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Περίληψη
Το Scratch 2 αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο γραφικό περιβάλλον για την
διδασκαλία του προγραμματισμού, το οποίο χρησιμοποιείται από χιλιάδες καθηγητές
Πληροφορικής ανά τον κόσμο, για να διδάξουν στους μαθητές/τριες τους τις βασικές
έννοιες του προγραμματισμού. Στην Ελλάδα η διάδοση και χρήση του είναι πολύ
σημαντική στην γυμνάσια και στα λύκεια, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσον αφορά στα
δημοτικά.
Αρχικά, στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται η ιστορία, η εξέλιξη και τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα ορισμένων εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθούν στα δημοτικά για τη διδασκαλία του προγραμματισμού.
Έπειτα περιγράφεται και παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης, όπου μέσα από μία
ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση πολλών φύλλων εργασίας επιχειρείται μέσα
από κλιμακούμενης δυσκολίας παραδείγματα στο Scratch 2, να διδαχθούν οι
μαθητές/τριες ομαδοσυνεργατικά και με παιγνιώδη τρόπο τις βασικές έννοιες του
προγραμματισμού αξιοποιώντας το περιβάλλον του Scratch 2, να τις κατανοήσουν
και εν συνεχεία να τις χρησιμοποιήσουν στην τελική τους εργασία, προκειμένου να
δημιουργήσουν ένα παιχνίδι.
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές/τριες απαντούν σε
ερωτήσεις κατανόησης των φύλλων εργασίας, και στο τέλος της παρέμβασης
απαντούν σε ένα Γενικό ερωτηματολόγιο για το Scratch 2 και σε ένα
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των εργασιών τους στο Scratch 2, ώστε να μπορέσει
να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της διδασκαλίας.
Ακολούθως τα δεδομένα από αυτές τις πηγές συγκεντρώνονται, αναλύονται και τα
ευρήματα καταγράφονται και αξιολογούνται μέσα σε πίνακες και γραφήματα. Τέλος
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε και διατυπώνονται
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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Abstract
Scratch 2 is a very successful graphical environment for teaching programming,
which is used by thousands of teachers of computer science around the world, to teach
their students the basic concepts of programming. In Greece its prevalence and use is
very significant in junior high schools and high schools, but not that large with
regards to elementary schools.

Initially, in this thesis we examine the history and characteristic features of certain
educational software programs that can possibly be used in elementary schools to
teach computer programming.

Afterwards a case study is described and presented, where through an integrated
teaching intervention of many worksheets, it is attempted through many examples of
escalating difficulty in Scratch 2, to teach students through a cooperative and playful
way, the basic computer programming concepts using the graphical environment of
Scratch 2. The students understand them and then use them in their final work to
create a game in Scratch 2.

During this teaching intervention students answer comprehension questions in the
worksheets, and after the ending of the intervention they answer a general
questionnaire for Scratch 2 and an assessment questionnaire for the work on Scratch
2, so that the effect of the teaching intervention can be evaluated.

Subsequently, the data from these sources are collected, analyzed and the findings
recorded and evaluated in tables and graphs. Finally the conclusions that can be drawn
are presented and suggestions are made for future research.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο που πραγματεύεται η
παρούσα διπλωματική εργασία και στη δομή της.
1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη - μέσα από μία
ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση - του κατά πόσο είναι εφικτή η επιτυχημένη
διδασκαλία των βασικών εννοιών του προγραμματισμού, έτσι όπως αυτές
αποτυπώνονται στο ΑΠΣ για το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕ) στο δημοτικό,
μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού όπως είναι το Scratch 2, σ’ ένα
σύνολο μαθητών/τριών της Στ’ τάξης του δημοτικού.
Στις σελίδες της διπλωματικής εργασίας που ακολουθούν παρουσιάζεται μια μελέτη
περίπτωσης, όπου μέσα από την υλοποίηση πολλών φύλλων εργασίας, επιχειρείται
μέσα από πολλά κλιμακούμενης δυσκολίας παραδείγματα στο Scratch 2, να
διδαχθούν οι μαθητές/τριες ομαδοσυνεργατικά και με παιγνιώδη τρόπο το περιβάλλον
του Scratch 2 και όλες τις βασικές δομές του προγραμματισμού, να τις κατανοήσουν
και εν συνεχεία να τις χρησιμοποιήσουν στην τελική τους εργασία, προκειμένου να
δημιουργήσουν ένα παιχνίδι στο Scratch 2. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας γίνεται
αξιολόγηση από τους μαθητές/τριες για τις εργασίες τους, για το περιβάλλον του
Scratch καθώς και για την επιτυχία ή μη της διδακτικής παρέμβασης.
1.2 Δομή της διπλωματικής εργασίας
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο που πραγματεύεται η
παρούσα διπλωματική εργασία και στη δομή της.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία ανασκόπηση 5 διαφορετικών εκπαιδευτικών λογισμικών
(Mit Media Lab Scratch, Microsoft Kodu Game Lab, Alice – Looking Glass, Lego
Mindstorms, Karel – ObjectKarel) τα οποία θεωρούνται γενικά κατάλληλα για τη
διδασκαλία των βασικών εννοιών του Προγραμματισμού σε μαθητές/τριες των
τελευταίων τάξεων του δημοτικού.
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Εξετάζεται η ιστορία και εξέλιξη τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου και
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 και αποδοχής τους στο εξωτερικό και στην Ελλάδα στον χώρο
της εκπαίδευσης.
Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται η Μεθοδολογία Μελέτης, η οποία θα ακολουθηθεί για τη
διδασκαλία των βασικών εννοιών του προγραμματισμού σε μαθητές /τριες στης ΣΤ’
τάξης δημοτικού μέσω του Scratch 2. Αρχικά εξετάζεται το ΔΕΠΣΣ – ΑΠΣ για την
Πληροφορική στο Δημοτικό και αναφέρονται ο σκοπός της διδασκαλίας τους
μαθήματος, οι άξονες και γενικοί στόχοι και οι ειδικοί στόχοι και γίνεται μία
παράθεση και σχολιασμός του τμήματος του ΑΠΣ για την Ε’ και τη Στ’ τάξη.
Ακολούθως αναφέρονται και αναλύονται τα βασικά στοιχεία και οι γενικοί στόχοι
της διδακτικής παρέμβασης, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα που θα
αποτελέσουν στόχους αυτή της μελέτης και οι τρόποι αξιολόγησης της επιτυχούς
εφαρμογής της παρέμβασης. Κατόπιν γίνεται σύνδεση των στόχων της μελέτης με
υπάρχουσες μελέτες, αναφέρονται το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών και
δίνεται ένα λεπτομερές πλάνο των μαθημάτων.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων από τα οποία
αποτελείται το διδακτικό σενάριο με το οποίο θα εξελιχθεί η διδακτική παρέμβαση.
Εξετάζεται η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου και πως αυτό εντάσσεται στο
πρόγραμμα σπουδών, αναφέρονται οι σκοποί και στόχοι του σεναρίου και γίνεται μία
λεπτομερής περιγραφή των υποσεναρίων που αποτελούν το διδακτικό σενάριο που θα
υλοποιηθεί.
Μετά προσεγγίζεται επιστημολογικά και αναλύεται εννοιολογικά το διδακτικό
σενάριο, εξετάζεται ο τρόπος χρήσης των Η/Υ και των ψηφιακών μέσων που θα
απαιτηθούν, καθώς και πιθανά προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. Αναφέρονται οι υποκείμενες θεωρίες
μάθησης πάνω στις βασίζεται το διδακτικό σενάριο και αποτυπώνεται η οργάνωση
της τάξης και η εφικτότητα της σχεδίασης του σεναρίου.
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Το Κεφάλαιο 5 αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας και
μέσα σ’ αυτό γίνεται συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από
όλες τις πηγές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή τη διδακτική παρέμβαση.
Στο τέλος κάθε σταδίου ανάλυσης κάθε διαθέσιμης πηγής στοιχείων αξιολόγησης
αποτυπώνονται τα ευρήματα σε πίνακες και γραφήματα και καταγράφονται με
κείμενο τα απαραίτητα συμπεράσματα που προκύπτουν.
Πρώτα εξετάζονται και αναλύονται τα στοιχεία από την εφαρμογή των φύλλων
εργασίας. Δηλαδή εξετάζονται και αναλύονται τα στοιχεία από τις απαντήσεις των
μαθητών/τριών στις ερωτήσεις κατανόησης των φύλλων εργασίας και καταγράφονται
οι αναστοχασμοί για κάθε υποσενάριο της διδακτικής παρέμβασης. Στη συνέχεια,
εξετάζονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αξιολογήσεις των μαθητών για
τις εργασίες τους στο Scratch μέσω του αντίστοιχου ερωτηματολογίου, ενώ γίνεται
και από τον διδάσκοντα μια αξιολόγηση των μαθητικών εργασιών και έπειτα
συγκρίνονται τα αποτελέσματα και καταγράφονται τα ευρήματα που προκύπτουν.
Στο τελικό στάδιο του κεφαλαίου αυτού γίνεται η ανάλυση και καταγραφή των
αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των μαθητών για το Scratch και τη διδακτική
παρέμβαση, έτσι όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών
στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια.
Στο Κεφάλαιο 6 καταγράφονται και αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από όλη την επεξεργασία των δεδομένων του κεφαλαίου 5 και την εξέταση των
πινάκων και των γραφημάτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.
Εξετάζεται κατά πόσο επετεύχθησαν οι γενικοί στόχοι και ικανοποιήθηκαν τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην μεθοδολογία μελέτης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας. Επίσης, διατυπώνονται προτάσεις και κατευθύνσεις για
πιθανή μελλοντική έρευνα.
Τέλος, παρατίθενται τα προσαρτήματα που συμπληρώνουν το υλικό της παρούσας
διπλωματικής εργασίας. Αυτά συνίστανται στα Φύλλα Εργασίας των 9 υποσεναρίων
που αποτελούν το συνολικό διδακτικό σενάριο της διδακτικής μας παρέμβασης, έτσι
όπως αυτά δόθηκαν στους μαθητές/τριες. Επίσης παρατίθεται η ρουμπρίκα που
χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των
εργασιών των μαθητών/τριών στο Scratch, καθώς και το ίδιο το ερωτηματολόγιο.
Τέλος παρατίθεται και το γενικό ερωτηματολόγιο για το Scratch που συμπλήρωσαν οι
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μαθητές/τριες στα πλαίσια της αξιολόγησης τους για τη επιτυχία ή μη της διδακτικής
παρέμβασης.
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία ανασκόπηση 5 διαφορετικών εκπαιδευτικών λογισμικών
(Mit Media Lab Scratch, Microsoft Kodu Game Lab, Alice – Looking Glass, Lego
Mindstorms, Karel – objectKarel) τα οποία θεωρούνται από τον γραφών κατάλληλα
για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών του Προγραμματισμού σε μαθητές/τριες των
τελευταίων τάξεων του δημοτικού.
Εξετάζεται η ιστορία και εξέλιξη τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου και
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.
2.1 Εισαγωγή
Στον χώρο της Εκπαίδευσης υπάρχουν πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά λογισμικά
που έχουν δημιουργηθεί για διδασκαλία της Πληροφορικής και ειδικότερα του
Προγραμματισμού σε μαθητές/τριες όλων των ηλικιών. Τα περισσότερα από αυτά τα
λογισμικά προέρχονται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες (Scratch, Kodu, Alice –
Looking Glass, Lego Mindstorms), αλλά και την Ελλάδα (Karel, objectKarel). Αυτά
τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελούν κατά την γνώμη του γράφοντα τα
καταλληλότερα λογισμικά για την διδαχή του Προγραμματισμού στις Ε΄ και ΣΤ΄
τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.2 Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Λογισμικών

2.2.1 Mit Media Lab Scratch
Η πρώτη έκδοση του Scratch αναπτύχθηκε το 2003 από μια μικρή ομάδα ερευνητών
στο Lifelong Kindergarten Group στο MIT Media Lab. Σύμφωνα με τη Wikipedia
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(Γλώσσα

Προγραμματισμού

διερμηνευόμενη

δυναμική

Scratch,

οπτική

14/06/2014)

γλώσσα

«Το

είναι

μια

βασισμένη

και

Scratch

προγραμματισμού

υλοποιημένη σε Squeak. Όντας δυναμική, επιτρέπει αλλαγές του κώδικα ακόμη και
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Χρησιμοποιεί τις αρχές του
Κονστρουκτιβισμού. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά
και εφήβους και να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική.
Μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων
εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο.
Το όνομα Scratch παραπέμπει στην τεχνική του scratching στα παλαιά πικάπ, και
αναφέρεται τόσο στη γλώσσα όσο και στην υλοποίηση της. Η ομοιότητα προς το
scratching στη μουσική είναι η εύκολη επαναχρησιμοποίηση κομματιών: στο Scratch
όλα τα αλληλεπιδραστικά αντικείμενα, γραφικά και ήχοι μπορούν εύκολα να εισαχθούν
σε ένα νέο πρόγραμμα και να συνδυαστούν με νέους τρόπους. Έτσι οι αρχάριοι
μπορούν να λάβουν γρήγορα αποτελέσματα και αποκτούν κίνητρο να προσπαθήσουν
περαιτέρω.
Η δημοτικότητα του Scratch στην εκπαίδευση οφείλεται στην ευκολία με την οποία
μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα: οι εντολές και οι δομές δεδομένων είναι
απλές και είναι τουλάχιστον μερικώς γραμμένες στην καθομιλουμένη, και η δομή του
προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα κομμάτια κώδικα
που μπορούν να μετακινηθούν και προσαρμοστούν μαζί.»
Το Scratch χρησιμοποιείται σ’ όλον τον κόσμο (150 χώρες και σε πάνω από 50
γλώσσες) σε σχολεία όλων των βαθμίδων (ακόμα και σε πανεπιστήμια). Έχει
αναπτυχθεί

μία

διαδικτυακή

κοινότητα

όπου

συμμετέχουν

αρχάριοι

προγραμματιστές, μαθητές/τριες, δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι αναπτύσουν τις
προγραμματιστικές τους ικανότητες, συζητώντας και ανταλλάσσοντας προγράμματα,
απόψεις και εμπειρίες για το Scratch.
Το περιβάλλον χρήστη του περιβάλλοντος ανάπτυξης του Scratch (Εικόνα 2.1)
χωρίζει την οθόνη σε πολλαπλές περιοχές: αριστερά πάνω είναι η σκηνή, αριστερά
κάτω οι περιοχή που φαίνεται το υπόβαθρο καθώς και τα αντικείμενα που είναι πάνω
στη σκηνή. Στο κέντρο βρίσκονται οι παλέτες σενάριο, ενδυμασία και ήχος. Η παλέτα
σενάριο είναι η παλέτα με τα τμήματα κώδικα. Οι παλέτες ενδυμασία και ήχος
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περιέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα φιγούρα - αντικείμενο. Στα δεξιά βρίσκεται
η περιοχή των σεναρίων (κώδικα), όπου και αναπτύσσεται το πρόγραμμα. Η παλέτα
των τμημάτων κώδικα έχει τμήματα κώδικα (καλούνται "blocks") που μπορούν να
συρθούν πάνω στην περιοχή των σεναρίων για τη δημιουργία προγραμμάτων. Για να
διατηρηθεί η παλέτα σενάριο σε όχι πολύ μεγάλο μέγεθος, οργανώνεται σε 10 ομάδες
τμημάτων κώδικα: κίνηση, όψεις, ήχος, σχεδιασμός πένας, δεδομένα, συμβάντα,
έλεγχος, αισθητήρες, τελεστές και άλλες εντολές.

Εικόνα 2.1 Περιβάλλον του Scratch 2
Το σλόγκαν του Scratch είναι "Φαντάσου - Φτιάξε - Μοιράσου". Δίνεται μεγάλη
έμφαση στο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χρηστών και να μοιράζονται τα
προγράμματα τους. Τα προγράμματα για να γίνουν διαθέσιμα προς χρήση μέσα στην
διαδικτυακή κοινότητα του Scratch, πρώτα πρέπει να γίνει διαθέσιμος ο πηγαίος
κώδικας τους.
Κατά την Wikipedia (Γλώσσα Προγραμματισμού Scratch, 14-06-2014) «κατά το
σχεδιασμό της γλώσσας, η κύρια προτεραιότητα ήταν να γίνει η γλώσσα και το
περιβάλλον εύκολα κατανοητό και να γίνεται εύκολη εκμάθηση τους από παιδιά που δεν
είχαν προηγούμενη προγραμματιστική εμπειρία. Η εστίαση ήταν πάντα στην παιγνιώδη
μάθηση, ώστε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου να μπορούν να κάνουν απλά έργα και
οι έφηβοι να μπορούν γρήγορα να έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Υπάρχει επίσης
ένας αριθμός έμπειρων ενήλικων προγραμματιστών στην κοινότητα του Scratch, που
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γενικά αναζητούν τρόπους να διδάξουν προγραμματισμό στα παιδιά τους. Οι ενήλικες
γενικά αντιδρούν ευνοϊκά στο γρήγορο και εύκολο προγραμματιστικό περιβάλλον, παρά
τους σχετικά ισχυρούς περιορισμούς της γλώσσας».
Για να γίνει εγκατάσταση του Scratch 2, της νεότερης έκδοσης του προγράμματος
απαιτείται το αρχείο Adobe Air Installer. Πρόκειται για το υποστηρικτικό εργαλείο
που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για να μπορεί να τρέχει το Scratch σε κάθε Η/Υ. Επίσης
χρειάζεται και το αρχείο εγκατάστασης του Scratch2. Μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες στα Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και 8. Υπάρχουν
επίσης εκδόσεις έστω και σε beta μορφή για να μπορεί να φορτώνει σε περιβάλλοντα
όπως Linux, Ubuntu και Η/Υ Μαc.
Χαρακτηριστικά του Scratch
Πλεονεκτήματα
 Είναι Δωρεάν
 Μπορεί να κατέβει και να εγκατασταθεί εύκολα και γρήγορα σχεδόν σε
οποιονδήποτε υπολογιστή και λειτουργικό σύστημα (από Windows XP και
μετά) με ελάχιστες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού.
 Είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, αλλά και σε παραπάνω από 40 γλώσσες,
μεταφραζόμενο συνεχώς και σε καινούριες.
 Υποστηρίζεται με νέες εκδόσεις από το Mit Media Lab.
 Είναι εύκολο και ευχάριστο στη χρήση και στην εκμάθηση. Επιτρέπει μάλιστα
σε μεγάλο βαθμό την παιγνιώδη μάθηση.
 Επιτρέπει στους μαθητές/τριες μέσω της λογικής σκέψης να επιλύσουν
προγραμματιστικά προβλήματα, δείχνοντας τους ότι θα μπορούσαν με
παρόμοιο τρόπο να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας.
 Αναγκάζει το μαθητή/τρια να σκεφτεί με πρωτότυπο τρόπο προκειμένου να
σχεδιάσει το παιχνίδι του, τον βοηθάει να ξεδιπλώσει τη φαντασία του και να
δημιουργήσει αυτό που θέλει, ακονίζοντας στην πορεία το μυαλό του.
 Δίνει μεγάλη έμφαση στην εύκολη χρήση πολυμέσων (γραφικά, ήχος, βίντεο,
κινούμενα σχέδια).
 Έχει έτοιμες βιβλιοθήκες με αντικείμενα όπως εικόνες, ήχους, υπόβαθρα για
να εισάγει κάποιος χρήστης ελεύθερα στο έργο του. Επίσης μπορεί να
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κατεβάσει και επιπλέον βιβλιοθήκες αντικειμένων (Κούτσικος & Χολέβα,
2012).
 Απευθύνεται σε μαθητές/τριες (ακόμα και φοιτητές/τριες) όλων των ηλικιών
από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο.
 Υπάρχει μία τεράστια διαδικτυακή κοινότητα χρηστών του Scratch
(http://scratch.mit.edu), που τα μέλη της ανεβάζουν τα έργα τους και
ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον προγραμματισμό στο
Scratch.
 Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος βοηθητικού υλικού για να μάθει κανείς το
Scratch στα Ελληνικά με αποκορύφωμα το εξαιρετικό βιβλίο «Δημιουργώ
παιχνίδια στο Scratch» (http://www.scratchplay.gr) ένα έργο του καθηγητή κ.
Παλαιγεωργίου Γ. και της ομάδας του στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωv, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το 2010.
 To Scratch 2 είναι διαθέσιμο για χρήση και online, χωρίς καμμία
εγκατάσταση (αρκεί να έχουμε ένα ενημερωμένο browser π.χ. Μοzilla
Firefox, Google Chrome).
 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει/δημιουργήσει και να
χρησιμοποιήσει τα δικά του γραφικά και ήχους.
 Προωθεί και βοηθάει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
 Το Scratch 2 μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως ένα αντικειμενοστραφές
προγραμματιστικό περιβάλλον σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα στο
«Scratch

Wiki»

(http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Object-

Oriented_Programming, 11/02/2014). Φυσικά αυτό είναι θέμα ερμηνείας του
καθενός τελικά. Ο γραφών πιστεύει ότι το Scratch 1.4 είχε απλά στοιχεία
αντικειμενοστρέφειας, αλλά το Scratch 2 έχει περισσότερα στοιχεία που
παραπέμπουν σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (Όπως τη δυνατότητα
Cloning που επιτρέπει την δημιουργία δυναμικών χαρακτήρων – sprites), άρα
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα τέτοιο περιβάλλον.
 Στο Scratch 2 έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου και χρήσης της κάμερας του
υπολογιστή μέσα στο πρόγραμμα μας.
 Οι εντολές (block εντολών) είναι γραμμένες με απλή και κατανοητή γλώσσα
και

συναρμολογούνται ουσιαστικά σαν κομμάτια ενός παζλ, μέσα στο

πρόγραμμα.
Μειονεκτήματα
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 Δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην αρχή
 Μετρίου επιπέδου γραφικά και ήχοι
 Δεν υποστηρίζει τρισδιάστατα γραφικά.
 Μαθητές/τριες μεγαλύτερων ηλικιών (15-18) θα το βαρεθούν εύκολα λόγω
των φτωχών όσο και κάπως παιδικών γραφικών του.

2.2.2 Microsoft Kodu Game Lab
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Wikipedia (Κοdu Game Lab, 29/04/2014) «τo Kodu,
το οποίο αρχικά ονομαζόταν Boku, είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης
προγραμμάτων, που δημιουργήθηκε στα εργαστήρια FUSE της Microsoft. Τρέχει σε
Xbox και σε όλα τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft (Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8). Πρωτοκυκλοφόρησε για Xbox στις 30/06/2009. Εν
συνεχεία κυκλοφόρησαν και εκδόσεις για όλα τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft.

Εικόνα 2.2 Microsoft Kodu
To Kodu (Εικόνα 2.2) είναι ένα εργαλείο visual programming που χτίστηκε πάνω σε
ιδέες που ξεκίνησαν με την Logo την δεκαετία το 1960 και σε ιδέες από άλλα τρέχοντα
έργα όπως τα AgentSheets, Squeak and Alice. Δημιουργήθηκε για να είναι προσβάσιμο
από παιδιά και ευχάριστο για τον καθένα».
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Το Kodu Game Lab με τη δύναμη της Microsoft από πίσω του να το καθοδηγεί και να
το υποστηρίζει φαίνεται να έχει γνωρίσει ραγδαία εξάπλωση σ’ όλο τον κόσμο.
Χρησιμοποιείται ήδη ως εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία του
προγραμματισμού από πολλά σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σ’ όλο τον
κόσμο.
O χειρισμός του Kodu είναι πανεύκολος και γίνεται μέσω του πληκτρολογίου και του
πονιτικιού ή μέσω ενός χειριστηρίου αν είμαστε συνδεδεμένοι από Xbox. Η
διαδικασία του προγραμματισμού γίνεται μέσα σ’ ένα τρισδιάστατο περιβάλλον
προσομοίωσης παρόμοιο μ’ αυτό του Alice, όπου ο χρήστης μπορεί να φτιάξει
πολλών ειδών παιχνίδια όπως ταχύτητας, στρατηγικής, RPGs, περιπέτειας,
πλατφόρμας, παζλ, και άλλα με πολύ εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Ο χρήστης
του Kodu προγραμματίζει τον ήρωα/χαρακτήρα του να κάνει κάποιες ενέργειες για να
επιτύχει σε διάφορα ζητούμενα.
Η εγκατάσταση του Kodu δεν είναι μια απλή υπόθεση δυστυχώς. Έχει πολύ
αυξημένες απαιτήσεις από τον Η/Υ στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Σύμφωνα
με την ιστοσελίδα http://www.creativerobotics.com.my/kodu_portal.htm (2014)
απαιτείται:
Λειτουργικό Σύστημα: PC με Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή
Windows 8. Οι χρήστες Mac μπορούν να τρέξουν το Kodu σε μία εικονική μηχανή
χωρίς προβλήματα.
Γραφικά: Μία κάρτα γραφικών που υποστηρίζει DirectX 9.0c και Shader Model 2.0
ή νεότερο απαιτείται. Οι εφαρμογές .NET Framework 3.5 ή νεότερο και XNA
Framework 3.1 Redistributable είναι επίσης προαπαιτούμενα για τη λειτουργία του
Kodu.
Χαρακτηριστικά του Kodu Game Lab
Πλεονεκτήματα
 Είναι Δωρεάν
 Είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες.
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 Υποστηρίζεται με νέες εκδόσεις από τη Microsoft.
 Είναι εύκολο και ευχάριστο στη χρήση και στην εκμάθηση.
 Επιτρέπει στους μαθητές/τριες μέσω της λογικής σκέψης να επιλύσουν
προγραμματιστικά προβλήματα, δείχνοντας τους ότι θα μπορούσαν με
παρόμοιο τρόπο να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας.
 Αναγκάζει το μαθητή/τρια να σκεφτεί με πρωτότυπο τρόπο προκειμένου να
σχεδιάσει το παιχνίδι του, τον βοηθάει να ξεδιπλώσει τη φαντασία του και να
δημιουργήσει αυτό που θέλει, ακονίζοντας στην πορεία το μυαλό του.
 Δίνει μεγάλη έμφαση στην εύκολη χρήση πολυμέσων (γραφικά, ήχος, βίντεο,
κινούμενα σχέδια).
 Χρησιμοποιεί

τρισδιάστατο

περιβάλλον

για

να

μας

επιτρέψει

να

δημιουργήσουμε τα παιχνίδια μας και να τα δοκιμάσουμε.
 Απευθύνεται σε μαθητές/τριες (ακόμα και φοιτητές/τριες) όλων των ηλικιών
από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.
 Είναι ένα αντικειμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού.
 Μπορεί να αξιοποιηθεί για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
 Υπάρχει

μία

μεγάλη

διαδικτυακή

κοινότητα

χρηστών

του

Kodu

(http://www.kodugamelab.com), που τα μέλη της ανεβάζουν τα έργα τους και
ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον προγραμματισμό στο
Kodu.
 Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος βοηθητικού υλικού για να μάθει κανείς το
Kodu στα Ελληνικά με αποκορύφωμα το εξαιρετικό βιβλίο «Δημιουργώ
παιχνίδια στο Kodu» (http://www.koduplay.gr) ένα έργο του καθηγητή κ.
Παλαιγεωργίου Γ. και της ομάδας του στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωv, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το 2011.
Μειονεκτήματα
 Ίσως το Kodu να είναι το κορυφαίο προγραμματιστικό περιβάλλον αυτή τη
στιγμή για να διδάξει κάποιος προγραμματισμό στα Ελληνικά σχολεία.
Δυστυχώς όμως, είναι από δύσκολη έως πολύ δύσκολη η διαδικασία της
επιτυχούς εγκατάστασης και χρήσης του Kodu για 2 λόγους:


Απαιτούνται πολλά υποστηρικτικά αρχεία πριν μπορέσει κάποιος να
εγκαταστήσει και να φορτώσει το Kodu.
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Είναι μεγάλες οι απαιτήσεις σε υλικό οι οποίες δεν αναφέρονται σε
κάποια ιστοσελίδα αλλά τις διαπιστώνει κάποιος στην πορεία της
προσπάθειας εγκατάστασης. Απαιτείται κάρτα γραφικών με μνήμη
τουλάχιστον 512ΜΒ ή παραπάνω και με δυνατότητα να χειρίζεται
τρισδιάστατα γραφικά. Θέλει γρήγορο επεξεργαστή και καλή μνήμη
RAM της τάξης τουλάχιστον των 2-3GB. (Για παράδειγμα είναι
αδύνατον να εγκατασταθεί το Kodu σε έναν σχετικά παλιό
υπολογιστή Η/Υ Pentium 4 στα 1,7 GHz, με 1GB RAM, κάρτα
γραφικών με μνήμη RΑΜ 256 ΜΒ, Direct X 9.0c και λοιπά
υποστηρικτικά αρχεία, λειτουργικό σύστημα Windows XP με SP3).

Αυτό το παράδειγμα δίνεται γιατί οι περισσότεροι σταθεροί υπολογιστές που
υπάρχουν στα εργαστηρία πληροφορικής των ελληνικών σχολείων είναι
τέτοιων δυνατοτήτων. Επομένως το Kodu είναι πολύ δύσκολο να
χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα σε μεγάλο αριθμό σχολείων λόγω
παλαιότητας των Η/Υ τους.
 Δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα τύπου
Linux ή Ubuntu.
 Απαιτεί εκατοντάδες MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο για
εγκατάσταση στον Η/Υ.
 Δεν έχει έτοιμες βιβλιοθήκες ή βιβλιοθήκες για κατέβασμα από το διαδίκτυο
με αντικείμενα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να εισάγει νέα
αντικείμενα. Τα αντικείμενα που εισάγει κάποιος είναι πολύ συγκεκριμένα.
(Κούτσικος & Χολέβα, 2012).

2.2.3 Alice – StoryTelling Alice – Looking Glass
Όπως αναφέρεται στη Wikipedia (Alice (Software), 17/06/2014) «το Alice είναι μία
δωρεάν εκπαιδευτική γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης δημιουργήμένο σε Java. Το Alice χρησιμοποιεί
ένα drag and drop περιβάλλον για να δημιουργεί κινούμενα σχέδια στον Η/Υ και
μοντέλα 3D. To λογισμικό αναπτύχθηκε πρώτα στο Πανεπιστήμιο της Virginia, μετά
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στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon (από το 1997), από μία ερευνητική ομάδα της
οποίας ηγούνταν ο Randy Pausch.
To Alice αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει 3 βασικά προβλήματα στον εκπαιδευτικό
προγραμματισμό όπως αναφέρει η Wikipedia (Alice (Software), 17/06/2014). Αυτά
τα προβλήματα με απλά λόγια είναι τα ακόλουθα:
1. Οι περισσότερες συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού επειδή είναι
σχεδιασμένες για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κώδικα, έχουν
πολύπλοκη δομή, έχουν αυστηρά καθορισμένα σετ από εντολές και
συγκεκριμένο συντακτικό. Αντίθετα το Alice δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα
συνηθισμένα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού. Είναι εξ
αρχής φτιαγμένο ως εκπαιδευτικό λογισμικό και προορίζεται για να διδάξει
προγραμματισμό. Χρησιμοποιεί προσομοίωση τρισδιάστατου κόσμου μέσα
στον οποίο ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να εισάγει αντικείμενα από την
γκαλερί του Alice, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να τα προγραμματίσουν με
το να σέρνουν και να αφήνουν τουβλάκια τα οποία απεικονίζουν λογικές
δομές, περίπου όπως γίνεται στο Scratch. επίσης, ο χρήστης μπορεί να
αλλάξει και το εικονικό περιβάλλον γύρω του για να βελτιώσει το πρόγραμμα
του (π.χ. αλλαγή φωτισμού).
2. Το Alice είναι ένα πλήρως αντικειμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού
που καθοδηγείται από συμβάντα.
3. Το Alice σχεδιάστηκε για να έχει απήχηση σε μαθητές/τριες ηλικίας 13-18
κυρίως δηλαδή μαθητές/τριες γυμνασίου και λυκείου χωρίς εμπειρία στον
προγραμματισμό.

Δηλαδή

απευθύνεται

κυρίως

σε

μαθητές

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το να ενθαρύνει την δημιουργία και
αφήγηση ιστοριών εντός του εικονικού του κόσμου. Οι δύο συγγενικές
εκδόσεις του για μικρότερες ηλικίες 10-13 χρονών είναι οι StoryAlice και το
Looking Glass.
Η νεότερη έκδοση του λογισμικού είναι το Alice 3 (Εικόνες 2.3 και 2.4). Ένα
παράγωγο της προηγούμενης έκδοσης του Alice 2.0 που ονομάζεται Storytelling
Alice δημιουργήθηκε από την Caitlin Kelleher για την διδακτορική της διατριβή και
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είναι μια απλοποιημένη έκδοση του Alice, ιδανική για διδασκαλία του
προγραμματισμού σε μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού.

Εικόνα 2.3 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Alice

Εικόνα 2.4 Περιβάλλον του Alice

Το Storytelling Alice έχει 3 σημαντικές διαφορές σε σχέση με το Alice όπως
αναφέρει η Wikipedia (2014): «
1. Υψηλού επιπέδου κινούμενα σχέδια τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να
προγραμματίζουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χαρακτήρων.
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2. Υπάρχει ένας οδηγός εκμάθησης βασιμένος σε αφήγηση ιστορίας που εισάγει
τους χρήστες στον προγραμματισμό μέσω του κτισίματος μια ιστορίας.
3. Υπάρχει μία γκαλερί από 3D χαρακτήρες και υπόβαθρα με ειδικά κινούμενα
σχέδια φτιαγμένα για να πυροδοτούν ιδέες για ιστορίες.»
Αυτές τις διαφορές ανάμεσα στα δύο λογισμικά μπορεί να τις επιβεβαιώσει ο γραφών
μετά απο εγκατάσταση του StoryAlice και περιήγηση στο περιβάλλον του. Το
StoryAlice υιοθετεί πιο απλά και προσιτά χαρακτηριστικά στο περιβάλλον του, γιατί
απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες κυρίως δημοτικού ή γυμνασίου.
Δυστυχώς το Storytelling Alice δεν υποστηρίζεται άλλο και πλέον αναπτύσσεται μία
διάδοχος του έκδοση το Looking Glass, στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον του Saint
Louis. Το Looking Glass (Εικόνα 2.5) είναι και αυτό βασισμένο στο περιβάλλον του
Alice, αλλά είναι προσανατολισμένο για διδασκαλία του προγραμματισμού στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Πρόκεται για
αντικεμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού με τρισδιάστατα γραφικά.

Εικόνα 2.5 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Looking Glass
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://lookingglass.wustl.edu/help (2014) για το Looking
Glass αναφέρεται ότι: «το Looking Glass είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για
ηλικίες 10 χρονών και άνω. Μ’ αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε και να μοιραστούμε
ιστορίες κινουμένων σχεδίων, απλά παιχνίδια, ακόμα και εικονικά κατοικίδια. Το
Looking Glass

αποτελεί τον διάδοχο του Storytelling Alice, ενός από τα μόνα

προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τα οποία τα κορίτσια επέδειξαν υψηλό κίνητρο για
να ασχοληθούν μαζί του».
Απαιτήσεις Συστήματος για το Alice 3 και το Looking Glass
 Σταθερός ή φορητός Η/Υ, με γρήγορο επεξεργαστή ή επεξεργαστές, με 1-2
GB RAM, Κάρτα γραφικών VGA ικανή για υψηλό (32 bit) χρώμα και
τουλάχιστον ανάλυση 1024x768 (οπωσδήποτε ενημερωμένη με τους
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τελευταίους drivers, Κάρτα ήχου, Ποντίκι 2 ή τριών πλήκτρων. Μπορεί να
γίνει χρήση και της πινακίδας αφής πάνω σ’ ένα φορητό Η/Υ.
 Μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν σ’ όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα
αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος 1,3 GB στο σκληρό δίσκο. Λειτουργεί
στα Windows (XP, Vista. 7, 8), στους Η/Υ mac με λειτουργικό σύστημα της
apple, στο Linux και συγκεκριμένα στο Ubuntu. Απαιτείτα και η προηγούμενη
εγκατάσταση του Java JDK».
Χαρακτηριστικά των Alice 3 – Looking Glass
Πλεονεκτήματα
 Είναι Δωρεάν
 Είναι εύκολα και ευχάριστα στη χρήση και στην εκμάθηση.
 Δίνουν μεγάλη έμφαση στην εύκολη χρήση πολυμέσων (γραφικά, ήχος,
βίντεο, κινούμενα σχέδια).
 Για το Alice και το Looking υπάρχουν νέες εκδόσεις και υποστηρίζεται στα
πλαίσια ερευνητικών ομάδων που συνεχώς επεξεργάζονται τα περιβάλλοντα
αυτά και τα βελτιστοποιούν.
 Χρησιμοποιούν τρισδιάστατο περιβάλλον για να μας επιτρέψουν να
δημιουργήσουμε τις ιστορίες και τα παιχνίδια μας και να τα δοκιμάσουμε.
 Έχει έτοιμες βιβλιοθήκες αντικειμένων από όπου μπορεί να εισάγει κάποιος
ελεύθερα νεα αντικείμενα στα προγράμματα του (Κούτσικος & Χολέβα,
2012).
 Απευθύνονται σε μαθητές/τριες (ακόμα και φοιτητές/τριες) όλων των ηλικιών.
Το Looking Glass απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του
Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.
 Υπάρχει μία μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα χρηστών και του Alice
(http://www.alice.org/community/)

αλλά

και

του

Looking

Glass

(https://lookingglass.wustl.edu/signup), όπου τα μέλη τους ανεβάζουν τα έργα
τους και ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον προγραμματισμό
στα περιβάλλοντα αυτά.
 Έχουν εύκολη διαδίκασια εγκατάστασης στον Η/Υ (απλά κατεβάζουμε από το
διαδίκτυο τον φάκελο με το πακέτο του προγράμματος και το ανοίγουμε μέσα
από το φάκελο).
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 Είναι και τα δύο πλήρως αντικειμενοστραφή περιβάλλοντα προγραμματισμού.
Μειονεκτήματα
 Δεν υπάρχει ελληνική έκδοση των δύο αυτών προγραμμάτων, το οποίο
αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την χρήση αυτών των
προγραμμάτων στα Ελληνικά σχολεία. Ειδικά για το Looking Glass η μη
ύπαρξη ελληνικής έκδοσης κάνει απαγορευτική τη χρήση του σε δημοτικό
σχολείο.
 Είναι μεγάλες οι απαιτήσεις σε υλικό ώστε να μπορούν να φορτώσουν
ικανοποιητικά τα δύο περιβάλλοντα σ’ έναν υπολογιστή. Απαιτείται κάρτα
γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 512ΜΒ ή παραπάνω και με δυνατότητα να
χειρίζεται τρισδιάστατα γραφικά. Απαιτείται γρήγορος επεξεργαστής και καλή
μνήμη RAM της τάξης τουλάχιστον των 2-3GB.
 Απαιτούν 1,46 GB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο για εγκατάσταση
στον Η/Υ.

2.2.4 Lego Mindstorms
Σύμφωνα με τη Wikipedia (Lego Mindstorms, 26/02/2014) «Τα Lego Mindstorms
είναι μια γραμμή παραγωγής της Lego που συνδυάζει προγραμματιζόμενα τούβλα με
ηλεκτρικές μηχανές, αισθητήρες, τούβλα Lego, και τεχνικά κομμάτια Lego (όπως
εργαλεία, άξονες, ακτίνες, και υδραυλικά μέρη) κατάλληλα για να χτίσει ο χρήστης
ρομπότ και άλλα αυτοματοποιημένα ή αλληλεπιδραστικά συστήματα.
Η πρώτη λιανική έκδοση των Lego Mindstorms κυκλοφόρησε το 1998 και πωλήθηκε
εμπορικά με την επωνυμία Robotics Invention System (RIS). Η επόμενη έκδοση
κυκλοφόρησε το 2006 ως Lego Mindstorms NXT. Η αρχική έκδοση Mindstorms
Robotics Invention System περιείχε δύο μηχανές, δύο αισθητήρες αφής και έναν
αισθητήρα φωτός. Η έκδοση NXT έχει τρεις σερβομηχανές και τέσσερις αισθητήρες για
την αφή, το φως, τον ήχο, και την απόσταση. Τα Lego Mindstorms μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστεί ένα μοντέλο ενσωματωμένου συστήματος με
ηλεκτρομηχανικά μέρη ελεγχόμενα από υπολογιστή.
Τα Mindstorms kits πωλούνται επίσης και χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία,
αρχικά μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ της Lego και του Εργαστηρίου Πολυμέσων του
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MIT (MIT Media Laboratory). Η εκπαιδευτική έκδοση των προϊόντων καλείται Lego
Mindstorms for Schools, και έρχεται με το γραφικό λογισμικό προγραμματισμού
ROBOLAB, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Tufts χρησιμοποιώντας ως μηχανή το
LabVIEW της National Instruments».

Εικόνα 2.6 Robotics Invention System - RCX brick
Η πρώτη γενιά LEGO Mindstorms χτίστηκε γύρω από το κομμάτι της LEGO με τη
μορφή τούβλου γνωστό ως RCX (Εικόνα 2.6), το οποίο ήταν προγραμματιζόμενο από
το χρήστη».
Υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού όπως τις προσφερόμενες από τη
Lego (RCX Code και Robolab), καθώς και γνωστές γλώσσες του εμπορίου όπως C,
C++, Visual Basic, Java κτλ.).
Lego Mindstorms ΝΧΤ
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Εικόνα 2.7 Lego Mindstorms ΝΧΤ
Στη γενιά ΝΧΤ (Εικόνα 2.7), έχουμε πιο εύκολη και γρήγορη κατασκευή των robot,
οπότε μπορεί ο καθένας να συναρμολογήσει το δικό του ρομποτάκι και να το
προγραμματίσει σε 30 λεπτά της ώρας. Ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το εύχρηστο
αλλά πλούσιο σε χαρακτηριστικά λογισμικό LabVIEW (παρέχεται από τη Lego
δωρεάν) για να δημιουργήσει τα δικά του προγράμματα

Lego Mindstorms EV3

Εικόνα 2.8 Lego Mindstorms EV3
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Σύμφωνα με την Wikipedia (Lego Mindstorms, 03/09/2013) «Το Lego Mindstorms
EV3 (Εικόνα 2.8) είναι η Τρίτη γενιά των προϊόντων Lego Mindstorms. Η Lego την
ονόμασε EV3. H EV3 είναι μία περαιτέρω εξέλιξη του NXT. Το σύστημα κυκλοφόρησε
στις 01/09/2013. Το LEGO MINDSTORMS EV3 κιτ περιλαμβάνει μοτέρ, αισθητήρες,
το προγραμματιζόμενο τούβλο EV3, 550+ LEGO τεχνικά κομμάτια και ένα
τηλεχειριστήριο. Το EV3 μπορεί να ελεγχθεί και από έξυπνες συσκευές».
Το λογισμικό τoυ ΝΧΤ και του EV3 μπορούν να εγκατασταθούν σε Η/Υ μ’ όλες τις
εκδόσεις των Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και 8) και σε
υπολογιστές MAC της Αpple χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Το κιτ Lego Mindstorms για σχολεία περιλαμβάνει πλέον το πακέτο του Lego
Mindstorms EV3 και το κατάλληλο λογισμικό γραφικού προγραμματισμού με
διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο, ώστε να ταιριάζει στις ηλικίες των 8+, 10+
και 11+ στις οποίες απευθύνεται αυτό το προϊόν.
Χαρακτηριστικά των Lego Mindstorms
Πλεονεκτήματα
 Είναι δωρεάν το λογισμικό.
 Υποστηρίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις ιδιαίτερα αφού είναι ένα εμπορικό
προϊόν.
 Είναι μια πρωτότυπη, πρωτόγνωρη και ευχάριστη εμπειρία στη χρήση και
στην εκμάθηση για τους μαθητές/τριες.
 Δίνουν μεγάλη έμφαση στην εύκολη χρήση πολυμέσων (γραφικά, ήχος,
βίντεο, κινούμενα σχέδια).
 Απευθύνονται σε μαθητές/τριες των μεσαίων και τελευταίων τάξεων του
δημοτικού και των τριών τάξεων του γυμνασίου,
 Υπάρχει μία μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα χρηστών του Lego Mindstorms
(http://www.us.lego.com/en-us/mindstorms/community/),

την

οποία

υποστηρίζει ποικιλοτρόπως η Lego, προφανώς και για εμπορικούς λόγους
όπου τα μέλη της ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την
κατασκευή και τον προγραμματισμό του NXT και του EV3.
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 Έχουν

απλή

διαδίκασια

εγκατάστασης

στον

Η/Υ

του

λογισμικού

προγραμματισμού για όλες τις εκδόσεις των Windows και λειτουργικών
συστημάτων των υπολογιστών MAC.
 To λογισμικό του NXT και του ΕV3 είναι ένα γραφικό περιβάλλον
προγραμματισμού.
 Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του ΝΧΤ και του ΕV3 σε ένα
μεγάλο εύρος γνωστών γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. C++ ή στο custom
made λογισμικό γραφικού προγραμματισμού της Lego).
Μειονεκτήματα
 Δεν υπάρχει ελληνική έκδοση του λογισμικού προγραμματισμού για τα
ΝΧΤ και ΕV3, το οποίο αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την χρήση αυτών των
συστημάτων προγραμματιζόμενων ρομπότ στα Ελληνικά σχολεία και
ειδικότερα στο δημοτικό.
 Υπάρχει πολύ υψηλό – απαγορευτικό κόστος για να αγοραστεί ένα ικανός
αριθμός συστημάτων Lego Mindstorms EV3, ώστε να καλυφθεί επαρκώς
ένα εργαστήριο πληροφορικής ενός δημοτικού σχολείου στο οποίο
φιλοξενούνται 25 μαθητές/τριες κατά μέσο όρο κάθε φορά. ΄Ενα σύστημα
Lego Mindstorms EV3 κοστίζει τουλάχιστον 330 ευρώ (τιμές Σεπτεμβρίου
2014) και αντιστοιχεί σε μια ομάδα 4-6 μαθητών. Επομένως ένα τμήμα των
25 μαθητών/τριών της Ε΄ή ΣΤ΄τάξης θα χρειαζόταν 4-5 τέτοια συστήματα
δυνητικού κόστους 1320 – 1650 ευρώ ώστε να καλυφθεί και να μπορεί να
διεξαχθεί κανονικά το μάθημα του προγραμματισμού (θεωρητικά πάντα αν
μπορούσε να ξεπεραστεί το εμπόδιο των αγγλικών για το λογισμικό
προγραμματισμού).
 Επειδή είναι

προϊόν

της

Δανέζικης

εταιρίας

Lego

δεν

υπάρχουν

εγκατεστημένες ή ελεύθερες βιβλιοθήκες αντκειμένων που να μπορεί να
χρησιμοποιήσει κάποιος για να εμπλουτίσει το πρόγραμμα του. (Κούτσικος &
Χολέβα, 2012).
2.2.5 Karel – objectKarel
Σύμφωνα με τη Wikipedia (Karel (programming language), 03/09/2014) «το Karel
είναι μία εκπαιδευτική γλώσσα εκμάθησης προγραμματισμού για αρχαρίους,
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δημιουργημένη από τον Richard E. Pattis το 1981 στο βιβλίο του: Karel The Robot: A
Gentle μαθήματα του στο Πανεπιστήμιο Στάντφορντ της Καλιφόρνια. Η γλώσσα πήρε
το όνομα της από τον Karel Čapek, ένa Τσέχο συγγραφέα που εισήγαγε πρώτος την
λέξη ρομπότ».
Πώς λειτουργεί όμως ο Karel:

To ρομποτάκι Karel λειτουργεί μέσα σ’ ένα

περιβάλλον που αποτελείται από ένα πλέγμα δρόμων (αριστερά – δεξιά) και
λεωφόρους (πάνω – κάτω. Ο Karel καταλαβαίνει 5 βασικές οδηγίες:
move (o Κarel μετακινείται κατά ένα τετράγωνο προς την κατεύθυνση που κοιτάει),
turnleft (ο Karel στρίβει 90 μοίρες αριστερά),
putbeeper (ο Karel τοποθετεί ένα beeper πάνω στο τετράγωνο στο οποίο στέκεται),
pickbeeper (ο Karel σηκώνει ένα beeper από το τετράγωνο πάνω στο οποίο στέκεται),
turnoff (o Karel σταματάει τη λειτουργία του και το πρόγραμμα τελειώνει).
Ο Karel μπορεί να εκτελέσει Boolean queries σχετικές με το άμεσο περιβάλλον του,
που ρωτάνε αν υπάρχει ένας beeper εκεί που στέκεται, αν υπάρχουν εμπόδια μπροστά
του και για την κατεύθυνση που κοιτάει. Ένας προγραμματιστής μπορεί υπό
προϋποθέσεις να δημιουργήσει επιπλέον οδηγίες με το να τις περιγράψει βάσει των 5
βασικών οδηγιών και χρησιμοποιώντας δομές επιλογής και δομές επανάληψης while.
Η αρχική έκδοση του Karel έχει εμπνεύσει την ανάπτυξη και δημιουργία πολλών
διαφορετικών νέων εκδόσεων και κλώνων διαθέσιμων σε πολλές διαφορετικές
γλώσσες (Wikipedia Karel programming language, 03/09/2014). Για παράδειγμα:
 Karel++, για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με σύνταξη γλώσσα που
θυμίζει java,
 rbKarel για χρήση και εφαρμογή με τη γλώσσα Real Basic,
 Robot Emil, χρησιμοποιεί ένα τρισδιάστατο περιβάλλον με γλώσσα παρόμοια
με αυτήν του αρχικού Karel.
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Εικόνα 2.9 Karel

Εικόνα 2.10 objectKarel

Για την Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμες από το 2006 και 2002 αντίστοιχα στα Αγγλικά
και στα Ελληνικά οι εκδόσεις Karel (ένα μικρόκοσμος προγραμματισμού για
διαδικαστικό προγραμματισμό) και objectKarel (ένα μικρόκοσμος προγραμματισμού
για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό). Και οι δύο μικρόκοσμοι (εικόνες 2.9 και
2.10) απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε φοιτητές και αποτελούν προϊόν
εργασίας του Δρ. Ξυνόγαλου Σ.
Σύμφωνα με τον Ξυνόγαλο (2009, σελ. 2) «ο μικρόκοσμος προγραμματισμού Karel
αποτελεί επέκταση του μικρόκοσμου objectKarel, ο οποίος αποσκοπεί στη στήριξη της
διδασκαλίας του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Η επιτυχημένη χρήση του
μικρόκοσμου objectKarel οδήγησε στην απόφαση επέκτασης του για την υποστήριξη
της διδασκαλίας του διαδικαστικού προγραμματισμού, ο οποίος διδάσκεται τις
τελευταίες δεκαετίες στα Ελληνικά Γυμνάσια. Ο μικρόκοσμος Karel αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ» και χρησιμοποιεί μια C-like
έκδοσης της γλώσσας προγραμματισμού του ρομπότ Karel (Pattis et al., 1995). Οι δύο
μικρόκοσμοι χρησιμοποιούν ένα γραφικό ενδιάμεσο με την ίδια εμφάνιση, τις ίδιες
λειτουργίες και κοινό τρόπο εκτέλεσης των λειτουργιών, έτσι ώστε να καταστεί πιο
εύκολη και αποτελεσματική η διδασκαλία και εκμάθηση των δύο προαναφερθέντων
παραδειγμάτων προγραμματισμού».
Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι ο μικρόκοσμος προγραμματισμού οbjectKarel
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής εργασίας του κ. Ξυνόγαλου Σ. το 2002 με
τίτλο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία»: Ένας Διδακτικός Μικρόκοσμος για την Εισαγωγή
στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό» στο με επόπτες καθηγητές την κ.
Σατρατζέμη Μαρία, τον κ. Δαγδιλέλη Βασίλειο και τον κ. Ευαγγελίδη Γεώργιο.
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Η διαδικασία εγκατάστασης των 2 μικρόκοσμων είναι πανεύκολη και απλά απαιτεί το
κατέβασμα στον Η/Υ του χρήστη του φακέλου με τα αρχεία των δύο μικροκόσμων.
Εν συνεχεία ο χρήστης ανοίγει τον φάκελο και από το εικονίδιο Karel.exe φορτώνει
το Karel ή το objectKarel.
Χαρακτηριστικά των Karel – ObjectKarel
Πλεονεκτήματα
 Είναι δωρεάν.
 Υπάρχει έκδοση μεταφρασμένη στα ελληνικά με αναλυτικό οδηγό χρήσης και
μια σειρά πολύ βοηθητικών εισαγωγικών μαθημάτων.
 Αποτελούν ένα απλό και ευχάριστο περιβάλλον προγραμματισμού με ένα
μικρό σετ από οδηγίες – εντολές, με τις οποίες οι μαθητές/τριες μπορούν
σχετικά γρήγορα και εύκολα να εξοικειωθούν, ώστε να παράγουν τα δικά τους
προγράμματα.
 To Karel είναι κατάλληλο για διαδικαστικό προγραμματισμό ενώ το
objectKarel είναι κατάλληλο για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
Ανάλογα με ποιο είδος προγραμματισμού θέλει κάποιος να ασχοληθεί και να
διδάξει μ’ αυτό τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, αυτά τα δύο
συγγενή λογισμικά προσφέρουν μία απλή και έξυπνη επιλογή, ακόμα και για
τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.
 Τα προγράμματα αναπτύσσονται επιλέγοντας τις εντολές από ένα μενού, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα βηματικής εκτέλεσης.
 Απευθύνονται σε μαθητές/τριες, αλλά και σε φοιτητές.
 Έχουν πολύ απλή διαδίκασια εγκατάστασης στον Η/Υ (Εξ όσων γνωρίζει ο
γραφών σε όλα τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft). Παγκοσμίως
υπάρχουν εκδόσεις του Karel, που είναι συμβατές με Λ.Σ. της apple, με το
Linux αλλά και το Ubuntu.
Μειονεκτήματα
 Είναι στην αρχή δύσκολο στη χρήση του,
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 Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον προγραμματισμού είναι
απλά,
 Δεν υποστηρίζεται πλέον με νέες εκδόσεις.
 Δεν κάνει χρήση πολυμέσων (ήχο, βίντεο).
 Δεν διαθέτει εγκατεστημένες ή έτοιμες βιβλιοθήκες αντικειμένων για άμεση
χρήση.
2.3 Χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών στην Εκπαίδευση
Θεωρείται δεδομένο ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά που αναφέρονται σ’ αυτή την
ενότητα είναι ευρεώς διαδεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης διεθνώς και για αυτό
δεν θα γίνει απαρίθμηση παραδειγμάτων επ’ αυτού. Επειδή αυτή η διπλωματική
εστιάζει στη χρήση του Scratch, θα αναφερθούν μόνο για το Scratch κάποια
ενδεικτικά παραδείγματα της χρήσης του διεθνώς στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς
και σχετικά στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν. Σ’ αυτήν την ενότητα θα εστιάσουμε
πιο πολύ στη χρήση των λογισμικών αυτών στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

2.3.1 Mit Media Lab Scratch
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το Scratch χρησιμοποιείται σ’ όλον τον κόσμο (σε
150 χώρες και είναι μεταφρασμένο σε πάνω από 50 γλώσσες). Η χρήση του γίνεται
συστηματικά σε χιλιάδες σχολεία όλων των βαθμίδων (ακόμα και σε πανεπιστήμια)
καθώς και σε εκπαιδευτικούς φορείς.
Τα ενδεικτικά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ατέλειωτα:
 Η έρευνα που έγινε σε 2 τάξεις δημοτικού στην Ν. Ζηλανδία (Forret, Harlow
& Taylor, 2011), όπου καταγράφονται θετικά αποτελέσματα στην διδασκαλία
των μαθηματικών και των νέων τεχνολογιών με τη χρήση διαδραστικών
πινάκων και του Scratch με κάθε μαθητή/τρια να φέρει το δικό του laptop.
 Το άρθρο του δημοσιογράφου Michael Oliveira, «Canadian schools starting to
teach computer coding to kids», CTV.ca, (30/04/2014) όπου απεικονίζεται
μία σταδιακή αλλαγή που συντελείται στα Καναδικά σχολεία, αρκετά από τα
οποία ξεκινάνε να διδάσκουν προγραμματισμό στους μαθητές μέσω του
Scratch.
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 Τα μαθήματα για Scratch που είναι διαθέσιμα για μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου στο Science Museum of Minnesota, Learning Center, όπως
φαίνεται στην ιστοσελίδα του (http://shimmrglittr.tumblr.com/youthclasses,
18/09/2014)
 Το εισαγωγικό μάθημα για προγραμματισμό μέσω του Scratch του Malan D.
που διατίθεται για τους φοιτητές του Harvard School of Engineering and
Applied Sciences (http://cs.harvard.edu/malan/scratch/, 2014).
 Τα online μαθήματα για προγραμματισμό στο Scratch που διατίθενται για
μαθητές ΣΤ΄ τάξης δημοτικού και πάνω από το Johns Hopkins University
Center for Talented Youth,
(http://cty.jhu.edu/ctyonline/courses/computer_science/scratch_programming.
html, 2014)
 To πρόγραμμα για διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές μέσω του
Scratch του Lero – Irish Software Engineering Research Centre
(http://www.scratch.ie/, 2014)
Στην ιστοσελίδα στατιστικών στοιχείων του Scratch (http://scratch.mit.edu/statistics,
2014), όπου τηρούνται στοιχεία για την κοινότητα χρηστών του, αναφέρονται
χαρακτηριστικά ότι μέχρι τώρα (18/09/2014) «6.403.566 projects είναι μοιρασμένα,
3.969.695 χρήστες είναι εγγεγραμμένοι, 32.369.258 σχόλια έχουν καταχωρηθεί και
530.488

studios

έχουν

δημιουργηθεί».

Επίσης,

από

την

ίδια

ιστοσελίδα

παρουσιάζονται τα Γραφήματα 2.1, 2.2 και 2.3 που απεικονίζουν χαρακτηριστικά
ορισμένα στοιχεία για τη χρήση του Scratch παγκοσμίως.
Παρατηρούνται γενικά ανοδικές τάσεις δραστηριοτήτων των Project, των χρηστών
και των σχολίων σε μηνιαία βάση, που καταγράφονται στο Γράφημα 2.1. Παράλληλα
στο Γράφημα 2.2 φαίνεται ότι η Ηλικιακή κατάταξη των νέων μελών της κοινότητας
του Scratch είναι από 8-19 χρονών στην μεγάλη πλειοψηφία των ποσοστών, με τους
μέγιστους αριθμούς νέων χρηστών να συναντώνται στις ηλικίες από 9 έως 16 χρονών.
Προφανώς αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι νέοι χρήστες είναι μαθητές δημοτικού,
γυμνασίου και λυκείου. Τέλος, αν κοιτάξουμε στο Γράφημα 2.3 θα διαπιστώσουμε
ότι το Scratch χρησιμοποιείται σ’ όλον τον κόσμο πλέον και κυρίως στην Βόρεια και
Νότια Αμερική, Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ασία και στην Ωκεανία.
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Γράφημα 2.1 Τάσεις Δραστηριοτήτων σε Μηνιαία Βάση

Γράφημα 2.2 Ηλικιακή Κατάταξη των νέων Μελών
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Γράφημα 2.3 Μέλη Παγκοσμίως
Στην Ελλάδα το Scratch έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
για να είναι στην λίστα των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην
επιμόρφωση Β’ επιπέδου των καθηγητών Πληροφορικής, σύμφωνα με την
Ιστοσελίδα του ΚΣΕ Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου του 1 ου Γυμνασίου Τούμπας
(http://blogs.sch.gr/kse799/files/2013/05/PE1920-programs.pdf, 2014).
Από το 2009 τουλάχιστον και μετά έχουν διοργανωθεί στην Ελλάδα πολλά σεμινάρια
για να γνωρίσουν οι καθηγητές Πληροφορικής, αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί αυτό το
περιβάλλον προγραμματισμού από κοντά και να μυηθούν στη φιλοσοφία της
διδασκαλίας του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο μέσω του Scratch.
Το Scratch έχει γνωρίσει ραγδαία και μεγάλη διάδοση σε πολλά γυμνάσια αλλά και
ενιαία

λύκεια

στη

δευτεροβάθμια

εκπαίδευση

για

τη

διδασκαλία

του

προγραμματισμού μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής. Υπάρχουν στο διαδίκτυο
εκατοντάδες διδακτικές προτάσεις για διδασκαλία του προγραμματισμού μέσω του
Scratch

(Κοντοπίδη,

2013;

Μαυροχαλυβίδης,

Μακρής

&

Μπέκος,

2012;

Σαριμπαλίδης, 2012) και δεκάδες διπλωματικές εργασίες έχουν εκπονηθεί μ’ αυτή τη
θεματολογία. Για το γυμνάσιο ή το λύκειο χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες των
(Καψιμάλη, 2010; Παπαευθυμίου, 2008; Φουντουλάκη 2011).
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Παρατηρείται ακόμα η χρήση του Scratch σε περιπτώσεις ενηλίκων εκπαιδευομένων
(φοιτητών - μελλοντικών εκπαιδευτικών) για να έχουν μία πρώτη επαφή με τον
προγραμματισμό (Νικολός & Κόμης, 2010; Φεσάκης & Σεραφείμ, 2009).
Αντίθετα η κοινή αίσθηση είναι ότι στο παρελθόν η χρήση του Scratch στα δημοτικά
σχολεία γινόταν σε μικρότερο βαθμό από ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όμως
με την αδιάκοπη και εργώδη προσπάθεια των σχολικών συμβούλων Πληροφορικής
σ’ όλη την Ελλάδα (βιωματικά σεμινάρια-εργαστήρια για το Scratch, παρουσιάσεις
διδακτικών προτάσεων σε συνέδρια Πληροφορικής, διοργάνωση Δραστηριοτήτων
όπως το “Scratch Day”) τα τελευταία 3-4 χρόνια παρατηρείται μία αρκετά
μεγαλύτερη χρήση του λογισμικού, καθώς αυτό επιλέγεται όλο και από
περισσότερους

καθηγητές

Πληροφορικής

προκειμένου

να

διδάξουν

στους

μαθητές/τριες τους προγραμματισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή
παραγωγή αρκετών διδακτικών προτάσεων για μαθήματα προγραμματισμού μέσω
του Scratch στο δημοτικό (Χασανίδης κ.α., 2012; Τάτση & Παπαδάκη, 2012; Τσιάμη
κ.α. 2014), καθώς και αρκετών διπλωματικών εργασίων ή διδακτορικών διατριβών
για το ίδιο θέμα (Δελτσίδης, 2012; Μπακόπουλος, 2014).

2.3.2 Microsoft Kodu Game Lab
Στην Ελλάδα το Microsoft Kodu Game Lab έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων για να είναι ανάμεσα στα εκπαιδευτικά λογισμικά που
χρησιμοποιούνται για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου των καθηγητών Πληροφορικής,
σύμφωνα με το Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών –
Διδακτικά Σενάρια, Τεύχος 6Δ: Κλάδος ΠΕ19/20, (2014).
Παράλληλα το Kodu προωθείται επιθετικά στα σχολεία από την ίδια την Microsoft
Hellas μέσω δραστηριοτήτων όπως το «1ο Kodu Kup Europe: Σχολικός διαγωνισμός
για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων» (Άρθρο στην Εφημερίδα Καθημερινή,
17/06/2014). Αυτός ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Microsoft Hellas και
όπως αναφέρεται στο παραπάνω αναφερόμενο άρθρο της Καθημερινής, «Στην
Ελλάδα, ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Skills for
Jobs 2014 και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας». Απευθύνεται σε μαθητές/τριες 6-16 χρονών.
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Επίσης το Kodu προωθείται σε μεγάλο βαθμό στα σχολεία μαζί με το Scratch μέσω
βιωματικών σεμιναρίων-εργαστηρίων που διοργανώνονται από τους Σχολικούς
Συμβούλους Πληροφορικής σ’ όλη τη χώρα τουλάχιστον από το 2010, προκειμένου
να επιμορφωθούν οι καθηγητές Πληροφορικής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Για όσα σχολεία όλων των βαθμίδων έχουν την τύχη να έχουν νέους υπολογιστές με
μνήμη 1GB και άνω, καθώς και νέες ισχυρές κάρτες γραφικών, έχει αποτελέσει μία
άριστη επιλογή για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στους μαθητές/τριες με
εντυπωσιακό τρόπο. Πάρα το γεγονός ότι ο αριθμός τον σχολείων που χρησιμοποιούν
το Kodu είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν που χρησιμοποιούν το Scratch, έχουν
δημιουργηθεί αρκετές διδακτικές προτάσεις για τη χρήση του Kodu στη διδασκαλία
του

Προγραμματισμού

για

μαθητές

δημοτικού

(Κράββαρης,

Θάνου

&

Μαυρογιώργος, 2013; Σεραλίδου, 2013) και γυμνασίων ή λυκείων (Ζαχάρης, 2014;
Τριανταφύλλου, 2012). Τέλος έχουν αρχίσει και εκπονούνται διπλωματικές εργασίες
για το ίδιο θέμα (Κούτσικος & Χολέβα, 2012).
2.3.3 Alice – StoryTeling Alice – Looking Glass
Επιχειρώντας μία έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ότι η
διείσδυση και χρήση του Alice (για δευτεροβάθμια εκπαίδευση) καθώς και των δύο
συγγενών εκδόσεων του StoryTelling Alice και Looking Glass (για πρωτοβάθμια
εκπαίδευση) είναι πολύ μικρή, ίσως λόγω του εμποδίου της μη μετάφρασης τους στα
ελληνικά (μόνο διαθέσιμα στα Αγγλικά).
Κατά καιρούς (2013 και μετά) γίνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους
Πληροφορικής κάποια αποσπασματικά σεμινάρια για το Alice με προσανατολισμό
την ενημέρωση των καθηγητών Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
περισσότερο.
Υπάρχουν όμως μερικά παραδείγματα διδακτικών προτάσεων για δημοτικά και
γυμνάσια για το Alice (Σωτηρούδας Β, Γαρίτσης Ι. & Κούνδουρος Μ., 2014), για το
StoryTelling Alice (Κορδάκη & Ψώμος, 2012) και για το Looking Glass (Kelleher,
Μπράτιτσης, Χασανίδης & Αρβανιτάκης, 2012). Επίσης υπάρχουν και διπλωματικές
εργασίες που έχουν εκπονηθεί για τη χρήση του Alice για τη διδασκαλία του
προγραμματισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Αλεξίου, 2012).
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2.3.4 Lego Mindstorms
Η χρήση των συναρμολογούμενων ρομπότ της σειράς Lego Mindstorms είναι αρκετά
δημοφιλής στην Ελλάδα και συνδυάζεται με την εισαγωγή στα σχολεία της
εκπαιδευτικής ρομποτικής για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται
τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, αλλά και στην τεχνική
εκπαίδευση.
Γίνονται αρκετά σεμινάρια εδώ και μερικά χρόνια κυρίως από τους Σχολικούς
Συμβόυλους Πληροφοικής για την ενημέρωση των καθηγητών Πληροφορικής γύρω
από την χρήση των Lego Minstorms για να διδάξουν πώς προγραμματίζεται ένα
ρομπότ ουσιαστικά. Όμως το μεγάλο κόστος απόκτησης των προϊόντων της Lego σε
ικανούς αριθμούς καθιστά την ευρεία χρήση των Lego Mindstorms αδύνατη για τα
περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα.
Υπάρχουν διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των Lego Minstorms στο
δημοτικό (Κυριακού, 2013), στο γυμνάσιο (Χαρπαντίδου & Τραχανοπούλου, 2012),
αλλά και στα ΕΠΑΛ (Ελευθεριώτη, Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2010).
Επίσης, υπάρχουν διδακτικές προτάσεις για την εκπαίδευση των καθηγητών
Πληροφορικής πάνω στη εκπαιδευτική ρομποτική μέσω των Lego Mindstorms
(Αλιμήσης, 2008). Τέλος, έχουν εκπονηθεί και διπλωματικές εργασίες πάνω σε
σχετική θεματολογία για τα Lego Mindstorms (Μαρκέλης, 2008).
2.3.5 Karel – ObjectKarel
Όπως έχει συμβεί για το Scratch και το Kodu, οι ελληνοποιημένες εκδόσεις του Karel
(Karel & objectKarel) έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
για να είναι ανάμεσα στα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την
επιμόρφωση Β΄ επιπέδου των καθηγητών Πληροφορικής.
Από έρευνα στο διαδίκτυο δεν προέκυψε ότι γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω
σε κάποιο από τα δύο εκπαιδευτικά λογισμικά για τους καθηγητές Πληροφορικής.
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Τo objectKarel έχει χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού
πιθανότατα σε αρκετά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν
διδακτικές προτάσεις τόσο για γυμνάσια (Ξυνόγαλος, 2010) όσο και για λύκεια ή
ΕΠΑΛ (Γεωργαντοπούλου & Αναργυρίδου, 2014). Επίσης έχει διδαχθεί και σε
φοιτητές

του Τμήματος

Μακεδονίας

στα

Εφαρμοσμένης

πλαίσια

πιλοτικών

Πληροφορικής
διδασκαλιών

του
των

Πανεπιστημίου
έννοιων

του

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με το οbjectKarel (Ξυνόγαλος, Σατρατζέμη
& Δαγδιλέλης, 2006; Ξυνόγαλος, Σατρατζέμη, Δαγδιλέλης & Ευαγγελίδης, 2006). Η
μοναδική διδακτική πρόταση για το Karel που εντοπίζεται αφορά μια ολοκληρωμένη
πρόταση για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού στην 3η τάξη του Γυμνασίου
(Ξυνόγαλος, 2009).
Δεν κατέστει δυνατόν από την έρευνα στο διαδίκτυο να βρεθούν διδακτικές
προτάσεις για διδασκαλία Προγραμματισμού στο δημοτικό με κάποιο από τα δύο
λογισμικά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι κατάλληλα για κάτι τέτοιο ή ότι
δεν έχουν δοκιμαστεί ίσως από κάποιους καθηγητές Πληροφορικής στα δημοτικά που
διδάσκουν, αλλά ως γεγονός καταδεικνύει την προτίμηση των καθηγητών
Πληροφορικής για άλλα περιβάλλοντα διδασκαλίας του προγραμματισμού στο
δημοτικό.
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται η Μεθοδολογία Μελέτης, η οποία θα ακολουθηθεί για τη
διδασκαλία των βασικών εννοιών του προγραμματισμού σε μαθητές /τριες στης ΣΤ’
τάξης δημοτικού μέσω του Scratch 2. Αρχικά εξετάζεται το ΔΕΠΣΣ – ΑΠΣ για την
Πληροφορική στο Δημοτικό και αναφέρονται ο σκοπός της διδασκαλίας τους
μαθήματος, οι άξονες και γενικοί στόχοι και οι ειδικοί στόχοι και γίνεται μία
παράθεση και σχολιασμός του τμήματος του ΑΠΣ για την Ε΄και τη Στ΄τάξη.
Ακολούθως αναφέρονται και αναλύονται τα βασικά στοιχεία και οι γενικοί στόχοι
της διδακτικής παρέμβασης, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα που θα
αποτελέσουν στόχους αυτή της μελέτης και οι τρόποι αξιολόγησης της επιτυχούς
εφαρμογής της παρέμβασης. Κατόπιν γίνεται σύνδεση των στόχων μελέτης με
υπάρχουσες μελέτες, αναφέρονται το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών και
δίνεται ένα λεπτομερές πλάνο των μαθημάτων.
3.1 Περιγραφή του ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ για την Πληροφορική στο Δημοτικό
Το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό ονομάζεται «ΤΠΕ – Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Διέπεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγράμματος Σπουδών – Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής
(ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ με ΦΕΚ 1139Β/28-07-2010) που ισχύει για όλα τα Ολοήμερα
Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕ) διδάσκεται σ’ όλες τις τάξεις του
Δημοτικού. Συγκεκριμένα, διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα στην Α΄ και Β΄ τάξη και
2 ώρες στη Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Η Ενότητα του Προγραμματισμού διδάσκεται
μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.
Χαρακτηριστικά το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής (2010, σελ.15964-15966)
αναφέρει τα παρακάτω για τον Σκοπό (ενότητα 3.1.1) , τους Γενικούς (ενότητα 3.1.2)
και τους Ειδικούς Στόχους (ενότητα 3.1.3) της Διδασκαλίας των ΤΠΕ στο Δημοτικό:
3.1.1 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος
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Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς και η εξάπλωση των υπολογιστικών και
δικτυακών τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
επηρεάζουν σημαντικά τα κοινωνικά δεδομένα και διαμορφώνουν νέες τάσεις.
Η συνεχής αύξηση της χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών θέτει
πολύ σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το καθεστώς της οργάνωσης και
διαχείρισης της πληροφορίας, της διαμεσολάβησης των ψηφιακών τρόπων μετάδοσης
της γνώσης, της οργάνωσης και του καταμερισμού της εργασίας, της επικοινωνίας
από απόσταση, της ταυτότητας των υποκειμένων κ.τ.λ. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση του όγκου των γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή
τους, αναπόφευκτα οδηγεί στην αντίληψη ότι κάθε νέος, στο πλαίσιο της γενικής του
εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες στη χρήση
των τεχνολογιών αυτών καθώς και τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές
δεξιότητες για την κατανόηση των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω του. Οι ΤΠΕ, με
τα μέσα που διαθέτουν, εκτός από τη χρησιμότητά τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης
καθημερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική
διαδικασία και συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής
αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης) όσο και στην
ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων.
Ο υπολογιστής και, γενικότερα οι ΤΠΕ, κάτω από το πρίσμα αυτό, καθίστανται
διεπιστημονικά εργαλεία προσέγγισης της γνώσης, έρευνας, μάθησης, κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης και καλλιέργειας πληροφοριακών δεξιοτήτων. Η
εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ, μέσα από την κριτική επεξεργασία των
προσλαμβανόμενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την απόκτηση
πλούσιας πολιτισμικής και επιστημονικής γνώσης, για την εξασφάλιση της δια βίου
εκπαίδευσης, για την προαγωγή της εξατομικευμένης εκπαίδευσης. Συμβάλλει,
επίσης, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωμένα και
στελεχωμένα τμήματα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η οποία θα οδηγήσει μελλοντικά,
μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
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Η διαμορφούμενη ενοποίηση των τριών τεχνολογικών κλάδων, της Πληροφορίας, της
Επικοινωνίας και των Οπτικοακουστικών μέσων σε μέσα και μεθόδους, η
εκπαίδευση, η επικοινωνία και πολλές πτυχές της εργασίας και της ψυχαγωγίας
αποκτούν νέες διαστάσεις και νέα πεδία κοινής δράσης και οδηγούν σε διαφορετικές
και πολύ πιο σφαιρικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών προβλημάτων, αλλά και
πολύ πιο σύνθετες στη διαχείρισή τους.
Ο χώρος της εργασίας, επίσης, γνωρίζει καταλυτικές αλλαγές και βρίσκεται μπροστά
σε μια εντελώς νέα κατάσταση. Η ανάδυση νέων επαγγελμάτων στους τομείς αιχμής,
καθώς και η διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο
σύνολο σχεδόν των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συνιστούν μια εντελώς νέα
πραγματικότητα, συνεχώς εξελισσόμενη, και συνεπώς πρέπει να δίνεται στους
μαθητές και στις μαθήτριές μας η δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και να
προσανατολισθούν, εφόσον το επιθυμούν, προς τα επαγγέλματα αυτά. Οι
επαγγελματικές προοπτικές μαθητών και μαθητριών θα εξαρτηθούν και από την
ικανότητά τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες
βρίσκονται σε μια διαδικασία συγκρότησης μιας ιδιαίτερης κουλτούρας με νέες
ευκαιρίες και νέες προκλήσεις σε ολοένα πιο πολύμορφες κοινωνίες.
Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ολοήμερο δημοτικό είναι να
αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μια αρχική, συγκροτημένη και σφαιρική
αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική
«τεχνολογικού αλφαβητισμού» και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής
σκέψης,

δεοντολογίας,

κοινωνικής

συμπεριφοράς

αλλά

και

διάθεσης

για

ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με
άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας. Να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του
υπολογιστή (κύριου και βασικού συντελεστή της ανάπτυξης και εξάπλωσης των
ΤΠΕ) ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού − διερευνητικού εργαλείου (με
τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως
εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών
σχολικών τους δραστηριοτήτων. Έτσι, με την απόκτηση της ικανότητας να
κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας
και, γενικότερα των ΤΠΕ, σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες (όπως: η πληροφορία
και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η κοινωνική δικτύωση, η ψυχαγωγία, οι νέες
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δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης), δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις
που ευνοούν μια παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία επικεντρωμένη στο
μαθητή, διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατομίκευση των μαθησιακών
ευκαιριών και, τέλος, οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές
δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και
δυνατότητες δια βίου μάθησης.
3.1.2 Άξονες και γενικοί στόχοι
Στο ολοήμερο δημοτικό ακολουθείται το εφικτό ή πραγματολογικό πρότυπο,
σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται βασικές γνώσεις
Πληροφορικής, ενώ, ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως μέσο στήριξης της
μαθησιακής διαδικασίας στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Για την επιτυχή
εφαρμογή του προτύπου τα θέματα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ έχουν οργανωθεί
ανά επίπεδο με βάση θεματικούς άξονες περιεχομένου, οι οποίοι αναπτύσσονται και
εξειδικεύονται όσον αφορά στο περιεχόμενο, ανάλογα με την τάξη και, επομένως,
την ηλικία και την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και των μαθητριών, πάντα,
βέβαια, στο πλαίσιο του σκοπού διδασκαλίας του μαθήματος.
Οι γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται με βάση τους τρεις άξονες: i) Γνώση και
μεθοδολογία, ii) Συνεργασία, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση και iii)
Επιστήμη και ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή.
i) Γνώση και μεθοδολογία
Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσεγγίζουν ένα σύνολο βασικών απλών εννοιών που
αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστικών συστημάτων και τις διαχρονικές αρχές
που τα διέπουν. Αποκτούν βασικές γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες χειρισμού
λογισμικού γενικής χρήσης και λογισμικού υπηρεσιών του Διαδικτύου. Αποκτούν
ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και
καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Απομυθοποιούν τον υπολογιστή και
τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης αλλά και ως
νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης. Χρησιμοποιούν εφαρμογές
πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και κατακτούν έννοιες, όπως της πλοήγησης
και της αλληλεπίδρασης.
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ii) Συνεργασία, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση
Χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό εφαρμογών (επεξεργασία
κειμένου, ζωγραφική κλπ.), εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό πλοήγησης στο
Διαδίκτυο και άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου (web2) και αναπτύσσουν
δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων ατομικών ή ομαδικών − συνθετικών εργασιών.
iii) Επιστήμη και ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο πλαίσιο της γενικής τους παιδείας,
ευαισθητοποιούνται και κρίνουν τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στους
διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αναπτύσσουν πληροφοριακές
δεξιότητες.

Ευαισθητοποιούνται

σε

θέματα

προστασίας

των

πνευματικών

δικαιωμάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κλπ.
3.1.3 Ειδικοί σκοποί
Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο είναι να
εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή
και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου
διδασκαλίας, ως γνωστικού − διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου
επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Να αποκτήσουν ικανότητες και να
αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ με ασφάλεια,
αναστοχαστική συμπεριφορά έναντι των διαθέσιμων πληροφοριών, αυτοπεποίθηση
και δημιουργικότητα, ώστε να προετοιμαστούν για την υπόλοιπη μαθητική ζωή τους
και την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας.
Με την εισαγωγή της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο
επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους ειδικοί σκοποί:
•

Να προσεγγίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες βασικές έννοιες της Πληροφορικής
και των άλλων σχετικών Τεχνολογιών και να εξοικειωθούν βαθμιαία με το
λεξιλόγιο και τις ορολογίες τους.

•

Να γνωρίσουν ένα υπολογιστικό σύστημα (κεντρική μονάδα και βασικές
περιφερειακές συσκευές: πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής κλπ.), καθώς
και άλλες ψηφιακές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή τηλεόραση, συσκευές
προσδιορισμού θέσης κ.ά) να μπορέσουν να εξηγήσουν με απλά λόγια τη
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χρησιμότητα κάθε συσκευής, να τις θέτουν σε λειτουργία και να τις
χρησιμοποιούν με τρόπο ασφαλή και εργονομικό.
•

Να εργασθούν με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας και να
χρησιμοποιήσουν λογισμικό γενικής χρήσης για να εκφράσουν τις ιδέες τους με
πολλούς τρόπους και μέσα.

•

Να αναγνωρίσουν το εικονικό από το πραγματικό.

•

Να αντιληφθούν τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το
χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως ενιαίο σύστημα.

•

Να επικοινωνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας το
Διαδίκτυο (αρχικά με τη βοήθεια του ή της εκπαιδευτικού).

•

Να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να
κατανοήσουν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης.

•

Να αναζητήσουν πληροφορίες σε απλές βάσεις δεδομένων ή σε άλλες πηγές
πληροφοριών, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν.

•

Να συνεργασθούν για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, να αναγνωρίσουν τη
συμβολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου και να αναδειχθεί η
δυναμική του διαλόγου.

•

Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία Πληροφορικής, χρησιμοποιώντας ελεύθερο
λογισμικό, για να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις τους και τα
συμπεράσματά τους με τρόπο που οι ίδιοι ή οι ίδιες θα επιλέγουν (σχέδια,
πίνακες, κείμενο κλπ.) .

•

Να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την εργασία τους στο
χώρο του εργαστηρίου ή της τάξης και το σεβασμό της εργασίας των άλλων, να
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων,
προστασίας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας των
πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων
στο «εργασιακό» τους περιβάλλον κλπ.

•

Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών για την
αντιμετώπιση προβλημάτων, να αναφέρουν εφαρμογές της Πληροφορικής και των
ΤΠΕ στο σύγχρονο κόσμο και, τέλος, να ευαισθητοποιηθούν και να
προβληματισθούν για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή τους στο περιβάλλον,
στον εργασιακό χώρο, στη γλώσσα, στις αξίες και τον πολιτισμό.»
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3.2 Παράθεση και σχολιασμός του τμήματος του ΑΠΣ που αναφέρεται ειδικά
στον προγραμματισμό
3.2.1 Ε΄Τάξη
Σε γενικές γραμμές στην Ε΄ τάξη γίνεται μία πρώτη Εισαγωγή στις έννοιες των
Εντολών, του Προγράμματος, της Γλώσσας Προγραμματισμού και του Περιβάλλοντος
προγραμματισμού. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα αντικείμενα που αποτελούν
ένα γραφικό περιβάλλον Προγραμματισμού (πχ. Microworlds Pro ή Αβάκιο), παίζουν
με τις δυνατότητες του Περιβάλλοντος, μαθαίνουν τα βασικά του εργαλεία
(Ζωγραφική, Πένα, Χελώνα) και τον χειρισμό τους. Μαθαίνουν τον μηχανισμό της
σχεδίασης και σχεδιάζουν απλά γεωμετρικά σχήματα. Τέλος γνωρίζουν, κατανοούν
και χρησιμοποιούν την πιο απλή δομή επανάληψης (Επανάλαβε) με μετρητή. Αυτή
είναι και η πιο σύνθετη έννοια με την οποία ασχολούνται στην Ε΄ τάξη. Ουσιαστικά
οι γνώσεις που λαμβάνουν στην τάξη αυτή λειτουργούν ως ένας προθάλαμος γι’ αυτά
που θα μάθουν στην ΣΤ΄ τάξη. Ενδεικτικά το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής (2010,
σελ. 15976), αναφέρει:

Ε΄ τάξη
Στόχοι

Θεματικές

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενότητες
 Να σχεδιάζουν και να Προγραμματίζω
επεξεργάζονται

δικές και ελέγχω

 Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις
δυνατότητες σχεδίασης ενός Logo

τους ζωγραφιές σε ένα

like

Logo

περιβάλλοντος δημιουργώντας τις

like

προγραμματιστικό

δικές τους ζωγραφιές.
 Εμπλουτίζουν τις εργασίες τους

περιβάλλον.
 Να εισάγουν

και να

επεξεργάζονται

έτοιμα

εισάγουν

έτοιμες

εικόνες και ζωγραφιές.
 Να εισάγουν χελώνα και
να

αλλάζουν

διαστάσεις της.

εισάγοντας χελώνες που τις κινούν
με απλές εντολές.
 Αλλάζουν το σχήμα της χελώνας

σχήματα.
 Να

προγραμματιστικού

τις

χρησιμοποιώντας έτοιμα γραφικά
της εφαρμογής.
 Προγραμματίζουν τη χελώνα ώστε
αυτή να κινείται όταν επιλέγεται
με το ποντίκι.
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 Να αλλάζουν τη μορφή
της

χελώνας

χρησιμοποιώντας

τα

έτοιμα σχήματα.
 Να

γνωρίζουν

 Αναλαμβάνουν

τη

ολοκληρωμένων

δημιουργία

σελίδων

με

κίνηση γραφικών όπως: η κίνηση
στο δρόμο, τα ζώα στην εξοχή κ.ά.

τις

βασικές εντολές κίνησης

 Μαθαίνουν για το στυλό της
χελώνας.

της χελώνας (μπροστά,

 Πειραματίζονται με την κίνηση

πίσω δεξιά, αριστερά,

της χελώνας και την περιστροφή

περίμενε,

της.

πάνω

-pen

up−, κάτω – pen down−
κλπ.).
 Να

εφαρμόζουν και ανακαλύπτουν
σχεδιάζουν

γεωμετρικά

απλά

σχήματα

παραλληλόγραμμο, κ.ά.)
τη

χελώνας.

γραφίδα

τους κανόνες σχεδίασης βασικών
γεωμετρικών σχημάτων.
 Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα

(τετράγωνο,
με

 Θέτουν ερωτήματα, σχεδιάζουν,

της

της εντολής επανάληψης.
 Μαθαίνουν την εντολή και τη
χρησιμοποιούν στη σχεδίαση των
σχημάτων τους.
 Πειραματίζονται

με

τη

γωνία

περιστροφής της χελώνας και
ανακαλύπτουν

πόσες

μοίρες

περιστρέφεται μια χελώνα για να
ολοκληρώσει τη διαδρομή της
γύρω από ένα κλειστό σχήμα.
 Ετοιμάζουν

ερωτήσεις

αντιστοιχίας, όπου οι συμμαθητές
τους καλούνται να αντιστοιχίσουν
ένα

σύνολο

εντολών

με

το

αντίστοιχο παραγόμενο σχήμα και
αντίστροφα.
 Συζητούν.
Παρατήρηση:

Οι

δραστηριότητες

προσαρμόζονται στις δυνατότητες που
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προσφέρει

το

περιβάλλον

που

προγραμματιστικό
χρησιμοποιεί

εκπαιδευτικός.
3.2.2 ΣΤ΄ Τάξη
Σ’ αυτήν την τάξη γίνεται μια πιο βαθιά Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη
εκμάθηση όλων των βασικών εννοιών προγραμματισμού και με την χρήση απλών,
μέτριων και σύνθετων παραδειγμάτων για την κατανόηση τους. Οι μαθητές
διδάσκονται τα εισαγωγικά για το Περιβάλλον προγραμματισμού που θα
χρησιμοποιήσουν (πχ. Microworlds Pro ή Scratch), πιο εκτενώς σε σχέση με αυτά
που έμαθαν στην Ε΄Τάξη. Γνωρίζουν έννοιες όπως μεταβλητές, τελεστές, Διαδικασίες,
Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Διαδικασίες με παραμέτρους
και με αναδρομή.
Καλό είναι να γίνεται χρήση πολλών παραδειγμάτων που κάνουν χρήση γραφικών,
κίνησης και ήχου προκειμένου να είναι πιο εύκολο και διασκεδαστικό για τους
μαθητές να καταλάβουν και να αφομοιώσουν τις έννοιες που διδάσκονται και να
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην τροποποίηση παραδειγμάτων και γιατί όχι σε
δικά τους παραδείγματα.
Παρατήρηση:
Οι οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών είναι καθαρά ενδεικτικές και δεν
ξεκαθαρίζουν τον ακριβή τρόπο της διδασκαλίας, τα ακριβή προγραμματιστικά
εργαλεία και τον ακριβή αριθμό των διδακτικών ωρών που θα δαπανηθούν για την
εκμάθηση των εννοιών. Επίσης, επειδή η Πληροφορική (ΤΠΕ) στο δημοτικό είναι
ίσως το μοναδικό μάθημα για το οποίο δεν υπάρχει καθορισμένο υλικό ή
εκπαιδευτικά λογισμικά ή σχολικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Παιδείας, αφήνεται
μία σχετική ελευθερία στον διδάσκοντα να σχεδιάσει/δημιουργήσει/χρησιμοποιήσει
το δικό του διδακτικό υλικό, εκπαιδευτικά λογισμικά ή σημειώσεις που κρίνει ότι
είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία του μαθήματος. Αρκεί να ανταποκρίνονται στις
γενικές οδηγίες του ΑΠΣ.
Ενδεικτικά το το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής (2010, σελ. 15977), αναφέρει:
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ο

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Στόχοι

Θεματικές

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενότητες
 Να συντάσσουν απλές Προγραμματίζω
διαδικασίες

σε

Logo

 Οι

μαθητές

ένα και ελέγχω

διαδικασίες

like

γεωμετρικών

συντάσσουν

για

τη

σχεδίαση

σχημάτων

στο

προγραμματιστικό

προγραμματιστικό περιβάλλον της

περιβάλλον.

Logo.

 Να κατανοήσουν την
έννοια της μεταβλητής.
 Να

χρησιμοποιούν

 Συνδυάζουν τις διαδικασίες για το
σχεδιασμό σύνθετων σχεδίων πχ.
κάστρο, χωριό, βάρκα, πλοίο κλπ.

με

 Εμπλουτίζουν τα σχέδια τους με

συνθήκη, παραμετρικές

χρώματα και με άλλα σχέδια από

και

τα έτοιμα γραφικά.

διαδικασίες

αναδρομικές

διαδικασίες.

 Μέσα από τα παραδείγματα, τα
παιδιά

κατανοούν

ότι

ο

υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες
που του δίνει ο άνθρωπος.
Παρατήρηση:

Οι

δραστηριότητες

προσαρμόζονται στις δυνατότητες που
προσφέρει

το

περιβάλλον

που

προγραμματιστικό
χρησιμοποιεί

εκπαιδευτικός
3.3 Σχεδίαση Μελέτης
3.3.1 Βασικά στοιχεία και γενικοί στόχοι της διδακτικής παρέμβασης
Διδασκαλία προγραμματισμού στην ΣΤ΄ δημοτικού:
Σύνολο ωρών: 15-16 (7-8 εβδομάδες)
Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής 8ου Ολοήμερου 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).
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ο

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 θα χρησιμοποιείται στο μάθημα,
Πίνακας για μαρκαδόρους.
Προγραμματιστική Πλατφόρμα: Scratch 2.0 του MIT Media Lab
(Εναλλακτικά μετά από απαραίτητες τροποποιήσεις Scratch 1.4 ή ΒΥΟΒ
επίσης του MIT Media Lab).
Σκοπός: Ο βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι να διδαχθούν (γνωριμία,
κατανόηση, χρήση, μετατροπή προγραμμάτων) οι μαθητές τις βασικές έννοιες
του

Προγραμματισμού

μέσα

από

ένα

πρωτοπόρο

περιβάλλον

Προγραμματισμού όπως είναι το Scratch, με εύκολο διασκεδαστικό και
αποτελεσματικό τρόπο.
Γενικοί Στόχοι:
Οι Γενικοί Στόχοι θα ομαδοποιηθούν με βάση τους 3 Άξονες της Ενότητας 1.2 που
απεικονίζει τους άξονες των γενικών στόχων του ΑΠΣ με ΦΕΚ 1139Β/28-07-2010
για την Πληροφορική στο Δημοτικό:
 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
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πρόγραμμα, το οποίο κάνει χρήση των δομών του
Προγραμματισμού,
iii)

και τελικά να δημιουργήσουν βασισμένοι σ’ όσα έχουν
διδαχθεί ένα δικό τους παιχνίδι (Δελτσίδης, 2012: σελ.
79-80).

 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.

Έννοιες που θα διδαχθούν
 Μεταβλητές
 Τελεστές
 Διαδικασίες
 Δομή Ακολουθίας
 Δομή Επιλογής
 Δομές Επανάληψης
 Διαδικασίες με και χωρίς παραμέτρους
3.3.2 Στόχοι της Μελέτης – Μέθοδοι Αξιολόγησης
Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα εξής:
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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:
α) Ερωτηματολόγιου για το Scratch στο τέλος των μαθημάτων με ερωτήσεις:
Φύλο και ηλικία των μαθητών (χωρίς να καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα
τους, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για το δημοτικό),
διαβαθμισμένης κλίμακας τύπου Likert (πχ. Πάρα πολύ – Σχεδόν Καθόλου),
Wikipedia («Likert scale», 29/08/2014)
πολλαπλής επιλογής
κλειστές ερωτήσεις (ναι, όχι, ίσως)
Στη δημιουργία αυτού του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από
το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο της Φουντουλάκη (2011, σελ. 125-129) και επίσης
ελήφθει υπ’ όψιν το σχετικό ερωτηματολόγιο από την Καψιμάλη (2012, σελ. 129132),
Από τις 18 ερωτήσεις του σχετικού ερωτηματολογίου αυτής της παρέμβασης οι
ερωτήσεις:


1, 3, 7, 13, 14, 16, 17, 18 χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες από το
ερωτηματολόγιο της Φουντουλάκη Μ.



2, 4, 6, 8, 15 χρησιμοποιήθηκαν από το ερωτηματολόγιο της
Φουντουλάκη Μ. αλλά τροποποιήθηκαν βάσει των αναγκών της
παρούσας διδακτικής παρέμβασης.



5,10,11,12 αποτέλεσαν νέες προσθήκες στο ερωτηματολόγιο του
διδάσκοντα.

β) Μέσω των απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα Εργασίας που θα
χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη (Ανοιχτές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής).
γ) Απευθείας παρατήρηση από τον διδάσκοντα (Χρησιμοποίηση Μη – Δομημένης
Παρατήρησης και καταγραφή των θετικών/αρνητικών σημείων σε ημερολόγιο από
τον διδάσκοντα.) (Φουντουλάκη, 2011, σελ. 75-76).
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δ) Μέσα από τυχόν συμμετοχή των μαθητών στην διαδικτυακή κοινότητα του Scratch
στο scratch.mit.edu και ανάρτηση έργων τους και σχολίων για άλλα έργα (Θα γίνει
ένας κοινός λογαριασμός για όλη την ΣΤ΄ τάξη του 8 ου ΔΣ Σταυρουπόλεως)
(Φουντουλάκη, 2011, σελ. 52-54)
ε) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com, όπου θα είναι
αναρτημένο όλο το υλικό και τα υποστηρικτικά αρχεία για αυτή τη διδακτική
παρέμβαση. Δηλαδή θα ληφθούν υπ’ όψιν οι θεάσεις της σελίδας, τα κατεβάσματα
αρχείων και τα σχόλια μαθητών/τριών που θα αφεθούν στον πίνακα ανακοινώσεων
της σελίδας για το διάστημα υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης. (Φουντουλάκη,
2011, σελ. 45-51, 77)
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:
α) Ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης των εργασιών βασισμένου πάνω σε
Ρουμπρίκα με κριτήρια αξιολόγησης και κλίμακα Likert 4 βαθμών (4-Πολύ Καλό, 3Καλό, 2-Ικανοποιητικό, 1-Μέτριο) (Φουντουλάκη, 2011, σελ. 71-72, 121-124, 130133). Μάλιστα η κλίμακα βαθμολόγησης 4 βαθμών θα είναι πιο επιεικής στους
χαρακτηρισμούς

γιατί

η

παρούσα

διδακτική

παρέμβαση

απευθύνεται

σε

μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του δημοτικού. Η αρχική κλίμακα που χρησιμοποιείται
στη διπλωματική εργασία της Φουντουλάκη Μαρίας είναι πιο αυστηρή γιατί
απευθύνεται σε μαθητές/τριες γυμνασίου και λυκείου (4-Εξαιρετικό, 3-Καλό, 2Μέτριο, 1-Μη ικανοποιητικό).
Επίσης πρέπει να ειπωθεί ότι η Αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών/τριών βάσει
της Ρουμπρίκας και των 8 κριτηρίων της στην παρούσα διδακτική παρέμβαση θα
είναι ξεχωριστή για κάθε κριτήριο και όχι συνολική όπως ήταν στην αντίστοιχη
παρέμβαση της Φουντουλάκη Μ.
Αντίστοιχα για το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης βάσει της ρουμπρίκας (ενότητα 8.3
του προσαρτήματος της παρέμβασης του διδάσκοντα):
Σελίδα | 47



ίδιες παρέμειναν οι ερωτήσεις 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13 με αυτές του
αντίστοιχου ερωτηματολογίου της Φουντουλάκη Μ.,



Αλλαγές έγιναν στις ερωτήσεις 2, 8, και 12 που υπήρχαν αντίστοιχα
στο ερωτηματολόγιο της Φουντουλάκη Μ.,



Προστέθηκαν οι νέες ερωτήσεις 4, 5, 14.

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 στο τέλος των μαθημάτων (Ερώτημα 1)
β) Ερωτηματολογίου αυτοξιολόγησης 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)
3.3.3. Σύνδεση Στόχων Μελέτης με Υπάρχουσες Μελέτες
Αυτή η διπλωματική εργασία και οι στόχοι της μελέτης της μπορούν να συνδεθούν με
2 διπλωματικές εργασίες και μία πτυχιακή εργασία σχετικές με το ερευνητικό πεδίο
αυτής της μελέτης.
Α) Πτυχιακή Εργασία Δελτσίδη Κωνσταντίνου, 2012
Σ’ αυτή τη πτυχιακή εργασία εξετάζονται διάφορες επιτυχημένες περιπτώσεις
αναφοράς διδασκαλίας του προγραμματισμού με Scratch σε μαθητές/τριες όλων των
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βαθμίδων εκπαίδευσης και έχει ως αντικείμενο την οργάνωση μιας σειράς
μαθημάτων για τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού με Scratch για μια ομάδα
μαθητών/τριών του δημοτικού. Υπάρχουν 7 διαφορετικά Φύλλα εργασίας με
ισάριθμες δραστηριότητες που διδάσκονται με τη σειρά και μετά οι μαθητές/τριες
συμπληρώνουν φόρμες αυτοαξιολόγησης για να αξιολογηθεί η επιτυχία της κάθε
διδασκαλίας.
 Η παρούσα διδακτική παρέμβαση συσχετίζεται με την αντίστοιχη του Δελτσίδη
(2012) στο κομμάτι εκείνο όπου γίνεται καθορισμός γενικών στόχων και πιο
συγκεκριμένα στον Άξονα 1: Γνώση και Μεθοδολογία με ιδιαίτερη έμφαση στο
σημείο όπου ζητείται από τους μαθητές/τριες στο τέλος των μαθημάτων να
δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι βάσει όσων έχουν διδαχθεί. Επίσης και στις
2 παρεμβάσεις δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας και
μάθησης.
Β) Διπλωματική Εργασία Καψιμάλης Βασιλικής, 2010
Σ’ αυτήν τη διπλωματική εργασία στο πρώτο μέρος γίνεται επισκόπηση της
βιβλιογραφίας για να εξεταστεί πως εισάγεται η διδασκαλία της Πληροφορικής και
στην σχολική εκπαίδευση. Συνεχίζεται η επισκόπηση με τη εξέταση πολλών
προγραμματιστικών εργαλείων και γίνεται σύγκριση με το Scratch προκειμένου να
αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν κορυφαία επιλογή
για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο
δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας περιγράφεται η υλοποίηση μία διδακτικής
παρέμβασης 6 ωρών σε 20 μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου για την εκμάθηση των
δομών επανάληψης και επιλογής μέσω του περιβάλλοντος προγραμματισμού του
Scratch.
Στο θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης διατυπώνονται 4 ερευνητικά
ερωτήματα, τα οποία αυτή η διδακτική παρέμβαση, κλήθηκε να απαντήσει. Για την
διδακτική της παρέμβαση χρησιμοποιούνται 3 φύλλα εργασίας. Πριν την διδακτική
παρέμβαση και μετά από αυτήν (pretest και post test) οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν
2 ερωτηματολόγια σχετικά με τις γνώσεις τους γύρω από τους Η/Υ (pretest) και τις
εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους για το Scratch και τη διδακτική παρέμβαση (post
test). Για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών επίσης χρησιμοποιούνται ερωτήσεις
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κατανόησης που περιέχονται μέσα στα φυλλάδια εργασίας της διδακτικής
παρέμβασης.
Η παρούσα διδακτική παρέμβαση μπορεί να συσχετισθεί με την διδακτική
παρέμβαση της Καψιμάλη (2010) σε 3 σημεία:
α) Στην διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας διδακτικής
παρέμβασης ελήφθη υπ’ όψιν ο τρόπος που διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις
στην Καψιμάλη (2010, σελ. 66).
β) Στην δημιουργία του Γενικού ερωτηματολόγιου για το Scratch ελήφθη υπ’
όψιν το Ερωτηματολόγιο για το μάθημα του προγραμματισμού και το Scratch της
Καψιμάλη (2010, σελ. 129-132) ως προς το είδος και τη μορφή των ερωτήσεων που
περιέχει.
γ) Γίνεται και στις δύο διπλωματικές εργασίες χρήση φύλλων εργασίας για
την διδασκαλία της διδακτικής παρέμβασης τα οποία περιέχουν και ερωτήσεις
κατανόησης που οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν εντός του μαθήματος
αφού υλοποιήσουν τις επιμέρους δραστηριότητες των φυλλαδίων. Οι απαντήσεις σ’
αυτές

τις

ερωτήσεις

κατανόησης

χρησιμεύουν

στην

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων.
Γ) Διπλωματική Εργασία Φουντουλάκη Μαρίας, 2011
Σ’ αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται μία έρευνα σε ένα σύνολο 145 μαθητών 7
διαφορετικών τμημάτων της Α΄, Β΄τάξης του γυμνασίου και της Α΄Λυκείου που
διδάσκονται για 12 ώρες σε κάθε τμήμα τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού
μέσα από το Scratch. Η διδασκαλία γίνεται μέσω φύλλων εργασίας και της χρήσης
έτοιμων παραδειγμάτων και αποσκοπεί στο να διαφανεί κατά πόσο είναι εύκολο και
δυνατό να διδαχθούν μαθητές/τριες 3 διαφορετικών τάξεων και γνωστικών επιπέδων
τις έννοιες του προγραμματισμού μέσω του Scratch. Στο τέλος οι μαθητές/τριες είχαν
να φτιάξουν ένα πρόγραμμα ως εργασία στο Scratch σύμφωνα μ’ όλα όσα είχαν
διδαχθεί.
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Τέθηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλοί
τρόποι προκειμένου να αξιολογηθεί η δουλειά των μαθητών. Οι τρόποι αξιολόγησης
ήταν:
 Μη δομημένη παρατήρηση της δουλειάς των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη
και της συνεργασίας τους από την διδάσκουσα.
 Γενικό ερωτηματολόγιο για το Scratch που απαντήθηκε από τους
μαθητές/τριες μετά το πέρας των εργασιών τους.
 Ρουμπρίκα Αξιολόγησης 10 κριτηρίων για τις εργασίες – Ερωτηματολόγιο
Αξιολόγησης των εργασιών βασισμένο πάνω στη Ρουμπρίκα, που απαντήθηκε
από τους μαθητές/τριες για να αξιολογήσουν το έργο τους.
 Ιστοσελίδα που δημιούργησε η Φουντούλακη Μαρία προκειμένου να ανέβει
το υλικό της παρέμβασης της εκεί και να μπορεί να παρατηρεί τα σχόλια των
μαθητών/τριών.
 Από τα έργα που ανέβασαν οι μαθητές/τριες πάνω στην ιστοσελίδα της
διαδικτυακής κοινότητας του Scratch στο λογαριασμό που δημιουργήθηκε για
αυτό το σκοπό. Επίσης από τα σχόλια των μαθητών για αυτά τα έργα και τις
δραστηριότητες τους γενικά.
Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας ο διδάσκων επιχείρησε να διδάξει τις
βασικές έννοιες του Προγραμματισμού μέσω του Scratch, αυτή τη φορά όμως σε
μαθητές/τριες της έκτης δημοτικού μέσω μίας ολοκληρωμένης διδακτικής
παρέμβασης η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε 4 συγκεκριμένα ερευνητικά
ερωτήματα και χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει την επιτυχία της, τις γνώσεις, τις
εργασίες και τη συνεργασία των μαθητών, αρκετούς διαφορετικούς τρόπους
αξιολόγησης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους τρόπους αξιολόγησης έχουν
χρησιμοποιηθεί και από την Φουντουλάκη (2011) στη διπλωματικής της εργασία και
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα διδακτική παρέμβαση έχουν
προσαρμοστεί κατάλληλα.
3.3.4 Συμμετέχοντες μαθητές/τριες
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤ1

8

10

18

ΣΤ2

9

10

19

ΣΤ3

7

10

17
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ΣΥΝΟΛΟ

54

Προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων:
Μετά από συζήτηση με τα παιδιά κάθε τμήματος της ΣΤ΄ τάξης, μπορώ με
ασφάλεια να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι διδάχθηκαν προγραμματισμό με
τη χρήση του Scratch μόνο για 2 διδακτικές ώρες στην Ε΄τάξη.


Περιβάλλον/γλώσσα:

Easy

Logo,

Microworlds

Pro,

Περιβάλλον

Προγραμματισμού Scratch 1.4 (Αυτά τα 3 περιβάλλοντα ήταν εγκατεστημένα
στους υπολογιστές του εργαστηριού Πληροφορικής). Χρησιμοποιήθηκε το
Scratch 1.4.


Έννοιες:
1. Εξοικείωση με το Περιβάλλον Προγραμματισμού, τα εργαλεία του και τις
δυνατότητες δημιουργίας γραφικών του (π.χ. σχεδιασμός αντικειμένου
και οι δυνατότητες της πένας στην μετακίνηση του, εργαλείο σχεδιασμού
Ζωγραφικής),
2. Εκμάθηση Απλών Εντολών Σχεδιασμού.



Διάρκεια: 2 ώρες

3.3.5 Πλάνο Μαθημάτων
Πίνακας 3.1 Πλάνο μαθημάτων
ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ


1. Εισαγωγικό
σενάριο








Υπόβαθρο
Αντικείμενα
Ενδυμασίες
Παλέτα
Συμβάντα
Παλέτα
Έλεγχος
Παλέτα Όψεις







Να καταλάβουν τι είναι Υπόβαθρο
και τι Αντικείμενο
Να μπορούν να αλλάζουν
Υπόβαθρο, Αντικείμενο και
Ενδυμασία σε αντικείμενο
Να χρησιμοποιήσουν τις παλέτες
Συμβάντα, Έλεγχος και Όψεις.
Να συναρμολογήσουν και να
εκτελέσουν το πρώτο τους
πρόγραμμα (τους δίνεται έτοιμο).
Να τροποποιήσουν μερικώς ένα
πρόγραμμα.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.

ΦΥΛΛΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

1η

ΣΤ1 04/03/2014
ΣΤ2 04/03/2014
ΣΤ3 05/03/2014

2η

ΣΤ1 06/03/2014
ΣΤ2 05/03/2014
ΣΤ3 10/03/2014

Φύλλο Εργασίας
1.1
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1.2 Πένα –
Κίνηση Σχήματα





1.3 Μελέτη
Παιχνιδιού Αισθητήρες






Δημιουργία
Αντικειμένου
Παλέτα
Συμβάντα
Παλέτα
Έλεγχος
Παλέτα
Σχεδιασμοί
Πένας
Παλέτα
Κινήσεις



Παλέτα Όψεις
Παλέτα
Κινήσεις
Παλέτα Ήχος
Παλέτα
Αισθητήρες














2.1 Δομή
ακολουθίας,
Μεταβλητές,
Τελεστές







Δομή
Ακολουθίας
Μεταβλητές
Τελεστές
Παλέτα
Αισθητήρες
Παλέτα
Δεδομένα
Παλέτα
Τελεστές









3. 1 Δομή
Επιλογής




Εάν
Εαν...Αλλιώς








4.1 Δομή
Επανάληψης




Επανάλαβε
Για πάντα








4.2 Δομή
Επανάληψης




Επανάλαβε
ώσπου
Για πάντα





5.1
Διαδικασίες



Απλές (χωρίς
παραμέτρους)
Με
παραμέτρους





Να δημιουργήσουν ένα δικό τους
αντικείμενο.
Να σχεδιάσουν κάποιο σχήμα με τις
εντολές της παλέτας Σχεδιασμοί
Πένας
Να χρησιμοποιήσουν τις παλέτες
Συμβάντα, Έλεγχος, Κινήσεις.
Να συναρμολογήσουν ένα έτοιμο
πρόγραμμα, να το εκτελέσουν και
να το τροποποιήσουν.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.

Φύλλο Εργασίας
1.2

3η

ΣΤ1 11/03/2014
ΣΤ2 10/03/2014
(ΣΤ2 11/03/2014)
ΣΤ3 10/03/2014

Να χρησιμοποιήσουν τις παλέτες
Όψεις, Κινήσεις.
Να χρησιμοποιήσουν τις παλέτες
Ήχος, Αισθητήρες.
Να τροποποιήσουν μερικώς ένα
πρόγραμμα.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.

Φύλλο Εργασίας
1.3

4η

ΣΤ1 13/03/2014
ΣΤ2 17/03/2014
ΣΤ3 12/03/2014

Φύλλο Εργασίας
2.1

1η

ΣΤ1 18/03/2014
ΣΤ2 18/03/2014
ΣΤ3 26/03/2014

Φύλλο
Εργασίας 2.1

2η

ΣΤ1 27/03/2014
(ΣΤ1 27/03/2014)
ΣΤ2 18/03/2014
ΣΤ3 28/03/2014
ΣΤ3 31/03/2014)

Φύλλο Εργασίας
3.1

1η

ΣΤ1 01/04/2014
ΣΤ2 26/03/2014
ΣΤ3 02/04/2014

Φύλλο Εργασίας
4.1

1η

Φύλλο Εργασίας
4.2

1η

Να γνωρίσουν τι είναι δομή
ακολουθίας μέσα από παράδειγμα.
Να καταλάβουν τι είναι μεταβλητές
και να τις χρησιμοποιήσουν.
Να καταλάβουν τι είναι τελεστές και
να τους χρησιμοποιήσουν.
Να χρησιμοποιήσουν τις παλέτες
Αισθητήρες, Δεδομένα, Τελεστές
Να συναρμολογήσουν ένα
πρόγραμμα, να το εκτελέσουν και
να το τροποποιήσουν.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.
Να γνωρίσουν τι είναι Δομή
Επιλογής και ποια τα είδη της μέσα
από παραδείγματα.
Να χρησιμοποιήσουν Εμφωλευμένη
Δομή Επιλογής.
Να χρησιμοποιήσουν τις Παλέτες
Αισθητήρες, Όψεις, Έλεγχος, Ήχος
Να συναρμολογήσουν ένα
πρόγραμμα και να το
τροποποιήσουν.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.

Να γνωρίσουν τι είναι Δομή
Επανάληψης και ποια είναι τα 2
πρώτα είδη της μέσα από
παραδείγματα.
Να ξεχωρίσουν τη διαφορά της
Δομής Επανάλαβε από την Δομή
Για Πάντα.
Να χρησιμοποιήσουν Εμφωλευμένη
Δομή Επανάλαβε.
Να χρησιμοποιήσουν τις Παλέτες
Πένα, Αισθητήρες, Έλεγχος, Κίνηση
Να συναρμολογήσουν ένα
πρόγραμμα, να το εκτελέσουν και
να το τροποποιήσουν.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.
Να γνωρίσουν ποιο είναι το 3ο
είδος της Δομής Επανάληψης μέσα
από παράδειγμα.
Να ξεχωρίσουν τη διαφορά της
Δομής Επανάλαβε ώσπου από την
Δομή Για Πάντα.
Να χρησιμοποιήσουν τις Παλέτες
Αισθητήρες, Έλεγχος, Κίνηση,
Όψεις, Ήχος
Να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα
και να το τροποποιήσουν.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.
Να γνωρίσουν τι είναι Διαδικασία
με και χωρίς παραμέτρους μέσα από
παραδείγματα.
Να καταλάβουν πώς περνάμε τιμές

Φύλλο Εργασίας
5.1

1

η

ΣΤ1 03/04/2014
(ΣΤ1 08/04/2014)
ΣΤ2 31/03/2014
ΣΤ3 07/04/2014

ΣΤ1 10/04/2014
ΣΤ2 01/04/2014
ΣΤ3 28/04/2014

ΣΤ1 29/04/2014
(ΣΤ1 06/05/2014)
ΣΤ2 07/04/2014
ΣΤ3 30/04/2014
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6. Εργασία
στο Scratch

Δημιουργία
ενός
προγράμματος
το οποίο μπορεί
να είναι
παιχνίδι,
διάλογος,
κάποιο
εργαλείο όπως
αριθμομηχανή
κτλ.









στις παραμέτρους μιας μεταβλητής.
Να χρησιμοποιήσουν τις Παλέτες
Άλλες Εντολές και Δεδομένα.
Να χρησιμοποιήσουν τις Παλέτες
Πένα, Έλεγχος, Κίνηση
Να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.
Να χρησιμοποιήσουν την
ιστοσελίδα
wonderer100.weebly.com για να
βοηθηθούν στη Δημιουργία των
Προγραμμάτων τους.
Να μπουν στην διαδικτυακή
κοινότητα του Scratch και να
μελετήσουν παραδείγματα
προγραμμάτων άλλων χρηστών.
Να ανεβάσουν δικά τους
προγράμματα στην διαδικτυακή
κοινότητα του Scratch.
Να δημιουργήσουν ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο
scratch εφαρμόζοντας αυτά που
έμαθαν.
Να απαντήσουν στα δύο
ερωτηματολόγια που θα τους
δοθούν στο τέλος της εργασίας τους.
Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.

ΣΤ1 08/05/2014
ΣΤ1 13/05/2014
ΣΤ1 15/05/2014
ΣΤ1 20/05/2014
ΣΤ1 22/05/2014

Φύλλο Εργασίας
6.1

5-6

ΣΤ2 28/04/2014
ΣΤ2 29/04/2014
ΣΤ2 05/05/2014
ΣΤ2 06/05/2014
ΣΤ2 12/05/2014
ΣΤ2 13/05/2014
ΣΤ2 20/05/2014
ΣΤ3 05/05/2014
ΣΤ3 07/05/2014
ΣΤ3 12/05/2014
ΣΤ3 14/05/2014
ΣΤ3 21/05/2014
ΣΤ3 28/05/2014
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4.

ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων από τα οποία
αποτελείται το διδακτικό σενάριο με το οποίο θα εξελιχθεί η διδακτική παρέμβαση.
Εξετάζεται η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου και πως αυτό εντάσσεται στο
πρόγραμμα σπουδών, αναφέρονται οι σκοποί και στόχοι του σεναρίου και γίνεται μία
λεπτομερής περιγραφή των υποσεναρίων που αποτελούν το διδακτικό σενάριο που θα
υλοποιηθεί.
Μετά προσεγγίζεται επιστημολογικά και αναλύεται εννοιολογικά το διδακτικό
σενάριο, εξετάζονται η χρήση Η/Υ και ψηφιακών μέσων που θα απαιτηθεί καθώς και
πιθανά προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του σεναρίου. Αναφέρονται οι υποκείμενες θεωρίες μάθησης πάνω στις
οποίες βασίζεται το διδακτικό σενάριο και αποτυπώνεται η οργάνωση της τάξης και η
εφικτότητα της σχεδίασης του σεναρίου.
4.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου
Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Scratch 2 για τη Διδασκαλία του
Προγραμματισμού σε μαθητές/τριες της ΣΤ’ Δημοτικού
4.2 Εκτιμώμενη Διάρκεια Διδακτικού Σεναρίου
Προβλέφθηκε να διαρκέσει συνολικά 15-16 διδακτικές ώρες.
4.3

Ένταξη

του

Διδακτικού

Σεναρίου

στο

Πρόγραμμα

Σπουδών/

Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Πρόκειται για ένα σύνθετο διδακτικό σενάριο αποτελούμενο από 8 διαφορετικά
μονόωρα και δίωρα υποσενάρια και ένα επιπλέον υποσενάριο των 5-6 διδακτικών
ωρών για τελική εργασία βασισμένο σε ότι έχουν μάθει ήδη οι μαθητές/τριες για τον
προγραμματισμό μέσω του Scratch 2. Το σενάριο αυτό υλοποιήθηκε στο 8ο Δημοτικό
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Σχολείο Σταυρουπόλεως ΕΑΕΠ και διδάχθηκε στους μαθητές/τριες της ΣΤ ‘ τάξης
την σχολική χρονιά 2013-2014.
Αυτό

το σύνθετο διδακτικό

σενάριο μπορεί να ενταχθεί στην

ενότητα

«Προγραμματίζω και Ελέγχω» του ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Πληροφορικής Δημοτικού 2010
του μαθήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Προορίζεται
να διδαχθεί στην ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού. Υπό προϋποθέσεις και με την κατάλληλη
τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτό το σενάριο θα μπορούσε να διδαχθεί και στην Γ΄
τάξη του Γυμνασίου στην αντίστοιχη θεματική ενότητα του προγραμματισμού.

Πιο συγκεκριμένα το σενάριο προορίζεται για μαθητές/τριες που είτε έχουν ελάχιστη
εμπειρία με τον προγραμματισμό και τις βασικές έννοιες του (από ότι διδάχθηκαν
στην Ε’ τάξη για τον προγραμματισμό στην αντίστοιχη ενότητα «Προγραμματίζω και
Ελέγχω»), είτε δεν έχουν καμία απολύτως πρότερη εμπειρία με τον προγραμματισμό.
Φιλοδοξεί να τους προσφέρει ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων γύρω από τις βασικές
έννοιες του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας πολλά απλά, μέτριας δυσκολίας και
σύνθετα

παραδείγματα

προγραμμάτων

μέσα

σε

ένα

γραφικό

περιβάλλον

προγραμματισμού όπως είναι αυτό του Scratch 2.
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό
Scratch 2. Εναλλακτικά με την κατάλληλη τροποποίηση των δραστηριοτήτων θα
μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα υποσενάρια το εκπαιδευτικό
λογισμικό ΒΥΟΒ (βασισμένο στο Scratch), όπως και η πρώτη έκδοση του Scratch, τα
οποία και τα δύο έχουν αναπτυχθεί από το Media Lab του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
της Μασσαχουσέτης και η χρήση τους είναι δωρεάν. Προσφέρουν ένα φιλικό και
εύκολο στην χρήση και κατανόηση Visual Προγραμματιστικό Περιβάλλον το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική διδασκαλία σχεδόν όλων των
αντικειμένων προγραμματισμού. Το Media Lab του ΜΙT με το Scratch 2 προσφέρει
πολλά νέα χαρακτηριστικά στους χρήστες σε σχέση με την πρώτη έκδοση του
Scratch. Τα κυριότερα νέα χαρακτηριστικά είναι η χρήση Διαδικασιών, η δυνατότητα
χρήσης της κάμερας του Η/Υ και η δυνατότητα να φορτώσει ο χρήστης στον Η/Υ του
το Scratch 2 πολύ εύκολα και γρήγορα μέσα από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα
scratch.mit.edu), εφ' όσον αδυνατεί να το εγκαταστήσει στον Η/Υ.
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4.4 Σκοποί και Στόχοι του Διδακτικού Σεναρίου
Ο Βασικός Σκοπός του σεναρίου ήταν οι μαθητές/τριες να διδαχθούν (γνωριμία,
κατανόηση, χρήση, μετατροπή προγραμμάτων) τις παρακάτω βασικές έννοιες του
Προγραμματισμού μέσα από ένα πρωτοπόρο περιβάλλον Προγραμματισμού όπως
είναι το Scratch 2, με εύκολο, διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Βασικές προγραμματιστικές έννοιες:


Μεταβλητές



Τελεστές



Διαδικασίες



Δομή Ακολουθίας



Δομή Επιλογής



Δομές Επανάληψης



Διαδικασίες με παραμέτρους.

Οι Γενικοί Στόχοι του σεναρίου ομαδοποιούνται με βάση τους 3 Άξονες της
Ενότητας 3.3.1 του Κεφαλαίου 3 Μεθοδολογία διδακτικής παρέμβασης που
απεικονίζει τους άξονες των γενικών στόχων του ΑΠΣ με ΦΕΚ 1139Β/28-07-2010
για την Πληροφορική στο Δημοτικό.
Επίσης στην Ενότητα 3.3.2 του Κεφαλαίου 3 παρατίθενται και οι Στόχοι αυτής της
ερευνητικής εργασίας (ερευνητικά ερωτήματα) τα οποία θα απάντηθουν από τα
συμπεράσματα που θα εξαχθούν στο τέλος αυτής της διδακτικής παρέμβασης.
Οι Ειδικοί Στόχοι του σεναρίου αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 3.3.4 του
Κεφαλαίου 3, όπου παρατίθεται ο πίνακας με το πλάνο μαθημάτων.
Περιληπτικά τα υποσενάρια που αποτελούν το σύνθετο αυτό διδακτικό σενάριο είναι
τα παρακάτω:


Εισαγωγικό υποσενάριο για το περιβάλλον του Scratch: Διάρκεια 2
ώρες



Πένα – Κίνηση – Σχήματα στο Scratch: Διάρκεια 1 ώρα
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Μελέτη Παιχνιδιού – Αισθητήρες στο Scratch: Διάρκεια 1 ώρα



Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές – Τελεστές: Διάρκεια 2 ώρες



Δομή Επιλογής (Εαν..., Εάν...Αλλιώς...): Διάρκεια 1 ώρα.



Δομή Επανάληψης (Επανάλαβε, Για Πάντα): Διάρκεια 1 ώρα



Δομή Επανάληψης (Επανάλαβε Ώσπου, Για Πάντα): Διάρκεια 1 ώρα



Διαδικασίες (Απλές, με Παραμέτρους): Διάρκεια 1 ώρα.



Εργασία στο Scratch: Διάρκεια 5-6 ώρες

4.5 Περιγραφή του Σεναρίου
Γενική παρατήρηση: Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και κάθονται
σε έναν υπολογιστή ανά ομάδα. Τους δίνεται το κατάλληλο Φύλλο Εργασίας κάθε
φορά με τις 1-3 δραστηριότητες με το οποίο θα εργαστούν και τους παρέχονται οι
απαραίτητες οδηγίες για να γνωρίζουν τι θα κάνουν.
Συνήθως στα τελευταία 5 λεπτά της δραστηριότητας 2 που απομένουν οι
μαθητές/τριες μπορούν να εκφράσουν κάποια γενική απορία που έχουν από τις 2
δραστηριότητες στις οποίες εργάστηκαν ως ομάδα, η οποία δεν έχει εκφραστεί
νωρίτερα.
Στο τέλος του κάθε υποσεναρίου οι μαθητές/τριες παραδίδουν τα φύλλα εργασίας
τους με τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις κατανόησης τα οποία θα αξιολογηθούν,
από τον διδάσκοντα και θα ξαναδωθούν πίσω στους μαθητές.
4.5.1 Εισαγωγικό υποσενάριο για το περιβάλλον του Scratch: Διάρκεια 2 ώρες
Γίνεται μία απαραίτητη σύντομη εισαγωγή για το περιβάλλον του Scratch και
εξηγούνται οι έννοιες Εντολή και Πρόγραμμα, Προγραμματισμός και Περιβάλλον
Προγραμματισμού
Δραστηριότητα 1
Οι μαθητές/τριες φορτώνουν για πρώτη φορά το περιβάλλον του Scratch και αρχίζουν
να το εξερευνούν ως προς πολύ βασικά στοιχεία. Ακολουθούν οδηγίες για το πως να
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εισάγουν, να αλλάξουν και να χειριστούν το υπόβαθρο της σκηνής καθώς και τους
πρωταγωνιστές που θέλουν.
Επιλέγουν για υπόβαθρο την εικόνα ενός σχολείου και για πρωταγωνιστές 2 παιδιά
ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
Δραστηριότητα 2
Του δίνονται έτοιμες σε εικόνες οι εντολές για κάθε πρωταγωνιστή και τους ζητείται
να επιλέξουν και να συναρμολογήσουν τα κατάλληλα block εντολών για κάθε
πρωταγωνιστή ώστε να δημιουργηθεί ένας διάλογος μεταξύ τους.
Αν όλα έχουν γίνει καλά εκτελούν και αποθηκεύουν το πρόγραμμα τους προσέχοντας
τα αποτελέσματα του.

Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και προσπαθούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμα όπου τους ζητείται.
4.5.2 Πένα – Κίνηση – Σχήματα στο Scratch: Διάρκεια 1 ώρα
Δραστηριότητα 1
Οι μαθητές/τριες φορτώνουν το περιβάλλον του Scratch, εισάγουν το υπόβαθρο που
τους ζητείται και ακολουθούν οδηγίες για το πως να ζωγραφίσουν - σχεδιάσουν το
δικό τους αντικείμενο (μια πολύχρωμη μπάλα) το οποίο το εισάγουν ως
πρωταγωνιστή στη σκηνή. Επίσης επιλέγουν ένα ήχο από τη λίστα των ήχων και τον
συνδέουν με την μπάλα που σχεδίασαν.
Δραστηριότητα 2
Δίνεται σε εικόνα έτοιμο ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ένα τετράγωνο και ζητείται
από τους μαθητές/τριες να το συνθέσουν με τα κατάλληλα block εντολών και να το
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δοκιμάσουν. Μ’ αυτό το πρόγραμμα μπορούν να παρατηρήσουν για πρώτη φορά τη
χρήση πολλών σχεδιαστικών εντολών και εντολών κίνησης.
Εν συνεχεία ζητείται από τους μαθητές να τροποποιήσουν αυτό το πρόγραμμα με την
εντολή επανάλαβε 4 φορές για να φτιάξουν το ίδιο τετράγωνο με πολύ λιγότερες
εντολές. Εξηγείται ο μηχανισμός που πρέπει να σκεφτούμε προκειμένου να
καταλάβουμε πώς θα φτιάξουμε ένα τετράγωνο με μία δομή επανάληψης.
Μετά τους ζητείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον μηχανισμό 360 μοίρες / αριθμός
πλευρών σχήματος = γωνία στροφής πένας να καταφέρουν να αλλάξουν τις εντολές
για το τετράγωνο έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα πεντάγωνο. Έτσι σταδιακά οι
μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να φτιάξουν πολλά διαφορετικά σχήματα
πειραματιζόμενοι πάντα με τις εντολές του Scratch.
Επίσης τους ζητείται να δοκιμάσουν να αλλάξουν τις τιμές στις εντολές όρισε το
μέγεθος της πένας και όρισε το χρώμα πένας σε και να παρατηρήσουν τι γίνεται
όταν επανεκτελούν το πρόγραμμα.
Αν όλα έχουν γίνει καλά εκτελούν και αποθηκεύουν το πρόγραμμα τους προσέχοντας
τα αποτελέσματα του.
Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και προσπαθούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμα όπου τους ζητείται.
4.5.3 Μελέτη Παιχνιδιού – Αισθητήρες στο Scratch: Διάρκεια 1 ώρα
Δραστηριότητα 1
Σ’ αυτό το υποσενάριο θα μελετήσουμε τη δομή ενός παιχνιδιού του
Κολύμπα_ψαράκι.sb2. Σ’ αυτό το παιχνίδι προσπαθούμε να περάσουμε ένα ψαράκι
μέσα από το βυθό της θάλασσας ανάμεσα από καρχαρίες και χταπόδια που θέλουν
να το πιάσουν και να το φάνε.
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Αφού εκτελέσουν το παιχνίδι και παρατηρήσουν τη λειτουργία του σε κάθε
περίπτωση οι μαθητές/τριες καλούνται να εξετάσουν και να κατανοήσουν τη δομή
των εντολών του παιχνιδιού. Μελετούν τις εντολές για το ψαράκι, τους καρχαρίες, τα
χταπόδια και τον αστερία.
Τους γίνονται κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία κάποιων εντολών
αισθητήρων και παροτρύνονται να αλλάξουν τις τιμές των παραμέτρων των εντολών
για να δουν τι θα συμβεί στη λειτουργία του παιχνιδιού.
Επίσης τους ζητείται να αλλάξουν τις παραμέτρους των εντολών που καθορίζουν την
κίνηση του ψαριού στους άξονες των x και y.
Δραστηριότητα 2
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και προσπαθούν να τροποποιήσουν τις εντολές αισθητήρων του
προγράμματος όπου τους ζητείται.
4.5.4 Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές – Τελεστές: Διάρκεια 2 ώρες
Γίνεται μία απαραίτητη σύντομη εισαγωγή για να εξηγηθούν οι έννοιες της Δομής
Ακολουθίας, της Μεταβλητής και των Τελεστών.
Δραστηριότητα 1
Σ’αυτή τη Δραστηριότητα οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν και να
χειριστούν 3 μεταβλητές και να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο θα
προσθέτει με αυτές τις μεταβλητές 2 αριθμούς που θα δώσει ο χρήστης από το
πληκτρολόγιο.
Τους δίνεται έτοιμο σε εικόνα το πρόγραμμα της πρόσθεσης αυτών των αριθμών και
τους δίνονται οδηγίες από ποιες παλέτες θα επιλέξουν block εντολών για να τα
συναρμολογήσουν και να φτιάξουν αυτή τη δομή ακολουθίας. Θα χρησιμοποιήσουν
τις εντολές από τις παλέτες Συμβάντα, Όψεις, Αισθητήρες, Τελεστές, Δεδομένα της
καρτέλας Σενάριο.
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Όταν τελειώσουν το πρόγραμμα το δοκιμάζουν και εν συνεχεία προσπαθούν να το
αλλάξουν ώστε να μπορεί να κάνει την αφαίρεση μεταξύ των δύο αριθμών. Αν όλα
πάνε καλά αποθηκεύουν το πρόγραμμα τους.
Δραστηριότητα 2
Σ’ αυτή την δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν στο Scratch ένα
έτοιμο πρόγραμμα αριθμομηχανής που οι εντολές του τους δίνονται σε εικόνα. Το
πρόγραμμα αυτό είναι μόνο για πρόσθεση και αφαίρεση.
Παράλληλα τους τονίζεται η σημασία της αρχικοποίησης των μεταβλητών για τη
σωστή λειτουργία του προγράμματος.
Αφού συναρμολογήσουν τα block εντολών του προγράμματος και δοκιμάσουν την
λειτουργία του, τους ρωτούμε πως μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να κάνει
και πολλαπλασιασμό και διαίρεση δύο αριθμών και τους ζητούμε να το υλοποιήσουν.
Καλούνται να ξαναδοκιμάσουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να το σχολιάσουν
ως προς την απόδοση και τη λειτουργία του. Στο τέλος αποθηκεύουν πάλι το
πρόγραμμα τους.
Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και καταγράφουν τις εντολές τις οποίες χρησιμοποίησαν για να
τροποποιήσουν το πρόγραμμα στη δραστηριότητα 2 ώστε να κάνει πολλαπλασιασμό
και διαίρεση δύο αριθμών.
4.5.5 Δομή Επιλογής (Εαν..., Εάν...Αλλιώς...): Διάρκεια 1 ώρα
Γίνεται μια εισαγωγή για να εξηγηθούν οι έννοιες της δομής επιλογής και των ειδών
που την αποτελούν: της απλής (Εαν...) και της σύνθετης (Εάν... Αλλιώς...) δομής
επιλογής. Επίσης εξηγούνται και τα διάφορα είδη τελεστών (Αριθμητικοί,
Σύγκρισης και Λογικοί) που χρησιμοποιούνται για την έκφραση συνθηκών μέσα στα
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block εντολών των δομών επιλογών καθώς και ποια δομή επιλογής είναι πιο
αποδοτική για χρήση μέσα σ’ ένα πρόγραμμα.
Δραστηριότητα 1
Δίνεται

στους

μαθητές/τριες

το

σκαρίφημα

ενός

προγράμματος

για

ένα

διαστημόπλοιο που είναι στην επιφάνεια της Σελήνης και το οποίο θα μπορεί να
πλοηγηθεί και να προσεδαφιστεί στη Γη ή στον ήλιο. Στο σκαρίφημα
περιλαμβάνονται μόνο η αρχή του προγράμματος, μία δομή επανάληψης Για Πάντα
(δεν την έχουν διδαχθεί ακόμα αλλά είναι απαραίτητη για το παράδειγμα μας), της
οποίας η λειτουργία εξηγείται εν τάχει από τον καθηγητή. Επίσης περιλαμβάνονται
έτοιμες οι εντολές κίνησης του διαστημόπλοιου.
Σε μία εικόνα δίνονται στους μαθητές/τριες ανακατεμένες όλες οι υπόλοιπες εντολές
που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει το πρόγραμμα και τέλος τους δίνεται η
περιγραφή της λειτουργίας του προγράμματος. Τους ζητείται να συναρμολογήσουν
τις εντολές της εικόνας και σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος να
συνθέσουν αυτές τις εντολές με τη σωστή σειρά σε μεγαλύτερα block εντολών
προκειμένου να δημιουργηθεί το πλήρες πρόγραμμα.
Μέσα στις εντολές που πρέπει να συνθέσουν είναι και 2 απλές δομές επιλογής με
τους κατάλληλους τελεστές τους. Αφού τελειώσει η δημιουργία του προγράμματος το
δοκιμάζουν και το αποθηκεύουν.
Δραστηριότητα 2
Ζητείται από τους μαθητές/τριες να προσθέσουν στο πρόγραμμα μία εντολή για να
εμφανίζεται ένας χρονομετρητής της πορείας του διαστημοπλοίου.
Έπειτα τους δίνεται μία εναλλακτική περιγραφή της δομής του αρχικού
προγράμματος με τις ίδιες εντολές που έχουν ενσωματωθεί σε δύο σύνθετες δομές
επιλογής. Ζητείται από τους μαθητές/τριες να αλλάξουν τις απλές δομές επιλογής του
αρχικού προγράμματος σε σύνθετες βάσει αυτής της περιγραφής. Όταν τελειώσουν
με τις αλλαγές δοκιμάζουν πάλι το πρόγραμμα τους και το αποθηκεύουν.
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Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης βάσει των όσων διδάχθηκαν από το φύλλο εργασίας για τις δομές
επιλογής.
4.5.6 Δομή Επανάληψης (Επανάλαβε, Για Πάντα): Διάρκεια 1 ώρα
Γίνεται μία εισαγωγή για να εξηγηθεί η έννοια των δομών επανάληψης και οι έννοιες
για δύο από τα είδη που τις αποτελούν: Οι δομές επανάληψης Επανάλαβε και Για
Πάντα. Επίσης τονίζεται η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των δύο αυτών δομών
επανάληψης.
Δραστηριότητα 1
Δίνεται στους μαθητές ένα πρόγραμμα σε εικόνα που δημιουργεί ένα τετράγωνο
χρησιμοποιώντας μία δομή επανάληψης Επανάλαβε. Αφού το φτιάξουν και το
δοκιμάσουν, τους υπενθυμίζεται επίσης ο μηχανισμός που επιτρέπει την κατασκευή
σύνθετων σχημάτων στο Scratch (360 μοίρες / αριθμός πλευρών σχήματος = γωνία
στροφής).
Ζητείται από τους μαθητές/τριες να τροποποιήσουν το πρόγραμμα ώστε να
δημιουργεί ένα κύκλο από τετράγωνα και τους υποδεικνύεται ο τρόπος που θα το
καταφέρουν. (Δύο δομές επανάληψης Επανάλαβε η μία μέσα στην άλλη
(εμφώλευση)). Αφού τροποποιήσουν το πρόγραμμα το ξαναδοκιμάζουν.
Δραστηριότητα 2
Αρχικά ζητείται από τους μαθητές να τοποθετήσουν μέσα στη δομή τους
προγράμματος 3 εντολές σχεδίασης για να ορίσουν τη σκιά της πένας, και να
αλλάξουν το χρώμα και τη σκιά της πένας. Η χρήση των εντολών για ορισμό και
αλλαγή της σκιάς της πένας είναι διαφορετικές εντολές και εξυπηρετούν τους
σκοπούς του προγράμματος.
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Εν συνεχεία, οι μαθητές/τριες ερωτώνται τι πρέπει να αλλάξουν στο πρόγραμμα
προκειμένου αυτό να φτιάχνει ένα κύκλο από δωδεκάγωνα. Ερωτώνται επίσης ποιο
θα είναι το κατάλληλο μήκος της πλευράς του δωδεκάγωνου και η γωνία στροφής της
πένας. Αφού γίνουν οι αλλαγές ξαναδοκιμάζουν το πρόγραμμα.
Έπειτα τους δίνεται μία εικόνα με τις κατάλληλες εντολές που απαιτούνται για να
αντικαταστήσουμε τη δομή επανάληψης Επανάλαβε με τη δομή επανάληψης Για
Πάντα. Καλούνται να ξαναδοκιμάσουν το πρόγραμμα.
Τέλος, ερωτώνται πώς σταματάει η συνεχόμενη εκτέλεση της δομής επανάληψης Για
Πάντα μέσα στο πρόγραμμα μας. Ξαναδοκιμάζουν το πρόγραμμα τους και το
αποθηκεύουν.
Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και καταγράφουν ποια είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των
Δομών Επανάληψης Επανάλαβε και Για Πάντα στο πρόγραμμα που φτιάξαμε.
4.5.7 Δομή Επανάληψης (Επανάλαβε Ώσπου, Για Πάντα): Διάρκεια 1 ώρα
Γίνεται μία εισαγωγή για να εξηγηθεί η έννοια των δομών επανάληψης Επανάλαβε
Ώσπου και Για Πάντα. Επίσης, τονίζεται η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των δύο
αυτών δομών επανάληψης.
Δραστηριότητα 1
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ζητείται αρχικά από τους μαθητές να εισάγουν το
κατάλληλο υπόβαθρο και τον κατάλληλο πρωταγωνιστή στη σκηνή του Scratch.
Αφού τελειώσουν με τον χειρισμό αυτών των στοιχείων οι μαθητές/τριες θα
ασχοληθούν με τη δημιουργία ενός προγράμματος για μία νυχτερίδα που διασχίζει
ένα δάσος από τη μία άκρη της σκηνής μέχρι την άλλη κουνώντας τα φτερά της και
κράζοντας.
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Δίνεται στους μαθητές/τριες σε εικόνα το σύνολο των ανακατεμένων εντολών του
προγράμματος μαζί με μια σύντομη περιγραφή της δομής του προγράμματος και τους
ζητείται να συναρμολογήσουν τα block των εντολών με την κατάλληλη σειρά ώστε
να αποκτήσει υπόσταση το πρόγραμμα. Μέσα στις εντολές περιλαμβάνεται και μία
δομή επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου.
Όταν τελειώσουν με τη δημιουργία του προγράμματος τους ζητείται να το
δοκιμάσουν και να απαντήσουν στην ερώτηση πότε σταματάει την εκτέλεση της η
δομή επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου.
Δραστηριότητα 2
Ζητούμενο εδώ είναι να αντικατασταθεί η δομή επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου στο
αρχικό πρόγραμμα από την δομή επανάληψης Για Πάντα με την κατάλληλη
προσθήκη και της εντολής «σταμάτησε τα όλα».
Κατόπιν ερωτώνται για το ποια είναι η διαφορά στη λειτουργία μεταξύ των δύο
αυτών δομών επανάληψης. Επίσης ερωτώνται για το πότε τερματίζει τη συνεχή
εκτέλεση της η δομή επανάληψης Για Πάντα. Τέλος, τους ζητείται να αποθηκεύσουν
το πρόγραμμα τους.
Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και καταγράφουν ποια είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των
δομών επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα στο πρόγραμμα που
ανέπτυξαν. Μόλις ολοκληρώσουν τις αλλαγές οι μαθητές/τριες δοκιμάζουν το
πρόγραμμα.
4.5.8 Διαδικασίες (Απλές, με Παραμέτρους): Διάρκεια 1 ώρα.
Γίνεται μία εισαγωγή για να εξηγηθούν οι έννοιες της απλής Διαδικασίας (μίας
διαδικασίας που δεν έχει παραμέτρους) και της Διαδικασίας με παραμέτρους. Επίσης
εξηγείται πώς γίνεται η κλήση μιας Διαδικασίας μέσα από το πρόγραμμα που την
καλεί να εκτελεστεί.
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Δραστηριότητα 1
Οι μαθητές/τριες ανοίγουν από έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ένα
έτοιμο πρόγραμμα που δημιουργεί ένα κύκλο από τετράγωνα (κάθε τετράγωνο
δημιουργείται με την κλήση της απλής διαδικασίας με το όνομα Τετράγωνο). Τους
ζητείται να δοκιμάσουν το πρόγραμμα και να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα του.
Εν συνεχεία τους ζητείται να τροποποιήσουν κατάλληλα τις εντολές Επανάλαβε,
Κινήσου και Στρίψε της Διαδικασίας Σχήμα, ώστε να δημιουργείται ένα κύκλος από
οκτάγωνα και όχι τετράγωνα, όταν εκτελείται το πρόγραμμα. Γίνεται υπενθύμιση του
μηχανισμού 360 μοίρες / αριθμός πλευρών σχήματος = γωνία στροφής.
Αφού γίνουν αυτές οι αλλαγές οι μαθητές/τριες εκτελούν ξανά το πρόγραμμα και
παρατηρούν τα αποτελέσματα του. Μετά ερωτώνται τι θα γινόταν αν δεν
χρησιμοποιούσαμε την εντολή Τετράγωνο μέσα στο πρόγραμμα μας.
Έπειτα δίνονται οδηγίες στους μαθητές/τριες πως να φτιάξουν τη δική τους
διαδικασία με το όνομα Σχήμα, η οποία θα μπορεί να σχεδιάζει οποιοδήποτε σχήμα
θέλουμε. Με τη διαδικασία Σχήμα θα αντικαταστήσουμε τη διαδικασία Τετράγωνο
του αρχικού προγράμματος. Ζητείται να οριστούν και 3 μεταβλητές (επαναλήψεις,
βήματα και μοίρες) οι οποίες θα μπουν ως παράμετροι αντίστοιχα στις εντολές
σχεδίασης «Επανάλαβε», «Κινήσου» και «Στρίψε» της διαδικασίας Σχήμα.
Επιδιώκεται να καταλάβουν οι μαθητές ότι μπορούμε να ορίσουμε παραμέτρους σε
μία διαδικασία που θα μας βοηθήσουν να γενικεύσουμε το ρόλο της διαδικασίας κατά
την εκτέλεση του προγράμματος (παραγωγή οποιουδήποτε σχήματος θέλουμε εμείς
ανάλογα με τι τιμές που δίνουμε εμείς στις μεταβλητές-παραμέτρους).
Οι 3 μεταβλητές είναι ορατές ως τετραγωνίδια στη σκηνή και από εκεί μπορούν να
δοθούν τιμές σ’ αυτές από τον χρήστη του προγράμματος.
Παράλληλα προσθέτουμε από την παλέτα Σχεδιασμοί Πένας την εντολή «όρισε τη
σκιά της πένας σε 50» στις αρχικές εντολές του προγράμματος (πάνω από την εντολή
επανάλαβε) και τις εντολές «άλλαξε το χρώμα της πένας κατά 10» και την «άλλαξε τη
σκιά της πένας κατά 10», μέσα στην αρχή της Δομής Επανάλαβε της Διαδικασίας
Σχήμα. Αυτό κάνει πιο εντυπωσιακά τα σχήματα που δημιουργούνται.
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Ζητείται επιπλέον από τους μαθητές να δώσουν τις τιμές στις 3 μεταβλητές που
απαιτούνται για να κατασκευαστεί ένα κύκλος από δωδεκάγωνα και να εκτελέσουν
ξανά το πρόγραμμα, βλέποντας τα αποτελέσματα του. Τέλος, αφού έχουν
ολοκληρωθεί οι αλλαγές και οι δοκιμές αποθηκεύουν το πρόγραμμα τους.
Δραστηριότητα 2
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες φορτώνουν ένα έτοιμο πρόγραμμα όπου
υπάρχει πάλι η διαδικασία Σχήμα αυτή τη φορά όμως αλλαγμένη ώστε να ορίζουμε
παραμέτρους κατά την κλήση της. Δηλαδή τη διαδικασία Σχήμα την καλούμε ως εξής
Σχήμα (επαναλήψεις, βήματα, μοίρες) με τις τιμές για αυτές τις μεταβλητές να
δίνονται από τον χρήστη του Η/Υ κατόπιν ερωτήσεων του προγράμματος.
Ζητείται από τους μαθητές/τριες να δώσουν τις κατάλληλες τιμές στις μεταβλητές
ώστε να δημιουργηθεί ένα κύκλος από δεκάγωνα. Στη συνέχεια καλούνται να
εκτελέσουν το πρόγραμμα και να παρατηρήσουν με προσοχή τα αποτελέσματα του.
Ερωτώνται μετά αν γνωρίζουν σε τι χρησιμεύουν οι παράμετροι number1, number2,
number3 που έχουν προστεθεί στην διαδικασία Σχήμα. Αν αντιστοιχούν σε κάποιες
μεταβλητές και αν ναι με ποια σειρά.
Τέλος καλούνται να εξηγήσουν αν ξέρουν, τι γίνεται στην εντολή Σχήμα
(επαναλήψεις, βήματα, μοίρες) όταν πρόκειται να εκτελεστεί.
Δραστηριότητα 3
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις
κατανόησης και καταγράφουν ποια είναι η χρησιμότητα των παραμέτρων number1,
number2, number3 στη διαδικασία σχήμα και για το αν αντιστοιχούνται σε
συγκεκριμένες μεταβλητές και με ποια σειρά.
4.5.9 Εργασία στο Scratch Διάρκεια 5-6 ώρες
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Γίνεται μία σύντομη ανακεφαλαίωση των όσων έμαθαν οι μαθητές/τριες στα
προηγούμενα 8 υποσενάρια και τονίζεται ο θετικός και παιγνιώδης ρόλος του
περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch 2 στην κατάκτηση της γνώσης γύρω από
τις έννοιες προγραμματισμού.
Τονίζεται η ύπαρξη και ο βοηθητικός ρόλος που μπορεί να παίξει η ιστοσελίδα
http://scratch.mit.edu στην εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από τον προγραμματισμό.

Επίσης, αναφέρεται ξανά η δυνατότητα των μαθητών/τριών να φορτώνουν το Scratch
2 μέσα από το διαδίκτυο μέσα στην προηγούμενη ιστοσελίδα. Τονίζεται πόσο
πρακτικό είναι αυτό στην περίπτωση που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν το Scratch
2 στον Η/Υ τους για κάποιο λόγο.
Μετά δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στους μαθητές/τριες ποια αρχεία να κατεβάσουν
και από που στο διαδίκτυο και πως να εγκαταστήσουν το Scratch 2 στο δικό τους
Η/Υ.
Έπειτα τους δίνονται κάποιες βοηθητικές ιστοσελίδες με έτοιμους οδηγούς στα
ελληνικά για το πώς να ξεκινήσουν με τα βασικά του Scratch και του Scratch 2.
Τονίζεται η ύπαρξη της ιστοσελίδας http://www.scratchplay.gr η οποία αποτελεί τον
πλέον ολοκληρωμένο οδηγό για εκμάθηση του Scratch στην Ελλάδα και
παροτρύνονται να τον χρησιμοποιήσουν στον ελεύθερο χρόνο τους.
Εξηγείται ότι όλα αυτά τα στοιχεία και το υλικό για τη δημιουργία του δικού τους
προγράμματος στο Scratch 2, είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα Ιστοανακαλύψεις
http://wonderer100.weebly.com (Εικόνα 4.1), που δημιουργήθηκε από τον διδάσκοντα

για να καλύψει εν μέρει τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας αλλά και
επιπροσθέτως τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος ΤΠΕ στο Δημοτικό.
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Εικόνα 4.1 Ιστοανακαλύψεις http://wonderer100.weebly.com
Δραστηριότητα 1
Δίνονται οδηγίες στους μαθητές/τριες να φορτώσουν το παιχνίδι Λαβύρινθος στο
Scratch 2 να το εκτελέσουν, να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα του αλλά και τη
δομή του. Σ’ αυτό το παιχνίδι ο γνωστός γάτος του Scratch προσπαθεί να διασχίσει
έναν λαβύρινθο και να φτάσει σ’ ένα αμάξι στην άκρη του λαβυρίνθου ώστε να φύγει.
Μετά την παρατήρηση της λειτουργίας και της δομής του παιχνιδιού, εξηγείται στους
μαθητές/τριες ότι πρέπει να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα/εργασία στο Scratch 2
βασισμένοι στα διάφορα παραδείγματα που διδάχθηκαν (παιχνίδια, διαλόγους,
ιστορίες, βοηθητικά προγράμματα ή ότι άλλο θέλουν οι ίδιοι). Αυτή η εργασία θα
γίνει κατά τη διάρκεια 5-6 διδακτικών ωρών μέσα στην τάξη και προαιρετικά στο
σπίτι τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Καλούνται να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν
ότι θέλουν αρκεί αυτό που θα δημιουργήσουν να είναι κάτι τουλάχιστον εν μέρει δικό
τους, ακόμα και αν είναι παραλλαγή ενός έτοιμου προγράμματος
Τους δίνονται οδηγίες για το πως να προχωρήσουν και τονίζεται ότι υπάρχει η
δυνατότητα αν το θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον κοινό λογαριασμό χρήστη που
υπάρχει

στη

διαδικτυακή

http://scratch.mit.edu

κοινότητα

του

Scratch

στην

ιστοσελίδα

με Όνομα χρήστη: 8dimstav και Κωδικό: 8dimotiko, στον
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οποίο μπορούν να συνδεθούν αν θέλουν για να ανεβάσουν τις εργασίες, τα
παραδείγματα, τα σχόλια και τις απορίες τους κατά ομάδες ή μόνοι τους (Εικόνα 4.2).

Εικόνα 4.2 Κοινός λογαριασμός στην ιστοσελίδα http://scratch.mit.edu
Παράλληλα γνωστοποιείται ότι έχουν την δυνατότητα να ρωτήσουν τον διδάσκοντα
οτιδήποτε έχουν ως απορία για το Scratch2 και την εργασία, εντός ή εκτός
μαθήματος. Για την ευκολία των μαθητών τους δίνεται η δυνατότητα να
επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με δύο τρόπους είτε στέλνοντας μήνυμα στο
email του διδάσκοντα (wonderer100@gmail.com) είτε να αφήσουν μήνυμα στον πίνακα
ανακοινώσεων της ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com με το όνομα και την τάξη
τους ώστε να μπορέσει να τους επιλυθεί γρήγορα και εύκολα οποιαδήποτε απορία
σχετική με την εργασία και το περιβάλλον του Scratch 2.
4.6 Επιστημολογική Προσέγγιση και Εννοιολογική Ανάλυση
Σύμφωνα με τα Σενάρια Β’ Φάσης επιμόρφωσης, Ενότητα 10 Σενάρια για Δομές
επανάληψης στο Scratch και BYOB, (Μάρτιος 2013, σελ.5):
«Σε όλα τα υποσενάρια του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα πραγματοποιηθεί
πειραματισμός με τα στοιχεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch, που
αφορούν τις διάφορες ομάδες εντολών του περιβάλλοντος, καθώς και τις βασικές
προγραμματιστικές δομές και έννοιες που θα διδαχθούν οι μαθητές/τριες με ενεργητική
συνεργατική συμμετοχή. Οι μαθητές που αποτελούν μία ομάδα αναλαμβάνουν
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συγκεκριμένους ρόλους και εργάζονται ανά δύο στον ίδιο υπολογιστή. Ο ένας χειρίζεται
τον υπολογιστή ενώ ο άλλος επιβλέπει την εργασία και παρεμβαίνει συνέχεια. Σε τακτά
χρονικά διαστήματα εναλλάσσουν τους ρόλους αυτούς. Αυτή η προσέγγιση εργασίας
κατά ζεύγη προτείνεται από σύγχρονες μεθοδολογίες όπως το Extreme Programming
(XP)».
Ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, διορθώνουν ο ένας τον άλλο, διερευνούν τις
εντολές και ανακαλύπτουν τελικά σταδιακά πώς θα χτίσουν ή θα τροποποιήσουν το
πρόγραμμα που τους ζητείται συνδυάζοντας σωστά τις εντολές.
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 εποικοδομητισμού.
Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, καθώς και μέσα από την συζήτηση
και την διόρθωση, οι πιο ικανοί και ενημερωμένοι συνεργάτες βοηθούν και τον 2 ο
μέσα στην ομάδα τους να διαμορφώσει τις γνώσεις του γύρω από τα ζητούμενα των
Δραστηριοτήτων 1 και 2. Ανακαλύπτουν την γνώση εξάγοντας συμπεράσματα από τα
δεδομένα που τους δίνονται.
Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του να συντονίζει και
να καθοδηγεί, να διευκολύνει και να βοηθάει όπως χρειάζεται τους μαθητές. Με
εξαίρεση την απαραίτητη εισαγωγή στη δομή και τη σημασία της Δομής Επανάληψης
Για Πάντα, αποφεύγεται η παροχή στους μαθητές της έτοιμης γνώσης και ζητείται
από αυτούς να την ανακαλύψουν – καθορίσουν μόνοι τους στα πλαίσια της ομάδας
τους.
Τέλος, ο διδάσκων εξηγεί στους μαθητές ότι δεν ενδιαφέρει τόσο, το πόσο καλά θα
αποδώσουν στο σενάριο αυτό και αν θα κάνουν λάθη ή παραλείψεις. Μετράει
περισσότερο η προσπάθεια που θα κάνουν και η συνεργασία που θα έχουν με τους
διπλανούς τους, μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η ανακάλυψη και κατάκτηση
της απαραίτητης γνώσης.

4.7 Χρήση Η/Υ και Ψηφιακών Μέσων για το Διδακτικό Σενάριο (Πιθανοί
Περιορισμοί/ Προβλήματα)
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Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε Εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο είχε
τουλάχιστον 12-13 ενεργούς υπολογιστές με γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και
εγκατεστημένο το εκπαιδευτικό λογισμικό Scratch 2 ή το Scratch 1.4 ή το ΒΥΟΒ.
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο υπήρχαν διαθέσιμοι 12 Σταθεροί και 5 Φορητοί Η/Υ
(Οι σταθεροί ήταν αξιόπιστοι αλλά άνω των 10-12 χρόνων σε ηλικία και οι φορητοί
Η/Υ ήταν σχετικά καινούριοι). Το λειτουργικό σύστημα των Η/Υ ήταν Windows XP
SP3 για τους σταθερούς και Windows Vista και 7 για τους φορητούς Η/Υ.
Στους Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής έπρεπε να έχουμε εγκατεστημένη την
τελευταία έκδοση της εφαρμογής Adobe Air για να μπορεί να είναι εγκατεστημένο
και να φορτώνει το Scratch 2. Επίσης, ήταν απαραίτητη και η τελευταία έκδοση ενός
περιηγητή ιστοσελίδων όπως ο Mozilla Firefox ή ο Google Chrome με
εγκατεστημένα πρόσθετα (add-ons) όπως shockwave player, flash player, java plugin,
προκειμένου να μπορούμε να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα http://scratch.mit.edu και
να φορτώσουμε από το διαδίκτυο το Scratch 2 αν ήταν απαραίτητο για κάποιον Η/Υ.
To Υλικό για κάθε Δραστηριότητα ήταν αποθηκευμένο σε φακέλους μέσα στην
επιφάνεια εργασίας του κάθε υπολογιστή για καλύτερη διαχείριση από τις ομάδες των
μαθητών.
Για την αποτελεσματική και εποπτική διδασκαλία του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε
φορητός Η/Υ και βιντεοπροβολέας από τον διδάσκοντα, ώστε να προβάλλονται όταν
έπρεπε πιο εύκολα τα βήματα που θα ακολουθούνταν από τους μαθητές μας κατά την
διάρκεια της χρήσης των φύλλων εργασίας και για να εξηγούνται πιο γρήγορα οι
απορίες των μαθητών επ’ ωφελεία όλου του τμήματος.
Επίσης θα ήταν καλό το εύρος της ταχύτητας της γραμμής adsl του εργαστηρίου να
είναι μέχρι 24Mbit/sec, προκειμένου να μην αργούν οι υπολογιστές να
ανταποκριθούν στην φόρτωση διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

Πιθανοί περιορισμοί:
Θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε τους μαθητές οργανωμένους σε ομάδες των 2
ατόμων ανά υπολογιστή για να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά και να κάνουν
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αποδοτική χρήση των υπολογιστών του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Αν έχουμε
λιγότερους υπολογιστές διαθέσιμους από όσους πρέπει μπορεί να χρειαστεί να έχουμε
3 μαθητές ανά υπολογιστή - σε μερικές περιπτώσεις αυτό υπονομεύει την
ικανοποιητική χρήση των υπολογιστών από κάθε ομάδα και κάνει πιο δύσκολη τη
συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας.
Πιθανά Προβλήματα:
Α) Θα μπορούσαμε να έχουμε γραμμή adsl χαμηλής ταχύτητας 2ΜΒit/sec στο
εργαστήριο ή να μην έχουμε τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου. Αν τυχόν δεν
έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο το σενάριο μπορεί να διδαχθεί αρκεί το Scratch 2 να
φορτώνει επιτυχώς σ’ όλους τους Η/Υ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε λειτουργικό
σύστημα και υλικό για να φορτώνει επιτυχώς το Scratch 2 σ’ έναν υπολογιστή του
εργαστηρίου Πληροφορικής ήταν:
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP, SP2
Υλικό: Επεξεργαστής Pentium 3 800Mhz, Μνήμη: 256ΜΒ RAM, κάρτα
γραφικών με 32 ΜΒ εσωτερική μνήμη RAM.
Β) Να μην είναι επαρκώς ενημερωμένα τα προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων
έτσι ώστε να μπορούμε να φορτώσουμε γρήγορα το Scratch 2 από το διαδίκτυο, αν
απαιτηθει σε περίπτωση προβλήματος στην κανονική εγκατάσταση του Scratch 2 σ’
έναν υπολογιστή.
4.8 Αναπαραστάσεις των Μαθητών/Πρόβλεψη Δυσκολιών στο Διδακτικό
Σενάριο
Λόγω του μεγάλου μεγέθους αυτού του σύνθετου σεναρίου θα αναφερθούν μόνο
γενικές κατηγορίες δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές σε θέματα
σχετικά με τον προγραμματισμό στο Scratch 2.
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες δυσκολιών που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι
μαθητές/τριες όσον αφορά στην εκμάθηση των βασικών εννοιών σε κάθε γλώσσα
προγραμματισμού (Ξυνόγαλος, 2002). Σύμφωνα με τους Εφόπουλο Β., Ευαγγελίδη
Γ., Δαγδιδέλη Β., Κλεφτοδήμο Α. (2005, σελ. 2) οι βασικές κατηγορίες δυσκολιών
που συναντάνε οι αρχάριοι προγραμματιστές είναι: «
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 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
γλώσσες

συναρτησιακού

προγραμματισμού (λ.χ. Pascal, σε αντιδιαστολή με
προγραμματισμού

όπως

η

LISP

ή

λογικού

προγραμματισμού όπως η Prolog κλπ),
 Προβλήματα της διδασκαλίας της αναδρομικότητας κυρίως σε γλώσσες στις
οποίες η αναδρομικότητα είναι κυρίαρχη (όπως η LOGO)».
Αυτές οι κατηγορίες δυσκολιών που αναφέρονται εντελώς ενδεικτικά αφορούν και το
γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch 2.
Μπορούμε να προσθέσουμε μία ακόμα ιδιαίτερη κατηγορία δυσκολιών που μπορεί να
συναντήσουν οι μαθητές/τριες:
iv) Προβλήματα με τον χειρισμό τελεστών όλων των ειδών και των διαφόρων
ειδών των εντολών αισθητήρων.
Ορισμένες ακόμα δυσκολίες που αφορούν περισσότερο στο σύνολο των
μαθητών/τριών, στο γνωστικό τους επίπεδο, στον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο καθώς
και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας, είναι οι παρακάτω:
•

Το επίπεδο γλώσσας και η ορολογία που χρησιμοποιείται μέσα στις
δραστηριότητες του κάθε υποσεναρίου είναι αρκετά κοντά στην ηλικία των
μαθητών, αλλά κάποιες ειδικές λέξεις σχετικές με την ορολογία που
χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό, στα Ελληνικά αναμένεται να
δημιουργήσουν απορίες στους μαθητές ως προς το νόημα τους. Εκεί
προβλέπεται η παρέμβαση του διδάσκοντα ή αν δεν εκφραστεί ανοιχτά η
απορία, η σωστή λειτουργία της ομάδας ώστε να επεξηγηθεί ο άγνωστος όρος
εντός της ομάδας.

•

Επίσης κάποιες ομάδες προβλέπεται ότι μπορεί να μην καταλάβουν επαρκώς
τις διάφορες έννοιες που θα παρουσιαστούν (όπως για παράδειγμα
Μεταβλητές, τελεστές, Δομή ακολουθίας, Δομή επιλογής, Δομή επανάληψης,
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Διαδικασίες) και ίσως ζητήσουν περισσότερες διευκρινίσεις και παραδείγματα
από τον διδάσκοντα, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση στην υλοποίηση
του εκάστοτε υποσεναρίου.
•

Κατά τη συναρμολόγηση/δημιουργία/τροποποίηση των προγραμμάτων των
υποσεναρίων οι μαθητές λόγω εσφαλμένων εμπειριών, ελλιπούς γνώσης ή
έλλειψης παρατηρητικότητας μπορούν να παρερμηνεύσουν τη σημασία
κάποιων εντολών και να μην τις συνδυάσουν κατάλληλα ώστε να φτάσουν
στο επιθυμητό αποτέλεσμα της σωστής εκτέλεσης του προγράμματος. Σε
τέτοιες περιπτώσεις θα δίνεται μια επεξήγηση από τον διδάσκοντα ή ένα
παράδειγμα προκειμένου οι μαθητές της κάθε ομάδας να εξάγουν κατά το
δυνατόν μόνοι τους το σωστό συμπέρασμα για την ερώτηση τους.

•

Μία

επιπλέον

δυσκολία

μπορεί

να

προκύψει

ενδεχομένως

στην

αποτελεσματική λειτουργία μερικών ομάδων εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι
κάποιοι μαθητές δεν συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες από έλλειψη
ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό είναι σημαντικό από την αρχή της διδακτικής ώρας
να έχουν καθορισθεί προσεκτικά οι ομάδες και τα μέλη τους και πώς θα
λειτουργούν, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες ανεπιτυχούς συνεργασίας
μιας ομάδας στο ελάχιστο.
4.9 Διδακτικό Συμβόλαιο – Διδακτική Μετατόπιση Θεωρητικά Θέματα –
Διδακτικός Θόρυβος
Το διδακτικό συμβόλαιο με τους μαθητές δεν προβλέπεται ότι θα ανατραπεί. Εφ’
όσον δοθούν εξ αρχής προσεκτικά οι οδηγίες για τη διεξαγωγή του σεναρίου και οι
μαθητές διαβάσουν τις οδηγίες των φυλλαδίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρχει
επιπλέον διδακτικός θόρυβος που θα ξεφεύγει από τα φυσιολογικά όρια.
4.10 Χρήση Εξωτερικών Πηγών
Οι εξωτερικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή αυτού του διδακτικού
σεναρίου αναφέρονται στον κατάλογο αναφορών της διπλωματικής εργασίας στην
κατηγορία των Ιστοσελίδων.
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Θα αναφερθούν μόνο ιδιαιτέρως οι δύο παρακάτω πηγές γιατί βοήθησαν πολύ τον
διδάσκοντα με τον τεράστιο όγκο υλικού που περιέχουν παρέχοντας του έμπνευση
στον σχεδιασμό αρκετών δραστηριότητων για τα φύλλα εργασίας των υποσεναρίων.
Παλαιγεωργίου Γ. και η ομάδα φοιτητών του, Βιβλίο «Δημιουργώ παιχνίδια στο
Scratch», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (2010)
Διαθέσιμο: http://www.scratchplay.gr/ (26/08/2014)
Ιστοσελίδα του Scratch 2, Media Lab, MIT (2014)
Διαθέσιμο: http://scratch.mit.edu/ (26/08/2014)
4.11 Υποκείμενη Θεωρία Μάθησης
Σχετικά με τον εποικοδομισμό η Ξυλά (2011, σελ. 3) αναφέρει: «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».
Παράλληλα

σύμφωνα

με

την

ιστοσελίδα

http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookTeachers/idroduce/43construct.htm του
Σταμούλη (2004) “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. Συνεπώς δεν μπορεί να μεταδοθεί από τον
έχοντα και κατέχοντα στους μη έχοντες και μη κατέχοντες. 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.”.

Επιπλέον σύμφωνα με την Wikipedia, (Lev Vygotsky, 2014) για 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. Ο Vygotsky θεωρεί ότι 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
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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. Με άλλα λόγια Ζ.Ε.Α. είναι η
διαφορά ανάμεσα σε αυτό που από μόνος μου μπορώ να πετύχω κι αυτό που θα
κατακτήσω

αν

με

βοηθήσουν.

Η

θεωρία

αυτή

βρίσκει

εφαρμογή

στην

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και δίνει μια νέα διάσταση στη διδακτική και τη
θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού».
Κατά τον Ζωγόπουλο (2013, σελ 60-62) «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.
Οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά και συναισθηματικά μέσα από τη συνεργασία και
την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς, ενώ μαθαίνουν
να λειτουργούν σε πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας.
Oι σημαντικότερες προϋποθέσεις, που καθιστούν επιτυχή την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία, είναι οι εξής: αίσθημα θετικής αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και
συνοχής μεταξύ των μελών της ομάδας, η οποία θα πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα
ομαδικότητας, να θέτει κοινούς στόχους και όλα τα μέλη της να ενδιαφέρονται για το
έργο που επιτελείται. Για να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία, είναι ανάγκη να υπάρχει
αποδεκτός από όλους καταμερισμός εργασίας, άμεση προσωπική επικοινωνία μεταξύ
των μελών της ομάδας αλλά και αναγνώριση της συμβολής του καθενός στην εργασία».
Επίσης γίνεται χρήση της θεωρίας της ανακαλυπτικής μάθησης, που προτάθηκε ως
θεωρία μάθησης από τον αμερικανό ψυχολόγο J.Bruner και συνιστά μία
εποικοδομιστικού χαρακτήρα προσέγγιση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://emathisi2011.wikispaces.com, (2011) 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.
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Σε αυτήν βασίζονται τα αλληλεπιδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα με υπολογιστές, τα
ανοικτά συστήματα υπερμέσων, τα συστήματα προσομοιώσεων και μοντελοποίησης και
η

προώθηση

επίλυσης

προβλημάτων

της

καθημερινής

ζωής.

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».
4.12 Επισήμανση Μικρομεταβολών
Δεν αναμένεται να παρατηρηθούν αξιόλογες μικρομεταβολές.
4.13 Οργάνωση της Τάξης – Εφικτότητα Σχεδίασης
Οι μαθητές θα είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ατόμων, ώστε κάθε ομάδα να έχει
πρόσβαση σ’ έναν υπολογιστή για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που
χρειάζεται για κάθε δραστηριότητα. Το υλικό για τις δραστηριότητες είναι
αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του κάθε υπολογιστή σε ξεχωριστό φάκελο
κάθε φορά.
Θεωρώ ότι ομάδες των 3 ατόμων δεν θα ήταν αποδοτικές γι’ αυτό το σύνθετο σενάριο
και ότι θα δημιουργούσαν μεγάλο διδακτικό θόρυβο αλλά και συγκρούσεις μέσα στις
ομάδες αντί των ομάδων των δύο ατόμων όπου μπορούν να λειτουργήσουν και τα
δύο μέλη της ομάδας ικανοποιητικά και να έχουν μεγάλη συμβολή στην κοινή
προσπάθεια, χωρίς να αναλάβει κάποιος από τους 2 ηγετικό ρόλο σε μόνιμη βάση.
Για την αποτελεσματική προβολή όποιων ιστοσελίδων χρειάζονται και όλου του
υλικού των δραστηριοτήτων θα γίνει χρήση video projector κατά τη διεξαγωγή όλων
των μαθημάτων. Θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά πάλι ο video projector για να
επιλυθούν απορίες των μαθητών ή να επιδειχθούν κάποια βήματα για χειρισμό του
υλικού των δραστηριοτήτων αν απαιτηθεί.
Ως προς τον προβλεπόμενο χρόνο κρίνεται ότι είναι επαρκής για τη διεξαγωγή όλων
των υποσεναρίων, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που τίθεται
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και θα συνεργαστούν αποδοτικά οι ομάδες, χωρίς τη δημιουργία μεγάλου διδακτικού
θορύβου.
4.14 Επεκτάσεις/ Διασυνδέσεις των Εννοιών ή των Δραστηριοτήτων
Έχει ήδη αναφερθεί ότι με τις κατάλληλες τροποποιήσεις το σύνθετο αυτό σενάριο
μπορεί να διδαχθεί και στην Γ΄τάξη του γυμνασίου.
4.15 Περιγραφή και Ανάλυση των Φύλλων Εργασίας
Τα φύλλα εργασίας περιγράφονται λεπτομερώς στην Περιγραφή του σεναρίου.
4.16. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών πρόκειται να γίνει μέσα από την μελέτη από τον
διδάσκοντα των απαντήσεων των μαθητών/τριών στις ερωτήσεις κατανόησης του
κάθε υποσεναρίου, από τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εργασίας των
μαθητών/τριών στο Scratch καθώς και από την παρατήρηση της συνεργασίας των
ομάδων κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
4.17 Για το Επιμορφωτικό Σενάριο
Κατά τη διδασκαλία του τελευταίου υποσεναρίου για την εργασία κάθε ομάδας
μαθητών/τριών στο Scratch 2, θα εξηγηθεί στους μαθητές/τριες ότι αυτό το σύνθετο
σενάριο είναι μία προσπάθεια να γνωρίσουν, κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν
τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσα από τη εκτεταμένη χρήση ενός
οπτικού περιβάλλοντος προγραμματισμού όπως είναι το Scratch 2, με όσο το δυνατόν
απλό και παιγνιώδη τρόπο.
Θα ειπωθεί ότι μετά το πέρας των μαθημάτων μπορούν να συνεχίσουν αν τους αρέσει
να ασχολούνται με τον προγραμματισμό στο Scratch 2 και να δημιουργούν
προγράμματα κάνοντας χρήση ιστοσελίδων όπως το http//scratch.mit.edu και το
http://www.scratchplay.gr η οποία περιέχει ένα εκπληκτικό ηλεκτρονικό βιβλίο για

δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch. Επίσης, θα τους εξηγηθεί ότι ο προγραμματισμός
μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες τους ως προς τον τρόπο που σκέφτονται και
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αντιλαμβάνονται τα πράγματα γύρω τους, αρκεί να θέλουν να ασχοληθούν και από
μόνοι τους με αυτό το αντικείμενο στον ελεύθερο χρόνο τους.
4.18 Φύλλα Εργασίας
Όλα τα Φύλλα Εργασίας παρατίθενται αναλυτικά στο Προσαρτήμα Α
4.19 Αναστοχασμοί
Οι Αναστοχασμοί παρατίθενται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Κεφαλαίου 5 (5.2).
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Κεφάλαιο 5 αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας και
μέσα σ’ αυτό γίνεται συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από
όλες τις πηγές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή τη διδακτική παρέμβαση.
Στο τέλος κάθε σταδίου ανάλυσης κάθε διαθέσιμης πηγής στοιχείων αξιολόγησης
αποτυπώνονται τα ευρήματα σε πίνακες και γραφήματα και καταγράφονται τα
απαραίτητα συμπεράσματα που προκύπτουν.
Πρώτα εξετάζονται και αναλύονται τα στοιχεία από την εφαρμογή των φύλλων
εργασίας. Δηλαδή εξετάζονται και αναλύονται τα στοιχεία από τις απαντήσεις των
μαθητών/τριών στις ερωτήσεις κατανόησης των φύλλων εργασίας και καταγράφονται
οι αναστοχασμοί για κάθε υποσενάριο της διδακτικής παρέμβασης. Στη συνέχεια
εξετάζονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αξιολογήσεις των μαθητών για
τις εργασίες τους στο Scratch μέσω του αντίστοιχου ερωτηματολογίου, γίνεται και
από τον διδάσκοντα μια αξιολόγηση των μαθητικών εργασιών και έπειτα
συγκρίνονται τα αποτελέσματα και καταγράφονται τα ευρήματα που προκύπτουν.
Στο τελικό στάδιο του κεφαλαίου αυτού γίνεται η ανάλυση και καταγραφή των
αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση των μαθητών για το Scratch και τη διδακτική
παρέμβαση, έτσι όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών
στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια.

5.1 Ανάλυση Δεδομένων από Φύλλα Εργασίας
Εισαγωγική παρατήρηση: Στους πίνακες που ακολουθούν το Ν αναφέρεται στο
πλήθος των απαντήσεων και το % στο ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοιχεί σε
κάθε απάντηση. Επίσης όπου αναφέρεται ΔΓ/ΔΑ = Δεν Γνωρίζω/ Δεν Απαντώ.
5.1.1. Φύλλο Εργασίας 1.1: Εισαγωγή στο Scratch
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 31 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
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Ερώτηση 1.1.1: Τι κάνει το τουβλάκι "Όταν στο πράσινο σημαιάκι γίνει κλικ";
Πίνακας 5.1.1 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 1.1
ΣΤ1 % (Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο%
(Ν)

α) Ξεκινάει την εκτέλεση των
εντολών μας

63,64% (7)

50,00% (5)

60,00% (6)

58,06% (18)

β) Αποτελεί πάντα την πρώτη
εντολή
του προγράμματος

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

γ) Δεν έχει κάποια ειδική
λειτουργία

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

δ) Κάνει ότι λέει το α) και το
β). (Σωστό)

27,27%(3)

20,00% (2)

20,00% (2)

22,58% (7)

ε) ΔΓ/ΔΑ

9,09% (1)

30,00% (3)

20,00% (2)

19,35% (6)

Σύνολο

100,00%
(11)

100,00%
(10)

100,00%
(10)

100,00%
(31)

Η πλειοψηφία των μαθητών/τριών εκτίμησαν λανθασμένα σε ποσοστό 58,06% ότι
σωστή απάντηση ήταν η α) και όχι η δ) (Πίνακας 5.1.1). Θεώρησαν ότι το τουβλάκι
"Όταν στο πράσινο σημαιάκι γίνει κλικ" έχει μόνο μία χρησιμότητα/λειτουργία: την
εκκίνηση

εκτέλεσης

των

εντολών

μας.

Αντίθετα,

υπάρχει

και

δεύτερη

χρήση/λειτουργία αυτής της εντολής η οποία είναι πάντα η πρώτη εντολή ενός
προγράμματος στο Scratch. Την σωστή απάντηση δ) την επέλεξαν σωστά μόνο το
22,58% των μαθητών τριών.
Δυστυχώς η διατύπωση της ερώτησης δεν διευκολύνει τους μαθητές/τριες να
αντιληφθούν την σωστή απάντηση, γιατί ρωτάει τι κάνει το τουβλάκι και όχι ποια/ες
από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν γι’ αυτό. Επομένως για μελλοντική χρήση,
μια πιο σωστή διατύπωση για την ερώτηση θα ήταν: Ποια από τα παρακάτω
αληθεύουν για το τουβλάκι "Όταν στο πράσινο σημαιάκι γίνει κλικ";
Ερώτηση 1.1.2: Τι κάνει το τουβλάκι "περίμενε 6 δευτερόλεπτα"; Πώς μπορώ να
κάνω τον διάλογο πιο γρήγορο;
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Πίνακας 5.1.2 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 1.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

63,64% (7)
27,27% (3)
9,09% (1)
100,00%(11)

70,00% (7)
30,00% (3)
0,00% (0)
100,00% (10)

30,00% (3)
50,00% (5)
20,00% (2)
100,00% (10)

54,84% (17)
35,48% (11)
9,68% (3)
100,00% (31)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 54,84%
για τη χρησιμότητα της εντολής "περιμένε 6 δευτερόλεπτα" και πώς μπορεί να γίνει ο
διάλογος πιο γρήγορος (Πίνακας 5.1.2). Λανθασμένα απάντησαν οι μαθητές/τριες σε
ποσοστό 35,48% γιατί απάντησαν μόνο το ένα εκ των δύο ζητούμενων της
ερώτησης. Κατάλαβαν σωστά ότι η εντολή "περίμενε 6 δευτερόλεπτα" σ' έναν
διάλογο στο Scratch βοηθάει στο να μιλάνε με τη σειρά 2 ήρωες περιμένοντας ο ένας
τον άλλο να τελειώσει. Δεν κατανόησαν πώς θα μπορούσαν να κάνουν τον διάλογο
πιο γρήγορο.
Ερώτηση 1.1.3: Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε το τουβλάκι περίμενε;
Πίνακας 5.1.3 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 1.1

α) Όλα θα λειτουργούσαν
καλά
β) Οι απαντήσεις των
ηρώων θα ήταν
ανακατεμένες
γ) Δεν θα υπήρχε πρακτικά
διάλογος
δ) Ότι λέει το β) και το γ)
(Σωστό)
ε) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

0,00% (0)

0,00% (0)

10,00% (1)

3,23% (1)

18,18% (2)

40,00% (4)

30,00% (3)

29,03% (9)

27,27 (3)

50,00% (5)

20,00% (2)

32,26% (10)

54,55 (6)

10,00% (1)

40,00% (4)

35,48% (11)

0,00% (0)
100,00% (11)

0,00% (0)
0,00% (0)
100,00% (10) 100,00% (10)

0,00% (0)
100,00% (31)

To 29,03% των μαθητών/τριών απάντησε ότι αν δεν υπήρχε το τουβλάκι «περίμενε»
οι απαντήσεις των χρηστών θα ήταν ανακατεμένες και το 32,26% ότι αν δεν υπήρχε
το τουβλάκι περίμενε δεν θα υπήρχε πρακτικά διάλογος (Πίνακας 5.1.3). Μόνο ένα
ποσοστό 35,48% των μαθητών εκτίμησε ορθώς ότι είναι σωστές και οι δύο
προηγούμενες απαντήσεις και ότι έπρεπε να σκεφτούν συνδυαστικά για να
απαντήσουν σωστά στην ερώτηση. Από το γεγονός ότι ήταν μοιρασμένες οι
απαντήσεις των μαθητών/τριών σε 3 επιλογές γίνεται αντιληπτό ότι δεν είχαν
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εμπειρία από τέτοιου είδους ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μελλοντικά, ίσως θα
βοηθούσε να αναφερθεί πρώτα ένα παράδειγμα τέτοιων ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής και τον τρόπο που σκέφτεται για να απαντήσει κανείς, προκειμένου οι
μαθητές/τριες να καταλάβουν αυτού του τύπου τις ερωτήσεις και να απαντήσουν
σωστά.
Ερώτηση 1.1.4: Σε τι χρησιμεύει το τουβλάκι "Άλλαξε ενδυμασία σε boy1-b";
Πίνακας 5.1.4 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του φύλλου εργασίας 1.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

90,91% (10)
0,00% (0)
9,09% (1)
100,00% (11)

90,00% (9)
10,00% (1)
0,00% (0)
100,00% (10)

70,00% (7)
30,00% (3)
0,00% (0)
100,00% (10)

83,87% (26)
12,90% (4)
3,23% (1)
100,00% (31)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 83,87%
κατανοώντας ότι η εντολή "Άλλαξε ενδυμασία σε boy1-b αλλάζει τις εικόνες των
ηρώων του διαλόγου και ταυτόχρονα και τις εκφράσεις τους (Πίνακας 5.1.4). Οι λίγοι
μαθητές/τριες που απάντησαν λάνθασμένα στην ερώτηση, επισήμαναν ότι η εν λόγω
εντολή αλλάζει τις εικόνες των ηρώων αλλά όχι ότι αλλάζουν ταυτόχρονα και οι
εκφράσεις τους μέσα στον διάλογο που παράγει το πρόγραμμα.
Ερώτηση 1.1.5: Δοκιμάστε να προσθέσετε στο τέλος των απαντήσεων του Νίκου μία
ακόμα πρόταση με το κατάλληλο τουβλάκι, όπου λέει: “Πάμε να δοκιμάσουμε το
Scratch!”. Ποιο τουβλάκι προσθέτουμε;
Πίνακας 5.1.5 Αποτελέσματα ερώτησης 5 του φύλλου εργασίας 1.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

72,73% (8)
9,09% (1)
18,18% (2)
100,00% (11)

60,00% (6)
30,00% (3)
10,00% (1)
100,00% (10)

70,00% (7)
0,00% (0)
30,00% (3)
100,00% (10)

67,74% (21)
12,90% (4)
19,35% (6)
100,00% (31)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 67,74%
κατανοώντας ότι θα χρησιμοποιηθεί η εντολή “Πες: “Πάμε να δοκιμάσουμε το
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Scratch!” για 6 δευτερόλεπτά” και την τοποθέτησαν σωστά στο πρόγραμμα και τη
δοκίμασαν (Πίνακας 5.1.5). Οι μαθητές/τριες που απάντησαν λανθασμένα
τοποθέτησαν το τουβλάκι “Πες: “Πάμε να δοκιμάσουμε το Scratch!””. Ωστόσο, δεν
σκέφτηκαν ότι θα πρέπει αυτή η εντολή να εκτελείται για 6 δευτερόλεπτα (όπως και
όλες οι άλλες εντολές διαλόγου) ώστε να εμφανίζεται η πρόταση αυτή μέσα στον
διάλογο και να μπορεί να την δει ο χρήστης του Η/Υ.
Στον Πίνακα 5.1.6 και στο Γράφημα 5.1.1 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 1.1.
Πίνακας 5.1.6 Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 1.1
Ερ.1.1.1

Ερ.1.1.2

Ερ.1.1.3

Ερ.1.1.4

Ερ.1.1.5

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Σωστό

22,58% (7)

54,84% (17)

35,48% (11)

83,87% (26)

67,74% (21)

Λάθος

58,06% (18)

35,48% (11)

64,53% (20)

12,90% (4)

12,90% (4)

ΔΓ/ΔΑ

19,35% (6)

9,68% (3)

0,00% (0)

3,23% (1)

19,35% (6)

Σύνολο

100,00% (31)

100,00% (31)

100,00% (31)

100,00% (31)

100,00% (31)

100%
90%

22,58%
35,48%

80%
54,84%

70%

67,74%

60%
50%

Σωστό

83,87%

Λάθος

58,06%

ΔΓ/ΔΑ

40%
30%

35,48%

64,52%
12,90%

20%
10%

19,35%

9,68%

0%
1

2

0,00%
3

12,90%
3,23%
4

19,35%
5

Γράφημα 5.1.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 1.1
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5.1.2 Φύλλο Εργασίας 1.2: Πένα – Κίνηση – Σχήματα
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 39 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Ερώτηση 1.2.1: Τι κάνει το τουβλάκι "Κατέβασε την πένα";
Πίνακας 5.1.7 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 1.2

α) Σταματάει τον
σχεδιασμό καθώς
κινείται η μπάλα.
β) Επιτρέπει τον
σχεδιασμό καθώς
κινείται η πένα (Σωστό)
γ) Δεν έχει κάποια ειδική
λειτουργία
δ) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

7,14% (1)

9,09% (1)

7,14% (1)

7,69% (3)

85,71% (12)

90,91% (10)

71,43% (10)

82,05% (32)

0,00% (0)

0,00% (0)

14,29% (2)

5,13% (2)

7,14% (1)
100,00% (14)

0,00% (0)
100,00% (11)

7,14% (1)
100,00% (14)

5,13% (2)
100,00% (39)

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/τριών (82,05%) εκτίμησαν ορθώς ότι
σωστή απάντηση ήταν η β) (Πίνακας 5.1.7). Δηλαδή, ότι το τουβλάκι "Κατέβασε την
πένα" στο Scratch επιτρέπει τον σχεδιασμό καθώς κινείται η πένα με τον ήρωα μας
στη σκηνή.
Ερώτηση 1.2.2: Πώς μπορώ να αλλάξω το χρώμα στην εντολή "όρισε το χρώμα της
πένας σε □";
Πίνακας 5.1.8 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 1.2

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

85,71% (12)
7,14% (1)
7,14% (1)
100,00% (14)

100,00% (11)
0,00% (0)
0,00% (0)
100,00% (11)

92,86% (13)
7,14% (1)
0,00% (0)
100,00% (14)

92,31 (36)
5,13% (2)
2,56% (1)
100,00% (39)

Το 92,31% των μαθητών/τριών απάντησαν σωστά στην ερώτηση για το «Πώς
μπορώ να αλλάξω το χρώμα στην εντολή "όρισε το χρώμα της πένας σε □"; (Πίνακας
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5.1.8). Οι περισσότεροι κατέληξαν στην εύρεση της απάντησης εμπειρικά
πειραματιζόμενοι μέσα από το παράδειγμα του Φύλλου Εργασίας 1.2. και
κατέγραψαν αυτή την απάντηση στην ερώτηση 1.2.2. Η σωστή απάντηση ήταν ότι
κάνουμε πρώτα κλικ μέσα στο □ της εντολής και μετά κλικ σε ένα χρώμα σε
οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και αυτό ορίζεται ως χρώμα της πένας. Οι
μαθητές/τριες που απάντησαν λανθασμένα περιέγραψαν αντίστροφα αυτό το
μηχανισμό.
Ερώτηση 1.2.3: Σε τι χρησιμεύει η εντολή "όρισε το μέγεθος πένας σε 3";
Πίνακας 5.1.9 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 1.2

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)
85,71% (12)
14,29% (2)
0,00% (0)
100,00% (14)

ΣΤ2 %(Ν)
100,00% (11)
0,00% (0)
0,00% (0)
100,00% (11)

ΣΤ3 %(Ν)
100,00% (14)
0,00% (0)
0,00% (0)
100,00% (14)

Σύνολο %(Ν)
94,87% (37)
5,13% (2)
0,00% (0)
100,00% (39)

Σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες (94,87%) απάντησαν σωστά στην ερώτηση «Σε τι
χρησιμεύει η εντολή "όρισε το μέγεθος πένας σε 3"» (Πίνακας 5.1.9). Οι
περισσότεροι κατέληξαν στην εύρεση της απάντησης εμπειρικά πειραματιζόμενοι
μέσα από το παράδειγμα του Φύλλου Εργασίας 1.2. και κατέγραψαν αυτή την
απάντηση στην ερώτηση 1.2.3. Οι ελάχιστοι που δεν απάντησαν σωστά δεν πρόλαβαν
να καταγράψουν την πλήρη απάντηση στο Φύλλο εργασίας τους εντός του
διαθέσιμου χρόνου.
Ερώτηση 1.2.4: Τι χρειάζεται να αλλάξουμε στην δομή επανάληψης "Επανάλαβε
4[κινήσου 100 βήματα, στρίψε 90 μοίρες δεξιά]" για να φτιάξουμε ένα τρίγωνο;
Πίνακας 5.1.10 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του φύλλου εργασίας 1.2
ΣΤ1 %(Ν)
α) επανάλαβε 5 - στρίψε
75 μοίρες
β) επανάλαβε 3 - στρίψε
75 μοίρες
γ) επανάλαβε 5 - στρίψε
120 μοίρες
δ) επανάλαβε 3 - στρίψε
120 μοίρες (Σωστό)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

0,00% (0)

9,09% (1)

0,00% (0)

2,56% (1)

14,29% (2)

18,18% (2)

0,00% (0)

10,26% (4)

0,00% (0)

9,09% (1)

14,29 % (2)

7,69% (3)

85,71% (12)

54,55% (6)

85,71% (12)

76,92% (30)
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ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

0,00% (0)
100,00% (14)

9,09% (1)
100,00% (11)

0,00% (0)
100,00% (14)

2,56% (1)
100,00% (39)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 76,92%
επιλέγοντας το δ) (Πίνακας 5.1.10). Οι περισσότεροι κατέληξαν στην εύρεση της
απάντησης εμπειρικά δοκιμάζοντας στην πράξη όλες τις απαντήσεις πριν
καταγράψουν την σωστή απάντηση. Αυτό έγινε μέσα από τα δεδομένα του
παραδείγματος του Φύλλου Εργασίας 1.2. και κατέγραψαν αυτή την απάντηση στην
ερώτηση 1.2.4.
Ερώτηση 1.2.5: Δοκιμάστε να αλλάξετε στη δομή επανάληψης "Επανάλαβε 4[κινήσου
100 βήματα, στρίψε 90 μοίρες δεξιά]" ώστε να δημιουργήσετε ένα δεκάγωνο. Τι
αλλαγές θα πρέπει να κάνετε στις εντολές της δομής επανάληψης;
Πίνακας 5.1.11 Αποτελέσματα ερώτησης 5 του φύλλου εργασίας 1.2

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

64,29% (9)
28,57% (4)
7,14% (1)
100,00% (14)

27,27% (3)
63,64% (7)
9,09% (1)
100,00 (11)

71,43 (10)
21,43% (3)
7,14% (1)
100,00% (14)

56,41% (22)
35,90% (14)
7,69% (3)
100,00% (39)

Το 56,41% των μαθητών/τριών απάντησαν σωστά στην ερώτηση κατανοώντας τις
αλλάγες που έπρεπε να κάνουν έτσι ώστε να σχεδιάσουν ένα δεκάγωνο με τις εντολές
(Πίνακας 5.1.11). Παράλληλα ένα ποσοστό 35,90% δεν κατάλαβαν τι έπρεπε να
κάνουν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δεκάγωνο στη σκηνή και έδωσαν
λάνθασμένη απάντηση. Υπήρξε λανθασμένη κατανόηση στο πώς θα βρουν οι
μαθητές/τριες τον σωστό αριθμό των μοιρών για τη γωνία στροφής. Μέσα στο
Φύλλο εργασίας είχε γίνει παράδειγμα χρήσης του μηχανισμού 360 μοίρες / αριθμός
πλευρών = γωνία στροφής με τον οποίο προκύπτει η γωνία στροφής. Αυτό το
μηχανισμό δεν τον εφάρμοσαν σωστά για το δεκάγωνο και προέκυψε λάθος γωνία
στροφής ή δεν το θυμήθηκαν για να το εφαρμόσουν. Υπήρξε επομένως ένας βαθμός
δυσκολίας για σημαντικό ποσοστό των μαθητών/τριών στην εύρεση της σωστής
απάντησης στην ερώτηση.
Στον Πίνακα 5.1.12 και στο Γράφημα 5.1.2 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 1.2.
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Πίνακας 5.1.12 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 1.2
Ερ.1.2.1

Ερ.1.2.2

Ερ.1.2.3

Ερ.1.2.4

Ερ.1.2.5

% (Ν)

% (N)

% (N)

% (N)

% (N)

Σωστό

82,05% (32)

92,31% (36)

94,87% (37)

76,92% (30)

56,41% (22)

Λάθος

12,82% (5)

5,13% (2)

5,13% (2)

20,51% (8)

35,90% (14)

ΔΓ/ΔΑ

5,13% (2)

2,56% (1)

0,00% (0)

2,56% (1)

7,69% (3)

Σύνολο

100,00% (39)

100,00% (39)

100,00% (39)

100,00% (39)

100,00% (39)

100%
90%
80%

56,41%

70%
60%

82,05%

50%

76,92%
92,31%

Σωστό

94,87%

Λάθος

40%

ΔΓ/ΔΑ

30%

35,90%

20%
10%
0%

12,82%
5,13%
1

5,13%
2,56%
2

5,13%
0,00%
3

20,51%
2,56%
4

7,69%
5

Γράφημα 5.1.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 1.2
5.1.3 Φύλλο Εργασίας 1.3: Μελέτη Παιχνιδιού - Αισθητήρες
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν μόνο οι 20 από τους συνολικά
54 μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Στο παιχνίδι Κολύμπα_Ψαράκι (Προσάρτημα Α, μέρος Α3. Φυλλάδιο 1.3)
προσπαθούμε να περάσουμε ένα ψαράκι μέσα από το βυθό της θάλασσας ανάμεσα
από καρχαρίες και χταπόδια που θέλουν να το πιάσουν και να το φάνε. Το ψαράκι
προσπαθεί να φτάσει στην άλλη άκρη του βυθού που είναι ο φίλος του ο αστερίας
για να είναι ασφαλές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
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Ερώτηση 1.3.1: Τι ρόλο παίζουν οι αισθητήρες "αγγίζει το χρώμα (μπλε)", "αγγίζει το
χρώμα (πράσινο), "αγγίζει το χρώμα (ροζ)", από την παλέτα Αισθητήρες στην κάθε
περίπτωση; Αν αλλάξουμε το χρώμα σε κάθε αισθητήρα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα;
Πίνακας 5.1.13 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 1.3

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

33,33% (2)
66,67% (4)
0,00% (0)
100,00% (6)

40,00% (4)
60,00% (6)
0,00% (0)
100,00% (10)

25,00% (1)
75,00% (3)
0,00% (0)
100,00% (4)

35,00% (7)
65,00% (13)
0,00% (0)
100,00% (20)

Το 65% των μαθητών/τριών απάντησε λανθασμένα στην ερώτηση στην συνολική
τους απάντηση για τα δύο υποερωτήματα που έθετε η σύνθετη ερώτηση 1.3.1
(Πίνακας 5.1.13). Στις επιμέρους υποερωτήσεις σχεδόν όλοι οι μαθητές με
λανθασμένες απαντήσεις είχαν μία σωστή απάντηση σε ένα υποερώτημα.
Πολλοί μαθητές/τριες (8) είχαν καταλάβει ότι τα χρώματα (μπλε, πράσινο, ροζ) των
αισθητήρων αντιστοιχούν σ’ έναν από τους Ήρωες του παιχνιδιού (Καρχαρία,
Χταπόδι και Αστερία αντίστοιχα) και ότι η ενεργοποίηση του κάθε αισθητήρα θα έχει
ως αποτέλεσμα το ψαράκι (Fish1) να εκτελέσει κάποιες διαφορετικές εντολές
ανάλογα με το ποιον Ήρωα ακούμπησε. Δεν είχαν καταλάβει όμως ότι αν αλλάξουμε
τα χρώματα στις εντολές των αισθητήρων τότε δεν θα λειτουργήσουν καθόλου οι
εντολές αυτές. Οι υπόλοιποι από αυτούς που απάντησαν λανθασμένα, κατάλαβαν ότι
η αλλαγή χρώματος στις εντολές αισθητήρων θα τις κάνει να μην λειτουργήσουν
καθόλου, αλλά δεν είχαν καταλάβει ότι η κάθε εντολή αισθητήρα αντιστοιχεί στον
τρόπο που θα αντιδράσει το ψαράκι (Fish1), όταν έρθει σε επαφή με κάποιον από
αυτούς τους Ήρωες του Παιχνιδιού.
Υπήρξε και ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών/τριών 35% που απάντησε σωστά και
στα δύο υποερωτήματα που τέθηκαν.
Προτείνεται για μελλοντική χρήση αυτού του Φύλλου Εργασίας με πιο αποδοτικό
τρόπο, η επαναδιατύπωση της ερώτησης 1.3.1 με την μορφή δύο νέων ερωτήσεων
Πολλαπλή επιλογής για να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια και καλύτερη κατανόηση
από τους μαθητές/τριες.
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Οι 2 νέες ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
1η – Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα “αγγίζει το χρώμα (μπλε)” από την παλέτα
Αισθητήρες;
Απαντήσεις:
α) Με την εκτέλεση του καθορίζει πως θα αντιδράσει το Fish1 αν πιαστεί από
έναν Καρχαρία. (Σωστή)
β) Με την εκτέλεση του καθορίζει πως θα αντιδράσει το Fish1 αν πιαστεί από
ένα Χταπόδι.
γ) Με την εκτέλεση του καθορίζει πως θα αντιδράσει το Fish1 αν ακουμπήσει
τον Αστερία.
2η - Αν αλλάξουμε το χρώμα στον αισθητήρα της εντολής “αγγίζει το χρώμα (μπλε)”
από μπλε σε κόκκινο, τι θα συμβεί;
Απαντήσεις:
α) Όταν το Fish1 πιαστεί από έναν Καρχαρία (τον ακουμπήσει) θα
λειτουργήσουν κανονικά οι εντολές που εκτελεί το Fish1.
β) Όταν το Fish1 πιαστεί από έναν Καρχαρία (τον ακουμπήσει) δεν θα κάνει
τίποτα. (Σωστό)
γ) Όταν το Fish1 πιαστεί από έναν Καρχαρία (τον ακουμπήσει) θα
λειτουργήσουν οι εντολές που εκτελεί το Fish1 για την περίπτωση επαφής του
με τον Αστερία.
Ερώτηση 1.3.2. Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα "αγγίζει το (Fish1)"; Τι θα γινόταν
αν αλλάζαμε την τιμή του σε starfish;
Πίνακας 5.1.14 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 1.3

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1%(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

16,67% (1)
83,33% (5)
0,00% (0)
100,00% (6)

40,00% (4)
60,00% (6)
0,00% (0)
100,00% (10)

25,00% (1)
75,00% (3)
0,00% (0)
100,00% (4)

30,00% (6)
70,00% (14)
0,00% (0)
100,00% (20)

Το 70% των μαθητών/τριών απάντησαν λανθασμένα στην ερώτηση στην συνολική
τους απάντηση για τα δύο υποερωτήματα που έθετε η σύνθετη ερώτηση 1.3.2
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(Πίνακας 5.1.14). Στις επιμέρους υποερωτήσεις σχεδόν όλοι οι μαθητές με
λανθασμένες απαντήσεις είχαν σωστή απάντηση στο πρώτο υποερώτημα.
Είχαν καταλάβει ότι η εντολή αισθητήρα "αγγίζει το (Fish1)" αναφέρεται στο
ενδεχόμενο ένας Καρχαρίας, ένα Χταπόδι ή ο Αστερίας να ακουμπήσουν το Fish1
και ότι με την εκτέλεση της αυτή η εντολή καθορίζει πως θα αντιδράσουν αυτοί οι
Ήρωες. Αλλά δεν ήξεραν τι επίπτωση θα είχε η αλλαγή της τιμής του Fish1 σε
starfish στην εντολή αισθητήρα. (Η επίπτωση θα ήταν οι Καρχαρίες, τα Χταπόδια, ο
Αστερίας όταν θα τα ακουμπούσε το Fish1 να μην αντιδράσουν, να μην εκτελεστεί
κάποια εντολή ως αποτέλεσμα αυτής της επαφής).
Yπήρξε και ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών/τριών (30%) που απάντησε σωστά και
στα δύο υποερωτήματα που τέθηκαν.
Προτείνεται για μελλοντική χρήση αυτού του Φύλλου Εργασίας με πιο αποδοτικό
τρόπο, η απλούστευση και επαναδιατύπωση της ερώτησης 1.3.2 ως μίας ερώτησης
Πολλαπλής επιλογής η οποία θα διατηρήσει το πρώτο υποερώτημα (που είναι και πιο
σημαντική η κατανόηση του από τους μαθητές/τριες) της αρχικής σύνθετης
ερώτησης, για να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια και καλύτερη κατανόηση από τους
μαθητές/τριες.
Η νέα ερώτηση θα μπορούσε να είναι η εξής:
Γιατί χρησιμοποιούμε την εντολή αισθητήρα "αγγίζει το (Fish1)";
Απαντήσεις:
α) Για να μπορούν να εκτελέσουν οι Καρχαρίες, τα Χταπόδια και ο Αστερίας κάποιες
εντολές, αν τους ακουμπήσει το Fish1.
β) Για να μπορούν οι Καρχαρίες, τα Χταπόδια και ο Αστερίας να αντιληφθούν την
επαφή με το Fish1, όταν τους ακουμπήσει.
γ) Για τους λόγους που αναφέρονται στο α) και στο β). (Σωστό)
Στον Πίνακα 5.1.15 και στο Γράφημα 5.1.3 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 1.3.
Πίνακας 5.1.15 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 1.3
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Ερ.1.3.1 %(N)

Ερ.1.3.2 % (N)

Σωστό

35,00% (7)

30,00% (6)

Λάθος

65,00% (13)

70,00% (14)

ΔΓ/ΔΑ

0,00% (0)

0,00% (0)

Σύνολο

100,00% (20)

100,00% (20)

100%

80%

35,00%

30,00%
Σωστό

60%
40%

Λάθος
65,00%

70,00%

ΔΓ/ΔΑ

20%
0%
1

2

Γράφημα 5.1.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 1.3
Τα μεγάλα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων (65% και 70%) μπορούν να
αποδοθούν στην ελλειπή κατανόηση της δομής του προγράμματος που μελετήθηκε,
από ένα μέρος των μαθητών/τριών, αλλά πολύ περισσότερο στην μη κατανόηση των
ερωτήσεων κατανόησης στο Φύλλο εργασίας. Οι ερωτήσεις 1.3.1 και 1.3.2 ήταν
λανθασμένα διατυπωμένες με πολλά ζητούμενα η κάθε μία και ζητούσαν
περιγραφική απάντηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθουν σε σύγχυση πολλοί
μαθητές/τριες ως προς το ποια ήταν ξεκάθαρα τα ζητούμενα των ερωτήσεων και τι
απάντηση έπρεπε να δώσουν.
Σε μελλοντική εφαρμογή αυτού του Φύλλου εργασίας θα πρέπει να έχουν μετατραπεί
οι 2 αυτές ερωτήσεις σε 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με απλούστερη διατύπωση
και να είναι σαφές το τι ζητούν από τους μαθητές/τριες. Αυτό μπορεί να γίνει όπως
προτείνεται παραπάνω.
Επίσης θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από τον διδάσκοντα να υπάρξει καλύτερη
επίδειξη και εξήγηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος που
μελετάται σ’ αυτό το Φύλλο εργασίας, ώστε να λυθούν οι απορίες και να
ελαχιστοποιηθούν οι παρανοήσεις των μαθητών/τριών.
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5.1.4 Φύλλο Εργασίας 2.1: Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές - Τελεστές
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 30 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Ερώτηση 2.1.1: Σε τι χρησιμεύει η μεταβλητή επιλογή;
Πίνακας 5.1.16 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 2.1

α) Δέχεται ως τιμή την
επιλογή του χρήστη για
το είδος της πράξης που
θα γίνει. (Σωστό)
β) Δεν χρησιμεύει
πουθενά.
γ) Δίνει την απαραίτητη
τιμή στην μεταβλητή
αποτέλεσμα.
δ) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

100,00% (10)

100,00% (5)

73,33% (11)

86,67% (26)

0,00% (0)

0,00% (0)

26,67% (4)

13,33% (4)

0,00% (0)

0,00% (0)

100,00% (15)

100,00% (30)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

100,00% (10)

100,00% (5)

Το 86,67% των μαθητών/τριών εκτίμησαν ορθώς ότι σωστή απάντηση ήταν η α)
(Πίνακας 5.1.16). Δηλαδή ότι η μεταβλητή επιλογή χρησιμεύει ως δέκτης τιμής για το
είδος της μαθηματικής πράξης που θέλει ο χρήστης να γίνει από το πρόγραμμα.
Ερώτηση 2.1.2: Σε τι χρησιμεύουν οι επόμενες εντολές "Εάν (επιλογή < 0 ή επιλογή >
2) [πες έδωσες λάθος επιλογή! Για 3 δευτερόλεπτα, όρισε το επιλογή σε 0, σταμάτησε
τα όλα]" κατά τη διάρκεια του πρόγραμματος;
Πίνακας 5.1.17 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 2.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

40,00% (4)
50,00% (5)
10,00% (1)
100,00% (10)

80,00% (4)
20,00% (1)
0,00% (0)
100,00% (5)

73,33% (11)
26,67% (4)
0,00% (0)
100,00% (15)

63,33% (19)
33,33% (10)
3,33% (1)
100,00% (30)
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Το 63,33% των μαθητών/τριών απάντησαν σωστά στην ερώτηση για το σε τι
χρησιμεύουν οι εντολές που βρίσκονται μέσα σ' αυτή τη δομή επιλογής (Πίνακας
5.1.17). Ένα άλλο 33,33% των μαθητών/τριών απάντησε λανθασμένα μη έχοντας
κατανοήσει ορθώς τη λειτουργία των εντολών αυτών.
Αυτοί οι μαθητές κατανόησαν την χρήση της μεταβλητής «επιλογή» - ότι χρησιμεύει
για να δώσει ο χρήστης του προγράμματος το είδος της μαθηματικής πράξης που
θέλουμε να κάνει η αριθμομηχανή μας. Δεν κατανόησαν γιατί πρέπει να εξετάζουμε
την σύνθετη συνθήκη (επιλογή < 0 ή επιλογή > 2) και επίσης γιατί πρέπει να
σταματάει το πρόγραμμα αν η τιμή της μεταβλητής «επιλογή» ικανοποιεί την
συνθήκη (Δεν μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο χρήστης του Η/Υ μπορεί να δώσει
άλλους αριθμούς για την επιλογή από αυτούς που του ζητούμε και ότι έτσι θα
επηρεαζόταν αρνητικά η λειτουργία του προγράμματος, γιατί θα παράγονταν λάθος
αποτελέσματα για μη επιλεγμένες πράξεις).
Ερώτηση 2.1.3: Ποια είναι η χρησιμότητα των παρακάτω εντολών "όρισε το αριθμός1
σε 0", "όρισε το αριθμός2 σε 0", "όρισε το αποτέλεσμα σε 0" κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του πρόγραμματος;
Πίνακας 5.1.18 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 2.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

30,00% (3)
70,00% (7)
0,00% (0)
100,00% (10)

100,00% (5)
0,00% (0)
0,00% (0)
100,00% (5)

26,67% (4)
73,33 (11)
0,00% (0)
100,00% (15)

Σύνολο
%(Ν)
40,00% (12)
60,00% (18)
0,00% (0)
100,00% (30)

Το 40% των μαθητών/τριών απάντησε σωστά ότι η λειτουργία των 3 εντολών της
ερώτησης είναι η αρχικοποίηση των αντίστοιχων μεταβλητών κάθε φορά που γίνεται
μια μαθηματική πράξη από το πρόγραμμα, δηλαδή ο καθαρισμός τους από τις παλιές
τιμές που είχαν προκειμένου να μπορούν να δεχτούν νέες τιμές όταν χρειαστεί
(Πίνακας 5.1.18). Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών/τριών όμως σε ποσοστό 60%
δεν κατάλαβε επαρκώς την ερώτηση και απάντησε λανθασμένα ολικώς ή μερικώς.
Οι μισοί περίπου μαθητές/τριες που απάντησαν λανθασμένα, κατάλαβαν ότι αυτές οι
εντολές χρησιμεύουν στον καθαρισμό των μεταβλητών, αλλά δεν είχαν καταλάβει
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γιατί πρέπει αυτές οι εντολές να εκτελούνται κάθε φορά στο τέλος του πρόγραμματος
και μάλιστα μετά από κάθε μαθηματική πράξη. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες
ξεκίνησαν να γράφουν μία απάντηση του τύπου «Ο εντολές αυτές χρησιμεύουν στο
να» και σταματούσαν να γράφουν γιατί δεν ήξεραν πώς να συνεχίσουν την πρόταση.
Επομένως σ' αυτό το σημείο μάλλον δεν υπήρξε καλή κατανόηση της δομής και
λειτουργίας του προγράμματος που εξετάστηκε σαν παράδειγμα στο Φύλλο Εργασίας
2.1.
Ερώτηση 2.1.4: Ερώτηση 2.1.4 Ποιες είναι οι εντολές που θα προσθέσετε για να
μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση με την αριθμομηχανή μας;
Πίνακας 5.1.19 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του φύλλου εργασίας 2.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

80,00% (8)
0,00% (0)
20,00% (2)
100,00% (10)

80,00% (4)
20,00% (1)
0,00% (0)
100,00% (5)

33,33% (5)
60,00% (9)
6,67% (1)
100,00% (15)

56,67% (17)
33,33% (10)
10,00% (3)
100,00% (30)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά (56,67%) στην ερώτηση,
κατανοώντας τις προσθήκες εντολών που έπρεπε να κάνουν ώστε να μπορεί το
πρόγραμμα να πραγματοποιήσει πολλαπλασιασμό και διαίρεση (Πίνακας 5.1.19).
Παράλληλα ένα ποσοστό μαθητών/τριών 33,33% δεν κατάλαβαν τι έπρεπε να
κάνουν, απαντώντας εντελώς συγκεχυμένα ή απάντησαν λανθασμένα, μη έχοντας
καταλάβει ποιες ήταν οι απαραίτητες προσθήκες εντολών.
Στη εικόνα 5.1.1 φαίνονται οι εντολές που έπρεπε να προστεθούν ώστε να έχει η
Αριθμομηχανή την δυνατότητα να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί. Οι μαθητές/τριες
που απάντησαν λανθασμένα συνήθως ξεχνούσαν να αναφέρουν την δομή επιλογής ή
έγραφαν ως απάντηση αριθμός1 * αριθμός2 ή αριθμός1 / αιρθμός2 μέσα σε δομή
επιλογής χωρίς όμως να αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης θα
έπρεπε να αποθηκευτεί μέσα στην μεταβλητή αποτέλεσμα.
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Εικόνα 5.1.1 Εντολές Πολλαπλασιασμού και Διαίρεσης
Στον Πίνακα 5.1.20 και στο Γράφημα 5.1.4 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 2.1.
Πίνακας 5.1.20 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 2.1
Ερ.2.1.1 %(N)

Ερ.2.1.2 %(N)

Ερ.2.1.3 %(N)

Ερ.2.1.4 %(N)

Σωστό

86,67% (26)

63,33% (19)

40,00% (12)

56,67% (17)

Λάθος

13,33% (4)

33,33% (10)

60,00% (18)

33,33% (10)

ΔΓ/ΔΑ

0,00% (0)

3,33% (1)

0,00% (0)

10,00% (3)

Σύνολο

100,00% (30)

100,00% (30)

100,00% (30)

100,00% (30)

100%
90%
40,00%

80%

60%

56,67%

63,33%

70%

Σωστό

86,67%

50%

Λάθος

40%

ΔΓ/ΔΑ
60,00%

30%
20%
10%
0%

33,33%

33,33%
13,33%
0,00%
1

3,33%
2

0,00%
3

10,00%
4

Γράφημα 5.1.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 2.1
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5.1.5 Φύλλο Εργασίας 3.1: Δομές Επιλογής
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 47 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Ερώτηση 3.1.1: Πότε θα εκτελεστούν οι εντολές που είναι στη δομή επιλογής; (Βλέπε
εικόνα 5.1.2)
Πίνακας 5.1.21 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 3.1

α) Πριν φτάσει το
διαστημόπλοιο στη
Γη.
β) Αφού φτάσει το
διαστημόπλοιο στη
Γη. (Σωστό)
γ) Δε θα εκτελεστούν
ποτέ.
δ) Αφού φτάσει
πρώτα στον Ήλιο.
ε) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

100,00% (18)

92,31% (12)

100,00% (16)

97,87 (46)

7,69% (1)

0,00% (0)

2,13% (1)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

100,00% (13)

100,00% (16)

100,00% (47)

0,00% (0)
0,00% (0)
0,00% (0)
100,00% (18)

Σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες εκτίμησαν
επιτυχώς σε ποσοστό 97,87% ότι
σωστή απάντηση ήταν η β) (Πίνακας
5.1.21). Δηλαδή ότι οι εντολές της
δομής επιλογής της εικόνας 3.1.1, θα
εκτελεστούν

αφού

φτάσει

το

διαστημόπλοιο του παραδείγματος μας
στη Γη.
Εικόνα 5.1.2 Δομή επιλογής ερώτησης 3.1.1
Ερώτηση 3.1.2: Πότε θα εκτελεστούν οι εντολές της Δομής επιλογής Έαν αγγίζει τον
Ήλιο τότε...αλλιώς; (Βλέπε εικόνα 5.1.3)
Πίνακας 5.1.22 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 3.1
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ΣΤ1 %(Ν)
α) Όταν θα ισχύει η
συνθήκη ότι το
διαστημόπλοιο έφτασε
στη Γη.
β) Όταν δεν θα έχει
φτάσει το
διαστημόπλοιο στη Γη.
γ) Όταν δε θα έχει
φτάσει το
διαστημόπλοιο στη Γη
και θα έχει φτάσει στον
Ήλιο. (Σωστό)
δ) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

0,00% (0)

0,00% (0)

ΣΤ2 %(Ν)
0,00% (0)

0,00% (0)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

12,50% (2)

4,26% (2)

12,50% (2)

4,26% (2)

100,00% (18)

100,00% (13)

75,00% (12)

91,49% (43)

0,00% (0)
100,00% (18)

0,00% (0)
100,00% (13)

0,00% (0)
100,00% (16)

0,00% (0)
100,00% (47)

Οι

περισσότεροι

μαθητές/τριες

εκτίμησαν ορθώς σε ποσοστό 91,49%
ότι σωστή απάντηση ήταν η γ)
(Πίνακας 5.1.22). Δηλαδή ότι οι
εντολές

της

δομής

επιλογής

της

εικόνας 3.1.2 θα εκτελεστούν για την
περίπτωση που ισχύει το γ).

Εικόνα 5.1.3 Δομή επιλογής ερώτησης 3.1.2

Ερώτηση 3.1.3: Εξηγήστε όπως το καταλαβαίνετε πώς δουλεύει η παρακάτω σύνθετη
δομή επιλογής.
Πίνακας 5.1.23 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 3.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

44,44% (8)
55,56 (10)
0,00% (0)
100,00% (18)

38,46% (5)
61,54% (8)
0,00% (0)
100,00% (13)

37,50% (6)
62,50% (10)
0,00% (0)
100,00% (16)

40,43% (19)
59,57% (28)
0,00% (0)
100,00% (47)

Αρκετοί μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 40,43% και
εξηγήσαν με δικά τους λόγια τη λειτουργία της σύνθετης δομής επιλογής της εικόνας
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5.1.4 (Πίνακας 5.1.23)

. Οι περισσότεροι μαθητες/τριες

όμως σε ποσοστό 59,57% απάντησαν εσφαλμένα. Η
πιθανή αιτία θα μπορούσε να είναι η μη επαρκής κατανόηση
της έννοιας της σύνθετης δομής επιλογής στο Scratch. Ίσως
σε επόμενη εφαρμογή του Φυλλαδίου Εργασίας να γίνει μια
πιο λεπτομερής εξήγηση της δομής και του τρόπου
λειτουργίας αυτής της έννοιας από τον διδάσκοντα.
Εικόνα 5.1.4 Εμφωλευμένη δομή επιλογής
Οι δύο λανθασμένες απαντήσεις με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν:
α) Τουλάχιστον 15 μαθητές/τριες επανέλαβαν/αντέγραψαν τις λέξεις της εικόνας
3.1.3 χωρίς καμμία σχεδόν προσθήκη κειμένου, απλά για να γράψουν μια υποτυπώδη
απάντηση.
β) Άλλοι δέκα περίπου μαθητές μπέρδεψαν την εμφωλευμένη δομή επιλογής της
εικόνας 3.1.3 με 2 απλές δομές επιλογής που εκτελούνται η μία μετά την άλλη και τις
ανέλυσαν ακριβώς έτσι. Δηλαδή ότι θα εκτελεστούν και οι 2 με την σειρά τους αν
ικανοποιείται η συνθήκη τους.
Στον Πίνακα 5.1.24 και στο Γράφημα 5.1.5 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 3.1.
Πίνακας 5.1.24 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 3.1
Ερ.3.1.1 %(N)

Ερ.3.1.2 %(N)

Ερ.3.1.3 %(Ν)

Σωστό

97,87% (46)

91,49% (43)

40,43% (19)

Λάθος

2,13% (1)

8,51% (4)

59,57% (28)

ΔΓ/ΔΑ

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

Σύνολο

100,00% (47)

100,00% (47)

100,00% (47)
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100%
90%
40,43%

80%
70%
60%
50%

Σωστό
91,49%

97,87%

Λάθος
ΔΓ/ΔΑ

40%
59,57%

30%
20%
10%
0%

2,13%

0,00%

1

8,51%

0,00%

0,00%

2

3

Γράφημα 5.1.5 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 3.1
5.1.6 Φύλλο Εργασίας 4.1: Δομές Επανάλαβε και Για Πάντα
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 42 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Ερώτηση 4.1.1: Τι κάνουν τα τουβλάκια "άλλαξε το χρώμα της πένας κατά 10",
"άλλαξε τη σκιά της πένας κατά 10";
Πίνακας 5.1.25 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 4.1

α) Αλλάζουν το χρώμα
της πένας για κάθε
πλευρά του
δωδεκάγωνου.
β) Αλλάζουν τη σκιά
της πένας για κάθε
πλευρά του
δωδεκάγωνου.
γ) Ισχύει το α) και το
β). (Σωστό)
δ) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

6,67% (1)

18,18% (2)

50,00% (8)

26,19% (11)

0,00% (0)

18,18% (2)

0,00% (0)

4,76% (2)

93,33% (14)

63,64% (7)

50,00% (8)

69,05% (29)

0,00% (0)
100,00% (15)

0,00% (0)
100,00% (11)

0,00% (0)
100,00% (16)

0,00% (0)
100,00% (42)

Το 69,05% των μαθητών/τριών εκτίμησαν επιτυχώς ότι σωστή απάντηση ήταν η γ)
(Πίνακας 5.1.25). Δηλαδή ότι θα ισχύει το α) και το β), ώστε να δημιουργείται κάθε
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φορά ένα δωδεκάγωνο με διαφορετικό χρώμα και σκιά. Ένα σημαντικό ποσοστό
26,19% των μαθητών/τριών εσφαλμένα προτίμησαν το α) ως σωστή απάντηση.
Ερώτηση 4.1.2: Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εκτέλεση της Δομής Επανάληψης
Για Πάντα; (Βλέπε εικόνα 5.1.5)
Πίνακας 5.1.26 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 4.1

α) Πατώντας το
πλήκτρο Enter.
β) Πατώντας το
πλήκτρο Space.
(Σωστό).
γ) Πατώντας το
πλήκτρο Alt.
δ) Δεν μπορούμε να
σταματήσουμε την
εκτέλεση.
ε) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

0,00% (0)

9,09% (1)

6,25% (1)

4,76% (2)

86,87% (13)

81,82% (9)

93,75% (15)

88,10% (37)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

13,33% (2)

9,09% (1)

0,00% (0)

7,14% (3)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

100,00% (15)

100,00% (11)

100,00% (16)

100,00% (42)

Η

συντριπτικη

μαθητών/τριών

πλειοψηφία
(88,10%)

των

εκτίμησαν

ορθώς ότι σωστή απάντηση ήταν η β)
(Πίνακας 5.1.26). Δηλαδή ότι η εκτέλεση
της Δομής επανάληψης Για Πάντα της
εικόνας

5.1.5

θα

σταματήσει

όταν

πατηθεί το πλήκτρο Space από το χρήστη
του προγράμματος.
Εικόνα 5.1.5 Δομή επανάληψης Για Πάντα ερώτησης 4.1.2
Ερώτηση 4.1.3: Ποια είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των Δομών
Επανάληψης Επανάλαβε και Για Πάντα στο πρόγραμμα που φτιάξαμε;
Πίνακας 5.1.27 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 4.1

Σωστό
Λάθος

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

80,00% (12)
20,00% (3)

63,64% (7)
36,36% (4)

56,25% (9)
43,75% (7)

66,67% (28)
33,33% (14)
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ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

0,00% (0)
100,00% (15)

0,00% (0)
100,00% (11)

0,00% (0)
100,00% (16)

0,00% (0)
100,00% (42)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 66,67%
και εξηγήσαν με δικά τους λόγια τη διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των Δομών
Επανάληψης «Επανάλαβε» και «Για Πάντα» στο πρόγραμμα που φτιάξαμε (Πίνακας
5.1.27). Δηλαδή ότι η «Επανάλαβε» θα εκτελεστεί για λίγες φορές, όσες την έχουμε
ορίσει εμείς ώστε να δημιουργηθεί ένα σχήμα, ενώ η «Για πάντα» θα εκτελείται
συνέχεια μέχρι να πατήσουμε το πληκτρο Space.
Υπήρξε όμως και ένα σοβαρό ποσοστό 33,33% των ερωτηθέντων που απάντησαν
λανθασμένα στην ερώτηση 4.1.3. Οι δύο λανθασμένες απαντήσεις με την
μεγαλύτερη συχνότητα ήταν οι εξής:
α) Η «Επανάλαβε» εκτελείται και τελειώνει μετά από συγκεκριμένο αριθμό φορών
που θα έχει εκτελεστεί και η «Για Πάντα» δεν σταματάει ποτέ να εκτελείται.
β) Ότι δεν έχουν κάποια εμφανή διαφορά στη λειτουργία τους και ότι και οι δύο
μπορούν να εκτελούνται συνέχεια.
Στον Πίνακα 5.1.28 και στο Γράφημα 5.1.6 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 4.1.
Πίνακας 5.1.28 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 4.1
Ερ.4.1.1 %(N)

Ερ.4.1.2 %(N)

Ερ.4.1.3 %(N)

Σωστό

69,05% (29)

88,10% (37)

66,67% (28)

Λάθος

30,95% (13)

11,90% (5)

33,33% (14)

ΔΓ/ΔΑ

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

Σύνολο

100,00% (42)

100,00% (42)

100,00% (42)
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100%
80%
66,67%

69,05%
60%

Σωστό

88,10%

Λάθος

40%
20%

ΔΓ/ΔΑ
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0%
1

11,90%

0,00%

0,00%

2

3

Γράφημα 5.1.6 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 4.1
5.1.7 Φύλλο Εργασίας 4.2: Δομές Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 45 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Ερώτηση 4.2.1: Σε τι χρησιμεύουν οι 2 εντολές "περίμενε 0.25 δευτερόλεπτα";
Πίνακας 5.1.29 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 4.2

α) Καθυστερούν την
κίνηση της
Νυχτερίδας για να
φαίνεται πιο ομαλή
στον παρατηρητή.
β) Φροντίζουν να
φαίνεται καθαρά η
ενδυμασία της
Νυχτερίδας.
γ) Ισχύει το α) και
το β). (Σωστό)
δ) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

11,76% (2)

53,85% (7)

53,33% (8)

37,78% (17)

23,53% (4)

0,00% (0)

26,67% (4)

17,78% (8)

64,71% (11)

46,15% (6)

20,00% (3)

44,44% (20)

0,00% (0)
100,00% (17)

0,00% (0)
100,00% (13)

0,00% (0)
100,00% (15)

0,00% (0)
100,00% (45)

Το 44,44% των μαθητών/τριών εκτίμησαν επιτυχώς ότι σωστή απάντηση ήταν η γ)
(Πίνακας 5.1.29). Δηλαδή ότι θα ισχύει το α) και το β) ώστε να φαίνεται κάθε φορά
κατά την εκτέλεση του παραδείγματος του Φύλλου Εργασίας 4.2 καθαρά η κίνηση
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της Νυχτερίδας. Αντίθετα όμως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (37,78%) των
μαθητών/τριών εσφαλμένα επέλεξαν το α) ως σωστή απάντηση. Επίσης υπήρξε και
ένα 17,78% των μαθητών/τριών που θεώρησαν λανθασμένα το β) ως την σωστή
απάντηση.
Σε μελλοντική περίπτωση διδασκαλίας του παρόντος φυλλαδίου θα βοηθούσε να
επιδιωχθεί η καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές/τριες αυτής της ερώτησης μέσω
της εξήγησης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια της λειτουργίας των εντολών που ελέγχουν
την κίνηση της Νυχτερίδας του παραδείγματος του Φύλλου Εργασίας 4.2.
Ερώτηση 4.2.2: Πότε θα σταματήσει η εκτέλεση της Δομή Επανάληψης Επανάλαβε
Ώσπου; (Βλέπε εικόνα 5.1.6)
Πίνακας 5.1.30 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 4.2

α) Πατώντας το
πλήκτρο Enter.
β) Όταν η
Νυχτερίδα
ακουμπήσει το δεξί
όριο της σκηνής.
γ) Πατώντας το
πλήκτρο Space.
δ) Όταν η
Νυχτερίδα
ακουμπήσει το
αριστερό όριο της
σκηνής. (Σωστό)
ε) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

11,76% (2)

0,00% (0)

20,00% (3)

11,11% (5)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

88,24% (15)

100,00% (13)

80,00% (12)

88,89% (40)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

100,00% (17)

100,00% (13)

100,00% (15)

100,00% (45)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες εκτίμησαν ορθώς σε
ποσοστό 88,89% ότι σωστή απάντηση ήταν η δ)
(Πίνακας 5.1.30). Δηλαδή ότι η εκτέλεση της Δομής
επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου της εικόνας 5.1.6
θα σταματήσει όταν η Νυχτερίδα ακουμπήσει το
αριστερό όριο της σκηνής.
Εικόνα 5.1.6 Δομή Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου της ερώτησης 4.2.2
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Ερώτηση 4.2.3: Ποια είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των Δομών
Επανάληψης Ώσπου και Για Πάντα στο πρόγραμμα που φτιάξαμε;
Πίνακας 5.1.31 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 4.2

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1(%)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

47,06% (8)
52,94% (9)
0,00% (0)
100,00% (17)

69,23% (9)
30,77% (4)
0,00% (0)
100,00% (13)

80,00% (12)
20,00% (3)
0,00% (0)
100,00% (15)

64,44% (29)
35,56% (16)
0,00% (0)
100,00% (45)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σωστά στην ερώτηση σε ποσοστό 64,44%
και εξήγησαν με δικά τους λόγια τη διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των Δομών
Επανάληψης «Ώσπου» και «Για Πάντα» στο πρόγραμμα που φτιάξαμε (Πίνακας
5.1.31). Δηλαδή ότι εκτελούνται και οι δύο συνέχεια και σταματάνε μόνο όταν
ικανοποιηθεί μία συνθήκη για την κάθε μία. Για την «Επανάλαβε Ώσπου» αυτή η
συνθήκη είναι στην αρχή της δομής επανάληψης ενώ για την «Για Πάντα» είναι σε
μία δομή επιλογής που είναι στο τέλος της δομής επανάληψης «Για Πάντα».
Υπήρξε όμως και ένα σοβαρό ποσοστό 35,56% των ερωτηθέντων που απάντησαν
λανθασμένα στην ερώτηση 4.2.3. Οι δύο λανθασμένες απαντήσεις με την
μεγαλύτερη συχνότητα ήταν:
α) Η «Επανάλαβε Ώσπου» εκτελείται για μικρό αριθμό φορών μέχρι να ικανοποιηθεί
η συνθήκη της ενώ η «Για Πάντα» εκτελείται συνέχεια.
β) Επειδή και οι δύο δομές επανάληψης εκτελούνται για πάντα μέχρι να ικανοποιηθεί
μία συνθήκη που θα τις σταματήσει δεν έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους στον
τρόπο λειτουργίας τους.
Στον Πίνακα 5.1.32 και στο Γράφημα 5.1.7 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 4.2.
Πίνακας 5.1.32 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 4.2
Ερ.4.2.1
%(N)
Σωστό

44,44% (20)

Ερ.4.2.2 %(N)

Ερ.4.2.3 %(N)

88,89% (40)

64,44% (29)
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Λάθος

55,56% (25)

11,11% (5)

35,56% (16)

ΔΓ/ΔΑ

0,00% (0)

0,00% (0)

0,00% (0)

Σύνολο

100,00% (45)

100,00% (45)

100,00% (45)

100%
90%
80%

44,44%
64,44%

70%
60%

Σωστό

88,89%

50%

Λάθος

40%

ΔΓ/ΔΑ

30%

55,56%
35,56%

20%

10%

0,00%

0%
1

11,11%

0,00%

0,00%

2

3

Γράφημα 5.1.7 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 4.2
5.1.8 Φύλλο Εργασίας 5.1: Διαδικασίες
Το συγκεκριμένο Φύλλο Εργασίας το συμπλήρωσαν οι 42 από τους συνολικά 54
μαθητές/τριες (ΣΤ1 = 18, ΣΤ2 = 19, ΣΤ3 = 17).
Ερώτηση 5.1.1: Τι θα γινόταν αν δεν χρησιμοποιούσαμε την εντολή "Τετράγωνο" μέσα
στο πρώτο πρόγραμμα μας;
Πίνακας 5.1.33 Αποτελέσματα ερώτησης 1 του φύλλου εργασίας 5.1

α) Θα εκτελούνταν
κανονικά η διαδικασία
Τετράγωνο μόλις
εκτελούνταν το
πρόγραμμα.
β) Δε θα εκτελούνταν
καθόλου η διαδικασία
Τετράγωνο. (Σωστό)

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

23,08% (3)

15,38% (2)

18,75% (3)

19,05 % (8)

76,92% (10)

69,23% (9)

75,00% (12)

73,81% (31)
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γ) Θα εκτελούνταν
πρώτα το πρόγραμμα
και στο τέλος του θα
εκτελούνταν η
διαδικασία Τετράγωνο
δ) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

0,00% (0)

7,69% (1)

0,00% (0)

2,38% (1)

0,00% (0)
100,00% (13)

7,69% (1)
100,00% (13)

6,25% (1)
100,00 (16)

4,76% (2)
100,00% (42)

Το 73,81% των μαθητών/τριών εκτίμησαν επιτυχώς ότι σωστή απάντηση ήταν η β)
(Πίνακας 5.1.33). Δηλαδή ότι δεν θα εκτελούνταν καθόλου η διαδικασία Τετράγωνο,
αν έλειπε η αντίστοιχη εντολή από τον κορμό του βασικού προγράμματος.
Ερώτηση 5.1.2: Οι μεταβλητές “επαναλήψεις”, “βήματα” και “μοίρες” που
βρίσκονται στην εντολή Σχήμα (Επαναλήψεις, βήματα, μοίρες) τι τιμές θα έχουν, όταν
εκτελείται η Διαδικασία Σχήμα;
Πίνακας 5.1.34 Αποτελέσματα ερώτησης 2 του φύλλου εργασίας 5.1

α)Θα έχουν όλες την
τιμή 0.
β) Θα έχουν όλες τις
τιμές που δώσαμε από
το πληκτρολόγιο.
(Σωστό)
γ) Θα έχουν τις τιμές
που δώσαμε από τα
πλαίσια κύλισης στη
Δραστηριότητα 1
δ) Δε θα έχουν καμμία
τιμή.
ε) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

76,92% (10)

0,00% (0)

25,00% (4)

33,33% (14)

15,38% (2)

23,08% (3)

50,00% (8)

30,95% (13)

0,00% (0)

69,23 (9)

18,75% (3)

28,57% (12)

0,00% (0)

7,69% (1)

0,00% (0)

2,38% (1)

7,69% (1)

0,00% (0)

6,25% (1)

4,76% (2)

100,00% (13)

100,00% (13)

100,00% (16)

100,00% (42)

Το 30,95% των μαθητών/τριών εκτίμησαν ότι σωστή απάντηση ήταν η β) (Πίνακας
5.1.34). Δηλαδή ότι οι μεταβλητές θα έχουν τις τιμές που δώσαμε από το
πληκτρολόγιο κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Παράλληλα ένα άλλο μεγάλο
ποσοστό 33,33% των μαθητών εκτίμησε λανθασμένα την απάντηση α) ως σωστή.
Δηλαδή ότι όλες οι μεταβλητές θα έχουν τιμή 0 κατά την εκτέλεση του
προγράμματος. Τέλος σε ποσοστό 28,57% οι μαθητές/τριες πίστεψαν εσφαλμένα ότι
σωστή απάντηση είναι η γ). Δηλαδή ότι ότι οι τιμές που θα έχουν οι μεταβλητές είναι
αυτές που δώσαμε από τα πλαίσια κύλισης στη Δραστηριότητα 1.
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Υπήρξε επομένως μεγάλη διασπορά απαντήσεων δυστυχώς σ' αυτή την ερώτηση, η
οποία οφείλεται στην προβληματική διατύπωση της ερώτησης. Θα έπρεπε να
αναφερθεί ξεκάθαρα στην διατύπωση της ερώτησης ότι αναφερόμαστε στην έκδοση
του προγράμματος της Δραστηριότητας 2. Δεν αναφέρθηκε αυτό και μπερδεύτηκαν
οι περισσότεροι μαθητές ως προς τον τρόπο που αποκτάνε τιμές οι μεταβλητές
απολύτως δικαιολογημένα.
Επομένως για μελλόντικη χρήση του Φυλλάδιου Εργασίας η διατύπωση της
ερώτησης 5.1.2 πρέπει να αλλάξει ως εξής: Ερώτηση 5.1.2 Οι μεταβλητές
"επαναλήψεις", "βήματα" και "μοίρες" που βρίσκονται στην εντολή Σχήμα
(Επαναλήψεις, βήματα, μοίρες) τι τιμές θα έχουν, όταν εκτελείται η Διαδικασία
Σχήμα κατά τη Δραστηριότητα 2;
Ερώτηση 5.1.3: Σε τι πιστεύετε ότι χρησιμεύουν οι παράμετροι number1, number2,
number3 που έχουν προστεθεί στη Διαδικασία Σχήμα; Αντιστοιχούν σε κάποιες
μεταβλητές και αν ναι με ποια σειρά; (Βλέπε εικόνα 5.1.7).
Πίνακας 5.1.35 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του φύλλου εργασίας 5.1

Σωστό
Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

ΣΤ1 %(Ν)

ΣΤ2 %(Ν)

ΣΤ3 %(Ν)

Σύνολο %(Ν)

30,77% (4)
69,23 % (9)
0,00% (0)
100,00% (13)

23,08% (3)
76,92% (10)
0,00% (0)
100,00% (13)

31,25% (5)
31,25% (5)
37,50% (6)
100,00% (16)

28,57% (12)
57,14% (24)
14,29% (6)
100,00% (42)

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν λανθασμένα στην ερώτηση (57,14%)
(Πίνακας 5.1.35). Υπήρξε ένα σημαντικό ποσοστό 28,57% των ερωτηθέντων που
απάντησαν σωστά και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό 14,29% των μαθητών/τριων
που δεν γνώριζαν την απάντηση ή απέφυγαν να απαντήσουν.
Επομένως συνολικά το 71,43% των μαθητών/τριών απάντησαν λανθασμένα γιατί
μπερδεύτηκαν από τον τρόπο διατύπωσης της Διαδικασίας Σχήμα. Άλλοι λόγοι ίσως
ήταν ότι αρκετοί είτε δεν κατάλαβαν τη διατύπωση της ερώτησης ή δεν κατάλαβαν
πως δουλεύει το πρόγραμμα και οι διαδικασίες γενικά.
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Στην αρχική διατύπωση της διαδικασίας Σχήμα που είχε στο σώμα της τις μεταβλητές
"επαναλήψεις", "βήματα" και "μοίρες", έκανε χρήση αυτών για να περάσει
κατευθείαν τιμές στα μεγέθη που θέλαμε. Επομένως οι μεταβλητές number1,
number2, number3, πρακτικά δε χρησίμευαν σε κάτι. Εξαιτίας αυτής της
λανθασμένης διατύπωσης από τον διδάσκοντα πολύ μαθητές παρασύρθηκαν σε
λάθος συμπεράσματα για την χρήση των μεταβλητών, για των οποίων τη
χρησιμότητα ερωτούνταν.
Οι κυριότερες λανθασμένες απαντήσεις ήταν οι εξής:
α) Μερικοί μαθητές/τριες απάντησαν ότι δεν χρησιμεύουν πουθενά.(εδώ φαίνεται
σαφώς ότι δεν έχει γίνει κατανόηση του πως περνάμε παραμέτρους σε μια
διαδικασία).
β) Άλλοι μαθητές/τρίες αναγνώρισαν σωστά την χρησιμότητα των μεταβλητών
number1, number2, number3, ότι δηλαδή θα τους αντιστοιχισθούν οι τιμές
κάποιων μεταβλητών από το κυρίως πρόγραμμα όταν εκτελεστεί η διαδικασία
Σχήμα, αλλά τις αντιστοίχισαν με λάθος σειρά με τις μεταβλητές "επαναλήψεις",
"βήματα" και "μοίρες". Π.χ. number1 = βήματα, number2 = επαναλήψεις και
number3 = μοίρες.
γ) Αρκετοί μαθητές/τριες αναγνώρισαν ότι οι μεταβλητές number1, number2,
number3 θα είναι σημαντικές για την εκτέλεση της διαδικασίας Σχήμα και για το
πέρασμα παραμέτρων στη διαδικασία Σχήμα, αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν
σε ποιες μεταβλητές θα αντιστοιχισθούν.
Για μελλοντική χρήση πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στη δομή της
Διαδικασίας Σχήμα και στο κείμενο της Δραστηριότητας 2 στο Φυλλάδιο Εργασίας
5.1 Διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να αντικατασταθούν οι μεταβλητές
"επαναλήψεις", "βήματα" και "μοίρες" μέσα στο σώμα της διαδικασίας Σχήμα με
τις μεταβλητές number1, number2, number3, έτσι ώστε η δομή της διαδικασίας
Σχήμα να είναι σωστή και πιο κατανόητή και να είναι σαφές που χρησιμεύουν οι
παράμετροι number1, number2, number3 της διαδικασίας Σχήμα (Βλέπε εικόνα
5.1.8).
Επίσης πρέπει να αλλάξει ελαφρώς η διατύπωση της Ερώτησης 5.1.3 ώστε να
φαίνεται ότι η ερώτηση αυτή αφορά τη εκτέλεση της Δραστηριότητας 2. Επομένως η
διατύπωση της ερώτησης 5.1.3 πρέπει να αλλάξει ως εξής: Ερώτηση 5.1.3 Σε τι
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πιστεύετε ότι χρησιμεύουν οι παράμετροι number1, number2, number3 που έχουν
προστεθεί στη Διαδικασία Σχήμα; Αντίστοιχούν σε κάποιες μεταβλητές όταν
εκτελείται η Διαδικασία Σχήμα κατά τη Δραστηριότητα 2 και αν ναι με ποια σειρά;
(Βλέπε εικόνα 5.1.8)

Εικόνα 5.1.7 Λάθος απεικόνιση παραμέτρων Εικόνα 5.1.8 Σωστή απεικόνιση
διαδικασίας Σχήμα

παραμέτρων διαδικασίας Σχήμα

Στον Πίνακα 5.1.36 και στο Γράφημα 5.1.8 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο φύλλο εργασίας 5.1.
Πίνακας 5.1.36 Συγκεντρωτικός Πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου
εργασίας 5.1
Ερ.5.1.1 %(N)

Ερ.5.1.2 %(N)

Ερ.5.1.3 %(N)

Σωστό

73,81% (31)

30,95% (13)

28,57% (12)

Λάθος

21,43% (9)

64,29% (27)

57,14% (24)

ΔΓ/ΔΑ

4,76% (2)

4,76% (2)

14,29% (6)

Σύνολο

100,00% (42)

100,00% (42)

100,00% (42)
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100%

60%

Σωστό
73,81%

Λάθος
ΔΓ/ΔΑ
57,14%

64,29%

40%
20%

28,57%

30,95%

80%

21,43%
4,76%

0%
1

14,29%

4,76%
2

3

Γράφημα 5.1.8 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων στο φύλλο εργασίας 5.1
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5.2 Αναστοχασμοί για Υποσενάρια
Γενικές παρατηρήσεις: Όλα τα υποσενάρια διδάχθηκαν στους 54 μαθητές/τριες της
ΣΤ’ τάξης (18 μαθητές/τριες του ΣΤ1, 19 μαθητές/τριες του ΣΤ2 και 17 μαθητές/τριες
του ΣΤ3) στο εργαστήριο Πληροφορικής του 8ου Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης (ΕΑΕΠ) σε διδακτικές ώρες των 45΄.
Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες διδάχθηκαν αυτά τα σενάρια αναφέρονται στο Πλάνο
των μαθημάτων στην ενότητα 3.3.4 του Κεφαλαίου 3 Μεθοδολογία του σεναρίου.
Επίσης η δομή του εργαστηρίου Πληροφορικής αναφέρεται στην ενότητα 4.1.7 του
Κεφαλαίου 4.
Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε σταθερές ομάδες των 2 ατόμων και τους ανατέθηκε
συγκεκριμένος Η/Υ (μόνο στο ΣΤ2 και το ΣΤ3 είχαμε από μία ομάδα των 3 ατόμων).
Στις 2 ομάδες των τριών ατόμων δόθηκαν από δύο Η/Υ για να μπορούν πιο εύκολα
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων.
5.2.1 Αναστοχασμός για Εισαγωγικό Υποσενάριο στο Scratch
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο δίωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και ο
βαθμός επίτευξης των στόχων του ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα και για τα τρία
τμήματα. Ο διδακτικός χρόνος αποδείχθηκε επαρκής επειδή τηρήθηκε αυστηρά το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που τέθηκε.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα ζητούμενα
από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ2. Αντίθετα
στο ΣΤ3 οι αναφερόμενες παραπάνω 2 ομάδες μαθητών/τριών δεν ολοκλήρωσαν τη
Δραστηριότητα 2 επιτυχώς λόγω έλλειψης χρόνου και προσοχής εκ μέρους τους. Οι
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υπόλοιπες ομάδες μαθητών/τριών του ΣΤ3 ανταποκρίθηκαν κανονικά στα καθήκοντα
τους.
Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, και του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα από τις εντολές που
δίνονταν στη Δραστηριότητα 2, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές κατάλαβαν
μεν αρκετά πράγματα για τα στοιχεία του περιβάλλοντος του Scratch που διδάχθηκαν
(Τι είναι Υπόβαθρο, Αντικείμενο Ενδυμασία και πως τα χειριζόμαστε, πως
λειτουργούν σε γενικές γραμμές οι χρησιμοποιούμενες εντολές από τις παλέτες
Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις και πως φτιάχνουμε block εντολών και προγράμματα στο
Scratch 2). Θα μπορούσαν να καταλάβουν καλύτερα συγκεκριμένες έννοιες, όπως τι
κάνουν τα τουβλάκια «Όταν στο πράσινο σημαιάκι γίνει κλικ» και «περίμενε 6
δευτερόλεπτα»
Δυσκολίες
Μία αρχική δυσκολία κοινή σ’ όλα τα τμήματα ήταν ότι αρχικά βρέθηκαν σε
αμηχανία μπροστά σ’ ένα νέο είδος εφαρμογής το οποίο δεν είχαν χειριστεί ξανά.
Αυτό γρήγορα ξεπεράστηκε όταν έγινε μια πρώτη επίδειξη από τον διδάσκοντα για το
πως κινούμαστε μέσα στο περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch. Δεν αναμένεται
να παρατηρηθεί ξανά η ίδια δυσκολία.
Μία άλλη κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε εστιάζεται σε αρκετές απορίες των
μαθητών για το νόημα και τη λειτουργία κάποιων εντολών από αυτές που τους είχαν
δοθεί στη Δραστηριότητα 2, που τις εντοπίζουμε μέσα στις διάφορες παλέτες και πώς
ενώνονται μεταξύ τους. Τέτοιες απορίες διατυπώθηκαν για τις εντολές συμβάντων,
όψης και ελέγχου γενικά. Πιο ειδικά έγιναν οι ερωτήσεις γιατί πρέπει να βάζουμε μία
συγκεκριμένη εντολή πάντα στην αρχή ενός προγράμματος και γιατί πρέπει να
βάλουμε να κρατάει 6 δευτερόλεπτα μία εντολή όψης και μία εντολή ελέγχου. Οι
απορίες επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή συζητήθηκαν και
επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα μέσω δοκιμής χρήσης της εντολής.
Στο ΣΤ1 και ΣΤ2 οι απορίες και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά
χρονικά πλαίσια. Αντίθετα στο ΣΤ3 επειδή υπήρξε το πρόβλημα πειθαρχίας με τις 2
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ομάδες μαθητών/τριών, αναγκάστηκε ο διδάσκων να επαναλάβει τις εξηγήσεις για τις
απορίες περισσότερες φορές ώστε να γίνουν κατανοητές από όλες τις ομάδες χωρίς
αυτό όμως να επηρεάσει παραπάνω από 2-3 λεπτά το συνολικό διαθέσιμο χρόνο.
Επίσης μία δυσκολία ήταν να μάθουν οι μαθητές να αποθηκεύουν τα προγράμματα
που συνθέτουν τοπικά στον Η/Υ. Αυτό βεβαία μετά από μία – δύο δοκιμές θα
ξεπεραστεί.
Στο συγκεκριμένο διδακτικό δίωρο δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει κάτι.
5.2.2 Αναστοχασμός για το υποσενάριο Πένα – Κίνηση – Σχήματα
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο μονόωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε απόλυτα σύμφωνα με τον
σχεδιασμό και τους στόχους του και για τα τρία τμήματα.. Ο διδακτικός χρόνος
αποδείχθηκε επαρκής για τα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ3 επειδή τηρήθηκε αυστηρά το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που τέθηκε. Όσον αφορά στο ΣΤ2
υπήρξαν μη αναμενόμενες τεχνικές δυσκολίες με 3 σταθερούς Η/Υ του εργαστηρίου
Πληροφορικής που οδήγησαν στην χρήση και 2ης διδακτικής ώρας για την
ολοκλήρωση του σεναρίου.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Ξεπεράστηκε η αρχική αμηχανία που είχε εκδηλωθεί στο πρώτο υποσενάριο και οι
μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και
συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η
συνεργασία μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα
ζητούμενα από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα ΣΤ1 και
ΣΤ2. Στο ΣΤ3 οι αναφερόμενες παραπάνω 2 νέες ομάδες μαθητών/τριών που
προέκυψαν από την αλλαγή των παλιών, αυτή τη φορά ολοκλήρωσαν τη
Δραστηριότητα 2 επιτυχώς μετά τις παραινέσεις του καθηγητή τους. Οι υπόλοιπες
ομάδες μαθητών/τριών του ΣΤ3 ανταποκρίθηκαν κανονικά στα καθήκοντα τους.
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Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη και του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα από τις εντολές που
δίνονταν στη Δραστηριότητα 2, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές κατάλαβαν
πολύ καλά όλες σχεδόν τις έννοιες που διδάχθηκαν (Δηλαδή πώς να δημιουργούν το
δικό τους αντικείμενο και να το εισάγουν στη σκηνή του Scratch 2, πως να
χειρίζονται εντολές από τις παλέτες Πένα, Έλεγχο και Κίνηση για να σχεδιάσουν ένα
σχήμα). Θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα, πώς να χρησιμοποιούν τον
μηχανισμό 360 μοίρες / αριθμός πλευρών σχήματος = γωνία στροφής πένας, ώστε
σε συνδυασμό με τις εντολές κινήσου, στρίψε και επανάλαβε να μπορούν να
σχεδιάσουν το ίδιο σχήμα με λιγότερες εντολές.
Δυσκολίες
Η βασικότερη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε στο ΣΤ2 η οποία και προκάλεσε
σημαντική χρονική καθυστέρηση στην διεξαγωγή του μαθήματος ήταν τα τεχνικά
προβλήματα που παρουσίασαν 3 σταθεροί Η/Υ. Έγινε προσπάθεια άμεσης
αποκατάστασης της λειτουργίας από τον διδάσκοντα αλλά τελικά απαιτήθηκε
μετακίνηση των ομάδων των μαθητών σε εφεδρικούς Η/Υ και δημιουργία της
δουλειάς τους από την αρχή.
Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε και στα 3 τμήματα ήταν οι παρακάτω 2
απορίες:
α) Στην τροποποίηση που ζητείται να κάνουν οι μαθητές/τριες στο πρόγραμμα
τους δίνεται μία δομή επανάληψης «Επανάλαβε 4» για να σχεδιάσουν ένα
τετράγωνο, χωρίς να έχουν διδαχθεί τις δομές επανάληψης. Ήταν
αναμενόμενο να παραξενευτούν και να ρωτήσουν για το τι είναι δομή
επανάληψης και πώς λειτουργεί. Έγινε μία σύντομη εξήγηση και αναφορά
από τον διδάσκοντα και οι μαθητές/τριες δεν δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν
την έννοια και την λειτουργία της και να τη χρησιμοποιήσουν ικανοποιητικά
στην τροποποίηση του αρχικού προγράμματος. (Η εισαγωγή της δομής
επανάληψης σ’ αυτό το σημείο ήταν απαραίτητη κατά τη γνώμη του
διδάσκοντα προκειμένου οι μαθητές/τριες να προσεγγίσουν μία άγνωστη
έννοια και να πειραματιστούν μαζί της).
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β) Πως λειτουργεί ο μηχανισμός που μας βοηθάει να σχεδιάσουμε ένα
δεκάγωνο (360 μοίρες / αριθμός πλευρών σχήματος = γωνία στροφής πένας)
αλλά και γενικά κάθε ισόπλευρο σχήμα θέλουμε.
Οι απορίες επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή συζητήθηκαν
και επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα μέσω δοκιμής χρήσης των εντολών.
Σε όλα τα τμήματα οι απορίες και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά
χρονικά πλαίσια. Αντίθετα στο ΣΤ3 επειδή υπήρξε το πρόβλημα πειθαρχίας με τις 2
ομάδες μαθητών/τριών, αναγκάστηκε ο διδάσκων να επαναλάβει τις εξηγήσεις για τις
απορίες περισσότερες φορές ώστε να γίνουν κατανοητές από όλες τις ομάδες.
Χάθηκαν έτσι γύρω στα 5 λεπτά από το διαθέσιμο χρόνο για το φύλλο εργασίας.
Στη συγκεκριμένη διδακτική ώρα δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει κάτι.
5.2.3 Αναστοχασμός για το υποσενάριο Μελέτη Παιχνιδιού - Αισθητήρες
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο μονόωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό
αλλά η επίτευξη των στόχων κυμάνθηκε σε όχι και τόσο ικανοποιητικά επίπεδα και
για τα τρία τμήματα. Ο διδακτικός χρόνος αποδείχθηκε επαρκής επειδή τηρήθηκε
αυστηρά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που τέθηκε.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα ζητούμενα
από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν και στα 3 τμήματα.
Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα και της τροποποίησης του
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από τις εντολές που δίνονταν στη Δραστηριότητα 1, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι
μαθητές κατάλαβαν αρκετά πράγματα για τα στοιχεία του περιβάλλοντος του Scratch
με τα οποία ασχολήθηκαν. Κατανόησαν αρκετά τη δομή ενός κανονικού παιχνιδιού
με αρκετά υποπρογράμματα, ότι κάθε αντικείμενο έχει τα δικά του block εντολών
που του ορίζουν τι θα κάνει, παρατήρησαν και χρησιμοποίησαν εντολές από τις
παλέτες Όψεις και Κίνηση, Ήχος και Αισθητήρες. Θα μπορούσαν όμως να
καταλάβουν πληρέστερα τη δομή και τη λειτουργία του παιχνιδιού και ειδικότερα τον
ρόλο των αισθητήρων μέσα στο παιχνίδι.
Δυσκολίες
Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε εστιάζεται σε αρκετές απορίες των μαθητών
για το νόημα και τη λειτουργία των εντολών αισθητήρων. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις
στα πλαίσια της Δραστηριότητας 1 για το ρόλο των αισθητήρων «αγγίζει το χρώμα
[χρώμα]» και αγγίζει το [Fish1] και για το τι θα συνέβαινε αν αλλάζαμε την τιμή
τους. Μετά αυτές διατυπώθηκαν ως ερωτήσεις κατανόησης στο φύλλο εργασίας. Οι
περισσότεροι μαθητές/τριες όπως φάνηκε απέτυχαν να απαντήσουν σωστά στις
ερωτήσεις κατανόησης σε μεγάλο ποσοστό γιατί δεν είχαν κατανοήσει επαρκώς την
έννοια των αισθητήρων και του ρόλου τους.
Υπήρξε και μια σειρά εύλογων και αναμενόμενων αποριών για τον τρόπο λειτουργίας
της επαναληπτικής δομής «Για Πάντα» και της δομής επιλογής «Εάν...τότε..» οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι χωρίς να τις έχουν διδαχτεί οι μαθητές.
Εξηγήθηκε εν συντομία η λειτουργία τους από το διδάσκοντα τονίζοντας ότι θα
διδαχτούν σ’ ένα από τα επόμενα υποσενάρια. Κρίθηκε από το διδάσκοντα
απαραίτητη η πρώτη επαφή των μαθητών/τριών μέσα στο παιχνίδι, ώστε να έχουν την
ευκαιρία να τις παρατηρήσουν και να αντιληφθούν ότι σε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα υπάρχουν και εντολές που μπορεί να μην γνωρίζουν αλλά μπορούν να τις
καταλάβουν σταδιακά αν μελετήσουν τη δομή του προγράμματος.
Οι απορίες επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή συζητήθηκαν
και επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα μέσω δοκιμής χρήσης της εντολής.
Στο ΣΤ1 και ΣΤ2 οι απορίες και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά
χρονικά πλαίσια. Αντίθετα στο ΣΤ3 οι απορίες των περισσότερων μαθητών για το
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πως λειτουργούν οι Αισθητήρες και πως τους συνδυάζουμε με εντολές και για το τι
χρειάζονται μέσα στο παιχνίδι ήταν αυξημένες σε σχέση με τους μαθητές των άλλων
τμημάτων. Ο διδάσκοντας χρειάστηκε να επαναλάβει περισσότερες φορές τις
απαντήσεις σ’ αυτές τις ερωτήσεις, προκειμένου να γίνουν κατανοητές από όλους
τους μαθητές/τριες.
Στη συγκεκριμένη διδακτική ώρα είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπος διατύπωσης
των 2 ερωτήσεων κατανόησης στο Φύλλο Εργασίας καθώς είναι περιγραφικές με 2
ζητούμενα η καθεμιά. Οι μαθητές/τριες όταν επιχείρησαν να απαντήσουν σ’ αυτές τις
2 ερωτήσεις περιέπεσαν σε σύγχυση και απάντησαν λάθος συνολικά, αν και μπορεί
να γνώριζαν εν μέρει τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει οι αρχικές ερωτήσεις να
επαναδιατυπωθούν με πιο κατανοητό τρόπο ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
5.2.4 Αναστοχασμός για Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές - Τελεστές
Βαθμός επίτευξης στόχων
Υλοποιήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τους στόχους του
και για τα τρία τμήματα. Ο διδακτικός χρόνος αποδείχθηκε ανεπαρκής για τα
τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ3, οπότε και έγινε χρήση και 3ης διδακτικής ώρας. Αντίθετα για
το ΣΤ2 ο χρόνος ήταν επαρκής επειδή τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής των δραστηριοτήτων που τέθηκε.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα ζητούμενα
από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν για τις περισσότερες ομάδες (εκτός
από μία με 2 ομάδες σε κάθε τμήμα που δεν ολοκλήρωσαν μέχρι το τέλος τη
Δραστηριότητα 2, λόγω δυσκολιών που περιγράφονται παρακάτω). Στο ΣΤ3 τα μέλη
2 ομάδων δεν ήθελαν πλέον να συνεργαστούν μεταξύ τους και έτσι έγινε αλλαγή στη
συγκρότηση των ομάδων αυτών ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα συνεργασίας ανάμεσα
στα μέλη κάθε ομάδας.
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Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, και του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα από τις εντολές που
δίνονταν στη Δραστηριότητα 2 καθώς και των τροποποιήσεων αυτού από την κάθε
ομάδα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές κατάλαβαν αρκετά πράγματα για τα
στοιχεία του περιβάλλοντος του Scratch που διδάχθηκαν (Τι είναι Δομή ακολουθίας,
τι είναι μεταβλητές και τελεστές και πώς τα χρησιμοποιούμε, πώς χρησιμοποιούμε
πιο αποτελεσματικά εντολές από τις παλέτες Αισθητήρες, Δεδομένα, Τελεστές). Οι
μαθητές/τριες που δεν ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα 2 επιτυχώς θα μπορούσαν να
έχουν καταλάβει καλύτερα πώς δημιουργούνται σύνθετες εντολές με μεταβλητές,
τελεστές και άλλες εντολές όπως Όψεως, Ελέγχου Δεδομένων.
Δυσκολίες
Η πρώτη κοινή δυσκολία ήταν ότι οι μαθητές/τριες είχαν πολλές απορίες σχετικές με
το πώς φτιάχνουμε σύνθετες εντολές εισάγοντας μεταβλητές μέσα σε τελεστές και
μετά τους τελεστές μέσα σε εντολές. Ή ακόμα εισάγοντας αισθητήρες μέσα σε άλλες
εντολές.
Τέτοιες σύνθετες εντολές ήταν:
Όψεων (π.χ.
Ελέγχου (π.χ.
Δεδομένων( π.χ.

),
).
).

Επίσης, υπήρξε και μια ακόμα αναμενόμενη κοινή δυσκολία που οφειλόταν στην
πρώτη επαφή που είχαν οι μαθητές/τριες με κάποιες νέες εντολές όπως την
επαναληπτική δομή «Για Πάντα» και την απλή δομή επιλογής «Εαν...τότε...». Οι
απορίες εστιάστηκαν ως προς τον ρόλο τους στο πρόγραμμα, τον τρόπο χειρισμού
τους και τον τρόπο σύνταξης τους. Εξηγήθηκε εν συντομία ο ρόλος τους, η σύνταξη
και λειτουργία τους από το διδάσκοντα τονίζοντας ότι θα διδαχτούν σ’ ένα από τα
επόμενα υποσενάρια. Κρίθηκε από το διδάσκοντα απαραίτητη η πρώτη επαφή των
μαθητών/τριών μέσα στο παιχνίδι, ώστε να έχουν την ευκαιρία να τις παρατηρήσουν
και να αντιληφθούν ότι σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπάρχουν και εντολές που
μπορεί να μην γνωρίζουν αλλά μπορούν να τις καταλάβουν και να τις
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χρησιμοποιήσουν σταδιακά αν μελετήσουν τη δομή του προγράμματος και
πειραματιστούν.
Μία τελευταία δυσκολία του ενός τρίτου των μαθητών/τριών εστιάστηκε στο να
καταλάβουν επαρκώς την έννοια της αρχικοποίησης μιας μεταβλητής. Πότε
συμβαίνει και γιατί.
Όλες οι απορίες επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή
συζητήθηκαν και επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα μέσω δοκιμής χρήσης της εντολής.
Στο ΣΤ2 οι απορίες και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά χρονικά
πλαίσια. Αντίθετα στο ΣΤ1, ΣΤ3 οι πολλές απορίες και οι επεξηγήσεις που δόθηκαν,
γενικότερα στην τάξη αλλά και ειδικότερα στις ομάδες που δεν ολοκλήρωσαν τη
Δραστηριότητα 2 κόστισαν αρκετό χρόνο με αποτέλεσμα τη χρήση και τρίτης
διδακτικής ώρας για την ολοκλήρωση του υποσεναρίου.
Γενικά στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου σεναρίου πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί
μία επιπλέον διδακτική ώρα και να αριθμεί τρεις πλέον για την αποτελεσματική
διδασκαλία του.
5.2.5 Αναστοχασμός για το Υποσενάριο Δομές Επιλογής
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο μονόωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και
ο βαθμός επίτευξης των στόχων του κυμάνθηκε σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα
και για τα τρία τμήματα.. Ο διδακτικός χρόνος αποδείχθηκε επαρκής επειδή τηρήθηκε
αυστηρά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που τέθηκε.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών των περισσότερων ομάδων κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα
ζητούμενα από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν σ’ όλα τα τμήματα. Οι
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ομάδες που δεν συνεργάστηκαν πολύ αποδοτικά (από 2 για το ΣΤ1 και ΣΤ2 και 3 για
το ΣΤ3) δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη Δραστηριότητα 2 επιτυχώς λόγω μη
επαρκούς κατανόησης των σύνθετων δομών επιλογής.
Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, και του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα από τις εντολές που
δίνονταν στη Δραστηριότητα 2 καθώς και την τροποποίηση του, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι οι μαθητές κατάλαβαν αρκετά πράγματα για τα στοιχεία του
περιβάλλοντος του Scratch και τις προγραμματιστικές δομές που διδάχθηκαν (Τι είναι
απλή και σύνθετη δομή επιλογής και πώς τις συντάσσουμε μέσα σ’ ένα πρόγραμμα,
χρησιμοποίησαν περισσότερες εντολές από τις παλέτες Όψεις, Αισθητήρες, Έλεγχος,
Ήχος, κατανόηση από περίπου 40% των μαθητών/τριών της έννοιας της
εμφωλευμένης δομής επιλογής). Μπορούσαν σαφώς να κατανοήσουν καλύτερα και
να χρησιμοποιήσουν πιο αποδοτικά τις εμφωλευμένες δομές επιλογής.
Δυσκολίες
Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε εστιάζεται σε πολλές απορίες των μαθητών
για τις σύνθετες δομές επιλογής κυρίως ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης
πολλοί μαθητές/τριες είχαν πρόβλημα στην κατανόηση της λειτουργίας και ιδιαίτερα
του χειρισμού των εμφωλευμένων δομών επιλογής. Οι απορίες επιλύθηκαν από τον
διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή συζητήθηκαν και επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα
μέσω δοκιμής χρήσης της εντολής. Θα πρέπει μελλοντικά να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση στην παρουσίαση των σύνθετων και των εμφωλευμένων δομών επιλογών
ώστε να είναι πιο επαρκής η κατανόησης τους από τους μαθητές/τριες
Σε όλα τα τμήματα χρειάστηκε επεξήγηση των εννοιών της σύνθετης και
εμφωλευμένης δομής επιλογής παραπάνω από μία φορά, ώστε να γίνουν κατανοητές
από όλους. Στο ΣΤ1 και ΣΤ2 οι απορίες και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε
φυσιολογικά χρονικά πλαίσια. Αντίθετα στο ΣΤ3 λόγω της αδυναμίας μερικών
μαθητών/τριών, αναγκάστηκε ο διδάσκων να επαναλάβει τις εξηγήσεις για τις
απορίες περισσότερες φορές ώστε να γίνουν κατανοητές από όλες τις ομάδες χωρίς
αυτό όμως να επηρεάσει παραπάνω από 4-5 λεπτά το συνολικό διαθέσιμο χρόνο.
Σελίδα | 123

Στη συγκεκριμένη διδακτική ώρα δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει κάτι.
5.2.6 Αναστοχασμός για Υποσενάριο Δομές Επανάληψης Επανάλαβε και Για
Πάντα
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο μονόωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε απόλυτα σύμφωνα με τον
σχεδιασμό και τους στόχους του και για τα τρία τμήματα.. Ο διδακτικός χρόνος
αποδείχθηκε επαρκής για τα τμήματα ΣΤ2 και ΣΤ3, επειδή τηρήθηκε αυστηρά το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που τέθηκε. Στο ΣΤ1 λόγω
κόπωσης τουλάχιστον 4-5 ομάδων μαθητών/τριών με το αντικείμενο του
προγραμματισμού (αναλυτικά στις δυσκολίες) χρειάστηκε μία επιπλέον ώρα για την
εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων από όλες τις ομάδες και να αναζητηθεί λύση από
τον διδάσκοντα που περιγράφεται παρακάτω.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων, με εξαίρεση λίγες ομάδες, επέδειξαν έντονο
ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των
δραστηριοτήτων. Η συνεργασία μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως
επιτυχής και όλα τα ζητούμενα από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν στα
τμήματα ΣΤ2 και ΣΤ3. Αντίθετα στο ΣΤ1 οι μαθητές/τριες των 4-5 ομάδων που
αναφέρθηκαν παραπάνω καθυστέρησαν να προχωρήσουν στις Δραστηριότητες 1 και
2, με αποτέλεσμα όλο το τμήμα να μείνει πίσω γιατί ο διδάσκων επιβράδυνε τον
ρυθμό και των υπόλοιπων ομάδων προκειμένου να μην μείνουν πολύ πίσω. Οι
υπόλοιπες ομάδες μαθητών/τριών του ΣΤ1 ανταποκρίθηκαν κανονικά στα καθήκοντα
τους.
Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, και του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα από τις εντολές που
δίνονταν στις Δραστηριότητες 1 και 2, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών των
προγραμμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές κατάλαβαν πολλά πράγματα
για τα στοιχεία του περιβάλλοντος του Scratch που διδάχθηκαν (Τι είναι Δομή
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Επανάληψης, Ποιες είναι οι δομές Επανάληψης Επανάλαβε και Για Πάντα, πως
χρησιμοποιούνται και πως λειτουργούν, Ποια είναι η διαφορά στη λειτουργία
ανάμεσα στις δύο δομές επανάληψης. Επιπλέον ενασχόληση με εντολές από τις
παλέτες Πένα, Αισθητήρες, Έλεγχος και Κίνηση, πώς τροποποιούμε τις Δομές
επανάληψης,

πως

χρησιμοποιούμε

και

χειριζόμαστε

εμφωλευμένες

δομές

επανάληψης Επανάλαβε).
Δυσκολίες
Στο ΣΤ1 μια σοβαρή δυσκολία που παρατηρήθηκε σε 10 μαθητές/τριες (5 ομάδων)
τουλάχιστον ήταν μία πρόσκαιρη κούραση με την ενασχόληση με το αντικείμενο του
προγραμματισμού. Αυτή η κόπωση εκφράστηκε από τους μαθητές/τριες μέσω
ερωτήσεων στην αρχή του μαθήματος.
Οι ερωτήσεις ήταν του τύπου:
«Πάλι θα ασχοληθούμε κύριε με τον προγραμματισμό;»,
«Πότε θα τελειώσουμε τα μαθήματα για το Scratch;»,
« Μόνο προγραμματισμό θα κάνουμε συνέχεια κύριε;»
Οι ομάδες αυτών των μαθητών καθυστερούσαν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων
με αποτέλεσμα την συνολική καθυστέρηση του τμήματος.
Για να μην πάρει διαστάσεις αυτό το φαινόμενο, δόθηκε κίνητρο από το διδάσκοντα
ότι αν τελειώνουν νωρίτερα οι ομάδες των μαθητών ως τμήμα τις δραστηριότητες του
σεναρίου και απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης των φυλλαδίων, τότε το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα της ώρας μέχρι το διάλειμμα, καθώς και στην ώρα του
διαλείμματος μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του εργαστηρίου και να
ασχοληθούν με εκπαιδευτικά προγράμματα ή παιχνίδια στο διαδίκτυο ή να ακούσουν
μουσική. Πάντα υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα. Αυτό το μέτρο είχε θεαματική
επίδραση στην ψυχολογία και τον ενθουσιασμό των μαθητών συνολικά και απέδωσε
τα μέγιστα.
Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε προληπτικά σ’ όλα τα τμήματα και είχε μεγάλη
επίδραση στον ενθουσιασμό και τη διάθεση για δουλειά που επέδειξαν σχεδόν όλοι οι
μαθητές/τριες.

Σελίδα | 125

Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε εστιάζεται σε αρκετές απορίες των
μαθητών/τριών όλων των τμημάτων γύρω από το πως λειτουργούν και πως
τερματίζονται οι δύο τύποι δομών επανάληψης με τις οποίες εργάστηκαν. Οι απορίες
επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή συζητήθηκαν και
επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα μέσω δοκιμής χρήσης της εντολής.
Στο ΣΤ1 και ΣΤ2 οι απορίες και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά
χρονικά πλαίσια. Αντίθετα στο ΣΤ3 οι απορίες ήταν πιο πολλές και αναγκάστηκε ο
διδάσκων να επαναλάβει τις εξηγήσεις για τις απορίες περισσότερες φορές ώστε να
γίνουν κατανοητές από όλες τις ομάδες χωρίς αυτό όμως να επηρεάσει παραπάνω από
4-5 λεπτά το συνολικό διαθέσιμο χρόνο.
Στο συγκεκριμένο διδακτικό μονόωρο σενάριο δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει κάτι.
5.2.7 Αναστοχασμός για Υποσενάριο Δομές Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου και
Για Πάντα
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο μονόωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε απόλυτα σύμφωνα με τον
σχεδιασμό και τους στόχους του και για τα τρία τμήματα.. Ο διδακτικός χρόνος
αποδείχθηκε επαρκής για όλα τα τμήματα.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα ζητούμενα
από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν για όλα τα τμήματα.
Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, και του προγράμματος που συνέθεσε κάθε ομάδα από τις εντολές που
δίνονταν στις Δραστηριότητες 1 και 2, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών των
προγραμμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές κατάλαβαν πολλά πράγματα
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για τα στοιχεία του περιβάλλοντος του Scratch και των δομών προγραμματισμού που
διδάχθηκαν (Ποια είναι η δομή Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου, πως χρησιμοποιείται
και πως λειτουργεί., Ποια είναι η διαφορά στη λειτουργία ανάμεσα στις δύο δομές
επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα. Επιπλέον ενασχόληση με εντολές
από τις παλέτες Πένα, Αισθητήρες, Έλεγχος Κίνηση, Όψεις, Ήχος), πώς
δημιουργούμε ένα πρόγραμμα με ανακατεμένες εντολές που δίνονται και πώς το
αλλάζουμε, πώς τροποποιούμε αυτούς τους δύο τύπους δομής επανάληψης,
Δυσκολίες
Δεν

παρατηρήθηκε

ξανά

η

δυσκολία

κόπωσης

με

το

αντικείμενο

του

προγραμματισμού σε κανέναν μαθητή/τρια κατά τη διεξαγωγή αυτού του
υποσεναρίου. Το μέτρο που εφαρμόστηκε στο προηγούμενο υποσενάριο για ελεύθερο
χρόνο στους υπολογιστές του εργαστηρίου μετά την ολοκλήρωση του υποσεναρίου
και στο διάλειμμα συνεχίστηκε με επιτυχία και θα συνεχιστεί η χρήση του και στα
άλλα υποσενάρια.
Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε εστιάζεται σε αρκετές απορίες των
μαθητών/τριών όλων των τμημάτων γύρω από το πως λειτουργούν και πως
τερματίζονται οι δύο τύποι δομών επανάληψης με τις οποίες εργάστηκαν. Οι απορίες
επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά ομάδα ή συζητήθηκαν και
επιλύθηκαν μέσα στην ομάδα μέσω δοκιμής χρήσης της εντολής.
Άλλες δυσκολίες δεν υπήρξαν γιατί κύλισε πολύ ομαλά η διδασκαλία του
υποσεναρίου.
Σε όλα τα τμήματα οι διατυπώσεις των αποριών και οι εξηγήσεις τους κυμάνθηκαν σε
φυσιολογικά χρονικά πλαίσια.
Στο συγκεκριμένο διδακτικό μονόωρο υποσενάριο δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει
κάτι.
5.2.8 Αναστοχασμός για Υποσενάριο Διαδικασίες
Βαθμός επίτευξης στόχων
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Το συγκεκριμένο μονόωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με
τον σχεδιασμό, αλλά ο βαθμός επίτευξης των στόχων του δεν ήταν ικανοποιητικός
και για τα τρία τμήματα.. Ο διδακτικός χρόνος αποδείχθηκε επαρκής για τα τμήματα
ΣΤ2 και ΣΤ3, επειδή τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των
δραστηριοτήτων που τέθηκε. Στο ΣΤ1 απαιτήθηκε λόγω της πολυπλοκότητας των
εννοιών που διδάσκονταν και των πολλών αποριών των μαθητών/τριών μία επιπλέον
διδακτική ώρα για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων από τις περισσότερες
ομάδες.
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών σχεδόν κάθε ομάδας κρίνεται ως τουλάχιστον ικανοποιητική και
τα περισσότερα ζητούμενα από το φυλλάδιο εργασίας πραγματοποιήθηκαν σ’ όλα τα
τμήματα. Μερικές ομάδες από κάθε τμήμα καθυστέρησαν ή δεν ολοκλήρωσαν ποτέ
όλα τα ζητούμενα της Δραστηριότητας 2 (2-3 ομάδες από κάθε τμήμα).
Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτήσεων κατανόησης στα φυλλάδια
εργασίας από κάθε ομάδα μαθητών, την παρατήρηση της εργασίας των ομάδων μέσα
στην τάξη, και των τροποποιήσεων που έκανε κάθε ομάδα για τα προγράμματα που
δίνονταν στις Δραστηριότητες 1 και 2, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές
κατάλαβαν αρκετά πράγματα για τα στοιχεία του περιβάλλοντος του Scratch και των
δομών προγραμματισμού που διδάχθηκαν (Τι είναι Διαδικασία και ποια είναι τα είδη
της - απλή και με παραμέτρους, πως συνδέεται με το κυρίως πρόγραμμα και πως την
καλούμε να εκτελεστεί. Επιπλέον ενασχόληση με εντολές από τις παλέτες Άλλες
εντολές, Δεδομένα, Πένα, Έλεγχος και Κίνηση). Δεν έγινε σίγουρα καλά κατανοητό
το πώς περνάμε τιμές από το πληκτρολόγιο στις παραμέτρους μίας διαδικασίας. (Στη
δραστηριότητα 2 καλείται ο χρήστης να δώσει τιμές για 3 μεταβλητές επαναλήψεις,
βήματα, μοίρες. Οι τιμές αυτών των μεταβλητών αντιστοιχούνται στις παραμέτρους
number1, number2, number3 τις διαδικασία Σχήμα).
Δυσκολίες
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Σε όλα τα τμήματα υπήρξαν πολλές απορίες για το πως θα προχωρήσουν στην
Δραστηριότητα 2. Δεν υπήρξε κατανόηση του μηχανισμού απόδοσης τιμών στις
παραμέτρους μιας διαδικασίας και εκεί πάνω εστιάζονταν οι απορίες. Όπως
διαπιστώθηκε από τον διδάσκοντα μετά από ενδελεχή μελέτη αυτό οφείλεται στην
λανθασμένη δομή της διαδικασίας Σχήμα έτσι όπως αυτή δινόταν στους μαθητές στη
Δραστηριότητα 2, καθώς και στην προβληματική διατύπωση δύο ερωτήσεων μέσα
στη Δραστηριότητα 2 (αυτές ήταν αργότερα και ερωτήσεις κατανόησης στο Φύλλο
εργασίας που συμπλήρωσαν εσφαλμένα οι μαθητές/τριες). Λόγω αυτών των λαθών
στη διατύπωση των ερωτήσεων και στη δομή της Διαδικασίας χάθηκε σημαντικός
χρόνος για τους μαθητές/τριες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν επαρκώς τι
αναζητούν να βρουν και έπεφταν σε σύγχυση ως προς το πώς θα συνεχίσουν.
Οι λάθος διατυπωμένες ερωτήσεις ήταν:
Ερώτηση 5.1.2: Οι μεταβλητές “επαναλήψεις”, “βήματα” και “μοίρες” που
βρίσκονται στην εντολή Σχήμα (Επαναλήψεις, βήματα, μοίρες) τι τιμές θα έχουν, όταν
εκτελείται η Διαδικασία Σχήμα;
Ερώτηση 5.1.3: Σε τι πιστεύετε ότι χρησιμεύουν οι παράμετροι number1, number2,
number3 που έχουν προστεθεί στη Διαδικασία Σχήμα; Αντιστοιχούν σε κάποιες
μεταβλητές και αν ναι με ποια σειρά; (Βλέπε εικόνα 5.1.3).
Η λάθος δομή (εικόνα 5.2.1) και η σωστή δομή της διαδικασίας Σχήμα (εικόνα 5.2.2)
φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

Εικόνα 5.2.1 Λάθος δομή διαδικασίας

Εικόνα 5.2.2 Σωστή δομή διαδικασίας

Σχήμα

Σχήμα
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Οι απορίες όπως ειπώθηκε ήταν πολλές και οι διατυπώσεις αλλά και οι εξηγήσεις για
αυτές κυμάνθηκαν σε αρκετά φυσιολογικά χρονικά πλαίσια. Ο διδάσκων δαπάνησε
τουλάχιστον 7-10 λεπτά σε κάθε τμήμα, προκειμένου να λύσει όλες τις απορίες των
μαθητών/τριών.
Στο συγκεκριμένο διδακτικό μονόωρο είναι απαραίτητο να αλλάξει η Δραστηριότητα
2 και ως προς τη δομή της Διαδικασίας Σχήμα και ως προς τις παραπάνω 2 ερωτήσεις
κατανόησης (ο σωστός τρόπος διατύπωσης διατυπώνεται στο 5.1.).
5.2.9 Αναστοχασμός για Υποσενάριο Εργασία στο Scratch
Βαθμός επίτευξης στόχων
Το συγκεκριμένο 5-6ωρο υποσενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και
τους στόχους του και για τα τρία τμήματα.. Ο διδακτικός χρόνος αποδείχθηκε
επαρκής για το ΣΤ1 (5 ώρες) και το ΣΤ3 (6 ώρες), επειδή τηρήθηκε αυστηρά το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εργασίας για το Scratch που τέθηκε. Στην
περίπτωση του ΣΤ2 απαιτήθηκαν συνολικά 7 διδακτικές ώρες για την ολοκλήρωση
των εργασιών τους λόγω της μεγαλύτερης συνθετότητας των εργασιών αρκετών
ομάδων του τμήματος (τουλάχιστον 5 ομάδες μαθητών/τριών).
Ενδιαφέρον των μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων επέδειξαν εντονότατο ενδιαφέρον και
συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των
εργασιών τους στο Scratch. Η συνεργασία μεταξύ των μελών των περισσότερων
ομάδων κρίνεται ως επιτυχής και όλα τα ζητούμενα από το φυλλάδιο εργασίας
πραγματοποιήθηκαν σ’ όλα τα τμήματα. Υπήρξαν τουλάχιστον 5 ομάδες
μαθητών/τριών (1 τουλάχιστον σε κάθε τμήμα), των οποίων οι μαθητές/τριες ζήτησαν
να εργαστούν μεμονωμένα για την υλοποίηση της εργασίας τους είτε λόγω
διαφωνιών μέσα στην ομάδα για το τι θα δημιουργήσουν είτε λόγω αδυναμίας
συνεργασίας (πχ. μη ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι, μεγάλη απόσταση μεταξύ των
κατοικιών των μαθητών/τριών ώστε να συνεργαστούν και εξωσχολικά, αντιπάθεια
μεταξύ των μελών της ομάδας)
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Μετά την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών/τριών στο Scratch 2 και την
παρατήρηση της συνεργασίας των ομάδων μέσα στην τάξη, εξάγεται το συμπέρασμα
ότι οι μαθητές/τριες:
 Χρησιμοποίησαν ικανοποιητικά την ιστοσελίδα wonderer100.weebly.com για

να βοηθηθούν στη Δημιουργία των Προγραμμάτων τους. Από τα στατιστικά
στοιχεία της σελίδας προκύπτει ότι δέχτηκε γύρω στις 150-200 επισκέψεις
κατά την περίοδο δημιουργίας των εργασιών που ήταν περίπου 5-6 εβδομάδες
για κάθε τμήμα (συμπεριλαμβάνοντας και τις διακοπές του Πάσχα 2014).
Επίσης υπήρξαν και 20 downloads (των διαφόρων φυλλαδίων που είχαν
διδαχθεί πριν την εργασία στο Scratch 2).
 Είχαν την ευκαιρία μέσα στην τάξη να μπουν στην διαδικτυακή κοινότητα του

Scratch μέσα στην ιστοσελίδα http://scratch.mit.edu και να παρατηρήσουν
πως μπορούν να εντοπίσουν και να μελετήσουν παραδείγματα προγραμμάτων
άλλων χρηστών. Λίγοι μαθητές/τριες αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα
βοήθειας στον ελεύθερο χρόνο τους, όπως προκύπτει από ερωτήση που έγινε
προφορικά από το διδάσκοντα σε κάθε τμήμα λίγο πριν την ολοκλήρωση των
εργασιών. Συνολικά 10-12 μαθητές/τριες αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα
κυρίως από το ΣΤ2 (9 άτομα).
 Χρησιμοποίησαν πολύ λίγο τον κοινό λογαριασμό στην διαδικτυακή

κοινότητα του Scratch2. Δύο μαθήτριες από το ΣΤ2 ανέβασαν 3 διαφορετικές
ολοκληρωμένες εργασίες (διαλόγους) στο λογαριασμό και 3-4 μαθητές από το
ΣΤ1 και ΣΤ3 ξεκίνησαν 3 άλλες εργασίες online χωρίς να τις ολοκληρώσουν
ποτέ.
 Παρέδωσαν οι περισσότεροι τις εργασίες τους (εκτός από 7 άτομα) είτε κατά

ομάδες (οι περισσότεροι) είτε μεμονωμένα (10 άτομα). Οι εργασίες (35 στο
σύνολο) ήταν οι περισσότερες ολοκληρωμένες και λειτουργικές σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό (23 από το σύνολο). Το ένα τρίτο των
εργασιών (12) ήταν προβληματικές ή μη λειτουργικές.
 Δεν υπήρξε καθόλου επικοινωνία έξω από την τάξη για ερωτήσεις - απορίες

σχετικά με τις εργασίες ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τον διδάσκοντα αν
και υπήρχε η δυνατότητα μέσω email ή μέσω μηνύματος στον πίνακα
ανακοινώσεων της ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com. Κατά πάσα
πιθανότητα αυτό

οφείλεται στον

δισταγμό

των

μαθητών/τριών

να

χρησιμοποιήσουν τέτοιους τρόπους επικοινωνίας λόγω του νεαρού της
ηλικίας τους, αλλά και στο γεγονός ότι υπήρξε πολύ μεγάλη προσπάθεια
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υποστήριξης των εργασιών τους μέσα στην τάξη από τον διδάσκοντα, όταν οι
μαθητές/τριες ήθελαν βοήθεια.
 Απάντησαν όλοι προσεκτικά και επιμελώς στα δύο ανώνυμα ερωτηματολόγια

που τους δόθηκαν στο τέλος της εργασίας τους και τα παρέδωσαν στον
διδάσκοντα για να τα επεξεργαστεί.
Δυσκολίες
Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε σε όλα τα τμήματα ήταν οι πολλές αρχικές
απορίες των μαθητών/τριών σχετικά με τις εργασίες τους. Για παράδειγμα, πως θα
ξεκινήσουν τις εργασίες τους, τι είδους εργασίες θα κάνουν, αν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν παραδείγματα από αυτά που έχουν διδαχθεί, αν μπορούν να
εργαστούν στον ελεύθερο χρόνο τους κτλ. Όταν οι μαθητές/τριες προχώρησαν στις
εργασίες τους οι απορίες έλαβαν το χαρακτήρα ερωτήσεων για τη δομή και τη
λειτουργία των προγραμμάτων τους. Ενδεικτικά, ζητούσαν την συμβουλή ή την
παρέμβαση του διδάσκοντα σε σημεία που είτε τα προγράμματα τους δεν
λειτουργούσαν είτε δεν ήξεραν τι είδους εντολές να χρησιμοποιήσουν για να
φτιάξουν ότι ήθελαν. Οι απορίες επιλύθηκαν από τον διδάσκοντα άμεσα και κατά
ομάδα ή συζητήθηκαν στα πλαίσια όλου του τμήματος για να απαντηθούν παρόμοιες
απορίες πριν καν εκφραστούν. Έγινε προσπάθεια από τον διδάσκοντα να μην
δίνονται έτοιμες λύσεις σε θέματα προγραμματιστικού χαρακτήρα στους μαθητές,
αλλά να τους γίνονται προτάσεις ώστε κατά το δυνατόν μόνες τους οι ομάδες να
καταλήγουν στην λύση του προβλήματος.
Μία επιπλέον κοινή δυσκολία που αντιμετώπισαν μαθητές/τριες από όλα τα τμήματα
ήταν ο δισταγμός τους λόγω του νεαρού της ηλικίας τους (13 χρονών οι
περισσότεροι) και λόγω άγνοιας ίσως, για τη χρήση ιστοσελίδων όπως της
διαδικτυακής κοινότητας του Scratch 2 είτε της ιστοσελίδας του μαθήματος
wonderer100.weebly.cοm για να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν αρχεία. Κάτι τέτοιο
θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο για μαθητές/τριες δημοτικού.
Σε όλα τα τμήματα οι απορίες ήταν πολλές αλλά σ’ αυτές τις διδακτικές ώρες ο ρόλος
του διδάσκοντα ήταν αποκλειστικά να παρακολουθεί την πορεία της εξέλιξης των
εργασιών και να συμβουλεύει/ δίνει οδηγίες/ παρεμβαίνει εκεί που χρειαζόταν ή να
απαντάει στις ερωτήσεις – απορίες των μαθητών/τριών.
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Στο συγκεκριμένο διδακτικό 5-6ωρο δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει κάτι.

5.3

Ανάλυση

Δεδομένων

από

Ερωτηματολόγιο

Αξιολόγησης Εργασίας στο Scratch
Εισαγωγικές παρατήρησεις:
I.

Στους πίνακες που ακολουθούν όπου εμφανίζεται Ν = πλήθος απαντήσεων
και όπου εμφανίζεται το %, πρόκειται για το ποσοστό % που αντιστοιχεί
σε κάθε απάντηση. Επίσης όπου αναφέρεται ΔΓ/ΔΑ = Δεν Γνωρίζω/ Δεν
Απαντώ.

II.

Για κάθε ερώτηση αξιολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί Κλίμακα Αξιολόγησης
Τύπου Likert με 4 ή 5 βαθμίδες. (1-4 ή 1-5).

III.

Οι Μαθητές/τριες που συμπλήρωσαν αυτό το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
ήταν στο σύνολο 54. Οι Εργασίες που δημιούργησαν ήταν 35 στο σύνολο. Η
Αξιολόγηση των μαθητών για τις εργασίες τους έλαβε υπ’ όψιν τον αριθμό
των μαθητών (Αγοριών, Κοριτσιών, Σύνολο) και η Αξιολόγηση των εργασιών
από τον Διδάσκοντα έλαβε υπ΄όψιν τον Αριθμό των εργασιών (Κατά Τμήμα
και ως Σύνολο). Και στην μία και στην άλλη περίπτωση αξιολόγησης τα
στοιχεία αυτά φαίνονται στους πίνακες αξιολόγησης που έχουν προκύψει .

5.3.1 Αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της
Εργασίας στο Scratch για τις εργασίες τους
Ερώτηση Αξιολόγησης 4: Μέσα από την εργασία τριμήνου κατανόησες καλύτερα τις
λειτουργίες του Scratch;
Πίνακας 5.3.1 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν
Αγόρι

24

Σχεδόν
Μέσος Τυπική
Λίγο Μέτρια
Καθόλου
Όρος Απόκλιση
%(Ν)
%(Ν)
%(Ν)
0,00%
0,00% 0,00%
4,58
0,49
(0)
(0)
(0)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

41,67%
(10)

58,33%
(14)

0,00%
(0)
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Κορίτσι

30

4,41

0,72

Σύνολο

54

4,49

0,63

0,00%
(0)
0,00%
(0)

3,33%
(1)
1,85%
(1)

3,33%
(1)
1,85%
(1)

40,00%
(12)
40,74%
(22)

50,00%
(15)
53,70%
(29)

3,33%
(1)
1,85%
(1)

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές/τριες εκτίμησαν ότι η εργασία
τριμήνου τους βοήθησε πολύ (53,70%) ή αρκετά (40,74) στην κατανόηση των
λειτουργιών του Scratch, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.1 και το Γράφημα 5.3.1.
Μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν
στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53).

60,00%

53,70%
40,74%

40,00%
20,00%
0,00%

1,85%
Πολύ (%)

1,85%
Αρκετά
(%)

0,00%
Μέτρια
(%)

1,85%

Λίγο (%)
Σχεδόν
Καθόλου
(%)

ΔΓ/ΔΑ (%)

Γράφημα 5.3.1 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Ερώτηση Αξιολόγησης 5: Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση
του έργου σου κατάφερες να τα επιλύσεις;
Πίνακας 5.3.2 Αποτελέσματα ερώτησης 5 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Σχεδόν
Τυπική
Κανένα
Απόκλιση
%(Ν)

Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Αγόρι

24

4,25

0,66

Κορίτσι

30

4,00

0,86

0,00%
(0)
0,00%
(0)

Λίγα
%(Ν)

Κάποια
%(Ν)

Αρκετά
% (Ν)

Όλα
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

0,00%
(0)
3,33%
(1)

12,50%
(3)
26,67%
(8)

50,00%
(12)
36,67%
(11)

37,50%
(9)
33,33%
(10)

0,00%
(0)
0,00%
(0)
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54

Σύνολο

4,11

0,00%
(0)

0,79

1,85%
(1)

20,37%
(11)

42,59%
(23)

35,19%
(19)

0,00%
(0)

Οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι είτε κατάφεραν να επιλύσουν όλα (35,19%) ή
αρκετά (42,59%) από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της εργασίας τους στο Scratch, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.2 και το
Γράφημα 5.3.2. Το 20,37% των μαθητών/τριών απάντησαν ότι επιλύσανε μόνο
κάποια από τα προβλήματα των εργασίων τους.

42,59%

45,00%
40,00%

35,19%

35,00%
30,00%
25,00%

20,37%

20,00%
15,00%
10,00%
1,85%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Όλα (%)

Αρκετά
(%)

Κάποια
(%)

Λίγα (%)

Σχεδόν
Κανένα (%)

ΔΓ/ΔΑ (%)

Γράφημα 5.3.2 Αποτελέσματα ερώτησης 5 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Ερώτηση Αξιολόγησης 6: Εκτέλεση και Λειτουργία του Προγράμματος: Πώς θα
χαρακτηρίζατε τον τρόπο με τον οποίο τρέχει το πρόγραμμα σας; Κάνει όλα όσα
θέλατε; Βγάζει λάθη;
Πίνακας 5.3.3 Αξιολόγηση Εκτέλεσης και Λειτουργίας του Προγράμματος από τους
μαθητές/τριες - ΕΑ6 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Αγόρι

24

3,13

0,67

Κορίτσι

30

3,13

0,81

Μέτριο
%(Ν)
0,00%
(0)
0,00%
(0)

Ικανοποιητικό
%(Ν)
16,67%
(4)
26,67%
(8)

Καλό
%(Ν)
54,17%
(13)
33,33%
(10)

Πολύ
ΔΓ/ΔΑ
Καλό
%(Ν)
%(Ν)
29,17% 0,00%
(7)
(0)
40,00% 0,00%
(12)
(0)
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Σύνολο

54

3,13

0,00%
(0)

0,75

22,22%
(12)

42,59%
(23)

35,19%
(19)

0,00%
(0)

Οι μαθητές/τριες θεώρησαν σε σημαντικό ποσοστό ότι η εκτέλεση και λειτουργία
του προγράμματος τους ήταν σε Πολύ καλό (35,19%) επίπεδο, δηλαδή ότι το
πρόγραμμα

εκτελούνταν

σωστά,

παρουσίαζε

σωστά

αποτελέσματα

και

ανταποκρινόταν στις λειτουργίες που είχαν ορίσει να κάνει, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 5.3.3 και το Γράφημα 5.3.3. Παράλληλα ένα μεγαλύτερο ποσοστό
μαθητών/τριών απάντησαν ότι η εργασία τους βρισκόταν σε

Καλό (42,59%)

επίπεδο. Δηλαδή ότι εκτελούνταν σωστά και εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα και
ανταποκρινόταν στις περισσότερες λειτουργίες του. Υπήρξε όμως και ένα σημαντικό
ποσοστό μαθητών/τριών 22,22% που θεώρησαν ότι ήταν απλά σε Ικανοποιητικό
επίπεδο η εκτέλεση και η λειτουργία του προγράμματος τους με κάποια λάθη να
Ικανοποιητικό (%)
22,22%

Μέτριο
(%)
0,00%

Πολύ
Καλό (%)
35,19%

ΔΓ/ΔΑ (%)
0,00%

Καλό (%)
42,59%

υπάρχουν ή προβλήματα στην λειτουργία.
Γράφημα 5.3.3 Αξιολόγηση Εκτέλεσης και Λειτουργίας του Προγράμματος από τους
μαθητές/τριες - ΕΑ6 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch

Κλίμακα Αξιολόγησης:
• Πολύ Καλό (4) - Το πρόγραμμα εκτελείται σωστά και εμφανίζει τα σωστά
αποτελέσματα. Ανταποκρίνεται σε όλες τις λειτουργίες που έχετε ορίσει.
• Καλό (3) - Το πρόγραμμα εκτελείται και εμφανίζει σωστά αποτελέσματα.
Ανταποκρίνεται στις περισσότερες λειτουργίες που έχετε ορίσει.
• Ικανοποιητικό (2) - Το πρόγραμμα εκτελείται αλλά βγάζει λάθη ή κάποιες
λειτουργίες δεν ικανοποιούνται.
• Μέτριο (1) - Το πρόγραμμα δεν εκτελείται καθόλου ή βγάζει λάθος
αποτελέσματα.
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Ερώτηση Αξιολόγησης 7: Οργανωμένος και Κατανοητός Κώδικας: Όταν κάποιος θα
διαβάσει τον κώδικά σας καταλαβαίνει τι θέλατε να φτιάξετε; Ήταν σωστά γραμμένος;
Πίνακας 5.3.4 Αξιολόγηση Οργανωμένου και Κατανοητού Κώδικα από τους
μαθητές/τριες – ΕΑ7 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Αγόρι

24

3,25

0,66

Κορίτσι

30

3,40

0,49

Σύνολο

54

3,33

0,58

Μέτριο
%(Ν)
0,00%
(0)
0,00%
(0)
0,00%
(0)

ΙκανοποιΠολύ
Καλό
ΔΓ/ΔΑ
ητικό
Καλό
%(Ν)
%(Ν)
%(Ν)
%(Ν)
12,50% 50,00% 37,50% 0,00%
(3)
(12)
(9)
(0)
60,00% 40,00% 0,00%
0,00% (0)
(18)
(12)
(0)
55,56% 38,89% 0,00%
5,56% (3)
(30)
(21)
(0)

Οι μαθητές/τριες στην πλειοψηφία τους απάντησαν ότι το επίπεδο οργάνωσης και
κατανόησης του κώδικα του προγράμματος τους ήταν Καλό (55,56%) αν και θα
μπορούσε να δεχτεί μερικές βελτιώσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.4 και το
Γράφημα 5.3.4. Παράλληλα όμως υπήρξε και ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών
που θεώρησε ότι ο κώδικας του προγράμματος τους ήταν σε επίπεδο Πολύ Καλό
(38,89%), δηλαδή ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένος και ότι κάποιος θα μπορούσε να
τον καταλάβει άνετα χωρίς να χρειαστούν αλλαγές στη δομή του.
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60,00%

55,56%

50,00%

38,89%

40,00%

30,00%
20,00%
10,00%

5,56%

0,00%

0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Μέτριο
(%)

0,00%
ΔΓ/ΔΑ (%)

Γράφημα 5.3.4 Αξιολόγηση Οργανωμένου και Κατανοητού Κώδικα από τους
μαθητές/τριες – ΕΑ7 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch

Κλίμακα Αξιολόγησης
• Πολύ Καλό (4) - Ο κώδικας είναι σωστά οργανωμένος (οι εντολές στην σωστή
σειρά, κατάλληλη επιλογή εντολών κτλ.) και θα μπορούσε κάποιος διαβάζοντάς τον
να καταλάβει τι κάνει το πρόγραμμα.
• Καλό (3) - Ο κώδικας είναι οργανωμένος και κατανοητός κατά την ανάγνωση αλλά
επιδέχεται μικρές βελτιώσεις.
• Ικανοποιητικό (2) - Ο κώδικας είναι κατανοητός μόνο από κάποιον που ξέρει τι
υποτίθεται πως κάνει το πρόγραμμα. Δεν έχουν σβηστεί εντολές που δεν τρέχουν ή
είναι άσχετες.
• Μέτριο (1) - Ο κώδικας είναι άσχημα οργανωμένος (διάσπαρτες εντολές, εντολές
που δεν τρέχουν με την υπάρχουσα δομή τους) και είναι πολύ δύσκολο να διαβαστεί
και να γίνει κατανοητός.
Ερώτηση Αξιολόγησης 8: Χρήση Προγραμματιστικών Δομών: Έχετε χρησιμοποιήσει
δομές ελέγχου, επανάληψης [οι κίτρινες εντολές]; Για παράδειγμα (Επανάλαβε, Εάν...,
Εάν...Αλλιώς, Τελεστές κτλ.)
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Πίνακας 5.3.5 Αξιολόγηση Χρήσης Προγραμματιστικών Δομών – ΕΑ8 του
Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Αγόρι

24

3,63

0,56

Κορίτσι

30

3,57

0,56

Σύνολο

54

3,59

0,56

Μέτριο
%(Ν)
0,00%
(0)
0,00%
(0)
0,00%
(0)

Ικανοποιητικό
%(Ν)
4,17% (1)
3,33% (1)
3,70% (2)

Καλό
%(Ν)

Πολύ
Καλό
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

29,17%
(7)
36,67%
(11)
33,33%
(18)

66,67%
(16)
60,00%
(18)
62,96%
(34)

0,00%
(0)
0,00%
(0)
0,00%
(0)

Οι μαθητές/τριες σε πολύ μεγάλο ποσοστό απάντησαν ότι το επίπεδο χρήσης
προγραμματιστικών δομών στις εργασίες τους ήταν Πολύ Καλό (55,56%), ή ότι
ήταν έστω Καλό (33,33%), όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.5 και το Γράφημα 5.3.5.
Δηλαδή ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 3 ή 2 προγραμματιστικές δομές
αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

ΔΓ/ΔΑ0,00%
(%)
Μέτριο0,00%
(%)
Ικανοποι- 3,70%
ητικό (%)
33,33%

Καλό (%)
Πολύ
Καλό (%)
0,00%

62,96%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Γράφημα 5.3.5 Αξιολόγηση Χρήσης Προγραμματιστικών Δομών – ΕΑ8 του
Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης
• Πολύ Καλό (4) - Χρησιμοποιούνται τρεις ή περισσότερες διαφορετικές
προγραμματιστικές δομές.
• Καλό (3) - Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές προγραμματιστικές δομές.
• Ικανοποιητικό (2) - Χρησιμοποιείται μία ή καμία δομή, αλλά οι εντολές
εκτελούμενες με τη σειρά, είναι στη σωστή χρονική ακολουθία.
• Μέτριο (1) - Οι εντολές εκτελούμενες με τη σειρά δεν είναι χρονικά Σελίδα
σωστές| (πχ.
139 ο
χαρακτήρας μας απαντάει πριν ερωτηθεί).

Ερώτηση Αξιολόγησης 9: Αυθεντικότητα του Κώδικα του Έργου: Γράψατε τον
κώδικα μόνοι σας; Δανειστήκατε κομμάτια έτοιμου, γραμμένου κώδικα από έργα
άλλων κτλ;
Πίνακας 5.3.6 Αξιολόγηση Αυθεντικότητας Κώδικα από τους μαθητές/τριες – ΕΑ9
του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Αγόρι

24

3,17

0,82

Κορίτσι

30

3,07

0,51

Σύνολο

54

3,11

0,66

Μέτριο
%(Ν)
4,17%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

ΙκανοποιΠολύ
ητικό
Καλό
Καλό
%(Ν)
%(Ν)
%(Ν)
12,50% 41,67% 37,50%
(3)
(10)
(9)
10,00% 73,33% 16,67%
(3)
(22)
(5)
11,11% 59,26% 25,93%
(6)
(32)
(14)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)
4,17%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

Οι μαθητές/τριες στην πλειοψηφία τους απάντησαν ότι το επίπεδο αυθεντικότητας
του κώδικα του έργου τους ήταν Καλό (59,26%), δηλαδή ότι δανείστηκαν μικρά
κομμάτια κώδικα από έτοιμα προγράμματα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.6 και το
Γράφημα 5.3.6. Το 11,11% των μαθητών/τριών θεώρησαν ότι το επίπεδο
αυθεντικότητας των δικών τους εργασιών ήταν απλά Ικανοποιητικό, δηλαδή
απάντησαν ότι έκαναν σημαντική χρήση έτοιμου κώδικα από άλλα προγράμματα.
Υπήρξε και ένα ποσοστό των μαθητών/τριών με επίπεδο Πολύ Καλό (25,93%), που
απάντησαν ότι η εργασία τους ήταν πρωτότυπη ως προς τον κώδικα που ενσωμάτωνε.
Μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν
στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του Μέσου όρου και της Τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53).
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Ικανοποιητικό (%)
11,11%

Μέτριο
(%)
1,85%

ΔΓ/ΔΑ (%)
1,85%

Πολύ
Καλό (%)
25,93%

Καλό (%)
59,26%

Γράφημα 5.3.6 Αξιολόγηση Αυθεντικότητας Κώδικα από τους μαθητές/τριες – ΕΑ9
του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης
• Πολύ Καλό (4) - Ο κώδικας του έργου είναι αυθεντική σύλληψη, χωρίς να
περιέχει αντεγραμμένα κομμάτια από άλλα έργα.
• Καλό (3) - Ο κώδικας του έργου είναι αυθεντική σύλληψη σε μεγάλο βαθμό, αλλά
έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένες εντολές από άλλα έργα. Έχει γίνει αναφορά στους
αρχικούς δημιουργούς.
• Ικανοποιητικό (2) - Ο κώδικας του έργου δεν είναι αυθεντική σύλληψη. Έχουν
χρησιμοποιηθεί αρκετά κομμάτια κώδικα από άλλα έργα, αλλά έχει γίνει αναφορά
στους αρχικούς δημιουργούς.
• Μέτριο (1) - Ο κώδικας του έργου δεν είναι αυθεντική σύλληψη. Έχει γίνει
εκτενής αντιγραφή κώδικα τρίτων, χωρίς να τους δίνονται τα εύσημα.
Ερώτηση Αξιολόγησης 10: Χρήση Αντικειμένων - Χαρακτήρων: Αναφέρεται σε
οποιοδήποτε αντικείμενο έχετε μέσα στο έργο σας, εκτός από το υπόβαθρο
(background).
Πίνακας 5.3.7 Αξιολόγηση Χρήσης Αντικειμένων – Χαρακτήρων από τους
μαθητές/τριες – ΕΑ10 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch

Αγόρι
Κορίτσι
Σύνολο

Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

24

3,38

0,86

30

3,24

1,01

54

3,30

0,94

ΙκανοποιΠολύ
Καλό
ΔΓ/ΔΑ
ητικό
Καλό
%(Ν)
%(Ν)
%(Ν)
%(Ν)
4,17%
12,50% 25,00% 58,33% 0,00%
(1)
(3)
(6)
(14)
(0)
10,00% 10,00% 23,33% 53,33% 3,33%
(3)
(3)
(7)
(16)
(1)
7,41%
11,11% 24,07% 55,56 1,85%
(4)
(6)
(13)
(30)
(1)

Τυπική Μέτριο
Απόκλιση %(Ν)
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Οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό 55,56% δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει
πάνω από τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες ο καθένας με διαφορετικές λειτουργίες,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.7 και το Γράφημα 5.3.7. Παράλληλα ένα 24,07% των
μαθητών/τριών έχουν κάνει χρήση 3 διαφορετικών χαρακτήρων που θα μπορούσε να
έχουν και την ίδια λειτουργία. Καταγράφονται και 2 μικρότερα ποσοστά
μαθητών/τριών 11,11% και 7,41% που είτε έχουν κάνει χρήση 2 ή λιγότερων
διαφορετικών ή ίδιων χαρακτήρων με παρόμοιες λειτουργίες.
Μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν λήφθηκε υπ' όψιν
στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του Μέσου όρου και της Τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53).

60,00%

55,56%

50,00%
40,00%
24,07%

30,00%

20,00%

11,11%

7,41%
1,85%

10,00%
0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Μέτριο
(%)

ΔΓ/ΔΑ (%)

Γράφημα 5.3.7 Αξιολόγηση Χρήσης Αντικειμένων – Χαρακτήρων από τους
μαθητές/τριες – ΕΑ10 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch

Κλίμακα Αξιολόγησης
Πολύ Καλό (4) - Έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες,
που ο καθένας εκτελεί διαφορετική λειτουργία.
• Καλό (3) - Έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες, που ο
καθένας εκτελεί μία λειτουργία (θα μπορούσε μεταξύ δύο η λειτουργία να είναι
παρόμοια).
• Ικανοποιητικό (2) - Έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από δύο διαφορετικοί χαρακτήρες,
που ο καθένας εκτελεί μία παρόμοια λειτουργία.
• Μέτριο (1) - Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο ένας χαρακτήρας ή παραπάνω από ένας
αλλά με παρόμοια ή ίδια λειτουργία.
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Ερώτηση Αξιολόγησης 11: Δημιουργικότητα στη Σύλληψη της Ιδέας/ Ελκυστικότητα
Έργου: Πόσο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό ήταν αυτό που φτιάξατε;
Πίνακας 5.3.8 Αξιολόγηση Δημιουργικότητας και Σύλληψης Ιδέας από τους
μαθητές/τριες – ΕΑ11 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλισ
η

Αγόρι

24

3,04

1,00

Κορίτσι

30

3,03

0,60

Σύνολο

54

3,04

0,80

Μέτρι
ο
%(Ν)
8,33%
(2)
0,00%
(0)
3,70%
(2)

Ικανοποι
ητικό
%(Ν)
20,83%
(5)
16,67%
(5)
18,52%
(10)

Καλό
%(Ν)

Πολύ
Καλό
%(Ν)

ΔΓ/Δ
Α
%(Ν)

25,00
% (6)
63,33
% (19)
46,30
% (25)

41,67
% (10)
20,00
% (6)
29,63
% (16)

4,17%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

Οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό 46,30% απάντησαν ότι τα έργα τους ήταν σε
Καλό επίπεδο Δημιουργικότητας και σύλληψης ιδέας, ότι ήταν διασκεδαστικά και
τραβάνε την προσοχή του χρήστη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.8 και το Γράφημα
5.3.8. Το 29,63% των μαθητών/τριών δήλωσαν ότι οι εργασίες τους ήταν Πολύ
Καλές σε επίπεδο Δημιουργικότητας και Σύλληψης της αρχικής τους ιδέας, καθώς
και πολύ διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες. Το 18,52% των μαθητών/τριών
αναγνώρισαν ότι οι εργασίες τους ήταν απλά Ικανοποιητικές. Δηλαδή δεν ήταν και
πολύ δημιουργικές ή ενδιαφέρουσες με το χρήστη να χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον
του.
Μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν
στο δείγμα που εξετάστηκε για να υπολογιστούν ο Μέσος όρος και η Τυπική
απόκλιση (Σύνολο (Ν) = 53).
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ΔΓ/ΔΑ (%)
Μέτριο
(%)

1,85%

3,70%

Ικανοποιητικό (%)

18,52%

46,30%

Καλό (%)
Πολύ
Καλό (%)
0,00%

29,63%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Γράφημα 5.3.8 Αξιολόγηση Δημιουργικότητας και Σύλληψης Ιδέας από τους
μαθητές/τριες – ΕΑ11 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch

Κλίμακα Αξιολόγησης
• Πολύ Καλό (4) - Το έργο παρουσιάζει δημιουργικότητα και φαντασία στη
σύλληψη της ιδέας. Είναι διασκεδαστικό, έξυπνο και κρατάει το ενδιαφέρον του
χρήστη μέχρι τέλους.
• Καλό (3) - Το έργο παρουσιάζει δημιουργικότητα και φαντασία στη σύλληψη της
ιδέας σε αρκετά σημεία. Είναι διασκεδαστικό και τραβάει το ενδιαφέρον του
χρήστη.
• Ικανοποιητικό (2) - Το έργο δεν είναι ιδιαίτερα δημιουργικό στη σύλληψη της
ιδέας και ακολουθεί την πεπατημένη (μοιάζει με παραδείγματα που έχουν δοθεί). Ο
χρήστης χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του.
• Μέτριο (1) - Η ιδέα του έργου είναι απλή και κοινότυπη (έχουν ξαναγίνει
παρόμοια έργα). Ο χρήστης μετά την πρώτη φορά δεν ξανασχολείται με το έργο.

Ερώτηση Αξιολόγησης 12: Τεκμηρίωση Προφορική: Κατά πόσο θα μπορούσατε να
εξηγήσετε τι ήταν αυτό που έχετε φτιάξει, ποιες εντολές έχετε χρησιμοποιήσει και γιατί;
Πίνακας 5.3.9 Αξιολόγηση Προφορικής Τεκμηρίωσης από τους μαθητές/τριες –
ΕΑ12 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
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Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Αγόρι

24

3,39

0,77

Κορίτσι

30

3,57

0,56

Σύνολο

54

3,49

0,66

Μέτριο
%(Ν)
4,17%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

Ικανοποιητικό
%(Ν)
4,17% (1)
3,33% (1)
3,70% (2)

Καλό
%(Ν)
37,50%
(9)
36,67%
(11)
37,04
(20)

Πολύ
Καλό
%(Ν)
50,00%
(12)
60,00%
(18)
55,56%
(30)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)
4,17%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

Οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό 55,56% απάντησαν ότι τα έργα τους ήταν σε Πολύ

Καλό επίπεδο Προφορικής Τεκμηρίωσης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.9 και το
Γράφημα 5.3.9. Δηλαδή μπορούν να εξηγήσουν τι κάνει κάθε εντολή στο πρόγραμμα
και γιατί χρησιμοποιείται. Ταυτόχρονα το 37,04% των μαθητών/τριών απάντησαν ότι
βρίσκονται σε Καλό επίπεδο Προφορικής τεκμηρίωσης και ότι μπορούσαν να
εξηγήσουν τις περισσότερες εντολές που είχαν χρησιμοποιήσει και το πώς
λειτουργούσε το πρόγραμμα τους.
Μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν λήφθηκε υπ' όψιν
στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του Μέσου Όρου και της Τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53).
Πολύ…

Καλό (%)
3,70%

37,04%

Ικανοποι-…

1,85%

Μέτριο…

ΔΓ/ΔΑ (%)

1,85%

55,56%

Γράφημα 5.3.9 Αξιολόγηση Προφορικής Τεκμηρίωσης από τους μαθητές/τριες –
ΕΑ12 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
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Κλίμακα Αξιολόγησης
• Πολύ Καλό (4) - Είστε σε θέση να εξηγήσετε τι κάνει κάθε εντολή και για ποιο
λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη για το πρόγραμμά σας.
• Καλό (3) - Θα μπορούσατε να εξηγήσετε τι κάνουν οι περισσότερες εντολές και
πως λειτουργεί το πρόγραμμά σας.
• Ικανοποιητικό (2) - Θα μπορούσατε να εξηγήσετε τι κάνει το πρόγραμμά σας,
αλλά μπερδεύετε τη λειτουργία εντολών.
• Μέτριο Αξιολόγησης
(1) - Θα μπορούσατε
να εξηγήσετε
στο περίπου
κάνει το πρόγραμμά
Ερώτηση
13: Συνεργασία
της Ομάδας:
Όσοι δεντι δημιουργήσατε
ομάδες
σας και υπάρχουν εντολές που δεν γνωρίζετε τη λειτουργία τους.
και δεν συνεργαστήκατε διαλέξτε το "Ατομική εργασία"
Πίνακας 5.3.10 Αξιολόγηση Συνεργασίας της Ομάδας από τους μαθητές/τριες –
ΕΑ13 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλισ
η

Αγόρι

24

3,29

0,96

Κορίτσι

30

3,56

0,90

Σύνολο

54

3,45

0,93

Μέτρι
ο
%(Ν)
4,17%
(1)
6,67%
(2)
5,56%
(3)

Ικανοποι
ητικό
%(Ν)
12,50%
(3)
3,33%
(1)
7,41%
(4)

Καλό
%(Ν)
12,50%
(3)
10,00%
(3)
11,11%
(6)

Πολύ
Καλό
%(Ν)
41,67%
(10)
63,33%
(19)
53,70%
(29)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)
8,33%
(2)
0,00%
(0)
3,70%
(2)

Ατομική
Εργασία
%(Ν)
20,83%
(5)
16,67%
(5)
18,52%
(10)

Οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό 53,70% απάντησαν ότι το επίπεδο συνεργασίας
της ομάδας τους ήταν Πολύ Καλό και ότι ο φόρτος εργασίας μοιράστηκε ισόποσα
ανάμεσα στα μέλη της, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.10 και το Γράφημα 5.3.10. Το
11,11% των μαθητών/τριών δήλωσαν ότι η συνεργασία της ομάδας ήταν σε καλό
επίπεδο αλλά με κάποια μικροπροβλήματα. Παράλληλα τα ποσοστά όπου υπήρχαν
σοβαρά προβλήματα ή δεν υπήρξε συνεργασία της ομάδας ουσιαστικά ήταν 7,41%
και 5,56% αντίστοιχα. Τέλος εντύπωση προκαλεί ότι το 18,52% (10 περιπτώσεις
δηλαδή) προτίμησαν να κάνουν ατομική εργασία, γιατί είτε δεν λειτούργησαν
καθόλου οι ομάδες τους και χωρίστηκαν, είτε ήθελαν εξ αρχής να κάνουν μόνοι την
εργασία τους.
Εξαιρέθηκαν από το δείγμα για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής
απόκλισης σε αυτή την ερώτηση 10 μαθητές/τριες που έκαναν ατομικές εργασίες.
Επίσης δύο απαντήσεις μαθητών/τριών ανήκαν στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν
ελήφθησαν υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε (Σύνολο (Ν) = 42).
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60,00%

53,70%

50,00%
40,00%
30,00%
18,52%
20,00%

11,11%
7,41%

10,00%

5,56%

3,70%

0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Μέτριο
(%)

ΔΓ/ΔΑ (%)

Ατομική
Εργασία
(%)

Γράφημα 5.3.10 Αξιολόγηση Συνεργασίας της Ομάδας από τους μαθητές/τριες –
ΕΑ13 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης
• Πολύ Καλό (4) - Η ομάδα συνεργάστηκε πολύ καλά, ο φόρτος εργασίας
μοιράστηκε ισόποσα μεταξύ των μελών της.
• Καλό (3) - Η ομάδα συνεργάστηκε καλά, με όλα τα μέλη της να συνεισφέρουν.
Θα μπορούσε να υπήρξε κάποια διαφοροποίηση στο διαμοιρασμό του φόρτου
εργασίας.
• Ικανοποιητικό (2) - Η ομάδα συνεργάστηκε αλλά με προβλήματα. Κάποιο μέλος
φαίνεται οτι δεν συμμετείχε όσο θα έπρεπε στις κοινές προσπάθειες.
• Μέτριο (1) - Δεν υπήρξε συνεργασία της ομάδας. Ο καθένας έφτιαξε κάτι μόνος
του ή ασχολήθηκε μόνο ένα μέλος.

Ερώτηση Αξιολόγησης 14.1: Παραδόθηκε η εργασία;
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Πίνακας 5.3.11 Αποτελέσματα ερώτησης 14.1 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Σύνολο
Ν
Αγόρι

24

Κορίτσι

30

Σύνολο

54

ΝΑΙ
%(N)
79,17%
(19)
93,33%
(28)
87,04%
(47)

ΟΧΙ
%(Ν)
16,67%
(4)
6,67%
(2)
11,11%
(6)

ΔΓ/ΔΑ
%(N)
4,17%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

Το 87,04% των μαθητών/τριών δήλωσαν ότι παρέδωσαν ολοκληρωμένη την εργασία
τους, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.11 και το Γράφημα 5.3.11. Αντίθετα ένα
ποσοστό 11,11% των μαθητών απάντησαν ότι δεν παρέδωσαν την εργασία τους για
λόγους που εξετάζονται στην ερώτηση ΕΑ14.2.

1,85%
11,11%

ΝΑΙ (%)
ΟΧΙ (%)
ΔΓ/ΔΑ (%)
87,04%

Γράφημα 5.3.11 Αποτελέσματα ερώτησης 14.1 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Ερώτηση Αξιολόγησης 14.2: Αν όχι, για ποιο λόγο δεν παραδόθηκε η εργασία; (Θα
μπορούσατε να κυκλώσετε έναν ή και περισσότερους λόγους).
Πίνακας 5.3.12 Αποτελέσματα ερώτησης 14.2 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Αγόρι
%(Ν)

Κορίτσι
%(Ν)

Σύνολο
%(Ν)
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α) Προσπάθησα να
την κάνω αλλά δεν
τα κατάφερα

40,00%
(2)

100,00%
(2)

57,14%
(4)

β) Δεν μπόρεσα να
εγκαταστήσω το
Scratch

0,00%
(0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

20,00%
(1)

0,00%
(0)

14,29%
(1)

20,00%
(1)

0,00%
(0)

14,29%
(1)

γ) Δεν είχα
υπολογιστή στο
σπίτι
δ) Δεν με
ενδιέφερε/
Δεν είχα αρκετό
χρόνο

20,00%
0,00%
14,29%
(1)
(0)
(1)
100,00% 100,00% 100,00%
(5)
(2)
(7)

ε) ΔΓ/ΔΑ
Σύνολο

Από τα 7 άτομα που στην ΕΑ14.1 απάντησαν ότι δεν παρέδωσαν την εργασία τους οι
4 με ποσοστό 57,14% δήλωσαν ότι προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να την
κάνουν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.12 και το Γράφημα 5.3.12. Δεν
παρατηρήθηκε η χρήση πολλαπλών λόγων για την μη παράδοση της εργασίας τους.

14,29%

ε) ΔΓ/ΔΑ

14,29%

δ) Δεν με ενδιέφερε/
Δεν είχα αρκετό χρόνο

14,29%

γ) Δεν είχα υπολογιστή στο σπίτι
β) Δεν μπόρεσα να εγκαταστήσω το Scratch

0,00%

57,14%

α) Προσπάθησα να την κάνω αλλά δεν τα
κατάφερα
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Γράφημα 5.3.12 Αποτελέσματα ερώτησης 14.2 του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης
εργασίας στο Scratch
Πίνακας 5.3.13 Συνολικός Πίνακας Μέσων Όρων και Τυπικών Αποκλίσεων για
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εργασίας στο Scratch
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Σύνολο
Ερωτήσεις

Μέσος

Τυπική

Όρος

Απόκλιση

54

3,13

0,75

54

3,33

0,58

54

3,59

0,56

53

3,11

0,66

53

3,30

0,94

53

3,04

0,80

53

3,49

0,66

42

3,45

0,93

μαθητών/τριών
(Ν)

ΕΑ6 Εκτέλεση
και
Λειτουργία
Προγράμματος
ΕΑ7
Οργανωμένος &
Κατανοητός
Κώδικας
ΕΑ8 Χρήση
Προγραμματιστ.
Δομών
ΕΑ9
Αυθεντικότητα
Κώδικα Έργου
ΕΑ10 Χρήση
ΑντικειμένωνΧαρακτήρων
ΕΑ11
Δημιουργ.
Σύλληψη Ιδέας
Ελκυστικότητα
Έργου
ΕΑ12
Τεκμηρίωση
Προφορική
ΕΑ13
Συνεργασία της
Ομάδας

Οι Μέσοι Όροι των απαντήσεων των μαθητών/τριών κυμαίνονται μεταξύ των τιμών
3,13 έως 3,59, όπως φαίνεται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.3.13 και το Γράφημα
5.3.13. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις περισσότερες ερωτήσεις οι μαθητές/τριες
απάντησαν ότι είχαν Καλή ή Πολύ Καλή απόδοση στις εργασίες τους στους
εκάστοτε τομείς που εξετάζουν οι ερωτήσεις.
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4,00
3,50
3,00

3,13

3,33

3,59
3,11

3,30

3,49

3,45

3,04

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

0,75

0,58

0,56

0,66

0,94

0,80

0,66

0,93

0,00

Γράφημα 5.3.13 Παρουσίαση Μέσων Όρων και Τυπικών Αποκλίσεων για τις
απαντήσεις των μαθητών/τριών στις Ερωτήσεις ΕΑ6-ΕΑ13
5.3.2 Αξιολόγηση των Εργασιών των μαθητών/τριών στο Scratch από το
Διδάσκοντα
Παρατήρηση: Η Αξιολόγηση των εργασιών από τον διδάσκοντα έγινε με βάσει μόνο
ορισμένες από τις Ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης έπειτα από
επισκόπηση των εργασιών. Τα 5 κριτήρια που εξετάστηκαν για την Αξιολόγηση
κάθε εργασίας ήταν η Εκτέλεση και Λειτουργία του Προγράμματος (ΕΑ6), ο
Οργανωμένος και Κατανοητός Κώδικας (ΕΑ7), η Χρήση Προγραμματιστικών Δομών
και Εντολών (ΕΑ8), η Αυθεντικότητα του Κώδικα του Έργου (ΕΑ9) και η
Προφορική Τεκμηρίωση (ΕΑ12).
Ερώτηση Αξιολόγησης 6: Εκτέλεση και Λειτουργία του Προγράμματος: Πώς θα
χαρακτηρίζατε τον τρόπο με τον οποίο τρέχει το πρόγραμμα σας; Κάνει όλα όσα
θέλατε; Βγάζει λάθη;
Πίνακας 5.3.14 Αξιολόγηση για Εκτέλεση και Λειτουργία Προγράμματος από τον
Διδάσκοντα – ΕA6
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Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

ΣΤ1

11

2,64

0,77

ΣΤ2

11

2,36

1,07

ΣΤ3

13

2,38

0,73

Σύνολο

35

2,46

0,87

Μέτριο
%(Ν)

Ικανοποιητικό
%(Ν)

Καλό
%(Ν)

Πολύ
Καλό
%(Ν)

9,09%
(1)
27,27%
(3)
15,38%
(2)
17,14%
(6)

27,27%
(3)
27,27%
(3)
30,77%
(4)
28,57%
(10)

54,55%
(6)
27,27%
(3)
53,85%
(7)
45,71%
(16)

9,09%
(1)
18,18%
(2)
0,00%
(0)
8,57%
(3)

Το 45,71% των εργασιών ήταν σε Καλό επίπεδο, δηλαδή λειτουργούσαν και
εμφάνιζαν σωστά αποτελέσματα τις περισσότερες φορές, όπως φαίνεται στον Πίνακα
5.3.14 και το Γράφημα 5.3.14. Επίσης το 28,57% των εργασιών ήταν σε
Ικανοποιητικό επίπεδο, δηλαδή ενώ λειτουργούσαν τα προγράμματα, είχαν κάποια
λάθη ή παραλείψεις. Υπήρξε όμως και ένα διόλου μικρό ποσοστό εργασιών (17,14%)
που ήταν μέτριες, οπότε δεν εκτελούνταν καθόλου ή είχαν λάθος αποτελέσματα.
Πολύ καλές (άψογές) ήταν μόνο το 8,57% των εργασιών: οι δύο κορυφαίες
εργασίες ήταν κανονικά λειτουργικά παιχνίδια στο Scratch 2 με περισσότερες από 3
διαφορετικές πίστες.

45,71%

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%

28,57%

30,00%
25,00%
17,14%

20,00%
15,00%

8,57%

10,00%
5,00%
0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Μέτριο
(%)

Γράφημα 5.3.14 Αξιολόγηση για Εκτέλεση και Λειτουργία Προγράμματος από τον
Διδάσκοντα – Αποτελέσματα για Ερώτηση Aξιολόγησης 6
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Παρακάτω φαίνονται εικόνες από τα δύο παιχνίδια που προέκυψαν από τις 2 ομάδες
με τις καλύτερες εργασίες:
α) Στο παιχνίδι The Mystery of Cheese (Εικόνες 5.3.1 και 5.3.2) οι μαθήτριες του
ΣΤ2 Χρυσούλα και Βασιλική έκαναν εξαιρετική δουλειά. Πρόκειται για ένα παιχνίδι
αποτελούμενο από 9 πίστες όπου ελέγχουμε ένα μικρό ποντικάκι το οποίο προσπαθεί
να διασχίσει κάθε πίστα ώστε στο τέλος να φτάσει στο τυρί του που το περιμένει στο
τέλος του παιχνιδιού.

Εικόνα 5.3.1 Παχνίδι Τhe Mystery of Cheese

Εικόνα 5.3.2 Παιχνίδι Τhe Mystery of Cheese
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β) Μία έκδοση του πασίγνωστου παιχνιδιού Packman (Εικόνα 5.3.3) με 4 πίστες
δημιούργησαν οι μαθήτριες του ΣΤ2 Άννα και Χρυσάνθη οι οποίες έκαναν πολύ
καλή δουλειά. Το γνωστό Packman προσπαθεί να ξεφύγει από το φαντασματάκι και
να φάει όλα τα φρουτάκια σε κάθε πίστα.

Εικόνα 5.3.3 Μία έκδοση του Pacman
Ερώτηση Αξιολόγησης 7: Οργανωμένος και Κατανοητός Κώδικας: Όταν κάποιος θα
διαβάσει τον κώδικά σας καταλαβαίνει τι θέλατε να φτιάξετε; Ήταν σωστά γραμμένος;
Πίνακας 5.3.15 Αξιολόγηση Οργανωμένου και Κατανοητού Κώδικα από τον
Διδάσκοντα – ΕA7
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

ΣΤ1

11

2,64

0,64

ΣΤ2

11

2,55

0,89

ΣΤ3

13

2,08

0,73

Σύνολο

35

2,40

0,80

Μέτριο
%(Ν)
0,00%
(0)
9,09%
(1)
23,08%
(3)
11,43%
(4)

Ικανοποιητικό
%(Ν)
45,45%
(5)
45,45%
(5)
46,15%
(6)
45,71%
(16)

Καλό
%(Ν)
45,45%
(5)
27,27%
(3)
30,77%
(4)
34,29%
(12)

Πολύ
Καλό
%(Ν)
9,09%
(1)
18,18%
(2)
0,00%
(0)
8,57%
(3)

Σε ποσοστό 8,57% και 34,29% το επίπεδο οργάνωσης και κατανόησης του κώδικα
των εργασιών ήταν Καλό και Πολύ Καλό αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον Πίνακα
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5.3.15 και το Γράφημα 5.3.15. Το 45,71% των εργασιών ήταν αυτό όπου το επίπεδο
οργάνωσης και κατανόησης κώδικα ήταν απλά Ικανοποιητικό. Δηλαδή, έπρεπε να
γνωρίζεις τη λειτουργία του προγράμματος για να κατανοήσεις τι χρήση του Κώδικα.
Τέλος, υπήρξε και ένα μικρό ποσοστό 11,43% των εργασιών όπου το επίπεδο
οργάνωσης και κατανόησης του κώδικα ήταν Μέτριο, δηλαδή ήταν άσχημα
οργανωμένος και δύσκολα κατανοήσιμος.

Μέτριο
(%)

11,43%

Ικανοποιητικό (%)

45,71%

34,29%

Καλό (%)

Πολύ
Καλό (%)

8,57%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Γράφημα 5.3.15 Αξιολόγηση Οργανωμένου και Κατανοητού Κώδικα από τον
Διδάσκοντα – Αποτελέσματα για Ερώτηση Aξιολόγησης 7
Ερώτηση Αξιολόγησης 8: Χρήση Προγραμματιστικών Δομών και Εντολών: Έχετε
χρησιμοποιήσει δομές ελέγχου, επανάληψης [οι κίτρινες εντολές]; Για παράδειγμα
(Επανάλαβε, Εάν..., Εάν...Αλλιώς, Τελεστές κτλ.) ή άλλες εντολές όπως Αισθητήρων,
Κίνησης, Όψεων, Ήχου.
Πίνακας 5.3.16 Αξιολόγηση Χρήσης Προγραμματιστικών Δομών και Εντολών από
τον Διδάσκοντα – ΕA8

Δομή
επανάληψης
«Για Πάντα»
Δομή
επανάληψης
«Επαναλάβε x»

Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλισ
η

Καθόλου
%(Ν)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρι
α
%(Ν)

Καλά
%(Ν)

Πολύ
Καλά
%(Ν)

35

2,80

1,80

42,86%
(15)

8,57
% (3)

11,43%
(4)

0,00%
(0)

37,14%
(13)

1,14

0,68

94,29%
(33)

2,85
% (1)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

2,86%
(1)

35
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Δομή
επανάληψης
«Επανάλαβε
Ώσπου»

35

Δομή ελέγχου
«Εάν...τότε»

35

Δομή ελέγχου
«Εάν...
τότε...Αλλιώς...»

35

Δημιουργία
και χρήση
Διαδικασιών

35

Μεταβλητές

35

Μαθηματικές
και
λογικές πράξεις
(Τελεστές)

35

Αισθητήρων

35

Κίνησης

35

Όψεων

35

Ήχου

35

1,00

0,00

100,00
(35)

0,00
% (0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

2,77

1,88

51,43%
(18)

0,00
% (0)

5,71%
(2)

5,71%
(2)

37,14%
(13)

1,00

0,00

100,00%
(35)

0,00
% (0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

1,00

0,00

100,00%
(35)

0,00
% (0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

1,26

0,94

91,43%
(32)

2,86
%(1)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

5,71%
(2)

1,34

1,12

91,43%
(32)

0,00
% (0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

8,57%
(3)

3,14

1,79

37,14%
(13)

2,86
% (1)

8,57%
(3)

3,83

1,61

17,14%
(6)

8,57
% (3)

11,43%
(4)

11,43%
(4)
0,00%
(0)

4,74

0,87

2,86%
(1)

2,86
% (1)

2,86%
(1)

0,00%
(0)

2,29

1,56

51,43%
(18)

8,57
% (3)

20,00%
(7)

0,00%
(0)

40,00%
(14)
62,86%
(22)
91,43%
(32)
20,00%
(7)

Σε ποσοστό 37,14% στις Εργασίες των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν Δομές
Επανάληψης για Πάντα και Δομές Ελέγχου Εαν...τότε, πάνω από τρεις φορές, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 5.3.16 και το Γράφημα 5.3.16.1. Και οι δύο Δομές
χρησιμοποιήθηκαν σε μικρότερα ποσοστά σε μερικές ακόμα εργασίες. Δομές
Επανάληψης

Επανάλαβε

x,

Επανάλαβε

Ώσπου

και

Διαδικασίες

δεν

χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν καθόλου. Δηλαδή οι μαθητές/τριες απέφυγαν τις δομές
αυτές λόγω πιθανής μεγαλύτερης δυσκολίας στο χειρισμό τους (Γράφημα 5.3.16.1).
Μεταβλητές και Τελεστές χρησιμοποιήθηκαν Πολύ καλά (πάνω από 3 φορές) σε
πολύ λίγες εργασίες σε ποσοστά 5,71% και 8,57% αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο
Γράφημα 5.3.16.2. Στο 91,43% των εργασιών δεν έγινε καθόλου χρήση μεταβλητών
και τελεστών.
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Αντίθετα όμως σε πολλές εργασίες είχαμε τη συστηματική χρήση σε Πολύ Καλό
επίπεδο (πάνω από 3 φορές) εντολών Αισθητήρων (40%), εντολών Κίνησης
(62,86%), εντολών Όψεων (91,43%), όπως φαίνεται πάλι στο Γράφημα 5.3.16.2. Σ'
αυτές τις 3 κατηγορίες εντολών είχαμε και μικρότερα ποσοστά χρήσης τους στις
εργασίες σε σημαντικό βαθμό. Τέλος εντολές Ήχου ενσωματώθηκαν στις μισές
εργασίες περίπου. Σε Πολύ Καλό επίπεδο στο 20% των εργασιών και σε Μέτριο
επίπεδο επίσης στο 20%. Από την άλλη μεριά φυσικά στις μισές και πλέον εργασίες
σε ποσοστό 51,43% δεν είχαμε καθόλου εντολές Ήχου (Γράφημα 5.3.16.2).
Όπως φαίνεται και από το Γράφημα 5.3.16.3 για το Μέσο Όρο και την Τυπική
Απόκλιση των Αξιολογήσεων σε κάθε περίπτωση Χρήσης Προγραμματιστικής Δομής
ή Εντολής, υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις στις Τυπικές Αποκλίσεις των
Αξιολογήσεων του Διδάσκοντα για τις εργασίες των μαθητών/τρίων. Υπάρχουν
μηδενικές, μικρές, μέτριες αλλά και μεγάλες Τυπικές Αποκλίσεις που υποδεικνύουν
ότι όπου είχαμε παραπάνω του 1,00 Τυπική Απόκλιση η διασπορά των αξιολογήσεων
του διδάσκοντα ήταν σημαντική ως μεγάλη, γιατί αυτή ήταν και η εικόνα που
παρατηρείται στη χρήση ή μη χρήση των δομών προγραμματισμού και των εντολών
από τους μαθητές/τριες. Όπου δεν έχει γίνει χρήση κάποιων Προγραμματιστικών
Δομών είχαμε μηδενική Τυπική Απόκλιση.
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90,00%

80,00%

70,00%

60,00%
Δ.Ε. Επαναλ. Για Πάντα
Δ.Ε Επανάλ. 10
50,00%

Δ.Ε. Επαναλ. Ώσπου
Δ.Ε. Εάν...τότε
Δ.Ε. Εάν...τότε...Αλλιώς

40,00%

Διαδικασίες

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Πολύ
Καλά (%)

Καλά (%)

Μέτρια
(%)

Λίγο (%)

Καθόλου
(%)

Γράφημα 5.3.16.1 Αξιολόγηση Χρήσης Προγραμματιστικών Δομών και Εντολών
από τον Διδάσκοντα – Αποτελέσματα για Ερώτηση Aξιολόγησης 8
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100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%
Μεταβλητές
Τελεστές

50,00%

Εντ. Αισθητήρων
Εντ. Κίνησης
Εντ. Όψεων

40,00%

Εντ. Ήχου

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Πολύ Καλά
(%)

Καλά (%)

Μέτρια (%)

Λίγο (%)

Καθόλου
(%)

Γράφημα 5.3.16.2 Αξιολόγηση Χρήσης Προγραμματιστικών Δομών και Εντολών
από τον Διδάσκοντα – Αποτελέσματα για Ερώτηση Aξιολόγησης 8
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6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση

0,00

Γράφημα 5.3.16.3 Συγκεντρωτικό γράφημα για Μέσους Όρους και Τυπικές
Αποκλίσεις Αξιολόγησης του διδάσκοντα για Ερώτηση Aξιολόγησης 8

Κλίμακα Αξιολόγησης
Πολύ Καλά (5) = 3 φορές και πάνω χρήση
Καλά (4) = χρήση 3 φορές
Μέτρια (3) = χρήση 2 φορές
Λίγο (2) = χρήση 1 φορά
Καθόλου (1) = Καμμία φορά χρήση

Ερώτηση Αξιολόγησης 9: Αυθεντικότητα του Κώδικα του Έργου: Γράψατε τον
κώδικα μόνοι σας; Δανειστήκατε κομμάτια έτοιμου, γραμμένου κώδικα από έργα
άλλων κτλ;
Πίνακας 5.3.17 Αξιολόγηση Αυθεντικότητας Κώδικα από τον Διδάσκοντα – ΕA9
Σύνολο
Ν
ΣΤ1

11

Μέσος Τυπική
Μέτριο
Όρος Απόκλιση
(Ν)
2,18

0,57

9,09%
(1)

Ικανοποιητικό
(Ν)
63,64%
(7)

Καλό
(Ν)
27,27%
(3)

Πολύ
Καλό
(Ν)
0,00%
(0)

Σελίδα | 160

ΣΤ2

11

2,09

1,08

ΣΤ3

13

2,46

0,84

Σύνολο

35

2,26

0,87

36,36%
(4)
7,69%
(1)
17,14%
(6)

36,36%
(4)
53,85%
(7)
51,43%
(18)

9,09%
(1)
23,08%
(3)
20,00%
(7)

18,18%
(2)
15,38%
(2)
11,43%
(4)

Σε ποσοστό 11,43% και 20% οι εργασίες των μαθητών/τριών βρέθηκαν να έχουν
αντίστοιχα Πολύ Καλό και Καλό επίπεδο στο θέμα της Αυθεντικότητας του Κώδικα,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.17 και το Γράφημα 5.3.17. Δυστυχώς δεν θα
μπορούσε να υποστηριχθεί το ίδιο για το 51,43% των εργασιών που είχαν απλά
Ικανοποιητικό επίπεδο ως προς την Αυθεντικότητα του Κώδικα, έχοντας κάνει
χρήση αρκετών έτοιμων κομματιών κώδικα από άλλα παραδείγματα ή εργασίες και
απλά αποτελούσαν παραλλαγές των πρωτότυπων εργασιών. Τέλος, υπήρξε και ένα
ποσοστό 17,14% εργασιών που είχαν εντελώς Μέτριο επίπεδο αυθεντικότητας με
μεγάλη προχειρότητα στο σχεδιασμό και τη σύλληψη, όπου έγινε ξεκάθαρα
αντιγραφή έτοιμων παραδειγμάτων με μικρή προσπάθεια παραλλαγής τους.

60,00%
51,43%
50,00%
40,00%
% 30,00%

20,00%

17,14%

20,00%
11,43%
10,00%
0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Μέτριο
(%)

Γράφημα 5.3.17 Αξιολόγηση Αυθεντικότητας Κώδικα από τον Διδάσκοντα –
Αποτελέσματα για Ερώτηση Aξιολόγησης 9

Σελίδα | 161

Ερώτηση Αξιολόγησης 12: Τεκμηρίωση Προφορική: Κατά πόσο θα μπορούσατε να
εξηγήσετε τι ήταν αυτό που έχετε φτιάξει, ποιες εντολές έχετε χρησιμοποιήσει και γιατί;
Πίνακας 5.3.18 Αξιολόγηση Προφορικής Τεκμηρίωσης από τον Διδάσκοντα – ΕA12
Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

ΣΤ1

11

2,45

0,5

ΣΤ2

11

2,09

1,08

ΣΤ3

13

2,46

0,75

Σύνολο

35

2,34

0,83

Μέτριο
%(Ν)

Ικανοποιητικό
%(Ν)

Καλό
%(Ν)

Πολύ
Καλό
%(Ν)

0,00%
(0)
36,36%
(4)
7,69%
(1)
14,29%
(5)

54,55%
(6)
36,36%
(4)
46,15%
(6)
45,71%
(16)

45,45%
(5)
9,09%
(1)
38,46%
(5)
31,43%
(11)

0,00%
(0)
18,18%
(2)
7,69%
(1)
8,57%
(3)

Σε ποσοστό 8,57% και 31,43% το επίπεδο προφορικής τεκμηρίωσης των εργασιών
των μαθητών/τριών θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί Πολύ Καλό και Καλό
αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.18 και στο Γράφημα 5.3.18). Δηλαδή οι
μαθητές/τριες ήταν σε θέση να εξηγήσουν σχεδόν για όλες τις εντολές την ακριβή
τους λειτουργία και γιατί τις επέλεξαν. Αντίθετα, σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης
του 45,71% οι μαθητές μπορούσαν να δώσουν εξηγήσεις για τις εντολές που έχουν
χρησιμοποιήσει σε επίπεδο μόνο Ικανοποιητικό. Δηλαδή να εξηγήσουν κάποιες ενώ
για άλλες μπέρδευαν την σημασία τους. Τέλος σε ποσοστό 14,29% υπάρχουν
μαθητές/τριες που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη σημασία πολλών από τις εντολές
που χρησιμοποίησαν, δηλαδή είχαν ένα Μέτριο επίπεδο προφορικής τεκμηρίωσης
του Κώδικα τους.

Μέτριο
(%)

14,29%

Ικανοποιητικό (%)

45,71%

31,43%

Καλό (%)
Πολύ
Καλό (%)
0,00%

8,57%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
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Γράφημα 5.3.18 Αξιολόγηση Προφορικής Τεκμηρίωσης από τον Διδάσκοντα –
Αποτελέσματα για Ερώτηση Aξιολόγησης 12
5.3.3 Σύγκριση Αξιολόγησης των μαθητών/τριών και Αξιολόγησης του
Διδάσκοντα για τις Εργασίες στο Scratch
Παρατήρηση: Η Αξιολόγηση των εργασιών από τον διδάσκοντα έγινε με βάσει μόνο
ορισμένες από τις Ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης έπειτα από
επισκόπηση των εργασιών. Τα 5 κριτήρια που εξετάστηκαν για την Αξιολόγηση
κάθε εργασίας ήταν η Εκτέλεση και Λειτουργία του Προγράμματος (ΕΑ6), ο
Οργανωμένος και Κατανοητός Κώδικας (ΕΑ7), η Χρήση Προγραμματιστικών Δομών
και Εντολών (ΕΑ8), η Αυθεντικότητα του Κώδικα του Έργου (ΕΑ9) και η
Προφορική Τεκμηρίωση (ΕΑ12). Σ’ αυτά τα 5 κριτήρια βασίστηκε και η σύγκριση
ανάμεσα στις αξιολογήσεις των μαθητών/τριών και του διδάσκοντα για τις εργασίες
στο Scratch.
Επίσης, οι Κλίμακες Likert που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ερωτήσεις αυτές δεν
παρατίθενται πάλι εδώ γιατί έχουν παρατεθεί παραπάνω στις αντίστοιχες Ερωτήσεις
στις ενότητες 5.3.1 και 5.3.2
Ερώτηση Αξιολόγησης 6:
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

45,71%
42,59%
35,19%
28,57%
22,22%
17,14%
8,57%
0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Απαντήσεις μαθητών/τριων

Μέτριο
(%)

0,00%
ΔΓ/ΔΑ (%)

Εργασίες

Γράφημα 5.3.19 Σύγκριση αξιολογήσεων μαθητών/τριών και διδάσκοντα για ΕΑ6
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω Γράφημα 5.3.19 οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι σε
ποσοστό 35,19% έχουν δημιουργήσει εργασίες που ήταν άψογες από κάθε άποψη.
Κατά την κρίση του διδάσκοντα αυτό το ποσοστό ήταν πολύ μικρό, και συγκεκριμένα
8,57% των εργασιών. Μόνο 3 εργασίες συνολικά ανταποκρίνονταν σε όλα τα
κριτήρια για να χαρακτηριστούν Πολύ Καλές σ' όλα τα επίπεδα. Υπήρξε σημαντική
απόκλιση ανάμεσα στις δύο αξιολογήσεις.
Παράλληλα οι μαθητές/τριες απάντησαν σε ποσοστό 42,59% ότι τα προγράμματα
τους ήταν σε Καλό επίπεδο. Δηλαδή ότι εκτελούνταν σωστά, εμφάνιζαν σωστά
αποτελέσματα και ανταποκρίνονταν στις περισσότερες λειτουργίες που έχουν ορίσει.
Ο διδάσκων στην δική του αξιολόγηση των εργασιών κατέληξε σε παρόμοιο
ποσοστό 45,71% για το πόσες εργασίες βρίσκονται σε Καλό επίπεδο. Υπήρξε
συμφωνία μεταξύ των 2 αξιολογήσεων.
Ακριβώς η ίδια περίπου συμφωνία ισχύει στα ποσοστά των 2 αξιολογήσεων για
το πόσες εργασίες βρίσκονται σε Ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή ότι τα
προγράμματα των μαθητών/τριών εκτελούνταν, αλλά εμφάνιζαν κάποια λάθη ή δεν
ανταποκρίνονταν σε όλες τις λειτουργίες τους όπως έπρεπε. Τα ποσοστά εδώ ήταν
22,22% για τις αξιολογήσεις των μαθητών/τριών και 28,57% για την αξιολόγηση
του διδάσκοντα.
Υπήρξε και ένα ποσοστό 17,14% των εργασιών που ήταν σε απόλυτα Μέτριο
επίπεδο, δηλαδή δεν εκτελούνταν καθόλου ή έβγαζαν πολλά λάθη κατά την διάρκεια
της εκτέλεσης. Κανένας μαθητής/τρια στην απάντηση του σ' αυτή την ερώτηση δεν
θεώρησε ότι η εργασία της ομάδας του ήταν τέτοιου επιπέδου. Υπήρξε σαφής
διαφωνία ανάμεσα στις 2 αξιολογήσεις.
Ερώτηση Αξιολόγησης 7:
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Γράφημα 5.3.20 Σύγκριση αξιολογήσεων μαθητών/τριών και διδάσκοντα για ΕΑ7
Όπως φαίνεται στο παραπάνω Γράφημα 5.3.20, υπήρξε απόλυτη διαφωνία ανάμεσα
στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών για τις εργασίες τους και στην αξιολόγηση
του διδάσκοντα σ' αυτή την ερώτηση. Σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν σε πολύ
μεγάλα ποσοστά ότι 38,89% και 55,56% αντίστοιχα ότι οι εργασίες τους ήταν σε
Πολύ Καλό ή Καλό επίπεδο. Δηλαδή ότι ο κώδικας των προγραμμάτων τους ήταν
άριστα ή καλά οργανωμένος, ότι οι εντολές ήταν στην σωστή σειρά χωρίς να
χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις και κάποιος που θα διάβαζε τον κώδικα θα
καταλάβαινε τι κάνει.
Οι μαθητές/τριες είχαν υπερεκτιμήσει κατά πολύ την ορθότητα της οργάνωσης του
κώδικα των προγραμμάτων τους, τον βαθμό που ο κώδικας ήταν κατανοητός και ότι
υπήρχαν σε πολλές εργασίες διάσπαρτες εντολές που δεν ήταν στο σωστό σημείο ή
ήταν άσχετες με την λειτουργία που θα έπρεπε να εξυπηρετούν. Μόνο ένα 8,57%
των εργασιών ήταν άψογο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το ποσοστό συμπλήρωνε ένα
ακόμα 34,29% εργασιών που ήταν σε Καλό επίπεδο και ακολουθούσαν οι
Ικανοποιητικές και Μέτριες εργασίες σε ποσοστά 45,71% και 11,43%
αντίστοιχα.
Ερώτηση Αξιολόγησης 8:
Παρατήρηση: Οι πίνακες και τα γραφήματα τα οποία επιβεβαιώνουν τα
συμπεράσματα που ακολουθούν παρακάτω έχουν παρατεθεί παραπάνω στις
Αξιολογήσεις των μαθητών/τριών (Πίνακας 5.3.5 και Γράφημα 5.3.5) και του
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διδάσκοντα (Πίνακας 5.3.16 και Γράφηματα 5.3.16.1, 5.3.16.2, 5.3.16.3) για την
Ερώτηση Αξιολόγησης 8.
Οι μαθητές/τριες απάντησαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε ποσοστά
62,96% και 33,33% αντίστοιχα ότι χρησιμοποίησαν Πολύ Καλά ή Κάλα
Προγραμματιστικές δομές. Δηλαδή ότι χρησιμοποίησαν τρεις ή περισσότερες
προγραμματιστικές δομές ή τουλάχιστον 2 διαφορετικές προγραμματιστικές δομές.
Αντίθετα, αυτό που προκύπτει μετά την αξιολόγηση των εργασιών των
μαθητών/τριών από τον διδάσκοντα ήταν ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν μόνο 2
δομές (Επανάλαβε Για Πάντα και Εάν...τότε), πολλαπλές φορές σε ποσοστό 37,14%
των εργασιών ώστε να θεωρείται ότι βρίσκονται σε Πολύ Καλό επίπεδο χρήσης
τους. Μάλιστα από την αξιολόγηση του καθηγητή προκύπτει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι στις ίδιες εργασίες που χρησιμοποιήθηκε η Επανάλαβε Για Πάντα σ'
αυτές χρησιμοποιήθηκε και η Εάν...τότε.
Άλλες

προγραμματιστικές

Εάν...τότε...Αλλιώς,

δομές

Διαδικασίες,

όπως

Επανάλαβε

Μεταβλητές,

x,

Τελεστές

Επανάλαβε Ώσπου,
χρησιμοποιήθηκαν

ελάχιστα ή καθόλου από τους μαθητές, γιατί προφανώς δεν τους προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον μέσω των παραδειγμάτων που είχαν γίνει ή δεν τις κατάλαβαν τόσο καλά
ώστε να αισθάνονται έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουν.
Τέλος, στις εργασίες χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο ή έστω σημαντικό ποσοστό οι
Εντολές Αισθητήρων, Κίνησης, Όψεων και Ήχου του Scratch γιατί ήταν πιο εύκολο
για τους μαθητές να τις κατανοήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα στην
υλοποίηση των προγραμμάτων τους.
Ερώτηση Αξιολόγησης 9:
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59,26%
60,00%
51,43%
50,00%
40,00%

30,00%

25,93%
20,00%

17,14%

20,00%
11,43%

11,11%

10,00%
1,85%

1,85%

0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Απαντήσεις μαθητών/τριων

Μέτριο
(%)
Εργασίες

Γράφημα 5.3.21 Σύγκριση αξιολογήσεων μαθητών/τριών και διδάσκοντα για ΕΑ9
Όπως φαίνεται στο παραπάνω Γράφημα 5.3.21, υπήρξε απόλυτη διαφωνία ανάμεσα
στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών για τις εργασίες τους και στην αξιολόγηση του
διδάσκοντα, σ' αυτή την ερώτηση. Οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν σε
σημαντικό ποσοστό 25,93% ή σε πολύ μεγάλο ποσοστό 59,26% ότι η εργασία τους
βρίσκεται σε Πολύ Καλό επίπεδο ή έστω σε Καλό επίπεδο. Δηλαδή ότι υπήρξε
αυθεντικότητα στον κώδικα του προγράμματος τους απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό
τουλάχιστον, χωρίς να υπάρχουν (ή έστω με ελάχιστα) αντιγραμμένα κομμάτια από
άλλα έργα.
Ο διδάσκων μετά την αξιολόγηση του κατέληξε στο ότι μόνο το 11,43% και το
20% των εργασιών των μαθητών βρίσκονται σε Πολύ Καλό ή Καλό επίπεδο
αντίστοιχα αυθεντικής σύλληψης του κώδικα των προγραμμάτων τους. Στο 51,43%
των εργασιών οι μαθητές/τριες έκαναν προσπάθεια να γράψουν τον δικό τους κώδικα,
τελικά χρησιμοποίησαν ως βάση για τις εργασίες τους παραδείγματα προγραμμάτων
που είχαν γίνει μέσα στην τάξη τα οποία όμως τροποποίησαν σημαντικά για να
φτιάξουν πολλές παραλλαγές τους. Πολλές όμως εντολές παρέμειναν όπως είχαν από
τα αρχικά προγράμματα. Τέλος υπήρξε και σημαντικό ποσοστό εργασιών
μαθητών/τριών στο 17,14% με εντελώς Μέτριο αποτέλεσμα στην αυθεντικότητα
του κώδικα, που πρακτικά έχουν κάνει εκτενή αντιγραφή κώδικα από άλλους.
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Ερώτηση Αξιολόγησης 12:

60,00%

55,56%

50,00%

45,71%

37,04%

40,00%

31,43%
30,00%

20,00%

10,00%

14,29%
8,57%
3,70%

1,85%

1,85%

0,00%
Πολύ
Καλό (%)

Καλό (%)

Ικανοποιητικό (%)

Μέτριο
(%)

Απαντήσεις μαθητών/τριων

Εργασίες

Γράφημα 5.3.22 Σύγκριση αξιολογήσεων μαθητών/τριών και διδάσκοντα για ΕΑ12
Όπως φαίνεται στο παραπάνω Γράφημα 5.3.22, υπήρξε μεγάλη διαφωνία ανάμεσα
στην αξιολόγηση των μαθητών/τριων για τις εργασίες τους και στην αξιολόγηση του
διδάσκοντα, σ' αυτή την ερώτηση. Σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες απάντησαν σε
πολύ μεγάλο ποσοστό 55,56% ή σε μεγάλο ποσοστό 37,04% ότι η εργασία τους
βρίσκεται σε Πολύ Καλό επίπεδο ή έστω σε Καλό επίπεδο. Δηλαδή ότι μπορούν
να τεκμηριώσουν απόλυτα ή σε πολύ μεγάλο βαθμό τι κάνει η κάθε εντολή που
υπήρξε στο πρόγραμμα τους και γιατί την επέλεξαν.
Ο διδάσκων μετά την αξιολόγηση του κατέληξε στο ότι μόνο το 8,57% και το
31,43% των εργασιών των μαθητών βρίσκονται σε Πολύ Καλό ή Καλό επίπεδο
προφορικής τεκμηρίωσης από τους δημιουργούς τους. Στο 45,71% των
εργασιών, οι μαθητές/τριες μπορούσαν να εξηγήσουν τι κάνει το πρόγραμμα τους
αλλά παρανόησαν την σημασία ή λειτουργία κάποιων εντολών. Τέλος υπήρξε και
σημαντικό ποσοστό εργασιών μαθητών/τριών στο 14,29% με εντελώς Μέτριο
αποτέλεσμα στην προφορική τους τεκμηρίωση, όπου οι μαθητές/τριες που τα
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δημιούργησαν γνωρίζουν περίπου τι κάνει το πρόγραμμα τους αλλά δεν γνωρίζουν
για αρκετές εντολές τη λειτουργία τους.
(Παρατήρηση: Το 1,85% στις απαντήσεις των μαθητών/τριών αντιστοιχεί στο ΔΓ/ΔΑ
και αναφέρεται σε έναν μαθητή ο όποιος δεν γνώριζε ποιο είναι το επίπεδο
προφορικής τεκμηρίωσης που μπορεί να προσφέρει για την εργασία στην οποία
συμμετείχε).

5.4 Ανάλυση Δεδομένων από Γενικό Ερωτηματολόγιο
για το Scratch
Εισαγωγικές παρατήρησεις:
I.

Στους πίνακες που ακολουθούν όπου εμφανίζεται Ν = πλήθος απαντήσεων
και όπου εμφανίζεται το %, πρόκειται για το ποσοστό % που αντιστοιχεί
σε κάθε απάντηση. Επίσης, όπου αναφέρεται ΔΓ/ΔΑ = Δεν Γνωρίζω/ Δεν
Απαντώ.

II.

Για κάθε ερώτηση αξιολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί Κλίμακα Αξιολόγησης
Τύπου Likert με 3, 4 ή 5 βαθμίδες. (1-3, 1-4 ή 1-5).

III.

Οι Μαθητές/τριες που συμπλήρωσαν το Γενικό Ερωτηματολόγιο για το
Scratch ήταν στο σύνολο 54.

5.4.1 Αξιολόγηση μαθητών/τριών για το Scratch και τη διδακτική παρέμβαση
Ερώτηση 3: Χρησιμοποιείς τον υπολογιστή για
Πίνακας 5.4.1 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Σύνολο
Ν

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Σχεδόν
Ποτέ
%(Ν)

Λίγες
Φορές
(Ν)

Κάποιες
Φορές
(Ν)

Πολλές
Φορές
(Ν)

Συνέχεια
(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
(Ν)

Να παίζεις
παιχνίδια

54

3,32

1,02

3,70%
(2)

16,67%
(9)

35,19%
(19)

29,63%
(16)

12,96%
(7)

1,85%
(1)

Να σερφάρεις
στο διαδίκτυο

54

3,06

1,17

11,11%
(6)

22,22%
(12)

24,07%
(13)

31,48%
(17)

9,26%
(5)

1,85%
(1)

Να κάνεις
εργασίες για
το σχολείο

54

3,35

1,16

9,26%
(5)

12,96%
(7)

25,93%
(14)

37,04%
(20)

14,81%
(8)

0,00%
(0)
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Να
επικοινωνείς
με τους φίλους
σου
Να ακούς
μουσική
Να βλέπεις
ταινίες
Να ψάχνεις
διάφορες
πληροφορίες

54

54
54
54

2,71

1,45

3,80

1,42

2,59

1,37

3,13

1,14

31,48%
(17)

12,96%
(7)

14,81%
(8)

25,93%
(14)

11,11%
(6)

3,70%
(2)

12,95%
(7)
24,07%
(13)

7,41%
(4)
29,63%
(16)

12,96%
(7)
16,67%
(9)

20,37%
(11)
9,26%
(5)

46,30%
(25)
14,81%
(8)

0,00%
(0)
5,56%
(3)

9,26%
(5)

14,81%
(8)

40,74%
(22)

16,67%
(9)

14,81%
(8)

3,70%
(2)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.1 και στο Γράφημα 5.4.1, οι περισσότερες
απαντήσεις των μαθητών/τριών στα υποερωτήματα της ερώτησης 3 είναι
κατανεμημένες στις κατηγορίες Κάποιες φορές και Πολλές φορές με συχνά ποσοστά
αναφοράς 20,00%-41,00% περίπου.
Για τις υποερωτήσεις αν χρησιμοποιούν το Η/Υ "για να σερφάρουν στο διαδίκτυο",
"για να κάνουν εργασίες για το σχολείο" και "για να ψάχνουν διάφορες πληροφορίες"
οι προτιμήσεις των μαθητών/τριών ήταν συγκεντρωμένες στις κατηγορίες Κάποιες
φορές, Πολλές φορές και Συνέχεια με ποσοστά 64,00%-78,00%. Από αυτά τα
ποσοστά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές/τριες έχουν αρχίσει να κάνουν
ωφέλιμη και εποικοδομητική χρήση των Η/Υ τους σε μεγάλο βαθμό. Στον αντίποδα
βέβαια δήλωσαν ότι τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια με συνδυασμένο ποσοστό
σχεδόν 77,78% για τις 3 κατηγορίες (Κάποιες φορές, Πολλές φορές και Συνέχεια).
Εντύπωση προκαλεί ότι το 46,30% των μαθητών/τριών ακούν μουσική στον Η/Υ και
ότι ένα 53,70% των μαθητών/τριών δεν βλέπουν Σχεδόν ποτέ (24,07%) ή Λίγες
φορές (29,63%) ταινίες στον Η/Υ.
Οι Μέσοι όροι που έχουν υπολογιστεί είναι μεταξύ 2,59 και 3,80 και οι Τυπικές
αποκλίσεις είναι όλες άνω του 1 (1,02-1,45). Αυτό υποδεικνύει μια μεγάλη διασπορά
των απαντήσεων κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο για μαθητές/τριες
της ΣΤ' τάξης που τώρα διαμορφώνουν το προφίλ χρήστη Η/Υ και ανακαλύπτουν
συνεχώς καινούριες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και νέες χρήσεις για τον Η/Υ.
Στις υποερωτήσεις "αν παίζουν παιχνίδια" και "αν σερφάρουν στο διαδίκτυο" με τον
Η/Υ μια απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν ελήφθει υπ'
όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε περίπτωση. Επίσης, στις υποερωτήσεις "αν
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επικοινωνούν με τους φίλους τους" και "αν ψάχνουν διάφορες πληροφορίες" με τον
Η/Υ δύο απαντήσεις μαθητών/τριών ανήκαν στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν
ελήφθεισαν υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου
και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 52) σε κάθε περίπτωση. Τέλος, στην
υποερώτηση "αν βλέπουν ταινίες" με τον Η/Υ τρεις απαντήσεις μαθητών/τριών
ανήκαν στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν ελήφθεισαν υπ' όψιν στο δείγμα που
εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο
(Ν) = 51).

50,00%

45,00%

40,00%

35,00%
Να παίζεις παιχνίδια
Να σερφάρεις στο
διαδίκτυο

30,00%

Να κάνεις εργασίες
για το σχολείο
25,00%

Να επικοινωνείς με
τους φίλους σου
Να ακούς μουσική

20,00%
Να βλέπεις ταινίες
15,00%

Να ψάχνεις διάφορες
πληροφορίες

10,00%

5,00%

0,00%
Σχεδόν
Ποτέ

Λίγες
Φορές

Κάποιες
Φορές

Πολλές Συνέχεια
Φορές

ΔΓ/ΔΑ
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Γράφημα 5.4.1 Αποτελέσματα ερώτησης 3 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Κλίμακα Αξιολόγησης:
Συνέχεια - (5)
Πολλές Φορές- (4)
Κάποιες Φορές - (3)
Λίγες Φορές - (2)
Σχεδόν Ποτέ - (1)

Ερώτηση 4: Έχεις ασχοληθεί ξανά με τον προγραμματισμό, πριν τα συγκεκριμένα
μαθήματα με το Scratch;
Πίνακας 5.4.2 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Σύνολο
(Ν)
Μαθητές/τριες

54

Ναι
%(Ν)
33,33%
(18)

Όχι
%(Ν)
66,67%
(36)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)
0,00%
(0)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.2 αλλά και στο Γράφημα 5.4.2, το 66,67% των
μαθητών/τριών απάντησε ότι δεν έχει ασχοληθεί με τον προγραμματισμό πριν από
αυτά τα μαθήματα με το Scratch. Αντίθετα το 33,33% έχουν ασχοληθεί με
προγραμματισμό. Στην ερώτηση 5 (που αποτελεί της ερώτησης 4) 18 μαθητές/τριες,
οι οποίοι απάντησαν ότι είχαν από πριν κάποια εμπειρία με τον προγραμματισμό,
δήλωσαν ότι έχουν ασχοληθεί με το Scratch 14 από αυτούς, άλλοι 2 ότι έχουν
εμπειρία με το Kodu και τέλος υπήρξαν 2 μαθητές/τριες που δεν διευκρίνησαν με
ποιο πρόγραμμα έχουν δουλέψει στο παρελθόν.
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Ναι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

0,00%
33,33%

66,67%

Γράφημα 5.4.2 Αποτελέσματα ερώτησης 4 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Ερώτηση 6: Το Scratch ως περιβάλλον προγραμματισμού είναι
Πίνακας 5.4.3 Αποτελέσματα ερώτησης 6 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Εύχρηστο

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

54

3,91

0,85

3,40

1,15

4,13

0,85

3,98

1,24

3,39

1,25

54
Απλό
54
Κατανοητό
54
Διασκεδαστικό
Ελκυστικό/
Ενδιαφέρον

54

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

0,00%
(0)
7,41%
(4)
1,85%
(1)
1,85%
(1)

7,41%
(4)
14,81%
(8)
1,85%
(1)
16,67%
(9)

18,52%
(10)
24,07%
(13)
12,96%
(7)
16,67%
(9)

48,15%
(26)
35,19%
(19)
46,30%
(25)
11,11%
(6)

24,07%
(13)
16,67%
(9)
35,19%
(19)
53,70%
(29)

1,85%
(1)
1,85%
(1)
1,85%
(1)
0,00%
(0)

11,11%
(6)

14,81%
(8)

16,67%
(9)

38,89%
(21)

18,52%
(10)

0,00%
(0)

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι απαντήσεις των μαθητών/τριών στα υποερωτήματα
της ερώτησης 6 είναι κατανεμημένες στις κατηγορίες Αρκετά και Πολύ με ποσοστά
αναφοράς από 11,11% έως 53,70%, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.3 και στο
Γράφημα 5.4.3. Με συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω κατηγορίες οι
μαθητές/τριες θεώρησαν ότι το Scratch είναι Αρκετά ή Πολύ Εύχρηστο (72,22%),
Απλό

(51,86%),

Κατανοητό

(81,49%),

Διασκεδαστικό

(64,81%)

και

Ελκυστικό/Ενδιαφέρον (57,41%). Επομένως, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα
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ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες σχημάτισαν θετική ως πολύ θετική εικόνα για το
Scratch ως περιβάλλον προγραμματισμού.
Οι Τυπικές αποκλίσεις που έχουν υπολογιστεί για το αν το περιβάλλον του Scratch
είναι Απλό, Διασκεδαστικό και Ελκυστικό/Ενδιαφέρον είναι όλες άνω του 1 (1,15 1,25). Αυτό υποδεικνύει μια σημαντική διασπορά των απαντήσεων κάτι το οποίο μας
δείχνει ότι οι μαθητές/τριες ήταν διχασμένοι ως προς τις εκτιμήσεις τους για το αν το
περιβάλλον του Scratch είναι Απλό, Διασκεδαστικό και Ελκυστικό/Ενδιαφέρον για το
νέο χρήστη.
Στις υποερωτήσεις για το αν το Scratch είναι "Εύχρηστο", "Απλό" και " Κατανοητό"
μια απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν στο
δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε περίπτωση.

60,00%

50,00%

40,00%
Εύχρηστο
30,00%

Απλό

Κατανοητό
20,00%

Διασκεδαστικό
Ελκυστικό/ Ενδιαφέρον

10,00%

0,00%

Γράφημα 5.4.3 Αποτελέσματα ερώτησης 6 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
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Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 7: Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα με τη βοήθεια του Scratch;
Πίνακας 5.4.4 Αποτελέσματα ερώτησης 7 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Μαθητές/
τριες

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Όχι
%(Ν)

Ως ένα
σημείο
%(Ν)

54

3,25

0,89

1,85%
(1)

24,07%
(13)

Σε
μεγάλο
βαθμό
%(Ν)
20,37%
(11)

Ναι
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
(Ν)

51,85%
(28)

1,85%
(1)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.4 και στο Γράφημα 5.4.4, σ' αυτή την ερώτηση το 51,85%
των μαθητών/τριών απάντησε ότι είναι σε θέση να φτιάξει το δικό του πρόγραμμα. Επίσης,
σε μεγάλο βαθμό δήλωσαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην δημιουργία ενός
προγράμματος ακόμα ένα 20,37% των μαθητών/τριών. Θετική εντύπωση προκαλεί ότι μόνο
1 μαθητής/τρια απάντησε ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόγραμμα στο Scratch ούτε
μέχρις ενός σημείου μετά το πέρας των μαθημάτων για το Scratch.
Μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν στο δείγμα
που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν)
= 53).
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60,00%
51,85%

50,00%
40,00%
30,00%

24,07%
20,37%

20,00%
10,00%

1,85%

0,00%
Όχι

1,85%
Ως ένα
Σημείο

Σε μεγάλο
βαθμο

Πολύ

ΔΓ/ΔΑ

Μαθητές/τριες

Γράφημα 5.4.4 Αποτελέσματα ερώτησης 7 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Ναι - (4)
Σε μεγάλο βαθμό - (3)
Ως ένα σημείο- (2)
Όχι - (1)

Ερώτηση 8: Είμαι σε θέση να φτιάχνω με το Scratch (Κυκλώστε ένα ή περισσότερα)
Πίνακας 5.4.5 Αποτελέσματα ερώτησης 8 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Σύνολο
(Ν)
Μαθητές/
τριες

54

Παιχνίδια Ιστορίες Κινούμενα
%(Ν)
%(Ν)
Σχ. %(Ν)
74,07%
(40)

83,33%
(45)

48,15%
(26)

Βοηθητ.
Σχήματα
Προγρ..
% (Ν)
%(Ν)
42,59%
(23)

57,41%
(31)

Άλλο
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

24,07%
(13)

0,00%
(0)

Από τις απαντήσεις σ' αυτή την ερώτηση συμπεραίνουμε ότι τις προτιμήσεις των
μαθητών/τριών συγκέντρωσαν η δημιουργία Παιχνιδιών (74,07%) και Ιστοριών (83,33%)
στο Scratch, παρά η δημιουργία προγραμμάτων για Κινούμενα Σχέδια (48,15%) ή
Βοηθητικών Προγραμμάτων (42,59%), όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.5 και στο Γράφημα
5.4.5. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών/τριών (57,41%) δήλωσαν ότι ήταν σε θέση
να φτιάξουν ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία σχημάτων στο Scratch. Εντύπωση προκαλεί
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το γεγονός ότι κανένας μαθητής/τρια δεν απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν μπορεί ή όχι να
φτιάξει οποιοδήποτε είδος προγράμματος. Αντίθετα, όλοι οι μαθητές/τριες επέλεξαν έστω και
ένα είδος προγράμματος στο οποίο θεώρησαν ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και ευχέρεια
στη δημιουργία του.

83,33%

90,00%
80,00%

74,07%

70,00%

57,41%

60,00%

48,15%

50,00%

42,59%

40,00%
24,07%

30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

0,00%

Γράφημα 5.4.5 Αποτελέσματα ερώτησης 8 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Ερώτηση 9: Τα Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch ήταν
Πίνακας 5.4.6 Αποτελέσματα ερώτησης 9 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Εύκολα στη
χρήση

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

54

4,28

0,68

4,04

0,71

4,53

0,66

3,53

1,22

3,66

1,16

54
Απλά
54
Κατανοητά
54
Διασκεδαστικά
54
Ενδιαφέροντα

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)
0,00%
(0)
0,00%
(0)
0,00%
(0)
3,70%
(2)
7,41%
(4)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

1,85%
(1)
0,00%
(0)
0,00%
(0)
24,07%
(13)
9,26%
(5)

7,41%
(4)
22,22%
(12)
9,26%
(5)
12,96%
(7)
16,67
%(9)

51,85%
(28)
48,15%
(26)
27,78%
(15)
31,48%
(17)
24,07%
(13)

38,89%
(21)
25,93%
(14)
61,11%
(33)
25,93%
(14)
40,74%
(22)

0,00%
(0)
3,70%
(2)
1,85%
(1)
1,85%
(1)
1,85%
(1)
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.6 και στο Γράφημα 5.4.6, οι απαντήσεις των μαθητών/τριών
στα υποερωτήματα της ερώτησης 9 είναι κατανεμημένες στις κατηγορίες Αρκετά και Πολύ
με ποσοστά αναφοράς από 24,07% έως 61,11%. Με συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω
κατηγορίες οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων για το Scratch ήταν Αρκετά ή Πολύ Εύκολα στη χρήση
(90,74%),

Απλά

(74,08%),

Κατανοητά

(88,89%),

Διασκεδαστικά

(57,41%)

και

Ενδιαφέροντα (64,81%). Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα ποσοστά αυτά τα φύλλα
εργασίας άφησαν καλές εντυπώσεις στους περισσότερους μαθητές/τριες.
Οι Τυπικές αποκλίσεις που έχουν υπολογιστεί για το αν τα φύλλα εργασίας για το Scratch
ήταν Διασκεδαστικά και Ενδιαφέροντα είναι άνω του 1 (1,22 και 1,16 αντίστοιχα). Αυτό
υποδεικνύει μια σημαντική διασπορά των απαντήσεων, κάτι το οποίο μας δείχνει ότι οι
μαθητές/τριες ήταν διχασμένοι ως προς τις εκτιμήσεις τους για το αν το τα φύλλα εργασίας
που χρησιμοποίησαν στα μαθήματα τους για το Scratch ήταν Διασκεδάστικά και
Ενδιαφέροντα.
Στην υποερωτήση για το αν τα φύλλα εργασίας για το Scratch είναι "Απλά" δύο απαντήσεις
μαθητών/τριας ανήκαν στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν ελήφθεισαν υπ' όψιν στο δείγμα
που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν)
= 52) σε κάθε περίπτωση. Στις υποερωτήσεις για το αν τα φύλλα εργασία για το Scratch
είναι "Κατανοητά", "Διασκεδαστικά" και " Ενδιαφέροντα" μια απάντηση μαθητή ανήκε στην
κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον
υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε
περίπτωση.
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70,00%

60,00%

50,00%
Εύκολα στη Χρήση

40,00%

Απλά
Κατανοητά
30,00%

Διασκεδαστικά
Ενδιαφέροντα

20,00%

10,00%

0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

ΔΓ/ΔΑ

Γράφημα 5.4.6 Αποτελέσματα ερώτησης 9 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 10: Τα παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch
ήταν
Πίνακας 5.4.7 Αποτελέσματα ερώτησης 10 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)

Λίγο
% (Ν)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
(Ν)
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Εύκολα στη
χρήση

54
54

Απλά
54
Κατανοητά
54
Διασκεδαστικά
54
Ενδιαφέροντα

4,67

0,47

4,04

0,81

4,38

0,90

4,29

0,89

4,38

0,90

0,00%
(0)
0,00%
(0)
1,85%
(1)
5,56%
(3)
5,56%
(3)

3,70%
(2)
11,11%
(6)
3,70%
(2)
5,56%
(3)
7,41%
(4)

1,85%
(1)
11,11%
(6)
7,41%
(4)
22,22%
(12)
18,52%
(10)

38,89%
(21)
44,445
(24)
33,33%
(18)
25,93%
(14)
20,37%
(11)

55,56%
(30)
29,63%
(16)
53,70%
(29)
38,89%
(21)
48,15%
(26)

0,00%
(0)
3,70%
(2)
0,00%
(0)
1,85%
(1)
0,00%
(0)

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι απαντήσεις των μαθητών/τριών στα
υποερωτήματα της ερώτησης 10 είναι κατανεμημένες στις κατηγορίες Αρκετά και
Πολύ με ποσοστά αναφοράς από 20,37% έως 55,56%, όπως φαίνεται στον Πίνακα
5.4.7 και στο Γράφημα 5.4.7. Με συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω κατηγορίες
οι

μαθητές/τριες

δήλωσαν

ότι

τα

παραδείγματα

προγραμμάτων

που

χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch ήταν Αρκετά ή Πολύ Εύκολα στη χρήση (94,45%),
Απλά (74,07%), Κατανοητά (87,03%), Διασκεδαστικά (64,82%) και Ενδιαφέροντα
(68,52%). Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη, ότι οι
περισσότεροι

μαθητές/τριές

έμειναν

ευχαριστημένοι

με

τα

παραδείγματα

προγραμμάτων που διδάχτηκαν και μπόρεσαν να δοκιμάσουν και να τα κατανοήσουν
σε βάθος ως προς τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Στις υποερωτήσεις για το αν τα παραδείγματα προγραμμάτων στο Scratch είναι
"Απλά" και "Κατανοητά" δύο και μία αντίστοιχα απαντήσεις μαθητών/τριών ανήκαν
στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν ελήφθεισαν υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε
για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 52 και
Σύνολο (Ν) = 53 αντίστοιχα).
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Γράφημα 5.4.7 Αποτελέσματα ερώτησης 10 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 11: Είσαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη που σου παρείχε ο καθηγητής
σου για την αντιμετώπιση δυσκολιών και την επίλυση αποριών κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων με Scratch;
Πίνακας 5.4.8 Αποτελέσματα ερώτησης 11 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
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Μαθητές/
τριες

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλισ
η

Σχεδόν
Καθόλο
υ %(Ν)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

54

4,81

0,39

0,00%
(0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

18,52%
(10)

81,48%
(44)

0,00%
(0)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.8 και στο Γράφημα 5.4.8, η συντριπτική πλειοψηφία των
μαθητών/τριών (81,48%) δήλωσαν Πολύ ευχαριστημένοι από την υποστήριξη που τους
παρείχε ο διδάσκοντας και ακόμα ένα 18,52% των μαθητών/τριών δήλωσαν Αρκετά
ευχαριστημένοι για τον ίδιο λόγο. Θετική εντύπωση προκαλεί ότι δεν υπήρξε ούτε μία
απάντηση που να δείχνει ότι υπήρξε δυσαρέσκεια κάποιων μαθητών/τριών για την βοήθεια
που τους παρείχε ο διδάσκοντας για την αντιμετώπιση δυσκολιών ή την επίλυση αποριών
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Scratch.

81,48%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

18,52%

20,00%
10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

ΔΓ/ΔΑ

Μαθητές/τριες

Γράφημα 5.4.8 Αποτελέσματα ερώτησης 11 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)
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Ερώτηση 12: Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διδασκαλια των φύλλων εργασίας ήταν
κατά τη γνώμη σου ικανοποιητικός;
Πίνακας 5.4.9 Αποτελέσματα ερώτησης 12 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Μαθητές/
τριες

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

54

4,39

0,65

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)
0,00%
(0)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

0,00
% (0)

9,26%
(5)

42,59%
(23)

48,15%
(26)

0,00%
(0)

To 90,74% των μαθητών/τριών απάντησαν ότι ήταν Πολύ (48,15%) ή Αρκετά (42,59%)
ικανοποιημένοι από τον χρόνο που διατέθηκε για να διδαχθούν τα φύλλα εργασίας για το
Scratch, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.9 και στο Γράφημα 5.4.9. Επομένως μπορούμε να
επιχειρηματολογήσουμε ότι μαθητές σε γενικές γραμμές έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από
τον χρόνο που διατέθηκε για τη διδασκαλία των φύλλων εργασίας.
48,15%
50,00%

42,59%

40,00%
30,00%
20,00%
9,26%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

ΔΓ/ΔΑ

Μαθητές/τριες

Γράφημα 5.4.9 Αποτελέσματα ερώτησης 12 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 13: Το Scratch σε βοήθησε
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Πίνακας 5.4.10 Αποτελέσματα ερώτησης 13 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Να πειραματιστείς
με τις έννοιες του
προγραμματισμού
Να κατανοήσεις
καλύτερα τι είναι ο
προγραμματισμος
Να συνεργαστείς
με άλλους μαθητές

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

54

4,34

0,70

0,00%
(0)

1,85%
(1)

7,41%
(4)

44,44%
(24)

44,44%
(24)

1,85%
(1)

4,23

0,65

0,00%
(0)

5,56(3)

9,26%
(5)

38,89%
(21)

42,59%
(23)

3,70%
(2)

4,40

0,98

4,15

0,96

0,00%
(0)
0,00%
(0)

9,26%
(5)
5,56%
(3)

7,41%
(4)
22,22%
(12)

16,67%
(9)
22,22%
(12)

64,81%
(35)
48,15%
(26)

1,85%
(1)
1,85%
(1)

54
54
54

Να διασκεδάσεις

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.10 και στο Γράφημα 5.4.10, οι απαντήσεις των
μαθητών/τριών στα υποερωτήματα της ερώτησης 13 είναι κατανεμημένες στις
κατηγορίες Αρκετά και Πολύ με ποσοστά αναφοράς από 16,67% έως 64,81%. Με
συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω κατηγορίες οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι το
Scratch τους βοήθησε Αρκετά ή Πολύ να πειραματιστούν με τις έννοιες του
προγραμματισμού (88,88%), να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι προγραμματισμός
(81,48%), να συνεργαστούν με άλλους μαθητές (81,48%) και να διασκεδάσουν
(70,37%). Από τα προηγούμενα υψηλότατα ποσοστά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
περισσότεροι μαθητές θεώρησαν ότι πειραματίστηκαν με τις έννοιες του
προγραμματισμού και κατανόησαν τι είναι προγραμματισμός επιτυχώς. Επίσης, οι
περισσότεροι συνεργάστηκαν επιτυχώς με συμμαθητές τους μέσα στις ομάδες
εργασίας που συμμετείχαν και διασκέδασαν μέσα στην ώρα του μαθήματος με τις
εργασίες που τους ανατέθηκαν για το Scratch.
Στις υποερωτήσεις για το αν το Scratch βοήθησε "να πειραματιστούν με τις έννοιες
του προγράμματισμου", "να συνεργαστούν με άλλους μαθητές" και "να
διασκεδάσουν" μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ , οπότε δεν
ελήφθει υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και
της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε περίπτωση. Στην υποερώτηση για
το αν το Scratch βοήθησε "να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι ο προγραμματισμός"
δύο απαντήσεις μαθητών/τριών ανήκαν στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν
ελήφθεισαν υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου
και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 52).
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60,00%
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Να πειραματιστείς με
έννοιες προγραμματισμού
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20,00%
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Γράφημα 5.4.10 Αποτελέσματα ερώτησης 13 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 14: Στο περιβάλλον του Scratch γνωρίζω
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Πίνακας 5.4.11 Αποτελέσματα ερώτησης 14 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Τι κάνουν οι
περισσότερες
εντολές
Να κινώ τον
χαρακτήρα
μου σε όποια
κατεύθυνση
θέλω
Να αλλάζω τη
μορφή του
χαρακτήρα
μου
Να προσθέτω
ήχους
Να ζωγραφίζω
χρησιμοποιών
τας τις εντολές
της πένας
Να κάνω
ερωτήσεις στο
χρήστη και να
παίρνω
απαντήσεις
Να ορίζω
ποιοι θα είναι
οι αισθητήρες
μου
Να
χρησιμοποιώ
μαθηματικές
και λογικές
πράξεις
(τελεστές)

%(Ν)

Μέτρι
α
%(Ν)

Αρκετά
Καλά
% (Ν)

Πάρα
Πολύ
Καλά
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

0,00%
(0)

3,70%
(2)

1,85%
(1)

48,15%
(26)

46,30%
(25)

0,00%
(0)

0,68

0,00%
(0)

1,85%
(1)

5,56%
(3)

24,07%
(13)

66,67%
(36)

1,85%
(1)

4,58

0,63

0,00%
(0)

0,00%
(0)

7,41%
(4)

25,93%
(14)

64,81%
(35)

1,85%
(1)

4,55

0,69

0,00%
(0)

0,00%
(0)

11,11%
(6)

22,22%
(12)

64,81%
(35)

1,85%
(1)

3,91

0,91

0,00%
(0)

7,41%
(4)

24,07%
(13)

38,89%
(21)

29,63%
(16)

0,00%
(0)

4,35

0,80

0,00%
(0)

3,70%
(2)

9,26%
(5)

35,19%
(19)

51,85%
(28)

0,00%
(0)

3,91

0,98

1,85%
(1)

7,41%
(4)

18,52%
(10)

40,74%
(22)

29,63%
(16)

1,85%
(1)

3,85

0,95

1,85%
(1)

7,41%
(4)

20,37%
(11)

44,44%
(24)

25,93%
(14)

0,00%
(0)

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλισ
η

Σχεδόν
Καθόλο
υ %(Ν)

54

4,37

0,70

4,58

54

54

54

54

54

54

54

Λίγο

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.11 και στα Γραφήματα 5.4.11.1 και 5.4.11.2, για τη
μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/τριών οι απαντήσεις στα υποερωτήματα της
ερώτησης 14 είναι κατανεμημένες στις κατηγορίες Αρκετά Καλά και Πολύ Καλά με
ποσοστά αναφοράς από 22,22% έως 66,67%. Με συνδυασμένα ποσοστά στις
παραπάνω κατηγορίες οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι στο περιβάλλον του Scratch
γνωρίζουν τι κάνουν οι περισσότερες εντολές (94,45%), να κινούν τον χαρακτήρα
τους προς οποια κατεύθυνση θέλουν (90,74%), να αλλάζουν την μορφή του
χαρακτήρα τους (90,74%), να προσθέτουν ήχους (87,03%), να ζωγραφίζουν
χρησιμοποιώντας τις εντολές της πένας (68,52%), να κάνουν ερωτήσεις στο χρήστη
και να παίρνουν απαντήσεις (87,04%), να ορίζουν ποιοι θα είναι οι ασθητήρες τους
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(70,37%) και να χρησιμοποιούν μαθηματικές και λογικές πράξεις (70,37%). Εύκολα
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες αισθάνθηκαν ότι
γνωρίζουν πλέον αρκετά ή πολύ καλά πώς γίνονται όλες αυτές οι μη
προγραμματιστικές ενέργειες που έχουν σχέση με τον χειρισμό του γραφικού
περιβάλλοντος του Scratch.
Στις υποερωτήσεις για το αν γνωρίζουν στο περιβάλλον του Scratch "να κινούν τον
χαρακτήρα τους σε όποια κατεύθυνση θέλουν", "να αλλάζουν την μορφή του
χαρακτήρα τους", "να προσθέτουν ήχους" και "να ορίζουν ποιοι θα είναι οι
αισθητήρες τους" μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν
ελήφθει υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και
της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε περίπτωση.

70,00%
Τι κάνουν οι
περισσότερες
εντολές

60,00%
50,00%

Να κινώ τον
χαρακτήρα μου σε
όποια κατεύθυνση
θέλω

40,00%
30,00%

Να αλλάζω τη
μορφή του
χαρακτήρα μου

20,00%
10,00%
0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά
Καλά

Πολύ
Καλά

ΔΓ/ΔΑ

Να προσθέτω ήχους

Γράφημα 5.4.11.1 Αποτελέσματα ερώτησης 14 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
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Να ζωγραφίζω
χρησιμοποιώντας τις
εντολές της πένας

60,00%
50,00%

Να κάνω ερωτήσεις
στο χρήστη και να
παίρνω απαντήσεις

40,00%
30,00%

Να ορίζω ποιοι θα
είναι οι αισθητήρες
μου

20,00%
10,00%
0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά
Καλά
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Καλά
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Πίνακας 5.4.11.2 Αποτελέσματα ερώτησης 14 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πάρα Πολύ Καλά- (5)
Αρκετά Καλά- (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 15: Για τις προγραμματιστικές δομές καταλαβαίνω
Πίνακας 5.4.12 Αποτελέσματα ερώτησης 15 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Πως δημιουργώ τις
δικές μου μεταβλητές
Πως λειτουργεί μια
Μεταβλητή

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)

54

4,35

0,81

1,85%
(1)

4,04

0,67

0,00%
(0)

54

Λίγο
%(Ν)
1,85%
(1)
1,85%
(1)

Μέτρια
%(Ν)

Αρκετά
Καλά
%(Ν)

Πάρα
Πολύ
Καλά
(Ν)

5,56%
(3)

44,44%
(24)

46,30%
(25)

14,81%
(8)

59,26%
(32)

22,22%
(12)

ΔΓ/ΔΑ
(Ν)
0,00%
(0)
1,85%
(1)
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Πως λειτουργεί η δομή
επανάληψης
«Επαναλάβε 10»
Πως λειτουργεί η δομή
επανάληψης «Για
Πάντα»
Πώς λειτουργεί η δομή
επανάληψης
«Επαναλάβε Ώσπου»
Πως λειτουργεί η δομή
ελέγχου «Εάν...τότε»
Πως λειτουργεί η δομή
ελέγχου «Εάν...
τότε...Αλλιώς...»
Τη διαφορά μεταξύ της
δομής επανάληψης
«Επανάλαβε 10» και
«Για πάντα»
Τη διαφορά μεταξύ της
δομής επανάληψης
«Επανάλαβε Ώσπου»
και «Για πάντα»
Τη Διαφορά μεταξύ της
δομής ελέγχου
«Εάν...τότε...» και
«Εάν...τότε...Αλλιώς...»
Πως λειτουργεί η
εντολή «Σταμάτησε τα
όλα»
Πώς λειτουργεί μία
Διαδικασία;

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

4,72

0,53

0,00%
(0)

4,75

0,64

0,00%
(0)

1,85%
(1)

4,55

0,69

0,00%
(0)

1,85%
(1)

4,65

0,70

0,00%
(0)

4,38

0,78

0,00%
(0)

4,75

0,55

0,00%
(0)

0,00%
(0)

4,54

0,63

0,00%
(0)

0,00%
(0)

4,28

0,83

0,00%
(0)

4,83

0,42

0,00%
(0)

0,00%
(0)

4,09

0,68

0,00%
(0)

0,00%
(0)

0,00%
(0)

3,70%
(2)

20,37%
(11)

74,07%
(40)

5,56%
(3)

7,41%
(4)

83,33%
(45)

5,56%
(3)

27,78%
(15)

62,96%
(34)

0,00%
(0)

12,96%
(7)

9,26%
(5)

77,78%
(42)

1,85%
(1)

12,96%
(7)

29,63%
(16)

53,70%
(29)

5,56%
(3)

12,96%
(7)

79,63%
(43)

7,41%
(4)

31,48%
(17)

61,11%
(33)

12,96%
(7)

33,33%
(18)

48,15%
(26)

1,85%
(1)

12,96%
(7)

83,33%
(45)

18,52%
(10)

51,85%
(28)

27,78%
(15)

3,70%
(2)

1,85%
(1)
1,85%
(1)
1,85%
(1)
0,00%
(0)
1,85%
(1)

1,85%
(1)

0,00%
(0)

1,85%
(1)
1,85%
(1)
1,85%
(1)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.12. και στα Γραφήματα 5.4.12.1 και 5.4.12.2, γι'
αυτή την πολύ σύνθετη ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων των
μαθητών/τριών στα υποερωτήματα είναι κατανεμημένες στις κατηγορίες Αρκετά
Καλά και Πάρα Πολύ Καλά με ποσοστά αναφοράς από 7,41% έως 83,33%. Με
συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω κατηγορίες οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι
για τις προγραμματιστικές δομές στο Scratch καταλαβαίνουν Αρκετά καλά ή Πάρα
πολύ καλά πως δημιουργούν τις δικές τους μεταβλητές (90,74%), πως λειτουργεί μια
μεταβλητή (81,48%), πως λειτουργεί η δομή επανάληψης «Επαναλάβε 10»
(94,44%), πως λειτουργεί η δομή επανάληψης «Για Πάντα» (90,74%), πως
λειτουργεί η δομή επανάληψης «Επαναλάβε Ώσπου» (90,74%), πως λειτουργεί η
δομή ελέγχου «Εάν...τότε» (87,04%), πως λειτουργεί η δομή ελέγχου «Εάν...
τότε...Αλλιώς...» (83,33%), τη διαφορά μεταξύ της δομής επανάληψης «Επανάλαβε
10» και «Για πάντα» (92,59%), τη διαφορά μεταξύ της δομής επανάληψης
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«Επανάλαβε Ώσπου» και «Για πάντα» (92,59%), τη Διαφορά μεταξύ της δομής
ελέγχου «Εάν...τότε...» και «Εάν...τότε...Αλλιώς...» (81,48%), πως λειτουργεί η
εντολή «Σταμάτησε τα όλα» (96,29%) και πως λειτουργεί μία Διαδικασία (79,63%).
Με ασφάλεια μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες
κατάλαβαν όπως φαίνεται από τις επιλογές τους όλες τις προγραμματιστικές έννοιες
που έχουν σχέση με αυτή την ερώτηση και τις οποίες έχουν διδαχθεί.
Στις υποερωτήσεις για το αν γνωρίζουν στο περιβάλλον του Scratch "να κινούν τον
χαρακτήρα τους σε όποια κατεύθυνση θέλουν", "να αλλάζουν την μορφή του
χαρακτήρα τους", "να προσθέτουν ήχους" και "να ορίζουν ποιοι θα είναι οι
αισθητήρες τους" μία απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν
ελήφθει υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και
της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε περίπτωση.
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Πως δημιουργώ τις
δικές μου μεταβλητές
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0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια
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Πολύ
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Γράφημα 5.4.12.1 Αποτελέσματα ερώτησης 15 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
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Πίνακας 5.4.12.2 Αποτελέσματα ερώτησης 15 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πάρα Πολύ Καλά- (5)
Αρκετά Καλά- (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)
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Ερώτηση 16: Είμαι σε θέση
Πίνακας 5.4.13 Αποτελέσματα ερώτησης 16 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Να
καταλαβαίνω τι
κάνει ο έτοιμος
κώδικα ενός
έργου στο
Scratch
Να
ενσωματώνω σωστά –
κομμάτια άλλων
έργων στα δικά
μου
Να τροποποιώ
έτοιμο κώδικα
και να
δημιουργώ δικές
μου παραλλαγές
Να διορθώνω
τυχόν λάθη στον
κώδικα άλλων

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλισ
η

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)

Λίγο
% (Ν)

Μέτρι
α
%(Ν)

Αρκετ
ά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/Δ
Α
%(Ν)

54

4,23

0,77

0,00%
(0)

1,85%
(1)

14,81%
(8)

40,74%
(22)

40,74
% (22)

1,85%
(1)

4,19

0,67

0,00%
(0)

0,00%
(0)

14,81%
(8)

51,85%
(28)

33,33
% (18)

0,00%
(0)

4,13

0,75

0,00%
(0)

1,85%
(1)

16,67%
(9)

46,30%
(25)

33,33
% (18)

1,85%
(1)

3,81

1,14

1,85%
(1)

14,81%
(8)

18,52%
(10)

25,93%
(14)

35,19
% (19)

3,70%
(2)

54

54

54

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.13 και στο Γράφημα 5.4.13, οι απαντήσεις των
μαθητών/τριών στα υποερωτήματα της ερώτησης 16 είναι κυρίως κατανεμημένες στις
κατηγορίες Αρκετά καλά και Πάρα πολύ καλά με ποσοστά αναφοράς από 25,93%
έως 46,30%. Με συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω κατηγορίες οι μαθητές/τριες
θεώρησαν ότι είναι σε θέση Αρκετά καλά ή Πάρα πολύ καλά να καταλαβαίνουν τι
κάνει ο έτοιμος κώδικας ενός έργου στο Scratch (81,48%), να ενσωματώνουν -σωστά
– κομμάτια άλλων έργων στα δικά τους (85,18%), να τροποποιούν έτοιμο κώδικα και
να δημιουργούν δικές τους παραλλαγές (79,66%) και τέλος να διορθώνουν τυχόν
λάθη στον κώδικα άλλων (61,12%). Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις
απαντήσεις των μαθητών/τριών στα παραπάνω υποερωτήματα είναι ότι πάρα πολλοί
μαθητές/τριές εξασκήθηκαν αρκετά με τα παραδείγματα και τις εργασίες που έκαναν
στο Scratch και έτσι θεώρησαν ότι έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε δύσκολες
διαδικασίες του προγραμματισμού όπως κατανόηση και ενσωμάτωση κώδικα,
τροποποίηση έτοιμου κώδικα, διόρθωση κώδικα και τέλος δημιουργία άλλων
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παραλλαγών από έτοιμο κώδικα. Άσχετα αν αληθεύουν ή όχι οι ισχυρισμοί των
μαθητών/τριών παρατηρούμε μία γενικά θετική στάση για τις διαδικασίες του
προγραμματισμού από τους περισσότερους μαθητές/τριες που φανερώνει σημαντική
εξοικείωση μ' αυτές και κατανόηση τους.
Η Τυπική απόκλιση που έχει υπολογιστεί για το αν οι μαθητές είναι σε θέση να
διορθώνουν τυχόν λάθη στον κώδικα άλλων είναι άνω του 1 (1,14). Αυτό υποδεικνύει
μια σημαντική διασπορά των απαντήσεων, κάτι το οποίο μας δείχνει ότι κάτι
λιγότερο από το 40,00% των μαθητών/τριών δεν θεώρησαν ότι είχαν την εμπειρία
που χρειαζόταν για να διορθώνουν λάθη στον κώδικα άλλων συμμαθητών τους.
Στην υποερωτήση για το αν είναι σε θέση "να διορθώνουν λάθη στον κώδικα άλλων"
δύο απαντήσεις μαθητών/τριας ανήκαν στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν
ελήφθεισαν υπ' όψιν στο δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου
και της τυπικής απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 52). Στις υποερωτήσεις για το αν είναι σε
θέση "να καταλαβαίνουν τι κάνει ο έτοιμος κώδικα ενός έργου στο Scratch" και "να
τροποποιούν έτοιμο κώδικα και να δημιουργούν δικές τους παραλλαγές" μια
απάντηση μαθητή ανήκε στην κατηγορία ΔΓ/ΔΑ, οπότε δεν ελήφθει υπ' όψιν στο
δείγμα που εξετάστηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου και της τυπικής
απόκλισης (Σύνολο (Ν) = 53) σε κάθε περίπτωση.
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

Να καταλαβαίνω τι κάνει
ο έτοιμος κώδικας ενός
έργου στο Scratch
Να ενσωματώνω σωστά κομμάτια άλλων έργων
στα δικά μου
Να τροποποιώ έτοιμο
κώδικα και να δημιουργώ
τις δικές μου παραλλαγές
Να διορθώνω τυχόν λάθη
στον κώδικα άλλων

0,00%
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Γράφημα 5.4.13 Αποτελέσματα ερώτησης 16 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 17: Το μάθημα της Πληροφορικής έγινε καλύτερο μέσα από τη διδασκαλία
του Scratch;
Πίνακας 5.4.14 Αποτελέσματα ερώτησης 17 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch

Μαθητές
/ τριες

Σύνολο
(Ν)

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Σχεδόν
Καθόλου
%(Ν)

Λίγο
%(Ν)

Μέτρι
α
%(Ν)

Αρκετ
ά
% (Ν)

Πολύ
%(Ν)

ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)

54

4,52

0,54

0,00%
(0)

0,00%
(0)

1,85%
(1)

44,44%
(24)

53,70%
(29)

0,00%
(0)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.14 και στο Γράφημα 5.4.14, σ' αυτή την ερώτηση διαφάνηκε
από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών ότι σχεδόν καθολικά (98,15%) θεώρησαν ότι η
διδασκαλία του Scratch έκανε Πολύ (53,70%) ή Αρκετά ( 44,44%) καλύτερο το μάθημα της
Πληροφορικής (ΤΠΕ). Αυτό δείχνει την όρεξη και τη θετική διάθεση που είχαν οι
μαθητές/τριες για να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό μέσω του Scratch.
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60,00%

53,70%
44,44%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

0,00%

1,85%

0,00%

0,00%
Σχεδόν
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

ΔΓ/ΔΑ

Μαθητές/τριες

Γράφημα 5.4.14 Αποτελέσματα ερώτησης 17 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα Αξιολόγησης:
Πολύ - (5)
Αρκετά - (4)
Μέτρια - (3)
Λίγο - (2)
Σχεδόν Καθόλου - (1)

Ερώτηση 18: Θα συνεχίσεις να δημιουργείς προγράμματα στο Scratch;
Πίνακας 5.4.15 Αποτελέσματα ερώτησης 18 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Σύνολο
(Ν)
Μαθητές/
τριες

54

Μέσος Τυπική
Όρος Απόκλιση
2,15

0,62

Όχι
Ίσως
Ναι
ΔΓ/ΔΑ
%(Ν)
%(Ν)
(Ν)
(Ν)
12,96% 59,26% 27,78% 0,00%
(7)
(32)
(15)
(0)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4.15 και στο Γράφημα 5.4.15, στην ερώτηση αν θα
συνεχίσουν να δημιουργούν προγράμματα στο Scratch στο μέλλον, 27,78% των
μαθητών/τριών απάντησε θετικά ενώ ένα άλλο επιβλητικό 59,26% δήλωσε ότι Ίσως
να ξαναδημιουργήσει προγράμματα με το Scratch. Εντελώς αρνητικοί για το
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ενδεχόμενο της συνέχισης της ενασχόλησης με τον προγραμματισμό μέσω του
Scratch, ήταν μόνο ένα 12,96% των μαθητών/τριών.
Εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αν αυτοί οι μαθητές/τριες, που είναι θετικοί ή
έστω ανοιχτοί στο ενδεχόμενο της συνέχισης της χρήσης του Scratch, συνεχίσουν να
διδάσκονται τον προγραμματισμό μέσω του Scratch στο Γυμνάσιo θα έχουν ήδη
καλές βάσεις για να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετες έννοιες και παραδείγματα.

0,00%
12,96%

27,78%
Όχι
Ίσως
Ναι
59,26%

ΔΓ/ΔΑ

Γράφημα 5.4.15 Αποτελέσματα ερώτησης 18 του Γενικού Ερωτηματολογίου για το
Scratch
Κλίμακα
Αξιολόγησης:
Ναι - (3)
Ίσως - (2)
Όχι - (1)
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο Κεφάλαιο 6 καταγράφονται και αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από όλη την επεξεργασία των δεδομένων του κεφαλαίου 5 και την εξέταση των
πινάκων και των γραφημάτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.
Εξετάζεται κατά πόσο επετεύχθησαν οι γενικοί στόχοι και ικανοποιήθηκαν τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην μεθοδολογία μελέτης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας. Επίσης διατυπώνονται προτάσεις και κατευθύνσεις για
πιθανή μελλοντική έρευνα.
6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Γενικοί Στόχοι:
Οι Γενικοί Στόχοι θα ομαδοποιηθούν με βάση τους 3 Άξονες της Ενότητας 1.2 που
απεικονίζει τους άξονες των γενικών στόχων του ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ με ΦΕΚ 1139Β/2807-2010 για την Πληροφορική στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ:
 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,
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iii)

και τελικά να μπορούν να δημιουργήσουν βασισμένοι
σ’ όσα έχουν διδαχθεί ένα δικό τους παιχνίδι.

Σύμφωνα με τα παρακάτω:
 Απαντήσεις

των

μαθητών/τριών

στις

ερωτήσεις

του

Γενικού

ερωτηματολογίου για το Scratch (υπάρχουν αναλυτικά στα συμπεράσματα για
το 1ο ερευνητικό ερώτημα),
 Απευθείας παρατηρήσεις του διδάσκοντα που εκφράζονται μέσα στους
Αναστοχασμούς για τα φύλλα εργασίας,
 Απαντήσεις των μαθητών/τριών στις ερωτήσεις κατανόησης των φύλλων
εργασίας (υπάρχουν αναλυτικά στα συμπεράσματα για το 1 ο ερευνητικό
ερώτημα),
 Απαντήσεις

των

μαθητών

στην

ερώτηση

Αξιολόγησης

14.1

στο

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για τις εργασίες των μαθητών στο Scratch
(υπάρχουν αναλυτικά στα συμπεράσματα για το 2ο ερευνητικό ερώτημα)
προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:
Oι μαθητές/τριες διδάχθηκαν, κατανόησαν και έκαναν χρήση των περισσότερων
βασικών συστατικών και εργαλείων του Scratch 2, καθώς και της δομής του
Περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch σε καλό επίπεδο. Δεν υπήρξε καλή
κατανόηση των εντολών αισθητήρων και της εφαρμογής τους (φύλλο εργασίας 1.3)
κάτι το οποίο οδήγησε και στον εκ νέου σχεδιασμό των 2 από τις 3 ερωτήσεις
κατανόησης του φύλλου εργασίας 1.3.
Γνώρισαν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσα από πολλά απλά, μέτρια
και πιο σύνθετα παραδείγματα και κατανόησαν τις περισσότερες από αυτές - στην
αρχή μεμονωμένα και μετά σε συνδυαστική χρήση μεταξύ τους. Φυσικά δεν έλειψαν
τα προβλήματα όπως η μη καλή αρχική κατανόηση των δομών επιλογών
Εαν...τότε...Αλλιώς και των εμφωλευμένων δομών επιλογών (φύλλο εργασίας 3.1).
Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας μία ερώτηση κατανόησης θα πρέπει να εξηγείται
στους μαθητές πολύ καλύτερα για να υπάρχει επαρκής κατανόηση των εμπλεκόμενων
εννοιών. Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη
Δραστηριότητα 2 και σε 2 ερωτήσεις κατανόησης του φύλλου εργασίας 5.1, γιατί με
την αρχική έκδοση του φύλλου εργασίας παρατηρήθηκε μη επαρκής κατανόηση από
Σελίδα | 199

τους περισσότερους μαθητές όσον αφορά στη δομή της διαδικασίας με παραμέτρους
και την προγραμματιστική εφαρμογή της.
Σε κάποια φύλλα εργασίας από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης κρίνεται
ότι κάποιες έννοιες που συσχετίζονται μ’ αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να εξηγούνται
καλύτερα:
 Φύλλο εργασίας 1.1 καλύτερη εξήγηση εννοιών για 2 ερωτήσεις κατανόησης:
«Ερώτηση 1.1.1: Τι κάνει το τουβλάκι "Όταν στο πράσινο σημαιάκι γίνει κλικ";
Ερώτηση 1.1.3: Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε το τουβλάκι περίμενε;
Και στις δύο ερωτήσεις δεν έγιναν καλά κατανοητές από σημαντικό αριθμό μαθητών
η εντολή έναρξης ενός προγράμματος στο Scratch (ανήκει στην ομάδα εντολών
συμβάντα) και η εντολή περίμενε (ανήκει στην ομάδα εντολών έλεγχος)».
 Φύλλο εργασίας 2.1 καλύτερη εξήγηση εννοιών για 1 ερώτηση κατανόησης:
«Ερώτηση 2.1.3: Ποια είναι η χρησιμότητα των παρακάτω εντολών "όρισε το
αριθμός1 σε 0", "όρισε το αριθμός2 σε 0", "όρισε το αποτέλεσμα σε 0" κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του πρόγραμματος;»
Εδώ δεν έγινε κατανοητή ορθώς η έννοια της αρχικοποίησης των μεταβλητών
αριθμός1, αριθμός 2 και αποτέλεσμα (η εντολή όρισε ...ανήκει στις εντολές των
δεδομένων).
 Φύλλο εργασίας 3.1 καλύτερη εξήγηση εννοιών για μία ερώτηση κατανόησης:
«Ερώτηση 3.1.3: Εξηγήστε όπως το καταλαβαίνετε πώς δουλεύει η παρακάτω
σύνθετη δομή επιλογής».
Εδώ δεν έγινε αντιληπτό καλά το πώς δουλεύει η δομή επιλογής Εαν...τότε...Αλλιώς,
που για τις ανάγκες του φύλλου εργασίας χαρακτηρίζεται ως «σύνθετη δομή
επιλογής».
 Φύλλο εργασίας 4.2 καλύτερη εξήγηση εννοιών για μία ερώτηση κατανόησης:
«Ερώτηση 4.2.1: Σε τι χρησιμεύουν οι 2 εντολές "περιμένε 0.25 δευτερόλεπτα";»
Εδώ δεν υπήρξε κατανόηση για το σε τι αποσκοπεί η χρήση των 2 εντολών
Για τις περισσότερες ερωτήσεις κατανόησης οι απαντήσεις των μαθητών ήταν
σωστές με ποσοστά άνω του 50,00% που κλιμακούμενα έφταναν και πάνω από
90,00% σε ορισμένες περιπτώσεις.
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Οι μαθητές/τριες όντως χρησιμοποίησαν σε πολλές περιπτώσεις κατά την υλοποίηση
των φύλλων εργασίας - βάσει του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αυτής της μελέτης απλές εντολές στην αρχή μέσα από έτοιμα παραδείγματα ή όχι, στη συνέχεια εντολές
που τους δίνονταν ανακατεμένες, συνδυαστικά ακολουθώντας τις οδηγίες, ώστε να
δημιουργήσουν και να εκτελέσουν ένα πιο πολύπλοκο πρόγραμμα, το οποίο κάνει
χρήση των δομών του Προγραμματισμού.
Το αποκορύφωμα όλων αυτών των προσπαθειών των μαθητών/τριών ήταν ότι 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 στον Άξονα
1: Γνώση και Μεθοδολογία επιτεύχθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, σίγουρα
με κάποια σημεία που αποτέλεσαν προβλήματα (έχουν αναφερθεί παραπάνω), τα
οποία θα πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να μην αποτελέσουν τροχοπέδη σε
μελλοντική εφαρμογή αυτού του σεναρίου για το Scratch.
 Άξονας 2: Συνεργασία, Επικοινωνία και Κοινωνική Επίδραση


Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά πάνω σε Δραστηριότητες στον Η/Υ
τους, συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς τους αποδοτικά, ανταλλάσοντας
απόψεις, διορθώνοντας ο ένας τον άλλο και επιλύοντας από κοινού
ασκήσεις.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στην «Ερώτηση Αξιολόγησης 13:
Συνεργασία της Ομάδας:» του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης για τις εργασίες των
μαθητών και όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.3.10, οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό
53,70% είπαν ότι το επίπεδο συνεργασίας της ομάδας τους ήταν Πολύ Καλό. Το
11,11% των μαθητών/τριών δήλωσαν ότι η συνεργασία της ομάδας ήταν σε καλό
επίπεδο. Παράλληλα τα ποσοστά όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ή δεν υπήρξε
συνεργασία της ομάδας ουσιαστικά ήταν 7,41% και 5,56% αντίστοιχα. Τέλος
εντύπωση προκαλεί ότι το 18,52% (10 περιπτώσεις δηλαδή) προτίμησαν να
κάνουν ατομική εργασία, γιατί είτε δεν λειτούργησαν καθόλου οι ομάδες τους και
χωρίστηκαν, είτε ήθελαν εξ αρχής να κάνουν μόνοι την εργασία τους. Σε
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συνδυασμένο ποσοστό καλό ή πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας είχαν το 64,81% των
μαθητών/τριών.
Από τις απαντήσεις των μαθητών στο Υποερώτημα «Αν το Scratch τους βοήθησε να
συνεργαστούν με άλλους μαθητές» (Ερώτηση 13, Γενικού ερωτηματολογίου για το
Scratch, συμπεράσματα 1ου ερευνητικού ερωτήματος) προκύπτει ότι πάνω από το
80,00% των μαθητών/τριών απάντησε ότι κατάφερε να συνεργαστεί με άλλους
μαθητές.
Επίσης, μέσα από την εξέταση των αναστοχασμών δεν προκύπτει ότι υπήρξαν
σοβαρά προβλήματα μεταξύ της συνεργασίας των μαθητών/τριών κατά την
διδασκαλία

των

Φύλλων

εργασίας

Υπήρξαν

όμως

κάποιες

περιπτώσεις

μαθητών/τριών που προτίμησαν αφού είχαν δουλέψει μόνοι τους ή ικανοποιητικά
ομαδοσυνεργατικά στα φύλλα εργασίας να δουλέψουν για την τελική εργασία μόνοι
τους από επιλογή ή λόγω ανάγκης (αδυναμία ή απροθυμία συνεργασίας με άλλους).
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η συνεργασία μεταξύ των περισσότερων μαθητών
ήταν τουλάχιστον σε καλό επίπεδο, ότι αντάλλασαν απόψεις και συμμετείχαν ισότιμα
στις αποφάσεις της ομάδας και επίσης συμβούλευαν και διόρθωναν ο ένας τον άλλο
εκεί που χρειαζόταν.


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.

Σύμφωνα με την απευθείας παρατήρηση από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας των φύλλων εργασίας διαπιστώθηκε μέσα στις ομάδες ότι τα μέλη της
ομάδας βοηθούσαν ο ένας τον άλλο στις περισσότερες περιπτώσεις, ώστε να
επιλύσουν τα προβλήματα που θέτονταν από τις δραστηριότητες, όπως την
τροποποίηση προγραμμάτων, την συναρμολόγηση προγραμμάτων από εντολές που
ήταν ανακατεμένες και τη δοκιμή νέων εντολών και σχολιασμό τους, καθώς και
άλλα.
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Επίσης, στα πλαίσια της εργασίας για το Scratch, ο διδάσκων του εξήγησε ότι όλα
αυτά που μαθαίνουν περί πιο αποτελεσματικού και συνδυαστικού τρόπου σκέψης, θα
μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινή τους ζωή, όταν βρίσκουν
μπροστά τους κάποιο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στις ερωτήσεις 17 και 18 του
Γενικού ερωτηματολογίου για το Scratch, 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.
Όλα αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε το συμπέρασμα ότι oι
Γενικοί στόχοι που θέτει ο Άξονας 2 Συνεργασία, Επικοινωνία και Κοινωνική
Επίδραση 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.
 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.

Σύμφωνα με τα παρακάτω:
 Απαντήσεις των μαθητών/τριών στις ερωτήσεις 13, 14, 15, 16, του Γενικού
ερωτηματολογίου για το Scratch (υπάρχουν αναλυτικά στα συμπεράσματα για
το 1ο ερευνητικό ερώτημα),
 Απευθείας παρατηρήσεις του διδάσκοντα που εκφράζονται μέσα στους
Αναστοχασμούς για τα φύλλα εργασίας,
 Απαντήσεις των μαθητών/τριών στις ερωτήσεις κατανόησης των φύλλων
εργασίας (υπάρχουν αναλυτικά στα συμπεράσματα για το 1 ο ερευνητικό
ερώτημα),
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μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι μαθητές αναγνώρισαν και κατανόησαν τη σημασία
και τη χρησιμότητα των περισσότερων προγραμματιστικών δομών που διδάχθηκαν
σε ικανοποιητικό βαθμό με συγκεκριμένες εξαιρέσεις (δομή επιλογής Εάν...τότε
...Αλλιώς, εμφωλευμένες δομές επιλογής, διαδικασίες με παραμέτρους), τις οποίες
δεν κατανόησε σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών. Μάλιστα πολλοί μαθητές
επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν στις τελικές τους εργασίες αυτές τις δομές
προγραμματισμού που τους φάνηκαν πιο εύκολες στη χρήση ή πιο κατάλληλες για τις
εργασίες τους (και όχι τις πιο δύσκολες στην εφαρμογή τους ίσως). Αυτό μπορούμε
να πούμε ότι δείχνει μία συγκεκριμένη λογική σκέψη.
Επίσης, μέσα από το εύρος των θεμάτων που είχαν οι εργασίες τους στο Scratch
(δημιούργησαν παιχνίδια, αφηγηματικές ιστορίες, διαλόγους, εργαλεία), μπορούμε
να θεωρήσουμε ότι μέχρι σ’ ένα βαθμό συσχέτισαν αυτά που διδάχθηκαν με την
καθημερινότητα και σκέφτηκαν παραδείγματα χρήσης τους πρακτικά. Δεν μπορούμε
να πούμε όμως με απόλυτη σιγουριά ότι αυτό ισχύει για την πλειοψηφία των
μαθητών/τριών.
6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα εξής:
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;
α) Γενικό Ερωτηματολόγιο για το Scratch:
Από την «Ερώτηση 6: Το Scratch ως περιβάλλον προγραμματισμού είναι»
προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.
Πίνακας 6.1 Συνδυασμένα Αποτελέσματα ερώτησης 6 του Γενικού
Ερωτηματολογίου για το Scratch

Σελίδα | 204

Σύνολο
Μαθητών
(Ν)
Εύχρηστο

54
54

Απλό
54
Κατανοητό

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

Αρκετά ή
Πολύ %(Ν)

48,15% (26)

24,07% (13)

72,22% (39)

35,19% (19)

16,67% (9)

51,86% (28)

46,30% (25)

35,19% (19)

81,49% (44)

11,11% (6)

53,70% (29)

64,81% (35)

38,89% (21)

18,52% (10)

57,41% (31)

54
Διασκεδαστικό
54

Ελκυστικό/
Ενδιαφέρον

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 6.1 με συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω
κατηγορίες οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι το Scratch είναι Αρκετά ή Πολύ Εύχρηστο
(72,22%), Απλό (51,86%), Κατανοητό (81,49%), Διασκεδαστικό (64,81%) και
Ελκυστικό/Ενδιαφέρον

(57,41%).

Επομένως

μπορούμε

να

εξάγουμε

το

συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες σχημάτισαν θετική ως πολύ
θετική εικόνα για το Scratch ως περιβάλλον προγραμματισμού.
Από την «Ερώτηση 7: Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα με τη βοήθεια
του Scratch;» προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.
Πίνακας 6.2 Συνδυασμένα Αποτελέσματα ερώτησης 7 του Γενικού
Ερωτηματολογίου για το Scratch
Σύνολο
(Ν)

Σε
μεγάλο
βαθμό
%(Ν)

Ναι
%(Ν)

54

20,37%
(11)

51,85%
(28)

Μαθητές/
τριες

Σε
μεγάλο
βαθμό
ή Ναι
%(Ν)
72,22%
(39)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.2, σ' αυτή την ερώτηση η μεγάλη πλειοψηφία των
μαθητών/τριών (72,22%) απάντησε ότι είναι σε θέση να φτιάξει το δικό του
πρόγραμμα ή μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθεί σ’ αυτό το εγχείρημα.
Από την «Ερώτηση 8: Είμαι σε θέση να φτιάχνω με το Scratch» προκύπτει ότι η
πλειοψηφία των μαθητών/τριών θεώρησαν ότι
δημιουργία Παιχνιδιών (74,07%),

μπορούν να ανταποκριθούν καλά στη

Ιστοριών (83,33%)

και Σχημάτων (57,41%) στο

Scratch, παρά στη δημιουργία προγραμμάτων για Κινούμενα Σχέδια (48,15%) ή
Βοηθητικών Προγραμμάτων (42,59%). Όλοι οι μαθητές/τριες επέλεξαν έστω και ένα είδος
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προγράμματος στο οποίο θεώρησαν ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και ευχέρεια στη
δημιουργία του. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών
σ’ αυτή την ερώτηση διδάχθηκαν αποτελεσματικά τις προγραμματιστικές έννοιες στο scratch
σε μεγάλο βαθμό.

Από την «Ερώτηση 9: Τα Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch
ήταν» προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.
Πίνακας 6.3 Συνδυασμένα Αποτελέσματα ερώτησης 9 του Γενικού
Ερωτηματολογίου για το Scratch

Εύκολα στη
χρήση

Σύνολο
(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

Αρκετά ή
Πολύ
%(Ν)

54

51,85% (28)

38,89% (21)

90,74% (49)

48,15% (26)

25,93% (14)

74,08% (40)

27,78% (15)

61,11% (33)

88,89% (48)

31,48% (17)

25,93% (14)

57,41% (31)

24,07% (13)

40,74% (22)

64,81% (35)

54
Απλά
54
Κατανοητά
54
Διασκεδαστικά
54
Ενδιαφέροντα

Όπως μπορούμε να δούμε από τον Πίνακα 6.3, οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι τα φύλλα
εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για το Scratch ήταν
Αρκετά ή Πολύ Εύκολα στη χρήση (90,74%), Απλά (74,08%), Κατανοητά (88,89%),
Διασκεδαστικά (57,41%) και Ενδιαφέροντα (64,81%) . Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε
από τα ποσοστά αυτά τα φύλλα εργασίας άφησαν καλές εντυπώσεις στους περισσότερους
μαθητές/τριες.

Από την «Ερώτηση 10: Τα παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν
στο Scratch ήταν» προκύπτει:
Πίνακας 6.4 Συνδυασμένα Αποτελέσματα ερώτησης 10 του Γενικού
Ερωτηματολογίου για το Scratch

Εύκολα στη
χρήση

Σύνολο
(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

Αρκετά ή
Πολύ
%(Ν)

54

38,89% (21)

55,56% (30)

94,45% (51)

44,445 (24)

29,63% (16)

74,07% (40)

54
Απλά
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54
Κατανοητά
54
Διασκεδαστικά
54
Ενδιαφέροντα

33,33% (18)

53,70% (29)

87,03% (37)

25,93% (14)

38,89% (21)

64,82% (35)

20,37% (11)

48,15% (26)

68,52% (37)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.4, με συνδυασμένα ποσοστά στις παραπάνω
κατηγορίες οι μαθητές/τριες δήλωσαν με πολύ μεγάλα ποσοστά ότι τα παραδείγματα
προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch ήταν Αρκετά ή Πολύ Εύκολα
στη χρήση (94,45%), Απλά (74,07%), Κατανοητά (87,03%), Διασκεδαστικά
(64,82%) και Ενδιαφέροντα (68,52%). Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να
διατυπώσουμε την άποψη, ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριές έμειναν ευχαριστημένοι
με τα παραδείγματα προγραμμάτων που διδάχτηκαν και μπόρεσαν να δοκιμάσουν και
να τα κατανοήσουν σε βάθος ως προς τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Από την «Ερώτηση 12: Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διδασκαλία των φύλλων
εργασίας ήταν κατά τη γνώμη σου ικανοποιητικός;» προκύπτει:
To 90,74% των μαθητών/τριών απάντησαν ότι ήταν Πολύ (48,15%) ή Αρκετά (42,59%)
ικανοποιημένοι από τον χρόνο που διατέθηκε για να διδαχθούν τα φύλλα εργασίας για το
Scratch.
Από την «Ερώτηση 13: Το Scratch σε βοήθησε:» προκύπτουν τα παρακάτω

συμπεράσματα.
Πίνακας 6.5 Συνδυασμένα Αποτελέσματα ερώτησης 13 του Γενικού
Ερωτηματολογίου για το Scratch

Να πειραματιστείς
με τις έννοιες του
προγραμματισμού
Να κατανοήσεις
καλύτερα τι είναι ο
προγραμματισμός
Να συνεργαστείς
με άλλους μαθητές

Σύνολο
(Ν)

Αρκετά
%(Ν)

Πολύ
%(Ν)

Αρκετά ή
Πολύ %(Ν)

54

44,44% (24)

44,44% (24)

88,88% (48)

38,89% (21)

42,59% (23)

81,48% (44)

16,67% (9)

64,81% (35)

81,48% (44)

22,22% (12)

48,15% (26)

70,37% (1)

54
54
54

Να διασκεδάσεις

Όπως φαίνεται Πίνακα 6.5, οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι το Scratch τους βοήθησε
Αρκετά ή Πολύ να πειραματιστούν με τις έννοιες του προγραμματισμού (88,88%),
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να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι προγραμματισμός (81,48%), να συνεργαστούν με
άλλους μαθητές (81,48%) και να διασκεδάσουν (70,37%). Από τα προηγούμενα
υψηλότατα ποσοστά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι περισσότεροι μαθητές
θεώρησαν ότι πειραματίστηκαν με τις έννοιες του προγραμματισμού και κατανόησαν
τι είναι προγραμματισμός επιτυχώς. Επίσης, οι περισσότεροι συνεργάστηκαν
επιτυχώς με συμμαθητές τους μέσα στις ομάδες εργασίας που συμμετείχαν και
διασκέδασαν μέσα στην ώρα του μαθήματος με τις εργασίες που τους ανατέθηκαν για
το Scratch.
Από την «Ερώτηση 14: Στο περιβάλλον του Scratch γνωρίζω» προκύπτει ότι με
συνδυασμένα ποσοστά στις κατηγορίες Αρκετά Καλά ή Πολύ Καλά οι μαθητές/τριες
απάντησαν ότι στο περιβάλλον του Scratch γνωρίζουν τι κάνουν οι περισσότερες
εντολές (94,45%), να κινούν τον χαρακτήρα τους προς όποια κατεύθυνση θέλουν
(90,74%), να αλλάζουν την μορφή του χαρακτήρα τους (90,74%), να προσθέτουν
ήχους (87,03%), να ζωγραφίζουν χρησιμοποιώντας τις εντολές της πένας (68,52%),
να κάνουν ερωτήσεις στο χρήστη και να παίρνουν απαντήσεις (87,04%), να ορίζουν
ποιοι θα είναι οι αισθητήρες τους (70,37%) και να χρησιμοποιούν μαθηματικές και
λογικές πράξεις (70,37%). Εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
περισσότεροι μαθητές/τριες αισθάνθηκαν ότι γνωρίζουν πλέον αρκετά καλά ή πολύ
καλά πώς γίνονται όλες αυτές οι μη προγραμματιστικές ενέργειες που έχουν σχέση με
τον χειρισμό του γραφικού περιβάλλοντος του Scratch.

Από την «Ερώτηση 15: Για τις προγραμματιστικές δομές καταλαβαίνω» προκύπτει
ότι με συνδυασμένα ποσοστά στις κατηγορίες Αρκετά Καλά ή Πολύ Καλά οι
μαθητές/τριες απάντησαν ότι για τις προγραμματιστικές δομές στο Scratch
καταλαβαίνουν Αρκετά καλά ή Πάρα πολύ καλά πως δημιουργούν τις δικές τους
μεταβλητές (90,74%), πως λειτουργεί μια μεταβλητή (81,48%), πως λειτουργεί η
δομή επανάληψης «Επαναλάβε 10» (94,44%), πως λειτουργεί η δομή επανάληψης
«Για Πάντα» (90,74%), πως λειτουργεί η δομή επανάληψης «Επαναλάβε Ώσπου»
(90,74%), πως λειτουργεί η δομή ελέγχου «Εάν...τότε» (87,04%), πως λειτουργεί η
δομή ελέγχου «Εάν... τότε...Αλλιώς...» (83,33%), τη διαφορά μεταξύ της δομής
επανάληψης «Επανάλαβε 10» και «Για πάντα» (92,59%), τη διαφορά μεταξύ της
δομής επανάληψης «Επανάλαβε Ώσπου» και «Για πάντα» (92,59%), τη Διαφορά
μεταξύ της δομής ελέγχου «Εάν...τότε...» και «Εάν...τότε...Αλλιώς...» (81,48%), πως
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λειτουργεί η εντολή «Σταμάτησε τα όλα» (96,29%) και πως λειτουργεί μία
Διαδικασία (79,63%). Με ασφάλεια μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι περισσότεροι
μαθητές/τριες κατάλαβαν όπως φαίνεται από τις επιλογές τους όλες τις
προγραμματιστικές έννοιες που έχουν σχέση με αυτή την ερώτηση και τις οποίες
έχουν διδαχθεί.
Από την «Ερώτηση 16: Είμαι σε θέση» προκύπτει ότι με συνδυασμένα ποσοστά στις
κατηγορίες Αρκετά Καλά και Πολύ Καλά, οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι είναι σε
θέση Αρκετά καλά ή Πάρα πολύ καλά να καταλαβαίνουν τι κάνει ο έτοιμος
κώδικας ενός έργου στο Scratch (81,48%), να ενσωματώνουν σωστά κομμάτια
άλλων έργων στα δικά τους (85,18%), να τροποποιούν έτοιμο κώδικα και να
δημιουργούν δικές τους παραλλαγές (79,66%) και τέλος να διορθώνουν τυχόν λάθη
στον κώδικα άλλων (61,12%). Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις
απαντήσεις των μαθητών/τριών στα παραπάνω υποερωτήματα είναι ότι πάρα πολλοί
μαθητές/τριές εξασκήθηκαν αρκετά με τα παραδείγματα και τις εργασίες που έκαναν
στο Scratch και έτσι θεώρησαν ότι έχουν το βαθμό εξοικείωσης που απαιτείται για να
εμπλακούν σε δύσκολες διαδικασίες του προγραμματισμού όπως κατανόηση και
ενσωμάτωση κώδικα, τροποποίηση έτοιμου κώδικα, διόρθωση κώδικα και τέλος
δημιουργία άλλων παραλλαγών από έτοιμο κώδικα.
Από την «Ερώτηση 17: Το μάθημα της Πληροφορικής έγινε καλύτερο μέσα από τη
διδασκαλία του Scratch;» προκύπτει:
Σ' αυτή την ερώτηση διαφάνηκε από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών ότι σχεδόν καθολικά
(98,15%) θεώρησαν ότι η διδασκαλία του Scratch έκανε Πολύ (53,70%) ή Αρκετά
(44,44%) καλύτερο το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕ). Αυτό δείχνει την όρεξη και τη
θετική διάθεση που είχαν οι μαθητές/τριες για να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό μέσω
του Scratch και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τα ζητούμενα του ερευνητικού
ερωτήματος 1.

Από την «Ερώτηση 18: Θα συνεχίσεις να δημιουργείς προγράμματα στο Scratch;»
προκύπτει ότι το 27,78% των μαθητών/τριών απάντησε θετικά ενώ ένα άλλο
επιβλητικό 59,26% δήλωσε ότι Ίσως να ξαναδημιουργήσει προγράμματα με το
Scratch. Οι περισσότεροι μαθητές/τριες φαίνονται ανοιχτοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
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οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε με σχετική βεβαιότητα ότι ένα σημαντικό μέρος
των μαθητών/τριών τελικά θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το Scratch.
β) Απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα Εργασίας
Από τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα εργασίας
προκύπτει ότι:
 Για το φυλλάδιο 1.1 «Εισαγωγή στο Scratch» δεν απαντήθηκαν σωστά σε
μεγάλο ποσοστό 2 από τις 5 ερωτήσεις κατανόησης (Οι ερωτήσεις 1 και 3 οι
οποίες αφορούσαν την εντολή «έναρξης προγράμματος στο Scratch» και την
εντολή

«περίμενε»

αντίστοιχα).

Αυτό

επηρέασε

εν

μέρει

την

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της διδασκαλίας αλλά τα αποτελέσματα
της μπορούν θεωρηθούν γενικά ότι ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Μελλοντικά αυτές οι ερωτήσεις απλά θα εξηγούνται καλύτερα, ώστε οι
μαθητές/τριες να αντιλαμβάνονται άριστα τα ζητούμενα των ερωτήσεων.
 Για το φυλλάδιο 1.2 «Πένα – Κίνηση – Σχήματα» όλες οι ερωτήσεις
κατανόησης απαντήθηκαν σωστά σε μεγάλο βαθμό και η αποτελεσματικότητα
του σεναρίου ήταν πολύ καλή.
 Για το φυλλάδιο 1.3 «Μελέτη Παιχνιδιού – Αισθητήρες» και οι δύο ερωτήσεις
κατανόησης απαντήθηκαν λάθος με μεγάλα ποσοστά. Αυτό οφείλεται στην
λανθασμένη διατύπωση των αρχικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Οι
ερωτήσεις θα επαναδιατυπωθούν και θα γίνουν 4 πλέον για να υπάρχει
καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων. Η αποτελεσματικότητα του σεναρίου
δεν ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
 Για το φυλλάδιο 2.1 «Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές – Τελεστές» μόνο μία
ερώτηση κατανόησης (η ερώτηση 3 η οποία αναφερόταν στην εντολή
αρχικοποίησης μεταβλητών «όρισε») από τις 4 συνολικά δεν απαντήθηκε
σωστά σε μεγάλο ποσοστό. Η αποτελεσματικότητα του σεναρίου κυμάνθηκε
σε πολύ καλά επίπεδα και δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου. Η ερώτηση
κατανόησης 3 θα εξηγείται καλύτερα στους μαθητές μελλοντικά.
 Για το φυλλάδιο 3.1 «Δομές Επιλογής» μόνο μία ερώτηση κατανόησης (η
ερώτηση 3 όπου ζητούνταν να εξηγηθεί από τους μαθητές η έννοια της
εμφωλευμένης δομής επιλογής Εάν...τότε...Αλλίως) από τις 3 συνολικά δεν
απαντήθηκε σωστά σε μεγάλο ποσοστό. Η αποτελεσματικότητα του σεναρίου
κυμάνθηκε σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα και έγινε βάσει του σχεδιασμού
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που υπήρχε. Η ερώτηση κατανόησης 3 θα εξηγείται καλύτερα στους μαθητές
μελλοντικά, μαζί με τις έννοιες της δομής επιλογής Εαν...τότε...Αλλιως και τις
εμφωλευμένες δομές επιλογής.
 Για το φυλλάδιο 4.1 «Δομές Επανάλαβε και Για Πάντα» όλες οι ερωτήσεις
κατανόησης απαντήθηκαν σωστά σε μεγάλο βαθμό και η αποτελεσμάτικότητα
του σεναρίου ήταν πολύ καλή.
 Για το φυλλάδιο 4.2 «Δομές Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα» μόνο μία
ερώτηση κατανόησης (η ερώτηση 1 που αφορά στη χρήση δύο εντολών
"περιμένε 0.25 δευτερόλεπτα") από τις 3 συνολικά δεν απαντήθηκε σωστά σε
μεγάλο ποσοστό. Η αποτελεσματικότητα του σεναρίου κυμάνθηκε σε πολύ
καλά επίπεδα και δεν επηρεάστηκε καθόλου. Η ερώτηση κατανόησης 3 θα
εξηγείται καλύτερα στους μαθητές μελλοντικά.
 Για το φυλλάδιο 5.1 «Διαδικασίες» οι 2 από τις 3 ερωτήσεις κατανόησης
(συγκεκριμένα οι 2 και 3 ερωτήσεις) απαντήθηκαν σε μεγάλο ποσοστά
λανθασμένα, γιατί δεν υπήρξε καλή κατανόηση της δομής της διαδικασίας με
παραμέτρους. Απαιτείται επαναδιατύπωση των ερωτήσεων καθώς και
διόρθωση της Δραστηριότητας 2 ώστε να απεικονίζει καλύτερα τα ζητούμενα
της. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας δεν ήταν ικανοποιητικός.
γ) Απευθείας παρατήρηση από τον διδάσκοντα (Χρησιμοποίηση Μη – Δομημένης
Παρατήρησης και καταγραφή των θετικών/αρνητικών σημείων σε ημερολόγιο από
τον διδάσκοντα).
Στα θετικά σημεία καταγράφεται το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι
μαθητές/τριες καθώς συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των
δραστηριοτήτων. Επίσης, μπορούμε να καταγράψουμε στα θετικά και τις πολλές
απορίες που είχαν για τις διάφορες προγραμματιστικές έννοιες που διδάχθηκαν, το
οποίο φανερώνει την αστείρευτη περιέργεια που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων.
Στα αρνητικά καταγράφονται διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι οποίες όμως
δεν επηρέασαν σημαντικά στις περισσότερες των περιπτώσεων την πορεία των
μαθημάτων. Επίσης στα αρνητικά καταγράφονται όσα αναφέρονται αναλυτικά
παραπάνω στο «β) Απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα Εργασίας»
σχετικά με τις προγραμματιστικές δομές που δεν κατάλαβαν και πώς αυτές μείωσαν
τον βαθμό αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας ορισμένων από τα φύλλα εργασίας.
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δ) Συμμετοχή των μαθητών στην διαδικτυακή κοινότητα του Scratch στο
scratch.mit.edu και ανάρτηση έργων τους και σχολίων για άλλα έργα.
Λίγοι μαθητές/τριες αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα βοήθειας στον ελεύθερο χρόνο
τους, όπως προκύπτει από ερώτηση που έγινε προφορικά από το διδάσκοντα σε κάθε
τμήμα λίγο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Συνολικά 10-12 μαθητές/τριες
χρησιμοποίησαν πολύ λίγο τον κοινό λογαριασμό στην διαδικτυακή κοινότητα του
Scratch2. Δύο μαθήτριες από το ΣΤ2 ανέβασαν 3 διαφορετικές ολοκληρωμένες
εργασίες (διαλόγους) στο λογαριασμό και 3-4 μαθητές από το ΣΤ1 και ΣΤ3
ξεκίνησαν 3 άλλες εργασίες online χωρίς να τις ολοκληρώσουν ποτέ. Αυτό οφείλεται
κατά πάσα πιθανότητα στο νεαρό της ηλικίας των μαθητών/τριών και στην σχετική
απειρία τους με συμμετοχή σε τέτοιες διαδικτυακές κοινότητες.
ε) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com
Χρησιμοποίησαν ικανοποιητικά την ιστοσελίδα wonderer100.weebly.com για να
βοηθηθούν στη Δημιουργία των Προγραμμάτων τους. Από τα στατιστικά στοιχεία
της σελίδας προκύπτει ότι δέχτηκε γύρω στις 150-200 επισκέψεις κατά την περίοδο
δημιουργίας των εργασιών που ήταν περίπου 5-6 εβδομάδες για κάθε τμήμα
(συμπεριλαμβάνοντας και τις διακοπές του Πάσχα 2014). Επίσης υπήρξαν και 20
downloads (των διαφόρων φυλλαδίων που είχαν διδαχθεί πριν την εργασία στο
Scratch 2).
Δεν υπήρξε καθόλου επικοινωνία έξω από την τάξη για ερωτήσεις - απορίες σχετικά
με τις εργασίες ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τον διδάσκοντα αν και υπήρχε η
δυνατότητα μέσω email ή μέσω μηνύματος στον πίνακα ανακοινώσεων της
ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό οφείλεται στον
δισταγμό των μαθητών/τριών να χρησιμοποιήσουν τέτοιους τρόπους επικοινωνίας
λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, αλλά και στο γεγονός ότι υπήρξε πολύ μεγάλη
προσπάθεια υποστήριξης των εργασιών τους μέσα στην τάξη από τον διδάσκοντα,
όταν οι μαθητές/τριες ήθελαν βοήθεια.
Από τα όσα καταγράφονται στα α), β), γ), δ) και ε) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
όλα όσα πραγματεύεται το ερευνητικό ερώτημα 1 επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό
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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.
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;
α) Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης βασισμένου πάνω σε Ρουμπρίκα
 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στην «Ερώτηση Αξιολόγησης 4:
Μέσα από την εργασία τριμήνου κατανόησες καλύτερα τις λειτουργίες του
Scratch;» προκύπτει ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές/τριες
εκτίμησαν ότι η εργασία τριμήνου τους βοήθησε πολύ ή αρκετά (94,44%)
στην κατανόηση των λειτουργιών του Scratch, όπως φαίνεται στο Γράφημα
5.3.1.
 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στην «Ερώτηση Αξιολόγησης 5:
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου σου
κατάφερες να τα επιλύσεις;» προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι
κατάφεραν να επιλύσουν όλα ή αρκετά (77,78%) από τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας τους στο
Scratch, όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.3.2.
 Σύμφωνα με την σύγκριση των αξιολογήσεων για το «Ερώτημα
Αξιολογήσης 6: Εκτέλεση και Λειτουργία του Προγράμματος» και όπως
φαίνεται στο Γράφημα 5.3.19 κατά την κρίση του διδάσκοντα οι μαθητές
δημιούργησαν άψογες εργασίες σε ποσοστό 8,57%, εργασίες καλού επιπέδου
σε ποσοστό 42,59% και εργασίες ικανοποιητικού επιπέδου

σε ποσοστό

28,57%. Αν δούμε συνδυασμένα τα ποσοστά αυτά εμφανίζεται ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό (79,73%) που υποδηλώνει ότι 4 στις 5 εργασίες ήταν έστω
σε ικανοποιητικό επίπεδο (με μικρά προβλήματα που δεν εμπόδιζαν
σημαντικά την σωστή εκτέλεση τους). Επίσης το 51,16% των εργασιών ήταν
σε καλό τουλάχιστον επίπεδο.
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 Σύμφωνα με την σύγκριση των αξιολογήσεων για το «Ερώτημα
Αξιολόγησης 7: Οργανωμένος και Κατανοητός Κώδικας» και όπως φαίνεται
στο Γράφημα 5.3.20 κατά την κρίση του διδάσκοντα μόνο ένα 8,57% των
εργασιών ήταν άψογο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το ποσοστό συμπλήρωνε ένα
ακόμα 34,29% εργασιών που ήταν σε Καλό επίπεδο και ακολουθούσαν οι
Ικανοποιητικές σε ποσοστό 45,71%.
Αν δούμε συνδυασμένα τα ποσοστά αυτά ένα ποσοστό 88,57% των εργασιών ήταν
τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο για την οργάνωση και κατανόηση κώδικα.
Τέλος σε Καλό επίπεδο τουλάχιστον ήταν το 42,86%.
 Σύμφωνα με την σύγκριση των αξιολογήσεων για το «Ερώτημα
Αξιολόγησης 8: Χρήση Προγραμματιστικών Δομών» και όπως απεικονίζεται
στα Γραφήματα 5.3.16.1, 5.3.16.2, 5.3.16.3 κατά την κρίση του διδάσκοντα
οι μαθητές χρησιμοποίησαν μόνο 2 δομές (Επανάλαβε Για Πάντα και
Εάν...τότε), πολλαπλές φορές σε ποσοστό 37,14% των εργασιών ώστε να
θεωρείται ότι βρίσκονται σε Πολύ Καλό επίπεδο χρήσης τους.
Άλλες

προγραμματιστικές

Εάν...τότε...Αλλιώς,

δομές

Διαδικασίες,

όπως

Επανάλαβε

Μεταβλητές,

x,

Τελεστές

Επανάλαβε Ώσπου,
χρησιμοποιήθηκαν

ελάχιστα ή καθόλου από τους μαθητές. Γιατί όμως;
Σύμφωνα με τα ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών/τριών στις Ερωτήσεις 14 και
15 του Γενικού ερωτηματολογίου για το Scratch που παρουσιάζονται στα
συμπεράσματα για το 1ο ερευνητικό ερώτημα, οι μαθητές/τριες γνωρίζουν να
χρησιμοποιούν αρκετά καλά ή πολύ καλά σε μεγάλα ποσοστά όλες τις μη
προγραμματιστικές εντολές που διδάχθηκαν. Επίσης, καταλαβαίνουν την χρήση όλων
των προγραμματιστικών δομών που διδάχθηκαν με πολύ μεγάλα ποσοστά σε
αρκετά καλό ή πολύ καλό επίπεδο.
Σύμφωνα

με

τα

όσα

παρατηρήθηκαν

στους

Αναστοχασμούς

των

Φύλλων εργασίας καθώς και στις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις
κατανόησης

στα

Φύλλα

εργασίας,

προκύπτει

ότι

μερικές

πιο

σύνθετες

προγραμματιστικές δομές όπως τις εμφωλευμένες Εάν...τότε...Αλλιώς και τις
Διαδικασίες με παραμέτρους δεν τις κατάλαβαν καλά. Αυτό μπορεί να εξηγήσει
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τον δισταγμό τους στην χρήση δομών επιλογής Εάν...τότε...Αλλιώς και των
Διαδικασιών και την ελάχιστη ή καθόλου χρήση τους.
Για τις υπόλοιπες προγραμματιστικές εντολές ή μη που δεν χρησιμοποιηθήκαν
(Επανάλαβε x, Επανάλαβε Ώσπου, Μεταβλητές, Τελεστές) θα μπορούσαμε να
διατυπώσουμε το συλλογισμό ότι δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μέσω των
παραδειγμάτων που είχαν γίνει ή τις απέφυγαν οι μαθητές/τριες λόγω μεγαλύτερου
βαθμού δυσκολίας στην χρήση τους. Αυτό μπορεί να στηριχθεί στις απαντήσεις
τους στην Ερώτηση Αξιολόγησης 5, όπου 77,79% των μαθητών/τριών δήλωσε ότι
έλυσε όλα ή αρκετά από τα προβλήματα που τους παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης των εργασιών τους. Προφανώς οι μαθητές/τριες επέλεξαν να
χρησιμοποιήσουν δομές που δεν θα τους δυσκόλευαν υπέρμετρα στη σωστή
εφαρμογή τους στις εργασίες τους.
Τέλος, 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 γιατί ήταν πιο εύκολο για τους μαθητές να τις κατανοήσουν
και να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους.
 Σύμφωνα με την σύγκριση των αξιολογήσεων για το «Ερώτημα
Αξιολόγησης 9: Αξιολόγηση Αυθεντικότητας Κώδικα» και όπως φαίνεται
στο Γράφημα 5.3.21 κατά την κρίση του διδάσκοντα το 11,43% και το
20,00% των εργασιών των μαθητών βρίσκονται σε Πολύ Καλό ή Καλό
επίπεδο. Επίσης ένα 51,43% των εργασιών ήταν σε Ικανοποιητικό επίπεδο
(ως βάση έτοιμο παράδειγμα αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις).
Συνδυαστικά το ποσοστό των εργασιών που ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα
από αυθεντικότητα κώδικα ήταν 82,86%.
 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στην «Ερώτηση Αξιολόγησης 10:
Χρήση Αντικειμένων - Χαρακτήρων:» και σύμφωνα με το Γράφημα 5.3.7
προκύπτει ότι σε ποσοστό 79,63% έχουν κάνει χρήση 3 διαφορετικών
χαρακτήρων με ίδιες ή διαφορετικές λειτουργίες ο καθένας στις εργασίες
τους.
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 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στην «Ερώτηση Αξιολόγησης 11:

Δημιουργικότητα στη Σύλληψη της Ιδέας/ Ελκυστικότητα Έργου:» και όπως
φαίνεται στο Γράφημα 5.3.8 προκύπτει ότι το 75,93% των μαθητών/τριών
είχαν Πολύ Καλές ή Καλές εργασίες σε επίπεδο δημιουργικότητας &
σύλληψης ιδέας, καθώς και ελκυστικότητας έργου.

 Σύμφωνα με την σύγκριση των αξιολογήσεων για το «Ερώτηση Αξιολόγησης
12: Τεκμηρίωση Προφορική:» και όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.3.22 κατά
την κρίση του διδάσκοντα μόνο το 8,57% και το 31,43% των εργασιών των
μαθητών βρίσκονται σε Πολύ Καλό ή Καλό επίπεδο προφορικής τεκμηρίωσης
και το 45,71% των εργασιών είναι απλά σε Ικανοποιητικό επίπεδο. Σε
συνδυασμένο ποσοστό έχουμε ένα 85,71% των εργασιών να βρίσκονται
τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο.
 Σύμφωνα

με

τις

απαντήσεις

των

μαθητών/τριών

στην

«Ερώτηση

Αξιολόγησης 14.1: Παραδόθηκε η εργασία;» και όπως φαίνεται στο Γράφημα
5.3.11 προκύπτει ότι το 87,04% των μαθητών/τριών δήλωσαν ότι παρέδωσαν
ολοκληρωμένη την εργασία τους,
Βάσει όλων των παραπάνω επιμέρους συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις
παραπάνω Ερωτήσεις Αξιολόγησης μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
οι μαθητές/τριες εφάρμοσαν σε ικανοποιητικό βαθμό όσα είχαν διδαχθεί στα
παιχνίδια – τελικές εργασίες που δημιούργησαν.
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)
 Οι μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν αρκετά να καταλάβουν πως λειτουργούν οι
Αισθητήρες και πως τους συνδυάζουμε με εντολές και για το τι χρειάζονται
μέσα σε ένα παιχνίδι. Συγκεκριμένα δεν κατανόησαν αρχικά πώς εισάγουμε
τους αισθητήρες απλούς ή πιο σύνθετους μέσα στις δομές επιλογής που
κάνουν έλεγχο συνθηκών μέσα σ’ ένα παιχνίδι και πως λειτουργούν μέσα σ’
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αυτές. Αφού εγιναν αρκετά παραδείγματα και δόθηκαν οι απαραίτητες
εξηγήσεις από τον διδάσκοντα αυτή η δυσκολία εξαλήφθηκε σταδιακά.
 Επίσης μία παρόμοια δυσκολία ήταν ότι οι μαθητές/τριες είχαν πολλές
απορίες σχετικές με το πώς φτιάχνουμε σύνθετες εντολές εισάγοντας
μεταβλητές μέσα σε τελεστές και μετά τους τελεστές μέσα σε εντολές. Ή
ακόμα εισάγοντας αισθητήρες μέσα σε άλλες εντολές. Παραδείγματα τέτοιων
εντολών που χρειάστηκαν βήμα προς βήμα εξήγηση για το πως επιτυγχάνεται
η σύνθεση τους είναι τα παρακάτω:
Όψεων (π.χ.

),

Ελέγχου (π.χ.

).

Δεδομένων( π.χ.

).

Αυτή η δυσκολία όμως ξεπεράστηκε σταδιακά και δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην
υλοποίηση των μαθημάτων.
 Στο ΣΤ1 μια σοβαρή δυσκολία που παρατηρήθηκε σε 10 μαθητές/τριες (5
ομάδων) τουλάχιστον ήταν μία πρόσκαιρη κούραση με την ενασχόληση με το
αντικείμενο του προγραμματισμού. Αυτή η κόπωση εκφράστηκε από τους
μαθητές/τριες μέσω ερωτήσεων στην αρχή του μαθήματος.
Οι ερωτήσεις

ήταν

του

τύπου:

«Πάλι

θα ασχοληθούμε κύριε με τον

προγραμματισμό;», «Πότε θα τελειώσουμε τα μαθήματα για το Scratch;», « Μόνο
προγραμματισμό θα κάνουμε συνέχεια κύριε;»
Το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε εν τι γεννέση του με την υπόσχεση του διδάσκοντα
ότι όταν τελειώνουν νωρίς οι μαθητές τις δραστηριότητες ενός φύλλου εργασίας, θα
μπορούν να μπαίνουν για τον υπόλοιπο χρόνο της διδακτικής ώρα και για το
διάλλειμα στο διαδίκτυο για να ασχοληθούν με κάτι της αρεσκείας τους, πάντα υπό
την επίβλεψη του διδάσκοντα.
 Μία κοινή δυσκολία που παρουσιάστηκε εστιάζεται σε πολλές απορίες των
μαθητών για τις σύνθετες δομές επιλογής κυρίως ως προς τον τρόπο
λειτουργίας τους. Επίσης πολλοί μαθητές/τριες είχαν πρόβλημα στην
κατανόηση της λειτουργίας και ιδιαίτερα του χειρισμού των εμφωλευμένων
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δομών επιλογής. Χρειάστηκε να εξηγηθούν αυτές οι έννοιες πολλαπλές φορές
για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα.
 Δεν υπήρξε κατανόηση του μηχανισμού απόδοσης τιμών στις παραμέτρους
μιας διαδικασίας και εκεί πάνω εστιάζονταν πολλές απορίες. Δεν υπήρξε
επαρκής αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
β) Μέσω των απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα εργασίας (Ερώτημα
1)
Από τα 8 συνολικά φύλλα εργασίας που είχαν 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, άνω του 55% τουλάχιστον οι περισσότερες. Οι υπόλοιπες 9 ερωτήσεις ή
32% του συνόλου των ερωτήσεων απαντήθηκαν λάθος με μεγάλα ποσοστά. Από
αυτές οι 5 θα διατηρήσουν τη δομή τους αλλά θα εξηγηθούν πιο αναλυτικά στους
μαθητές/τριες για καλύτερη κατανόηση. Οι 4 ερωτήσεις θα επαναδιατυπωθούν για
μελλοντική χρήση γιατί η δομή τους ήταν εντελώς λανθασμένη.
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;
α) Γενικό Ερωτηματολόγιο για το Scratch:
Από την «Ερώτηση 11: Είσαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη που σου παρείχε
ο καθηγητής σου για την αντιμετώπιση δυσκολιών και την επίλυση αποριών κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων με Scratch;» προκύπτει:
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/τριών (81,48%) δήλωσαν Πολύ ευχαριστημένοι
από την υποστήριξη

που τους παρείχε ο διδάσκοντας και ακόμα ένα 18,52% των

μαθητών/τριών δήλωσαν Αρκετά ευχαριστημένοι για τον ίδιο λόγο. Οπότε μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η υποστήριξη που παρείχε ο διδάσκων στους μαθητές του ήταν σε καλά
επίπεδα.
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Από τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις 9, 10, 12 ( υπάρχουν αναλυτικά στο
1ο ερευνητικό ερώτημα) καθώς και στην ερώτηση 11 προκύπτει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των μαθητών σε κάθε περίπτωση θεώρησε ότι τα φύλλα εργασίας καθώς
και τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία ήταν Πολύ ή Αρκετά
Εύκολα στη χρήση, Απλά, Κατανοητά, Διασκεδαστικά και Ενδιαφέροντα. Επίσης οι
μαθητές/τριες έμειναν όλοι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τον καθηγητή τους ως
προς την υποστήριξη που τους παρείχε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (επίλυση
προβλήματων και αποριών) και θεώρησαν πάλι στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
ότι ο χρόνος που διατέθηκε για την διδασκαλία των φύλλων εργασίας ήταν πολύ ή
αρκετά επαρκής.
β) Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης βασισμένο σε Ρουμπρίκα (Ερώτημα 2)
Από

τις

απαντήσεις

των

μαθητών

στην Ερώτηση αξιολόγησης

13 του

Ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης για τις εργασίες στο Scratch και τις απαντήσεις
για την ερώτηση 13 από το Γενικό ερωτηματολόγιο του Scratch που έχουν ήδη
καταγραφεί στον Άξονα 2: Συνεργασία, Επικοινωνία και Κοινωνική Επίδραση, το
επίπεδο

συνεργασίας

των

περισσότερων

ομάδων

μαθητών/τριών

υπήρξε

τουλάχιστον καλό.
γ) Απευθείας παρατήρηση από τον διδάσκοντα (Ερώτημα 1)
Οι προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας δεν ξεπεράστηκαν στα φύλλα εργασίας 1.1
(μονόωρο), 1.3 (μονόωρο), 3.1 (μονόωρο), και 4.2 (μονόωρο) και η διδασκαλία έγινε
χρονικά ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί.
Στα φύλλα εργασίας 1.2 (μονόωρο), 4.1 (μονόωρο), 5.1 (μονόωρο), και 6.1 (πέντε με
έξι ώρες) υπήρξε από ένα τμήμα κάθε φορά που ξεπέρασε κατά μία διδακτική ώρα
τον προβλεπόμενο χρόνο διδασκαλίας. Επειδή όμως στα άλλα δύο τμήματα που έγινε
η διδασκαλία δεν υπήρξε το ίδιο πρόβλημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν και
εδώ ο σχεδιασμός αποτελεσματικός ως προς το χρόνο διδασκαλίας.
Μόνο στο φυλλάδιο 2.1 που ήταν δίωρο αρχικά στην υλοποίηση του, απαιτείται να
προσθέσουμε μία επιπλέον διδακτική ώρα, δηλαδή να γίνει τρίωρο, γιατί 2 από τα 3
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τμήματα στα οποία έγινε η διδασκαλία χρειάστηκαν τρεις διδακτικές ώρες για να το
τελειώσουν άνετα.
γ) Μέσω των απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης στα Φύλλα εργασίας (Ερώτημα
1)
Ισχύει ότι έχει ειπωθεί ήδη παραπάνω στο ερευνητικό ερώτημα 3. Δηλαδή ότι οι
περισσότερες ερωτήσεις κατανόησης απαντήθηκαν σωστά από τους περισσότερους
μαθητές/τριες πλην 9 ερωτήσεων. 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
όλα τα στοιχεία αυτής της σειρά μαθημάτων ήταν επαρκή για τον σκοπό που
σχεδιάστηκαν με εξαίρεση τα όσα πρέπει να αλλάξουν στις 4 ερωτήσεις
κατανόησης στα φύλλα εργασίας 1.3 και 5.1. και στη Δραστηριότητα 2 του φύλλου
εργασίας 5.1.
6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Διπλωματική Εργασία Δελτσίδη Κων. (2012)
Αν και απουσιάζουν τα γενικά συμπεράσματα για τη αποτελεσματικότητα των
μαθημάτων που σχεδιάστηκαν σ’ αυτή τη μελέτη προκύπτει ότι βασικός στόχος της
μελέτης

ήταν

η

προσπάθεια

οι

μαθητές/τριες

δημοτικού

να

δουλέψουν

ομαδοσυνεργαστικά και μέσω της παιγνιώδους μάθησης να διδαχτούν τις βασικές
έννοιες του προγραμματισμού μέσα από τα φύλλα εργασίας που διδάχθηκαν. Η
εντύπωση που αποκομίζει κάποιος είναι ότι αυτός ο στόχος μάλλον επετεύχθει. Αυτό
ακριβώς έχει επιτευχθεί και στην παρούσα περίπτωση μελέτης σε μεγάλο βαθμό
βάσει των συμπερασμάτων. Επίσης και στις δύο μελέτες δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο
να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες στο τέλος τα δικά τους έργα – παιχνίδια βάσει
όσων έμαθαν, κάτι το οποίο μάλλον επετεύχθει σε μεγάλο βαθό και στις δύο μελέτες.
Διπλωματική Εργασία Καψιμάλης Βασιλικής (2010)
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Υπάρχει μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στα συμπεράσματα των δύο μελετών στο ότι οι
μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν με το περιβάλλον του Scratch και ήθελαν να το
διδαχθούν ξανά ή να ενσωματωθεί στο μάθημα της Πληροφορικής. επίσης, στο ότι οι
μαθητές/τριες δήλωσαν ότι δεν είχαν δυσκολία την κατανόηση και υλοποίηση των
προγραμματιστικών δομών που διδάχθηκαν.
Και στις δύο μελέτες ένα από τα θετικά συμπεράσματα είναι ότι οι μαθητές είχαν
εύκολη και γρήγορη εξοικείωση με το φιλικό γραφικό περιβάλλον του Scratch και ότι
μπόρεσαν μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέχρι έναν όρισμένο βαθμό
να οικοδομήσουν μόνοι την γνώση που προσλάβαναν και να αναπτύξουν κριτική
σκέψη.
Και στις δύο διπλωματικές εργασίες οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό δήλωσαν
ότι τους άρεσε η διδασκαλία του προγραμματισμού μέσα από το περιβάλλον του
Scratch και ότι βρήκαν τα μαθήματα προγραμματισμού ευχάριστα.
Οι μαθητές/τριες στην μελέτη της Καψιμάλης Β. θεώρησαν ότι ο διαμοιρασμός
αρχείων στην κοινότητα του Scratch είναι μία ενδιαφέρουσα ιδέα σε σημαντικό
ποσοστό. Οι μισοί περίπου δήλωσαν ότι βρήκαν πολύ ενδιάφερουσες εργασίες και
εφαρμογές στην διαδικτυακή κοινότητα του Scratch. επίσης, οι περισσότεροι
θεώρησαν ότι θα ήθελαν να ανεβάσουν μία εφαρμογή στην κοινότητα. Αντίθετα, οι
μαθητές/τριες της παρούσας μελέτης ασχολήθηκαν λίγο με τη διαδικτυακή
κοινότητα, ανέβασαν λίγες εργασίες στον κοινό λογαριασμό του σχολείου στην
κοινότητα και γενικά δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ψάξουν για
παραδείγματα έργων μέσα στην κοινότητα.
Επίσης και στις δύο μελέτες παρατηρήθηκε αποφυγή γραψίματος σχολίων από τους
μαθητές/τριες στο forum της κοινότητας.
Παράλληλα και στις δύο μελέτες οι μαθητές δήλωσαν σε μεγάλο βαθμό ότι
αναγνώρισαν τη σημασία και κατανόησαν την δομή των προγραμματιστικών δομών
που διδάχθηκαν μέσω του Scratch και ότι το Scratch τους βοήθησε σ’ αυτό.
Τέλος, και στις δύο μελέτες οι περισσότεροι μαθητές/τριες κατάφεραν να
τροποποιήσουν/επεκτείνουν εφαρμογές που του είχαν δωθεί μέσα σε φύλλα εργασίας
Σελίδα | 221

μέσα από τις παρεχόμενες οδηγίες και ότι στο τέλος των μαθημάτων ως τελική
εργασία κατάφεραν να δημιουργήσουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι επιτυχώς σε
ομάδες μια εφαρμογή – παιχνίδι στο Scratch έστω και απλή.
Διπλωματική Εργασία Φουντουλάκη Μαρίας (2011)
Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν και στις δύο μελέτες βρήκαν ότι το γραφικό
περιβάλλον του Scratch ήταν εύχρηστο, ευχάριστο και επέτρεπε την μάθηση μέσα
από παιχνίδι. Επίσης θεώρησαν και στις δύο μελέτες ότι το περιβάλλον του Scratch
τους διευκόλυνε με την απλότητα του να συντάξουν εύκολα και άμεσα κώδικα και να
μπορέσουν να εκτελέσουν άμεσα τα προγράμματα τους. Επιπρόσθετα δήλωσαν ότι
ήταν ελεύθεροι να πειραματιστούν και να κάνουν χωρίς φόβο λάθη, ώστε σταδιακά
να κατανοήσουν τις έννοιες που διδάσκονταν.
Παράλληλα οι μαθητές και στις δύο μελέτες έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό στην
ενασχόληση τους με το Scratch, εξοικειώθηκαν εύκολα με το γραφικό περιβάλλον
του και έμαθαν να χειρίζονται γρήγορα τις διάφορες ομάδες εντολών. Οι
περισσότεροι μαθητές και στις δύο μελέτες έδειξαν μια θετική στάση προς το Scratch,
ενώ διαφάνηκε ότι η δημιουργία παιχνιδιών ως τελικού στόχου στις εργασίες τους
ήταν ενισχυτική στη διαδικασία της μάθησης. Επίσης οι μαθητές/τριες σε σημαντικό
τουλάχιστον ποσοστό δήλωσαν ότι διασκέδασαν μέσα από τα μαθήματα με το
Scratch.
Τα δείγματα δουλειάς που παράχθηκαν από τους μαθητές, είτε επρόκειτω για μαθητές
δημοτικού (παρούσα μελέτη), είτε επρόκειτω για μαθητές γυμνασίου/λυκείου (μελέτη
Φουντουλάκη Μ.) ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον σε καλό ή
ικανοποιητικό επίπεδο.
Μια παρατήρηση που ισχύει και για τις δύο μελέτες είναι ότι από όλες τις πηγές
δεδομένων προκύπτει ότι ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές/τριες είχαν την δυνατότητα,
το ενδιαφέρον και το κίνητρο να δοκιμάσουν να δημιουργήσουν προγράμματα στο
περιβάλλον του Scratch, λόγω των ευκολιών που τους παρείχε.
Και στις δύο μελέτες οι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι κατανόησαν ικανοποιητικά όλες
τις προγραμματιστικές δομές που διδάχθηκαν ως προς τη δομή και τη χρήση τους.
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Επίσης δήλωσαν σε σημαντικό ποσοστό ότι πειραματίστηκαν και δημιούργησαν το
δικό τους υλικό διασκεδάζοντας παράλληλα.
Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο μελέτες ήταν ότι στην παρούσα μελέτη οι
μαθητές χρησιμοποίησαν εκτενώς μόνο τις προγραμματιστικές δομές (Για Πάντα και
Εάν...τότε), αγνοώντας σχεδόν εντελώς τις υπόλοιπες δομές επιλογής και
επανάληψης). Αντίθετα δεν παρατηρείται το ίδιο στην μελέτη της Φουντουλάκη Μ.,
όπου η χρήση συνολικά των δομών επανάληψης και επιλογής ήταν εκτεταμένη. Αυτό
μπορεί να οφείλεται και σε ηλικιακούς παράγοντες. Οι μαθητές/τριες δημοτικού ήταν
πιο επιφυλακτικοί στην χρήση όλων των δομών επιλογής και επανάληψης, ενώ
αντίστοιχα οι μεγαλύτεροι μαθητές/τριες γυμνασίου ή λυκείου (και λόγω πρότερης
επαφής με το αντικείμενο του προγραμματισμού) έκαναν καθολική χρήση αυτών των
δομών γιατί τις γνώριζαν καλύτερα.
Επίσης στην παρούσα μελέτη δεν παρατηρήθηκε σημαντική χρήση μεταβλητών από
τους μαθητές/τριες στις εργασίες τους σε αντίθεση με την μελέτη της Φουντουλάκη
Μ. Υπήρξε όμως και στις δύο μελέτες μεγάλη δυσκολία κατανόησης και εφαρμογής
της έννοιας της αρχικοποίησης των μεταβλητών πριν από τη χρήση τους.
Μια μεγάλη ομοιότητα που παρατηρείται στα συμπεράσματα των δύο μελετών είναι
ότι οι μαθητές/τριες και στις δύο μελέτες αξιολόγησαν τους εαυτούς τους και τις
εργασίες τους πολύ θετικά, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες τους. Κάτι το οποίο ήρθε
σε ευθεία αντίθεση με την αξιολόγηση των διδασκόντων για το επίπεδο των εργασιών
και το οποίο καταγράφεται στα ευρήματα από τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων.
Επίσης, μια μεγάλη διαφορά στα συμπεράσματα των δύο μελετών είναι ότι ενώ στην
παρούσα μελέτη το μοντέλο ομαδοσυνεργατικής μάθησης δούλεψε πολύ καλά τόσο
κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων όσο και κατά τη δημιουργία των τελικών
εργασιών των μαθητών/τριών (οι περισσότεροι μαθητές/τριες εργάστηκαν μέσα στην
στα πλαίσια της ομάδας αρμονικά), στην υπό σύγκριση μελέτη αν και πολλοί
μαθητές/τριες δούλεψαν περιστασιακά σε ομάδες, κατά την δημιουργία των τελικών
τους εργασιών παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών/τριών εργάστηκαν
ατομικά.
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Τέλος, και στις δύο μελέτες παρατηρήθηκε ότι η διαδικτυακή κοινότητα του Scratch
δεν έτυχε της ιδιαίτερης προσοχής των μαθητών/τριών που δεν την χρησιμοποίησαν
ικανοποιητικά ούτε για εύρεση/ανέβασμα εργασιών ούτε και για λόγους επικοινωνίας
μεταξύ τους ή με άλλα μέλη της κοινότητας μέσω σχολίων στο forum της κοινότητας.
6.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Αυτή η σειρά μαθημάτων θα μπορούσε αφού δεχθεί τις κατάλληλες διορθώσεις και
τροποποιήσεις βάσει των τελικών συμπερασμάτων αυτού του κεφαλαίου να
εφαρμοστεί ολικώς ή μερικώς στη διδασκαλία των βασικών εννοιών του
προγραμματισμού σε μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του δημοτικού. Θα μπορούσαμε να
διαπιστώσουμε αν η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί
επιτυχώς στην Ε’ τάξη δημοτικού μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που θα συλλεγούν
και θα επεξεργαστούν.
Μια άλλη εντελώς διαφορετική πρόταση θα ήταν αυτή η ολοκληρωμένη σειρά
μαθημάτων για τον προγραμματισμό σε Scratch να προσαρμοστεί κατάλληλα για το
εκπαιδευτικό λογισμικό Microsoft Kodu Game Lab και να δοκιμαστεί σε επίπεδο
μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού. Να σημειωθεί εδώ ότι η αρχική
επιλογή για την υλοποίηση αυτής της μελέτης ήταν το λογισμικό Kodu, αλλά λόγω
ανυπέρβλητων δυσκολιών και εμποδίων, που είχαν σχέση με το διατιθέμενο
εργαστήριο Πληροφορικής για την υλοποίηση των μαθημάτων, επιλέχθηκε τελικά το
λογισμικό Scratch 2. Τα αποτελέσματα αυτής της προτεινόμενης μελέτης θα
μπορούσαν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και να
εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα για το ποιο από τα δύο περιβάλλοντα
γραφικού προγραμματισμού είναι το πιο αποτελεσματικό για τη διδασκαλία του
προγραμματιστικών εννοιών στους μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εδώ παρατίθενται τα προσαρτήματα που συμπληρώνουν το υλικό της παρούσας
διπλωματικής εργασίας. Αυτά συνίστανται στα Φύλλα Εργασίας των 9 υποσεναρίων
που αποτελούν το συνολικό διδακτικό σενάριο της διδακτικής μας παρέμβασης, έτσι
όπως αυτά δόθηκαν στους μαθητές/τριες. Επίσης παρατίθεται η ρουμπρίκα που
χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των
εργασιών των μαθητών/τριών στο Scratch, καθώς και το ίδιο το ερωτηματολόγιο.
Τέλος παρατίθεται και το γενικό ερωτηματολόγιο για το Scratch που συμπλήρωσαν οι
μαθητές/τριες στα πλαίσια της αξιολόγησης τους για τη επιτυχία ή μη της διδακτικής
παρέμβασης.

Προσάρτημα Α: Φύλλα Εργασίας μαθητών/τριών
Α1. Φύλλο Εργασίας 1.1 για Εισαγωγή στο Scratch
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Στις επόμενες Δραστηριότητες θα ασχοληθούμε με το περιβάλλον προγραμματισμού
Scratch μέσα στο οποίο μπορούμε να μάθουμε να φτιάχνουμε εντολές και
προγράμματα με εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Αυτά θα τα εκτελεί ο Η/Υ. Στο Scratch
ενώνουμε τουβλάκια εντολών τα οποία επιλέγουμε μέσα από παλέτες για να
φτιάξουμε ολόκληρα block (ομάδες) εντολών. Φανταστείτε ότι είναι περίπου όπως
ένα παιχνίδι με τουβλάκια Lego. Στην πορεία θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε
και να προγραμματίσουμε τα δικά μας παιχνίδια! Θα γίνει αναφορά στις ιστοσελίδες
scratch.mit.edu και www.scratchplay.gr
Τι είναι όμως Εντολή και Πρόγραμμα, Προγραμματισμός και Περιβάλλον
Προγραμματισμού;
Εντολή είναι μία οδηγία προς τον Η/Υ για το πώς να κάνει κάτι. Π.χ.
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Πρόγραμμα είναι μία λίστα από εντολέςοδηγίες που λένε στον Η/Υ πως να
εκτελέσει μία εργασία, όπως στη διπλανή
εικόνα.

Προγραμματισμός

ονομάζεται

η

τέχνη του να γράφεις προγράμματα τα
οποία εκτελεί ο Η/Υ και λύνουν προβλήματα.
Περιβάλλον
πρόγραμμα

προγραμματισμού
που

χρησιμοποιεί

ονομάζεται
μία

γλώσσα

ένα

ειδικό

την

οποία

καταλαβαίνει ο Η/Υ. Μ’ αυτή τη γλώσσα που στο Scratch
εκφράζεται με τουβλάκια εντολών μπορούμε να δημιουργήσουμε προγράμματα και
να δώσουμε εντολές-οδηγίες στον Η/Υ για το τι θέλουμε να κάνει.
Είστε χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή. Θέλουμε να
δουλέψετε συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς σας ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες
και γνώσεις σχετικά με τις Δραστηριότητες που πρόκειται να κάνετε. Να βοηθάτε και
να διορθώνετε ο ένας τον άλλο ώστε να ολοκληρώσετε και τις τρεις δραστηριότητες.
(Εισαγωγή 20 λεπτά)
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε το Scratch 2.0 με διπλό click στο εικονίδιο του στην επιφάνεια εργασίας.
Πάμε κάτω αριστερά και πατάμε το εικονίδιο

για την επιλογή άλλου

υποβάθρου για το σκηνικό μας. Από την Βιβλιοθήκη Υποβάθρων επιλέγουμε την
κατηγορία Πόλη και το υπόβαθρο school1 και πατάμε ΟΚ.
Επιλέγουμε το εικονίδιο του σκηνικού που βρίσκεται
κάτω αριστερά και από την καρτέλα Υπόβαθρα με δεξί
κλικ και Διαγραφή διώχνουμε το Λευκό υπόβαθρο.
Εν συνεχεία κάνουμε δεξί κλικ πάνω στον γάτο μας
και επιλέγουμε να τον διαγράψουμε από τη σκηνή.
Θα

πάμε

τώρα

να

βάλουμε

τους

δικούς

μας
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πρωταγωνιστές για το πρόγραμμα μας.
Επιλέγουμε το εικονίδιο

και από τη Βιβλιοθήκη Αντικειμένων

που ανοίγει επιλέγουμε διαδοχικά τις εικόνες

και

από την κατηγορία

Άνθρωποι και πατάμε και στις δύο περιπτώσεις ΟΚ.
Εν συνεχεία κάνουμε κλικ πάνω στην εικόνα του girl1 και επιλέγουμε την καρτέλα
Ενδυμασίες. Κάνουμε κλικ πάνω στην ενδυμασία girl1-a και μετά πατάμε το
εικονίδιο

και έτσι το girl1 κοιτάει αριστερά αντί για δεξιά. Το ίδιο κάνουμε

διαδοχικά και για τις άλλες 3 ενδυμασίες girl1-b, girl1-c, girl1-d. Στο τέλος
επιλέγουμε πάλι την ενδυμασία girl1-a ως αρχική ενδυμασία για το κορίτσι του
παραδείγματός μας.
(Διάρκεια 10 λεπτά)
Δραστηριότητα 2
Πλέον το σκηνικό και οι πρωταγωνιστές μας πρέπει να είναι: όπως παρακάτω.
Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε ένα
πρόγραμμα που θα επιτρέπει στο
αγόρι και το κορίτσι να μιλήσουν
μεταξύ τους.
Θα σας δοθούν έτοιμες οι εντολές
σε εικόνα και εσείς πρέπει να
φτιάξετε το πρόγραμμα και για το
αγόρι και για το κορίτσι.
Θα χρησιμοποιήσετε τις εντολές που υπάρχουν στις παλέτες εντολών της καρτέλας
Σενάριο. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσετε τις παλέτες Συμβάντα, Έλεγχος,
Όψεις.
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Για

να

ξεκινήσετε

κάντε κλικ πάνω στην
εικόνα

του

Αγοριού

στη σκηνή και μετά
κλικ

στην

Σενάριο.

καρτέλα

Στον

κενό

χώρο δεξιά της σκηνής
θα γράψετε τις εντολές
σας.
Το πρώτο block εντολών είναι για το Αγόρι.
Όταν ολοκληρώσετε το κομμάτι του προγράμματος για αυτά που θα λέει το αγόρι, θα
κάνετε ακριβώς τα ίδια για το Κορίτσι με το δεύτερο block εντολών.
Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες στην πορεία της Δραστηριότητας 2 ρωτήστε τον
καθηγητή σας, για να λάβετε τις κατάλληλες οδηγίες.
Όταν έχετε κάνει
και τα δύο block
εντολών πάτε και
πατήστε

το

εικονίδιο
για

να

δοκιμάσετε

αν

δουλεύει

το

πρόγραμμα.
Αν όλα έχουν πάει καλά θα δείτε έναν διάλογο μεταξύ του Νίκου και της Μαρίας.
Αν υπάρχει κάτι λάθος, πατήστε το εικονίδιο

και δείτε αν έχετε βάλει τις σωστές

εντολές στα block εντολών.
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Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα
του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο
Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα Διάλογος
Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου.
(Διάρκεια 45 λεπτά).
Φύλλο Εργασίας 1.1 Εισαγωγή στο Scratch
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις Κατανόησης



Τι κάνει το τουβλάκι

;

α) Ξεκινάει την εκτέλεση των εντολών μας.
β) Αποτελεί πάντα την πρώτη εντολή ενός προγράμματος.
γ) Δεν έχει κάποια ειδική λειτουργία.
δ) Κάνει ότι λέει το α) και το β).


Τι κάνει το τουβλάκι “περίμενε 6 δευτερόλεπτα”; Πώς μπορώ να κάνω τον
διάλογο πιο γρήγορο;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε το τουβλάκι περίμενε;
α) Όλα θα λειτουργούσαν καλά
β) Οι απαντήσεις των ηρώων θα δίνονταν ανακατεμένες
γ) Δεν θα υπήρχε ουσιαστικά διάλογος.
δ) Ότι λέει το β) και το γ).
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Σε τι χρησιμεύει το τουβλάκι “Άλλαξε την ενδυμασία σε boy1-b”;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Δοκιμάστε να προσθέσετε στο τέλος των απαντήσεων του Νίκου μία ακόμα
πρόταση με το κατάλληλο τουβλάκι, όπου λέει: “Πάμε να δοκιμάσουμε το
Scratch!”. Ποιο τουβλάκι προσθέτουμε;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 15 λεπτά)
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Α2. Φύλλο Εργασίας 1.2 για Πένα – Κίνηση – Σχήματα
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε το Scratch 2.0 με διπλό click στο εικονίδιο του στην επιφάνεια εργασίας.
Πάμε κάτω αριστερά και πατάμε το εικονίδιο

για την επιλογή άλλου

υποβάθρου για το σκηνικό μας. Από την Βιβλιοθήκη Υποβάθρων επιλέγουμε την
κατηγορία Εξωτερικοί Χώροι και το υπόβαθρο brick wall 1 και πατάμε ΟΚ.
Επιλέγουμε το εικονίδιο του σκηνικού που βρίσκεται
κάτω αριστερά και από την καρτέλα Υπόβαθρα με δεξί
κλικ και Διαγραφή διώχνουμε το Λευκό υπόβαθρο.
Εν συνεχεία κάνουμε δεξί κλικ πάνω στον γάτο μας
και επιλέγουμε να τον διαγράψουμε από τη σκηνή.
Θα πάμε τώρα να δημιουργήσουμε το δικό μας
πρωταγωνιστή για το επόμενο πρόγραμμα μας.
Επιλέγουμε το εικονίδιο Δημιουργία Νέου Αντικειμένου

και μας ανοίγει

δεξιά ο χώρος για τη δημιουργία νέας Ενδυμασίας για το νέο αντικείμενο μας.
Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο .

για να κεντράρουμε την νέα ενδυμασία και

εμφανίζεται ένας σταυρός που μας δείχνει το κέντρο του χώρου όπου θα σχεδιάσουμε
το αντικείμενο μας.

Γραμμή

Με τη διαδοχική χρήση των
εργαλείων της Έλλειψης, της

Έλλειψη
Γέμισμα
με χρώμα
Σβήστρα

Γραμμής, του Γεμίσματος με
χρώμα και της Σβήστρας (αν
χρειαστεί)

σχεδιάστε

και

χρωματίστε μια μπάλα περίπου
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σαν τη διπλανή. Τα χρώματα φυσικά μπορούν να διαφέρουν.
Η μπάλα θα αποτελέσει τον Ήρωα μας για τα επόμενα παραδείγματα. Μεταφέρουμε
την μπάλα στο κέντρο του υποβάθρου μας.
Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το
πρόγραμμα σας με το όνομα Σχήματα Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα
μου.
Το

υπόβαθρο

μας

έχει

διαμορφωθεί όπως η διπλανή
εικόνα. Κάντε κλικ πάνω στο
αντικείμενο σας και μετά κλικ
πάνω στο i στην εικόνα της
μπάλας.

. Δώστε το όνομα

scratch_ball στη μπάλα σας.

Πάμε στην καρτέλα Ήχοι και επιλέγουμε το εικονίδιο

για να

προσθέσουμε έναν νέο ήχο για την scratch_ball. Από την λίστα των ήχων επιλέγουμε
την drum_machine.
(Διάρκεια 10 λεπτά).
Δραστηριότητα 2
Στη

συνέχεια

θα

φτιάξουμε

το

διπλανό πρόγραμμα που δημιουργεί
ένα τετράγωνο. Xρησιμοποιήστε τις
εντολές που υπάρχουν στις παλέτες
εντολών

της

καρτέλας

Σενάριο.

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσετε τις
παλέτες

Συμβάντα,

Σχεδιασμοί

Πένας, Κινήσεις, Όψεις και Ήχοι.
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Πατήστε πάνω στο εικονίδιο

για να δοκιμάσετε το πρόγραμμα. Αν υπάρχει κάτι

λάθος, πατήστε το εικονίδιο

και δείτε αν έχετε βάλει τις σωστές εντολές στα

block εντολών.

Η scratch_ball επαναλαμβάνει 4 φορές τις εντολές

και

για να φτιάξει ένα τετράγωνο.
Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τη διπλανή δομή επανάληψης από την
παλέτα Έλεγχος και θ’ αλλάξουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε να μην
επαναλαμβάνει 4 φορές τις ίδιες εντολές.
Για να γίνει αυτό σκεφτείτε το εξής: Για να φτιάξει η μπάλα το τετράγωνο στρίβει
κάθε φορά 360 μοίρες / 4 = 90 μοίρες όπου 4 οι πλευρές του τετραγώνου. Άρα για
να χρησιμοποιήσουμε τη δομή επανάληψης θα βάλουμε επανάλαβε 4 και μέσα στη
δομή θα τοποθετήσουμε τις εντολές κινήσου 100 βήματα και στρίψε 90 μοίρες.
Δοκιμάστε τώρα να αλλάξετε τις εντολές κατάλληλα ώστε να δημιουργήσετε ένα
πεντάγωνο. Στο πεντάγωνο σκεφτείτε ότι έχουμε 5 πλευρές. Χρησιμοποιώντας τον
μηχανισμό 360 μοίρες / αριθμός πλευρών = γωνία στροφής, κάντε τις απαραίτητες
αλλαγές στις εντολές και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα.
Με αυτόν τον τρόπο πρακτικά μπορούμε να σχεδιάσουμε όποιο σχήμα θέλουμε
ανεξάρτητα από τον αριθμό πλευρών του.
Δοκιμάστε να αλλάξετε τις τιμές στις εντολές όρισε το μέγεθος της πένας και όρισε
το χρώμα πένας σε και δείτε τι θα γίνει.
Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα
του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο
Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα Σχήματα
Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου. (Διάρκεια 25 λεπτά).
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Φύλλο Εργασίας 1.2 για Πένα – Κίνηση - Σχήματα
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Τι κάνει το τουβλάκι

;

α) Σταματάει τον σχεδιασμό καθώς κινείται η μπάλα.
β) Επιτρέπει τον σχεδιασμό καθώς κινείται η μπάλα.
γ) Δεν έχει κάποια ειδική λειτουργία.

2. Πώς μπορώ να αλλάξω το χρώμα στην εντολή

;

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Σε τι χρησιμεύει η εντολή

;

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε στην δομή επανάληψης

για

να φτιάξουμε ένα τρίγωνο;
α) επανάλαβε 5 – στρίψε 75 μοίρες
β) επανάλαβε 3 – στρίψε 75 μοίρες
γ) επανάλαβε 5 – στρίψε 120 μοίρες
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δ) επανάλαβε 3 – στρίψε 120 μοίρες

5. Δοκιμάστε να αλλάξετε την δομή επανάληψης

ώστε να

δημιουργήσετε ένα δεκάγωνο. Τι αλλαγές θα πρέπει να κάνετε στις εντολές
της δομής επανάληψης;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 10 λεπτά).
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Α3. Φύλλο Εργασίας 1.3 Μελέτη Παιχνιδιού – Αισθητήρες
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 1
Σ’ αυτό το Φύλλο Εργασίας θα μελετήσουμε πως λειτουργεί ένα παιχνίδι στο Scratch
2.0. Μέσα από την Επιφάνεια Εργασίας ανοίγουμε διαδοχικά τους φακέλους
Προγραμματισμός 1_Εισαγωγικό Σενάριο και κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο
Κολύμπα_Ψαράκι.sb2.
Σ’

αυτό

το

προσπαθούμε

παιχνίδι
να

περάσουμε ένα ψαράκι
μέσα από το βυθό της
θάλασσας ανάμεσα από
καρχαρίες και χταπόδια
που θέλουν να το πιάσουν
και να το φάνε. Το ψαράκι
προσπαθεί να φτάσει στην
άλλη άκρη του βυθού που είναι ο φίλος του ο αστερίας για να είναι ασφαλές όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα.
Πατήστε το εικονίδιο

για να παίξετε το παιχνίδι με τα βελάκια του

πληκτρολογίου. Αν τα καταφέρετε να περάσετε απέναντι το ψαράκι σας λέει και το
χρόνο σας.
Αφιερώστε μερικά λεπτά για να δείτε πώς λειτουργεί το παιχνίδι σε κάθε περίπτωση.
Π.χ. Όταν περάσει το ψαράκι απέναντι και όταν το πιάσει ο καρχαρίας ή το χταπόδι.
Μπορείτε να περιγράψετε με συντομία τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση;
Είναι ώρα όμως τώρα να μελετήσουμε τη δομή του παιχνιδιού και να καταλάβουμε
πώς λειτουργεί.
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Κάντε κλικ σε κάθε
ένα

από

τα

διαφορετικά
αντικείμενα
υπάρχουν

που
μέσα

στο

παιχνίδι. Δηλαδή το
τους

Fish1,
Καρχαρίες,
χταπόδια

τα
και

4
3
το
Τι

Starfish.
παρατηρείτε

στην

καρτέλα σενάριο για
το καθένα;
Στα αριστερά φαίνονται τα block εντολών που ελέγχουν την συμπεριφορά και κίνηση
του Fish1 μέσα στο παιχνίδι. Αυτά βρίσκονται στην καρτέλα σενάριο.
Στο μεγάλο block εντολών ορίζουμε τι θα κάνει το fish1 στην περίπτωση που πιαστεί
από καρχαρία ή χταπόδι αλλά και στην περίπτωση που φτάσει στον αστερία.. Τι ρόλο
παίζουν

οι

οι

αισθητήρες

,

,

, από την παλέτα Αισθητήρες στην κάθε περίπτωση; Αν
αλλάξουμε το χρώμα σε κάθε αισθητήρα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα;
Τα 4 μικρά block εντολών
ελέγχουν την κίνηση του ψαριού
πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
ώστε αυτή να γίνεται με τα
βελάκια
Αλλάξτε

του

πληκτρολογίου.
στις

εντολές
,
,
,

τιμές των x και y ώστε το ψαράκι να κινείται πιο γρήγορα.
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και παίξτε πάλι. Επηρεάζει τη δυσκολία του παιχνιδιού η πιο γρήγορη κίνηση του
fish1;
Στα αριστερά φαίνεται το block εντολών που βρίσκεται στην καρτέλα σενάριο ενός
καρχαρία ή ενός χταποδιού.
Κάθε καρχαρίας ή χταπόδι μέσω των εντολών πήγαινε αργά .... πάει πέρα δώθε σε
συγκεκριμένα σημεία περιμένοντας το fish1 να έρθει πάνω του.

Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα

; Τι θα γινόταν αν

αλλάζαμε την τιμή του σε starfish;

Στα

αριστερά

φαίνεται

το

block

εντολών που βρίσκεται στην καρτέλα
σενάριο

του

αντικειμένου

starfish

(αστερία).
Ο αστερίας στέκεται ακίνητος και
περιμένει τον φίλο του το ψαράκι να
έρθει. Του φωνάζει να προσέχει και
όταν

τον

ακουμπήσει

το

ψαράκι

φωνάζει από χαρά Γιούπι. Έχουμε και εδώ την χρήση του αισθητήρα
για να ξέρουμε πότε θα συναντηθούν ο αστερίας με το ψαράκι.
Έχουμε ένα ή περισσότερα block εντολών που λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά όχι
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν
υποπρογράμματα και όλα μαζί φτιάχνουν το πρόγραμμα Κολύμπα_Ψαράκι που
ανοίξαμε στην αρχή της ώρας.
(Διάρκεια 35 λεπτά)
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Φύλλο Εργασίας 1.3 Μελέτη Παιχνιδιού - Αισθητήρες
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 2
Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Τι ρόλο παίζουν οι αισθητήρες
,

,

από την παλέτα

,
Αισθητήρες στην

κάθε

περίπτωση; Αν αλλάξουμε το χρώμα σε κάθε αισθητήρα ποιο θα ήταν το
αποτέλεσμα;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα

; Τι θα γινόταν αν

αλλάζαμε την τιμή του σε starfish;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 10 λεπτά)

Σελίδα | 249

Α4. Φύλλο Εργασίας 2.1 Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές –
Τελεστές
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Δομή Ακολουθίας ονομάζουμε μία σειρά από
απλές εντολές, οι οποίες θα εκτελεστούν με την
ακριβή σειρά που τις δίνουμε στον Η/Υ και
μπορούν να επιλύσουν απλά προβλήματα (χωρίς
πολύπλοκες εντολές πχ. εντολές ελέγχου).
Οι μεταβλητές είναι συμβολικά ονόματα που
αντιστοιχούν σε θέσεις μνήμης του υπολογιστή.
Σ’ αυτές τις θέσεις μνήμης, αποθηκεύουμε διάφορες τιμές (πχ. το όνομα μας, η
ηλικία μας, ένας αριθμός, η απάντηση ενός χρήστη κτλ). Οι τιμές αυτές μπορούν να
αλλάξουν, να διαβαστούν ή να αντιγραφούν. Μπορείτε να τις φανταστείτε σαν
κουτάκια που έχουν ένα όνομα και μια τιμή.
Τελεστές ονομάζονται μια ομάδα από σύμβολα που
μας επιτρέπουν να κάνουμε αριθμητικές πράξεις,
συγκρίσεις και λογικές πράξεις.
Αριθμητικοί τελεστές: Πρόσθεση (+), Αφαίρεση
(-), Πολλαπλασιασμός (*) Διαίρεση (/).
Τελεστές Σύγκρισης: Μικρότερο από (<), Ίσο με
(=), Μεγαλύτερο από (>).
Λογικοί Τελεστές: α) Να ισχύουν 2 πράγματα (α και β)
ταυτόχρονα
β) Να ισχύει ένα από δύο πράγματα (α ή β).

(Διάρκεια 10 λεπτά).
Είστε χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή. Θέλουμε να
δουλέψετε συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς σας ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες
και γνώσεις σχετικά με τις Δραστηριότητες που πρόκειται να κάνετε. Να βοηθάτε και
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να διορθώνετε ο ένας τον άλλο ώστε να ολοκληρώσετε και τις τρεις δραστηριότητες.
(Εισαγωγή 10 λεπτά)
Δραστηριότητα 1
Σ’αυτή τη Δραστηριότητα θα φτιάξουμε 3 μεταβλητές και θα προσθέσουμε με αυτές
2 αριθμούς που θα δώσει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο.
Ανοίγουμε το Scratch 2.0 με διπλό click στο
εικονίδιο του στην επιφάνεια εργασίας. Πάμε κάτω
αριστερά και πατάμε το εικονίδιο

για

την επιλογή άλλου υποβάθρου για το σκηνικό μας.
Από την Βιβλιοθήκη Υποβάθρων επιλέγουμε την
κατηγορία Πόλη και το υπόβαθρο school2 και πατάμε ΟΚ. Εν συνεχεία κάνουμε
αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο συμπύκνωσης
φορές πάνω στο γάτο μας

και ύστερα αριστερό κλικ 6

για να τον μικρύνουμε σε μέγεθος.
Θα χρησιμοποιήσετε τις εντολές από τις παλέτες
Συμβάντα,

Όψεις,

Αισθητήρες,

Τελεστές,

Δεδομένα της καρτέλας Σενάριο.
Για να φτιάξουμε τις μεταβλητές πάμε στην
παλέτα Δεδομένα και κάνουμε κλικ στο Δημιουργία μεταβλητής. Στο παράθυρο
που ανοίγει δίνουμε αριθμός1 και
πατάμε

ΟΚ.

Το

ίδιο

επαναλαμβάνουμε διαδοχικά για τις
μεταβλητές

αριθμός2

αποτέλεσμα.

Τοποθετούμε

εικονίδια

των

και
τα

μεταβλητών

,
,

επί

της

σκηνής το ένα κάτω από το άλλο.
Σελίδα | 251

Φτιάχνουμε την δομή ακολουθίας της παραπάνω εικόνας και όταν τελειώσουμε τη
δοκιμάζουμε πατώντας πάνω στο εικονίδιο

ώστε να διαπιστώσουμε αν δουλεύει

το πρόγραμμα.
Δοκιμάστε να αλλάξετε τις εντολές όπου χρειάζεται ώστε να κάνετε αφαίρεση
των 2 αριθμών.
Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα
του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο
Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα Πρόσθεση
Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου. (Διάρκεια 20 λεπτά).
Δραστηριότητα 2
Θα φτιάξουμε τώρα μία αριθμομηχανή που σταδιακά θα κάνει όλες τις μαθηματικές
πράξεις για όποιους 2 αριθμούς δίνουμε από το πληκτρολόγιο. Κρατάμε το σκηνικό
και τις μεταβλητές που έχουμε ήδη από τη Δραστηριότητα 1 και φτιάχνουμε
ακόμα μία μεταβλητή την επιλογή

. Θα χρησιμοποιήσετε τις

εντολές από τις παλέτες Συμβάντα, Όψεις, Αισθητήρες, Τελεστές, Δεδομένα της
καρτέλας Σενάριο.
Φτιάχνουμε το παραπάνω μπλοκ εντολών της εικόνας και όταν τελειώσουμε τις
δοκιμάζουμε πατώντας πάνω στο εικονίδιο

ώστε να διαπιστώσουμε αν δουλεύει

το πρόγραμμα.
Αν υπάρχει κάτι λάθος, πατήστε το εικονίδιο

και δείτε αν έχετε βάλει τις σωστές

εντολές στα block εντολών.
Σημείωση: Ορισμένες φορές τις μεταβλητές χρειάζεται να τις αρχικοποιούμε με
κάποια τιμή ή να μηδενίζουμε την τιμή τους. Στο scratch εξ ορισμού οι
μεταβλητές έχουν αρχική τιμή το μηδέν.
Μελετήστε τις εντολές και δοκιμάστε όλες τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι εντολές
τους προγράμματος.
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Προσπαθήστε να προσθέσετε όλες τις απαραίτητες εντολές για να μπορούμε να
κάνουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση με τους 2 αριθμούς.
Ξαναδοκιμάστε το πρόγραμμα για να δείτε αν δουλεύουν οι εντολές που
προσθέσατε.
Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα
του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο
Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα
Αριθμομηχανή Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου.
(Διάρκεια 45 λεπτά).
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Φύλλο Εργασίας 2.1 Δομή Ακολουθίας – Μεταβλητές - Τελεστές
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία.................
Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις Κατανόησης
1. Σε τι χρησιμεύει η μεταβλητή επιλογή;
α) Δέχεται ως τιμή την επιλογή του χρήστη για το είδος της πράξης που θα
γίνει.
β) Δεν χρησιμεύει πουθενά
γ) Δίνει την απαραίτητη τιμή στην μεταβλητή αποτέλεσμα.

2. Σε τι χρησιμεύουν οι επόμενες εντολές
κατά τη διάρκεια του προγράμματος;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Ποια είναι η χρησιμότητα των παρακάτω
εντολών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προγράμματος;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. Ποιες είναι οι εντολές που θα προσθέσετε για να μπορούμε να κάνουμε
πολλαπλασιασμό και διαίρεση με την αριθμομηχανή μας;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 15 λεπτά)
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Α5. Φύλλο Εργασίας 3.1 για Δομές Επιλογής
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Εισαγωγή (Διάρκεια 10 λεπτά)
Στις παρακάτω Δραστηριότητες θα ασχοληθούμε με τις Δομές Επιλογής στο Scratch.
Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος από επιλογές που πρέπει να κάνουμε προκειμένου
να πραγματοποιήσουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, εάν αύριο είναι Δευτέρα
θα πάω στο σχολείο. Εάν διαβάσω τα μαθήματα μου θα δω την αγαπημένη μου
ταινία. Εάν το φανάρι είναι κόκκινο περιμένω στην διάβαση. Εάν βρέχει θα πάρω
ομπρέλα. Τις ίδιες επιλογές κάνουμε και όταν θέλουμε να προγραμματίζουμε τον
υπολογιστή να κάνει κάτι.
Οι Δομές επιλογής είναι σύνθετες εντολές που
εξετάζουν το αν είναι σωστή μία συνθήκη. Ανάλογα
με το αν ισχύει η συνθήκη μπορεί να εκτελείται ή
όχι μία ομάδα εντολών που περιλαμβάνεται μέσα
στην Δομή επιλογής. Για την εξέταση των συνθηκών
χρησιμοποιούνται τα 3 είδη των Τελεστών που
αναφέραμε

στο

προηγούμενο

σενάριο:

οι

αριθμητικοί, οι σύγκρισης και οι λογικοί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι
Αισθητήρες για την εξέταση μία συνθήκης.
Οι Δομές επιλογής στο Scratch είναι 2 ειδών:
Α) Απλή: Εάν <συνθήκη ισχύει> τότε <εκτέλεσε
ομάδα εντολών>.
Αυτή είναι η πιο απλή μορφή δομής επιλογής και την
έχουμε δει ήδη πολλές φορές στο Scratch. Εδώ έχουμε
εκτέλεση εντολών μόνο αν η συνθήκη ισχύει (είναι
αληθής).
Β)

Σύνθετη:

Εάν

<συνθήκη

ισχύει>

τότε

<εκτέλεσε ομάδα εντολών 1> αλλιώς <εκτέλεσε
ομάδα εντολών 2>.
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Αυτή είναι η πιο σύνθετη μορφή δομής επιλογής και θα την εξετάσουμε σήμερα. Εδώ
έχουμε την εκτέλεση μίας από 2 ομάδες εντολών ανάλογα με το αν ισχύει μία
συνθήκη ή όχι (Είναι αληθής ή όχι). Το να χρησιμοποιούμε το Β) είδος Δομής
Επιλογής είναι πιο αποδοτικό για τον Η/Υ γιατί του επιτρέπει να κάνει
λιγότερους ελέγχους κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
Είστε χωρισμένοι σε
ομάδες

των

δύο

ατόμων

ανά

υπολογιστή. Θέλουμε
να

δουλέψετε

συνεργαζόμενοι

με

τους διπλανούς σας
ανταλλάσσοντας
απόψεις,

ιδέες

και

γνώσεις σχετικά με τις Δραστηριότητες που πρόκειται να κάνετε. Να βοηθάτε και να
διορθώνετε ο ένας τον άλλο ώστε να ολοκληρώσετε και τις τρεις δραστηριότητες.
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε

στην

επιφάνεια

εργασίας

διαδοχικά

τους
φακέλους

Προγραμματισμός
3_Δομές Επιλογής και
κάνουμε
πάνω

διπλό
στο

κλικ
αρχείο

Διαστημόπλοιο.sb2.
Κάνουμε

κλικ

στο

Διαστημόπλοιο και πάμε στην καρτέλα σενάριο και παρατηρούμε τις εντολές που
υπάρχουν.
Εδώ έχουμε τον σκελετό ενός προγράμματος στο οποίο ελέγχουμε ένα διαστημόπλοιο
στη Σελήνη που θέλει να πάει στη Γη ή στον Ήλιο.
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Εάν το διαστ. προσεδαφιστεί στη Γη τότε μας εμφανίζει ένα μήνυμα
«Καλωσόρισες στη Γη», κάνει έναν ήχο και αλλάζει εικόνα στο διαστημόπλοιο.
Εάν το διαστ. πάει πάνω στον Ήλιο τότε μας εμφανίζει ένα μήνυμα ότι το
Διαστημόπλοιο κάηκε, ακούγεται μία κραυγή και καίγεται το διαστημόπλοιο.
Προσπαθήστε τώρα να φτιάξετε 2 απλές δομές επιλογής ταιριάζοντας μέσα στην
Δομή επανάληψης Για Πάντα τις ανακατεμένες εντολές που σας δίνονται. Όταν
τελειώσετε δοκιμάστε το πρόγραμμα πατώντας πάνω στο εικονίδιο

και κινώντας

το Διαστημόπλοιο. Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας
δείξει το αποτέλεσμα του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην
γραμμή μενού και στο Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με
το όνομα Διαστημόπλοιο Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου. (Διάρκεια
15 λεπτά).
Δραστηριότητα 2

Δοκιμάστε τώρα να προσθέσετε την εντολή

ώστε όταν κινείται

το διαστημόπλοιο να βλέπουμε πόσο χρόνο μας έχει πάρει ως τώρα για να
μετακινηθεί στη θέση που είναι. Επίσης δοκιμάστε να αλλάξετε τις απλές δομές
επιλογής με σύνθετες σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.
Με λόγια αυτό θα το περιγράφαμε ως εξής.
Εάν το Διαστημόπλοιο φτάσει στη γη τότε
Πες «Καλωσόρισες στη Γη
Κάνε έναν ήχο
Άλλαξε ενδυμασία Διαστημόπλοιου
Σταμάτησε τα όλα
Αλλιώς
Εάν το Διαστημόπλοιο φτάσει στον Ήλιο τότε
Πες «Κάηκες στον Ήλιο»
Κάνε ήχο κραυγής
Κάψε διαστημόπλοιο
Σταμάτησε τα όλα.
Αλλιώς
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Πες χρονομέτρηση.

Όταν τελειώσετε δοκιμάστε το πρόγραμμα πατώντας πάνω στο εικονίδιο

και

κινώντας το Διαστημόπλοιο. Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να
σας δείξει το αποτέλεσμα του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε
στην γραμμή μενού και στο Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα
σας με το όνομα Διαστήμόπλοιο2 Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου.
(Διάρκεια 10 λεπτά).
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Φύλλο Εργασίας 3.1 Δομές Επιλογής
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 3
1. Πότε θα εκτελεστούν οι εντολές που είναι στη δομή επιλογής;
α) Πριν φτάσει το διαστημόπλοιο στη Γη.
β) Αφού φτάσει το διαστημόπλοιο στη
Γη.
γ) Δεν θα εκτελεστούν ποτέ.
δ) Αφού φτάσει πρώτα στον Ήλιο.
2. Πότε θα εκτελεστούν οι εντολές της Δομής επιλογής Εάν αγγίζει τον Ήλιο
τότε...αλλιώς.
α) Όταν θα ισχύει η συνθήκη ότι το
Διαστημόπλοιο έφτασε στη Γη.
β) Όταν δεν θα έχει φτάσει το
διαστημόπλοιο στη Γη
γ) Όταν δεν θα έχει φτάσει το
διαστημόπλοιο στη Γη και θα έχει
φτάσει στον Ήλιο.

3. Εξηγήστε όπως το καταλαβαίνετε πώς δουλεύει η
παρακάτω σύνθετη δομή επιλογής.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Διάρκεια 10 λεπτά)
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Α6. Φύλλο Εργασίας 4.1 Δομές Επανάλαβε και Για Πάντα
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Εισαγωγή (Διάρκεια 5 λεπτά)
Στις

παρακάτω

Δραστηριότητες

θα

ασχοληθούμε με τις Δομές Επανάληψης
Επανάλαβε και Για Πάντα. Οι Δομές
Επανάληψης είναι σύνθετες εντολές που
μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε την
εκτέλεση ολόκληρων ομάδων εντολών
ώστε να γλιτώσουμε από τη συνεχή
επανάληψη τους μέσα σ’ ένα πρόγραμμα.
Για παράδειγμα στη διπλανή εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης της δομής
Επανάλαβε για τη σχεδίαση ενός τετραγώνου. Για τη δημιουργία ενός τετραγώνου θα
έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε 8 εντολές, αλλά με τη χρήση της δομής Επανάλαβε
χρησιμοποιούμε μόνο 3 εντολές.
Πιο συγκεκριμένα η Δομή Επανάληψης Επανάλαβε περιέχει
μία ομάδα εντολών και

κάνει χρήση ενός μετρητή

(μεταβλητή που μετράει πόσες φορές θα εκτελεστεί η ομάδα
εντολών μέσα στην Επανάλαβε) και εκτελείται τόσες φορές
όσες και η τιμή που βάζουμε στον μετρητή.
Αντίθετα Η Δομή Επανάληψης Για Πάντα περιέχει μία ομάδα εντολών και
εκτελείται συνέχεια μέχρι να την διακόψουμε εμείς. Αυτό συνήθως γίνεται μέσα
από μία Δομή Επιλογής, που περιέχεται μέσα στην Δομή Για Πάντα, και εξετάζει
αν πατήθηκε ένα πλήκτρο π.χ. Space ή γενικά αν μία συνθήκη είναι αληθής.
Είστε χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή. Θέλουμε να
δουλέψετε συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς σας ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες
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και γνώσεις σχετικά με τις Δραστηριότητες που πρόκειται να κάνετε. Να βοηθάτε και
να διορθώνετε ο ένας τον άλλο ώστε να ολοκληρώσετε και τις τρεις δραστηριότητες.
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε το Scratch 2.0 με διπλό click στο
εικονίδιο του στην επιφάνεια εργασίας. Πάμε
κάτω

αριστερά

και

πατάμε

το

εικονίδιο

για την επιλογή άλλου υποβάθρου
για το σκηνικό μας. Από την Βιβλιοθήκη
Υποβάθρων

επιλέγουμε

την

κατηγορία

Εξωτερικοί Χώροι και το υπόβαθρο slopes και
πατάμε

ΟΚ. Επιλέγουμε το

εικονίδιο

του

σκηνικού που βρίσκεται κάτω αριστερά και από
την καρτέλα Υπόβαθρα με δεξί κλικ και Διαγραφή διώχνουμε το Λευκό υπόβαθρο.
Εν συνεχεία κάνουμε αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο
πάνω στο γάτο μας

και μετά αριστερό κλικ

μερικές φορές, ώστε να τον μικρύνουμε σε μέγεθος. Εν

συνεχεία δημιουργούμε το πρόγραμμα της διπλανής εικόνας που φτιάχνει ένα
τετράγωνο και το δοκιμάζουμε.
Να υπενθυμίσουμε ότι για να φτιάξει η γάτα μας το οποιοδήποτε σχήμα στρίβει
κάθε φορά 360 μοίρες / αριθμός πλευρών σχήματος = γωνία στροφής.
Προσπαθήστε τώρα να αλλάξετε το πρόγραμμα αυτό ώστε να δημιουργεί μία ομάδα
τετραγώνων κυκλικά. Αυτό μπορεί να γίνει αν βάλουμε την εντολή επανάλαβε 4
[κινήσου 70 βήματα στρίψε 90 μοίρες] μέσα σε μία άλλη δομή επανάληψης.
Δοκιμάστε να φτιάξετε τη διπλανή δομή επανάλαβε
και μετά να εισάγετε μέσα της την πρώτη δομή
επανάλαβε για το τετράγωνο μετά το στρίψε 36 μοίρες.
Έτσι θα δημιουργήσετε ένα κύκλο από τετράγωνα.
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε δομές επανάληψης την μία μέσα στην άλλη για να
δημιουργούμε σύνθετα σχήματα αλλά και για την επίλυση πολλών προβλημάτων.
Δοκιμάστε το πρόγραμμα. (Διάρκεια 15 λεπτά).
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Δραστηριότητα 2

Προσθέστε την εντολή
προγράμματος

(έξω

από

στις αρχικές εντολές του
τις

εντολές

επανάλαβε)

και

τις

εντολές
μέσα στο

,
τέλος της εσωτερικής Δομής Επανάλαβε.

Δοκιμάστε να αλλάξετε το σχήμα που δημιουργεί η εσωτερική δομή επανάληψης από
τετράγωνο σε δωδεκάγωνο. Τι πρέπει να αλλάξει; Πόσο θα είναι το μήκος της
πλευράς του δωδεκάγωνου και η γωνία στροφής της γάτας; Μόλις τελειώσετε τις
αλλαγές δοκιμάστε το πρόγραμμα.
Στη συνέχεια θα αλλάξουμε την
εξωτερική Δομή επανάληψης από
Επανάλαβε σε Για Πάντα όπως
φαίνεται στην διπλανή εικόνα.
Προσέξτε την αλλαγή στις μοίρες
που στρίβει η γάτα για την πρώτη
εντολή στρίψε από 36 σε 25 μοίρες.
Δοκιμάστε το πρόγραμμα μόλις τελειώσετε τις αλλαγές.
Πώς σταματάει η συνεχής εκτέλεση της Δομής Επανάληψης Για Πάντα που
φτιάξαμε;
Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα
του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο
Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα Σχήματα
Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου.
(Διάρκεια 15 λεπτά).
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Φύλλο Εργασίας 4.1 Δομές Επανάλαβε και Για Πάντα
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις Κατανόησης
1. Τι

κάνουν

τα

τουβλάκια

,

;
α) Αλλάζουν το χρώμα της πένας για κάθε πλευρά του δωδεκάγωνου.
β) Αλλάζουν τη σκιά της πένας για κάθε πλευρά του δωδεκάγωνου.
γ) Ισχύει το α) και το β) ώστε να δημιουργείται κάθε φορά διαφορετικό
δωδεκαγωνο.
2. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εκτέλεση
της Δομής Επανάληψης Για Πάντα;
α) Πατώντας το πλήκτρο Enter.
β) Πατώντας το πλήκτρο Space.
γ) Πατώντας το πλήκτρο Alt.
δ)

Δεν

μπορούμε

να

σταματήσουμε

την

εκτέλεση.
3. Ποια είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των Δομών Επανάληψης
Επανάλαβε και Για Πάντα στο πρόγραμμα που φτιάξαμε;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 10 λεπτά)

Σελίδα | 264

Α7. Φύλλο Εργασίας 4.2 Δομές Επανάλαβε Ώσπου και Για
Πάντα
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Εισαγωγή (Διάρκεια 5 λεπτά)
Στις παρακάτω Δραστηριότητες θα ασχοληθούμε με τις Δομές Επανάληψης
Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα. Οι Δομές Επανάληψης είναι σύνθετες εντολές
που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε την εκτέλεση ολόκληρων ομάδων εντολών
ώστε να γλιτώσουμε από τη συνεχή επανάληψη τους μέσα σ’ ένα πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα η Δομή Επανάληψης Επανάλαβε
Ώσπου περιέχει μία ομάδα εντολών και κάνει χρήση μίας
συνθήκης (όσο η συνθήκη δεν είναι αληθής θα εκτελείται
η ομάδα εντολών μέσα στην Επανάλαβε ώσπου)
Αντίθετα Η Δομή Επανάληψης Για Πάντα περιέχει μία
ομάδα εντολών και εκτελείται συνέχεια μέχρι να την διακόψουμε εμείς. Αυτό
συνήθως γίνεται μέσα από μία Δομή Επιλογής, που περιέχεται μέσα στην Δομή
Για Πάντα στο τέλος της, και εξετάζει αν πατήθηκε ένα πλήκτρο, για
παράδειγμα το Space ή γενικά αν μία συνθήκη είναι αληθής.
Είστε χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή. Θέλουμε να
δουλέψετε συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς σας ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες
και γνώσεις σχετικά με τις Δραστηριότητες που πρόκειται να κάνετε. Να βοηθάτε και
να διορθώνετε ο ένας τον άλλο ώστε να ολοκληρώσετε και τις τρεις δραστηριότητες.
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε το Scratch 2.0 με διπλό click στο εικονίδιο του στην επιφάνεια εργασίας.
Πάμε κάτω αριστερά και πατάμε το εικονίδιο

για την επιλογή άλλου

υποβάθρου για το σκηνικό μας. Από την Βιβλιοθήκη Υποβάθρων επιλέγουμε από τα
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Θέματα τη Φύση και το υπόβαθρο Forest και πατάμε ΟΚ. Επιλέγουμε το εικονίδιο
του σκηνικού που βρίσκεται κάτω αριστερά και από την καρτέλα Υπόβαθρα με δεξί
κλικ και Διαγραφή διώχνουμε το Λευκό υπόβαθρο. Επίσης κάνουμε δεξί κλικ πάνω
στο γάτο μας και τον διαγράφουμε. Μετά πάμε από το εικονίδιο

και βάζουμε ως

νέο υπόβαθρο από την Κατηγορία Ζώα το Bat2. Εν συνεχεία κάνουμε αριστερό κλικ
πάνω στο εικονίδιο

και μετά αριστερό κλικ πάνω στη Νυχτερίδα μας

μερικές φορές, ώστε να την μικρύνουμε σε μέγεθος.
Πάμε επίσης και εισάγουμε τον νέο ήχο Bird από την καρτέλα Ήχος για τη
Νυχτερίδα.
Εν συνεχεία με
τις ανακατεμένες
εντολές

της

διπλανής εικόνας
θα
δημιουργήσουμε
το

πρόγραμμα

μας

στο

μία

οποίο

Νυχτερίδα

μετακινείται από
την μία άκρη του
δάσους στην άλλη.
Η Νυχτερίδα ξεκινά από μία αρχική θέση στη δεξιά άκρη της οθόνης και
κινείται αργά προς τα αριστερά της σκηνής. Κάνει διαρκώς έναν ήχο πουλιού,
κουνάει τα φτερά της (αλλάζει ενδυμασίες) και συνεχίζει να το κάνει αυτό μέχρι
να φτάσει στην αριστερή άκρη της σκηνής, οπότε και μας πληροφορεί ότι
«Βαρέθηκε να πετάει και θα κάτσει στο δέντρο!».
Μόλις τελειώσετε τις αλλαγές δοκιμάστε το πρόγραμμα και διορθώστε τυχόν λάθη
ώστε να λειτουργεί σωστά.
Πότε σταματάει τη λειτουργία της η Δομή Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου;
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(Διάρκεια 20 λεπτά).
Δραστηριότητα 2
Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τη Δομή Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου του
προγράμματός μας με τη Δομή Επανάληψης Για Πάντα. Τι
πρέπει να αλλάξει; Προσθέστε και την εντολή
όπου χρειάζεται ώστε να τερματίζεται η Δομή Επανάληψης Για Πάντα. Μόλις
τελειώσετε τις αλλαγές δοκιμάστε το πρόγραμμα.
Ποια η διαφορά των Δομών Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα στη
λειτουργία τους;
Δοκιμάστε το πρόγραμμα μόλις τελειώσετε τις αλλαγές. Πώς σταματάει η συνεχής
εκτέλεση της Δομής Επανάληψης Για Πάντα που φτιάξαμε;
Αν δεν τα καταφέρετε ζητήστε από τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα
του προγράμματος από τον video projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο
Αρχείο Save as για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα Νυχτερίδα
Όνομα Επίθετο στον φάκελο Τα έγγραφα μου.
(Διάρκεια 10 λεπτά).
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Φύλλο Εργασίας 4.2 Δομές Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Σε τι χρησιμεύουν οι 2 εντολές
α) Καθυστερούν την κίνηση της Νυχτερίδας για να φαίνεται πιο ομαλή στον
παρατηρητή.
β) Φροντίζουν να φαίνεται καθαρά η αλλαγή ενδυμασίας της Νυχτερίδας.
γ) Ισχύει το α) και το β).
2. Πότε θα σταματήσει η εκτέλεση της Δομής
Επανάληψης Ώσπου;
α) Πατώντας το πλήκτρο Enter.
β) Όταν η Νυχτερίδα ακουμπήσει το δεξί όριο της
σκηνής.
γ) Πατώντας το πλήκτρο Space
δ) Όταν η Νυχτερίδα ακουμπήσει το αριστερό όριο
της σκηνής.
3. Ποια είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας των Δομών Επανάληψης
Ώσπου και Για Πάντα στο πρόγραμμα που φτιάξαμε;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 10 λεπτά)
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Α8. Φύλλο Εργασίας 5.1 Διαδικασίες
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Εισαγωγή (Διάρκεια 5 λεπτά)
Στις παρακάτω Δραστηριότητες θα ασχοληθούμε με τις Διαδικασίες. Διαδικασία
ονομάζουμε ένα σύνολο εντολών (Μπλοκ εντολών) τις οποίες, επειδή θέλουμε να
μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε πολλές φορές, τις ορίζουμε ως ξεχωριστά
υποπρογράμματα. Κάθε Διαδικασία έχει ένα όνομα μέσω του οποίου την καλούμε
να εκτελεστεί μέσα στο πρόγραμμα μας. Αν δεν την καλέσουμε με το όνομα της
δεν εκτελείται. Δομές Επανάληψης Επανάλαβε Ώσπου και Για Πάντα.
Δομή Διαδικασίας:
<Όνομα Διαδικασίας>
[Σύνολο Εντολών που περιέχει]
Πιο συγκεκριμένα η Διαδικασία Σχήμα στη
διπλανή εικόνα δημιουργεί ένα τετράγωνο. Για
να την καλέσουμε να εκτελεστεί μέσα στο
πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την
εντολή Σχήμα μέσα στο πρόγραμμα μας.
Μία Διαδικασία μπορεί να έχει κάποιες
παραμέτρους που καθορίζουν πως θα εκτελούνται οι εντολές της. Αυτές οι
παράμετροι μπορούν να είναι κάποιες μεταβλητές που ορίζουμε εμείς και τους
δίνουμε οι ίδιοι τιμές πριν την εκτέλεση της. Σ’ αυτή την περίπτωση η δομή της
Διαδικασίας μπορεί να αλλάξει στην παρακάτω:
Δομή Διαδικασίας:
<Όνομα Διαδικασίας > <Παράμετρος 1> <Παράμετρος 2> <...>
[Σύνολο Εντολών που περιέχει]
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Είστε χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή. Θέλουμε να
δουλέψετε συνεργαζόμενοι με τους διπλανούς σας ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες
και γνώσεις σχετικά με τις Δραστηριότητες που πρόκειται να κάνετε. Να βοηθάτε και
να διορθώνετε ο ένας τον άλλο ώστε να ολοκληρώσετε και τις τρεις δραστηριότητες.
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε το φάκελο Προγραμματισμός
με διπλό κλικ στο εικονίδιο του στην
επιφάνεια εργασία. Εν συνεχεία ανοίγουμε
και

τον

φάκελο

5_Διαδικασίες

και

κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο
του

προγράμματος

Σχήματα

3

με

Διαδικασία.
Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί έναν
κύκλο από τετράγωνα. Εκτελέστε το
πρόγραμμα

και

αποτελέσματα.
αλλάξετε

τις

παρατηρήστε

Δοκιμάστε
τιμές

τώρα

στις

τα
να

εντολές

επανάλαβε, κινήσου και στρίψε της Διαδικασίας Τετράγωνο, ώστε να
δημιουργείται ένας κύκλος από οκτάγωνα.
Να υπενθυμίσουμε ότι για να φτιάξει η γάτα μας το οποιοδήποτε σχήμα στρίβει
κάθε φορά 360 μοίρες / αριθμός πλευρών σχήματος = γωνία στροφής. Έχοντας
αυτό υπ’ όψιν υπολογίστε τη γωνία στροφής της γάτας, πριν κάνετε τις αλλαγές στις
εντολές.
Αφού κάνετε τις αλλαγές δοκιμάστε πάλι το πρόγραμμα. Τι θα γινόταν αν δεν
χρησιμοποιούσαμε την εντολή

μέσα στο πρόγραμμα μας;

Θέλουμε τώρα να προσθέσουμε στο πρόγραμμα τις ακόλουθες 3 μεταβλητές
,

,

. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από την παλέτα

Δεδομένα
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Μια Διαδικασία μπορεί να δημιουργηθεί από την παλέτα Άλλες Εντολές. Την
Διαδικασία Τετράγωνο θα την αλλάξουμε με μία Διαδικασία με όνομα Σχήμα.
Διαγράψτε την Διαδικασία Τετράγωνο και φτιάξτε μία διαδικασία με το όνομα
Σχήμα και τις ίδιες ακριβώς εντολές. Μέσα στο πρόγραμμα θα καλούμε την εντολή
Σχήμα αντί για το Τετράγωνο πλέον για να εκτελείται η διαδικασία Τετράγωνο.
Όπου είχαμε την εντολή επανάλαβε 4 αλλάξτε το σε
επανάλαβε

, όπου είχαμε κινήσου 70

βήματα αλλάξτε το σε κινήσου

βήματα και

όπου είχαμε στρίψε 90 μοίρες αλλάξτε το σε στρίψε
μοίρες.
Θέλουμε έτσι να μπορούμε να αλλάζουμε τις τιμές για αυτά τα 3 μεγέθη όπως
θέλουμε εμείς.
Στις μεταβλητές έτσι όπως εμφανίζονται στην σκηνή πάμε
και κάνουμε σε κάθε μία δεξί κλικ και επιλέγουμε Γραμμή
Κύλισης. Έτσι θα μπορούμε να αλλάζουμε τις τιμές των
μεταβλητών όπως θέλουμε.
Προσθέστε

τώρα

από

την

παλέτα

Σχεδιασμοί

Πένας

την

εντολή

στις αρχικές εντολές του προγράμματος (πάνω από την
εντολή

επανάλαβε)

και

τις

εντολές

,

μέσα στην αρχή της Δομής Επανάλαβε της
Διαδικασίας Σχήμα.
Αφού τελειώσετε δοκιμάστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα ορίζοντας ως τιμές για
τις 3 μεταβλητές τις τιμές της διπλανής εικόνας. Δοκιμάστε και άλλη φορά το
πρόγραμμα με άλλες τιμές των μεταβλητών. Αν χρειαστείτε βοήθεια ζητήστε από
τον καθηγητή σας να σας δείξει το αποτέλεσμα του προγράμματος από τον video
projector. Τώρα πάτε στην γραμμή μενού και στο Αρχείο Save as για να
αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σας με το όνομα Σχήματα 4 Επίθετο Όνομα στον
φάκελο Τα έγγραφα μου.
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(Διάρκεια 20 λεπτά)
Δραστηριότητα 2
Πάτε τώρα πάλι στον φάκελο Προγραμματισμός5_Διαδικασίες και κάντε διπλό
κλικ στο πρόγραμμα Σχήματα 5 με Διαδικασία και παραμέτρους V2. Παρατηρήστε
τη δομή και τις εντολές του παρακάτω προγράμματος που θα ανοίξει στην καρτέλα
σενάριο.
Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα;
Δοκιμάστε το πρόγραμμα και δώστε τις τιμές που πρέπει για να κατασκευαστεί ένας
κύκλος από δεκάγωνα.
Σε τι πιστεύετε ότι χρησιμεύουν οι παράμετροι number1, number2, number3 που
έχουν προστεθεί στην Διαδικασία Σχήμα; Αντιστοιχούν σε κάποιες μεταβλητές
και αν ναι με ποια σειρά;
Εξηγήστε τι γίνεται στην εντολή

.

(Διάρκεια 10 λεπτά)
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Φύλλο Εργασίας 5.1 Διαδικασίες
Τάξη/Ομάδα :............... Ημερ/νία:..................
Δραστηριότητα 3
Ερωτήσεις Κατανόησης



1. Τι θα γινόταν αν δεν χρησιμοποιούσαμε την εντολή

μέσα στο

πρώτο πρόγραμμα μας;
α) Θα εκτελούνταν κανονικά η διαδικασία Τετράγωνο μόλις εκτελούνταν και
το πρόγραμμα.
β) Δεν θα εκτελούνταν καθόλου η διαδικασία Τετράγωνο.
γ) Θα εκτελούνταν πρώτα το πρόγραμμα και στο τέλος του θα εκτελούνταν η
διαδικασία Τετράγωνο.


2. Στο τέλος της Δραστηριότητας 1, οι μεταβλητές επαναλήψεις, βήματα και
μοίρες που βρίσκονται μέσα στην εντολή
τι τιμές θα έχουν όταν θα εκτελείται η Διαδικασία Σχήμα;
α) Θα έχουν όλες την τιμή 0.
β) Θα έχουν όλες τις τιμές που δώσαμε από το πληκτρολόγιο
γ) Θα έχουν τις τιμές που δώσαμε από τα πλαίσια κύλισης στην
Δραστηριότητα 1.
δ) Δεν θα έχουν καμία τιμή.



3. Σε τι πιστεύετε ότι χρησιμεύουν οι
παράμετροι

number1,

number2,

number3 που έχουν προστεθεί στην
Διαδικασία Σχήμα; Αντιστοιχούν σε
κάποιες μεταβλητές και αν ναι με ποια
σειρά;
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Διάρκεια 10 λεπτά)
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Α9. Φύλλο Εργασίας 6.1 Εργασία στο Scratch
Ονοματεπώνυμο:...................................................... Τάξη/Ομάδα :...........
Ημερ/νία:..................
Εισαγωγή: Στις προηγούμενες Δραστηριότητες ασχοληθήκαμε με το κορυφαίο
περιβάλλον προγραμματισμού Scratch 2.0 με το οποίο μπορούμε να μάθουμε να
φτιάχνουμε εντολές και προγράμματα με εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Αυτά θα τα
εκτελεί ο Η/Υ. Στο Scratch ενώνουμε τουβλάκια εντολών τα οποία επιλέγουμε μέσα
από παλέτες για να φτιάξουμε ολόκληρα block (ομάδες) εντολών. Φανταστείτε ότι
είναι περίπου όπως ένα παιχνίδι με τουβλάκια Lego. Στην πορεία είδαμε πώς
μπορούμε να φτιάξουμε και να προγραμματίσουμε τα δικά μας παιχνίδια με
σχετικά

εύκολο

τρόπο!

To Scratch 2.0 μπορούμε να το ανοίξουμε κατευθείαν στο διαδίκτυο μέσα από
την ιστοσελίδα scratch.mit.edu αν πατήσουμε πάνω στην επιλογή Δημιουργία. Σ' αυτή
την ιστοσελίδα φιλοξενείται η διαδικτυακή κοινότητα του Scratch και μπορεί να βρει
κανείς εκατομμύρια προγράμματα, παιχνίδια, έργα δημιουργημένα σε Scratch.
Εγκατάσταση του Scratch 2.0: Για να εγκαταστήσετε το Scratch 2.0 στον H/Y σας
θα χρειαστεί να κατεβάσετε τα δύο παρακάτω αρχεία και να τα εγκαταστήσετε.
Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να τα κατεβάσετε.
AdobeAirInstaller Πρόκειται για το υποστηρικτικό εργαλείο που αποτελεί το θεμέλιο

λίθο για να μπορεί να τρέχει το Scratch σε κάθε Η/Υ. Για να το κατεβάσετε πάτε στην
ιστοσελίδα https://get.adobe.com/air/. Μόλις ανοίξει η ιστοσελίδα του προγράμματος
πατάμε στο Download και αποθηκεύουμε το αρχείο στις Λήψεις του Η/Υ. Από εκεί
μπορείτε να το ανοίξετε με διπλό κλικ πάνω του. Ακολουθήστε τα βήματα και πατάτε
συνέχεια Ναι και στο τέλος Finish. Πρέπει πρώτα να προηγηθεί η εγκατάσταση
αυτού

του

αρχείου

πριν

το

επόμενο

βήμα.

Scratch Πρόκειται για το κυρίως αρχείο εγκατάστασης του Scratch 2.0. Για να το

κατεβάσουμε πάμε στην ιστοσελίδα http://scratch.mit.edu/scratch2download/, Μόλις
ανοίξει η ιστοσελίδα πατάμε πάνω στο Scratch 2 Install Now. Στην ιστοσελίδα
περιέχονται αναλυτικά βήματα για την εγκατάσταση τα οποία θα πρέπει να
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ακολουθήσετε.
Ξεκίνημα με το Scratch: Για να μάθει κανείς τα βασικά γύρω από το Scratch 2.0
μπορεί να κατεβάσει τον παρακάτω οδηγό Πώς να ξεκινήσεις στο Scratch 2.0 ο οποίος
είναι

στα

Ελληνικά

από

την

ιστοσελίδα

http://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__1396812512__//pdfs/help/Getting-Started-GuideScratch2-el.pdf. Επίσης πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.scratchplay.gr η

οποία περιέχει ένα εκπληκτικό ηλεκτρονικό βιβλίο για Δημιουργία Παιχνιδιών στο
Scratch. Το βιβλίο και παραδείγματα παιχνιδιών μπορείτε να τα κατεβάσετε
ελεύθερα από την ιστοσελίδα. Παράλληλα και η βοήθεια του Scratch 2.0 έχει
οδηγίες για το πώς να φτιάξετε τα πρώτα σας προγράμματα.
Επίσης όλα αυτά τα αρχεία και το βοηθητικό υλικό μπορείτε να τα κατεβάσετε
και από την ιστοσελίδα wonderer100.weebly.com. Στην αρχική σελίδα της
ιστοσελίδας αυτής δίνονται οδηγίες για την Εγκατάσταση του Scratch, που θα
βρείτε βοήθεια, υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα Φύλλα Εργασίας και τα
παραδείγματα τους που κάναμε τις περασμένες εβδομάδες.
Δραστηριότητα 1
Ανοίγουμε το φάκελο Προγραμματισμός με διπλό κλικ στο εικονίδιο του στην
επιφάνεια εργασία. Εν συνεχεία ανοίγουμε και τον φάκελο 6_Εργασία για το
Scratch και κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του προγράμματος
Λαβύρινθος1. Σ’ αυτό το παιχνίδι ελέγχουμε το γάτο και τον κινούμε μέσα σ’
έναν λαβύρινθο προκειμένου να φτάσει σ’ ένα αμάξι και να μπορέσει να φύγει.
Έχει 3 ζωές για να καταφέρει να διασχίσει τον λαβύρινθο. Όταν ακουμπάει στα
τοιχώματα του λαβυρίνθου χάνει μία ζωή.
Δοκιμάστε το πρόγραμμα και μελετήστε τη δομή και τις εντολές του. Ο λαβύρινθος
δεν υπάρχει σαν υπόβαθρο και μπορούμε να τον σχεδιάσουμε εμείς.
Θέλουμε στα πλαίσια της εργασίας σας για το Scratch να Δημιουργήσετε ένα
πρόγραμμα κατά ομάδες όπως δουλεύαμε στο εργαστήριο. Αυτό το πρόγραμμα
μπορεί να είναι ένα παιχνιδάκι σαν αυτά που έχουμε μελετήσει ή ένας διάλογος
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ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ήρωες ή μία αριθμομηχανή ή οτιδήποτε μπορούμε
να σκεφτούμε που θα μας άρεσε να δημιουργήσουμε ως πρόγραμμα..

Μέσα στην διαδικτυακή κοινότητα του scratch (scratch.mit.edu) μπορείτε να βρείτε
χωρίς κόπο εκατοντάδες παιχνίδια απλά ή πιο σύνθετα τα οποία θα μπορούσατε να
χρησιμοποιήσετε ως βάση για να τα αλλάξετε με δικές σας εντολές αφού καταλάβετε
πώς λειτουργούν. Η εργασία δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ σύνθετο αλλά
πρέπει να είναι κάτι που θα φτιάξετε εσείς! Υπάρχει ένας κοινός λογαριασμός
χρήστη για την ιστοσελίδα scratch.mit.edu με Όνομα χρήστη: 8dimstav και
Κωδικό: 8dimotiko, στον οποίο μπορείτε να συνδέεστε αν θέλετε για να
ανεβάσετε τις εργασίες σας ή δικά σας προγράμματα κατά ομάδες ή μόνοι σας.
Την εργασία θα την αρχίσετε μέσα στο Πάσχα που μας έρχεται και θα την
συνεχίσουμε μέσα στην τάξη για 5-6 ώρες μέχρι κάθε ομάδα να ολοκληρώσει την
εργασία της. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα τελειώσει ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για
να κάνετε κάτι δικό σας στο Scratch. Την εργασία σας να την κρατάτε σε στικάκι
αποθηκευμένη καθώς και στον υπολογιστή του εργαστηρίου Πληροφορικής που
χρησιμοποιείτε ώστε να μην υπάρχουν πιθανότητες να την χάσετε.
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια θα μπορείτε να ρωτάτε τον καθηγητή σας
μέσα στο μάθημα αλλά και εκτός μαθήματος είτε στέλνοντας email στο
wonderer100@gmail.com είτε να αφήνετε μήνυμα στον Πίνακα Ανακοινώσεων
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πηγαίνοντας από το μενού της ιστοσελίδας wonderer100.weebly.com στην
Επικοινωνία Επικοινωνία με Mαθητές/τριες βάζοντας στο τέλος του μηνύματος μόνο το
όνομα και το τμήμα σας.

Με την παράδοση της εργασίας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε 2 ανώνυμα
ερωτηματολόγια γραπτά ή ηλεκτρονικά όπου στο πρώτο ερωτηματολόγιο θα
δίνετε πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις σας γύρω από το μάθημα της
πληροφορικής και τους Η/Υ και στο δεύτερο ερωτηματολόγιο θα αξιολογήσετε
την εργασία σας καθώς και αυτά που μάθατε για τον προγραμματισμό μέσα από
το Scratch.
Καλό Πάσχα και καλή αρχή με την εργασία σας!
Για οτιδήποτε χρειαστείτε ζητήστε το από τον καθηγητή σας όπως είπαμε
πιο πάνω!
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Προσάρτημα Β: Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εργασίας
στο Scratch
Ορισμός:
Μια ρουμπρίκα είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να αξιολογήσουμε- με
υποκειμενικά κριτήρια- μία συγκεκριμένη εργασία που έχουμε δημιουργήσει. Είναι
ένα σύνολο προτύπων και κριτηρίων που συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους
του μαθήματος και χρησιμοποιείται για να μετρήσει την απόδοση ενός μαθητή σπουδαστή στις εργασίες που του αναθέτονται. Οι ρουμπρίκες επιτρέπουν την
τυποποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με τα διευκρινισμένα κριτήρια, καθιστώντας τη
βαθμολόγηση απλούστερη και με περισσότερη διαφάνεια (wikipedia, 2009). Οι
ρουμπρίκες αποτελούν επίσης ένα βοηθητικό εργαλείο για αυτό-αξιολόγηση. Ο
μαθητής

με τη ρουμπρίκα είναι ευκολότερο να αξιολογήσει κάθε κομμάτι της

εργασίας του, να κάνει την αυτοκριτική του και να αντιληφθεί που τα έχει πάει
περισσότερο ή λιγότερο καλά.

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Υπολογιστικών Προγραμμάτων
Το Scratch είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, κατ’ επέκταση
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προγραμμάτων. Συνεπώς, όποια και αν είναι η
κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο που θα δημιουργήσουν οι μαθητές: παιχνίδι
(λαβύρινθος), ιστορία (διάλογος), κινούμενα σχέδια (νυχτερίδα), βοηθητικά
προγράμματα (αριθμομηχανή), σχήματα (απλά ή σύνθετα) κτλ.) είναι πρωτίστως
πρόγραμμα και ως τέτοιο θα αξιολογηθεί. Στην παρακάτω ρουμπρίκα βλέπουμε τις
παραμέτρους που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του έργου τους.

Χαρακτηριστικό

4 - Πολύ Καλό

3 - Καλό

2-

1 - Μέτριο

Ικανοποιητικό
Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Λειτουργία του

εκτελείται σωστά

εκτελείται και

εκτελείται αλλά

δεν εκτελείται

Προγράμματος

και εμφανίζει τα

εμφανίζει σωστά

βγάζει λάθη ή

καθόλου ή

σωστά

αποτελέσματα.

κάποιες

βγάζει λάθος

αποτελέσματα.

Ανταποκρίνεται

λειτουργίες δεν

αποτελέσματα.

Εκτέλεση και
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Ανταποκρίνεται σε

στις περισσότερες

όλες τις

λειτουργίες που

λειτουργίες που

έχετε ορίσει.

ικανοποιούνται.

έχετε ορίσει.
Οργανωμένος και
Κατανοητός
Κώδικας

Ο κώδικας είναι

Ο κώδικας είναι

Ο κώδικας είναι

Ο κώδικας

σωστά

οργανωμένος και

κατανοητός

είναι άσχημα

οργανωμένος (Οι

κατανοητός κατά

μόνο από

οργανωμένος

εντολές στην

την ανάγνωση

κάποιον που

(διάσπαρτες

σωστή σειρά,

αλλά επιδέχεται

ξέρει τι

εντολές,

κατάλληλη

μικρές βελτιώσεις.

υποτίθεται πως

εντολές που

επιλογή εντολών

κάνει το

δεν τρέχουν με

κτλ.) και μπορεί

πρόγραμμα Δεν

την υπάρχουσα

κάποιος

έχουν σβηστεί

δομή τους) και

διαβάζοντάς τον

εντολές που δεν

είναι πολύ

να καταλάβει τι

τρέχουν ή είναι

δύσκολο να

κάνει το

άσχετες.

διαβαστεί και

πρόγραμμα

να γίνει
κατανοητός.

Χρήση
Προγραμματιστικών
Δομών
(Επανάλαβε, Εαν..,
Εάν…Αλλιώς,

Χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιείται

Οι εντολές

τρεις ή

δύο διαφορετικές

μία ή καμία

εκτελούμενες

περισσότερες

προγραμματιστικές

δομή, αλλά οι

με τη σειρά δεν

διαφορετικές

δομές.

εντολές

είναι χρονικά

προγραμματιστικές

εκτελούμενες με

σωστές (πχ. Ο

δομές.

τη σειρά, είναι

χαρακτήρας

στη σωστή

μας απαντάει

χρονική

πριν ερωτηθεί).

Τελεστές κτλ.)

ακολουθία.
Αυθεντικότητα του

Ο κώδικας του

Ο κώδικας του

Ο κώδικας του

Ο κώδικας του

Κώδικα του Έργου

έργου είναι

έργου είναι

έργου δεν είναι

έργου δεν είναι

αυθεντική

αυθεντική

αυθεντική

αυθεντική

σύλληψη, χωρίς να

σύλληψη σε

σύλληψη.

σύλληψη. Έχει

περιέχει

μεγάλο βαθμό,

Έχουν

γίνει εκτενής

αντεγραμμένα

αλλά έχουν

χρησιμοποιηθεί

αντιγραφή

κομμάτια από

χρησιμοποιηθεί

αρκετά

κώδικα τρίτων,
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άλλα έργα.

ορισμένες εντολές

κομμάτια

χωρίς να τους

από άλλα έργα.

κώδικα από

δίνονται τα

Έχει γίνει

άλλα έργα, αλλά

εύσημα.

αναφορά στους

έχει γίνει

αρχικούς

αναφορά στους

δημιουργούς.

αρχικούς
δημιουργούς.

Έχουν

Έχουν

Έχουν

Έχει

Αντικείμενων-

χρησιμοποιηθεί

χρησιμοποιηθεί

χρησιμοποιηθεί

χρησιμοποιηθεί

Χαρακτήρων

πάνω από τρεις

πάνω τρεις

πάνω από δύο

μόνο ένας

διαφορετικοί

διαφορετικοί

διαφορετικοί

χαρακτήρας ή

χαρακτήρες, που ο

χαρακτήρες, που ο

χαρακτήρες, που

παραπάνω από

καθένας εκτελεί

καθένας εκτελεί

ο καθένας

ένας αλλά με

διαφορετική

μία λειτουργία

εκτελεί μία

παρόμοια ή

λειτουργία

(μπορεί μεταξύ

παρόμοια

ίδια

δύο οι λειτουργία

λειτουργία

λειτουργία.

Χρήση

(Sprites)

να είναι
παρόμοια.)
Δημιουργικότητα

Το έργο

Το έργο

Το έργο δεν

Η ιδέα του

στη Σύλληψη της

παρουσιάζει

παρουσιάζει

είναι ιδιαίτερα

έργου είναι

Ιδέας/

δημιουργικότητα

δημιουργικότητα

δημιουργικό στη

απλή και

Ελκυστικότητα

και φαντασία στη

και φαντασία στη

σύλληψη της

κοινότυπη

σύλληψη της

σύλληψη της ιδέας

ιδέας και

(έχουν

ιδέας. Είναι

σε αρκετά σημεία.

ακολουθεί την

ξαναγίνει

διασκεδαστικό,

Είναι

πεπατημένη

παρόμοια

έξυπνο και κρατάει

διασκεδαστικό και

(μοιάζει με

έργα).

το ενδιαφέρον του

τραβάει το

παραδείγματα

Ο χρήστης

χρήστη μέχρι

ενδιαφέρον του

που έχουν

μετά την

τέλους.

χρήστη.

δοθεί).

πρώτη φορά

Ο χρήστης χάνει

δεν

γρήγορα το

ξανασχολείται

ενδιαφέρον του.

με το έργο.

Έργου
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Τεκμηρίωση

Είστε σε θέση να

Μπορείτε να

Μπορείτε να

Μπορείτε να

προφορική

εξηγήσετε τι κάνει

εξηγήσετε τι

εξηγήσετε τι

εξηγήσετε στο

κάθε εντολή και

κάνουν οι

κάνει το

περίπου τι

για ποιο λόγο

περισσότερες

πρόγραμμά σας,

κάνει το

επιλέξατε τη

εντολές και πως

αλλά

πρόγραμμά σας

συγκεκριμένη για

λειτουργεί το

μπερδεύετε τη

και υπάρχουν

το πρόγραμμά σας.

πρόγραμμά σας.

λειτουργία

εντολές που

εντολών.

δεν γνωρίζετε
τη λειτουργία
τους.

Συνεργασία της
Ομάδας

Η ομάδα

Η ομάδα

Η ομάδα

Δεν υπήρξε

συνεργάστηκε

συνεργάστηκε

συνεργάστηκε

συνεργασία της

πολύ καλά, ο

καλά, με όλα τα

αλλά με

ομάδας. Ο

φόρτος εργασίας

μέλη της να

προβλήματα.

καθένας

μοιράστηκε

συνεισφέρουν.

Κάποιο μέλος

έφτιαξε κάτι

ισόποσα μεταξύ

Μπορεί να υπάρχει

φαίνεται οτι δεν

μόνος του ή

των μελών της.

κάποια

συμμετείχε όσο

ασχολήθηκε

διαφοροποίηση

θα έπρεπε στις

μόνο ένα μέλος

στο διαμοιρασμό

κοινές

του φόρτου

προσπάθειες.

εργασίας
Σχόλια: Η Αξιολόγηση θα στηρίζεται στα 4 λεκτικά Πολύ Καλό, Καλό, Ικανοποιητικό, Μέτριο κατά
ερώτηση . Η τετραβάθμια κλίμακα Likert για κάθε κριτήριο θα διαμορφώνεται ως εξής: 4 – Πολύ
Καλό, 3 – Καλό, 2 – Ικανοποιητικό, 1 – Μέτριο. Η Αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών/τριών
βάσει αυτών των οκτώ κριτηρίων δεν θα είναι συνολική αλλά ξεχωριστή για κάθε κριτήριο.
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Προσάρτημα Γ: Ερωτηματολόγια
Γ1. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Εργασίας στο
Scratch
Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και βασίζεται στην ρουμπρίκα αξιολόγησης
της εργασίας που είχατε να παραδώσετε στο Scratch. Αποτελείται από ερωτήσεις για
τα χαρακτηριστικά της εργασίας σας, για παράδειγμα πόσους χαρακτήρες
χρησιμοποιήσατε, πόσα υπόβαθρα, τις είδους εντολές κτλ.. Παρακαλείστε να
αξιολογήσετε τον εαυτό σας όσο πιο ειλικρινά και αντικειμενικά μπορείτε. Οι
απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Κυκλώστε σε
κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής μία μόνο απάντηση. Η βοήθεια σας είναι
πολύτιμη. Ευχαριστώ

1.

2.

Ποιο είναι το φύλο σου;


Αγόρι



Κορίτσι.

Σε ποιο τμήμα της έκτης τάξης ανήκεις;

α) ΣΤ1

β) ΣΤ2

γ)

ΣΤ3

3.

Πώς έχετε ονομάσει την εργασία σας;

4.

Μέσα από την εργασία τριμήνου κατανόησες καλύτερα τις λειτουργίες του
Scratch;


Πολύ



Αρκετά



Μέτρια



Λίγο



Σχέδον Καθόλου
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5.

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου σου
κατάφερες να τα επιλύσεις;

6.



Όλα



Αρκετά



Κάποια



Λίγα



Σχεδόν Κανένα

Εκτέλεση και Λειτουργία του Προγράμματος: Πως θα χαρακτηρίζατε το
τρόπο με τον οποίο τρέχει το πρόγραμμα σας. Κάνει όλα όσα θέλατε; Βγάζει
λάθη;


Πολύ Καλό - Το πρόγραμμα εκτελείται σωστά και εμφανίζει τα σωστά
αποτελέσματα. Ανταποκρίνεται σε όλες τις λειτουργίες που έχετε ορίσει.



Καλό - Το πρόγραμμα εκτελείται και εμφανίζει σωστά αποτελέσματα.
Ανταποκρίνεται στις περισσότερες λειτουργίες που έχετε ορίσει.



Ικανοποιητικό - Το πρόγραμμα εκτελείται αλλά βγάζει λάθη ή κάποιες
λειτουργίες δεν ικανοποιούνται.



Μέτριο - Το πρόγραμμα δεν εκτελείται καθόλου ή βγάζει λάθος
αποτελέσματα.

7.

Οργανωμένος και Κατανοητός Κώδικας: Όταν κάποιος θα διαβάσει τον
κώδικά σας καταλαβαίνει τι θέλατε να φτιάξετε; Είναι σωστά γραμμένος;


Πολύ Καλό - Ο κώδικας είναι σωστά οργανωμένος (οι εντολές στην σωστή
σειρά, κατάλληλη επιλογή εντολών κτλ.) και μπορεί κάποιος διαβάζοντάς τον
να καταλάβει τι κάνει το πρόγραμμα.



Καλό - Ο κώδικας είναι οργανωμένος και κατανοητός κατά την ανάγνωση
αλλά επιδέχεται μικρές βελτιώσεις.



Ικανοποιητικό - Ο κώδικας είναι κατανοητός μόνο από κάποιον που ξέρει τι
υποτίθεται πως κάνει το πρόγραμμα. Δεν έχουν σβηστεί εντολές που δεν
τρέχουν ή είναι άσχετες.



Μέτριο - Ο κώδικας είναι άσχημα οργανωμένος (διάσπαρτες εντολές, εντολές
που δεν τρέχουν με την υπάρχουσα δομή τους) και είναι πολύ δύσκολο να
διαβαστεί και να γίνει κατανοητός.
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8.

Χρήση Προγραμματιστικών Δομών: Έχετε χρησιμοποιήσει δομές ελέγχου,
επανάληψης [οι κίτρινες εντολές]; Για παράδειγμα (Επανάλαβε, Εαν..,
Εάν…Αλλιώς, Τελεστές κτλ.)


Πολύ Καλό - Χρησιμοποιούνται τρεις ή περισσότερες διαφορετικές
προγραμματιστικές δομές.



Καλό - Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές προγραμματιστικές δομές.



Ικανοποιητικό - Χρησιμοποιείται μία ή καμία δομή, αλλά οι εντολές
εκτελούμενες με τη σειρά, είναι στη σωστή χρονική ακολουθία.



Μέτριο - Οι εντολές εκτελούμενες με τη σειρά δεν είναι χρονικά σωστές (πχ.
ο χαρακτήρας μας απαντάει πριν ερωτηθεί).

9.

Αυθεντικότητα του Κώδικα του Έργου: Γράψατε τον κώδικα μόνοι σας;
Δανειστήκατε κομμάτια έτοιμου, γραμμένου κώδικα από έργα άλλων κτλ;


Πολύ Καλό - Ο κώδικας του έργου είναι αυθεντική σύλληψη, χωρίς να
περιέχει αντεγραμμένα κομμάτια από άλλα έργα.



Καλό - Ο κώδικας του έργου είναι αυθεντική σύλληψη σε μεγάλο βαθμό,
αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένες εντολές από άλλα έργα. Έχει γίνει
αναφορά στους αρχικούς δημιουργούς.



Ικανοποιητικό - Ο κώδικας του έργου δεν είναι αυθεντική σύλληψη. Έχουν
χρησιμοποιηθεί αρκετά κομμάτια κώδικα από άλλα έργα, αλλά έχει γίνει
αναφορά στους αρχικούς δημιουργούς.



Μέτριο - Ο κώδικας του έργου δεν είναι αυθεντική σύλληψη. Έχει γίνει
εκτενής αντιγραφή κώδικα τρίτων, χωρίς να τους δίνονται τα εύσημα.

10. Χρήση

Αντικείμενων

–

Χαρακτήρων:

Αναφέρεται

σε

οποιοδήποτε

αντικείμενο έχετε μέσα στο έργο σας, εκτός από το υπόβαθρο (background)


Πολύ Καλό - Έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από τρεις διαφορετικοί
χαρακτήρες, που ο καθένας εκτελεί διαφορετική λειτουργία.



Καλό - Έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες, που
ο καθένας εκτελεί μία λειτουργία (μπορεί μεταξύ δύο η λειτουργία να είναι
παρόμοια).



Ικανοποιητικό - Έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από δύο διαφορετικοί
χαρακτήρες, που ο καθένας εκτελεί μία παρόμοια λειτουργία.
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Μέτριο - Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο ένας χαρακτήρας ή παραπάνω από ένας
αλλά με παρόμοια ή ίδια λειτουργία.

11. Δημιουργικότητα στη Σύλληψη της Ιδέας/ Ελκυστικότητα Έργου: Πόσο
ενδιαφέρον και διασκεδαστικό είναι αυτό που φτιάξατε;


Πολύ Καλό - Το έργο παρουσιάζει δημιουργικότητα και φαντασία στη
σύλληψη της ιδέας. Είναι διασκεδαστικό, έξυπνο και κρατάει το ενδιαφέρον
του χρήστη μέχρι τέλους.



Καλό - Το έργο παρουσιάζει δημιουργικότητα και φαντασία στη σύλληψη της
ιδέας σε αρκετά σημεία. Είναι διασκεδαστικό και τραβάει το ενδιαφέρον του
χρήστη.



Ικανοποιητικό - Το έργο δεν είναι ιδιαίτερα δημιουργικό στη σύλληψη της
ιδέας και ακολουθεί την πεπατημένη (μοιάζει με παραδείγματα που έχουν
δοθεί). Ο χρήστης χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του.



Μέτριο - Η ιδέα του έργου είναι απλή και κοινότυπη (έχουν ξαναγίνει
παρόμοια έργα). Ο χρήστης μετά την πρώτη φορά δεν ξανασχολείται με το
έργο.

12. Τεκμηρίωση Προφορική: Κατά πόσο μπορείτε να εξηγήσετε προφορικά τι
είναι αυτό που έχετε φτιάξει, ποιες εντολές έχετε χρησιμοποιήσει και γιατί;


Πολύ Καλό - Είστε σε θέση να εξηγήσετε τι κάνει κάθε εντολή και για ποιο
λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη για το πρόγραμμά σας.



Καλό - Μπορείτε να εξηγήσετε τι κάνουν οι περισσότερες εντολές και πως
λειτουργεί το πρόγραμμά σας.



Ικανοποιητικό - Μπορείτε να εξηγήσετε τι κάνει το πρόγραμμά σας, αλλά
μπερδεύετε τη λειτουργία εντολών.



Μέτριο - Μπορείτε να εξηγήσετε στο περίπου τι κάνει το πρόγραμμά σας και
υπάρχουν εντολές που δεν γνωρίζετε τη λειτουργία τους.

13. Συνεργασία της Ομάδας: Όσοι δεν δημιουργήσατε ομάδες και δεν
συνεργαστήκατε διαλέξτε το "Ατομική εργασία".


Πολύ Καλό - Η ομάδα συνεργάστηκε πολύ καλά, ο φόρτος εργασίας
μοιράστηκε ισόποσα μεταξύ των μελών της.
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Καλό - Η ομάδα συνεργάστηκε καλά, με όλα τα μέλη της να συνεισφέρουν.
Μπορεί να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο διαμοιρασμό του φόρτου
εργασίας.



Ικανοποιητικό - Η ομάδα συνεργάστηκε αλλά με προβλήματα. Κάποιο μέλος
φαίνεται οτι δεν συμμετείχε όσο θα έπρεπε στις κοινές προσπάθειες.



Μέτριο - Δεν υπήρξε συνεργασία της ομάδας. Ο καθένας έφτιαξε κάτι μόνος
του ή ασχολήθηκε μόνο ένα μέλος.



Παρέδωσα Ατομική Εργασία.

14. Παραδόθηκε η εργασία; α) Ναι β) Όχι
Αν όχι για πιο λόγο δεν παραδόθηκε η εργασία; (Μπορείτε να κυκλώσετε
έναν ή και περισσότερους λόγους).


Προσπάθησα να την κάνω αλλά δεν τα κατάφερα



Δεν μπόρεσα να εγκαταστήσω το Scratch



Δεν είχα υπολογιστή στο σπίτι.



Δεν με ενδιέφερε/Δεν είχα αρκετό χρόνο.
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Γ2. Γενικό ερωτηματολόγιο για το Scratch
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και έχει δημιουργηθεί για
στατιστικούς σκοπούς. Παρακαλείσθε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Για να
απαντήσετε κυκλώστε τις κατάλληλες απαντήσεις ή σημειώστε με τα σύμβολα Χ ή √
όπου απαιτείται.
Ποιο είναι το φύλο σου;

1.



Αγόρι



Κορίτσι.

2.

Σε ποιο τμήμα της έκτης τάξης ανήκεις; α) ΣΤ1 β) ΣΤ2 γ) ΣΤ3

3.

Χρησιμοποιείς τον υπολογιστή για
Συνέχεια

Πολλές

Κάποιες

Λίγες

Σχεδόν

φορές

Φορές

Φορές

Ποτέ

Να παίζεις
παιχνίδια
Να σερφάρεις στο
διαδίκτυο
Να κάνεις εργασίες
για το σχολείο
Να επικοινωνείς με
τους φίλους σου
Να ακούς μουσική
Να βλέπεις ταινίες
Να ψάχνεις
διάφορες
πληροφορίες
4. Έχεις ασχοληθεί ξανά με τον προγραμματισμό πριν τα συγκεκριμένα
μαθήματα με το Scratch;
α) NAI

β) OXI
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5. Αν NAI με ποιο περιβάλλον προγραμματισμού ασχολήθηκες;
6. Το Scratch ως περιβάλλον προγραμματισμού είναι
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

Εύχρηστο
Απλό
Κατανοητό
Διασκεδαστικό
Ελκυστικό/Ενδιαφέρον

7.

8.

9.

Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα με τη βοήθεια του Scratch;


Ναι



Σε μεγάλο βαθμό



Ως ένα σημείο



Όχι

Είμαι σε θέση να φτιάχνω με το scratch; (Κυκλώστε ένα ή περισσότερα)


Παιχνίδια (Κολύμπα Ψαράκι, Ψαράκι)



Ιστορίες (Διαλόγους)



Κινούμενα Σχέδια (Νυχτερίδα)



Βοηθητικά Προγράμματα (Αριθμομηχανή)



Σχήματα (Απλά ή Σύνθετα)



Άλλο

Τα Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch ήταν
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

Εύκολα στη χρήση
Απλά
Κατανοητά
Διασκεδαστικά
Ενδιαφέροντα
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10. Τα παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο Scratch ήταν
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

Εύκολα στη χρήση
Απλά
Κατανοητά
Διασκεδαστικά
Ενδιαφέροντα

11. Είσαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη που σου παρείχε ο καθηγητής σου
για την αντιμετώπιση δυσκολιών και την επίλυση αποριών κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων με το Scratch;
α) Πολύ

β) Αρκετά

γ) Μέτρια

δ) Καθόλου

ε) Σχεδόν Καθόλου

12. Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διδασκαλία των φύλλων εργασίας ήταν κατά
τη γνώμη σου ικανοποιητικός;
α) Πολύ

β) Αρκετά

γ) Μέτρια

δ) Καθόλου

ε) Σχεδόν Καθόλου

13. Το Scratch σε βοήθησε
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

Να πειραματιστείς με
τις έννοιες
προγραμματισμού
Να κατανοήσεις
καλύτερα τι είναι ο
προγραμματισμός
Να συνεργαστείς με
άλλους μαθητές
Να διασκεδάσεις
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14. Στο περιβάλλον του Scratch γνωρίζω
Πάρα

Αρκετά

Πολύ

Καλά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

καλά
Τι κάνουν οι
περισσότερες
εντολές
Να κινώ τον
χαρακτήρα μου σε
όποια κατεύθυνση
θέλω
Να αλλάζω την
μορφή του
χαρακτήρα μου
Να προσθέτω ήχους
Να ζωγραφίζω
χρησιμοποιώντας τις
εντολές της πένας.
Να κάνω ερωτήσεις
στον χρήστη και να
παίρνω απαντήσεις
Να ορίζω ποιοι θα
είναι οι αισθητήρες
μου
Να χρησιμοποιώ
μαθηματικές και
λογικές πράξεις
(τελεστές)

15.

Για τις προγραμματιστικές δομές καταλαβαίνω
Πάρα

Αρκετά

Πολύ

Καλά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

καλά
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Πως δημιουργώ τις
δικές μου μεταβλητές
Πως λειτουργεί μια
Μεταβλητή
Πώς λειτουργεί η δομή
επανάληψης
«Επαναλάβε 10»
Πώς λειτουργεί η δομή
επανάληψης «Για
Πάντα»
Πώς λειτουργεί η δομή
επανάληψης
«Επαναλάβε Ώσπου»
Πώς λειτουργεί η δομή
ελέγχου «Εάν...τότε»
Πώς λειτουργεί η δομή
ελέγχου «Εάν...
τότε...Αλλιώς...»
Τη διαφορά μεταξύ της
δομής επανάληψης
«Επανάλαβε 10» και
«Για πάντα»
Τη διαφορά μεταξύ της
δομής επανάληψης
«Επανάλαβε Ώσπου»
και «Για πάντα»
Τη Διαφορά μεταξύ της
δομής ελέγχου
«Εάν...τότε...» και
«Εάν...τότε...Αλλιώς...»
Πώς λειτουργεί η
εντολή «Σταμάτησε τα
όλα»
Πώς λειτουργεί μία
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Διαδικασία;
16. Είμαι σε θέση
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Σχεδόν
Καθόλου

Να καταλαβαίνω τι
κάνει ο έτοιμος κώδικα
ενός έργου στο Scratch
Να ενσωματώνω σωστά – κομμάτια
άλλων έργων στα δικά
μου
Να τροποποιώ έτοιμο
κώδικα και να
δημιουργώ δικές μου
παραλλαγές
Να διορθώνω τυχόν
λάθη στον κώδικα
άλλων
17. Το μάθημα της Πληροφορικής έγινε καλύτερο μέσα από τη διδασκαλία του
scratch;


Πολύ



Αρκετά



Μέτρια



Λίγο



Σχέδον Καθόλου

18. Θα συνεχίσεις να δημιουργείς προγράμματα στο Scratch;


Ναι



Όχι



Ίσως
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