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Αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού 

 

Περίληψη   

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού. 

Αρχικά, γίνεται περιγραφή των όρων ψηφιακή αφήγηση και διαδραστική ψηφιακή 

αφήγηση. Παρουσιάζονται τα παιδαγωγικά οφέλη από την αξιοποίηση της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εκμάθηση του προγραμματισμού, τα στάδια και οι 

τρόποι ανάπτυξης μιας ψηφιακής ιστορίας και λογισμικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της. 

Έπειτα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ορισμένων προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να προγραμματίσουν τις δικές 

τους ιστορίες, καθώς και τα αποτελέσματα ερευνών για την αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού με τη χρήση των συγκεκριμένων 

λογισμικών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δώδεκα διδακτικά σενάρια για τη δημιουργία ιστοριών με τη 

χρήση του Scratch 2.0. 

Παράλληλα, παρατίθεται η σχεδίαση μιας μελέτης περίπτωσης καθώς και τα αποτελέσματα 

της, όπου μέσα από μια διδακτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες της Γ΄ γυμνασίου 

διερευνάται το κατά πόσο μπορεί η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης να ενισχύσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για το μάθημα του προγραμματισμού, να βελτιώσει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 

προγραμματισμού. Οι μαθητές/τριες εκτός από τα φύλλα εργασίας που εκπονούν, 

δημιουργούν μια δικιά τους ιστορία με τη βοήθεια του Scratch και απαντούν σε δύο 

ερωτηματολόγια, στην αρχή και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης. 

Επιπλέον, παρατίθενται τα αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας με τη χρήση 

ερωτηματολογίου η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα από τα οποία προκύπτει ότι η ψηφιακή 

αφήγηση συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και 

φαντασίας των μαθητών/τριών. Εμπλέκει τους/τις μαθητές/τριες ενεργά στη μαθησιακή 



viii 

διαδικασία. Αποτελεί κατάλληλη διδακτική προσέγγιση, ώστε μαθητές/τριες με καθόλου ή 

ελάχιστες γνώσεις προγραμματισμού να αναπτύξουν δεξιότητες προγραμματισμού, να 

αντιληφθούν τη χρησιμότητα του και να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι που θέτουν οι 

εκπαιδευτικοί αλλά και να βελτιώσει τις υπάρχουσες δεξιότητες στις ΤΠΕ. Επιπρόσθετα, 

βοηθάει τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν και πολλές άλλες ικανότητες/δεξιότητες που 

χρειάζεται να έχει ένας μελλοντικός πολίτης του 21
ου

 αιώνα. Σημαντικό ρόλο στην 

ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η αξιοποίηση της στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού παίζουν οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί ως προς 

το αντικείμενο της ψηφιακής αφήγησης, καθώς και η διδακτική μεθοδολογία που θα 

ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, προγραμματισμός, προγραμματιστικά περιβάλλοντα, 

Scratch 
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Utilization of digital storytelling in teaching and learning programming 
 

Abstract 

 

This thesis studies the use of digital storytelling in the teaching and learning of 

programming. 

Initially, the terms digital storytelling and interactive digital storytelling are described. 

Also, the educational benefits of using digital storytelling in the teaching and learning of 

programming, the stages of developing a digital story, as well as the tools that can be used 

to create a story are presented. 

Next, some programming environments that can be used by students for coding their own 

stories, as well as research results of studies that used these programming environments for 

exploiting digital storytelling in teaching programming are reviewed. 

After that, twelve teaching scenarios for learning programming through digital storytelling, 

using Scratch 2.0, are analyzed. 

In addition, a case study of a teaching intervention to junior high school students is 

presented. In the context of this case study we investigated at what degree the use of digital 

storytelling can: enhance students’ interest for the programming course; improve learning 

outcomes; and help students develop programming skills. During this teaching intervention 

students develop a story through worksheets, create their own story using Scratch and 

answer two questionnaires at the beginning and end of the teaching intervention. 

Moreover, the results of a quantitative survey regarding the perceptions and experiences of 

IT teachers regarding the role of digital storytelling in teaching and learning programming 

are presented. 

At the end, some final conclusions are presented. It is concluded that digital storytelling 

contributes greatly to the development of students' creative thinking and imagination. It is a 

pedagogical approach that enhances student engagement in the learning process. It helps 

students with minimal or no programming skills to develop programming skills, to 

understand the importance of programming, but also to improve existing ICT skills. 

Additionally, it helps the students to develop extra abilities/skills that a future citizen of the 

21
st
 century should have. The use of digital storytelling in the teaching and learning of 
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programming also facilitates teachers in achieving their teaching goals. An important factor 

in realizing the benefits of digital storytelling in the teaching of programming are the 

knowledge and skills of teachers regarding digital storytelling, as well the teaching 

methodology adopted by teachers. 

 

Keywords: Digital storytelling, programming, programming environments, Scratch. 
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Εισαγωγή 

 

Ο προγραμματισμός θεωρείται από τα πιο σημαντικά αλλά και τα πιο δύσκολα 

αντικείμενα της Πληροφορικής τόσο ως προς τη μεθοδολογία διδασκαλίας όσο και την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Παρότι αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας των 

μαθητών/τριών μέσω των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, δύσκολα αντιλαμβάνονται 

τη χρησιμότητα εκμάθησής του με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να δείχνουν 

απροθυμία σε σχέση με τα άλλα αντικείμενα διδασκαλίας της πληροφορικής και 

γενικότερα υπάρχουν δυσκολίες στη διδασκαλία του. 

Σύμφωνα με τους Ξυνόγαλο, Σατρατζέμη και Δαγδιλέλη, (2000), ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί πηγή δυσκολιών για 

την εκμάθηση του προγραμματισμού είναι η κλασική προσέγγιση της διδασκαλίας του. 

Δηλαδή, με τη χρήση μιας γλώσσας γενικού σκοπού η οποία διαθέτει μεγάλο πλήθος 

εντολών με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να καταναλώνουν μεγάλο χρόνο στην 

εκμάθηση της σύνταξης της γλώσσας και όχι στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων. Επίσης, για την επίλυση ενδιαφερόντων προβλημάτων καταβάλλεται 

μεγάλη προσπάθεια καθώς απαιτείται εκμάθηση μεγάλου αριθμού εντολών της 

γλώσσας προγραμματισμού. Επιπρόσθετα, το επαγγελματικό περιβάλλον που διαθέτουν 

οι γλώσσες γενικού σκοπού είναι πολύπλοκο και η διαδικασία εκτέλεσης ενός 

προγράμματος δεν είναι ορατή από τους/τις μαθητές/τριες. 

Τέλος, τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην εκμάθηση των καθιερωμένων δομών όπως η δομή επανάληψης, δομή 

επιλογής, μεταβλητές, λογικές εκφράσεις κυρίως ως προς τη σημασιολογία τους και την 

εφαρμογή τους στον κώδικα. 

Σε αντιδιαστολή οι μαθητές/τριες μαθαίνοντας να προγραμματίζουν αποκτούν ποικίλα 

οφέλη, όπως ικανότητα πληρέστερης και δημιουργικής έκφρασης των απόψεών τους, 

ανάπτυξη λογικού τρόπου σκέψης και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ΤΠΕ, οι 

οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στη καθημερινή τους ζωή (Gans 2010, παράθεση σε 

Παπαδάκης et al., 2014). 

Η εκμάθηση του προγραμματισμού προσφέρει σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη στους 

μαθητές και αυτό καθιστά αναγκαίο να βρεθούν τρόποι ώστε  να αυξηθεί το κίνητρο 

και το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για την εκμάθηση του προγραμματισμού και να 

αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η 

επιλογή κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Ένα προγραμματιστικό 

περιβάλλον όπου οι μαθητές/τριες δεν εστιάζουν στην εκμάθηση των λεπτομερών 
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κανόνων σύνταξης μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού αλλά στην 

εκμάθηση της λογικής με την οποία χρησιμοποιούνται οι προγραμματιστικές δομές στη 

γλώσσα αυτή (Federici, 2011).   

Όπως αναφέρθηκε ένα από τα προβλήματα στη διδασκαλία του προγραμματισμού είναι 

η έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος από τους μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες 

περιγράφουν τα μαθήματα προγραμματισμού ως υπερβολικά τεχνικά, αποκομμένα από 

τον πραγματικό κόσμο και στερούμενα δημιουργικότητας (Khuloud & Gestwicki 2013, 

παράθεση σε Παπαδάκης et al., 2014).  

Εκτός από τα κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα σημαντικό παίζει ρόλο και η 

μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός όταν χρησιμοποιεί τα 

περιβάλλοντα αυτά. Επομένως, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες αξιοποιούν τις σύγχρονες θεωρίες 

μάθησης όπως ο εποικοδομισμός, η συνεργατική και διερευνητική μάθηση και 

αυθεντικές δραστηριότητες που θα ενισχύουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και 

παράλληλα θα επιτυγχάνονται οι στόχοι που προσδιορίζονται στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 

καθώς και στις εκάστοτε οδηγίες του υπουργείου παιδείας.  

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που δίνουν έμφαση στη συμμετοχή του μαθητή σε συνδυασμό 

με εργαλεία οπτικοποίησης του προγράμματος μπορούν να συμβάλουν στην 

παρακολούθηση και κατανόηση του κώδικα και έχουν αποδειχτεί επιτυχή στην 

ανάπτυξη βιώσιμων νοητικών μοντέλων (Bubica & Boljat, 2015). 

Ο εκπαιδευτικός έχει υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, κάνει λιγότερη 

διάλεξη και ενισχύει το κίνητρο των μαθητών για τη μάθηση (Jenkins 2001, παράθεση 

σε Carter & Jenkins, 2010). 

Η ψηφιακή αφήγηση και συγκεκριμένα η εκπαιδευτική ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ως εργαλείο για να διδάξουν ένα γνωστικό 

αντικείμενο αλλά και από τους μαθητές για να μάθουν και να δημιουργήσουν. Ένα 

γνωστικό αντικείμενο στο οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή αφήγηση είναι η 

πληροφορική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην πρωτοβάθμια σε ποικίλες θεματικές ενότητες, μία από 

τις οποίες και ο προγραμματισμός. 

Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο πλαίσιο του προγραμματισμού. Στόχος της 

εργασίας είναι: 

 Να διερευνήσει με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό μπορεί η ψηφιακή αφήγηση να 
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συμβάλλει στην: (1) αποτελεσματικότερη διδασκαλία του προγραμματισμού, (2) 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, και (3) στην επίτευξη των στόχων που θέτουν το 

ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ και οι εκάστοτε οδηγίες του υπουργείου παιδείας.  

 Να διερευνήσει τις απόψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών πληροφορικής για 

την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως εναλλακτική πρόταση στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού. 

 

Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: το βιβλιογραφικό το οποίο αποτελείται 

από τα τρία πρώτα κεφάλαια, το ερευνητικό που αποτελείται από τα επόμενα τρία 

κεφάλαια, ενώ το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής 

με τα συμπεράσματα της διπλωματικής. Τέλος, ακολουθούν οι βιβλιογραφικές 

αναφορές και τα παραρτήματα. Αναλυτικά η διάθρωση της διπλωματικής εργασίας έχει 

ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της προσέγγισης της ψηφιακής αφήγησης, 

όπου δίνεται ο ορισμός της και παρουσιάζονται εργαλεία ψηφιακής αφήγησης πέρα των 

προγραμματιστικών περιβαλλόντων, τα οποία αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Επιπρόσθετα, περιγράφονται τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση της ψηφιακής 

αφήγησης στην εκπαίδευση αλλά και στην εκμάθηση του προγραμματισμού. Τέλος, 

παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης, και γίνεται αναφορά στο 

εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) και στο Story Table. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των προγραμματιστικών περιβαλλόντων, τα 

οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία μιας αφήγησης, καθώς και συγκριτική 

ανάλυση (πίνακας και σχολιασμός) των εργαλείων που παρουσιάστηκαν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση μελετών αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης 

στον προγραμματισμό, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαθέσιμων μελετών 

(οργανωμένες ανά περιβάλλον) και εξαγωγή συμπερασμάτων: α) για την 

αποτελεσματικότητα αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού β) για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων περιβαλλόντων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια καταγραφής των απόψεων και εμπειριών των 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της ψηφιακής στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού με τη χρήση ερωτηματολογίου, ανάλυση των δεδομένων και 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται σε ερωτήσεις που έχουν 

κυρίως στόχο να διερευνήσουν: 
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 Ποιες είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη ψηφιακή αφήγηση.  

 Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

 Το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν δραστηριότητες ψηφιακής 

αφήγησης ως εναλλακτική πρόταση στη διδασκαλία του προγραμματισμού αλλά 

και συγκριτικά με τη δημιουργία παιχνιδιών.  

 Τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τα πλεονεκτήματα/οφέλη που προσφέρει η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

 Τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες που μπορεί να 

δυσκολέψουν ή να αποτρέψουν την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης. 

 Τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις θεωρίες μάθησης που υποστηρίζει η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

 Τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο αξιοποίησης της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 Τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως 

διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία του προγραμματισμού όσο αφορά το βαθμό 

που επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης των 

μαθητών/τριών.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δώδεκα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού τα οποία υλοποιούνται με τη χρήση του Scratch. Τέλος, γίνεται μια 

προσπάθεια, ώστε τα προτεινόμενα σενάρια να περιγράφουν διδακτικές προσεγγίσεις 

με τις οποίες η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται μια διδακτική παρέμβαση η οποία έχει στόχο: 

 Να αποτυπώσει τις απόψεις και στάσεις των μαθητών/τριών ως προς τον 

προγραμματισμό. 

 Να διερευνήσει τη συνεισφορά της ψηφιακής αφήγησης μέσω του Scratch στην 

κατανόηση εννοιών προγραμματισμού και στην απόκτηση δεξιοτήτων στον 

προγραμματισμό.  

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της διδακτικής παρέμβασης και η αξιολόγηση της. 

 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, από τις απόψεις των εκπαιδευτικών αλλά και την 

εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης. Επίσης, αναλύονται τυχόν περιορισμοί που 
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υπάρχουν στην έρευνα και προτάσεις για πιθανή μελλοντική έρευνα. 

Μετά το τέλος των βασικών κεφαλαίων παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια τα παραρτήματα. 

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων. 

Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα διπλωματική εργασία.  
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η Προσέγγιση της ψηφιακής αφήγησης 

 

1.1 Ψηφιακή αφήγηση 

 

Οι αφηγήσεις χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα. Αποτελούν έναν τρόπο 

μετάδοσης των εθίμων, της παράδοσης, των λαϊκών μύθων και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και 

μετάδοσης γνώσεων. Η τεχνολογική ανάπτυξη και η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει 

μια νέα μορφή στην παραδοσιακή αφήγηση, την ψηφιακή αφήγηση. Η ψηφιακή 

αφήγηση, Digital storytelling στην αγγλική ορολογία αποτελεί εξέλιξη της 

παραδοσιακής αφήγησης στη σύγχρονη εποχή διατηρώντας παράλληλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά της.  

H ψηφιακή αφήγηση προέκυψε από τον Joe Lambert και τη Dana Atchley στο Κέντρο 

για την Ψηφιακή Αφήγηση (Center for Digital Storytelling) στο U.S. Berkley στις αρχές 

της δεκαετίας του ΄90. Το Center for Digital Storytelling, το οποίο το 2015 

μετονομάστηκε σε StoryCenter, είναι γνωστό για την ανάπτυξη και διάδοση των επτά 

στοιχείων που συνθέτουν μια καλή ψηφιακή αφήγηση (Bull & Kajder, 2005; Robin, 

2008). 

Ο Διεθνής οργανισμός ψηφιακής αφήγησης ορίζει ως ψηφιακή αφήγηση "Τη σύγχρονη 

έκφραση της αρχαίας τέχνης της αφήγησης. (The Digital Association, παράθεση Smeda 

et. al., 2014). Ο Ohler (2013) δίνει μια περιγραφή της: "Η ψηφιακή αφήγηση (DST) 

χρησιμοποιεί προσωπική ψηφιακή τεχνολογία για να συνδυάσει έναν αριθμό 

πολυμεσικών στοιχείων σε μια συνεκτική αφήγηση". Επίσης, στο βιβλίο του "Digital 

storytelling in the classroom" την αναφέρει και ως οπτικοακουστική αφήγηση καθώς ο 

όρος αυτός έχει πιο ευρύτερη σημασία, αλλά είναι λιγότερο γνωστός από τον όρο 

ψηφιακή αφήγηση που είναι ένας όρος που αναφέρεται περισσότερο στα ψηφιακά μέσα 

που χρησιμοποιούνται. Ο Norman (2011) ορίζει την ψηφιακή αφήγηση ως "μια μικρή 

ιστορία διάρκειας 2-3 λεπτών, όπου ο αφηγητής χρησιμοποιεί τη δική του φωνή για να 

πει την ιστορία του. (παράθεση σε Smeda at el., 2014). 
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Γενικά, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για την ψηφιακή αφήγηση. Κοινή 

συνιστώσα όλων αυτών είναι ο συνδυασμός πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, βίντεο, 

animation, ήχος, φωνή, διάφορα γραφικά) για τη δημιουργία μιας ιστορίας. 

Τέλος, όταν η δομή της ψηφιακής αφήγησης είναι δυναμική και μη γραμμική 

περιγράφεται με τον όρο ψηφιακή διαδραστική αφήγηση (Interactive Digital 

Storytelling). Αυτός ο τύπος της ψηφιακής αφήγησης επιτρέπει στον αναγνώστη να 

αλληλοεπιδρά με την ιστορία, να συμμετέχει σε αυτή και να επηρεάζει την εξέλιξη της. 

Οι διαδραστικές ιστορίες χρησιμοποιούνται κυρίως στα ψηφιακά παιχνίδια.  

 

1.2 Η ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και από τους/τις μαθητές/τριες. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εποικοδομητικό μαθησιακό περιβάλλον. Η ψηφιακή 

αφήγηση αποτελεί διδακτική προσέγγιση που ενισχύει το συναισθηματικό ενδιαφέρον 

και τη γνωστική προσοχή των μαθητών/τριών και συμβάλει στη μετάδοση γνώσεων 

σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης (Smeda at el., 2014). 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο με 

διαφορετικούς τρόπους: 

 Στην αρχή της διδασκαλίας για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των 

μαθητών/τριών και να αποτελέσει η ψηφιακή αφήγηση αφορμή για συζήτηση και 

προβληματισμό για τη διδακτική ενότητα που θα διδαχθεί. 

 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για τη διδασκαλία μιας νέας ενότητας ενός 

γνωστικού αντικειμένου, αλλά και να βοηθήσει στην κατανόηση δύσκολων 

θεματικών ενοτήτων ή αφηρημένων και δύσκολων εννοιών. 

 Να ενημερώσει μαθητές/τριες για διάφορα θέματα όπως bulling, ρατσισμό, θέματα 

διατροφής και υγείας κλπ. 

 Να συνδέσει την υπάρχουσα γνώση με νέες.  

Η ψηφιακή αφήγηση διευκολύνει τη σύγκλιση των τεσσάρων στρατηγικών της μαθητο 

-κεντρικής μάθησης: εμπλοκή των μαθητών/τριών, αναστοχασμός, μάθηση μέσω 

έρευνας (project based learning), αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία (Barret 2006, οπ. αναφ, στον Sadik 2008). 

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει την 
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αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες 

χρησιμοποιούν στη συνέχεια αυτήν την αλληλεπίδραση για να βοηθήσουν τους 

συμμαθητές/τριες, αναπτύσσοντας έτσι την αυτοπεποίθηση τους καθώς και τις 

διαπροσωπικές τους δεξιότητες (Miler 2009, παράθεση σε Smeda at el., 2014).  

Οι μαθητές/τριες του 21
ου

 αιώνα χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να έχουν συγκεκριμένα μαθησιακά χαρακτηριστικά με βάση τα 

οποία θα πρέπει να επιλέγονται και οι κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές όπως 

προσδιορίστηκαν από τον Berk (2009). Ο Robin (2016) αναφέρει έναν πίνακα (Πίνακας 

1.2.1) που εξηγεί με ποιο τρόπο η ψηφιακή μπορεί να ενεργοποιήσει αυτά τα 

μαθησιακά χαρακτηριστικά.  

 

Πίνακας 1.2.1 Πως η ψηφιακή αφήγηση υποστηρίζει τα μαθησιακά χαρακτηριστικά 

της γενιάς του 21
ου

 αιώνα, πηγή Robins (2016) 

Μαθησιακά 

χαρακτηριστικά 

Στρατηγική διδασκαλίας Πως η ψηφιακή αφήγηση 

υποστηρίζει αυτή τη 

στρατηγική  

Είναι γνώστες της 

τεχνολογίας 

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία. 

Οι ψηφιακές αφηγήσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως δραστηριότητες στην τάξη. 

Βασίζονται στις 

μηχανές αναζήτησης 

για συλλογή 

πληροφοριών 

Ανάθεση δραστηριοτήτων 

που περιέχουν αναζήτηση 

πληροφοριών και 

αξιολόγηση αυτών των 

πληροφοριών. 

Οι μηχανές αναζήτησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την αναζήτηση των 

πολυμεσικών στοιχείων της 

ιστορίας που θα 

δημιουργήσουν οι 

μαθητές/τριες. 

Ενδιαφέρονται για τα 

πολυμέσα 

Ανάθεση δραστηριοτήτων 

που περιλαμβάνουν 

μουσική, βίντεο και άλλα 

πολυμεσικά στοιχεία. 

Οι ψηφιακές αφηγήσεις 

περιέχουν διάφορα 

πολυμεσικά στοιχεία όπως 

εικόνες, βίντεο, μουσική. 

Δημιουργούν 

περιεχόμενο στο 

Διαδίκτυο 

Να παρέχεται η δυνατότητα 

να δημιουργήσουν βίντεο 

στο YouTube και να 

αρθρογραφήσουν σε block, 

wiki, σε ιστοσελίδες.   

Οι ψηφιακές αφηγήσεις 

μπορούν να κοινοποιηθούν 

στο Διαδίκτυο, όπως στο 

YouTube, και σε ιστοσελίδες, 

wiki, blocks. 

Μαθαίνουν με 

επαγωγική ανακάλυψη 

Να παρέχεται η Δυνατότητα 

για ενεργητική και 

βιωματική μάθηση.  

H Δημιουργία μιας ψηφιακής 

αφήγησης είναι μια διαδικασία 

που επιτρέπει την ενεργητική 

και βιωματική μάθηση. 

Μαθαίνουν με δοκιμές 

και λάθη 

Να παρέχεται η δυνατότητα 

για αυτορυθμιζόμενη 

μάθηση και μάθηση μέσω 

επίλυσης προβλήματος.  

Η δημιουργία μιας ψηφιακής 

αφήγησης εμπλέκει τους 

μαθητές/τριες σε διαδικασίες 

επίλυσης προβλήματος και 

προσωπικής μάθησης. 

Διασπάται εύκολα η 

προσοχή τους από το 

Αφήστε τους μαθητές/τριες 

να χρησιμοποιήσουν τη 

Η ψηφιακή αφήγηση δίνει τη 

δυνατότητα στους 
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μάθημα τεχνολογία με το δικό τους 

ρυθμό. 

μαθητές/τριες να 

χρησιμοποιήσουν την 

τεχνολογία με το δικό τους 

τρόπο. 

Επικοινωνούν οπτικά Χρησιμοποίηση εικόνων, 

βίντεο και άλλων οπτικών 

αναπαραστάσεων στις 

εργασίες τους. 

H ψηφιακή περιέχει ένα 

σύνολο από πολυμεσικά 

στοιχεία. 

Είναι συναισθηματικά 

ανοιχτοί 

Ενίσχυση της προσωπικής 

αλληλεπίδρασης και 

γνώμης. 

Οι περισσότερες ψηφιακές 

αφηγήσεις περιέχουν την 

προσωπική άποψη.  

Αισθάνονται πίεση για 

να πετύχουν 

Έμφαση στη μάθηση με 

κριτικό τρόπο.  

Η δημιουργία μιας ψηφιακής 

αφήγησης δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές να εκφραστούν 

δημιουργικά και να 

αναστοχάζονται κριτικά για 

αυτό που έχουν δημιουργήσει.     

Επιδιώκουν συνεχώς 

την ανατροφοδότηση 

Δυνατότητα για  

ανατροφοδότησηση είτε 

θετική είτε αρνητική. 

Η ανατροφοδότηση από τους 

συμμαθητές/τριες τους δίνει τη 

δυνατότητα να βελτιώσουν τη 

δουλειά τους. 

Οι έρευνες έχουν δείξει (Robin 2006; Robin 2008; Wang & Zhan 2010; Μουταφίδου, & 

Μπράτιτσης, 2013; Smeda at el., 2014; Barrett 2006, Sarıca et. al., 2016) ότι η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

 Παρέχει μια ευέλικτη και εξατομικευμένη μάθηση, όπου οι μαθητές/τριες είναι στο 

επίκεντρο και μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις δικές τους ιδέες.  

 Συνδυάζει την εμπλοκή των μαθητών/τριών και την αποτελεσματική ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία καθώς επιτρέπει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό και δημιουργικό 

τρόπο.  

 Μπορεί να μεταφέρει μια συγκεκριμένη πληροφορία σε μαθητές/τριες με 

διαφορετικό τρόπο μάθησης, αλλά και με τρόπο με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι 

(π.χ YouTube, τηλεόραση, κινηματογράφος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π).  

 Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να εμπλακούν σε δραστηριότητες που 

έχουν νόημα γι’ αυτούς, να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, να διορθώνουν τα λάθη 

τους και να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους.  

 Τοποθετεί τους μαθητές/τριες σε ρόλο συγγραφέα και συμβάλει στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, της φαντασίας και της κριτικής σκέψης. Επιπρόσθετα, οι 

μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες σχεδίασης και οργάνωσης, ώστε να 

καταφέρουν να δημιουργήσουν την ψηφιακή τους αφήγηση.  
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 Συμβάλει στην ανάπτυξη από τους μαθητές/τριες δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων, καθώς χρειάζεται να υλοποιήσουν συγκριμένο αριθμό βημάτων 

μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους και να ξεπεράσουν οποιοδήποτε πρόβλημα 

παρουσιαστεί με τη λήψη της σωστής απόφασης. 

 Επιτρέπει τους μαθητές να εργαστούν σε αυθεντικό πλαίσιο μάθησης. Βοηθάει στη 

μετάδοση γνώσεων κατά τη μαθησιακή διαδικασία καθώς την παρουσιάζει με 

δυναμικό τρόπο μέσω πολυτροπικού κειμένου. Επίσης, βοηθάει τους μαθητές/τριες 

να θυμούνται και να εμπεδώνουν καλύτερα αυτά που μαθαίνουν.  

 Ενισχύει τις δεξιότητες επικοινωνίας καθώς προσπαθούν να παρουσιάσουν και να 

μεταδώσουν πληροφορίες, διαμοιράζουν και κοινοποιούν τα έργα τους στο 

Διαδίκτυο και δέχονται τον σχολιασμό. 

 Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα γλωσσικά μαθήματα καθώς συντελεί στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων: ανάγνωσης, προφορικού λόγου, κατανόησης του γραπτού 

λόγου και δημιουργικής γραφής.   

 Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη μαθησιακή διαδικασία 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να αναπτύσσουν δεξιότητες σε 

διαφορετικούς τύπους γραμματισμών. 

Ο Robin (2008) αναφέρει γραμματισμούς που μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες 

μέσω της δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων: 

 Ψηφιακός γραμματισμός: Η ικανότητα επικοινωνίας με μια συνεχώς διευρυνόμενη 

κοινότητα για συζήτηση, συγκέντρωση πληροφοριών και αναζήτηση βοήθειας. 

 Παγκόσμιος γραμματισμός: είναι η ικανότητα ανάγνωσης, ερμηνείας, 

ανταπόκρισης και τοποθέτησης μηνυμάτων από μια παγκόσμια προοπτική. 

 Τεχνολογικός γραμματισμός: Η ικανότητα χρήσης υπολογιστών και άλλων 

τεχνολογιών για τη βελτίωση της μάθησης, της παραγωγικότητας και της 

απόδοσης. 

 Οπτικός γραμματισμός: Η ικανότητα κατανόησης, παραγωγής και επικοινωνίας 

μέσω οπτικών εικόνων. 

 Πληροφοριακός γραμματισμός: Η ικανότητα εύρεσης, αξιολόγησης και σύνθεσης 

πληροφοριών. 

Η ψηφιακή αφήγηση και συγκεκριμένα η διαδραστική ψηφιακή αφήγηση υποστηρίζει 

τη μάθηση μέσω παιχνιδιού καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλοκή στη δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game) καθώς και σε εφαρμογή εικονικής 

πραγματικότητας (virtual-reality) και εικονικών κόσμων (virtual worlds). Επιπλέον, 

μπορεί και να συνδυαστεί με τη φορητή επαυξημένη πραγματικότητα (mobile 
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augmented-reality) εμπλέκοντας με αυτούς τους τρόπους περισσότερο τον μαθητή στη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 

1.3 Διαδικασία δημιουργίας μια ψηφιακής ιστορίας 

 

1.3.1 Τα τρία βασικά είδη ψηφιακής ιστορίας 

 

O Robin (2008) κατηγοριοποίησε την ψηφιακή αφήγηση σε τρία είδη, χωρίς όμως να 

υπάρχουν όρια μεταξύ τους. Αυτά τα είδη είναι: α) προσωπικές αφηγήσεις (personal 

narratives), β) Ψηφιακές ιστορίες με πληροφοριακό ή διδακτικό περιεχόμενο (stories 

that inform or instruct), γ) Ιστορίες που εξετάζουν ιστορικά γεγονότα (stories that 

examine historical events). 

 Προσωπικές αφηγήσεις: Συνδέονται με την προσωπική αφήγηση η οποία μπορεί να 

αφορά φανταστικά γεγονότα ή να περιγράφει μια προσωπική εμπειρία από την 

καθημερινότητα ή το παρελθόν (όπως π.χ εργασία, τόπο που ζει ή έχει επισκεφτεί 

το άτομο που γράφει την ιστορία κ.λ.π). 

 Ψηφιακές ιστορίες με πληροφοριακό ή διδακτικό περιεχόμενο: Συνδέονται με τα 

γνωστικά αντικείμενα (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, τέχνες κ.λ.π). Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτήν την κατηγορία αφήγησης για να μεταδώσουν 

πληροφορίες στους/στις μαθητές/τριες και να εξηγήσουν ένα διδακτικό θέμα. Οι 

μαθητές/τριες δημιουργούν μια ψηφιακή αφήγηση για να αποκτήσουν γνώσεις και 

να κατανοήσουν καλύτερα ένα θέμα. Οι ιστορίες αυτές μπορεί να ενημερώνουν για 

κάποιο θέμα (όπως π.χ bulling, περιβάλλον, μουσική κ.λ.π), να προβάλουν ένα 

προϊόν (μια μικρή διαφήμιση) ή και να δώσουν κατάλληλες οδηγίες (όπως πώς να 

δημιουργήσουν κάποια κατασκευή). 

 Ιστορίες που εξετάζουν ιστορικά γεγονότα: Αποτελούν ένα είδος μικρού 

ντοκιμαντέρ όπου οι μαθητές/τριες αναζητούν, αξιολογούν και οργανώνουν 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα (η εξέλιξη των υπολογιστών, ο υπολογιστής των 

Αντικυθήρων, η Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ο δεύτερος παγκόσμιος 

πόλεμος στην Ελλάδα, ο πελοποννησιακός πόλεμος κ.λ.π.).  

 

1.3.2 Τα βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης 

 

Αρκετοί συγγραφείς και εκπαιδευτικοί έχουν προτείνει τη δική τους εκδοχή για τη 

δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας (Ohler 2013; Mora 2013; Robin 2016) με πολλά 



12 

κοινά στοιχεία. Η αφετηρία για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης είναι η αρχική 

ιδέα η οποία εξελίσσεται στη συνέχεια σε μια ιστορία.  

Οι Jakes & Brennan, (2005) αναφέρουν 6 βασικά βήματα τα οποία απαιτείται να 

ακολουθηθούν για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης:  

1. Γράψιμο της ιστορίας,  

2. Δημιουργία του σεναρίου,  

3. Δημιουργία του εικονογραφημένου σεναρίου (Storyboard),  

4. Συλλογή και επεξεργασία των κατάλληλων πολυμεσικών στοιχείων, 

5. Δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού,  

6. Κοινοποίηση της ψηφιακής ιστορίας. 

Το γράψιμο της ιστορίας: Αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστεί το βασικό θέμα στο 

οποίο βασίζεται η ιστορία (τι θέλω να αφηγηθώ). Στη συνέχεια προσδιορίζεται το 

περιβάλλον της ιστορίας και συγκεκριμένα: α) ο χώρος όπου εξελίσσεται (πού), β) ο 

χρόνος που εξελίσσεται (πότε) Επίσης, μπορούν να προσδιοριστούν οι καιρικές 

συνθήκες, οι κοινωνικές συνθήκες, το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται η πλοκή της ιστορίας: πώς ξεκινάει η ιστορία, ποια γεγονότα 

διαδραματίζονται μέχρι να φτάσει στο τέλος της και ποιο είναι το τέλος (αρχή, 

κλιμάκωση, κορύφωση και τελική έκβαση της ιστορίας). Σημαντικό στοιχείο σε μια 

ιστορία είναι να προσδιοριστούν οι χαρακτήρες της ιστορίας (πρωταγωνιστής, 

ανταγωνιστής, τυχόν άλλοι δευτερεύοντες χαρακτήρες), αλλά και τα χαρακτηριστικά 

τους (εμφάνιση, δουλειά, ηλικία, συναισθηματική κατάσταση κ.λ.π). Ένα στοιχείο που 

πρέπει να προσδιοριστεί σε μια αφήγηση είναι η οπτική γωνία από την οποία βλέπει τα  

γεγονότα ο αφηγητής και αν συμμετέχει σ΄ αυτή. Ο αφηγητής μπορεί να είναι είτε ο 

πρωταγωνιστής της ιστορίας ή κάποιο δευτερεύον πρόσωπο που συμμετέχει στην 

ιστορία είτε ως παρατηρητής ή αυτόπτης μάρτυρας (αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο) ή να 

βρίσκεται έξω από την ιστορία (αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο). Τέλος, πρέπει να 

προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αφήγηση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αφηγηματικοί τρόποι όπως έκθεση ή αφήγηση, απλή περιγραφή, σχόλιο, διάλογος, 

ελεύθερος πλάγιος λόγος και εσωτερικός μονόλογος. 

Η παραπάνω τεχνική αξιοποιείται καλύτερα στη δημιουργία μιας προσωπικής 

ψηφιακής αφήγησης. Γενικά, σημαντικό ρόλο στο πώς θα είναι η δομή μιας ψηφιακής 

αφήγησης παίζει το είδος της ιστορίας (τι εξιστορείται) που θα δημιουργήσουν οι 

μαθητές/τριες. 

Η δημιουργία του σεναρίου: Σε αυτό το βήμα οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν το 
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Σημειώνετε : Μουσική, 

τραγούδια, ήχοι, εγγραφές 

φωνής, Εικόνες, γραφικά, 

κείμενο, τίτλους, κ.λ.π 

 

Εδώ δημιουργείτε ένα 

σκίτσο που θα απεικονίζει τι 

θα εμφανιστεί σε αυτό το 

σημείο στην ψηφιακή 

ιστορία σας. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και εικόνες 

Περιγράφετε την αφήγηση του συγκεκριμένου πλάνου  

Θα περιγράψετε τι θα 

εμφανιστεί και τι θα 

ακουστεί στην οθόνη σε 

αυτό το σημείο της 

ιστορίας 

σενάριο. Το σενάριο είναι ένα κείμενο γραμμένο με συγκεκριμένο τρόπο και 

μορφοποίηση, το οποίο δεν περιέχει λογοτεχνικά στοιχεία. Αποτελεί μια απλή εκδοχή 

της ιστορίας γραμμένης έτσι, ώστε να μπορεί να οπτικοποιηθεί στη συνέχεια. 

Η δημιουργία του εικονογραφημένου σεναρίου (Storyboard): Στο storyboard 

(Εικόνα 1.3.1) παρουσιάζονται με εικόνες, σχέδια τα πλάνα που συνθέτουν τις σκηνές 

του σεναρίου. Αναπαριστά σκηνικό, χαρακτήρες, θέση των χαρακτήρων κ.λ.π. με τη 

χρονική σειρά με την οποία εξελίσσεται η ιστορία και αποτελεί μια προοπτικοποίηση 

του σεναρίου. Συνοδεύεται πολλές φορές με σχόλια. Μπορεί να δημιουργηθεί ψηφιακά 

με τη χρήση εφαρμογών όπως: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ή να σχεδιαστεί στο 

χαρτί. Υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα (templates) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.  

Το πανεπιστήμιο του Houston στο site (http://digitalstorytelling.coe.uh.edu) 

παρουσιάζει διάφορα πρότυπα από Storyboards που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στο 

παρακάτω παρουσιάζονται πρότυπα από την Bernajean Porter: 

http://storykeepers.wikispaces.com/StoryBoarding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3.1 Storyboard template από τον Jason Ohler, πηγή 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu 

O Ohler (2013) αναφέρει και το Story table (Εικόνα 1.3.2) ως ένα τρόπο σχεδίασης μιας 

ψηφιακής αφήγησης. Το story table είναι ένας πίνακας δύο στηλών που μπορεί να 

δημιουργηθεί εύκολα σε ένα επεξεργαστή κειμένου. Στην αριστερή στήλη περιγράφεται 

η αφήγηση, ενώ στη δεξιά οι εικόνες που θα εμφανιστούν και γενικότερα τα 

πολυμεσικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν. Οι μαθητές/τριες προσθέτουν μια 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
http://storykeepers.wikispaces.com/StoryBoarding
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γραμμή στον πίνακα κάθε φορά που θέλουν να εμφανιστεί κάτι στην οθόνη. Για την 

καλύτερη οπτικοποίηση οι μαθητές μπορούν να εισάγουν και τις αντίστοιχες εικόνες 

αντί της περιγραφής με λόγια. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3.2 Παράδειγμα Story table 

Συλλογή και επεξεργασία των κατάλληλων πολυμεσικών στοιχείων: Οι 

μαθητές/τριες αναζητούν, δημιουργούν και επεξεργάζονται τα πολυμεσικά στοιχεία 

(εικόνες, ήχοι, μουσική επένδυση κ.λ.π). Σημαντικό σημείο σε αυτό το στάδιο είναι οι 

έτοιμες εικόνες και ήχοι που χρησιμοποιούνται να υπόκεινται σε άδεια creative 

commons (CC). 

Δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας: Σ’ αυτό το στάδιο οι μαθητές/τριες δημιουργούν 

τη ψηφιακή ιστορία με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. 

Κοινοποίηση της ψηφιακής ιστορίας: Σ’ αυτό το στάδιο οι μαθητές/τριες 

παρουσιάζουν το έργο τους στην τάξη ή το κοινοποιούν στο Διαδίκτυο. Σ’ αυτό το 

στάδιο οι μαθητές/τριες δέχονται ανατροφοδότηση και σχόλια.  

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης αποτελεί η 

αξιολόγηση μέσω ρουμπρικών αξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την αυτοξιολόγηση του/της μαθητή/τριας καθώς και την αξιολόγηση από τον 

εκπαιδευτικό. 

Τέλος, η Mora (2013) προσθέτει πριν από το γράψιμο της ιστορίας ένα ακόμα βήμα, 

αυτό της έρευνας. Αναφέρει ότι, αφού βρεθεί η κεντρική ιδέα, πρέπει να γίνει κάποια 

έρευνα και να αναζητηθούν πληροφορίες σχετικά με το θέμα που επιλέχθηκε και να 

γνωρίσουν καλύτερα το θέμα που επιλέχθηκε. 

 

1.3.3 Τρόποι γραψίματος μιας ιστορίας  

 

Το σημαντικό για τη δημιουργία μιας αφήγησης είναι η αρχική ιδέα πάνω στην οποία 

θα ξεκινήσει και θα εξελιχθεί η ιστορία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο  

εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να ξεκινήσουν μια ιστορία. 

Αφήγηση Εικόνες, πολυμεσικά στοιχεία 

Καθώς προχωράω στην παραλία  Εικόνα παραλίας, εικόνα εμένα που 

προχωράω στην παραλία  
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 Να δοθεί ο τίτλος της ιστορίας όπως: Μια ζεστή μέρα στην πόλη. 

 Να δοθεί μια πρόταση που θα είναι η αφετηρία της ιστορίας όπως: «Ο Μάριος  

στεκόταν πολλές ώρες μπροστά στη βιτρίνα…».  

 Να δοθούν εικόνες που θα απεικονίζουν τις διάφορες σκηνές της ιστορίας ή τους 

χαρακτήρες της ιστορίας. 

 Να δοθεί ο χώρος, ο χρόνος αλλά και άλλα στοιχεία της ιστορίας όπως σχολείο, 

πρωί, βιβλίο κ.λ.π. 

 Να δοθεί μια αρχική ιστορία και οι μαθητές/τριες στη συνέχεια να δώσουν τη δική 

τους συνέχεια και τέλος. 

 Να δοθεί ένα έτοιμο κείμενο που μπορεί να είναι μια μικρή λογοτεχνική ιστορία, 

ποίημα, τραγούδι, μύθος κ.λ.π και στη συνέχεια οι μαθητές/τριες να 

δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο με βάση αυτό το κείμενο. 

 Να δοθεί το κεντρικό θέμα π.χ «ρατσισμός» και στη συνέχεια με τη χρήση του 

καταιγισμού ιδεών οι μαθητές/τριες θα γράψουν τις λέξεις που σκέφτηκαν σχετικά 

με το θέμα οι οποίες θα είναι και η έμπνευση τους.  

 

 

1.4 Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης  

 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και στους 

μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ψηφιακές αφηγήσεις. Κάποια από αυτά διατίθενται 

δωρεάν, ενώ άλλα είναι εμπορικά. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να εγκατασταθούν σε 

σταθερό υπολογιστή ή laptop να χρησιμοποιηθούν Διαδικτυακά. Επίσης, υπάρχουν 

εφαρμογές για έξυπνα κινητά, tablets, iPad. Τέλος, υπάρχουν προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα που είναι προορισμένα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού αλλά 

υποστηρίζουν τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων. Στους παρακάτω πίνακες γίνεται 

μια επισκόπηση εργαλείων που υποστηρίζουν τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. Σ΄ 

αυτά περιλαμβάνονται και αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψηφιακών 

κόμικ (comic). 

Πίνακας 1.4.1 Εργαλεία Δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης 

α/α 
Εργαλείο ψηφιακής 

αφήγησης 
Σύντομη περιγραφή 

1. Animaker 

 

Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με 

τη μορφή 2D animation. 

Περιέχει βιβλιοθήκη πολυμέσων και δίνει τη δυνατότητα 
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ηχογράφησης της φωνής. Επιπρόσθετα, δίνει και τη 

δυνατότητα για εισαγωγή εικόνων και ήχων από τον 

υπολογιστή. Χρειάζεται εγγραφή και δημιουργία 

λογαριασμού στο επίσημο site. Η δωρεάν έκδοση έχει 

περιορισμένες δυνατότητες. https://www.animaker.com 

2. Storybird 

 

Είναι δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία 

ιστοριών με τη μορφή βιβλίου και επιτρέπει τους χρήστες 

να δημιουργήσουν ένα απλό εικονο-βιβλίο, βιβλίο με 

κεφάλαια ή απλό ποίημα. Διαθέτει έτοιμες εικόνες από 

διάφορους καλλιτέχνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Δεν υποστηρίζει την προσθήκη ήχου. Για να δημιουργήσει 

κάποιος μια ιστορία πρέπει να εγγραφεί και να 

δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο site του. Επίσης, δίνει 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν 

τάξεις όπου θα εργάζονται οι μαθητές/τριες.  

https://storybird.com 

3.  StoryboardThat 

 

Eίναι ένα διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου 

εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις 

δικές τους ψηφιακές ιστορίες, παρέχει μεγάλη ποικιλία 

εικόνων αλλά δε δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ήχου. 

Χρειάζεται εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στο site 

του. Δεν είναι απόλυτα δωρεάν. Η δωρεάν έκδοση έχει 

περιορισμένες δυνατότητες. 

http://www.storyboardthat.com/ 

4. StoryJumper 

 

Είναι ένα δωρεάν Διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν οι χρήστες τις δικές τους 

ιστορίες με τη μορφή βιβλίου αρκεί να δημιουργήσουν ένα 

λογαριασμό στο site του. Οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις έτοιμες εικόνες ή και να ανεβάσουν 

τις δικές τους Δίνει τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν με 

τη φωνή τους την ιστορία. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να δημιουργήσουν τάξεις και να προσθέσουν 

αυτοί τους μαθητές τους. https://www.storyjumper.com/ 

5. WeVideo 

 

 

Το WeVideo είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο (cloud based)  

δημιουργίας και επεξεργασίας video το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στη δημιουργία μιας ψηφιακής 

ιστορίας. Οι χρήστες για να το χρησιμοποιήσουν πρέπει να 

δημιουργήσουν λογαριασμό στο επίσημο Site. Δίνει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική και 

προσωπική χρήση καθώς και σε σχολεία. Το WeVideo 

προσφέρει στους χρήστες συγκεκριμένες υπηρεσίες 

ελεύθερα και χωρίς συνδρομή (μικρής διάρκειας και 

ανάλυσης video, μικρό αριθμό τραγουδιών από τη 

βιβλιοθήκη του, μικρό αποθηκευτικό χώρο στο cloud). 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε browser, αλλά 

και σε Chromebook, iOS, και Android συσκευή. 

https://www.wevideo.com/ 

6. UtellStory Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν μια 

ιστορία με εικόνες, βίντεο, ηχογραφημένο ήχο και 

μουσική επένδυση και να την κοινοποιήσουν στην 

κοινότητα του. Για να δημιουργήσουν μια ιστορία πρέπει 

https://www.animaker.com/
https://storybird.com/
http://www.storyboardthat.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.wevideo.com/
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 να εγγραφούν στην κοινότητα του. Το διαδικτυακό αυτό 

εργαλείο δεν είναι  απόλυτα δωρεάν. Η δωρεάν χρήση του 

έχει περιορισμένες δυνατότητες.  

http://www.utellstory.com/ 

7. Voicethread 

 

 

To Voicethread είναι ένα Web 2.0 εργαλείο που δίνει τη 

δυνατότητα να ανεβάσει ο χρήστης εικόνες και βίντεο στο 

επίσημο ιστότοπο του Voicethread και στη συνέχεια να 

προσθέσει τα σχόλια του είτε ηχογραφώντας τη φωνή του 

με ένα μικρόφωνο ή μέσω κινητού. Επιτρέπει στους 

άλλους χρήστες να σχολιάσουν τις ιστορίες με τον ίδιο 

τρόπο αλλά και να ανεβάσουν ένα βίντεο με τα σχόλια 

τους. Γενικά, τους επιτρέπει να μοιράζονται μια μεγάλη 

ποικιλία πολυμεσικών στοιχείων για να υποστηρίξουν την 

ιστορία, την αφήγηση, το ντοκιμαντέρ ή το επιχείρημά 

τους. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε iPad και 

iPhone. Χρειάζεται εγγραφή. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα 

για δημιουργία λογαριασμού για τους εκπαιδευτικούς ή 

σχολεία με πληρωμή. https://voicethread.com/ 

8. Adobe spark 

 
 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ιστοριών, 

παρουσιάσεων με εικόνες και κείμενο αλλά και βίντεο 

όπου δίνεται η δυνατότητα ηχογράφηση της φωνής. 

Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός και είναι 

δωρεάν. https://spark.adobe.com/ 

9.  Microsoft 

PowerPoint 

 

To Microsoft Power PowerPoint μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εύκολα για τη δημιουργία μιας ψηφιακής 

αφήγησης. 

10. Microsoft Sway 

 

Κατάλληλο για δημιουργία και κοινή χρήση διαδραστικών 

αναφορών, παρουσιάσεων, προσωπικών ιστοριών. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακά, τοπικά από τον 

υπολογιστή στα windows 10, στο iPhone και iPad. 

https://sway.com/ 

11. Pixton 

 

Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία 

ψηφιακών κόμικς. Μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει 3 

διαφορετικούς τύπους έργων: μορφή κόμικς, Storyboard, 

Graphic novel. Χρειάζεται η δημιουργία λογαριασμού και 

δεν είναι απόλυτα δωρεάν. Η μορφή Pixton για 

διασκέδαση είναι δωρεάν αλλά έχει περιορισμένες 

δυνατότητες. https://www.pixton.com/gr/ 

 

12. 

 

ComicStripCreator 

 

Είναι ένα offline εργαλείο για τη δημιουργία ψηφιακής 

αφήγησης σε μορφή comic. Για να το χρησιμοποιήσει 

ένας χρήστης αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 

λογαριασμό στο http://www.comicstripcreator.org/  

Και στη συνέχεια να κατεβάσει και την εφαρμογή και να 

την εγκαταστήσει τοπικά στον υπολογιστή. Επιπρόσθετα, 

δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσουν οι χρήστες εικόνες 

background και clipart χωρίς να υπόκεινται σε πνευματικά 

δικαιώματα. 

13. TimelineJS 

 

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας ιστορίας με 

ιστορικά γεγονότα με εικόνες, κείμενο και βίντεο. 

Χρησιμοποιεί τα Google sheet για να συγκεντρωθούν όλα 

http://www.utellstory.com/
https://voicethread.com/
https://spark.adobe.com/
https://sway.com/
https://www.pixton.com/gr/
http://www.comicstripcreator.org/
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τα γεγονότα και είναι ένα δωρεάν εργαλείο, το μόνο που 

χρειάζεται, είναι ένας Google λογαριασμός (account). 

http://timeline.knightlab.com/ 

14. The Art Of 

Storytelling 

 

Η Τέχνη του Storytelling είναι ένα έργο που 

δημιουργήθηκε από το Μουσείο Τέχνης του Delaware και 

περιλαμβάνει 2 κύριες κατηγορίες ιστοριών: ιστορίες που 

απεικονίζονται (κείμενο και εικόνες) και ιστορίες που 

λέγονται (κείμενο, εικόνες και ήχος) αξιοποιώντας τις 

συλλογές που στεγάζονται στο μουσείο. Απαιτεί να είναι 

ενεργοποιημένος και ενημερωμένος ο adobe flash player 

στον browser.Τέλος, δεν υποστηρίζει την ελληνική 

γλώσσα. http://www.artofstorytelling.org/write-a-story 

15. Windows Live 

Movie Maker 

 

Είναι ένα δωρεάν offline εργαλείο των Windows για 

δημιουργία και επεξεργασία βίντεο και μικρών ταινιών. 

Αποτελεί εξέλιξη του Movie Maker στην οποία δεν 

υπάρχει δυνατότητα απευθείας ηχογράφηση της φωνής. H 

εφαρμογή αυτή έχει πάψει πλέον να υποστηρίζεται από 

την Microsoft, αλλά μπορούν όμως οι χρήστες να το 

κατεβάσουν και να το εγκαταστήσουν ακόμα. 

16. OpenShot 

 

Το OpenShot Video Editor είναι μια εφαρμογή 

επεξεργασίας βίντεο ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα. 

http://www.openshot.org/ 

17. Suturi 

 

Είναι ένα συνεργατικό εργαλείο δημιουργίας ιστοριών που 

επιτρέπει τους μαθητές/τριες να δημιουργούν ιστορίες και 

χρησιμοποιώντας εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο. 

Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κουίζ. 

Επιπλέον, τους δίνει τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε 

πραγματικό χρόνο. Χρειάζεται η δημιουργία λογαριασμού 

με δωρεάν χρήση αλλά και επί πληρωμή.  

https://www.sutori.com/education 

18. Zimmertwins at 

School 

 
 

Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία μικρών 

ιστοριών με κεντρικούς ήρωες δύο δίδυμα αδέλφια και τη 

γάτα τους. Χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες 

εκφράσεις, κινήσεις, διάλογοι και φόντο από τη 

βιβλιοθήκη εικόνων που διαθέτει. Χρειάζεται η 

δημιουργία λογαριασμού και η δωρεάν χρήση του έχει 

περιορισμένες δυνατότητες. Επιπρόσθετα, δεν υποστηρίζει 

την ελληνική γλώσσα στη δημιουργία των ιστοριών. 

http://zimmertwinsatschool.com 

19. Twine 

 

To Twine είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη 

δημιουργία διαδραστικής ιστορίας. Ο χρήστης μπορεί να 

την εμπλουτίσει χρησιμοποιώντας εικόνες, CSS, κώδικα  

JavaScript, μεταβλητές, λογικές εκφράσεις. 

http://twinery.org/ 

20. Toontastic 3D 

 

Είναι μια εφαρμογή για κινητά, tablets και Chromebooks 

και για λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Οι χρήστες 

μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους χαρακτήρες, 

να δημιουργήσουν μια ιστορία με διάφορα θέματα, να 

προσθέσουν τους ήχους και τη μουσική. 

https://toontastic.withgoogle.com/ 

http://timeline.knightlab.com/
http://www.artofstorytelling.org/write-a-story
http://www.openshot.org/
https://www.sutori.com/education
http://zimmertwinsatschool.com/
http://zimmertwinsatschool.com/
http://zimmertwinsatschool.com/
http://twinery.org/
https://toontastic.withgoogle.com/
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21. Storify 

 

Είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει 

τους χρήστες να συγκεντρώνουν και να οργανώνουν 

φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, tweet που κοινοποιούν 

άλλες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Χρειάζεται δημιουργία λογαριασμού. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να υπάρχει λογαριασμός στο Twitter ή 

στο Facebook.  

https://storify.com/ 

22. Arisgame 

 

ARIS (Augmented Reality for Interactive Storytelling). 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για 

φορητές συσκευές που υποστηρίζουν iOS λειτουργικό 

σύστημα. Σύντομα αναμένεται να υποστηρίζει και το 

λειτουργικό σύστημα android. Δίνει τη δυνατότητα για 

δημιουργία διαδραστικών ιστοριών, παιχνιδιών, 

περιηγήσεων, επαυξημένης πραγματικότητας μέσω ενός 

on line editor. Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος πρέπει 

να δημιουργήσει ένα λογαριασμό για να μπορέσει να 

δημιουργήσει τις εφαρμογές του και να κατεβάσει την 

εφαρμογή στο κινητό για να παίξει τα παιχνίδια που έχουν 

δημιουργηθεί. 

http://arisgames.org και http://arisgames.org/editor/ 

23. Fungus 

 

Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα που βοηθάει στη 

δημιουργία ιστοριών σε παιχνίδια. Χρειάζεται πρώτα η 

εγκατάσταση του Unity και στη συνέχεια γίνεται η 

εγκατάσταση του Fungus. Στο ιστότοπο του υπάρχουν  

οδηγοί εγκατάστασης και χρήσης του. 

http://fungusgames.com/ 

 

 

1.5 Ψηφιακή αφήγηση και προγραμματισμός 

 

1.5.1 Δυσκολίες εκμάθησης του προγραμματισμού 

 

Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος πληροφορικής είναι ο 

προγραμματισμός ο οποίος διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Γενικά, υπάρχουν δυσκολίες στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού οι οποίες σχετίζονται με τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται, 

με τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που επιλέγονται για τη διδασκαλία του καθώς 

και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες στην εκμάθηση των βασικών 

εννοιών/δομών του προγραμματισμού. Αυτές οι δυσκολίες έχουν σαν αποτέλεσμα να 

θεωρείται ο προγραμματισμός ένα δύσκολο και βαρετό μάθημα. 

Η εκμάθηση του προγραμματισμού επίσης δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη ενός προγράμματος για την επίλυση ενός προβλήματος μέσω του υπολογιστή 

https://storify.com/
http://arisgames.org/
http://arisgames.org/editor/
http://fungusgames.com/
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απαιτεί τόσο γνώση των δυνατοτήτων του υπολογιστή, δηλαδή ένα αποτελεσματικό 

νοητικό μοντέλο της λειτουργίας του υπολογιστή, όσο και ικανότητες στην ανάλυση 

του προβλήματος, στη σχεδίαση και στην «κωδικοποίηση» της λύσης (Μαρκέλης, 

2008, παράθεση σε Παπαδάκης, 2016). Αρκετοί μαθητές θεωρούν τον προγραμματισμό 

ως μια μυστηριώδη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική 

κατάρτιση και εκπαίδευση (Ford, 2008, παράθεση σε Παπαδάκης κ.α, 2014).  

Οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην εκμάθηση των 

βασικών εννοιών/δομών του προγραμματισμού (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000; 

Γρηγοριάδου κ.α 2004, Φεσάκης & Δημητρακοπούλου 2005; Εφόπουλος κ.α 2005; 

Κολοκοτρώνης κ.α 2010; Παπαδάκης κ.α 2014; Παπαδάκης 2016):  

 Δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής. Οι μαθητές συνδέουν την 

έννοια της μεταβλητής με τα μαθηματικά και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη 

δυναμική τροποποίηση των τιμών της. Οι μαθητές συναντούν προβλήματα στην 

αρχικοποίηση των μεταβλητών. Επιπρόσθετα, συναντούν δυσκολίες όταν 

χειρίζονται μεταβλητές λογικού τύπου ή αλφαριθμητικές μεταβλητές. 

 Προβλήματα κατανόησης σχετικά με την είσοδο και έξοδο δεδομένων. Οι 

μαθητές/τριες δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη διαδρομή: εισαγωγή της τιμής 

από τον χρήστη, αποθήκευση της τιμής σε μια θέση μνήμης. 

 Δυσκολίες στην κατανόηση της λειτουργίας των επαναληπτικών δομών (βρόχων). 

Εντοπίζονται κυρίως στις δυσκολίες αναγνώρισης των βασικών ενεργειών οι 

οποίες πρέπει να επαναλαμβάνονται και της συνθήκης που καθορίζει τον 

τερματισμό ή τη συνέχιση της επανάληψης. 

 Δυσκολίες στην κατανόηση της λειτουργίας των δομών επιλογής, όπως αν η τιμή 

της λογικής έκφρασης στη συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής καθώς και ο εντοπισμός 

των εντολών που θα εκτελεστούν μετά το ΤΟΤΕ και το ΑΛΛΙΩΣ, αλλά και στις 

εμφωλευμένες δομές επιλογής. 

 Δυσκολίες στους πίνακες, κυρίως στη διάκριση του δείκτη και του αντίστοιχου 

στοιχείου του πίνακα. 

 Δυσκολίες στην αναδρομή. 

 

1.5.2 Aναμενόμενα οφέλη αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση  

         του προγραμματισμού 

 

Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή 

αφήγηση είναι και ο προγραμματισμός. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/τριών 
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χρησιμοποιεί τις έτοιμες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές. Οι 

έτοιμες αυτές εφαρμογές επισκιάζουν κάποιες από τις δυνατότητες των υπολογιστών με 

αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές οι μαθητές/τριες να μην κατανοούν τις δυνατότητες 

που προσφέρει ο προγραμματισμός και γενικότερα, όπως έχει αναφερθεί, να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση του και θεωρούν τον προγραμματισμό μια 

δύσκολη διαδικασία. 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης μέσα από τη 

διαδικασία του προγραμματισμού αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για να 

γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τον προγραμματισμό. Τους εμπλέκει ενεργά στη διαδικασία 

της μάθησης καθώς τους δίνει έναν ενδιαφέροντα στόχο που πρέπει να πετύχουν που 

είναι η δημιουργία της ιστορίας. Επιπλέον, η αξιοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον προγραμματισμό με εύκολο τρόπο, χωρίς να 

είναι απαραίτητα να μάθουν τη σύνταξη των εντολών καθώς χρησιμοποιούνται κυρίως 

οπτικά περιβάλλοντα. Έτσι, ο προγραμματισμός παύει να αποτελεί μια πολύπλοκη και 

τεχνική διαδικασία και γίνεται μια δημιουργική διαδικασία. 

Ο Παλαιγεωργίου, 2010 (παράθεση σε Ορφανάκης &Παπαδάκης, 2014) αναφέρει ότι 

διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες δίνουν έμφαση στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών 

μορφών αναπαράστασης της λύσης, στον πειραματισμό και στη διερεύνηση, στη 

συνεργατική μάθηση και στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων βοηθάνε στην 

αποτελεσματική διδασκαλία του προγραμματισμού. Η αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση η οποία υποστηρίζει τους παραπάνω 

τρόπους με την οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού. 

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

υποστηρίζει το διαθεματικό τρόπο μάθησης με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες μέσα από 

το προγραμματισμό μαθαίνουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα. Οι Hansen et al. (2015) 

αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός μιας ιστορίας αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση 

στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και της μηχανικής καθώς παρέχει περισσότερη 

ευελιξία και δημιουργικότητα. Έτσι, οι μαθητές/τριες αποκτούν ισχυρό κίνητρο για να 

ολοκληρώσουν την εργασία τους, γίνονται πιο ικανοί στο να χρησιμοποιήσουν και να 

μοιραστούν τις προηγούμενες γνώσεις που έχουν σχετικά με το θέμα της εργασίας τους.  

Η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιεί τον προγραμματισμό ως εργαλείο δημιουργίας 

πολυτροπικών κειμένων και μετατρέπει τον προγραμματισμό ως μέσο γραφής. Ο Burke 
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(2012) αναφέρει ότι ο προγραμματισμός χρησιμοποιεί εικόνες, κείμενο, ήχους για να 

δημιουργήσει τις ψηφιακές αφηγήσεις,. με τη διαφορά όμως ότι δε συνδυάζει απλά 

αυτά τα στοιχεία, αλλά λειτουργεί ως μέσο γραφής που χρησιμοποιεί τις λέξεις ως 

κινητήριο στοιχείο, ώστε να παράγει αυτά τα πολυμεσικά χαρακτηριστικά χωρίς απλά 

να συνυπάρχουν στην οθόνη του υπολογιστή. Έτσι βοηθάει αποτελεσματικά στην 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. Η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης βοηθάει 

τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα νέα μέσα (new media) που 

τους περιβάλλουν και να μην είναι απλά παθητικοί καταναλωτές/τριες αλλά να έχουν 

τη δυνατότητα και να γίνουν συντάκτες των νέων μέσων (new media).  

Οι Burke et al. (2016) αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός επιτρέπει στους μαθητές να 

επικοινωνούν, να κοινωνικοποιούνται και να εμπλέκονται σε πρακτικές γραμματισμού 

στη μελλοντική τους πορεία ως παγκόσμιοι πολίτες. Η αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού συμβάλει σε μεγάλο 

βαθμό στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

Τέλος, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψηφιακής αφήγησης προσφέρει όλα τα 

παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης που έχουν αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, καθώς και 

δεξιοτήτων σχεδίασης και επίλυσης προβλημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα αξιοποίησης της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει επισκόπηση των προγραμματιστικών περιβαλλόντων 

(Scratch, Alice, Storytelling Alice, Looking Glass, ScratchJr, Microsoft Kodu Game 

Lab) τα οποία θεωρούνται από την γράφουσα τα βασικά λογισμικά που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη δημιουργία μιας ιστορίας και για τα οποία περιγράφονται στην 

παρούσα διπλωματική εργασία μελέτες αξιοποίησης της στη διδακτική του 

προγραμματισμού.  

 

2.1. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 

 

2.1.1 Scratch 

 

Το scratch είναι ένα 2D εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε 

στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab. Διατίθεται δωρεάν και 

υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα. Είναι κατάλληλο για ηλικίες 8 έως 16 (από το 

επίσημο site του scratch (https://scratch.mit.edu/about). 

To περιβάλλον του Scratch υποστηρίζει τον οπτικό προγραμματισμό και ευνοεί την 

δημιουργία πολλών διαφορετικών ειδών προγραμμάτων όπως παιχνίδια, διαδραστικές 

ιστορίες και προσομοιώσεις, animation, video κ.λ.π.  

Επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν τα έργα τους στο διαδίκτυο στην online 

κοινότητα που διαθέτει (https://scratch.mit.edu) αλλά και να κάνουν ανάμιξη έργων 

άλλων χρηστών που είναι μέλη της κοινότητας.  

Υπάρχει διαδικτυακή κοινότητα ScratchEd ειδικά για εκπαιδευτικούς 

(http://scratched.gse.harvard.edu), όπου οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, ανταλλάσουν 

πηγές και συζητάνε για διάφορα θέματα. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς (https://scratch.mit.edu/educators) να δημιουργήσουν λογαριασμό 

ειδικά για αυτούς, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν τάξεις και να εισάγουν τους 

μαθητές/τριες και να διαχειρίζονται τα έργα τους.  

Το Scratch έχει ονομαστεί "το YouTube των διαδραστικών μέσων". Κάθε μέρα, 

Scratchers από όλο τον κόσμο να ανεβάζουν περισσότερα από 1000 νέα έργα στο site 

https://scratch.mit.edu/about
https://scratch.mit.edu/
http://scratched.gse.harvard.edu/
https://scratch.mit.edu/educators
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(Resnick et al. 2009). 

Το Scratch είναι διαθέσιμο online, χωρίς καμία εγκατάσταση δημιουργώντας ένα 

λογαριασμό στην ιστοσελίδα του καθώς και με εγκατάσταση του offline editor έκδοση 

Scratch 2.0 στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται υψηλές απαιτήσεις συστήματος αλλά 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση του Αdobe air στον υπολογιστή.  

Διαθέτει ένα απλό προγραμματιστικό περιβάλλον (Εικόνα 2.1.1) το οποίο αποτελείται 

από ένα παράθυρο για εύκολη πλοήγηση και το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα βασικά 

μέρη. Αναμένεται η έκδοση 3 από τους δημιουργούς του η οποία θα μπορεί να 

εκτελείται σε φορητές συσκευές όπως κινητά και tablet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Εικόνα 2.1.1 Το περιβάλλον προγραμματισμού του scratch 

 

Οι εντολές του Scratch είναι τουβλάκια (blocks) διαφορετικού χρώματος και σχήματος 

οποίες είναι ομαδοποιημένες (Εικόνα 2.1.2) ανάλογα με τη λειτουργία τους σε 10 

κατηγορίες: κινήσεις, όψεις, ήχοι, σχεδιασμοί πένας, δεδομένα, συμβάντα, έλεγχος, 

αισθητήρες, τελεστές, άλλες εντολές, 

 

 

 

 

                                            

 

Εικόνα 2.1.2 Παλέτες εντολών 
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Τα έργα στο scratch δημιουργούνται από τα αντικείμενα ή μορφές (sprite) τα οποία 

τοποθετούνται στη σκηνή του. Η σκηνή του Scratch μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα 

υπόβαθρα (backdrops). Τα υπόβαθρα (backdrops) όπως και τα sprite μπορούν να 

εισαχθούν από τη βιβλιοθήκη του scratch ή από τον χρήστη, καθώς και να σχεδιαστούν 

στο περιβάλλον ζωγραφικής που διαθέτει. Αποκτούν συμπεριφορές μέσα από τα 

σενάρια (scripts) που δημιουργεί ο χρήστης ενώνοντας τα τουβλάκια (blocks) μεταξύ 

τους με τη διαδικασία σύρε και άφησε (drag and drop). Ο τρόπος αυτός δημιουργίας 

των προγραμμάτων αποκλείει την ύπαρξη συντακτικών λαθών και δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να πειραματιστούν ενισχύοντας έτσι την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

και τη δημιουργική σκέψη.  

Το Scratch παρέχει άμεση ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

προγράμματος, καθώς οι χρήστες παρατηρούν βήμα προς βήμα την εκτέλεση των 

εντολών και μπορούν να παρεμβαίνουν με διορθώσεις μέχρι να πετύχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

Δίνει τη δυνατότητα να γίνονται οι τιμές των μεταβλητών και των λιστών ορατές στους 

χρήστες, κάτι που τους βοηθάει να καταλάβουν καλύτερα πως λειτουργούν.  

Επιπλέον, το Scratch δίνει τη δυνατότητα για physical computing, δηλαδή σύνδεση του 

ιδεατού κόσμου του υπολογιστή με το φυσικό κόσμο μέσω συστημάτων όπως: α) 

Makey Makey, β) PicoBoard, γ) Lego WeDo, δ) Arduino (Scratch Scratch for Arduino), 

δ) Raspberri Pi. 

To Scratch έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από 

εκπαιδευτικούς όχι μόνο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού αλλά και στη 

διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων και άλλων θεμάτων. Εξάλλου, το σλόγκαν 

του δημιουργού του M. Resnick είναι "Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε 

για να μάθετε". Χαρακτηριστικά αναφέρονται ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες έχει 

χρησιμοποιηθεί το Scratch στη διδακτική πρακτική αξιοποιώντας την ψηφιακή 

αφήγηση: 

Οι Giannakos et.al. (2012) ενσωμάτωσαν την ψηφιακή αφήγηση στη δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game) για το μάθημα των μαθηματικών με το όνομα 

"Gem-Game" (http://scratch.mit.edu/projects/geostam/1292162). O βασικός ήρωας της 

ιστορίας εμπλέκεται σε διάφορες δοκιμασίες που αφορούν τους ακέραιους αριθμούς, 

ώστε να καταφέρει να πάρει πίσω τον σκύλο του ο οποίος έχει απαχθεί. Η δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού βασισμένο σε μια ιστορία είχε θετικά μαθησιακά 

http://scratch.mit.edu/projects/geostam/1292162
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αποτελέσματα. Οι μαθητές που έπαιξαν αυτό το παιχνίδι είχαν βελτίωση στις επιδόσεις 

τους στα μαθηματικά. 

Οι Μαργαρίτη και Μπρατίτσης (2014) δημιούργησαν στο προγραμματιστικό 

περιβάλλον Scratch, μια διαδραστική εκδοχή του μύθου του Αισώπου «Το μυρμήγκι 

και το περιστέρι» με στόχο τη διδασκαλία της πλεύσης και βύθισης σε παιδιά 

νηπιαγωγείου. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και έδειξαν ότι υπήρχε μετασχηματισμός 

των ήδη υπαρχουσών νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών ως προ το 

φαινόμενο αυτό και επιτεύχθηκε καλύτερη προσέγγιση της επιστημονική γνώσης. 

Οι Tsai et. al. (2011) δημιούργησαν στο Scratch μια διαδραστική ιστορία με θέμα το 

bulling η οποία περιελάμβανε τρία μέρη: την εξιστόρηση ενός γεγονότος, την 

αντίδραση, και τα αποτελέσματα. Οι μαθητές διαβάζουν ένα γεγονός και στη συνέχεια 

επιλέγουν μια αντίδραση (να χτυπήσουν το θύμα, να το μειώσουν ή να το 

συγχωρήσουν). Η δομή του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τον 

ήρωα ώστε να οπτικοποιήσουν την αντίδραση αυτή. Στην επιλογή «αποτελέσματα» οι 

μαθητές/τριες βλέπουν τις πιθανές συνέπειες της πράξης τους αυτής και καλούνται να 

επιλέξουν μια νέα αντίδραση για τον ήρωα. Αυτός ο τρόπος ενημέρωσης είχε πολύ 

θετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή του.  

Οι Hansen et. al. (2015) αξιοποίησαν το Scratch σε μαθητές/τριες δημοτικού. Οι 

μαθητές/τριες έπρεπε να επιλύσουν δύο προγραμματιστικά προβλήματα που είχαν 

σχέση με τις φυσικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του Scratch 

δημιούργησαν μια ψηφιακή ιστορία με την οποία θα έπρεπε: α) να εξηγήσουν ένα 

φυσικό φαινόμενο, β) να περιγράψουν πως γίνεται ένα πείραμα ή μία δραστηριότητα 

σχετική με τις φυσικές επιστήμες.   

 

2.1.2 ScratchJr 

 

Το ScratchJr είναι μια εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού που βοηθάει παιδιά 

ηλικίας 5 έως 7 χρονών (από το επίσημο site http://www.scratchjr.org/) να 

δημιουργήσουν διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια. Μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί 

και από τον εκπαιδευτικό (νηπιαγωγό ή δάσκαλο) στη μαθησιακή διαδικασία.  

Δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των πανεπιστημίων Tuft και MIT media Lab και της 

Playful In Invention company. Διατίθεται δωρεάν για iPad, android tablet με ορισμένες 

προϋποθέσεις ως προς την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της φορητής 

συσκευής και τον τύπο της. Επίσης, στο επίσημο site οι εκπαιδευτικοί μπορούν βρουν 

http://www.scratchjr.org/
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ένα οδηγό εκμάθησης του ScratchJr καθώς και φύλλα εργασίας στην αγγλική γλώσσα. 

Το περιβάλλον του ScratchJr (Εικόνα 2.1.3) είναι απλό και κατάλληλα σχεδιασμένο, 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ηλικιακής ομάδας που απευθύνεται. Οι 

μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας το δάκτυλο τους μπορούν να σέρνουν γραφικά 

πλακίδια εντολών (blocks) και να τα ενώνουν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν τα 

δικά τους προγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.3 Περιβάλλον SratchJr -http://www.scratchjr.org/ 

 

Διαθέτει μικρότερο αριθμών εντολών-πλακιδίων (blocks) από το Scratch. Τα πλακίδια 

αυτά είναι ομαδοποιημένα σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία τους. Κάθε 

κατηγορία έχει διαφορετικό χρώμα όπως και στο Scratch.  

Τα προγραμματιστικά χαρακτηριστικά του ScratchJr είναι τα ακόλουθα (Flannery et al., 

2013 παράθεση Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2016):  

- Χαμηλό πάτωμα – υψηλό ταβάνι (Low Floor - High Ceiling): Αποτελεί εύκολο 

περιβάλλον για να ξεκινήσει το παιδί τον προγραμματισμό αλλά ταυτόχρονα του 

προσφέρει δυνατότητες να εξελιχθεί και να δημιουργήσει πιο πολύπλοκα 

προγράμματα. 

- Διευρυμένα όρια (Wide Walls): Το ScratchJr επιτρέπει ποικίλες μορφές 

εξερεύνησης, δημιουργίας και μάθησης. 

- Δυνατότητα για εξερεύνηση (Tinkerability): Είναι εύκολο για το παιδί να 

πειραματιστεί και να δημιουργήσει τα έργα του. 

- Φιλικό προς τον χρήση (Conviviality). 

Το ScratchJr είναι προγραμματιστικό περιβάλλον που αρχίζει να χρησιμοποιείται όλο 

και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες 

της προσχολικής ηλικίας να γνωρίσουν το προγραμματισμό και τις ΤΠΕ από πολύ 
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μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τον Κόμη (2016) το ScratchJr τους/τις επιτρέπει να 

χειριστούν έννοιες όπως: ακολουθία, επανάληψη, παράμετρος, κίνηση, συνθήκη, 

αλγόριθμος, συμβάντα, μηνύματα, ήχος, έλεγχος, συγχρονισμός. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται μια περίπτωση εφαρμογής του:  

Οι Smith και Burrow (2016) παρουσίασαν δύο περιπτώσεις όπου το ScratchJr μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημιουργίας μιας πολυμεσικής ιστορίας από 

μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου στον ελεύθερο χρόνο τους σαν παιχνίδι. Αυτό 

αναδεικνύει το ScratchJr ως ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που επιτρέπει τους 

μαθητές/τριες προσχολικής ηλικίας να πειραματιστούν, να σκεφτούν και να βρουν την 

κατάλληλη λύση μόνοι τους με παιγνιώδη τρόπο και ταυτόχρονα να αναπτύξουν 

υπολογιστική σκέψη και δεξιότητες γραπτού λόγου. 

 

2.1.3 Alice  

 

Το Alice είναι 3D μια εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού που αναπτύχθηκε 

στο Carnegie Mellon University. Είναι κατάλληλο για την δημιουργία ιστοριών, 

παιχνιδιών και βίντεο.  

Υπάρχει σε δύο εκδόσεις: την παλαιότερη έκδοση 2 και τη νεότερη έκδοση 3 οι οποίες 

διατίθενται δωρεάν στο επίσημο site (www.alice.org/). Η έκδοση 3 υποστηρίζει την 

Ελληνική γλώσσα κατά 76%. Οι εκδόσεις αυτές απαιτούν υψηλές προδιαγραφές 

συστήματος και μπορούν να εγκατασταθούν και σε υπολογιστές με λειτουργικά 

συστήματα Windows, Mac OS X και Linux.  

Στο επίσημο site υπάρχει διαδικτυακή κοινότητα για την υποστήριξη των χρηστών που 

θα χρησιμοποιήσουν το Alice.  

Οι δύο εκδόσεις παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους: 

 Η έκδοση 2 προορίζεται για μικρότερες ηλικίες μαθητών/τριών σε σχέση με την 

έκδοση 3 και δίνει έμφαση στην εκμάθηση των βασικών εννοιών /δομών 

προγραμματισμού και στην ανάπτυξη της υπολογιστής σκέψης 

 Σύμφωνα με το επίσημο site η έκδοση 3 δίνει πλήρη έμφαση στον 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και αποτελεί ιδανικό προγραμματιστικό 

περιβάλλον για μετάβαση στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Στη καρτέλα 

preferences (προτιμήσεις) από το μενού window (παράθυρο) δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής γλώσσας μεταξύ της Alice και Java. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει 

αυτό είναι η εγκατάσταση του NetBeans plugin. 

http://www.alice.org/
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Οι χρήστες δημιουργούν τα έργα τους που ονομάζονται κόσμοι (worlds). Οι εικονικοί 

αυτοί κόσμοι δημιουργούνται από τα αντικείμενα που μπορεί να είναι άνθρωποι, ζώα 

φυτά κ.λ.π. Τα αντικείμενα με τη βοήθεια των μεθόδων (procedure, functions) 

αποκτούν ιδιότητες, συμπεριφορές και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τη διαδικασία 

σύρε και άφησε (drag and drop) ενώνοντας πλακίδια (tiles) στο συντάκτη εντολών 

(code editor) χωρίς να πληκτρολογούν οι χρήστες κώδικα. Το Alice παρέχει άμεση 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος βοηθώντας τους 

χρήστες να διορθώνουν εύκολα τα λάθη τους και να κατανοούν καλύτερα τις 

προγραμματιστικές δομές. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να εξάγουν τα έργα τους σε 

μορφή βίντεο. Στην έκδοση Alice 3 μπορούν να τα ανεβάσουν και στο YouTube. To 

Alice χρησιμοποιείται αρκετά στη διδακτική πρακτική. Στην Εικόνα 2.1.4 

παρουσιάζεται το περιβάλλον εργασίας της έκδοσης Alice 3 το οποίο περιέχει δύο 

παράθυρα το ένα για τη δημιουργία της σκηνής και το άλλο για την επεξεργασία του 

κώδικα. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.4 Περιβάλλον εργασίας Alice 3 

Στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2015-2016 το Alice υπάρχει επίσημα στο αναλυτικό 

πρόγραμμα στο μάθημα εφαρμογές πληροφορικής στην Α΄ τάξη Γενικού και 

Επαγγελματικού Λυκείου ως προγραμματιστικό περιβάλλον στην ενότητα του 

προγραμματισμού μαζί με το App Inventor. Επίσης, προτείνεται στα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού στο γυμνάσιο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται περιπτώσεις 

αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης με το συγκεκριμένο λογισμικό: 

Οι Dasho και DeCleene (2013) χρησιμοποίησαν το Alice για την οπτικοποίηση του 

μύθου «Η ηχώ και ο Νάρκισσος» από τους/τις μαθητές/τριες. Αυτή η διδακτική 

προσπάθεια ήταν μια διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία του προγραμματισμού  

μέσα από το μάθημα γλωσσικές τέχνες (Language Arts). 
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Οι Rodger et al. (2009) παρουσίασαν περιπτώσεις όπου το Alice μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του και άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως στις 

φυσικές επιστήμες, στις γλωσσικές τέχνες (Language Arts), κοινωνικές επιστήμες, την 

ιστορία και τις τέχνες. 

 

2.1.4 Storytelling Alice 

 

Το Storytelling Alice (Εικόνα 2.1.5) δημιουργήθηκε από την Caitlin Kelleher στα 

πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Το 

Storytelling Alice αποτελεί ένα εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον για την 

εκμάθηση του προγραμματισμού μέσω της δημιουργίας 3D ιστοριών και παιχνιδιών. 

Έχει παρόμοιο περιβάλλον με το Alice 2 με τη διαφορά όμως ότι οι εντολές του 

διευκολύνουν τους/τις μαθητές/τριες να δημιουργήσουν πιο εύκολα ιστορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.5 Περιβάλλον Storytelling Alice 

Διαθέτει ένα οδηγό εκμάθησης του λογισμικού γνωστό ως stencils-based tutorial 

(Εικόνα 2.1.6). Τέλος, Οι μαθητές/τριες δεν χρειάζεται να πληκτρολογούν κώδικα αλλά 

να σέρνουν έτοιμες εντολές-πλακίδια (tiles) στον editor του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.6 Stencils-based tutorial 
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Επιτρέπει στους μαθητές να γνωρίσουν προγραμματιστικές δομές και έννοιες όπως: 

επαναλήψεις, δομή επιλογής, μεθόδους, μεταβλητές, πίνακες, αναδρομή. Διαθέτει 

πλούσια συλλογή χαρακτήρων και σκηνών, ώστε να εμπνεύσει τους μαθητές να 

δημιουργήσουν πιο εύκολα τις ιστορίες τους. 

Δυστυχώς, το Storytelling Alice δεν υποστηρίζεται πλέον. Μπορεί όμως κάποιος να το 

κατεβάσει δωρεάν από το επίσημο site (http://www.alice.org/kelleher/storytelling/) 

καθώς ακόμη χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς. Πλέον, αναπτύσσεται το Looking 

Glass το οποίο θεωρείται το διάδοχο προγραμματιστικό περιβάλλον του Storytelling 

Alice. 

 

2.1.5 Looking Glass 

 

Το Looking Glass είναι ένα 3D εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον που 

αναπτύχθηκε στο Washington University του St. Louis. Οι μαθητές/τριες δημιουργούν 

τα έργα τους τα οποία ονομάζονται κόσμοι (worlds) με τη διαδικασία σύρε και άφησε 

(drag and drop) ενώνοντας πλακίδια (tiles) χωρίς να πληκτρολογήσουν κώδικα. 

Σύμφωνα με το επίσημο site του Looking Glass (https://lookingglass.wustl.edu/help) 

είναι κατάλληλο για ηλικίες 10 χρονών και πάνω. Οι χρήστες μπορούν να το 

κατεβάσουν δωρεάν από την ιστοσελίδα του Looking Glass 

(https://lookingglass.wustl.edu/) στην αγγλική έκδοση και να εγκαταστήσουν το 

λογισμικό στον υπολογιστή τους. Γίνονται όμως προσπάθειες για μετάφραση του 

λογισμικού αλλά και της κοινότητας του και σε άλλες γλώσσες μεταξύ και αυτών η 

Ελληνική. Είναι διαθέσιμο για Windows, OS X και Linux. 

Υπάρχει online κοινότητα που έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη των αρχάριων 

προγραμματιστών. Περιέχει μεγάλο αριθμό από βίντεο με οδηγίες. Επιπλέον, η 

κοινότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες κοινοποιήσουν τα έργα που έχουν 

δημιουργήσει, να δεχτούν ανατροφοδότηση από τα άλλα μέλη της για τα έργα που 

έχουν δημιουργήσει αλλά και να σχολιάσουν τα έργα άλλων μελών της κοινότητας. 

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν δημιουργώντας σελιδοδείκτη (bookmark 

it), ένα template για να το χρησιμοποιήσουν αργότερα ή ένα έργο που θέλουν να 

κάνουν remix (Εικόνα 2.1.7), ώστε να χρησιμοποιήσουν το κώδικα στα δικά τους έργα.  

 

 

 

http://www.alice.org/kelleher/storytelling/
https://lookingglass.wustl.edu/help
https://lookingglass.wustl.edu/


32 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.7 Επιλογή template ή έργου από την κοινότητα του Looking Glass 

Το Looking Glass αποτελεί ένα ευχάριστο προγραμματιστικό περιβάλλον που επιτρέπει 

τους χρήστες να δημιουργήσουν απλές ιστορίες μαθαίνοντας ταυτόχρονα βασικές 

έννοιες προγραμματισμού όπως: επαναλήψεις, δομή επιλογής, μεθόδους κ.λ.π αλλά και 

να γνωρίσουν τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Με την εκκίνηση του 

λογισμικού εμφανίζεται το εισαγωγικό παράθυρο του περιβάλλοντος (Εικόνα 2.1.8) το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες: 

 Να συνδεθούν στην κοινότητα του Looking Glass ώστε αργότερα να 

κοινοποιήσουν το έργο ή να βρουν έργα ώστε να κάνουν επαναχρησιμοποίηση 

κώδικα (remix), δηλαδή όπως αναφέρθηκε να χρησιμοποιήσουν τμήματα κώδικα 

από άλλα έργα που θεωρούν κατάλληλο στο δικό τους έργο.  

 Να δημιουργήσουν ένα καινούργιο κόσμο. 

 Να ανοίξουν κόσμους που έχουν δημιουργήσει. 

 Να τοποθετήσουν puzzle κώδικα στη σωστή σειρά βλέποντας ένα animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.8 Εισαγωγικό παράθυρο Looking Glass 

Επιλέγοντας το κουμπί «New Worlds», οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
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δημιουργήσουν τον κόσμο στο οποίο εξελίσσεται η ιστορία τους με κάποιο από τους 

παρακάτω τρόπους:  

 Να επιλέξουν ένα κενό πρότυπο (template). 

 Να επιλέξουν ένα πρότυπο (template) από την κοινότητα του Looking Glass. 

 Να επιλέξουν ένα πρότυπο (template) που τους άρεσε από την κοινότητα και το 

έχουν ήδη αποθηκεύσει δημιουργώντας σελιδοδείκτη. 

Στη συνέχεια, αφού επιλέξουν, το πρότυπο (template) ανοίγουν ένα κόσμο, δηλαδή 

ξεκινάνε να δημιουργήσουν το πρόγραμμα τους στο περιβάλλον εργασίας του Looking 

Glass (Εικόνα 2.1.9). Το περιβάλλον εργασίας αποτελείται από δύο «παράθυρα-

οθόνες»: α) Το Scene Editor όπου οι χρήστες στήνουν τις σκηνές επιλέγοντας από τα 

αντικείμενα από τη βιβλιοθήκη αντικειμένων που διαθέτει το Looking Glass και 

προσδιορίζοντας τις ιδιότητες τους, β) Το Action Editor όπου οι χρήστες συνδυάζουν 

κατάλληλα τα πλακίδια των εντολών για να δημιουργήσουν τις ιστορίες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.9 Περιβάλλον εργασίας Looking Glass 

 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του looking glass, εκτός από την 

επαναχρησιμοποίηση κώδικα (remix) είναι και η δυνατότητα που δίνει στους χρήστες 

να δουν την εκτέλεση του έργου που έχουν δημιουργήσει βηματικά δίνοντας τους έτσι 

την ευκαιρία να διορθώσουν τον κώδικα τους. Η διαδικασία αυτή γίνεται, αφού οι 

χρήστες επιλέξουν το κουμπί «Play & Explore». Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα 

στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους template, δηλαδή μια έτοιμη σκηνή 

χωρίς κώδικα και να το κοινοποιήσουν στην κοινότητα, ώστε να το χρησιμοποιήσουν 

στη συνέχεια άλλοι χρήστες. Το Looking Glass δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και 
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διαδιδόμενο στη εκπαιδευτική διαδικασία παρά τις πλούσιες μαθησιακές δυνατότητες 

που προσφέρει. 

 

2.1.6 Microsoft Kodu Game Lab 

 

Όπως αναφέρετε στο επίσημο site (https://www.kodugamelab.com, 11/3/2017) «Το 

Kodu επιτρέπει στα παιδιά να δημιουργήσουν παιχνίδια για το PC και Xbox μέσω μιας 

απλής οπτικής γλώσσας προγραμματισμού. Το Kodu μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διδάξει τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, αφήγηση, καθώς και τον 

προγραμματισμό. Οποιοσδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα παιχνίδι, 

μικρά παιδιά αλλά και ενήλικες χωρίς ιδιαίτερα γνώσεις προγραμματισμού. 

Το Kodu είναι ένα 3D προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως 

για τη δημιουργία παιχνιδιών. Οι χρήστες μπορούν να εντάξουν την ιστορία τους κατά 

τη δημιουργία του. 

Διατίθεται δωρεάν για εγκατάσταση σε υπολογιστές που διαθέτουν αποκλειστικά 

λειτουργικό σύστημα Windows στην Ελληνική γλώσσα αλλά και σε άλλες γλώσσες. 

Έχει αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστικού συστήματος. Δε διατίθεται δωρεάν για 

εγκατάσταση σε Xbox. 

Υπάρχει διαδικτυακή κοινότητα (https://www.kodugamelab.com/) όπου οι χρήστες 

μπορούν να: α) ανεβάζουν τα έργα τους, β) κατεβάζουν έργα άλλων μελών της 

κοινότητας, γ) συζητούν για διάφορα θέματα, δ) βρουν πηγές με βίντεο για εκμάθηση 

του Kodu, ε) βρουν δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν το 

Kodu από το Download Center της Microsoft. 

Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu (Eικόνα 2.1.10) είναι απλό. Οι χρήστες 

μπορούν:  

α) Να δημιουργήσουν τους δικούς τους κόσμους επιλέγωντας το έδαφος (terrain) του 

κόσμου και να προσθέσουν τους χαρακτήρες ή τα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα 

προγραμματίσουν, β) Να επεξεργαστούν κόσμους που δημιούργησαν άλλοι χρήστες, γ) 

Να μοιράσουν τους κόσμους τους στη κοινότητα του Kodu. 

Επιπλέον, παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια για τους χρήστες καθώς εμφανίζονται στην 

οθόνη επεξηγήσεις για τα διάφορα πλήκτρα και τις ενέργειες του ποντικιού που μπορεί 

να χρησιμοποιήσουν. 

https://www.kodugamelab.com/
https://www.kodugamelab.com/
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Εικόνα 2.1.10 Περιβάλλον Kodu 

 

Τα προγράμματα (Εικόνα 2.1.11) στo Kodu αποτελούνται από σελίδες οι οποίες είναι 

επιπλέον διαχωρισμένες σε συνθήκες «Όταν» συμβαίνει ένα γεγονός «Πράξε» μια 

ενέργεια για τον έλεγχο των χαρακτήρων και αντικειμένων. Οι εντολές είναι εικόνες 

που αντιπροσωπεύουν φυσικούς όρους όπως βλέπει, ακούει, στρίβει, φάε, δώσε κ.λ.π. 

Εικόνα 2.1.11 Μορφή προγράμματος στο Kodu 

 

Το Microsoft Kodu Game Lab έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία στη διδασκαλία του προγραμματισμού κυρίως, μέσω δημιουργίας 

παιχνιδιού και άλλων δραστηριοτήτων. 

 

2.2 Σύγκριση προγραμματιστικών περιβαλλόντων  

 

2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

 

Ο Πίνακας 2.2.1 περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά για τα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού.  
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Πίνακας 2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά προγραμματιστικών περιβαλλόντων 

 Scratch  Alice Looking 

Glass 

Kodu ScratchJr 

Ηλικιακή 

ομάδα  

8 έως 16 

χρονών 

12 χρονών 

και πάνω 

10 χρονών 

και πάνω 

8 χρονών 

και άνω 

 

5 έως 7 

χρονών  

Βιβλιοθήκη 

έτοιμων 

αντικειμένων 

Ναι Ναι Ναι  Ναι 

 

ναι 

Ελεύθερο 

Λογισμικό 

Nαι Nαι Nαι Nαι Nαι 

Ελληνική  

Γλώσσα 

Ναι To Alice 2 

Όχι, To 

Alice 3 την 

υποστηρίζει 

κατά 76% 

Όχι  Ναι Όχι στο 

περιβάλλον 

διεπαφής.  

 

Χρήση σε 

φορητές 

συσκευές 

Όχι γίνεται 

προσπάθεια 

στην 

έκδοση 3 

Όχι Όχι Όχι Ναι 

Απαιτήσεις 

υπολογιστικού 

συστήματος  

μικρές μεγάλες μεγάλες μεγάλες μικρές 

Λειτουργικό 

σύστημα 

Windows, 

ChromeOS, 

Mac OS X, 

Linux  

Windows, 

Mac OS X, 

Linux 

Windows, 

Mac OS X, 

Linux 

Windows Android 4.2 

και 

νεότερο, 

 iOS 7.0 και 

νεότερο 

Περιβάλλον  2D 3D 3D 3D 2D 

Διεπαφή 

χρήστη (user 

interface) 

Drag and 

drop 

Drag and 

drop 

Drag and 

drop 

Drag and 

drop 

Drag and 

drop 

Φιλικό προς 

το χρήση 

Nαι Nαι αλλά 

χρειάζεται 

εξοικείωση  

Nαι 

αλλά 

χρειάζεται 

εξοικείωση 

Nαι 

αλλά 

χρειάζεται 

εξοικείωση 

Nαι 

Physical 

Computing  

Ναι  Όχι Όχι Όχι ΄Οχι 

 

 

2.2.2 Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά  

 

Όλα τα παραπάνω προγραμματιστικά περιβάλλοντα υποστηρίζουν τις βασικές αρχές 

του εποικοδομητισμού και έχουν επίκεντρο το μαθητή. Στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

δημιουργικής και κριτικής σκέψης αλλά και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών και 

συνεργατικών δεξιοτήτων. 
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Είναι όλα οπτικά περιβάλλοντα που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να 

πειραματιστούν επιτυγχάνοντας, έτσι την προσωπική και διερευνητική μάθηση. 

Μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Αποτελούν ιδανικά 

περιβάλλοντα για να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού αλλά και να δημιουργήσουν πιο σύνθετες εφαρμογές. Επιπλέον, 

ενισχύουν τη μάθηση μέσω παιχνιδιού. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

  

Επισκόπηση μελετών αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης 

στον προγραμματισμό 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν μελέτες για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού με τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών χρησιμοποιώντας κατάλληλα 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις 

μελέτες αυτές. 

 

3.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση μελετών 

 

3.1.1 Μελέτες για το Scratch 

 

Οι Burke και Kafai (2010a) χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 

διερεύνησαν αν μπορεί η δημιουργία προγράμματος αφήγησης να βοηθήσει τους 

μαθητές: 

 Να βελτιώσουν τις δεξιότητες στην αφήγηση και στη δημιουργική γραφή. 

 Να καταλάβουν τη διαδικασία με την οποία μπορούν να επεκτείνουν μια ιδέα, 

ώστε να δημιουργήσουν μια ιστορία.  

 Να γνωρίσουν τον προγραμματισμό. 

Για το σκοπό αυτό δημιούργησαν μια λέσχη με το όνομα "ψηφιακή αφήγηση με το 

Scratch" σε ένα σχολείο της Δυτικής Φιλαδέλφειας την άνοιξη του 2010. Η λέσχη 

απαριθμούσε 11 μαθητές, ηλικίας 11-14 ετών και διαφορετικής εθνικότητας από τους 

οποίους μόνο ένας μαθητής είχε εμπειρία στο Scratch. Tα μαθήματα γινόταν μετά το 

τέλος του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και η συνολική διάρκεια τους ήταν 6 

εβδομάδες. Στις δύο πρώτες εβδομάδες οι μαθητές διδάχτηκαν το Scratch με όρους 

ψηφιακής αφήγησης όπως: πρωταγωνιστής, ανταγωνιστής, σκηνικό, κορύφωση της 

πλοκής. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές προγραμμάτιζαν μια μορφή (sprite) ως εξέλιξη 

ενός χαρακτήρα και οι σκηνές στο Scratch συνδυάζονταν για τη δημιουργία πλοκής με 

στόχο την κορύφωση της. Χρησιμοποιήθηκε το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard), 

ώστε οι μαθητές να οργανώσουν και να σκιαγραφήσουν τις αφηγήσεις τους σε μια από 

σειρά προγραμματιζόμενα στάδια, τα οποία θα υλοποιήσουν στη συνέχεια στο Scratch.  
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Στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες οι μαθητές άρχισαν να επεκτείνουν τις ιδέες τους για 

να δημιουργήσουν τις ιστορίες τους και ασχολήθηκαν με θέματα προγραμματισμού. Οι 

μαθητές έμαθαν ότι ο προγραμματισμός είναι συχνά μια διαδικασία ελέγχων, υποθέσεων 

και αναθεωρήσεων. Η δημιουργία ιστοριών με τη βοήθεια του Scratch παρείχε άμεση 

και συνεχή ανατροφοδότηση, κάτι που τους βοήθησε να εξελίσσουν και να βελτιώνουν 

πιο εύκολα την ιστορία τους, αφού το αποτέλεσμα κάθε προγραμματιστικής 

προσπάθειας το έβλεπαν στη σκηνή του Scratch. Ακόμη, έδωσε στους μαθητές την 

αυτοπεποίθηση να εξερευνήσουν το λογισμικό ελεύθερα και δημιουργικά χωρίς να 

επικεντρωθούν σε τεχνικά στοιχεία του λογισμικού. 

Την τελευταία εβδομάδα οι μαθητές παρουσίασαν τα έργα τους, 11 συνολικά. Στο 

ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε το 60% των μαθητών απάντησε ότι βελτιώθηκαν οι 

δεξιότητες τους στην αφήγηση. Επίσης, 7 στους 10 μαθητές απάντησαν ότι το 

εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) ήταν χρήσιμο για να δημιουργήσουν τις 

ιστορίες τους, ενώ 9 στους 10 απάντησαν ότι έμαθαν περισσότερα για τον 

προγραμματισμό και τους υπολογιστές. Στον Πίνακα 3.1.1 παραθέτονται μερικές από 

τις προγραμματιστικές έννοιες και ο αριθμός των έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 3.1.1 Mερικές από τις προγραμματιστικές έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν στα 

έργα των μαθητών 

Προγραμματιστικές έννοιες Αριθμός έργων 

Λογικοί τελεστές 3 

Ενσωμάτωση κώδικα  3 

Επανάληψη (επανάλαβε /για πάντα) 6 

Μετάδοση μηνυμάτων(broadcast) από μορφή σε 

άλλη μορφή  

9 

Δομή επιλογής (εάν/τότε) 3 

Αντικειμενοστραφής και ακολουθιακός (object –

oriented & sequential) προγραμματισμός 

11 

 

Οι Burke και Kafai (2010b) και Burke (2012) παρουσίασαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας τους, στην οποία διερεύνησαν μια διαφορετική προσέγγιση αξιοποίησης της 

ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Δηλαδή, ενσωμάτωσαν 

την εκμάθηση του προγραμματισμού στην τάξη και συγκεκριμένα σε ένα εργαστήριο 

γραφής στα πλαίσια του μαθήματος "γλωσσικές τέχνες" (language arts), το οποίο ήταν 

μάθημα του ωρολογίου προγράμματος, με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού της τάξης 

και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 

συνολικά 11 μαθητές, όλα αγόρια ηλικίας 12-14 ετών και διαφορετικής εθνικότητας. Το 
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προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Scratch και τα μαθήματα 

κράτησαν 7 εβδομάδες με δύο δίωρες συναντήσεις κάθε εβδομάδα. 

Στην έρευνα τους αυτή εστίασαν σε δύο ζητήματα:  

α) Προσπάθησαν να προσδιορίσουν το βαθμό που το μάθημα των γλωσσικών τεχνών 

(language arts) μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών στο Scratch  

β) Με ποιο τρόπο μπορεί το Scratch να ενσωματώσει την ψηφιακή αφήγηση και τον 

προγραμματισμό αλλά και σε ποιο βαθμό οι μαθητές θα εκτιμήσουν μια τέτοια 

αλληλοεπικάλυψη.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

μπόρεσαν να εξασκήσουν τις δεξιότητες στη σύνθεση μιας ιστορίας που έμαθαν στην 

παραδοσιακή τάξη και ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές 

του προγραμματισμού. Η περιγραφή των βασικών στοιχείων προγραμματισμού με τους 

όρους της συγγραφής ιστορίας αύξησε την οικειότητα των μαθητών με τη διαδικασία του 

προγραμματισμού.  

Οι μαθητές στις ιστορίες που δημιούργησαν χρησιμοποίησαν προγραμματιστικές έννοιες 

που είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο του Scratch αλλά της κάθε γλώσσας προγραμματισμού 

(Java, C++ κλπ.). Στον Πίνακα 3.1.2, όπως αναφέρεται στην εργασία περιγράφονται 

κάποιες από τις προγραμματιστικές έννοιες που εφαρμόστηκαν καθώς και η συχνότητα 

τους για κάθε έργο. 

 

Πίνακας 3.1.2 Είδη προγραμματιστικών εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν  

Προγραμματιστικές έννοιες % των έργων που 

εφάρμοσαν την έννοια 

Συχνότητα 

ανά έργο 

Συντονισμός και συγχρονισμός 100% 8.8 

Πολυνηματική (παράλληλη εκτέλεση) 100% 1.6 

Επαναλήψεις 90% 2.5 

Διαχείριση γεγονότων 100% 1.5 

Λογικοί τελεστές 20% 1.6 

Δομή επιλογής 30% 1.7 

Μεταβλητές 10% .3 

Στο τελικό ερωτηματολόγιο, στο τέλος των μαθημάτων, το 70% των μαθητών 

συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα ότι το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) τους 

βοήθησε να δημιουργήσουν τις ιστορίες τους. Το 70% συμφώνησε ή συμφώνησε 

απόλυτα ότι έμαθαν περισσότερα για τους υπολογιστές κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου. Το 80% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έμαθε περισσότερα για την 

αφήγηση. To 70% των συμμετεχόντων συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα ότι η χρήση 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία τους άρεσε αλλά και παράλληλα τους 

βοήθησε. Το 90% συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα ότι ευχαριστήθηκαν το 

εργαστήριο γραφής. Το 70% συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα ότι ο καθένας μπορεί 

να δημιουργήσει ωραίες ιστορίες στο Scratch αρκεί να δουλέψει σκληρά γι’ αυτή την 

ιστορία. Το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η ψηφιακή αφήγηση ήταν ένα καλό 

μέσο για την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό με το Scratch. 

Ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν στις συνεντεύξεις. Ένας 

μαθητής τόνισε ότι η ιστορία που δημιούργησε στο Scratch διέφερε από την ιστορία στο 

χαρτί και ότι είναι πιο ενδιαφέρον να δεις πώς εξελίσσεται η ιστορία από το να την 

διαβάζεις. Ένας άλλος μαθητής δήλωσε ότι ένιωσε ότι έκανε ταινία, όταν δημιουργούσε 

την ιστορία με το Scratch.  

 

Οι Fields et al. (2014) διερεύνησαν:  

α) πως η εκμάθηση προγραμματισμού μπορεί να αναδείξει τη δημιουργική έκφραση σε 

μια συνεργατικά σχεδιασμένη διαδραστική ιστορία  

β) πως η ανατροφοδότηση από την online κοινότητα του Scratch μπορεί να 

διαμορφώσει την καλλιτεχνική ποιότητα αλλά και την προγραμματιστική δομή των 

ιστοριών. 

Για το σκοπό αυτό δημιούργησαν το "collab club" στην on line κοινότητα του Scratch, 

όπου ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων, θα έπρεπε να δημιουργήσουν μια διαδραστική 

ιστορία που θα την ανέβαζαν στην κοινότητα αυτή. Στη συνέχεια, μετά από 

ανατροφοδότηση που θα δεχόταν από την ομάδα του Scratch και ένα σύμβουλο 

εκπαιδευτικό θα διόρθωναν το αρχικό τους έργο. Το τελικό έργο θα το δημοσίευαν πάλι 

στην online κοινότητα του Scratch. Στο τέλος θα παρουσίαζαν τα έργα τους τόσο ως 

προς το κομμάτι της ιστορίας παρουσιάζοντας την ιστορία τους όσο και ως προς το 

προγραμματιστικό μέρος εξηγώντας τον κώδικα που χρησιμοποίησαν για να 

δημιουργήσουν τις ιστορίες τους.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι διαδραστικές ιστορίες είχαν σημαντική 

βελτίωση ως προς την ποιότητα της αφήγησης αλλά και ως προς την πολυπλοκότητα 

του κώδικα προγραμματισμού μετά την εποικοδομητική κριτική. Ως προς το 

καλλιτεχνικό κομμάτι οι 26 από τις 28 ομάδες (στο σύνολο τους ήταν 33) έκαναν 

αλλαγές στην ιστορία, ώστε να αυξηθεί η διαδραστικότητα. Έβαλαν περισσότερους 

διαλόγους, χρησιμοποίησαν τη μουσική, τον ήχο, τις εικόνες για να αυξήσουν τη 

συναισθηματική επένδυση στην πλοκή της ιστορίας. 
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Ως προς το προγραμματιστικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν η δομή επανάληψης, 

επανάληψη υπό συνθήκη, η δομή επιλογής, συγχρονισμός, γεγονότα, λογικές εκφράσεις 

και μεταβλητές.  

Πέντε ομάδες χρησιμοποίησαν φωλιασμένες δομές επανάληψης. Τρεις ομάδες 

χρησιμοποίησαν λίστες στα έργα τους. Προγραμματιστικές έννοιες όπως: οι δομές 

επανάληψης, δομές επιλογής, τα γεγονότα, ο συγχρονισμός χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 

σε όλα τα έργα. 

Μετά την ανατροφοδότηση παρατηρήθηκαν βελτιώσεις και στο προγραμματιστικό 

κομμάτι. Αρκετές ομάδες εισήγαγαν στα τελικά τους έργα σύνθετες προγραμματιστικές 

έννοιες τις οποίες δεν είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά. Το ποσοστό των ομάδων που 

χρησιμοποίησαν λογικές εκφράσεις αυξήθηκε κατά 25%, το ποσοστό των ομάδων που 

χρησιμοποίησαν μεταβλητές αυξήθηκε κατά 21%, ενώ το ποσοστό των ομάδων που 

χρησιμοποίησαν τυχαίους αριθμούς αυξήθηκε κατά 30%.  

Η έρευνα απέδειξε ότι η σχεδίαση πιο σύνθετου κώδικα προγραμματισμού μπορεί να 

διευκολυνθεί με τη δημιουργία διαδραστικής ιστορίας Τα έργα που είχαν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες σε ψηφιακά μέσα (εικόνα, ήχος κ.λ.π) και δημιουργικότητα είχαν επίσης 

τις υψηλότερες βαθμολογίες στο προγραμματιστικό κομμάτι. 

Η δοκιμασία αυτή της δημιουργίας διαδραστικών ιστοριών μέσω της συνεργατικής 

μάθησης προώθησε τη χρήση δύσκολων προγραμματιστικών εννοιών και τεχνικών, 

ξέφυγε από τα στενά όρια της διδασκαλίας του προγραμματισμού και ανέδειξε τον 

προγραμματισμό ως μια καλλιτεχνική ικανότητα. Τέλος, αποτέλεσε ένα πλαίσιο για 

προσωπική έκφραση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

 

3.1.2 Μελέτη εκπαιδευτική ρομποτική και Scratch 

 

Οι Giuseppe και Paciaroni (2012) πρότειναν την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης 

στην εκπαιδευτική ρομποτική, όπου τα ρομπότ θα είναι οι ηθοποιοί σε μια πλοκή 

ιστορίας. Οι μαθητές/τριες δημιουργούν τη δική τους ιστορία–σενάριο με βάση ένα 

χειρόγραφο και στη συνέχεια την προσομοιώνουν στον πραγματικό κόσμο με τη 

βοήθεια των ρομπότ.  

Ως παράδειγμα ανέφεραν τη συνεργασία του πανεπιστημίου Macerata με δημοτικό 

σχολείο της Ιταλίας, όπου εφαρμόστηκε η ψηφιακή αφήγηση σε συνδυασμό με ρομπότ 

χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT αλλά και του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος Scratch. Οι μαθητές/τριες με βάση την ιστορία "το γαϊδούρι και το 
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πρόβατο", ένα παραμύθι που γράφτηκε το 1810, δημιούργησαν με τη βοήθεια των 

δασκάλων τους την ιστορία τους (ήρωες, υπόβαθρα, μουσική, ήχοι) στο Scratch, ώστε 

να έχουν μια πρώτη γνωριμία με τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Στη συνέχεια 

προσομοίωσαν την ιστορία τους με τη βοήθεια των δασκάλων τους χρησιμοποιώντας 

τα Lego Mindstorms NXT. Ο πρωταγωνιστής ρομπότ-γαϊδούρι αλληλεπιδρούσε με 

τους άλλους χαρακτήρες της ιστορίας στον κόσμο που δημιούργησαν οι μαθητές, οι 

οποίοι με τη σειρά τους αφηγούνταν την ιστορία και μιμούνταν τους ήχους, 

επιτυγχάνοντας στόχους όπως: 

 Παροχή κινήτρων για ανάγνωση: Διάβασμα ενός παραμυθιού, μιας ιστορίας  

 Προώθηση της δημιουργικής έκφρασης 

 Προώθηση της επικοινωνίας  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατανόηση και παραγωγή κειμένων: Δημιουργία ενός 

σεναρίου με βάση ένα χειρόγραφο  

 Εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού  

 

3.1.3 Μελέτη για το Scratch και το Alice 

 

Οι Adams και Webster (2012) εξέτασαν ποιες προγραμματιστικές δομές 

χρησιμοποίησαν οι μαθητές/τριες για να δημιουργήσουν παιχνίδια, μουσικά βίντεο και 

ιστορίες. Βασικός στόχος τους ήταν να διερευνήσουν αν οι μαθητές/τριες εφάρμοσαν 

διαφορετικές προγραμματιστικές δομές, όταν  δημιούργησαν τα τρία αυτά είδη 

προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό εξέτασαν τα έργα 322 μαθητών/τριών που 

παρακολούθησαν τα θερινά camps. Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Scratch με το οποίο οι μαθητές/τριες δημιούργησαν 103 

παιχνίδια και 10 μουσικά βίντεο καθώς και το Alice με το οποίο δημιούργησαν 209 

δικές τους ιστορίες. Τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: 

 Οι μαθητές/τριες που δημιούργησαν παιχνίδια χρησιμοποίησαν περισσότερο τις 

μεταβλητές και τη δομή επιλογής σε σχέση με αυτούς που δημιούργησαν μουσικό 

βίντεο και ιστορία. 

 Οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν τη δομή επανάληψης εξίσου στα παιχνίδια αλλά 

και στα μουσικά βίντεο, βέβαια στα παιχνίδια λίγο περισσότερο. Τα animation που 

δημιούργησαν οι μαθητές/τριες στα μουσικά βίντεο όπως χαρακτήρες που 

χορεύουν με τη μουσική ενίσχυσαν αρκετά τους/τις μαθητές/τριες να εφαρμόσουν 

σε μεγάλο βαθμό τις δομές επανάληψης.  

 Οι μηχανισμοί αφαίρεσης μεταξύ του Alice και του Scratch είναι διαφορετικοί, 
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οπότε ήταν δύσκολο να συγκρίνουν το βαθμό που οι μαθητές/τριες 

χρησιμοποίησαν αυτό τον μηχανισμό στη δημιουργία παιχνιδιού, μουσικού βίντεο 

και στη δημιουργία αφηγήσεων.  

 Οι μαθητές/τριες που δημιούργησαν ιστορίες χρησιμοποίησαν περισσότερους 

διαλόγους στα έργα τους σε σχέση με αυτούς που δημιούργησαν παιχνίδια και 

μουσικά βίντεο. 

 Δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαφορά στην πολυπλοκότητα του κώδικα που 

χρησιμοποιήθηκε ανάμεσα στους μικρότερους μαθητές/τριες (ηλικίες 11 και 12) 

και στους μεγαλύτερους μαθητές/τριες (ηλικίες 13 και 14). Οι μόνες διαφορές που 

παρουσιάστηκαν ήταν: α) Οι μεγαλύτεροι μαθητές/τριες δημιούργησαν με το Alice 

μεγαλύτερα προγράμματα σε σχέση με τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές/τριες 

β) οι μεγαλύτεροι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν το block: "επέλεξε ένα τυχαίο" 

αριθμό περισσότερο σε σχέση με τους μαθητές/τριες μικρότερης ηλικίας κατά τη 

δημιουργία παιχνιδιών με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. 

 Τα κορίτσια χρησιμοποίησαν πιο σύνθετες δομές επανάληψης σε σχέση με τα 

αγόρια. Επίσης, υπήρχε διαφορά στο είδος των ιστοριών που δημιούργησαν τα 

κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια.  

 

3.1.4 Μελέτες για διάφορες εκδόσεις του Alice 

 

Οι Ling et. al. (2015) πρότειναν την ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στην 

εκμάθηση του προγραμματισμού και διερεύνησαν τη συμπεριφορά φοιτητών με 

καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία στον προγραμματισμό παροτρύνοντας τους να 

δημιουργήσουν μια ψηφιακή ιστορία βασισμένη σε ένα λαϊκό παραμύθι 

χρησιμοποιώντας ένα 3D προγραμματιστικό περιβάλλον. Βασικός στόχος ήταν να 

διατηρήσουν οι νέοι το ενδιαφέρον τους για τα λαϊκά παραμύθια της πατρίδας τους και 

παράλληλα να μάθουν βασικές αρχές προγραμματισμού. Σημαντικός παράγοντας για 

την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως αναφέρεται στην έρευνα, είναι να γίνουν οι νέοι 

από παθητικοί αναγνώστες μιας ιστορίας οι ίδιοι προγραμματιστές και δημιουργοί της. 

Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Μαλαισία. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 9 άτομα (4 άντρες και 5 γυναίκες) από τα οποία οι 7 

συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το λογισμικό Alice και 2 επέλεξαν το Unity. Για την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων ακολουθήθηκε μικτή προσέγγιση που συνδύασε 

ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία με τη μορφή ερωτηματολογίων με τα ανάλογα 

ερωτήματα. Στην έρευνα αυτή δεν έλαβαν υπόψη την ηλικία ούτε και το φύλο των 
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συμμετεχόντων καθώς η έρευνα ανέδειξε ότι το κίνητρο ήταν το ζητούμενο για να 

μπορέσουν να τελειώσουν την εργασία τους οι συμμετέχοντες.  

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι: 

 Oι συμμετέχοντες είχαν μάλλον θετική στάση για τη χρήση του λογισμικού που 

χρησιμοποίησαν και οι περισσότεροι ευχαριστήθηκαν τη διαδικασία. 

 H πρόθεση τους να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό ήταν μεγάλη, αλλά όχι τόσο 

συχνά. 

 Oι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το λογισμικό εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αλλά απαιτεί μεγάλη προσπάθεια να γίνει κανείς έμπειρος χρήστης. 

 Tο λογισμικό βοήθησε τους συμμετέχοντες να μάθουν εύκολα τις βασικές αρχές 

του προγραμματισμού με εξαίρεση ένα συμμετέχοντα. 

 Aυξήθηκε το ενδιαφέρον και το κίνητρο για την εκμάθηση του προγραμματισμού. 

Βέβαια, η ποιοτική έρευνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να μάθουν 

το λογισμικό. Οι ερευνητές απέδωσαν το γεγονός αυτό στο μικρό χρονικό 

διάστημα που είχαν οι συμμετέχοντες για να μάθουν το λογισμικό. 

 Tο λογισμικό βοήθησε τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις ικανότητες στον 

προγραμματισμό πολυμέσων, 

Το 83,3% των συμμετεχόντων μετά το τέλος της μελέτης αυτής χαρακτήρισαν τον 

εαυτό τους ως καλό προγραμματιστή, ενώ ένα ποσοστό 16.7% ότι παρέμειναν ακόμη 

αρχάριοι προγραμματιστές.  

Ενδιαφέρον είχαν και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις που τους 

τέθηκαν σχετικά με το λογισμικό Alice. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τόσο θετικές όσο 

και αρνητικές απόψεις. Αρχικά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν ένα 

λόγο για τον οποίο το λογισμικό κάνει την εκμάθηση του προγραμματισμού ευχάριστη 

διαδικασία. Το δεύτερο ερώτημα που τους τέθηκε ήταν να απαντήσουν αν 

αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στη χρήση του λογισμικού, η οποία τους δημιούργησε 

προβλήματα στην εκμάθηση του προγραμματισμού. Επίσης, τους ζητήθηκε να 

αναφέρουν ποιο χαρακτηριστικό του λογισμικού έκανε εύκολη την εκμάθηση του 

προγραμματισμού. Σ΄ ένα άλλο ερώτημα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

αναφέρουν αν το λογισμικό τους βοήθησε να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για τον 

προγραμματισμό. Τέλος, τους ζητήθηκε να αναφέρουν ένα λόγο για τον οποίο είναι 

χρήσιμο να μάθουν προγραμματισμό πολυμέσων. Παρακάτω αναφέρονται 

χαρακτηριστικές απαντήσεις των συμμετεχόντων: 

- Η διαδραστικότητα του λογισμικού κάνει ευχάριστη την εκμάθηση του 
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προγραμματισμού. 

- Είναι εύκολο να το μάθεις, έχει πολλές αλληλοεπιδράσεις. Εύκολο στη πλοήγηση και 

στη δημιουργία animation.  

- Δεν είναι ποτέ διασκεδαστικό να μαθαίνεις προγραμματισμό με το Alice. 

- Είναι χρονοβόρο. 

- Βασίζεται στη διαδικασία σύρε και άφησε (drag and drop). 

- Το Alice είναι φιλικό και εύκολο να το μάθεις. 

- Μπόρεσα να καταλάβω τις βασικές αρχές προγραμματισμού με το Alice. 

- Δεν έκανε εύκολη την εκμάθηση του προγραμματισμού. 

- To Alice είναι χρήσιμο για να σχεδιάσεις 3D παιχνίδι ή animation. 

- Ναι θα ήθελα να μάθω προγραμματισμό στο μέλλον. 

- Όχι. Χρειάζομαι ένα απλοποιημένο εγχειρίδιο ή οδηγό για αρχάριους από έναν 

επαγγελματία ή έμπειρο προγραμματιστή. 

- Κάνει την εκμάθηση εύκολη, μπορείς να δεις αντικείμενα και εικόνες όχι μόνο 

βαρετό κείμενο. 

Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν το Unity απάντησαν και αυτοί στις ίδιες 

ερωτήσεις δίνοντας τόσο θετικές απαντήσεις όσο και αρνητικές.  

 

Οι Kelleher και Pausch (2007) κατέγραψαν τα αποτελέσματα από τη χρήση του 

Storytelling Alice σε κορίτσια με στόχο την εκμάθηση προγραμματισμού μέσα από τη 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών. Πιο συγκεκριμένα, μελέτησαν τα εικονογραφημένα 

σενάρια (storyboards) και τα προγράμματα που δημιούργησαν 23 κορίτσια. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι : 

  Η δημιουργία ιστοριών με το Storytelling Alice αποδείχθηκε ένας φυσικός τρόπος 

να εισαχθούν βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, 

χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες ως αντικείμενα που μπορούν να εκτελέσουν 

μεθόδους. 

  Οι μαθήτριες, παρόλο που στην αρχή χρησιμοποίησαν απλές διαδοχικές σκηνές, 

σιγά-σιγά κατέληξαν στη χρήση πιο σύνθετων προγραμματιστικών δομών. 

  Η ψηφιακή αφήγηση αύξησε το κίνητρο των κοριτσιών για την εκμάθηση του 

προγραμματισμού καθώς τους έδωσε την ευκαιρία να αυτοεκφραστούν, να σκεφτούν 

μέσα από θέματα που τους ενδιαφέρουν στην προσωπική ζωή και να μοιραστούν τις 

ιστορίες τους με τους φίλους και συμμαθητές.  

  Η δημιουργία μιας ταινίας animation και η εκμάθηση προγραμματισμού 

υπολογιστών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά ίδια δραστηριότητα. 
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Οι Kelleher et al. (2007) και Kelleher (2009) στις εργασίες τους κατέγραψαν τα 

αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησαν και στην οποία ερεύνησαν κατά πόσο η 

ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητριών 

για τον προγραμματισμό. 

Για το σκοπό αυτό διερεύνησαν τη στάση και τη συμπεριφορά των μαθητριών ως προς 

δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα, το Storytelling Alice και το Alice έκδοση 2. Στην 

έρευνα αυτή πήραν μέρος 88 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 12.6 ετών. Οι μαθήτριες 

κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν 45 μαθήτριες οι οποίες 

χρησιμοποίησαν το προγραμματιστικό περιβάλλον Storytelling Alice, ενώ στη δεύτερη 

ομάδα συμμετείχαν 43 μαθήτριες οι οποίες χρησιμοποίησαν το Generic Alice έκδοση 2. 

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ακολουθήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία που 

περιλάμβανε τα εξής στάδια: α) Αρχικά οι συμμετέχουσες κάθε ομάδας είχαν 2 ώρες 

και 35 λεπτά να μελετήσουν τον οδηγό του εκάστου λογισμικού και να δημιουργήσουν 

στη συνέχεια ένα πρόγραμμα, β) Μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα είχαν στη 

διάθεση τους 30 λεπτά για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα με το λογισμικό που δεν 

είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά, γ) Οι συμμετέχουσες επέλεξαν το λογισμικό που ήθελαν 

να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι τους, ώστε να δημιουργήσουν μια εργασία, δ) Στο τέλος 

έπρεπε να παρουσιάσουν ένα από τα έργα τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα: 

 Η έμφαση που δόθηκε στην προσπάθεια να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητριών 

δεν επηρέασε αρνητικά την εκπαιδευτική αξία των λογισμικών και δεν εμπόδισε τις  

μαθήτριες να μάθουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Από το quiz που δόθηκε 

αποδείχτηκε ότι οι συμμετέχοντες κατανόησαν προγραμματιστικές δομές όπως  

επαναλήψεις, do togethers για παράλληλο προγραμματισμό, δημιουργία και  

κάλεσμα μεθόδων. 

 Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην ευκολία χρήσης ανάμεσα στα δύο λογισμικά. 

 Οι μαθήτριες ευχαριστήθηκαν τη χρήση και των δύο λογισμικών. 

 Τα κορίτσια που χρησιμοποίησαν το Storytelling Alice έδειξαν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό, καθώς ξόδεψαν 42% περισσότερο χρόνο για 

την επεξεργασία των προγραμμάτων και 54% λιγότερο χρόνο για το στήσιμο της 

σκηνής από τους χρήστες του Generic Alice. Επίσης, συνέχιζαν να δουλεύουν και 

στο διάλειμμα με τη θέληση τους κάτι που αποδείκνυε το αυξημένο ενδιαφέρον 

των συμμετεχόντων για το Storytelling Alice.  

 Οι μαθήτριες που χρησιμοποίησαν το Storytelling Alice δημιούργησαν 

περισσότερες μεθόδους σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποίησαν την έκδοση 
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generic Alice. 

 Οι μαθήτριες που χρησιμοποίησαν το storytelling Alice πειραματίστηκαν λιγότερο 

με τη δομή επανάληψης σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποίησαν την έκδοση 

generic Alice. 

 Το Storytelling Alice ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν ένα στόχο 

που ήταν η δημιουργία μιας ιστορίας και να την υλοποιήσουν χωρίς να 

απογοητευθούν και να τα παρατήσουν. 

 Το προγραμματιστικό περιβάλλον Storytelling Alice είχε μεγαλύτερη απήχηση 

στους συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, το 88% των μαθητριών που 

χρησιμοποίησε το Storytelling Alice προτίμησε να το χρησιμοποιήσει και στο 

σπίτι, ενώ μόνο το 68% των μαθητριών που χρησιμοποίησαν το Generic Alice 

προτίμησε να το κάνει αυτό. Επίσης, το ποσοστό των μαθητριών που επέλεξαν να 

παρουσιάσουν έργα που δημιούργησαν με το Storytelling Alice ήταν μεγαλύτερο 

από αυτών που χρησιμοποίησαν το Generic Alice. 

 

3.1.5 Μελέτη για το Looking Glass 

 

Οι Kerr et al. (2013) εξέτασαν αν η στήριξη στην εξεύρεση μιας ιδέας ιστορίας μέσω 

έτοιμων σκηνών θα επέτρεπε στους αρχάριους προγραμματιστές να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο στη διαδικασία του προγραμματισμού και στη διερεύνηση 

περισσότερων προγραμματιστικών εννοιών και λιγότερο χρόνο στην προσπάθεια 

δημιουργίας μιας ιστορίας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησαν μια διαμορφωτική 

αξιολόγηση και μια τελική αξιολόγηση. Το προγραμματιστικό περιβάλλον που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το Looking Glass. 

Στη διαμορφωτική αξιολόγηση συμμετείχαν 17 αγόρια και 13 κορίτσια ηλικίας 10-18 

χρονών. Οι συμμετέχοντες διάλεξαν μια από τις 8 έτοιμες σκηνές που τους δόθηκαν και 

δημιούργησαν μια δικιά τους ιστορία. Οι ερευνητές μετά από παρατήρηση και 

αξιολόγηση των προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν κατέληξαν σε ένα οδηγό 

δημιουργίας σκηνών που θα βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν πιο εύκολα μια 

ιστορία. Στη συνέχεια, με βάση αυτόν τον οδηγό δημιούργησαν νέες σκηνές οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν αργότερα στην τελική αξιολόγηση. Στην τελική αξιολόγηση 

συμμετείχαν 37 μαθητές/τριες (18 κορίτσια, 19 αγόρια) ηλικίας 10 έως 15 χρονών. Οι 

συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες, μια ομάδα ελέγχου και 

μια πειραματική ομάδα. Στην ομάδα ελέγχου οι συμμετέχοντες έπρεπε να 

δημιουργήσουν μόνοι τους τη σκηνή και στην συνέχεια τη δική τους ιστορία. Στην 
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πειραματική ομάδα οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μια ιστορία με βάση την έτοιμη 

σκηνή που επέλεξαν. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι : 

 Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου παρέμειναν για περισσότερο χρόνο  

προγραμματιστικά αδρανείς σε σχέση με τους συμμετέχοντες στην πειραματική 

ομάδα με τον περισσότερο χρόνο αδράνειας να τον έχουν ξοδέψει στη δημιουργία 

της σκηνής και ψάχνοντας στη βιβλιοθήκη εικόνων του λογισμικού. 

 Οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα διερεύνησαν 29% περισσότερες 

προγραμματιστικές δομές και μεθόδους και αφιέρωσαν 54% περισσότερο χρόνο 

στο προγραμματισμό σε σχέση με τους συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου.  

 Οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στη  

δημιουργία του πρώτου κώδικα, κάτι που αποδεικνύει ότι είχαν την πρόθεση να 

εξερευνήσουν περισσότερο το προγραμματιστικό περιβάλλον. 

 Οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα ευχαριστήθηκαν περισσότερο την 

εμπειρία τους αυτή και έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον.  

 

3.1.6 Μελέτη για το TanProStory 

 

Οι Qi et al.(2015) στην εργασία τους παρουσίασαν τα αποτελέσματα προκαταρκτικής 

μελέτης που πραγματοποίησαν για ένα σύστημα απτικού προγραμματισμού με 

περιβάλλον αφήγησης το οποίο ονόμασαν TanProStory. Το σύστημα αυτό στοχεύει 

στην εισαγωγή εννοιών του αντικειμενοστρεφούς (object-oriented) προγραμματισμού 

σε παιδιά μικρής ηλικίας με τη βοήθεια της αφήγησης. Το TanProStory αποτελείται από 

τρία μέρη: τους κύβους (blogs) προγραμματισμού, τη μονάδα εισόδου αισθητήρα 

(sensor input module) και το animation game που είναι το περιβάλλον δημιουργίας των 

αφηγήσεων. 

 

Εικόνα 3.1.1 TanProStory 

Στην προκαταρκτική μελέτη συμμετείχαν 11 παιδιά (6 κορίτσια και 5 αγόρια) ηλικίας 6 
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έως 9 χρονών και τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν 

θετικά σχόλια. Μερικά παιδιά επεξεργάστηκαν τους κύβους και προσπάθησαν να τους 

χρησιμοποιήσουν, προτού τους εξηγήσουν οι ερευνητές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

απτή επαφή με τoυς κύβους ήταν οικεία για τα παιδιά. Επίσης, έδειξαν ότι 

ευχαριστήθηκαν την αλληλοεπίδραση με το TanProStory, καθώς προσπαθούσαν να 

μιμηθούν τη δράση του εικονικού χαρακτήρα που προγραμμάτισαν. Όλα τα παιδιά 

κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι τους 

άρεσε να περιστρέφουν τους κύβους για να βρουν την κατάλληλη επιφάνεια. Μερικά 

παιδιά αντιμετώπισαν προβλήματα αλλά με την κατάλληλη ανατροφοδότηση 

διόρθωσαν τα λάθη τους. 

Η προκαταρτική αυτή μελέτη ανέδειξε ότι το σύστημα χρειάζεται βελτιώσεις, όπως: 

προσθήκη περισσότερων χαρακτήρων, βελτίωση κάποιων κύβων, απλοποίηση του 

συστήματος του αισθητήρα. Τέλος, οι ερευνητές ανέφεραν την πρόθεση τους να 

πραγματοποιήσουν μια επίσημη έρευνα, ώστε να διερευνήσουν κατά πόσο το 

TanProStory μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν έννοιες του 

αντικειμενοστρεφούς (object-oriented) προγραμματισμού καθώς και μια συγκριτική 

μελέτη ανάμεσα στα GUI (Graphical User Interface) και TUI (Tangible User Interface 

περιβάλλοντα για να διερευνήσουν αν το TUI έχει όφελος στη μάθηση. 

 

3.1.7 Μελέτη για τα λογισμικά Kodu, Scratch και Storytelling Alice 

 

Οι Ψώμος και Κορδάκη (2012) πρότειναν τη χρήση των προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων Kodu, Scratch και Storytelling Alice σε δραστηριότητες όπως η 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τους μαθητές/τριες, δίνοντας έτσι μια οπτική 

διάσταση του προγραμματισμού, κάτι που διευκολύνει τους αρχάριους προγραμματιστές, 

ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται στόχοι όπως: 

 Χρησιμοποίηση των κατάλληλων προγραμματιστικών δομών προκειμένου να 

δημιουργήσουν την ιστορία τους 

 Ανάπτυξη των πολλαπλών δεξιοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή αφήγηση  

 Επίτευξη των 6 γνωστικών στόχων της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom 

(ανάκληση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση και δημιουργία) 

Για την υλοποίηση της διδακτικής αυτής πρότασης κατασκευάστηκε ένα θεωρητικό 

πλαίσιο υποστήριξης των μαθητών/τριών ώστε να σχεδιάσουν και να βελτιώσουν την 

ιστορία τους. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερεις φάσεις: 
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1. Δημιουργία εικονογραφημένου (storyboard). 

2. Προγραμματισμός του storyboard στο Kodu ή στο Storytelling Alice ή στο Scratch. 

3. Αναστοχασμός και βελτίωση του προγράμματος με τη μορφή ερωτήσεων 

αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών ως προς την προγραμματιστική απόδοση της 

ιστορίας, ως προς τη χρήση των βασικών αρχών δημιουργίας μιας αφήγησης και ως 

προς τις δεξιότητες που ανάπτυξαν.  

4. Παρουσίαση των ψηφιακών ιστοριών στην τάξη, αξιολόγηση και ανάδειξη των 

καλύτερων ψηφιακών ιστοριών από τους ίδιους τους μαθητές/τριες. 

 

3.2 Συμπεράσματα μελετών  

 

Στις παραπάνω βιβλιογραφικές μελέτες αναλύθηκαν τα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα Scratch, Storytelling Alice, Alice, Looking Glass, Kodu. Από τα 

περιβάλλοντα αυτά το Storytelling Alice έχει πάψει πλέον να υποστηρίζεται από τους 

δημιουργούς του, ακόμα όμως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το κατεβάσουν και να το 

χρησιμοποιήσουν. Το λογισμικό Kodu αναφέρθηκε σαν λογισμικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια διδακτικής πρότασης. Επίσης, παρουσιάστηκε μια μελέτη 

αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική ρομποτική αξιοποιώντας τα 

Lego Mindstorms NXT αλλά και το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Τέλος, 

παρουσιάστηκε μια προκαταρκτική μελέτη για ένα απτικό σύστημα προγραμματισμού 

που χρησιμοποιεί την ψηφιακή αφήγηση με το όνομα TanProStory. Όλες οι μελέτες 

ανάδειξαν την αποτελεσματικότητα των προγραμματιστικών περιβαλλόντων για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού με θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα για τους/τις μαθητές/τριες. 

Οι συμμετέχοντες στις μελέτες είχαν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στον 

προγραμματισμό και ήταν διαφορετικών ηλικιών ανάλογα με το προγραμματιστικό 

περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε. 

Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο τους σε code club ή θερινά camp. Μία 

έρευνα πραγματοποιήθηκε εντός ωρολογίου προγράμματος στα πλαίσια ενός 

μαθήματος και σε συνεργασία με εκπαιδευτικό του μαθήματος. Στις περισσότερες 

μελέτες τονίστηκε η σημασία του storyboard για την καλύτερη σχεδίαση μιας ιστορίας.  

Τα αποτελέσματα των μελετών που παρουσιάστηκαν ανέδειξαν ότι η ψηφιακή 

αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτική προσέγγιση στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού και να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους προσφέρει 
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παιδαγωγικά οφέλη όπως:  

 Προώθηση της δημιουργικής έκφρασης 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής 

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και σχεδίασης  

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του προγραμματισμού μπορεί 

να γίνει διαθεματικά, όπως για παράδειγμα σε μια μελέτη με το μάθημα των γλωσσικών 

τεχνών Επίσης, μπορεί να γίνει και συνεργατικά. Η ψηφιακή αφήγηση βοηθάει στην 

εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού όπως η δομή επανάληψης, δομή 

επιλογής, μεταβλητές, λογικοί τελεστές. 

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά είδη 

προγραμματισμού ανάλογα με το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε 

όπως: 

 Οπτικός προγραμματισμός 

 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 

 Δομημένος προγραμματισμός 

 Καθοδηγούμενος από συμβάντα προγραμματισμός» 

 Παράλληλος προγραμματισμός 

 Απτικός προγραμματισμός 

 Προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων 

Σε κάποιες από τις μελέτες αναφέρθηκε ο όρος διαδραστική ιστορία. Η δημιουργία 

διαδραστικών ιστοριών βοηθάει τους μαθητές/τριες να εφαρμόσουν πιο σύνθετες 

προγραμματιστικές δομές σε σχέση με τη δημιουργία μιας απλής αφήγησης. Μία 

έρευνα ανέδειξε ότι με τη δημιουργία παιχνιδιών οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία 

να εφαρμόσουν περισσότερες προγραμματιστικές δομές σε σχέση με τη δημιουργία 

ιστορίας. Βέβαια, αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με τη δημιουργία διαδραστικών ιστοριών. 

Μια μελέτη ανέδειξε ότι η υποβοηθούμενη δημιουργία ιστοριών δίνοντας έτοιμες 

σκηνές με βάση τις οποίες οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν τις ιστορίες τους δίνει τη 

δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο προγραμματισμό. Τα βασικά 

συμπεράσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2.1. 
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Πίνακας 3.2.1 Βασικά συμπεράσματα μελετών αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης 

στον προγραμματισμό 

Μελέτη Βασικά Συμπεράσματα 

Burke και 

Kafai (2010a)  

 

 

- Ο προγραμματισμός μπορεί να διδαχτεί με όρους ψηφιακής 

αφήγησης (πρωταγωνιστής, σκηνές, εξέλιξη πλοκής, κορύφωση 

της κ.λ.π). Το Scratch αποτελεί ένα ιδανικό προγραμματιστικό 

περιβάλλον για να αξιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο η ψηφιακή 

αφήγηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

- Η χρήση του Storyboard βοηθάει στην καλύτερη σχεδίαση της 

ιστορίας. 

- Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης βοηθάει τους/τις 

μαθητές/τριες να βελτιώσουν τις δεξιότητες στη δημιουργική 

γραφή, στις ΤΠΕ και να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του 

προγραμματισμού. 

- Η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης βοηθάει τους 

μαθητές/τριες να μάθουν ότι ο προγραμματισμός είναι συχνά  

μια διαδικασία ελέγχων, υποθέσεων και αναθεωρήσεων. 

Burke και 

Kafai 

(2010b); 

Burke (2012) 

- Η ψηφιακή αφήγηση συμβάλει στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού με διαθεματικό τρόπο μέσα από το μάθημα των 

"γλωσσικών τεχνών (language arts)". 

- Οι μαθητές εξασκούν τις βασικές δεξιότητες στη δημιουργία  

μιας αφήγησης που έχουν μάθει στην παραδοσιακή τάξη και 

ταυτόχρονα γνωρίζουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού. 

- Οι μαθητές/τριες στις ιστορίες που δημιούργησαν χρησιμοποίησαν 

προγραμματιστικές που είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο του Scratch 

αλλά και της κάθε γλώσσας προγραμματισμού (Java, C++ κ.λ.π). 

- Η εκμάθηση του προγραμματισμού μέσω συγγραφής μιας ιστορίας 

αυξάνει την οικειότητα των μαθητών/τριών με τη διαδικασία του 

προγραμματισμού.  

- Το Scratch αποτελεί ένα αποτελεσματικό περιβάλλον για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης.  

Fields et al. 

(2014) 

- Η δημιουργία μιας διαδραστικής ιστορίας μέσα από τη 

συνεργατική μάθηση διευκολύνει τη δημιουργία πιο σύνθετου 

κώδικα και τη χρήση δύσκολων προγραμματιστικών εννοιών. 

- Το Scratch αποτελεί ένα αποτελεσματικό προγραμματιστικό 

περιβάλλον για τη δημιουργία διαδραστικής ιστορίας. 

- Η ανατροφοδότηση από την online κοινότητα του Scratch βοηθάει 

στη βελτίωση της μορφής της ιστορίας αλλά και στη βελτίωση του 

προγραμματιστικού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

της. 

Giuseppe & 

Paciaroni 

(2012) 

- Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να γίνει 

συνδυαστικά με το Scratch και την εκπαιδευτική ρομποτική. Αυτός 

ο τρόπος αξιοποίησης επιτυγχάνει την προσομοίωση της ιστορίας 

στον πραγματικό κόσμο. 

- Παρέχει κίνητρο για ανάγνωση  

- Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης κειμένων 

και παραγωγής γραπτού λόγου.  

- Βοηθάει στην προώθηση της δημιουργικής έκφρασης και της 

επικοινωνίας.  

- Βοηθάει στην εκμάθηση των βασικών εννοιών προγραμματισμού 

σε παιδιά μικρής ηλικίας. 
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Adams & 

Webster 

(2012) 

- Οι μαθητές/τριες δημιουργούν διαφορετικές προγραμματιστικές 

δομές, όταν δημιουργούν παιχνίδια και μουσικά βίντεο με το 

Scratch και ιστορίες με το Alice.  

- Οι μαθητές/τριες που δημιουργούν ιστορίες χρησιμοποιούν 

περισσότερο διαλόγους σε σχέση με αυτούς/τές που δημιουργούν 

παιχνίδια. 

- Οι μαθητές/τριες που δημιούργησαν παιχνίδια χρησιμοποίησαν  

   περισσότερο τις μεταβλητές και τη δομή επιλογής σε σχέση με 

αυτούς/τές που δημιούργησαν μουσικό βίντεο και ιστορία. 

- Τα κορίτσια δημιούργησαν διαφορετικό είδος ιστοριών από τα 

αγόρια. 

Ling et. al. 

(2015) 

- H αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στον προγραμματισμό 

συμβάλει στο να διατηρήσουν οι νέοι το ενδιαφέρον τους για τα 

λαϊκά παραμύθια και τις παραδόσεις, καθώς τους δίνει μια νέα 

σύγχρονη μορφή πιο προσιτή σε αυτούς και ταυτόχρονα τους 

βοηθάει να μάθουν προγραμματισμό. 

- Οι νέοι μέσα από τον προγραμματισμό γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί 

μιας ιστορίας και όχι παθητικοί αναγνώστες της. 

- Το Alice είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που βοηθάει 

τους/τις νέους/νέες να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στον 

προγραμματισμό πολυμέσων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα 

αλλά απαιτεί μεγάλη προσπάθεια να γίνει κάποιος έμπειρος 

χρήστης. 

Kelleher & 

Pausch 

(2007); 

Kelleher et 

al. (2007); 

Kelleher 

(2009) 

- Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης αποτελεί έναν φυσικό 

τρόπο για να εισαχθούν οι μαθήτριες στις βασικές έννοιες του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. 

- Η ψηφιακή αφήγηση αυξάνει το κίνητρο των κοριτσιών για τον 

προγραμματισμό καθώς τους δίνει την ευκαιρία να 

αυτοεκφραστούν και να ασχοληθούν με θέματα που τους 

ενδιαφέρουν στην προσωπική ζωή.  

- Οι μαθήτριες κατάφεραν να κατανοήσουν προγραμματιστικές 

δομές όπως επαναλήψεις, δημιουργία και κάλεσμα μεθόδων do 

togethers για παράλληλο προγραμματισμό αλλά και να 

χρησιμοποιήσουν πιο σύνθετες προγραμματιστικές δομές μέσα από 

τη δημιουργία μιας ιστορίας με τη βοήθεια του Alice και του 

Storytelling Alice. 

Kerr et al. 

(2013) 

- Η υποβοηθούμενη δημιουργία μιας ιστορίας δίνοντας έτοιμες 

σκηνές βοήθησε τους μαθητές/τριες να αφιερώσουν περισσότερο 

χρόνο στον προγραμματισμό, να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον 

και να ευχαριστηθούν περισσότερο την εμπειρία αυτή της 

δημιουργίας μιας ιστορίας με τη βοήθεια του Looking Glass. 

Qi et al. 

(2015) 

- Προκαταρκτική μελέτη αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης σε 

ένα σύστημα απτικού προγραμματισμού το οποίο ονομάζεται 

TanProStory με στόχο την εκμάθηση του αντικεμενοστρεφούς 

προγραμματισμού σε μικρότερες ηλικίες παιδιών. 

- Η έρευνα έδειξε ότι αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση με τους κύβους 

ώστε να βρουν την κατάλληλη επιφάνεια. 

- Καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν όλες τις εργασίες με τη 

βοήθεια των εκπαιδευτικών. 

- Το TanProStory χρειάζεται ακόμη βελτιώσεις όπως προσθήκη 

περισσότερων χαρακτήρων κ.λ.π. 
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Ψώμος & 

Κορδάκη 

(2012) 

- Πρόταση διδασκαλίας αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα 

στάδια υλοποίησης. 

- Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού δίνει μια οπτική διάσταση στη διδασκαλία του, 

κάτι που διευκολύνει τους αρχάριους προγραμματιστές. 

- Δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν 

τις κατάλληλες προγραμματιστικές προκειμένου να δημιουργήσουν 

την ιστορία τους. 

- Προσφέρει τα παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης που 

αναφέρει η βιβλιογραφία όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλήματος κ.λ.π. 

- Βοηθάει στην επίτευξη των 6 γνωστικών στόχων της 

αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom (ανάκληση, κατανόηση, 

εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση και δημιουργία). 
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Μελέτη των απόψεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

εκπαιδευτικούς πληροφορικής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

 

Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού καθώς και την εμπειρία τους από την 

αξιοποίηση της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της 

έρευνας αυτής είναι: 

Ερώτημα1: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως: τύπος 

σχολείου αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης, τα παιδαγωγικά οφέλη της 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού, οι δυσκολίες αξιοποίησης της, τα 

κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, θεωρίες μάθησης που 

υποστηρίζει. 

Ερώτημα2: Ποιες είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών ως προς την ψηφιακή αφήγηση 

και σε ποιο βαθμό επιλέγουν να αξιοποιούν την ψηφιακή αφήγηση στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού; Ο βαθμός κατάρτισης στην ψηφιακή 

αφήγηση επηρεάζει το βαθμό που την ενσωματώνουν στη διδασκαλία του; 

Ποια είναι η πρόθεση τους να την αξιοποιήσουν μελλοντικά στη 

διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού; 

Ερώτημα3: Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι των εκπαιδευτικών που 

αξιοποίησαν την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού και ποια ήταν η ανταπόκριση των μαθητών/τριών; Με 

ποιες προγραμματιστικές δομές ασχολήθηκαν οι μαθητές/τριες; 
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4.2 Μέθοδος και εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση με ερωτηματολόγιο, 

καθώς βασικός σκοπός ήταν να αποτυπώσει το τι συμβαίνει και όχι τους λόγους και τις 

αιτίες, τα οποία κυρίως ερευνά η ποιοτική έρευνα (Ζαφειρόπουλος, 2015; Σωτηρούδας, 

2011). Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις προτιμήσεις, την εξοικείωση και την 

ικανότητα του ερευνητή που κλίνουν προς την ποσοτική προσέγγιση (Bird, 

Hammersley, Gomm & Woods, 1999; Cohen, Manion & Morrison, 2007, παράθεση σε 

Σωτηρούδας, 2011).  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, 

καθώς κρίθηκε ωφέλιμο να υπάρχει και η προσωπική άποψη των ερωτηθέντων. Το 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ενώ οι υπόλοιπες ήταν 

ερωτήσεις κλίμακας ιεράρχησης (Likert) πέντε βαθμών, ερωτήσεις τύπου Likert πέντε 

βαθμών, πολλαπλής επιλογής καθώς και μικρός αριθμός από διχοτομικές ερωτήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τέσσερις ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα 

περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η δεύτερη ομάδα 

ερωτήσεων αφορούσε εκπαιδευτικούς που αξιοποίησαν την ψηφιακή αφήγηση στη 

διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού. Η τρίτη ομάδα περιελάμβανε μία 

ερώτηση ανοικτού τύπου που έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

διατυπώσουν τα δικά τους σχόλια. Τέλος, η τέταρτη ομάδα περιελάμβανε ερωτήσεις 

σχετικά με το προφίλ του δείγματος. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δημιουργήθηκε με το εργαλείο φόρμες της Google 

(Google forms). Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

https://goo.gl/forms/VlZRjWc1eESTdExs2. Επιπλέον, παρατίθεται στο παράρτημα Β3 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

To ερωτηματολόγιο αφορούσε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Αρχικά 

έγινε ένας πιλοτικός έλεγχος σε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών για να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία του και η φαινομενική εγκυρότητα και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις. 

Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε απευθείας σε προσωπικά e-mail, σε 

συλλόγους εκπαιδευτικών πληροφορικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

κοινοποιήθηκε σε συγκεκριμένες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο κοινωνικό δίκτυο 

facebook. H αποστολή των ερωτηματολογίων και η συλλογή των απαντήσεων 

πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2017. Η στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την εφαρμογή IBM SPSS Statistics 23, ενώ η 

https://goo.gl/forms/VlZRjWc1eESTdExs2
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Ηλικιακή ομάδα εκπαιδευτικών 

δημιουργία των γραφημάτων έγινε με το λογισμικό Microsoft Office Excel 2010. 

 

4.3 Τα αποτελέσματα της έρευνας   

 

4.3.1 Προφίλ του δείγματος 

 

Το ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν (Γράφημα 4.3.1) συνολικά 121 εκπαιδευτικοί: 70 

άνδρες (58.7%) και 51 γυναίκες (41.3%). Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν καθηγητές πληροφορικής από τους οποίους 76 ήταν κλάδου ΠΕ19 και 45 

κλάδου ΠΕ20. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3.1 Κατανομή του δείγματος ως προς το φύλλο 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (62.8%) είχε ηλικία (Γράφημα 4.3.2) μεταξύ 40 και 

50. Το 26.4 % των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών είχε ηλικία μεταξύ 30 και 39, ενώ το 

10.7% ήταν πάνω από 50 χρονών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3.2 Κατανομή του δείγματος ως προς την ηλικία 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο κατά το 

σχολικό έτος 2016-2017 ήταν τοποθετημένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ 
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Διδακτική εμπειρία 

υπήρχαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε περισσότερους του ενός τύπου σχολείου 

καθώς το αθροιστικό ποσοστό των απαντήσεων ξεπέρασε το 100 (Γράφημα 4.3.3). 

 

Γράφημα 4.3.3 Κατανομή του δείγματος ως προς τον τύπο σχολείου που υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί το Σχ. έτος 2016-2017 

 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε διδακτική εμπειρία (Γράφημα 4.3.4) πάνω από 

10 δέκα χρόνια. Από το σύνολο των ερωτηθέντων οι 91 (75.2%) είχαν διδακτική 

εμπειρία από 10 έως 19 έτη, οι 24 (19.8%) μεταξύ 20 και 30, ενώ μόνο 6 εκπαιδευτικοί 

(5%) είχαν προϋπηρεσία κάτω από 10 χρόνια.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3.4 Κατανομή του δείγματος ως προς τη διδακτική εμπειρία  

 

Σε ό,τι αφορά τα επιπλέον προσόντα που είχαν οι εκπαιδευτικοί (Γράφημα 4.3.5), 

σημαντικό ποσοστό (57%) κατείχε έναν επιπρόσθετο τίτλο σπουδών, ενώ το 43% 

κανένα. Το 47,1% των εκπαιδευτικών κατείχε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, ενώ 

μόλις το 5.8% είχε διδακτορικό, το 8.3%, δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, το 1.7% δεύτερο πτυχίο 

ΑΤΕΙ και το 1.7% άλλες σπουδές. Χαρακτηριστικό του δείγματος ήταν ότι αρκετοί 

εκπαιδευτικοί κατείχαν περισσότερους από έναν επιπρόσθετους τίτλους σπουδών 

καθώς το αθροιστικό ποσοστό ξεπέρασε το 100% (107.4%). 
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Γράφημα 4.3.5 Επιπλέον σπουδές 

Ως προς την επιμόρφωση τους (Γράφημα 4.3.6), το 47.1% των εκπαιδευτικών (57 

εκπαιδευτικοί) έχει αποκτήσει πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, ενώ το 52.9% (64 

εκπαιδευτικοί) δεν είχαν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3.6 Κατανομή του δείγματος ως προς την Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις 

ΤΠΕ 

 

 

4.3.2.Ανάλυση των δεδομένων 

 

4.3.2.1 Απόψεις εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς την αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

 

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

απαντήσουν σε ποιον τύπο σχολείου και κατ΄ επέκταση σε ποια ηλικιακή ομάδα 

ενδείκνυται να αξιοποιηθεί η ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού (Πίνακας 4.3.1). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η 

ψηφιακή αφήγηση μπορεί αξιοποιηθεί καλύτερα σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και 

σε ηλικίες μαθητών από 12 έως 15 χρονών, καθώς το 83.4% «συμφωνεί» (44.6%) και 

«συμφωνεί απόλυτα» (38.8%). Το ίδιο υψηλό ποσοστό (81.9%) συνολικά «συμφωνεί» 
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και «συμφωνεί απόλυτα» ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και σε ηλικιακές ομάδες 9 ως 

11 ετών. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρεί ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

αξιοποιηθεί («συμφωνεί» & «συμφωνεί απόλυτα») στην Α΄ τάξη Λυκείου κυμάνθηκε 

στο 67.8%, ενώ στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου 61.1%. Σε μεγαλύτερες 

τάξεις του Λυκείου το ποσοστό κυμάνθηκε στο 61,1%, ενώ στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού 52.1%. Οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

αξιοποιηθεί τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά με 

βάση τις απαντήσεις φαίνεται ότι πιστεύουν πως μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα στις 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού και στο γυμνάσιο, κυρίως δηλαδή σε ηλικίες από 9 έως 

15 χρονών, ενώ λιγότερο σε ηλικίες πάνω από 15 χρονών και κάτω των 9 ετών, αλλά 

δεν αποκλείουν την αξιοποίηση της στις ηλικίες αυτές.  

Πίνακας 4.3.1 Κατανομή απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο σχολείου αξιοποίησης της ψηφιακής 

αφήγησης (Ερώτηση 1) 
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α) Στις πρώτες 

τάξεις του 

Δημοτικού 

121 3.37 0.959 2.5% (3) 18.2% (22) 27.3% (33) 43.8% (53) 8.3% (10) 

β) Στις τελευταίες 

τάξεις του 

Δημοτικού 

121 4.10 0.831 1.7% (2) 1.7% (2) 14.9% (18) 48.8% (59) 33.1% (40) 

γ) Σε όλες τις τάξεις 

του Γυμνάσιου 
121 4.21 0.752 0% (0) 1.7% (2) 14.9% (18) 44.6% (54) 38.8% (47) 

δ) Στην Α' τάξη του 

Γενικού Λυκείου  
121 3.90 1.020 1.7% (2) 8.3% (10) 22.3% (27) 33.9% (41) 33.9% (41) 

ε) Στην Α' τάξη 

Επαγγελματικού 

Λυκείου 

121 3.74 1.175 6.6% (8) 6.6% (8) 25.6% (31) 28.9% (35) 32.2% (39) 

στ) Στις 

μεγαλύτερες τάξεις 

του Γενικού και 

Επαγγελματικού 

Λυκείου 

121 3.59 1.263 8.3% (10) 10.7% (13) 26.4% (32) 23.1% (28) 31.4% (38) 

H δεύτερη ερώτηση αφορούσε τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει η αξιοποίηση της 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η ψηφιακή 

αφήγηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να προσφέρει πολλά 

παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές/τριες (Πίνακας 4.3.2). Σε όλα τα παιδαγωγικά οφέλη 

που αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο μέσος όρος (Μ) κυμάνθηκε πάνω από 

3. Οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι το μεγαλύτερο παιδαγωγικό όφελος που προσφέρει 
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είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αυτοέκφρασης των μαθητών/τριών 

καθώς συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ=3.92) συγκριτικά με τα άλλα οφέλη 

που αναφέρονται στην ερώτηση. Έκριναν, όμως, ότι συμβάλει λιγότερο στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων γραπτού λόγου μέσα από το μάθημα του προγραμματισμού (Μ=3.28), ίσως 

γιατί δίνεται περισσότερο έμφαση από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής στην 

εκμάθηση των βασικών/εννοιών του προγραμματισμού αλλά και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων προγραμματισμού και όχι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου. 

Πίνακας 4.3.2 Παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού (Ερώτηση 2) 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

μπορεί: 
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α) Να συμβάλει 

στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των 

μαθητών/τριών 

121 3.31 0.940 2.5% (3) 15.7% (19) 39.7% (48) 32.2% (39) 9.9% (12) 

β) Να συμβάλει 

στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων από 

τους μαθητέ/τριες 

121 3.59 0.972 1.7% (2) 12.4% (15) 28.9% (35) 39.7% (48) 17.4% (21) 

γ) Να ενισχύσει τη 

δημιουργικότητα και 

την αυτοέκφραση 

των μαθητών/τριών 

121 3.92 0.988 1.7% (2) 8.3% (10) 18.2% (22) 40.5% (49) 31.4% (38) 

δ) Να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της 

υπολογιστικής 

σκέψης των 

μαθητών/τριών 

121 3.59 1.006 1.7% (2) 13.2% (16) 29.8% (36) 35.5% (43) 19.8% (24) 

ε) Να συμβάλει στην 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων γραπτού 

λόγου μέσα από το 

μάθημα του 

προγραμματισμού 

121 3.28 1.074 4.1% (5) 19% (23) 37.2% (45) 24% (29) 15.7% (19) 

στ) Να συμβάλει 

στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

οπτικοακουστικού 

γραμματισμού μέσα 

από το μάθημα του 

προγραμματισμού 

121 3.73 0.856 0.8% (1) 6.6% (8) 

 

 

28.9% (35) 

 

 

46.3% (56) 17.4% (21) 

ζ) Να βελτιώσει τις 

γνώσεις των 

μαθητών και σε 

άλλα γνωστικά 

αντικείμενα 

121 3.48 1.065 2.5% (3) 19.8% (24) 21.5% (26) 39.7% (48) 16.5% (20) 
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Η ερώτηση 3 αφορούσε και πάλι τη χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε ότι η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού βελτιώνει 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες γνώσεις/δεξιότητες στις ΤΠΕ, αυξάνει το 

ενδιαφέρον και το κίνητρο των μαθητών/τριών να μάθουν προγραμματισμό, να 

επιτευχθούν καλύτερα οι μαθησιακοί στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός, και τέλος 

βελτιώνει τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμό. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που επέλεξαν «καθόλου» ή «λίγο» ήταν κάτω του 11% σε όλα τα οφέλη. Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.3.  

Πίνακας 4.3.3 Οφέλη αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη διδακτική πράξη ως προς τον προγραμματισμό και τις 

ΤΠΕ (Ερώτηση 3) 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

μπορεί: 
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α) Να αυξήσει το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών για 

τον προγραμματισμό 

και το κίνητρο τους 

για μάθηση 

121 3.69 0.922 1.7% (2) 7.4% (9) 30.6% (37) 41.3% (50) 19% (23) 

β) Να επιτευχθούν 

καλύτερα οι 

μαθησιακοί στόχοι 

που θέτει ο 

εκπαιδευτικός 

121 3.64 0.806 0% (0) 6.6% (8) 37.2% (45) 42.1% (51) 14% (17) 

γ) Να βελτιώσει τις 

δεξιότητες των 

μαθητών/τριών στον 

προγραμματισμό 

121 3.55 0.894 1.7% (2) 9.1% (11) 35.5% (43) 40.5% (49) 13.2% (16) 

δ) Να βελτιώσει τις 

υπάρχουσες 

γνώσεις/δεξιότητες 

των μαθητών/τριών 

στις ΤΠΕ 

121 3.80 0.971 0.8% (1) 9.9% (12) 24% (29) 38.8% (47) 26.4% (32) 

Η ερώτηση 4 είχε στόχο να αποτυπώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

ως προς τους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να τους αποτρέψει να αξιοποιήσουν την 

ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Όλοι οι παράγοντες που 

αναφέρονται στον Πίνακα 4.3.4 μπορούν να αποτελέσουν ανατρεπτικό παράγοντα με 

σημαντικότερο τη μονόωρη διδασκαλία του μαθήματος στο γυμνάσιο και δημοτικό και 

την υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου καθώς ο μέσος των απαντήσεων τους (Μ) 

ήταν πάνω από 4. Οι λιγότεροι σημαντικοί παράγοντες είναι η άποψη των 
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μαθητών/τριών για την ψηφιακή αφήγηση και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στο 

γραπτό λόγο, καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε «λίγο» και «αρκετά» για 

αυτές τις περιπτώσεις.  

Πίνακας 4.3.4 Παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού (Ερώτηση 4) 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού; 
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α) Η μονόωρη 

διδασκαλία του 

μαθήματος 

πληροφορικής στο 

Γυμνάσιο και στις 

ΤΠΕ στο Δημοτικό 

121 4.37 0.886 1.7% (2) 2.5% (3) 9.9% (12) 28.9% (35) 57% (69) 

β) Η υλικοτεχνική 

υποδομή του 

εργαστηρίου 

121 4.07 0.950 1.7%(2) 5.8%(7) 14% (17) 40.5% (49) 38% (46) 

γ) Η έλλειψη 

επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών 

πληροφορικής σε 

θέματα ψηφιακής 

αφήγησης (όπως 

στάδια δημιουργίας 

μιας ψηφιακής 

αφήγησης, 

προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα που την 

υποστηρίζουν) 

121 3.87 0.957 0%(0) 8.3% (10) 28.1% (34) 32.2% (39) 31.4% (38) 

δ) Η άποψη των 

μαθητών/τριών για την 

ψηφιακή αφήγηση 

121 3.01 1.068 7.4% (9) 25.6% (31) 33.9% (41) 24.8% (30) 8.3% (10) 

ε) Οι δεξιότητες των 

μαθητών/τριών στο 

γραπτό λόγο 
121 3.12 1.085 8.3% (10) 19% (23) 33.9% (41) 29.8 (36) 9.1 (11) 

στ) Η βαθμίδα 

εκπαίδευσης στην 

οποία αξιοποιείται 

121 3.65 0.998 3.3% (4) 9.9% (12) 23.1% (28) 45.5% (55) 18.2% (22) 

ζ) Η διδακτέα ύλη του 

μαθήματος 
121 3.74 1.039 3.3% (4) 8.3% (10) 25.6% (31) 37.2% (45) 25.6% (31) 

Οι ερωτήσεις 5,6,7,8  αφορούσαν το προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο θεωρούν 

πιο κατάλληλο ανά τάξη (Γράφημα 4.3.7). Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν περισσότερο από 

ένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που θεωρούν κατάλληλα για κάποια τάξη, καθώς 

το άθροισμα των ποσοστών για τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που αναφέρονται 

στην ερώτηση είναι μεγαλύτερο του 100. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων το 
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Scratch θεωρείται καταλληλότερο για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού καθώς και 

για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Το Alice και το Kodu για την Γ΄ γυμνασίου, την Α΄ 

τάξη του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Για το Looking Glass δεν φαίνεται 

ξεκάθαρα σε ποια τάξη είναι καταλληλότερο να χρησιμοποιηθεί, υπάρχει ένα 

προβάδισμα στην Γ΄ γυμνασίου. Για το συγκεκριμένο λογισμικό υπήρχε και μικρό 

ποσοστό (7.7%) εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι δεν το γνωρίζουν. Για το Alice και το 

Kodu υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που δήλωσε ότι δεν το έχει χρησιμοποιήσει.. Στις 

μικρότερες τάξεις του δημοτικού κανένα από τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που 

περιελάμβανε η ερώτηση δε θεωρήθηκε κατάλληλο με εξαίρεση το Scratch που 

συγκέντρωσε το 24%. 

 

Γράφημα 4.3.7 Προγραμματιστικό περιβάλλον και βαθμίδα εκπαίδευσης αξιοποίησης 

της ψηφιακής αφήγησης (Ερωτήσεις 5,6,7,8) 

 

Στην ερώτηση 9 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν κάποιο άλλο 

λογισμικό που πιστεύουν ότι είναι κατάλληλο για την αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης στον προγραμματισμό. Η ερώτηση ήταν προαιρετική και οι εκπαιδευτικοί 

πρότειναν και αλλά λογισμικά εκτός από προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Τα 

λογισμικά που έχουν προτείνει είναι: Ίσως ψηφιακά κόμικς για αρχή, GreenFoot(java) 

στο Λύκειο Moodle, run macro, AppInventor, scratch junior, stykz, Logo, StarLogo 

TNG, Blockly, storybird. 
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3 3,2 3,4 3,6 3,8

Μέσος όρος (Μ) 

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 
προγραμματισμού υποστηρίζει:  

Τη Διαθεματική προσέγγιση 
της γνώσης 
Την προσωπική μάθηση 

Τον εποικοδομιτισμό 

Την ανακαλυπτική μάθηση 

Τη συνεργατική μάθηση 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως διδακτική 
προσέγγιση για την εκμάθηση 
του προγραμματισμού σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με 
τη χρήση κατάλληλου 
προγραμματιστικού 
περιβάλλοντος όπως το 
ScratchJr 

Στην ερώτηση 10 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν κατά πόσο 

συμφωνούσαν με την άποψη ότι ο προγραμματισμός μπορεί να διδαχθεί σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μέσω της ψηφιακής αφήγησης και με τη χρήση κατάλληλου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος όπως το ScratchJr (Γράφημα 4.3.8). Η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών (53.5%) θεωρεί ότι μπορεί να αξιοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι «συμφωνεί» και «συμφωνεί 

απόλυτα» Ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών δεν είχε ξεκάθαρη άποψη (33.1%), 

καθώς απάντησε ότι «ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί». 

Γράφημα 4.3.8 Κατανομή απαντήσεων της αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στην 

προσχολική ηλικία (Ερώτηση 10) 

 

Στην ερώτηση 11 οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού υποστηρίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό (Γράφημα 

4.3.9): την προσωπική και αποκαλυπτική μάθηση, τον εποικοδομιτισμό και τη 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς ο μέσος όρος (Μ) των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών κυμάνθηκε πάνω από 3.6. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ψηφιακή 

αφήγηση υποστηρίζει σε μικρότερο βαθμό τη συνεργατική μάθηση καθώς ο μέσος όρος 

(Μ) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών κυμάνθηκε στο 3.27 κάτι που πλησιάζει στην 

τιμή «αρκετά». 

Γράφημα 4.3.9 Αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού και μάθηση (Ερώτηση 11) 
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Η ερώτηση 12 αφορούσε το εάν η ψηφιακή αφήγηση συμβάλει στην ευκολότερη 

αντιμετώπιση των γνωστικών δυσκολιών στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

(Πίνακας 4.3.5). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι βοηθάει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των γνωστικών δυσκολιών, καθώς οι μαθητές/τριες 

συνθέτουν προγράμματα που συνδέονται με την καθημερινότητα τους αλλά και γιατί 

χρησιμοποιούν οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (5%) 

«διαφώνησαν απόλυτα» και «απλά διαφώνησαν», ενώ ο μέσος όρος (Μ) και στους δύο 

αυτούς λόγους πλησιάζει την τιμή «πολύ». 

Πίνακας 4.3.5 Κατανομή απαντήσεων ως προς την αντιμετώπιση των γνωστικών δυσκολιών στον προγραμματισμό 

από την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού (Ερώτηση 12)  

H αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού βοηθάει στην 

ευκολότερη αντιμετώπιση των γνωστικών δυσκολιών καθώς: 
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α) Επιτρέπει στους 

μαθητές/τριες να 

συνθέσουν 

προγράμματα για 

θέματα που 

συνδέονται με την 

καθημερινότητα και 

τα ενδιαφέροντά 

τους, σε αντίθεση με 

το συμβατικό τρόπο 

διδασκαλίας 

121 3.91 0.785 1.7% (2) 3.3% (4) 15.7% (19) 61.2% (74) 18.2% (22) 

β) Χρησιμοποιούνται 

οπτικά περιβάλλοντα 

προγραμματισμού σε 

αντίθεση με τις 

γλώσσες 

προγραμματισμού 

γενικού σκοπού 

121 3.99 0.801 1.7% (2) 3.3% (4) 12.4% (15) 59.5% (72) 23.1% (28) 

Με την ερώτηση 13 τέθηκε στους εκπαιδευτικούς το θέμα του εάν η αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού δυσκολεύει στη μετάβαση 

των μαθητών/τριών σε πιο σύνθετες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python 

(Γράφημα 4.3.10). Στο ερώτημα αυτό ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ) κυμάνθηκε 

στο 2.92 κάτι που πλησιάζει την τιμή «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ». Αυτό 

αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το θέμα αυτό. H 

τυπική απόκλιση των απαντήσεων ήταν πάνω από 1, κάτι που αναδεικνύει διασπορά 

απαντήσεων. Συγκεκριμένα, το 34.7% δήλωσε ότι «ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί». 
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H αξιοποίηση της ψηφιακής 
αφήγησης στη διδασκαλία και 
εκμάθηση του 
προγραμματισμού δυσκολεύει 
τη μετάβαση των 
μαθητών/τριών σε πιο 
σύνθετες γλώσσες 
προγραμματισμού όπως η 
Python 

Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (5.8%) «διαφώνησαν απόλυτα» με την άποψη αυτή, ενώ 

αρκετοί (32.2%) διαφώνησαν. To 7.4% των εκπαιδευτικών «συμφώνησε απόλυτα», ενώ 

το 19.8% απλά «συμφώνησε». 

Γράφημα 4.3.10 Αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού και μετάβαση σε πιο σύνθετες γλώσσες προγραμματισμού όπως η 

Python (Ερώτηση 13) 

Η ερώτηση 14 ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το βαθμό που 

πιστεύουν ότι οι μαθητές/τριες θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν συγκεκριμένες 

προγραμματιστικές έννοιες/δομές δημιουργώντας μια ψηφιακή αφήγηση (Πίνακας 

4.3.6). Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές/τριες θα κατανοήσουν σε αρκετό 

βαθμό όλες τις προγραμματιστικές έννοιες/δομές που αναφέρονται στην ερώτηση αυτή 

αλλά με διαφορετικό βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί  πιστεύουν ότι θα κατανοήσουν αλλά και 

θα εφαρμόσουν σε μικρότερο βαθμό τις συναρτήσεις/διαδικασίες καθώς ο μέσος όρος 

(Μ) των απαντήσεων κυμάνθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις άλλες 

έννοιες/δομές που αναφέρονται στην ερώτηση.  

Πίνακας 4.3.6 Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης και προγραμματιστικές έννοιες/δομές (Ερώτηση 14) 
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α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και 

μηνυμάτων 

121 3.68 0.906 0% (0) 10.7% (13) 29.8% (36) 40.5% (49) 19% (23) 

β) Ανάθεση τιμής 121 3.62 0.878 0% (0) 9.1% (11) 37.2% (45) 36.4% (44) 17.4% (21) 

γ) Μεταβλητές 121 3.53 0.837 0% (0) 8.3% (10) 44.6% (54) 33.1% (40) 14% (17) 

δ) Δομές επανάληψης 

(ΓΙΑ, ΌΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 

121 3.71 0.978 2.5% (3) 8.3% (10) 26.4% (32) 41.3% (50) 21.5% (26) 

ε) Δομές επιλογής 

(εντολές ΑΝ) 
121 3.84 0.913 1.7% (2) 5% (6) 25.6% (31) 43% (52) 24.8% (30) 

στ) Λογικοί τελεστές 121 3.45 0.949 1.7% (2) 13.2% (16) 37.2% (45) 33.9% (41) 14% (17) 

ζ) 

Συναρτήσεις/διαδικασίες 
121 3.14 1.171 6.6% (8) 26.4% (32) 28.9% (35) 22.3% (27) 15.7% (19) 
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Η ερώτηση 15 ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το βαθμό που 

πίστευαν ότι οι μαθητές/τριες θα κατανοούσαν και θα εφάρμοζαν συγκεκριμένες 

προγραμματιστικές έννοιες/δομές δημιουργώντας ένα παιχνίδι. Οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι οι μαθητές/τριες θα κατανοήσουν σε μεγάλο βαθμό τις προγραμματιστικές 

έννοιες/δομές που αναφέρονται στην ερώτηση αυτή με εξαίρεση τις 

συναρτήσεις/διαδικασίες όπου ο μέσος όρος (Μ) των απαντήσεων είναι χαμηλότερος 

σε σχέση με τις άλλες έννοιες/δομές που αναφέρονται στην ερώτηση αυτή. Στον 

Πίνακα 4.3.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  

Πίνακας 4.3.7 Δημιουργία παιχνιδιών και προγραμματιστικές έννοιες/δομές (Ερώτηση 15) 
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α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και 

μηνυμάτων 
121 3.93 0.384 0% (0) 4.1% (5) 25.6% (35) 43% (52) 27.3% (33) 

β) Ανάθεση τιμής 
121 3.86 0.820 0% (0) 4.1% (5) 28.9% (35) 43.8% (53) 23.1% (28) 

γ) Μεταβλητές 
121 3.84 0.885 0% (0) 6.6% (8) 28.1% (34) 39.7% (48) 25.6% (31) 

δ) Δομές επανάληψης 

(ΓΙΑ, ΌΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 

121 3.98 0.899 0% (0) 5.8% (7) 24% (29) 37.2% (45) 33.1% (40) 

ε) Δομές επιλογής 

(εντολές ΑΝ) 121 4.11 0.845 0% (0) 4.1% (5) 18.2% (22) 40.5% (49) 37.2% (45) 

στ) Λογικοί τελεστές 
121 3.80 0.971 0.8% (1) 8.3% (10) 28.9% (35) 33.9% (41) 28.1% (34) 

ζ) 

Συναρτήσεις/διαδικασίες 121 3.57 1.109 1.7% (2) 17.4% (21) 29.8% (36) 24.8% (30) 26.4% (32) 

 

Από τη σύγκριση των μέσων όρων των Πινάκων 4.3.6 και 4.3.7 φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η δημιουργία παιχνιδιών κατά τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού βοηθάει περισσότερο συγκριτικά με τη δημιουργία μιας ψηφιακής 

αφήγησης στην κατανόηση και εφαρμογή βασικών εννοιών και δομών του 

προγραμματισμού. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 4.3.11. 
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Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στη δημιουργία μια ψηφιακής αφήγησης 
και ενός παιχνιδιού στη διδασκαλία του προγραμματισμού ως προς τις 

έννοιες/δομές  που κατανοούν/εφαρμόζουν οι μαθητές/τριες  

Ανάθεση δραστηριότητας 
δημιουργίας ψηφιακής 
αφήγησης στη διδασκαλία του 
προγραμματισμού 

Ανάθεση δραστηριότητας 
δημιουργίας παιχνιδιού στη 
διδασκαλία του 
προγραμματισμού 

Γράφημα 4.3.11 Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στη δημιουργία μιας ψηφιακής 

αφήγησης και ενός παιχνιδιού στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

 

Με την ερώτηση 16 τέθηκε στους εκπαιδευτικούς το θέμα του εάν ο τρόπος που 

εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός την ψηφιακή αφήγηση (π.χ ψηφιακή ιστορία με ελεύθερο 

θέμα, με θέμα που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός, έτοιμες σκηνές κ.λ.π) αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για να αυξήσει το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια τους κατά την 

ενασχόληση τους με τον προγραμματισμό αλλά και ποιες προγραμματιστικές 

έννοιες/δομές θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες (Πίνακας 4.3.8). Η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι ο τρόπος που εφαρμόζει ο διδάσκων την 

ψηφιακή αφήγηση αποτελεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό σημαντικό παράγοντα για την 

κατανόηση και εφαρμογή των βασικών εννοιών/δομών από τους μαθητές/τριες, αφού η 

μειοψηφία των εκπαιδευτικών (5.8%) δήλωσε «καθόλου» και «λίγο». Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών (38.8%) δήλωσε «πολύ», ενώ σημαντικά ήταν τα ποσοστά 

στο «αρκετά» (32.2%) και στο «πάρα πολύ» (23.1%). 

Πίνακας 4.3.8 Σχέση τρόπου δημιουργίας της ψηφιακής αφήγησης από τους μαθητές/τριες και αύξηση του 

ενδιαφέροντος και ποιες προγραμματιστικές έννοιες/δομές που θα κατανοήσουν και θα χρησιμοποιήσουν 

(Ερώτηση 16) 
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121 3.79 0.887 0.8% (1) 5% (6) 32.2% (39) 38.8% (47) 23.1% (28) 
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Στην ερώτηση 17 οι εκπαιδευτικοί επίσης απάντησαν ότι και το είδος της ψηφιακής 

αφήγησης που δημιουργούν οι μαθητές/τριες (Πίνακας 4.3.9) αποτελεί σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό σημαντικό παράγοντα που συντελεί στο να αυξήσει το ενδιαφέρον και 

την αυτενέργεια τους κατά την ενασχόληση τους με τον προγραμματισμό αλλά και 

ποιες προγραμματιστικές έννοιες/δομές θα εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες καθώς η 

πλειοψηφία (68.6%) απάντησε «πολύ» και «παρά πολύ». Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί 

(4.1%) επέλεξαν «καθόλου» και «λίγο», ενώ το 27.3% απάντησε «αρκετά». 

Πίνακας 4.3.9 Σχέση είδους ψηφιακής αφήγησης που δημιουργείται από τους μαθητές/τριες και αύξηση του 

ενδιαφέροντος καθώς και προγραμματιστικές έννοιες/δομές που θα χρησιμοποιήσουν (Ερώτηση 17)  

 

Με την ερώτηση 18 τέθηκε στους εκπαιδευτικούς το θέμα του εάν η ψηφιακή αφήγηση 

ενδείκνυται να αξιοποιηθεί, αφότου οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί τις βασικές 

έννοιες/δομές του προγραμματισμού (Πίνακας 4.3.10). Η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών (52.9%) συμφώνησε ότι η ψηφιακή αφήγηση ενδείκνυται να αξιοποιηθεί 

αφότου οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί τις βασικές έννοιες/δομές του 

προγραμματισμού. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (25.6%) είχε ουδέτερη άποψη, αφού 

απάντησε «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ». Η μειοψηφία των εκπαιδευτικών (21.5%) 

«διαφώνησε» και «διαφώνησε απόλυτα».  

Πίνακας 4.3.10 Κατανομή απαντήσεων ως προς την άποψη ότι η ψηφιακή αφήγηση ενδείκνυται να εφαρμοστεί, 

αφότου οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί τις βασικές έννοιες/δομές του προγραμματισμού (Ερώτηση 18)  

4.3.2.2 Βαθμός αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού  

Η ερώτηση 19 αφορούσε το αν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής επιλέγουν να αναθέτουν 
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121 3.84 0.817 0.8% (1) 3.3% (4) 27.3% (33) 47.9% (58) 20.7% (25) 
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121 3.39 0.961 1.7% (2) 19.8% (24) 25.6% (31) 43.8% (53) 9.1% (11) 
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στους μαθητές/τριες δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης κατά τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού (Πίνακας 4.3.11). Στην ερώτηση αυτή υπήρχε μεγάλη διασπορά 

απαντήσεων, καθώς η τυπική απόκλιση κυμάνθηκε πάνω από το 1 (SD=1.315). Από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σε μικρό 

βαθμό την ψηφιακή αφήγηση στη διδακτική τους πρακτική. Ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (Μ) κυμάνθηκε στο 2.52 που είναι κάτω από την τιμή αρκετά. Η 

μειοψηφία των εκπαιδευτικών (27.2%) δήλωσε ότι αξιοποιεί την ψηφιακή αφήγηση στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού και αναθέτει στους μαθητές δραστηριότητες 

ψηφιακής αφήγησης «πολύ» και «πάρα πολύ». Το 31.4% δήλωσε ότι δε τη 

χρησιμοποιεί, το 14.9% τη χρησιμοποιεί «λίγο», ενώ το 26.4% «αρκετά». 

Πίνακας 4.3.11 Βαθμός αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού από τους 

εκπαιδευτικούς πληροφορικής (Ερώτηση 19) 

Στην ερώτηση 20 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής να δηλώσουν το 

βαθμό στον οποίο ενσωματώνουν δραστηριότητες δημιουργίας παιχνιδιού από τους 

μαθητές/τριες κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού (Πίνακας 4.3.12). Από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό αυτού του είδους δραστηριότητες. Ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ) 

κυμάνθηκε στο 3.54 που είναι πάνω από την τιμή αρκετά. Η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών (82.4%) αναθέτει δραστηριότητες δημιουργίας παιχνιδιού «αρκετά» 

(33.1%), «πολύ» (25.6%) και «πάρα πολύ» (24%). 

Πίνακας 4.3.12 Βαθμός αξιοποίησης της δημιουργίας παιχνιδιού στη διδασκαλία του προγραμματισμού από τους 

εκπαιδευτικούς πληροφορικής (Ερώτηση 20) 

Η ερώτηση 21 διερευνούσε το αν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής χρησιμοποιούν γενικά 

εργαλεία ψηφιακής αφήγησης όπως Storyboardthat, Utellstory, Storybird κ.λ.π. 
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121 2.57 1.315 31.4% (38) 14.9% (18) 26.4% (32) 19.8% (24) 7.4% (9) 
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121 3.54 1.088 2.5% (3) 14.9% (18) 33.1% (40) 25.6% (31) 24% (29) 
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(Γράφημα 4.3.12). Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής χρησιμοποιούν τα εργαλεία σε 

μικρό βαθμό, καθώς η πλειονότητα (54.5%) τα χρησιμοποιεί «λίγο» (31.4%) και 

«αρκετά» (23.1%). Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (6.6%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν σε 

«πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό αυτά τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της 

πληροφορικής. Μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (9.1%) τα χρησιμοποιεί σε «μεγάλο 

βαθμό», ενώ το 29.8% δεν τα χρησιμοποιεί..  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3.12 Χρήση γενικών εργαλείων ψηφιακής αφήγησης στη διδακτική 

πρακτική από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (Ερώτηση 21) 

 

4.3.2.3 Βαθμός κατάρτισης των εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς την 

ψηφιακή αφήγηση  

 

Με την ερώτηση 22 διερευνήθηκαν οι γνώσεις/δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής ως προς την ανάπτυξη μιας ψηφιακής αφήγησης (Πίνακας 4.3.13). Η 

ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών γνώριζε την 

ψηφιακή αφήγηση, όχι όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής (71%) αξιολόγησε τις γνώσεις/δεξιότητες ως προς την 

ανάπτυξη μιας αφήγησης «λίγο έως «αρκετά καλές» Μόνο το 2.5% των εκπαιδευτικών 

χαρακτήρισε «άριστες» τις γνώσεις του, το 16.5% «πολύ καλές», το 9.9% τις 

χαρακτήρισε «καθόλου καλές». 

Πίνακας 4.3.13 Αξιολόγηση των γνώσεων/δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς την ανάπτυξη μιας 

ψηφιακής αφήγησης (Ερώτηση 22) 
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4.3.2.4 Πρόθεση αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης από τους εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής 

 

Η ερώτηση 23 διερευνούσε αν οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόθεση να την αξιοποιήσουν 

μελλοντικά (Γράφημα 4.3.13). Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια θετική στάση για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού, αφού η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (74.4%) δήλωσαν οι είναι 

διατεθειμένοι να αξιοποιήσουν την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού, ενώ μόνο το 25.6% των εκπαιδευτικών δε σκοπεύουν να 

ενσωματώσουν δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού . 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.3.13 Πρόθεση εκπαιδευτικών πληροφορικής για αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού (Ερώτηση 23) 

 

4.3.2.5 Αποτελεσματικότητα αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού  

 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις (24,25,26,27,28,29) που απευθυνόταν 

στους εκπαιδευτικούς που είχαν αξιοποιήσει την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού. Τις ερωτήσεις αυτές συμπλήρωσαν 83 εκπαιδευτικοί πληροφορικής. 

Η ερώτηση 24 αφορούσε την τάξη όπου εφάρμοσαν τη διδακτική τους παρέμβαση 

(Γράφημα 4.3.14). Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν σε όλες τις τάξεις την ψηφιακή 

αφήγηση αλλά με διαφορετικό βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν μια διδακτική 

παρέμβαση περισσότερο στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (46.3%). Η Γ΄ 

γυμνασίου επιλέχθηκε σε ποσοστό 34.1% . Η Α΄ τάξη γενικού λυκείου σε ποσοστό 

30.5%. Στις υπόλοιπες τάξεις τα ποσοστά ήταν μικρότερα. Οι πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού επιλέχθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό (11%) καθώς δεν προβλέπεται η 

διδασκαλία του προγραμματισμού στις τάξεις αυτές. Τέλος, το 3.6% αξιοποίησε την 

ψηφιακή αφήγηση σε άλλες τάξεις από αυτές που αναφέρονταν στην ερώτηση: 

εσπερινό γυμνάσιο, Γ΄ τάξη επαγγελματικού λυκείου, σε ιδιωτικό γυμνάσιο. 
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Γράφημα 4.3.14 Τάξη όπου αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής την ψηφιακή 

αφήγηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού (Ερώτηση 24) 

 

Η ερώτηση 25 αφορούσε το ποιο προγραμματιστικό περιβάλλον χρησιμοποίησαν οι 

εκπαιδευτικοί για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού (Γράφημα 4.3.15). Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει 

ότι το Scratch ήταν το κύριο προγραμματιστικό περιβάλλον που επιλέχθηκε από το 

91.6% των εκπαιδευτικών. Το Looking Glass χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα (7.2%), ενώ 

αρκετοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν το Alice (25.3%) και το Kodu (21.7%). Μικρός 

αριθμός εκπαιδευτικών (6%) ανάφερε και άλλα λογισμικά που χρησιμοποίησε στη 

διδακτική παρέμβαση του: ComicStripCreator, App Inventor, Storybird. Τέλος, οι 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν περισσότερα από ένα λογισμικά καθώς το άθροισμα των 

ποσοστών είναι παραπάνω από 100. 

Γράφημα 4.3.15 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής 

(Ερώτηση 25) 
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Η ερώτηση 26 αφορούσε το πόσες ώρες αφιέρωσαν οι εκπαιδευτικοί για τη διδακτική 

τους παρέμβαση. Από τους 83 εκπαιδευτικούς που απάντησαν ότι αξιοποίησαν την 

ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (49.4%) δήλωσε ότι αφιέρωσε πάνω από 5 διδακτικές ώρες, το 12% 

δήλωσε ότι αφιέρωσε μόνο 2 ώρες, το 18.1% 3 ώρες και το 20.5% δήλωσε ότι 

αφιέρωσε 4 ώρες. Δεν υπήρχε κανένας εκπαιδευτικός που να αφιερώσει μόνο μία ώρα. 

Η ερώτηση 27 αφορούσε το αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που έθεσαν οι 

εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα (Πίνακας 4.3.14), δεν υπήρχε κανένας εκπαιδευτικός που 

να δήλωσε ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του, ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

δήλωσε ότι oι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν σε «μικρό» βαθμό δεν ξεπέρασε το 5%. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έκρινε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε «αρκετό» 

βαθμό (50.6%) και σε «μεγάλο» βαθμό (38.6%). Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού βοηθάει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό στην επίτευξη των 

διδακτικών στόχων που θέτουν. 

Πίνακας 4.3.14 Βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων από την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού (Ερώτηση 27) 

 

Στόχος της ερώτησης 28 ήταν να αποτυπώσει τις προγραμματιστικές δομές με τις 

οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές/τριες στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης 

(Γράφημα 4.3.16). Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες 

ασχολήθηκαν σχεδόν με όλες τις έννοιες/δομές που αναφέρονταν στην ερώτηση, 

περισσότερο ασχολήθηκαν με την «Εμφάνιση τιμών και μηνυμάτων» (84.3%) και 

Δομές επανάληψης (72.3%). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί και σε αυτή την ερώτηση 

επέλεξαν περισσότερες από μια έννοιες/δομές καθώς το άθροισμα των ποσοστών είναι 

παραπάνω από 100. 
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77 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Προγραμματιστικές έννοιες/δομές με τις οποίες ασχολήθηκαν οι 
μαθητές στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης  

Εμφάνιση τιμών μεταβλητών 
και μηνυμάτων 

Ανάθεση τιμής 

Μεταβλητές 

Δομές επαναληψης (ΓΙΑ. ΟΣΟ, 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 

Δομές επιλογής (εντολές ΑΝ) 

Άλλο  

Γράφημα 4.3.16 Προγραμματιστικές έννοιες/δομές με τις οποίες ασχολήθηκαν οι 

μαθητές/τριες στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης (Ερώτηση 28) 

 

Η ερώτηση 29 αφορούσε την ανταπόκριση των μαθητών/τριών κατά την ενασχόληση 

τους με τη ψηφιακή αφήγηση στη διάρκεια του μαθήματος του προγραμματισμού 

(Πίνακας 4.3.15). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (80.7%) δήλωσε ότι η 

ανταπόκριση ήταν θετική. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (6%) δήλωσαν ότι η ανταπόκριση 

των μαθητών/τριών ήταν «αδιάφορη», ενώ το 13.3% δήλωσε ότι η ανταπόκριση τους 

ήταν «μέτρια». Τέλος, δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί που να δηλώσουν ότι η ανταπόκριση 

των μαθητών ήταν «αρνητική». 

Πίνακας 4.3.15 Ανταπόκριση των μαθητών/τριών κατά την ενασχόληση τους με την ψηφιακή αφήγηση στον 

προγραμματισμό (Ερώτηση 29) 

 

 

4.3.2.6 Σχόλια και παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών πληροφορικής 

 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου (Ερώτηση 30) ήταν προαιρετική και 

ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να διατυπώσουν την άποψη τους ως προς την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 
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83 4,07 0.838 0%(0) 6% (5) 13.3% (11) 48.2% (40) 32.5% (27) 
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προγραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί σχολίασαν ότι: 

- Αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, αλλά χρειάζεται 

χρόνο και καλό εργαστήριο, γιατί αρκετά λογισμικά έχουν απαιτήσεις σε 

υπολογιστικούς πόρους. 

- Είναι καλό να επιχειρηθεί από συναδέλφους και στις τάξεις του Δημοτικού. 

- Χρειάζεται να υπάρχει. 

- Σταδιακά οι μαθητές θα πρέπει να περάσουν σε ψευδογλώσσα και κώδικα. 

- Να μην είναι μια ρηχή διαδικασία αλλά να προχωράει σε μη γραμμικές 

υπέρ-αφηγήσεις (Hypernarratives), ιεραρχικής δομής ή δομής δικτύου. 

- Η προσέγγιση εξαρτάται από τη βαθμίδα που φοιτούν οι μαθητές και την 

προϋπάρχουσα ενασχόλησή τους. 

 

4.4 Συμπεράσματα έρευνας εκπαιδευτικών πληροφορικής 

 

Σε αυτήν την ενότητα καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής και δίνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που είχε στόχο να 

διερευνήσει η έρευνα αυτή. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να αποτυπώσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών. Ο στατιστικός έλεγχος χ
2
 (Pearson’s Chi-Square Test) έδειξε ότι οι 

απόψεις τους δεν εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία  και τη διδακτική εμπειρία τους. Η 

ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου έδειξε ότι: 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού ενδείκνυται να εφαρμοστεί περισσότερο στις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού και σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, χωρίς να είναι τελείως αρνητικοί και για 

τις υπόλοιπες τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς 

συγκέντρωσαν ικανοποιητικά ποσοστά. Επίσης, δεν αποκλείουν την αξιοποίηση της 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση 

κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος όπως το ScrtachJr. 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού μπορεί να συμβάλει αρκετά στην ανάπτυξη: της κριτικής σκέψης, 

της υπολογιστικής σκέψης, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιοτήτων 

οπτικοακουστικού γραμματισμού. Επιπλέον, βελτιώνει σε αρκετό βαθμό τις γνώσεις των 

μαθητών/τριών και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να 

ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση των μαθητών/τριών, ενώ σε 
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μικρότερο βαθμό να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου μέσα από το 

μάθημα του προγραμματισμού. 

Μπορεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό να βελτιώσει τις υπάρχουσες γνώσεις/δεξιότητες των 

μαθητών/τριών στις ΤΠΕ αλλά και τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμό. 

Επιπρόσθετα, βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ευκολότερη αντιμετώπιση των 

γνωστικών δυσκολιών που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

καθώς χρησιμοποιούνται οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές/τριες να επιλύουν προβλήματα που συνδέονται με την 

καθημερινότητα τους.  

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης υποστηρίζει σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό την προσωπική και αποκαλυπτική μάθηση, τον επικοικοδομιτισμό 

και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ενώ σε αρκετό βαθμό τη συνεργατική 

μάθηση. 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς το είδος της ψηφιακής αφήγησης που δημιουργούν οι 

μαθητές/τριες καθώς και ο τρόπος που την εφαρμόζει ο διδάσκων αποτελούν σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό σημαντικούς παράγοντες στο να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την 

αυτενέργεια των μαθητών/τριών κατά την ενασχόληση τους με τον προγραμματισμό 

αλλά και ποιες έννοιες/δομές θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες. Οι 

εκπαιδευτικοί πληροφορικής πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες δημιουργίας ενός 

παιχνιδιού βοηθάνε περισσότερο από τη δημιουργία μιας αφήγησης στο να 

κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές έννοιες/δομές (μεταβλητές, δομή επανάληψης, 

δομή επιλογής, εμφάνιση τιμών/μηνυμάτων) και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν.  

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πληροφορικής συμφωνεί ότι η ψηφιακή αφήγηση 

ενδείκνυται να εφαρμοστεί, αφότου οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί τις βασικές 

έννοιες/δομές του προγραμματισμού. Δεν είχαν όμως ξεκάθαρη άποψη κατά πόσο η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές να 

ενασχοληθούν αργότερα με πιο σύνθετες γλώσσες προγραμματισμού όπως η python. 

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικοί πιστεύουν ότι ο βασικότερος παράγοντας που 

δυσχεραίνει την αξιοποίηση της στη διδασκαλία του προγραμματισμού και ειδικά για 

το Γυμνάσιο και το Δημοτικό είναι η μονόωρη διδασκαλία του μαθήματος. Εξίσου 

σημαντικοί παράγοντες είναι η υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου πληροφορικής, 

η βαθμίδα που αξιοποιείται και η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής σε θέματα ψηφιακής αφήγησης και η διδακτέα ύλη του μαθήματος. Η 

άποψη των μαθητών /τριών για την ψηφιακή αφήγηση και οι δεξιότητες τους στο 
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γραπτό λόγο είναι λιγότερο σημαντικοί παράγοντες.  

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το Scratch κυρίως ενδείκνυται για την αξιοποίηση της 

αφήγησης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου 

(ηλικίες 9 έως 15 χρονών), ενώ το Alice, το Kodu σε μαθητές/τριες της Γ΄ γυμνασίου 

και της Α΄ τάξης του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (ηλικίες από 15 χρονών και 

πάνω). Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δε 

γνώριζε το Looking Glass, ενώ για το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον δεν 

υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα ως προς την τάξη που μπορεί να αξιοποιηθεί. Επιπρόσθετα, 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί πρότειναν και άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως το 

AppInventor και το Greenfoot καθώς και γενικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης όπως το 

storybird, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού.  

Τέλος, από τα ελάχιστα σχόλια που διατύπωσαν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής στην 

τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ψηφιακή 

αφήγηση αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών. 

Χρειάζεται να υπάρχει στη διδακτική του προγραμματισμού αλλά σταδιακά οι 

μαθητές/τριες να περάσουν σε ψευδογλώσσα και κώδικα. Ο τρόπος που θα 

προσεγγιστεί εξαρτάται από τη βαθμίδα που αξιοποιείται. Επιπλέον, η δημιουργία 

διαδραστικών ψηφιακών αφηγήσεων ενδείκνυται περισσότερο αλλά χρειάζεται καλό 

εργαστήριο και αρκετό χρόνο.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να ανιχνεύσει το βαθμό που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού, το βαθμό κατάρτισης τους ως προς αυτήν και κατά πόσο αυτός 

τους επηρεάζει να την αξιοποιήσουν στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Επίσης, 

είχε στόχο να ανιχνεύσει την πρόθεσή τους να την αξιοποιήσουν μελλοντικά. Το πρώτο 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής δε γνωρίζουν 

αρκετά τι είναι η ψηφιακή αφήγηση και πώς αυτή εφαρμόζεται στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού. Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού αναθέτουν σε μικρό βαθμό δραστηριότητες 

δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης και προτιμούν περισσότερο να αναθέτουν 

δραστηριότητες όπως η δημιουργία ενός παιχνιδιού. Επιπλέον, από την ανάλυση των 

δεδομένων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούν λίγο και τα γενικά εργαλεία 

ψηφιακής αφήγησης. Ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν προβλέπεται η διδασκαλία τους 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν 

περισσότερο ως ανάθεση εργασιών στους μαθητές/τριες ή μέσω των εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων που πραγματοποιούν. 

Ο δεύτερος στόχος ήταν να προσδιορίσει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως προς την ψηφιακή αφήγηση και το βαθμό που την 

αξιοποιούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Για να διευρυνθεί αυτό 

εφαρμόστηκε ο συντελεστής Spearman rs ανάμεσα στις μεταβλητές 

«γνώσεις/δεξιότητες» και «βαθμός ανάθεσης δραστηριοτήτων ψηφιακής αφήγησης». Ο 

συντελεστής συσχέτισης ήταν 0.668 (rs=0.668**; rs>0.5; p=0.000), κάτι που 

υποδηλώνει μια υψηλή θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις 

γνώσεις/δεξιότητες και το βαθμό που εφαρμόζουν την ψηφιακή αφήγηση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. Εκπαιδευτικοί που έχουν κατάρτιση ως προς την ψηφιακή 

αφήγηση είναι πιο διατεθειμένοι να την ενσωματώσουν και στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού, ενώ η έλλειψη κατάρτισης τους περιορίζει να τη χρησιμοποιήσουν. 

Ο τρίτος στόχος ήταν να προσδιορίσει την πρόθεση των εκπαιδευτικών να 

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά την ψηφιακή αφήγηση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική 

στάση καθώς υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών είναι διατεθειμένοι να ενσωματώσουν 

μελλοντικά δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

Το ποσοστό αυτό (74.4%) είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

(68.6%) που δήλωσαν ότι την έχουν αξιοποιήσει.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς που έχουν 

ενσωματώσει την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού και είχε 

βασικό στόχο να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της. Η έρευνα έδειξε ότι η 

αξιοποίηση της ως διδακτικής προσέγγισης είχε αρκετά θετικά αποτελέσματα. Συμβάλει 

σε μεγάλο βαθμό στο να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τον 

προγραμματισμό και να τους δώσει κίνητρο να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επιπλέον, βοηθάει στο να επιτευχθούν σε αρκετό βαθμό οι διδακτικοί 

στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός. Τέλος, οι μαθητές ασχολήθηκαν με όλες τις βασικές 

έννοιες/δομές του προγραμματισμού, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό με τις δομές επανάληψης 

και την εμφάνιση τιμών μεταβλητών και μηνυμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Προτεινόμενα διδακτικά σενάρια 

 

5.1 Εισαγωγή  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δώδεκα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια για την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού. Τα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια υλοποιούνται με τη χρήση του 

Scratch και εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Πληροφορικής στο 

Γυμνάσιο.  

Επιπλέον, τα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν και 

στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού με τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Γίνεται μια 

προσπάθεια ώστε τα προτεινόμενα σενάρια να περιγράφουν διδακτικές προσεγγίσεις με 

τις οποίες η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού. Αρκετά από τα προτεινόμενα σενάρια, με τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις, μπορούν και να υλοποιηθούν και σε άλλα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. 

Τα φύλλα εργασίας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υλοποιούνται χωρίς καμία πρότερη 

γνώση στον προγραμματισμό και στοχεύουν να ενισχύσουν την αυτενέργεια των 

μαθητών/τριών μέσω της ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης (inquiry-based 

learning). Τα βοηθητικά αρχεία που χρειάζονται για την υλοποίηση των σεναρίων είναι 

διαθέσιμα σ΄ ένα φάκελο στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές/τριες. 

Τέλος, γίνεται προσπάθεια ώστε σε κάθε διδακτικό σενάριο οι μαθητές να διδαχθούν 

στο Scratch μία από τις παρακάτω βασικές προγραμματιστικές έννοιες/δομές:  

 Δομή Ακολουθίας  

 Τελεστές  

 Δομές Επανάληψης  

 Δομή Επιλογής  

 Μεταβλητές  

 Διαδικασίες με παραμέτρους 

 Λίστες 
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5.2 Προτεινόμενα Διδακτικά σενάρια 

 

5.2.1 Διδακτικό σενάριο "Ο φανταστικός μου εαυτός"  

 

5.2.1.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται συνολικά από τρία φύλλα εργασίας:  

1
ο
 φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές/τριες μέσα από δύο δραστηριότητες καλούνται να περιγράψουν το 

φανταστικό τους εαυτό.  

2
ο
 φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν στο επίσημο site του Scratch, να διαλέξουν μια 

ιστορία που τους αρέσει και να μελετήσουν τον κώδικα της. Στη συνέχεια, θα γράψουν 

ένα μικρό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου που διαθέτει το εργαστήριο όπου θα 

εξηγούν το λόγο που την επέλεξαν.  

3
ο
 φύλλο εργασίας 

Αποτελεί ένα φύλλο ελέγχου που σκοπό έχει να αξιολογήσει κατά πόσο οι 

μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει αυτά που έχουν διδαχθεί απαντώντας σε ορισμένες 

ερωτήσεις. 

 

5.2.1.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες. 

 

5.2.1.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να γνωρίζει την on line κοινότητα του Scratch  

 Να αναγνωρίζει τις βασικές περιοχές του περιβάλλοντος εργασίας του Scratch  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εξόδου  
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Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες 

εντολών Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος Scratch  

 Να χρησιμοποιεί την καρτέλα ήχων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να διαχειρίζεται τα αντικείμενα-μορφές (sprites) και τις ενδυμασίες τους στο 

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 

 Να δημιουργεί τη δική του/της αφήγηση μέσα από τον προγραμματισμό 

 Να χρησιμοποιεί την εντολή εξόδου στα προγράμματα που δημιουργεί 

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμά τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών  

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.2 Διδακτικό σενάριο "Μαθητικές Ιστορίες"  

 

5.2.2.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται συνολικά από τέσσερα φύλλα εργασίας: 

1
ο
 φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές δημιουργούν στο Scratch μια έτοιμη ιστορία που περιγράφει μια στιγμή της 

καθημερινότητας τους. Μια φίλη παροτρύνει την άλλη να πάει μαζί της έξω και 

προκειμένου να γίνει αυτό τη βοηθάει να τελειώσει μια άσκηση που είχε για το μάθημα 

της πληροφορικής. Η ιστορία αυτή αποτελείται από τρείς σκηνές τις οποίες 

δημιουργούν οι μαθητές: α) υπνοδωμάτιο, β) οθόνη υπολογιστή γ) καθιστικό. Γενικά, 

ζητείται από τους μαθητές να ζωντανέψουν την ιστορία δημιουργώντας τους διαλόγους 

με βάση τις οδηγίες και εντολές–τουβλάκια (blocks) που τους δίνονται. Επίσης, στη 

δεύτερη σκηνή που αποτελεί την οθόνη του υπολογιστή οι μαθητές/τριες καλούνται να 
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υλοποιήσουν τον αλγόριθμο «υπολογισμός ηλικίας» σε πρόγραμμα.  

2
ο
 φύλλο εργασίας 

Το δεύτερο φύλλο εργασίας περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες: 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να προσθέσουν ένα τμήμα κώδικα σ’ 

ένα μισοτελειωμένο έργο Scratch, ώστε να δημιουργήσουν ένα απλό animation που  

ζωγραφίζει ένα σπίτι. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να τροποποιήσουν ένα έτοιμο έργο 

του Scratch με σκοπό να δημιουργήσουν ένα απλό animation που δείχνει μια κοπέλα να 

χορεύει, χρησιμοποιώντας μικρότερο αριθμό εντολών. Ταυτόχρονα, ασχολούνται με τα 

εργαλεία επεξεργασίας ήχου που διαθέτει το Scratch. 

Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες αναζητούν στη μηχανή αναζήτησης google 

μια κινούμενη εικόνα τύπου gif και καλούνται στη συνέχεια να την ενσωματώσουν  στο 

Scratch.  

3
ο
 φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ένα απλό πρόγραμμα που υπολογίζει την τετραγωνική 

ρίζα και το διπλάσιο ενός αριθμού. 

4
ο
 φύλλο εργασίας 

Αποτελεί ένα φύλλο ελέγχου που σκοπό έχει να αξιολογήσει κατά πόσο οι 

μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει αυτά που έχουν διδαχθεί απαντώντας σε ορισμένες 

ερωτήσεις. 

 

5.2.2.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 5 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.2.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επανάληψης  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εισόδου/εξόδου 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της μεταβλητής 

 Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας ενός animation 
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Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Ήχοι Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Αισθητήρες, Τελεστές, Σχεδιασμοί 

πένας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης Google, ώστε να αναζητάει κινούμενες 

εικόνες στο Διαδίκτυο  

 Να δημιουργεί ένα απλό animation στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 

 Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους αριθμητικούς τελεστές 

 Να χρησιμοποιεί τις εντολές εισόδου/εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να μετατρέπει μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία εντολών σε δομή επανάληψης 

 Να χρησιμοποιεί τη δομή επανάληψης στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

ιστορίας σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.3 Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου"  

 

5.2.3.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Το διδακτικό σενάριο έχει κεντρικό θέμα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και αποτελείται 

συνολικά από τέσσερα φύλλα εργασίας: 

1
ο
 φύλλο εργασίας "Παραμύθια του Διαδικτύου" 
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια έτοιμη ιστορία που αποτελεί μια 

διαφορετική εκδοχή του παραμυθιού κοκκινοσκουφίτσα. Από το εκπαιδευτικό πακέτο 

"Μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο" (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου, 2013) χρησιμοποιήθηκαν: α) το ερώτημα «Πώς έμαθε ο Λύκος ότι η 

Κοκκινοσκουφίτσα θα πήγαινε στη γιαγιά της;» το οποίο τροποποιήθηκε στα πλαίσια 

των διαλόγων της ιστορίας β) η απάντηση στο ερώτημα αυτό.  

Οι μαθητές δημιουργούν τις σκηνές της ιστορίας, ακολουθούν τις οδηγίες που τους 

δίνονται και επιλέγουν τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks) για να ζωντανέψουν 

την ιστορία. 

2
ο
 φύλλο εργασίας"Football" 

Το δεύτερο αυτό φύλλο έχει θέμα τον εθισμό στο Διαδίκτυο. Στην ιστορία αυτή ένα 

αγόρι σκέφτεται πόσο καλά έκανε που σταμάτησε να περνάει ατέλειωτες ώρες 

παίζοντας παιχνίδια στο κινητό του και στον υπολογιστή και πήγε στην προπόνηση της 

αγαπημένης του ομάδας. 

Οι μαθητές δημιουργούν τις δύο σκηνές της ιστορίας ακολουθώντας τις οδηγίες που 

τους δίνονται. Στην τρίτη δραστηριότητα του φύλλο εργασίας ζητείται από τους 

μαθητές/τριες να απαντήσουν σε μια ερώτηση που στόχο έχει να διερευνήσει πως οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται την εντολή εάν…. τότε…. 

3
ο
 φύλλο εργασίας "Απορίες" 

Ζητείται από τους μαθητές/τριες να προσθέσουν ένα τμήμα κώδικα σ’ ένα 

μισοτελειωμένο έργο Scratch. Το έργο περιγράφει τη συζήτηση μεταξύ φίλων για μια 

λέξη- συντόμευση που έχουν ακούσει και δεν τη γνωρίζουν. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει 

να συμπληρώσουν ένα τμήμα του κώδικα που αφορά τη δομή επιλογής. 

4
ο
 φύλλο εργασίας 

Αποτελεί ένα φύλλο ελέγχου που σκοπό έχει να αξιολογήσει κατά πόσο οι 

μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει αυτά που έχουν διδαχθεί απαντώντας σε ορισμένες 

ερωτήσεις. 

 

5.2.3.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 5 διδακτικές ώρες. 

 

5.2.3.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 



88 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εισόδου/εξόδου 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της μεταβλητής 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επιλογής 

 Να αναγνωρίζει τη συνθήκη σε μια δομή επιλογής 

 Να αναγνωρίζει πότε μια συνθήκη είναι αληθής 

 Να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δομών επιλογής Αν…. τότε και Αν ….. 

τότε….. αλλιώς 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επανάληψης επανάλαβε ώσπου…. 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Αισθητήρες, Τελεστές του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός αντικειμένου-

μορφής (Sprite)  

 Να χρησιμοποιεί τις εντολές εισόδου/εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να χρησιμοποιεί τους συγκριτικούς τελεστές και τον τελεστή απόδοσης τιμής 

 Να συντάσσει μια απλή λογική έκφραση σαν συνθήκη στη δομή επιλογής 

 Να χρησιμοποιεί τη δομή επιλογής στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

ιστορίας σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να υιοθετεί μια κριτική στάση απέναντι στο Διαδίκτυο μέσα από τον 

προγραμματισμό  
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 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.4 Διδακτικό σενάριο "Δημιουργώ τη δική μου Scratch-ιστορία"  

 

5.2.4.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται συνολικά από δύο δραστηριότητες: 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να οπτικοποιήσουν ένα διάλογο από 

το σχολικό βιβλίο των Νεοελληνικών κειμένων της Γ΄ γυμνασίου. Ο διάλογος αυτός 

αφορά το ρατσισμό και πραγματοποιείται ανάμεσα σε πάτερα και κόρη.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους 

ιστορία. Μπορούν τα επιλέξουν ένα συγκεκριμένο θέμα που τους δίνεται με το 

περιβάλλον, το ρατσισμό, το bulling, την ασφάλεια στο Διαδίκτυο ή θέμα της δικής 

τους επιλογής. 

 

5.2.4.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 4-5 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.4.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Σχεδιασμοί πένας, Αισθητήρες, 

Τελεστές, Δεδομένα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να δημιουργεί ένα πολυτροπικό κείμενο μέσα από τον προγραμματισμό  

 Να σχεδιάζει μια ιστορία σε ένα Story Table 
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 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού με διαθεματικό τρόπο μέσα από το 

μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

ιστορίας σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να αποκτά κριτική στάση σε διάφορα κοινωνικά θέματα μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.5 Διδακτικό σενάριο "Μια χιονισμένη μέρα"  

 

5.2.5.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται συνολικά από δύο φύλλα εργασίας: 

1
ο
 Φύλλο εργασίας 

Στο φύλλο αυτό οι μαθητές/τριες μέσα από τρεις δραστηριότητες καλούνται να 

αφηγηθούν μια ιστορία που διαδραματίζεται σε μια χιονισμένη μέρα.  

Στις δύο πρώτες δραστηριότητες οι μαθητές ζωντανεύουν την πρώτη σκηνή με βάση τις 

οδηγίες που τους δίνονται, ώστε να φαίνεται ότι χιονίζει, να προχωράει ο μαθητής προς 

τον συμμαθητή του και να συνομιλούν. 

Στην τρίτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές/τριες να εξελίξουν την ιστορία.  

2
ο
 Φύλλο εργασίας 

Στο φύλλο αυτό οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα Story Table που θα τους βοηθήσει 

στη συνέχεια να μεταφέρουν την ιστορία τους στο Scratch. 
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5.2.5.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.5.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζονται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επανάληψης για πάντα… 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επιλογής 

 Να αναγνωρίζει τη συνθήκη σε μια δομή επιλογής 

 Να αναγνωρίζει πότε μια συνθήκη είναι αληθής 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Αισθητήρες, Τελεστές, δεδομένα του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να δημιουργεί ένα πολυτροπικό κείμενο μέσα από τον προγραμματισμό  

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να σχεδιάζει μια ιστορία σε ένα Story Table 

 Να αναπτύξει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

αφήγησης σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 
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 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.6 Διδακτικό σενάριο "Όνομα, Χώρος, Χρόνος" 

 

5.2.6.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Στο διδακτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια ιστορία 

χρησιμοποιώντας: ένα όνομα για τον ήρωα της ιστορίας, το χώρο που διαδραματίζεται 

η ιστορία, το χρόνο που διαδραματίζεται η ιστορία και ένα άλλο πρόσωπο ή 

αντικείμενο που είδε ο ήρωας της ιστορίας.  

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται συνολικά από δύο φύλλα εργασίας: 

1
ο
 Φύλλο εργασίας 

Στο φύλλο αυτό οι μαθητές πραγματοποιούν δύο δραστηριότητες:  

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές/μαθήτριες τρέχουν ένα μισοτελειωμένο έργο 

του Scratch και απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις κατανόησης σχετικά με τις μεταβλητές. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να προσθέσουν στο πρόγραμμα 

τον κατάλληλο κώδικα, ώστε ο αφηγητής της ιστορίας να ζητάει να του δώσουν ένα 

άλλο πρόσωπο ή αντικείμενο για την ιστορία που θα αφηγηθεί. 

2
ο
 Φύλλο εργασίας 

Το φύλλο αυτό αποτελείται από τρεις δραστηριότητες:  

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να γράψουν μια μικρή ιστορία 

χρησιμοποιώντας τα τέσσερα στοιχεία που ζητάει ο αφηγητής.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές δημιουργούν το Story Table. 

Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές δημιουργούν την αφήγηση τους στο Scratch. 

 

5.2.6.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 3-4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.6.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 
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πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εισόδου/εξόδου 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της μεταβλητής 

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Αισθητήρες, Τελεστές, δεδομένα του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να χρησιμοποιεί τις εντολές εισόδου/εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να δημιουργεί μεταβλητές και να τους καταχωρεί τιμές 

 Να σχεδιάζει μια ιστορία σε ένα Story Table 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

αφήγησης σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση 

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

 

 



94 

5.2.7 Διδακτικό σενάριο "Μικροί Διάλογοι"  

 

5.2.7.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού με το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας. 

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται συνολικά από τέσσερα φύλλα εργασίας: 

1
ο
 Φύλλο εργασίας 

Το πρώτο φύλλο εργασίας αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες  

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες δημιουργούν τους τρεις τίτλους που 

χρειάζονται στο πρόγραμμα ζωγραφικής του εργαστηρίου, δεδομένου ότι τo Scratch δε 

δέχεται ελληνικούς χαρακτήρες. 

Στη δεύτερη και τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες στήνουν το έργο τους 

προσθέτοντας εικόνες για τα υπόβαθρα και τα αντικείμενα (sprites) καθώς και τους 

ήχους που χρειάζονται. 

Στην τέταρτη δημιουργούν δύο motion titles. 

2
ο
 Φύλλο εργασίας  

Το φύλλο αυτό αποτελείται από δυο δραστηριότητες.  

Στην πρώτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές/τριες, αφού ακολουθήσουν τις 

οδηγίες που τους δίνονται, να οπτικοποιήσουν ένα μικρό διάλογο από το σχολικό 

βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου σχετικά με την επικοινωνία. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες δημιουργούν το τρίτο motion title 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks). 

3
ο
 Φύλλο εργασίας  

Το φύλλο αυτό αποτελείται από μία δραστηριότητα.  

Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους μαθητές/τριες οδηγίες να οπτικοποιήσουν 

ένα μικρό διάλογο από το σχολικό βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου σχετικά 

με τη φιλία με βάση τις οδηγίες που τους δίνονται. 

4
ο
 Φύλλο εργασίας 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας οι μαθητές δημιουργούν μια διαδικασία και τροποποιούν το 

έργο τους χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αντί των εντολών που δημιουργούν το εφέ 

στον τίτλο. 
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5.2.7.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.7.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εξόδου 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της διαδικασίας  

 Να ορίζει τις παραμέτρους σε μία διαδικασία 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές- τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Άλλες εντολές του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να χρησιμοποιεί την εντολή εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να δημιουργεί ένα πολυτροπικό κείμενο μέσα από το τον προγραμματισμό  

 Να δημιουργεί μια διαδικασία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

Scratch  

 Να δημιουργεί τις παραμέτρους μιας διαδικασίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού με διαθεματικό τρόπο μέσα από το 

μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

ιστορίας σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 
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 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.8 Διδακτικό σενάριο "Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-Μια βόλτα με το αστικό 50 

πολιτιστική γραμμή" 

 

5.2.8.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Σ’ αυτό το διδακτικό σενάριο ένας νέος αφηγείται τη βόλτα του στη Θεσσαλονίκη με το 

αστικό 50, το οποίο κάνει τον πολιτιστικό γύρο της. Το σενάριο αυτό αποτελείται 

συνολικά από πέντε φύλλα εργασίας. Οι μαθητές έχουν ένα αρχικό έργο που περιέχει τα 

δύο υπόβαθρα, το αντικείμενο Kai που αντιπροσωπεύει ένα νέο που αφηγείται την 

ιστορία του καθώς και το αντικείμενο bus που αντιπροσωπεύει το αστικό. Το αρχικό 

αυτό έργο οι μαθητές/τριες στη συνέχεια το επεξεργάζονται.  

1
ο
 Φύλλο εργασίας 

Στο φύλλο αυτό οι μαθητές πραγματοποιούν τρεις δραστηριότητες:  

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές αναζητούν εικόνες στο Διαδίκτυο για τέσσερις 

από τις στάσεις που κάνει το αστικό και τις εισάγουν ως αντικείμενα-μορφές (sprites). 

Στη δεύτερη δραστηριότητα δημιουργούν μια λίστα που περιέχει τα ονόματα έξι 

στάσεων από τις οποίες περνάει το αστικό 50. 

Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές δημιουργούν μια μεταβλητή με το όνομα 

bus_stop με την οποία θα προσδιορίζεται η θέση κάθε τιμής (το όνομα της στάσης) στη 

λίστα.  

2
ο
 Φύλλο εργασίας 

Οι μαθητέςτριες αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για την πρώτη στάση (Λευκός 

Πύργος). Στη συνέχεια συνδυάζουν τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks), ώστε 

το αστικό να φαίνεται ότι κινείται και φτάνει στη στάση Αψίδα του Γαλέριου 

(Καμάρα). 

3
ο
 Φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για τη δεύτερη στάση Αψίδα του 

Γαλέριου (Καμάρα). Στη συνέχεια συνδυάζουν τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια 

(blocks), ώστε ο Kai να μιλάει για τη στάση αυτή. Στη συνέχεια το αστικό θα φαίνεται 

ότι κινείται μέχρι τη στάση Πλατεία Αριστοτέλους όπου και σταματάει. 
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4
ο
 Φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για την τρίτη στάση (Πλατεία 

Αριστοτέλους). Στη συνέχεια συνδυάζουν τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks), 

ώστε ο Kai να μιλάει για την Πλατεία Αριστοτέλους. Στη συνέχεια να φαίνεται ότι το 

αστικό κινείται και, αφού περάσει τρεις στάσεις: Παλιό Δημαρχείο, Διοικητήριο, 

Εκκλησία Άγιος Δημήτριος, φτάνει στην Άνω πόλη όπου και σταματάει. 

5
ο
 Φύλλο εργασίας 

Σ’ αυτό το φύλλο οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για την Άνω Πόλη. Στη συνέχεια 

συνδυάζουν τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks), ώστε ο Kai να μιλάει για την 

Άνω Πόλη και στη συνέχεια να φαίνεται ότι το αστικό κινείται μέχρι να φτάσει στο 

τέρμα όπου και σταματάει. 

 

5.2.8.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.8.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εισόδου/εξόδου 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της δομής επιλογής 

 Να αναγνωρίζει τη συνθήκη σε μια δομή επιλογής 

 Να αναγνωρίζει πότε μια συνθήκη είναι αληθής 

 Να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δομών επιλογής Αν…. τότε και Αν ….. 

τότε….. αλλιώς 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της μεταβλητής 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της Λίστας 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Δεδομένα του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος Scratch  



98 

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να χρησιμοποιεί τις εντολές εισόδου/εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να συντάσσει μια απλή λογική έκφραση σαν συνθήκη στη δομή επιλογής 

 Να χρησιμοποιεί τη δομή επιλογής στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να δημιουργεί μεταβλητές και να τους καταχωρεί τιμές 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

αφήγησης σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση 

 Να αναπτύσσει συνθετική και κριτική ικανότητα  

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.9 Διδακτικό σενάριο "Δημιουργώ τη δική μου εικονο-ιστορία" 

 

5.2.9.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει συνολικά 

τέσσερεις δραστηριότητες. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές καλούνται 

να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία με βάση τις εικόνες που τους δίνονται.  

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνονται στους μαθητές/τριες 6 εικόνες από τη βιβλιοθήκη 

του Scratch και τους ζητείται να επιλέξουν δύο ή περισσότερες από αυτές. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα καλούνται να γράψουν σε έναν επεξεργαστή κειμένου μια 

μικρή ιστορία με βάση τις εικόνες που διάλεξαν. Η πρώτη εικόνα θα αποτελεί την αρχή 

της ιστορίας. Αφού ολοκληρώσουν τη μικρή ιστορία τους, θα της δώσουν ένα τίτλο. 

Στην τρίτη δραστηριότητα σχεδιάζουν την ιστορία τους στο Story Table και στη 

συνέχεια στην τέταρτη δραστηριότητα την υλοποιούν στο Scratch επιλέγοντας τις 
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κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks). 

 

5.2.9.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.9.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Αισθητήρες, Τελεστές, δεδομένα του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να σχεδιάζει μια ιστορία σε ένα Story Table 

 Να δημιουργεί ένα πολυτροπικό κείμενο μέσα από το τον προγραμματισμό  

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

ιστορίας σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα 

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 
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 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.10 Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες από τη Λογοτεχνία" 

 

5.2.10.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού με το μάθημα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου, όπου οι μαθητές οπτικοποιούν το διήγημα 

"Ένας αριθμός" του ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ.  

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει συνολικά τρεις δραστηριότητες. 

Στην πρώτη δραστηριότητα ορίζουν το σκηνικό (χώρος, χρόνος). Στη συνέχεια ορίζουν 

τον αφηγητή, ο οποίος είναι ένας από τους δύο χαρακτήρες της ιστορίας. Τέλος, 

δημιουργούν ένα έργο στο Scratch. 

Στην τρίτη δραστηριότητα γράφουν ένα μικρό κείμενο στο οποίο περιγράφουν τη δική 

τους συνέχεια και τέλος στο διήγημα. Το μικρό αυτό σενάριο στη συνέχεια το 

οπτικοποιούν στο Scratch. 

 

5.2.10.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 2-3 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.10.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 

 Να εξηγεί τη λειτουργία της εντολής εξόδου  

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις παλέτες Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, 

Σχεδιασμοί πένας, Αισθητήρες, Δεδομένα, Τελεστές από τις παλέτες εντολών του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 



101 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να χρησιμοποιεί την εντολή εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει 

 Να δημιουργεί ένα πολυτροπικό κείμενο μέσα από τον προγραμματισμό 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού με διαθεματικό τρόπο μέσα από το 

μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οπτικοποιώντας ένα λογοτεχνικό κείμενο 

σε ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση 

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα 

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.11 Διδακτικό σενάριο "Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα διηγούνται την 

καθημερινότητα τους" 

 

5.2.11.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού με το μάθημα της Χημείας 

Γ΄ Γυμνασίου και αποτελείται συνολικά από τέσσερις δραστηριότητες. 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές θα πρέπει να προσδιορίσουν τις ενώσεις που 

αποτελούν οξέα, βάσεις ή άλατα. Επιλέγουν μία χημική ένωση για την οποία θα 

περιγράψουν τις ιδιότητες της και με ποιο τρόπο αυτές σχετίζονται με την 

καθημερινότητα μας. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα μικρό σενάριο. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές δημιουργούν το αντικείμενο που 

αντιπροσωπεύει τη χημική ένωση που επέλεξαν.  

Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές δημιουργούν τις σκηνές που θα περιγράφουν το 

σενάριο καθώς και άλλους χαρακτήρες που τυχόν θέλουν να υπάρχουν στην ιστορία 
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τους. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα δημιουργούν και το Story table. 

Στην τέταρτη δραστηριότητα υλοποιούν το σενάριο τους στο Scratch επιλέγοντας τις 

κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks). 

 

5.2.11.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.11.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση:  

Γνώσεις:  

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 

 Να διακρίνει ποιες χημικές ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα 

 Να ονομάζει τις ιδιότητες των χημικών ενώσεων των βάσεων, οξέων, αλάτων 

Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις παλέτες Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, 

Σχεδιασμοί πένας, Αισθητήρες, Δεδομένα, Τελεστές από τις παλέτες εντολών του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να σχεδιάζει μια ιστορία σε ένα Story Table 

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού με διαθεματικό τρόπο μέσα από το 

μάθημα της Χημείας, δημιουργώντας μια αφήγηση σε ένα οπτικό περιβάλλον 

προγραμματισμού 

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα 
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Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 

 

5.2.12 Διδακτικό σενάριο "Δημιουργώ τη δική μου ιστορία για την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο" 

 

5.2.12.1 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει συνολικά 

τρεις δραστηριότητες. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, οι μαθητές καλούνται με 

αφορμή μια φράση που τους δίνεται να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορίας με 

κεντρική ιδέα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες με αφορμή τη φράση: «Η Μαρία είπε στην 

Άννα ότι δε θα ξαναμπεί στο Internet » οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους ιστορία με 

κεντρική ηρωίδα την Μαρία. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες δημιουργούν το Story Table 

Στην τρίτη δραστηριότητα υλοποιούν το σενάριο τους στο Scratch επιλέγοντας τις 

κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks). 

 

5.2.12.2 Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 3-4 διδακτικές ώρες.  

 

5.2.12.3 Μαθησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. Ο μαθητής/τρια 

πρέπει να είναι σε θέση: 

 

Γνώσεις:  

 Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες εντολές που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος 
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Δεξιότητες: 

 Να συνδυάζει κατάλληλα τις εντολές-τουβλάκια (blocks) από τις παλέτες εντολών 

Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι, Αισθητήρες, Τελεστές, δεδομένα του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch  

 Να διαχειρίζεται αντικείμενα-μορφές (sprite) και ενδυμασίες στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 

 Να αλλάζει κατάλληλα τα υπόβαθρα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch  

 Να χρησιμοποιεί τα μηνύματα, ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά ενός 

αντικειμένου-μορφής (Sprite)  

 Να σχεδιάζει μια ιστορία σε ένα Story Table 

 Να δημιουργεί ένα πολυτροπικό κείμενο μέσα από τον προγραμματισμό  

 Να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνος/η του/της τη γνώση  

 Να αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία μιας 

ιστορίας σ’ ένα οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού 

 Να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μέσα από τον 

προγραμματισμό 

 Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική ικανότητα 

Στάσεις: 

 Να εκτιμάει τη χρησιμότητα του προγραμματισμού 

 Να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό  

 Να παροτρύνεται ώστε να μην είναι απλός χρήστης των νέων τεχνολογιών 

 Να υιοθετεί μια κριτική στάση απέναντι στο Διαδίκτυο μέσα από τον 

προγραμματισμό  

 Να συνεργάζεται σε ομάδες 

 Να ενθαρρύνεται ώστε να δημιουργεί τα δικά του προγράμματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης 

στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διδακτική παρέμβαση η οποία θα εφαρμοστεί σε 

μαθητές της Γ΄ γυμνασίου. Η διδακτική αυτή παρέμβαση αποτελεί μια μελέτη 

περίπτωσης με βασικό σκοπό να διερευνήσει την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης 

στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού.  

 

6.1 Σχεδίαση της μελέτης περίπτωσης 

 

6.1.1 Στόχοι της διδακτικής παρέμβασης 

 

Η διδακτική παρέμβαση αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης η οποία εξετάζει σε ποιο 

βαθμό μπορεί η ψηφιακή αφήγηση να συμβάλλει στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού ώστε:  

 Να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενισχύσει την αυτενέργεια 

τους.  

 Να αποτελέσει ένα φυσικό τρόπο εκμάθησης του προγραμματισμού με τον οποίο 

μπορούν πιο εύκολα να κατανοήσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές 

τις βασικές του έννοιες. 

 Να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι που θέτει το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ και οι οδηγίες του 

υπουργείου παιδείας για την ανάπτυξη των μαθητών οι οποίοι κατατάσσονται σε 

τέσσερις συνιστώσες:1) Τεχνολογική 2) Γνωστική 3) Επίλυση προβλήματος 

(problem solving) 4) Κοινωνικές δεξιότητες, για την ενότητα: Προγραμματίζω 

υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα. 

 

6.1.2. Ερευνητικά Ερωτήματα της μελέτης περίπτωσης 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα εξής: 

Ερώτημα1: Η διδασκαλία του προγραμματισμού μέσα από το Scratch μέσω της  

                     δημιουργίας ιστοριών θα κάνει πιο ελκυστικό και πιο ευχάριστο το  

                     μάθημα, ώστε να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τον     

                     προγραμματισμό και να αποκτήσουν πιο θετική στάση για αυτόν; 
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Ερώτημα2: Συναντάνε οι μαθητές δυσκολίες στη δημιουργία ιστοριών μέσα από το 

  Scratch; 

Ερώτημα3: Ο διδακτικός χρόνος είναι επαρκής για την πραγματοποίηση των  

                      δραστηριοτήτων και τα φύλλα εργασίας ήταν αποτελεσματικά, ώστε να  

                      πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν; 

Ερώτημα4: Η ψηφιακή αφήγηση θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες  

                   προγραμματισμού αλλά και να μάθουν πιο εύκολα τις βασικές    

προγραμματιστικές δομές; Ποιες από αυτές;    

Ερώτημα5: Ποιες προγραμματιστικές δομές θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να 

δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες στην τελική τους εργασία;  

 
6.1.3. Μεθοδολογία της διδακτικής παρέμβασης 

 

Μάθημα: Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου  

Ενότητα: «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα» με 

ενδεικτικό χρόνο διδασκαλίας 14 ώρες από τις οποίες δυο ώρες χρησιμοποιήθηκαν για 

το θεωρητικό μέρος:  

- Ορισμός προβλήματος  

- Ορισμός αλγορίθμου και ιδιότητες των αλγορίθμων, παραδείγματα αλγορίθμων 

- Ορισμός προγράμματος και γλώσσας προγραμματισμού 

- Τι είναι το προγραμματιστικό περιβάλλον 

- Συντακτικά και λογικά λάθη 

Χώρος υλοποίησης- τεχνολογικά και εποπτικά μέσα 

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής. Στο 

συγκεκριμένο εργαστήριο υπήρχαν διαθέσιμοι 11 σταθεροί Η/Υ αρκετά παλιοί, άνω 

των 12 χρόνων σε ηλικία με επεξεργαστή Ιntel Pentium 4 και μνήμη RAM 516 ΚΒ. Το 

λειτουργικό σύστημα των Η/Υ ήταν Windows XP SP3. 

To Υλικό για κάθε δραστηριότητα ήταν αποθηκευμένο σε φακέλους στον κοινόχρηστο 

φάκελο του δικτύου μέσα στην επιφάνεια εργασίας του κάθε υπολογιστή. Τέλος, 

χρησιμοποιήθηκε βιντεοπροβολέας για την ανατροφοδότηση από τα φύλλα εργασίας 

και για την καθοδήγηση των μαθητών/τριών όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Προγραμματιστικό περιβάλλον  

Λόγω της παλαιότητας των υπολογιστών χρησιμοποιήθηκε το Scratch 2.0 offline editor. 

Δημιουργήθηκαν δύο ηλεκτρονικές τάξεις στο επίσημο site του Scratch για τους 
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μαθητές/τριες των δύο τμημάτων. Οι μαθητές/τριες με τη χρήση των κωδικών που τους 

δόθηκαν θα μπορούσαν να εργάζονται και εκτός σχολείου για την πραγματοποίηση της 

τελικής τους εργασίας. Επίσης, στις ηλεκτρονικές τάξεις προστέθηκαν τα έργα των 

μαθητών/τριών, ώστε να είναι όλα συγκεντρωμένα με στόχο την αξιολόγηση των 

μαθητών/τριών αλλά και της διδακτικής παρέμβασης. Τα link των δύο τάξεων είναι: 

- https://scratch.mit.edu/classes/29311/ 

- https://scratch.mit.edu/classes/28912/ 

 

Συμμετέχοντες μαθητές/τριες 

Στη διδακτική αυτή παρέμβαση συμμετείχαν συνολικά 47 μαθητές/τριες, 

ηλικίας 15 ετών, εκτός από δύο μαθητές που ήταν 16. Η κατανομή των μαθητών σε 

τμήματα και το πλήθος αγοριών και κοριτσιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.1. 

Πίνακας 6.1.1 Συμμετέχοντες μαθητές/τριες 

 

 

 

 

 

 

Διδακτικά σενάρια 

Επιλέχτηκαν τέσσερα από τα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια: α) Ο φανταστικός 

εαυτός β) Μαθητικές Ιστορίες γ) Ιστορίες του Διαδικτύου δ) Δημιουργώ τη δική μου 

"Scratch-ιστορία" ως τελική εργασία. Τα διδακτικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν 

περιγράφονται στο 5
ο
 κεφάλαιο όπου αναλύονται και οι διδακτικοί στόχοι. Bασικό 

κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων σεναρίων αποτέλεσε: 

- Ο βαθμός δυσκολίας των σεναρίων  

- Η εμπειρία των μαθητών/τριών στον προγραμματισμό 

- Οι διαθέσιμες ώρες διδασκαλίες  

Διδακτική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης όπως ο 

εποικοδομητισμός. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά προς τους 

μαθητές/τριες, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη  μαθησιακή 

διαδικασία και παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Τέλος, ο εκπαιδευτικός 

παροτρύνει τους μαθητές/τριες να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Οι μαθητές/τριες δραστηριοποιούνται προσωπικά και ανακαλύπτουν τη γνώση. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 8 4 12 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 10 3 13 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 6 5 11 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 7 4 11 

ΣΥΝΟΛΑ 31 16 47 

https://scratch.mit.edu/classes/29311/
https://scratch.mit.edu/classes/28912/
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Δημιουργούν τα έργα από τα φύλλα εργασίας συνδυάζοντας κατάλληλα τις εντολές –

τουβλάκια (blocks). Το πλάνο των μαθημάτων της διδακτικής παρέμβασης 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.1.2. 

 

Πίνακας 6.1.2 Πλάνο μαθημάτων 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1. Ο φανταστικός 

   μου εαυτός 

 

1.1 

 

1
η
 

 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

12/12/2016 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

20/12/2016 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

21/12/2016 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

16/12/2016 

 

1.2 

----------- 

1.3 (φύλλο 

(αξιολόγησης) 

 

2
η
 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

9/1/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

10/1/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

11/1/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

13/1/2017 

2. Μαθητικές 

Ιστορίες 

Ανατροφοδότηση για το 1_3 

φύλλο αξιολόγησης 1.3 

--------------- 

1
ο
 ερωτηματολόγιο (pre-

survey) 

 

---------------- 

2.1 

 

1
η
 

 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

16/1/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

17/1/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

18/1/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

20/1/2017 

2
η
 

 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

23/1/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

24/1/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

25/1/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

27/1/2017 

Ανατροφοδότηση από το 

φύλλο εργασίας 2_1 

----------------  

2_2 

3η 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

6/2/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

31/1/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

1/2/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

3/2/2017 

4
η
 

 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

13/2/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

7/2/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

8/2/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

10/2/2017 

2.3 και 2.4 (2o φύλλο 

αξιολόγησης) 
5

η
  

G2_A_OMADA 

20/2/2017 

G2_B_OMADA 

14/2/2017 

G3_A_OMADA 
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15/2/2017 

G3_B_OMADA 

17/2/2017 

3 Ιστορίες του Διαδικτύου 

 

Ανατροφοδότηση στις 

απαντήσεις των μαθητών 

στο φύλλο αξιολόγησης 

και εκτέλεση των 

προγραμμάτων στον 

υπολογιστή. 

------------ 

3.1 φύλλο εργασίας 

 

1η 

 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

27/2/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

21/2/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

22/2/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

24/2/2017 

2η 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

6/3/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

28/2/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

8/3/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

10/3/2017 

Απόδοση κωδικών από την 

ηλεκτρονική τάξη στο 

Scratch 

------------ 

Εργασία για το σπίτι ως 

τελική εργασία με θέμα: -

"Ιστορίες για το 

ρατσισμό"(4o φύλλο ) 

------------ 

3.2 

 

3η 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

13/3/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

7/3/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

15/3/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

17/3/2017 

4
η
 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

20/3/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

14/3/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

22/3/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

24/3/2017 

 

3_3 φύλλο εργασίας και 3_4 5
η
  

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

27/3/2017 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

21/3/2017 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

29/3/2017 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

31/3/2017 

 

 

 

 

 

Ανατροφοδότηση από το 3.4 

φύλλο εργασίας 

----------- 

Υποστήριξη για την τελική 

εργασία . 

 

1
η
 

 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

3/4/2017 
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6.1.4. Συλλογή δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει: 

1. Τη χρήση διαδικτυακών ερωτηματολόγιων. Οι μαθητές θα απαντήσουν σε δύο 
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ερωτηματολόγια: ένα αρχικό (pre-survey) και ένα τελικό (post-survey). Τα δύο 

ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν με το εργαλείο φόρμες της Google (Google 

forms)  

2. Τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών/τριών 

3. Παρατήρηση του διδάσκοντα 

4. Τα έργα και τις απαντήσεις των μαθητών/τριών από τα φύλλα εργασίας των 

διδακτικών σεναρίων  

5. Την τελική εργασία 

 

6.1.5. Ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης  

 

Η ανάλυση των δεδομένων και η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης θα προκύψει 

από: 

α. Τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων 

β. Την ανάλυση των έργων και των απαντήσεων των μαθητών που θα προκύψουν 

από τα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων 

γ. Την ανάλυση της τελικής εργασίας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:  

- πλοκή της ιστορίας  

- αριθμός έργων που παραδόθηκαν 

- προγραμματιστικές δομές που χρησιμοποιήθηκαν 

δ. Την αξιολόγηση της τελικής εργασίας με τη χρήση του Dr.Scratch μέσω της 

σελίδας του  

      http://www.drscratch.org/ 

ε. Την παρατήρηση του διδάσκοντα 

στ. Τις απαντήσεις των φύλλων αξιολόγησης 

ζ. Τον αναστοχασμό του διδάσκοντα 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων θα γίνει με την εφαρμογή IBM SPSS 

Statistics 23, ενώ η δημιουργία των γραφημάτων θα γίνει με το λογισμικό Microsoft 

Office Excel 2010. 

 

6.2. Ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση της μελέτης περίπτωσης  

 

6.2.1 Σενάριο "Ο φανταστικός μου εαυτός" 

 

6.2.1.1 Φύλλο Εργασίας 1_1 

http://www.drscratch.org/
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Οι μαθητές/τριες δημιούργησαν ένα έργο στο οποίο περιέγραψαν το φανταστικό εαυτό 

τους.  

 Η συμμετοχή τους στο φύλλο εργασίας ήταν ικανοποιητική και όλοι δημιούργησαν 

ένα έργο, συνολικά 47 έργα.  

 Ένας μικρός αριθμός μαθητών δημιούργησε πολύ απλά έργα παρουσιάζοντας μόνο 

το φανταστικό τους εαυτό (όνομα, επάγγελμα, ηλικία, καταγωγή). 

 Κάποιοι από τους μαθητές/τριες συνεργάστηκαν μεταξύ τους και δημιούργησαν 

κοινή εργασία. Συνολικά υπήρχαν 6 ομάδες των δύο ατόμων. 

 Αρκετοί μαθητές/τριες δεν ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του φίλου εργασίας και 

χρησιμοποίησαν το δικό τους υπόβαθρο και αντικείμενο-μορφή (sprite), ώστε να 

είναι πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα το τελικό αποτέλεσμα. 

 Γενικά υπήρχε φαντασία αλλά και σε πολλές περιπτώσεις χιούμορ στο κείμενο που 

έγραψαν. 

 Κάποιοι μαθητές/τριες δεν ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες και δεν ασχολήθηκαν 

καθόλου με την αλλαγή της ενδυμασίας του αντικειμένου. 

 Ελάχιστοι μαθητές/τριες θέλησαν να κατεβάσουν τη δική τους μουσική από το 

διαδίκτυο αντί της μουσικής που τους είχε δοθεί. 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/3866732/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3852923/ 

 

6.2.1.2 Φύλλο Εργασίας 1_2  

 

Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας οι μαθητές/τριες επέλεξαν από το site του Scratch  

(https://scratch.mit.edu/) από μια ιστορία που τους άρεσε και ανέφεραν το λόγο για τον 

οποίο την επέλεξαν. 

Το φύλλο εργασίας ήταν απλό και οι 47 μαθητές πραγματοποίησαν τη δραστηριότητα. 

Και σε αυτό το φύλλο κάποιοι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν και επέλεξαν από κοινού 

ένα έργο του Scratch που τους άρεσε. Συνολικά υπήρχαν 6 ομαδικές εργασίες. 

Υπήρχαν μαθητές/τριες που δεν επέλεξαν ιστορία αλλά ένα παιχνίδι που τους άρεσε ή 

κάποιο μουσικό βίντεο. Από τα link των έργων καθώς και από τα σχόλια τους 

προκύπτει ότι οι μαθητές/τριες επέλεξαν το έργο με βάση κάποια κριτήρια όπως: 

 Τα ενδιαφέροντα τους 

 Αν είναι διασκεδαστικό και αστείο  

https://scratch.mit.edu/studios/3866732/
https://scratch.mit.edu/studios/3852923/
https://scratch.mit.edu/
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 Θέματα από τη καθημερινότητα τους 

 Τα γραφικά που χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά όσα σχεδιάστηκαν 

 Η διαδραστικότητα της ιστορίας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι 

 Η πλοκή της ιστορίας 

 Η μουσική που είχε 

 Οι παιδικές τους αναμνήσεις 

Παρακάτω αναφέρονται χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών/τριών καθώς και τα 

αντίστοιχα link από τα έργα που επέλεξαν: 

- https://scratch.mit.edu/projects/150844517/ 

Μ’ άρεσε επειδή έχει να κάνει με ποδόσφαιρο.  

- https://scratch.mit.edu/projects/149601217/ 

      Μου άρεσε η συγκεκριμένη εργασία, γιατί ήταν πoλύ διασκεδαστική.  

- https://scratch.mit.edu/projects/141995229/ 

Αρχικά παρατηρούμε ένα ωραίο διαμορφωμένο περιβάλλον στο οποίο είναι 

τοποθετημένο το κεντρικό πρόσωπο (ποντίκι). Επιπρόσθετα γίνεται αντιληπτή η 

πλοκή της ιστορίας (σενάριο). Ακόμη η μουσική σύνθεση ταιριάζει απόλυτα με το 

περιβάλλον και με την εξέλιξη του έργου.   

- https://scratch.mit.edu/projects/140976527/ 

Την επιλέξαμε, γιατί μας άρεσε αυτό το κινούμενο σχέδιο και είναι μια ανάμνηση από 

τα παιδικά μας χρόνια. 

- https://scratch.mit.edu/projects/142438247 

Επέλεξα αυτή την ιστορία, επειδή είναι κάτι απλοϊκό, δημιουργικό και πολύ 

διαδραστικό. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με φαντασία και πολύ ενδιαφέρον για 

όποιον επιχειρήσει να το δοκιμάσει. Τέλος είναι ένα πολύ πρωτότυπο παιχνίδι και 

έχει εντυπωσιακό κώδικα. 

- https://scratch.mit.edu/projects/140603559/ 

Επέλεξα τη συγκεκριμένη ιστορία γιατί περιγράφει τη ζωή των μαθητών σε ένα 

σχολείο, όπου το σχολείο αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας και 

διαδραματίζονται γεγονότα που μας στιγματίζουν. 

- https://scratch.mit.edu/projects/147905220/ 

       Μου αρέσει γιατί μου θυμίζει ένα βίντεο που είδα στο YouTube. 

- https://scratch.mit.edu/projects/142364007/ 

Η συγκεκριμένη ιστορία μου άρεσε, γιατί η ιδέα ήταν αρκετά έξυπνη και έχει και 

ωραίο σκετσάκι. 

https://scratch.mit.edu/projects/150844517/
https://scratch.mit.edu/projects/149601217/
https://scratch.mit.edu/projects/141995229/
https://scratch.mit.edu/projects/142438247
https://scratch.mit.edu/projects/140603559/
https://scratch.mit.edu/projects/147905220/
https://scratch.mit.edu/projects/142364007/
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- https://scratch.mit.edu/projects/115000113/ 

Αυτό το βίντεο, το οποίο επέλεξα, μου έκανε εντύπωση, γιατί παρουσιάζει την 

εξάρτηση των  εφήβων από το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Το σημείο το 

οποίο προβάλει έντονα αυτήν την εξάρτηση των νέων φαίνεται όταν ένα από αυτά τα 

παιδιά δεν έχει Internet και αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνει χωρίς αυτό. 

- https://scratch.mit.edu/projects/138935858/ 

Μου άρεσε η ιδέα του σεναρίου και οι ήρωες που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, με 

εντυπωσίασε η μουσική επένδυση της ιστορίας. 

- https://scratch.mit.edu/projects/157074019/ 

Επέλεξα τη συγκεκριμένη ιστορία, διότι μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να 

συμμετέχεις και εσύ ο ίδιος στην ιστορία. 

- https://scratch.mit.edu/projects/140431081/ 

Η ιστορία αυτή μου άρεσε, γιατί αναφέρεται σε ένα θέμα που αφορά τους νέους 

περισσότερο, αυτό της ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο. 

- https://scratch.mit.edu/projects/138348013/ 

Το ότι είναι παιχνίδι είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα για μένα διότι τράβηξε την 

προσοχή μου αμέσως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και άλλα παιδιά να ενθουσιαστούν 

με την παρουσία ενός παιχνιδιού και να μπουν στη διαδικασία να το ανοίξουν και να 

παίξουν.  

Εγώ, αφού έπαιξα το παιχνίδι, προσπάθησα να κατανοήσω πώς δημιουργήθηκε και 

πόσο περίπλοκο μπορεί να ήταν. Όντως ήταν ένας πολύ περίπλοκος συνδυασμός 

πολλών σεναρίων. 

- https://scratch.mit.edu/projects/143989014/ 

Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτή την ιστορία είναι το ότι αποτελεί μια εξαιρετικά 

προσεγμένη και όμορφη δουλειά. Ακόμα η πλοκή της ιστορίας αυτής, καθώς επίσης 

οι ερωτήσεις ,τα κουίζ και η κατάλληλη μουσική που περιλαμβάνει, με βάζουν στον 

πειρασμό να δημιουργήσω εγώ ο ίδιος μια ιστορία τόσο ευφυέστατη και ελκυστική 

όσο και αυτή εδώ. 

- https://scratch.mit.edu/projects/143634601/ 

Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτό το  scratch έργο, είναι γιατί αυτή η μουσική 

είναι από την αγαπημένη μου παιδική ταινία. 

- https://scratch.mit.edu/projects/147144246/ 

Διάλεξα το συγκεκριμένο έργο, διότι με προσέγγισε η εικόνα του και η μουσική. 

- https://scratch.mit.edu/projects/90828072/ 

https://scratch.mit.edu/projects/115000113/
https://scratch.mit.edu/projects/138935858/
https://scratch.mit.edu/projects/157074019/
https://scratch.mit.edu/projects/140431081/
https://scratch.mit.edu/projects/138348013/
https://scratch.mit.edu/projects/143989014/
https://scratch.mit.edu/projects/143634601/
https://scratch.mit.edu/projects/147144246/
https://scratch.mit.edu/projects/90828072/
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Διάλεξα το συγκεκριμένο έργο, διότι μου άρεσαν τα τραγούδια του συγκεκριμένου 

τραγουδιστή. 

- https://scratch.mit.edu/projects/156946903/ 

Διάλεξα αυτό το έργο, γιατί ήταν διασκεδαστικό και οι χαρακτήρες έμοιαζαν με super 

ήρωες.  

- https://scratch.mit.edu/projects/146440159/ 

Οι εικόνες έμοιαζαν με τα αυτοκόλλητα του Facebook 

 

6.2.2 Σενάριο "Μαθητικές Ιστορίες" 

 

6.2.2.1 Φύλλο Εργασίας 2_1  

 

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας ήταν αρκετά ικανοποιητική (πίνακας 

6.2.1). Στο σύνολο τους οι μαθητές/τριες ασχολήθηκαν και προσπάθησαν να 

συνδυάσουν κατάλληλα τις εντολές- τουβλάκια (blocks) για να ολοκληρώσουν το έργο 

τους. Και σε αυτό το φύλλο κάποιοι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν όχι μόνο λόγω του 

περιορισμένου αριθμού των υπολογιστών αλλά και με τη θέληση τους, ώστε να 

αλληλοβοηθιούνται.  

Από τους 47 συνολικά μαθητές/τριες οι 33 και σε ποσοστό 70.21% κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν όλα τα βήματα που περιέγραφε το φύλλο εργασίας. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών ολοκλήρωσε τα 5 από τα 7 βήματα. Το σημείο που τους 

δυσκόλεψε ήταν το 6
ο
 βήμα (Εικόνα 6.2.2), όπου έπρεπε να προγραμματίσουν το 

γατάκι, ώστε να υπολογίζει την ηλικία ενός ατόμου με βάση έναν αλγόριθμο (Εικόνα 

6.2.1) που τους δόθηκε. 

 

 

 

Εικόνα 6.2.1 Αλγόριθμος υπολογισμού               Εικόνα 6.2.2 Κώδικας υπολογισμού  

                     ηλικίας                                                                         ηλικίας 

 

Τέλος, σε αρκετά έργα οι μαθητές/τριες δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν σωστά 

κάποιες ιδιότητες των αντικειμένων όπως θέση, προσανατολισμός. Αυτά τα έργα τους 

έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική τάξη του κάθε 

τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/projects/156946903/
https://scratch.mit.edu/projects/146440159/
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https://scratch.mit.edu/studios/3889460/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3889461/ 

Πίνακας 6.2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας του φύλλου εργασίας 2_1 

 

 Ολοκλήρωσαν  

όλο το φύλλο 

εργασίας 

(Ν) % 

Δεν ολοκλήρωσαν 

όλο το φύλλο 

εργασίας 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 50% (6) 50% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (10) 76.92% (3) 23.08% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (8) 72.72% (3) 27.28% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (9) 81.82% (2) 18.18 

Σύνολα (33) 70.21% (14) 29.79% 

 

 

6.2.2.2 Φύλλο Εργασίας 2_2  

 

Το φύλλο εργασίας περιελάμβανε τρεις δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία 

animation με τη χρήση της δομής επανάληψης.  

1
η
 Δραστηριότητα: δημιουργία ενός σπιτιού  

Συνολικά ασχολήθηκαν 45 μαθητές/τριες από τους 47, καθώς δύο μαθητές/τριες 

απουσίαζαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος από το σχολείο (Πίνακας 6.2.2). Οι 

μαθητές/τριες που ολοκλήρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και δημιούργησαν το animation 

ήταν 38 (80.85%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.2.3 1
η
 Δραστηριότητα δημιουργία ενός σπιτιού 

 

Στο δεύτερο ερώτημα οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν το υπόβαθρο 

και να δημιουργήσουν το δικό τους σκηνικό. Ελάχιστοι  μαθητές/τριες δε θέλησαν να 

αλλάξουν το υπόβαθρο, ενώ οι περισσότεροι απλά άλλαξαν το χρώμα του υπόβαθρου ή 

έβαλαν ένα έτοιμο υπόβαθρο και έτοιμα αντικείμενα-μορφές (sprite) από τη βιβλιοθήκη 

https://scratch.mit.edu/studios/3889460/
https://scratch.mit.edu/studios/3889461/
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του Scratch.      

Πίνακας 6.2.2 Συγκεντρωτικός πίνακας της 1
ης

 δραστηριότητας του φύλλου 

εργασίας 2_2 

 Ολοκλήρωσαν  

την 1
η
 Δραστηριότητα 

(Ν) % 

Δεν ολοκλήρωσαν την 1
η
  

Δραστηριότητα 

(Ν) % 

Απουσίαζαν 

  

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 50% (5) 41.67 (1) 8.33% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (11) 84.62% (1) 7.69% (1) 7.69% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (10) 90.91% (1) 9.09 (0) 0% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (11) 100% (0) 0% (0) 0% 

Σύνολα (38) 80.85% (7) 14.9% (2) 4.25% 

 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/3895353/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3889511/ 

2
η
 Δραστηριότητα: δημιουργία μιας χορευτικής φιγούρας στο Scratch 

Με τη δραστηριότητα αυτή ασχολήθηκαν 45 μαθητές/τριες από τους 47, καθώς δύο 

μαθητές/τριες απουσίαζαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος από το σχολείο. Συνολικά 

39 μαθητές/τριες και σε ποσοστό 82.98% κατάφεραν να τροποποιήσουν τον αρχικό  

κώδικα (Εικόνα 6.2.4) και να χρησιμοποιήσουν τη δομή επανάληψης (Εικόνα 6.2.5) . 

Ορισμένοι μαθητές/τριες παρόλο που ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα έβαλαν 

διαφορετικό αριθμό επαναλήψεων. 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Εικόνα 6.2.5 Τελικός κώδικας μετά την 

                                 τροποποίηση  

 

 

 

      Εικόνα 6.2.4 Αρχικός κώδικας                            

Στον Πίνακα 6.2.3 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 2
ης

 

https://scratch.mit.edu/studios/3895353/
https://scratch.mit.edu/studios/3889511/
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δραστηριότητας του φύλλου εργασίας 2_2. 

Πίνακας 6.2.3 Συγκεντρωτικός πίνακας της 2
ης

 δραστηριότητας του φύλλου 

εργασίας 2_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος. 

https://scratch.mit.edu/studios/3897064/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3890078/ 

3
η
 Δραστηριότητα: δημιουργία μιας gif εικόνας στο Scratch 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/τριες, αφού αναζήτησαν μια εικόνα gif για ένα 

Pokémon go στη μηχανή αναζήτησης Google, θα έπρεπε στη συνέχεια να 

ενσωματώσουν τη Gif εικόνα στo Scratch χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Εικόνα 6.2.6 Δημιουργία μιας gif εικόνας στο Scratch 

 

 Ολοκλήρωσαν 

τη 2
η
 Δραστηριότητα 

(Ν) % 

Δεν ολοκλήρωσαν  

τη 2
η
 Δραστηριότητα 

(Ν) % 

Απουσίαζαν 

 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (10) 83.33% (2) 16.670 (0) 0% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (10) 76.92% (3) 23.08% (0) 0% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (8) 72.72% (2) 18.19% (1) 9.09% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (11) 100% (0) 0% (0) 0% 

Σύνολα (39) 82.98% (7) 14.89% (1) 2.13% 

https://scratch.mit.edu/studios/3897064/
https://scratch.mit.edu/studios/3890078/
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Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα (Πίνακας 6.2.4): 

 Οι 39 από τους 47 μαθητές/τριες και σε ποσοστό 82.98% δημιούργησαν ένα gif 

animation στο Scratch  

 Δημιούργησαν το δικό τους υπόβαθρο, ώστε να ταιριάζει με το gif animation 

 Ορισμένοι μαθητές/τριες επέλεξαν εικόνα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους 

 Ορισμένοι μαθητές/τριες τροποποίησαν τον κώδικα χρησιμοποιώντας τη εντολή-

τουβλάκια (block ) για πάντα  

 Ορισμένοι μαθητές πρόσθεσαν άλλα αντικείμενα–μορφές (sprite) ή ένα μικρό 

κώδικα, ώστε να ζωντανέψουν περισσότερο το animation  

Πίνακας 6.2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας της 3
ης

 δραστηριότητας του φύλλου  

εργασίας 2_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/4001745/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3997590/ 

 

6.2.2.3 Φύλλο Εργασίας 2_3  

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ένα 

έργο στο Scratch που να υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα και το διπλάσιο ενός 

αριθμού. 

Από τους συνολικά 47 μαθητές/τριες ασχολήθηκαν οι 45, καθώς 3 απουσίαζαν από το 

σχολείο. Η συμμετοχή τους κρίνεται αρκετά ικανοποιητική (Πίνακας 6.2.5), αφού 35 

από τους 45 μαθητές/τριες και σε ποσοστό 74.47% ολοκλήρωσαν το φύλλο εργασίας. 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/4083380/ 

https://scratch.mit.edu/studios/4119433/ 

 Ολοκλήρωσαν  

την 3
η
 Δραστηριότητα 

(Ν) % 

Δεν ολοκλήρωσαν την 

3
η
 Δραστηριότητα (Ν) 

% 

Απουσίαζαν 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (10) 83.33% (2) 16.67% (0) 0% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (9) 69.23% (4) 30.77% (0) 0% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (10) 90.91% (1) 9.09% (0) 0% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (10) 90.91% (1) 9.09% (0) 0% 

Σύνολα (39) 82.98% (8) 17.02% (0) 0% 

https://scratch.mit.edu/studios/4001745/
https://scratch.mit.edu/studios/3997590/
https://scratch.mit.edu/studios/4083380/
https://scratch.mit.edu/studios/4119433/
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Πίνακας 6.2.5 Συγκεντρωτικός πίνακας φύλλου εργασίας 2_3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Σενάριο "Παραμύθια του Διαδικτύου" 

 

6.2.3.1 Φύλλο Εργασίας 3_1 "Παραμύθια του Διαδικτύου" 

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μια 

ιστορία στο Scratch που ήταν μια μικρή παραλλαγή του παραμυθιού 

κοκκινοσκουφίτσα. Βασικός στόχος του φύλλου εργασίας ήταν να γνωρίσουν οι 

μαθητές/τριες τη δομή επιλογής εάν…. τότε… αλλιώς….. Επίσης, να γνωρίσουν και τη 

δομή επανάληψης επανάλαβε ώσπου…… 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών κρίνεται και σε αυτό το φύλλο εργασίας 

ικανοποιητική (Πίνακας 6.2.6). Επίσης, υπήρχε στον ίδιο βαθμό με τα προηγούμενα 

φύλλα εργασίας συνεργασία μεταξύ τους. Συνολικά 25 από τους 47 μαθητές/τριες και σε 

ποσοστό 53.20 % ολοκλήρωσαν πλήρως το φύλλο εργασίας.  

Υπήρχαν 7 μαθητές/τριες από τους 47 και σε ποσοστό 14.89% που δεν πρόσθεσαν μόνο 

την εντολή επανάλαβε ώσπου…. στο έργο τους (Εικόνα 6.2.7). 

 

 

Εικόνα 6.2.7 Κώδικας εντολής επανάλαβε ώσπου… 

 

 

 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/4025216/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3890127/ 

 Ολοκλήρωσαν  

όλο το φύλλο  

εργασίας 

(Ν) % 

Δεν ολοκλήρωσαν όλο 

το φύλλο εργασίας 

(Ν) % 

Απουσίαζαν/δεν 

ασχολήθηκαν 

 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (9) 75% (2) 16.67% (1) 8.33% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (9) 69.23% (3) 23.07% (1) 7.70% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (8) 72.73% (3) 27.27% (0) 0% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (9) 81.82% (1) 9.09% (1) 9.09% 

Σύνολα (35) 74.47% (1) 19.15% (3) 6.38% 

https://scratch.mit.edu/studios/4025216/
https://scratch.mit.edu/studios/3890127/
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Πίνακας 6.2.6 Συγκεντρωτικός πίνακας του φύλλου εργασίας 3_1 

  

 Ολοκλήρωσαν  

όλο το φύλλο εργασίας 

(Ν)% 

Δεν ολοκλήρωσαν όλο το 

φύλλο εργασίας 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 50% (6) 50% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (7) 53.85% (6) 46.15% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 54.55 (5) 45.45% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (7) 63.64% (4) 36.36% 

Σύνολα (25) 53.20% (22) 46.80% 

 

 

6.2.3.2 Φύλλο Εργασίας 3_2 "FootBall" 

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μια 

ιστορία στο Scratch με θέμα τον εθισμό στο Διαδίκτυο. Βασικός στόχος του φύλλου 

εργασίας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τη δομή επιλογής εάν…. τότε……  

Το φύλλο αυτό περιείχε 4 δραστηριότητες. Στην τρίτη δραστηριότητα ζητήθηκε να 

απαντήσουν σε μια ερώτηση ανοικτού  τύπου για την απλή δομή επιλογής εάν …. 

τότε… 

Ερώτηση_δραστηριότητα 3
η
 : Προσπάθησε να περιγράψεις τι κάνουν οι εντολές 

 

 

 

 

Οι μαθητές/τριες γενικά περιέγραψαν απλά το αποτέλεσμα των εντολών-τουβλάκια 

(blocks) σχετικά με το έργο που δημιούργησαν. Παρόλο που υπήρχαν στο κείμενο τους 

λέξεις όπως: όταν, εάν, αν… τότε δεν περιέγραψαν επακριβώς τη λειτουργία της δομής 

επιλογής.  

Επίσης, από το κείμενο δε φάνηκε να προσδιορίζουν επακριβώς ποιες εντολές 

εκτελούνται μετά το τότε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και σε ποιο αντικείμενο. 

Παρακάτω αναφέρονται χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών/τριών : 

- Δίνουν μήνυμα στον άλλο παίκτη για να ρίξει την μπάλα 

- Εάν ακουμπήσει το Football τότε ενεργοποιείται η εντολή "μετέδωσε μήνυμα", ώστε  

να μιλήσει ο άλλος παίκτης ποδοσφαίρου 

- Εάν θα γίνει κάτι, τότε κάτι άλλο θα γίνει   

- Αυτές οι δύο εντολές δείχνουν τι πρέπει να κάνει η μπάλα, εάν αγγίζει τον παίκτη 

- Δίνει εντολή σε ένα χαρακτήρα ότι εάν αγγίζει τον χαρακτήρα football θα δώσει μια 
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άλλη εντολή 

- Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε τρέχει την εντολή που θα βρει μέσα το πλαίσιο. 

Αναφέρει αληθής, αν η μπάλα αγγίξει το football  

- To κίτρινο πλαίσιο λέει αν λάβει κάτι το εάν που είναι το γαλάζιο πλαίσιο (αγγίζει το 

Football) τότε δίνουμε μια εντολή  

- Η 1
η
 λέει θα γίνει με την μπάλα, ενώ η 2

η
 πότε θα μετακινηθεί η μπάλα 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και σ’ αυτό φύλλο εργασίας (Πίνακας 6.2.7) κρίνεται 

αρκετά ικανοποιητική και συγκεκριμένα: 

 Οι μαθητές/τριες που κατάφεραν να ολοκληρώσουν και τις 4 δραστηριότητες του 

φύλλου ήταν 27 σε σύνολο 47 μαθητών, δηλαδή σε ποσοστό 57.44% 

 Οι πιο πολλοί μαθητές/τριες ολοκλήρωσαν τις δύο πρώτες δραστηριότητες στο 

σύνολο τους, 44 από τους 47 και σε ποσοστό 93.61% 

 Οι μαθητές/τριες που ολοκλήρωσαν την τρίτη δραστηριότητα ήταν 33 σε 

σύνολο 44, δηλαδή σε ποσοστό 75% καθώς 3 μαθητές/τριες απουσίαζαν  

 
Πίνακας 6.2.7 Συγκεντρωτικός πίνακας του φύλλου εργασίας 3_2 

  

 

 

 

 

 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/4085034/ 

https://scratch.mit.edu/studios/4085040/ 

 

6.2.3.3 Φύλλο Εργασίας 3_3 "Απορίες" 

 

Σε αυτό το φύλλο ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να προσθέσουν ένα τμήμα κώδικα 

(Εικόνα 6.2.7 α και β) σε ένα μισοτελειωμένο έργο του Scratch, όπου κάποιοι νέοι 

μιλούσαν για τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούν πολλές φορές κατά την μεταξύ τους 

επικοινωνία.  

 Ολοκλήρωσαν  

όλο το φύλλο εργασίας 

(Ν)% 

Δεν ολοκλήρωσαν όλο το 

φύλλο εργασίας 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 50% (6) 50% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (8) 61.53% (5) 38.47% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 54.55% (5) 45.45 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (7) 63.64% (4) 36.36% 

Σύνολα (27) 57.44% (20) 42.56% 

https://scratch.mit.edu/studios/4085034/
https://scratch.mit.edu/studios/4085040/
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Εικόνα 6.2.8 α και β φύλλο εργασίας 3_3 " Απορίες " 

 

Οι μαθητές/τριες που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το φύλλο αυτό ήταν 28 σε σύνολο 47 

μαθητών/τριών, δηλαδή σε ποσοστό 59.57%. Στον Πίνακα 6.2.8 παρουσιάζονται τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία για το φύλλο εργασίας 3_3. 

Πίνακας 6.2.8 Συγκεντρωτικός πίνακας του φύλλου εργασίας 3_3 

  

 Ολοκλήρωσαν 

όλο το φύλλο εργασίας 

(Ν)% 

Δεν ολοκλήρωσαν όλο το 

φύλλο εργασίας 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 50% (6) 50% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (7) 53.85% (6) 46.15% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (7) 63.64% (4) 36.36% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (8) 72.73% (3) 27.27% 

Σύνολα (28) 59.57% (19) 40.43% 

 

Αυτά τα έργα τους έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί στην 

ηλεκτρονική τάξη του κάθε τμήματος στους παρακάτω συνδέσμους: 

β) τελικός κώδικας μετά την τροποποίηση 

α) αρχικός κώδικας 
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https://scratch.mit.edu/studios/4126982/ 

https://scratch.mit.edu/studios/4126984/ 

 

6.3 Ανάλυση φύλλων αξιολόγησης 

 

Στη διδακτική παρέμβαση δόθηκαν συνολικά τρία φύλλα αξιολόγησης στα οποία οι 

μαθητές/τριες απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Scratch καθώς και σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις βασικές έννοιες και 

δομές του προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι μαθητές/τριες απάντησαν σχεδόν στο σύνολο τους σωστά σε όλες τις ερωτήσεις 

που αφορούσαν τις εντολές-τουβλάκια (blocks) του Scratch  

 Οι μαθητές/τριες που ασχολήθηκαν και ολοκλήρωσαν φύλλα εργασίας και 

ολοκλήρωσαν τα έργα τους είχαν καλύτερη επίδοση στα φύλλα αξιολόγησης 

 Αρκετοί μαθητές/τριες είχαν την αίσθηση ότι έκαναν μαθηματικά στο μάθημα της 

πληροφορικής, όταν απάντησαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχεδίαση των 

γεωμετρικών σχημάτων με τη χρήση της δομής επανάληψης επανάλαβε, καθώς και 

στις ερωτήσεις που αφορούσαν την εμφάνιση αποτελέσματος αριθμητικών 

πράξεων στη δομή επιλογής. 

 Μικρός αριθμός μαθητών/τριών ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις για ορισμένες 

ερωτήσεις ως προς τη διατύπωση τους.  

1
ο
 φύλλο αξιολόγησης –διδακτικό σενάριο "Ο Φανταστικός μου εαυτός" 

Ο βασικός στόχος αυτού του φύλλου εργασίας 1_3 ήταν να αξιολογήσει κατά πόσο 

είχαν κατανοήσει τη λειτουργία των εντολών που χρησιμοποίησαν στο διδακτικό 

σενάριο. Οι μαθητές/τριες απάντησαν στο σύνολο σωστά τις ερωτήσεις που αφορούσαν 

το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch.  

Το συγκεκριμένο φύλλο αξιολόγησης το συμπλήρωσαν συνολικά 47 μαθητές/τριες. 

Το πρώτο θέμα το απάντησαν σωστά και οι 47 μαθητές σε ποσοστό 100% . 

Στο δεύτερο θέμα ένα μικρό ποσοστό μαθητών/τριών (12.77%) δεν απάντησε σωστά 

την ερώτηση: Γράψτε την κατάλληλη εντολή-τουβλάκι(block) με την οποία μπορείς να 

τοποθετήσεις τη γάτα πάνω στη σκηνή στις συντεταγμένες  x= 45  y=-30.  

Στο τρίτο θέμα, το οποίο περιλάμβανε 7 ερωτήσεις Σωστού–Λάθους, οι μαθητές/τριες 

σε ποσοστό 55.31% απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές/τριες είχαν τη 

μεγαλύτερη αποτυχία στις παρακάτω δύο ερωτήσεις: 

α) Η Γλώσσα προγραμματισμού Scratch μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε  

https://scratch.mit.edu/studios/4126982/
https://scratch.mit.edu/studios/4126984/
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  αλγορίθμους στον υπολογιστή, 

β) Στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch μπορείτε να κάνετε συντακτικά λάθη. 

Aπό τους 47 μαθητές/τριες οι 14 (29.79%) δεν απάντησαν σωστά στην πρώτη ερώτηση, 

ενώ 7 (14.89%) στη δεύτερη.  

Συγκεκριμένα στη δεύτερη ερώτηση οι μαθητές/τριες κατά την ανατροφοδότηση 

διατύπωσαν ότι θεώρησαν πως η ερώτηση απευθύνονταν στο κείμενο που μπορούσαν 

να γράψουν στην εντολή-τουβλάκι (block) πες……. και όχι στο πώς συντάσσονται οι 

εντολές στο Scratch για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα (έργο). Η συγκεντρωτική 

κατανομή των απαντήσεων για το φύλλο αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3.1. 

Πίνακας 6.3.1 Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου 

1_3 Φύλλο Εργασίας Ερωτήσεις Κατανόησης, διδακτικό σενάριο 

"Ο Φανταστικός μου εαυτός" 

 

2
ο
 φύλλο αξιολόγησης –διδακτικό σενάριο "Μαθητικές ιστορίες" 

Το συγκεκριμένο φύλλο αξιολόγησης (2_4 φύλλο εργασίας) το συμπλήρωσαν συνολικά 

47 μαθητές/τριες. Ο βασικός στόχος αυτού του φύλλου ήταν να αξιολογήσει κατά πόσο 

είχαν κατανοήσει τη λειτουργία των εντολών που χρησιμοποίησαν στο διδακτικό 

σενάριο καθώς και τη λειτουργία της εντολής επανάληψης. 

Οι μαθητές/τριες και σε αυτό το φύλλο απάντησαν στο σύνολο σωστά τις ερωτήσεις 

που αφορούσαν το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Στο πρώτο θέμα οι 

μαθητές/τριες δεν απάντησαν σωστά σε τρεις ερωτήσεις Σωστού -Λάθους και πιο 

συγκεκριμένα στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α) Η εντολή                                                είναι εντολή εξόδου.     

     Την ερώτηση αυτή δεν απάντησαν σωστά 17 (36.17%) από τους 47 μαθητές/τριες  

β) Η χρήση της δομής επανάληψης αυξάνει τον αριθμό εντολών κατά την εκτέλεση του 

    προγράμματος. 

    Την ερώτηση αυτή δεν απάντησαν σωστά 17 (36.17%) από τους 47 μαθητές/τριες  

γ) Στο Scratch μπορούμε να γράψουμε πολλά σενάρια (σύνολο εντολών) για κάθε 

 1_3 πρώτο θέμα 1_3 δεύτερο θέμα 1_3 τρίτο θέμα 

Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (12) 100% (0) 0% (9) 75% (3) 25% (6) 50% (6) 50% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (13) 100% (0) 0% (11) 84.62% (2) 15.38% (9) 69.23% (4) 30.77% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (11) 100% (0) 0% (10) 90.91% (1) 9.09% (6) 54.55% (5) 45.45% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (11) 100% (0) 0% (11) 100% (0) 0% (5) 45.45% (6) 54.55% 

Σύνολα (47) 100% (0) 0% (41) 87.23% (6) 12.77% (26) 55.31% (21) 44.68% 
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     αντικείμενο-μορφή (sprite) τα οποία εκτελούνται ταυτόχρονα. 

     Την ερώτηση αυτή δεν απάντησαν σωστά 10 (21.27%) από τους 47 μαθητές 

Στο δεύτερο θέμα ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να μελετήσουν τον κώδικα που 

τους δόθηκε και να γράψουν τον αριθμό των επαναλήψεων που χρειάζεται για να 

σχηματιστούν τα γεωμετρικά σχήματα: τετράγωνο, τρίγωνο, κανονικό εξάγωνο και 

κύκλος. Οι μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση σχετικά με το 

κύκλο και 14 (29.78%) από τους 47 δεν απάντησαν σωστά. 

Οι απαντήσεις που κυρίως δόθηκαν ήταν το 1 και το ∞. Επίσης, δόθηκαν και 

απαντήσεις όπως το 10 και το 30. Η συγκεντρωτική κατανομή των απαντήσεων για το 

φύλλο αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3.2. 

 
Πίνακας 6.3.2 Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου 

2_4 Φύλλο Εργασίας Ερωτήσεις Κατανόησης, διδακτικό σενάριο 

"Μαθητικές ιστορίες" 

 

 

 

 

 

 

3
ο
 φύλλο αξιολόγησης –διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου" 

Το φύλλο αυτό (φύλλο εργασίας 3_4) περιλάμβανε δύο δραστηριότητες. Σε κάθε 

δραστηριότητα δόθηκε στους μαθητές/τριες έτοιμος κώδικας (Εικόνα 6.3.1) και οι 

μαθητές καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου σχετικά με τη δομή 

επιλογής. 

Δραστηριότητα 1
η
 

 
                                            

          Εικόνα 6.3.1 Κώδικας δραστηριότητας 1
ης

   

                                φύλλου εργασίας 3_4 

         

 

 

 

 

Ερώτηση α): Ποια είναι η συνθήκη; 

 2_4 πρώτο θέμα 2_4 δεύτερο θέμα 

Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (7) 58.33% (5) 41.67% (8) 66.67% (4) 33.33% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (9) 69.23% (4) 30.77% (10) 76.92% (3) 23.08% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 54.55% (5) 45.45% (7) 63.64% (4) 36.36% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (8) 72.73% (3) 27.27% (8) 72.73% (3) 27.27% 

Σύνολα (30) 63.83% (17) 36.17% (33) 70.21% (14) 29.79% 
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Την ερώτηση αυτή την απάντησαν σωστά συνολικά 30 μαθητές/τριες από τους 45 

δηλαδή σε ποσοστό 66.66% καθώς δύο μαθητές/τριες απουσίαζαν από το μάθημα. 

Δύο λάθη παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των μαθητών/τριών: 

 Στις λανθασμένες απαντήσεις οι μαθητές/τριες δεν προσδιόρισαν επακριβώς ποια 

ήταν η συνθήκη καθώς πρόσθεσαν στις απαντήσεις τους τη λέξη εάν ενώ δεν 

έπρεπε π.χ : έγραψαν εάν απαντήση<3 και όχι απλά το απάντηση<3  

 Στις απαντήσεις οι μαθητές/τριες δήλωσαν λάθος το συγκριτικό τελεστή και 

έγραψαν: >3, ενώ έπρεπε <3 

Ερώτηση β): Αν τρέξετε το πρόγραμμα και πληκτρολογήσετε 5 η συνθήκη θα είναι 

                αληθής ή ψευδής;  

Την ερώτηση αυτή την απάντησαν σωστά συνολικά 29 μαθητές/τριες από τους 45 

δηλαδή σε ποσοστό 64.44% καθώς δύο μαθητές/τριες απουσίαζαν από το μάθημα. 

Ερώτηση γ): Στην παραπάνω περίπτωση τι θα εμφανιστεί στην οθόνη, όταν πατηθεί η  

                     σημαία; 

Την ερώτηση αυτή την απάντησαν σωστά συνολικά 30 μαθητές/τριες από τους 45, 

δηλαδή σε ποσοστό 66.66% καθώς δύο μαθητές/τριες απουσίαζαν από το μάθημα. 

Ερώτηση δ): Επιλέξτε αν είναι σωστή ή λάθος η παρακάτω πρόταση. 

                      Στη δομή επιλογής εάν ….τότε….. αλλιώς αν η συνθήκη είναι αληθής    

                      εκτελούνται  οι εντολές μετά το τότε 

                      α. Σωστό                            β. Λάθος 

Την ερώτηση αυτή την απάντησαν σωστά συνολικά 28 μαθητές/τριες δηλαδή σε 

ποσοστό 59.57 %. Την ερώτηση αυτή δεν την συμπλήρωσαν δύο μαθητές/τριες 

απουσίαζαν από το μάθημα. 

Δραστηριότητα 2
η 

Ερώτηση δραστηριότητας 2
ης

 φύλλου εργασίας 3_4 (Εικόνα 6.3.2): Τι θα εμφανιστεί 

στη οθόνη, όταν πατηθεί η σημαία; και πληκτρολογήσετε το 5; 

 

                    Εικόνα 6.3.2 Κώδικας 

δραστηριότητας 2
ης

 φύλλου     

 εργασίας 3_4 
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Την ερώτηση αυτή την απάντησαν σωστά συνολικά 30 μαθητές/τριες δηλαδή σε 

ποσοστό 63.83 %. Δύο μαθητές/τριες (4.25%) απουσίαζαν από το μάθημα και δεν  

απάντησαν. Σε αυτή την ερώτηση αρκετοί μαθητές δεν έδωσαν την ακριβή απάντηση 

που ήταν ο αριθμός 20, αλλά απάντησαν με εκφράσεις του τύπου: 

Διαιρείται το εκατό με τον αριθμό που δόθηκε ή διαιρείται το εκατό με το 5.  

Το γατάκι ρωτάει να πληκτρολογήσουμε τον αριθμό. Όταν γράψουμε τον αριθμό 5 η 

απάντηση του είναι 20. 

Η συγκεντρωτική κατανομή των απαντήσεων για το φύλλο αυτό παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 6.3.3. 

Πίνακας 6.3.3 Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων μαθητών/τριών του φύλλου 3_4 Φύλλο Εργασίας Ερωτήσεις 

Κατανόησης, διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου" 

 

 

6.4 Ανάλυση της τελικής εργασίας  

 

Στους μαθητές ανατέθηκε μια τελική εργασία για το σπίτι που περιλάμβανε δύο 

δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας. Στην πρώτη δραστηριότητα οι 

μαθητές/τριες θα έπρεπε να οπτικοποιήσουν ένα διάλογο με θέμα το ρατσισμό από το 

σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ γυμνασίου. Στη δεύτερη 

δραστηριότητα οι μαθητές/τριες θα έπρεπε να δημιουργήσουν τη δικιά τους ιστορία. 

Αρχικά, τους δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες για τη δημιουργία της εργασίας τους και 

στη συνέχεια οι κωδικοί με τους οποίους μπορούσαν να εργαστούν εκτός σχολείου 

μέσα από τη σελίδα του Scratch https://scratch.mit.edu/. Επίσης, την εβδομάδα πριν από 

το Πάσχα αφιερώθηκε μια διδακτική ώρα, ώστε να λυθούν κάποιες απορίες που τυχόν 

είχαν οι μαθητές.  

Στην τελική εργασία οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν ατομικά ή και 

ομαδικά. Στο σύνολο τους δούλεψαν ατομικά. Υπήρχαν όμως 3 ομάδες μαθητών/τριών 

που συνέχισαν και εκτός σχολείου να δουλεύουν μαζί.  

Αυτά τα έργα των μαθητών/τριών έχουν προστεθεί στη συλλογή που έχει δημιουργηθεί 

 3_4 φύλλο εργασίας 1
η
 

Δραστηριότητα 

3_4 φύλλο εργασίας 2
η
 

Δραστηριότητα 

Απουσίαζαν 

 

 

(Ν) % 
Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Σωστά 

(Ν) % 

Λάθος 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 50% (5) 41.67% (7) 58.33% (4) 33.33% (1) 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (8) 61.54% (4) 30.77% (8) 61.54% (4) 30.77% (1) 7.69% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (6) 54.55% (5) 45.45% (7) 63.63% (4) 45.45% (0) 0% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (8) 72.72% (3) 27.27% (8) 72.72% (3) 27.27% (0) 0% 

Σύνολα (28) 59.57% (17) 36.17% (30) 63.83% (15) 31.92% (2) 4.26% 

https://scratch.mit.edu/
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στην ηλεκτρονική τάξη στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://scratch.mit.edu/studios/4102629/ 

https://scratch.mit.edu/studios/4102631/ 

 

6.4.1 Ανάλυση των έργων της τελικής εργασίας 

 

Από τη μελέτη των έργων αυτών προκύπτει ότι: 

- Συνολικά από τους 47 μαθητές/τριες των δύο τμημάτων οι 28 (59.57%) 

ασχολήθηκαν με την πρώτη δραστηριότητα και οι 23 μαθητές/τριες (48.94%) 

κατάφεραν να οπτικοποιήσουν το διάλογο για το ρατσισμό από το σχολικό βιβλίο 

των Νεοελληνικών της Γ΄ γυμνασίου. 

- Υπήρχαν 5 μαθητές/τριες (10.64 % )που ξεκίνησαν τη δραστηριότητα αλλά δεν 

κατάφεραν να την ολοκληρώσουν. 

- Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με τη δεύτερη δραστηριότητα ήταν σε 

μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα 23 μαθητές/τριες από τους 47 συνολικά, δηλαδή 

ποσοστό 48.94%, δημιούργησαν ένα δικό τους έργο στο Scratch. Ένας μαθητής 

έκανε μια μη ολοκληρωμένη προσπάθεια. 

- Γενικά 32 μαθητές/τριες (68.09%) ασχολήθηκαν με κάποια δραστηριότητα, ενώ 

μόνο 15 μαθητές/τριες (31.91%) δεν ασχολήθηκαν καθόλου. 

- Στο σύνολο τους οι μαθητές σκέφτηκαν μια ωραία και σε αρκετές περιπτώσεις 

πρωτότυπη ιδέα για την ιστορία τους και υπήρχε δημιουργικότητα και φαντασία 

στα έργα τους. Δεν έλειψαν σε μερικές περιπτώσεις τα συντακτικά και 

ορθογραφικά λάθη στην εκφορά του λόγου.  

- Οι μαθητές/τριες από τα θέματα που τους δόθηκαν προτίμησαν να δημιουργήσουν 

μια ιστορία με θέμα το περιβάλλον και το bulling. Ελάχιστοι μαθητές επέλεξαν το 

δικό τους θέμα.  

- Κάποιοι μαθητές δε δημιούργησαν μια αφήγηση-ιστορία με κάποια πλοκή, δηλαδή 

αρχή, μέση, τέλος αλλά δημιούργησαν ένα σποτ που ενημέρωνε για κάποιο 

κοινωνικό θέμα όπως το bulling και τον αθλητισμό χρησιμοποιώντας πληροφορίες 

που αναζήτησαν στο Διαδίκτυο. 

- Οι μαθητές/τριες δε χρησιμοποίησαν το Story Table. 

- Κάποιοι μαθητές/τριες δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν σωστά τη συνεργασία και το 

συγχρονισμό μεταξύ των αντικειμένων-μορφών (sprites) καθώς προτίμησαν να 

χρησιμοποιήσουν την εντολή-τουβλάκι (block)  

αυξάνοντας απλά το χρόνο με αποτέλεσμα οι χαρακτήρες να μιλούν ταυτόχρονα 

https://scratch.mit.edu/studios/4102629/
https://scratch.mit.edu/studios/4102631/
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- Μικρός αριθμός μαθητών/τριών δεν κατάφερε να εφαρμόσει σωστά τις εντολές-

τουβλάκια (blocks)               και                                             

με αποτέλεσμα και πάλι να μην υπάρχει σωστός συγχρονισμός μεταξύ των 

αντικειμένων. 

- Ελάχιστοι μαθητές/τριες πρόσθεσαν στα έργα τους τις δικές τους εικόνες για το 

υπόβαθρο και τα αντικείμενα. 

- Οι μαθητές/τριες για τη δημιουργία της ιστορίας τους χρησιμοποίησαν κυρίως 

διαλόγους στα έργα τους.  

- Οι μαθητές/τριες δε χρησιμοποίησαν καθόλου τη δομή επιλογής στα έργα τους με 

εξαίρεση δύο μαθήτριες που χρησιμοποίησαν την απλή μορφή εάν…. τότε….. 

- Ένας μαθητής στην πρώτη δραστηριότητα χρησιμοποίησε λανθασμένα ένα 

αντικείμενο ως υπόβαθρο. 

- Αρκετοί μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν τη δομή επανάληψης στην πιο απλή της 

μορφή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.4.1 Στιγμιότυπο από την εργασία Metal bad 

Στον Πίνακα 6.4.1 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την πρώτη 

δραστηριότητα της τελικής εργασίας. 

Πίνακας 6.4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας τελικής εργασίας για τη 1
η
 Δραστηριότητα 

 Παρέδωσαν τη 1
η
 

δραστηριότητα 

 

(Ν)% 

Δεν ολοκλήρωσαν 

σωστά τη 

1
η
 δραστηριότητα 

(Ν) % 

Δεν παρέδωσαν την 1
η
 

δραστηριότητα 

 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (4) 33.33% (2) 16.67 (6) 50% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (8) 61.54% (1) 7.69% (4) 30.77% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (5) 45.45% (0) 0% (6) 54.55% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (6) 54.55% (2) 18.18% (3) 18.18% 

Σύνολα (23) 48.94% (5) 10.63% (19) 40.43% 
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Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τη δεύτερη δραστηριότητα της τελικής εργασίας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4.2. 

Πίνακας 6.4.2 Συγκεντρωτικός πίνακας τελικής εργασίας για την 2
η
 Δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Αξιολόγηση του κώδικα με το «Dr. Scratch» 

 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί ο κώδικας που 

χρησιμοποιήθηκε σε έργα Scratch όπως:  

- Ρουμπρίκες αξιολόγησης  

- «ΚωδικΟράματα» (Παπαδόπουλος κ.α, 2015) 

- «Dr.Scratch» 

- «Hair Ball» ( Boe at all, 2013) 

- Κριτήρια αξιολόγησης κώδικα οπτικού προγραμματισμού (Αργυρίου κ.α., 2016) 

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί το Διαδικτυακό εργαλείο «Dr.Scratch».  

 

6.4.2.1 Το «Dr. Scratch» 

 

Το «Dr. Scratch» είναι ένα ελεύθερο Διαδικτυακό εργαλείο για ανάλυση και 

αξιολόγηση του κώδικα που δημιουργήθηκε στο Scratch μέσω της σελίδας 

http://www.drscratch.org/ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες.  

Η ανάλυση μπορεί με το Url του έργου ή με ανέβασμα του αρχείου sb2 από τον 

υπολογιστή. 

Το «Dr.Scratch», αφού αναλύσει και αξιολογήσει τον κώδικα του έργου, εμφανίζει μια 

ανατροφοδότηση η οποία περιλαμβάνει: 

1. Μια συνολική βαθμολογία (σκορ) η οποία κυμαίνεται από 0 έως 21 που 

προσδιορίζει-αξιολογεί την υπολογιστική σκέψη (CT) που έχει αναπτύξει ο 

 Παρέδωσαν τη 2
η
 

δραστηριότητα 

 

(Ν) % 

Δεν ολοκλήρωσαν 

σωστά τη 2
η
 

Δραστηριότητα 

(Ν) % 

Δεν παρέδωσαν τη 2
η
 

δραστηριότητα 

 

(Ν) % 

Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ (5) 41.67% (0) 0% (7) 58.33% 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ (7) 53.85% (1) 7.69% (5) 38.46% 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ (5) 45.45% (0) 0% (6) 54.55% 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ (6) 54.55% (0) 0% (5) 45.45% 

Σύνολα (23) 48.94% (1) 2.12% (23) 48.94% 

http://www.drscratch.org/


131 

δημιουργός με βάση το συγκεκριμένο έργο. 

2. Ένα χαρακτηρισμό (Basic, Developing, Master) ο οποίος βασίζεται στο συνολικό 

σκορ που έλαβε το έργο. Τα έργα με βαθμολογία από ο έως 7 χαρακτηρίζονται ως 

Basic, τα έργα με βαθμολογία από 8 έως 14 Developing, ενώ τα έργα με 

βαθμολογία πάνω από 14 Master. 

3. Τα 7 επιμέρους κριτήρια (Λογική, Αναπαράσταση δεδομένων, Παραλληλισμός, 

Συγχρονισμός, Έλεγχος ροής, Αλληλεπίδραση χρήστη, Αφαίρεση) από τα οποία 

προκύπτει το τελικό σκορ. Το κάθε κριτήριο αποτελεί στοιχείο-έννοια της  

υπολογιστικής σκέψης (CT) και βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 0 έως 3. Σε 

κάθε κριτήριο υπάρχει ένα link με πληροφορίες για τα κριτήρια με τα οποία 

δίνονται οι βαθμοί, ώστε να υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του κώδικα και κατά 

συνέπεια αύξηση της συνολικής βαθμολογίας. 

4. Τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν στον κώδικα ομαδοποιημένα σε τέσσερις 

κατηγορίες (διπλασιασμένα προγράμματα, ονόματα αντικειμένων, κώδικας που δεν 

εκτελείται, ιδιότητες αντικειμένων). Σε κάθε μια από τις κατηγορίες υπάρχει ένας 

αριθμός που δηλώνει τον αριθμό των προβλημάτων καθώς και link με πληροφορίες 

για κάθε πρόβλημα. 

5. Μια βεβαίωση στην οποία αναγράφεται η συνολική βαθμολογία που πήρε το έργο.  

Ένα παράδειγμα ανατροφοδότησης απεικονίζεται στην Εικόνα 6.4.2, ενώ παράδειγμα 

βεβαίωσης στην Εικόνα 6.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.4.2 Παράδειγμα ανατροφοδότησης του «Dr. Scratch» 
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Εικόνα 6.4.3 Παράδειγμα Βεβαίωσης του «Dr.Scratch» 

 

Οι Moreno et. all, 2015 σε εργασία τους αναφέρουν έναν πίνακα βαθμολόγησης 

(Πίνακας 6.4.3)  για κάθε ένα από τα επτά κριτήρια που συνθέτουν την υπολογιστική 

σκέψη σε σχέση με τον κώδικα που χρησιμοποιείται στο Scratch.  

 

Πίνακας 6.4.3: Κριτήρια ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης με βάση τον κώδικα Scratch 

(πηγή Moreno et al., 2015) 

Στοιχείο-έννοια 

της 

υπολογιστικής 

σκέψης(CT)  

Επίπεδο Ικανότητας (Competence Level) 

Null 

(0) 

Basic 

(1 βαθμός) 

Developing Proficiency-

Master 

Αφαίρεση και 

αποσύνθεση 

προβλήματος 

- Περισσότερα από 

ένα σενάρια και 

περισσότερα από ένα 

αντικείμενα (sprite) 

Διαδικασίες Χρήση των 

block κλώνων 

Παραλληλισμός - Δύο σενάρια όταν 

γίνεται κλικ στη 

πράσινη σημαία 

Δύο σενάρια όταν σε  

κάποιο πλήκτρο γίνει 

κλικ,  περισσότερα 

γεγονότα στο ίδιο 

sprite  

Δύο σενάρια για 

τις εντολές-

τουβλάκια 

(blockς): όταν 

λάβω το…,  

όταν …>.., όταν 

ξεκινήσει ο 

κλώνος , όταν 

το υπόβαθρο 

αλλάξει σε… 

Λογική σκέψη - Εάν ….τότε Εάν…τότε… 

αλλιώς…. 

Λογικοί 

τελεστές 

Συγχρονισμός - Εντολή–τουβλάκι 

(block) περίμενε 

Εντολές-τουβλάκια 

(blocks): μετέδωσε, 

όταν λάβω το…., 

σταμάτησε όλα, 

σταμάτησε αυτό το 

σενάριο 

Εντολές-

τουβλάκια 

(blocks): 

περίμενε 

ώσπου…, όταν 

το υπόβαθρο 

αλλάξει σε.., 
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μετάδωσε το …. 

και περίμενε 

Έλεγχος ροής - Ακολουθιακή δομή  Εντολές-τουβλάκια 

(blocks): επανάλαβε , 

για πάντα 

Εντολή-

τουβλά-

κι(block): 

επανάλαβε 

ώσπου… 

Αλληλεπίδραση 

με τον χρήστη  

- Εντολή-τουβλάκι 

όταν γίνει κλικ στη 

πράσινη σημαία 

Εντολές-τουβλάκια 

(blocks):  

Όταν το πλήκτρο….. 

πατηθεί, όταν σε 

αυτό το αντικείμενο 

γίνει κλικ, ρώτησε 

και περίμενε καθώς 

και τα blocks που 

σχετίζονται με 

ενέργειες του 

ποντικιού  

Όταν 

χρησιμοποιείται 

κάμερα ή 

μικρόφωνο και 

την εντολή-

τουβλάκι 

(block) ;όταν 

……>…  

 

 

 

Αναπαράσταση 

δεδομένων 

- Τροποποίηση των 

ιδιοτήτων των 

αντικειμένων 

(sprites) 

Λειτουργίες σε 

μεταβλητές 

Λειτουργίες σε 

Λίστες 

 

H ανατροφοδότηση που παρέχει το «Dr. Scratch» γίνεται με ελκυστικό τρόπο χωρίς να 

περιλαμβάνει κουραστικό κείμενο, με ωραία γραφικά που μπορούν να κεντρίσουν την 

προσοχή των μαθητών/τριών, ενώ η βεβαίωση είναι ένα είδος επιβράβευσης του έργου 

που δημιουργήθηκε. Τα link που υπάρχουν δίνουν πληροφορίες για το τι πρέπει να 

αλλάξει στον κώδικα, ώστε να αυξηθεί η συνολική βαθμολογία όπως για παράδειγμα η 

χρήση: μεταβλητών, λογικών τελεστών, της εντολής «επανάλαβε ώσπου» και άλλων 

πιο σύνθετων προγραμματιστικών δομών όπως οι λίστες. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο 

γίνεται η ανατροφοδότηση μπορεί εύκολα να δώσει κίνητρα στους μαθητές/τριες για να 

προσπαθήσουν να ανεβάσουν το σκορ τους, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν τις  

προγραμματιστικές τους δεξιότητες και να αναπτύσσουν την υπολογιστική σκέψη. 

Η ανατροφοδότηση που παρέχει το Dr.Scratch είναι εξίσου χρήσιμη και για τον 

εκπαιδευτικό καθώς γρήγορα και απλά μπορεί να αξιολογήσει τα έργα των 

μαθητών/τριών και να έχει μια εικόνα της επίδοσης τους.  

To «Dr. Scratch» είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο με πολλά πλεονεκτήματα που 

συνεχώς βελτιώνεται. Παρόλα αυτά έχει και μειονεκτήματα. Οι Αργυρίου κ.α. (2016) 

στην εργασία τους με θέμα «Σχεδιασμός έρευνας για την αξιολόγηση κώδικα- οπτικού 

προγραμματισμού» αναφέρουν ότι: «Το Dr.Scratch μπορεί εύκολα να ξεγελαστεί καθώς 

φαίνεται ότι ελέγχει την ύπαρξη ή μη πλακιδίων, ώστε να αξιολογήσει κάποιο κριτήριο 

και πως διαδικασίες όπως αυτή της αποσφαλματοποίησης (debugging) είναι πρακτικά 

αδύνατον να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν με τη βοήθεια του «Dr.Scratch». 
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6.4.2.2 Αξιολόγηση της τελικής εργασίας με το «Dr.Scratch» 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από την 

ανάλυση της δεύτερης δραστηριότητας της τελικής εργασίας με τη βοήθεια του 

«Dr.Scratch».  

Αναλύθηκαν 23 εργασίες με τη βοήθεια του «Dr. Scratch» (Πίνακας 6.4.4). Από την 

ανάλυση των έργων προκύπτει: 

- Από τις εργασίες αυτές οι 17 ήταν σε επίπεδο Developing και σε ποσοστό 62.96%, 

ενώ 6 σε επίπεδο BASIC και σε ποσοστό 20,09%. 

- Το μόνο πρόβλημα που ανέφερε στην ανατροφοδότηση ήταν το: «ιδιότητες 

αντικειμένου» και αφορούσε την αρχικοποίηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων 

όπως θέση, προσανατολισμός, αρχική ενδυμασία και ορατότητα. 

- Τα κριτήρια συγχρονισμός και παραλληλισμός είχαν το μεγαλύτερο βαθμό καθώς 

υπήρχαν έργα που συγκέντρωσαν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Στα έργα που 

χαρακτηρίστηκαν Basic είχαν όμως μικρό βαθμό και σε αυτό το κριτήριο. 

- Στο κριτήριο αναπαράσταση δεδομένων ο μέγιστος βαθμός σε όλα τα έργα ήταν το 

1 καθώς οι μαθητές/τριες δε χρησιμοποίησαν μεταβλητές και λίστες στα έργα τους. 

- Στο κριτήριο λογική, εκτός από δύο έργα, δεν πήραν κανένα βαθμό καθώς δεν 

χρησιμοποίησαν τη δομή επιλογής. 

- Στο κριτήριο έλεγχος ροής ο μέγιστος βαθμός κυμάνθηκε από 1 έως 2. Τα έργα που 

βαθμολογήθηκαν με 2 ήταν αυτά που οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν την απλή 

μορφή της δομής επανάληψης (επανάλαβε, για πάντα). 

- Στο κριτήριο αφαίρεση ο μέγιστος αριθμός σε όλα ήταν 1 καθώς οι μαθητές/τριες 

δε χρησιμοποίησαν διαδικασίες και εντολές όπως: κλώνος. 

- Στο κριτήριο αλληλεπίδραση με το χρήστη ο μέγιστος βαθμός ήταν 1, καθώς δε  

χρησιμοποίησαν εντολές-τουβλάκια (blocks) από την παλέτα εντολών συμβάντα 

του τύπου: όταν το πλήκτρο ….πατηθεί, όταν σε αυτό το αντικείμενο γίνει κλικ την 

ερώτηση και απάντηση κ.λ.π καθώς και εντολές-τουβλάκια (blocks) από τη 

κατηγορία αισθητήρες. 

Στον πίνακα 6.4.4 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των έργων της τελικής εργασίας με το 

«Dr.Scratch». 

 

 



135 

Πίνακας 6.4.4 Αξιολόγηση έργων 2
ης 

 δραστηριότητας της τελικής εργασίας από το 

«Dr. Scratch» 

URL ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΚΟΡ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/166162804/ 3/ιδιότητες 

αντικειμένου 

10/21 DEVELOPING Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/162456209/ - 6/21 BASIC Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/165700677/ - 9/21 DEVELOPING Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/162693751/ - 9/21 DEVELOPING Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/162691434/ - 7/21 BASIC Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/157093744/ 3/ιδιότητες 

αντικειμένου 

10/21 
DEVELOPING 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/153997930/ 1/ιδιότητες 

αντικειμένου 

10/21 
DEVELOPING 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/160856780/ 1/ιδιότητες 

αντικειμένου 

10/21 
DEVELOPING 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/158701271/ 6/ιδιότητες 

αντικειμένου 

11/21 
DEVELOPING 

Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/152359649/ - 5/21 BASIC Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/162723341/ - 6/21 BASIC Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/158335318/ - 10/21 DEVELOPING Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/158929170/ 2/ιδιότητες 

αντικειμένου 

11/21 
DEVELOPING 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/162279725/ 2/ιδιότητες 

αντικειμένου 

9/21 
DEVELOPING 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/157399837/ 3/ιδιότητες 

αντικειμένου 

11/21 
DEVELOPING 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/150348964/ - 7/21 BASIC Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/157299005/ 2/ιδιότητες 

αντικειμένου 

8/21 
DEVELOPING 

Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/149481325/ - 5/21 BASIC Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/149481077/ 2/ιδιότητες 

αντικειμένου 

11/21 
DEVELOPING 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/161877697/ 1/ιδιότητες 

αντικειμένου 

10/21 
DEVELOPING 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/161641993 1/ιδιότητες 

αντικειμένου 

9/21 
DEVELOPING 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/151956302/ - 6/21 BASIC Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

https://scratch.mit.edu/projects/153500590/ 1/ιδιότητες 

αντικειμένου 

13/21 
DEVELOPING 

Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ 

 

Γενικά, οι μαθητές οι μαθητές/τριες που παρέδωσαν την τελική εργασία κατάφεραν σε 

ικανοποιητικό βαθμό να κατακτήσουν τα επιμέρους κριτήρια που αναπτύσσουν την 

υπολογιστική σκέψη όπως αυτά προσδιορίζονται με το «Dr. Scratch». 

 

6.5 Παρατήρηση από τον διδάσκοντα 

 

Σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, που είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά 

πόσο η ψηφιακή αφήγηση βοηθάει στην εκμάθηση του προγραμματισμού, υπήρχε μια 

https://scratch.mit.edu/projects/166162804/
https://scratch.mit.edu/projects/162456209/
https://scratch.mit.edu/projects/165700677/
https://scratch.mit.edu/projects/162693751/
https://scratch.mit.edu/projects/162691434/
https://scratch.mit.edu/projects/157093744/
https://scratch.mit.edu/projects/153997930/
https://scratch.mit.edu/projects/160856780/
https://scratch.mit.edu/projects/158701271/
https://scratch.mit.edu/projects/152359649/
https://scratch.mit.edu/projects/162723341/
https://scratch.mit.edu/projects/158335318/
https://scratch.mit.edu/projects/158929170/
https://scratch.mit.edu/projects/162279725/
https://scratch.mit.edu/projects/157399837/
https://scratch.mit.edu/projects/150348964/
https://scratch.mit.edu/projects/157299005/
https://scratch.mit.edu/projects/149481325/
https://scratch.mit.edu/projects/149481077/
https://scratch.mit.edu/projects/161877697/
https://scratch.mit.edu/projects/161641993
https://scratch.mit.edu/projects/151956302/
https://scratch.mit.edu/projects/153500590/
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άτυπη συμμετοχική παρατήρηση από τη διδάσκουσα με σκοπό την καταγραφή της 

συμπεριφοράς και του ενδιαφέροντος που έδειξαν οι μαθητές/τριες καθώς και των 

δυσκολιών που συνάντησαν.  

Γενικά, υπήρχε διακύμανση στο ενδιαφέρον και στη συμμετοχή των μαθητών/τριών 

τόσο μεταξύ των μαθητών/τριών του ίδιου τμήματος όσο και μεταξύ των τμημάτων. 

Σημαντικό ρόλο στην ανταπόκριση αυτή έπαιξαν τα φύλλα εργασίας. Είχαν τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή και το καλύτερο αποτέλεσμα σε φύλλα εργασίας τα οποία 

έκριναν ότι ήταν εύκολα και ενδιαφέροντα. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας ήταν 

η κούραση των μαθητών/τριών από το φόρτο της σχολικής ημέρας. 

Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με τα φύλλα εργασίας ήταν καθολική, με εξαίρεση 

ελάχιστων μαθητών/τριών που πραγματοποίησαν άσχετες ενέργειες κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στα χρονικά 

όρια που τέθηκαν από τη διδακτική παρέμβαση. Ένας άλλος παράγοντας που 

συνέβαλλε στη μη ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας μέσα στα χρονικά όρια της 

διδακτικής παρέμβασης ήταν και η απουσία κάποιων μαθητών/τριών σε κάποιες από τις 

προβλεπόμενες ώρες του διδακτικού σεναρίου. Επιπρόσθετα, ορισμένα φύλλα εργασίας 

αποδείχτηκαν αρκετά μεγάλα για ορισμένους μαθητές/τριες, με αποτέλεσμα οι 

συγκεκριμένοι να μην καταφέρουν να τα ολοκληρώσουν στα χρονικά όρια της 

διδακτικής παρέμβασης. 

Αρκετοί μαθητές/τριες διατύπωσαν την άποψη για κάποιες δραστηριότητες (ζωγραφιά 

σπιτιού, Anina hip hop, Pokémon go) ότι ήταν για μικρότερες ηλικίες. Μεγάλος 

αριθμός μαθητών/τριών είχε την αίσθηση ότι πραγματοποίησαν πολλές 

δραστηριότητες, στο συγκεκριμένο μάθημα.  

Οι πρότερες γνώσεις και η εμπειρία που είχαν αρκετοί μαθητές/τριες στον 

προγραμματισμό με το Scratch δε βοήθησαν να αποδώσουν καλύτερα στην εκπόνηση 

των φύλλων εργασίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σε όλη τη διάρκεια υπήρχε έντονη 

καθοδήγηση καθώς οι μαθητές/τριες είχαν απορίες και ζητήθηκε αρκετές φορές 

βοήθεια, κυρίως για τις καινούργιες προγραμματιστικές δομές που θα 

χρησιμοποιούσαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε επίδειξη του τρόπου επίλυσης του 

προβλήματος με τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Παρατηρήθηκε όμως σταδιακή μείωση 

της παρεχόμενης βοήθειας από διδακτικό σενάριο σε διδακτικό σενάριο και οι 

μαθητές/τριες πειραματίστηκαν περισσότερο. 

Τέθηκαν απορίες για θέματα όπως: «πως θα κατεβάσω ένα τραγούδι από το YouTube;», 

«πως θα μικρύνω το τραγούδι;», «πως θα το κάνω να ξεκινάει από το σημείο που 
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θέλω;». Ορισμένοι μαθητές/τριες διατύπωσαν απορίες σε σχέση με την τελική εργασία: 

ως προς τον κώδικα που θα χρησιμοποιήσουν, ως προς την ηλεκτρονική τάξη του 

Scratch για το πώς θα αποθηκεύουν το έργο σε περίπτωση που το τροποποιήσουν.  

Στο τελευταίο φύλλο εργασίας (Football) αρκετοί μαθητές χρησιμοποίησαν την εντολή-

τουβλάκι (block)                                                           και όχι την εντολή που 

υπήρχε στο φύλλο εργασίας για να κάνουν την μπάλα να κινείται καλύτερα και 

πειραματίστηκαν με το χρόνο.  

Στο σύνολο τους οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ατομικά. Υπήρχαν σε κάθε τμήμα 

συνολικά 3 ομάδες των δύο μαθητών που εργάστηκαν συνεργατικά. Στην πορεία της 

διδακτικής παρέμβασης αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών που συνεργάστηκαν 

οικιοθελώς καθώς θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν πιο εύκολα και 

γρήγορα το φύλλο εργασίας. Τέλος, υπήρχε διάλογος και συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών/τριών του τμήματος. Σε μερικές περιπτώσεις ζήτησαν τη βοήθεια των 

συμμαθητών τους που είχαν ολοκληρώσει πρώτοι το φύλλο εργασίας.  

Γενικά, σε όλη τη διάρκεια των 13 ωρών της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές/τριες 

ενασχολήθηκαν με όλα τα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων και προσπάθησαν 

να ολοκληρώσουν.  

 

6.6 Αναστοχασμός της Διδακτικής παρέμβασης 

 

Η διδακτική παρέμβαση διήρκεσε συνολικά 13 ώρες, από τις οποίες η μία ώρα 

χρησιμοποιήθηκε για να συζητηθούν οι απορίες και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες 

που τυχόν συνάντησαν οι μαθητές/τριες κατά την ενασχόλησή τους με την τελική 

εργασία. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της διδακτικής παρέμβασης δημιουργήθηκε ένα πλάνο 

μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας και τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους. Για να 

τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα χρειάστηκε σε ορισμένα τμήματα να ζητηθούν 

και να χρησιμοποιηθούν ώρες από μαθήματα άλλων συναδέλφων καθώς χάθηκαν 

ορισμένες από τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας λόγω άλλων δραστηριοτήτων του 

σχολείου όπως περίπατοι, εκδρομές, συνελεύσεις. 

Ο διδακτικός χρόνος για το δεύτερο διδακτικό σενάριο δεν ήταν απόλυτα επαρκής και 

προκάλεσε μια μικρή καθυστέρησε στο χρονοδιάγραμμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δύο 

δραστηριότητες από τα φύλλα εργασίας (υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας και το 

διπλάσιο ενός αριθμού, η αναζήτηση μιας gif Pokémon go εικόνας και δημιουργία της 
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αργότερα στο Scratch) να μη δοθούν στους μαθητές/τριες στα χρονικά όρια της 

διδακτικής παρέμβασης αλλά λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης, δεν 

έγινε εφικτό να αφιερωθεί μια ώρα στο Story Table και Story Board, δύο τρόποι που 

βοηθάνε στο σχεδιασμό μια ιστορίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μη 

χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές/τριες. 

Δεδομένου ότι υπήρχαν μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί προγραμματισμό σε 

προηγούμενες τάξεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα απλό διδακτικό 

σενάριο όπως "Ο φανταστικός μου εαυτός" στην αρχή της διδακτικής παρέμβασης. 

Πολύ ικανοποιητικό κρίθηκε το φύλλο εργασίας το οποίο ζητούσε από τους μαθητές να 

αναζητήσουν μια ιστορία στον ιστότοπο του Scratch και να περιγράψουν το λόγο που 

την επέλεξαν. Η δραστηριότητα αυτή αποδείχθηκε ένα κίνητρο για να ενεργοποιήσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών/τριών στην ψηφιακή αφήγηση.  

Στο δεύτερο διδακτικό σενάριο "Μαθητικές ιστορίες" υπήρχαν δύο δραστηριότητες τις 

οποίες οι περισσότεροι μαθητές/τριες χαρακτήρισαν ως παιδικές. Κρίνεται ότι θα ήταν 

πιο ενδιαφέρον να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες το δικό τους animation χαρακτήρα 

–ήρωα και να τον εντάξουν στην αρχή μιας ιστορίας. Τα φύλλα εργασίας του τρίτου 

διδακτικού σεναρίου κρίθηκαν ικανοποιητικά και η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών ήταν αρκετά μεγάλη. 

Η τελική εργασία που είχε ανατεθεί για το σπίτι αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο, 

ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είχαν κατανοήσει και ήταν σε θέση να εφαρμόσουν 

αυτά που είχαν διδαχθεί στο σχολείο. Η δημιουργία μιας ιστορίας χωρίς να συνδυάζουν 

κατάλληλα κάποιες εντολές αποδείχθηκε καλύτερος τρόπος να γνωρίσουν, 

κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές προγραμματιστικές έννοιες και δομές. 

Υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης ενεργή συμμετοχή των 

μαθητών, συζητήθηκαν αρκετές απορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη δομή 

επιλογής, ζητήθηκε σε μεγάλο βαθμό βοήθεια. Γενικά, η διδακτική παρέμβαση στο 

σύνολο της κύλησε ομαλά και οι μαθητές /τριες συμμετείχαν ικανοποιητικά και 

συμπλήρωσαν προσεκτικά τα δύο ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. 

 

6.7 Ανάλυση δεδομένων από τα ερωτηματολόγια  

 

6.7.1 Αρχικό ερωτηματολόγιο (pre-survey) 

 

Στην αρχή της διδακτικής παρέμβασης και μετά το τέλος του πρώτου φύλλου εργασίας 
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59.6% 

40.4% 

Έχεις διδαχθεί προγραμματισμό γενικά; 

Ναι 

Όχι 

δόθηκε στους μαθητές/τριες ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Β1) που είχε σκοπό να 

καταγράψει τις απαντήσεις τους ως προς: 

 Την προϋπάρχουσα ενασχόληση των μαθητών/τριών με τον προγραμματισμό. 

 Τις πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών στις βασικές δομές του 

προγραμματισμού. 

 Τις πρότερες δεξιότητες των μαθητών/τριών στη χρήση ΤΠΕ καθώς και στον 

προγραμματισμό. 

 Τις πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών στην ψηφιακή αφήγηση. 

 Την πρότερη ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ψηφιακή αφήγηση στο 

Scratch 

 Τις στάσεις και απόψεις των μαθητών/τριών για την ψηφιακή αφήγηση και το 

Scratch 

 Τις στάσεις και απόψεις των μαθητών/τριών για τον προγραμματισμό. 

Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν το προφίλ των μαθητών/τριών (φύλλο και 

τμήμα). Το ερωτηματολόγιο αυτό το συμπλήρωσαν 47 μαθητές/τριες (31 αγόρια, 16 

κορίτσια) από τους οποίους οι 45 ήταν ηλικίας 15 χρονών, ενώ 2 μαθητές ήταν 16 

χρονών.  

Η τρίτη ερώτηση διερευνούσε το αν οι μαθητές/τριες είχαν διδαχθεί σε προηγούμενες 

τάξεις προγραμματισμό. 

Από τις απαντήσεις (Γράφημα 6.7.1) τους προέκυψε ότι οι μισοί μαθητές/τριες είχαν 

κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό καθώς το 59.6% απάντησε «Ναι», ενώ το 40.4% 

δεν είχε ασχοληθεί καθόλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.7.1 Πρότερη ενασχόληση με τον προγραμματισμό  

(Ερώτηση 3, pre-survey) 

Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε τους μαθητές/τριες που έχουν ασχοληθεί με τον 

προγραμματισμό. Συγκεκριμένα, τους ζητήθηκε να αναφέρουν το προγραμματιστικό 
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περιβάλλον που γνωρίζουν. 

Από τους 28 μαθητές/τριες που απάντησαν θετικά (Γράφημα 6.7.2) η πλειονότητα 

(96.4%) έχει ασχοληθεί με το Scratch, ενώ ένας μαθητής (3.6%) με ρομποτικά 

συστήματα. 

 

Γράφημα 6.7.2 Προγραμματιστικό περιβάλλον ή γλώσσα προγραμματισμού που έχουν 

διδαχθεί οι μαθητές/τριες (Ερώτηση 4, pre-survey) 

Η ερώτηση 5 ζητούσε από τους μαθητές/τριες να προσδιορίσουν το βαθμό που 

γνωρίζουν συγκεκριμένες έννοιες/δομές οι οποίες αναφέρονται στην ερώτηση αυτή 

(Πίνακας 6.7.1). 

Το ποσοστό των μαθητών/τριών που δήλωσαν ότι δε γνώριζαν κάποιες από τις βασικές 

προγραμματιστικές έννοιες/δομές ήταν αρκετά μεγάλο, σχεδόν το 50%. Πολύ καλά 

δήλωσε μόνο ένας μαθητής (2.1%) για το: Εμφάνιση τιμών μεταβλητών και 

μηνυμάτων, όπου είχαν και τις περισσότερες γνώσεις (Μ=2.19, SD=1.227) συγκριτικά 

με τις άλλες έννοιες/δομές. Τις λιγότερες γνώσεις τις είχαν στις 

συναρτήσεις/διαδικασίες (M=1.47, SD=0.776). 

Πίνακας 6.7.1 Πρότερες γνώσεις στις βασικές δομές στον προγραμματισμό (Ερώτηση 5, pre-survey) 

5. Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι γνωρίζεις κάθε μία από τις παρακάτω έννοιες/δομές προγραμματισμού; 
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α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και 

μηνυμάτων (όπως η 

εντολή πες στο 

Scratch και 

αριθμητικές πράξεις 

47 2.19 1.227 42.6% (20) 

 

17% (8) 

 

21.3% (10) 

 

17% (8) 

 

 

2.1% (1) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Scratch

MicroworldsPro

Visual Basic

Python

Kodu

Alice

App Invertor

Προγραμματισμό με Ρομποτικά συστήματα 

Με ποιο προγραμματιστικό περιβάλλον ή γλώσσα 
προγραμματισμού ασχολήθηκες; 
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β) Ανάθεση τιμής 

(όπως η εντολή 

ρώτησε στο Scratch 
47 2.00 1.083 44.7% (21) 23.4% (11) 19.1% (9) 12.8% (6) 0% (0) 

γ) Μεταβλητές 

(όπως π.χ. η εντολή 

δημιούργησε μια 

μεταβλητή στην 

παλέτα εντολών 

δεδομένα του 

Scratch 

47 1.87 0.947 44.7% (21) 29.8% (14) 19.1% (9) 6.4% (3) 0% (0) 

δ) Δομές 

επανάληψης ( 

(όπως επανάλαβε.. 

στο  

Scratch, ΓΙΑ…, 

ΟΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 

47 1.87 1.096 53.2% (25) 19.1% (9) 14.9% (7) 12.8% (6) 0% (0) 

ε) Δομές επιλογής  ( 

όπως εάν…. τότε …. 

αλλιώς… στο 

Scratch) 

47 1.74 1.031 59.6% (28) 14.9% (7) 17% (8) 8.5% (4) 0% (0) 

στ) Συναρτήσεις/ 

Διαδικασίες (όπως 

δημιουργήστε ένα 

τετράγωνο εντολών 

από την παλέτα 

εντολών Άλλες 

εντολές στο Scratch) 

47 1.47 0.776 68.1% (32) 19.1% (9) 10.6% (5) 2.1% (1) 0% (0) 

 

Γενικά, οι μαθητές/τριες με τις απαντήσεις τoυς έδειξαν ότι γνωρίζουν λίγο το σύνολο 

των βασικών/δομών εννοιών του προγραμματισμού (M=1.86, SD=0.919).  

Στο Γράφημα 6.7.3 παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα της 5
ης

 ερώτησης του 

αρχικού ερωτηματολογίου. 

 

Γράφημα 6.7.3 Προϋπάρχουσες γνώσεις στις βασικές προγραμματιστικές 

έννοιες/δομές (Ερώτηση 5, pre-survey) 
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Σε τι βαθμό πιστεύες ότι γνωρίζεις κάθε μία από τις παρακάτω 
έννοιες/δομές προγραμματισμού; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 
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Στην ερώτηση 6 ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να αξιολογήσουν σε μια κλίμακα 

από το 1 έως το 5 τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμό, ώστε να υπάρχει μια 

αρχική εικόνα του επιπέδου των μαθητών/τριών. 

Από τις απαντήσεις τους (Πίνακας 6.7.2) φαίνεται ότι η πλειονότητα των 

μαθητών/τριών χαρακτήρισαν τον εαυτό τους ως αρχάριο προγραμματιστή ή με 

καθόλου γνώσεις, καθώς η πλειοψηφία (57.4%) απάντησε «Καθόλου» (40.4%) και 

«Ελάχιστες» (17%). Το 12.8% χαρακτήρισε τον εαυτό του ως καλό προγραμματιστή, 

ενώ μόνο το 6.4% χαρακτήρισε τον εαυτό του ως πολύ καλό προγραμματιστή. Γενικά, 

οι μαθητές/τριες με τις απαντήσεις τoυς έδειξαν ότι κρίνουν «Ελάχιστες» τις δεξιότητες 

τους στον προγραμματισμό (M=2.28, SD=1.978). 

Πίνακες 6.7.2 Πρότερες δεξιότητες στον προγραμματισμό (Ερώτηση 6, pre-survey) 
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6. Σε μια κλίμακα 

από 

το 1 έως το 5. Πώς θα 

αξιολογούσες τις 

δεξιότητες σου στον 

προγραμματισμό; 

47 2.28 1.297 40.4% (19) 17% (8) 23.4% (11) 12.8% (6) 6.4% (3) 

Το αρχικό ερωτηματολόγιο (Pre-survey) περιλάμβανε μια ερώτηση (Ερώτηση 7) με την 

οποία οι μαθητές/τριες αξιολόγησαν το επίπεδο τους στη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

Οι μαθητές/τριες με βάση τις απαντήσεις τους (Πίνακας 6.7.3) δήλωσαν ότι ξέρουν να 

χρησιμοποιούν «πολύ καλά» τους υπολογιστές. Μόνο το 6.4% δήλωσαν ότι δεν 

γνωρίζουν καλά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (34%) 

δήλωσε ότι γνώριζε «μέτρια» χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γενικά, οι 

μαθητές/τριες θεωρούν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τις ΤΠΕ, καθώς ο μέσος όρος των 

απαντήσεων κυμάνθηκε στο 3.87 που πλησιάζει την τιμή «Πολύ καλές». 

Πίνακας 6.7.3 Πρότερες δεξιότητες στις ΤΠΕ (Ερώτηση 7, pre-survey) 
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7. Σε μια κλίμακα από 

το 1 έως το 5. Πώς θα 

αξιολογούσες τις 

δεξιότητες σου στη 

χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή; 

47 3.87 1.021 6.4% (3) 34% (16) 25.5% (12) 34% (16) 0% (0) 
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59.6% 
38.3% 

2.1% 

Έχεις δημιουργήσει ιστορία ψηφιακής 
αφήγησης στο Scratch; 

Ναι 

Όχι 

Άλλο 

Στην ερώτηση 8 ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να αξιολόγησουν τις γνώσεις τους 

πάνω στην ψηφιακή αφήγηση. Με βάση τις απαντήσεις (Γράφημα 6.7.4) ένας αρκετά 

μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών (28), σχεδόν πάνω από τους μισούς και σε ποσοστό 

59.6%, δε γνώριζε τι είναι η ψηφιακή αφήγηση, ενώ 18 μαθητές/τριες (38.3%) 

ανέφεραν ότι είχαν κάποιες γνώσεις στην ψηφιακή αφήγηση. Τέλος, ένα αγόρι δεν ήταν 

σίγουρο για τις γνώσεις του πάνω στην ψηφιακή αφήγηση. Σε κάθε τμήμα περίπου το 

1/3 των μαθητών/τριών δε γνώριζε τι είναι ψηφιακή αφήγηση. 

 

Γράφημα 6.7.4 Πρότερες γνώσεις στην ψηφιακή αφήγηση  

(Ερώτηση 8, pre-survey) 

H ερώτηση 9 αφορούσε το αν οι μαθητές/τριες έχουν δημιουργήσει ψηφιακή αφήγηση 

με το Scratch. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο ίδιος αριθμός μαθητών/τριών που 

δε γνώριζε τι είναι η ψηφιακή αφήγηση απάντησε (Γράφημα 6.7.5) ότι δε δημιούργησε 

καμία δραστηριότητα ψηφιακής αφήγησης στο Scratch. Όμοια και ο μαθητής που δεν 

ήταν σίγουρος αν είχε δημιουργήσει κάποια ιστορία στο Scratch. 

 

  

 

 

 

Γράφημα 6.7.5 Πρότερη ενασχόληση στην ψηφιακή αφήγηση στο Scratch 

(Ερώτηση 9, pre-survey) 

 

Το αρχικό ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε μετά από δύο ώρες αφότου ξεκίνησε η 

διδακτική παρέμβαση, μετά το τέλος του 1
ου

 Διδακτικού σεναρίου "Ο φανταστικός μου 

εαυτός", περιελάμβανε μια ερώτηση (Ερώτηση 10) που ζητούσε από τους μαθητές να 

απαντήσουν σε ποιo βαθμό τους άρεσε αυτή η πρώτη προσπάθεια να δημιουργήσουν 

μια ψηφιακή αφήγηση με το Scratch. Βασικός στόχος αυτής της ερώτησης ήταν να 

59.6% 
38.3% 

2.1% 

Γνωρίζεις τι είναι ψηφιακή αφήγηση; 

Ναι 

Όχι 

Άλλο 
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υπάρχει μια αρχική εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουν την αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης ως διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

H πλειονότητα (82.9%) των μαθητών/τριών δήλωσε (Πίνακας 6.7.4) ότι τους άρεσε 

«λίγο» (34%) και «αρκετά» (48.9%). Ελάχιστοι δήλωσαν (4 και σε ποσοστό 8.5%) ότι 

τους άρεσε «πολύ» αυτή η διαδικασία. Το ίδιο ποσοστό (8.5%) δήλωσε ότι δεν τους 

άρεσε. 

Πίνακας 6.7.4 Στάση μαθητών/τριών ως προς την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού πριν τη διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 10, pre-survey) 
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10. Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού, 

προσπαθώντας να 

δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια 

του Scratch, σου άρεσε; 

47 2.57 0.773 8.5% (4) 34% (16) 48.9% (23) 8.5% (4) 0% (0) 

Για να διερευνηθεί ο βαθμός δυσκολίας που συνάντησαν οι μαθητές/τριες στη 

δημιουργία της πρώτης ψηφιακής αφήγησης τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε μια 

ερώτηση (Ερώτηση 11) όπου θα καθόριζαν το βαθμό στον οποίο δυσκολεύτηκαν σε μια 

κλίμακα τύπου Likert με τιμές από καθόλου έως πάρα πολύ. Η πλειονότητα των 

μαθητών (66%) δήλωσε ότι τους δυσκόλεψε «λίγο» η πρώτη τους δημιουργία ψηφιακής 

αφήγησης στο Scratch. Κανένας μαθητής/τρια δε δυσκολεύτηκε σε «πάρα πολύ» 

μεγάλο βαθμό», ενώ το 6.4% δυσκολεύτηκε «πολύ». Το 8.5% συνάντησε «αρκετή» 

δυσκολία Από τους 47 συνολικά μαθητές/τριες μόνο 9 (19.1%) δήλωσαν ότι δε 

συνάντησαν καμία δυσκολία. Στην ερώτηση αυτή ο μέσος όρος (Μ) των απαντήσεων 

κυμάνθηκε στο 2.02 που πλησιάζει στο «λίγο». Στον Πίνακα 6.7.5 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ερώτησης αυτής. 

Πίνακας 6.7.5 Απόψεις μαθητών/τριών ως προς την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού και βαθμός δυσκολίας πριν τη διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 11, pre-survey) 
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11. Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού, 

προσπαθώντας να 

δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια 

του Scratch, σε 

δυσκόλεψε; 

47 2.02 0.737 19.1% (9) 66% (31) 8.5% (4) 6.4% (3) 0% (0) 
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Η ερώτηση 12 του Pre-Survey είχε σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο οι μαθητές 

θεωρούσαν χρήσιμο να διδάσκονται προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής 

(Πίνακας 6.7.6). Από τους 47 μαθητές/τριες που συμπλήρωσαν το αρχικό 

ερωτηματολόγιο (pre-survey) το 38.3% δεν είχε συγκεκριμένη θετική ή αρνητική 

άποψη για το αν είναι χρήσιμο να διδάσκονται προγραμματισμό, ενώ 6 (12.8%) ήταν 

τελείως αρνητικοί για τη χρησιμότητα του προγραμματισμού στη διδακτική τους 

διαδικασία, καθώς δήλωσαν «διαφωνώ απόλυτα». Μόνο 3 μαθητές/τριες (6.4%) 

«συμφώνησαν απόλυτα» ότι είναι χρήσιμο να μάθουν προγραμματισμό, ενώ 11 

(23.4%) απλά συμφώνησαν. Τέλος, ένας μικρός αριθμός (9) μαθητών/τριών και σε 

ποσοστό 19.1% απλά «διαφώνησε». Ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ) κυμάνθηκε 

στο 2.91 που πλησιάζει στην τιμή «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», κάτι που δείχνει μια 

ουδέτερη άποψη στο θέμα αυτό.  

Πίνακας 6.7.6 Απόψεις των μαθητών/τριών ως προς τη χρησιμότητα της εκμάθησης του προγραμματισμού πριν τη 

διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 12, pre-survey 

Η τελευταία ερώτηση τέθηκε στους μαθητές το θέμα του εάν είναι βαρετό να 

διδάσκονται προγραμματισμό (Πίνακας 6.7.7). 

Στο ερώτημα αυτό ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ) κυμάνθηκε στο 3.21 που είναι 

λίγο πάνω από την τιμή «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ». Ένα χαρακτηριστικό των 

απαντήσεων είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό (6.4%) δήλωσε ότι «διαφωνεί απόλυτα» 

και θεωρεί ότι είναι ενδιαφέρον να διδάσκονται προγραμματισμό, ενώ 10 μαθητές/τριες 

(σε ποσοστό 21.3%) απλά «διαφώνησαν». Το μικρό χρονικό διάστημα που έχουν 

διδαχθεί προγραμματισμό ίσως συνέβαλε ώστε να μην υπάρχει ξεκάθαρη άποψη από 

τους/τις μαθητές/τριες. 

Πίνακας 6.7.7 Απόψεις μαθητών/τριών ως προς το αν είναι βαρετό να μαθαίνεις προγραμματισμό  

(Ερώτηση 13, pre-survey) 

Ε
ρώ

τη
ση

 

N
 

M
.O

 (
M

) 

Τ
υπ

ικ
ή

 

απ
όκ

λι
ση

 

(S
D

) 

 

Δ
ια

φ
ω

νώ
 

απ
όλ

υτ
α

 

%
(Ν

) 

Δ
ια

φ
ω

νώ
 

%
(Ν

) 

Ο
ύτ

ε 

συ
μφ

ω
νώ

 

ού
τε

 

δι
αφ

ω
νώ

 

%
(Ν

) 

Σ
υμ

φ
ω

νώ
 

%
(Ν

) 

Σ
υμ

φ
ω

νώ
 

απ
όλ

υτ
α

 

%
(Ν

) 

13. Είναι βαρετό να 

μαθαίνεις προγραμματισμό 

στο μάθημα της 

πληροφορικής. 

47 3.21 1.160 6.4% (3) 21.3% (10) 34% (16) 21.3% (10) 17% (8) 
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12. Είναι χρήσιμο να μαθαίνεις 

προγραμματισμό στο μάθημα 

της πληροφορικής. 

47 2.91 1.100 12.8% (6) 19.1% (9) 38.3% (18) 23.4% (11) 6.4% (3) 
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6.7.2 Τελικό ερωτηματολόγιο (post-survey) 

 

Με το πέρας της διδακτικής παρέμβασης δόθηκε στους  μαθητές/τριες ένα δεύτερο 

ερωτηματολόγιο (post-survey-Παράρτημα Β2) που είχε στόχο να ανιχνεύσει κατά πόσο 

υπήρχε μεταβολή στις απόψεις, στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών/τριών ως 

προς τον προγραμματισμό. Επίσης, είχε στόχο να αξιολογήσει και την 

αποτελεσματικότητα των φύλλων εργασίας που δόθηκαν. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις και 

στο δεύτερο ερωτηματολόγιο αφορούσαν το προφίλ των μαθητών. Το ερωτηματολόγιο 

το συμπλήρωσε ο ίδιος αριθμός μαθητών/τριών (Συνολικά 47, 31 αγόρια, 16 κορίτσια) 

που είχε συμπληρώσει και το αρχικό. 

Στην πρώτη ερώτηση ζητήθηκε να προσδιορίσουν το βαθμό που γνωρίζουν 

συγκεκριμένες προγραμματιστικές έννοιες/δομές (Πίνακας 6.7.8). Από τις απαντήσεις 

τους προκύπτει ότι και μετά τη διδακτική παρέμβαση εξακολούθησαν να υπάρχουν 

μαθητές/τριες που δήλωσαν ότι δε γνώριζαν κάποιες από τις προγραμματιστικές 

έννοιες/δομές. Συγκεκριμένα: το 12.8% δήλωσε ότι δε γνώριζε «καθόλου» την ανάθεση 

τιμής, το 17% δε γνώριζε «καθόλου» τις μεταβλητές, το 2.1% δε γνώριζε «καθόλου» τις 

δομές επανάληψης και τις δομές επιλογής, ενώ το 74.5% δε γνώριζε «καθόλου» τις 

συναρτήσεις/διαδικασίες. Ελάχιστοι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι ξέρουν κάποιες από τις 

δομές «πολύ» και «πολύ καλά».  

Πίνακας 6.7.8 Γνώσεις στις βασικές έννοιες/δομές στον προγραμματισμό 

(Ερώτηση 3, post-survey) 

Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι γνωρίζεις κάθε μία από τις παρακάτω έννοιες/δομές προγραμματισμού; 
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α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και 

μηνυμάτων (όπως η 

εντολή πες στο 

Scratch και 

αριθμητικές 

πράξεις 

47 3.28 0.77 0% (0) 

 

17% (8) 

 

55.3% (26) 

 

14.9% (7) 

 

 

12.8% (6) 

 

β) Ανάθεση τιμής 

(όπως η εντολή 

ρώτησε στο Scratch 

47 2.68 1.105 

 

12.8% (6) 

 

 

36.2% (17) 

 

 

27.7% (13) 

 

 

17% (8) 

 

 

6.4% (3) 

 

γ) Μεταβλητές 

(όπως π.χ. η εντολή 

δημιούργησε μια 

μεταβλητή στην 

παλέτα εντολών 

δεδομένα του 

Scratch 

47 2.36 0.845 

 

17% (8) 

 

 

36.2% (17) 

 

 

40.4% (19) 

 

 

6.4% (3) 

 

 

0% (0) 
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Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι γνωρίζεις κάθε μία από τις 
 παρακάτω έννοιες/δομές προγραμματισμού; 

 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

δ) Δομές 

επανάληψης 

(όπως π.χ 

επανάλαβε στο  

Scratch, ΓΙΑ…, 

ΟΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 

47 3.30 1.121 2.1% (1) 

 

27.7% (13) 

 

 

25.5% (12) 

 

 

27.7% (13) 

 

 

17% (8) 

 

ε) Δομές επιλογής 

(Εάν…. τότε …. 

κ.λ.π) 
47 3.09 0.974 

 

2.1% (1) 

 

27.7% (13) 

 

38.3% (18) 

 

 

23.4% (11) 

 

 

8.5% (4) 

 

στ) Συναρτήσεις/ 

Διαδικασίες (όπως 

δημιουργήστε ένα 

τετράγωνο εντολών 

από την παλέτα 

εντολών Άλλες 

εντολές 

47 1.30 0.548 

 

74.5% (35) 

 

 

21.3% (10) 

 

 

4.3% (2) 

 

 

0% (0) 

 

0% (0) 

  

Στο Γράφημα 6.7.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 3
ης

 ερώτησης του τελικού 

ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές/τριες μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.7.6 Βαθμός γνώσης βασικών προγραμματιστικών εννοιών/δομών μετά τη 

διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 3, post-survey) 

Η ερώτηση 4 αφορούσε το αν η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης με το Scratch 

βοήθησε τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα τη διαφορά μεταξύ αλγορίθμου 

και προγράμματος. Οι μαθητές/τριες με τις απαντήσεις δήλωσαν ότι γνώριζαν «αρκετά» 

καλά τη διαφορά μεταξύ αλγορίθμου και προγράμματος καθώς ο μέσος όρος των 

απαντήσεων τους (Μ) κυμάνθηκε στο 3.47 που είναι πάνω από την τιμή «αρκετά» Στην 

ερώτηση αυτή η τυπική απόκλιση (SD) κυμάνθηκε στο 1.139 που είναι πιο πάνω από το 

1, κάτι που αναδεικνύει διασπορά απαντήσεων από τους μαθητές/τριες. 

Η ερώτηση 5 ζητούσε από τους μαθητές/τριες να προσδιορίσουν το βαθμό που η 

αξιοποίηση της ψηφιακής στην εκμάθηση τους βοήθησε να κατανοήσουν τι είναι ο 
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προγραμματισμός. Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών προκύπτει ότι η δημιουργία 

μιας ψηφιακής αφήγησης τους/τις βοήθησε σε «αρκετό» βαθμό να κατανοήσουν 

καλύτερα τι είναι προγραμματισμός (Μ=3.32, SD=1.44). Από την τιμή της τυπικής 

απόκλισης (SD) προκύπτει ότι και σε αυτή την ερώτηση υπήρχε διασπορά απαντήσεων 

από τους μαθητές/τριες. 

Οι ερωτήσεις 6 και 7 είχαν στόχο να διερευνήσουν τη στάση που διαμόρφωσαν οι 

μαθητές ως προς την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

H ερώτηση 6 ζητούσε από τους μαθητές/τριες να προσδιορίσουν το βαθμό που τους 

άρεσε η διαδικασία της δημιουργίας μια ψηφιακής με τη βοήθεια του Scratch (Πίνακας 

6.7.9). Από τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι η διαδικασία της δημιουργίας ψηφιακής 

αφήγησης τους άρεσε «αρκετά» (36.2%) έως «πολύ» (44.7%) στην πλειοψηφία των 

μαθητών/τριών (80.9%).  

Πίνακας 6.7.9. Στάση μαθητών/τριών ως προς την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού μετά τη διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 6, post-survey) 

Με την ερώτηση 7 τέθηκε στους μαθητές/τριες το θέμα του εάν τους δυσκόλεψε η 

δημιουργία μιας αφήγησης στο Scratch (Πίνακας 6.7.10). H πλειονότητα των 

μαθητών/τριών (68%) απάντησε «λίγο» (48%) και «αρκετά».  

Πίνακας 6.7.10 Απόψεις μαθητών/τριών ως προς την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού και βαθμός δυσκολίας πριν τη διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 7, post-survey) 
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6. Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού, 

προσπαθώντας να 

δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια του 

Scratch, σου άρεσε; 

47 3.64 0.792 0% (0) 6.4% (3) 36.2% (17) 44.7% (21) 12.8% (6) 
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7. Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού, 

προσπαθώντας να 

δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια 

του Scratch, σε 

δυσκόλεψε;  

47 2.64 1.072 8.5% (4) 48.9% (23) 19.1% (9) 17% (8) 6.4% (3) 
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0 1 2 3 4 5

Εύκολα στη χρήση 

Απλά 

Κατανοητά 

Διασκεδαστικά 

Ενδιαφέροντα 

Τα φύλλα εργασίας ήταν : 

Οι ερωτήσεις 8 και 9 αφορούσαν τα φύλλα εργασίας που πραγματοποίησαν οι 

μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. 

Με την 8 ερώτηση τέθηκε στους μαθητές/τριες το εάν τα φύλλα ήταν εύκολα στη 

χρήση, απλά, κατανοητά, διασκεδαστικά, ενδιαφέροντα (Γράφημα 6.7.7). Οι 

μαθητές/τριες με τις απαντήσεις τους έδειξαν ότι τα φύλλα εργασίας ήταν «αρκετά» 

έως «πολύ» εύκολα στη χρήση (Μ=3.36, SD=1.092), «αρκετά» έως «πολύ» απλά 

(M=3.15, SD=1.116) καθώς και «αρκετά» έως «πολύ» κατανοητά (Μ=3.40, 

SD=1.165). Οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι τα φύλλα εργασίας δεν ήταν ιδιαίτερα 

διασκεδαστικά (Μ=2.45, SD=1.265) και ενδιαφέροντα (Μ=2.75, SD=1.276). Γενικά, 

υπήρχε μεγάλη τυπική απόκλιση (άνω του 1) σε όλα τα υποερωτήματα, με τη 

μεγαλύτερη τιμή στα δύο τελευταία. Αυτό υποδεικνύει μια διασπορά των απαντήσεων. 

Οι μαθητές/τριες είχαν διαφορετικά κριτήρια με τα οποία αξιολόγησαν τα φύλλα 

εργασίας, κυρίως με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα και το επίπεδο γνώσεων τους. 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.7.7 Μέσος όρος αξιολόγησης των φύλλων εργασίας  

(Ερώτηση 8, post-survey) 

 

Στην ερώτηση 9 ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δηλώσουν το βαθμό που τους 

άρεσαν ονομαστικά τα φύλλα εργασίας που τους δόθηκαν (Γράφημα 6.7.8). Στην 

ερώτηση αυτή τα περισσότερα φύλλα εργασίας τους άρεσαν «λίγο» έως «αρκετά», 

καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων κυμάνθηκε λίγο κάτω από το 3, με εξαίρεση το 

φύλλο εργασίας "Δημιουργώ τη δικιά μου Scratch ιστορία 2
η
 Δραστηριότητα ", που 

ήταν ελάχιστα πάνω από το 3 και "Football" στο οποίο ο μέσος όρος των απαντήσεων 

ήταν αρκετά πάνω από το 3 που είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο αρκετά. Γενικά, σ’ 

αυτό το ερώτημα υπήρχε αρκετά μεγάλη διασπορά, η οποία στα υποερωτήματα στα 

οποία υπήρχαν προσωπικά κριτήρια ήταν μεγαλύτερη: Στο φύλλο εργασίας "Football" 

η τυπική απόκλιση (SD) ήταν 1.396, στο φύλλο εργασίας "Δημιουργώ τη δικιά μου 

Scratch ιστορία 1
η
 Δραστηριότητα" ήταν 1.318, ενώ για το "Δημιουργώ τη δικιά μου 

Scratch ιστορία 2
η
 Δραστηριότητα" ήταν 1.131. 
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παρακάτω φύλλα 
εργασίας: 

Γράφημα 6.7.8 Ονομαστική αξιολόγηση των φύλλων εργασίας 

(Ερώτηση 9, post-survey) 

H ερώτηση 10 αφορούσε το εάν οι μαθητές/τριες ήθελαν να δημιουργήσουν παιχνίδια 

με το Scratch (Γράφημα 6.7.9). Οι μαθητές/τριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να 

δημιουργήσουν παιχνίδια με τη βοήθεια του Scratch καθώς η πλειονότητα τους (59.5%) 

απάντησε θετικά, ενώ το 36.2% δήλωσε όχι. Ένα ελάχιστο ποσοστό (4.3%) απάντησε 

ότι δεν ήταν σίγουροι. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.7.9 Κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα αν ήθελαν να δημιουργήσουν 

παιχνίδια στο Scratch (Ερώτηση 10, post-survey) 

Οι ερωτήσεις 11 έως 15 αφορούσαν την τελική εργασία που δόθηκε στους 

μαθητές/τριες. 

Ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθητών/τριών (20) δήλωσε ότι παρέδωσε 

ολοκληρωμένη την εργασία και σε ποσοστό 42.6%, ενώ 15 μαθητές/τριες και σε 

ποσοστό 31.9% δεν παρέδωσαν καμία από τις δύο δραστηριότητες της τελικής 

εργασίας. Το 8.5% των μαθητών/τριών παρέδωσε μόνο την πρώτη δραστηριότητα της 

τελικής εργασίας, ενώ το 6.4% παρέδωσε μόνο τη δεύτερη δραστηριότητα. Υπήρχαν 5 

μαθητές/τριες και σε ποσοστό 10.6% που ξεκίνησαν κάποια δραστηριότητα αλλά δεν 

την ολοκλήρωσαν (Γράφημα 6.7.10). 
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Παρέδωσες ολοκληρωμένη την 
τελική εργασία; 

Γράφημα 6.7.10 Κατανομή μαθητών/τριών ως προς την τελική εργασία  

(Ερώτηση 11, post-survey) 

H ερώτηση 12 αφορούσε τους μαθητές/τριες που ασχολήθηκαν με την τελική εργασία 

και τους/τις ζητήθηκε να προσδιορίσουν το βαθμό που η ενασχόλησή τους με την 

τελική εργασία τους βοήθησε να εφαρμόσουν και να κατανοήσουν καλύτερα αυτά που 

διδάχθηκαν στο σχολείο (Γράφημα 6.7.11). Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι τους/τις 

βοήθησε «αρκετά». Ο μέσος όρος (Μ) των απαντήσεων τους ήταν 3.06 με τυπική 

απόκλιση (SD) 1.076. Η κατανομή των απαντήσεων έδειξε ότι από τους 32 

μαθητές/τριες που απάντησαν, 2 μόνο δήλωσαν «καθόλου» (6.3%), 7 «λίγο» (21.9%), 

14 «αρκετά» (43.8%), 5 «πολύ» (15.6%) και 4 «πάρα πολύ» (12.5%). 

 

Γράφημα 6.7.11 Συμβολή της τελικής εργασίας στα μαθησιακά αποτελέσματα  

(Ερώτηση 12, post-survey) 

H ερώτηση 13 αφορούσε τους μαθητές/τριες που δεν παρέδωσαν ολοκληρωμένη την 

τελική εργασία και τους ζητήθηκε να αναφέρουν το λόγο που δεν παρέδωσαν και τις 

δύο δραστηριότητες (Γράφημα 6.7.12). Η πλειονότητα των μαθητών (70.4%) απάντησε 

ότι δεν είχε αρκετό χρόνο. Ελάχιστοι μαθητές δήλωσαν ότι δεν τους ενδιέφερε (3.7%), 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Η τελική εργασία σε βοήθησε 
να εφαρμόσεις και να 
κατανοήσεις καλύτερα αυτά 
που διδάχθηκες  στο σχολείο; 



152 

0% 20% 40% 60% 80%

Δεν είχα υπολογιστή 
στο σπίτι 

Δεν με ενδιέφερε 

Δεν είχα αρκετό χρόνο 

Ήταν δύσκολη 

Για ποιο λόγο δεν 
παραδόθηκε 
ολοκληρωμένη η τελική 
εργασία; 

ενώ μικρό ποσοστό (14.8%) απάντησε ότι ήταν δύσκολη. Ένα μικρό ποσοστό (11.1%) 

δήλωσε ότι δεν είχε υπολογιστή στο σπίτι.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.7.12 Λόγοι μη ολοκλήρωσης τελικής εργασίας (Ερώτηση 13, post- survey) 

 

Στους μαθητές/τριες δόθηκαν κωδικοί, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 

εκτός σχολείου on line στην ηλεκτρονική τάξη που δημιουργήθηκε στον ιστότοπο του 

Scratch για να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες της τελικής εργασίας που έπρεπε 

να παραδώσουν. 

H ερώτηση 14 είχε στόχο να διερευνήσει το αν οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν την 

ηλεκτρονική τάξη για να δουλέψουν την τελική εργασία. Από τις απαντήσεις τους 

προέκυψε ότι η πλειονότητα των μαθητών/τριών (74.5%) χρησιμοποίησε την 

ηλεκτρονική τάξη, ενώ το 25.5% όχι.  

Η ερώτηση 15 αφορούσε τους μαθητές/τριες που χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική 

τάξη (Συνολικά 32 ) που είχε δημιουργηθεί στο Scratch. Οι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι 

τους άρεσε αρκετά η διαδικασία να δουλεύουν με τους κωδικούς τους on line καθώς ο 

μέσος όρος των απαντήσεων κυμάνθηκε στο «αρκετά» (M=3.00, SD=0.874). Μόνο 3 

μαθητές/τριες (8.6%) δήλωσαν ότι τους άρεσε «πάρα πολύ» η ενασχόληση τους με την 

ηλεκτρονική τάξη του Scratch, ενώ 4 μαθητές/τριες (11.4%) δήλωσαν ότι τους άρεσε 

«πολύ». 

Στην ερώτηση 16 τέθηκε το θέμα του εάν οι μαθητές/τριες θεωρούσαν χρήσιμο να 

διδάσκονται προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση (Πίνακας 6.7.11). Η πλειονότητα των μαθητών/τριών είχε θετική στάση, 

καθώς η πλειοψηφία (67%) «συμφώνησε» (44.7%) και «συμφώνησε απόλυτα» (21.3%) 

ότι είναι χρήσιμο να διδάσκονται προγραμματισμό. Ελάχιστοι μαθητές/τριες (8.5%) 

«διαφώνησαν απόλυτα» (2.1%) και «διαφώνησαν» (6.4%). 
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Πίνακας 6.7.11 Απόψεις των μαθητών/τριών ως προς τη χρησιμότητα της εκμάθησης του προγραμματισμού πριν τη 

διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 16, post-survey) 

Η ερώτηση 17 είχε στόχο να διερευνήσει κατά πόσο οι μαθητές/τριες θεωρούσαν 

βαρετό να διδάσκονται προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση (Πίνακας 6.7.12). Το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι 

διαφωνούν με αυτή την άποψη. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (31.9%) είχε ουδέτερη 

στάση, ενώ δεν υπήρχαν μαθητές/τριες που συμφωνούσαν απόλυτα με την άποψη αυτή. 

Η πλειοψηφία (63.9%) των μαθητών/τριών «διαφωνεί απόλυτα» (12.8%) και 

«διαφωνεί» (51.1%) με την άποψη ότι ο προγραμματισμός είναι βαρετός. 

Πίνακας 6.7.12 Απόψεις μαθητών/τριών ως προς το αν είναι βαρετό να μαθαίνεις προγραμματισμό (Ερώτηση 17 , post-

survey)  

Στην ερώτηση 18 τέθηκε στους μαθητές/τριες το θέμα του εάν θεωρούν τον 

προγραμματισμό δημιουργική εργασία (Γράφημα 6.7.13) Η πλειονότητα των 

μαθητών/τριών (61.7%) «συμφώνησε» (46.8%) και «συμφώνησε απόλυτα» (14.9%) με 

την άποψη αυτή. Ελάχιστοι μαθητές/τριες (8.5%) «διαφώνησαν» και «διαφώνησαν 

απόλυτα». 
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16. Είναι χρήσιμο να 

μαθαίνεις προγραμματισμό 

στο μάθημα της 

πληροφορικής; 

47 3.77 0.937 2.1% (1) 6.4% (3) 25.5% (12) 44.7% (21) 21.3% (10) 
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17. Είναι βαρετό να 

μαθαίνεις προγραμματισμό 

στο μάθημα της 

πληροφορικής; 

47 2.28 0.743 12.8% (6) 51.1% (24) 31.9% (15) 4.3% (2) 0% (0) 
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Γράφημα 6.7.13 Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα αν θεωρούν τον 

προγραμματισμό δημιουργική εργασία (Ερώτηση 18, post-survey) 

Στην ερώτηση 19 ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να αξιολογήσουν το επίπεδο τους 

στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά τη διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές 

δήλωσαν ότι γνώριζαν «πολύ καλά» ΤΠΕ, καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ) 

κυμάνθηκε στο 4.17 που πλησιάζει την τιμή « Πολύ καλές» 

Πίνακας 6.7.13 Δεξιότητες στις ΤΠΕ μετά τη διδακτική παρέμβαση (Ερώτηση 19, post-survey) 

Στην ερώτηση 20 ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να αξιολογήσουν τις δεξιότητες 

τους στον προγραμματισμό μετά τη διδακτική παρέμβαση (Πίνακας 6.7.14). Από τις 

απαντήσεις προέκυψε ότι δεν υπήρχαν μαθητές/τριες να μη γνωρίζουν καθόλου 

προγραμματισμό. Ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων κυμάνθηκε στο «μέτριες» 

δεξιότητες (42.6%) και στο «καλές» (21.9%). 

Πίνακας 6.7.14 Δεξιότητες στον προγραμματισμό (Ερώτηση 20, post-survey) 
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20. Σε μια κλίμακα από 

το 1 έως το 5. Πώς θα 

αξιολογούσες τις δεξιότητες 

σου στον προγραμματισμό; 

47 3.38 0.874 0% (0) 14.9% (7) 42.6% (20) 31.9% (15) 10.6% (5) 
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19. Σε μια κλίμακα από 

το 1 έως το 5. Πώς θα 

αξιολογούσες τις 

δεξιότητες σου στη χρήση 

του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή; 

47 4.17 0.816 2.1% (1) 19,1% (9) 38.3% (18) 40.4% (19) 0% (0) 
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Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου είχε στόχο να ανιχνεύσει την προοπτική 

των μαθητών/τριών να ασχοληθούν και να μάθουν και άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού. Στην ερώτηση: Θα ήθελες να μάθεις και άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού (Γράφημα 6.7.14) μόνο 22 μαθητές/τριες (46.8 %) δήλωσαν ότι ήταν 

σίγουροι ότι θέλουν να μάθουν μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού στο μέλλον, 9 

(19.1%) δήλωσαν ότι δεν θέλουν, ενώ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός (16) 

μαθητών/τριών και σε ποσοστό (34%) δεν είχε αποφασίσει.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.7.14 Πρόθεση μαθητών/τριών να μάθουν μια άλλη γλώσσα 

προγραμματισμού (Ερώτηση 21, post-survey) 

 

6.8 Συμπεράσματα της διδακτικής παρέμβασης 

 

Σε αυτή την ενότητα καταγράφονται και αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την επεξεργασία των δεδομένων από τα φύλλα εργασίας, τα φύλλα αξιολόγησης, 

την τελική εργασία, την παρατήρηση καθώς και τα δύο ερωτηματολόγια και δίνονται οι 

απαντήσεις στα ερωτήματα που είχε στόχο να διερευνήσει αυτή η διδακτική 

παρέμβαση. 

Από την επεξεργασία των δύο ερωτηματολογίων προέκυψε ότι υπήρχε διαφοροποίηση 

στις απαντήσεις των μαθητών/τριών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Αυτό 

αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία συνέβαλε στην μεταβολή των 

απόψεων και των στάσεων τους ως προς τον προγραμματισμό με θετικό τρόπο.  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να διερευνήσει το αν η διδασκαλία του 

προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων θα κάνει πιο 

ευχάριστο και ενδιαφέρον το μάθημα του προγραμματισμού και αν θα αποκτούσαν μια 

θετική στάση για το αντικείμενο αυτό. 

Η σύγκριση των Πινάκων 6.7.4 και 6.7.9 δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποιος μαθητής/τρια 
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που να δηλώσει ότι καθόλου δεν του άρεσε η δημιουργία μιας ιστορίας στο Scratch. Ο 

αριθμός των μαθητών που δήλωσαν «λίγο» μειώθηκε. Υπήρχε αύξηση του ποσοστού 

μαθητών/τριών που δήλωσε «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ». Επίσης, υπήρχε 

αύξηση του μέσου όρου (Μ) των απαντήσεων από 2.57 σε 3.64. Ο έλεγχος Wilcox 

matched-pair rank (2 samples) έδειξε (p=0.000, p<0.005) ότι δεν υπήρχε ομοιογένεια 

ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο ερώτημα κατά πόσο τους άρεσε η 

εκμάθηση του προγραμματισμού δημιουργώντας ψηφιακή ιστορία του pre survey και 

του post survey, επομένως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Όμοια και για το ερώτημα αν θεωρούν χρήσιμο να διδάσκονται προγραμματισμό στο 

μάθημα της πληροφορικής, η σύγκριση των Πινάκων 6.7.6 και 6.7.11 έδειξε ότι ο 

μέσος όρος των απαντήσεων των μαθητών/τριών αυξήθηκε από 2.91 σε 3.77. Γενικά, 

υπήρχε μείωση των απαντήσεων που δήλωσαν «Διαφωνώ απόλυτα» και «Διαφωνώ», 

ενώ ταυτόχρονα υπήρχε αύξηση του αριθμού που δήλωσαν «Συμφωνώ απόλυτα» και 

«Συμφωνώ» Μείωση παρατηρήθηκε και στους μαθητές που είχαν ουδέτερη στάση. Ο 

στατιστικός έλεγχος Wilcox matched-pair rank (2 samples) έδειξε (p=0.000, p<0.005) 

ότι δεν υπήρχε ομοιογένεια ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο ερώτημα 

κατά πόσο είναι χρήσιμο να διδάσκονται προγραμματισμό στο μάθημα της 

πληροφορικής του pre survey και του post survey, επομένως υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Στο ερώτημα αν θεωρούν βαρετό να διδάσκονται προγραμματισμό (Πίνακες 6.7.7 και 

6.7.12) το ποσοστό των μαθητών/τριών που δήλωσαν ότι «Συμφωνούσε απόλυτα» και 

«Συμφωνούσε» μειώθηκε (συνολικά 2 μαθητές και σε ποσοστό 4.3%) σημαντικά, ενώ 

αυξήθηκε κατά πολύ το ποσοστό του «Διαφωνώ» (συνολικά 24 μαθητές και σε 

ποσοστό 51.1%). Γενικά, ο μέσος όρος των απαντήσεων των μαθητών μειώθηκε από 

3.21 σε 2.28. Ο στατιστικός έλεγχος Wilcox matched-pair rank (2 samples) έδειξε 

(p=0.000, p<0.005) ότι δεν υπήρχε ομοιογένεια ανάμεσα στις απαντήσεις των 

μαθητών/τριών στο ερώτημα κατά πόσο είναι βαρετό να διδάσκονται προγραμματισμό 

στο μάθημα της πληροφορικής του pre survey και του post survey, επομένως υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι μαθητές/τριες αναθεώρησαν την άποψη τους σε 

σημαντικό βαθμό μετά τη διδακτική παρέμβαση. Επίσης η πλειονότητα των 

μαθητών/τριών πιστεύει ότι ο προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει μια δημιουργική 

εργασία. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών στα 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν και από την παρατήρηση της διδάσκουσας είναι ότι η 



157 

ψηφιακή αφήγηση ως διδακτική προσέγγιση μπορεί να κάνει πιο ελκυστική και πιο 

ευχάριστη τη διδασκαλία του προγραμματισμού και μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των μαθητών σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Επίσης, μπορεί να συμβάλει σε αρκετό βαθμό, 

ώστε οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν πιο θετική άποψη και στάση ως προς τον 

προγραμματισμό. 

Επιπρόσθετα, από την ανάλυση των ιστοριών που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες στην 

τελική εργασία προέκυψε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να συμβάλει 

στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας μέσα από τον προγραμματισμό 

καθώς ψάχνουν μια αρχική ιδέα και στη συνέχεια την αναπτύσσουν.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να ανιχνεύσει το αν οι μαθητές/τριες 

συναντάνε δυσκολίες στη δημιουργία ιστοριών μέσα από το Scratch.  

Στο ερώτημα κατά πόσο τους δυσκόλεψε η δημιουργία ψηφιακής αφήγησης στο 

Scratch (Πίνακες 6.7.5 και 6.7.10), ο αριθμός των μαθητών/τριών που δήλωσαν ότι 

δυσκολεύτηκαν, στο τελικό ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, αυξήθηκε σε μικρό βαθμό (από 2.02 σε 2.64.). Η τυπική απόκλιση 

συγκριτικά (SD) με την αρχική αυξήθηκε από 0.737 σε 1.072, κάτι που υποδεικνύει 

μεγάλη διασπορά των απαντήσεων των μαθητών/τριών, καθώς τα φύλλα εργασίας ήταν 

πιο σύνθετα από το αρχικό, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να απαντήσουν 

περισσότερο με προσωπικά μαθησιακά κριτήρια. Ο στατιστικός έλεγχος Wilcox 

matched-pair rank (2 samples) έδειξε (p=0.001, p<0.005) ότι δεν υπήρχε ομοιογένεια 

ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο ερώτημα αν η δημιουργία ψηφιακής 

ιστορίας στο Scratch τους δυσκόλεψε μεταξύ του pre survey και του post survey, 

επομένως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι μαθητές/τριες αναθεώρησαν την 

άποψη τους σε σημαντικό βαθμό μετά τη διδακτική παρέμβαση. Από την αξιολόγηση 

των φύλλων εργασίας καθώς και από την παρατήρηση προέκυψε ότι υπήρχε σταθερός 

αριθμός μαθητών/τριών (κοντά στο 60%) που αντιμετώπισαν καθόλου ή ελάχιστη 

δυσκολία κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

αντιμετώπισε περισσότερη δυσκολία και χρειάστηκε περισσότερη καθοδήγηση και 

υποστήριξη. Επιπρόσθετα, αρκετοί μαθητές/τριες δήλωσαν ότι δε δημιούργησαν δικούς 

τους χαρακτήρες ή και υπόβαθρα στην τελική εργασία, γιατί δυσκολεύτηκαν σε θέματα 

επεξεργασίας εικόνας. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στα ερωτηματολόγια, την παρατήρηση και από 

την αξιολόγηση των φύλλων εργασίας προκύπτει ότι οι μαθητές συναντάνε αρκετές 

δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται τόσο με θέματα προγραμματισμού όσο και με θέματα 
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στις ΤΠΕ όπως επεξεργασίας ήχου και εικόνας. Βοηθάει όμως στην πιο εύκολη 

αντιμετώπιση τους, καθώς ενισχύει το εσωτερικό κίνητρο μάθησης των μαθητών/τριών. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα είχε στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα 

των φύλλων εργασίας καθώς και την επάρκεια του διδακτικού χρόνου για την 

πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης. 

Για να ακολουθηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στο πλάνο της διδακτικής 

παρέμβασης, λόγω της μονόωρης διδασκαλίας του μαθήματος της πληροφορικής, 

χρειάστηκε δύο δραστηριότητες να μην πραγματοποιηθούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα 

που τέθηκε αλλά λίγο αργότερα. Σε γενικές γραμμές από την παρατήρηση και την 

ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας προέκυψε ότι χρειαζόταν περισσότερος διδακτικός 

χρόνος από αυτόν που προβλεπόταν στο πλάνο μαθημάτων για να πραγματοποιήσουν οι 

μαθητές/τριες όλες τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. 

Οι μαθητές/τριες χαρακτήρισαν τα φύλλα εργασίας (Γράφημα 6.7.7) αρκετά έως πολύ 

απλά, κατανοητά, εύκολα στη χρήση αλλά λιγότερο διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα. 

Ονομαστικά το φύλλο εργασίας "Football" τους άρεσε περισσότερο καθώς αναφέρεται 

στον εθισμό στο Διαδίκτυο, που είναι ένα θέμα πολύ οικείο σε αυτούς και πιο κοντά 

στην καθημερινότητά τους. Το δεύτερο φύλλο εργασίας που τους άρεσε πολύ ήταν η 

δεύτερη δραστηριότητα στην τελική εργασία και με βάση τις δηλώσεις των μαθητών 

τους βοήθησε σε αρκετό βαθμό να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αυτά που 

διδάχτηκαν στο σχολείο. Το ποσοστό που παρέδωσαν ολοκληρωμένη την τελική 

εργασία ήταν 42.6% που είναι κάτω του 50%, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου με βάση 

τις απαντήσεις των μαθητών καθώς η εργασία δόθηκε για να πραγματοποιηθεί εκτός 

σχολικού μαθήματος. Το ποσοστό των μαθητών/τριών που ασχολήθηκαν με μία από τις 

δύο δραστηριότητες ήταν μεγαλύτερο 68.09 %, που αποτελεί ένδειξη ότι η ψηφιακή 

αφήγηση μπορεί να τους ενεργοποιήσει και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν. Το 

φύλλο εργασίας που άρεσε λιγότερο και αποδείχτηκε λιγότερο αποτελεσματικό ήταν οι 

μαθητικές ιστορίες και είναι το φύλλο στο οποίο καθυστέρησαν περισσότερο οι 

μαθητές/τριες καθώς σε σύγκριση με το γνωστικό τους επίπεδο είχαν να γνωρίσουν και 

να κατανοήσουν μεγάλο αριθμό εννοιών σχεδόν στην αρχή της διδακτικής παρέμβασης. 

Τέλος, τα φύλλα αξιολόγησης κατάφεραν να αναδείξουν τις μαθησιακές δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν στη διδακτική παρέμβαση. 

Ο στατιστικός έλεγχος με βάση τον συντελεστή συσχέτισης Spearman (rs) ανέδειξε ότι 

η σχεδίαση των φύλλων εργασίας, δηλαδή αν είναι εύκολα στη χρήση, απλά, 

κατανοητά, ενδιαφέροντα, διασκεδαστικά παίζει σημαντικό ρόλο στη συνεισφορά της 



159 

ψηφιακής αφήγησης στο να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τι είναι προγραμματισμός 

καθώς και στο να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς αυτόν. Ιδιαίτερα, ενδιαφέροντα 

και διασκεδαστικά φύλλα εργασίας ενεργοποιούν περισσότερο τους/τις μαθητές/τριες με 

αποτέλεσμα να συμμετέχουν περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία, κάτι που τους/ τις 

βοηθάει να γνωρίσουν καλύτερα τον προγραμματισμό και να αυξήσουν το ενδιαφέρον 

τους για αυτόν. 

Πίνακας 6.8.1 Συντελεστής συσχέτισης Spearman 

 Κατανόηση τι 

είναι 

προγραμματισμός 

Είναι χρήσιμο 

να μαθαίνεις 

προγραμματισμό 

Είναι βαρετό να 

μαθαίνεις 

προγραμματισμό  

Ο 

προγραμματισμός 

αποτελεί 

δημιουργική 

εργασία 

Η δημιουργία 

ψηφιακής 

αφήγησης με 

τη βοήθεια 

του Scratch 

σου άρεσε 

Εύκολα στη 

χρήση 

0.435** 
0.302** - - 

- 

Απλά φύλλα 

εργασίας 
0.351** - - 0.307* 

- 

Κατανοητά 

φύλλα εργασίας 
0.546** - -0.310* - 

- 

Ενδιαφέροντα 

φύλλα εργασίας 
0.544** 0.464** -0.340** 0.461** 

0.331* 

Διασκεδαστικά 

φύλλα εργασίας 
0.542** 0.407** -0.390** - 

0.455** 

 

Υποσημείωση  

- Όταν συντελεστής spearman παίρνει τιμές από 0.2 έως 0.5 θεωρούμε ότι είναι 

χαμηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης. 

- Όταν συντελεστής spearman παίρνει τιμές από 0.5 έως 1 θεωρούμε ότι είναι υψηλός 

θετικός συντελεστής συσχέτισης. 

- Όταν συντελεστής spearman παίρνει τιμές από -0.5 έως -0.2 θεωρούμε ότι είναι 

χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης. 

- Ένα αστεράκι * δηλώνει ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

0.05 

- Δύο αστεράκια ** δηλώνουν ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

0.01. 

Επίσης, ανάμεσα στο είναι βαρετό να μαθαίνεις προγραμματισμό και στο είναι χρήσιμο 

να μαθαίνεις προγραμματισμό, ο συντελεστής συσχέτισης (rs=0,608**) είναι υψηλός 

θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01, δηλαδή οι 

μαθητές/τριες κάτι που θεωρούν βαρετό δεν το θεωρούν χρήσιμο.  

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα είχε στόχο να διερευνήσει κατά πόσο η αξιοποίηση 
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της ψηφιακής αφήγησης βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 

προγραμματισμού και να μάθουν τις βασικές έννοιες/δομές του. 

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες με τις απαντήσεις (Πίνακες 6.7.2 και 6.7.14) τους 

δήλωσαν ότι βελτιώθηκαν οι δεξιότητες τους στον προγραμματισμό. Ο μέσος όρος (Μ) 

των απαντήσεων τους αυξήθηκε από 2.28 σε 3.38. Επίσης, η τυπική απόκλιση μειώθηκε 

αισθητά από 1.297, που ήταν αρχικά, σε 0.874, κάτι που αποδεικνύει μικρή διασπορά 

απαντήσεων. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχε κανένας μαθητής/τρια που να είχε δηλώσει ότι 

δεν ξέρει προγραμματισμό. Τέλος, λίγοι μαθητές/τριες (συνολικά 5, 10.6%) δήλωσαν 

ότι γνωρίζουν πολύ καλά προγραμματισμό. Ο στατιστικός έλεγχος Wilcox matched-

pair rank (2 samples) έδειξε και σε αυτό το ερώτημα με το οποίο αξιολογούσαν τις 

δεξιότητες τους στον προγραμματισμό μεταξύ του pre survey και του post survey 

(p=0.000, p<0.005) ότι δεν υπήρχε ομοιογένεια ανάμεσα στις απαντήσεις των 

μαθητών/τριών, επομένως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Οι μαθητές με τις απαντήσεις τους δήλωσαν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους στις 

βασικές έννοιες/δομές του προγραμματισμού. Κατάφεραν να διακρίνουν τη διαφορά 

μεταξύ αλγορίθμου και προγράμματος και να γνωρίσουν καλύτερα τον 

προγραμματισμό. Από τη σύγκριση των Πινάκων (6.7.1 και 6.7.8) προέκυψε ότι οι 

μαθητές θεώρησαν ότι βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους στην εμφάνιση τιμών-μηνυμάτων, 

στην ανάθεση τιμών, στις δομές επανάληψης και δομές επιλογής. Στις μεταβλητές 

βελτιώθηκαν πολύ λίγο, καθώς δε διδάχθηκαν αναλυτικά, ενώ στις 

διαδικασίες/συναρτήσεις σχεδόν καθόλου, καθώς δεν τις διδάχθηκαν καθόλου. Ο 

στατιστικός έλεγχος Wilcox matched-pair rank (2 samples) έδειξε (p=0.000, p<0.005) 

ότι δεν υπήρχε ομοιογένεια ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών/τριών σε όλα τα 

ερωτήματα που αφορούσαν τις έννοιες/δομές μεταξύ του pre survey και του post 

survey, επομένως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, με εξαίρεση τις 

συναρτήσεις/διαδικασίες όπου ο στατιστικός έλεγχος Wilcox matched-pair rank (2 

samples) έδειξε ότι (p=0.070, p>0.005) δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στις απαντήσεις 

των μαθητών/τριών μεταξύ του pre survey και του post survey. Τα φύλλα αξιολόγησης 

έδειξαν ότι αρκετοί μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν αρκετά στις δομές επιλογής και 

λιγότερο στις δομές επανάληψης. Στη δομή επιλογής δυσκολεύτηκαν να προσδιορίσουν 

ότι θα έπρεπε να εξετάζουν πάντα τη συνθήκη καθώς και να ελέγχουν να είναι αληθής. 

Στη δομή επανάληψης, αρκετοί/τες μαθητές/τριες είχαν λανθασμένη αντίληψη ότι αυξάνει 

τον αριθμό των επαναλήψεων. Επίσης, δυσκολευτήκαν και στα δύο ερωτήματα που 

συνδέονταν με μαθηματικά.  
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Η διδακτική παρέμβαση ανέδειξε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού συμβάλει ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν 

καλύτερα τις βασικές έννοιες/δομές του προγραμματισμού. Ο βαθμός αυτός εξαρτάται 

κατά πολύ από τη διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός. Η 

σχεδίαση των φύλλων εργασίας παίζει ρόλο όπως και ο τρόπος που οι μαθητές/τριες θα 

δημιουργήσουν την ιστορία. Η τελική εργασία που δόθηκε έδειξε ότι οι μαθητές/τριες 

λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει η προσωπική δημιουργία παρά δημιουργώντας μια 

έτοιμη ιστορία συνδυάζοντας απλά τις εντολές. 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα είχε στόχο να διερευνήσει το ποιες 

προγραμματιστικές έννοιες/δομές χρησιμοποίησαν οι μαθητές/τριες στην τελική τους 

εργασία. 

Από την αξιολόγηση των έργων που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες προέκυψε ότι 

δομές όπως Επανάλαβε…, Επανάλαβε Ώσπου…, Εάν...τότε...αλλιώς, Μεταβλητές, 

Τελεστές χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα ή καθόλου από τους/τις μαθητές/τριες. Οι 

περισσότερες εργασίες ήταν αρκετά δημιουργικές ως προς το επίπεδο της ιστορίας τους 

αλλά περιείχαν κυρίως διαλόγους. Αρκετοί μαθητές/τριες σε ερώτηση που τους έγινε για 

ποιο λόγο δεν τις χρησιμοποίησαν δήλωσαν ότι δεν ταίριαζε να χρησιμοποιήσουν αυτές 

τις δομές στις ιστορίες που σκέφτηκαν. Αυτό αναδεικνύει ότι η μορφή που θα έχει η 

ιστορία παίζει σημαντικό ρόλο στο ποιες δομές θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες. Οι 

περισσότεροι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν περισσότερο 

με πιο σύνθετες δομές. Για τη δομή επανάλαβε με συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων 

δεν έβρισκαν τα κατάλληλα αντικείμενα από τη βιβλιοθήκη του Scratch για να τα 

εντάξουν στην ιστορία τους και τους ήταν λίγο δύσκολο και ότι δεν είχαν πάλι τον 

απαραίτητο χρόνο για να τα δημιουργήσουν. 
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Γ΄ Μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Συζήτηση-Συμπεράσματα, περιορισμοί της έρευνας και 

μελλοντικές προτάσεις 
 

 

7.1 Συζήτηση-συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η διδασκαλία του 

προγραμματισμού μέσω δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων μέσα από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες (βιβλιογραφική έρευνα, σχεδίαση διδακτικών σεναρίων, διδακτική 

παρέμβαση σε μαθητές γυμνασίου, ποσοτική έρευνα σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής). 

Η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε τα πλούσια παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει η 

αξιοποίησης της στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Πέρα από τα θετικά 

αποτελέσματα, οι έρευνες ανέδειξαν και κάποιους προβληματισμούς ως προς την 

αξιοποίηση της.  

Στη μελέτη των Adams & Webster (2012) ο προβληματισμός εστιάζεται στο γεγονός 

ότι οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιήσουν περιορισμένο τύπο προγραμματιστικών 

εννοιών/δομών και θα περιοριστούν κυρίως σε διαλόγους και περιγραφές που είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά των αφηγήσεων. Αυτός ο περιορισμός, με βάση την έρευνα των 

Fields et al. (2014), μπορεί να αρθεί με τη δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής 

αφήγησης. 

Η μελέτη των Kerr et al. (2013) ανέδειξε έναν ακόμα προβληματισμό ως προς το είδος 

της ιστορίας που πρόκειται να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες. Πιο συγκεκριμένα, η 

δημιουργία μιας ιστορίας με ελεύθερο θέμα μπορεί να αποπροσανατολίσει τους 

μαθητές/τριες και να τους δυσκολέψει περισσότερο. Για το λόγο αυτό τάχθηκαν υπέρ 

της υποβοηθούμενης συγγραφής μιας ιστορίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη διαδικασία του 

προγραμματισμού. 

Παρά αυτούς τους προβληματισμούς, από τα αποτελέσματα των ερευνών προέκυψε ότι 

η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες των μαθητών/τριών και 

να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα διδακτική προσέγγιση για την εκμάθηση του 
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προγραμματισμού σε μαθητές/τριες με καθόλου ή ελάχιστη γνώση στο αντικείμενο 

αυτό, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν και να εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες όπου υπάρχει η προσωπική δημιουργία. Αυτό, αυξάνει την οικειότητα 

τους με τη διαδικασία του προγραμματισμού, τους δίνει κίνητρο να μάθουν και τους 

βοηθάει να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του με ευχάριστο τρόπο και να αποκτήσουν 

δεξιότητες προγραμματισμού. Ακόμη και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες 

στις ΤΠΕ και πολλές άλλες ικανότητες/δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας 

μελλοντικός πολίτης του 21ου αιώνα όπως κριτική ικανότητα, δημιουργική σκέψη, 

επικοινωνία, οικοδόμηση της γνώσης, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης 

προβλήματος.   

Σημαντικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η υλοποίηση μιας διδακτικής 

παρέμβασης η οποία παρουσιάστηκε στο 6
ο
 κεφάλαιο. Η διδακτική παρέμβαση 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής και εντός του 

ωρολογίου προγράμματος και όχι σε code club ή θερινά camps όπως στις έρευνες που 

αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Επίσης, δεν εντάχθηκε σε κάποιο άλλο διδακτικό 

αντικείμενο όπως η έρευνα των Burke, Q., & Kafai, Y. B. (2010b) που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος "γλωσσικές τέχνες" (Language arts). 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μεθοδολογία από τις αναφερόμενες έρευνες 

στο 3
ο
 κεφάλαιο. Στο σύνολο των ερευνών που παρουσιάστηκαν οι μαθητές/τριες 

έγραφαν μια ιστορία και στη συνέχεια τη δημιουργoύσαν με τη βοήθεια του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος που επιλέχθηκε από τους ερευνητές. Στη διδακτική 

παρέμβαση, που διενεργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής, χρησιμοποιήθηκε 

διαφορετική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 4 διδακτικά σενάρια στα 

οποία αφιερώθηκαν 13 διδακτικές ώρες. 

Στα 3 πρώτα οι μαθητές/τριες θα έπρεπε να συνδυάσουν κατάλληλα εντολές 

προκειμένου να δημιουργήσουν μια ιστορία και να απαντήσουν σε αντίστοιχα φύλλα 

αξιολόγησης. Στο τελευταίο, που αποτέλεσε και την τελική εργασία, οι μαθητές/τριες 

δημιούργησαν τη δική τους εργασία ως εξωδιδακτική εργασία στο σπίτι τους.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διδακτικής παρέμβασης ήταν ότι δημιουργήθηκαν δύο 

on line τάξεις στον ιστότοπο του Scratch στις οποίες οι μαθητές κοινοποίησαν τα έργα 

τους. Αυτή η διαδικασία άρεσε αρκετά στους μαθητές/τριες και αποτέλεσε ένα e-

portofolio όπου ήταν συγκεντρωμένα όλα τα έργα τους. 
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Τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο 

6
ο
 κεφάλαιο της διπλωματικής, συναινούν σε αρκετό βαθμό με τα αποτελέσματα των 

ερευνών που παρουσιάστηκαν.  

Από την αξιολόγηση της τελικής εργασίας προέκυψε ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες 

χρησιμοποίησαν στον κώδικα τους απλές εντολές όπως εμφάνιση μηνυμάτων για να 

δημιουργούσουν τους διαλόγους που είχε η ιστορία τους και όχι πιο σύνθετες δομές 

όπως η δομή επιλογής και επανάληψης. Αυτό συμπέρασμα τείνει να συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Adams & Webster (2012). 

Η διδακτική παρέμβαση ανέδειξε ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός. Η 

μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί και η αλληλεπίδραση που θα 

έχουν με τους μαθητές/τριες συμβάλλουν σημαντικά στο να κινήσουν το ενδιαφέρον 

τους, στην αντιμετώπιση των γνωστικών δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζουν και να 

αρθούν οι τυχόν προβληματισμοί που υπάρχουν για την ψηφιακή αφήγηση.  

Η ποσοτική έρευνα σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής ανέδειξε και αυτή ότι αξιοποίηση 

της είχε θετικά αποτελέσματα καθώς επιτεύχθηκαν σε αρκετό βαθμό οι διδακτικοί 

στόχοι που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί που την εφάρμοσαν και οι μαθητές/τριες 

ανταποκρίθηκαν θετικά σε μεγάλο βαθμό σ’ αυτή τη διδακτική προσέγγιση. Επιπλέον, 

από την έρευνα που έγινε στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής προέκυψαν αρκετά 

συμπεράσματα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο 4
ο
 κεφάλαιο της παρούσης 

εργασίας. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι τα εξής: οι εκπαιδευτικοί προτιμούν 

να αναθέτουν σε μικρότερο βαθμό δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης σε σχέση με 

δραστηριότητες δημιουργίας παιχνιδιού κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού 

αλλά είναι θετικοί σε μελλοντική αξιοποίηση της. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε 

θέματα ψηφιακής αφήγησης, ο απαραίτητος διδακτικός χρόνος αλλά και η υλικοτεχνική 

υποδομή του εργαστηρίου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για να προτρέψουν 

τους/τις εκπαιδευτικούς να την αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

7.2 Περιορισμοί έρευνας 

 

Η εφαρμογή της μελέτης περίπτωσης έγινε σε μαθητές/τριες της Γ΄ γυμνασίου, ηλικίας 

15 χρονών. Η εφαρμογή της σε μαθητές/τριες μικρότερης ηλικίας ή σε κάποια άλλη 

τάξη ενδεχομένως να οδηγούσε σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

H μονόωρη διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής ήταν περιοριστικός παράγοντας 

και κάποια στάδια ανάπτυξης της ψηφιακής αφήγησης όπως το storyboard και το story 
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table δεν εφαρμόστηκαν. 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί ενδεχομένως να επηρέαζε τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας είναι η μη ύπαρξη ποιοτικής έρευνας με τη μορφή συνεντεύξεων 

στους μαθητές/τριες και στους εκπαιδευτικούς.  

Η δημιουργία της δικής τους ιστορίας έγινε εκτός σχολικού ωραρίου σαν εργασία στο 

σπίτι. Η διαμόρφωση της διδακτικής παρέμβασης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία κατά τη διάρκεια της διδακτικής 

παρέμβασης, ενδεχομένως να οδηγούσε σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

Ο αριθμός των μαθητών/τριών (συνολικά 47) που συμμετείχαν στη διδακτική 

παρέμβαση είναι σχετικά μικρός, έτσι τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης 

περίπτωσης δεν μπορούν να είναι γενικεύσιμα. 

Τέλος, ο αριθμός των εκπαιδευτικών πληροφορικής που συμπλήρωσε τo 

ερωτηματολόγιo ήταν 123 ο οποίος ήταν συγκριτικά μικρός σε σχέση τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Έτσι, ενδεχομένως να προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσματα για κάποια από τα 

ερευνητικά ερωτήματα όπως ο βαθμός που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί την ψηφιακή 

αφήγηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

 

7.3 Μελλοντικές προτάσεις 

 

Στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκαν 12 διδακτικά σενάρια. 

Προτείνεται η ερευνητική αξιοποίηση τόσο των διδακτικών σεναρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν αλλά και των υπολοίπων σε μαθητές/τριες Γυμνασίου με στόχο την 

αξιολόγηση των διδακτικών σεναρίων, καθώς και τη διεύρυνση του δείγματος για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της 

ψηφιακής στη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφηκε το «Dr.Scratch», ένα εργαλείο 

αξιολόγησης έργων που έχουν δημιουργηθεί στο Scratch με συγκεκριμένα κριτήρια. 

Προτείνεται η ερευνητική αξιοποίηση του, ώστε να καταγραφούν χρήσιμα στατιστικά 

συμπεράσματα. 

Επίσης, προτείνεται η μελέτη της αξιοποίησης της διαδραστικής αφήγησης στη 

δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game).  
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία δεν επιλέχθηκε η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε 

στην έρευνα Burke, Q., & Kafai, Y. B. (2010a), δηλαδή, όλη η διδακτική παρέμβαση να 

περιλαμβάνει αρχικά το γράψιμο μιας ιστορίας από τους μαθητές/τριες, τη δημιουργία 

του Storyboard, συλλογή των πολυμεσικών στοιχείων που χρειάζονται και τέλος τη 

δημιουργία της με τη βοήθεια του Scratch. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση θα ήταν να 

ακολουθηθεί η παραπάνω μεθοδολογία για την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα 

μπορούσαν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία δεν αναφέρθηκε καθόλου σε μαθητές/τριες με 

μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση θα ήταν η 

διερεύνηση της αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση 

του προγραμματισμού σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Scratch το οποίο αποτελεί μέχρι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο 

περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού. Μια άλλη πρόταση θα ήταν τα φύλλα 

εργασίας να προσαρμοστούν κατάλληλα για το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice ή 

Looking Glass για την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα μπορούσαν να 

συγκριθούν με τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτικής παρέμβασης. 

Τέλος, θα μπορούσε να γίνει συγκριτική μελέτη ανάμεσα στη διδασκαλία και εκμάθηση 

του προγραμματισμού μέσω δημιουργίας παιχνιδιών και μέσω δημιουργίας μιας 

ψηφιακής αφήγησης με πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Προτεινόμενα διδακτικά σενάρια  

Διδακτικό σενάριο "Ο φανταστικός μου εαυτός"  

1_1 Φύλλο Εργασίας 

 

1
η
 Δραστηριότητα 

  

Από το εικονίδιο αυτό που βρίσκεται κάτω αριστερά, εισάγετε το  

 

 

 

υπόβαθρο stage1από την κατηγορία εσωτερικοί χώροι της βιβλιοθήκης του Scratch. 

Στη συνέχεια από το εικονίδιο να εισάγετε στη σκηνή του  

Scratch το αντικείμενο-μορφή (sprite) Abby (τα κορίτσια) ή το αντικείμενο-μορφή 

(sprite) Dee (τα αγόρια) από τη κατηγορία άνθρωποι της βιβλιοθήκης του Scratch.  

Αφού επιλέξετε το σκηνικό, με δεξί κλικ διαγράψτε το λευκό υπόβαθρο. Τέλος, με δεξί 

κλικ πάνω στο γατάκι επιλέξετε διαγραφή για να μην υπάρχει το γατάκι στη σκηνή. 

Πλέον το σκηνικό σας θα είναι:  

 

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα σενάριο (πρόγραμμα) στο οποίο το αντικείμενο-

μορφή (sprite) σας (η Abby ή ο Dee) θα εμφανίζεται στη σκηνή και θα κάνει ένα μικρό 

φανταστικό μονόλογο διάρκειας τουλάχιστον ενός λεπτού (όπως π.χ Ποιος είσαι; Ποια  
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είναι η ιστορία σου; Πού ζεις; Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή σου; Τι 

σου αρέσει να κάνεις; κ.λ.π).  

Μπορείτε να διαλέξετε τον δικό σας χαρακτήρα που πιστεύετε ότι ταιριάζει στο 

μονόλογό σας είτε από τη βιβλιοθήκη του Scratch είτε από το Διαδίκτυο είτε να το 

ζωγραφίσετε οι ίδιοι. 

Ο χαρακτήρας θα εξαφανίζεται, αφού τελειώσει το μονόλογο. Ο μονόλογος θα ξεκινάει 

με τη μουσική snowflake_-_All_World_Reggae, η οποία θα ακούγεται σε όλη τη 

διάρκεια. Στο τέλος, πριν εξαφανιστεί το αντικείμενο, θα ακούγεται ένα χειροκρότημα. 

Το mp3 αρχείο snowflake_-_All_World_Reggae θα το βρείτε στο φάκελο με το όνομα 

"o φανταστικός μου εαυτός" και θα το μεταφορτώσετε από τον υπολογιστή σας. Ενώ το 

χειροκρότημα θα το διαλέξετε από τη βιβλιοθήκη ήχων του Scratch. 

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξετε το αντικείμενο σας και από την καρτέλα ήχοι  

 

 

 

το κατάλληλο εικονίδιο 

 

Για να δημιουργήσετε το πρόγραμμά σας στην καρτέλα σενάριο, που βρίσκεται 

δεξιά της σκηνής του Scratch, σκεφτείτε:  

- Ποια εντολή–τουβλάκι (block) θα χρειαστείτε για να εμφανίσετε το αντικείμενο; 

- Ποια εντολή–τουβλάκι (block) θα χρειαστείτε για να ακουστούν οι ήχοι σας; 

- Ποια εντολή–τουβλάκι (block) θα χρειαστείτε για να πει τον μονόλογο το 

αντικείμενο σας; 

- Ποια εντολή–τουβλάκι (block) θα χρειαστείτε για να αλλάξετε τη θέση του 

αντικειμένου πάνω στη σκηνή; 

- Ποια εντολή–τουβλάκι (block) θα χρειαστείτε για να εξαφανίσετε το 

αντικείμενο; 

- Ποια εντολή–τουβλάκι (block) θα χρειαστείτε για να αλλάξετε κατεύθυνση στο 

αντικείμενό σας; 

 

Μια μικρή βοήθεια 

Θα χρησιμοποιήσετε τις παλέτες: Συμβάντα, Έλεγχος, Όψεις, Κινήσεις, Ήχοι. 

Επίσης, θα χρησιμοποιήσετε τις εντολές (τουβλάκια) που θα τις βρείτε στην παρακάτω 

εικόνα. Κάποιες εντολές θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από μία φορά. 
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2
η
 Δραστηριότητα 

Στην προηγούμενη δραστηριότητα εισάγατε ένα αντικείμενο στη σκηνή του Scratch και 

ένα υπόβαθρο για το σκηνικό. Ένα αντικείμενο μπορεί να έχει πολλές ενδυμασίες τις 

οποίες διαλέγουμε από τη βιβλιοθήκη αντικειμένων του Scratch, τις ζωγραφίζουμε 

εμείς ή τις εισάγουμε από τον υπολογιστή μας. Το αντικείμενο-μορφή (sprite) Abby 

έχει τις παρακάτω 4 ενδυμασίες : 

 

 

 

 

Tο αντικείμενο-μορφή (sprite) Dee έχει 5 ενδυμασίες  

 

 

 

 

 

Προσπαθήστε το αντικείμενο σας να αλλάζει ενδυμασία, όταν αλλάζει θέση πάνω στη 

σκηνή. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε την εντολή:  

Σε περίπτωση που επιλέξατε δικό σας αντικείμενο, προσπαθήστε να αλλάξετε 

τουλάχιστον ακόμη μια ενδυμασία που ταιριάζει στην εμφάνισή σας. 

Τέλος, αν θέλετε, μπορείτε να ηχογραφήσετε με τη φωνή σας τα λόγια του φανταστικού 

σας εαυτού και να χρησιμοποιήσετε ήχο αντί για κείμενο.  
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Διδακτικό σενάριο "Ο φανταστικός μου εαυτός"  

1_2 Φύλλο Εργασίας  

 

Ανοίξτε τον web browser του υπολογιστή σας και στη γραμμή διεύθυνσης 

πληκτρολογήστε https://scratch.mit.edu/, ώστε να οδηγηθείτε στη σελίδα του Scratch . 

Στη συνέχεια θα επιλέξετε εξερεύνηση για να δείτε έργα που έχουν ανεβάσει άλλοι  

χρήστες στην online κοινότητα του Scratch και πιο συγκεκριμένα ιστορίες που έχουν 

δημιουργήσει. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού βρείτε μια ιστορία που σας αρέσει, θα αντιγράψετε το σύνδεσμο στον 

επεξεργαστή κειμένου που διαθέτει ο υπολογιστής του εργαστηρίου. Στη συνέχεια θα 

γράψετε ένα μικρό κείμενο όπου θα αναφέρετε το λόγο για τον οποίο επιλέξατε την 

ιστορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/
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Διδακτικό σενάριο "Ο φανταστικός μου εαυτός"  

  1_3 Φύλλο Εργασίας -Ερωτήσεις Κατανόησης 

    

Ονοματεπώνυμο:.........................................................................................  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

1. Να αντιστοιχίστε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τα στοιχεία της δεύτερης 

 

 

 

 

1._____ 2. _____3._____4.____5._____6._____7._____ 

 

 

 

 

1. Η γάτα προχωράει 

μπροστά 50 βήματα 

 Α.  

2. Η γάτα στρίβει αριστερά 

15 μοίρες 

 B. 

 

3. Το αντικείμενο – μορφή 

(sprite) εμφανίζει ένα 

μήνυμα  

 Γ.  

4. Αλλάζει την ενδυμασία 

ενός αντικειμένου 

 Δ.  

5. Στρέφει τη γάτα προς την 

αρχική κατεύθυνση προς 

τα κάτω 

 Ε.  

6. Ο υπολογιστής εκτελεί τις 

εντολές που βρίσκονται 

κάτω από αυτό το 

πλακίδιο(block)   

 ΣΤ.  
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2. Να γράψτε την κατάλληλη εντολή-τουβλάκι(block) με την οποία μπορείς να  

      τοποθετήσεις τη γάτα πάνω στη σκηνή στις συντεταγμένες  x= 45  y=-30.  

      ________________________________________________________________ 

3. Σημειώστε Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν είναι λάθος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η Γλώσσα προγραμματισμού Scratch μας δίνει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε αλγορίθμους στον υπολογιστή 

 

2. Στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch ένα αντικείμενο-μορφή(sprite) μπορεί 

να έχει πολλές ενδυμασίες 

 

3. Στο Scratch μπορούμε να έχουμε πολλά υπόβαθρα(background)  

4. Στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch η εντολή                                                      

εμφανίζει 14 

 

5. Στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch μπορούμε να διαλέξουμε ένα 

αντικείμενο-μορφή(sprite) μόνο από τη βιβλιοθήκη του Scratch  

 

6.  Η εντολή                    βρίσκεται στην παλέτα εντολών  

 

αισθητήρες  

 

7. Στην γλώσσα προγραμματισμού Scratch μπορείτε να κάνετε συντακτικά λάθη  
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Διδακτικό σενάριο "Μαθητικές Ιστορίες" 

2_1 Φύλλο Εργασίας 

 

Να δημιουργήσετε ένα έργο στο Scratch που περιγράφει μια μικρή ιστορία. Η ιστορία 

αυτή εξελίσσεται σε τρεις σκηνές. 

 

Βήμα 1
ο
 Εισαγωγή αντικειμένων και υπόβαθρων 

Θα χρειαστείτε πέντε αντικείμενα-μορφές(sprite) τα οποία θα τα διαλέξετε από τη 

βιβλιοθήκη του Scratch: 

 

 

 

 

 

Επίσης, θα χρειαστείτε τρεις εικόνες για τα υπόβαθρά σας, ώστε να δημιουργήσετε τα 

τρία σκηνικά. 

 

Τα υπόβαθρα (background) bedroom2 και room3 θα τα διαλέξετε από τη 

βιβλιοθήκη του Scratch, ενώ το scratch scene από το φάκελο "μαθητικές 

ιστορίες". 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2
ο
 Δημιουργία της πρώτης σκηνής 

1
η
 Σκηνή  

(Δωμάτιο Μαρίας) 

Η Μαρία κάθεται σκεφτική στο δωμάτιο της έχοντας δίπλα της το laptop. Σε λίγο 

έρχεται η φίλη της η Άννα και αρχίζουν να συνομιλούν.  

Άννα: Δε θα έρθεις; H Γεωργία και ο Δημήτρης έχουν ήδη πάει. 



179 

Μαρία: Θέλω .......αλλά δεν τελείωσα όλες τις ασκήσεις που έχω για το μάθημα της 

πληροφορικής Μου έμεινε μία ακόμη άσκηση στο scratch..... 

              Ο υπολογισμός της ηλικίας ενός ατόμου.   

Άννα:    Είναι εύκολη. Εγώ την έκανα. Έχουμε κάνει τον αλγόριθμο της άσκησης στο  

             σχολείο. Άνοιξε το Laptop σου για να κάνουμε μαζί το πρόγραμμα. Δε  

              θα μας πάρει πολλή ώρα. Προλαβαίνουμε να βγούμε. 

 

Το πρώτο σκηνικό θα είναι όπως στην παρακάτω εικόνα 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού δημιουργήσατε το σκηνικό  για να ζωντανέψει η ιστορία, πρέπει να 

προγραμματίσετε κατάλληλα το αντικείμενο-μορφή (sprite) που αντιπροσωπεύει το 

χαρακτήρα Άννα και το αντικείμενο-μορφή (sprite) που αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα 

Μαρία. 

 

Βήμα 3
ο
 Πως κάνω ένα sprite να δείχνει ότι περπατάει  

Προσπαθήστε με το πάτημα της σημαίας να κάνετε την Άννα να εμφανίζεται στη θέση 

που φαίνεται στο σκηνικό και στη συνέχεια να προχωράει προς τη Μαρία και να της 

μιλάει.  

Σκεφτείτε πως θα κάνετε την Άννα να φαίνεται ότι περπατάει. 

Οι εντολές-τουβλάκια (blocks) που θα χρησιμοποιήσετε φαίνονται στην παρακάτω  

εικόνα και είναι με τυχαία σειρά: 
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Βήμα 4
ο
 Τα sprite συνομιλούν μεταξύ τους:  

Τώρα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους η Μαρία και η Άννα. Οι εντολές-

τουβλάκια (blocks) που θα χρησιμοποιήσετε φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και είναι 

με τυχαία σειρά: 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5
ο
 Δημιουργία δεύτερης σκηνής: 

Όταν τελειώσει η Άννα, αυτά που έχει να πει θα πρέπει να αλλάξει το σκηνικό της 

ιστορίας και να μεταφερθεί στη σκηνή που απεικονίζει την οθόνη του υπολογιστή, 

δηλαδή το υπόβαθρο με το όνομα scratch scene.  

 

2
η
 Σκηνή  

(οθόνη υπολογιστή που απεικονίζει το περιβάλλον του scratch 
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Για να γίνει αυτό θα πρέπει : 

- Να αλλάξει το υπόβαθρο με την κατάλληλη εντολή-τουβλάκι (block) 

- Τα sprite που απεικονίζουν το laptop, την Άννα, τη Μαρία θα πρέπει να μην 

εμφανίζονται στο νέο υπόβαθρο  

- Το sprite που απεικονίζει το γατάκι θα πρέπει να εμφανιστεί 

Οι καινούργιες εντολές-τουβλάκια(blocks) που θα χρησιμοποιήσετε φαίνονται 

παρακάτω 

 

 

 

 

Βήμα 6
ο
 Το γατάκι υπολογίζει την ηλικία 

Τώρα θα πρέπει να προγραμματίσετε το γατάκι, ώστε να υπολογίζει την ηλικία ενός 

ατόμου με βάση τον αλγόριθμο που έχει ειπωθεί στο σχολείο: 

 

Αλγόριθμος υπολογισμού ηλικίας 

1. Δώσε μου το έτος που γεννήθηκες 

2. Αφαίρεσε το έτος που γεννήθηκες από το έτος που διανύουμε  

3. Εμφάνισε την ηλικία  

 

Για να δημιουργήσεις το πρόγραμμα θα χρειαστείς τις παρακάτω εντολές-τουβλάκια 

(blocks) 

 

 

 

 

Βήμα 7
ο
 Δημιουργία τρίτης σκηνής 

Η Άννα και η Μαρία βρίσκονται στο Καθιστικό. Η Μαρία έχει ντυθεί και λέει στην 

Άννα:  

Μαρία: Είμαι έτοιμη, μπορούμε να φύγουμε.  
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Σκηνή 3
η
 

(Καθιστικό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει τώρα να σκεφτείτε πως: 

- Θα εξαφανιστεί το γατάκι 

- Θα αλλάξει το σκηνικό στο νέο υπόβαθρο 

- Θα εμφανιστούν τα sprite στη θέση που δείχνει η εικόνα  

- Θα μιλήσει η Μαρία  
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Διδακτικό σενάριο "Μαθητικές Ιστορίες" 

2_2 Φύλλο Εργασίας 

 

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                             ………………………………………………………….  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Α. Αντιγράψετε το αρχείο ζωγραφιά.sb2 από το φάκελο υλικό στον προσωπικό σας 

φάκελο. Το αρχείο αυτό είναι ένα μη ολοκληρωμένο έργο. Προσπαθήστε να 

προσθέσετε τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια (blocks), ώστε με το πάτημα της 

σημαίας να δημιουργηθεί ένα animation με το οποίο θα ζωγραφίζεται ένα σπίτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε παρακάτω τον κώδικα που χρησιμοποιήσατε 
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Β. Ήρθε η ώρα να δώσετε χρώμα στη ζωγραφιά σας και να αντικαταστήσετε το  

       λευκό υπόβαθρο.  

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Α. Αντιγράψετε το αρχείο Anina hip hop.sb2 από το φάκελο υλικό στον προσωπικό 

σας φάκελο. Σ’ αυτό το έργο του Scratch το αντικείμενο-μορφή (sprite) Anina Hip-

Hop παρουσιάζει τις χορευτικές φιγούρες της στο αντικείμενο-μορφή (sprite) AZ 

Hip-Hop. Προσπαθήστε να τροποποιήσετε το σενάριο για το αντικείμενο-μορφή 

(sprite) Anina να κάνει τις χορευτικές της φιγούρες χρησιμοποιώντας λιγότερες 

εντολές. 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε παρακάτω τον κώδικα που χρησιμοποιήσατε 

 

 

 

 

 

Β. Το Scratch σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τον ήχο που θα προσθέτατε 

       στα έργα σας. Έτσι, στο τελικό έργο που δημιουργήσατε:  

- Εισάγετε τους ήχους Dance celebrate και hip hop από τη βιβλιοθήκη του Scratch.  

- Επιλέξτε τον ήχο hip hop με το ποντίκι και από την επεξεργασία επιλέξετε 

αντιγραφή και στη συνέχεια στο τέλος του ήχου Dance celebrate επιλέξετε πάλι 

επεξεργασία και στη συνέχεια επικόλληση. Με αυτό τον τρόπο ενώσαμε δύο 
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ήχους μαζί. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε μέρος του ήχου που θέλετε, αν 

επιλέξετε διαγραφή ώστε να μειώσετε τη διάρκεια από τον ήχο σας. 

- Τέλος, θα επιλέξετε ένα μικρό κομμάτι του ήχου στο τέλος και στη συνέχεια από 

το εφέ επιλέξετε σταδιακή μείωση της έντασης, ώστε να τελειώνει ομαλά το 

κομμάτι.  

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Στη μηχανή αναζήτησης google πληκτρολογήστε Pokémon go για να αναζητήσετε 

εικόνες με θέμα Pokémon go. Μπορείτε να αναζητήσετε και τον δικό σας ήρωα. 

Στη συνέχεια επιλέξετε εργαλεία και στη γραμμή μενού που εμφανίζεται επιλέξτε: 

Στον τύπο: Κινούμενες  

Στο χρώμα: Διαφανές  

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε και αφού ελέγξετε ότι είναι κινούμενη (κάνοντας κλικ 

πάνω της) θα την αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας φάκελο δίνοντας το όνομα που 

θέλετε. 

Τέλος, στο Scratch θα μεταμορφώσετε την εικόνα σαν αντικείμενο-μορφή (sprite) και 

στη συνέχεια θα δημιουργήσετε Gif εικόνα επιλέγοντας τις κατάλληλες εντολές-

τουβλάκια (blocks). 
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Διδακτικό σενάριο "Μαθητικές Ιστορίες" 

2_3 Φύλλο εργασίας  

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                            …………………………………………………………..  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

 

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στο Scratch με όνομα Τετραγωνική ρίζα. 

Να δώσετε στο πορτοκαλί γατάκι κατάλληλο σενάριο με το οποίο:  

1. θα εμφανίζει τα παρακάτω μηνύματα: 

    α. Γεια σας  

    β. Θα σας λέω ποιο πλήκτρο θα πατάτε  

    γ. Για να  εμφανίζω κάτι  

    δ. Για αρχή πατήστε το πλήκτρο 1  

2. Όταν πατάτε το πλήκτρο 1 από το πληκτρολόγιο 

    α. Nα ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό 

    β. Nα υπολογίζει και να εμφανίζει την τετραγωνική ρίζα του αριθμού 

    γ. Να εμφανίζει το μήνυμα τώρα πατήστε το πλήκτρο 2 

3. Όταν πατάτε το πλήκτρο 2  

    α. Nα ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό 

    β. Nα υπολογίζει και να εμφανίζει το διπλάσιο του αριθμού που δώσατε 

Συμπληρώστε παρακάτω τον κώδικα που χρησιμοποιήσατε 
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Διδακτικό σενάριο "Μαθητικές Ιστορίες" 

2_4 Φύλλο εργασίας-Ερωτήσεις κατανόησης  

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                            …………………………………………………………..  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

 

Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση  

1. Τι αντιπροσωπεύει η εντολή-τουβλάκι (block) ; 

    α. Αλλάζει ένα υπόβαθρο 

β. Αλλάζει μια ενδυμασία σε ένα sprite 

γ. Επαναλαμβάνει μια ενέργεια  

δ. Στέλνει μήνυμα σε ένα sprite 

2. Σε ποια κατηγορία ανήκει η εντολή-τουβλάκι (block) ; 

α. Κινήσεις 

β. Όψεις 

γ. Συμβάντα 

δ. Αισθητήρες 

3. Η εντολή                                                είναι εντολή εξόδου.                                            

4. Η χρήση της δομής επανάληψης αυξάνει τον αριθμό εντολών κατά την εκτέλεση του 

    προγράμματος. 

 5. Στο Scratch μπορούμε να γράψουμε πολλά σενάρια (σύνολο εντολών) για κάθε 

     αντικείμενο-μορφή (sprite) τα οποία εκτελούνται ταυτόχρονα. 

 

 

α. ΣΩΣΤΟ  β. ΛΑΘΟΣ 

α. ΣΩΣΤΟ  β. ΛΑΘΟΣ 

α. ΣΩΣΤΟ  β. ΛΑΘΟΣ 
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Β. Συμπληρώστε την τρίτη στήλη το παρακάτω πίνακα με τον κατάλληλο  

      αριθμό επαναλήψεων ώστε να δημιουργηθούν τα γεωμετρικά σχήματα που  

      περιγράφει ο κώδικας  

 

Κώδικας Σχήμα Αριθμός 

επαναλήψεων  

 

     Τετράγωνο 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

       Τρίγωνο  

 

 

 

__________________ 

    Κανονικό εξάγωνο 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

          Κύκλος 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου" 

3_1 Φύλλο εργασίας - "Παραμύθια του Διαδικτύου" 

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας ο Nano θα σας πει μια άλλη εκδοχή του παραμυθιού η 

κοκκινοσκουφίτσα και ο λύκος. Για να κάνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα 

έργο στο Scratch. Θα αντιγράψετε το αρχείο "fairy_tales.sb2" από το φάκελο υλικό 

στον προσωπικό σας φάκελο. Το αρχείο αυτό περιέχει τα αντικείμενα–μορφές (spite) 

καθώς και τα υπόβαθρα (backdrop) που θα χρειαστείτε. 

 

1
η
 Σκηνή  

 

 

- Εμφανίζεται μόνο ο Nano 

- Αρχίζει να μιλάει και να λέει τα παρακάτω: 

Στα παιδικά σας χρόνια ακούσατε πολλά παραμύθια 

Εγώ θα σας πω μια άλλη εκδοχή της ιστορίας… 

για κάποια από τα παραμύθια που ξέρετε 

   O λύκος δε βρήκε τυχαία την κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος… 

ήξερε από πριν 

    Θέλετε να μάθετε πως;  

    Θα πρέπει να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

- Ο Nano περιμένει να δώσετε την απάντηση σας ΝΑΙ ή ΟΧΙ λέγοντας: 

Περιμένω να μου πείτε την απάντηση σας 

- Ανάλογα με το τι απάντηση θα δώσετε, ο Nano θα απαντάει κατάλληλα 

    ΑΝ απαντήσετε ΝΑΙ, ο Nano θα λέει: πατήστε τώρα το πλήκτρο space 

    Σε διαφορετική περίπτωση θα λέει: κρίμα εσείς χάσατε 
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Μια μικρή βοήθεια: θα χρησιμοποιήσετε τις 

εντολές-τουβλάκια (blocks) που φαίνονται 

δίπλα συνδυάζοντας τις κατάλληλα.  

 

 

 Θα είναι ωραίο να φαίνεται ότι o Nano μιλάει  

 μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο space(κενό).  

Για να το κάνετε αυτό θα χρησιμοποιήσετε  

τις εντολές-τουβλάκια (blocks) που  

φαίνονται δίπλα συνδυάζοντας τις κατάλληλα και  

με άλλες εντολές που ήδη έχετε μάθει. 

 

Τέλος, όταν πατηθεί το πλήκτρο space (κενό) θα αλλάζει το σκηνικό σε δάσος  

και ο Nano θα εξαφανίζεται 

 

2
η
 Σκηνή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κοκκινοσκουφίτσα ασχολείται αμέριμνα με το κινητό της και σκέφτεται τι θα 

γράψει στο Facebook, ενώ ο λύκος παραφυλάει πίσω από ένα δέντρο. 

- Τι ωραία που είναι εδώ!! 

- Να βάλω τη φωτογραφία στο Facebook. 

- Να γράψω και ένα σχόλιο. 

- Η κοκκινοσκουφίτσα νιώθει χαρούμενη στο δάσος :) 
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Αφού τελειώσει η κοκκινοσκουφίτσα και έχει ανεβάσει τη φωτογραφία μαζί με το 

σχόλιο της εμφανίζεται ο Nano και λέει: 

Τώρα ξέρετε πως βρήκε ο λύκος την κοκκινοσκουφίτσα…. 

Η κοκκινοσκουφίτσα όλη τη μέρα ασχολείται με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης 

δημοσιεύοντας κάθε της κίνηση. 

 

Τέλος, αλλάζει η σκηνή στο τελευταίο υπόβαθρο (backdrop) που είναι το μήνυμα της 

ιστορίας και ταυτόχρονα εξαφανίζονται όλα τα αντικείμενα-μορφές (sprite). 

 

3
η
 Σκηνή 
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Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου" 

3_2 Φύλλο εργασίας-"Football" 

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                             ………………………………………………………….  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

Σ’ αυτό το φύλλο εργασίας θα δημιουργήσετε στο Scratch μια ιστορία που αφορά τον  

εθισμό στο Διαδίκτυο. 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Ο John και ο Mark πήγαν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν την προπόνηση της 

 αγαπημένης τους ομάδας. Στο γήπεδο βρισκόταν δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας. 

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε τη σκηνή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

προσθέτοντας το υπόβαθρο (backdrop) και τα αντικείμενα-μορφές (sprites). 
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Δραστηριότητα 2
η
  

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε το κατάλληλο σενάριο ώστε:  

Ο John λέει στον Mark: Ευτυχώς που ξεκόλλησες από τον υπολογιστή….. 

                                    είναι κρίμα να χάσουμε την ευκαιρία να δούμε τους αγαπημένους  

                                   μας παίκτες από κοντά. 

Ο παίκτης που κρατάει αρχικά την μπάλα λέει: Είσαι έτοιμος; 

- Στη συνέχεια να φαίνεται ότι ρίχνει την μπάλα στο δεύτερο παίκτη. 

- Μόλις η μπάλα ακουμπήσει το δεύτερο παίκτη αυτός λέει: 

Δεν έριξες σωστά. 

Ξαναπροσπάθησε. 

- Στη συνέχεια να φαίνεται ότι ρίχνει την μπάλα στον πρώτο παίκτη 

Οι εντολές-τουβλάκια (blocks) που θα χρησιμοποιήσετε φαίνονται παρακάτω και είναι 

σε τυχαία σειρά. Κάποιες εντολές–τουβλάκια (blocks) θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μία φορές 

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Προσπαθήστε να περιγράψετε τι κάνουν οι εντολές 
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Δραστηριότητα 4
η
   

1. Θα διαλέξετε το υπόβαθρο brickwall1 από τη βιβλιοθήκη υπόβαθρων στο Scratch. 

2. Όταν ο χρήστης πατάει την πράσινη σημαία, το υπόβαθρο αλλάζει σε playing-field. 

3. Στη συνέχεια αφού επιστρέψει η μπάλα στην αρχική θέση της θα αρχίσει να  

    εξαφανίζεται και ταυτόχρονα θα φαίνεται ότι αλλάζει χρώμα. 

    Μπάλα (αντικείμενο Ball –Soccer) 

- Αρχικά το εφέ εξαφάνισης θα έχει την τιμή μηδέν, γιατί η μπάλα είναι ορατή.  

Όμοια, το εφέ χρώματος θα έχει τιμή μηδέν  

- Στη συνέχεια το εφέ εξαφάνισης και το εφέ χρώματος θα μεταβάλλονται κατά  

πενήντα 

- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται τόσες φορές, ώστε τα εφέ εξαφάνισης και 

χρώματος να γίνουν εκατό και να εξαφανιστεί τελείως η μπάλα. 

Θα επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τα αντικείμενα Football, Football2, 

Kai, Breakdancer1. 

4. Στη συνέχεια αφού επιστρέψει η μπάλα στην αρχική θέση της το υπόβαθρο playing-

field θα αρχίσει να εξαφανίζεται και ταυτόχρονα θα φαίνεται ότι αλλάζει χρώμα. Στη 

συνέχεια το υπόβαθρο θα αλλάξει σε brickwall1 το οποίο θα εμφανίζεται σιγά –σιγά.  

- Αρχικά το εφέ εξαφάνισης θα έχει την τιμή μηδέν, γιατί το υπόβαθρο είναι ορατό.  

Όμοια και το εφέ χρώματος θα έχει τιμή μηδέν  

- Στη συνέχεια το εφέ εξαφάνισης και το εφέ χρώματος θα μεταβάλλονται κατά  

σαράντα  

- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται δύο φορές 

- Αλλάζει το υπόβαθρο σε brickwall1 

- Στη συνέχεια το εφέ εξαφάνισης και το εφέ χρώματος θα μεταβάλλονται κατά  

πενήντα, ώστε το υπόβαθρο να εμφανίζεται σταδιακά  

- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται δύο φορές 

5. Όταν το υπόβαθρο αλλάξει σε brickwall1 στο αντικείμενο Breakdancer1 θα γίνουν οι  

    παρακάτω ενέργειες:  

- Θα ακουστεί ο ήχος spiral 

- Στη συνέχεια το εφέ εξαφάνισης και το εφέ χρώματος θα μεταβάλλονται κατά  

πενήντα, ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται σταδιακά  

- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται δύο φορές 

- θα λέει: 

       Το να περνάς πολλές ώρες στο internet μπορεί να σου στερήσει κάποιες ωραίες  

       στιγμές .....  
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       Ευτυχώς που άκουσα το φίλο μου και ξεκόλλησα από τον υπολογιστή και το   

       κινητό μου και κατάφερα να βγω φωτογραφία με τον αγαπημένο μου 

       ποδοσφαιριστή.   

Για το εφέ εξαφάνισης και χρώματος θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές. Οι 

εντολές είναι με τυχαία σειρά. Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερο από μία φορά.  
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Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου" 

3_3 Φύλλο εργασίας-"Απορίες" 

 

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                             ………………………………………………………….  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

 

 

Αντιγράψετε το αρχείο "απορίες.sb2" από το φάκελο υλικό στον προσωπικό σας 

φάκελο.  

Σε αυτό το σενάριο η Zara και ο Mori συζητάνε για μια λέξη που είδαν στο Διαδίκτυο 

και έχουν διαφωνία για το τι σημαίνει.  

Το αρχείο αυτό είναι ένα μη ολοκληρωμένο έργο. Στη δραστηριότητα αυτή θα 

προσπαθήστε να προσθέσετε τον κατάλληλο κώδικα ώστε: 

Ο Mori να ρωτάει τα παιδιά που έρχονται αν ξέρουν τι σημαίνει η συντόμευση 2NTE. 

Αν η απάντηση που θα πάρει είναι απόψε θα λέει στη Zara: Είδες! είχα δίκιο!! ενώ 

αλλιώς θα της λέει: Καλά θυμόσουν!!! 

Συμπληρώστε παρακάτω τον κώδικα που χρησιμοποιήσατε. 
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Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες του Διαδικτύου" 

3_4 
ο
 Φύλλο Εργασίας Ερωτήσεις κατανόησης 

 

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                             ………………………………………………………….  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Δίνεται το παρακάτω σενάριο (πρόγραμμα) στο scratch 

 

α) Ποια είναι η συνθήκη;  

    ___________________________________________________________________ 

β) Αν τρέξετε το πρόγραμμα και πληκτρολογήσετε 5 η συνθήκη θα είναι αληθής ή 

ψευδής;  

_____________________________________________________________________ 

γ) Στην παραπάνω περίπτωση τι θα εμφανιστεί στη οθόνη, όταν πατηθεί η σημαία; 

  ____________________________________________________________________ 

δ) Επιλέξτε αν είναι σωστή ή λάθος η παρακάτω πρόταση: 

    Στη δομή επιλογής εάν ….τότε….. αλλιώς αν η συνθήκη είναι αληθής εκτελούνται  

 οι εντολές μετά το τότε 

 

α. Σωστό β. Λάθος 
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Δραστηριότητα 2
η
  

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα στο scratch 

 

 

 

 

 

 

 

Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη, όταν πατηθεί η σημαία και πληκτρολογήσετε το 5; 

______________________________________________________________ 
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Διδακτικό σενάριο "Δημιουργώ τη δική μου Scratch-ιστορία" 

4
ο
 Φύλλο εργασίας 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα οπτικοποίησετε ένα Διήγημα από το σχολικό βιβλίο  

Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου). 

Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 3 "EIMAΣTE OΛOI IΔIOI.EIMAΣTE OΛOI 

ΔIAΦOPETIKOI" στα εισαγωγικά κείμενα, αφού διαβάσετε προσεχτικά το κείμενο1 

που περιγράφει ένα διάλογο μεταξύ πατέρα και κόρης σχετικά με το ρατσισμό, θα 

δημιουργήσετε ένα έργο στο Scratch που θα οπτικοποιεί το κείμενο αυτό. Μπορείτε να 

το βρείτε και online στο ψηφιακό σχολείο από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2413,9249/ 

 

α) Θα δημιουργήσετε το κατάλληλο σκηνικό που ταιριάζει στο χρόνο και το χώρο που 

επιλέξατε, επιλέγοντας το κατάλληλο υπόβαθρο με όποιο τρόπο θέλετε. Είτε να το 

ζωγραφίσετε, είτε να βρείτε μια εικόνα από το Διαδίκτυο, είτε να διαλέξετε μια 

εικόνα από τη βιβλιοθήκη του Scratch. 

  β) Θα επιλέξετε τα αντικείμενα-μορφές (sprite) που θα πραγματοποιούν το διάλογο. 

Όμοια μπορείτε να δημιουργήσετε τους χαρακτήρες σας με όποιο τρόπο θέλετε. 

  γ) Θα δημιουργήσετε τους διαλόγους. Από τα λόγια του πατέρα, αν θέλετε, μπορείτε 

  να βγάλετε ένα συμπέρασμα και να γράψετε αυτό το συμπέρασμα στο διάλογο αντί  

  τα πραγματικά λόγια. 

   δ) Μπορείτε, αν θέλετε, να προσθέσετε μουσική ή ό,τι άλλο θέλετε στο έργο σας. 

 

Δημιουργία έργου στο Scratch στον online editor 

To Scratch 2.0 μπορούμε να το ανοίξουμε κατευθείαν στο διαδίκτυο μέσα από το 

επίσημο site του Scratch (https://scratch.mit.edu).  

Θα επιλέξετε σύνδεση. Στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης θα δώσετε τα 

στοιχεία που σας δόθηκαν και στη συνέχεια θα επιλέξετε Δημιουργία. 

Στο περιβάλλον εργασίας θα σβήσετε το Untitled και θα δώσετε το όνομα 1
η
 

δραστηριότητα.  

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2413,9249/
https://scratch.mit.edu/
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Δραστηριότητα 2
η
  

Ήρθε η σειρά σας να δημιουργήσετε τη δική σας ιστορία. Μπορείτε να επιλέξετε ένα 

θέμα σχετικά με το περιβάλλον, το ρατσισμό, το bulling, την ασφάλεια στο Διαδίκτυο ή 

όποιο άλλο θέμα θέλετε.  

Αρχικά θα γράψετε τη ιστορία που θα είναι το σενάριο σας. Στη συνέχεια θα 

δημιουργήσετε το Story Table. Το Story Table θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε στη 

συνέχεια την εργασία σας στο Scratch. Θα δημιουργήσετε ένα πίνακα δύο στηλών.  

Στην πρώτη στήλη θα περιγράφετε τις σκηνές από το σενάριο σας (περιγραφές- 

διαλόγους). Στη δεύτερη στήλη θα περιγράφετε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε 

(εικόνες για τα αντικείμενα και τα υπόβραθα, ήχους κ.λ.π). Αφού σχεδιάσετε την 

ιστορία σας, θα την υλοποιήσετε στη συνέχεια στο Scratch δίνοντας σαν όνομα στο 

έργο σας "Δραστηριότητα 2
η
 η δική μου ιστορία".  

Story Table 

Σενάριο Εικόνες, ήχοι κ.λ.π 

Σκηνή πρώτη 

 

Π.χ μια παρέα μαθητών κάθονται έξω 

από το σχολείο και αρχίζουν να μιλάνε  

 

 

 

 

- Εικόνα για το υπόβαθρο που θα 

είναι το σχολείο 

- Εικόνες για τα αντικείμενα που 

είναι οι μαθητές 

- Να φαίνεται ότι οι μαθητές μιλάνε 

μεταξύ τους…. 

- Θα χρηστεί να ηχογραφήσω την 

φωνή τους ή όχι ; 
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Διδακτικό σενάριο "Μια χιονισμένη μέρα" 

5_1 Φύλλο Εργασίας 

 

Αντιγράψτε το έργο του Scratch "χιονισμένη_μέρα.sb2" από τον κοινόχρηστο φάκελο  

"υλικό" στον προσωπικό σας φάκελο. 

Στο έργο αυτό υπάρχει η αρχική σκηνή της ιστορίας με τίτλο "Μια χιονισμένη μέρα". 

 

Δραστηριότητα 1
η 

Προσπαθήστε να ζωντανέψετε την αρχική σκηνή κάνοντας τις παρακάτω ενέργειες: 

- Με το πάτημα της σημαίας θα εμφανίζεται το πρώτο υπόβαθρο που είναι ο 

τίτλος της ιστορίας. Στη συνέχεια μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα αλλάζει 

το υπόβαθρο σε school2 και η σκηνή της ιστορίας σας θα μεταφέρεται έξω από 

το σχολείο. 

- Όταν αλλάξει το υπόβαθρο σε school2 o ήρωας της ιστορίας σας, δηλαδή το 

αντικείμενο-μορφή (sprite), βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα και αρχίζει να περπατάει προς το συμμαθητή του. 

- Όταν αλλάξει το υπόβαθρο σε school2, να εμφανίζεται το αντικείμενο-μορφή 

(sprite) Mori στη θέση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

- Τέλος, μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε διαλόγους ή άλλα sprite που θα 

ταίριαζαν στην ιστορία σας. 
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Δραστηριότητα 2
η
  

Για να ζωντανέψει η αρχική σκηνή σας θα πρέπει να φαίνεται ότι χιονίζει. 

 

Βήμα 1ο 

Όπως βλέπετε η χιονονιφάδα σας, δηλαδή το αντικείμενο-μορφή (sprite) Snowflake, 

είναι πολύ μεγάλο και έχει χρώμα μπλε. Το πρώτο βήμα σας είναι να μικρύνετε το 

αντικείμενο και να αλλάξετε το χρώμα του σε άσπρο. 

 

Βήμα 2ο 

Στη σκηνή υπάρχει μόνο μία χιονονιφάδα - για να φανεί ότι χιονίζει θα πρέπει να 

δημιουργήσετε πολλές χιονονιφάδες. Οι εντολές-τουβλάκια (blocks) που θα χρειαστείτε 

φαίνονται παρακάτω:  

 

Για να δημιουργήσετε πολλές 

χιονονιφάδες   

Για να δημιουργούνται 

συνεχόμενα οι χιονονιφάδες  
 

Οι χιονονιφάδες καλό θα είναι 

να μην πέφτουν όλες μαζί 

 

Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν 

με το πάτημα της σημαίας  

 

Βήμα 3ο 

Για να φαίνεται ότι χιονίζει θα πρέπει οι χιονονιφάδες να κινούνται συνεχόμενα και με 

τυχαίο τρόπο από το πάνω μέρος της σκηνής προς τα κάτω, οπότε χρειάζεται να 

προσδιορίσετε κατάλληλα τις συντεταγμένες x και y. Η παρακάτω εικόνα θα σας 

βοηθήσει 

 

 Οι διαστάσεις της σκηνής είναι 480 

x360 

 To x δείχνει την οριζόντια θέση και 

παίρνει τιμές από -240 (αριστερά της 

σκηνής ) έως 240 (δεξιά της σκηνής) 

 Το y δείχνει την κάθετη θέση και 

παίρνει τιμές από 180 ( πάνω μέρος 

της σκηνής) έως -180 (κάτω μέρος 

της σκηνής) 

 Το κέντρο της σκηνής έχει 

συντεταγμένες  

x:0 και y:0 
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Τέλος, όταν θα φτάνουν οι χιονονιφάδες στα όρια της σκηνής να διαγράφονται ώστε να 

φαίνεται ότι χάνονται. 

Για να πραγματοποιήσετε αυτό το βήμα χρειάζεστε τις παρακάτω εντολές-τουβλάκια 

(blocks): 

 

Η νέα χιονονιφάδα εμφανίζεται όταν 

δημιουργείται και ο μαθητής όταν 

περπατάει να φαίνεται ότι είναι μέσα 

στο χιόνι  

 

 

Για να πέφτουν συνεχόμενα οι 

χιονονιφάδες   

Μεταφέρει το αντικείμενο-μορφή 

(sprite) χιονονιφάδα σε ορισμένο x και 

y σημείο στη σκηνή 

 

Μετακινεί ομαλά το αντικείμενο-

μορφή (sprite) χιονονιφάδα  προς 

ορισμένο σημείο x και y και για 

ορισμένο χρονικό διάστημα 

 

Αναφέρει τη θέση x του αντικειμένου-

μορφής (sprite) χιονονιφάδα 

 

Διαλέγει έναν τυχαίο ακέραιο μέσα σε 

ορισμένο εύρος που ορίζουμε εμείς 
 

Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε 

τρέχει τις εντολές που βρίσκονται μέσα 

στο block 
 

Αναφέρει αληθές αν το αντικειμένο-

μορφή (sprite) χιονονιφάδα αγγίξει τα 

όρια 

 

Διαγράφει τον κλώνο που 

δημιουργήθηκε  

 

Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν, όταν 

σχηματιστεί η νέα χιονονιφάδα  

Αν συνδυάσετε κατάλληλα τις εντολές, το σενάριο σας θα είναι: 
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Δραστηριότητα 3
η
  

Ήρθε ή ώρα να γράψετε την ιστορία σας. Προσδιορίστε: 

- Το χρόνο και τον τόπο στον οποίο εξελίσσονται οι σκηνές σας 

- Τους υπόλοιπους χαρακτήρες που θα θέλατε να υπάρχουν στην ιστορία σας  

- Τους διαλόγους μεταξύ των χαρακτήρων 

- Τη μουσική επένδυση που τυχόν υπάρχει 

- Τι θα λέει ο αφηγητής, ώστε να ηχογραφήσετε την φωνή σας 

 

Αν δε θέλετε να ηχογραφήσετε τι λέει ο αφηγητής, θα πρέπει να δημιουργήσετε 

υπόβαθρα όπου θα γράψετε την αφήγηση με κάποιο άλλη εφαρμογή όπως η 

ζωγραφική των Windows, καθώς το Scratch2 δε δίνει τη δυνατότητα να γράψετε 

ελληνικά.  

 

Αν αφηγείστε την ιστορία είτε ως πρωταγωνιστής, θα μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο 

(Σήμερα σηκώθηκα αργά…. Είδα πολλούς μαθητές έξω από το σχολείο….). 

Αν αφηγείστε την ιστορία ως παρατηρητής, θα μιλάτε σε τρίτο πρόσωπο (Ο Μάνος 

σηκώθηκε  αργά για το σχολείο…..). 

Τέλος, για να σκιαγραφήσετε καλύτερα την ιστορία σας, θα δημιουργήσετε το 

παρακάτω Story Table. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα κατάλληλα: υπόβαθρα, 

αντικείμενα-μορφές (sprite) καθώς και τις εντολές-τουβλάκια (blocks) στο Scratch. 

Στην πρώτη στήλη θα περιγράφετε τις σκηνές από το σενάριο σας (περιγραφές- 

διαλόγους). Στη δεύτερη στήλη θα περιγράφετε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε 

(εικόνες για τα αντικείμενα και τα υπόβραθα, ήχους κ.λ.π). Αφού σχεδιάσετε την 

ιστορία σας, θα την υλοποιήσετε στη συνέχεια στο Scratch. 
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Διδακτικό σενάριο "Μια χιονισμένη μέρα" 

5_2 Φύλλο Εργασίας 

 

 

Ονοματεπώνυμο:.........................................................................................  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

Story Table 

 

Σενάριο Εικόνες, ήχοι κ.λ.π 

Σκηνή πρώτη 

(έξω από το σχολείο) π.χ  

Είχε πολύ καθώς πλησίαζα 

στο σχολείο είδα πολλά 

παιδιά συγκεντρωμένα. 

Πήγα κατευθείαν στον 

Νίκο.   

……. 

 

1. Εικόνες για τους μαθητές . 

2. Να φαίνομαι ότι περπατώ… 

3 .Να ηχογραφήσω την φωνή μου ή να γράψω το  

     κείμενο… 

4. Να φαίνεται ότι οι μαθητές μιλάνε μεταξύ τους…. 

Σκηνή ….. 

 

 

 

 

Σκηνή …. 
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Διδακτικό σενάριο " Όνομα, Χώρος, Χρόνος " 

6_1 Φύλλο εργασίας  

 

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                             ………………………………………………………….  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας ο Giga θα σας αφηγηθεί μια ιστορία. Για να κάνει αυτό, θα 

πρέπει να δημιουργήσετε ένα έργο στο Scratch. Θα αντιγράψετε το αρχείο "Giga_story 

.sb2" από το φάκελο υλικό στον προσωπικό σας φάκελο.  

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Σ΄ αυτή τη δραστηριότητα θα ασχοληθείτε με τη δημιουργία μεταβλητών σε ένα 

πρόγραμμα.  

Α. Αρχικά θα τρέξτε το έργο "Giga_story.sb2" και πληκτρολογήσετε το όνομα που θα 

αντιπροσωπεύει τον πρωταγωνιστή της ιστορίας σας, το χώρο όπου θέλετε να εξελιχθεί 

η ιστορία σας, και το χρόνο που θέλετε να εξελιχθεί η ιστορία σας. 

 

Β. Στη συνέχεια θα απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

Β1. Ποια πιστεύετε ότι είναι η χρησιμότητα της μεταβλητής όνομα; 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

 

Β2. Ποια πιστεύετε ότι είναι η χρησιμότητα της μεταβλητής χώρος; 

 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

Β3. Ποια πιστεύετε ότι είναι η χρησιμότητα της μεταβλητής χρόνος; 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 2
η
  

Α. Θα τροποποιήσετε το πρόγραμμα, ώστε να δημιουργήσετε μια νέα μεταβλητή με το 

όνομα είδε. 

Για να φτιάξετε τη μεταβλητή θα χρησιμοποιήσετε την παλέτα Δεδομένα και θα κάνετε 

κλικ στο Δημιουργία μεταβλητής, στο παράθυρο που ανοίγει θα δώσετε το όνομα είδε 

και θα πατήσετε OK. 

 

Β. Θα τροποποιήσετε το πρόγραμμα, ώστε ο Giga να ζητάει να δώσετε κάτι που  

     είδε ο πρωταγωνιστής σας.  

 

Γ. Θα τροποποιήσετε το πρόγραμμα, ώστε να εμφανίζει το μήνυμα: ξαφνικά είδε  

    ένα/μια/το/την/τον και στη συνέχεια να εμφανίζεται σαν μήνυμα αυτό που είδε. 
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Διδακτικό σενάριο " Όνομα, Χώρος, Χρόνος " 

6_2 Φύλλο εργασίας  

 

 

Ονοματεπώνυμο:......................................................................................... 

                             ………………………………………………………….  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα συνεχίσετε την ιστορία σας. Στο παρακάτω πλαίσιο θα 

γράψετε ένα μικρό σενάριο που θα περιγράφει την ιστορίας σας.  

Αφού γράψετε το σενάριο σας, θα δώσετε έναν τίτλο στην ιστορία σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε το Story Table. Αυτό θα σας βοηθήσει να 

επιλέξετε τα κατάλληλα: υπόβαθρα, αντικείμενα-μορφές (sprite) καθώς και τις εντολές-

τουβλάκια (blocks) στο Scratch.Στην πρώτη στήλη θα περιγράφετε τις σκηνές από το 

σενάριο σας (περιγραφές- διαλόγους). Στη δεύτερη στήλη θα περιγράφετε τα μέσα που 

θα χρησιμοποιήσετε (εικόνες για τα αντικείμενα και τα υπόβαθρα, ήχους κ.λ.π). Αφού 

σχεδιάσετε την ιστορία σας, θα την υλοποιήσετε στη συνέχεια στο Scratch. 
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Story Table 

 

Σενάριο Εικόνες, ήχοι κ.λ.π 

Σκηνή 1
η
 

Π.χ  

Ήταν βράδυ και ο Μάριος 

βρισκόταν στο δωμάτιο του. 

Ξύπνησε και είδε μπροστά του ένα 

κλέφτη….. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Εικόνες για το δωμάτιο, τον Μάριο και τον 

     κλέφτη 

2. Ήχο για θόρυβο  

3. Να ηχογραφήσω την φωνή μου ή να γράψω  

    το κείμενο……. 

4. θα μιλάει η εικόνα που αντιπροσωπεύει το 

κλέφτη 

  

Σκηνή… 

 

 

 

 

 

 

Σκηνή… 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Στη δραστηριότητα αυτή με τη βοήθεια του Story Table θα δημιουργήσετε το έργο σας 

στο Scratch. 
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Διδακτικό σενάριο "Μικροί Διάλογοι" 

7_1 Φύλλο Εργασίας  

 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα οπτικοποίησετε στο Scratch διαλόγους από τα σχολικά 

βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου και Β΄ Γυμνασίου. 

 

Δραστηριότητα 1
η
 

Στο πρόγραμμα ζωγραφικής που διαθέτουν οι υπολογιστές του σχολείου θα 

δημιουργήσετε τους τίτλους που θα χρειαστείτε στη συνέχεια. Οι τίτλοι αυτοί είναι:  

- ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

- Διάλογος μαθητών  

- Μιλάμε για τη φιλία 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Στη δραστηριότητα αυτή θα εισάγετε τα αντικείμενα –μορφές (sprite) και τα υπόβαθρα 

που θα χρειαστείτε στο έργο σας. 

Τα υπόβαθρα που θα χρειαστείτε είναι: circles2, urban1, stripes, brick wall and stairs 

Τα αντικείμενα που θα χρειαστείτε είναι:  

- τίτλος που θα έχει σαν ενδυμασίες τους τρεις τίτλους που δημιουργήσατε 

- Mori, Jaime walking, Maya, Breakdancer1, Ruby, Dee, Abby 
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Δραστηριότητα 3
η
  

1. Θα εισάγετε τον ήχο xylo2 από τη βιβλιοθήκη του Scratch. 

2. Αφού επιλέξετε τα τελευταία δευτερόλεπτα του ήχου, στην επιλογή εφέ θα επιλέξετε  

   σταδιακή μείωση της έντασης 

 

Δραστηριότητα 4
η 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε εφέ στους τίτλους "ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ" 

και "Διάλογος μαθητών" και ταυτόχρονα θα ακούγεται η μουσική των τίτλων που θα 

είναι ο ήχος xylo2. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει: 

- Αρχικά να ακούγεται ο ήχος xylo2 

- Θα εμφανίζεται ο τίτλος "ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ" 

- Θα είναι αρχικά ορατός και μετά θα εξαφανίζεται 

- Στη συνέχεια θα αρχίσει σιγά- σιγά να εμφανίζεται ο δεύτερος τίτλος "Διάλογος 

μαθητών" 

- Γίνεται ορατός για λίγα δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίζεται τελείως  

- Θα αλλάζει το υπόβαθρο και θα οπτικοποιήσετε το διάλογο που περιγράφεται στο 

επόμενο φύλλο εργασίας 7_2  

θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές-τουβλάκια (blocks). Κάποιες από αυτές θα 

τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από μία φορά.  
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Διδακτικό σενάριο "Μικροί Διάλογοι" 

7_2 Φύλλο Εργασίας  

 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα οπτικοποίησετε ένα διάλογο από το σχολικό βιβλίο  

Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) στο Scratch. 

Πιο συγκεκριμένα από τα εισαγωγικά κείμενα το κείμενο1 "Διάλογος μαθητών" στην 

ενότητα 2 "Επικοινωνία στο σχολείο". 

Μπορείτε να το βρείτε online στο ψηφιακό σχολείο από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2304,8795/ 

Αφού διαβάσετε προσεχτικά, θα προσπαθήσετε να τον οπτικοποιήσετε. 

- Ο μαθητής θα εμφανίζεται όταν το υπόβαθρο έχει αλλάξει και στο σημείο που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

- Ο μαθητής αρχικά προχωράει προς το φίλο του, ο οποίος στέκεται σε μια γωνία του 

δρόμου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

- Πραγματοποιούν το διάλογο που περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο  

- Ο μαθητής απομακρύνεται από το φίλο του  

- Θα αλλάξει το υπόβαθρο όπου θα εμφανίζεται ο τίτλος του δευτέρου διαλόγου που 

θα δημιουργήσετε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές-τουβλάκια (blocks). Κάποιες από αυτές θα 

τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από μία φορά.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2304,8795/
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Δραστηριότητα 2
η
 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε εφέ για το τρίτο τίτλο "Μιλάμε για τη 

φιλία" με τον ίδιο τρόπο όπως στη 4
η
 δραστηριότητα του 7_1 φύλλου εργασίας.  
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Διδακτικό σενάριο "Μικροί Διάλογοι" 

7_3 Φύλλο Εργασίας 

 

 

 

Σ’ αυτό το φύλλο εργασίας θα οπτικοποίησετε στο Scratch ένα κείμενο από το σχολικό 

βιβλίο  

Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου). 

Πιο συγκεκριμένα από τα εισαγωγικά κείμενα το κείμενο4 "Μιλάμε για τη φιλία" στην 

ενότητα 3 "φίλοι για πάντα". 

Μπορείτε να το βρείτε και online στο ψηφιακό σχολείο από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/ και θα 

διαβάστε το κείμενο 4 "Μιλάμε για τη φιλία" 

Η δραστηριότητα αυτή είναι παρόμοια με την πρώτη με τη διαφορά ότι θα πρέπει να 

οπτικοποιήσετε το διάλογο πέντε φίλων. 

- Αρχικά θα πρέπει μετά τον τίτλο "Μιλάμε για τη φιλία" να αλλάζει το σκηνικό και να 

εμφανίζονται οι πέντε φίλοι όπως στην παρακάτω εικόνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο, προσπαθήστε να οπτικοποιήσετε το 

διάλογο επιλέγοντας το χαρακτήρα που θέλετε να μιλήσει. 

Θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές-τουβλάκια (blocks). Κάποιες από αυτές θα  

τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από μία φορά.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/
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Διδακτικό σενάριο "Μικροί Διάλογοι" 

7_4 Φύλλο Εργασίας 

 

 

Υπάρχουν εντολές που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε πολλές φορές. Οι εντολές 

αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν με ένα όνομα. Η ομαδοποίηση αυτή των εντολών 

καλείται Διαδικασία. 

Όπως παρατηρήσατε κατά τη δημιουργία των τίτλων χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές 

οι εντολές: 

  

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε μια διαδικασία και θα τροποποιήσετε το 

έργο σας χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αντί των εντολών που δημιουργούν το εφέ 

στον τίτλο. 

 

α) Δημιουργία διαδικασίας 

- Κάντε κλικ στην καρτέλα άλλες εντολές  

- Επιλέξτε το: Δημιουργήστε ένα τετράγωνο  

εντολών 

- Στο πλαίσιο που εμφανίζεται να δώσετε το  

όνομα της διαδικασίας. Σ’ αυτή τη  

δραστηριότητα θα δώσετε το όνομα εφέ  

και OK 

 

β) Δημιουργία παραμέτρων διαδικασίας 

- Κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα και  

επιλέξετε επεξεργασία  

- Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί επιλέγετε 

Επιλογές 

  

- Στη συνέχεια στο νέο πλαίσιο θα επιλέξετε το: 
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εισάγετε ένα αριθμητικό δεδομένο 

- Σβήνετε το όνομα number1 και γράφετε  

επαναλήψεις που δηλώνει τον αριθμό των  

επαναλήψεων στην εντολή επανάλαβε 

- Επιλέγετε για δεύτερη φορά το: εισάγετε ένα 

αριθμητικό δεδομένο, σβήνετε το όνομα number2 και γράφετε εφέ_εξαφάνισης που 

δηλώνει το ρυθμό που θα εξαφανίζεται ο τίτλος 

 

γ) Ομαδοποίηση εντολών της διαδικασίας  

Όταν δημιουργήσατε τη διαδικασία, το πλακίδιο  

εμφανίστηκε στην περιοχή των σεναρίων. Θα  

προσθέσετε τις εντολές-τουβλάκια (blocks) που θέλετε  

να ομαδοποιήσετε.  

Στη συνέχεια θα σύρετε το όνομα της παραμέτρου    

επαναλήψεις στο: επανάλαβε και το όνομα της 

παραμέτρου εφέ_εξαφάνισης στο: άλλαξε το εφέ  

εξαφάνισης κατά  

 

ε) Τροποποίηση του κώδικα 

Θα αντικαταστήσετε τις εντολές που ομαδοποιήσατε με τη νέα εντολή-τουβλάκι 

(block)  

    Στη συνέχεια θα αντικαταστήσετε την τιμή 1 στο πρώτο κυκλάκι με τον αριθμό των  

    επαναλήψεων και την τιμή 1 στο δεύτερο κυκλάκι με τιμή που μεταβάλλεται το εφέ  

    εξαφάνισης.  
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Διδακτικό σενάριο "Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-Μια βόλτα 

με το αστικό 50 πολιτιστική γραμμή" 

8_1 Φύλλο εργασίας 
 

Σε αυτή την εργασία θα θυμηθείτε κάποιες από τις έννοιες και δομές που 

χρησιμοποιήσατε σε προηγούμενες δραστηριότητες, θα γνωρίσετε την 

προγραμματιστική δομή με τον όρο λίστα καθώς και τις μεταβλητές.  

Αρχικά αντιγράψτε το έργο του "Scratch bus_trip.sb2" από τον κοινόχρηστο φάκελο 

υλικό στον προσωπικό σας φάκελο. Στο έργο αυτό ο Kai αφηγείται τη βόλτα που έκανε 

στη Θεσσαλονίκη με το αστικό 50 και δίνει πληροφορίες για διάφορα αξιοθέατα που 

είδε κάποιες στάσεις. 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

1. Βρείτε στο διαδίκτυο και αποθηκεύστε στον φάκελο σας, εικόνες από: 

- Το Λευκό πύργο 

- Την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) 

- Την πλατεία Αριστοτέλους 

- Την Άνω Πόλη ή τον Πύργο του Τριγωνίου 

 

2. α. Εισάγετε κάθε μία τις εικόνες ως αντικείμενο-μορφή (sprite) 

    β. Θα αρχικοποιήσετε τα τέσσερα αντικείμενα, ώστε με το πάτημα της σημαίας να 

        πηγαίνουν στη θέση x=-123 y=86 

    γ. Θα αρχικοποιήσετε τα τέσσερα αντικείμενα, ώστε με το πάτημα της σημαίας να 

        μην εμφανίζονται 

    δ. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε φορά που ο Kai λέει πληροφορίες για το 

        συγκριμένο αξιοθέατο π.χ όταν θα μιλάει για τον Λευκό Πύργο κ.λ.π. 
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    ε. Τέλος, θα πρέπει να εξαφανίζονται, όταν το αστικό αναχωρεί από τη στάση στην  

        οποία αναφέρεται το αξιοθέατο 

4. Όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία το υπόβαθρο θα αλλάζει σε υπόβαθρο1 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθετε να δημιουργείτε λίστες στο Scratch. Γενικά, στις 

λίστες μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλές τιμές. με το ίδιο όνομα. Στην εργασία αυτή θα 

δημιουργήσετε μια λίστα με το όνομα bus_station, όπου θα αποθηκεύσετε σαν τιμές τις 

διάφορες στάσεις που κάνει το αστικό 50.  

 

1. Αφού επιλέξετε το αντικείμενο Kai στη 

 συνέχεια στην καρτέλα δεδομένα θα   

επιλέξετε: δημιουργήστε μια λίστα όπου θα 

δώσετε το όνομα bus_station και ok 

 

2. Για να προσθέσετε τις στάσεις του αστικού 

    στη λίστα, σύρετε το τουβλάκι (block)  

    στη περιοχή των σεναρίων 

3. Θα σβήσετε τη λέξη thing και θα πληκτρολογήστε Λευκός Πύργος και στη συνέχεια  

     θα κάνετε διπλό κλικ πάνω στο πλακίδιο 

4. Θα επαναλάβετε το βήμα 3 και για τις παρακάτω στάσεις: 

   Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) 

   Πλατεία Αριστοτέλους 

   Παλιό Δημαρχείο 

   Διοικητήριο 

   Εκκλησία Άγιος Δημήτριος 

 

...Η λίστα σας θα είναι όπως στη διπλανή εικόνα 

...Η λίστα δε χρειάζεται να εμφανίζεται στην σκηνή, οπότε ξεεπιλέξτε το √ από το 

…όνομα της 

5. Διαγράψετε το πλακίδιο (block) από την περιοχή σεναρίων κάνοντας δεξί κλικ και  

    διαγραφή 

6. Για να μεγαλώσετε το πλάτος της λίστας σύρετε με το ποντίκι τη κάτω δεξιά γωνία  
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Δραστηριότητα 3
η
  

Όπως είδατε κάθε τιμή της λίστας έχει μια θέση σε αυτή π.χ η Πλατεία Αριστοτέλους 

βρίσκεται στη θέση 3, οπότε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τιμή, πρέπει να 

γνωρίζετε και τη θέση της.  

Ένας τρόπος είναι να ορίσετε μια μεταβλητή για να προσδιορίσετε τη θέση κάθε τιμής 

στη λίστα. Την μεταβλητή αυτή θα την ονομάσετε bus_stop. Τη μεταβλητή bus_stop θα 

τη χρησιμοποιήσετε στο έργο σας, όταν θα θέλετε να εμφανίσετε το όνομα της 

συγκεκριμένης στάσης στην οποία φτάνει το αστικό. 

 Για να τη δημιουργήσετε, επιλέξετε το αντικείμενο Kai και στη συνέχεια στην καρτέλα 

δεδομένα θα επιλέξετε: δημιουργήστε μια μεταβλητή, όπου θα δώσετε το όνομα 

bus_stop και πατήστε ok.  

Η μεταβλητή δε χρειάζεται να εμφανίζεται στη σκηνή, οπότε ξεεπιλέξτε το √ από το 

όνομα της. 
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Διδακτικό σενάριο "Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-Μια βόλτα 

με το αστικό 50 πολιτιστική γραμμή" 

8_2 Φύλλο εργασίας 

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες εντολές-τουβλάκια 

(blocks) ώστε: 

 Ο Kai να λέει την ιστορία του και να δίνει κάποιες ιστορικές πληροφορίες για το 

Λευκο Πύργο που είναι η αφετηρία της διαδρομής 

 Το αντικείμενο-μορφή (sprite) αστικό να κινείται πάνω στη διαδρομή μέχρι να 

φτάσει στη στάση Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) 

 

Kai 

 

 

 

 

- Όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία 

 

Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μια φορά. Επίσης, οι 

εντολές φαίνονται με τυχαία σειρά. 

- Η μεταβλητή bus_stop παίρνει αρχικά 

την τιμή 1 

- Εμφανίζεται 

- Λέει: 

Θα σας πω για την εκδρομή μου στη 

Θεσσαλονίκη. 

  Μπήκα στο αστικό 50 και έκανα τον     

  πολιτιστικό γύρο της Θεσσαλονίκη.ς 

- Ρωτάει: 

Έχετε ανεβεί ποτέ σε αυτό το αστικό; 

Αν η απάντηση που δώσετε είναι ΝΑΙ 

Λέει: 

ΧΑΙΡΟΜΑΙ..... Είναι μια διαδρομή που 

αξίζει να κάνει κάνεις. 

Αλλιώς λέει: 

Να προσπαθήσετε να κάνετε αυτή τη  

  Διαδρομή. 
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Αντικείμενο-μορφή (sprite) Bus 

- Όταν γίνει κλικ στην πράσινη σημαία 

-  Πηγαίνει στη θέση x=-28 y=-155 

-  Στρίβει προς την κατεύθυνση των 45
0
 

- Εξαφανίζεται 

- Όταν το υπόβαθρο αλλάξει σε διαδρομή θα 

εμφανίζεται 

Μόλις εμφανιστεί το τελευταίο μήνυμα θα 

πρέπει να αρχίσει να κινείται το αστικό 

μέχρι να φτάσει στη στάση Αψίδα του 

Γαλέριου (Καμάρα) οπότε και σταματάει. 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα στη θέση 

x= -1 y=-116 

- Στρίβει προς την κατεύθυνση των -67
0
 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα στη θέση  

   x= -38 y=-96 

- Όταν το αστικό φτάσει στη στάση Αψίδα 

του Γαλέριου (Καμάρα) που απεικονίζεται 

με μωβ κύκλο ο Kai αρχίζει να μιλάει.  

- O Kai συνεχίζει να λέει: 

Εγώ πάντως θα σας διηγηθώ αυτή την 

εμπειρία. 

Ήταν μια ωραία διαδρομή με πολλές 

στάσεις. 

H Αφετηρία ήταν ο 

 

Μετά την πρόταση θα πρέπει να 

εμφανίζεται το όνομα της πρώτης στάσης 

από τη λίστα bus_station 

 

- Θα αλλάξει το υπόβαθρο στο νέο 

υπόβαθρο με το όνομα διαδρομή. 

- O Kai λέει λίγες πληροφορίες για το 

Λευκό Πύργο. Τις πληροφορίες θα τις 

βρείτε στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να 

προσθέσετε και ότι άλλο θέλετε να πει.  

- Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσετε το 

κατάλληλο τουβλάκι (block) για να 

αλλάξει η θέση στη λίστα. 

- O Kai συνεχίζει να λέει: 

H επόμενη στάση ήταν 

Μετά την πρόταση θα πρέπει να 

εμφανίζεται το όνομα της δεύτερης 

στάσης από τη λίστα bus_station. Tο 

αστικό θα πρέπει να αρχίσει να κινείται.  

Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μια φορά. Επίσης, οι                                                                  

εντολές φαίνονται με τυχαία σειρά. 

 

 

Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μια φορά. Επίσης, οι                                                                  

εντολές φαίνονται με τυχαία σειρά. 
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Διδακτικό σενάριο "Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-Μια βόλτα 

με το αστικό 50 πολιτιστική γραμμή" 

          8_3 Φύλλο εργασίας 

 

Σε αυτό φύλλο εργασίας ο Kai μιλάει για την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) και στη 

συνέχεια το αστικό θα κινηθεί μέχρι τη στάση Πλατεία Αριστοτέλους. 

 

Kai 

- O Kai λέει λίγες πληροφορίες για την 

Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα). Τις 

πληροφορίες θα τις βρείτε στο 

Διαδίκτυο. Μπορείτε να προσθέσετε 

και ότι άλλο θέλετε να πει. 

Κάποιες εντολές στη διπλανή εικόνα θα 

τις χρησιμοποιήσετε περισσότερες από 

μια φορά. Επίσης, οι εντολές φαίνονται 

με τυχαία σειρά.  

- Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσετε 

το κατάλληλο τουβλάκι (block) για να   

αλλάξει η θέση στη λίστα. 

- O Kai συνεχίζει να λέει: 

H επόμενη στάση ήταν 

 

Μετά την πρόταση θα πρέπει να 

εμφανίζεται το όνομα της επόμενης 

στάσης από τη λίστα bus_station. Tο 

αστικό θα πρέπει να αρχίσει να 

κινείται. 

 

Αντικείμενο-μορφή (sprite) Bus 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα 

στη θέση x= -156 y=-30 

- Όταν τα αστικό φτάσει στη στάση 

Αριστοτέλους (βυσσινί κύκλος) το 

αστικό σταματάει, ενώ ο Kai αρχίζει 

να μιλάει. 

 

Κάποιες εντολές στη διπλανή εικόνα 

θα τις χρησιμοποιήσετε περισσότερες 

από μια φορά. 

Επίσης, οι εντολές φαίνονται με 

τυχαία σειρά. 

 

 

                                                                    



224 

Διδακτικό σενάριο "Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-Μια βόλτα 

με το αστικό 50 πολιτιστική γραμμή" 

8_4 Φύλλο εργασίας 

 

Σε αυτό φύλλο εργασίας ο Kai μιλάει για την Αριστοτέλους και στη συνέχεια το αστικό 

θα κινηθεί και αφού περάσει τρεις στάσεις: Παλιό Δημαρχείο, Διοικητήριο, Εκκλησία 

Άγιος Δημήτριος φτάνει στην Άνω πόλη. 

 

Kai 

- O Kai λέει λίγες πληροφορίες για την 

πλατεία Αριστοτέλους. Τις 

πληροφορίες θα τις βρείτε στο 

Διαδίκτυο. Μπορείτε να προσθέσετε 

και ό,τι άλλο θέλετε να πει. 

 

Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μια φορά. Επίσης, οι                                                                  

εντολές φαίνονται με τυχαία σειρά. 

 

- O Kai συνεχίζει να λέει: 

Περάσαμε πολλές στάσεις 

-  

Μετά την πρόταση θα πρέπει να 

εμφανίζονται τα ονόματα των τριών 

στάσεων με τη σειρά που είναι 

τοποθετημένες στη λίστα καθώς 

κινείται το αστικό.  

 

Αντικείμενο-μορφή (sprite) Bus 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα στη 

θέση x= -211 y=5 

 

Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μια φορά. Επίσης, οι                                                                  

εντολές φαίνονται με τυχαία σειρά. 

- Στρίβει προς την κατεύθυνση των 35
0
 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα στη 

θέση x= -151 y=94 

- Στρίβει προς την κατεύθυνση των 120
0
 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα στη 

θέση x= -6 y=15 

- Στρίβει προς την κατεύθυνση των 35
0
 

- Πηγαίνει αργά για 3 δευτερόλεπτα στη 

θέση x= 69 y=100 

- Όταν τα αστικό φτάσει στη στάση Άνω 

πόλη (πορτοκαλί κύκλος) ο Kai αρχίζει 

να μιλάει. 
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Διδακτικό σενάριο "Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-Μια βόλτα 

με το αστικό 50 πολιτιστική γραμμή" 

          8_5 Φύλλο εργασίας 

 

Σε αυτό φύλλο εργασίας ο Kai μιλάει για την άνω πόλη και στη συνέχεια το αστικό θα 

κινηθεί και φτάνει στο τέρμα. 

Kai 

- O Kai λέει: 

  Μόλις το αστικό έφτασε στον Πύργο    

  του Τριγωνίου, κατέβηκα για να    

  απολαύσω τη θέα. 

  Περπάτησα για λίγο στα στενά της Άνω 

  Πόλης.    

  Πήρα το επόμενο αστικό για να κατέβω  

  στο Λευκό Πύργο που ήταν και το  

  τέρμα. 

  Δεν πρόσεχα τις επόμενες στάσεις, 

  ήμουν πολύ κουρασμένος. 

Μπορείτε να προσθέσετε και ό,τι άλλο 

θέλετε να πει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάποιες εντολές θα τις χρησιμοποιήσετε 

περισσότερες από μια φορά. Επίσης, οι 

εντολές φαίνονται με τυχαία σειρά. 

 

 

Αντικείμενο-μορφή (sprite) Bus 

- Στρίβει προς την κατεύθυνση των 100
0
 

 

- Πηγαίνει αργά για 4 δευτερόλεπτα στη 

θέση x=135 y=88 

- Στρίβει προς την κατεύθυνση των -151
0
 

- Πηγαίνει αργά για 4 δευτερόλεπτα στη 

θέση x=-29 y=-154 

 

Κάποιες εντολές στη διπλανή εικόνα θα 

τις χρησιμοποιήσετε περισσότερες από 

μια φορά. Επίσης, οι εντολές φαίνονται 

με τυχαία σειρά. 
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Διδακτικό σενάριο "Δημιουργώ τη δική μου εικονο-ιστορία" 

9
ο
 Φύλλο Εργασίας  

 

Ονοματεπώνυμο:.........................................................................................  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

Σ’ αυτό φύλλο εργασίας θα δημιουργήσετε τη δική σας ιστορία στο Scratch με βάση τις 

εικόνες που θα επιλέξετε.  

Δραστηριότητα 1
η 

Επιλέξτε δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω εικόνες-υπόβαθρα της βιβλιοθήκης του 

Scratch. Τα υπόβαθρα αυτά θα είναι οι σκηνές της ιστορίας που θα γράψετε οι ίδιοι.  

 

beach malibu boardwalk 

metro1 

 

clothing store 
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the movies outside  

 

the movies inside  

 

 

Σημειώστε παρακάτω τα ονόματα των εικόνων που επιλέξατε: 

 

  

  

  

  

 

Δραστηριότητα 2
η 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα θα γράψετε σε έναν επεξεργαστή κειμένου μια μικρή ιστορία 

σας με βάση τις εικόνες-υπόβαθρα που επιλέξατε. Επιλέξετε τους χαρακτήρες που θα 

υπάρχουν στην ιστορία σας. Τέλος, αφού τη γράψετε, να δώσετε στην ιστορία σας ένα 

τίτλο. 

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε το Story Table. Αυτό θα σας βοηθήσει να 

επιλέξετε τα κατάλληλα: υπόβαθρα, αντικείμενα-μορφές (sprite) καθώς και τις εντολές-

τουβλάκια (blocks) στο Scratch. Στην πρώτη στήλη θα περιγράφετε τις σκηνές από το 

σενάριο σας (περιγραφές- διαλόγους). Στη δεύτερη στήλη θα περιγράφετε τα μέσα που 

θα χρησιμοποιήσετε (εικόνες για τα αντικείμενα και τα υπόβαθρα, ήχους κ.λ.π).  
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Story Table 

 

 

Σενάριο  Εικόνες, ήχοι κ.λ.π 

 

Σκηνή πρώτη 

 

Το πρώτο βράδυ στις 

διακοπές μου πήγαμε με 

τον Πάνο σε 

κινηματογράφο. 

 

 

 

 

 

  

 

Εικόνα the movies outside  

Δύο εικόνες για τους δύο φίλους 

Εικόνες για άτομα που περιμένουν έξω από τον 

κινηματογράφο 

Να ηχογραφήσω τη φωνή ως αφηγητή… 

……. 

 

Σκηνή……. 

 

 

 

 

 

 

 

Σκηνή……. 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα με τη βοήθεια το Story Table θα δημιουργήσετε την εργασία 

σας στο Scratch. 
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Διδακτικό σενάριο "Ιστορίες από τη Λογοτεχνία" 

10
ο
 Φύλλο Εργασίας  

 

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα οπτικοποιήσετε στο Scratch ένα διήγημα από το σχολικό 

βιβλίο κείμενα «Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Β΄ Γυμνασίου: 

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ 

"Ένας αριθμός" 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Αντιγράψετε τον παρακάτω σύνδεσμο στο browser του υπολογιστή σας 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1688,5399/ 

Αφού διαβάσετε προσεχτικά το μικρό διήγημα, στη συνέχεια θα επιλέξετε: 

- Το χρόνο που διαδραματίζεται η ιστορία  

- Το χώρο που διαδραματίζεται η ιστορία 

- Τον αφηγητή της ιστορίας που θα είναι ένας από τους δύο χαρακτήρες του 

διηγήματος 

Για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει:  

 α)  Να δημιουργήσετε το κατάλληλο σκηνικό που ταιριάζει στο χρόνο και το χώρο που 

επιλέξατε με όποιο τρόπο θέλετε, είτε να το ζωγραφίσετε, είτε να βρείτε μια εικόνα 

από το Διαδίκτυο, είτε να διαλέξετε μια εικόνα από τη βιβλιοθήκη του Scratch. 

 β) Να επιλέξετε τα αντικείμενα-μορφές (sprite) που θα αντιπροσωπεύουν τους δυο 

χαρακτήρες του διηγήματος. Όμοια μπορείτε να δημιουργήσετε τους χαρακτήρες 

σας με όποιο τρόπο θέλετε, αλλά θα πρέπει να ταιριάζουν με το σκηνικό σας. 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα ζωντανέψετε το διήγημα δημιουργώντας ένα έργο στο 

Scratch. Η φωνή του αφηγητή θα είναι πιο ωραία να είναι ηχογραφημένη. 

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα να γράψετε ένα μικρό κείμενο που θα συνεχίζει την ιστορία 

και θα δίνει το δικό σας τέλος. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1688,5399/


230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια το μικρό αυτό σενάριο θα το οπτικοποίησετε στo Scratch σαν συνέχεια 

της προηγούμενης σκηνής που δημιουργήσατε στη 2
η
 δραστηριότητα. 
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Διδακτικό σενάριο "Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα 

διηγούνται την καθημερινότητα τους" 

11
ο
 Φύλλο Εργασίας 

 

Στο σχολικό βιβλίο της Χημείας της Γ΄ γυμνάσιου υπάρχει η ενότητα: «εφαρμογές των 

οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή». Μπορείτε να διαβάσετε την 

ενότητα από τον παρακάτω σύνδεσμο του διαδραστικού ψηφιακού βιβλίου. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C102/362/2431,9302/ 

Στην εργασία αυτή, αφού επιλέξετε μία από τις τρεις κατηγορίες ενώσεων, θα 

προσπαθήσετε να περιγράψετε τις εφαρμογές της στην καθημερινότητά μας με τη 

μορφή αφήγησης, την οποία στη συνέχεια θα τη δημιουργήσετε στο Scratch. 

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσετε τις ενώσεις που αποτελούν οξέα, βάσεις ή άλατα. 

Στη συνέχεια, θα επιλέξετε μία χημική ένωση και σε ένα επεξεργαστή κειμένου θα 

περιγράψετε τις ιδιότητες της και πώς σχετίζονται με την καθημερινότητά σας. Τέλος, 

θα προσπαθήσετε να γράψετε ένα μικρό σενάριο όπου η χημική ένωση θα αφηγείται με 

πιο τρόπο τη συναντάμε στην καθημερινότητά μας.  

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Link: https://scratch.mit.edu/projects/74661620 που 

αναφέρεται σε μια αφήγηση σχετικά με το χημικό στοιχείο άνθρακα (C) για να 

μελετήσετε τον κώδικα και να πάρετε ιδέες για τη δικιά σας εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C102/362/2431,9302/
https://scratch.mit.edu/projects/74661620
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Δραστηριότητα 2
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα σχεδιάσετε τη μορφή που θα έχει η ένωση που θα 

επιλέξετε. Μπορείτε να σχεδιάσετε τη μορφή με τη βοήθεια μιας εφαρμογής σχεδίασης 

και να την εισάγετε σαν αντικείμενο στο Scratch. Επίσης, μπορείτε να τη 

δημιουργήσετε και στο περιβάλλον του Scratch με τα εργαλεία ζωγραφικής του.  

 

Δραστηριότητα 3
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε τις σκηνές που θα περιγράφουν το 

σενάριο καθώς και άλλους χαρακτήρες που θα θέλατε να υπάρχουν στην ιστορία σας. Η  

δημιουργία του Story Table θα σας βοηθήσει να κωδικοποιήσετε πιο εύκολα την 

ιστορία σας στο Scratch, καθώς και να επιλέξετε τα κατάλληλα: υπόβαθρα, 

αντικείμενα-μορφές (sprite) καθώς και τις εντολές-τουβλάκια (blocks) στο Scratch. 

Στην πρώτη στήλη θα περιγράφετε τις σκηνές από το σενάριο σας (περιγραφές- 

διαλόγους). Στη δεύτερη στήλη θα περιγράφετε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε 

(εικόνες για τα αντικείμενα και τα υπόβαθρα, ήχους κ.λ.π).  

 

Story Table 

 

Σενάριο   Εικόνες, ήχοι κ.λ.π 

Σκηνή 1
η
  

Είμαι το χλωριούχο νάτριο 

(NaCL) και με συναντάται 

συχνά στο μεσημεριανό σας 

τραπέζι ξέρετε πως;  

 

 

 

Εικόνα για το υπόβαθρο που θα απεικονίζει το 

μεσημεριανό τραπέζι  

Εικόνα για το NaCL που μιλάει (τρόπος που θα το 

κάνω) 

 

Σκηνή……. 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε το σενάριο σας στο Scratch. 
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Διδακτικό σενάριο "Δημιουργώ τη δική μου ιστορία για την 

ασφάλεια στο Διαδίκτυο" 

12
ο
 Φύλλο Εργασίας  

 

Ονοματεπώνυμο:.........................................................................................  

Τμήμα :.................Ομάδα:…………. Ημερομηνία:.................................  

 

 

Σ’ αυτό το φύλλο εργασίας θα δημιουργήσετε τη δικιά σας ιστορία με κεντρική ιδέα 

την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο Scratch. 

 

Δραστηριότητα 1
η 

Με αφορμή τη φράση: «Η Μαρία είπε στην Άννα ότι δε θα ξαναμπεί στο Internet» θα 

δημιουργήσετε μια ιστορία της οποίας η πλοκή θα περιέχει το λόγο ή τους λόγους για 

τους οποίους η Μαρία είπε αυτή τη φράση. Κεντρική ηρωίδα θα είναι η Μαρία η οποία 

θα αφηγείται η ίδια την ιστορία της. 
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Δραστηριότητα 2
η
  

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε τις σκηνές που θα περιγράφουν το 

σενάριο καθώς και άλλους χαρακτήρες που θα θέλατε να υπάρχουν στην ιστορία σας. Η  

δημιουργία του Story Table θα σας βοηθήσει να κωδικοποιήσετε πιο εύκολα την 

ιστορία σας στο Scratch, καθώς και να επιλέξετε τα κατάλληλα: υπόβαθρα, 

αντικείμενα-μορφές (sprite) καθώς και τις εντολές-τουβλάκια (blocks) στο Scratch. 

Στην πρώτη στήλη θα περιγράφετε τις σκηνές από το σενάριο σας (περιγραφές- 

διαλόγους). Στη δεύτερη στήλη θα περιγράφετε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε 

(εικόνες για τα αντικείμενα και τα υπόβαθρα, ήχους κ.λ.π).  

 

Story Table 

 

 

Σενάριο   Εικόνες, ήχοι κ.λ.π 

 

 

 

 

 

 

 

Σκηνή……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3
η 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε το σενάριο σας στο Scratch. 
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Παράρτημα Β1: Αρχικό ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών (pre-survey) 

 

 

 

1. Ποιο είναι το φύλο σου;  

o Αγόρι  

o Κορίτσι  

 

2. Ποιο είναι το τμήμα σου;  

o Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ  

o Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ  

o Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ  

o Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ  

 

3. Έχεις διδαχθεί προγραμματισμό γενικά;  

o Ναι  

o Όχι  

 

4. Αν ΝΑΙ με ποιο περιβάλλον ή γλώσσα προγραμματισμού ασχολήθηκες;  

o Scratch  

o MicroworldsPro  

o Visual Basic  

o Python  

o Kodu  

o Alice  

o App Inventor  

o Προγραμματισμό με Ρομποτικά Συστήματα  

 

5. Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι γνωρίζεις κάθε μία από τις παρακάτω έννοιες/δομές  

    προγραμματισμού; 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

 

Πάρα 

πολύ 

α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και μηνυμάτων 

(όπως η εντολή πες στο 

Scratch και αριθμητικές 

πράξεις) 

o  o  o  o  o  
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6. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Πώς θα αξιολογούσες τις δεξιότητες σου στον  

    προγραμματισμό;  

    1= Καθόλου 2 = Ελάχιστες 3=Μέτριες 4= Καλές 5=Πολύ καλές 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου  o  o  o  o  o   Πολύ καλές 

 

7. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Πώς θα αξιολογούσες τις δεξιότητες σου στη  

    χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή;  

 

    1= Ελάχιστες 2 = Μέτριες 3=Καλές 4= Πολύ καλές 5=Άριστες 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου  o  o  o  o  o    Άριστες 

 

8. Γνωρίζεις τι είναι η ψηφιακή αφήγηση;  

o Ναι  

o Όχι  

o Άλλο: ____________ 

β) Ανάθεση τιμής (όπως η 

εντολή ρώτησε στο 

Scratch) 
o  o  o  o  o  

γ) Μεταβλητές (όπως η 

εντολή δημιούργησε μια 

μεταβλητή στην παλέτα 

εντολών δεδομένα στο 

Scratch) 

o  o  o  o  o  

δ) Δομές επανάληψης ( 

επανάλαβε ….ΓΙΑ, ΌΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 
o  o  o  o  o  

ε) Δομές επιλογής (όπως η 

εντολή εάν.... 

τότε....αλλιώς.... στο 

Scratch) 

o  o  o  o  o  

στ) 

Συναρτήσεις/διαδικασίες 

(όπως δημιουργήστε ένα 

τετράγωνο εντολών από 

την παλέτα Άλλες εντολές 

στο Scratch) 

o  o  o  o  o  
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9. Έχεις δημιουργήσει ιστορία ψηφιακής αφήγησης με το Scratch;  

o Nαι  

o Όχι  

o Άλλο:____________ 

 

 

10. Η εκμάθηση του προγραμματισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια του Scratch, σου άρεσε;  

o Καθόλου 

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  

 

11. Η εκμάθηση του προγραμματισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια του Scratch, σε δυσκόλεψε;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  

 

12. Είναι χρήσιμο να μαθαίνεις προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής;  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  

 

13. Είναι βαρετό να μαθαίνεις προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής;  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  
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Παράρτημα Β2: Τελικό ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών (post-survey) 

 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και έχει δημιουργηθεί με το Google 

Forms. 

 

1. Ποιο είναι το φύλο σου;  

o Αγόρι  

o Κορίτσι  

2. Ποιο είναι το τμήμα σου;  

o Γ2_Α_ΟΜΑΔΑ  

o Γ2_Β_ΟΜΑΔΑ  

o Γ3_Α_ΟΜΑΔΑ  

o Γ3_Β_ΟΜΑΔΑ  

3. Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι γνωρίζεις κάθε μία από τις παρακάτω έννοιες/δομές  

    προγραμματισμού; 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

πολύ 
α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και μηνυμάτων 

(όπως η εντολή πες στο 

Scratch και αριθμητικές 

πράξεις) 

o  o  o  o  o  

β) Ανάθεση τιμής (όπως η 

εντολή ρώτησε στο Scratch) o  o  o  o  o  
γ) Μεταβλητές (όπως η 

εντολή δημιούργησε μια 

μεταβλητή στην παλέτα 

εντολών δεδομένα στο 

Scratch) 

o  o  o  o  o  

δ) Δομές επανάληψης ( 

επανάλαβε ….ΓΙΑ, ΌΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 
o  o  o  o  o  

ε) Δομές επιλογής (όπως η 

εντολή εάν.... 

τότε....αλλιώς.... στο Scratch) 
o  o  o  o  o  

στ) Συναρτήσεις/διαδικασίες 

(όπως δημιουργήστε ένα 

τετράγωνο εντολών από την 

παλέτα Άλλες εντολές στο 

Scratch) 

o  o  o  o  o  
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4. Η εκμάθηση του προγραμματισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ψηφιακές 

αφηγήσεις με τη βοήθεια του Scratch σε βοήθησε να κατανοήσεις καλύτερα τη 

διαφορά μεταξύ αλγορίθμου και προγράμματος;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  

 

5. Η εκμάθηση του προγραμματισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ψηφιακές 

αφηγήσεις με τη βοήθεια του Scratch σε βοήθησε να κατανοήσεις καλύτερα τι είναι 

προγραμματισμός;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  

 

6. Η εκμάθηση του προγραμματισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια του Scratch, σου άρεσε;  

o Καθόλου 

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  

 

7. Η εκμάθηση του προγραμματισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσεις ψηφιακή 

αφήγηση με τη βοήθεια του Scratch, σε δυσκόλεψε;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  
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8.Τα Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Επέλεξε το βαθμό που σου άρεσαν τα παρακάτω φύλλα εργασίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

α) Εύκολα στη 

χρήση o  o  o  o  o  

β) Απλά  o  o  o  o  o  

γ) Κατανοητά o  o  o  o  o  

δ) Διασκεδαστικά o  o  o  o  o  

ε) Ενδιαφέροντα o  o  o  o  o  

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

α) "Ο φανταστικός 

μου εαυτός” o  o  o  o  o  
β) "Μαθητικές 

ιστορίες" o  o  o  o  o  
γ) "Μαθητικές 

ιστορίες" 

Δημιουργία απλού 

animation 

(ζωγραφιά, Anina 

hip hop) 

o  o  o  o  o  

δ) "Παραμύθια του 

Διαδικτύου" 
o  o  o  o  o  

ε) "Football" o  o  o  o  o  
στ) "Δημιουργώ τη 

δικιά μου Scratch 

ιστορία" 1η 

δραστηριότητα 

o  o  o  o  o  

ζ) "Δημιουργώ τη 

δικιά μου Scratch 

ιστορία" 2η 

δραστηριότητα 

o  o  o  o  o  
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10.Θα ήθελες να υπάρχει δραστηριότητα με την οποία θα δημιουργούσες ένα παιχνίδι 

στο Scratch;  

o Ναι  

o Όχι  

o Άλλο: _____________ 

 

11. Παρέδωσες ολοκληρωμένη την τελική εργασία;  

o Ναι  

o Όχι  

o Παρέδωσα μόνο την πρώτη δραστηριότητα  

o Παρέδωσα μόνο τη δεύτερη δραστηριότητα  

o Ξεκίνησα κάποια από τις δραστηριότητες αλλά δεν κατάφερα να την ολοκληρώσω  

 

 

12. Η ενασχόληση σου με την τελική εργασία σε βοήθησε να εφαρμόσεις και να  

      κατανοήσεις καλύτερα αυτά που διδάχθηκες στο σχολείο;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα πολύ  

 

13. Για ποιο λόγο δεν παραδόθηκε η εργασία;  

o Δεν είχα υπολογιστή στο σπίτι  

o Δεν με ενδιέφερε  

o Δεν είχα αρκετό χρόνο  

o Ήταν δύσκολη  

o Άλλο: _____________ 

 

14. Χρησιμοποίησες τους κωδικούς σου για εργαστείς στην ηλεκτρονική τάξη  

      που δημιουργήθηκε στο Scratch; 

o Ναι  

o Όχι  

o Άλλο: _____________ 
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15. Η διαδικασία να δουλέψεις την εργασία σου μέσα από την ηλεκτρονική  

      τάξη στο Διαδικτυακό τόπο (site) του Scratch σου άρεσε; 

o Δεν τη χρησιμοποίησα καθόλου  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα Πολύ  

 

16. Είναι χρήσιμο να μαθαίνεις προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής;  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  

 

17. Είναι βαρετό να μαθαίνεις προγραμματισμό στο μάθημα της πληροφορικής;  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  

 

18. Ο προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει μια δημιουργική εργασία.  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  
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19. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Πώς θα αξιολογούσες τις δεξιότητες σου στη  

    χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή;  

 

    1= Ελάχιστες 2 = Μέτριες 3=Καλές 4= Πολύ καλές 5=Άριστες 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου  o  o  o  o  o    Άριστες 

 

20. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Πώς θα αξιολογούσες τις δεξιότητες σου στον  

      προγραμματισμό;  

    1= Καθόλου 2 = Ελάχιστες 3=Μέτριες 4= Καλές 5=Πολύ καλές 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου  o  o  o  o  o    Πολύ καλές 

 

21. Θα ήθελες να μάθεις και άλλες γλώσσες προγραμματισμού;  

o Ναι  

o Όχι  

o Δεν είμαι σίγουρος/ρη  
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Παράρτημα Β3: Ερωτηματολόγιο έρευνας εκπαιδευτικών 

πληροφορικής 

 
Απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της 
ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 
προγραμματισμού 
 
 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής Πτυχιακής 

εργασίας με θέμα: "Αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση 

του προγραμματισμού". Σκοπός του είναι η διερεύνηση των εμπειριών και των 

απόψεων των εκπαιδευτικών πληροφορικής για την αξιοποίηση της ψηφιακής 

αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού. Τα στοιχεία θα  

μόνο για τις ανάγκες της έρευνας και θα διατηρηθεί η ανωνυμία και η εχεμύθεια. Η 

συμμετοχή σας στην έρευνα είναι καίρια. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων θερμά για τη συμμετοχή και το χρόνο σας. 

 

Α. Απόψεις εκπαιδευτικών  

 

1. Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι: "Η ψηφιακή αφήγηση 

μπορεί να αξιοποιηθεί ως διδακτική προσέγγιση για την εκμάθηση του 

προγραμματισμού " σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

 Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

α) Στις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού o  o  o  o  o  
β) Στις τελευταίες 

τάξεις του Δημοτικού o  o  o  o  o  
γ) Σε όλες τις τάξεις 

του Γυμνάσιου o  o  o  o  o  
δ) Στην Α' τάξη του 

Γενικού Λυκείου  o  o  o  o  o  
ε) Στην Α' τάξη 

Επαγγελματικού 

Λυκείου 
o  o  o  o  o  

στ) Στις μεγαλύτερες 

τάξεις του Γενικού και 

Επαγγελματικού 

Λυκείου 

o  o  o  o  o  
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2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού μπορεί:  

 
Καθόλου  Λίγο Αρκετά  Πολύ Πάρα  πολύ 

α) Να συμβάλει στην ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης των 

μαθητών/τριών 
o  o  o  o  o  

β) Να συμβάλει στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων από τους 

μαθητές/τριες 

o  o  o  o  o  

γ) Να ενισχύσει τη 

δημιουργικότητα και την 

αυτοέκφραση των μαθητών/τριών 
o  o  o  o  o  

δ) Να συμβάλει στην ανάπτυξη 

της υπολογιστικής σκέψης των 

μαθητών/τριών 
o  o  o  o  o  

ε) Να συμβάλει στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων γραπτού λόγου μέσα 

από το μάθημα του 

προγραμματισμού 

o  o  o  o  o  

στ) Να συμβάλει στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων οπτικοακουστικού 

γραμματισμού μέσα από το 

μάθημα του προγραμματισμού 

o  o  o  o  o  

ζ) Να βελτιώσει τις γνώσεις των 

μαθητών/τριών και σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα 
o  o  o  o  o  

 

3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού μπορεί:  

 Καθόλου  Λίγο Αρκετά  Πολύ Πάρα πολύ 

α) Να αυξήσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών για τον 

προγραμματισμό και το κίνητρο 

τους για μάθηση  

o  o  o  o  o  

β) Να επιτευχθούν καλύτερα οι 

μαθησιακοί στόχοι που θέτει ο 

εκπαιδευτικός 
o  o  o  o  o  

γ) Να βελτιώσει τις δεξιότητες 

των μαθητών/τριών στον 

προγραμματισμό 
o  o  o  o  o  

δ) Να βελτιώσει τις υπάρχουσες 

γνώσεις/δεξιότητες των 

μαθητών/τριών στις ΤΠΕ 
o  o  o  o  o  
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4. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν 

αποτρεπτικό παράγοντα για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού;  

 

 

5. Σε ποια τάξη πιστεύτε ότι το Λογισμικό Scratch μπορεί να υποστηρίξει την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού; 

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).  

 Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  

 Στις τελευταίες τάξης του Δημοτικού  

 Στην Α' Γυμνασίου  

 Στη Β' Γυμνασίου  

 Στη Γ' Γυμνασίου  

 Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου  

 Στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου  

 Όλα τα παραπάνω  

 Άλλο:  

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

α) Η μονόωρη διδασκαλία του 

μαθήματος πληροφορικής o  o  o  o  o  
β) Η υλικοτεχνική υποδομή του 

εργαστηρίου o  o  o  o  o  
γ) Η έλλειψη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής 

σε θέματα ψηφιακής αφήγησης 

(όπως στάδια δημιουργίας μιας 

ψηφιακής αφήγησης, 

προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα που την 

υποστηρίζουν)  

o  o  o  o  o  

δ) Η άποψη των μαθητών/τριών 

για την ψηφιακή αφήγηση o  o  o  o  o  
ε) Οι δεξιότητες των 

μαθητών/τριών στο γραπτό 

λόγο 
o  o  o  o  o  

στ) Η βαθμίδα εκπαίδευσης 

στην οποία αξιοποιείται o  o  o  o  o  
ζ) Η διδακτέα ύλη του 

μαθήματος o  o  o  o  o  
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6. Σε ποια τάξη πιστεύετε ότι το Λογισμικό Alice μπορεί να υποστηρίξει την αξιοποίηση 

της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού; (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις).  

 Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  

 Στις τελευταίες τάξης του Δημοτικού  

 Στην Α' Γυμνασίου  

 Στη Β' Γυμνασίου  

 Στη Γ' Γυμνασίου  

 Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου  

 Στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου  

 Όλα τα παραπάνω  

 Άλλο:  

7. Σε ποια τάξη πιστεύετε ότι το Λογισμικό Kodu μπορεί να υποστηρίξει την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού; 

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).  

 Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  

 Στις τελευταίες τάξης του Δημοτικού  

 Στην Α' Γυμνασίου  

 Στη Β' Γυμνασίου  

 Στη Γ' Γυμνασίου  

 Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου  

 Στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου  

 Όλα τα παραπάνω  

 Άλλο:  

 

8. Σε ποια τάξη πιστεύετε ότι το Λογισμικό Looking Glass μπορεί να υποστηρίξει την 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού; 

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).  

 Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  

 Στις τελευταίες τάξης του Δημοτικού  

 Στην Α' Γυμνασίου  

 Στη Β' Γυμνασίου  
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 Στη Γ' Γυμνασίου  

 Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου  

 Στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου  

 Όλα τα παραπάνω  

 Άλλο:  

 

 

9. Υπάρχει κάποιο άλλο Λογισμικό που θέλετε να προτείνετε για την αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στον προγραμματισμό;  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

10. Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί ως διδακτική προσέγγιση για την 

εκμάθηση του προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση 

κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος όπως το ScratchJr.  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  

 

 

11. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

υποστηρίζει:  

 

 

 

 

 

 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

α) Τη συνεργατική 

μάθηση o  o  o  o  o  
β) Την ανακαλυπτική 

μάθηση o  o  o  o  o  

γ) Τον εποικοδομισμό o  o  o  o  o  
δ) Την προσωπική 

μάθηση o  o  o  o  o  
ε) Τη διαθεματική 

προσέγγιση της 

γνώσης 
o  o  o  o  o  
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12. H αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού βοηθάει στην ευκολότερη αντιμετώπιση των γνωστικών 

δυσκολιών καθώς:  

 

 

13. H αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του 

προγραμματισμού δυσκολεύει τη μετάβαση των μαθητών/τριών σε πιο σύνθετες 

γλώσσες προγραμματισμού όπως η python.  

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

α) Επιτρέπει στους 

μαθητές/τριες να 

συνθέσουν προγράμματα 

για θέματα που 

συνδέονται με την 

καθημερινότητα και τα 

ενδιαφέροντά τους, σε 

αντίθεση με το 

συμβατικό τρόπο 

διδασκαλίας 

o  o  o  o  o  

β) Χρησιμοποιούνται 

οπτικά περιβάλλοντα 

προγραμματισμού σε 

αντίθεση με τις γλώσσες 

προγραμματισμού 

γενικού σκοπού  

o  o  o  o  o  
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14. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες 

κάθε μία από τις παρακάτω έννοιες/δομές προγραμματισμού δημιουργώντας μια 

ψηφιακή ιστορία;  

 

 
Καθόλου Μικρό Αρκετό Μεγάλο Πολύ μεγάλο 

α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και μηνυμάτων o  o  o  o  o  

β) Ανάθεση τιμής o  o  o  o  o  
γ) Μεταβλητές o  o  o  o  o  
δ) Δομές επανάληψης (ΓΙΑ, 

ΌΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) o  o  o  o  o  
ε) Δομές επιλογής (εντολές 

ΑΝ) o  o  o  o  o  

στ) Λογικοί τελεστές o  o  o  o  o  
ζ) Συναρτήσεις/διαδικασίες o  o  o  o  o  
 

 

15. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες 

κάθε μία από τις παρακάτω έννοιες/δομές προγραμματισμού δημιουργώντας ένα 

παιχνίδι;  

 

 
Καθόλου Μικρό Αρκετό Μεγάλο Πολύ μεγάλο 

α) Εμφάνιση τιμών 

μεταβλητών και μηνυμάτων o  o  o  o  o  

β) Ανάθεση τιμής o  o  o  o  o  
γ) Μεταβλητές o  o  o  o  o  
δ) Δομές επανάληψης (ΓΙΑ, 

ΌΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) o  o  o  o  o  
ε)Δομές επιλογής (εντολές 

ΑΝ) o  o  o  o  o  

στ) Λογικοί τελεστές o  o  o  o  o  
ζ) Συναρτήσεις/διαδικασίες o  o  o  o  o  
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16. Ο τρόπος που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός την ψηφιακή αφήγηση (π.χ ψηφιακή 

ιστορία με ελεύθερο θέμα, με θέμα που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός, έτοιμες σκηνές 

κ.λ.π) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να αυξήσει το ενδιαφέρον και την 

αυτενέργεια των μαθητών/τριών κατά την ενασχόλησή τους με τον προγραμματισμό 

αλλά και ποιες προγραμματιστικές έννοιες/δομές θα κατανοήσουν και θα 

εφαρμόσουν οι μαθητές/τριες;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα πολύ  

17.Το είδος της ψηφιακής αφήγησης που δημιουργούν οι μαθητές/τριες (π.χ προσωπική 

ιστορία, ιστορία με διδακτικό περιεχόμενο, ιστορία σε παιχνίδι κ.λ.π) αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για να αυξήσει το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια των 

μαθητών/τριών κατά την ενασχόλησή τους με τον προγραμματισμό αλλά και ποιες 

προγραμματιστικές έννοιες/δομές θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν οι 

μαθητές/τριες;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα πολύ  

18.Κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού η ψηφιακή αφήγηση ενδείκνυται να 

αξιοποιηθεί, αφότου οι μαθητές έχουν διδαχθεί τις βασικές έννοιες/δομές του 

προγραμματισμού. 

o Διαφωνώ απόλυτα  

o Διαφωνώ  

o Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  

o Συμφωνώ  

o Συμφωνώ απόλυτα  

19. Κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε ποιο βαθμό επιλέγετε να αναθέτετε 

στους μαθητές δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα πολύ  

o Άλλο:  
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20. Κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε ποιο βαθμό επιλέγετε να αναθέτετε 

στους μαθητές/τριες δραστηριότητες δημιουργίας παιχνιδιού;  

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα πολύ  

21. Χρησιμοποιείτε γενικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης (Storyboardthat, Utellstory, 

Storybird, ComicStripCreator, Movie maker κ.λ.π ) κατά τη διδασκαλία στο μάθημα 

της πληροφορικής;  

 

o Καθόλου  

o Λίγο  

o Αρκετά  

o Πολύ  

o Πάρα πολύ  

22. Πώς αξιολογείτε τις γνώσεις /δεξιότητες σας ως προς την ανάπτυξη μιας ψηφιακής 

αφήγησης;  

o Καθόλου καλές  

o Λίγο καλές  

o Αρκετά καλές  

o Πολύ καλές  

o Άριστες  

23. Σκοπεύετε να ενσωματώσετε δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού;  

o ΝΑΙ  

o ΟΧΙ  

 

Β. Εμπειρίες εκπαιδευτικών  

 

Οι ερωτήσεις αυτές είναι προαιρετικές και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής που έχουν αξιοποιήσει την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία και 

εκμάθηση του προγραμματισμού. 
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24. Σε ποια τάξη αξιοποιήσατε την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).  

 Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  

 Στις τελευταίες τάξης του Δημοτικού  

 Στην Α' Γυμνασίου  

 Στη Β' Γυμνασίου  

 Στη Γ' Γυμνασίου  

 Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου  

 Στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου  

 Άλλο:  

 

25. Ποιο από τα παρακάτω λογισμικά χρησιμοποιήσατε για να ενσωματώσετε τη  

δραστηριότητα σας; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).  

 Scratch  

 Alice  

 Kodu  

 Looking Glass  

 Άλλο:  

26. Πόσες ώρες αφιερώσατε για τη διδακτική σας αυτή παρέμβαση;  

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o >5  

o Άλλο: _____________ 
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27. Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που θέσατε;  

o Καθόλου  

o Μικρό  

o Αρκετό  

o Μεγάλο  

o Πολύ μεγάλο  

28. Με ποιες προγραμματιστικές έννοιες/δομές ασχολήθηκαν οι μαθητές; (Μπορείτε να 

επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).  

 α) Εμφάνιση τιμών μεταβλητών και μηνυμάτων  

 β) Ανάθεση τιμής  

 γ) Μεταβλητές  

 δ) Δομές επανάληψης (ΓΙΑ, ΌΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ)  

 ε) Δομές επιλογής (εντολές ΑΝ)  

 Άλλο: ____________ 

29. Η ανταπόκριση των μαθητών κατά την ενασχόλησή τους με το προγραμματιστικό    

περιβάλλον δημιουργώντας μια ιστορία ήταν:  

o Αρνητική  

o Αδιάφορη  

o Μέτρια  

o Θετική  

o Πολύ Θετική  

  

  

Γ. Σχόλια και παρατηρήσεις 

 

30. Έχετε να προσθέσετε κάποιο σχόλιο για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού;  

____________________________________________________________________ 

 

 

Δ. Δημογραφικά στοιχεία-προφιλ ερωτηθέντων 

 

1. Φύλο  

o Άντρας  

o Γυναίκα  
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2.Κλάδος  

o ΠΕ19  

o ΠΕ20  

o ΤΕ01.13  

 

3. Τύπος σχολείου που υπηρετείτε κατά το Σχ. έτος 2016-2017  

 

 Δημοτικό  

 Γυμνάσιο  

 Γενικό Λύκειο  

 Επαγγελματικό Λύκειο  

 Άλλο:____________ 

 

4. Έτη Διδακτικής Εμπειρίας  

________________________ 

 

5. Ηλικιακή Ομάδα  

 <30  

 30-39  

 40-50  

 >50  

6. Άλλες Σπουδές  

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ  

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΤΕΙ  

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  

 Άλλο: ___________ 

7. Έχετε αποκτήσει Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου («Αξιοποίηση & εφαρμογή των ΤΠΕ 

στη διδακτική πράξη»);  

o Ναι  

o Όχι  
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής 

της Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 

Σταματία Πασχαλιώρη 
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