edu
Για αποστολή υλικού – εργασιών στη
διαδικτυακή κοινότητα του Scratch από
τους μαθητές/τριες.
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Ανάλυση Δεδομένων – Φύλλα Εργασίας Φύλλο Εργασίας 1.2: Πένα – Κίνηση – Σχήματα 1/5
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Ανάλυση Δεδομένων – Αναστοχασμοί – Προβλήματα 2/5
Αναστοχασμός για το υποσενάριο Μελέτη Παιχνιδιού – Αισθητήρες
Υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό αλλά η επίτευξη των στόχων
κυμάνθηκε σε όχι και τόσο ικανοποιητικά επίπεδα και για τα τρία τμήματα.

Το πρόβλημα εστιάστηκε στη μη ικανοποιητική κατανόηση από τους μαθητές/τριες
του σημασίας και τη λειτουργίας των εντολών αισθητήρων.
Αναστοχασμός για το υποσενάριο Διαδικασίες
Υλοποιήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αλλά ο βαθμός
επίτευξης των στόχων του δεν ήταν ικανοποιητικός και για τα τρία τμήματα.

Δεν υπήρξε κατανόηση του μηχανισμού απόδοσης τιμών στις παραμέτρους
μιας διαδικασίας. Όπως διαπιστώθηκε από τον διδάσκοντα αυτό οφείλεται σε
λάθη στη δομή του φύλλου εργασίας και στις ερωτήσεις κατανόησης που το
πλαισίωναν.
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Ανάλυση Δεδομένων – Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch – Σύγκριση Αξιολογήσεων 3/5

25

Ανάλυση Δεδομένων – Γενικό Ερωτηματολόγιο για το
Scratch – Αποτελέσματα Ερώτησης 15 - 4/5

Γράφηματα 5.4.12.1 και 5.4.12.2 Αποτελέσματα ερώτησης 15 του
Γενικού Ερωτηματολογίου για το Scratch
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Ανάλυση Δεδομένων - Οι δύο καλύτερες εργασίες –
παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες. 5/5

27

Συμπεράσματα Γενικών Στόχων – Άξονας 1: Γνώση και
Μεθοδολογία 1/7
 Oι μαθητές/τριες διδάχθηκαν, κατανόησαν και έκαναν χρήση των περισσότερων
βασικών συστατικών και εργαλείων του Scratch 2, μέσα από πολλά απλά και
σύνθετα παραδείγματα σε καλό επίπεδο.
 Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών στις περισσότερες ερωτήσεις κατανόησης
των φύλλων εργασίας ήταν σωστές με ποσοστά από 50% έως 90%.

 Το 87% των μαθητών/τριών υλοποίησαν και παρέδωσαν 35 ολοκληρωμένες
εργασίες με μορφή παιχνιδιού ή ιστορίας οι περισσότερες.
 Συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι γενικοί στόχοι που τέθηκαν
επιτεύχθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, σίγουρα με κάποια σημεία που
αποτέλεσαν προβλήματα και τα οποία πρέπει να διορθωθούν
 Προβλήματα ήταν: Μη επαρκής κατανόηση των εντολών αισθητήρων και της
εφαρμογής τους, αρχικά μη καλή κατανόηση των εμφωλευμένων δομών
επιλογής και της μεθόδου περάσματος τιμών σε διαδικασία με
παραμέτρους.
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Συμπεράσματα Γενικών Στόχων – Άξονας 2: Συνεργασία,
Επικοινωνία και Κοινωνική Επίδραση 2/7
 Καλό ή πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας είχαν το 64,81% των
μαθητών/τριών. Επίσης πάνω από το 80,00% των μαθητών/τριών απάντησε ότι
κατάφερε να συνεργαστεί με άλλους μαθητές.

 Οι μαθητές στην μεγάλη τους πλειοψηφία δήλωσαν ότι ο προγραμματισμός
στο Scratch έκανε το μάθημα της Πληροφορικής πολύ ή αρκετά καλύτερο και
ότι ίσως να συνεχίσουν να δημιουργούν προγράμματα στο Scratch στο
μέλλον.
 Συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι oι Γενικοί στόχοι που τέθηκαν, έχουν
επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε πολύ
καλό επίπεδο και επικοινώνησαν μεταξύ τους στις περισσότερες ομάδες.
Αντάλλαξαν απόψεις, σκέψεις, ιδέες και με το πέρας των εργασιών τους είχαν
εξασκήσει τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό, αντιλαμβανόμενοι τις
κοινωνικές προεκτάσεις των νέων γνώσεων που έγιναν κτήμα τους μέσα από
την διδασκαλία του προγραμματισμού στο Scratch.
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Συμπεράσματα Γενικών Στόχων – Άξονας 3: Επιστήμη και
ΤΠΕ στην Καθημερινή Ζωή 3/7
 Οι μαθητές αναγνώρισαν και κατανόησαν τη σημασία και τη χρησιμότητα των
περισσότερων προγραμματιστικών δομών που διδάχθηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για σημαντικό αριθμό μαθητών/τριών.
 Πολλοί μαθητές χρησιμοποίησαν στις τελικές τους εργασίες αυτές τις δομές
προγραμματισμού που τους φάνηκαν πιο εύκολες στη χρήση ή πιο κατάλληλες
για τις εργασίες τους Αυτό δείχνει μία συγκεκριμένη λογική σκέψη.

 Οι τελικές εργασίες είχαν μεγάλο εύρος θεμάτων (παιχνίδια, αφηγηματικές
ιστορίες, διάλογοι, εργαλεία), μπορούμε ίσως να θεωρήσουμε ότι μέχρι σ’ ένα
βαθμό ότι συσχέτισαν αυτά που διδάχθηκαν με την καθημερινότητα και
σκέφτηκαν παραδείγματα χρήσης τους πρακτικά.
 Δεν μπορούμε να πούμε όμως σίγουρα ότι αυτό ισχύει για την πλειοψηφία
των μαθητών/τριών.
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Συμπεράσματα Ειδικών Στόχων – Ερευνητικό Ερώτημα 1
4/7
 Ο κοινός λογιαριασμός στη Διαδικτυακή κοινότητα του Scratch χρησιμοποιήθηκε
λίγο από 10-12 μαθητές/τριες. (Ανέβηκαν 3 ολοκληρωμένες εργασίες και 3
ημιτελείς)
 Χρησιμοποίησαν ικανοποιητικά την ιστοσελίδα wonderer100.weebly.com για να
βοηθηθούν στη Δημιουργία των Προγραμμάτων τους. (150-200 επισκέψεις και
20 downloads αρχείων).

 Από τα όσα καταγράφονται στις πηγές αξιολόγησης μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι όλα όσα πραγματεύεται το ερευνητικό ερώτημα 1
επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό αλλά όχι χωρίς προβλήματα που
προέκυψαν στην πορεία της διδασκαλίας και είτε αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς
είτε ανιχνεύτηκαν μετά το πέρας των μαθημάτων και θα αντιμετωπιστούν
μελλοντικά.
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Συμπεράσματα Ειδικών Στόχων – Ερευνητικό Ερώτημα 2
5/7
 Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν αρκετά καλά ή πολύ καλά
ποσοστά όλες τις μη προγραμματιστικές εντολές που
Καταλαβαίνουν την χρήση όλων των προγραμματιστικών
διδάχθηκαν με πολύ μεγάλα ποσοστά σε αρκετά καλό ή
επίπεδο.

σε μεγάλα
διδάχθηκαν.
δομών που
πολύ καλό

 Χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη δομή επανάληψης Για Πάντα και την δομή
επιλογής Εάν...τότε. Δεν χρησιμοποίησαν ικανοποιητικά τις δομές/εντολές
Επανάλαβε x, Επανάλαβε Ώσπου, Ενα...τότε...Αλλιώς, Μεταβλητές,
Τελεστές. (Λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή μεγάλο βαθμό δυσκολίας)
 Στις εργασίες χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο ή έστω σημαντικό ποσοστό οι
Εντολές Αισθητήρων (40,00%), Κίνησης (62,86%), Όψεων (91,43%) και Ήχου
(48,57%) του Scratch
 Βάσει όλων των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις
Ερωτήσεις Αξιολόγησης μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι
μαθητές/τριες εφάρμοσαν σε ικανοποιητικό βαθμό όσα είχαν διδαχθεί στα
παιχνίδια – τελικές εργασίες που δημιούργησαν.
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Συμπεράσματα Ειδικών Στόχων – Ερευνητικό Ερώτημα 3
6/7
Οι κυριότερες δυσκολίες που παρατηρήθηκαν ήταν οι παρακάτω:
 Πώς φτιάχνουμε σύνθετες εντολές εισάγοντας μεταβλητές μέσα σε
τελεστές και μετά τους τελεστές μέσα σε εντολές. Ή ακόμα εισάγοντας
αισθητήρες μέσα σε άλλες εντολές
 Μη καλή κατανόηση εμφωλευμένων δομών επιλογής Εαν...τότε...Αλλιώς
 Μη καλή κατανόηση του τρόπου απόδοσης τιμών στις παραμέτρους μίας
διαδικασίας

 Παρατηρήθηκε κόπωση σε 10 μαθητές/τριες (5 ομάδων) στο ΣΤ1. Αυτή η
κόπωση εκφράστηκε από τους μαθητές/τριες μέσω ερωτήσεων στην αρχή
του μαθήματος. Αντιμετωπίστηκε με κατάλληλο τρόπο.
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Συμπεράσματα Ειδικών Στόχων – Ερευνητικό Ερώτημα 4
7/7
 Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/τριών δήλωσαν ότι ήταν πολύ
ευχαριστημένοι από την ποιότητα και την απλότητα των φύλλων εργασίας και
από την υποστήριξη και βοήθεια που τους παρείχε ο διδάσκων στα μαθήματα.
 Από τα 8 συνολικά φύλλα εργασίας με ερωτήσεις κατανόησης, απαντήθηκαν
συνολικά από τους μαθητες/τριες 28 ερωτήσεις κατανόησης. Από αυτές οι 19 ή
περίπου το 68% του συνόλου των ερωτήσεων απαντήθηκαν σωστά με υψηλά
ποσοστά. 9 απαντήθηκαν λάθος εκ των οποίων οι 4 θα αλλάξουν περιεχόμενο ή
διατύπωση.
 Αυτό δείχνει ότι το διδακτικό υλικό ήταν σε γενικές γραμμές
αποτελεσματικό και επαρκές για το σκοπό που δημιουργήθηκε.
 Τέλος η παραγωγή και μόνο 35 εργασιών (οι περισσότερες ολοκληρωμένες και
λειτουργικές) στο Scratch από 54 μαθητές χωρισμένους σε ομάδες, αποδεικνύει
ότι σχεδόν όλα τα στοιχεία αυτής της σειράς μαθημάτων ήταν επαρκή για τον
σκοπό που σχεδιάστηκαν με εξαίρεση τα όσα πρέπει να αλλάξουν στις 4
ερωτήσεις κατανόησης και την Δραστηριότητα 2 Φ.Ε. 5.1.
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Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
 Διόρθωση, τροποποίηση και εφαρμογή της σειράς μαθημάτων στη

διδασκαλία των βασικών εννοιών του προγραμματισμού σε μαθητές/τριες
της Ε΄ τάξης του δημοτικού. Μετά από συλλογή και επεξεργασία

στατιστικών στοιχείων να συγκριθούν οι δύο μελέτες.
 Προσαρμογή της σειράς μαθημάτων για το εκπαιδευτικό λογισμικό
Microsoft Kodu Game Lab και δοκιμή σε μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης του
δημοτικού.

Σύγκριση αποτελέσματων των δύο μελετών και εξαγωγή

συμπερασμάτων

για

το

αποτελεσματικότερο

περιβάλλον

γραφικού

προγραμματισμού για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στους μαθητές
της Στ΄ τάξης του δημοτικού.

.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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