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Περίληψη 

Η διδασκαλία του προγραμματισμού έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στο 

πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του μαθήματος 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο οποίο οι μαθητές της Ε’ και 

ΣΤ’ τάξης διδάσκονται βασικές προγραμματιστικές έννοιες. Ωστόσο ένα πρόβλημα που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής είναι η έλλειψη ενός 

σχολικού διδακτικού πακέτου, αλλά και γενικότερα η απουσία οργανωμένου 

εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, αλλά και του μαθήματος 

γενικότερα. Ένας τρόπος που μπορεί να υποστηριχθεί η διδασκαλία βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών και γενικότερα η ανάπτυξη δεξιοτήτων «Υπολογιστικής 

Σκέψης», είναι μέσω των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Kazimoglu et al., 2012). 

Ωστόσο, οι εμπειρικές μελέτες που διερευνούν θέματα σχετικά με την αξιοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στη διδακτική πράξη είναι ελάχιστες και 

επιπλέον, σπάνια συναντούμε στη βιβλιογραφία οδηγίες για τον τρόπο αξιοποίησης ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη (Piteira & Haddad, 2011). 

Αυτή η εργασία εστιάζει αρχικά στον εντοπισμό διαφόρων κριτηρίων 

αξιολόγησης εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

και στη δημιουργία ενός πλαισίου αξιολόγησης, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει η 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών που διδάσκουν βασικές προγραμματιστικές 

έννοιες. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση και η συγκριτική αξιολόγηση εννέα 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών προγραμματισμού, κατάλληλων για την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και καταγράφονται σε συγκριτικούς πίνακες οι δυνατότητες των παιχνιδιών, 

ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ένας εκπαιδευτικός 

Πληροφορικής, που θα ήθελε να επιλέξει ένα παιχνίδι για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού στο μάθημα του. Έπειτα ακολουθεί μία παρουσίαση των βασικών 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από διάφορες εμπειρικές μελέτες που εντοπίστηκαν στη 

βιβλιογραφία και οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή κάποιου παιχνιδιού από τα 

προτεινόμενα, στη διδακτική πράξη. Προκειμένου να συμβάλλουμε στη σωστή 

αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στη διδακτική πράξη, 

σχεδιάστηκε μία διδακτική πρόταση έξι σχεδίων μαθημάτων, τα οποία συνοδεύονται από 

κατάλληλα φύλλα εργασίας και η οποία αφορά στην αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού. Τέλος, ακολουθεί η παρουσίαση μίας πιλοτικής εφαρμογής τριών διδακτικών 



v 

ωρών του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού παιχνιδιού, στην οποία συμμετείχαν 20 μαθητές 

της Ε’ τάξης του Δημοτικού. Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

αναλύεται μέσω των επιδόσεων των μαθητών στο παιχνίδι αλλά και των απαντήσεων 

τους στα φύλλα εργασίας. Επιπλέον, διερευνάται μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου, 

το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας 

(Technology Acceptance Model – TAM), η αποδοχή της χρήσης του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στη διδακτική πράξη. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής 

επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια στην κατανόηση βασικών προγραμματιστικών εννοιών σε αρχάριους 

προγραμματιστές, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η αποδοχή που μπορεί να έχουν τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια από τους μαθητές Δημοτικού, αφού οι μαθητές βρήκαν τη χρήση 

του παιχνιδιού ως καλή ιδέα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτικά παιχνίδια προγραμματισμού, Υπολογιστική 

Σκέψη, κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
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Abstract 

Teaching Programming has been integrated into the curriculum of Primary 

Education in recent years (in Greece), through the “Information and Communication 

Technologies” (ICT) course, in which students of the 5th and 6th grade, are taught basic 

programming concepts. However, a problem faced by Informatics (IT) teachers is the 

lack of a school textbook, but also the absence of organized learning material for 

teaching programming, as well as lessons in general. One way to support teaching of 

basic programming concepts and development of "Computational Thinking" skills, is 

through digital educational games (Kazimoglu et al., 2012). However, empirical studies 

exploring issues related to the use of an educational programming game are minimal and 

moreover, we rarely find in the existing literature, instructions regarding the use of an 

educational game in the learning process (Piteira & Haddad, 2011). 

This master's thesis focuses first on identifying various criteria for evaluating 

educational games supporting the education of basic programming concepts, after 

searching the existing literature, and creating an evaluation framework through which 

these educational games can be evaluated. Next, we analyze and benchmark nine 

educational programming games, suitable for Primary Education, and record the 

characteristics of games in comparative tables, so that this information can be used by an 

IT educator who would like to choose a game from the above and use it, in order to teach 

programming in the educational process. Next, there is a presentation of the basic 

conclusions that emerged from various empirical studies, that were identified in the 

existing literature and which concern the use of a game from the ones suggested, in the 

didactic practice. In order to contribute to the proper use of an educational game teaching 

programming concepts in the didactic practice, a teaching proposal of six course plans, 

accompanied by appropriate worksheets, and which concerns the use of a game of the 

proposed ones, was developed. Finally, there is a presentation of a pilot application of 

three teaching hours of the specific educational game, which was attended by 20 pupils 

of Elementary School. The effectiveness of the educational game is analyzed through the 

performance of the students in the game and through their responses to the worksheets. 

In addition, an appropriate questionnaire, designed according to the principles of the 

Technology Acceptance Model (TAM), explores the student's acceptance of the 

educational game in the learning process. The results of the pilot application confirm the 
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effectiveness of educational games in understanding basic programming concepts for 

novice developers, while at the same time confirm the acceptability of educational games 

by elementary students, as students found the use of the game, as good idea. 

 

Keywords:  Educational programming games, Computational Thinking, 

Evaluation criteria for educational games 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές των δύο τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού (Ε’ και Στ’) διδάσκονται βασικές έννοιες προγραμματισμού. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας και τη διδακτέα ύλη του Δημοτικού Σχολείου του 

σχολικού έτους 2016-2017, για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο «Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών», οι μαθητές διδάσκονται βασικές έννοιες 

προγραμματισμού στα πλαίσια της ενότητας «Προγραμματίζω τον υπολογιστή» (βλέπε 

Παράρτημα Α) ενώ,  βασικός στόχος αυτής της ενότητας, είναι η «σταδιακή εξοικείωση 

των μαθητών με τον προγραμματισμό με παιγνιώδη τρόπο, μέσα από την αξιοποίηση 

διαθέσιμων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού», όπως είναι τα 

περιβάλλοντα Scratch, Kodu, EasyLogo, Microworlds Pro κ.ά. 

Μία από τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής για τη διδασκαλία του προγραμματισμού αλλά και γενικότερα για τη 

διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής στο Δημοτικό, είναι η έλλειψη ενός 

διδακτικού σχολικού εγχειριδίου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία 

του προγραμματισμού και καλούνται συνήθως να δημιουργήσουν μόνοι τους το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα.  

Μία διέξοδος στο πρόβλημα αυτό για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, μπορεί 

να αποτελέσει η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από το Φωτόδεντρο 

(http://photodentro.edu.gr), που αποτελεί έναν «Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 

Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» αλλά και η 

αξιοποίηση των «Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων» της πλατφόρμας 

«Αίσωπος», που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(http://aesop.iep.edu.gr). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο προσκήνιο τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού 

(serious games) και ειδικότερα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, και όπως είναι φυσικό, η 

εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εκπαιδευτικά 

παιχνίδια έχουν προταθεί και για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, και τα 

περισσότερα έχουν ως στόχο τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών σε 

http://photodentro.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/
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αρχάριους κυρίως προγραμματιστές, καλύπτοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους 

της ενότητας του προγραμματισμού του Δημοτικού Σχολείου. Τα αναμενόμενα οφέλη 

από την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδακτική πράξη περιλαμβάνουν 

–μεταξύ άλλων- ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και διαδραστικής μάθησης, εσωτερικής 

παρακίνησης και ικανοποίησης, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα μπορεί να γίνει με 

παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο.  

Ωστόσο, οι εμπειρικές μελέτες που διερευνούν θέματα σχετικά με την 

αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στη διδακτική πράξη είναι 

ελάχιστες και επιπλέον, σπάνια συναντούμε στη βιβλιογραφία οδηγίες για τον τρόπο 

αξιοποίησης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη (Piteira & Haddad, 

2011). 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι:  

 Να γίνει μία καταγραφή των διαθέσιμων εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

προγραμματισμού, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από έναν 

εκπαιδευτικό πληροφορικής για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στο 

δημοτικό σχολείο, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο εκπαιδευτικός πληροφορικής 

στην επιλογή ενός παιχνιδιού, για την αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη στα 

πλαίσια της ενότητα του προγραμματισμού. 

 Να γίνει μία συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων χαρακτηριστικών των  

παιχνιδιών αυτών, η οποία θα δίνει μία εικόνα των δυνατοτήτων τους στον 

αναγνώστη και η οποία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα ήθελε 

να αξιοποιήσει κάποιο εκπαιδευτικό παιχνίδι για τον προγραμματισμό στη 

διδακτική πράξη. 

 Να γίνει μία διερεύνηση της εκπαιδευτικής αξίας και της αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που έχουν ως στόχο τη διδασκαλία βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών (δομή ακολουθίας, δομή επιλογής, δομή 

επανάληψης, συναρτήσεις - διαδικασίες), σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τις διάφορες εμπειρικές μελέτες που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία και οι οποίες αφορούν στη χρήση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στη διδακτική πράξη.  
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 Να γίνει μία ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

για τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών, μέσα από μία σειρά 

σχεδίων μαθημάτων και φύλλων εργασίας, η οποία θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό 

πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στη χρήση του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στη διδακτική πράξη. 

 Να γίνει μία πιλοτική δοκιμή στη διδακτική πράξη του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού, έτσι ώστε να γίνει μία διερεύνηση 

της εκπαιδευτικής αξίας του παιχνιδιού αλλά και της αποτελεσματικότητας της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης.  

 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

 Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού που διδάσκει βασικές προγραμματιστικές έννοιες; 

 Ποια είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που διδάσκουν βασικά θέματα 

προγραμματισμού και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στα πλαίσια της διδασκαλίας της ενότητας του προγραμματισμού; 

 Ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των παιχνιδιών, ποια τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους και ποια είναι τα θέματα που καλύπτει το κάθε παιχνίδι; 

 Υπάρχουν εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει για να καταγραφεί η 

αποτελεσματικότητα και η εκπαιδευτική αξία αυτών των παιχνιδιών και ποια 

είναι  τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν; 

 Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι προγραμματισμού στη διδακτική πράξη; 

 1.4  Συνεισφορά 

Με την  παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια: 

1. Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης των διαθέσιμων εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών που διδάσκουν βασικές έννοιες προγραμματισμού, και τα οποία 

απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού. 

2. Να γίνει μία συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση των δυνατοτήτων των 

συγκεκριμένων παιχνιδιών, με στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 

στον εκπαιδευτικό πληροφορικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα τον 
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βοηθήσει στην επιλογή του καταλληλότερου εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο 

μάθημά του. 

3. Να δημιουργηθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στη διδακτική πράξη, 

συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο, στην έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού για 

τη διδασκαλία του προγραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία εισαγωγή στο θέμα που πραγματεύεται η 

συγκεκριμένη εργασία. Παρουσιάζεται η σημαντικότητα του θέματος της εργασίας, οι 

στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει, καθώς επίσης 

και η συνεισφορά της συγκεκριμένης εργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται και αναλύονται τα κριτήρια αξιολόγησης που 

εντοπίστηκαν στη διαθέσιμη βιβλιογραφία και τα οποία χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, 

για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών (που διδάσκουν βασικές έννοιες 

προγραμματισμού) τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία.  

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση εννέα εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών προγραμματισμού που εντοπίστηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, κάθε παιχνίδι περιγράφεται 

βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που προέκυψαν στο Κεφάλαιο 2 και αξιολογείται 

κατά πόσο ή σε τι βαθμό ικανοποιεί κάθε κριτήριο αξιολόγησης ξεχωριστά. Στη 

συνέχεια του Κεφαλαίου 3, παρουσιάζονται μία σειρά από πίνακες οι οποίοι περιέχουν 

συνοπτικά για κάθε ένα κριτήριο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα (την αξιολόγηση) όλων 

των παιχνιδιών. Στο τέλος του Κεφαλαίου 3, αναλύονται τα βασικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών.  

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μία παρουσίαση των εμπειρικών μελετών που 

εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία και οι οποίες αφορούν στη χρήση κάποιων 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών που προτείνονται στην παρούσα εργασία. Αρχικά 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία κάθε εμπειρικής μελέτης και τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν για κάθε μία ξεχωριστά, ενώ στο τέλος του Κεφαλαίου 4, 

γίνεται μία σύνθεση και ανάλυση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη 

όλων των εμπειρικών μελετών.  
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Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύσσεται μία ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση μέσα από 

μία σειρά έξι σχεδίων μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει την αξιοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού από αυτά που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη εργασία και 

συγκεκριμένα του παιχνιδιού «Run Marco». Αρχικά εξηγείται για ποιο λόγο έγινε η 

επιλογή του συγκεκριμένου παιχνιδιού έναντι των υπολοίπων και στη συνέχεια 

ακολουθεί η παρουσίαση των σχεδίων μαθημάτων.  

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται μία πιλοτική εφαρμογή διάρκειας τριών 

διδακτικών ωρών του παιχνιδιού «Run Marco» στη διδακτική πράξη, σύμφωνα με τα 

πρώτα τρία σχέδια μαθήματος που αναπτύχθηκαν στη διδακτική πρόταση του 

Κεφαλαίου 5, η οποία έλαβε χώρα το σχολικό έτος 2016-2017 σε ένα Δημοτικό σχολείο 

της Θεσσαλονίκης. Αρχικά παρουσιάζεται η ταυτότητα της πιλοτικής εφαρμογής, 

δηλαδή στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες, τη διάρκεια της έρευνας, τους στόχους 

και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Ακολουθεί η ανάλυση και τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών στα φύλλα εργασίας 

που συμπλήρωσαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και από τα αποτελέσματα 

των επιδόσεων των μαθητών, στα διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού, όπως αυτά 

καταγράφηκαν από τον διδάσκοντα. Στο τέλος του Κεφαλαίου 6, παρουσιάζεται 

συνοπτικά το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model - ΤΑΜ), 

βάσει του οποίου σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές με την 

ολοκλήρωση των τριών μαθημάτων και το οποίο είχε ως στόχο, να αποτυπωθεί κατά 

πόσο ήταν αποδεκτή από τους μαθητές, η χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στη διδακτική πράξη. Στο τέλος του Κεφαλαίου 6 αναπτύσσονται τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο. 

Τέλος, στο Παράρτημα Α παρατίθενται, οι οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα 

«ΤΠΕ» του Δημοτικού Σχολείου, σχολικού έτους 2016- 2017, στο Παράρτημα Β τα 

φύλλα εργασίας που σχεδιάστηκαν για κάθε σχέδιο μαθήματος και στο Παράρτημα Γ τα 

βοηθητικά φύλλα οδηγιών που συνοδεύουν τα σχέδια μαθήματος που αναπτύχθηκαν στο 

Κεφάλαιο 5. Στο παράρτημα Δ παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που απάντησαν οι 

μαθητές στο τέλος της πιλοτικής δοκιμής του παιχνιδιού «Run Marco». 
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 2 Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται μία σειρά από κριτήρια αξιολόγησης που 

κρίθηκαν ότι είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ενός 

παιχνιδιού που διδάσκει βασικές έννοιες προγραμματισμού. Για τον καθορισμό των 

κριτηρίων αξιολόγησης, έγινε αναζήτηση στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Πολλά από αυτά 

μάλιστα, αντλήθηκαν από τα διάφορα πλαίσια σχεδίασης (Design Frameworks) 

παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, τα οποία άλλωστε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

την αξιολόγηση των παιχνιδιών. 

 2.1  Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Αυτή η έννοια αναφέρεται στον τύπο ή την κατηγορία που ανήκει το παιχνίδι 

(Yusoff et al., 2009). Κάθε είδος παιχνιδιού συνοδεύεται και από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (Yusoff et al., 2009). Οι κατηγορίες ή οι τύποι των παιχνιδιών δεν είναι 

απόλυτοι και ένα παιχνίδι μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από ένα τύπο παιχνιδιού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί τύποι παιχνιδιών:  

 Adventure games (Παιχνίδια περιπέτειας) 

 Puzzle games (Παιχνίδια Πάζλ) 

 Platform games (Παιχνίδια πλατφόρμας) 

 First Person Shooter games (Παιχνίδια βολών πρώτου προσώπου) 

 Strategy games (Παιχνίδια στρατηγικής) 

 Action games (Παιχνίδια δράσης) 

 Role Playing games (Παιχνίδια Ρόλων)  

Ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορα κριτήρια, όπως 

για παράδειγμα την αγορά-τομέα στον οποίο απευθύνεται ή τον σκοπό τον οποίο 

καλείται να εκπληρώσει αν και έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις στη βιβλιογραφία 

(Djaouti et al., 2011). Ανάλογα με τον τομέα – αγορά που απευθύνονται τα παιχνίδια 

μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες – τομείς (Djaouti et al., 

2011): 

 State and Government (Κράτος και κυβέρνηση) 

 Healthcare (Υγεία) 

 Education (Εκπαίδευση) 

 Military & Defense (Στρατιωτικά παιχνίδια - Άμυνα) 
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 Corporate (Εταιρικά παιχνίδια) 

 Religious (Θρησκεία) 

 Culture & Art (Πολιτισμός και Τέχνη) 

 Ecology (Οικολογία) 

 Politics (Πολιτική) 

 Humanitarian (Ανθρωπιστικής Βοήθειας) 

 Advertising (Διαφήμιση) 

 Scientific Research (Επιστημονική Έρευνα) 

 

Σε αυτή την εργασία, μας ενδιαφέρουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και μάλιστα 

εστιάζουμε μόνο σε παιχνίδια που έχουν ως στόχο να διδάξουν βασικές έννοιες 

προγραμματισμού.  

 2.2  Προφίλ εκπαιδευόμενου – Χρήστη (Learner Profile) 

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις και τα στοιχεία του μαθητή-παίκτη του παιχνιδιού  ή 

της ομάδας στόχου του παιχνιδιού, μπορεί να έχουν μια πραγματική σχέση με το πόσο 

αποτελεσματικό θα είναι στην πράξη το παιχνίδι  (de Freitas & Jarvis, 2006).  

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου 

Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στην ηλικία των μαθητών που πρόκειται να 

διδαχθούν μέσα από το παιχνίδι. Τα στοιχεία του μαθητή συσχετίζονται άμεσα με το 

πόσο αποτελεσματικό είναι ένα παιχνίδι (de Freitas & Jarvis, 2006). Θεωρούμε ότι είναι 

σημαντικό το παιχνίδι να αναφέρει την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται. Έτσι ο 

εκάστοτε εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευόμενος, θα μπορεί να επιλέξει με μεγαλύτερη 

ασφάλεια – ακρίβεια το κατάλληλο παιχνίδι που θα αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, oι Malliarakis et al. (2014), υποστηρίζουν ότι τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χρήστη (ηλικία, προτιμήσεις, προηγούμενη γνώση) θα 

πρέπει να καθορίζονται. (Malliarakis et al., 2014). 

ii. Απαίτηση για προηγούμενη Γνώση 

 Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στην απαίτηση ή όχι από το παιχνίδι για την 

ύπαρξη  προηγούμενης γνώσης σχετικά με το περιεχόμενο του παιχνιδιού,  προκειμένου 

να μπορέσει κάποιος να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες του με επιτυχία (de Freitas & 

Jarvis, 2006; Malliarakis et al., 2014).  Αν το παιχνίδι απαιτεί την  ύπαρξη προηγούμενης 
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γνώσης, τότε θα πρέπει να το αναφέρει προκειμένου να μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το 

στοιχείο ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευόμενος. 

 2.3  Μαθησιακοί Στόχοι 

Για να είναι επιτυχημένο και αποτελεσματικό ένα παιχνίδι πρέπει να έχει 

σχεδιαστεί με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Το παιχνίδι θα 

πρέπει να  υποστηρίζει με επιτυχία τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί από τους 

σχεδιαστές του. Για το σκοπό αυτό αλλά και για να είναι επιτυχημένο το παιχνίδι όσον 

αφορά στη σχεδίασή του, οι στόχοι του παιχνιδιού πρέπει να έχουν καθοριστεί από το 

σχεδιαστή του παιχνιδιού σε αρχικό στάδιο (Winn, 2008; Salen & Zimmerman, 2004). 

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Winn (2008), οι καθορισμένοι μαθησιακοί στόχοι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της σχεδίασης του 

παιχνιδιού. Αυτό θα μπορούσε να γίνει κάνοντας μία δοκιμή του παιχνιδιού  σε 

συγκεκριμένο κοινό και παρατηρώντας κατά πόσο το παιχνίδι βοήθησε αποτελεσματικά 

τους παίκτες στην κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, για παράδειγμα αν 

κάποιο ικανοποιητικό ποσοστό των παικτών τελείωσε επιτυχώς τις δραστηριότητες μιας 

ενότητας.    

Οι μαθησιακοί στόχοι του παιχνιδιού έχουν άμεση σχέση με τις δεξιότητες που 

θα αναπτύξουν οι παίκτες αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού (Yusoff et al., 2009). Οι μαθησιακοί στόχοι είναι στενά συνδεδεμένοι  και 

με το περιεχόμενο του παιχνιδιού, αφού συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να 

αφορούν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο (Yusoff et al., 2009).  

Επιπλέον, οι Malliarakis et al. (2014), υποδεικνύουν ότι οι στόχοι ενός παιχνιδιού 

μπορεί να είναι γενικοί στόχοι,  όπως για παράδειγμα, το 80% των μαθητών να έχουν 

τελειώσει τις δραστηριότητες μέσα σε κάποιο προκαθορισμένο χρόνο (Malliarakis et al., 

2014) ή να είναι προσανατολισμένοι στο γνωστικό αντικείμενο (π.χ για την 

εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού), όπως για παράδειγμα το 90% των μαθητών θα 

πρέπει να συντάσσει  σωστά τις γραμμές κώδικα σχετικά με τη δομή επιλογής 

(Malliarakis et al., 2014). 

 2.4  Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό Σενάριο 
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Το σενάριο του παιχνιδιού θα πρέπει να έχει διερευνηθεί σε βάθος έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένας ελκυστικός και εντυπωσιακός εικονικός κόσμος, με ενδιαφέροντες 

χαρακτήρες, οι οποίοι καλούνται να επιτύχουν κάποιους ενδιάμεσους ή τελικούς στόχους 

(Malliarakis et al., 2014).  

ii. Εικονικός κόσμος - Ποιότητα Γραφικών 

Ο εικονικός κόσμος και οι δραστηριότητες του παιχνιδιού, πρέπει να 

προσομοιώνουν ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον περιβάλλον που είναι ήδη γνωστό από 

την αληθινή ζωή ή την αλληλεπίδραση με παιχνίδια υπολογιστή (Yusoff et al., 2009). Η 

επιτυχής αναπαράσταση ενός εικονικού κόσμου είναι πολύ σημαντική για την αύξηση 

του κινήτρου των μαθητών, οδηγώντας έτσι τον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το 

παιχνίδι περισσότερο (de Freitas & Jarvis, 2006). Μια σημαντική μετρική που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση αυτού του χαρακτηριστικού (του ελκυστικού 

εικονικού κόσμου),  είναι η ποιότητα των γραφικών, η οποία πρέπει να είναι καλή και να 

προσομοιώνει καταστάσεις με αποτελεσματικό τρόπο και πιστότητα (fidelity), ώστε να 

προκαλεί την εμβύθιση (immersion) του χρήστη (de Freitas & Jarvis, 2006). 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου Avatar  

Κάθε παίκτης πρέπει να αναπαρασταθεί ως ένα avatar που θα έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στα πλαίσια του παιχνιδιού (de Freitas & Jarvis, 2006). Θα πρέπει να 

υπάρχει κάποιο κατάλληλο avatar το οποίο να αντιπροσωπεύει και να προσωποποιεί  τον 

παίκτη.  Σύμφωνα με τon Annetta (2010), η ύπαρξη κατάλληλου avatar, δίνει στον 

παίκτη αυξημένη αίσθηση παρουσίας στο παιχνίδι μέσω μίας ατομικής ταυτότητας, τον 

κάνει να θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με το παιχνίδι και ως εκ τούτου ο παίκτης 

παρακινείται για να επιτύχει τον στόχο του παιχνιδιού (Annetta, 2010). Επίσης, όπως 

αναφέρει o Annetta (2010), η ύπαρξη κατάλληλου avatar που προσωποποιεί τον παίκτη, 

συμβάλλει στην εμβύθισή του.   

 2.5  Παιδαγωγικά Θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων  -  Κατάλληλες Μαθησιακές ενότητες 

Το κριτήριο αυτό εξετάζει αν το παιχνίδι προσφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

οργανωμένα, σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες.  Το παιχνίδι πρέπει να είναι συμβατό 

με το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουν/κατανοήσουν οι παίκτες (Yusoff et al., 2009). 

Όπως αναφέρουν οι Yusoff et al. (2009), είναι σημαντικό να διερευνηθούν διεξοδικά οι 
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διδακτικές ενότητες που απαιτούνται προκειμένου να καθοριστεί ο τύπος των 

δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης των παικτών. Επίσης,  οι Malliarakis et al. 

(2014), υποδεικνύουν ότι σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, είναι σημαντικό να έχει 

μελετηθεί διεξοδικά η οργάνωση του μαθήματος σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες, 

αφού απ’ αυτήν την παράμετρο, θα εξαρτηθεί σημαντικά και η τελική μορφή (game 

layout) του παιχνιδιού (Malliarakis et al., 2014). Αν ένα παιχνίδι έχει οργανωμένο το 

περιεχόμενο του σε ενότητες, θα μπορούσε να διευκολύνει έναν εκπαιδευτικό ο οποίος 

θα ήθελε να πετύχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους σε μία διδακτική ώρα, γιατί 

θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι για μία συγκεκριμένη 

διδακτική ώρα αξιοποιώντας συγκεκριμένες δραστηριότητες του παιχνιδιού (Malliarakis 

et al., 2014).   

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Με τη σταδιακή μάθηση το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχεται στον 

εκπαιδευόμενο σταδιακά μέσα από κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες. Έτσι τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και κατ’ επέκταση και οι επιδιωκόμενοι 

μαθησιακοί στόχοι, επιτυγχάνονται σταδιακά μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και όχι 

στο τέλος του παιχνιδιού όλα ταυτόχρονα (Yusoff et al., 2009). Επιπλέον, όπως 

αναφέρουν οι de Freitas & Jarvis (2006), θα πρέπει  κατά την παιδαγωγική διαδικασία να 

υπάρχει σταδιακή πρόοδος. Επομένως, είναι σημαντικό το παιχνίδι να παρέχει το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο χρήστη σταδιακά. 

iii. Είδος Μάθησης: Ενεργητική Διδασκαλία – Εγγενές περιεχόμενο 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του παιχνιδιού θα πρέπει να ενσωματώνεται στους 

μηχανισμούς του πυρήνα του παιχνιδιού και να διδάσκεται στον παίκτη ως μέρος του 

παιχνιδιού και όχι ως ένα ξεχωριστό κομμάτι (Sanchez, 2011). Σύμφωνα με τους Gibson 

& Bell (2013), ένα ενεργητικό παιχνίδι διδάσκει τις έννοιες του προγραμματισμού ως 

μέρος του παιχνιδιού, ενώ ένα παθητικό παιχνίδι παρέχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ξεχωριστά διαχωρίζοντας το από το παιχνίδι (Sanchez, 2011). Αυτό συχνά γίνεται με τη 

μορφή κειμένου, που εξηγεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάποια στιγμή πριν ή μετά από 

κάποια δραστηριότητα του παιχνιδιού (Gibson & Bell, 2013). Για να διδάξει ενεργά ένα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, θα πρέπει να διδάξει το περιεχόμενο κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 

του από τον παίκτη. Όπως αναφέρουν οι Gibson & Bell (2013), διαπιστώθηκε ότι όσο 

πιο ενεργητικό είναι ένα παιχνίδι, τόσο πιο πιθανό είναι να οδηγήσει στη μάθηση. Ως εκ 
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τούτου, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι θα πρέπει να διδάσκει ενεργά και όχι παθητικά 

(Gibson & Bell, 2013) και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

να ενσωματώνεται στους μηχανισμούς πυρήνα του παιχνιδιού (Sanchez, 2011).  

iv. Debriefing – Ενότητα απολογισμού 

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στο στάδιο του απολογισμού που ακολουθεί μετά 

την ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας ή μίας ενότητας του παιχνιδιού, κατά το οποίο 

γίνεται ουσιαστικά μία ανάλυση των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού και μία ανάλυση 

που εξηγεί γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, μία συζήτηση για τα 

λάθη που έγιναν,  αλλά και για τις πιθανές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν (Garris et 

al., 2002) . Ο Sanchez (2011) αναφέρει ότι έρευνες σχετικές με την μάθηση βασισμένη 

πάνω στο παιχνίδι (Game-based learning), έχουν δείξει ότι οι μαθητές δεν αναπτύσσουν 

«declarative knowledge» αν δεν υπάρχει στάδιο απολογισμού (Sanchez, 2011). Οι  van 

Staalduinen και de Freitas (2011), κάνοντας μία ομαδοποίηση  διαφόρων κριτηρίων (τα 

οποία ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης βασισμένης σε παιχνίδια) 

σύμφωνα με το πλαίσιο σχεδίασης «Four Dimensional», αναφέρουν ότι κατά το στάδιο 

του απολογισμού γίνεται μία αξιολόγηση της εμπειρίας που είχαμε από το παιχνίδι αλλά 

και της αποτελεσματικότητας του παιχνιδιού, και κατατάσσουν το στάδιο αυτό κάτω από 

τον άξονα των παιδαγωγικών θεμάτων του πλαισίου «Four Dimensional».  Επιπλέον, οι 

Garris et al. (2002, σελ 455), θεωρούν το στάδιο απολογισμού, ως «θεμελιώδη  

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παιχνίδι και τη διαδικασία της μάθησης».  

v. Συνεργασία - Collaboration 

Με αυτό το κριτήριο εξετάζεται αν το παιχνίδι υποστηρίζει το στοιχείο της 

συνεργασίας μεταξύ των παικτών. Ο Sanchez (2011), τονίζει ότι το αίσθημα του 

ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε ένα παιχνίδι το οποίο δίνει πόντους ή βραβεία στον 

παίκτη, δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που ενθαρρύνει τον παίκτη να θέλει να συνεχίσει 

το παιχνίδι, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί επίσης να συμβάλλει και η δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των παικτών, οι οποίοι από κοινού θα μπορούν να αντιμετωπίσουν 

κάποιο πρόβλημα. Επίσης, οι de Freitas και Jarvis (2006), αναφέρουν ότι σύμφωνα με τη 

σχετική βιβλιογραφία, η συνεργατική μάθηση σταδιακά χρησιμοποιείται, όλο και 

περισσότερο στην εκπαίδευση (de Freitas & Jarvis, 2006).  Ακόμη, οι Malliarakis et al. 

(2014), περιγράφοντας τον άξονα των παιδαγωγικών θεμάτων του Four Dimensional 

Framework, εξηγούν ότι η συνεργατική μάθηση, όταν η γνώση αποκτάται μέσω 



 

12 

πρακτικής εξάσκησης, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να υποστηρίζεται 

από τις διαδικασίες μάθησης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Επιπλέον, οι Malliarakis et 

al. (2014), περιγράφοντας τους άξονες του πλαισίου σχεδίασης CMX (CMX Design 

Framework), αναφέρουν ότι είναι σημαντικό γεγονός οι μαθητές να είναι σε θέση να 

αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία του κόσμου και να συνεργάζονται με άλλους για την 

επίτευξη όλων ή μερικών από τους στόχους (Malliarakis et al., 2014).  

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι σημαντικό 

να υποστηρίζει το χαρακτηριστικό της συνεργασίας μέσω των δραστηριοτήτων του. 

 2.6  Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προβλέπεται να 

μάθει ο μαθητής. Το παιχνίδι πρέπει να είναι συμβατό με το περιεχόμενο που πρέπει να 

μάθουν/κατανοήσουν οι παίκτες (Yusoff et al., 2009).  Όπως αναφέρουν οι Yusoff et al., 

(2009), είναι σημαντικό να διερευνηθούν διεξοδικά οι διδακτικές ενότητες που 

απαιτούνται προκειμένου να καθοριστεί ο τύπος των δραστηριοτήτων και μεθόδων 

αξιολόγησης των παικτών (Yusoff et al., 2009).  

Επιπλέον, με αυτό το κριτήριο αξιολογείται, κατά πόσο ένα παιχνίδι καλύπτει ένα 

συγκεκριμένο εύρος εννοιών. Στην περίπτωση μας που αντικείμενο μελέτης είναι τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια προγραμματισμού, κάποιες έννοιες που μπορεί να καλύπτουν τα 

παιχνίδια είναι οι παρακάτω. 

a. Δομή Ακολουθίας 

b. Δομή Επιλογής 

1.  Απλή Αν (Simple if) 

2.  Σύνθετη Αν…αλλιώς (If…else) 

3.  Φωλιασμένα Αν (Nested if) 

c. Δομή Επανάληψης 

1. For 

2. Do while ή repeat until 

3. Αναδρομική εκτέλεση 
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d. Συναρτήσεις – Διαδικασίες 

e. Αντικειμενοστρέφεια 

f. Μεταβλητές 

 

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με το κριτήριο αυτό ελέγχεται η συμβατότητα του περιεχομένου του παιχνιδιού 

με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ένα παιχνίδι 

στη διδακτική πράξη θα πρέπει κατά ένα μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του  ή μέρος του 

περιεχομένου του, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συμβατό με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών. Ο Sanchez (2011), αναφέρει ότι ένα από τα κύρια επιχειρήματα 

των εκπαιδευτικών που δε χρησιμοποιούν παιχνίδια για τη διδασκαλία τους, είναι η 

έλλειψη συνάφειας του περιεχομένου του παιχνιδιού και οι ανεπάρκειές του σε σχέση με 

το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 2.7  Δραστηριότητες 

i. Ικανοποιητικός Αριθμός Επιπέδων (Μακροζωία - Longevity) 

Σύμφωνα με τους Gibson & Bell (2013), ένα παιχνίδι χαρακτηρίζεται από  υψηλό 

επίπεδο μακροζωίας (longevity), όταν παρέχει μία ικανοποιητική ποσότητα 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς μπορεί να συμβάλλει η 

ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας στο παιχνίδι. Οι  

Gibson και Bell (2013), αναφέρουν ότι αν ένα παιχνίδι έχει χαμηλό βαθμό μακροζωίας 

συνήθως αυτό οφείλεται στο μικρό αριθμό προκλήσεων που προσφέρει στον παίκτη με 

αποτέλεσμα, μόλις ο παίκτης ολοκληρώσει το παιχνίδι να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

να το επαναλάβει. Επίσης, όπως αναφέρει ο Annetta (2010, σελ. 108), «Tα καλά 

παιχνίδια συνήθως έχουν πολλαπλά επίπεδα» και αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα 

από  διαφορετικές πίστες-επίπεδα, είτε μέσα από την αύξηση του βαθμού δυσκολίας σε 

ένα επίπεδο (Annetta, 2010). Επομένως, θεωρούμε σημαντική παράμετρο για ένα 

«καλό» παιχνίδι, την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού επιπέδων στο παιχνίδι.  

ii. Αυξανόμενη Δυσκολία – προσαρμογή στο επίπεδο του παίκτη 

Το παιχνίδι πρέπει συνεχώς να απαιτεί είσοδο από τον παίκτη και να υπάρχει στο 

παιχνίδι σταδιακή πρόοδος και δυσκολία. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που βοηθάει 

στην εμβύθιση (immersion) του παίκτη.  Αν ένα παιχνίδι είναι πολύ εύκολο ο παίκτης 
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μπορεί να βαρεθεί, ενώ αν ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο ο παίκτης μπορεί να 

απογοητευθεί και να εγκαταλείψει το παιχνίδι μετά από τις απανωτές αποτυχίες (Kiili, 

2005; Winn, 2008). Επιπλέον, το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού πρέπει να αυξάνεται 

σταδιακά καθώς ο μαθητής / παίκτης πετυχαίνει κάποιον ενδιάμεσο στόχο (Sanchez, 

2011) και αυξάνονται έτσι οι γνώσεις και οι δεξιότητές του (Kiili, 2005), αλλά μπορεί 

και να προσαρμόζεται στις ικανότητες του παίκτη καθώς οι δεξιότητες του αυξάνονται 

(Sanchez, 2011; Kiili, 2006; Salen & Zimmerman, 2004; Winn, 2008). Βέβαια, σύμφωνα 

με τον Kiili (2006), η προσαρμογή του βαθμού δυσκολίας στο γνωστικό επίπεδο του 

παίκτη, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο παίκτης να μην το καταλαβαίνει, 

προκειμένου να μη χαθεί το ενδιαφέρον του παίκτη στο παιχνίδι και επιπλέον, να μην 

επηρεάζεται καθόλου η γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού και οι κανόνες του,  γιατί 

έτσι το περιβάλλον του παιχνιδιού μπορεί να γίνει δύσχρηστο και να επηρεαστεί 

αρνητικά η εμβύθιση του παίκτη. 

iii.   Σαφείς Στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι ορισμένοι με σαφήνεια. 

Σύμφωνα με τον Sanchez (2011, σελ. 6), «το αίσθημα του ανταγωνισμού αυξάνεται όταν 

οι μαθητές – παίκτες  πρέπει να πετύχουν σαφείς στόχους» (Sanchez, 2011). Επίσης 

σύμφωνα με τον Killi (2005), οι σαφείς στόχοι σε ένα παιχνίδι είναι προϋπόθεση για να 

προκληθεί η εμβύθιση του παίκτη στο παιχνίδι (Flow experience). 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες  

Ένα παιχνίδι πρέπει να έχει σαφείς κανόνες οι οποίοι να περιορίζουν τις ενέργειες 

του παίκτη στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού, αλλά και να καθορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο ο παίκτης μπορεί να κερδίσει (Staalduinen & de Freitas, 2010). Ο Sanchez 

(2011), πιστεύει ότι ο παίκτης θα πρέπει να έχει κάποια σχετική ελευθερία στο να 

παίρνει αποφάσεις στο παιχνίδι και να καθορίζει τη δική του στρατηγική, αλλά θα πρέπει 

να υπάρχουν και σαφείς κανόνες που επιβάλλουν περιορισμούς στις ενέργειες του 

παίκτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Sanchez (2011, σελ. 8), «oι κανόνες ακόμη και αν 

είναι αυθαίρετοι, θα πρέπει να είναι αποδεκτοί σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του παίκτη 

(π.χ δε θα πρέπει να επιβάλλουν στον παίκτη να ενεργεί με ένα μη αποδεκτό τρόπο)» και 

να είναι σχετικοί με το μοντέλο που αναπαρίσταται στο παιχνίδι (Sanchez, 2011). 

Επίσης, ο  Anneta (2010, σελ. 108), αναφέρει ότι «O Piaget (1951/1962) θεωρεί ότι το 

κύριο οργανωτικό στοιχείο σε ένα παιχνίδι, είναι η ύπαρξη ρητών κανόνων οι οποίοι 
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καθοδηγούν τη συμπεριφορά των παικτών». Επομένως, ένα παιχνίδι θα πρέπει να 

διακρίνεται από σαφείς κανόνες. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων   

Στα παιχνίδια που έχουν στόχο την εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού, πρέπει 

να υπάρχει ένας κατάλληλος συντάκτης προγραμμάτων (Malliarakis et al., 2014). Ο 

συντάκτης αυτός, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να γράψει γραμμές 

κώδικά ή να δημιουργεί ένα τμήμα κώδικα που επιλύει μία δραστηριότητα, 

τοποθετώντας εντολές σε ένα καμβά με τη μέθοδο σύρε κι άσε (drag&drop). 

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger  

Στα παιχνίδια που είναι προσανατολισμένα στην εκμάθηση εννοιών 

προγραμματισμού, μία πολύ σημαντική διάσταση είναι η ύπαρξη ενός debugger 

(Malliarakis et al., 2014). Με την ύπαρξη debugger, δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή – 

παίκτη να μπορέσει να προχωρήσει σε εκσφαλμάτωση του κώδικά του και να καταλάβει 

σε ποιο σημείο έχει κάνει λάθος στον κώδικα. Θεωρούμε σημαντική παράμετρο την 

παρουσία ενός debugger, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να δει βήμα-βήμα την 

εκτέλεση του προγράμματος που δημιούργησε, γιατί με αυτό τον τρόπο του δίνεται η 

δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα τον κώδικα που έγραψε. 

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός debugger, δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να 

καταλάβει τη διαδικασία με την οποία δημιουργείται ένα πρόγραμμα, αφού με τη χρήση 

του debugger ουσιαστικά ο παίκτης λειτουργεί όπως ακριβώς ένας προγραμματιστής 

στην πραγματικότητα. Άλλωστε, μία τέτοια δυνατότητα σε ένα παιχνίδι, προσομοιώνει 

απόλυτα ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον και επιτρέπει στους παίκτες να 

αναπτύξουν την «καλή πρακτική» του ελέγχου μίας λύσης πριν την εκτέλεσή της 

(Kazimoglu et al., 2012). 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Οι Malliarakis et al. (2014), αναφέρουν ότι σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται ένας αριθμός διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι 

μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις τους, δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση όλοι 

οι μαθητές να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές. Έτσι, σύμφωνα με τους 

Malliarakis et al. (2014), ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι θα πρέπει να ενσωματώνει έναν 

επεξεργαστή προγραμματισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν 

γραμμές κώδικα με την τεχνική «σύρε κι άσε» (drag & drop) , καθώς και να υποστηρίζει 
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την απάντηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (Malliarakis et al., 2014). Επομένως, για 

τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε σημαντική την ύπαρξη ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών σε ένα παιχνίδι.   

 2.8  Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση – Κίνητρα 

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην παρουσία του στοιχείου της ανταμοιβής στον 

παίκτη, στην περίπτωση που έχει σημειώσει κάποιου είδους επιτυχία στο παιχνίδι. Για 

παράδειγμα, ένα παιχνίδι θα μπορούσε να επιβραβεύει έναν παίκτη αυξάνοντάς του το 

σκορ, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης κάποιας δραστηριότητας ή να τον 

επιβραβεύει με κάποιο είδος μεταλλίου, σε περίπτωση ολοκλήρωσης κάποιας ενότητας. 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Yusoff et al., 2009), ανταμοιβές (rewards) και 

κίνητρα (incentives) θα πρέπει να παρέχονται ως αναγνώριση των επιτευγμάτων και της 

επιτυχημένης προσπάθειάς του μαθητή – παίκτη, αλλά και ως παρακίνηση σε αυτούς 

που είναι κοντά στον στόχο της δραστηριότητας, ενθαρρύνοντας έτσι τον παίκτη, να 

προσπαθήσει περισσότερο (Yusoff et al., 2009). Επίσης, όπως υποδεικνύει ο Sanchez 

(2011), η επιβράβευση ενός παίκτη με πόντους, ή με κάποιου είδους βραβείο και η 

δυνατότητα να συνεχίζει ο παίκτης σε επόμενα επίπεδα, μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη διατήρηση κινήτρων στον παίκτη (Sanchez, 2011). Επιπλέον, ο 

Winn (2008), αναφέρει ότι οι σχεδιαστές παιχνιδιών, θέλουν να επιβραβεύουν τους 

παίκτες όλο και πιο συχνά, προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των παικτών, 

ιδιαίτερα στο σημείο εκείνο των παιχνιδιών όπου ο βαθμός δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων είναι αρκετά υψηλός. Επομένως, είναι σημαντικό το παιχνίδι να 

επιβραβεύει τον παίκτη όταν ολοκληρώνει με επιτυχία κάποια δραστηριότητα.  

ii. Επιτεύγματα -  Απεικόνιση προόδου του παίκτη 

Σύμφωνα με τους Yusoff et al. (2009), το στοιχείο αυτό αναφέρεται στους 

διάφορους τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι μπορεί να αναπαραστήσει τα 

επιτεύγματα του παίκτη στο παιχνίδι και είναι μια σημαντική παράμετρος που θα 

βοηθήσει τον παίκτη να καταλάβει σε τι επίπεδο γνώσεων έχει φτάσει κατά τη διάρκεια 

ενασχόλησης του με το παιχνίδι, αξιολογώντας έτσι την προσπάθεια του. Επίσης, οι 

Yusoff et al. (2009), υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη ενός τελικού σκορ στο παιχνίδι, παρέχει 

μία γενική εικόνα των επιτευγμάτων του παίκτη, και έτσι φαίνεται σε ποιο επίπεδο έχουν 

επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Yusoff et al., 2009). Επομένως, 
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αν το παιχνίδι παρέχει μία συνολική εικόνα των επιτευγμάτων, ο παίκτης έχει τη 

δυνατότητα να κατανοήσει αν τα πήγε καλά στο παιχνίδι και σε τι βαθμό κατάφερε να 

αφομοιώσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

iii. Επιβράβευση για καλύτερη λύση 

Μία επιπλέον δυνατότητα που παρέχουν ορισμένα παιχνίδια που ασχολούνται με 

την εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού, είναι η επιβράβευση που δίνουν στον παίκτη 

σε περίπτωση μίας πιο αποδοτικής λύσης. Αυτή είναι μία σημαντική παράμετρος σε ένα 

παιχνίδι, γιατί έχει σαν αποτέλεσμα να παρακινεί τον μαθητή να θέλει να ασχοληθεί 

ακόμη περισσότερο με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον του παρέχει κάποιο 

ξεχωριστό βραβείο (για παράδειγμα ένα χρυσό μετάλλιο ή κάποιους επιπλέον πόντους) 

σε περίπτωση που πετύχει τη βέλτιστη λύση.  

Σύμφωνα με τον Kiili (2005), είναι σημαντικό ο παίκτης να προσπαθεί να 

δοκιμάσει μία διαφορετική λύση από κάποια προηγούμενη που έδωσε, γιατί έτσι μπορεί 

να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις γνώσεις του σχετικά με το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  Επομένως, είναι καλό σε ένα παιχνίδι να μην υπάρχει μία και 

μοναδική λύση, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να λύσει τη δραστηριότητα 

με πολλούς τρόπους. 

Όταν μία δραστηριότητα δεν λύνεται με μοναδικό τρόπο, επιτρέπει στον  

παίκτη να πειραματιστεί ελεύθερα και να επιλύσει το κάθε πρόβλημα με τον δικό του 

ξεχωριστό τρόπο. Αυτή η ελευθερία στον τρόπο λύσης είναι πολύ καλό χαρακτηριστικό 

και μπορεί να κάνει τον παίκτη να νιώσει ευχάριστα και ότι έχει πετύχει κάτι σημαντικό 

με τη δική του ξεχωριστή λύση, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο που παρακινεί τον 

παίκτη για την περαιτέρω ενασχόλησή του με το παιχνίδι. Συνήθως όμως ο παίκτης για 

να δοκιμάσει μία άλλη πιο αποδοτική λύση, χρειάζεται κάποιο κίνητρο. Και αυτό το 

κίνητρο μπορεί να το παρέχει μία επιβράβευση σε περίπτωση καλύτερης λύσης. 

iv. Συνεχής Αλληλεπίδραση – Ανατροφοδότηση - Reflection 

Το παιχνίδι θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση στον παίκτη έπειτα από την 

εκτέλεση κάποιας ενέργειας, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο κάποιου είδους 

επικοινωνία με τον παίκτη. Σύμφωνα με τον Kiili (2005), η ανατροφοδότηση  θα πρέπει 

να παρέχεται από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης έτσι ώστε να 

επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν μία εικόνα σχετικά με τις γνώσεις που απέκτησαν 

και να μπορούν να αξιολογούν τις επιδόσεις τους.  Για παράδειγμα, ανατροφοδότηση 
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μπορεί να υπάρχει  σε περίπτωση που ο παίκτης κάνει κάποιο λάθος ή αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση μία δραστηριότητας για να ξέρει ο παίκτης, αν έχει πετύχει το στόχο της 

δραστηριότητας. H συχνή ανατροφοδότηση είναι σημαντικό στοιχείο ενός παιχνιδιού, 

γιατί επιτρέπει σε έναν παίκτη να αναγνωρίσει τα επιτεύγματά του (Sanchez, 2011). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Song και Zhang (2008), η ανατροφοδότηση από το παιχνίδι 

δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να γνωρίζει αν οι ενέργειές του είναι σύμφωνες με τους 

κανόνες του παιχνιδιού (Sanchez, 2011), αν είναι σωστές οι λανθασμένες για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθοδηγώντας έτσι τον παίκτη να προσεγγίσει πιο εύκολα 

τον επόμενο στόχο του παιχνιδιού και κατ’ επέκταση τον τελικό στόχο του παιχνιδιού.  

Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες ανατροφοδότησης είναι πάρα πολλές και με πολλές 

λεπτομέρειες μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά για τον παίκτη στο παιχνίδι, να 

κουράσουν τον παίκτη και να επηρεάσουν την αυτοσυγκέντρωσή του (Song και Zhang 

2008). Επομένως, η  συνεχής ανατροφοδότηση από το παιχνίδι είναι απαραίτητη αλλά 

θα πρέπει να μην γίνεται και σε υπερβολικό βαθμό.      

v. Παροχή Δομημένης Υποστήριξης (Scaffolding) 

 Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην υποστήριξη και στη βοήθεια που παρέχεται 

στον παίκτη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

διάφορες δραστηριότητες (Yusoff et al., 2009; Malliarakis et al., 2014). Αυτό το 

χαρακτηριστικό περιλαμβάνει στοιχεία βοήθειας, όπως για παράδειγμα, επεξηγήσεις των 

κανόνων του παιχνιδιού, βοήθεια για τη χρήση των στοιχείων της γραφικής διασύνδεσης 

του παιχνιδιού ή ακόμη και των εννοιών που επιδιώκεται να μάθει ο παίκτης από μία 

δραστηριότητα. Οι Garris et al. (2002), θεωρούν ότι η βιωματική μάθηση που λαμβάνει 

χώρα με ένα παιχνίδι, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, θα 

πρέπει να συνδυάζεται και από την κατάλληλη υποστήριξη του παίκτη. Επιπλέον, οι 

Malliarakis et al. (2014), υποστηρίζουν ότι η βοήθεια (δομημένη υποστήριξη), πρέπει να 

παρέχεται στον παίκτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες είναι αρκετά 

απαιτητικές.  

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία (learner control and 

sequence) 

Το στοιχείο αυτό αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο ο μαθητευόμενος 

μπορεί να πλοηγηθεί μόνος του στον εικονικό κόσμο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού, χωρίς καθοδήγηση, με τον δικό του ρυθμό, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
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του (Yusoff et al., 2009).  Ο Sanchez (2011), υποστηρίζει ότι η ελευθερία του παίκτη να 

λαμβάνει αποφάσεις στο παιχνίδι και να χαράσσει τη δική του πορεία – στρατηγική, 

είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηρίζει ένα παιχνίδι. 

Είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να επιλέξει με ποιες 

δραστηριότητες θα ασχοληθεί, εφόσον κρίνει ότι με κάποιες έννοιες είναι εξοικειωμένος 

και επομένως θα ήθελε να τις προσπεράσει. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος 

παίκτης που έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό, να προσπεράσει 

κάποιες αρχικές δραστηριότητες χαμηλού βαθμού δυσκολίας και να μεταβεί σε επόμενο 

επίπεδο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας ή με περιεχόμενο που το βλέπει για πρώτη φορά.  

 2.9  Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας (Feeling of security) – Να επιτρέπονται τα λάθη 

στον παίκτη 

Η ύπαρξη αισθήματος ασφάλειας στον παίκτη είναι άλλη μία σημαντική 

διάσταση στα εκπαιδευτικά παιχνίδια σύμφωνα με τον Sanchez (2011). Όταν το παιχνίδι 

παρέχει στον παίκτη αίσθημα ασφάλειας, τον βοηθάει να συνεχίσει την προσπάθειά του 

χωρίς να ανησυχεί για τις συνέπειες των λανθασμένων ενεργειών του, εφόσον αυτές δεν 

έχουν αντίκτυπο στον  πραγματικό κόσμο (Sanchez, 2011). Επιπλέον,  οι Garris et al. 

(2002), υποστηρίζουν ότι τα παιχνίδια που προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς 

συνέπειες στον πραγματικό κόσμο, μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα της 

αυτοπεποίθησης των παικτών κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού.   

ii.  Χιούμορ – διασκέδαση  

Η ύπαρξη χιούμορ σε ένα παιχνίδι, είναι μία σημαντική πτυχή για τη διατήρηση 

του ενδιαφέροντος αλλά και για την παροχή κινήτρου στον παίκτη, για την ενασχόλησή 

του με το παιχνίδι (Sanchez, 2011; Ibrahim και Jaafar, 2009). Παρόλ’ αυτά, ο Sanchez 

(2011), αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να εισάγουν 

στοιχεία διασκέδασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μία 

μακρά παράδοση που αντιτίθεται στο συνδυασμό του παιχνιδιού με την εργασία.  Οι 

Ibrahim και Jaafar (2009) υποστηρίζουν ότι αυτό που κάνει να ξεχωρίζει ένα παιχνίδι 

από άλλες διαδικασίες μάθησης είναι το στοιχείο της διασκέδασης, και ως εκ τούτου 

θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι να υπάρχει διασκέδαση.  
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 2.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό να μπορεί να έχει μία εικόνα της 

προόδου των μαθητών του σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, οποτεδήποτε το ζητήσει. Αυτό 

θα μπορούσε να γίνει μέσα από έναν πίνακα ελέγχου όπου ο εκπαιδευτικός θα έχει μία 

συνοπτική εικόνα της πορείας του μαθητή, βλέποντας για παράδειγμα σε ποια 

δραστηριότητα έχει φτάσει, ή σε πόσο χρόνο τελείωσε μία δραστηριότητα ή αν δεν 

κατάφερε να ολοκληρώσει μία δραστηριότητα ή ακόμη σύμφωνα με τον Sancez (2011), 

δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να  έχει πρόσβαση στα «log files» του 

μαθητή. 

 Θεωρούμε ιδιαίτερο πλεονέκτημα ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού να παρέχει 

αυτή τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, γιατί έτσι το παιχνίδι γίνεται πλέον ένα χρήσιμο 

εργαλείο αξιολόγησης στα χέρια του εκπαιδευτικού.    

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων (Level Editor) 

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην ύπαρξη δυνατότητας δημιουργίας νέων 

επιπέδων και δραστηριοτήτων στο παιχνίδι από την πλευρά του εκπαιδευτικού ή και του 

μαθητή. Αν ένα παιχνίδι δίνει αυτή τη δυνατότητα, τότε ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, 

μπορεί να καθορίσει δικές του δραστηριότητες κατάλληλα προσαρμοσμένες στο επίπεδο 

των μαθητών του. Έτσι, μπορεί να προσαρμόσει το παιχνίδι κατάλληλα, στοχεύοντας να 

διδάξει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε συγκεκριμένο κοινό (με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά). Επίσης, το χαρακτηριστικό αυτό, μπορεί να βοηθήσει 

στην ενίσχυση ενός χαρακτηριστικού που πρέπει να έχουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

την μακροζωία (Longevity), που αναλύθηκε παραπάνω (Gibson & Bell, 2013) και η 

οποία ενισχύεται σε περίπτωση που η ποσότητα του περιεχομένου που παρέχει το 

παιχνίδι είναι επαρκής. Επιπλέον, οι  Gibson & Bell (2013), υποστηρίζουν ότι κάποια 

παιχνίδια όπως το Robozzle, παρέχουν υψηλό επίπεδο μακροζωίας μέσω της 

δυνατότητας που παρέχουν στον χρήστη να δημιουργεί νέα επίπεδα. 

 2.11  Πρακτικά Θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης στο παιχνίδι – Μη περιορισμός χρόνου  

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα που προσφέρει το παιχνίδι στον 

παίκτη να παίξει με το παιχνίδι ελεύθερα, για όσο χρόνο επιθυμεί ο παίκτης. Αυτό θα 
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μπορούσε να γίνει για παράδειγμα, στην περίπτωση που το παιχνίδι είναι δωρεάν 

διαθέσιμο μέσω διαδικτύου. Οι Gibson και Bell (2013), υποστηρίζουν ότι οι παίκτες 

μαθαίνουν καλύτερα όταν τους δίνεται η ελευθερία να παίζουν για όσο χρόνο αυτοί 

θέλουν έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι ελεύθερα 

διαθέσιμο μέσω διαδικτύου μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο στα πλαίσια ενός μαθήματος, 

αν λάβουμε υπόψη τον περιορισμό του χρόνου που υπάρχει μέσα στην τάξη, γιατί σ’ 

αυτή την περίπτωση  θα μπορούσε κάποιος μαθητής να συνεχίσει το παιχνίδι από το 

σπίτι του  (Gibson & Bell, 2013). 

ii. Ευχρηστία – Ευκολία Χρήσης (Εκμάθησης)  

Μια άλλη διάσταση είναι η ευχρηστία του παιχνιδιού, η οποία αναφέρεται στο 

κατά πόσο το παιχνίδι είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί από τον παίκτη ή τον 

εκπαιδευτικό, χωρίς να χρειάζεται να αφιερωθεί πολύς χρόνος στην εκμάθηση των 

βασικών του κανόνων. Σύμφωνα με τον Sanchez (2011), η ευχρηστία ενός παιχνιδιού 

εξαρτάται από την ποιότητα της γραφικής διασύνδεσης του παιχνιδιού και διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενός εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Sanchez, 2011). Έτσι, με το κριτήριο αυτό, αξιολογείται κατά 

πόσο το παιχνίδι έχει ένα φιλικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση στον τελικό χρήστη, να εξοικειωθεί γρήγορα με τους 

κανόνες του παιχνιδιού. Ο χρόνος που απαιτείται για να ασχοληθεί κάποιος με το 

παιχνίδι έτσι ώστε να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας του, θα πρέπει να είναι λογικός. 

Επιπλέον, η ευκολία χρήσης ενός παιχνιδιού είναι μία σημαντική παράμετρος που 

βοηθάει στην εμβύθιση του παίκτη και του επιτρέπει να επικεντρωθεί στον κύριο στόχο 

του παιχνιδιού, αποφεύγοντας έτσι να ξοδέψει  χρόνο στο να εξοικειωθεί με τον τρόπο 

χρήσης των στοιχείων του παιχνιδιού (Kiili, 2005). 

iii. Αποθήκευση προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Με το κριτήριο αυτό, αξιολογείται κατά πόσο το παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα 

στον παίκτη να αποθηκεύσει την πρόοδό του στο παιχνίδι, έτσι ώστε να του δίνεται η 

δυνατότητα να μπορεί να συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά 

και να μην είναι αναγκασμένος να αρχίσει το παιχνίδι από την αρχή, επαναλαμβάνοντας 

δραστηριότητες που πέρασε με επιτυχία την τελευταία φορά. 
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iv. Ελληνική γλώσσα – Πολυγλωσσική Υποστήριξη 

Αν το παιχνίδι διατίθεται στην ελληνική γλώσσα, τότε γίνεται πιο προσιτό στους 

μαθητές, αφού ενδεχομένως να υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση των 

δραστηριοτήτων του παιχνιδιού, στην περίπτωση που το παιχνίδι διατίθεται μόνο σε 

άλλη γλώσσα.  Επιπλέον, όσο περισσότερες είναι οι γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο 

ένα παιχνίδι, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  

 2.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα Παιχνιδιού (Desktop, Mobile, Web) 

Η πλατφόρμα που χρειάζεται για να τρέξει ένα παιχνίδι επηρεάζει και τη 

διαθεσιμότητά του (Gibson & Bell, 2013). Ένα παιχνίδι μπορεί να είναι διαθέσιμο με 

διάφορους τρόπους και διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: 

a. Παιχνίδια Desktop, όπου για να τρέξουν χρειάζεται κάποια εγκατάσταση 

σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές. 

b. Παιχνίδια WEΒ, όπου σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι είναι διαθέσιμο 

μέσω ενός browser και δεν απαιτείται κάποια εγκατάσταση σε κάποιο 

υπολογιστή. 

c. Παιχνίδια Mobile, όπου σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι είναι 

διαθέσιμο σε συσκευές Android, σε iPhones, σε smartphones ή σε tablets. 

 

Κάθε πλατφόρμα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έτσι, ένα παιχνίδι που 

είναι διαθέσιμο σε έκδοση Desktop, ενδεχομένως να μην είναι πολύ εύχρηστο για ένα 

σχολείο, αν λάβουμε υπόψη την ανομοιομορφία των σχολικών εργαστηρίων 

πληροφορικής ή και τις χαμηλές δυνατότητες των υπολογιστικών μηχανημάτων που 

συνήθως υπάρχουν στα σχολεία (Gibson & Bell, 2013). Τα παιχνίδια που είναι 

διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, συνήθως είναι πιο εύχρηστα και ευκολότερο να έχει 

κάποιος πρόσβαση σε αυτά, ενώ αν το παιχνίδι διατίθεται και σε έκδοση mobile τότε 

είναι ακόμη πιο εύκολα προσβάσιμα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, όπου είμαστε στην 

εποχή των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones).  

Επομένως, θεωρούμε σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα παιχνίδι να διατίθεται 

μέσω διαδικτύου και να υποστηρίζει σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ Mobile version). 
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ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος  

Με αυτό το κριτήριο αξιολογείται κατά πόσο ένα παιχνίδι μπορεί να τρέξει σε 

όσο το δυνατόν περισσότερα υπολογιστικά συστήματα. Αν ένα παιχνίδι έχει πολύ 

υψηλές απαιτήσεις συστήματος, ενδεχομένως να είναι δύσκολη η χρήση του και 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ένα σχολείο, όπου δεν 

υπάρχει πάντα ομοιομορφία στα υπολογιστικά συστήματα. Το παιχνίδι θα πρέπει να 

μπορεί να τρέχει εύκολα στους υπολογιστές ενός σχολείου ή γενικότερα στις συσκευές 

των μαθητών (Sanchez, 2011). 

iii. Σύγχρονη τεχνολογία  

Αξιολογείται κατά πόσο έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι σύγχρονη τεχνολογία για τη 

δημιουργία του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί με βάση την τρέχουσα 

τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα και από περισσότερους χρήστες.   
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 3 Ανάλυση – Περιγραφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

Στο Κεφάλαιο 3, γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση εννέα εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών που διδάσκουν βασικές έννοιες προγραμματισμού. Τα παιχνίδια 

εντοπίστηκαν ύστερα από αναζήτηση στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο και κρίνεται ότι 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, κάθε 

παιχνίδι περιγράφεται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που προέκυψαν στο Κεφάλαιο 

2 και ταυτόχρονα αξιολογείται κατά πόσο ή σε τι βαθμό ικανοποιεί το κάθε παιχνίδι, 

κάθε κριτήριο αξιολόγησης ξεχωριστά.  

Για την αξιολόγηση κάθε παιχνιδιού, παίξαμε ξεχωριστά με κάθε παιχνίδι, 

προκειμένου να έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων του και να μπορέσει να γίνει η 

αξιολόγησή του. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 3, παρουσιάζονται μία σειρά από πίνακες 

οι οποίοι περιέχουν συνοπτικά για κάθε ένα κριτήριο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα 

(την αξιολόγηση) όλων των παιχνιδιών. Στο τέλος του Κεφαλαίου 3, αναλύονται τα 

βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών. 
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 3.1  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Lightbot (Hour of Code)» 

Το Lightbot Hour of Code, είναι μία έκδοση του παιχνιδιού LightBot, το οποίο 

έχει σχεδιαστεί από τον Danny Yaroslavski ο οποίος έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες 

όπως οι: Electronics Art, Armor Games Inc, Side FX Software κ.α. (Yaroslavski, D., 

2014). Η συγκεκριμένη έκδοση του παιχνιδιού διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο: 

http://www.lightbot.com (Μηχανική παιχνιδιού –Ελευθερία πρόσβασης) και η αρχική 

οθόνη του παιχνιδιού παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-1. 

 

 

Εικόνα 3-1: Αρχική οθόνη εφαρμογής Ligthbot Hour of Code 

 

3.1.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το Lightbot (Hour of Code), είναι ένα παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία των 

puzzle games. 

 

3.1.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Η συγκεκριμένη έκδοση του Lightbot, κρίνεται κατάλληλη για ηλικίες από 9 

ετών και πάνω, με αποτέλεσμα να θεωρείται κατάλληλη τόσο για την πρωτοβάθμια, όσο 

και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (στο Γυμνάσιο κυρίως).  

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

http://www.lightbot.com/
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Το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να 

υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση σχετική με τον προγραμματισμό .   

 

3.1.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Γενικός στόχος του παιχνιδιού, είναι να διδάξει με πρακτικό τρόπο, βασικές 

έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού, μέσα από την ανάλυση και επίλυση 

μικρών προβλημάτων. 

Στόχος του παιχνιδιού είναι επίσης, ο παίκτης να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου 

που σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη 

προγραμμάτων και έναν debugger που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει 

ένα πρόγραμμα, να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το 

εκτελέσει και να δει το αποτέλεσμά του. Δηλαδή, ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή 

του με το παιχνίδι, δεν μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες αλλά  

λειτουργεί όπως ένας προγραμματιστής θα λέγαμε. 

 

3.1.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Βασική ιδέα του παιχνιδιού είναι, ο παίκτης να καθοδηγήσει (προγραμματίσει) 

ένα ρομπότ (avatar) σε μία περιοχή (καμβά) από πλακάκια, τα οποία συνθέτουν ένα 

πάζλ ή έναν λαβύρινθο, προκειμένου το ρομπότ να φωτίσει όλα τα μπλε πλακάκια 

(Σενάριο - Σαφείς στόχοι) .  

 

Εικόνα 3-2: Εικονικός κόσμος Lightbot Hour of Code 
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Στην Εικόνα 3-2 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού. Η οθόνη 

είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Αριστερά βρίσκεται το κεντρικό πάζλ στο οποίο 

καλείται ο παίκτης να προγραμματίσει το ρομπότ και δεξιά εμφανίζεται η περιοχή του 

συντάκτη των εντολών. Κάτω από το πάζλ, υπάρχουν οι εντολές με τις οποίες ο παίκτης 

προγραμματίζει την κίνηση του ρομπότ. 

 Ο συντάκτης αποτελείται από τρεις περιοχές. Την περιοχή ΜΑΙΝ όπου ο 

παίκτης γράφει το κύριο πρόγραμμά του και τις περιοχές PROC1 και PROC2 που είναι ο 

χώρος για τη δημιουργία διαδικασιών. Ο παίκτης τοποθετεί στον συντάκτη εντολές, είτε  

με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop), είτε πατώντας πάνω στο εικονίδιο μιας 

εντολής. Μπορεί επίσης να σβήσει εντολές από το συντάκτη, είτε πατώντας πάνω σε μία 

εντολή στο σημείο που είναι τοποθετημένη, οπότε η εντολή σβήνεται, είτε σέρνοντας 

την εντολή έξω από την περιοχή του συντάκτη. Όταν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, 

πατάει στο πράσινο εικονίδιο με το λευκό βελάκι (εικονίδιο PLAY) και βλέπει το 

ρομπότ να εκτελεί τις εντολές του και να κινείται πάνω στην πίστα. Αν φωτίσουν όλα τα 

μπλε πλακάκια του συγκεκριμένου επιπέδου, το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στο αμέσως 

επόμενο επίπεδο. Αν δε φωτίσουν όλα τα μπλε πλακάκια, ο παίκτης πρέπει να 

τροποποιήσει τις εντολές που έχει γράψει προκειμένου να προχωρήσει.  

 Οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης (Εικόνα 3-3) εμφανίζονται κάτω 

από το πάζλ και έχουν χρώμα γκρι. Σταδιακά και εφόσον ο παίκτης προχωράει σε 

επόμενα επίπεδα, οι εντολές που έχει στη διάθεσή του γίνονται περισσότερες αλλά και 

πιο σύνθετες. Η λειτουργία των εντολών του παιχνιδιού αναλύεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 3-3: Εντολές Lightbot  

 

 προχώρησε: το ρομπότ προχωράει μπροστά ένα πλακάκι. 

 δεξιά: Το ρομπότ στρίβει δεξιά 90 μοίρες και παραμένει στο ίδιο πλακάκι. 

 αριστερά: Το ρομπότ στρίβει αριστερά 90 μοίρες και παραμένει στο ίδιο 

πλακάκι. 
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 πήδα: Το ρομπότ πηδά επάνω ένα πλακάκι, αν το μπροστινό πλακάκι είναι ένα 

επίπεδο πιο ψηλά ή πηδά κάτω ένα πλακάκι αν το μπροστινό πλακάκι είναι ένα 

επίπεδο πιο χαμηλά. 

 άναψε: Το ρομπότ ανάβει το πλακάκι στο οποίο βρίσκεται, αν το πλακάκι έχει 

χρώμα μπλε. 

 P1: Το ρομπότ ξεκινά την εκτέλεση των εντολών που υπάρχουν στην περιοχή 

PROC1. Αφού ολοκληρώσει την εκτέλεση των εντολών της PROC1, επιστρέφει 

στο σημείο όπου έγινε η κλήση της εντολής P1 και συνεχίζει με την επόμενη 

εντολή μετά την εντολή P1. 

 P2: Το ρομπότ ξεκινά την εκτέλεση των εντολών που υπάρχουν στην περιοχή 

PROC2. Αφού ολοκληρώσει την εκτέλεση των εντολών της PROC2, επιστρέφει 

στο σημείο όπου έγινε η κλήση της εντολής P2 και συνεχίζει με την επόμενη 

εντολή μετά την εντολή P2. 

 

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι αρκετά ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να παρέχει 

κίνητρο στον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τα γραφικά 

που συνοδεύουν το παιχνίδι, δημιουργείται ένας όμορφος και ελκυστικός εικονικός 

κόσμος. 

ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι λιτά, με «απαλά» 

χρώματα, είναι δισδιάστατα (2D) και όλα μαζί συνθέτουν ένα ελκυστικό περιβάλλον, 

αρκετά ενδιαφέρον για τους παίκτες του παιχνιδιού. Δε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα εφέ 

κίνησης (animation) και το παιχνίδι περιορίζεται σε απλές κινήσεις του ρομπότ. 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Ο παίκτης ταυτίζεται με το lightbot που αποτελεί και το βασικό avatar του 

παιχνιδιού. Η ύπαρξη ενός ρομπότ (avatar) με το οποίο ο παίκτης ταυτίζεται, δίνει τη 

δυνατότητα στον παίκτη να αισθάνεται ότι έχει μία δική του ταυτότητα στο παιχνίδι. Ο 

παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα από δύο ρομπότ, ένα χρώματος μπλε ή 

ένα χρώματος ροζ. 
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3.1.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι ότι προσφέρει 

τρεις μαθησιακές ενότητες, οργανωμένες κατάλληλα σε ξεχωριστές δραστηριότητες η 

κάθε μία. 

Οι ενότητες του παιχνιδιού είναι οι εξής: 

1. Ενότητα «Βασικά» (Σειριακή εκτέλεση εντολών) 

2. Ενότητα «Διαδικασίες» (Δημιουργία διαδικασιών, κλήση διαδικασιών) 

3. Ενότητα «Βρόχοι» (Δομή επανάληψης με αναδρομική κλήση διαδικασίας) 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Το μαθησιακό περιεχόμενο παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης 

καθώς παίζει με το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες 

τις οποίες αξιοποιεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες 

δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει 

και στα επόμενα επίπεδα. Επίσης, το παιχνίδι κάθε φορά που εισάγει κάποια νέα έννοια, 

επιτρέπει στον παίκτη να εξασκηθεί πάνω σ’ αυτή, γιατί η επόμενη δραστηριότητα που 

ακολουθεί, δεν εισάγει νέες έννοιες, αλλά ουσιαστικά είναι μια πιο σύνθετη 

δραστηριότητα πάνω στην έννοια που παρουσιάστηκε νωρίτερα σε προηγούμενη 

δραστηριότητα.  

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική 

του παιχνιδιού (Game Mechanics). Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

στον παίκτη με ενεργό τρόπο μέσα από την ενασχόληση του με το παιχνίδι. Σύμφωνα με 

τον δημιουργό του παιχνιδιού Danny Yaroslavski, η μηχανική του παιχνιδιού καταλήγει 

να έχει μία σχέση ένα προς ένα με τις προγραμματιστικές έννοιες που διδάσκει το 

παιχνίδι (Danny Yaroslavski, 2014). Το παιχνίδι μαθαίνει στον παίκτη πως δημιουργείται 

ένα πρόγραμμα, βάζοντας τον αρχικά στη λογική της δημιουργίας ενός αλγορίθμου που 

θα επιλύσει το πάζλ του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ο παίκτης δημιουργεί ένα πρόγραμμα 

και το εκτελεί βλέποντας το αποτέλεσμα των εντολών του στην οθόνη, ενώ αν υπάρχουν 

λάθη προχωράει στην διόρθωσή τους. Δηλαδή, το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη να 

εκτελέσει όλα τα βήματα που ακολουθεί ένα προγραμματιστής στην πράξη. Ταυτόχρονα, 

ο παίκτης επιλύοντας τα διάφορα πάζλ, μαθαίνει βασικές προγραμματιστικές έννοιες 
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όπως η σειριακή εκτέλεση εντολών, οι διαδικασίες και οι βρόχοι (Danny Yaroslavski, 

2014).  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας όπου ο χρήστης θα 

ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει. 

v.  Συνεργασία (collaboration) 

Ένα στοιχείο που απουσιάζει από το παιχνίδι, είναι η συνεργασία (collaboration) 

μεταξύ παικτών. Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη, ο οποίος 

ουσιαστικά ταυτίζεται με το ρομπότ που κατευθύνει σε κάθε πάζλ.   

 

3.1.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε τρείς 

μαθησιακές ενότητες. Η πρώτη ενότητα, είναι η ενότητα «Βασικά» και ασχολείται με τη 

σειριακή εκτέλεση εντολών. Η δεύτερη ενότητα, είναι η ενότητα «Διαδικασίες» και 

ασχολείται με τη δημιουργία διαδικασιών αλλά και με τον τρόπο κλήσης τους από το 

κύριο πρόγραμμα. Σε αυτή την ενότητα, ο παίκτης μαθαίνει να χρησιμοποιεί διαδικασίες 

και καλείται να αναγνωρίσει κάποια μοτίβα (πρότυπα), προκειμένου να τα αξιοποιήσει 

στη δημιουργία μίας διαδικασίας. Η τρίτη και τελευταία ενότητα, η ενότητα «Βρόχοι», 

ασχολείται με τη δημιουργία βρόχων επανάληψης μέσα από τη δημιουργία αναδρομικών 

διαδικασιών. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για τον σκοπό του παιχνιδιού και επιπλέον έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες που 

θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 
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Πίνακας 3-1: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Lightbot Hour of Code 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο 

1 Βασικά Σειριακή εκτέλεση Εντολών (Δομή ακολουθίας)  

2 Διαδικασίες Δημιουργία και κλήση διαδικασιών – Τμηματικός 

προγραμματισμός 

3 Βρόχοι Δομή επανάληψης – Αναδρομική κλήση διαδικασίας    

 

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι η έννοια της δομής επανάληψης όπως και στην 

έκδοση Lightbot 2.0, διδάσκεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με την έννοια της 

αναδρομής. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ο παίκτης να εκτελέσει εντολές για 

προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων χρησιμοποιώντας τη δομής επανάληψης «for» ή 

να κάνει επαναληπτική εκτέλεση εντολών χρησιμοποιώντας τη εντολή «while» ή την 

εντολή «repeat until». Εφόσον το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους στον 

προγραμματισμό και ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, θα ήταν προτιμότερο να εισάγει τον 

παίκτη στη δομή επανάληψης παρουσιάζοντας του και τις τρεις δομές επανάληψης που 

αναφέραμε προηγουμένως και να εισάγει την έννοια της αναδρομής σε επόμενα επίπεδα.  

Επιπλέον, το παιχνίδι δεν παρουσιάζει στον παίκτη την έννοια της μεταβλητής ή 

ακόμη και τη δομή επιλογής, και δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τον 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.  

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως σχετικά με τις διδακτικές έννοιες 

που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το παιχνίδι 

Lightbot Hour of Code, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυρίως στο Δημοτικό αλλά και 

στο Γυμνάσιο. Για το δημοτικό κρίνεται ότι το παιχνίδι είναι το πλέον κατάλληλο, 

επειδή όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 9 ετών και 

άνω περίπου. 

Το παιχνίδι επομένως, κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά, κυρίως στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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3.1.7 Δραστηριότητες 

Αρχικά θα γίνει μία μικρή παρουσίαση τριών ενδεικτικών δραστηριοτήτων του 

παιχνιδιού, για να φανεί ο τρόπος που το παιχνίδι παρουσιάζει τις διάφορες 

προγραμματιστικές έννοιες κάθε ενότητας. 

a) Δραστηριότητα για τη σειριακή εκτέλεση Εντολών 

 

Εικόνα 3-4: Οθόνη 6ης δραστηριότητας της κατηγορίας «Βασικά» 

 

Ο παίκτης σε αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 3-4), αφού έχει τοποθετήσει τις 

κατάλληλες εντολές στην περιοχή «MAIN», πατώντας στο πράσινο κουμπί «PLAY», 

βλέπει το ρομπότ να εκτελεί σειριακά τις εντολές της «MAIN» (του κύριου 

προγράμματος), τη μία μετά την άλλη, και να καταφέρνει να φωτίσει όλα τα μπλε 

πλακάκια της δραστηριότητας. Στις προηγούμενες δραστηριότητες, ο παίκτης είχε μάθει 

πώς να χρησιμοποιεί τις πέντε εντολές που έχει στη διάθεση του σε αυτή τη 

δραστηριότητα (προχώρησε, άναψε, αριστερά, δεξιά, πήδα) και εξασκείται στη σειριακή 

εκτέλεση εντολών, τοποθετώντας στη σειρά τη μία μετά την άλλη, δώδεκα διαδοχικές 

εντολές.  

 

b) Δραστηριότητα σχετική με τη χρήση διαδικασίας  

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, ο παίκτης καλείται να αξιοποιήσει την περιοχή 

εντολών της «PROC1» επειδή ο χώρος της περιοχής «MAIN» δεν επαρκεί για να 

τοποθετήσει όλες τις απαραίτητες εντολές που λύνουν το πάζλ. Το παιχνίδι εξηγεί στον 

παίκτη πριν την έναρξη της δραστηριότητας, ότι μπορεί να τοποθετήσει εντολές στην 

περιοχή «PROC1» και εξηγεί επίσης, ότι για να εκτελεστούν αυτές οι εντολές, αρκεί η 
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χρήση της εντολής «P1» σε κάποιο σημείο της «MAIN». Στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (Εικόνα 3-5), ο παίκτης έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν κάποια βήματα 

που επαναλαμβάνονται από το ρομπότ και για την εκτέλεση αυτών των βημάτων, 

τοποθετεί τις αντίστοιχες εντολές στην περιοχή «PROC1». Στη συνέχεια τοποθετεί στην 

περιοχή «MAIN», τις υπόλοιπες εντολές, καλώντας την διαδικασία «PROC1» τρεις 

φορές. 

 

Εικόνα 3-5: Οθόνη 1ης δραστηριότητας της κατηγορίας «Διαδικασίες»  

 

Πατώντας στο κουμπί «PLAY», ο παίκτης βλέπει ότι όταν η εκτέλεση εντολών 

στην περιοχή «ΜΑΙΝ» φτάσει σε εντολή P1, εκτελούνται οι εντολές της «PROC1» και 

όταν ολοκληρωθούν αυτές οι εντολές, η εκτέλεση επιστρέφει στην «ΜΑΙΝ» και το 

πρόγραμμα συνεχίζει με την επόμενη εντολή της «MAIN». Οι εντολές που εκτελούνται 

κάθε φορά ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες με κατάλληλο φωτισμό. Με αυτό τον τρόπο ο 

παίκτης εισάγεται στην έννοια της διαδικασίας αλλά και του τρόπου κλήσης της. Μπορεί 

επίσης να αντιληφθεί ότι οι διαδικασίες είναι ένα μέσο για να πετύχουμε 

επαναχρησιμοποίηση κώδικα.  

 

c) Δραστηριότητα που εισάγει τον παίκτη στην επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών και στην έννοια της αναδρομής 

Το παιχνίδι πριν την έναρξη της δραστηριότητας, εξηγεί στον παίκτη ότι μπορεί 

να δημιουργήσει ένα βρόχο τοποθετώντας την εντολή «P1» στην περιοχή «PROC1», 

οπότε σε αυτή την περίπτωση θα εκτελεί συνέχεια τις εντολές της διαδικασίας 

«PROC1». Ο παίκτης καλείται να δημιουργήσει μία διαδικασία η οποία του επιτρέπει τη 
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χρήση μόνο τριών εντολών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-6, η «MAIN» επιτρέπει την 

τοποθέτηση μόνο μίας εντολής, γεγονός που οδηγεί τον παίκτη στο συμπέρασμα ότι 

αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη  από την P1, η οποία καλεί τη διαδικασίας PROC1. 

 

 

Εικόνα 3-6: Οθόνη 1ης δραστηριότητας της κατηγορίας «Βρόχοι»  

 

Ο παίκτης πρέπει να αντιληφθεί ότι η λύση μπορεί να επιτευχθεί μετά από 

διαδοχικές επαναλήψεις της δυάδας εντολών «προχώρησε», «άναψε». Μετά τη δυάδα 

εντολών «προχώρησε», «άναψε» στη διαδικασία «PROC1», υπάρχει μία αναδρομική 

κλήση της διαδικασίας «PROC1» με χρήση της εντολής «P1», έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

επαναληπτική εκτέλεση των εντολών. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα ο παίκτης 

εισάγεται στην έννοια της δομής επανάληψης και στην έννοια της αναδρομής. 

 

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει ικανοποιητικό αριθμό επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας.  Το παιχνίδι έχει  

τρεις μαθησιακές ενότητές. Η πρώτη ενότητα έχει οκτώ δραστηριότητες, ενώ οι άλλες 

δύο έχουν από έξι δραστηριότητες η κάθε μία, μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται 

σταδιακά όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων ανά 

ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-2. 
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Πίνακας 3-2: Αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα του παιχνιδιού Lightbot Hour 

of Code 

Επίπεδο Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 Βασικά Σειριακή εκτέλεση Εντολών 

(Δομή ακολουθίας)  
8 

2 Διαδικασίες Δημιουργία και κλήση 

διαδικασιών – Τμηματικός 

προγραμματισμός 

6 

3 Βρόχοι Δομή επανάληψης – Αναδρομική 

κλήση διαδικασίας    
6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 20 

 

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Όπως εξηγήσαμε 

νωρίτερα, το παιχνίδι αποτελείται από τρεις ενότητες που η κάθε μία περιλαμβάνει 

ικανοποιητικό αριθμό δραστηριοτήτων αυξανόμενης δυσκολίας.  

Η πρώτη ενότητα, η ενότητα Βασικά, κάνει μία εισαγωγή στη σειριακή εκτέλεση 

εντολών, μέσα από την επίλυση οκτώ διαφορετικών πάζλ. Η δυσκολία των πάζλ αυτής 

της ενότητας αυξάνεται σταδιακά, γιατί ο παίκτης κάθε φορά έχει να αντιμετωπίσει ένα 

πάζλ πιο περίπλοκο σε σχέση με το προηγούμενο. Η δεύτερη ενότητα, η ενότητα 

Διαδικασίες, εισάγει τον παίκτη σταδιακά στη δημιουργία και στον τρόπο χρήσης μίας 

διαδικασίας, αυξάνοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας κάθε δραστηριότητας αλλά και 

του παιχνιδιού γενικότερα. Αρχικά ο παίκτης χρησιμοποιεί μία διαδικασία, αλλά στη 

συνέχεια καλείται να χρησιμοποιήσει και δεύτερη διαδικασία, αυξάνοντας έτσι 

περισσότερο το βαθμό δυσκολίας. Τέλος, η τρίτη ενότητα, η ενότητα Βρόχοι, εισάγει 

τον παίκτη στη έννοια της δομής επανάληψης μέσω της έννοιας της αναδρομής. Κι εδώ 

ο παίκτης αρχικά μπορεί να χρησιμοποιήσει αναδρομικά μόνο μία διαδικασία, ενώ στις 

τελευταίες δύο ενότητες πρέπει να χρησιμοποιήσει και επιπλέον άλλη μία διαδικασία, με 

τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι αποτελείται από δραστηριότητες οι οποίες έχουν 

αυξανόμενη δυσκολία. 
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iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει 

δυσκολία να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης, μέσω κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων πριν από κάποιες 

δραστηριότητες, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Ο παίκτης 

στην πρώτη δραστηριότητα του παιχνιδιού, καθοδηγείται από το παιχνίδι τόσο για να 

τοποθετήσει τις κατάλληλες εντολές στον συντάκτη όσο και για να εκτελέσει το 

πρόγραμμα πατώντας στο πράσινο κουμπί «PLAY». Στο τέλος της δραστηριότητας, το 

παιχνίδι υποδεικνύει πάλι στον παίκτη να πατήσει σε ένα πράσινο κουμπί, ώστε να 

μεταβεί στην επόμενη δραστηριότητα. Έτσι, μπορεί να καταλάβει πολύ γρήγορα πώς 

πρέπει να παίξει σε κάθε δραστηριότητα.  

Επιπλέον, κάθε φορά που ο παίκτης πρέπει να χρησιμοποιήσει μία νέα εντολή, το 

παιχνίδι εμφανίζει κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα πριν την έναρξη της 

δραστηριότητας εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας της εντολής.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες, οι οποίοι 

περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία 

το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-7: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Lightbot Hour of Code 
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Το παιχνίδι παρέχει έναν συντάκτη (Εικόνα 3-7) ο οποίος αποτελείται από τρεις 

περιοχές: 

 την περιοχή MAIN  

 την περιοχή PROC1 

 την περιοχή PROC2 

Κάθε περιοχή είναι ουσιαστικά χωρισμένη σε μικρά τετράγωνα πλαίσια (slots), 

που έχουν μέγεθος ίσο με το μέγεθος των εικονιδίων των εντολών, και τα οποία 

αντιστοιχούν στο μέγιστο αριθμό εντολών που μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή. 

Έτσι, η MAIN έχει 16 κενά πλαίσια, και οι άλλες δύο περιοχές έχουν από 8 κενά 

πλαίσια.  

Ο χρήστης δημιουργεί το πρόγραμμά του, τοποθετώντας εντολές στο συντάκτη, 

είτε με τη μέθοδο σύρε κι άσε είτε πατώντας πάνω στο εικονίδιο μίας εντολής, οπότε η 

εντολή τοποθετείται στην περιοχή του συντάκτη. Στη δεύτερη μέθοδο, πρέπει ο χρήστης 

πριν επιλέξει μία εντολή, να έχει προηγουμένως διαλέξει σε ποια περιοχή του συντάκτη 

θα τοποθετηθεί η εντολή. Αυτό το πετυχαίνει πολύ απλά, πατώντας επάνω στην 

αντίστοιχη περιοχή, οπότε αυτή παίρνει ένα χρώμα διαφορετικό από τις υπόλοιπες και 

είναι πλέον η ενεργή περιοχή του συντάκτη, όπου θα μπουν οι επόμενες εντολές που 

επιλέγει ο χρήστης. Στην Εικόνα 3-7, η ενεργή περιοχή του συντάκτη είναι η περιοχή 

«MAIN». 

Αν ο παίκτης θέλει να σβήσει μία εντολή, μπορεί απλά να τη σύρει με το ποντίκι 

έξω από το συντάκτη, ή μπορεί να πατήσει πάνω στην εντολή του συντάκτη που θέλει να 

διαγράψει και αυτή αφαιρείται αυτόματα, με τις υπόλοιπες εντολές που ήταν μετά την 

εντολή αυτή, να τοποθετούνται αυτόματα στην κατάλληλη θέση. Επίσης, ο παίκτης έχει 

τη δυνατότητα να προσθέσει μία εντολή ανάμεσα σε άλλες αλλά και τη δυνατότητα να 

σβήσει όλες τις εντολές του συντάκτη, πατώντας στο εικονίδιο που παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 3-8. 

 

Εικόνα 3-8: Σβήσιμο όλων των εντολών του συντάκτη του Lightbot Hour of Code 
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 Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας βασικών εννοιών 

προγραμματισμού.   

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

 

Εικόνα 3-9: Ο debugger του Lightbot 2.0 

 

Στο πάνω μέρος της οθόνης του παιχνιδιού υπάρχουν οι επιλογές του debugger 

(Εικόνα 3-9). Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εντολών του παίκτη, ο debugger έχει τη 

μορφή του πράσινου εικονιδίου (PLAY – Έναρξη εκτέλεσης εντολών) της Εικόνας 3-9, 

ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εντολών, έχει τη μορφή του κόκκινου εικονιδίου 

(STOP – Διακοπή εκτέλεσης εντολών). Με το πάτημα του πράσινου εικονιδίου 

«PLAY», ξεκινά η εκτέλεση των εντολών που έχουν τοποθετηθεί στον συντάκτη, ενώ με 

το πάτημα του κόκκινου κουμπιού «STOP» κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εντολών, 

διακόπτεται η εκτέλεση. Ο debugger δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο 

διαφορετικές ταχύτητες εκτέλεσης, με την βοήθεια του τέταρτου εικονιδίου (Δύο 

επιλογές ταχύτητας εκτέλεσης) της Εικόνας 3-9. Αυτό το στοιχείο βοηθάει αρκετά, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος θέλει να εντοπίσει το λάθος που έχει κάνει στις 

εντολές του, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιλέξει την πιο αργή εκτέλεση 

των εντολών και να παρατηρήσει με μεγαλύτερη ευκολία το αποτέλεσμα της εκτέλεσης 

των εντολών που έχει γράψει, αφού η εντολή που εκτελείται κάθε φορά επισημαίνεται με 

ένα λευκό περίγραμμα, για να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.  

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών και δεν λυθεί το πάζλ, ο 

debugger εμφανίζει την τρίτη επιλογή της Εικόνας 3-9 (Επανεκτέλεση εντολών) και ο 

παίκτης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τις εντολές του και στη συνέχεια να τις 
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εκτελέσει εκ νέου, αφού προηγουμένως πατήσει στο πορτοκαλί κουμπί που 

παρουσιάζεται στη Εικόνα 3-9. Διαγνωστικά μηνύματα που να βοηθούν τον παίκτη στον 

εντοπισμό των λαθών του δεν υπάρχουν. 

Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου debugger, 

ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για παιχνίδια σχετικά με τον προγραμματισμό. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων πάζλ του 

παιχνιδιού. 

 

3.1.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  

Στις πρώτες δύο ενότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι ενθαρρύνει τον παίκτη να 

συνεχίσει την προσπάθειά του, εμφανίζοντας κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα τα 

οποία επιβραβεύουν τον παίκτη για την προσπάθειά του. Κάποια από αυτά τα μηνύματα 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-10. Στην τελευταία ενότητα δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

μηνύματα επιβράβευσης. 

 

Εικόνα 3-10: Επιβράβευση του παίκτη στο Lightbot Hour of Code 

 

Επιπλέον, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων μίας 

ενότητας, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη με αντίστοιχο μήνυμα. Στην Εικόνα 3-11 

παρουσιάζονται τα μηνύματα επιβράβευσης που λαμβάνει ο παίκτης, μετά την 

ολοκλήρωση κάθε ενότητας. 
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Εικόνα 3-11: Επιβράβευση του παίκτη στο Lightbot Hour of Code μετά την 

ολοκλήρωση κάθε ενότητας 

 

Ο παίκτης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν λαμβάνει κάποιο σκορ ως 

επιβράβευση της πορείας του. Μόνο όταν ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες του 

παιχνιδιού, στην κεντρική οθόνη του παιχνιδιού, υπάρχει πλέον μία ένδειξη που τον 

πληροφορεί για τον συνολικό αριθμό των εντολών που χρησιμοποίησε στο παιχνίδι. Όσο 

πιο μικρός είναι ο αριθμός των εντολών που χρησιμοποίησε, τόσο καλύτερη θεωρείται η 

βαθμολογία του παίκτη. Στην Εικόνα 3-12, παρουσιάζεται πώς το παιχνίδι απεικονίζει 

τον συνολικό αριθμό των εντολών ενός παίκτη στο παιχνίδι, που ουσιαστικά αντιστοιχεί 

και στη συνολική του βαθμολογία.  

 

Εικόνα 3-12: Συνολική βαθμολογία του παίκτη στο Lightbot Hour of Code μετά την 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού 

ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

 

Εικόνα 3-13: Απεικόνιση προόδου του παίκτη στο Lightbot Hour of Code 
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Το παιχνίδι απεικονίζει την πρόοδο του παίκτη με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, 

παρουσιάζοντάς του, ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει ανά ενότητα. Στην Εικόνα 

3-13 παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι απεικονίζει την πρόοδο ενός παίκτη στην 

πρώτη ενότητα του παιχνιδιού, όπου φαίνεται ότι ο παίκτης έχει ολοκληρώσει τις 

τέσσερις πρώτες δραστηριότητες της ενότητας, ενώ οι άλλες τέσσερις που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, παραμένουν κλειδωμένες. Ο παίκτης μπορεί να μεταβεί σε αυτή την οθόνη 

μέσα από μία ενότητα, επιλέγοντας ένα κουμπί με ένα βελάκι που δείχνει αριστερά και 

το οποίο υπάρχει σε σταθερό σημείο της οθόνης σε όλα τα πάζλ του παιχνιδιού.   

Επιπλέον, το παιχνίδι πληροφορεί τον παίκτη σε ποια ενότητα βρίσκεται και ποια 

είναι η δραστηριότητα που παίζει, εμφανίζοντας σε κάθε δραστηριότητα ένδειξη με τον 

αριθμό της ενότητας και τον αριθμό της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Στην Εικόνα 3-

14, παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι πληροφορεί τον παίκτη, ότι παίζει με την 

τέταρτη δραστηριότητα της πρώτης ενότητας του παιχνιδιού. 

 

Εικόνα 3-14: Εμφάνιση αριθμού δραστηριότητας στο Lightbot Hour of Code 

Όταν ο παίκτης ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι 

τον επιβραβεύει και του δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα πιστοποιητικό με το 

όνομά του, ως επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του 

παιχνιδιού (Εικόνα 3-15). Το πιστοποιητικό έχει τη σφραγίδα του Code.org, γιατί το 

παιχνίδι υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της «Ώρας του Κώδικα». Δίνεται 

επιπλέον η δυνατότητα στον παίκτη, να μοιραστεί το επίτευγμα του αυτό, μέσω 

Facebook ή Twitter. 
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Εικόνα 3-15: Επιτεύγματα στο Lightbot Hour of Code 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Το παιχνίδι δεν παρακινεί τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια καλύτερη 

λύση. Μόνο εφόσον ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες του παιχνιδιού, ο παίκτης 

μπορεί να βλέπει τον συνολικό αριθμό των εντολών του στο παιχνίδι και όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, ο αριθμός των εντολών του, ουσιαστικά αντιστοιχεί και στη 

συνολική του βαθμολογία. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εντολών του παίκτη, 

τόσο καλύτερη θεωρείται και η κατάταξη του παίκτη. 

Επειδή το παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη, να επαναλάβει μία 

δραστηριότητα όσες φορές θέλει, ο παίκτης ολοκληρώνοντας όλες τις δραστηριότητες 

και έχοντας πλέον ενημέρωση για την απόδοσή του στο παιχνίδι, μπορεί αν θέλει, να 

βελτιώσει τη συνολική του βαθμολογία, δίνοντας νέες λύσεις στις δραστηριότητες του 

κάνοντας χρήση λιγότερων εντολών. 

Παρόλη την ελευθερία που έχει ο παίκτης για να επαναλάβει μία δραστηριότητα, 

το παιχνίδι δεν τον παρακινεί προς αυτή την κατεύθυνση, αν και ουσιαστικά τον 

επιβραβεύει σε περίπτωση βελτιωμένης λύσης, εμφανίζοντας μικρότερο αριθμό εντολών. 

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Το παιχνίδι παρέχει βασική ανατροφοδότηση στον παίκτη και όχι έπειτα από 

κάθε ενέργειά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όταν για παράδειγμα ο παίκτης πατήσει 

το πράσινο κουμπί «PLAY» αφού έχει βάλει τις εντολές στον συντάκτη, βλέπει το 

ρομποτάκι να κινείται πάνω στην οθόνη. Κάθε φορά που εισάγει μία νέα εντολή, εξηγεί 

στον παίκτη τον τρόπο χρήσης της εντολής και τη λειτουργία της, αλλά στη συνέχεια 

καθώς προχωράει στις επόμενες δραστηριότητες του παιχνιδιού, σταματά να εμφανίζει 
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ενημερωτικά μηνύματα πριν ή μετά από μία δραστηριότητα. Επίσης, ο debugger του 

παιχνιδιού, δεν εμφανίζει διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση λανθασμένης λύσης.  

Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι το παιχνίδι παρέχει αλληλεπίδραση και 

ανατροφοδότηση, αλλά όχι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Το παιχνίδι παρέχει υποστήριξη (scaffolding) στον παίκτη, κυρίως στην αρχή 

κάθε επιπέδου, όπου τον βοηθάει κάθε φορά που εισάγει μία νέα εντολή ή όταν εισάγει 

μία νέα προγραμματιστική έννοια. Η βοήθεια παρέχεται με τη μορφή συμβουλών, οι 

οποίες εμφανίζονται μέσα από κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα. Στην Εικόνα 3-16, 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι πληροφορεί τον παίκτη, για τον τρόπο 

λειτουργίας δύο νέων εντολών και συγκεκριμένα τη λειτουργία των εντολών «αριστερά» 

και «δεξιά».  

 

Εικόνα 3-16: Παροχή βοήθειας στον παίκτη στο Lightbot Hour of Code 

Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, στην πρώτη δραστηριότητα, καθοδηγεί τον παίκτη 

τόσο στην εξεύρεση της σωστής λύσης, υποδεικνύοντας του ποιες εντολές πρέπει να 

τοποθετήσει στον συντάκτη, όσο και στον τρόπο που μπορεί να εκτελέσει τις εντολές 

που έγραψε, υποδεικνύοντας του σε ποια σημεία της οθόνης πρέπει να πατήσει με το 

ποντίκι, προκειμένου να εκτελεστούν οι εντολές του. Στην Εικόνα 3-17, παρουσιάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι βοηθάει τον παίκτη για να εκτελέσει το πρόγραμμα που 

ετοίμασε. 
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Εικόνα 3-17: Παροχή βοήθειας στον παίκτη στο Lightbot Hour of Code 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-17, το παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη με ένα 

χαρακτηριστικό χεράκι αλλά και εμφανίζοντας το μήνυμα «Εκτέλεση», ότι πρέπει να 

πατήσει στο πράσινο κουμπί, προκειμένου να εκτελεστούν οι εντολές του. 

Δυνατότητα βοήθειας σε κάθε δραστηριότητα του παιχνιδιού δεν υπάρχει. Στις 

δραστηριότητες που υπάρχουν βοηθητικά μηνύματα, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να 

επαναλάβει τα μηνύματα αυτά όποτε θέλει, πατώντας στο κουμπί με το αγγλικό 

ερωτηματικό (?), το οποίο εμφανίζεται συνήθως ψηλά δεξιά στην οθόνη, όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 3-17. 

Επιπλέον, το παιχνίδι δεν εμφανίζει στον παίκτη από την αρχή όλες τις εντολές 

που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά το κάνει σταδιακά καθώς προχωράει το παιχνίδι 

και εισάγει νέες έννοιες. Έτσι ο παίκτης έχει στη διάθεση του αρχικά, μόνο τις εντολές 

που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η επίλυση του πάζλ, αφού δεν έχει 

να διαλέξει ανάμεσα από όλες τις διαθέσιμες εντολές του παιχνιδιού. 

Με την ίδια λογική, το παιχνίδι στην πρώτη ενότητα όπου ασχολείται με τη 

σειριακή εκτέλεση εντολών, δεν εμφανίζει στον συντάκτη τις περιοχές των διαδικασιών 

«PROC1» και «PROC2», αλλά μόνο την περιοχή «MAIN», βοηθώντας έτσι τον παίκτη 

στην επίλυση των πάζλ. Τις περιοχές «PROC1» και «PROC2», τις εμφανίζει σταδιακά 

στη δεύτερη ενότητα, όπου ο παίκτης πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες. 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι επιτρέπει στον παίκτη να επιλέξει με ποια ενότητα θα ξεκινήσει, 

χωρίς να αναγκάζει τον παίκτη να περάσει σειριακά από την πρώτη στην τελευταία 

ενότητα. Αφού επιλέξει ενότητα, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να επιλύσει τις 

δραστηριότητες της, ξεκινώντας από την πρώτη προς την τελευταία. Κάθε φορά που 

λύνει μία δραστηριότητα, ξεκλειδώνει την επόμενη δραστηριότητα της ενότητας. 
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Χρονικός περιορισμός για την επίλυση μίας δραστηριότητας δεν υπάρχει και έτσι ο 

παίκτης μπορεί να κινηθεί με τον δικό του ρυθμό. Όταν ολοκληρώσει όλες τις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού, μπορεί πλέον να επιλέξει ελεύθερα όποια δραστηριότητα 

επιθυμεί, προκειμένου να δώσει ενδεχομένως μία καλύτερη λύση. Έτσι λοιπόν, ο 

παίκτης μπορεί να επαναλάβει κάποιες δραστηριότητες και να βελτιώσει τις γνώσεις που 

ήδη έχει αποκτήσει, ακολουθώντας τη δική του πορεία.  

Επομένως, το παιχνίδι παρέχει στον παίκτη την ελευθερία να λαμβάνει 

αποφάσεις και να χαράσσει τη δική του στρατηγική.  

 

3.1.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποιας λανθασμένης 

επιλογής. Αντίθετα τον υποστηρίζει με διάφορους τρόπους προκειμένου να τον βοηθήσει 

να καταλάβει τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης, ή ακόμη και να λύσει κάποια 

δραστηριότητα όπως αναφέρθηκε και στο κριτήριο της «δομημένης υποστήριξης». 

Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να κινηθεί ελεύθερα κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας δραστηριότητας, χωρίς να 

του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και ανασφάλειας 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 

Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά πιο 

δύσκολες, παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το 

παιχνίδι.  

 

3.1.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάποιου παίκτη 

κεντρικά από κάποιον εκπαιδευτικό. Ένας εκπαιδευτικός που θα ήθελε να δοκιμάσει το 

παιχνίδι στην τάξη και να έχει άμεσα την εικόνα της προόδου των μαθητών του δεν 

μπορεί να το πετύχει. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεμονωμένα από κάθε 

παίκτη ξεχωριστά. 
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ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Πέρα από τις δραστηριότητες των τριών ενοτήτων του παιχνιδιού, δεν υπάρχει 

κάποιος επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων (LEVEL EDITOR), ο οποίος θα έδινε τη 

δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του επίπεδα.  

 

3.1.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα  μέσω διαδικτύου στο σύνδεσμο: 

http://lightbot.com/hocflash.html. 

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και 

κατανοητό. Σε αυτή την κατεύθυνση, βοηθάει ιδιαίτερα ο πολύ απλός συντάκτης 

εντολών αλλά και η υποστήριξη που παρέχει το παιχνίδι στον παίκτη, με αποτέλεσμα να 

μην παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση του παιχνιδιού.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει την πρόοδο του ο παίκτης και 

να συνεχίσει αργότερα απ’ το σημείο που σταμάτησε, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε 

συγκεκριμένο υπολογιστή και φυλλομετρητή, αρκεί να μη γίνει εκκαθάριση του 

ιστορικού και της μνήμης του φυλλομετρητή. Ο φυλλομετρητής του υπολογιστή, 

διατηρεί τις επιδόσεις του παίκτη και το παιχνίδι μπορεί να αποθηκεύσει την πρόοδο και 

επιπλέον παικτών. Στην Εικόνα 3-18, φαίνεται ότι έχει αποθηκευθεί η πρόοδος τριών 

παικτών (Slot1, Slot2 και Slot3). 

 

Εικόνα 3-18: Αποθήκευση προόδου παίκτη στο Lightbot Hour of Code 

http://lightbot.com/hocflash.html


 

47 

Δεν υπάρχει όμως, η δυνατότητα να δημιουργηθεί κάποιος λογαριασμός παίκτη 

που θα διατηρεί μόνιμα την πορεία του παίκτη. 

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

 

Εικόνα 3-19: Πολυγλωσσική υποστήριξη στο Lightbot Hour of Code 

 

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, είναι η πολυγλωσσική 

υποστήριξή του. Το παιχνίδι είναι μεταφρασμένο σε 27 διαφορετικές γλώσσες,  ανάμεσα 

τους και η ελληνική, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-19, γεγονός που το καθιστά 

προσβάσιμο σε μία μεγάλη κοινότητα μαθητών. 

 

3.1.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι είναι μία online web εφαρμογή και δεν διατίθεται σε έκδοση 

Desktop.  Επιπλέον, διατίθεται ελεύθερα για συσκευές iPhone / iPad, αλλά και για 

συσκευές Android.  

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το Lightbot Hour of Code,  μπορεί να τρέξει ακόμη και σε υπολογιστές χαμηλών 

δυνατοτήτων. Το μόνο που απαιτείται για την έκδοση web του παιχνιδιού, είναι ένας 

σύγχρονος φυλλομετρητής στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Adobe Flash Player. 

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το Lightbot Hour of Code, είναι ένα παιχνίδι τεχνολογίας Flash. 
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 3.2  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Lightbot 2.0» 

Το Lightbot 2.0 είναι μία από τις εκδόσεις του παιχνιδιού Lightbot, που έχει 

σχεδιαστεί από τον Danny Yaroslavski ο οποίος έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες 

όπως οι Electronics Art, Armor Games Inc, Side FX Software κ.α. (Yaroslavski, 2014). 

Διατίθεται ελεύθερα online στο σύνδεσμο: http://armorgames.com/play/6061/light-bot-

20 (Μηχανική παιχνιδιού – Ελευθερία πρόσβασης), αλλά είναι ελεύθερα διαθέσιμο 

και σε άλλες ιστοσελίδες σχετικές με παιχνίδια.  

 

Εικόνα 3-20: Αρχική οθόνη παιχνιδιού Lightbot 2.0 

Βασικός στόχος του παιχνιδιού, είναι να διδάξει βασικές προγραμματιστικές 

έννοιες, όπως είναι η σειριακή εκτέλεση εντολών, η εκτέλεση υπό συνθήκη (δομή 

επιλογής), η επαναληπτική εκτέλεση εντολών, η αναδρομή, η κλήση συνάρτησης.  Στην 

Εικόνα 3-20, παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του παιχνιδιού.  

 

3.2.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το Lightbot 2.0 είναι ένα παιχνίδι τεχνολογίας Flash (Μηχανική παιχνιδιού) και 

ανήκει στην κατηγορία των puzzle games. 

 

3.2.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Η έκδοση Lightbot 2.0, φαίνεται  να είναι κατάλληλη για ηλικίες από 11 ετών και 

πάνω. Από το δεύτερο επίπεδο του παιχνιδιού, που γίνεται εισαγωγή στη δομή 

επανάληψης με αναδρομική κλήση συναρτήσεων, ο βαθμός δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων είναι αρκετά υψηλός με κάποιες από τις δραστηριότητες να θεωρούνται 

http://armorgames.com/play/6061/light-bot-20
http://armorgames.com/play/6061/light-bot-20
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αρκετά δύσκολες. Παρόλ’ αυτά, επειδή οι πρώτες δραστηριότητες του πρώτου επιπέδου 

που έχουν σχέση με την ακολουθιακή εκτέλεση εντολών και την κλήση συναρτήσεων 

αλλά και οι αρχικές δραστηριότητες των επόμενων δύο επιπέδων (Recursion και 

Conditionals) δε θεωρούνται πολύ δύσκολες, κρίνεται ότι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, το γεγονός ότι υπάρχει η 

δυνατότητα για δημιουργία νέων επιπέδων στο παιχνίδι, είναι ένα στοιχείο που θα 

μπορούσε να αξιοποιήσει ένας εκπαιδευτικός και να δημιουργήσει νέα επίπεδα 

κατάλληλα προσαρμοσμένα για μικρότερες ηλικίες.  

Κρίνεται, ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφού προηγουμένως οι μαθητές χρησιμοποιήσουν την έκδοση 

«Ligthbot Hour of Code» και αποκτήσουν προηγουμένως εξοικείωση με το παιχνίδι και 

τη λογική του. Στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί η έκδοση Lightbot 2.0 τόσο για να 

εμβαθύνουν οι μαθητές σε ήδη διδαχθείσες έννοιες, όσο και για να μάθουν νέες έννοιες 

όπως η έννοια της δομής επιλογής που δεν καλύπτεται στην έκδοση «Lightbot Hour of 

Code».  

Επομένως, το παιχνίδι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  τόσο στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, θεωρούμε ότι 

θα μπορούσε επιπλέον να χρησιμοποιηθεί και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να 

υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση πάνω στον προγραμματισμό.   

 

3.2.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Γενικός στόχος του παιχνιδιού, είναι να διδάξει με πρακτικό τρόπο βασικές 

έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού μέσα από την ανάλυση και επίλυση μικρών 

προβλημάτων. Επιπλέον, το παιχνίδι στοχεύει να διδάξει συγκεκριμένες 

προγραμματιστικές έννοιες και συγκεκριμένα,  καλύπτει προγραμματιστικές έννοιες 

όπως η δομή ακολουθίας, η δομή επιλογής, η δομή επανάληψης, η έννοια της 

διαδικασίας και η έννοια της αναδρομής (Στόχοι προσανατολισμένοι στην εκμάθηση 

εννοιών προγραμματισμού).  

Στόχος του παιχνιδιού είναι επίσης, ο παίκτης να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου 

που σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη 
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προγραμμάτων και έναν debugger που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει 

ένα πρόγραμμα, να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το 

εκτελέσει και να δει το αποτέλεσμά του. Δηλαδή ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή 

του με το παιχνίδι δεν μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες αλλά  

λειτουργεί όπως ένας προγραμματιστής θα λέγαμε. 

 

3.2.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Βασική ιδέα του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να καθοδηγήσει (προγραμματίσει) 

ένα ρομπότ (avatar) σε μία περιοχή (καμβά) από πλακάκια, τα οποία συνθέτουν ένα 

πάζλ ή έναν λαβύρινθο, προκειμένου το ρομπότ να φωτίσει όλα τα μπλε πλακάκια 

(Σενάριο- Σαφείς στόχοι) .  

Για να προγραμματίσει το ρομπότ ο παίκτης, απαιτείται η εφαρμογή διάφορων 

προγραμματιστικών εννοιών, όπως είναι η σειριακή εκτέλεση εντολών, οι εντολές 

ελέγχου, η κλήση συναρτήσεων, η αναδρομική εκτέλεση, η δομή επανάληψης.  

 

Εικόνα 3-21: Εικονικός κόσμος Lightbot 2.0 

 

Στην Εικόνα 3-21 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού. Αριστερά 

βρίσκεται το κεντρικό πάζλ στο οποίο καλείται ο παίκτης να προγραμματίσει το ρομπότ 

κάθε φορά και δεξιά βρίσκονται οι διαθέσιμες εντολές του παίκτη και η περιοχή του 

συντάκτη των εντολών. Οι διαθέσιμες εντολές βρίσκονται επάνω δεξιά, ενώ ο 

συντάκτης ακριβώς από κάτω.   

Ο παίκτης τοποθετεί στον συντάκτη, σε κατάλληλη σειρά, μία ακολουθία από 

σύμβολα - εικονίδια τα οποία αντιστοιχούν το καθένα σε μία προκαθορισμένη εντολή. 
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Στη συνέχεια, πατάει το κουμπί RUN (που αντιστοιχεί στον debugger του παιχνιδιού) 

και βλέπει στην οθόνη το ρομπότ να εκτελεί τις εντολές του. Αν φωτίσουν όλα τα μπλε 

πλακάκια της συγκεκριμένης πίστας (στην Εικόνα 3-21 υπάρχει μόνο ένα μπλε πλακάκι), 

τότε το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Αν δε φωτίσουν όλα τα 

μπλε πλακάκια, ο παίκτης πρέπει να τροποποιήσει τις εντολές που έχει γράψει 

προκειμένου να προχωρήσει.  

Ο παίκτης μπορεί να δώσει εντολή στο ρομπότ να προχωρήσει μπροστά, να 

πηδήξει, να στρίψει, να φωτίσει ένα μπλε πλακάκι, να κάνει κλήση της συνάρτησης F1, 

να κάνει κλήση της συνάρτησης F2, να διακόψει την εκτέλεση μίας συνάρτησης και να 

εκτελέσει εντολές υπό συνθήκη.    

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν οι επιλογές του debugger, η λειτουργία του 

οποίου αναλύεται παρακάτω, αλλά και επιπλέον δύο ενδείξεις που ενημερώνουν τον 

παίκτη για τον αριθμό των εντολών που χρησιμοποίησε και τον αριθμό κλήσεων των 

εντολών που έγιναν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας λύσης. 

 Οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης (Εικόνα 3-22) εμφανίζονται κάθε 

φορά στο επάνω μέρος της οθόνης (πάνω δεξιά) και έχουν χρώμα γκρι. Σταδιακά και 

εφόσον ο παίκτης προχωράει σε επόμενα επίπεδα, οι εντολές που έχει στη διάθεσή του 

γίνονται περισσότερες αλλά και πιο σύνθετες. Η λειτουργία των εντολών του παιχνιδιού 

αναλύεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 3-22: Εντολές Lightbot 2.0 

 

 Εμπρός: Το ρομπότ κινείται ένα πλακάκι μπροστά, εφόσον αυτή η κίνηση δεν το 

βγάζει έξω από τα όρια της πίστας και εφόσον το επόμενο πλακάκι είναι στο ίδιο 

ύψος – επίπεδο με αυτό που βρίσκεται το ρομπότ. 

 Δεξιά: Το ρομπότ στρίβει δεξιά 90 μοίρες και παραμένει στο ίδιο πλακάκι. 

 Αριστερά: Το ρομπότ στρίβει αριστερά 90 μοίρες και παραμένει στο ίδιο 

πλακάκι. 
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 Άλμα: Το ρομπότ πηδά μπροστά ένα πλακάκι εφόσον το μπροστινό του πλακάκι 

είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά ή μερικά επίπεδα πιο χαμηλά. 

 Φώτισε: Το ρομπότ ανάβει το πλακάκι στο οποίο βρίσκεται αν το πλακάκι έχει 

χρώμα μπλε. Αν το πλακάκι είναι πράσινο τότε το ρομπότ μεταφέρεται στο 

πράσινο πλακάκι που συνδέεται με αυτό όπως φαίνεται στην εκάστοτε πίστα.  Αν 

το πλακάκι είναι μπλε ή μωβ ή πορτοκαλί τότε το σώμα του ρομπότ αλλάζει σε 

αυτό το χρώμα. Εάν το σώμα του ρομπότ είναι σε κάποιο από αυτά τα τρία 

χρώματα τότε το σώμα του ρομπότ αλλάζει στο αρχικό γκρι χρώμα. 

 F1: Το ρομπότ ξεκινά την εκτέλεση των εντολών που υπάρχουν στον καμβά στην 

περιοχή function1. Αφού ολοκληρώσει την εκτέλεση των εντολών της function1, 

επιστρέφει στο σημείο όπου σταμάτησε στην ακολουθία εντολών (εκεί που έγινε 

η κλήση της F1) και συνεχίζει με την επόμενη εντολή μετά την εντολή F1. 

 F2: Το ρομπότ ξεκινά την εκτέλεση των εντολών που υπάρχουν στην περιοχή 

function2 του καμβά. Αφού ολοκληρώσει την εκτέλεση των εντολών της 

function2, επιστρέφει στο σημείο όπου σταμάτησε στην ακολουθία εντολών (εκεί 

που έγινε η κλήση της F2) και συνεχίζει με την επόμενη εντολή μετά την εντολή 

F2. 

 Διακοπή – Break: Το ρομπότ σταματά την εκτέλεση της τρέχουσας μεθόδου και 

επιστρέφει πίσω στο σημείο όπου έγινε η κλήση της συγκεκριμένης μεθόδου. Αν 

η μέθοδος είναι η MAIN τότε το ρομπότ σταματά την εκτέλεση. 

 Αλλαγή χρώματος εντολής: μπορείτε να χρωματίσετε μία εντολή τοποθετώντας 

την πρώτα στον καμβά εντολών και στη συνέχεια με τη βοήθεια αυτής της 

επιλογής πατώντας διαδοχικά πάνω στην εντολή, της δίνετε το επιθυμητό χρώμα. 

Το ρομπότ θα εκτελέσει την εντολή αυτή μόνο αν έχει το επιθυμητό χρώμα το 

συγκεκριμένο πλακάκι ή αν το ρομπότ έχει το ίδιο χρώμα. Για παράδειγμα η 

εντολή  , θα εκτελεστεί μόνο αν το ρομπότ έχει χρώμα μπλε. 

 

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι αρκετά ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να παρέχει 

κίνητρα στον παίκτη να ασχοληθεί με το παιχνίδι. 
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ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι λιτά, αλλά ποιοτικά και το παιχνίδι δε 

συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερα εφέ. Τα χρώματα δεν είναι ιδιαίτερα ζωηρά, και  

χρησιμοποιούνται δισδιάστατα (2D) γραφικά. 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Η ύπαρξη ενός ρομπότ (avatar) με το οποίο ο παίκτης ταυτίζεται, είναι αρκετά 

καλή επιλογή. Δυνατότητα επιλογής avatar δεν υπάρχει. 

 

3.2.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι ότι προσφέρει 

τέσσερις μαθησιακές ενότητες οργανωμένες κατάλληλα με ένα σύνολο από έξι 

δραστηριότητες  η κάθε μία.   

Το παιχνίδι περιλαμβάνει  τέσσερα επίπεδα – μαθησιακές ενότητες: 

1. Basics (Βασικό επίπεδο – Σειριακή εκτέλεση εντολών – κλήση συναρτήσεων) 

2. Recursion (Αναδρομή – δομή επανάληψης) 

3. Conditionals (δομή επιλογής) 

4. Expert (συνδυασμός όλων των προηγούμενων εννοιών) 

 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα σετ από έξι δραστηριότητες. Το μαθησιακό 

περιεχόμενο παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης καθώς παίζει με το 

παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες, τις οποίες τις 

αξιοποιεί προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες δραστηριότητες. Με αυτό 

τον τρόπο τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει και στα επόμενα επίπεδα. 

Επίσης, το παιχνίδι κάθε φορά που εισάγει κάποια νέα έννοια, επιτρέπει στον παίκτη να 

εξασκηθεί πάνω σ’ αυτή, γιατί η επόμενη δραστηριότητα που ακολουθεί δεν εισάγει νέες 

έννοιες αλλά ουσιαστικά είναι μια πιο σύνθετη δραστηριότητα πάνω στην έννοια που 

παρουσιάστηκε νωρίτερα σε προηγούμενη δραστηριότητα.  

Επίσης, αν και ο παίκτης έχει την ελευθερία να προσπεράσει κάποια ή κάποιες 

δραστηριότητες ή ακόμη και κάποια ενότητα και να μην ακολουθήσει μία γραμμική 

πορεία μέσα στο παιχνίδι, είναι καλό να περάσει σταδιακά τις δραστηριότητες με τη 
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σειρά που παρουσιάζονται, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη σχετικά με 

τις προγραμματιστικές έννοιες που παρουσιάζονται.  

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης,  μπορούμε να πούμε ότι το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game 

Mechanics). Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό 

τρόπο, μέσα από την ενασχόληση του παίκτη με το παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο παίκτης 

μαθαίνει την έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών, τοποθετώντας διαδοχικά 

εικονίδια από εντολές στον συντάκτη και στη συνέχεια βλέπει το αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης στην οθόνη. Πέρα από την εσωτερική ενσωμάτωση του περιεχομένου μέσα 

στις δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι φέρνει τον παίκτη σε επαφή με τον 

τρόπο δημιουργίας ενός προγράμματος αφού του παρέχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη αποκλειστικά με οπτικό τρόπο, να τον 

διορθώσει σε περίπτωση  λάθους, και να τον εκτελέσει με τη βοήθεια του debugger.  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας όπου ο χρήστης θα 

ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει.  

v.  Συνεργασία (collaboration) 

Ένα στοιχείο που απουσιάζει από το παιχνίδι, είναι η συνεργασία (collaboration) 

μεταξύ παικτών. Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη ο οποίος 

ουσιαστικά ταυτίζεται με το ρομπότ που κατευθύνει σε κάθε πάζλ.   

 

3.2.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε τέσσερις 

μαθησιακές ενότητες. Η πρώτη ενότητα, η ενότητα Basics, κάνει μία εισαγωγή στη 

σειριακή εκτέλεση εντολών και στην κλήση συναρτήσεων – διαδικασιών. Η δεύτερη 

ενότητα, η ενότητα Recursion, εισάγει τον παίκτη σταδιακά στη δομή επανάληψης μέσω 

της έννοιας της αναδρομής. Η τρίτη ενότητα, η ενότητα Conditionals, αυξάνει ακόμη 
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περισσότερο την πολυπλοκότητα και το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, εισάγοντας τον 

παίκτη στην έννοια της δομής επιλογής, αλλά και στη διακοπή εκτέλεσης κάποιας 

συνάρτησης. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα του παιχνιδιού, η ενότητα Expert, είναι 

συνδυασμός όλων των εννοιών που περιλαμβάνονται στα προηγούμενα επίπεδα και 

αυξάνει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας.  

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για τον σκοπό του παιχνιδιού και επιπλέον έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες του 

παιχνιδιού που θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-3 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

Πίνακας 3-3: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Lightbot 2.0 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο 

1 Basics Σειριακή εκτέλεση Εντολών (Δομή ακολουθίας) – 

Χρήση συναρτήσεων  

2 Recursion Δομή επανάληψης – Αναδρομική κλήση συνάρτησης 

3 Conditionals Δομή επιλογής (Simple if) – Διακοπή εκτέλεσης 

αναδρομικής συνάρτησης με χρήση της εντολής Break    

4 Expert Συνδυασμός όλων των προγραμματιστικών εννοιών που 

διδάχθηκαν στα προηγούμενα επίπεδα.  

 

Το παιχνίδι καλύπτει ικανοποιητικά την έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών 

(δομή ακολουθίας), τη δομή επανάληψης με την αναδρομική εκτέλεση συναρτήσεων, τη 

δομή επιλογής, και συγκεκριμένα την απλή Αν (simple if). Υποστηρίζει επίσης και 

χρήση συναρτήσεων, εισάγοντας έτσι τον παίκτη στον τμηματικό προγραμματισμό.  

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι η έννοια της δομής επανάληψης διδάσκεται 

αποκλειστικά σε συνάρτηση με την έννοια της αναδρομής. Δεν υπάρχει για παράδειγμα 

η δυνατότητα ο παίκτης να εκτελέσει εντολές για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων 

χρησιμοποιώντας τη δομής επανάληψης «for» ή να κάνει επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών χρησιμοποιώντας τη εντολή «while» ή την εντολή «repeat until». Θεωρούμε ότι 

το παιχνίδι εφόσον απευθύνεται σε αρχάριους στον προγραμματισμό, θα έπρεπε να 

εισάγει τον παίκτη στη δομή επανάληψης παρουσιάζοντας του και τις τρεις δομές 

επανάληψης που αναφέραμε προηγουμένως και  να εισάγει την έννοια της αναδρομής σε 

επόμενα επίπεδα. 
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Επιπλέον, το παιχνίδι δεν παρουσιάζει στον παίκτη την έννοια της μεταβλητής 

και δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τον αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμό.  

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως σχετικά με τις διδακτικές έννοιες 

που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το Lightbot 

2.0 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (είτε στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο). Για το δημοτικό, κρίνεται όπως 

αναφέρθηκε και στο κριτήριο 3.2.2.i (Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου), ότι το 

παιχνίδι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, αφού προηγουμένως οι μαθητές χρησιμοποιήσουν την έκδοση «Ligthbot 

Hour of Code» αλλά και με τη δημιουργία νέων επιπέδων από τον εκπαιδευτικό, 

αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει το παιχνίδι για δημιουργία νέων επιπέδων. 

Επίσης, το παιχνίδι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση για την εισαγωγή των πρωτοετών φοιτητών σε βασικές έννοιες 

προγραμματισμού. 

Το παιχνίδι επομένως κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διδακτική 

πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά. 

  

3.2.7 Δραστηριότητες 

Αρχικά θα γίνει μία μικρή παρουσίαση τεσσάρων ενδεικτικών δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού για να φανεί ο τρόπος που το παιχνίδι παρουσιάζει τις διάφορες 

προγραμματιστικές έννοιες 

a)  Δραστηριότητα για τη σειριακή εκτέλεση Εντολών 

 

Εικόνα 3-23: Οθόνη 2ης δραστηριότητας της κατηγορίας Basics 
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Ο παίκτης σε αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 3-23), αφού έχει τοποθετήσει τις 

κατάλληλες εντολές στην «MAIN METHOD», πατώντας στο κουμπί «RUN» βλέπει το 

ρομπότ να εκτελεί σειριακά τις εντολές της «MAIN METHOD» (του κύριου 

προγράμματος), τη μία μετά την άλλη, και να καταφέρνει να φωτίσει το ένα και 

μοναδικό μπλε πλακάκι της δραστηριότητας. Στην προηγούμενη δραστηριότητα αυτού 

του επιπέδου, ο παίκτης είχε στη διάθεσή του μόνο τις εντολές «Βήμα εμπρός» και 

«Φώτισε» ενώ σε αυτή τη δραστηριότητα ο παίκτης μαθαίνει επιπλέον και τις εντολές 

«στρίψε αριστερά» και «στρίψε δεξιά».    

b) Δραστηριότητα σχετική με τη χρήση συνάρτησης  

Σε αυτή την δραστηριότητα ο παίκτης καλείται να αξιοποιήσει τις έτοιμες 

εντολές της περιοχής «FUNCTION1». Οι εντολές της συνάρτησης «FUNCTION1» είναι 

έτοιμες και το παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη να χρησιμοποιήσει την εντολή F1 στο 

πρώτο κενό πλαίσιο της «MAIN METHOD», όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-24 και να 

εκτελεστούν έτσι, οι εντολές της συνάρτησης. Ο παίκτης πρέπει να καταλάβει ότι αν 

εκτελεστεί το  σετ εντολών της «FUNCTION1» τρεις φορές, τότε το ρομπότ θα φωτίσει 

το μπλε πλακάκι. 

 

Εικόνα 3-24: Οθόνη 5ης δραστηριότητας της κατηγορίας Basics  

 

Επιπλέον, η περιοχή «ΜΑΙΝ METHOD» επιτρέπει τη χρήση μόνο πέντε το πολύ 

εικονιδίων, οδηγώντας έτσι τον παίκτη στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να λύσει το πάζλ 

αν δε χρησιμοποιήσει τις έτοιμες εντολές της περιοχής «FUNCTION1». Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 3-24, στην περιοχή «MAIN METHOD» γίνεται κλήση της «FUNCTION1» 

τρεις φορές. Πατώντας στο κουμπί «RUN», ο παίκτης βλέπει ότι, όταν  η εκτέλεση στη 

«ΜΑΙΝ METHOD» φτάσει σε εντολή F1, εκτελούνται οι εντολές της «FUNCTION1» 
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και όταν ολοκληρωθούν αυτές οι εντολές, η εκτέλεση επιστρέφει στην «ΜΑΙΝ 

METHOD» και το πρόγραμμα συνεχίζει με την επόμενη εντολή της «MAIN 

METHOD». Με αυτό τον τρόπο ο παίκτης εισάγεται στην έννοια της κλήσης 

συνάρτησης αλλά και της επαναχρησιμοποίησης κώδικα.  

 

c) Δραστηριότητα που εισάγει τον παίκτη στην επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών και στην έννοια της αναδρομής 

Σε αυτή την δραστηριότητα ο παίκτης καλείται να δημιουργήσει μία συνάρτηση 

η οποία του επιτρέπει να τοποθετήσει μόνο τρεις εντολές. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-

25, η «MAIN METHOD» επιτρέπει την τοποθέτηση μόνο μίας εντολής, γεγονός που 

οδηγεί τον παίκτη στο συμπέρασμα ότι αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την κλήση 

της συνάρτησης F1. 

 

 

Εικόνα 3-25: Οθόνη 1ης δραστηριότητας της κατηγορίας Recursion (Αναδρομή)  

 

Επιπλέον, το παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη να τοποθετήσει ως τελευταία 

εντολή της «FUNCTION1» την εντολή F1, εισάγοντας με αυτό τον τρόπο τον παίκτη 

στην έννοια της αναδρομής.  Ο παίκτης πρέπει να αντιληφθεί ότι η λύση μπορεί  να 

επιτευχθεί μετά από διαδοχικές επαναλήψεις της δυάδας εντολών «Βήμα Εμπρός» - 

«Φώτισε». Μετά την δυάδα εντολών «Βήμα Εμπρός» - «Φώτισε», υπάρχει μία κλήση 

στη συνάρτηση «FUNCTION1» με την εντολή «F1», δηλαδή υπάρχει μία αναδρομική 

κλήση της συνάρτησης «FUNCTION1», έτσι ώστε να επιτευχθεί η επαναληπτική 

εκτέλεση των εντολών. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα ο παίκτης μπορεί να 

καταλάβει την έννοια της δομής επανάληψης και την έννοια της αναδρομής. 
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d) Δραστηριότητα που εισάγει τον παίκτη στην έννοια της δομής επιλογής 

 

Εικόνα 3-26: Οθόνη 1ης δραστηριότητας της κατηγορίας Conditional  

Σε αυτή την δραστηριότητα (Εικόνα 3-26), ο παίκτης καλείται να δημιουργήσει 

μία συνάρτηση η οποία του επιτρέπει να τοποθετήσει μόνο τέσσερις εντολές. Ο παίκτης 

έχοντας ασχοληθεί σε προηγούμενες δραστηριότητες με την επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών και με την αναδρομική κλήση μίας συνάρτησης μπορεί να καταλάβει ότι και 

εδώ θα υπάρχει αναδρομική κλήση της «FUNCTION1» και επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών. Οι εντολές που εκτελεί επαναληπτικά το ρομπότ, όπως φαίνεται στη λύση που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-26 , είναι οι τρεις εντολές στην περιοχή «FUNCTION1» : 

1. Βήμα εμπρός  

2. Φώτισε 

3. Αν είσαι σε μωβ πλακάκι, τότε στρίψε δεξιά 90 μοίρες. 

Η τέταρτη εντολή, η F1, χρησιμοποιείται για να γίνει αναδρομική κλήση της 

«FUNCTION1». Μάλιστα, η δραστηριότητα προτρέπει τον παίκτη να τοποθετήσει την 

εντολή «Στρίψε δεξιά 90 μοίρες» και να την αλλάξει σε μωβ χρώμα,  για να εκτελεστεί 

μόνο στην περίπτωση που το ρομπότ βρίσκεται σε μωβ πλακάκι. Με αυτό τον τρόπο το 

παιχνίδι εισάγει τον παίκτη στην έννοια της δομής επιλογής.  

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει ικανοποιητικό αριθμό επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας.  Το παιχνίδι έχει 

τέσσερα επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν στις τέσσερις μαθησιακές ενότητές του. Κάθε 

επίπεδο έχει από έξι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται σταδιακά το 
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εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-4. 

Πίνακας 3-4: Αριθμός δραστηριοτήτων παιχνιδιού Lightbot 2.0 ανά ενότητα 

Επίπεδο Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 Basics Σειριακή εκτέλεση Εντολών 

(Δομή ακολουθίας) – Χρήση 

συναρτήσεων  

6 

2 Recursion Δομή επανάληψης – Αναδρομική 

κλήση συνάρτησης 

6 

3 Conditionals Δομή επιλογής (Simple if) – 

Διακοπή εκτέλεσης αναδρομικής 

συνάρτησης με χρήση της 

εντολής Break    

6 

4 Expert Συνδυασμός όλων των 

προγραμματιστικών εννοιών που 

διδάχθηκαν στα προηγούμενα 

επιπεδα.  

6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 24 

 

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Όπως εξηγήσαμε 

νωρίτερα, το παιχνίδι αποτελείται από τέσσερις ενότητες που η κάθε μία περιλαμβάνει 

έξι δραστηριότητες αυξανόμενης δυσκολίας.  

Η πρώτη ενότητα, η Basics, κάνει μία εισαγωγή στη σειριακή εκτέλεση εντολών 

και στην κλήση συναρτήσεων – διαδικασιών. Η δεύτερη ενότητα, η Recursion, εισάγει 

τον παίκτη σταδιακά στη δομή επανάληψης μέσω της έννοιας της αναδρομής. Η τρίτη 

ενότητα, η Conditionals, αυξάνει ακόμη περισσότερο την πολυπλοκότητα και το βαθμό 

δυσκολίας του παιχνιδιού εισάγοντας τον παίκτη στην έννοια της δομής επιλογής αλλά 

και τη διακοπή εκτέλεσης κάποιας συνάρτησης. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα του 

παιχνιδιού, η ενότητα Expert είναι συνδυασμός όλων των εννοιών που περιλαμβάνονται 

στα προηγούμενα επίπεδα και αυξάνει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας, αφού ο 



 

61 

παίκτης καλείται να αντιμετωπίσει αρκετά πιο δύσκολες δραστηριότητες, που 

συνδυάζουν όλα όσα έμαθε προηγουμένως. 

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει 

δυσκολία να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Για 

παράδειγμα, το παιχνίδι δεν επιτρέπει στον παίκτη να τοποθετήσει εντολές στα μωβ 

πλαίσια του συντάκτη παρά μόνο στα γκρι. Το παιχνίδι περιλαμβάνει εννέα εντολές οι 

οποίες έχουν σαφή λειτουργία. Ο παίκτης μπορεί να ενημερωθεί για τον τρόπο 

λειτουργίας μίας εντολής οποτεδήποτε θέλει, κάνοντας χρήση του εικονιδίου της 

βοήθειας του παιχνιδιού. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το παιχνίδι χαρακτηρίζεται 

από σαφείς κανόνες οι οποίοι περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι 

να παίξει με σχετική ευκολία το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-27: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Lightbot 2.0 
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Το παιχνίδι παρέχει έναν συντάκτη (Εικόνα 3-27) ο οποίος αποτελείται από τρεις 

περιοχές: 

 την περιοχή MAIN METHOD 

 την περιοχή FUNCTON1 

 την περιοχή FUNCTON2 

Κάθε περιοχή αποτελείται από κενά πλαίσια (slots), τα οποία αντιστοιχούν στο 

μέγιστο αριθμό εντολών που μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή. Έτσι, η MAIN 

METHOD έχει 16 κενά πλαίσια, και οι άλλες δύο περιοχές έχουν από 8 κενά πλαίσια.  

Ο παίκτης τοποθετεί με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» τα εικονίδια των εντολών που 

επιθυμεί επάνω στα γκρι πλαίσια του συντάκτη και δημιουργεί το πρόγραμμά του. 

Μπορεί επίσης, να επιλέξει μία από τις τρεις περιοχές του συντάκτη και αυτή τότε θα 

γίνει η ενεργή περιοχή του συντάκτη, οπότε στη συνέχεια τοποθετεί εντολές στην ενεργή 

περιοχή όχι με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» αλλά πατώντας απλά πάνω στο εικονίδιο μίας 

εντολής. Στην Εικόνα 3-27, ενεργή είναι η περιοχή «MAIN» και το χρώμα της είναι 

διαφορετικό από αυτό των άλλων περιοχών του συντάκτη. Για να διαγράψει μία εντολή 

ο παίκτης, αρκεί να τη σύρει έξω από τον συντάκτη. Τέλος, μπορεί να σβήσει όλες τις 

εντολές του συντάκτη, πατώντας στην επιλογή «CLEAR COMMANDS», κάτω δεξιά 

στην οθόνη. 

 Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας βασικών εννοιών 

προγραμματισμού.   

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

Εικόνα 3-28: Ο debugger του Lightbot 2.0 

Στο κάτω μέρος της οθόνης του παιχνιδιού υπάρχουν οι επιλογές του debugger 

(Εικόνα 3-28). Με το πάτημα του κουμπιού RUN ξεκινά η εκτέλεση των εντολών που 

έχουν τοποθετηθεί στον συντάκτη ενώ με το πάτημα του BREAK κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εντολών, διακόπτεται η εκτέλεση. Ο debugger δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέξουμε ανάμεσα από τρεις διαφορετικές ταχύτητες εκτέλεσης μέσω των επιλογών 

της περιοχής «SYSTEM CLOCK». Αυτό το στοιχείο βοηθάει αρκετά, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που κάποιος θέλει να εντοπίσει το λάθος που έχει κάνει στις εντολές του, 
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οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιλέξει την πιο αργή εκτέλεση των εντολών και 

να παρατηρήσει με μεγαλύτερη ευκολία το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των εντολών που 

έχει γράψει, αφού η εντολή που εκτελείται κάθε φορά, επισημαίνεται με ένα φωτεινό 

κίτρινο περίγραμμα για να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. 

Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου debugger, 

ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για παιχνίδια σχετικά με τον προγραμματισμό. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων πάζλ – 

δραστηριοτήτων του παιχνιδιού. 

 

3.2.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  

 

Εικόνα 3-29: Αξιολόγηση του κώδικα του παίκτη 

Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης, υπάρχουν δύο ενδείξεις (Εικόνα 3-29), που 

δείχνουν για κάθε λύση που έγραψε ο παίκτης πόσες εντολές έχει χρησιμοποιήσει αλλά 

και πόσες κλήσεις των εντολών έχουν γίνει κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης 

εκτέλεσης. Όσο λιγότερες εντολές χρησιμοποιήσει ο παίκτης τόσο καλύτερη θα είναι η 

κατάταξή του στο τέλος. Αυτό συμβαίνει γιατί με λιγότερες εντολές και λιγότερες 

κλήσεις εντολών, ο κώδικας που έγραψε ο παίκτης, θεωρείται πιο ευκρινής, πιο 

αποδοτικός και κομψός θα λέγαμε, οπότε ο παίκτης λαμβάνει μικρότερο αριθμό 

εντολών, που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε υψηλότερη «βαθμολογία» (ουσιαστικά ο 

αριθμός εντολών του παίκτη, αντιστοιχεί και στη βαθμολογία του, με τον μικρότερο 

αριθμό να αντιστοιχεί σε καλύτερη βαθμολογία).  

Με αυτό τον τρόπο παρέχεται κάποιου είδους επιβράβευση, αλλά γίνεται και 

κάποιου είδους αξιολόγηση του κώδικα που έχει γράψει ο παίκτης, αφού στο παιχνίδι 

δεν υπάρχει κάποιος άλλος ιδιαίτερος τρόπος, μέσω του οποίου αξιολογείται – 

επιβραβεύεται  η προσπάθεια του παίκτη. Αυτό που λείπει από το παιχνίδι, μπορούμε να 

πούμε ότι είναι η επιβράβευση μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας ή ενός 

επιπέδου, με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, όπως για παράδειγμα με κάποιο σκορ ή κάποιου 

είδους βραβείο.  Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα παιχνίδι.  
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ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

 

Εικόνα 3-30: Αρχική οθόνη Lightbot2.0 μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση κάποιον 

δραστηριοτήτων 

Κάθε φορά που ο χρήστης τελειώνει με επιτυχία μία ενότητα, το παιχνίδι τον 

οδηγεί στην κεντρική οθόνη, όπου ο χρήστης μπορεί να δει πλέον, ποιες δραστηριότητες 

έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, αποκομίζοντας έτσι, μία εικόνα για την πρόοδό του 

(Εικόνα 3-30). Ταυτόχρονα, με την μετάβαση στην κεντρική οθόνη, το παιχνίδι με τη 

βοήθεια κάποιων εφέ και συγκεκριμένα κάποιων πυροτεχνημάτων, επιβραβεύει τον 

παίκτη για το επίτευγμα του. Η εικόνα της προόδου του παίκτη φαίνεται από το 

χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα που αποκτούν οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-30. Βέβαια, ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει οποτεδήποτε 

θελήσει στην κεντρική οθόνη, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρώσει κάποια ενότητα, και 

να δει έτσι την πρόοδό του από την κεντρική οθόνη. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει 

μία εικόνα της συνολικής προόδου του αλλά και των επιτευγμάτων του.  

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Το παιχνίδι επίσης, δεν παρακινεί τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια 

καλύτερη λύση. Βέβαια ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να δώσει τη δική του ξεχωριστή 

λύση και σε περίπτωση καλύτερης λύσης, το παιχνίδι θα τον ενημερώσει στο κάτω δεξιά 

μέρος της οθόνης, για τον αριθμό των εντολών που έχει χρησιμοποιήσει αλλά και πόσες 

κλήσεις έχουν γίνει. Ο παίκτης επί της ουσίας «βαθμολογείται» με ποιο χαμηλό αριθμό 

εντολών σε περίπτωση καλύτερης λύσης (καλύτερη θεωρείται η λύση με τον μικρότερο 

αριθμό εντολών, όπως εξηγήθηκε στο κριτήριο 3.2.8.i «Επιβράβευση»), αλλά δεν 

υπάρχει κάποιο κίνητρο ή επιβράβευση για να επιδιώξει κάποια καλύτερη λύση.  
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Θετικό είναι το γεγονός, ότι κάθε δραστηριότητα δεν λύνεται με μοναδικό 

τρόπο, επιτρέποντας έτσι στον κάθε παίκτη να πειραματιστεί ελεύθερα και να επιλύσει 

το κάθε πρόβλημα με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.  

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Το παιχνίδι παρέχει σε ικανοποιητικό βαθμό ανατροφοδότηση στον παίκτη 

έπειτα σχεδόν από κάθε ενέργειά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όταν για παράδειγμα 

ο παίκτης πατήσει το κουμπί «RUN», αφού έχει βάλει τις εντολές στον συντάκτη, βλέπει 

το ρομποτάκι να κινείται πάνω στην οθόνη. Επίσης, όταν ο παίκτης δεν δώσει μία σωστή 

λύση, το αντιλαμβάνεται βλέποντας στην οθόνη να μην έχουν φωτίσει όλα τα μπλε 

πλακάκια. Ιδιαίτερα στις δραστηριότητες του παιχνιδιού οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

«TUTORIAL», το παιχνίδι καθοδηγεί τον παίκτη πώς να προχωρήσει, εμφανίζοντάς του 

κάποια κίτρινα βελάκια, που του υποδεικνύουν πως πρέπει να ενεργήσει έπειτα από κάθε 

ενέργεια που κάνει. Επιπλέον, πριν από κάθε δραστηριότητα εμφανίζεται ένα μήνυμα 

που προσπαθεί να προϊδεάσει τον παίκτη για την επόμενη δραστηριότητα.  Μπορούμε να 

πούμε λοιπόν, ότι το παιχνίδι παρέχει συνεχή αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση, 

ενημερώνοντας τον παίκτη σχεδόν κάθε φορά για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.    

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Ένα άλλο στοιχείο του παιχνιδιού είναι η υποστήριξη που παρέχει στον παίκτη 

(scaffolding). Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει σχετικό κουμπί βοήθειας το οποίο 

πληροφορεί τον παίκτη για τη λειτουργία κάθε διαθέσιμης εντολής (Εικόνα 3-31). 

 

Εικόνα 3-31: Οθόνη βοήθειας του παιχνιδιού Lightbot2.0 
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Επιπλέον, κάποια από τα επίπεδα του παιχνιδιού χαρακτηρίζονται με την ένδειξη 

«TUTORIAL» επειδή έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Σε αυτά τα επίπεδα, το παιχνίδι 

παρέχει βοήθεια στον παίκτη, σχετικά με τον τρόπο χρήσης της γραφικής διασύνδεσης 

του παιχνιδιού, αλλά και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των νέων εντολών. Στην 

οθόνη εμφανίζονται κίτρινα βέλη που υποδεικνύουν στον παίκτη ποια εντολή πρέπει να 

χρησιμοποιήσει και που πρέπει να την τοποθετήσει στον συντάκτη, όπως φαίνεται στις 

Εικόνες 3-32 και 3-33. 

 

 

Εικόνα 3-32: Υπόδειξη για χρήση της εντολής F1 στο LightBot 2.0 

 

  

Εικόνα 3-33: Υπόδειξη για τοποθέτηση της εντολής F1 στον συντάκτη του LightBot 

2.0 

 

Οι παραπάνω εικόνες (Εικόνα 3-32 και Εικόνα 3-33), είναι από την πέμπτη 

δραστηριότητα του επιπέδου Basics, όπου εδώ ο χρήστης εισάγεται στην έννοια της 

συνάρτησης. Το παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη να χρησιμοποιήσει την εντολή F1, να 

την τοποθετήσει στην πρώτη θέση του συντάκτη και στη συνέχεια, του φωτίζει τις 

έτοιμες εντολές της συνάρτησης FUNCTION1. Ο χρήστης έτσι, καταλαβαίνει ότι με τη 

χρήση της εντολής F1 στην περιοχή «MAIN METHOD» του συντάκτη, θα ακολουθήσει 
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η εκτέλεση των εντολών της συνάρτησης «FUNCTION1». Τα εκπαιδευτικά επίπεδα 

(TUTORIAL) εμφανίζονται όποτε ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει μία καινούρια 

εντολή ή όποτε ο χρήστης πρέπει να έρθει σε επαφή με κάποια νέα έννοια. Με αυτό τον 

τρόπο, η χρήση της γραφικής διασύνδεσης του παιχνιδιού γίνεται ακόμη πιο εύκολη για 

τον χρήστη (ευχρηστία).  

 

 

Εικόνα 3-34: Σταδιακή ενεργοποίηση εντολών 

 

Επιπλέον, οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης (Εικόνα 3-34) 

εμφανίζονται κάθε φορά στο επάνω μέρος της οθόνης (πάνω δεξιά) και έχουν χρώμα 

γκρι ή μωβ. Ο παίκτης μπορεί αρχικά να χρησιμοποιήσει μόνο τις εντολές που έχουν 

γκρι χρώμα, ενώ οι μωβ εντολές είναι κλειδωμένες. Σταδιακά, καθώς προχωράει σε 

επόμενα επίπεδα, οι εντολές που έχει στη διάθεσή του γίνονται περισσότερες αλλά και 

πιο σύνθετες. Με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι βοηθάει τον παίκτη στην εύρεση της λύσης, 

μιας και ο παίκτης περιορίζεται κάθε φορά στη χρήση μόνο των απαραίτητων εντολών.     

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι επιτρέπει στον παίκτη να επιλέξει με ποια ενότητα θα ξεκινήσει, 

χωρίς να αναγκάζει τον παίκτη να περάσει σειριακά από την πρώτη στην τελευταία 

ενότητα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος παίκτης έχει εξοικείωση με βασικές έννοιες 

προγραμματισμού, θα μπορούσε να προσπεράσει κάποιες δραστηριότητες που είναι 

αρκετά απλές,  όπως για παράδειγμα κάποιες δραστηριότητες της πρώτης ενότητας. 

Αφού επιλέξει ενότητα, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να επιλύσει τις 

δραστηριότητες της, ξεκινώντας από την πρώτη προς την τελευταία. Κάθε φορά που 

λύνει μία δραστηριότητα, ξεκλειδώνει την επόμενη δραστηριότητα της ενότητας. 

Χρονικός περιορισμός για την επίλυση μίας δραστηριότητας δεν υπάρχει και έτσι ο 

παίκτης μπορεί να κινηθεί με τον δικό του ρυθμό. Όταν ολοκληρώσει κάποια 

δραστηριότητα, μπορεί να την επαναλάβει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, προκειμένου να 

δώσει ενδεχομένως μία καλύτερη λύση ή και να βελτιώσει τις γνώσεις που ήδη έχει 

αποκτήσει.  

Επομένως, το παιχνίδι παρέχει στον παίκτη την ελευθερία να λαμβάνει 

αποφάσεις και να χαράσσει τη δική του πορεία και στρατηγική.   
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3.2.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποιας λανθασμένης 

επιλογής. Αντίθετα τον υποστηρίζει με διάφορους τρόπους προκειμένου να τον βοηθήσει 

να καταλάβει τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης, ή ακόμη και να λύσει κάποια 

δραστηριότητα (στις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτικές - Tutorial). 

Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να κινηθεί ελεύθερα κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας δραστηριότητας, χωρίς να 

του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και ανασφάλειας. 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 

Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά πιο 

δύσκολες, παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το 

παιχνίδι.  

 

3.2.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάποιου παίκτη 

κεντρικά από κάποιον εκπαιδευτικό. Ένας εκπαιδευτικός που θα ήθελε να δοκιμάσει το 

παιχνίδι στην τάξη και να έχει άμεσα την εικόνα της προόδου των μαθητών του, δεν 

μπορεί να το πετύχει. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεμονωμένα από κάθε 

παίκτη ξεχωριστά. 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Πέρα από τα τέσσερα επίπεδα διαβαθμισμένης δυσκολίας που παρέχει το 

παιχνίδι, υπάρχει και ένας επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων (LEVEL EDITOR) όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 3-35, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

δημιουργήσει τα δικά του πάζλ. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί μέσω της ενότητας 

«USER LEVEL», να κοινοποιήσει το πάζλ που έχει φτιάξει στο κοινό, μέσω του δικτύου 

της κατασκευάστριας εταιρείας (Armor Games) αλλά και να παίξει με πάζλ άλλων 

παικτών .  
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Εικόνα 3-35: Αρχική οθόνη εφαρμογής – LEVEL EDITOR 

 

Μερικές από τις επιλογές του «LEVEL EDITOR» είναι οι εξής: 

 Επιλογή χρώματος περιβάλλοντος. 

 Αποθήκευση επιπέδου. 

 Φόρτωση αποθηκευμένου επιπέδου. 

 Διαγραφή επίπεδου. 

 Διαμοιρασμός επιπέδου με μέλη της κοινότητας της Armor Games 

(ιδιοκτήτριας εταιρείας). 

 Διαμοιρασμός επιπέδου μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου. 

 Επιλογή slots που θα έχει στη διάθεσή του ο παίκτης σε κάθε 

δραστηριότητα. 

 Επιλογή εντολών που θα έχει στη διάθεσή του ο παίκτης σε κάθε 

δραστηριότητα. 

 Παροχή βοήθειας με επεξήγηση των λειτουργιών και δυνατοτήτων του 

«LEVEL EDITOR». 

Όπως γνωρίζουμε, ο προγραμματισμός στηρίζεται στη δημιουργικότητα και η 

δυνατότητα αυτή του παιχνιδιού κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, το 

στοιχείο αυτό μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο και σε εκπαιδευτικούς που θα θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι στο μάθημά τους, αφού θα μπορούν να δημιουργήσουν τις 

δικές τους δραστηριότητες κατάλληλα προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των μαθητών 

τους.  
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3.2.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο: 

http://armorgames.com/play/6061/light-bot-20, αλλά είναι ελεύθερα διαθέσιμο και σε 

άλλες ιστοσελίδες σχετικές με παιχνίδια. 

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και 

κατανοητό. Σε αυτό βοηθάει ιδιαίτερα ο πολύ πετυχημένος συντάκτης εντολών αλλά και 

η δομημένη υποστήριξη που παρέχει το παιχνίδι με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται 

ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση του παιχνιδιού.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα σε έναν παίκτη να αποθηκεύσει την πρόοδο του 

και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε, εφόσον βέβαια προηγουμένως έχει κάνει 

εγγραφή στην ιστοσελίδα της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παιχνιδιού, στον σύνδεσμο 

https://armorgames.com/register. Κατά την εγγραφή, ζητείται επιβεβαίωση ότι το 

υποψήφιο μέλος είναι ηλικίας 13 ετών και πάνω. Αυτός ο περιορισμός, θα μπορούσε να 

ξεπεραστεί για μία σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν ο εκπαιδευτικός που 

θέλει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι, δημιουργούσε μόνος του λογαριασμούς για τους 

μαθητές του, και τους μοίραζε τα στοιχεία πρόσβασης.  

Η δυνατότητα αποθήκευσης προόδου του παίκτη, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν 

λάβουμε υπόψη ότι στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου μιας διδακτικής ώρας στο 

σχολείο, είναι δύσκολο να μπορέσουν να ολοκληρωθούν πολλές δραστηριότητες από 

κάποιο μαθητή. Αν ένας μαθητής θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι από το σπίτι, το παιχνίδι  

αποθηκεύει την πρόοδο του και έτσι μπορεί να συνδεθεί οποτεδήποτε θέλει και να 

συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.  

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

Ελληνική λειτουργικότητα δεν υποστηρίζεται. Η γλώσσα του παιχνιδιού και όλα 

τα μηνύματα είναι στα αγγλικά. 

 

 

http://armorgames.com/play/6061/light-bot-20
https://armorgames.com/register


 

71 

3.2.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι μπορεί να το παίξει κάποιος μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη 

έκδοση δεν διατίθεται σε έκδοση Desktop ή Mobile.  

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το Lightbot 2.0 μπορεί να τρέξει ακόμη και σε υπολογιστές χαμηλών 

δυνατοτήτων. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας σύγχρονος φυλλομετρητής, στον οποίο 

έχει εγκατασταθεί το Adobe Flash Player. Επειδή πολλές σύγχρονες συσκευές δεν 

υποστηρίζουν την τεχνολογία Flash, θα ήταν προτιμότερο σε κάποια επόμενη έκδοση 

του παιχνιδιού να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία HTML5, για να είναι προσβάσιμο και 

από τις κινητές συσκευές.  

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το Lightbot 2.0 είναι ένα παιχνίδι τεχνολογίας Flash.  
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 3.3  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Lighbot 1.0» 

Το παιχνίδι LightBot 1.0 αποτελεί την αρχική έκδοση του παιχνιδιού LightBot. 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο http://armorgames.com/play/2205/light-

bot. Στην Εικόνα 3-36, παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του παιχνιδιού. 

 

 

Εικόνα 3-36: Αρχική οθόνη εφαρμογής Lightbot 1.0 

 

Στη συνέχεια, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις κυριότερες διαφορές αυτής της 

έκδοσης σε σχέση με τις άλλες δύο (Lightbot Hour of Code και Lightbot 2.0), οι οποίες 

έχουν ήδη αναλυθεί και περιγραφεί. 

 

3.3.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Η έκδοση Lightbot 1.0, φαίνεται  να είναι κατάλληλη για ηλικίες από 11 ετών και 

πάνω.  

 

3.3.4 Σενάριο – παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

ii. Εικονικός κόσμος – ποιότητα γραφικών 

Στην Εικόνα 3-37 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού Lightbot 1.0.  

 

http://armorgames.com/play/2205/light-bot
http://armorgames.com/play/2205/light-bot
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Εικόνα 3-37: Εικονικός κόσμος παιχνιδιού Lightbot 1.0 

 

3.3.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι δεν είναι οργανωμένο σε μαθησιακές ενότητες. Οι δραστηριότητες 

παρουσιάζονται με σειριακό τρόπο, εισάγοντας σταδιακά διαφορετικές έννοιες, αλλά δεν 

υπάρχουν ξεχωριστές μαθησιακές ενότητες. 

 

3.3.6 Περιεχόμενο 

i. Κατάλληλο μαθησιακό περιεχόμενο 

Το παιχνίδι προσφέρει δώδεκα (12) διαφορετικές δραστηριότητες και καλύπτει 

τη σειριακή εκτέλεση εντολών και τη χρήση συναρτήσεων. 

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Το παιχνίδι κρίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην πρωτοβάθμια όσο 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το παιχνίδι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

3.3.7 Δραστηριότητες 

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

Ο debugger δεν έχει επιλογές ταχύτητας. Δεν ξεχωρίζουν οι εντολές που 

εκτελούνται από τις υπόλοιπες.  
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3.3.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  

Το παιχνίδι ενημερώνει τον παίκτη σε κάθε δραστηριότητα για το συνολικό 

αριθμό εντολών που έχει χρησιμοποιήσει. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εντολών, 

τόσο καλύτερη θεωρείται και η βαθμολογία του παίκτη, όπως ακριβώς και στο Lightbot 

2.0 αλλά και στο LightBot Hour of Code. 

Το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη μόνο όταν τελειώσει με επιτυχία και τις 12 

δραστηριότητες, εμφανίζοντας διαδοχικά τις οθόνες που παρουσιάζονται στις Εικόνες 3-

38 και 3-39. 

 

Εικόνα 3-38: Επιβράβευση του παίκτη στο Lightbot 1.0 μετά τη 12
η
 δραστηριότητα 

 

 

Εικόνα 3-39: Τελική επιβράβευση του παίκτη στο Lightbot 1.0 

 

ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

Δεν υπάρχουν επιτεύγματα και ο παίκτης δεν μπορεί να έχει εικόνα της 

συνολικής του προόδου. Μόνο καθώς ολοκληρώνει μία δραστηριότητα, ενημερώνεται 
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για τον αύξων αριθμό τη επόμενης δραστηριότητας, από ένα σύντομο μήνυμα που 

εμφανίζεται πριν την έναρξη της. 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Το παιχνίδι επίσης, δεν παρακινεί τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια 

καλύτερη λύση.  

Ο παίκτης δεν μπορεί να επαναλάβει μία δραστηριότητα που έχει ολοκληρώσει, 

παρά μόνο να παίξει από την αρχή όταν τελειώσει το παιχνίδι. 

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Το παιχνίδι παρέχει βασική ανατροφοδότηση στον παίκτη. Δεν εμφανίζει 

μηνύματα σε περίπτωση λανθασμένης ενέργειας. Ουσιαστικά ο παίκτης λαμβάνει 

ανατροφοδότηση μόνο όταν βλέπει το ρομπότ να κινείται, αφού προηγουμένως ο 

παίκτης έχει πατήσει το κουμπί «GO». Επίσης, ο debugger του παιχνιδιού δεν εμφανίζει 

διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση λανθασμένης λύσης.  

Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι το παιχνίδι παρέχει ελάχιστη αλληλεπίδραση και 

ανατροφοδότηση. 

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Το παιχνίδι παρέχει υποστήριξη στον παίκτη (scaffolding). Κάθε φορά που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέα εντολή, το παιχνίδι την φωτίζει για να ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει σύντομες οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των 

νέων εντολών. Αυτή η λειτουργία παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-40. 

 

Εικόνα 3-40:Παροχή βοήθειας στο Lightbot 1.0 

Στην ίδια εικόνα φαίνεται επίσης, πώς το παιχνίδι εξηγεί στον παίκτη με 

κατάλληλο μήνυμα, ότι για να εκτελεστούν οι εντολές του, πρέπει να πατηθεί το κουμπί 

«GO!».   
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Ο παίκτης έχει στη διάθεση του από την αρχή όλες τις εντολές του παιχνιδιού, σε 

αντίθεση με τις άλλες δύο εκδόσεις που αναλύθηκαν νωρίτερα, όπου το παιχνίδι 

ξεκλείδωνε σταδιακά τις εντολές, για να περιορίσει τον παίκτη στη χρήση μόνο των 

απαραίτητων εντολών και να τον βοηθήσει έτσι στην επίλυση των πάζλ. 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το κριτήριο αυτό δεν ικανοποιείται από το παιχνίδι. Ο παίκτης είναι 

υποχρεωμένος να λύσει σταδιακά όλες τις δραστηριότητες του παιχνιδιού τη μία μετά 

την άλλη. Δυνατότητα να επαναλάβει ο παίκτης κάποια δραστηριότητα που έλυσε 

προηγουμένως δεν υπάρχει. Ο παίκτης δεν μπορεί να πλοηγηθεί σε κάποια άλλη 

δραστηριότητα αλλά ούτε και να οδηγηθεί στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού με κάποιο 

στοιχείο της γραφικής διασύνδεσης, παρά μόνο μπορεί να κάνει ανανέωση (refresh) στον 

φυλλομετρητή και έτσι να οδηγηθεί στο αρχικό μενού του παιχνιδιού. Από εκεί δίνεται η 

δυνατότητα να φορτώσει ένα παιχνίδι, αλλά αυτό ουσιαστικά οδηγεί τον παίκτη στην 

τελευταία δραστηριότητα που δεν κατάφερε να λύσει. 

 Επομένως, το παιχνίδι δεν παρέχει στον παίκτη την ελευθερία να λαμβάνει 

αποφάσεις και να χαράσσει τη δική του πορεία και στρατηγική.  

   

3.3.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο: 

http://armorgames.com/play/2205/light-bot , αλλά είναι ελεύθερα διαθέσιμο και σε άλλες 

ιστοσελίδες σχετικές με παιχνίδια. 

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι αρκετά εύχρηστο και 

κατανοητό.  

Ένα στοιχείο που απουσιάζει από το παιχνίδι, είναι η παρουσία ενός στοιχείου 

γραφικής διασύνδεσης, που θα έδινε τη δυνατότητα για μετάβαση στο αρχικό μενού του 

παιχνιδιού, με ταυτόχρονη έξοδο από την τρέχουσα δραστηριότητα.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

http://armorgames.com/play/2205/light-bot
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Το παιχνίδι δε δίνει τη δυνατότητα σε έναν παίκτη να αποθηκεύσει την πρόοδο 

του και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Ο φυλλομετρητής κρατάει κάποια 

στοιχεία, με αποτέλεσμα αν κάποιος παίκτης παίξει το παιχνίδι σε έναν υπολογιστή, να 

μπορεί να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά, με την 

προϋπόθεση να μην έχει γίνει εκκαθάριση της μνήμης του φυλλομετρητή. 

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

Ελληνική λειτουργικότητα δεν υποστηρίζεται. Η γλώσσα του παιχνιδιού και όλα 

τα μηνύματα είναι στα αγγλικά. 
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 3.4  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Run Marco!» 

Το παιχνίδι Run Marco είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι περιπέτειας (adventure 

game) που έχει ως στόχο να διδάξει βασικές προγραμματιστικές έννοιες. Είναι ένα 

παιχνίδι που ξεκίνησε ως ιδέα από τον Έλληνα προγραμματιστή Κώστα Καρολεμέα, 

όταν θέλησε να φέρει τον πεντάχρονο γιο του κοντά στον τρόπο προγραμματισμού των 

υπολογιστών και συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο εργαλείο (Δημουλάς, 

2014).  

Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (Προφίλ 

εκπαιδευόμενου), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από οποιονδήποτε 

αρχάριο στον προγραμματισμό που θέλει να μάθει βασικές έννοιες προγραμματισμού.  

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα, στον σύνδεσμο www.allcancode.com/web και 

το μόνο που χρειάζεται για να τρέξει σωστά, είναι ένας σύγχρονος φυλλομετρητής. 

Επιπλέον, διατίθεται ελεύθερα για συσκευές iPhone αλλά και για συσκευές Android 

(Σύγχρονη Τεχνολογία). Το παιχνίδι αναβαθμίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 

προστίθενται σταδιακά επιπλέον δυνατότητες. Στην Εικόνα 3-41 παρουσιάζεται η αρχική 

σελίδα του παιχνιδιού, στην οποία οδηγούμαστε από τον σύνδεσμο 

www.allcancode.com/web. 

 

Εικόνα 3-41: Αρχική σελίδα της εφαρμογής Run Marco 

 

3.4.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το παιχνίδι «Run Marco!» είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, και ανήκει στην 

κατηγορία των παιχνιδιών περιπέτειας (adventure game). Ανήκει επίσης, στην κατηγορία 

των puzzle games. 

http://www.allcancode.com/web
http://www.allcancode.com/web


 

79 

 

3.4.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Η συγκεκριμένη έκδοση  του παιχνιδιού «Run Marco!», έχει  σχεδιαστεί για 

παιδιά ηλικίας από έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών περίπου. Αργότερα, που θα προστεθούν 

και επιπλέον δυνατότητες, ενδεχομένως το παιχνίδι να απευθύνεται και σε μεγαλύτερες 

ηλικίες. 

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το παιχνίδι «Run Marco!», όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ξεκίνησε έχοντας 

ως στόχο τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών σε μικρές ηλικίες κυρίως, 

οπότε απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να υπάρχει κάποια 

προηγούμενη γνώση στον προγραμματισμό.   

 

3.4.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Γενικός στόχος του παιχνιδιού είναι να διδάξει βασικές προγραμματιστικές 

έννοιες. Συγκεκριμένα,  καλύπτει προγραμματιστικές έννοιες όπως η δομή ακολουθίας, η 

δομή επιλογής και η δομή επανάληψης (Στόχοι προσανατολισμένοι στην εκμάθηση 

εννοιών προγραμματισμού). Σε επόμενη έκδοση του παιχνιδιού θα καλύπτονται και 

άλλες έννοιες όπως η έννοια της μεταβλητής, οι δομές δεδομένων, οι συναρτήσεις και η 

έννοια του αλγορίθμου. 

Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες αναγνώρισης 

προτύπων (π.χ στις ασκήσεις δομής επανάληψης, μέσω επαναλαμβανόμενων μοτίβων), 

αλλά και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Στόχος επίσης του παιχνιδιού είναι, να αποκτήσει ο παίκτης αντίληψη του τρόπου 

που σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη 

προγραμμάτων και ένα debugger, που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει 

ένα πρόγραμμα, να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το 

εκτελέσει και να δει το αποτέλεσμά του.  

 

3.4.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 
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Βασική ιδέα του παιχνιδιού (Σενάριο) είναι ο παίκτης να καθοδηγήσει 

(προγραμματίσει) έναν ήρωα, τον Marco (ή τη Sophia), μέσα σε ένα δάσος στο οποίο 

έχει χαθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του όπου βρίσκονται οι 

φίλοι του. Σε κάθε πίστα του παιχνιδιού, ο παίκτης προγραμματίζει κατάλληλα τον 

Marco, έτσι ώστε να κινηθεί πάνω σε ένα μονοπάτι από πλακάκια προκειμένου να 

φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πίστας, το οποίο είναι ένα πλακάκι με χρώμα 

κίτρινο για να ξεχωρίζει από τα άλλα (Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων).  

 

 

Εικόνα 3-42: Εικονικός κόσμος Run Marco! 

 

Στην Εικόνα 3-42, παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού. Αριστερά 

βρίσκεται η περιοχή του συντάκτη των εντολών, όπου ο παίκτης τοποθετεί τις εντολές 

που θα καθοδηγήσουν τον Marco. Η περιοχή του συντάκτη περιλαμβάνει μία λευκή 

περιοχή όπου τοποθετούνται οι εντολές του παίκτη, και ακριβώς δεξιά από την περιοχή 

αυτή, υπάρχουν οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης. Οι εντολές του παίκτη 

έχουν τη μορφή πλακιδίων, όπου το κάθε πλακίδιο αντιστοιχεί σε μία αυστηρά 

καθορισμένη ενέργεια - εντολή. Δεξιά του συντάκτη υπάρχει η πίστα του παιχνιδιού. Η 

πίστα είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από πλακάκια, που όλα μαζί σχηματίζουν το 

μονοπάτι πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο ήρωας του παιχνιδιού. Ο Marco βρίσκεται 

πάνω σε ένα πλακάκι, το σημείο εκκίνησης, και σε κάθε πίστα του παιχνιδιού πρέπει να 

φτάσει στο πλακάκι με το κίτρινο χρώμα.    

Ο παίκτης τοποθετεί στο συντάκτη, με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop), 

σε κατάλληλη σειρά, τα εικονίδια των εντολών που πρέπει να εκτελεστούν,  προκειμένου 
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ο Marco να φτάσει στο κίτρινο πλακάκι. Όταν ο παίκτης τοποθετήσει τις εντολές στο 

συντάκτη, πατάει το πράσινο κουμπί με το λευκό βελάκι στο εσωτερικό του (εικονίδιο 

play, που αντιστοιχεί στον debugger του παιχνιδιού) και βλέπει στην οθόνη τον Marco 

να εκτελεί τις εντολές του και να κινείται πάνω στο μονοπάτι, ενώ ταυτόχρονα βλέπει 

ποια εντολή εκτελείται κάθε φορά, αφού η εντολή αυτή, φωτίζεται και ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες. Εφόσον ο Marco καταφέρει και φτάσει στο κίτρινο πλακάκι της πίστας, το 

παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο παίκτης πρέπει να 

αλλάξει τις εντολές που έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 

 Οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης (Εικόνα 3-43) εμφανίζονται κάθε 

φορά στο δεξί τμήμα του συντάκτη και ομαδοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία τους. 

Έτσι, οι εντολές «προχώρα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά»  και «πήδα 

μπροστά» έχουν χρώμα μπλε, οι εντολές επανάληψης έχουν χρώμα πορτοκαλί, και οι 

εντολές της δομής επιλογής έχουν χρώμα σκούρο πορτοκαλί. Σταδιακά και εφόσον ο 

παίκτης προχωράει σε επόμενα επίπεδα, οι εντολές που έχει στη διάθεσή του γίνονται 

περισσότερες αλλά και πιο σύνθετες. Η λειτουργία των εντολών του παιχνιδιού 

αναλύεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3-43: Οι εντολές του παιχνιδιού Run Marco! 

 

 Προχώρα μπροστά: Ο ήρωας του παιχνιδιού προχωράει ένα βήμα (πλακάκι) 

μπροστά. 

 Στρίψε αριστερά: Ο ήρωας του παιχνιδιού στρίβει αριστερά 90 μοίρες. 

 Στρίψε δεξιά: Ο ήρωας του παιχνιδιού στρίβει δεξιά 90 μοίρες. 

 Πήδα μπροστά: Ο ήρωας του παιχνιδιού κάνει ένα άλμα και προσπερνάει το 

εμπόδιο ή το κενό πλακάκι που υπάρχει μπροστά του.  

 Επανάλαβε Χ φορές: Εκτελούνται Χ φορές επαναληπτικά, οι εντολές που 

τοποθετούνται μέσα στην εσοχή της εντολής «Επανάλαβε Χ φορές». 
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 Επανάλαβε Όσο «συνθήκη»: Εκτελούνται επαναληπτικά οι εντολές που 

τοποθετούνται μέσα στην εσοχή της εντολής «Επανάλαβε Όσο», όσο η 

«συνθήκη» που υπάρχει στην εντολή «Επανάλαβε Όσο», ισχύει. Ο παίκτης έχει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη συνθήκη ανάμεσα από κάποιες 

διαθέσιμες συνθήκες. 

 Εάν «συνθήκη» τότε … : Εάν ισχύει η «συνθήκη» που υπάρχει δίπλα στο «εάν», 

εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν μέσα στην εσοχή της εντολής «εάν» δίπλα 

από το «τότε». Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη 

συνθήκη ανάμεσα από κάποιες διαθέσιμες συνθήκες. 

 Εάν «συνθήκη» τότε … αλλιώς …: Εάν ισχύει η «συνθήκη» που υπάρχει δίπλα 

στο «εάν», εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν μέσα στην πρώτη εσοχή της 

εντολής «εάν» δίπλα από το «τότε», διαφορετικά, αν δεν ισχύει η «συνθήκη», 

εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν στη δεύτερη εσοχή, δίπλα από το 

«αλλιώς». Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη συνθήκη 

ανάμεσα από κάποιες διαθέσιμες συνθήκες. 

 

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να 

παρέχει κίνητρο στον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τα 

εντυπωσιακά γραφικά που συνοδεύουν το παιχνίδι, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος 

και ελκυστικός εικονικός κόσμος.  

ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι πολύ ποιοτικά, έχουν 

ζωηρά χρώματα, είναι δισδιάστατα (2D) και όλα μαζί συνθέτουν ένα ελκυστικό 

περιβάλλον, αρκετά ενδιαφέρον για τις ηλικίες των 6 έως 12 ετών στις οποίες 

απευθύνεται.  Το παιχνίδι δε συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερα εφέ, αλλά περιορίζεται 

κυρίως σε απλές κινήσεις του ήρωα, καθώς αυτός περπατάει στο μονοπάτι. Παρόλα 

αυτά, τα γραφικά του παιχνιδιού συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον. 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να διαλέξει ανάμεσα από δύο 

ήρωες, τον «Marco» και την «Sophia» όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-44. 
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Εικόνα 3-44: Επιλογή avatar στο παιχνίδι Run Marco! 

 

Με τη δυνατότητα αυτή, ο παίκτης ταυτίζεται με κάποιον ήρωα και μπορεί να 

νιώσει ότι έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στο παιχνίδι.  

 

3.4.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι παρέχει το μαθησιακό υλικό του οργανωμένο σε έξι μαθησιακές 

ενότητες. Κάθε μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό δραστηριοτήτων 

και συνολικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή τριάντα έξι (36) δραστηριότητες.   

Οι  ενότητες του παιχνιδιού είναι οι εξής: 

1. Sequence of Commands (Ακολουθιακή εκτέλεση εντολών) 

2. Iteration (Repeat Times) (Επανάληψη με συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων) 

3. Iteration II (Repeat While) (Επανάληψη με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων) 

4. Conditions (Simple If) – (Δομή επιλογής If) 

5. Conditions II (If/Else)  – (Δομή επιλογής If-Else) 

6. Conditions III (Nested If) – (Εμφωλευμένη Δομή επιλογής) 

 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα διαφορετικό αριθμό από δραστηριότητες. Το 

μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης καθώς παίζει 

με το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες τις οποίες 

αξιοποιεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες δραστηριότητες. Με 
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αυτό τον τρόπο τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει και στα επόμενα 

επίπεδα.  

Επίσης, κάθε φορά που το παιχνίδι εισάγει κάποια νέα έννοια,, επιτρέπει στον 

παίκτη να εξασκηθεί πάνω σ’ αυτή, γιατί η επόμενη δραστηριότητα που ακολουθεί δεν 

εισάγει νέες έννοιες αλλά ουσιαστικά είναι μια πιο σύνθετη δραστηριότητα πάνω στην 

έννοια που παρουσιάστηκε νωρίτερα σε προηγούμενη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, 

στην ενότητα «Sequence of Commands», υπάρχουν συνολικά εννέα (9) δραστηριότητες 

όπου ο παίκτης εξασκείται αρκετά πάνω στη σειριακή εκτέλεση εντολών. 

Το παιχνίδι αναγκάζει τον παίκτη, να περάσει γραμμικά από όλες τις 

δραστηριότητες, εισάγοντάς σταδιακά τις νέες έννοιες. Ο παίκτης για να προχωρήσει σε 

επόμενη ενότητα, πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προηγούμενη. Βέβαια, το παιχνίδι 

δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό (και γενικά σε οποιονδήποτε παίκτη), να 

ξεκλειδώσει όλες τις δραστηριότητες και να παίξει με όποια αυτός επιθυμεί, 

προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει κάποιο μάθημα. 

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game Mechanics). 

Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό τρόπο, μέσα 

από την ενασχόληση του παίκτη με το παιχνίδι. Ο παίκτης παίζει με το παιχνίδι, ενώ 

παράλληλα μαθαίνει προγραμματιστικές έννοιες. Πέρα από την εσωτερική ενσωμάτωση 

του περιεχομένου μέσα στις δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι φέρνει τον 

παίκτη σε επαφή με τον τρόπο δημιουργίας ενός προγράμματος, αφού του παρέχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη εντολών, αποκλειστικά με 

οπτικό τρόπο, να τον διορθώσει σε περίπτωση  λάθους, και να τον εκτελέσει με τη 

βοήθεια του debugger.  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας όπου ο χρήστης θα 

ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει.  

v.  Συνεργασία (collaboration) 
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Η συνεργασία (collaboration) μεταξύ παικτών δεν υποστηρίζεται από το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη ο οποίος ουσιαστικά ταυτίζεται με 

τον ήρωα που κινείται πάνω στο μονοπάτι.   

 

3.4.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε έξι μαθησιακές 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα, η Sequence of Commands, κάνει μία εισαγωγή στη 

σειριακή εκτέλεση εντολών (Δομή ακολουθίας) μαθαίνοντας στον παίκτη, πως μπορεί να 

κινηθεί ο ήρωας μπροστά ή να στρίψει αριστερά ή δεξιά. Η δεύτερη ενότητα, η Iteration 

(Repeat Times), εισάγει τον παίκτη σταδιακά στη δομή επανάληψης και συγκεκριμένα, 

στην επανάληψη για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων και στους εμφωλευμένους 

βρόχους. Η τρίτη ενότητα, η Iteration II (Repeat While), εισάγει τον παίκτη στην 

επανάληψη για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. 

Οι τρεις τελευταίες ενότητες ασχολούνται με τη δομή επιλογής και συγκεκριμένα 

η τέταρτη ενότητα, η ενότητα Conditions (Simple If), ασχολείται με την απλή δομή 

επιλογής «if» (απλή αν), η πέμπτη ενότητα, η ενότητα Conditions II (If/else), 

ασχολείται με τη σύνθετη δομή επιλογής «if-else» (Αν…αλλιώς) και η έκτη ενότητα, η 

ενότητα Conditions III (Nested If), ασχολείται με τα εμφωλευμένα if-else 

(εμφωλευμένα Αν). 

Από τα παραπάνω είναι σαφές, ότι το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για τον σκοπό του παιχνιδιού και επιπλέον έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες του 

παιχνιδιού που θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-5, παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

 

Πίνακας 3-5: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Run Marco! 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο 

1 Sequence of Commands Ακολουθιακή εκτέλεση εντολών 

2 Iteration (Repeat Times) Επανάληψη με συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων – Εμφωλευμένες δομές 

επανάληψης 
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3 Iteration II (Repeat While) Επανάληψη με άγνωστο αριθμό 

επαναλήψεων 

4 Conditions (Simple If) Δομή επιλογής If 

5 Conditions II (If/Else) Δομή επιλογής If-Else 

6 Conditions III (Nested If) Εμφωλευμένη Δομή επιλογής 

(Εμφωλευμένα Αν) 

 

Το παιχνίδι καλύπτει ικανοποιητικά την έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών 

(δομή ακολουθίας), τη δομή επανάληψης και τη δομή επιλογής. 

Η δομή επανάληψης διδάσκεται μέσα από δύο ενότητες όπου ο χρήστης 

εισάγεται στη επανάληψη για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων (δομή for) αλλά και 

στη επανάληψη για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων (δομή while). Στην ενότητα της 

δομής επανάληψης για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, καλύπτεται και η έννοια των 

εμφωλευμένων δομών επανάληψης. 

Επίσης, η έννοια της δομής επιλογής καλύπτεται σε μεγάλη έκταση, γιατί ο 

παίκτης μαθαίνει τη δομή απλής επιλογής (Simple if), τη δομή σύνθετης επιλογής 

(if/else) και την έννοια των εμφωλευμένων Αν (Nested if). 

Η έννοια της αναδρομής δεν καλύπτεται. Αυτό γίνεται προφανώς και εξαιτίας 

του προφίλ των μαθητών στους οποίους απευθύνεται το παιχνίδι, αφού όπως αναφέραμε 

το παιχνίδι είναι κατάλληλο για μικρές ηλικίες και η έννοια της αναδρομής θα ήταν 

δύσκολο να γίνει κατανοητή από μικρούς μαθητές. 

Σε επόμενη έκδοση του παιχνιδιού θα καλύπτονται και άλλες έννοιες, όπως η 

έννοια της μεταβλητής, οι δομές δεδομένων, οι συναρτήσεις και η έννοια του 

αλγορίθμου.   

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως σχετικά με τις διδακτικές έννοιες 

που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το παιχνίδι 

Run Marco θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυρίως στο Δημοτικό αλλά και στο 

Γυμνάσιο. Για το δημοτικό κρίνεται ότι το παιχνίδι είναι το πλέον κατάλληλο, επειδή 

όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6 – 12 ετών περίπου. 

Το παιχνίδι επομένως, κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά, κυρίως στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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3.4.7 Δραστηριότητες 

Αρχικά θα γίνει μία μικρή παρουσίαση μίας ενδεικτικής δραστηριότητας του 

παιχνιδιού για να φανεί ο τρόπος που το παιχνίδι παρουσιάζει τις διάφορες 

προγραμματιστικές έννοιες. 

a) Δραστηριότητα για την ακολουθιακή εκτέλεση Εντολών (Ενότητα 1: 

Sequence of Commands) 

 

Εικόνα 3-45: Οθόνη 3ης πίστας «Run Marco!» της κατηγορίας «Sequence of 

Commands» 

Ο παίκτης σε αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 3-45), αφού προηγουμένως έχει 

μάθει την εντολή «προχώρησε μπροστά», εισάγεται σε μία νέα εντολή, την εντολή 

«στρίψε αριστερά». Ο «Marco» σκόπιμα κοιτάζει σε λάθος κατεύθυνση, έτσι ώστε οι 

μαθητές να καταλάβουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αρχικά την εντολή «στρίψε 

αριστερά», η οποία έχει ως αποτέλεσμα, ο «Marco» να γυρίσει το σώμα του κατά 90 

μοίρες αριστερά. Η λύση της δραστηριότητας περιλαμβάνει τη χρήση της εντολής 

«στρίψε αριστερά» και στη συνέχεια τη χρήση της εντολής «προχώρησε μπροστά», 

τόσες φορές όσες χρειάζεται για να φτάσει ο Marco στον στόχο του (κίτρινο πλακάκι). 

i.  Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει πολύ ικανοποιητικό αριθμό επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας.  Το παιχνίδι 

έχει έξι επίπεδα ή ενότητες. Κάθε επίπεδο έχει διαφορετικό αριθμό από δραστηριότητες 

μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται σταδιακά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Συγκεκριμένα ο αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-6. 
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Πίνακας 3-6: Αριθμός δραστηριοτήτων παιχνιδιού Run Marco! ανά ενότητα 

Επίπεδο Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 Sequence of Commands Ακολουθιακή εκτέλεση 

εντολών 
9 

2 Iteration (Repeat Times) Επανάληψη με 

συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων – 

Εμφωλευμένες δομές 

επανάληψης 

10 

(4 δραστηριότητες 

με εμφωλευμένες 

δομές) 

3 Iteration II (Repeat While) Επανάληψη με άγνωστο 

αριθμό επαναλήψεων 
3 

4 Conditions (Simple If) Δομή επιλογής If 8 

5 Conditions II (If/Else)   Δομή επιλογής If-Else 3 

6 Conditions III (Nested If) Εμφωλευμένη Δομή 

επιλογής (Εμφωλευμένα 

Αν) 

3 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 36 

   

Επίσης, στην Εικόνα 3-46 παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι απεικονίζει 

τις 36 διαφορετικές δραστηριότητες του παιχνιδιού, όπου ο παίκτης καλείται να 

αντιμετωπίσει.  

 

Εικόνα 3-46: Οι 36 δραστηριότητες του παιχνιδιού Run Marco! 
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Με βάση το συνολικό αριθμό δραστηριοτήτων του παιχνιδιού, είναι εμφανές ότι 

το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού επιπέδων. 

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Κάθε ενότητα 

εισάγει σταδιακά τον χρήστη σε νέες έννοιες μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες 

αυξανόμενης δυσκολίας.  

Η πρώτη ενότητα, κάνει μία εισαγωγή στη σειριακή εκτέλεση εντολών. Η 

δεύτερη και η τρίτη ενότητα, εισάγουν τον παίκτη σταδιακά στη δομή επανάληψης. Οι 

τελευταίες τρεις ενότητες ασχολούνται με τη δομή επιλογής. Ο χρήστης προχωρώντας 

από ενότητα σε ενότητα, καλείται να συνδυάσει αυτά που έχει μάθει προηγουμένως, 

προκειμένου να λύσει τις επόμενες δραστηριότητες. 

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δε δυσκολεύεται 

ιδιαίτερα να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει βέβαια και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση που ο παίκτης πατήσει το κουμπί «play» του «debugger», ενώ 

δεν έχει τοποθετήσει καμία εντολή στο συντάκτη, βλέπει τον ήρωα να του κάνει κάποιο 

νόημα, εξηγώντας στον παίκτη, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι 

ενημερώνει τον παίκτη για τη λανθασμένη ενέργειά του και ο παίκτης αντιλαμβάνεται, 

ότι πρέπει να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο. Το παιχνίδι περιλαμβάνει οκτώ εντολές 

οι οποίες αναπαρίστανται με κατάλληλα τουβλάκια. Τα τουβλάκια – εντολές του 

παιχνιδιού τοποθετούνται από τον παίκτη με κατάλληλη σειρά στον συντάκτη και ο 

παίκτης πρέπει να πατήσει στη συνέχεια το κουμπί «play» του «debugger» προκειμένου 

να εκτελεστούν οι εντολές του και να προχωρήσει ο ήρωας του παιχνιδιού μέσα στην 

πίστα. Κάθε εντολή – τουβλάκι του παιχνιδιού έχει συγκεκριμένη λειτουργία.   
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Συμπερασματικά, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες, οι οποίοι 

περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία 

το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-47: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Run Marco! 

 

Το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη (Εικόνα 3-47) στη λευκή περιοχή του οποίου ο 

παίκτης τοποθετεί τις εντολές. Οι εντολές εμφανίζονται στα δεξιά του συντάκτη και είναι 

ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τη λειτουργία τους. Έτσι, οι εντολές 

«προχώρα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά»  και «πήδα μπροστά», όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 3-47, έχουν μπλε χρώμα και ανήκουν στην πρώτη ομάδα, οι 

εντολές επανάληψης έχουν πορτοκαλί χρώμα, και οι εντολές της δομής επιλογής έχουν 

χρώμα, σκούρο πορτοκαλί.  

Ο παίκτης μπορεί να βλέπει τις εντολές κάθε κατηγορίας πατώντας στα κουμπιά 

που βρίσκονται κάτω από το πράσινο εικονίδιο «play» του «debugger» (Εικόνα 3-48).  

Σταδιακά και εφόσον ο παίκτης προχωράει σε επόμενα επίπεδα, οι εντολές που έχει στη 

διάθεσή του γίνονται περισσότερες αλλά και πιο σύνθετες. 
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Εικόνα 3-48: Οι επιλογές του συντάκτη του παιχνιδιού Run Marco! 

 

Ο παίκτης τοποθετεί στο συντάκτη, με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop), 

σε κατάλληλη σειρά, τα τουβλάκια των εντολών που πρέπει να εκτελεστούν 

προκειμένου ο «Marco» να φτάσει στο κίτρινο πλακάκι και τα ενώνει κατάλληλα. Το 

παιχνίδι είναι βασισμένο στη γλώσσα «Blockly», την γλώσσα οπτικού προγραμματισμού 

που αναπτύχθηκε από την «Google» και χρησιμοποιείται από το «Code.org». Όταν ο 

παίκτης τοποθετήσει τις εντολές στο συντάκτη, πατάει το πράσινο κουμπί με το λευκό 

βελάκι στο εσωτερικό του (εικονίδιο «play», που αντιστοιχεί στον «debugger» του 

παιχνιδιού) και βλέπει στην οθόνη τον «Marco» να εκτελεί τις εντολές του και να 

κινείται πάνω στο μονοπάτι. Εφόσον ο Marco καταφέρει και φτάσει στο κίτρινο πλακάκι 

της πίστας, το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο παίκτης 

πρέπει να αλλάξει τις εντολές που έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 

 Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας εννοιών 

προγραμματισμού.   

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

 

Εικόνα 3-49: Ο debugger του Run Marco! 

 

Στο δεξί μέρος της οθόνης του συντάκτη, υπάρχει ο  debugger (Εικόνα 3-49). 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μόνο κουμπί, που όταν το πατήσει ο παίκτης, αρχίζουν να 

εκτελούνται οι εντολές που έχει τοποθετήσει στο συντάκτη. Ο «debugger» δεν 



 

92 

προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια ταχύτητα εκτέλεσης. Αυτό δε 

δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, μιας και οι εντολές εκτελούνται με ικανοποιητικά χαμηλή 

ταχύτητα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον παίκτη να παρακολουθεί την εκτέλεση των 

εντολών που έχει γράψει. Η εντολή που εκτελείται, ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Αν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος ο παίκτης θελήσει να σταματήσει την 

εκτέλεση, το παιχνίδι δεν το επιτρέπει. Το παιχνίδι διακόπτει την εκτέλεση των εντολών 

μόνο του, όταν διαπιστώσει ότι ο ήρωας δεν μπορεί να κινηθεί άλλο. Ο παίκτης τότε, 

μπορεί να αλλάξει τις εντολές του και να πατήσει εκ νέου στο κουμπί εκτέλεση (play) 

του «debugger» για να εκτελεστούν εκ νέου οι εντολές του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

να κάνει διορθώσεις στο πρόγραμμά του. Αν δημιουργηθεί ένας ατέρμων βρόχος, ο 

παίκτης δεν μπορεί να τον διακόψει αλλά πρέπει να περιμένει λίγο προκειμένου να 

μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Σε περίπτωση λανθασμένης λύσης, 

εμφανίζονται κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου 

«debugger», ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού. 

 

3.4.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  

 

Εικόνα 3-50: Επιβράβευση στο παιχνίδι Run Marco! μετά από κάθε δραστηριότητα 
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Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη 

με ένα χαρακτηριστικό χειροκρότημα και στη συνέχεια εμφανίζει την οθόνη της 

Εικόνας 3-50, συνοδευόμενη από ένα ηχητικό εφέ, επιβραβεύοντας με αυτόν τον τρόπο 

τον παίκτη.  

 

Εικόνα 3-51: Επιβράβευση στο παιχνίδι Run Marco! μετά από την ολοκλήρωση και 

της τελευταίας (36ής) δραστηριότητας 

 

Επιπλέον, όταν ο παίκτης ολοκληρώσει και την τελευταία δραστηριότητα, το 

παιχνίδι εμφανίζει την οθόνη της Εικόνας 3-51, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται μία 

ευχάριστη μουσική, ως ένδειξη της επιτυχίας του παίκτη. Προφανώς, σε επόμενη έκδοση 

του παιχνιδιού, η πύλη της Εικόνας 3-51 θα ανοίγει και θα οδηγεί τον παίκτη σε επόμενα 

επίπεδα, τα οποία δεν είναι ακόμη έτοιμα.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι «Run Marco» επιβραβεύει τον παίκτη πολύ συχνά 

για την προσπάθεια που καταβάλλει, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της επιβράβευσης 

σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 

ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου  



 

94 

 

Εικόνα 3-52: Πρόοδος του παίκτη στο Run Marco! 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί 

στην οθόνη της Εικόνας 3-52 και να αποκομίσει μία εικόνα της προόδου του στο 

παιχνίδι. Ο παίκτης μπορεί να δει ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 

και πόσες ακόμη του απομένουν, μέχρι να φτάσει στο τέλος. 

Επομένως, το παιχνίδι απεικονίζει επαρκώς την πρόοδο του παίκτη στο παιχνίδι.  

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Το παιχνίδι παρακινεί τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια καλύτερη 

λύση. Αυτό το πετυχαίνει επιβραβεύοντας τον παίκτη με ένα, δύο ή τρία αστέρια έπειτα 

από κάθε δραστηριότητα όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-53. Όσο περισσότερα 

αστέρια πάρει ο παίκτης, τόσο πιο ποιοτική θεωρείται η λύση του. 

 

 

Εικόνα 3-53: Επιβράβευση καλύτερης λύσης στο Run Marco! 

 

Ο παίκτης με αυτό τον τρόπο, έχει κίνητρο προκειμένου να ασχοληθεί ξανά με 

μία δραστηριότητα που ολοκλήρωσε και στην οποία δεν πήρε τρία αστέρια. Μπορεί να 

επιλέξει ξανά τη δραστηριότητα και να δοκιμάσει να δώσει μία βελτιωμένη λύση. Τα 
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αστέρια που έχει λάβει ο παίκτης σε κάθε δραστηριότητα, απεικονίζονται και στην 

οθόνη που παρουσιάζει την πρόοδο του παίκτη (Εικόνα 3-54), δίνοντας έτσι ένα 

επιπλέον κίνητρο στον παίκτη, να προσπαθήσει για μία καλύτερη λύση.  

 

 

Εικόνα 3-54:  Πρόοδος παίκτη και επιβράβευση καλύτερης λύσης στο Run Marco! 

 

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Το παιχνίδι παρέχει συνέχεια ανατροφοδότηση στον παίκτη έπειτα σχεδόν από 

κάθε ενέργειά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όταν για παράδειγμα ο παίκτης έχει 

γράψει εντολές που δεν μπορούν να εκτελεστούν από τον ήρωα, το παιχνίδι τον 

ενημερώνει με χαρακτηριστικό ήχο για το λάθος του, αλλά και μέσω της οθόνης, στην 

οποία βλέπει τον  ήρωα του παιχνιδιού, να του κάνει μία γκριμάτσα, δείχνοντας του ότι 

δεν μπορεί να προχωρήσει. Στη  Εικόνα  3-55, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το 

παιχνίδι ενημερώνει τον παίκτη ότι η εντολή «Προχώρα μπροστά» είναι λανθασμένη και 

δεν μπορεί να εκτελεστεί, εφόσον μπροστά υπάρχει ένας βράχος.  

 

Εικόνα 3-55:  Ενημέρωση για λανθασμένη ενέργεια στο Run Marco! 
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Επίσης, στις πρώτες δραστηριότητες κάθε ενότητας, το παιχνίδι υποστηρίζει τον 

παίκτη στην εκμάθηση των νέων εντολών που εισάγει, κάνοντας του συνεχώς υποδείξεις 

σχετικά με το πώς πρέπει να τις χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, μετά από κάθε 

δραστηριότητα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη 

για την προσπάθειά του.  

Ο παίκτης λοιπόν, ενημερώνεται ικανοποιητικά από το παιχνίδι για τα 

αποτελέσματα των ενεργειών του και μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι παρέχει συνεχή 

αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση.    

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Ένα καλό στοιχείο του παιχνιδιού, είναι η υποστήριξη που παρέχει στον παίκτη 

(scaffolding). 

Οι πρώτες δραστηριότητες κάθε ενότητας του παιχνιδιού εισάγουν τον παίκτη σε 

νέες εντολές και έχουν τη μορφή «Tutorial», γεγονός που βοηθάει τον παίκτη να 

εξοικειωθεί με τη χρήση της γραφικής διασύνδεσης αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας 

των νέων εντολών. Για παράδειγμα, όταν ο παίκτης ανοίξει την πρώτη δραστηριότητα, 

το παιχνίδι τον ενημερώνει με κατάλληλες διαδοχικές κάρτες πώς λειτουργεί η εντολή 

«προχώρα μπροστά», στη συνέχεια του υποδεικνύει να πατήσει στην καρτέλα των μπλε 

εντολών προκειμένου να ανοίξουν οι διαθέσιμες εντολές της πρώτης κατηγορίας και 

έπειτα του υποδεικνύει ότι πρέπει να τοποθετήσει μία εντολή στη λευκή περιοχή του 

συντάκτη. Τα παραπάνω βήματα, παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-56. 

 

Εικόνα 3-56:  Δομημένη υποστήριξη στο Run Marco! 

Δεν υπάρχει κάποιο εικονίδιο βοήθειας που να  πληροφορεί συγκεντρωτικά  τον 

παίκτη για τη λειτουργία της γραφικής διασύνδεσης και των εντολών του παιχνιδιού, 

αλλά η υποστήριξη που παρέχει το παιχνίδι σε αυτή την κατεύθυνση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του, είναι σημαντική. 
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Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της δομημένης υποστήριξης σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό.   

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι δε δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να προσπεράσει κάποιες 

δραστηριότητες και να πάει κατευθείαν σε επόμενη ενότητα. Ο παίκτης έχει την 

ελευθερία να κινηθεί με τον δικό του ρυθμό, αλλά το παιχνίδι τον υποχρεώνει να 

ακολουθήσει μία γραμμική πορεία ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες τη μία μετά την 

άλλη με προκαθορισμένη σειρά.   

Έτσι λοιπόν, αν κάποιος παίκτης έχει εξοικείωση με βασικές έννοιες 

προγραμματισμού, και θέλει να πάει κατευθείαν σε πιο δύσκολες δραστηριότητες δεν 

μπορεί να το κάνει. 

Ο παίκτης όμως, έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει μία δραστηριότητα που 

ολοκλήρωσε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Με αυτό τον τρόπο, του δίνεται η 

δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις μόνος του για τον τρόπο που θα κινηθεί στο παιχνίδι, 

αλλά και για το ρυθμό με τον οποίο θα παίζει, χαράσσοντας έτσι τη δική του στρατηγική 

στο παιχνίδι. 

Επομένως το παιχνίδι υποστηρίζει το συγκεκριμένο κριτήριο.   

 

3.4.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποια λανθασμένης 

επιλογής. Αντίθετα, τον υποστηρίζει με διάφορους τρόπους, προκειμένου να τον 

βοηθήσει να καταλάβει τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης, ή ακόμη και να λύσει 

κάποια δραστηριότητα. Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να 

κινηθεί ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας 

δραστηριότητας, χωρίς να του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και ανασφάλειας. 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 

Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά πιο 

δύσκολες, παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το 

παιχνίδι.  
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3.4.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι η δυνατότητα 

που παρέχει στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί ομάδες μαθητών και να παρακολουθεί την 

πορεία της προόδου τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-57, ο εκπαιδευτικός μπορεί από 

την επιλογή «SCHOOLS» της αρχικής οθόνης της ιστοσελίδας του παιχνιδιού, να κάνει 

δωρεάν εγγραφή. Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τάξεις και σε κάθε 

τάξη να εγγράψει μαθητές.  

 

Εικόνα 3-57:  Εγγραφή εκπαιδευτικού στο Run Marco! 

 

Στην Εικόνα 3-58, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, στο οποίο έχει δημιουργηθεί 

μία τάξη με όνομα «My school» και στην οποία υπάρχουν τρία μέλη .  

 

Εικόνα 3-58:  Δημιουργία τάξης στο Run Marco! 

Ο εκπαιδευτικός αφού επιλέξει την τάξη του, μπορεί να παρακολουθήσει την 

πορεία των τριών μαθητών του. Στην Εικόνα 3-59, παρουσιάζεται η πορεία των τριών 
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μαθητών του παραδείγματός μας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει για κάθε μαθητή σε 

ποια ακριβώς δραστηριότητα έχει φτάσει, πόσο χρόνο χρειάστηκε για κάθε 

δραστηριότητα, και πόσα αστέρια έχει πάρει από κάθε δραστηριότητα. Έτσι, μπορεί να 

αποκομίσει χρήσιμα συμπεράσματα για την πρόοδο του κάθε μαθητή και να έχει την 

εικόνα του σε πραγματικό χρόνο.  

 

Εικόνα 3-59:  Παρακολούθηση πορείας μαθητών στο Run Marco! 

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί από την επιλογή «MANAGE STUDENTS», να 

διαχειριστεί τα μέλη μίας τάξης. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει εγγραφές ή διαγραφές 

μελών ή  να αλλάξει τους κωδικούς τους και τα προσωπικά τους στοιχεία.  

Η διαδικασία με την οποία ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει στη 

τάξη του εκπαιδευτικού, είναι πολύ απλή. Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα σύνδεσμο στο 

μαθητή που τον αποκτά από την επιλογή «STUDENT LOGIN» και ο μαθητής 

ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό, μπορεί να κάνει σύνδεση στο παιχνίδι με το «user 

name» και το «password» που του έδωσε ο εκπαιδευτικός. 

Το παιχνίδι βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα από κάποιον παίκτη, 

χωρίς να είναι απαραίτητο για τον παίκτη, να έχει προηγουμένως συνδεθεί σε κάποια 

τάξη. 

Με τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του μαθητή σε πραγματικό 

χρόνο, το παιχνίδι μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στον εκπαιδευτικό στη 

διδακτική πράξη. 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή δεν δίνει  τη δυνατότητα κατασκευής δημιουργίας 

νέων επιπέδων. Σε επόμενη έκδοσή του, θα παρέχεται και αυτή η δυνατότητα όχι μόνο 

στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3-60.   
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Εικόνα 3-60:   Ο «LEVEL EDITOR» του Run Marco! 

Όπως γνωρίζουμε ο προγραμματισμός στηρίζεται στη δημιουργικότητα και η 

δυνατότητα αυτή του παιχνιδιού, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, το 

στοιχείο αυτό μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο και σε εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να 

χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι στο μάθημά τους, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να 

δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες, κατάλληλα προσαρμοσμένες στις 

δυνατότητες των μαθητών τους.  

3.4.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στον σύνδεσμο www.allcancode.com/web. Το 

παιχνίδι αναβαθμίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να προστίθενται σταδιακά επιπλέον 

δυνατότητες.  

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του 

παιχνιδιού, αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ 

εύχρηστο και κατανοητό. Σε αυτό βοηθάει πολύ και η δομημένη υποστήριξη που παρέχει 

το παιχνίδι στον παίκτη, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία στην 

εκμάθηση του παιχνιδιού. Επιπλέον, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύχρηστο και 

για τον εκπαιδευτικό, αφού το περιβάλλον διαχείρισης του εκπαιδευτικού είναι πολύ 

απλό στη χρήση του.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα σε έναν παίκτη να αποθηκεύσει την πρόοδο του 

και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε, εφόσον βέβαια προηγουμένως έχει 

http://www.allcancode.com/web
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συνδεθεί ως μέλος μίας τάξης. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε 

υπόψη ότι στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου μιας διδακτικής ώρας στο σχολείο, 

είναι δύσκολο να μπορέσουν να ολοκληρωθούν πολλές δραστηριότητες από κάποιον 

μαθητή. Αν ένας μαθητής θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι από το σπίτι, το παιχνίδι  

αποθηκεύει την πρόοδο του και έτσι μπορεί να συνδεθεί οποτεδήποτε θέλει και να 

συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.  

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

 

Εικόνα 3-61:   Πολυγλωσσική υποστήριξη Run Marco! 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η 

πολυγλωσσική υποστήριξή του. Το παιχνίδι είναι μεταφρασμένο σε 26 διαφορετικές 

γλώσσες όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-61 (περιλαμβάνεται και η ελληνική), γεγονός που 

το καθιστά προσβάσιμο σε μία μεγάλη κοινότητα μαθητών. 

 

3.4.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι είναι μία online εφαρμογή και δεν διατίθεται σε έκδοση Desktop.  

Επιπλέον διατίθεται ελεύθερα για συσκευές iPhone αλλά και για συσκευές Android 

(Σύγχρονη Τεχνολογία).  

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το μόνο που χρειάζεται για να τρέξει σωστά το παιχνίδι Run Marco, είναι ένας 

σύγχρονος φυλλομετρητής. Μπορεί να εκτελεστεί σωστά ακόμη και σε υπολογιστές 

χαμηλών δυνατοτήτων.  

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το Run Marco είναι παιχνίδι βασισμένο στη σύγχρονη τεχνολογία. 

 

 



 

102 

 3.5  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Program Your Robot» 

Το παιχνίδι «Program Your Robot» είναι ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού, που 

σχεδιάστηκε το 2009 ως ένα ακαδημαϊκό project. Διατίθεται ελεύθερα online στο 

σύνδεσμο: http://www.programyourrobot.org/ (Ελευθερία πρόσβασης) . Στην Εικόνα 3-

62 παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του παιχνιδιού. 

 

 

Εικόνα 3-62: Αρχική οθόνη παιχνιδιού «Program Your Robot» 

 

3.5.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το «Program Your Robot» είναι ένα παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία των 

«puzzle games». Μπορεί επίσης να θεωρηθεί και ως ένα παιχνίδι ρόλου (role playing 

game), αφού ο παίκτης ταυτίζεται με ένα ρομπότ, του οποίου ελέγχει την κίνηση, σε 

κάθε πίστα του παιχνιδιού. 

 

3.5.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Ηλικιακά φαίνεται ότι απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

και σε πρωτοετείς φοιτητές στον προγραμματισμό, αφού σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία (Kazimoglu et al., 2012; Kazimoglu et al., 2014) το παιχνίδι έχει 

δοκιμαστεί εμπειρικά σε πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου για να βγουν κάποια 

συμπεράσματα. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού 

http://www.programyourrobot.org/
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(http://www.programyourrobot.org/), το παιχνίδι σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα 

υπάρχων πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται για την εισαγωγή στον 

προγραμματισμό στο πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά, επειδή ο βαθμός δυσκολίας του 

παιχνιδιού δεν είναι πολύ υψηλός, ιδιαίτερα στα πρώτα πέντε επίπεδα, κρίνουμε ότι θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο Δημοτικό.  

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν 

απαιτεί να υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση σχετική με τον προγραμματισμό.   

 

3.5.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νεαρούς 

μαθητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό, να έρθουν σε επαφή 

με βασικές προγραμματιστικές δομές και να αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής 

σκέψης (Computational Thinking), όπως είναι η δημιουργία αλγορίθμου, η 

εκσφαλμάτωση προγράμματος (debugging) και η προσομοίωση εκτέλεσης ενός 

προγράμματος (Kazimoglu et al., 2012).   

Στόχος του παιχνιδιού είναι επίσης, ο παίκτης να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου 

που σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη 

προγραμμάτων και έναν debugger που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει 

ένα πρόγραμμα, να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το 

εκτελέσει και να δει το αποτέλεσμά του. Δηλαδή ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή 

του με το παιχνίδι δεν μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες αλλά  

λειτουργεί όπως ένας προγραμματιστής θα λέγαμε. Ουσιαστικά το παιχνίδι στοχεύει να 

εντάξει τον μαθητή στην λεγόμενη υπολογιστική σκέψη (Computational Thinking). 

 

3.5.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Βασική ιδέα του παιχνιδιού, είναι ο παίκτης να καθοδηγήσει (προγραμματίσει) 

ένα ρομπότ (avatar) πάνω σε μία σειρά από πλατφόρμες,  ώστε να μπορέσει να φτάσει 

στο τετράγωνο της πλατφόρμας που έχει πάνω του έναν  τηλεμεταφορέα  και να  τον 

φωτίσει, προκειμένου να τον μεταφέρει στο επόμενο επίπεδο (Kazimoglu et al., 2012).    

http://www.programyourrobot.org/


 

104 

Για να προγραμματίσει το ρομπότ ο παίκτης, απαιτείται η εφαρμογή διάφορων 

προγραμματιστικών τεχνικών, όπως είναι η σειριακή εκτέλεση εντολών, οι εντολές 

συνθήκης, η κλήση συναρτήσεων, η επαναληπτική εκτέλεση εντολών κ.α.  

Στην Εικόνα 3-63, παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού. Αριστερά 

βρίσκεται η πλατφόρμα (το κεντρικό πάζλ) στην οποία καλείται ο παίκτης να 

προγραμματίσει το ρομπότ, ώστε να φτάσει στον τηλεμεταφορέα, να τον ανάψει και να 

διαφύγει από την πλατφόρμα. Ακριβώς από πάνω, βρίσκονται οι διαθέσιμες εντολές του 

παίκτη και στα δεξιά της οθόνης βλέπουμε την περιοχή του συντάκτη των εντολών. 

 

 

Εικόνα 3-63: Εικονικός κόσμος Program Your Robot 

 

Ο συντάκτης αποτελείται τρεις περιοχές και περιλαμβάνει κενά τετραγωνάκια 

στο μέγεθος των εικονιδίων των εντολών τα οποία ονομάζονται «slots» (Kazimoglu et 

al., 2012). Οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-64. Η πρώτη κατηγορία, οι «εντολές δράσης» (action 

commands), περιλαμβάνει εντολές που έχουν άμεση επίδραση στο ρομπότ. Οι εντολές 

αυτές είναι οι εξής: «προχώρα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά» και 

«άναψε τον τηλεμεταφορέα» (Kazimoglu et al., 2012). 

 

Εικόνα 3-64: Οι εντολές του παιχνιδιού «Program Your Robot» 
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Η δεύτερη κατηγορία εντολών, οι «προγραμματιστικές εντολές» (programming 

commands), επηρεάζουν έμμεσα τις εντολές δράσης και περιλαμβάνουν εντολές όπως η 

κλήση συνάρτησης, η εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη και η επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών (Kazimoglu et al., 2012).  

Στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχουν οι επιλογές του debugger η λειτουργία του 

οποίου αναλύεται παρακάτω, η επιλογή «achievements» που ενημερώνει τον παίκτη για 

τα επιτεύγματα του στο παιχνίδι και μία λευκή περιοχή μέσω της οποίας το παιχνίδι 

εμφανίζει ενημερωτικά μηνύματα στον παίκτη. Αριστερά από την πλατφόρμα, υπάρχουν 

οι επιλογές βοήθειας του παιχνιδιού και στο πάνω μέρος της οθόνης ο παίκτης μπορεί να 

βλέπει το σκορ του, το χρόνο που του απομένει και το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει. 

Ο παίκτης τοποθετεί στο συντάκτη, με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop), 

σε κατάλληλη σειρά, μία σειρά από σύμβολα – εικονίδια, τα οποία αντιστοιχούν το 

καθένα σε μία προκαθορισμένη εντολή. Στη συνέχεια πατάει το κουμπί «RUN» (που 

αντιστοιχεί στον compiler του παιχνιδιού) και βλέπει στην οθόνη το ρομπότ να εκτελεί 

τις εντολές του. Αν το ρομπότ καταφέρει και φτάσει στον τηλεμεταφορέα (EXIT στην 

Εικόνα 3-63), το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Αν δεν τα 

καταφέρει, ο παίκτης πρέπει να τροποποιήσει τις εντολές που έχει γράψει, προκειμένου 

να προχωρήσει παρακάτω.  

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι αρκετά ενδιαφέρον, μοιάζει με αυτό του 

παιχνιδιού Lightbot, και μπορούμε να πούμε ότι παρέχει κίνητρα στον παίκτη να 

ασχοληθεί με το παιχνίδι. Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τον τρόπο 

λειτουργίας του παιχνιδιού, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι αρκετά εύχρηστο και 

κατανοητό. 

ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι λιτά και ποιοτικά και το 

παιχνίδι δε συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερα εφέ. Ο εικονικός κόσμος που 

δημιουργείται είναι ελκυστικός και σε αυτό συνεισφέρουν και τα γραφικά του 

παιχνιδιού. Τα γραφικά είναι δισδιάστατα (2D). 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Η ύπαρξη ενός ρομπότ (avatar) με το οποίο ο παίκτης ταυτίζεται, είναι αρκετά 

καλή επιλογή και δίνει ξεχωριστή ταυτότητα στον παίκτη. 
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3.5.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι περιλαμβάνει έξι επίπεδα-ενότητες που το κάθε ένα περιλαμβάνει μία 

δραστηριότητα, η οποία έχει ως στόχο να διδάξει κάποια ξεχωριστή προγραμματιστική 

έννοια. 

Το πρώτο επίπεδο διδάσκει τη σειριακή εκτέλεση εντολών, το δεύτερο επίπεδο 

την έννοια της συνάρτησης, το τρίτο τη χρήση δύο ή περισσότερων συναρτήσεων, το 

τέταρτο επίπεδο εισάγει τον παίκτη στις εντολές υπό συνθήκη (δομή επιλογής), το 

πέμπτο επίπεδο ασχολείται με τους βρόχους και το τελευταίο επίπεδο είναι συνδυασμός 

των προηγούμενων.  Επομένως, το παιχνίδι είναι οργανωμένο σε κατάλληλες 

μαθησιακές ενότητες οι οποίες διδάσκουν συγκεκριμένες έννοιες.  

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Κάθε επίπεδο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εισάγει σταδιακά κάποια νέα 

προγραμματιστική έννοια. Επομένως, το μαθησιακό περιεχόμενο παρουσιάζεται στον 

παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης αξιοποιεί τις έννοιες που έμαθε σε προηγούμενα επίπεδα  

προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες δραστηριότητες. Με αυτό τον 

τρόπο, τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει και στα επόμενα επίπεδα. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι το παιχνίδι προσφέρει σταδιακή μάθηση. 

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

 

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης,  μπορούμε να πούμε ότι το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game 

Mechanics). Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό 

τρόπο, μέσα από την ενασχόληση του με το παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο παίκτης 

μαθαίνει την έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών, τοποθετώντας διαδοχικά 

εικονίδια εντολών πάνω στο συντάκτη και στη συνέχεια βλέπει το αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης στην οθόνη, αφού προηγουμένως πατήσει το κουμπί «RUN». Πέρα από την 

εσωτερική ενσωμάτωση του περιεχομένου μέσα στις δραστηριότητες του, το παιχνίδι 

φέρνει τον παίκτη σε επαφή με τον τρόπο δημιουργίας ενός προγράμματος, αφού του 

παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη (αποκλειστικά 
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με οπτικό τρόπο), να τον διορθώσει σε περίπτωση λάθους και να τον εκτελέσει με τη 

βοήθεια του «debugger».  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας, όπου ο χρήστης 

θα ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει. 

v.  Συνεργασία (collaboration) 

Ένα στοιχείο που απουσιάζει από το παιχνίδι, είναι η συνεργασία (collaboration) 

μεταξύ παικτών. Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη, ο οποίος 

ουσιαστικά ταυτίζεται με το ρομπότ που κατευθύνει σε κάθε πλατφόρμα.   

 

3.5.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε έξι επίπεδα και 

το κάθε επίπεδο διδάσκει διαφορετικές προγραμματιστικές έννοιες.  

Το πρώτο επίπεδο διδάσκει τη σειριακή εκτέλεση εντολών, το δεύτερο επίπεδο 

τη χρήση μίας συνάρτησης, το τρίτο τη χρήση δύο ή περισσότερων συναρτήσεων, το 

τέταρτο επίπεδο εισάγει τον παίκτη στις εντολές υπό συνθήκη, το πέμπτο επίπεδο 

ασχολείται με τους βρόχους και το τελευταίο επίπεδο είναι συνδυασμός των 

προηγούμενων. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για τον σκοπό του παιχνιδιού και επιπλέον, έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες που 

θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-7 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

Πίνακας 3-7: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο «Program Your Robot» 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο 

1 LEVEL 1 Σειριακή εκτέλεση εντολών 

2 LEVEL 2 Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης – 

Αναδρομική κλήση συνάρτησης 
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3 LEVEL 3 Χρήση δύο συναρτήσεων – Τμηματικός 

προγραμματισμός - Αναδρομική κλήση 

συνάρτησης 

4 LEVEL 4 Δομή επιλογής If-else 

5 LEVEL 5 Δομή επανάληψης – δημιουργία βρόχων 

που εκτελούν συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων  

6 LEVEL 6 Συνδυασμός όλων των εννοιών των 

προηγούμενων επιπέδων 

 

Το παιχνίδι καλύπτει την έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών (δομή 

ακολουθίας), τη δομή επανάληψης με χρήση βρόχων οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων (δομή for), τη δομή επιλογής και συγκεκριμένα την εντολή 

«if…else», τη χρήση συναρτήσεων και την έννοια της αναδρομής, αφού επιτρέπει την 

αναδρομική κλήση συνάρτησης. Η αναδρομική κλήση συνάρτησης επιτρέπεται από το 

2
ο
 επίπεδο κι έπειτα.   

Επιπλέον, το παιχνίδι δεν παρουσιάζει στον παίκτη την έννοια της μεταβλητής 

και δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τον αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμό.  

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως σχετικά με τις διδακτικές έννοιες 

που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το 

«Program Your Robot», θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο στο Δημοτικό ( 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), όσο και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση). Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει αρχάριους στον προγραμματισμό ώστε να 

καλλιεργήσουν καλές προγραμματιστικές πρακτικές, και θα μπορούσε ακόμη να 

χρησιμοποιηθεί και για την πρακτική εξάσκηση πρωτοετών φοιτητών.  

Επομένως, το παιχνίδι κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά, τόσο στην 

πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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3.5.7 Δραστηριότητες 

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Το παιχνίδι είναι κατάλληλα οργανωμένο σε 6 επίπεδα – ενότητες αλλά δεν 

προσφέρει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων. Κάθε επίπεδο ουσιαστικά περιλαμβάνει 

μόνο μία δραστηριότητα. Θα ήταν προτιμότερο να υπήρχαν σε κάθε επίπεδο επιπλέον 

δραστηριότητες. Ο αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα του παιχνιδιού «Program Your 

Robot», παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-8. 

Πίνακας 3-8: Αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα στο «Program Your Robot» 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 LEVEL 1 Σειριακή εκτέλεση εντολών 1 

2 LEVEL 2 Εισαγωγή στην έννοια της 

συνάρτησης – Αναδρομική κλήση 

συνάρτησης 

1 

3 LEVEL 3 Χρήση δύο συναρτήσεων – 

Τμηματικός προγραμματισμός - 

Αναδρομική κλήση συνάρτησης 

1 

4 LEVEL 4 Δομή επιλογής If-else 1 

5 LEVEL 5 Δομή επανάληψης – δημιουργία 

βρόχων που εκτελούν 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων  

1 

6 LEVEL 6 Συνδυασμός όλων των εννοιών των 

προηγούμενων επιπέδων 
1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΗΤΡΙΟΤΗΤΩΝ 6 

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Καθώς ο παίκτης 

προχωράει σε επόμενα επίπεδα, η πλατφόρμα επεκτείνεται και ο βαθμός δυσκολίας 

αυξάνεται.  

 Το παιχνίδι εισάγει αρχικά τον παίκτη στη δομή ακολουθίας και στη συνέχεια 

τον φέρνει σε επαφή με την έννοια της συνάρτησης. Στη συνέχεια εισάγει την έννοια της 

δομής επιλογής, αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας και έπειτα εισάγει την έννοια των 

βρόχων. Στο τελευταίο επίπεδο, ο παίκτης καλείται να αντιμετωπίσει μία σύνθετη 

δραστηριότητα, όπου πρέπει να συνδυάσει όλες τις προηγούμενες έννοιες που 

διδάχθηκε, με αποτέλεσμα ο βαθμός δυσκολίας να αυξάνεται σημαντικά.   
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Επιπλέον, ο παίκτης καλείται να ολοκληρώσει κάθε δραστηριότητα μέσα σε ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με αποτέλεσμα να έχει περιορισμένο 

χρόνο προκειμένου να δώσει τη λύση του. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που σε 

συνδυασμό με το προηγούμενο, αυξάνει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας του 

παιχνιδιού.   

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης καταλαβαίνει 

εύκολα τι καλείται να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάει 

και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, η 

οποία είναι πολύ ικανοποιητική και για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα, μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Ο παίκτης 

άλλωστε, στη έναρξη του πρώτου επιπέδου ενημερώνεται μέσα από ένα βίντεο για τους 

κανόνες του παιχνιδιού και για τη λειτουργία των εντολών. Αντίστοιχα, μέχρι και το 

πέμπτο επίπεδο, υπάρχει σχετική ενημέρωση για τη χρήση των νέων εντολών που 

εισάγονται σταδιακά, μέσω της βοήθειας του παιχνιδιού. Συμπερασματικά, το παιχνίδι 

χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες, οι οποίοι περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, 

βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-65: Ο συντάκτης του παιχνιδιού «Program Your Robot» 
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Το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη (Εικόνα 3-65) ο οποίος αποτελείται από τρεις 

περιοχές: 

 την περιοχή MAIN METHOD 

 την περιοχή FUNCTON1 

 την περιοχή FUNCTON2 

Κάθε περιοχή αποτελείται από κενά πλαίσια (τεραγωνάκια), που ονομάζονται 

slots (Kazimoglu et al., 2012), τα οποία αντιστοιχούν στο μέγιστο αριθμό εντολών που 

μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή. Ο χρήστης τοποθετεί με τη μέθοδο «σύρε κι 

άσε» τα εικονίδια των εντολών που επιθυμεί επάνω στα γκρι πλαίσια του συντάκτη και 

δημιουργεί το πρόγραμμά του. Η περιοχή «MAIN METHOD» είναι η περιοχή του 

κύριου προγράμματος του παίκτη, ενώ οι άλλες δύο περιοχές αναπαριστούν τις εντολές 

των δύο συναρτήσεων (F1 και F2). 

 Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας βασικών εννοιών 

προγραμματισμού. 

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

Εικόνα 3-66: Ο debugger του «Program Your Robot» 

 

Μία πολύ σημαντική λειτουργία του παιχνιδιού είναι ο εντοπισμός σφαλμάτων 

μίας λύσης με τη βοήθεια ενός «debugger» (Εικόνα 3-66).  

Ο παίκτης μπορεί να δοκιμάσει τη λύση του και να εντοπίσει πιθανά λογικά 

λάθη, χωρίς να εκτελέσει τον κώδικά του, πατώντας στο κουμπί «DEBUG». Το ρομπότ 

εκτελεί τις εντολές του παίκτη και στη συνέχεια εμφανίζει στη λευκή περιοχή αριστερά 

του «debugger» τα αποτελέσματα της εκτέλεσης με κατάλληλα βοηθητικά μηνύματα.  

Η δυνατότητα αυτή του προγράμματος, προσομοιώνει απόλυτα ένα σύγχρονο 

προγραμματιστικό περιβάλλον και επιτρέπει στους παίκτες να αναπτύξουν την καλή 

πρακτική του ελέγχου μίας λύσης πριν την εκτέλεσή της (Kazimoglu et al., 2012).   

Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου debugger, 

ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για παιχνίδια σχετικά με τον προγραμματισμό. 
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vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρουσιάζεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων πάζλ – 

δραστηριοτήτων του παιχνιδιού. 

 

3.5.8 Διαδραστικότητα 

i. Επιβράβευση  

 

Εικόνα 3-67: Επιβράβευση στο Program Your Robot 

 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, είναι η επιβράβευση που 

παρέχει στον παίκτη, αυξάνοντάς του το σκορ μετά από κάθε επιτυχημένη λύση (Εικόνα 

3-67). Επιπλέον, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να συλλέγει διάφορα 

αντικείμενα καθώς κινείται στην πλατφόρμα, και όσο περισσότερα αντικείμενα συλλέξει 

τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τελικό του σκορ.  Ο παίκτης μπορεί να υποβάλλει το τελικό 

του σκορ, σε έναν πίνακα όπου φαίνονται συνολικά τα υψηλότερα σκορ που έχουν 

σημειωθεί στο παιχνίδι από διάφορους παίκτες. 

ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

 

Εικόνα 3-68: Επιτεύγματα στο Program Your Robot 

Πέρα από το σκορ που παρέχει το παιχνίδι στον παίκτη, γεγονός που αποτελεί 

και έναν τρόπο απεικόνισης της προόδου του, το παιχνίδι αναπαριστά με γραφικό τρόπο 

τα επιτεύγματά του παίκτη στο παιχνίδι. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-68, υπάρχουν 
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πέντε διαφορετικά μετάλλια που μπορεί να αποκτήσει ο παίκτης κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν ο παίκτης καταφέρει και χρησιμοποιήσει 

σωστά τη δομή επιλογής, τότε του αποδίδεται ως ανταμοιβή το μετάλλιο «Decision 

Maker». Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να έχει επίγνωση της 

προόδου του και γενικότερα να καταλάβει σε τι επίπεδο γνώσεων έχει φτάσει, 

αξιολογώντας την προσπάθειά του. 

Τα μετάλλια του παιχνιδιού είναι πέντε και είναι τα εξής: 

 Decision Maker: Αποδίδεται στον παίκτη, αν χρησιμοποιήσει σωστά τη 

δομή επιλογής. 

 Loop Achievement: Αποδίδεται στον παίκτη, αν καταφέρει και 

χρησιμοποιήσει τουλάχιστον δύο δομές επανάληψης στο πέμπτο επίπεδο. 

 Recursive Medal: Αποδίδεται στον παίκτη, αν καταφέρει και κάνει 

επανάληψη με αναδρομική κλήση. 

 Programmer  Achievement: Αποδίδεται στον παίκτη, αν καταφέρει και 

φτάσει στους 56000 βαθμούς πριν αρχίσει το 6
ο
 επίπεδο. 

 Collectable Medal: Αποδίδεται στον παίκτη, αν καταφέρει και μαζέψει 8 

αντικείμενα σε ένα παιχνίδι. 

 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού, είναι η επιβράβευση που παρέχει 

στον παίκτη σε περίπτωση που δημιουργήσει κάποια καλύτερη λύση από μία 

προηγούμενη. Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη, να ξαναπαίξει με ένα 

επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσει τη λύση του. Το σκορ του παίκτη εξαρτάται από 

τρεις παράγοντες:  

 από τα αντικείμενα που συλλέγει 

 από τα slots του συντάκτη που χρησιμοποιεί ο παίκτης και 

 από τις προγραμματιστικές δομές που θα συνδυάσει 

Όσο περισσότερα αντικείμενα συλλέξει ο παίκτης, τόσο μεγαλύτερο σκορ θα 

λάβει. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ, ότι τα αντικείμενα που συλλέγει ο παίκτης κάθε φορά 

που παίζει με ένα επίπεδο, εμφανίζονται με τυχαίο τρόπο και όχι στο ίδιο σημείο της 

πλατφόρμας κάθε φορά (Kazimoglu et al., 2012). Με αυτόν τον τρόπο, ο παίκτης έχει τη 

δυνατότητα επαναλαμβάνοντας ένα επίπεδο, να αντιμετωπίσει μία διαφορετική σχετικά 



 

114 

πίστα, σε σχέση με την προηγούμενη φορά, και ουσιαστικά να ασχοληθεί με μία νέα 

δραστηριότητα, καταφέρνοντας έτσι να κατακτήσει ακόμη καλύτερα τους 

επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους. 

Επίσης, όσο λιγότερα «slots» της «MAIN METHOD» του συντάκτη 

χρησιμοποιήσει ο παίκτης, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το σκορ του. Έτσι, 

προκειμένου ο παίκτης να βελτιώσει το σκορ του, καλείται να ανακαλύψει 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα μέσα στο παιχνίδι και να τα αποδώσει στη λύση του 

(Kazimoglu et al., 2012). Για παράδειγμα, το δεύτερο επίπεδο του παιχνιδιού μπορεί να 

λυθεί χωρίς τη χρήση συνάρτησης χρησιμοποιώντας μόνο τη «MAIN METHOD». Αν 

όμως ο παίκτης κάνει χρήση συνάρτησης και έτσι χρησιμοποιήσει λιγότερα slots στη  

«MAIN METHOD», το σκορ που θα λάβει θα είναι μεγαλύτερο.  

Τέλος, ο παίκτης επιβραβεύεται με αντίστοιχα μετάλλια όπως αναφέραμε, σε 

περίπτωση που κάνει χρήση καλών προγραμματιστικών τεχνικών και αποδείξει έτσι, ότι 

έχει καταλάβει καλά τις προγραμματιστικές έννοιες που πραγματεύεται το παιχνίδι.  Για 

παράδειγμα, ο παίκτης επιβραβεύεται με μεγαλύτερο σκορ σε περίπτωση που μέσα στη 

λύση του χρησιμοποιήσει αναδρομικές συναρτήσεις ή αν συνδυάσει βρόχους μαζί με 

συναρτήσεις (Kazimoglu et al., 2012). Επίσης, αν ο παίκτης δημιουργήσει αναδρομική 

συνάρτηση, καταφέρνει να ξεκλειδώσει το μετάλλιο «Recursive Medal». 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη αν πετύχει κάποια 

καλύτερη λύση.  

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Το παιχνίδι παρέχει ανατροφοδότηση στον παίκτη με διάφορους τρόπους. Για 

παράδειγμα, αν ο παίκτης επιλέξει να ελέγξει τη λύση του με τον «debugger», το 

παιχνίδι τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα της εκτέλεσης με κατάλληλα μηνύματα, ενώ 

αν επιλέξει να τρέξει τη λύση του και εντοπιστούν λάθη, πάλι λαμβάνει κατάλληλα 

ενημερωτικά μηνύματα. Επιπλέον, ο παίκτης έχει συνεχή ενημέρωση για το σκορ του 

αλλά και για το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει. 

Ο παίκτης με βάση αυτά τα μηνύματα αποφασίζει ποια στρατηγική θα 

ακολουθήσει, προκειμένου να βελτιώσει το σκορ του ή σε περίπτωση λάθους, τι 

διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν στη λύση του. 

 Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι το παιχνίδι παρέχει συνεχή αλληλεπίδραση και 

ανατροφοδότηση, ενημερώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τον παίκτη για τα 

αποτελέσματα των ενεργειών του. 
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v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

 

Εικόνα 3-69: «Video Tutorial» στο Program Your Robot 

 

Ένα άλλο στοιχείο του παιχνιδιού, είναι η υποστήριξη (scaffolding) που παρέχει 

στον παίκτη, σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα. Στα πρώτα πέντε επίπεδα του παιχνιδιού, 

εμφανίζονται ενημερωτικά βίντεο (Εικόνα 3-69) στην αρχή κάθε επιπέδου, τα οποία 

ενημερώνουν τον παίκτη συνοπτικά για τη λειτουργία των νέων εντολών ή των 

προγραμματιστικών δομών που εισάγει το επίπεδο, αλλά και για το στόχο του 

συγκεκριμένου επιπέδου. Το βίντεο ενός επιπέδου, ο παίκτης μπορεί να το δει 

οποτεδήποτε θέλει, επιλέγοντας την έναρξη της προβολής του από κατάλληλο εικονίδιο 

που υπάρχει στο κάτω αριστερό άκρο της οθόνης. 

 

 

Εικόνα 3-70: «Tutorial» στο Program Your Robot 

 

 Επιπλέον, το παιχνίδι παρέχει σε κάθε επίπεδο και ένα αναλυτικό βοήθημα 

(Tutorial), το οποίο ενημερώνει αναλυτικά τον παίκτη, με τη βοήθεια διαδοχικών 
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οθονών, για τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας των 

εντολών, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-70. Το βοήθημα (Tutorial) αυτό, ο παίκτης 

μπορεί επίσης να το ενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας το κατάλληλο 

εικονίδιο που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης. 

Το παιχνίδι βοηθάει σημαντικά τον παίκτη τόσο για να καταλάβει τους κανόνες 

του παιχνιδιού, όσο και για να εξοικειωθεί γρήγορα με τον τρόπο λειτουργίας των 

προγραμματιστικών δομών του παιχνιδιού. 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο παίκτη να λαμβάνει αποφάσεις και να 

χαράσσει τη δική του στρατηγική προκειμένου να δώσει τη δική του βελτιωμένη λύση. 

Ο παίκτης αρχικά δεν έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη δική του πορεία στο 

παιχνίδι και είναι αναγκασμένος να περάσει από όλα τα επίπεδα με γραμμικό τρόπο. 

Παρόλα αυτά, έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε κάποιο επίπεδο και να αλλάξει τη 

λύση του, εφόσον προηγουμένως το έχει ολοκληρώσει ήδη μία φορά. Με αυτό τον 

τρόπο, ο παίκτης μπορεί να πλοηγηθεί στο παιχνίδι με το δικό του ρυθμό και να επιλέξει 

σε δεύτερο χρόνο με ποιο κομμάτι του παιχνιδιού θα ασχοληθεί, προκειμένου να 

εδραιώσει ακόμη περισσότερο τις γνώσεις που απέκτησε, δίνοντας μία βελτιωμένη λύση. 

   

3.5.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποια λανθασμένης 

επιλογής. Αντίθετα, τον υποστηρίζει με διάφορους τρόπους, προκειμένου να τον 

βοηθήσει να καταλάβει τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης, ή ακόμη και να λύσει 

κάποια δραστηριότητα με καλύτερο τρόπο. Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια 

που χρειάζεται για να κινηθεί ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να 

δοκιμάσει τη λύση κάποιας δραστηριότητας, χωρίς να του δημιουργείται κάποιο αίσθημα 

κινδύνου και ανασφάλειας. 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 

Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά πιο 

δύσκολες, παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το 
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παιχνίδι. Επιπλέον, το παιχνίδι συνοδεύεται και από μία ωραία μουσική την οποία ο 

παίκτης μπορεί να απενεργοποιήσει.  

 

3.5.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάποιου παίκτη 

κεντρικά από κάποιον εκπαιδευτικό. Ένας εκπαιδευτικός που θα ήθελε να δοκιμάσει το 

παιχνίδι στην τάξη και να έχει άμεσα την εικόνα της προόδου των μαθητών του δεν 

μπορεί να το πετύχει. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα από κάθε 

παίκτη ξεχωριστά, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και στο κριτήριο της συνεργασίας 

(collaboration). 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Πέρα από τα έξι επίπεδα διαβαθμισμένης δυσκολίας που παρέχει το παιχνίδι, δεν 

υπάρχει κάποιος επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων (LEVEL EDITOR) ο οποίος θα 

έδινε τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του επίπεδα. 

 

3.5.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα μέσω διαδικτύου, στο σύνδεσμο: 

http://www.programyourrobot.org/.  

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και απλό. 

Σε αυτό βοηθάει σημαντικά και ο πολύ πετυχημένος συντάκτης εντολών του, αλλά και η 

δομημένη υποστήριξη (βλέπε παραπάνω, κριτήριο 3.5.8.v) που παρέχει το παιχνίδι, με 

αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση του παιχνιδιού.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκευθεί η πρόοδος του παίκτη και να 

συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Βέβαια, αυτό γίνεται μόνο για τον 

συγκεκριμένο σταθμό εργασίας του παίκτη, αφού το παιχνίδι απ’ ότι φαίνεται κρατάει 

κάποιου είδους ιστορικό στον φυλλομετρητή. Έτσι, αν ο παίκτης επιλέξει να 

http://www.programyourrobot.org/
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αποθηκεύσει την πρόοδό του, μπορεί να επανέλθει στο παιχνίδι κάποια άλλη στιγμή και 

να συνεχίσει, αρκεί να το κάνει από έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. 

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

Ελληνική λειτουργικότητα δεν υποστηρίζεται. Η γλώσσα του παιχνιδιού και όλα 

τα μηνύματα του είναι στα αγγλικά. 

 

3.5.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι είναι μία εφαρμογή web και δεν διατίθεται σε έκδοση Desktop ή 

Mobile.  

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το «Program Your Robot» μπορεί να τρέξει ακόμη και σε υπολογιστές χαμηλών 

δυνατοτήτων. Το μόνο που απαιτείται για να εκτελεστεί σωστά, είναι ένας σύγχρονος 

φυλλομετρητής στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Adobe Flash Player. Επειδή πολλές 

σύγχρονες συσκευές δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία Flash, θα ήταν προτιμότερο σε 

κάποια επόμενη έκδοση του παιχνιδιού, να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία HTML5, για να 

είναι προσβάσιμο και από τις κινητές συσκευές. 

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το «Program Your Robot» είναι ένα παιχνίδι τεχνολογίας Flash και έχει 

δημιουργηθεί με κύρια γλώσσα προγραμματισμού την «actionscript 3» (Kazimoglu et 

al., 2012).  
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 3.6  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Code Monkey» 

Το παιχνίδι «Code Monkey» είναι ένα «online», διασκεδαστικό και ταυτόχρονα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, που έχει ως στόχο να διδάξει προγραμματισμό σε παιδιά, μέσα 

από μία πραγματική γλώσσα προγραμματισμού που ονομάζεται «Coffee Script» 

(www.playcodemonkey.com/faqs, 2017). Οι παίκτες ελέγχουν την κίνηση μίας μαϊμούς 

και την βοηθούν να μαζέψει μπανάνες που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της οθόνης, 

γράφοντας κάποιες γραμμές κώδικα οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κίνηση της 

μαϊμούς.  

Οι πρώτες τριάντα (30) δραστηριότητες του παιχνιδιού διατίθενται ελεύθερα, 

στον σύνδεσμο www.playcodemonkey.com. Η αξιολόγηση του παιχνιδιού θα γίνει μόνο 

για τις δραστηριότητες που διατίθενται ελεύθερα, επειδή με αυτή την εργασία 

επιδιώκεται να παρουσιαστούν περιβάλλοντα που η χρήση τους, δεν απαιτεί κάποια 

οικονομική δαπάνη από τον χρήστη. Παρακάτω, στην Εικόνα 3-71, παρουσιάζεται η  

αρχική σελίδα του παιχνιδιού, στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος  

www.allcancode.com/web. 

 

 

Εικόνα 3-71: Αρχική σελίδα του παιχνιδιού Code Monkey 

 

3.6.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το παιχνίδι «Code Monkey» ανήκει στην κατηγορία των puzzle games. 

 

 

 

http://www.playcodemonkey.com/faqs
http://www.playcodemonkey.com/
http://www.allcancode.com/web
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3.6.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 9 ετών και άνω, αλλά δεν 

αποκλείει τη χρήση του και από μαθητές μικρότερης ηλικίας, καθώς και από 

οποιονδήποτε αρχάριο στον προγραμματισμό, που θέλει να μάθει βασικές έννοιες 

προγραμματισμού.   

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να 

υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση σχετική με τον προγραμματισμό.   

 

3.6.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Γενικός στόχος του παιχνιδιού είναι να διδάξει βασικές αλλά και πιο 

προχωρημένες προγραμματιστικές έννοιες. Συγκεκριμένα, στην δωρεάν έκδοση του 

παιχνιδιού, καλύπτονται  έννοιες όπως η δομή ακολουθίας, η δομή επανάληψης, η έννοια 

των συναρτήσεων αλλά και η έννοια του αντικειμένου (Στόχοι προσανατολισμένοι 

στην εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού). Στην  πλήρη έκδοση του παιχνιδιού 

καλύπτονται και επιπλέον έννοιες (μεταβλητές, πίνακες, δομή επιλογής κ..α). 

Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες αναγνώρισης 

μοτίβων (π.χ στις ασκήσεις δομής επανάληψης), αλλά και δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. 

Στόχος επίσης του παιχνιδιού είναι, οι  μαθητές να μάθουν να προγραμματίζουν 

σε μία πραγματική γλώσσα προγραμματισμού, την «Coffee Script». Είναι μία γλώσσα 

που μεταγλωττίζεται στη Javasript και επιπλέον είναι πολύ εύκολος ο τρόπος σύνταξης 

των εντολών της (www.playcodemonkey.com/faqs, 2017). Οι μαθητές όχι μόνο γράφουν 

εντολές για να καταφέρουν να λύσουν ένα πάζλ, αλλά καλούνται να κάνουν και 

διόρθωση έτοιμων προγραμμάτων που τους δίνονται, μέσα από τις δραστηριότητες του 

παιχνιδιού. 

Τέλος, το παιχνίδι βοηθά τον παίκτη να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου που 

σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού του παρέχει ένα συντάκτη προγραμμάτων και 

έναν debugger, που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει ένα πρόγραμμα,  να 

ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το εκτελέσει και να δει το 

αποτέλεσμά του. Δηλαδή, ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή του με το παιχνίδι δεν 

http://www.playcodemonkey.com/faqs
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μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες, αλλά λειτουργεί όπως ένας 

προγραμματιστής. 

 

3.6.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Οι μαθητές πρέπει να βοηθήσουν μία μαϊμού να πάρει πίσω τις μπανάνες της, 

από τον «κακό» γορίλα που τις έκλεψε νωρίτερα. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές 

καλούνται να λύσουν διάφορα πάζλ, στα οποία κάθε φορά κατευθύνουν τη μαϊμού 

κατάλληλα ώστε να φτάσει στις μπανάνες του εκάστοτε πάζλ και να τις ανακτήσει. Στην 

προσπάθεια αυτή, η μαϊμού έχει βοήθεια και από κάποιους φίλους της, όπως είναι για 

παράδειγμα, μία χελώνα. Η χελώνα προγραμματίζεται κι αυτή από τον παίκτη, ώστε να 

κινηθεί κατάλληλα και να βοηθήσει τη μαϊμού να ξεπεράσει κάποια εμπόδια, όπως για 

παράδειγμα να περάσει απέναντι από ένα ποτάμι.  

 

Εικόνα 3-72: Εικονικός κόσμος Code Monkey 

 

Στην Εικόνα 3-72 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού, ο οποίος 

είναι ουσιαστικά χωρισμένος σε δύο τμήματα. Δεξιά βρίσκεται η περιοχή του συντάκτη 

των εντολών, όπου ο παίκτης γράφει τις εντολές που θα καθοδηγήσουν τη μαϊμού να 

φτάσει στις μπανάνες και να τις ανακτήσει. Αριστερά εμφανίζεται το πάζλ που πρέπει να 

λύσει ο παίκτης. Ο παίκτης πρέπει να κατευθύνει κατάλληλά τη μαϊμού μέσα στο πάζλ, 

ώστε να καταφέρει να πάρει όλες τις μπανάνες. Κάτω από τον συντάκτη υπάρχουν οι 

εντολές που έχει στη διάθεση του ο παίκτης και ο οποίες καθώς προχωράει το παιχνίδι, 

γίνονται σταδιακά περισσότερες. 
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Εικόνα 3-73: Οι εντολές στο Code Monkey 

 

Ο παίκτης μπορεί να γράψει εντολές στο συντάκτη χρησιμοποιώντας το 

πληκτρολόγιο, όπως ακριβώς και σε έναν απλό κειμενογράφο ή μπορεί να πατήσει στα 

εικονίδια των εντολών (Εικόνα 3-73) που βρίσκονται στο κάτω μέρος του συντάκτη και 

η εντολή γράφεται αυτόματα στο σημείο που αναβοσβήνει ο δρομέας. Όταν ο παίκτης 

ολοκληρώσει τη σύνταξη των εντολών στο συντάκτη, πατάει το κουμπί «RUN» και 

βλέπει στην οθόνη τη μαϊμού να κινείται μέσα στον εικονικό κόσμο και να μαζεύει τις 

μπανάνες. Εφόσον η μαϊμού καταφέρει και μαζέψει όλες τις μπανάνες, το παιχνίδι 

οδηγεί τον παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο παίκτης πρέπει να αλλάξει τις 

εντολές που έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 

 Οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης (Εικόνα 3-73) είναι οι εξής: 

 Step Χ: με την εντολή αυτή η μαϊμού κινείται X βήματα  

 Turn left: η μαϊμού στρίβει αριστερά 90 μοίρες 

 Turn right: η μαϊμού στρίβει δεξιά 90 μοίρες 

 TurnTo Χ: η μαϊμού στρίβει προς το αντικείμενο Χ 

 X.times: εκτελούνται Χ φορές επαναληπτικά, οι εντολές που τοποθετούνται σε 

εσοχή κάτω από την εντολή Χ.times 

Οι παραπάνω εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη χελώνα, μόνο που πριν τη 

χρήση κάθε εντολής, πρέπει να γράψουμε το όνομα της χελώνας. Για παράδειγμα για να 

προχωρήσει η χελώνα 15 βήματα, πρέπει να γράψουμε την εντολή: turtle.step 15. 

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι πολύ ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να παρέχει 

κίνητρο στον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τα γραφικά 

που συνοδεύουν το παιχνίδι, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος εικονικός κόσμος.  

ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι πολύ ποιοτικά, πολύ 

χαριτωμένα, έχουν ζωηρά χρώματα, είναι δισδιάστατα (2D) και όλα μαζί συνθέτουν ένα 

ελκυστικό περιβάλλον αρκετά ενδιαφέρον για τους παίκτες του παιχνιδιού. Δε 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα εφέ κίνησης (animation) αλλά το παιχνίδι περιορίζεται σε 

απλές κινήσεις της μαϊμούς και μίας χελώνας.  
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iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να διαλέξει ανάμεσα από 13 ήρωες, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-74, εφόσον δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην 

ιστοσελίδα του παιχνιδιού. 

 

Εικόνα 3-74: Επιλογή avatar στο παιχνίδι CodeMonkey 

 

Με τη δυνατότητα αυτή ο παίκτης ταυτίζεται με κάποιον ήρωα και μπορεί να 

νιώσει ότι έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στο παιχνίδι. Βέβαια ο παίκτης κάθε 

φορά προγραμματίζει τη μαϊμού για να κινηθεί κατάλληλα στον εικονικό κόσμο, αλλά 

αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο παίκτης αποκτά ξεχωριστή ταυτότητα στο παιχνίδι με 

την παραπάνω δυνατότητα. 

 

3.6.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι παρέχει το μαθησιακό υλικό του οργανωμένο σε κατάλληλες 

μαθησιακές ενότητες. Στις πρώτες 30 δραστηριότητες που διατίθενται ελεύθερα χωρίς 

συνδρομή διακρίνουμε 3 ενότητες:  

1. Ενότητα «FIRST STEPS»: Δραστηριότητες 1-10, στις οποίες ο παίκτης 

ασχολείται με σειριακή εκτέλεση εντολών. 

2. Ενότητα «OBJECTS AND FRIENDS»: Δραστηριότητες 11-20, όπου ο παίκτης 

μαθαίνει να χρησιμοποιεί συναρτήσεις με διαφορετικά ορίσματα αλλά και σε 
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συνδυασμό με διαφορετικά αντικείμενα. Γίνεται έτσι, μία εισαγωγή στον 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. 

3. Ενότητα «LOOP LAND»: Δραστηριότητες 21-30, όπου γίνεται μία εισαγωγή 

στους βρόχους επανάληψης, με παραδείγματα επαναληπτικής εκτέλεσης εντολών 

για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Το μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης 

καθώς παίζει με το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες 

τις οποίες αξιοποιεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες 

δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει 

και στα επόμενα επίπεδα.  

Επίσης, το παιχνίδι κάθε φορά που εισάγει κάποια νέα έννοια, επιτρέπει στον 

παίκτη να εξασκηθεί μ’ αυτή, γιατί η επόμενη δραστηριότητα που ακολουθεί, δεν εισάγει 

νέες έννοιες, αλλά ουσιαστικά είναι μια πιο σύνθετη δραστηριότητα πάνω στην έννοια 

που παρουσιάστηκε νωρίτερα σε προηγούμενη δραστηριότητα. Το παιχνίδι αυξάνει με 

αργό ρυθμό το βαθμό δυσκολίας, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μπορεί να επικεντρωθεί 

στην επίλυση της δραστηριότητας και να κατανοήσει σε βάθος τις διάφορες 

προγραμματιστικές έννοιες, τις οποίες έχει ως στόχο να διδάξει η δραστηριότητα. 

Άλλη μία παράμετρος που υποστηρίζει τη σταδιακή μάθηση, είναι το γεγονός ότι 

το παιχνίδι αρχικά, αναγκάζει τον παίκτη να περάσει γραμμικά από όλες τις 

δραστηριότητες. Ο παίκτης για να προχωρήσει σε επόμενη δραστηριότητα, πρέπει να 

έχει ολοκληρώσει την προηγούμενη. Με αυτό τον τρόπο βλέπει σταδιακά όλο το 

μαθησιακό περιεχόμενο. Βέβαια, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να 

επανέλθει σε μία δραστηριότητα προκειμένου να την επαναλάβει και να βελτιώσει 

ενδεχομένως κάποια προηγούμενη λύση του. 

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game Mechanics). 

Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό τρόπο, 

επιτρέποντας του να παρακολουθεί το αποτέλεσμα των εντολών που έχει γράψει, αφού ο 

παίκτης μπορεί και βλέπει στην οθόνη τη μαϊμού να κινείται και να μαζεύει τις 
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μπανάνες, εκτελώντας κάθε φορά τις αντίστοιχες εντολές του παίκτη. Ο παίκτης παίζει 

με το παιχνίδι, ενώ παράλληλα μαθαίνει προγραμματιστικές έννοιες.  

Πέρα από την εσωτερική ενσωμάτωση του περιεχομένου μέσα στις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι φέρνει τον παίκτη σε επαφή με τον τρόπο 

δημιουργίας ενός προγράμματος, αφού του παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη, γράφοντας εντολές όπως σε ένα σύγχρονο 

προγραμματιστικό περιβάλλον, να τον διορθώσει σε περίπτωση λάθους και να τον 

εκτελέσει με τη βοήθεια του debugger.  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

 

Εικόνα 3-75: Debriefing στο παιχνίδι CodeMonkey 

 

Το παιχνίδι σε κάποιες δραστηριότητες, πριν την έναρξή τους, ενημερώνει τον 

παίκτη για την έννοια που πρόκειται να διδαχθεί αλλά και σε κάποιες δραστηριότητες, 

μετά την ολοκλήρωση τους, εξηγεί στον παίκτη ποια προγραμματιστική έννοια έμαθε. 

Για παράδειγμα, στη δραστηριότητα 11, που κάνει εισαγωγή στις συναρτήσεις, πριν την 

έναρξη της δραστηριότητας, ενημερώνει τον παίκτη ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει μία 

συνάρτηση και στο τέλος της δραστηριότητας, τον ενημερώνει με περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της συνάρτησης που μόλις έκανε (Εικόνα 3-75). 

 Επομένως το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε κάποιες από τις 

δραστηριότητές του. 

v. Συνεργασία (collaboration) 

Η συνεργασία (collaboration) μεταξύ παικτών δεν υποστηρίζεται από το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη, ο οποίος ουσιαστικά ταυτίζεται με 

τη μαϊμού που κινείται πάνω στην εκάστοτε πίστα. 
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3.6.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε κατάλληλες 

μαθησιακές ενότητες. Η πρώτη ενότητα, η ενότητα «FIRST STEPS» κάνει μία εισαγωγή 

στη σειριακή εκτέλεση εντολών (Δομή ακολουθίας), μαθαίνοντας στον παίκτη πως 

μπορεί να κινηθεί η μαϊμού στο χώρο της πίστας, μπροστά ή πίσω και πως μπορεί να 

στρίψει αριστερά ή δεξιά κατά κάποιες μοίρες. Η δεύτερη ενότητα, η ενότητα «OBJECT 

AND FRIENDS», εισάγει τον παίκτη στην έννοια της συνάρτησης και στη χρήση της 

συνάρτησης με διαφορετικά αντικείμενα και ορίσματα. Σε αυτή την ενότητα ο παίκτης 

έρχεται σε επαφή και με την έννοια του αντικειμένου. Τέλος, η τρίτη ενότητα, η ενότητα 

«LOOP LAND», ασχολείται με την επαναληπτική εκτέλεση εντολών για συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων.  

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για τον σκοπό του παιχνιδιού και επιπλέον έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες του 

παιχνιδιού που θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-9 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

Πίνακας 3-9: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Code Monkey 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο 

1 FIRST STEPS Ακολουθιακή εκτέλεση εντολών 

2 OBJECT AND FRIENDS Συναρτήσεις – χρήση συναρτήσεων με 

διαφορετικά ορίσματα και αντικείμενα – 

εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου 

3 LOOP LAND Επαναληπτική εκτέλεση εντολών για 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων 

 

Στη δεύτερη ενότητα που ο παίκτης μαθαίνει την έννοια της συνάρτησης, γίνεται 

και μία εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, αφού ο παίκτης καλείται να 

χρησιμοποιήσει συναρτήσεις σε συνδυασμό με διάφορα αντικείμενα.   
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Η δομή επανάληψης διδάσκεται αποκλειστικά μέσα από μία δομή που εκτελείται  

για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων (ουσιαστικά καλύπτεται μόνο η δομή for). 

Η δομή επιλογής δεν καλύπτεται από τις δωρεάν δραστηριότητες του παιχνιδιού. 

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως, σχετικά με τις διδακτικές 

έννοιες που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το 

παιχνίδι «CodeMonkey», θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυρίως στο Δημοτικό, αλλά 

επιπλέον κρίνεται ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( 

Γυμνάσιο και Λύκειο). 

Το παιχνίδι επομένως, κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά, τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

3.6.7 Δραστηριότητες 

Σε αυτή την ενότητα, αρχικά γίνεται μία μικρή παρουσίαση μίας ενδεικτικής 

δραστηριότητας του παιχνιδιού, προκειμένου να φανεί ο τρόπος που το παιχνίδι 

παρουσιάζει κάποιες προγραμματιστικές έννοιες. 

Δραστηριότητα για την ακολουθιακή εκτέλεση Εντολών:  

(Ενότητα FIRST STEPS: Sequence of Commands) 

 

Εικόνα 3-76: Οθόνη 12ης δραστηριότητας στο παιχνίδι CodeMonkey 

 

Ο παίκτης σε αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 3-76), αφού προηγουμένως έχει 

μάθει  να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση «turnTo», η οποία έχει ως αποτέλεσμα η μαϊμού 
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να στρίψει προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, καλείται να χρησιμοποιήσει ξανά τη 

συνάρτηση με διαφορετικά ορίσματα. Η μαϊμού σκόπιμα κοιτάζει σε λάθος κατεύθυνση 

έτσι ώστε ο παίκτης αρχικά να χρησιμοποιήσει την εντολή «turnTo bridge», ώστε η 

μαϊμού να γυρίσει προς τη γέφυρα, και αφού περάσει από πάνω της, να κάνει χρήση της 

εντολής «turnTo banana», ώστε να κοιτάξει πλέον στην μπανάνα που είναι και ο στόχος 

της. Η λύση της δραστηριότητας παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-76. 

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει πολύ ικανοποιητικό αριθμό επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας.  Το παιχνίδι 

έχει (στη ελεύθερη έκδοση του) τρεις ενότητες (επίπεδα) και κάθε επίπεδο περιλαμβάνει 

10 δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας.  

Στον Πίνακα 3-10, παρουσιάζεται ο αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα. 

 

Πίνακας 3-10: Αριθμός δραστηριοτήτων παιχνιδιού Code Monkey ανά ενότητα 

Επίπεδο Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 
FIRST STEPS 

Ακολουθιακή εκτέλεση 

εντολών 
10 

2 

OBJECT AND 

 FRIENDS 

Συναρτήσεις – χρήση 

συναρτήσεων με διαφορετικά 

ορίσματα και αντικείμενα – 

εισαγωγή στην έννοια του 

αντικειμένου 

10 

3 

LOOP LAND 

Επαναληπτική εκτέλεση 

εντολών για συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων 

10 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30 

 

Επομένως, ο συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων του παιχνιδιού (στη δωρεάν 

έκδοσή του) είναι 30, γεγονός που αποδεικνύει ότι το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της 

ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού επιπέδων.   
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ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Όπως εξηγήσαμε 

νωρίτερα, το παιχνίδι αποτελείται από 3 ενότητες και κάθε ενότητα περιλαμβάνει 10 

δραστηριότητες αυξανόμενης δυσκολίας. Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η δυσκολία 

του παιχνιδιού είναι αργός, επιτρέποντας έτσι στον παίκτη να επικεντρωθεί στο παιχνίδι 

και σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων του παιχνιδιού, να μπορέσει 

τελικά να εμβαθύνει στο μαθησιακό υλικό.  

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δε δυσκολεύεται 

ιδιαίτερα να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει βέβαια και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Η βοήθεια 

που παρέχει το παιχνίδι στον παίκτη, μέσα από κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα, 

βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων. Ο παίκτης στις πρώτες 

δραστηριότητες του παιχνιδιού, που είναι αρκετά απλές, καταφέρνει πολύ εύκολα να 

εξοικειωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες οι οποίοι 

περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία 

το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-77: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Code Monkey 
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Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι ο συντάκτης των 

εντολών του. Οι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι δεν δημιουργούν το πρόγραμμά τους 

τοποθετώντας έτοιμα εικονίδια εντολών με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» πάνω σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο πλαίσιο από slots (κενές περιοχές), αλλά αντίθετα, πληκτρολογούν 

εντολές στη λευκή περιοχή του συντάκτη στα δεξιά της οθόνης, όπως ακριβώς γίνεται 

και σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον (Εικόνα 3-77). 

Οι παίκτες ουσιαστικά γράφουν εντολές σε μία γλώσσα προγραμματισμού που 

ονομάζεται «Coffee Script». Η «Coffee Script», είναι μία γλώσσα προγραμματισμού 

ανοικτού κώδικα, η οποία μεταγλωττίζεται σε «Javasript» 

(www.playcodemonkey.com/faqs, 2017).   

Ο παίκτης μπορεί επιπλέον, να μην πληκτρολογήσει τις εντολές στο συντάκτη, 

αλλά να πατήσει πάνω στο εικονίδιο μίας εντολής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

οθόνης και η εντολή να γραφτεί αυτόματα στο συντάκτη στο σημείο που βρίσκεται ο 

δρομέας.    

Όταν ο παίκτης γράψει τις εντολές στο συντάκτη, πατάει το πράσινο κουμπί 

«RUN» με το βελάκι και βλέπει στην οθόνη τη μαϊμού να εκτελεί τις εντολές του και να 

κινείται πάνω στην πίστα, μαζεύοντας τις μπανάνες. Ταυτόχρονα, μπορεί να καταλάβει 

ποια εντολή εκτελείται κάθε φορά, αφού αυτή φωτίζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

ώστε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. 

Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας εννοιών 

προγραμματισμού. 

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

Εικόνα 3-78: Ο debugger του Code Monkey 

 

Στο δεξί μέρος της οθόνης του συντάκτη, υπάρχει ο  debugger- compiler (Εικόνα 

3-78). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μόνο κουμπί (RUN) που όταν το πατήσει ο παίκτης, 

http://www.playcodemonkey.com/faqs
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αρχίζουν να εκτελούνται οι εντολές που έχει γράψει στο συντάκτη και ο παίκτης 

παρακολουθεί την εκτέλεσή τους, με την εντολή που εκτελείται κάθε φορά να φωτίζεται 

ώστε να ξεχωρίζει.  

Ο debugger προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουμε από τέσσερις διαφορετικές 

ταχύτητες εκτέλεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό βοηθά τον χρήστη στην παρακολούθηση 

της εκτέλεσης των εντολών του και στον εντοπισμό και διόρθωση πιθανών λαθών.  

 

 

Εικόνα 3-79: Ενημερωτικό μήνυμα του  debugger στο παιχνίδι Code Monkey 

 

Αν ο παίκτης γράψει εντολές που δεν οδηγούν σε επίλυση του πάζλ, το παιχνίδι 

βγάζει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα. Επιπλέον, αν ο παίκτης χρησιμοποιήσει 

λανθασμένη σύνταξη, ο debugger-compiler του παιχνιδιού, βγάζει επίσης κατάλληλα 

ενημερωτικά μηνύματα όπως αυτό της Εικόνας 3-79, το οποίο ενημερώνει τον παίκτη 

για την ύπαρξη συντακτικού λάθους. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου 

debugger, του οποίου η λειτουργία κρίνεται ικανοποιητική. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού. 
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3.6.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  

 

Εικόνα 3-80: Επιβράβευση στο παιχνίδι Code Monkey μετά την ολοκλήρωση 

δραστηριότητας 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη 

με ένα χαρακτηριστικό χειροκρότημα, εμφανίζοντας ταυτόχρονα μία οθόνη όπως αυτή 

της Εικόνας 3-80, επιβραβεύοντας με αυτόν τον τρόπο τον παίκτη.  

Ουσιαστικά, ο παίκτης έπειτα από κάθε λύση που δίνει, επιβραβεύεται με τρία το 

πολύ αστέρια, ανάλογα με την ποιότητα της λύσης του, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται 

και για τον συνολικό αριθμό από μπανάνες που μάζεψε στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Ο παίκτης μπορεί να ενημερωθεί για το συνολικό αριθμό αστεριών που 

έχει κερδίσει μέσα από έναν πίνακα ελέγχου, στον οποίο αποκτά πρόσβαση εφόσον 

προηγουμένως έχει κάνει εγγραφή στον ιστότοπο του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ο 

συνολικός αριθμός αστεριών, αντιστοιχεί και στο σκορ του παίκτη. Στην Εικόνα 3-81 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι αναπαριστά το συνολικό αριθμό 

αστεριών ενός παίκτη.  

 

Εικόνα 3-81: Συνολικός αριθμός αστεριών παίκτη στο παιχνίδι Code Monkey  
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Επιπλέον, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-80, ένα χαρακτήρας κάτω αριστερά, 

ενημερώνει τον παίκτη για το αποτέλεσμα της εκτέλεσης και κατά κάποιο τρόπο τον 

επιβραβεύει κι αυτός. 

 

Εικόνα 3-82: Επιβράβευση στο παιχνίδι «Code Monkey» μετά από την ολοκλήρωση 

και της τελευταίας (30ής) δραστηριότητας 

Όταν ο παίκτης ολοκληρώσει και την τελευταία δραστηριότητα, το παιχνίδι 

εμφανίζει την οθόνη την Εικόνας 3-82, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται μία ευχάριστη 

μουσική ως ένδειξη της επιτυχίας του παίκτη.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι «Code Monkey», επιβραβεύει τον παίκτη πολύ 

συχνά για την προσπάθεια που καταβάλλει, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της 

επιβράβευσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

 

Εικόνα 3-83: Χάρτης προόδου του παίκτη στο Code Monkey 

 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί 
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στον χάρτη προόδου του, που παρουσιάζεται στης Εικόνα 3-83 (επιλέγοντας ένα 

εικονίδιο χάρτη στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης) και να αποκομίσει μία εικόνα της 

προόδου του στο παιχνίδι. Ο παίκτης μπορεί να δει ποιες δραστηριότητες έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία και πόσες ακόμη είναι οι εναπομένουσες μέχρι να φτάσει στο 

τέλος. Στην Εικόνα 3-83 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι απεικονίζει το 

γεγονός ότι ο παίκτης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες δέκα δραστηριότητας της 

ενότητας «FIRST STEPS». 

 

 

Εικόνα 3-84: Πρόοδος του παίκτη στο παιχνίδι Code Monkey 

 

Επιπλέον, το παιχνίδι αναπαριστά την πρόοδο του παίκτη με συγκεκριμένα 

επιτεύγματα. Βέβαια για να δει ο παίκτης τα επιτεύγματά του θα πρέπει προηγουμένως 

να έχει κάνει εγγραφή στο CodeMonkey (στον ιστότοπο) προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε έναν πίνακα ελέγχου.  Στην Εικόνα 3-84 παρουσιάζονται τα επιτεύγματα 

ενός παίκτη έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων ενοτήτων, στην 

περιοχή «My achievements». Ο παίκτης έχει ολοκληρώσει τις πρώτες είκοσι 

δραστηριότητες λαμβάνοντας απ’ όλες τρία αστέρια, και έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει 

τα δύο πρώτα βραβεία. Κάθε φορά που ο παίκτης ολοκληρώνει μία ενότητα και έχει 

συγκεντρώσει τρία αστέρια σε όλες τις δραστηριότητες της ενότητας, ξεκλειδώνει και 

ένα βραβείο. Τα βραβεία των τριών πρώτων ενοτήτων είναι τα εξής: 
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 Young Grasshopper: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει, όταν ο παίκτης 

ολοκληρώσει με τρία αστέρια τις δραστηριότητες της πρώτης ενότητας.  

 Object Oriented Knight: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει, όταν ο παίκτης 

ολοκληρώσει με τρία αστέρια τις δραστηριότητες της δεύτερης ενότητας. 

 Looper: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει, όταν ο παίκτης ολοκληρώσει με 

τρία αστέρια τις δραστηριότητες της τρίτης ενότητας. 

Τέλος, το παιχνίδι ενημερώνει τον παίκτη για τον συνολικό αριθμό αστεριών που 

έχει συλλέξει μέχρι στιγμής, αλλά και για το επίτευγμα που έχει ξεκλειδώσει τελευταίο. 

Για παράδειγμα στην Εικόνα 3-84, φαίνεται ότι ο παίκτης έχει συγκεντρώσει συνολικά 

78 αστέρια και χαρακτηρίζεται ως «Object Oriented Knight», επειδή κατάφερε να 

ολοκληρώσει με τρία αστέρια όλες τις δραστηριότητες της δεύτερης ενότητας 

«OBJECTS AND FRIENDS».  

Επομένως, το παιχνίδι απεικονίζει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, την πρόοδο του 

παίκτη στο παιχνίδι. 

 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας ο παίκτης επιβραβεύεται με ένα, 

δύο ή τρία αστέρια όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-85. Όσο περισσότερα αστέρια 

πάρει ο παίκτης, τόσο πιο αποδοτική θεωρείται η λύση του. 

 

Εικόνα 3-85: Επιβράβευση καλύτερης λύσης στο Code Monkey 

  

Ο παίκτης λαμβάνει ένα αστέρι αν καταφέρει και πιάσει όλες τις μπανάνες, δύο αστέρια 

αν χρησιμοποιήσει επιπλέον και τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε και τρία 
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αστέρια αν ο κώδικας που έγραψε είναι σύντομος 

(https://www.playcodemonkey.com/faqs, 2017) .   

Το παιχνίδι ενθαρρύνει  τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια καλύτερη 

λύση. Στην Εικόνα 3-86, παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι παρακινεί τον παίκτη, 

προκειμένου να δώσει άλλη λύση και να λάβει και τα τρία αστέρια.  

 

Εικόνα 3-86: Παρακίνηση παίκτη για καλύτερη λύση στο Code Monkey 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-86, το παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη να δώσει 

διαφορετική λύση κι έτσι να λάβει παραπάνω αστέρια. 

Ο παίκτης με αυτό τον τρόπο έχει κίνητρο προκειμένου να ασχοληθεί ξανά με 

μία δραστηριότητα που ολοκλήρωσε πριν και στην οποία δεν πήρε τρία αστέρια. Μπορεί 

να επιλέξει ξανά τη δραστηριότητα και να δοκιμάσει να δώσει μία βελτιωμένη λύση. Τα 

αστέρια που έχει λάβει ο παίκτης σε κάθε δραστηριότητα απεικονίζονται και στην οθόνη 

που παρουσιάζει την πρόοδο του παίκτη (Εικόνα 3-87), δίνοντας έτσι ένα επιπλέον 

κίνητρο στον παίκτη να προσπαθήσει για μία καλύτερη λύση.  

 

Εικόνα 3-87:  Πρόοδος παίκτη και επιβράβευση καλύτερης λύσης στο Code 

Monkey 

https://www.playcodemonkey.com/faqs
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Συμπερασματικά, το παιχνίδι επιβραβεύει και παρακινεί τον παίκτη προκειμένου 

να δώσει κάποια καλύτερη λύση.  

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η συνεχής αλληλεπίδραση με τον 

παίκτη. Από την αρχή, μέχρι το τέλος μίας δραστηριότητας, ο παίκτης λαμβάνει 

ενημερωτικά μηνύματα, τόσο για τους κανόνες του παιχνιδιού, όσο και για τον τρόπο 

λύσης μίας δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, πριν την έναρξη μίας 

δραστηριότητας πάντα υπάρχει οθόνη με ενημερωτικό μήνυμα, όπως επίσης και μετά 

την ολοκλήρωση της δραστηριότητας υπάρχει αντίστοιχο μήνυμα επιβράβευσης. Σε 

περίπτωση που ο παίκτης κάνει κάποιο συντακτικό λάθος, το παιχνίδι τον ενημερώνει 

και αν δώσει λανθασμένη λύση πάλι λαμβάνει κατάλληλο μήνυμα για να προσπαθήσει 

ξανά.   

Συμπερασματικά, το παιχνίδι παρέχει συνέχεια ανατροφοδότηση στον παίκτη 

έπειτα σχεδόν από κάθε ενέργειά του.    

 

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Ένα στοιχείο του παιχνιδιού είναι η υποστήριξη που παρέχει στον παίκτη 

(scaffolding) με διάφορους τρόπους. Το παιχνίδι βοηθάει τον παίκτη στην αρχή ώστε να 

αποκτήσει εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση, αλλά επιπλέον, τον βοηθάει και στη 

συνέχεια, προκειμένου να μπορέσει να λύσει κάποια δραστηριότητα που τον δυσκολεύει. 

Για παράδειγμα, στην Εικόνα 3-88, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το 

παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη πώς να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της γραφικής 

διασύνδεσης, προκειμένου να ολοκληρώσει την απάντησή του και να εξοικειωθεί με 

τους κανόνες του παιχνιδιού. Το στιγμιότυπο αυτό προέρχεται από την πρώτη 

δραστηριότητα του παιχνιδιού. 

  

 

Εικόνα 3-88:  Βοήθεια του Code Monkey στον παίκτη για τον τρόπο χρήσης της 

γραφικής διασύνδεσης. 
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Στην Εικόνα 3-89, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο παίκτης ενημερώνεται 

σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες που παρέχει το παιχνίδι όπως είναι, οι επιλογές για 

την ταχύτητα εκτέλεσης των εντολών, η ένταση της μουσικής υπόκρουσης του 

παιχνιδιού και η δυνατότητα για επιλογή γλώσσας. 

 

 

Εικόνα 3-89:  Ενημέρωση του παίκτη για διάφορες επιλογές του Code Monkey. 

 

Στην Εικόνα 3-90, παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι βοηθά τον παίκτη για 

να δώσει τη σωστή απάντηση, υποδεικνύοντάς του να κάνει μία αριθμητική πράξη για να 

βρει ποια είναι η γωνία που πρέπει να στρίψει η μαϊμού.  

 

Εικόνα 3-90:  Βοήθεια στον παίκτη για την επίλυση δραστηριότητας από το Code 

Monkey. 

Γενικά, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης υποστηρίζεται με 

διάφορους τρόπους.  

Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της δομημένης υποστήριξης σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι δε δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να προσπεράσει κάποιες 

δραστηριότητες και να πάει κατευθείαν σε επόμενη ενότητα. Ο παίκτης είναι 
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αναγκασμένος να ακολουθήσει μία γραμμική πορεία, ολοκληρώνοντας τις 

δραστηριότητες τη μία μετά την άλλη με προκαθορισμένη σειρά, όμως έχει την 

ελευθερία να κινηθεί με τον δικό του ρυθμό. 

 

Εικόνα 3-91: Χάρτης προόδου του παίκτη στο Code Monkey 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί 

στον χάρτη προόδου του (Εικόνα 3-91), όπου μπορεί να δει ποιες δραστηριότητες έχει 

ολοκληρώσει μέχρι στιγμής, και από εκεί να επιλέξει εκ νέου μία δραστηριότητα που 

έχει ήδη λύσει, ώστε να δώσει μία νέα πιο βελτιωμένη λύση.  

Ο παίκτης μπορεί να πλοηγηθεί στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού, να πάρει 

μόνος του απόφαση για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει και επομένως το παιχνίδι 

ικανοποιεί το κριτήριο αυτό.  

   

3.6.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποια λανθασμένης 

επιλογής. Αντίθετα τον υποστηρίζει με διάφορους τρόπους προκειμένου να τον βοηθήσει 

να εξοικειωθεί με τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης, ή ακόμη και να λύσει κάποια 

δραστηριότητα. Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να κινηθεί 

ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας 

δραστηριότητας, χωρίς να του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και ανασφάλειας. 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 
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Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά (με αργό 

ρυθμό) πιο δύσκολες, χωρίς να αγχώνουν τον παίκτη, παρακινώντας τον έτσι, να 

ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το παιχνίδι. Τα ηχητικά εφέ που συνοδεύουν το 

παιχνίδι αλλά και τα εφέ κίνησης, βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή. 

 

3.6.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα 

που παρέχει στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί ομάδες μαθητών και να παρακολουθεί την 

πορεία της προόδου τους. Στην δοκιμαστική έκδοση του παιχνιδιού, δίνεται η 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μέχρι 30 λογαριασμούς μαθητών. Αν 

κάποιος κάνει εγγραφή ως εκπαιδευτικός, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα 

γκρουπ και να κάνει στη συνέχεια εγγραφές μαθητών.    

Στην Εικόνα 3-92, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, στο οποίο έχει δημιουργηθεί 

ένα γκρουπ μαθητών που περιλαμβάνει δύο μαθητές.  

 

 

Εικόνα 3-92: Γενική εικόνα Ομάδας μαθητών στο CodeMonkey 

 

Ο εκπαιδευτικός αφού επιλέξει την ομάδα του, μπορεί να παρακολουθήσει την 

πορεία των μαθητών του. Στην Εικόνα 3-93 παρουσιάζεται η πορεία των δύο μαθητών 

του παραδείγματός μας.  
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Εικόνα 3-93:  Παρακολούθηση πορείας μαθητών στο Code Monkey 

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει για κάθε μαθητή σε ποια ακριβώς δραστηριότητα 

έχει φτάσει, πόσα αστέρια έχει πάρει από κάθε δραστηριότητα, μπορεί να δει τη λύση 

που έδωσε ο μαθητής αλλά και να δει μία ενδεικτική, προτεινόμενη λύση του παιχνιδιού. 

Έτσι μπορεί να αποκομίσει χρήσιμα συμπεράσματα για την πρόοδο κάθε μαθητή και να 

έχει την εικόνα του σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα διαγραφής μαθητή δεν υπάρχει.  

Η διαδικασία με την οποία ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει στη 

τάξη του εκπαιδευτικού είναι πολύ απλή. Ο εκπαιδευτικός δίνει έναν «κωδικό τάξης» 

στο μαθητή καθώς επίσης και ένα «όνομα χρήστη» μαζί με το «συνθηματικό» του και ο 

μαθητής επιλέγει να συνδεθεί από την αρχική σελίδα του παιχνιδιού ως μέλος μίας 

ομάδας. 

Το παιχνίδι μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα από κάποιον παίκτη, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως συνδεθεί σε κάποια τάξη. 

Με τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του μαθητή σε πραγματικό 

χρόνο, το παιχνίδι μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στον εκπαιδευτικό στη 

διδακτική πράξη. 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Το παιχνίδι στην έκδοση που διατίθεται δωρεάν, δε δίνει τη δυνατότητα 

κατασκευής νέων επιπέδων. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μόνο στα μέλη που έχουν 

κάποια συνδρομή.  
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3.6.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα για τις πρώτες τριάντα δραστηριότητές του  στον 

σύνδεσμο https://www.playcodemonkey.com/. 

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και 

κατανοητό. Σε αυτό βοηθάει πολύ και η δομημένη υποστήριξη που παρέχει το παιχνίδι 

στον παίκτη,  με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση 

του παιχνιδιού. Αντίστοιχα, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύχρηστο και για τον 

εκπαιδευτικό, αφού το περιβάλλον διαχείρισης του εκπαιδευτικού είναι πολύ απλό στη 

χρήση του. 

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα σε έναν παίκτη να αποθηκεύσει την πρόοδο του 

και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε, εφόσον βέβαια προηγουμένως έχει 

συνδεθεί ως μέλος. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη ότι 

στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου μιας διδακτικής ώρας στο σχολείο, είναι 

δύσκολο να μπορέσουν να ολοκληρωθούν πολλές δραστηριότητες από κάποιο μαθητή. 

Αν ένας μαθητής θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι από το σπίτι, το παιχνίδι αποθηκεύει την 

πρόοδο του και έτσι μπορεί να συνδεθεί οποτεδήποτε θέλει και να συνεχίσει από το 

σημείο που σταμάτησε. 

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

 

Εικόνα 3-93:   Πολυγλωσσική υποστήριξη Code Monkey 

 

https://www.playcodemonkey.com/
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Ένα ακόμη πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η 

πολυγλωσσική υποστήριξή του. Το παιχνίδι είναι μεταφρασμένο σε 19 διαφορετικές 

γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-93, γεγονός 

που το καθιστά προσβάσιμο σε μία μεγάλη κοινότητα μαθητών. 

 

3.6.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι είναι μία online web εφαρμογή και δεν διατίθεται σε έκδοση 

Desktop. Επιπλέον, διατίθεται ελεύθερα για συσκευές Tablet. 

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το μόνο που χρειάζεται για να τρέξει σωστά το παιχνίδι, είναι ένας σύγχρονος 

φυλλομετρητής. Μπορεί να εκτελεστεί χωρίς προβλήματα, ακόμη και σε υπολογιστές 

χαμηλών δυνατοτήτων.  

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το Code Monkey έχει δημιουργηθεί με σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία. 
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 3.7  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Rapid Router» 

Το παιχνίδι «Rapid Router», είναι ένα εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα 

διασκεδαστικό παιχνίδι, που δημιουργήθηκε με κύριο στόχο τη διδασκαλία βασικών 

αρχών προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας από πέντε έως και δεκαέξι ετών. Το παιχνίδι 

δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Αγγλία το 2014, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου 

εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών, στο οποίο ο προγραμματισμός κατείχε πλέον 

κυρίαρχη θέση (https://www.codeforlife.education, 2017).  

Το παιχνίδι είναι βασισμένο στη Blockly, μία εύκολη στη χρήση γλώσσα οπτικού 

προγραμματισμού που χρησιμοποιείται και στο Scratch 

(https://www.codeforlife.education, 2017). 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο: 

https://www.codeforlife.education/play/ . 

Στην Εικόνα 3-94 παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του παιχνιδιού, στην οποία 

οδηγούμαστε από τον ανωτέρω σύνδεσμο. 

 

Εικόνα 3-94: Αρχική σελίδα του παιχνιδιού Rapid Router 

 

3.7.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το παιχνίδι Rapid Router ανήκει στην κατηγορία των puzzle games. 

3.7.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

https://www.codeforlife.education/
https://www.codeforlife.education/
https://www.codeforlife.education/play/
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Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 5 έως 16 ετών, αλλά δεν 

αποκλείει τη χρήση του και από μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. 

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να 

υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση σχετική με τον προγραμματισμό.   

 

3.7.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Γενικός στόχος του παιχνιδιού είναι να διδάξει βασικές αρχές προγραμματισμού 

σε μαθητές ηλικίας από 5 έως 16 ετών (https://www.codeforlife.education, 2017). 

Συγκεκριμένα, καλύπτονται  έννοιες όπως η δομή ακολουθίας, η δομή επανάληψης, η 

δομή επιλογής, η έννοια των συναρτήσεων – διαδικασιών, η έννοια του αντικειμένου 

αλλά και η έννοια της μεταβλητής.  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιεί το παιχνίδι είναι η «Blockly», με αποτέλεσμα οι μαθητές να γράφουν 

αρχικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τουβλάκια τα οποία αναπαριστούν 

συγκεκριμένες εντολές. Στη συνέχεια, το παιχνίδι εισάγει τον μαθητή σε μία σύγχρονη 

γλώσσα προγραμματισμού, την Python. Επομένως, το παιχνίδι στοχεύει να φέρει τον 

μαθητή σε επαφή και με μία πραγματική γλώσσα προγραμματισμού όπως είναι η Python. 

Τέλος, το παιχνίδι βοηθά τον παίκτη να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου που 

σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού του παρέχει ένα συντάκτη προγραμμάτων και 

έναν «debugger» που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει ένα πρόγραμμα,  

να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το εκτελέσει και να δει το 

αποτέλεσμά του. Δηλαδή ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή του με το παιχνίδι, δε 

μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες, αλλά λειτουργεί όπως ένας 

προγραμματιστής. 

 

3.7.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Βασική ιδέα του παιχνιδιού (Σενάριο) είναι, ο παίκτης να καθοδηγήσει πάνω σε 

ένα δρόμο ένα μικρό φορτηγό (βαν) που κάνει διανομές, με στόχο να φτάσει στον 

προορισμό του ή τους ενδιάμεσους σταθμούς και να ολοκληρώσει τη διανομή. Ο δρόμος 

είναι χωρισμένος σε τμήματα και στην πορεία υπάρχουν στροφές και φανάρια όπου ο 

https://www.codeforlife.education/
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παίκτης πρέπει να προγραμματίσει το «βαν» ώστε να συμπεριφερθεί κατάλληλα σε κάθε 

περίπτωση.   

 

Εικόνα 3-95: Εικονικός κόσμος Rapid Router 

 

Στην Εικόνα 3-95 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού. Η οθόνη 

είναι χωρισμένη σε δύο μέρη.  Αριστερά βρίσκεται η περιοχή του συντάκτη των εντολών  

και δεξιά η πίστα του παιχνιδιού πάνω στην οποία θα κινηθεί το φορτηγό. Ο συντάκτης 

περιλαμβάνει τρεις περιοχές. Δεξιά, υπάρχει μία γκρι περιοχή όπου τοποθετούνται οι 

εντολές του παίκτη, και στη μέση, υπάρχουν οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο 

παίκτης. Στην τρίτη περιοχή του συντάκτη που βρίσκεται αριστερά των άλλων δύο, 

εμφανίζονται επιπλέον επιλογές, που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να εκτελέσει το 

πρόγραμμά του, να το ελέγξει, να αποθηκεύσει ή και να ανακτήσει κάποια λύση κ.ά.   

Οι εντολές του παίκτη έχουν τη μορφή πλακιδίων, όπου το κάθε πλακίδιο 

αντιστοιχεί σε μία αυστηρά καθορισμένη ενέργεια - εντολή. Δεξιά του συντάκτη υπάρχει 

η πίστα του παιχνιδιού. Η πίστα είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από κομμάτια δρόμου  που 

όλα μαζί σχηματίζουν το μονοπάτι πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί το φορτηγό, 

προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Ο προορισμός ξεχωρίζει από ένα κόκκινο 

τετράγωνο πλαίσιο. Το φορτηγό βρίσκεται σε ένα σημείο εκκίνησης και πρέπει να 

φτάσει στο σημείο προορισμό για να ολοκληρώσει τη διανομή.    

Ο παίκτης τοποθετεί στο συντάκτη, με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop) 

ή κάνοντας «διπλό κλικ» πάνω σε μία εντολή, σε κατάλληλη σειρά, τα εικονίδια των 

εντολών που πρέπει να εκτελεστούν, προκειμένου το φορτηγό να φτάσει στο σημείο 

προορισμό. 
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Όταν ο παίκτης τοποθετήσει τις κατάλληλες εντολές στο συντάκτη, πατάει το 

εικονίδιο «play» στα αριστερά του συντάκτη και βλέπει στην οθόνη το φορτηγό να 

κινείται στην πίστα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρατηρεί ποια εντολή εκτελείται, αφού 

αυτή ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες (φωτίζεται). Εφόσον το φορτηγό φτάσει στον 

προορισμό του, το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο 

παίκτης πρέπει να αλλάξει τις εντολές που έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι αρκετά ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να παρέχει 

κίνητρο στον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τα 

χαρούμενα γραφικά που συνοδεύουν το παιχνίδι, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος και 

ελκυστικός εικονικός κόσμος. 

ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι πολύ ποιοτικά, έχουν 

ζωηρά χρώματα, είναι δισδιάστατα (2D) και όλα μαζί συνθέτουν ένα ελκυστικό και 

αρκετά ενδιαφέρον περιβάλλον. Το παιχνίδι δε συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερα εφέ 

αλλά περιορίζεται κυρίως σε απλές κινήσεις του φορτηγού και σε ένα εφέ έκρηξης, σε 

περίπτωση που το φορτηγό βγει εκτός δρόμου. Παρόλ’ αυτά, τα γραφικά του παιχνιδιού 

συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον. 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Ο παίκτης ουσιαστικά ταυτίζεται με το φορτηγό το οποίο καθοδηγεί πάνω στο 

δρόμο με κατάλληλες εντολές. Με αυτό τον τρόπο ο παίκτης έχει τη δική του ξεχωριστή 

ταυτότητα στο παιχνίδι.  

 

3.7.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι παρέχει το μαθησιακό υλικό του οργανωμένο σε τρεις μεγάλες  

μαθησιακές ενότητες. Κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε ξεχωριστές υποενότητες.  

Η πρώτη ενότητα είναι η «Key stage 1» και περιλαμβάνει 28 δραστηριότητες. Η 

ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 υποενότητες. Η δεύτερη ενότητα είναι η «Lower Key stage 

2» και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες με αρίθμηση από 29 μέχρι 50. Και αυτή η 

ενότητα περιλαμβάνει 3 υποενότητες. Η τρίτη ενότητα, η «Upper Key stage 2 - 

Python» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες με αρίθμηση από 51 έως 109 και είναι 

χωρισμένη σε 5 μαθησιακές υποενότητες. 
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Επομένως το παιχνίδι είναι πολύ καλά οργανωμένο σε κατάλληλες μαθησιακές 

ενότητες. 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από δραστηριότητες. Το 

μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης καθώς παίζει 

με το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες τις οποίες 

αξιοποιεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες δραστηριότητες. Με 

αυτό τον τρόπο τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει και στα επόμενα 

επίπεδα. Επίσης, το παιχνίδι κάθε φορά που εισάγει κάποια νέα έννοια, επιτρέπει στον 

παίκτη να εξασκηθεί πάνω σ’ αυτή, γιατί η επόμενη δραστηριότητα που ακολουθεί δεν 

εισάγει νέες έννοιες, αλλά ουσιαστικά είναι μια πιο σύνθετη δραστηριότητα πάνω στην 

έννοια που παρουσιάστηκε νωρίτερα σε προηγούμενη δραστηριότητα. Δηλαδή, το 

παιχνίδι δίνει τα δυνατότητα στον παίκτη να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις 

σταδιακά και με αρκετή εξάσκηση. 

Η εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python γίνεται σε δύο βήματα. 

Αρχικά ο μαθητής γράφει εντολές χρησιμοποιώντας τουβλάκια εντολών (γλώσσα 

Blockly) και βλέπει στη οθόνη την αντίστοιχη εντολή της Python. Αυτό γίνεται μέσα από 

δώδεκα (12) δραστηριότητες με αρίθμηση από 80 έως 91. Στη συνέχεια ο μαθητής, αφού 

έχει αποκτήσει εξοικείωση με τη γλώσσα «Python», καλείται να γράψει απευθείας 

εντολές στην «Python» αντιμετωπίζοντας 18 δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αρίθμηση 

από 92 έως 109.  

Αν και το παιχνίδι δεν υποχρεώνει τον παίκτη να ακολουθήσει μία γραμμική 

πορεία στο παιχνίδι ολοκληρώνοντας τη μία ενότητα μετά την άλλη, το μαθησιακό 

περιεχόμενο είναι με τέτοιο τρόπο κατανεμημένο, ώστε ο καλύτερος τρόπος για να 

πετύχει ο μαθητής τους μαθησιακούς στόχους, είναι να ολοκληρώσει σταδιακά τη μία 

ενότητα μετά την άλλη. 

Συμπερασματικά, το μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη 

σταδιακά. 

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game Mechanics). 

Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό τρόπο μέσα 
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από την ενασχόληση του παίκτη με το παιχνίδι. Ο παίκτης παίζει με το παιχνίδι ενώ 

παράλληλα μαθαίνει προγραμματιστικές έννοιες. 

Πέρα από την εσωτερική ενσωμάτωση του περιεχομένου μέσα στις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι φέρνει τον παίκτη σε επαφή με τον τρόπο 

δημιουργίας ενός προγράμματος, αφού του παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη, τόσο με οπτικό τρόπο, τοποθετώντας τουβλάκια το ένα 

κάτω από το άλλο, όσο και γράφοντας γραμμές κώδικα σε Python και παράλληλα να τον 

διορθώσει σε περίπτωση  λάθους και να τον εκτελέσει με τη βοήθεια του debugger.  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας όπου ο χρήστης θα 

ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει. 

v. Συνεργασία (collaboration) 

Η συνεργασία (collaboration) μεταξύ παικτών δεν υποστηρίζεται από το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη ο οποίος, είτε είναι μέλος μίας 

τάξης, είτε είναι ανεξάρτητος παίκτης. 

 

3.7.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Το παιχνίδι διδάσκει βασικές προγραμματιστικές έννοιες και φέρνει τον παίκτη 

σε επαφή με τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Διδάσκεται η ακολουθιακή εκτέλεση 

εντολών, η δομή επανάληψης, η δομή επιλογής, η έννοια της συνάρτησης - διαδικασίας, 

η έννοια της μεταβλητής και γίνεται και μία προσέγγιση του αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμού. 

Το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο για τον σκοπό του παιχνιδιού, ο 

όγκος του είναι μεγάλος και επιπλέον, έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες του 

παιχνιδιού που θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  
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Στο Πίνακα 3-11 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

Πίνακας 3-11: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Rapid Router 

α/α Ενότητα Υποενότητα Περιεχόμενο 

1 Key stage 1 

Getting Started Σειριακή εκτέλεση εντολών 

Shortest Route Σειριακή εκτέλεση εντολών – εύρεση 

βέλτιστου αλγόριθμου 

Loops and 

Repetitions 

Δομή επανάληψης for – εμφωλευμένοι 

βρόχοι for 

2 
Lower Key 

stage 2 

Loops with 

Conditions 

Δομή επανάληψης repeat until 

 

If... Only 

Δομή επανάληψης repeat until 

Δομή επιλογής if 

Δομή επιλογής if…else…if 

 

Traffic Lights Δομή επανάληψης repeat until 

Δομή επιλογής if 

Δομή επιλογής if…else…if 

Μεταβλητές 

3 

Upper Key 

stage 2 - 

Python 

Limited Blocks Δομή επανάληψης repeat while 

Procedures Διαδικασίες – κλήση διαδικασίας 

Blockly Brain 

Teasers 

Ασκήσεις συνδυαστικές με όλα τα 

προηγούμενα αρκετά δύσκολες 

Introduction to 

Python 

Εισαγωγή στην Python γράφοντας 

εντολές σε Blockly- Δομή 

ακολουθίας, δομή επιλογής (if, if..else, 

if…else…if, Δομή επανάληψης 

(for,while), μεταβλητές 

Python Προγραμματισμός σε Python 

Δομή ακολουθίας, δομή επιλογής (if, 

if..else, if…else…if, Δομή 

επανάληψης (for,while), μεταβλητές 
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Το παιχνίδι καλύπτει αρκετές προγραμματιστικές έννοιες. Στην πρώτη ενότητα 

εισάγει τον παίκτη στη δομή ακολουθίας και στη δομή επανάληψης παρουσιάζοντας την 

επαναληπτική εκτέλεση εντολών (repeat x times) για προκαθορισμένο αριθμό 

επαναλήψεων. Στη δεύτερη ενότητα εισάγει και άλλες δομές επανάληψης που 

χρησιμοποιούνται για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων (repeat until & repeat while). Το 

παιχνίδι υποστηρίζει και τη δημιουργία εμφωλευμένων βρόχων. Στη δεύτερη ενότητα 

εισάγει επίσης και την έννοια της δομής επιλογής. Το παιχνίδι υποστηρίζει την «απλή 

αν» (simple if), τη «σύνθετη δομή επιλογής» (if…else) και την «πολλαπλή επιλογή» 

(if…elseif…).  Επιπλέον, παρουσιάζει και την έννοια της μεταβλητής.  

Επίσης, κάνει μία εισαγωγή στον τμηματικό προγραμματισμό και στην έννοια 

της διαδικασίας και της συνάρτησης. 

Τέλος, το παιχνίδι φέρνει σε επαφή τον παίκτη με τη γλώσσα προγραμματισμού 

Python, με αποτέλεσμα να εισάγει και την έννοια του αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμού.  

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι καλύπτει πολλές 

προγραμματιστικές έννοιες και κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο. 

 

3.7.7 Δραστηριότητες 

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει πολύ ικανοποιητικό αριθμό επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας.  

Στον Πίνακα 3-12, παρουσιάζεται ο αριθμός δραστηριοτήτων του παιχνιδιού ανά 

ενότητα. 
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Πίνακας 3-12: Αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα του παιχνιδιού Rapid Router 

α/α Ενότητα Υποενότητα Περιεχόμενο Πλήθος 

επιπέδων 
Επίπεδα 

1 
Key 

stage 1 

Getting Started Σειριακή εκτέλεση εντολών 12 1-12 

Shortest Route Σειριακή εκτέλεση εντολών – εύρεση 

βέλτιστου αλγόριθμου 
6 13-18 

Loops and 

Repetitions 

Δομή επανάληψης for – 

εμφωλευμένοι βρόχοι for 
10 19-28 

2 

Lower 

Key 

stage 2 

Loops with 

Conditions 

Δομή επανάληψης repeat until 
4 29-32 

 

If... Only 

Δομή επανάληψης repeat until 

Δομή επιλογής if 

Δομή επιλογής if…else…if 

 

11 33-43 

Traffic Lights Δομή επανάληψης repeat until 

Δομή επιλογής if 

Δομή επιλογής if…else…if 

Μεταβλητές 

7 44-50 

3 

Upper 

Key 

stage 2 – 

Python 

Limited Blocks Δομή επανάληψης repeat while 10 51-60 

Procedures Διαδικασίες – κλήση διαδικασίας 7 61-67 

Blockly Brain 

Teasers 

Ασκήσεις συνδυαστικές με όλα τα 

προηγούμενα αρκετά δύσκολες 
12 68-79 

Introduction to 

Python 

Εισαγωγή στην Python γράφοντας 

εντολές σε Blockly- Δομή 

ακολουθίας, δομή επιλογής (if, 

if..else, if…else…if, Δομή 

επανάληψης (for,while), μεταβλητές 

12 80-91 

Python Προγραμματισμός σε Python 

Δομή ακολουθίας, δομή επιλογής (if, 

if..else, if…else…if, Δομή 

επανάληψης (for,while), μεταβλητές 

18 92-109 

Σύνολο επιπέδων 109  
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Είναι εμφανές από τον ανωτέρω πίνακα, ότι ο αριθμός των δραστηριοτήτων του 

παιχνιδιού είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού επιπέδων.   

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Κάθε ενότητα 

εισάγει σταδιακά τον χρήστη σε νέες έννοιες μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες 

αυξανόμενης δυσκολίας. Επειδή οι ενότητες έχουν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, ο 

βαθμός δυσκολίας αυξάνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, διατηρώντας αμείωτο το 

ενδιαφέρον του παίκτη. 

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δε δυσκολεύεται 

καθόλου να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει βέβαια και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. Πριν από κάθε δραστηριότητα, ο παίκτης ενημερώνεται με 

κατάλληλο μήνυμα για το στόχο της δραστηριότητας. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Η βοήθεια 

που παρέχει το παιχνίδι στον παίκτη μέσα από κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα, 

βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων. Αν ο παίκτης για παράδειγμα, 

τοποθετήσει εντολή στον συντάκτη και δεν την ενώσει σωστά, θα ενημερωθεί για το 

συντακτικό του λάθος με κατάλληλο μήνυμα. Επιπλέον, ο παίκτης στις πρώτες 

δραστηριότητες του παιχνιδιού, που είναι αρκετά απλές, καταφέρνει πολύ εύκολα να 

εξοικειωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού.   

Συμπερασματικά, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες οι οποίοι 

περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία 

το παιχνίδι. 
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v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-96: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Rapid Router. 

 

Το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη (Εικόνα 3-96), στη γκρι περιοχή του οποίου ο 

παίκτης τοποθετεί τις εντολές. Οι διαθέσιμες εντολές εμφανίζονται αριστερά του 

συντάκτη. 

Ο παίκτης τοποθετεί στο συντάκτη, με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop) 

ή κάνοντας διπλό κλικ πάνω στις εντολές, σε κατάλληλη σειρά, τα τουβλάκια των 

εντολών, ενώνοντάς τα το ένα κάτω από το άλλο. Το παιχνίδι είναι βασισμένο στη 

γλώσσα Blockly (https://www.codeforlife.education, 2017), τη γλώσσα οπτικού 

προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τη Google και χρησιμοποιείται από το Code.org 

και το Scratch. Όταν ο παίκτης τοποθετήσει όλες τις εντολές του στο συντάκτη, πατάει 

το πράσινο κουμπί «play» και βλέπει στην οθόνη το φορτηγό να εκτελεί τις εντολές του 

και να κινείται πάνω στο δρόμο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί και βλέπει ποια από τις εντολές 

του εκτελείται κάθε φορά, γιατί το παιχνίδι την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. 

Εφόσον το φορτηγό καταφέρει και φτάσει στον προορισμό του, το παιχνίδι οδηγεί τον 

παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο παίκτης πρέπει να αλλάξει τις εντολές που 

έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. Αν ο παίκτης κάνει λάθος, μπορεί να σβήσει 

μία εντολή σέρνοντάς την στον κάδο που βρίσκεται κάτω δεξιά. 

https://www.codeforlife.education/
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Στην τελευταία υποενότητα του παιχνιδιού, ο παίκτης καλείται να 

προγραμματίσει απ’ ευθείας σε Python. Σε αυτή την ενότητα, ο συντάκτης επιτρέπει 

στον παίκτη να γράψει εντολές χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο (Εικόνα 3-97).  

 

Εικόνα 3-97: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Rapid Router στην τελευταία υποενότητα 

(Python) 

 

Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας εννοιών 

προγραμματισμού.     

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

Εικόνα 3-98: Ο debugger του Rapid Router 
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Μία ακόμη δυνατότητα που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη, είναι ο έλεγχος 

ορθότητας του κώδικα που έγραψε πριν τον εκτελέσει.  

Ο παίκτης μπορεί να δοκιμάσει τη λύση του και να εντοπίσει πιθανά λογικά 

λάθη, χωρίς να εκτελέσει τον κώδικά του πατώντας σταδιακά στο κουμπί «step» (Εικόνα 

3-98) και να παρακολουθήσει βήμα-βήμα την εκτέλεση των εντολών του. Πατώντας στο 

κουμπί «step» μία φορά, ο debugger εκτελεί την επόμενη εντολή, τη φωτίζει για να 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, ενώ ταυτόχρονα το φορτηγό κινείται πάνω στο δρόμο 

σύμφωνα με την εντολή που εκτελείται. Δηλαδή, το παιχνίδι επιτρέπει τη βηματική 

εκτέλεση των εντολών. Με αυτό τον τρόπο, ο παίκτης μπορεί πολύ εύκολα να εντοπίσει 

λάθη στον κώδικά του και να τα διορθώσει. 

Όταν ο debugger εντοπίσει συντακτικό λάθος, εμφανίζει κατάλληλα ενημερωτικά 

μηνύματα που κατευθύνουν τον παίκτη για να τα διορθώσει. 

Η δυνατότητα αυτή του προγράμματος, προσομοιώνει απόλυτα ένα σύγχρονο 

προγραμματιστικό περιβάλλον και επιτρέπει στους παίκτες να αναπτύξουν την καλή 

πρακτική του ελέγχου μίας λύσης πριν την εκτέλεσή της (Kazimoglu et al., 2012). 

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διακόψει την εκτέλεση των εντολών 

του, ή ακόμη να επιλέξει τη γρήγορη εκτέλεσή τους, πατώντας σε αντίστοιχο κουμπί του 

debugger. 

Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου debugger, 

ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για παιχνίδια σχετικά με τον προγραμματισμό. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού. 

 

3.7.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  
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Εικόνα 3-99: Επιβράβευση στο παιχνίδι Rapid Router μετά από κάθε 

δραστηριότητα 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη 

με ένα χαρακτηριστικό ήχο και στη συνέχεια εμφανίζει την οθόνη της Εικόνας 3-99, 

επιβραβεύοντας με αυτό τον τρόπο τον παίκτη. Τον βαθμολογεί τόσο για την απόσταση 

της διαδρομής που ακολούθησε το φορτηγό, όσο και για την ποιότητα του αλγορίθμου 

που έγραψε. Μία πιο σύντομη διαδρομή λαμβάνει περισσότερους πόντους.  

 

Εικόνα 3-100: Επιβράβευση στο παιχνίδι Rapid Router μετά από την ολοκλήρωση 

της τελευταίας δραστηριότητας 

Επιπλέον, όταν ο παίκτης ολοκληρώσει και την τελευταία δραστηριότητα, το 

παιχνίδι εμφανίζει μία παρόμοια οθόνη με την προηγούμενη (Εικόνα 3-100) και 

προτρέπει τον παίκτη να συνεχίσει δημιουργώντας πλέον τις δικές του πίστες.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι «Rapid Router», επιβραβεύει τον παίκτη πολύ 

συχνά για την προσπάθεια που καταβάλλει, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της 

επιβράβευσης σε μεγάλο βαθμό. 
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ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

 

Εικόνα 3-101: Πρόοδος του παίκτη στο Rapid Router 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί 

στην οθόνη της Εικόνας 3-101, πατώντας στο πλήκτρο «Quit» από τη γραφική 

διασύνδεση του παιχνιδιού και να δει την πρόοδό του στο παιχνίδι. Όπως φαίνεται στην 

παραπάνω εικόνα, το παιχνίδι εμφανίζει δίπλα από κάθε δραστηριότητα που έχει 

ολοκληρώσει ο παίκτης, τη βαθμολογία που έχει λάβει. 

Με αυτό τον τρόπο ο παίκτης μπορεί να γνωρίζει με ποιες δραστηριότητες έχει 

ασχοληθεί και ποιες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και να έχει έτσι μία συνολική εικόνα 

της προόδου του.  

 

Εικόνα 3-102: Rapid Router - Scoreboard 

Επιπλέον, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη για κάθε λύση που έχει 

δώσει, να δει και επιπλέον πληροφορίες μέσω της επιλογής «Scoreboard». Ο παίκτης 

μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να δει για παράδειγμα, πόσο χρόνο 
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χρειάστηκε για να δώσει τη λύση του, πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε. Βέβαια για να 

μπορεί να αποτυπωθεί η πρόοδος του παίκτη, θα πρέπει προηγουμένως ο παίκτης να έχει 

κάνει εγγραφή στο παιχνίδι, είτε ως μεμονωμένος παίκτης είτε ως μέλος μίας ομάδας. 

Επομένως το παιχνίδι απεικονίζει επαρκώς την πρόοδο του παίκτη στο παιχνίδι. 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

 

 

Εικόνα 3-103: Παρακίνηση για καλύτερη λύση στο Rapid Router. 

 

Το παιχνίδι παρακινεί τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια καλύτερη λύση. 

Αυτό το πετυχαίνει επιβραβεύοντας τον παίκτη με μεγαλύτερο σκορ, σε περίπτωση που 

δώσει μία πιο αποδοτική λύση. Ο παίκτης βαθμολογείται τόσο για το μήκος της 

διαδρομής που ακολούθησε το φορτηγό που καθοδηγεί, με την πιο σύντομη διαδρομή να 

λαμβάνει περισσότερους πόντους, όσο και για τις προγραμματιστικές δομές που 

αξιοποίησε στη λύση του. Στην  Εικόνα 3-103, παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι 

παρακινεί τον παίκτη να δώσει μία καλύτερη λύση και να λάβει έτσι καλύτερο σκορ. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι επιβραβεύει και παρακινεί τον παίκτη προκειμένου 

να δώσει κάποια καλύτερη λύση.  

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η συνεχής αλληλεπίδραση με τον 

παίκτη. Από την αρχή μέχρι το τέλος μίας δραστηριότητας, ο παίκτης λαμβάνει 

ενημερωτικά μηνύματα τόσο για τους κανόνες του παιχνιδιού όσο και για τον τρόπο 

λύσης μίας δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πριν την έναρξη μίας 

δραστηριότητας πάντα υπάρχει οθόνη με ενημερωτικό μήνυμα, όπως επίσης και μετά 

την ολοκλήρωση της δραστηριότητας υπάρχει αντίστοιχο μήνυμα επιβράβευσης. Σε 

περίπτωση που ο παίκτης κάνει κάποιο συντακτικό λάθος, το παιχνίδι τον ενημερώνει 
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και αν δώσει λανθασμένη λύση, πάλι λαμβάνει κατάλληλο μήνυμα για να προσπαθήσει 

ξανά. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι παρέχει συνέχεια ανατροφοδότηση στον παίκτη 

έπειτα σχεδόν από κάθε ενέργειά του. 

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο του παιχνιδιού, είναι η υποστήριξη που παρέχει στον 

παίκτη (scaffolding) με διάφορους τρόπους. Το παιχνίδι βοηθάει τον παίκτη στην αρχή 

ώστε να αποκτήσει εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση, αλλά επιπλέον τον βοηθάει 

στη συνέχεια, για να μπορέσει να λύσει κάποια δραστηριότητα που τον δυσκολεύει. 

 

Εικόνα 3-104:  Δομημένη υποστήριξη στο Rapid Router 

 

Στη Εικόνα 3-104, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι, πριν την 

έναρξη της πρώτης δραστηριότητας, ενημερώνει τον παίκτη για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να συντάξει μία λύση, πώς να σβήσει μία εντολή και πώς να «τρέξει» (εκτελέσει) 

το πρόγραμμά του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εμφανίζονται κατάλληλα 

μηνύματα, που καθοδηγούν τον παίκτη και τον υποστηρίζουν στην εξεύρεση μίας λύσης.  

 

 

Εικόνα 3-105:  Παροχή βοήθειας στον παίκτη στο Rapid Router 
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Επιπλέον, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα σε κάθε δραστηριότητα, να επιλέξει το 

κουμπί της βοήθειας, από την εργαλειοθήκη που έχει στα αριστερά της οθόνης και το 

παιχνίδι τότε εμφανίζει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα βοήθειας. Στην Εικόνα 3-105, 

παρουσιάζεται το μήνυμα που βλέπει ο παίκτης, αν επιλέξει το κουμπί της βοήθειας στην 

1
η
 δραστηριότητα του παιχνιδιού. 

Τέλος, η ιστοσελίδα του παιχνιδιού παρέχει μία σειρά από απαντήσεις σε συχνές 

ερωτήσεις, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί πριν ξεκινήσει το παιχνίδι 

(https://www.codeforlife.education/help). 

Συμπερασματικά, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης υποστηρίζεται με 

διάφορους τρόπους. Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της δομημένης 

υποστήριξης σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να προσπεράσει κάποιες 

δραστηριότητες και να πάει κατευθείαν σε επόμενη ενότητα. Ο παίκτης δεν είναι 

αναγκασμένος να περάσει από όλα τα επίπεδα με γραμμικό τρόπο. Έχει την ελευθερία 

να κινηθεί με το δικό του ρυθμό και επιπλέον, μπορεί να επιλέξει με ποια ενότητα θα 

ασχοληθεί. 

Επίσης, δεν είναι αναγκασμένος να δει τις δραστηριότητες μίας ενότητας 

σειριακά τη μία μετά την άλλη, αλλά έχει την ελευθερία να διαλέξει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα μίας ενότητας. 

Ο παίκτης λοιπόν, μπορεί να πλοηγηθεί στο παιχνίδι ελεύθερα, να πάρει 

αποφάσεις για την πορεία που θα ακολουθήσει και να χαράξει τη δική του στρατηγική 

στο παιχνίδι. Επομένως, το παιχνίδι ικανοποιεί το συγκεκριμένο κριτήριο. 

   

3.7.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποια λανθασμένης 

επιλογής. Αντίθετα, τον υποστηρίζει με διάφορους τρόπους προκειμένου να τον 

βοηθήσει να καταλάβει τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης, ή ακόμη και να λύσει 

κάποια δραστηριότητα. Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να 

κινηθεί ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας 

https://www.codeforlife.education/help
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δραστηριότητας,  χωρίς να του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και 

ανασφάλειας. 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 

Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί αμείωτο 

το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες του γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες, 

παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το παιχνίδι. 

Τα ηχητικά εφέ που συνοδεύουν το παιχνίδι, βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή. 

 

3.7.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι η δυνατότητα 

που παρέχει στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί ομάδες μαθητών, τάξεις δηλαδή, και να 

παρακολουθεί την πορεία της προόδου τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βγάζει 

συμπεράσματα για την πρόοδο των μαθητών του και να κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει ανά επίπεδο, ποιοι μαθητές το έλυσαν, ποια είναι η 

βαθμολογία (σκορ) που πήραν και πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να δώσουν τη λύση τους. 

Η παρακολούθηση της πορείας των μαθητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Στην Εικόνα 3-106, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι 

παρουσιάζει στον εκπαιδευτικό την πορεία των μαθητών του στο επίπεδο 1. 

 

Εικόνα 3-106:  Παρακολούθηση πορείας μαθητών στο Rapid Router 

 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εγγράφει ή να διαγράφει μαθητές 

από  μία τάξη, ή ακόμη και να διαγράψει μία ολόκληρη τάξη. 

Το παιχνίδι βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα από κάποιον παίκτη, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως συνδεθεί σε κάποια τάξη. 
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Με τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του μαθητή, το παιχνίδι μπορεί 

να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στη διδακτική πράξη. 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Άλλη μία σημαντική λειτουργία του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα που δίνει στον 

παίκτη να δημιουργεί τα δικά του επίπεδα. Το παιχνίδι προτρέπει τον παίκτη να 

προχωρήσει στη δημιουργία επιπέδων μόλις ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα του, αλλά ο 

παίκτης είναι ελεύθερος να φτιάξει επίπεδα όποτε θελήσει. 

Η διαδικασία δημιουργίας επιπέδων είναι πολύ απλή, χάρη στον εύχρηστο 

«Level Editor» του παιχνιδιού. Οι δυνατότητες του «Level editor» είναι οι εξής: 

 Δοκιμή – έλεγχος ορθότητας επιπέδου. 

 Δημιουργία διαδρομής με σημείο εκκίνησης και σημείο τερματισμού. 

 Επιλογή σκηνικού πίστας. Υπάρχουν τέσσερις επιλογές:  

 Farm  

 City  

 Grass  

 Snow 

 Επιλογή χαρακτήρα (avatar) που θα καθοδηγεί ο παίκτης. Υπάρχουν 

πέντε επιλογές χαρακτήρων. 

 Επιλογή εντολών που θα έχει στη διάθεσή του ο παίκτης σε κάθε επίπεδο. 

 Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας επιπέδου με τοποθέτηση στοιχείων 

στο σκηνικό με τυχαίο τρόπο, όπου στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να 

παρέμβει. 

 Αποθήκευση επιπέδου. 

 Άνοιγμα αποθηκευμένου επιπέδου. 

 Διαμοιρασμός επιπέδου με συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό τάξης. 

 Κουμπί βοήθειας με αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων και του 

τρόπου χρήσης του Level Editor. 

 

Στην Εικόνα 3-107, παρουσιάζεται ο επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων του 

παιχνιδιού. 
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Εικόνα 3-107:  Ο Level Editor του παιχνιδιού Rapid Router 

 

3.7.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο 

https://www.codeforlife.education/. Το παιχνίδι έχει γίνει πλέον ανοικτού κώδικα (open 

source) και αναβαθμίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αναμένεται στο μέλλον να 

προστεθούν νέες δυνατότητες. 

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και 

κατανοητό. Σε αυτό βοηθάει πολύ και η δομημένη υποστήριξη που παρέχει το παιχνίδι 

στον παίκτη,  με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση 

του παιχνιδιού. Αντίστοιχα, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύχρηστο και για τον 

εκπαιδευτικό, αφού το περιβάλλον διαχείρισης του εκπαιδευτικού είναι πολύ απλό στη 

χρήση του. 

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα σε έναν παίκτη να αποθηκεύσει την πρόοδο του 

και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε, εφόσον βέβαια προηγουμένως έχει 

συνδεθεί ως μέλος μίας τάξης ή ως ανεξάρτητος εγγεγραμμένος επισκέπτης. Το στοιχείο 

https://www.codeforlife.education/
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αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη ότι στα πλαίσια του περιορισμένου 

χρόνου μιας διδακτικής ώρας στο σχολείο, είναι δύσκολο να μπορέσουν να 

ολοκληρωθούν πολλές δραστηριότητες από κάποιο μαθητή. Αν ένας μαθητής θέλει να 

συνεχίσει το παιχνίδι από το σπίτι, το παιχνίδι αποθηκεύει την πρόοδο του και έτσι 

μπορεί να συνδεθεί οποτεδήποτε θέλει  και να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή σε πραγματικό χρόνο. 

Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να αποθηκεύει διάφορες λύσεις που έχει δώσει και 

να τις ανακτά οποιαδήποτε στιγμή. 

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

Ελληνική λειτουργικότητα δεν υποστηρίζεται. Η γλώσσα του παιχνιδιού και όλα 

τα μηνύματα είναι στα Αγγλικά. 

 

3.7.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι είναι μία online web εφαρμογή και δεν διατίθεται σε έκδοση 

Desktop. Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη εφαρμογή για συσκευές iPhone αλλά και για 

συσκευές Android. 

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το μόνο που χρειάζεται για να τρέξει σωστά το παιχνίδι, είναι ένας σύγχρονος 

φυλλομετρητής. Μπορεί να εκτελεστεί χωρίς προβλήματα, ακόμη και σε υπολογιστές 

χαμηλών δυνατοτήτων.  

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το παιχνίδι «Rapid Router» είναι παιχνίδι που χρησιμοποιεί σύγχρονη 

τεχνολογία όπως Javascript, Python, animation με SVG κ.α 

(http://www.ocadotechnology.com/our-blog/articles/why-weve-open-sourced-code-for-

life). 

 

 

 

http://www.ocadotechnology.com/our-blog/articles/why-weve-open-sourced-code-for-life
http://www.ocadotechnology.com/our-blog/articles/why-weve-open-sourced-code-for-life
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 3.8  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Kodable» 

Το παιχνίδι «Kodable» είναι ένα εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό 

παιχνίδι, που δημιουργήθηκε με κύριο στόχο τη διδασκαλία βασικών αρχών 

προγραμματισμού, σε παιδιά ηλικίας από 5 έως και 12 ετών. Οι παίκτες καθοδηγούν 

κάποιες μικρές χνουδωτές μπάλες διαφόρων χρωμάτων, οι οποίες αποκαλούνται 

«Fuzzes», μέσα σε μία σειρά γραμμικών λαβυρίνθων, προκειμένου να βγουν από το 

λαβύρινθο, ενώ ταυτόχρονα συλλέγουν κέρματα (νομίσματα). Ο έλεγχος της κίνησης 

των «Fuzzes» γίνεται με απλές εντολές όπως οι: «πήγαινε πάνω», «πήγαινε κάτω», 

«στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά», τις οποίες ο παίκτης τοποθετεί σε σειρά, σε 

κατάλληλο σημείο με τη μέθοδο «σύρε κι άσε».  

Οι πρώτες σαράντα (40) δραστηριότητες του παιχνιδιού διατίθενται ελεύθερα και 

η αξιολόγηση του παιχνιδιού θα γίνει μόνο γι’ αυτές τις δραστηριότητες, επειδή με αυτή 

την εργασία επιδιώκεται να παρουσιαστούν περιβάλλοντα που η χρήση τους, δεν απαιτεί 

κάποια οικονομική δαπάνη από τον χρήστη. Αν ο χρήστης επιλέξει να παίξει το παιχνίδι 

χωρίς προηγουμένως να έχει κάνει εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού 

«https://www.kodable.com/», τότε έχει στη διάθεσή του μόνο τις πρώτες τριάντα 

δραστηριότητες. Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο: 

https://www.kodable.com/ .  

Στην Εικόνα 3-108 παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του παιχνιδιού. 

 

Εικόνα 3-108: Αρχική οθόνη του παιχνιδιού Kodable 

 

 

https://www.kodable.com/
https://www.kodable.com/
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3.8.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το παιχνίδι «Kodable» ανήκει στην κατηγορία των puzzle games. 

 

3.8.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 5 έως 12 ετών, αλλά δεν 

αποκλείει τη χρήση του και από μαθητές μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας. 

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να 

υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση σχετική με τον προγραμματισμό.   

 

3.8.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Γενικός στόχος του παιχνιδιού, είναι να διδάξει βασικές αρχές διαδικαστικού 

προγραμματισμού, σε μαθητές ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Συγκεκριμένα, καλύπτονται  

έννοιες όπως η δομή ακολουθίας, η δομή επανάληψης και η δομή επιλογής.  

Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν ικανότητες αναγνώρισης 

μοτίβων (π.χ στις ασκήσεις δομής επανάληψης), αλλά και δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. 

Τέλος, το παιχνίδι βοηθά τον παίκτη να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου που 

σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού του παρέχει ένα συντάκτη προγραμμάτων και 

έναν «debugger», που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει ένα πρόγραμμα,  

να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το εκτελέσει και να δει το 

αποτέλεσμά του. Δηλαδή ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή του με το παιχνίδι δεν 

μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες, αλλά  λειτουργεί όπως ένας 

προγραμματιστής. 

 

3.8.4 Σενάριο – Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Βασική ιδέα του παιχνιδιού (Σενάριο) είναι, ο παίκτης να καθοδηγήσει μία 

χνουδωτή μπάλα (που αποκαλείται Fuzz) μέσα σε ένα λαβύρινθο, προκειμένου να βγει 
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από το λαβύρινθο, ενώ ταυτόχρονα στη διαδρομή προς την έξοδο, καλείται να συλλέξει 

όσο το δυνατόν περισσότερα κέρματα (νομίσματα).  

 

 

Εικόνα 3-109: Εικονικός κόσμος Kodable 

 

Στην Εικόνα 3-109 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού.  Η οθόνη 

είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Κάτω βρίσκεται η πίστα του παιχνιδιού, που αποτελείται 

από το λαβύρινθο μέσα στον οποίο κινείται η χνουδωτή μπάλα και στο επάνω μέρος της 

οθόνης, εμφανίζεται ουσιαστικά η περιοχή του συντάκτη εντολών. Ο λαβύρινθος 

σχηματίζεται από διαδοχικά τετράγωνα πλαίσια, τοποθετημένα κατάλληλα, ώστε να 

σχηματίζεται διαφορετική διαδρομή σε κάθε πίστα. Στη δεξιά πλευρά του συντάκτη 

υπάρχει μία εργαλειοθήκη που περιέχει τις εντολές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

παίκτης και αριστερά υπάρχει η περιοχή όπου ο παίκτης τοποθετεί τις εντολές με τη 

μέθοδο «σύρε κι άσε» (drug and drop) και δημιουργεί το πρόγραμμά του. Στην ίδια 

περιοχή, στη μέση, υπάρχουν και δύο κουμπιά με τα οποία ο χρήστης μπορεί να 

εκτελέσει το πρόγραμμά του ή να διακόψει την εκτέλεσή του. 

Όταν ο παίκτης τοποθετήσει τις κατάλληλες εντολές στο συντάκτη, πατάει το 

πράσινο εικονίδιο «play» και βλέπει στην οθόνη τη χνουδωτή μπάλα να κινείται στο 

λαβύρινθο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρατηρεί ποια εντολή εκτελείται αφού αυτή 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες (φωτίζεται). Εφόσον η χνουδωτή μπάλα καταφέρει και βγει 

από το λαβύρινθο, το παιχνίδι οδηγεί τον παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο 

παίκτης πρέπει να αλλάξει τις εντολές που έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 
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Οι εντολές του παιχνιδιού που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-110, είναι 

ουσιαστικά τέσσερα βέλη, τα οποία καθορίζουν την κίνηση της μπάλας και αντιστοιχούν 

στις εντολές: «κινήσου δεξιά», «κινήσου πάνω», «κινήσου κάτω», «κινήσου αριστερά», 

ενώ οι υπόλοιπες εντολές υλοποιούν τη δομή επιλογής και τη δομή επανάληψης. 

 

 

Εικόνα 3-110: Οι εντολές του παιχνιδιού Kodable 

 

Η λειτουργία των εντολών είναι η εξής: 

Δεξιά: Η μπάλα κινείται δεξιά, εφόσον υπάρχει διάδρομος σε αυτή την 

κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο. 

Πάνω: Η μπάλα κινείται πάνω, εφόσον υπάρχει διάδρομος σε αυτή την 

κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο. 

Κάτω: Η μπάλα κινείται κάτω, εφόσον υπάρχει διάδρομος σε αυτή την 

κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο. 

Αριστερά: Η μπάλα κινείται αριστερά, εφόσον υπάρχει διάδρομος σε αυτή την 

κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο. 

Εντολές δομής επιλογής: Αν μία εντολή από τις προηγούμενες τοποθετηθεί 

πάνω σε ένα έγχρωμο τετράγωνο πλαίσιο, η εντολή αυτή εκτελείται, μόνο αν το 

τετράγωνο πλαίσιο του λαβύρινθου έχει το χρώμα του πλαισίου της εντολής. 

Επανάλαβε x: Με την εντολή αυτή ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει για 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων το πολύ δύο εντολές.   

Το σενάριο του παιχνιδιού είναι αρκετά ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να παρέχει 

κίνητρο στον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τα 

χαρούμενα γραφικά που συνοδεύουν το παιχνίδι, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος και 

ελκυστικός εικονικός κόσμος. 
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ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι πολύ ποιοτικά, έχουν 

ζωηρά χρώματα, είναι δισδιάστατα και όλα μαζί συνθέτουν ένα ελκυστικό και αρκετά 

ενδιαφέρον περιβάλλον. Το παιχνίδι δε συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερα εφέ, αλλά 

περιορίζεται κυρίως σε απλές κινήσεις της χνουδωτής μπάλας και σε ένα εφέ κίνησης 

των νομισμάτων, καθώς αυτά συλλέγονται από τη χνουδωτή μπάλα. Συμπερασματικά, 

τα γραφικά του παιχνιδιού συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον. 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Ο παίκτης ουσιαστικά ταυτίζεται με τη χνουδωτή μπάλα, η οποία αποτελείται 

από δύο μάτια και ένα στόμα και η οποία κινείται μέσα στο λαβύρινθο. Μάλιστα, καθώς 

το παιχνίδι εξελίσσεται και ο παίκτης προχωράει σε επόμενα επίπεδα, ξεκλειδώνει άλλες 

χνουδωτές μπάλες με διαφορετικό χρώμα και χαρακτηριστικά (π.χ μία μπάλα με γυαλιά 

ή μία μπάλα με στέμμα). Με αυτό τον τρόπο ο παίκτης έχει τη δική του ξεχωριστή 

ταυτότητα στο παιχνίδι.  

 

3.8.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι παρέχει το μαθησιακό υλικό του οργανωμένο σε κατάλληλες  

μαθησιακές ενότητες. Η δωρεάν έκδοση περιλαμβάνει το μάθημα «Smeeborg»,  το 

οποίο είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες και κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε πέντε 

υποενότητες. Από τις τέσσερις ενότητες του μαθήματος «Smeeborg», δωρεάν είναι μόνο 

οι τρεις πρώτες, οι οποίες και θα αναλυθούν.  

Η πρώτη ενότητα, είναι η «Sequence Sector» και εισάγει την έννοια της δομής 

ακολουθίας. Περιλαμβάνει μία δωρεάν υποενότητα, την «1,2,3 Roll», η οποία έχει πέντε 

δραστηριότητες. 

Η δεύτερη ενότητα είναι η «Condition Canyon» και ασχολείται με τη δομή 

επιλογής. Περιλαμβάνει δύο δωρεάν υποενότητες, οι οποίες είναι η «If Fuzz, Then 

Roll» και η «Fuzzy Fiesta» και κάθε μία έχει από πέντε δραστηριότητες. 
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Η Τρίτη ενότητα είναι η  «Loopy Lagoon» και ασχολείται με τη δομή 

επανάληψης. Περιλαμβάνει πέντε δωρεάν υποενότητες, οι οποίες είναι οι εξής:  

  «Loopy Lessons» 

 «Loop, Roll, Repeat» 

 «Iffy Loops» 

 «Lunar Loops» 

 «Loopy Bugs»  

και κάθε μία από αυτές, περιλαμβάνει από πέντε δραστηριότητες. 

Η τέταρτη ενότητα του παιχνιδιού, η ενότητα «Function Junction», δε διατίθεται 

δωρεάν. 

Επομένως το παιχνίδι είναι πολύ καλά οργανωμένο σε κατάλληλες μαθησιακές 

ενότητες. 

 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα διαφορετικό αριθμό από δραστηριότητες. Το 

μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης καθώς παίζει 

με το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες τις οποίες 

αξιοποιεί προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες δραστηριότητες. Με αυτό 

τον τρόπο τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει και στα επόμενα επίπεδα. 

Επίσης, κάθε φορά που το παιχνίδι εισάγει κάποια νέα έννοια, επιτρέπει στον παίκτη να 

εξασκηθεί πάνω σ’ αυτή, γιατί η επόμενη δραστηριότητα που ακολουθεί δεν εισάγει νέες 

έννοιες αλλά ουσιαστικά είναι μια πιο σύνθετη δραστηριότητα πάνω στην έννοια που 

παρουσιάστηκε νωρίτερα σε προηγούμενη δραστηριότητα. Δηλαδή, το παιχνίδι δίνει τα 

δυνατότητα στον παίκτη να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις σταδιακά και με αρκετή 

εξάσκηση. 

Άλλη μία παράμετρος που υποστηρίζει τη σταδιακή μάθηση, είναι το γεγονός ότι 

το παιχνίδι αρχικά, αναγκάζει τον παίκτη να ακολουθήσει μία γραμμική πορεία στο 

παιχνίδι ολοκληρώνοντας τη μία ενότητα μετά την άλλη, εισάγοντάς έτσι σταδιακά τις 

νέες έννοιες. Ο παίκτης για να προχωρήσει σε επόμενη ενότητα, πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει την προηγούμενη. Με αυτό τον τρόπο βλέπει σταδιακά όλο το μαθησιακό 

περιεχόμενο. Βέβαια, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να επανέλθει 
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αργότερα σε μία δραστηριότητα μίας προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να την 

επαναλάβει και να βελτιώσει ενδεχομένως κάποια προηγούμενη λύση του. 

Συμπερασματικά, το μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη 

σταδιακά. 

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game Mechanics). 

Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό τρόπο μέσα 

από την ενασχόληση  του παίκτη με το παιχνίδι. Ο παίκτης παίζει με το παιχνίδι ενώ 

παράλληλα μαθαίνει προγραμματιστικές έννοιες.  

Πέρα από την εσωτερική ενσωμάτωση του περιεχομένου μέσα στις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι φέρνει τον παίκτη σε επαφή με τον τρόπο 

δημιουργίας ενός προγράμματος, αφού του παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη αποκλειστικά με οπτικό τρόπο, να τον διορθώσει σε 

περίπτωση  λάθους, και να τον εκτελέσει με τη βοήθεια του «debugger».  

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας όπου ο χρήστης θα 

ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει. 

v. Συνεργασία (collaboration) 

Η συνεργασία (collaboration) μεταξύ παικτών δεν υποστηρίζεται από το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη ο οποίος, είτε είναι μέλος μίας 

τάξης, είτε είναι ανεξάρτητος παίκτης. 

3.8.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Το παιχνίδι διδάσκει βασικές προγραμματιστικές έννοιες. Στη δωρεάν έκδοση 

που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, διδάσκεται η ακολουθιακή εκτέλεση εντολών, 

η δομή επιλογής και η δομή επανάληψης. Το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για το σκοπό του παιχνιδιού, ο όγκος του μαθησιακού περιεχομένου είναι 
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ικανοποιητικός και επιπλέον, έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες του παιχνιδιού 

που θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-13 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

Πίνακας 3-13: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Codable (Δωρεάν έκδοση) 

α/α Ενότητα Υποενότητα Περιεχόμενο 

1 
Sequence 

Sector 
1,2,3 Roll Σειριακή εκτέλεση εντολών 

2 
Condition 

Canyon 

If Fuzz, Then Roll Δομή επιλογής if…then 

Fuzzy Fiesta Δομή επιλογής if…then 

3 Loopy Lagoon 

Loopy Lessons Δομή επανάληψης for 

Loop, Roll, Repeat Δομή επανάληψης for – Αναγνώριση 

κώδικα που επαναλαμβάνεται 

(Iteration) 

Iffy Loops Δομή επανάληψης for – Δημιουργία 

αλγορίθμων με χρήση δομής 

επανάληψης και δομής επιλογής 

Lunar Loops Δομή επανάληψης for – Δημιουργία 

αλγορίθμων με χρήση δομής 

επανάληψης και δομής επιλογής (Πιο 

σύνθετες δραστηριότητες) 

Loopy Bugs Δομή επανάληψης for – Διόρθωση 

έτοιμου κώδικα που περιλαμβάνει 

δομή επανάληψης και δομής επιλογής 

(Ακόμη πιο σύνθετες δραστηριότητες) 

Το παιχνίδι καλύπτει αρκετές προγραμματιστικές έννοιες. Στην πρώτη ενότητα 

εισάγει τον παίκτη στη δομή ακολουθίας μέσα από πέντε δραστηριότητες. Στη δεύτερη 

ενότητα εισάγει την έννοια της δομής επιλογής μέσα από δέκα δραστηριότητες. Το 

παιχνίδι υποστηρίζει μόνο την απλή αν (If…then). Στην τρίτη ενότητα εισάγεται η 

δομή επανάληψης για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Σε αυτή την ενότητα 

υπάρχουν είκοσι πέντε (25) δραστηριότητες. Στις τελευταίες δραστηριότητες αυτής της 

ενότητας, ο χρήστης αξιοποιεί όλες τις εντολές που έμαθε δημιουργώντας σταδιακά πιο 
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σύνθετα προγράμματα. Επιπλέον, στις τελευταίες πέντε δραστηριότητες, της τρίτης 

ενότητας, το παιχνίδι δίνει έτοιμο κώδικά στον παίκτη, ο οποίος περιέχει λάθη, και ο 

παίκτης καλείται να τα διορθώσει για να τρέξει σωστά το πρόγραμμα.    

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως, σχετικά με τις διδακτικές 

έννοιες που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το 

παιχνίδι «Kodable», θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυρίως στο Δημοτικό. Το παιχνίδι 

άλλωστε, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του (https://www.kodable.com/), 

απευθύνεται σε μικρές ηλικίες. 

Το παιχνίδι επομένως, κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

3.8.7 Δραστηριότητες 

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει ικανοποιητικό αριθμό επιπέδων διαβαθμισμένης δυσκολίας.  

Στον Πίνακα 3-14, παρουσιάζεται ο αριθμός δραστηριοτήτων του παιχνιδιού ανά 

ενότητα. 

 

Πίνακας 3-14: Αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα του παιχνιδιού Kodable 

α/α Ενότητα Υποενότητα Περιεχόμενο Πλήθος 

επιπέδων 

1 
Sequence 

Sector 
1,2,3 Roll Σειριακή εκτέλεση εντολών 5 

2 
Condition 

Canyon 

If Fuzz, Then 

Roll 

Δομή επιλογής if…then 
5 

Fuzzy Fiesta Δομή επιλογής if…then 5 

 

 

 

https://www.kodable.com/
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Πίνακας 3-14: Αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα του παιχνιδιού Kodable 

α/α Ενότητα Υποενότητα Περιεχόμενο Πλήθος 

επιπέδων 

3 
Loopy 

Lagoon 

Loopy Lessons Δομή επανάληψης for 5 

Loop, Roll, 

Repeat 

Δομή επανάληψης for – 

Αναγνώριση κώδικα που 

επαναλαμβάνεται (Iteration) 

5 

Iffy Loops Δομή επανάληψης for – 

Δημιουργία αλγορίθμων με 

χρήση δομής επανάληψης 

και δομής επιλογής 

5 

Lunar Loops Δομή επανάληψης for – 

Δημιουργία αλγορίθμων με 

χρήση δομής επανάληψης 

και δομής επιλογής (Πιο 

σύνθετες δραστηριότητες) 

5 

Loopy Bugs Δομή επανάληψης for – 

Διόρθωση έτοιμου κώδικα 

που περιλαμβάνει δομή 

επανάληψης και δομής 

επιλογής (Ακόμη πιο 

σύνθετες δραστηριότητες) 

5 

Σύνολο επιπέδων 40 

 

Είναι εμφανές από τον ανωτέρω πίνακα, ότι ο αριθμός των δραστηριοτήτων του 

παιχνιδιού ακόμη και στη δωρεάν έκδοση, είναι ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα το 

παιχνίδι να ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού επιπέδων.   

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Κάθε ενότητα 

εισάγει σταδιακά τον χρήστη σε νέες έννοιες μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες 
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αυξανόμενης δυσκολίας. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, 

διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη.  

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δε δυσκολεύεται 

καθόλου να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη κάθε 

φορά που εισάγεται μία νέα έννοια, όπου με διαδραστικό τρόπο δίνονται οδηγίες χρήσης, 

ενώ ταυτόχρονα μία παιδική φωνή καθοδηγεί τον παίκτη. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιον τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Η βοήθεια 

που παρέχει το παιχνίδι στον παίκτη μέσα από κατάλληλα διαδραστικά βίντεο, βοηθούν 

στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων. Για παράδειγμα, όταν εισάγεται μία νέα 

εντολή, το παιχνίδι ουσιαστικά καθοδηγεί με διαδραστικό τρόπο τον παίκτη και του 

υποδεικνύει πως πρέπει να τοποθετήσει τις εντολές στο συντάκτη, ώστε να λύσει το 

πάζλ. Επιπλέον, ο παίκτης στις πρώτες δραστηριότητες του παιχνιδιού, που είναι αρκετά 

απλές, καταφέρνει πολύ εύκολα να εξοικειωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού.   

Συμπερασματικά, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες οι οποίοι 

περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία 

το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 

 

Εικόνα 3-111: Ο συντάκτης του παιχνιδιού Kodable. 

 

Το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη που επιτρέπει στον παίκτη να δημιουργεί το 

πρόγραμμά του. Ο συντάκτης του παιχνιδιού παρουσιάζεται στον Εικόνα 3-111 και 

βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης.   

Ο συντάκτης αποτελείται από κενά τετράγωνα πλαίσια (slots), πάνω στα οποία ο 

παίκτης τοποθετεί διαδοχικά τις κατάλληλες εντολές. Ο αριθμός των κενών πλαισίων δεν 

είναι ο ίδιος σε κάθε δραστηριότητα και αλλάζει από το παιχνίδι αυτόματα, ανάλογα με 
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τη δραστηριότητα. Οι εντολές που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης, εμφανίζονται δεξιά 

του συντάκτη, μέσα σε ένα κίτρινο πλαίσιο. Ο παίκτης τοποθετεί τις εντολές στην 

περιοχή του συντάκτη με τη  μέθοδο «σύρε κι άσε». Όταν ολοκληρώσει το πρόγραμμά 

του, πατάει το πράσινο κουμπί «play» και βλέπει στη οθόνη τη χνουδωτή μπάλα να 

εκτελεί τις εντολές και να κινείται στο λαβύρινθο. Ταυτόχρονα, ο παίκτης μπορεί να 

βλέπει ποια εντολή εκτελείται κάθε στιγμή, επειδή ο συντάκτης φωτίζει την εντολή που 

εκτελείται, ώστε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.  

Εφόσον η χνουδωτή μπάλα καταφέρει και βγει από το λαβύρινθο, το παιχνίδι 

οδηγεί τον παίκτη στην επόμενη δραστηριότητα, διαφορετικά ο παίκτης πρέπει να 

αλλάξει τις εντολές που έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. Αν ο παίκτης κάνει 

κάποιο λάθος, μπορεί να σβήσει μία εντολή, επιλέγοντάς την και σέρνοντάς την σε ένα 

κάδο που εμφανίζεται αυτόματα στα δεξιά του συντάκτη. 

Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας εννοιών 

προγραμματισμού.     

vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

Εικόνα 3-112: Ο debugger του Rapid Router 

 

Ανάμεσα από το συντάκτη και την εργαλειοθήκη που περιέχει τις εντολές του 

παιχνιδιού, υπάρχει ο  debugger (Εικόνα 3-112). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μόνο 

κουμπί (το πράσινο), που όταν το πατήσει ο παίκτης, αρχίζουν να εκτελούνται οι εντολές 

που έχει τοποθετήσει στο συντάκτη.  

Ο debugger δεν προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια ταχύτητα 

εκτέλεσης. Αυτό δε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, μιας και οι εντολές εκτελούνται με 

ικανοποιητικά χαμηλή ταχύτητα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον παίκτη να 

παρακολουθεί την εκτέλεση των εντολών που έχει γράψει. Η εντολή που εκτελείται κάθε 

φορά, ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.  

Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος ο παίκτης θελήσει να 

σταματήσει την εκτέλεση του, το παιχνίδι δεν το επιτρέπει. Το παιχνίδι διακόπτει την 
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εκτέλεση των εντολών αυτόματα, όταν διαπιστώσει ότι η χνουδωτή μπάλα δεν μπορεί να 

συνεχίσει να κινείται στο λαβύρινθο, εμφανίζοντας ενημερωτικό μήνυμα στον παίκτη 

που τον παρακινεί να δοκιμάσει ξανά μία νέα λύση, ενώ ταυτόχρονα μαρκάρει και την 

εντολή στην οποία εντοπίζεται το λάθος. Ο παίκτης τότε, μπορεί να αλλάξει τις εντολές 

του και να πατήσει εκ νέου στο κουμπί εκτέλεση (play) του debugger για να εκτελεστούν 

εκ νέου οι εντολές του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κάνει διορθώσεις στο πρόγραμμά 

του.  

Ο debugger εμφανίζει επίσης ενημερωτικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο παίκτης 

επιλέξει την εκτέλεση εντολών ενώ δεν έχει τοποθετήσει καμία εντολή στο συντάκτη. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου 

debugger, ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού. 

 

3.8.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση 

Το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με 

νομίσματα, με αστέρια και με χνουδωτές μπάλες.  

Σε κάθε επίπεδο – πίστα του παιχνιδιού, υπάρχουν τοποθετημένα νομίσματα 

κατά μήκος του λαβύρινθου. Όσο πιο πολλά νομίσματα συλλέξει ο παίκτης σε ένα 

επίπεδο, τόσο καλύτερη θεωρείται η λύση του. Αν ο παίκτης καταφέρει και συλλέξει όλα 

τα νομίσματα που υπάρχουν κατά μήκος του λαβύρινθου, το παιχνίδι θα τον 

επιβραβεύσει με τρία αστέρια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα λάβει είτε ένα είτε δύο 

αστέρια, ανάλογα με τον αριθμό των νομισμάτων που κατάφερε να συλλέξει. Στην 

Εικόνα 3-113, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη 

με τρία αστέρια, μετά την ολοκλήρωση ενός επιπέδου. 
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Εικόνα 3-113: Επιβράβευση στο παιχνίδι «Kodable» μετά από μία δραστηριότητα 

 

Επιπλέον, καθώς ο παίκτης ολοκληρώνει τα επίπεδα του παιχνιδιού, ξεκλειδώνει 

άλλες χνουδωτές μπάλες, τις οποίες μπορεί να επιλέξει στη συνέχεια και να τις 

χρησιμοποιήσει ως avatar. Στην εικόνα 3-114 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το 

παιχνίδι ενημερώνει τον παίκτη, ότι κατάφερε να ξεκλειδώσει μία χνουδωτή μπάλα.  

 

 

Εικόνα 3-114: Ξεκλείδωμα χνουδωτής μπάλας ως επιβράβευση, στο παιχνίδι 

«Kodable» 

 

Στη  Εικόνα 3-115, παρουσιάζονται οι χνουδωτές μπάλες που κατάφερε να 

ξεκλειδώσει ένας παίκτης και τις οποίες μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει ως 

avatar. 
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Εικόνα 3-115: Επιλογή χνουδωτής μπάλας ως avatar στο παιχνίδι «Kodable» 

 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι «Kodable», επιβραβεύει τον παίκτη πολύ συχνά για 

την προσπάθεια που καταβάλλει, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της επιβράβευσης σε 

μεγάλο βαθμό. 

ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

 

Εικόνα 3-116: Πρόοδος του παίκτη στο Kodable 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί 

στην οθόνη της Εικόνας 3-116 και να δει την πρόοδό του στο παιχνίδι. Όπως φαίνεται 

στην παραπάνω εικόνα, το παιχνίδι εμφανίζει για κάθε ενότητα του παιχνιδιού, ποιες 

υποενότητες έχουν ολοκληρωθεί  με επιτυχία.  
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Επιπλέον, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μία υποενότητα, και να δει αναλυτικά τη 

βαθμολογία του σε κάθε δραστηριότητα της υποενότητας, όπως παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 3-117. 

 

  Εικόνα 3-117: Βαθμολογία του παίκτη ανά δραστηριότητα στο Kodable 

 

Με αυτό τον τρόπο, ο παίκτης μπορεί να γνωρίζει με ποιες δραστηριότητες έχει 

ασχοληθεί και ποιες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και να έχει έτσι μία συνολική εικόνα 

της προόδου του. 

Επομένως, το παιχνίδι απεικονίζει επαρκώς την πρόοδο του παίκτη στο παιχνίδι. 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη, δίνοντάς του μετά από κάθε δραστηριότητα 

από ένα έως τρία αστέρια, ανάλογα με το πόσο αποδοτική ήταν η λύση του. Όσο 

περισσότερα νομίσματα συλλέξει ο παίκτης σε ένα επίπεδο, τόσο περισσότερα αστέρια 

θα λάβει. Ο παίκτης μπορεί να βλέπει για κάθε δραστηριότητα πόσα αστέρια έλαβε 

(Εικόνα 3-117) και μπορεί να παίξει με μία δραστηριότητα όσες φορές θέλει, 

προκειμένου να δώσει μία πιο αποδοτική λύση και να λάβει μεγαλύτερο αριθμό 

αστεριών.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι επιβραβεύει και παρακινεί τον παίκτη προκειμένου 

να δώσει κάποια καλύτερη λύση.  

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

Το παιχνίδι παρέχει στον παίκτη ανατροφοδότηση σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο 

παίκτης λαμβάνει ενημέρωση από το παιχνίδι σχεδόν κάθε φορά μετά από κάποια 

ενέργειά του. Κάθε φορά που εισάγεται μία νέα εντολή, υπάρχει μία αφήγηση που εξηγεί 

στον παίκτη πως λειτουργεί η νέα εντολή. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση μίας 
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δραστηριότητας, υπάρχει πάντα αντίστοιχο μήνυμα επιβράβευσης το οποίο τον 

ενημερώνει ταυτόχρονα ότι θα οδηγηθεί στην επόμενη δραστηριότητα. Σε περίπτωση 

που ο παίκτης δώσει λανθασμένη λύση, πάλι λαμβάνει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα 

που τον παρακινεί να προσπαθήσει ξανά. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι παρέχει ανατροφοδότηση στον παίκτη έπειτα 

σχεδόν από κάθε ενέργειά του.    

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

Το παιχνίδι παρέχει υποστήριξη (scaffolding) στον παίκτη σε βασικό επίπεδο. 

Κάθε φορά που εισάγεται μία νέα εντολή, υπάρχει μία αφήγηση που εξηγεί τον τρόπο 

λειτουργίας της εντολής, ενώ ταυτόχρονα ένα μικρό χεράκι υποδεικνύει στον παίκτη 

ποια είναι η επόμενη κατάλληλη εντολή που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Ουσιαστικά 

πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (tutorial), και βοηθούν 

τον παίκτη τόσο στη χρήση της γραφικής διασύνδεσης όσο και στη δημιουργία σωστής 

λύσης.  

Στην Εικόνα 3-118, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι βοηθάει τον 

παίκτη για να εκτελέσει το πρόγραμμα που ετοίμασε. 

 

Εικόνα 3-118: Παροχή βοήθειας στον παίκτη στο παιχνίδι Kodable 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-118, το παιχνίδι υποδεικνύει στον παίκτη με ένα 

χαρακτηριστικό χεράκι, ότι πρέπει να πατήσει στο πράσινο κουμπί, προκειμένου να 

εκτελεστούν οι εντολές του. 
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Τις δραστηριότητες που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ο παίκτης μπορεί να τις 

επαναλάβει όσες φορές θέλει. Δεν υπάρχει κάποιου άλλου είδους βοήθεια προς τον 

παίκτη. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι παρέχει υποστήριξη στον παίκτη μόνο μέσα από τα 

επίπεδα που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αυτό γίνεται μόνο όταν εισάγεται μία 

νέα έννοια. 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι δε δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να προσπεράσει κάποιες 

δραστηριότητες και να πάει κατευθείαν σε επόμενη ενότητα. Ο παίκτης έχει την 

ελευθερία να κινηθεί με το δικό του ρυθμό, αλλά το παιχνίδι τον υποχρεώνει να 

ακολουθήσει μία γραμμική πορεία ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες τη μία μετά την 

άλλη με προκαθορισμένη σειρά.   

Έτσι λοιπόν, αν κάποιος παίκτης έχει εξοικείωση με βασικές έννοιες 

προγραμματισμού, και θέλει να πάει κατευθείαν σε πιο δύσκολες δραστηριότητες δεν 

μπορεί να το κάνει. 

Ο παίκτης όμως, έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει μία δραστηριότητα που 

ολοκλήρωσε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Με αυτό τον τρόπο, του δίνεται η 

δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις μόνος του για τον τρόπο που θα κινηθεί στο παιχνίδι, 

αλλά και για το ρυθμό με τον οποίο θα παίζει, χαράσσοντας έτσι τη δική του στρατηγική 

στο παιχνίδι. 

Επομένως το παιχνίδι υποστηρίζει το συγκεκριμένο κριτήριο.   

   

3.8.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποια λανθασμένης 

επιλογής. Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να κινηθεί 

ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας 

δραστηριότητας,  χωρίς να του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και 

ανασφάλειας. 

 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 
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Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί αμείωτο 

το ενδιαφέρον του παίκτη αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες, 

παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το παιχνίδι.  

Τα ηχητικά εφέ που συνοδεύουν το παιχνίδι, αλλά και τα όμορφα και πολύχρωμα 

γραφικά,  βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή.  

 

3.8.10  Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι η δυνατότητα 

που παρέχει στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί ομάδες μαθητών, τάξεις δηλαδή, και να 

παρακολουθεί την πορεία της προόδου τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βγάζει 

συμπεράσματα για την πρόοδο των μαθητών του και να κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει πληροφορίες για την πρόοδο των μαθητών τόσο 

σε επίπεδο τάξης, όσο και σε ατομικό επίπεδο, ξεχωριστά για κάθε μαθητή. Επιπλέον 

υπάρχουν και στατιστικά για την εβδομαδιαία πρόοδο μιας τάξης. 

Για κάθε μαθητή μπορεί να δει αναλυτικά τα εξής: 

 ποιες ενότητες έχει ολοκληρώσει 

 πόσες φορές έπαιξε με μία δραστηριότητα ο μαθητής 

 πόσες φορές κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς μία δραστηριότητα 

  ποια ημερομηνία ολοκλήρωσε με επιτυχία πρώτη φορά μία 

δραστηριότητα 

 πόσα αστέρια κατάφερε να συγκεντρώσει σε μία δραστηριότητα  

Η παρακολούθηση της πορείας των μαθητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

 

Στην Εικόνα 3-119, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι 

παρουσιάζει στον εκπαιδευτικό την πορεία ενός μαθητή ανά ενότητα, ενώ στην Εικόνα 

3-120 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι παρουσιάζει στον εκπαιδευτικό 

την πορεία ενός μαθητή ανά δραστηριότητα. 
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Εικόνα 3-119:  Παρακολούθηση πορείας μαθητή ανά ενότητα στο Kodable 

 

 

Εικόνα 3-120:  Παρακολούθηση πορείας μαθητή ανά δραστηριότητα στο Kodable 

 

Επίσης ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εγγράφει ή να διαγράφει μαθητές 

από  μία τάξη, ή ακόμη και να διαγράψει μία ολόκληρη τάξη. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα για κάθε τάξη, να επιλέγει ποιες από 

τις ενότητες του παιχνιδιού θα είναι διαθέσιμες στους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο 
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μπορεί να δημιουργεί ξεχωριστά προγράμματα σπουδών, κατάλληλα προσαρμοσμένα 

στο επίπεδο μίας τάξης.  

Με τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του μαθητή, το παιχνίδι μπορεί 

να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στη διδακτική πράξη. 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Πέρα από τις δραστηριότητες των ενοτήτων του παιχνιδιού, δεν υπάρχει κάποιος 

επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων (LEVEL EDITOR), ο οποίος θα έδινε τη 

δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του επίπεδα.  

3.8.11  Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Αν και το παιχνίδι στην πλήρη έκδοσή του απαιτεί κάποια συνδρομή, υπάρχει 

δωρεάν έκδοση με αρκετές δραστηριότητες. Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο 

σύνδεσμο https://game.kodable.com/.  

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και 

κατανοητό. Αντίστοιχα, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύχρηστο και για τον 

εκπαιδευτικό, αφού το περιβάλλον διαχείρισης του εκπαιδευτικού είναι πολύ απλό στη 

χρήση του.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Για να παίξει κάποιος με το παιχνίδι, πρέπει προηγουμένως να έχει αποκτήσει 

κάποιο κωδικό μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής, πρέπει προηγουμένως να έχει 

αποκτήσει κάποιον κωδικό, είτε από κάποιον εκπαιδευτικό είτε από τον γονέα του, που 

πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως εγγραφή στον ιστότοπο του παιχνιδιού. 

Επειδή ο μαθητής συνδέεται με συγκεκριμένο κωδικό, το παιχνίδι αποθηκεύει το 

προφίλ του μαθητή, και έτσι κάθε φορά που ο μαθητής συνδέεται για να παίξει το 

παιχνίδι, μπορεί να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. 

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

Ελληνική λειτουργικότητα δεν υποστηρίζεται. Η γλώσσα του παιχνιδιού και όλα 

τα μηνύματα είναι στα αγγλικά. 

 

https://game.kodable.com/
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3.8.12  Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι διατίθεται στο κοινό με διάφορους τρόπους. Έχει σχεδιαστεί για να 

χρησιμοποιηθεί κυρίως σε συσκευές iPad, αλλά διατίθεται και ως μία online web 

εφαρμογή. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσει κάποιος το παιχνίδι τοπικά 

στον υπολογιστή του ως ξεχωριστή εφαρμογή, είτε για PC είτε για MAC και υπάρχει και 

έκδοση για συσκευές Android. 

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το παιχνίδι δεν έχει υψηλές απαιτήσεις συστήματος. Μπορεί να εκτελεστεί χωρίς 

προβλήματα, ακόμη και σε υπολογιστές χαμηλών δυνατοτήτων.  

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το παιχνίδι «Kodable» έχει δημιουργηθεί με σύγχρονα προγραμματιστικά 

εργαλεία. 
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 3.9  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «getcoding.gr» 

Το παιχνίδι «getcoding» είναι ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι, που έχει ως στόχο να διδάξει βασικές αρχές προγραμματισμού σε νέους και έχει 

αναπτυχθεί, ως μία συλλογική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία (www.getcoding.gr, 

2017). «Το «Getcoding» υλοποιείται από το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών 

Πληροφορικής (HePIS), τη Microsoft Ελλάς και την PEOPLECERT, ενώ υποστηρίζεται 

από τις εταιρείες ManpowerGroup, Master KEK και Career in Progress.  Χορηγός του 

παιχνιδιού είναι η εταιρεία ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών Intelearn» (Καθημερνή, 

2015). 

Το παιχνίδι στοχεύει να φέρει τον παίκτη σε επαφή με βασικές 

προγραμματιστικές έννοιες όπως η δομή ακολουθίας, η δομή επιλογής, η δομή 

επανάληψης και τα διαγράμματα ροής, βοηθώντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της 

αλγοριθμικής σκέψης (Λιλιοπούλου, 2015).  

Οι παίκτες γράφουν κώδικα με τη βοήθεια μίας απλοποιημένης οπτικής γλώσσας 

προγραμματισμού και βοηθούν τον ήρωα του παιχνιδιού να φτάσει σε ένα σημείο 

προορισμού, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδρομή (www.getcoding.gr, 2017).   

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα στο σύνδεσμο: http://www.getcoding.gr/game/ .  

 

3.9.1 Είδος Παιχνιδιού (Games genre) 

Το παιχνίδι «getcoding» ανήκει στην κατηγορία των puzzle games. 

 

3.9.2 Προφίλ εκπαιδευόμενου 

i. Καθορισμός ηλικίας ομάδας στόχου  

Το παιχνίδι απευθύνεται σε νέους, χωρίς να υπάρχει κάποιος προσδιορισμός 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας από την πλευρά των δημιουργών. Οι δραστηριότητες 

του κρίνονται κατάλληλες, τόσο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στις ηλικίες 

από 10 ετών και πάνω,  όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να αποκλείει 

ταυτόχρονα, τη χρήση του και από μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας.  

ii. Απαίτηση για προηγούμενη γνώση 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και δεν απαιτεί να 

υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση σχετική με τον προγραμματισμό.   

 

http://www.getcoding.gr/
http://www.getcoding.gr/
http://www.getcoding.gr/game/
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3.9.3 Μαθησιακοί στόχοι 

Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νεαρούς 

μαθητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό, να έρθουν σε επαφή 

με βασικές προγραμματιστικές δομές, όπως είναι η δομή ακολουθίας, η δομή 

επανάληψης, η δομή επιλογής, αλλά και τα διαγράμματα ροής. Επιπλέον, το παιχνίδι 

επιτρέπει στους παίκτες να αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης 

(Computational Thinking), όπως είναι η δημιουργία αλγορίθμου, η εκσφαλμάτωση 

προγράμματος (debugging) και η προσομοίωση εκτέλεσης ενός προγράμματος 

(Kazimoglu et al., 2012).   

Στόχος του παιχνιδιού είναι επίσης, ο παίκτης να αποκτήσει αντίληψη του τρόπου 

που σκέφτεται ένας προγραμματιστής, αφού το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη 

προγραμμάτων και έναν debugger που δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να συντάξει 

ένα πρόγραμμα, να ελέγξει την ορθότητά του, να το διορθώσει και φυσικά να το 

εκτελέσει και να δει το αποτέλεσμά του. Δηλαδή ο παίκτης μέσα από την ενασχόλησή 

του με το παιχνίδι δεν μαθαίνει μόνο βασικές προγραμματιστικές έννοιες αλλά  

λειτουργεί όπως ένας προγραμματιστής θα λέγαμε. Ουσιαστικά το παιχνίδι στοχεύει να 

εντάξει τον μαθητή στην λεγόμενη «Υπολογιστική Σκέψη» (Computational Thinking). 

 

3.9.4 Σενάριο – παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

i. Ενδιαφέρον και ελκυστικό σενάριο 

Βασική ιδέα του παιχνιδιού (Σενάριο) είναι, ο παίκτης να καθοδηγήσει τον 

ήρωα του παιχνιδιού, ώστε να κινηθεί πάνω σε ένα μονοπάτι και να φτάσει σε ένα 

σημείο όπου υπάρχει ένα νόμισμα. Το μονοπάτι σχηματίζεται πάνω σε ένα πλέγμα από 

τετράγωνα, όπου ο ήρωας μπορεί να κινείται κάθε φορά ένα τετράγωνο μπροστά ή να 

στρίβει πάνω στο τετράγωνο, δεξιά ή αριστερά κατά 90 μοίρες. 

Στην Εικόνα 3-121 παρουσιάζεται ο εικονικός κόσμος του παιχνιδιού.  Η οθόνη 

είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Δεξιά βρίσκεται η περιοχή του συντάκτη των εντολών, 

όπου ο παίκτης γράφει τις εντολές που θα καθοδηγήσουν τον ήρωα πάνω στο μονοπάτι, 

ενώ αριστερά εμφανίζεται η πίστα του παιχνιδιού που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο πάζλ 

που πρέπει να λύσει ο παίκτης. Στην αριστερή πλευρά του συντάκτη, υπάρχει ένα 

πλαίσιο το οποίο περιέχει τις εντολές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παίκτης, ενώ στη 

δεξιά πλευρά του συντάκτη υπάρχουν δύο εικονίδια, το εικονίδιο «ΑΡΧΗ» και το 
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εικονίδιο «ΤΕΛΟΣ», ανάμεσα στα οποία ο παίκτης τοποθετεί τις εντολές του. Ο παίκτης 

τοποθετεί εντολές στο συντάκτη πατώντας πάνω σε μία εντολή και στη συνέχεια μπορεί 

να τροποποιήσει τη σειρά των εντολών που έχουν τοποθετηθεί, μετακινώντας εντολές με 

τη μέθοδο «σύρε κι άσε».  

 

 

Εικόνα 3-121: Εικονικός κόσμος παιχνιδιού «getcoding» 

 

Όταν ο παίκτης ολοκληρώσει την τοποθέτηση εντολών και σχηματίσει το τελικό 

του πρόγραμμα, μπορεί να πατήσει στο κόκκινο εικονίδιο «εκτέλεση» και να δει τον 

ήρωα του παιχνιδιού να κινείται πάνω στο μονοπάτι. Οι εντολές που εκτελούνται δεν 

ξεχωρίζουν, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μην μπορεί να δει ποια εντολή εκτελείται κάθε 

φορά. Εφόσον ο ήρωας καταφέρει και φτάσει στο χρυσό νόμισμα, το παιχνίδι οδηγεί τον 

παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο παίκτης πρέπει να αλλάξει τις εντολές που 

έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 

Οι εντολές του παιχνιδιού παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-122. 
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Εικόνα 3-122: Εντολές του παιχνιδιού «getcoding» 

 Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-122, οι εντολές του παιχνιδιού αντιστοιχούν σε 

εικονίδια τα οποία ενώνονται κατάλληλα και σχηματίζουν ένα διάγραμμα ροής το οποίο 

αντιπροσωπεύει το τελικό πρόγραμμα του χρήστη.  

Η λειτουργία των εντολών είναι η εξής: 

προχώρα: Ο ήρωας του παιχνιδιού κινείται ένα τετράγωνο μπροστά.  

στρίψε δεξιά: Ο ήρωας του παιχνιδιού στρίβει 90 μοίρες δεξιά.  

στρίψε αριστερά: Ο ήρωας του παιχνιδιού στρίβει 90 μοίρες αριστερά.  

Επανάλαβε x φορές: Με την εντολή αυτή ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει 

επαναληπτικά ένα σύνολο εντολών, για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Πρόκειται 

για τη δομή επανάληψης «for» 

Δομή επιλογής: Ελέγχεται η συνθήκη και αν η συνθήκη είναι «Αληθής», 

εκτελούνται οι εντολές που είναι τοποθετημένες στην πλευρά του «ΝΑΙ», διαφορετικά 

εκτελούνται οι εντολές που είναι τοποθετημένες στην πλευρά του «ΟΧΙ». Πρόκειται για 

τη δομή της σύνθετης επιλογής. Η συνθήκη μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω:  

 «μονοπάτι ευθεία», (αν υπάρχει μονοπάτι ευθεία) 

 «μονοπάτι δεξιά», (αν υπάρχει μονοπάτι δεξιά)  

 «μονοπάτι αριστερά», (αν υπάρχει μονοπάτι αριστερά)  

 «εμπόδιο ευθεία», (αν υπάρχει εμπόδιο ευθεία)  

 «εμπόδιο δεξιά», (αν υπάρχει εμπόδιο δεξιά)  

 «εμπόδιο αριστερά», (αν υπάρχει εμπόδιο αριστερά) 

Επανάλαβε_Μέχρις_Ότου: Πρόκειται για τη δομή επανάληψης «repeat until». 

Οι εντολές εκτελούνται μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη της δομής επανάληψης. Η 

συνθήκη είναι η : «πήρες το νόμισμα», δηλαδή οι εντολές της δομής επανάληψης 

εκτελούνται επαναληπτικά μέχρι να ικανοποιηθεί η ανωτέρω συνθήκη. 
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Το σενάριο του παιχνιδιού είναι αρκετά ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να παρέχει 

κίνητρο στον παίκτη να θέλει να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τα 

χαρούμενα γραφικά που συνοδεύουν το παιχνίδι, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος και 

ελκυστικός εικονικός κόσμος. 

ii. Ποιότητα γραφικών 

Τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι αρκετά ποιοτικά, έχουν 

ζωηρά χρώματα, είναι δισδιάστατα και όλα μαζί συνθέτουν ένα ελκυστικό και 

ενδιαφέρον περιβάλλον. Το παιχνίδι δε συνοδεύεται από κάποια ιδιαίτερα εφέ, αλλά 

περιορίζεται κυρίως σε απλές κινήσεις του ήρωα, και σε ένα εφέ κίνησης του νομίσματος 

το οποίο επιδιώκει να πιάσει ο παίκτης. Συμπερασματικά, τα γραφικά του παιχνιδιού 

συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον. 

iii. Ύπαρξη κατάλληλου avatar 

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να διαλέξει ανάμεσα από δύο 

ήρωες, τον «Θαλή» και την «Ίρις». Η επιλογή του ήρωα γίνεται πριν από την έναρξη του 

παιχνιδιού. Οι δύο ήρωες του παιχνιδιού παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-123. 

 

 

Εικόνα 3-123: Επιλογή avatar στο παιχνίδι «getcoding» 

 

Με τη δυνατότητα αυτή, ο παίκτης ταυτίζεται με κάποιον ήρωα και μπορεί να 

νιώσει ότι έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στο παιχνίδι.  
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3.9.5 Παιδαγωγικά θέματα 

i. Οργάνωση μαθημάτων σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες 

Το παιχνίδι παρέχει το μαθησιακό υλικό του οργανωμένο σε τέσσερις 

μαθησιακές ενότητες. Κάθε μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό 

δραστηριοτήτων και συνολικά υπάρχουν δέκα (10) δραστηριότητες.   

Οι  ενότητες του παιχνιδιού είναι οι εξής: 

1. Η δομή ακολουθίας  

2. Δομή επανάληψης Ι με συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων (Δομή for)  

3. Δομή επιλογής (If-Else) 

4. Δομή επανάληψης ΙΙ με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων (Δομή Repeat until) 

Επομένως, το παιχνίδι περιλαμβάνει κατάλληλες μαθησιακές ενότητες. 

ii. Σταδιακή Μάθηση 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό από δραστηριότητες. Το 

μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη σταδιακά. Ο παίκτης καθώς παίζει 

με το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες, μαθαίνει νέες έννοιες τις οποίες 

αξιοποιεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επόμενες δραστηριότητες. Με 

αυτό τον τρόπο τη νέα γνώση που αποκτά κάθε φορά, τη μεταφέρει και στα επόμενα 

επίπεδα.  

Άλλη μία παράμετρος που υποστηρίζει τη σταδιακή μάθηση, είναι το γεγονός ότι 

το παιχνίδι αρχικά, αναγκάζει τον παίκτη να ακολουθήσει μία γραμμική πορεία στο 

παιχνίδι ολοκληρώνοντας τη μία ενότητα μετά την άλλη, εισάγοντάς έτσι σταδιακά τις 

νέες έννοιες. Ο παίκτης για να προχωρήσει σε επόμενη ενότητα, πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει την προηγούμενη. Με αυτό τον τρόπο βλέπει σταδιακά όλο το μαθησιακό 

περιεχόμενο. Βέβαια, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να επανέλθει σε μία 

δραστηριότητα προκειμένου να την επαναλάβει και να βελτιώσει ενδεχομένως κάποια 

προηγούμενη λύση του. 

Συμπερασματικά, το μαθησιακό περιεχόμενο, παρουσιάζεται στον παίκτη 

σταδιακά. 

iii. Είδος μάθησης – Ενεργητική διδασκαλία  

 

Όσον αφορά στη στρατηγική μάθησης, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ενσωματώνεται (εγγενές περιεχόμενο) στη μηχανική του παιχνιδιού (Game Mechanics). 
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Το παιχνίδι διδάσκει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον παίκτη με ενεργό τρόπο μέσα 

από την ενασχόληση του παίκτη με το παιχνίδι. Ο παίκτης παίζει με το παιχνίδι ενώ 

παράλληλα μαθαίνει προγραμματιστικές έννοιες. Πέρα από την εσωτερική ενσωμάτωση 

του περιεχομένου μέσα στις δραστηριότητες του παιχνιδιού, το παιχνίδι φέρνει τον 

παίκτη σε επαφή με τον τρόπο δημιουργίας ενός προγράμματος, αφού του παρέχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει κώδικα σε έναν ειδικό συντάκτη αποκλειστικά με οπτικό 

τρόπο, να τον διορθώσει σε περίπτωση λάθους, και να τον εκτελέσει με τη βοήθεια του 

debugger. 

iv. Ενότητα απολογισμού (Debriefing) 

Στάδιο απολογισμού μετά την ολοκλήρωση κάποιας ενότητας, όπου ο χρήστης 

θα ενημερωνόταν για τις προγραμματιστικές έννοιες που έμαθε, πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην πράξη και γιατί επελέγη μία συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 

υπάρχει. 

v. Συνεργασία (collaboration) 

Η συνεργασία (collaboration) μεταξύ παικτών δεν υποστηρίζεται από το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά από έναν παίκτη ο οποίος ουσιαστικά ταυτίζεται με 

τον ήρωα που κινείται πάνω στο μονοπάτι.   

 

3.9.6 Περιεχόμενο 

i. Μαθησιακό-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο-Έννοιες που καλύπτονται 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε κατάλληλες 

μαθησιακές ενότητες. Η πρώτη ενότητα, κάνει μία εισαγωγή στη σειριακή εκτέλεση 

εντολών (Δομή ακολουθίας), μαθαίνοντας στον παίκτη πως μπορεί να κινηθεί ο ήρωας 

στο μονοπάτι μπροστά και πως μπορεί να στρίψει αριστερά ή δεξιά κατά 90 μοίρες. Η 

δεύτερη ενότητα, εισάγει τον παίκτη στην έννοια της δομής επανάληψης για 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται και οι 

εμφωλευμένοι βρόχοι. Η τρίτη ενότητα εισάγει την έννοια της δομής επιλογής και 

συγκεκριμένα τη δομή if-else υποστηρίζοντας και τα εμφωλευμένα Αν. Τέλος, η τέταρτη 

ενότητα εισάγει τον παίκτη στην επαναληπτική εκτέλεση εντολών για άγνωστο αριθμό 

επαναλήψεων, παρουσιάζοντας τη δομή Μέχρις_ότου (repeat until).  
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Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το μαθησιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο 

για τον σκοπό του παιχνιδιού και επιπλέον έχουν διερευνηθεί οι διδακτικές ενότητες του 

παιχνιδιού που θα υποστηρίξουν σωστά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Στο Πίνακα 3-15 παρουσιάζονται οι ενότητες του παιχνιδιού και οι έννοιες που 

καλύπτει κάθε ενότητα. 

Πίνακας 3-15: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο «getgoting» 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο 

1 Δομή ακολουθίας  Σειριακή εκτέλεση εντολών 

2 Δομή επανάληψης Ι  

 

Δημιουργία βρόχων που εκτελούν συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων (Δομή for) – Εμφωλευμένοι 

βρόχοι 

3 Δομή επιλογής  Δομή επιλογής If-else – Εμφωλευμένα Αν  

4 Δομή επανάληψης ΙΙ Δομή επανάληψης repeat until για άγνωστο αριθμό 

επαναλήψεων – Συνδυασμός με τη δομή επιλογής 

 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι καλύπτει αρκετές προγραμματιστικές έννοιες. 

ii. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

Με βάση την ανάλυση που έγινε προηγουμένως, σχετικά με τις διδακτικές 

έννοιες που καλύπτονται και σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το 

παιχνίδι «getcoding» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο Δημοτικό, κυρίως στις 

τελευταίες τάξεις (Δ, Ε, ΣΤ),  αλλά επιπλέον κρίνεται ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο). Επίσης, το παιχνίδι θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εισαγωγή 

των πρωτοετών φοιτητών σε βασικές έννοιες προγραμματισμού. 

Το παιχνίδι επομένως, κρίνεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και καλύπτει αρκετές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά, τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 



 

196 

3.9.7 Δραστηριότητες 

i. Ικανοποιητικός αριθμός επιπέδων 

Το παιχνίδι είναι κατάλληλα οργανωμένο σε 4 επίπεδα – ενότητες αλλά δεν 

προσφέρει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων. Θα ήταν προτιμότερο, να υπήρχαν σε κάθε 

επίπεδο επιπλέον δραστηριότητες. Ο αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα του 

παιχνιδιού «getcoding», παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-16. 

Πίνακας 3-16: Αριθμός δραστηριοτήτων ανά ενότητα στο «getcoding» 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 Δομή ακολουθίας  Σειριακή εκτέλεση εντολών 2 

2 Δομή επανάληψης 

Ι  

 

Δημιουργία βρόχων που εκτελούν 

συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων (Δομή for) – 

Εμφωλευμένοι βρόχοι 

4 

3 Δομή επιλογής  Δομή επιλογής If-else – 

Εμφωλευμένα Αν  
1 

4 Δομή επανάληψης 

ΙΙ 

Δομή επανάληψης repeat until για 

άγνωστο αριθμό επαναλήψεων – 

Συνδυασμός με τη δομή επιλογής 

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΗΤΡΙΟΤΗΤΩΝ 10 

 

ii. Αυξανόμενη δυσκολία 

Το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο αυτό σε εξαιρετικό βαθμό. Όπως εξηγήσαμε 

νωρίτερα, το παιχνίδι αποτελείται από τέσσερις ενότητες που η κάθε μία περιλαμβάνει 

δραστηριότητες αυξανόμενης δυσκολίας.  

Η πρώτη ενότητα, κάνει μία εισαγωγή στη σειριακή εκτέλεση εντολών. Η 

δεύτερη ενότητα, εισάγει τον παίκτη σταδιακά στη δομή επανάληψης για συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων αλλά παρουσιάζει και την έννοια των εμφωλευμένων βρόχων, 

αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας σταδιακά. Η τρίτη ενότητα αυξάνει ακόμη περισσότερο 

την πολυπλοκότητα και το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, εισάγοντας τον παίκτη στην 

έννοια της δομής επιλογής. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα του παιχνιδιού, 

παρουσιάζει τη δομή επανάληψης «Μέχρις_ότου» (repeat until) και εισάγει τον παίκτη 
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στην επαναληπτική εκτέλεση εντολών για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων, ενώ 

ταυτόχρονα απαιτεί από τον παίκτη να συνδυάσει και όλες τις έννοιες που έμαθε  σε 

προηγούμενες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα ο βαθμός δυσκολίας να αυξάνεται ακόμη 

περισσότερο.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι περιλαμβάνει δραστηριότητες με αυξανόμενο 

βαθμό δυσκολίας καθώς προχωράει ο παίκτης από ενότητα σε ενότητα. 

iii. Σαφείς στόχοι δραστηριοτήτων 

Οι στόχοι κάθε δραστηριότητας είναι ξεκάθαροι και ο παίκτης δε δυσκολεύεται 

καθόλου να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε κάθε δραστηριότητα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει βέβαια και η υποστήριξη που προσφέρει το παιχνίδι στον παίκτη 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. Επιπλέον, σε κάθε δραστηριότητα υπάρχει κατάλληλο 

ενημερωτικό μήνυμα με το οποίο ο παίκτης ενημερώνεται για το στόχο της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

iv. Καλά ορισμένοι κανόνες 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και ο παίκτης εύκολα αλλά και σχετικά 

γρήγορα μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να παίξει στο παιχνίδι. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει πολύ το γεγονός, ότι το παιχνίδι παρέχει στον παίκτη τη 

δυνατότητα να δει σχετικά βίντεο, που παρουσιάζουν τους κανόνες χρήσης της γραφικής 

διασύνδεσης του παιχνιδιού, αλλά και τους κανόνες σύνταξης όλων των 

προγραμματιστικών δομών που υποστηρίζει. Ο παίκτης μπορεί να δει τα σχετικά βίντεο 

σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού χωρίς κάποιον περιορισμό, επιλέγοντας απλά το 

κουμπί της βοήθειας του παιχνιδιού. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες, οι οποίοι 

περιορίζουν τις ενέργειες του παίκτη, βοηθώντας τον έτσι να παίξει με σχετική ευκολία 

το παιχνίδι. 

v. Συντάκτης προγραμμάτων 
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Εικόνα 3-124: Ο συντάκτης του παιχνιδιού «getcoding». 

 

Το παιχνίδι παρέχει ένα συντάκτη (Εικόνα 3-124), όπου ο παίκτης τοποθετεί 

εντολές ανάμεσα στα εικονίδια «ΑΡΧΗ» και «ΤΕΛΟΣ». Οι εντολές που έχει στη 

διάθεσή του ο παίκτης, εμφανίζονται αριστερά του συντάκτη σε ένα πλαίσιο, όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 3-124. 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.9.4.i, οι εντολές αντιστοιχούν σε εικονίδια 

τα οποία ο χρήστης πρέπει να ενώσει κατάλληλα, έτσι ώστε να σχηματίσει το διάγραμμα 

ροής που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα του χρήστη. Ο παίκτης τοποθετεί εντολές στο 

συντάκτη πατώντας πάνω σε μία εντολή, και στη συνέχεια μπορεί να τροποποιήσει τη 

σειρά των εντολών που έχουν τοποθετηθεί, μετακινώντας τις εντολές με τη μέθοδο 

«σύρε κι άσε».  

Όταν ο παίκτης ολοκληρώσει την τοποθέτηση εντολών και σχηματίσει το τελικό 

του διάγραμμα ροής, μπορεί να πατήσει στο κόκκινο εικονίδιο «εκτέλεση» και να δει 

τον ήρωα του παιχνιδιού να κινείται πάνω στο μονοπάτι. Οι εντολές που εκτελούνται δεν 

ξεχωρίζουν, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μην μπορεί να δει ποια εντολή εκτελείται κάθε 

φορά. Εφόσον ο ήρωας καταφέρει και φτάσει στο χρυσό νόμισμα, το παιχνίδι οδηγεί τον 

παίκτη στην επόμενη πίστα, διαφορετικά ο παίκτης πρέπει να αλλάξει τις εντολές που 

έγραψε και να δοκιμάσει ξανά τη λύση του. 

Ο συντάκτης εντολών είναι πολύ απλός στη χρήση και ικανοποιεί απόλυτα το 

κριτήριο ύπαρξης ενός συντάκτη σε ένα παιχνίδι διδασκαλίας εννοιών 

προγραμματισμού.   
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vi. Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

 

 

Εικόνα 3-125: Ο debugger του «getcoding» 

 

Πάνω από την περιοχή του συντάκτη, υπάρχει ο  debugger (Εικόνα 3-125). 

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο κουμπιά, το κουμπί «εκτέλεση» και το κουμπί 

«επαναφορά». Αρχικά εμφανίζεται το κουμπί «εκτέλεση» με το οποίο αρχίζει η 

εκτέλεση των εντολών του παίκτη, ενώ το κουμπί «επαναφορά», εμφανίζεται κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εντολών και δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να επαναφέρει τον 

ήρωα στην αρχική του θέση, για να εκτελέσει εκ νέου τις εντολές του. 

Ο debugger δεν προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια ταχύτητα 

εκτέλεσης. Αυτό δε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, μιας και οι εντολές εκτελούνται με 

ικανοποιητικά χαμηλή ταχύτητα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον παίκτη να 

παρακολουθεί την εκτέλεση των εντολών που έχει γράψει. Η εντολή που εκτελείται κάθε 

φορά, δεν ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.  

Σε περίπτωση λανθασμένης λύσης, το παιχνίδι διακόπτει την εκτέλεση των 

εντολών και εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα. Ο παίκτης τότε, μπορεί να 

αλλάξει τις εντολές του και να πατήσει εκ νέου στο κουμπί «εκτέλεση» του debugger για 

να εκτελεστούν εκ νέου οι εντολές του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κάνει διορθώσεις 

στο πρόγραμμά του.  

Συμπερασματικά, το παιχνίδι ικανοποιεί το κριτήριο της ύπαρξης κατάλληλου 

debugger, ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός. 

vii. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχουν και το μαθησιακό περιεχόμενο 

παρέχεται στον παίκτη αποκλειστικά μέσω της επίλυσης των διαφόρων δραστηριοτήτων 

του παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 



 

200 

3.9.8 Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση 

i. Επιβράβευση  

 

Εικόνα 3-126: Επιβράβευση στο παιχνίδι «getcoding» μετά από κάθε 

δραστηριότητα 

 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη 

με ένα χαρακτηριστικό χειροκρότημα και ταυτόχρονα εμφανίζει το μήνυμα που 

παρουσιάζεται στο μπλε πλαίσιο της Εικόνας 3-126, επιβραβεύοντας με αυτόν τον 

τρόπο τον παίκτη.  

Ένα στοιχείο που φαίνεται να απουσιάζει από το παιχνίδι, είναι η επιβράβευση 

του παίκτη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και της τελευταίας δραστηριότητας. Το 

παιχνίδι εμφανίζει βέβαια το μήνυμα της Εικόνας 3-126, αλλά θα μπορούσε επιπλέον να 

επιβραβεύει τον παίκτη με κάποιο διαφορετικό τρόπο σε αυτή την περίπτωση, όπως για 

παράδειγμα με ένα διαφορετικό μήνυμα, στο οποίο θα φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα 

του παίκτη. Επιπλέον, το παιχνίδι δεν επιβραβεύει τον παίκτη με κάποιο σκορ. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι «getcoding», επιβραβεύει τον παίκτη πολύ συχνά 

για την προσπάθεια που καταβάλλει, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της επιβράβευσης 

σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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ii. Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου   

  

Εικόνα 3-127: Πρόοδος του παίκτη στο παιχνίδι «getcoding 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί την πρόοδό του, βλέποντας ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει και 

πόσες ακόμη απομένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αναπαριστά με 

πράσινο χρώμα τις δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί και με κόκκινο χρώμα αυτές 

που απομένουν, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-127. 

 

 

Εικόνα 3-128: Επιτεύγματα στο παιχνίδι «getcoding» 

 

Επιπλέον, το παιχνίδι επιβραβεύει τον παίκτη ανάλογα με την πρόοδό του, με 

τέσσερα διαφορετικά βραβεία. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να 

έχει επίγνωση της προόδου του και γενικότερα να καταλάβει σε τι επίπεδο γνώσεων έχει 

φτάσει, αξιολογώντας την προσπάθειά του. Τα βραβεία αποδίδονται σταδιακά στον 

παίκτη, κάθε φορά που ολοκληρώνει μία ενότητα, οπότε και ξεκλειδώνει και ένα 

βραβείο. Τα βραβεία παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-128 και είναι τα εξής: 

GetCoding Beginner: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει, όταν ο παίκτης 

ολοκληρώσει τις δύο πρώτες δραστηριότητες του παιχνιδιού, οι οποιές ασχολούνται με 

τη σειριακή εκτέλεση εντολών. 

GetCoding Master: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει, όταν ο παίκτης ολοκληρώσει 

τις δραστηριότητες της δεύτερης ενότητας του παιχνιδιού, οι οποίες ασχολούνται με τη 

δομή επανάληψης για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. 

GetCoding Star: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει όταν ο παίκτης ολοκληρώσει τις 

δραστηριότητες της τρίτης ενότητας του παιχνιδιού (7
η
 και 8

η
 δραστηριότητα), οι οποίες 

ασχολούνται με τη δομή επιλογής. 

GetCoding Super Star: Το βραβείο αυτό ξεκλειδώνει όταν ο παίκτης 

ολοκληρώσει τις δραστηριότητες της τέταρτης και τελευταίας ενότητας του παιχνιδιού 
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(9
η
 και 10

η
 δραστηριότητα), οι οποίες ασχολούνται με τη δομή επανάληψης 

Μέχρις_ότου. 

Επομένως, το παιχνίδι απεικονίζει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό την πρόοδο του 

παίκτη στο παιχνίδι. 

iii. Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

 

Εικόνα 3-129: Παρακίνηση για καλύτερη λύση στο παιχνίδι «getcoding». 

 

Το παιχνίδι ενθαρρύνει τον παίκτη προκειμένου να πετύχει κάποια καλύτερη 

λύση. Στην Εικόνα 3-129, παρουσιάζεται ο τρόπος που το παιχνίδι παρακινεί τον παίκτη, 

προκειμένου να δώσει άλλη λύση, εμφανίζοντάς του κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα.  

Επίσης, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει την πλέον αποδοτική λύση, το 

παιχνίδι του εμφανίζει πόσες παραπάνω εντολές χρησιμοποίησε. Το παιχνίδι σε κάθε 

πίστα, εμφανίζει στον παίκτη τον απαιτούμενο αριθμό εντολών για να λύσει το πάζλ. Αν 

ο παίκτης ξεπεράσει τον αριθμό αυτό, έχοντας δώσει κατά συνέπεια μία λύση που δεν 

είναι η πλέον αποδοτική, το παιχνίδι επισημαίνει με κόκκινο χρώμα το συνολικό αριθμό 

εντολών που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να καταλάβει ο παίκτης ότι η λύση του δεν είναι 

η πλέον αποδοτική. Στην Εικόνα 3-129, φαίνεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός εντολών 

για τη συγκεκριμένη άσκηση είναι τέσσερις, ενώ ο παίκτης έχει χρησιμοποιήσει οκτώ 

εντολές και ο αριθμός οκτώ έχει κοκκινίσει. 

 Συμπερασματικά, το παιχνίδι παρακινεί τον παίκτη προκειμένου να δώσει 

κάποια καλύτερη λύση αλλά δεν τον επιβραβεύει με κάποιον ξεχωριστό τρόπο σε 

περίπτωση καλύτερης λύσης. 

iv. Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 
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Άλλο ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η συνεχής αλληλεπίδραση με τον 

παίκτη. Από την αρχή, μέχρι το τέλος μίας δραστηριότητας, ο παίκτης λαμβάνει 

κατάλληλα ενημερωτικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, πριν από την έναρξη μίας 

δραστηριότητας, πάντα υπάρχει ενημερωτικό μήνυμα στην περιοχή κάτω από το πάζλ, 

που περιγράφει τον στόχο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως επίσης και μετά την 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας υπάρχει πάντα αντίστοιχο μήνυμα επιβράβευσης. Σε 

περίπτωση που ο παίκτης κάνει κάποιο συντακτικό λάθος, το παιχνίδι τον ενημερώνει 

και αν δώσει λανθασμένη λύση πάλι λαμβάνει κατάλληλο μήνυμα για να προσπαθήσει 

ξανά. Αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα εμφανίζεται και στην περίπτωση που η λύση του 

παίκτη δεν είναι η πλέον αποδοτική. 

Επιπλέον, ο παίκτης έχει συνεχή ενημέρωση για την πρόοδό του αλλά και για το 

επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει, αφού του δίνεται η δυνατότητα να βλέπει ποιες 

δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει, αλλά και πόσες ακόμη απομένουν για την 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι παρέχει συνέχεια ανατροφοδότηση στον παίκτη 

έπειτα σχεδόν από κάθε ενέργειά του.    

v. Παροχή δομημένης υποστήριξης 

 

Εικόνα 3-130: «Video Tutorial» στο παιχνίδι «getcoding» 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, είναι η υποστήριξη 

(scaffolding) που παρέχει στον παίκτη, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό μάλιστα, μέσω 

κατάλληλων ενημερωτικών βίντεο. Το παιχνίδι παρέχει στον παίκτη τέσσερα 
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ενημερωτικά βίντεο τα οποία μπορεί να τα δει, πατώντας στο κουμπί με τίτλο «βοήθεια».   

Τα βίντεο εμφανίζονται σε νέο παράθυρο όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-130.  

Το πρώτο βίντεο ενεργοποιείται από την επιλογή «Γενικά» και ενημερώνει τον 

παίκτη τόσο για τον τρόπο χρήσης της γραφικής διασύνδεσης όσο και για τους κανόνες 

του παιχνιδιού. Τα επόμενα τρία βίντεο ενημερώνουν τον παίκτη για τον τρόπο χρήσης 

των τριών προγραμματιστικών δομών του παιχνιδιού και συγκεκριμένα για τη δομή 

επανάληψης για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, για τη δομή επιλογής αλλά και για 

τη δομή επανάληψης «Μέχρις_ότου». Τα βίντεο είναι πολύ αναλυτικά και υποστηρίζουν  

τον παίκτη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

Επιπλέον, το παιχνίδι υποστηρίζει και καθοδηγεί τον παίκτη καθ’ όλη τη 

διάρκεια του παιχνιδιού μέσα από κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα. Τέτοια μηνύματα 

εμφανίζονται για παράδειγμα, όταν ο παίκτης δώσει κάποια λανθασμένη λύση ή όταν 

υπάρχει κάποιο συντακτικό λάθος, ή όταν η λύση δεν είναι η βέλτιστη, οπότε και ο 

παίκτης παρακινείται για να δώσει κάποια καλύτερη λύση. 

Τέλος, σε κάθε πίστα του παιχνιδιού, εμφανίζεται ο αριθμός των εντολών που 

πρέπει να συμπληρώσει ο παίκτης προκειμένου να λύσει το πάζλ. Στην   

Εικόνα 3-131 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι εμφανίζει τον 

απαιτούμενο αριθμό εντολών για τη σωστή λύση.  

 

Εικόνα 3-131: Δομημένη υποστήριξη στο παιχνίδι «getcoding» 

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο απαιτούμενος αριθμός εντολών για τη λύση 

είναι 12 και ο παίκτης έχει ήδη τοποθετήσει στο συντάκτη 3 εντολές. Με αυτόν τον 

τρόπο, το παιχνίδι καθοδηγεί τον παίκτη στην εξεύρεση της σωστής λύσης.  

Το παιχνίδι βοηθάει σημαντικά τον παίκτη τόσο για να καταλάβει τους κανόνες 

του παιχνιδιού, όσο και για να εξοικειωθεί γρήγορα με τον τρόπο λειτουργίας των 

προγραμματιστικών δομών του, με αποτέλεσμα να ικανοποιεί το κριτήριο της δομημένης 

υποστήριξης σε πολύ σημαντικό βαθμό. 



 

205 

vi. Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Το παιχνίδι δε δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να προσπεράσει κάποιες 

δραστηριότητες και να πάει κατευθείαν σε επόμενη ενότητα. Ο παίκτης έχει την 

ελευθερία να κινηθεί με το δικό του ρυθμό, αλλά το παιχνίδι τον υποχρεώνει να 

ακολουθήσει μία γραμμική πορεία, ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες τη μία μετά την 

άλλη με προκαθορισμένη σειρά.   

Έτσι λοιπόν, αν κάποιος παίκτης έχει εξοικείωση με βασικές έννοιες 

προγραμματισμού, και θέλει να πάει κατευθείαν σε πιο δύσκολες δραστηριότητες δεν 

μπορεί να το κάνει. 

Ο παίκτης όμως, έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει μία δραστηριότητα που 

ολοκλήρωσε οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Με αυτό τον τρόπο, του δίνεται η 

δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις μόνος του για τον τρόπο που θα κινηθεί στο παιχνίδι, 

αλλά και για το ρυθμό με τον οποίο θα παίζει, χαράσσοντας έτσι τη δική του στρατηγική 

στο παιχνίδι. 

Επομένως το παιχνίδι υποστηρίζει το συγκεκριμένο κριτήριο.   

 

3.9.9 Συναισθηματικές πτυχές 

i. Αίσθημα ασφάλειας – Επιτρέπει τα λάθη στον παίκτη 

Το παιχνίδι δεν «τιμωρεί» τον παίκτη σε περίπτωση κάποια λανθασμένης 

επιλογής. Επομένως, ο παίκτης νιώθει την ασφάλεια που χρειάζεται για να κινηθεί 

ελεύθερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δοκιμάσει τη λύση κάποιας 

δραστηριότητας, χωρίς να του δημιουργείται κάποιο αίσθημα κινδύνου και ανασφάλειας. 

 

ii. Χιούμορ - Διασκέδαση 

Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά διασκεδαστικό και διατηρεί αμείωτο 

το ενδιαφέρον του παίκτη, αφού οι δραστηριότητες γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες, 

παρακινώντας έτσι τον παίκτη να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με το παιχνίδι.  

Τα ηχητικά εφέ που συνοδεύουν το παιχνίδι, αλλά και τα όμορφα και πολύχρωμα 

γραφικά,  βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

 

 



 

206 

3.9.10 Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό 

i. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάποιου παίκτη 

κεντρικά από κάποιον εκπαιδευτικό. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα 

από κάθε παίκτη ξεχωριστά. 

ii. Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων – Level Editor 

Το παιχνίδι, δεν υποστηρίζει κάποιον επεξεργαστή δημιουργίας επιπέδων 

(LEVEL EDITOR) ο οποίος θα έδινε τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει τα 

δικά του επίπεδα. 

 

3.9.11 Πρακτικά θέματα 

i. Ελευθερία πρόσβασης – Μη περιορισμός χρόνου 

Το παιχνίδι διατίθεται ελεύθερα μέσω διαδικτύου, στο σύνδεσμο: 

http://www.getcoding.gr/game/.  

ii. Ευχρηστία – Ευκολία χρήσης 

Ο παίκτης αποκτά γρήγορα εξοικείωση με τη γραφική διασύνδεση του παιχνιδιού 

αλλά και με τους κανόνες του, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι πολύ εύχρηστο και απλό. 

Σε αυτό βοηθάει πολύ και η δομημένη υποστήριξη (βλέπε παραπάνω) που παρέχει το 

παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση του 

παιχνιδιού.  

iii. Αποθήκευση της προόδου του παίκτη για μεταγενέστερη χρήση 

Το παιχνίδι δεν παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκευθεί η πρόοδος του παίκτη και 

να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε κάποια άλλη στιγμή. Ο παίκτης είναι 

υποχρεωμένος να ξεκινά από την αρχή κάθε φορά που επιλέγει να παίξει με το παιχνίδι.  

iv. Ελληνική γλώσσα – πολυγλωσσική υποστήριξη 

Η γλώσσα του παιχνιδιού και όλα τα μηνύματα του, είναι στα ελληνικά. 

 

 

 

 

http://www.getcoding.gr/game/
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3.9.12 Μηχανική παιχνιδιού 

i. Πλατφόρμα 

Το παιχνίδι είναι μία online web εφαρμογή και δε διατίθεται σε έκδοση Desktop.  

Επιπλέον, διατίθεται ελεύθερα για συσκευές iPhone / iPad, αλλά και για συσκευές 

Android.  

ii. Χαμηλές απαιτήσεις συστήματος 

Το μόνο που χρειάζεται για να τρέξει σωστά το παιχνίδι «GetCoding», είναι ένας 

σύγχρονος φυλλομετρητής. Μπορεί να εκτελεστεί σωστά ακόμη και σε υπολογιστές 

χαμηλών δυνατοτήτων.  

iii. Σύγχρονη τεχνολογία 

Το «GetCoding» είναι παιχνίδι βασισμένο στη σύγχρονη τεχνολογία. 

 

 3.10  Συνοπτικοί πίνακες κριτήριων αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών 

Σε αυτό το σημείο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης 

των παιχνιδιών σε μία σειρά από πίνακες, οι οποίοι περιέχουν συνοπτικά για κάθε ένα 

κριτήριο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα (την αξιολόγηση) όλων των παιχνιδιών.  

Στον Πίνακα 3-17 παρουσιάζεται ο τύπος κάθε παιχνιδιού. 

 

Πίνακας 3-17: Τύπος παιχνιδιού 

Παιχνίδι Τύπος παιχνιδιού 

LightBot Hour of Code Puzzle 

LightBot 2.0 Puzzle 

LightBot 1.0 Puzzle 

Run Marco Adventure - puzzle 

Program Your Robot Puzzle - role playing game 

Code Monkey Puzzle 

Rapid Router Puzzle 

Kodable Puzzle 

Getcoding Puzzle 
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Στον Πίνακα 3-18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

παιχνιδιών, στον άξονα «Προφίλ εκπαιδευόμενου», στον οποίο καταγράφονται οι 

ηλικίες των μαθητών για τις οποίες κρίνεται το παιχνίδι ότι είναι καταλληλότερο για 

χρήση και επιπλέον, αν  απαιτείται από το παιχνίδι η ύπαρξη προηγούμενης γνώσης στον 

προγραμματισμό από τον χρήστη. 

 

Πίνακας 3-18: Προφίλ εκπαιδευόμενου 

Παιχνίδι 
Καθορισμός ηλικίας 

ομάδας στόχου 

Απαίτηση για 

προηγούμενη Γνώση 

LightBot Hour of 

Code 

> 9 ετών 

(Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ) 
ΟΧΙ 

LightBot 2.0 

>11 ετών 

(Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ, 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ) 

ΟΧΙ 

LightBot 1.0 

>11 ετών 

(Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ, 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ) 

ΟΧΙ 

Run Marco 
6-12 ετών 

( Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ) 
ΟΧΙ 

Program Your 

Robot 

>10 ετών 

(Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ, 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ) 

ΟΧΙ 

Code Monkey 
>9 ετών 

(Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ) 
ΟΧΙ 

Rapid Router 
5-16 ετών 

(Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ) 
ΟΧΙ 

Kodable 
5-12 ετών 

Α/ΘΜΙΑ 
ΟΧΙ 

Getcoding 

>9 ετών  

 (Α/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ, 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ) 

ΟΧΙ 

 

Στον Πίνακα 3-19 παρουσιάζονται οι μαθησιακοί στόχοι κάθε παιχνιδιού. 



 

209 

Πίνακας 3-19: Μαθησιακοί στόχοι 

Παιχνίδι Μαθησιακοί Στόχοι 

LightBot  

Hour of Code 

 Διδασκαλία βασικών αρχών διαδικαστικού 

προγραμματισμού 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

LightBot 2.0 

 Διδασκαλία βασικών αρχών διαδικαστικού 

προγραμματισμού 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

LightBot 1.0 

 Διδασκαλία βασικών αρχών διαδικαστικού 

προγραμματισμού 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

Run Marco 

 Διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

Program Your 

Robot 

 Διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

Code Monkey 

 Διδασκαλία βασικών αρχών διαδικαστικού και 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

 Προγραμματισμός σε Coffee Script 

Rapid Router 

 Διδασκαλία βασικών αρχών διαδικαστικού και 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

 Εισαγωγή στην Python 

Kodable 

 Διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

Getcoding 

 Διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης 

 Αναγνώριση προτύπων 

 Προσομοίωση εκτέλεσης προγράμματος 

 Εκσφαλμάτωση προγράμματος 
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Στον Πίνακα 3-20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Παροχή κινήτρου ενασχόλησης». 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα κριτήρια:  

 Σενάριο  

 Ποιότητα των γραφικών  και  

 Ύπαρξη κατάλληλου «avatar» στο παιχνίδι 

 

Πίνακας 3-20: Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

Παιχνίδι 
Ελκυστικό - ενδιαφέρον 

σενάριο 

Εικονικός κόσμος - 

Ποιότητα Γραφικών 

Ύπαρξη κατάλληλου 

Avatar 

LightBot 

Hour of Code 

O παίκτης καθοδηγεί ένα 

ρομπότ σε μία περιοχή 

(πλέγμα) από πλακάκια, 

τα οποία συνθέτουν ένα 

πάζλ, προκειμένου το 

ρομπότ να φωτίσει όλα 

τα μπλε πλακάκια. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Απαλά χρώματα 

 Περιβάλλον κατάλληλο 

για μικρές ηλικίες 

 Animation: Βασικό 

 Ένα ρομπότ με το 

οποίο ταυτίζεται ο 

παίκτης 

 Δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα από δύο 

ρομπότ με 

διαφορετικό χρώμα 

το καθένα 

LightBot 2.0 

O παίκτης πρέπει να 

καθοδηγήσει ένα ρομπότ 

σε μία περιοχή (πλέγμα) 

από πλακάκια, τα οποία 

συνθέτουν ένα πάζλ ή 

έναν λαβύρινθο, 

προκειμένου το ρομπότ 

να φωτίσει όλα τα μπλε 

πλακάκια. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα πολύ καλή 

 Λιτά  

 Γκρι – μεταλλικό 

χρώμα 

 Animation:Βασικό 

Ένα ρομπότ με το 

οποίο ταυτίζεται ο 

παίκτης 

LightBot 1.0 

O παίκτης καθοδηγεί ένα 

ρομπότ σε μία περιοχή 

(πλέγμα) από πλακάκια, 

τα οποία συνθέτουν ένα 

πάζλ, προκειμένου το 

ρομπότ να φωτίσει όλα 

τα μπλε πλακάκια. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Απαλά γκρι χρώματα 

 Animation: Βασικό 

Ένα ρομπότ με το 

οποίο ταυτίζεται ο 

παίκτης 
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Πίνακας 3-20: Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

Παιχνίδι 
Ελκυστικό - ενδιαφέρον 

σενάριο 

Εικονικός κόσμος - 

Ποιότητα Γραφικών 

Ύπαρξη κατάλληλου 

Avatar 

Run Marco 

Ο παίκτης καθοδηγεί 

έναν ήρωα, τον Marco, 

να κινηθεί πάνω σε ένα 

μονοπάτι από πλακάκια, 

ώστε να φτάσει κάθε 

φορά σε ένα 

συγκεκριμένο κίτρινο 

πλακάκι. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα εξαιρετική 

 Ζωηρά – έντονα 

χρώματα 

 Ιδιαίτερα ελκυστικό 

περιβάλλον για μικρές 

ηλικίες 

 Animation: Βασικό 

Ένα ήρωας (Marco ή 

Sophia) με τον οποίο 

ταυτίζεται ο παίκτης 

Program 

Your Robot 

Ο παίκτης καλείται να 

βοηθήσει ένα ρομπότ να 

διαφύγει από μία σειρά 

από πλατφόρμες. Οι 

πλατφόρμες  

σχηματίζουν διάφορες  

διαδρομές και ο παίκτης 

καθοδηγεί το ρομπότ 

ώστε να φτάσει σε έναν 

τηλεμεταφορέα και να 

τον φωτίσει, ώστε να το 

οδηγήσει στην επόμενη 

πλατφόρμα. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Λιτά γραφικά 

 Γκρι – μεταλλικό 

χρώμα 

 Animation: Βασικό 

Ένα ρομπότ με το 

οποίο ταυτίζεται ο 

παίκτης 

Code Monkey 

O παίκτης καθοδηγεί μία 

μαϊμού με κατάλληλες 

εντολές, ώστε να 

μαζέψει μία σειρά από 

μπανάνες που υπάρχουν 

σε κάθε πίστα. Οι 

μπανάνες είναι 

τοποθετημένες 

κατάλληλα, ώστε να 

σχηματίζουν ένα 

διαφορετικό πάζλ σε 

κάθε πίστα. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Ζωηρά χρώματα 

 Animation:Βασικό 

 Μία μαϊμού με την 

οποία ταυτίζεται ο 

παίκτης και την οποία 

καθοδηγεί στο 

παιχνίδι 

 Δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα από 13 

avatar που 

απεικονίζουν με 

διαφορετικό τρόπο, 

τον χρήστη που έχει 

κάνει εγγραφή 
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Πίνακας 3-20: Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

Παιχνίδι 
Ελκυστικό - ενδιαφέρον 

σενάριο 

Εικονικός κόσμος - 

Ποιότητα Γραφικών 

Ύπαρξη κατάλληλου 

Avatar 

Rapid Router 

Ο παίκτης καθοδηγεί ένα 

φορτηγό που κάνει 

διανομές πάνω σε ένα 

δρόμο, με στόχο να 

φτάσει σε ένα σημείο 

τερματισμού. Ο δρόμος 

είναι χωρισμένος σε 

τμήματα και στην πορεία 

υπάρχουν στροφές και 

φανάρια όπου ο παίκτης 

πρέπει να 

προγραμματίσει το βαν 

ώστε να συμπεριφερθεί 

κατάλληλα σε κάθε 

περίπτωση. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Ζωηρά – έντονα 

χρώματα 

 Περιβάλλον κατάλληλο 

για μικρές ηλικίες 

 Animation: Βασικό 

Ο παίκτης ουσιαστικά 

ταυτίζεται με το 

φορτηγό το οποίο 

καθοδηγεί 

Kodable 

Ο παίκτης καθοδηγεί μία 

χνουδωτή μπάλα μέσα σε 

ένα λαβύρινθο, 

προκειμένου η μπάλα να 

βγει απ’ αυτόν, ενώ 

ταυτόχρονα πρέπει να 

συλλέξει όσο 

περισσότερα νομίσματα 

μπορεί στην πορεία της 

προς την έξοδο του 

λαβύρινθου.  Ο 

λαβύρινθος αλλάζει σε 

κάθε πίστα, 

σχηματίζοντας 

διαφορετικές πιο 

περίπλοκες διαδρομές. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Ζωηρά – έντονα 

χρώματα 

 Περιβάλλον κατάλληλο 

για μικρές ηλικίες 

 Animation: Βασικό 

 Ο παίκτης 

ουσιαστικά 

ταυτίζεται με τη 

χνουδωτή μπάλα, η 

οποία αποτελείται 

από δύο μάτια και 

ένα στόμα και η 

οποία κινείται μέσα 

στο λαβύρινθο 

 Καθώς το παιχνίδι 

εξελίσσεται και ο 

παίκτης προχωράει 

σε επόμενα επίπεδα, 

ξεκλειδώνει άλλες 

χνουδωτές μπάλες με 

διαφορετικό χρώμα 

και χαρακτηριστικά 

(π.χ μία μπάλα με 

γυαλιά ή μία μπάλα 

με στέμμα) 
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Πίνακας 3-20: Παροχή κινήτρου ενασχόλησης 

Παιχνίδι 
Ελκυστικό - ενδιαφέρον 

σενάριο 

Εικονικός κόσμος - 

Ποιότητα Γραφικών 

Ύπαρξη κατάλληλου 

Avatar 

Getcoding 

Ο παίκτης καθοδηγεί 

έναν ήρωα (τον Θαλή ή 

την Ίρις) πάνω σε ένα 

μονοπάτι προκειμένου 

να φτάσει σε ένα σημείο 

όπου υπάρχει ένα 

νόμισμα. Το μονοπάτι 

σχηματίζεται πάνω σε 

μία περιοχή (καμβά) από 

τετράγωνα πλαίσια. 

 Δισδιάστατα (2D) 

 Πιστότητα καλή 

 Λιτά  

 Ζωηρά – έντονα 

χρώματα 

 Animation:Βασικό 

Ένα ήρωας (Θαλής ή 

Ίρις) με τον οποίο 

ταυτίζεται ο παίκτης 

 

Στον Πίνακα 3-21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Παιδαγωγικά θέματα». Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται οι μαθησιακές ενότητες κάθε παιχνιδιού, αν το παιχνίδι υποστηρίζει 

σταδιακή μάθηση και ενεργητική διδασκαλία, αν υπάρχει ενότητα απολογισμού μετά την 

ολοκλήρωση κάποιας δραστηριότητας καθώς επίσης και αν το παιχνίδι υποστηρίζει τη 

συνεργασία μεταξύ των παικτών. 

 

Πίνακας 3-21: Παιδαγωγικά θέματα 
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LightBot 

Hour of Code 

Βασικά :Σειριακή εκτέλεση εντολών 

Διαδικασίες : Δημιουργία 

διαδικασιών, κλήση διαδικασιών 

Βρόχοι :Δομή επανάληψης με 

αναδρομική κλήση διαδικασίας 

 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 
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 Πίνακας 3-21: Παιδαγωγικά θέματα 
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LightBot 2.0 

Basics (Σειριακή εκτέλεση εντολών – 

κλήση συναρτήσεων) 

Recursion (Αναδρομή – δομή 

επανάληψης) 

Conditionals (Δομή επιλογής) 

Expert (Συνδυασμός των 

προηγούμενων) 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

LightBot 1.0 
Δεν υπάρχουν ξεχωριστές μαθησιακές 

ενότητες 
√ √ ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

Run Marco 

 Sequence of Commands  

 Iteration (Repeat Times)  

 Iteration II (Repeat While)  

 Conditions (Simple if) 

 Conditions II (If / else)  

 Conditions III (Nested if) 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

Program 

Your Robot 

 Level 1 (Σειριακή εκτέλεση) 

 Level 2 (Συναρτήσεις) 

 Level 3 (Χρήση 2 συναρτήσεων) 

 Level 4 (Βρόχοι) 

 Level 5 (Δομή επιλογής) 

 Level 6 (Συνδυασμός εννοιών) 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

Code Monkey 

 FIRST STEPS ( εισαγωγή στη 

δομή ακολουθίας) 

 OBJECTS AND FRIENDS 

(χρήση συναρτήσεων και 

αντικειμένων) 

 LOOP LAND (βρόχοι 

επανάληψης) 

√ √ 

Σε κάποιες 

δραστηριότητες 

μετά την 

ολοκλήρωσή τους, 

γίνεται αναφορά 

στις έννοιες που 

διδάχθηκαν ή 

χρησιμοποιήθηκαν 

από τον παίκτη 

ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

Rapid Router 

Key stage 1: χωρίζεται σε 3 

υποενότητες και περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες από 1 έως 28 

Lower Key stage 2:  χωρίζεται σε 3 

υποενότητες και περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες από 29 έως 50 

Upper Key stage 2 – Python:  

χωρίζεται σε 5 υποενότητες και 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες από 

51 έως 109 

 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 
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Kodable 

Μάθημα «Smeeborg» 

1. Sequence Sector: (Δομή 

ακολουθίας) 

 1,2,3 Roll : 5 δραστ/τητες 

2. Condition Canyon: (Δομή 

επιλογής) 

 If Fuzz, Then Roll:  

  5 δραστ/τητες 

 Fuzzy Fiesta: 5 δραστ/τητες 

3. Loopy Lagoon: (Δομή 

επανάληψης) 

 Loopy Lessons: 5  δραστ/τητες 

 Loop, Roll, Repeat: 5 δραστ/τητες 

 Iffy Loops: 5  δραστ/τητες  

 Lunar Loops: 5 δραστ/τητες 

 Loopy Bugs: 5  δραστ/τητες 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

Getcoding 

 Η δομή ακολουθίας  

 Δομή επανάληψης Ι  

με συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων  (Δομή for)  

 Δομή επιλογής (If-Else) 

 Δομή επανάληψης ΙΙ  

Με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων 

 (Δομή Repeat until) 

√ √ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ένας παίκτης 

 

 

Στον Πίνακα 3-22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Περιεχόμενο».  

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι προγραμματιστικές έννοιες που καλύπτει κάθε 

παιχνίδι καθώς επίσης και η συμβατότητα του παιχνιδιού με τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών πληροφορικής, όπου έχει γίνει μία αντιστοίχιση του παιχνιδιού με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια), στην οποία θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί το κάθε παιχνίδι. 
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Πίνακας 3-22: Περιεχόμενο 

  Δομή επιλογής 
Δομή 

επανάληψης 
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LightBot 

Hour of 

Code 

√ − − − − − √ √ − − 
Α/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ 

LightBot 

2.0 √ √ − − − − √ √ − − 

Α/ΘΜΙΑ - 

Δ/ΘΜΙΑ - 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ 

(*) 

LightBot 

1.0 √ − − − − − − √ − − 
Α/ΘΜΙΑ - 

Δ/ΘΜΙΑ - 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ 

Run 

Marco √ √ √ √ √ √ − 
(**) 

−  
(**) 

− 
(**) 

− 
(**) 

Α/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ 

Program 

Your 

Robot 

√ − √ − √ − √ √ − − 
Α/ΘΜΙΑ - 

Δ/ΘΜΙΑ - 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ 

Code 

Monkey √ − − − √ − − √ 
(***) 

√ − 
Α/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ 

Rapid 

Router √ √ √ √ √ √ − √ √ √ 
Α/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ 

Kodable √ √ − − √ − − − − − Α/ΘΜΙΑ 

Getcoding √ − √ √ √ √ − − − − 
Α/ΘΜΙΑ - 

Δ/ΘΜΙΑ - 

ΤΡΙΤ/ΘΜΙΑ 

(*) Για την Α/ΘΜΙΑ προτείνεται η δημιουργία νέων επιπέδων από τον εκπαιδευτικό, αλλά και 

να έχει προηγηθεί η χρήση του  Lightbot Hour of Code 

(**)  Σε μελλοντική έκδοση του παιχνιδιού θα προστεθεί ως δυνατότητα 

(***) Χρήση συναρτήσεων από διαφορετικά αντικείμενα 
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Στους Πίνακες 3-23 και 3-24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Δραστηριότητες». 

Στον Πίνακα 3-23 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιπέδων κάθε παιχνιδιού και αν 

το παιχνίδι έχει αυξανόμενη δυσκολία, σαφείς στόχους δραστηριοτήτων και καλά 

ορισμένους κανόνες. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του συντάκτη 

εντολών κάθε παιχνιδιού, καθώς επίσης και αν ο συντάκτης υποστηρίζει τη συγγραφή 

εντολών με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» (drag and drop) ή μέσω ενός κειμενογράφου.  

Πίνακας 3-23: Δραστηριότητες -1 
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LightBot 

Hour of 

Code 

20 √ √ √ 

 Ο παίκτης τοποθετεί 

εικονίδια εντολών, σε 

ειδικά διαμορφωμένη 

περιοχή από κενά πλαίσια 

(slots), που ταιριάζουν 

απόλυτα στο μέγεθος των 

εικονιδίων των εντολών. 

 Οι εντολές τοποθετούνται 

και με κλικ πάνω στο 

εικονίδιο εντολής. 

− 

LightBot 

2.0 
24 √ √ √ 

 Ο παίκτης τοποθετεί 

εικονίδια εντολών, σε 

ειδικά διαμορφωμένη 

περιοχή από κενά πλαίσια 

(slots), που ταιριάζουν 

απόλυτα στο μέγεθος των 

εικονιδίων των εντολών. 

 Οι εντολές τοποθετούνται 

και με κλικ πάνω στο 

εικονίδιο εντολής. 

− 

LightBot 

1.0 
12 √ √ √ 

 Ο παίκτης τοποθετεί 

εικονίδια εντολών, σε 

ειδικά διαμορφωμένη 

περιοχή από κενά πλαίσια 

(slots), που ταιριάζουν 

απόλυτα στο μέγεθος των 

εικονιδίων των εντολών. 

− 
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Πίνακας 3-23: Δραστηριότητες -1 
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Run 

Marco 
36 √ √ √ 

 Ο παίκτης χρησιμοποιεί 

τουβλάκια εντολών (όπως 

στο Scratch) και 

δημιουργεί το πρόγραμμά 

του ενώνοντάς τα το ένα 

κάτω από το άλλο. 

 Το παιχνίδι στηρίζεται στη 

γλώσσα Blockly, που τη 

χρησιμοποιεί και το 

Scratch. 

− 

Program 

Your 

Robot 

6 
√ 

Περιορισμός 

χρόνου 
√ √ 

 Ο παίκτης τοποθετεί 

εικονίδια εντολών, σε 

ειδικά διαμορφωμένη 

περιοχή από κενά πλαίσια 

(slots), που ταιριάζουν 

απόλυτα στο μέγεθος των 

εικονιδίων των εντολών. 

− 

Code 

Monkey 
30 √ √ √ − 

 Ο παίκτης 

πληκτρολογεί εντολές 

ή πατάει στο εικονίδιό 

τους και αυτές 

γράφονται αυτόματα. 

 Οι εντολές είναι στη 

γλώσσα «Coffee 

Script» η οποία 

μεταγλωττίζεται σε 

Javascript. 

Rapid 

Router 
109 √ √ √ 

 Ο παίκτης χρησιμοποιεί 

τουβλάκια εντολών (όπως 

στο Scratch) και 

δημιουργεί το πρόγραμμά 

του ενώνοντάς τα το ένα 

κάτω από το άλλο. 

 Στην τελευταία 

υποενότητα, ο παίκτης 

προγραμματίζει απ’ 

ευθείας σε «Python», 

χρησιμοποιώντας το 

πληκτρολόγιο. 

− 

Kodable 40 √ √ √ 

 Ο παίκτης τοποθετεί 

εικονίδια εντολών, μέσα 

σε ειδικά διαμορφωμένη 

περιοχή από κενά πλαίσια 

(slots). 

− 
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Πίνακας 3-23: Δραστηριότητες -1 
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Get 

coding 
10 √ √ √ 

 Ο παίκτης τοποθετεί στο 

συντάκτη εικονίδια 

εντολών (που μοιάζουν με 

τουβλάκια) το ένα κάτω 

από το άλλο, πατώντας 

επάνω στα εικονίδια των 

εντολών και σχηματίζει 

το διάγραμμα ροής του 

προγράμματος. 

 Οι εντολές που 

τοποθετούνται στο 

συντάκτη μπορούν να 

αλλάξουν σειρά με τη 

μέθοδο «σύρε κι άσε». 

− 

 

Στον Πίνακα 3-24 παρουσιάζονται οι δυνατότητες του «debugger» κάθε 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού, δηλαδή, αν ο «debugger» υποστηρίζει επιλογές στην ταχύτητα 

εκτέλεσης των εντολών, αν οι εντολές που εκτελούνται κάθε φορά ξεχωρίζουν από τις 

υπόλοιπες και αν υπάρχουν κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση λάθους. 

Επίσης, καταγράφεται αν το παιχνίδι υποστηρίζει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 

Πίνακας 3-24: Δραστηριότητες -2 

Παιχνίδι Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

Ερωτήσεις 

πολλαπλών 

επιλογών 

LightBot 

Hour of Code 

 2 επιλογές ταχύτητας 

 Οι εντολές που εκτελούνται ξεχωρίζουν 

 Δεν υπάρχουν διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση 

λανθασμένης λύσης 

− 

LightBot 2.0  3 επιλογές ταχύτητας 

 Οι εντολές που εκτελούνται ξεχωρίζουν − 

LightBot 1.0 

 Δεν υπάρχουν επιλογές ταχύτητας 

 Οι εντολές που εκτελούνται  δεν ξεχωρίζουν 

 Δεν υπάρχουν διαγνωστικά μηνύματα σε περίπτωση 

λανθασμένης λύσης 

− 
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Πίνακας 3-24: Δραστηριότητες -2 

Παιχνίδι Δυνατότητα εκσφαλμάτωσης με debugger 

Ερωτήσεις 

πολλαπλών 

επιλογών 

Run Marco 

 Αργή εκτέλεση εντολών 

 Οι εντολές που εκτελούνται ξεχωρίζουν 

 Δεν υπάρχουν επιλογές ταχύτητας Εκτέλεσης 

 Κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα 

− 

Program 

Your Robot 

 Ξεχωριστό κουμπί «DEBUG» 

 Ο παίκτης μπορεί να δοκιμάσει τη λύση του και να 

εντοπίσει πιθανά λογικά λάθη, χωρίς να εκτελέσει τον 

κώδικά του, πατώντας στο κουμπί «DEBUG» 

 Οι εντολές που εκτελούνται  δεν ξεχωρίζουν 

  Διαγνωστικά μηνύματα σε ξεχωριστή περιοχή 

− 

Code Monkey 
 4 επιλογές ταχύτητας εκτέλεσης 

 Οι εντολές που εκτελούνται ξεχωρίζουν 

 Κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα 
− 

Rapid Router 

 Επιλογή γρήγορης εκτέλεσης 

 Βηματική εκτέλεση εντολών 

 Οι εντολές που εκτελούνται ξεχωρίζουν 

 Κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα 

− 

Kodable 

 Αργή εκτέλεση εντολών 

 Οι εντολές που εκτελούνται ξεχωρίζουν 

 Δεν υπάρχουν επιλογές ταχύτητας εκτέλεσης 

 Κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα (Στοιχειώδη) 

 Μαρκάρεται η πρώτη εντολή του προγράμματος, που 

προκαλεί πρόβλημα στην εκτέλεση 

− 

Getcoding 

 Δεν υπάρχουν επιλογές ταχύτητας εκτέλεσης 

 Αργή εκτέλεση εντολών 

 Οι εντολές που εκτελούνται  δεν ξεχωρίζουν 

 Κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα ανάλογα με το 

λάθος του παίκτη 

− 

 

Στους Πίνακες 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29 και 3-30 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα 

«Διαδραστικότητα - Ανατροφοδότηση». 

Στον Πίνακα 3-25 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε παιχνίδι 

επιβραβεύει τον παίκτη σε περίπτωση που ο παίκτης πετύχει κάποιο στόχο. 
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Πίνακας 3-25: Επιβράβευση 

Παιχνίδι Επιβράβευση (βραβεία) 

LightBot 

Hour of Code 

 Δεν υπάρχει σκορ.  

 Ο παίκτης στο τέλος βλέπει τον αριθμό των εντολών που έγραψε που 

αντιστοιχεί και στο συνολικό του σκορ. 

 Λιγότερες εντολές = καλύτερο σκορ 

 Μηνύματα επιβράβευσης μετά την ολοκλήρωση κάποιων 

δραστηριοτήτων και μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας 

LightBot 2.0 

 Δεν υπάρχει σκορ.  

 Ο παίκτης απλά βλέπει τον αριθμό των εντολών που έγραψε με τον 

μικρότερο αριθμό εντολών να ισοδυναμεί και με καλύτερη λύση 

 Επιβράβευση με εφέ πυροτεχνημάτων έπειτα από την ολοκλήρωση μιας 

ενότητας  

 Δεν υπάρχουν μηνύματα επιβράβευσης – παρακίνησης 

LightBot 1.0 

 Δεν υπάρχει σκορ 

 Ο παίκτης βλέπει σε κάθε δραστηριότητα ποιος είναι ο συνολικός αριθμός 

των εντολών που χρησιμοποίησε μέχρι στιγμής. 

  Λιγότερες εντολές = καλύτερο σκορ 

 Επιβράβευση μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων με 

κατάλληλο μήνυμα 

Run Marco 
 Δεν υπάρχει σκορ 

 Ο παίκτης επιβραβεύεται με εμφάνιση κατάλληλης οθόνης μετά από κάθε 

δραστηριότητα και με την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων 

Program 

Your Robot 
 Υπάρχει σκορ 

Code Monkey 

 Υπάρχει σκορ (αριθμός αστεριών που συγκέντρωσε ο παίκτης)  

 Ο παίκτης επιβραβεύεται με εμφάνιση κατάλληλης οθόνης μετά από κάθε 

δραστηριότητα 

 Επιβράβευση με την ολοκλήρωση και της τελευταίας δραστηριότητας 

Rapid Router 
 Ο παίκτης βαθμολογείται ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα 

 Ο παίκτης επιβραβεύεται με εμφάνιση κατάλληλης οθόνης μετά από κάθε 

δραστηριότητα 

Kodable 

 Ο παίκτης βαθμολογείται ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα με 

νομίσματα και αστέρια (1-3 αστέρια) 

 Όσο περισσότερα νομίσματα συλλέξει σε ένα επίπεδο τόσο περισσότερα 

αστέρια λαμβάνει  

 Ο παίκτης επιβραβεύεται με εμφάνιση κατάλληλης οθόνης μετά από κάθε 

δραστηριότητα 

 Ο παίκτης ξεκλειδώνει χνουδωτές μπάλες καθώς προχωράει στο παιχνίδι 

και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως avatar 

Getcoding 

 Δεν υπάρχει σκορ 

 Ο παίκτης επιβραβεύεται με εμφάνιση κατάλληλης οθόνης μετά από κάθε 

δραστηριότητα 

 Ο παίκτης δεν επιβραβεύεται με την ολοκλήρωση όλων των 

δραστηριοτήτων με κάποιον άλλο τρόπο 

 

Στον Πίνακα 3-26 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε παιχνίδι 

αναπαριστά τα επιτεύγματα του παίκτη και επιπλέον, αν το παιχνίδι απεικονίζει την 

πρόοδο του παίκτη. 
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Πίνακας 3-26: Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου του παίκτη 

Παιχνίδι Επιτεύγματα – Απεικόνιση προόδου του παίκτη 

LightBot 

Hour of Code 

 Ο παίκτης μπορεί να βλέπει ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει ανά 

ενότητα 

 Παρέχεται ως βραβείο, πιστοποιητικό επιτυχίας με την επιτυχή 

ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων 

 Το παιχνίδι ενημερώνει τον παίκτη σε ποια ακριβώς δραστηριότητα 

βρίσκεται εμφανίζοντας αριθμό ενότητας και δραστηριότητας 

LightBot 2.0  Ο παίκτης βλέπει ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 

LightBot 1.0  Ο παίκτης δεν βλέπει συνολικά ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει ή 

πόσες ακόμη μένουν για επίλυση 

Run Marco  Ο παίκτης βλέπει ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 

 Βραβεία δεν υπάρχουν 

Program 

Your Robot 

 Ο παίκτης γνωρίζει ποια επίπεδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 

 Ο παίκτης λαμβάνει μετάλλια ανάλογα με τις επιδόσεις του.  

 Τα μετάλλια είναι τα εξής πέντε: 

 Decision Maker 

 Loop Achievement 

 Recursive Medal 

 Programmer  Achievement 

 Collectable Medal 

Code Monkey 

 Ο παίκτης βλέπει ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 

μέσα από ένα χάρτη προόδου 

 Ο παίκτης κερδίζει βραβείο κάθε φορά που ολοκληρώνει όλες τις 

δραστηριότητες μιας ενότητας, έχοντας λάβει τρία αστέρια σε κάθε 

δραστηριότητα. Τα τρία πρώτα βραβεία είναι τα:  

 Young Grasshopper 

 Object Oriented Knight 

 Looper 

Rapid Router 

 Ο παίκτης βλέπει ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και 

το σκορ που έλαβε σε κάθε δραστηριότητα 

 Βραβεία δεν υπάρχουν 

 Με την επιλογή “Scoreboard”, ο παίκτης βλέπει το χρόνο που 

χρειάστηκε σε κάθε δραστηριότητα 

Kodable 

 Ο παίκτης βλέπει ποιες υποενότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και για 

κάθε υποενότητα, ποιες δραστηριότητες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και 

τα αστέρια  που έλαβε σε κάθε δραστηριότητα 

 Βραβεία δεν υπάρχουν 

Getcoding 

 Ο παίκτης γνωρίζει ποια επίπεδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και πόσα 

ακόμη απομένουν να ολοκληρώσει 

 Ο παίκτης λαμβάνει βραβεία μετά την ολοκλήρωση μίας ενότητας. Τα 

βραβεία είναι τα: 

 GetCoding Beginner 

 GetCoding Master 

 GetCoding Star 

 GetCoding Super Star 
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Στον Πίνακα 3-27 παρουσιάζεται αν το παιχνίδι παρακινεί τον παίκτη να δώσει 

κάποια βελτιωμένη λύση και με ποιον τρόπο το κάνει. 

 

Πίνακας 3-27: Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

Παιχνίδι Επιβράβευση για βέλτιστη λύση 

LightBot 

Hour of Code 

 Το παιχνίδι δεν παρακινεί τον παίκτη για καλύτερη λύση 

 Ο παίκτης μπορεί μόνο αφού ολοκληρώσει το παιχνίδι και δει 

τον συνολικό αριθμό των εντολών που χρησιμοποίησε, να 

προσπαθήσει να δώσει νέες λύσεις οι οποίες θα  μειώσουν 

τον συνολικό αριθμό εντολών του 

LightBot 2.0  Το παιχνίδι δεν παρακινεί τον παίκτη για καλύτερη λύση 

LightBot 1.0 

 Το παιχνίδι δεν παρακινεί τον παίκτη για καλύτερη λύση 

  Ο παίκτης μπορεί μόνο αφού ολοκληρώσει το παιχνίδι και 

δει τον συνολικό αριθμό των εντολών που χρησιμοποίησε, να 

προσπαθήσει να παίξει ξανά από την αρχή και να βελτιώσει 

την κατάταξη του αν καταφέρει και χρησιμοποιήσει 

λιγότερες εντολές 

Run Marco 

 Ο παίκτης παρακινείται να δώσει πιο αποδοτική λύση 

λαμβάνοντας  1 ή 2 ή 3 αστέρια ανάλογα με την ποιότητα 

της λύσης του 

Program 

Your Robot 

 Ο παίκτης παρακινείται για καλύτερη λύση λαμβάνοντας 

μεγαλύτερο σκορ ή ξεκλειδώνοντας αντίστοιχα μετάλλια, 

ανάλογα με τη λύση του 

Code Monkey 

 Ο παίκτης παρακινείται να δώσει πιο αποδοτική λύση 

λαμβάνοντας 1 ή 2 ή 3 αστέρια ανάλογα με τη λύση του 

 Ο παίκτης παρακινείται με κατάλληλα μηνύματα για να 

δώσει καλύτερη λύση 

Rapid Router 

 Ο παίκτης παρακινείται να δώσει πιο αποδοτική λύση 

λαμβάνοντας  καλύτερο σκορ σε περίπτωση που επιλέξει μία 

πιο σύντομη διαδρομή και σε περίπτωση που αξιοποιήσει 

σωστά τις προγραμματιστικές δομές που έμαθε 

Kodable 
 Ο παίκτης παρακινείται να δώσει πιο αποδοτική λύση 

λαμβάνοντας 1 ή 2 ή 3 αστέρια ανάλογα με τη λύση του 

Getcoding 

 Ο παίκτης παρακινείται για καλύτερη λύση με κατάλληλα 

ενημερωτικά μηνύματα 

 Το παιχνίδι δεν τον επιβραβεύει ξεχωριστά σε περίπτωση 

καλύτερης λύσης 

 



 

224 

Στον Πίνακα 3-28 παρουσιάζεται η ανατροφοδότηση που παρέχει κάθε παιχνίδι 

στον παίκτη, ο τρόπος που γίνεται αυτή και πόσο συχνά λαμβάνει χώρα η 

ανατροφοδότηση. 

 

Πίνακας 3-28: Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση  

Παιχνίδι Συνεχής αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση 

LightBot 

Hour of Code 

 Βασική αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση κυρίως όταν 

εισάγεται κάποια νέα εντολή ή έννοια 

 Ο παίκτης δεν ενημερώνεται πάντα έπειτα από κάποια 

ενέργεια του 

LightBot 2.0 
 Ο παίκτης ενημερώνεται  με πολλαπλούς τρόπους και σχεδόν 

κάθε φορά για το αποτέλεσμα της ενέργειάς του 

LightBot 1.0 

 Ελάχιστη αλληλεπίδραση η οποία περιορίζεται στην κίνηση 

του ρομπότ έπειτα από την έναρξη εκτέλεσης των εντολών 

του παίκτη 

Run Marco 
 Ο παίκτης ενημερώνεται  με πολλαπλούς τρόπους και σχεδόν 

κάθε φορά για το αποτέλεσμα της ενέργειάς του 

Program 

Your Robot 

 Ο παίκτης ενημερώνεται  σχεδόν κάθε φορά για το 

αποτέλεσμα της ενέργειάς του 

Code Monkey 
 Ο παίκτης ενημερώνεται  σχεδόν κάθε φορά για το 

αποτέλεσμα της ενέργειάς του 

Rapid Router 
 το παιχνίδι παρέχει συνέχεια ανατροφοδότηση στον παίκτη 

έπειτα σχεδόν από κάθε ενέργειά του 

Kodable 
 το παιχνίδι παρέχει ανατροφοδότηση στον παίκτη έπειτα 

σχεδόν από κάθε ενέργειά του  

Getcoding 
 Ο παίκτης ενημερώνεται  σχεδόν κάθε φορά για το 

αποτέλεσμα της ενέργειάς του 

 

Στον Πίνακα 3-29 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι παρέχει  

υποστήριξη και βοήθεια στον παίκτη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, προκειμένου να 

καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις δραστηριότητες του παιχνιδιού (Scaffolding).  

 



 

225 

Πίνακας 3-29: Παροχή Δομημένης Υποστήριξης (Scaffolding) 

Παιχνίδι Παροχή Δομημένης Υποστήριξης (Scaffolding) 

LightBot 

Hour of Code 

 Βοήθεια παρέχεται στην αρχή κάθε επιπέδου όταν εισάγεται κάποια νέα 

εντολή ή έννοια 

 Καθοδήγηση στην πρώτη δραστηριότητα, στον τρόπο εκτέλεσης του 

προγράμματος 

 Σταδιακή, εμφάνιση διαθέσιμων εντολών 

 Σταδιακή εμφάνιση περιοχών «PROC1» και «PROC2», από τη δεύτερη 

ενότητα και μετά 

LightBot 2.0 

 Οθόνη βοήθειας με επεξήγηση των  εντολών 

 Επίπεδα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

 Σταδιακή εμφάνιση  (ξεκλείδωμα) διαθέσιμων εντολών 

LightBot 1.0 

 Κάθε φορά που πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέα εντολή, το παιχνίδι την 

φωτίζει για να ξεχωρίζει ενώ εμφανίζει ταυτόχρονα  σύντομες οδηγίες για 

τον τρόπο λειτουργίας των νέων εντολών 

 Το παιχνίδι υποδεικνύει στην πρώτη δραστηριότητα μέσω κατάλληλων 

μηνυμάτων, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκτελεστούν οι εντολές του 

συντάκτη από το ρομπότ 

 Δεν υπάρχει σταδιακή, εμφάνιση διαθέσιμων εντολών. Ο χρήστης 

χρησιμοποιεί όλες τις εντολές από την αρχή 

Run Marco 
 Επίπεδα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

 Πολλαπλά ενημερωτικά μηνύματα για λανθασμένες επιλογές 

Program 

Your Robot 

 Ενημερωτικά βίντεο 

 Tutorial σε κάθε επίπεδο 

 Ενημερωτικά μηνύματα ύστερα από λανθασμένη ενέργεια 

Code Monkey 

 Επίπεδα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα  

 Πολλαπλά ενημερωτικά μηνύματα τόσο για τον τρόπο χρήσης της γραφικής 

διασύνδεσης όσο και για την εύρεση σωστής λύσης 

Rapid Router 

 Συνεχή ενημερωτικά μηνύματα για τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά και για 

την εύρεση λύσης 

 Κουμπί βοήθειας σε κάθε δραστηριότητα 

 Μηνύματα για λανθασμένες επιλογές 

Kodable 
 Επίπεδα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα κάθε φορά που εισάγεται μία νέα 

έννοια 

Getcoding 

 Ενημερωτικά βίντεο τόσο για τον τρόπο χρήσης της γραφικής διασύνδεσης 

και των κανόνων του παιχνιδιού, όσο και για τον τρόπο χρήσης των 

προγραμματιστικών δομών 

 Ενημερωτικά μηνύματα ύστερα από συντακτικό λάθος ή ύστερα από λάθος 

λύση ή ύστερα από λύση που δεν είναι βέλτιστη 

 Το παιχνίδι εμφανίζει τον απαιτούμενο αριθμό εντολών για τη σωστή λύση 

ενός επιπέδου και πόσες εντολές έχει ήδη τοποθετήσει ο παίκτης στο 

συντάκτη, καθοδηγώντας έτσι τον παίκτη στην εξεύρεση της σωστής λύσης 
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Στον Πίνακα 3-30, παρουσιάζεται ο βαθμός στον οποίο ο παίκτης μπορεί να 

πλοηγηθεί ελεύθερα στο παιχνίδι με το δικό του ρυθμό, ακολουθώντας τη δική του 

πορεία. 

Πίνακας 3-30: Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

Παιχνίδι Έλεγχος μαθητευόμενου και αλληλουχία 

LightBot 

Hour of Code 
√ 

 Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει με ποια σειρά θα παίξει με τις ενότητες  

 Σε κάθε ενότητα αναγκαστικά βλέπει τις δραστηριότητες με γραμμικό τρόπο, 

τη μία μετά την άλλη 

 Μπορεί να επαναλάβει μία δραστηριότητα αφού την ολοκληρώσει, όσες 

φορές θέλει 

LightBot 2.0 √ 

 Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει με ποια σειρά θα παίξει με τις ενότητες  

 Σε κάθε ενότητα αναγκαστικά βλέπει τις δραστηριότητες με γραμμικό τρόπο, 

τη μία μετά την άλλη 

 Μπορεί να επαναλάβει μία δραστηριότητα αφού την ολοκληρώσει, όσες 

φορές θέλει 

LightBot 1.0 − 

 Ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει γραμμική πορεία λύνοντας 

διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες 

 Δεν μπορεί να επαναλάβει μία δραστηριότητα παρά μόνο να επιλέξει την 

έναρξη νέου παιχνιδιού 

Run Marco √ 
 Ο παίκτης αρχικά, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει γραμμική πορεία 

λύνοντας διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες 

 Μπορεί να επαναλάβει μία λυμένη δραστηριότητα όποτε θέλει 

Program 

Your Robot 
√ 

 Ο παίκτης αρχικά, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει γραμμική πορεία 

λύνοντας διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες 

 Μπορεί να επαναλάβει μία λυμένη δραστηριότητα όποτε θέλει 

Code Monkey √ 
 Ο παίκτης αρχικά, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει γραμμική πορεία 

λύνοντας διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες 

 Μπορεί να επαναλάβει μία λυμένη δραστηριότητα όποτε θέλει 

Rapid Router √ 

 Ο παίκτης μπορεί να διαλέξει ελεύθερα με ποια ενότητα θα παίξει 

 Δεν είναι υποχρεωμένος να δει τις δραστηριότητες μιας ενότητας σειριακά 

 Κινείται με το δικό του ρυθμό  

 Μπορεί να επαναλάβει μία λυμένη δραστηριότητα όποτε θέλει 

Kodable √ 
 Ο παίκτης αρχικά, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει γραμμική πορεία 

λύνοντας διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες 

 Μπορεί να επαναλάβει μία λυμένη δραστηριότητα όποτε θέλει 

Getcoding √ 
 Ο παίκτης αρχικά, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει γραμμική πορεία 

λύνοντας διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες 

 Μπορεί να επαναλάβει μία λυμένη δραστηριότητα όποτε θέλει 
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Στον Πίνακα 3-31 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του παιχνιδιού στον άξονα 

«Συναισθηματικές πτυχές», στον οποίο καταγράφεται αν το παιχνίδι προκαλεί στον 

παίκτη το αίσθημα της ασφάλειας, επιτρέποντάς του να κάνει λάθη χωρίς να τον 

«τιμωρεί» και αν το παιχνίδι υποστηρίζει στοιχεία διασκέδασης. 

 

Πίνακας 3-31: Συναισθηματικές Πτυχές 

Παιχνίδι 

Αίσθημα ασφάλειας – 

Επιτρέπει τα λάθη στον 

παίκτη 

Χιούμορ - 

Διασκέδαση 

LightBot Hour of 

Code √ √ 

LightBot 2.0 √ √ 
LightBot 1.0 √ √ 
Run Marco √ √ 

Program Your Robot √ √ 
Code Monkey √ √ 
Rapid Router √ √ 

Kodable √ √ 
Getcoding √ √ 

 

Στους Πίνακες 3-32 και 3-33 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό». 

Στον Πίνακα 3-32 καταγράφεται αν το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του στο παιχνίδι και σε 

περίπτωση που υποστηρίζει αυτό το χαρακτηριστικό, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον 

οποίο γίνεται η παρακολούθηση της πορείας του μαθητή. 

 

Πίνακας 3-32: Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό - 1 

Παιχνίδι Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

LightBot Hour of 

Code 
ΟΧΙ 

LightBot 2.0 ΟΧΙ 

LightBot 1.0 ΟΧΙ 
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Πίνακας 3-32: Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό - 1 

Παιχνίδι Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας μαθητή 

Run Marco 

 Καταγραφή πορείας μαθητή σε πραγματικό χρόνο. 

 Για κάθε μαθητή καταγράφονται: 

1. Ποια επίπεδα ολοκληρώθηκαν 

2. Σε πόσο χρόνο ολοκλήρωσε το επίπεδο 

3. Πόσα αστέρια έλαβε από κάθε επίπεδο 

Program Your 

Robot 
ΟΧΙ 

Code Monkey 

 Καταγραφή πορείας μαθητή σε πραγματικό χρόνο 

 Για κάθε μαθητή καταγράφονται: 

1. Ποιες δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν 

2. Πόσα αστέρια έλαβε από κάθε δραστηριότητα 

3. Ποια λύση έδωσε 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει προτεινόμενη λύση από το παιχνίδι 

 Δυνατότητα δημιουργίας τάξης με 30 μαθητές 

 Δε μπορεί να διαγραφεί ο μαθητής από τον εκπαιδευτικό 

Rapid Router 

 Καταγραφή πορείας μαθητή σε πραγματικό χρόνο 

 Δημιουργία – διαγραφή τάξης 

 Εγγραφές-διαγραφές μαθητών 

 Για κάθε επίπεδο καταγράφονται: 

1. Ποιοι μαθητές το έλυσαν 

2. Το σκορ που έλαβε κάθε μαθητής 

3. Σε πόσο χρόνο το έλυσε κάθε μαθητής 

4. Πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε 

5. Πόσα αστέρια έλαβε σε κάθε επίπεδο 

Kodable 

 Καταγραφή πορείας μαθητή σε πραγματικό χρόνο 

 Δημιουργία – διαγραφή τάξης 

 Εγγραφές-διαγραφές μαθητών 

 Για κάθε μαθητή καταγράφονται : 

1. Η πρόοδός του ανά ενότητα 

2. Ο αριθμός των προσπαθειών του ανά δραστηριότητα 

3. Ο αριθμός των επιτυχιών του ανά δραστηριότητα 

4. Ο αριθμός των αστεριών που συγκέντρωσε σε κάθε δραστηριότητα 

5. Πότε ολοκλήρωσε πρώτη φορά μία δραστηριότητα 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ποιες ενότητες θα είναι διαθέσιμες στους 

μαθητές 

Getcoding ΟΧΙ 

 

Στον Πίνακα 3-33 παρουσιάζεται αν το παιχνίδι υποστηρίζει τη δυνατότητα 

δημιουργίας νέων επιπέδων και σε περίπτωση που το κάνει, καταγράφονται τα 

χαρακτηριστικά του επεξεργαστή δημιουργίας νέων επιπέδων. 
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Πίνακας 3-33: Χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό - 2 

Παιχνίδι Επεξεργαστής δημιουργίας επιπέδων (Level Editor) 

LightBot Hour of 

Code 
ΟΧΙ 

LightBot 2.0 

 Επιλογή χρώματος περιβάλλοντος 

 Αποθήκευση επιπέδου 

 Φόρτωση αποθηκευμένου επιπέδου 

 Διαγραφή επίπεδου 

 Διαμοιρασμός επιπέδου με μέλη της κοινότητας της Armor Games 

(ιδιοκτήτριας εταιρείας) 

 Διαμοιρασμός επιπέδου μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου 

 Επιλογή διαθέσιμων slots 

 Επιλογή διαθέσιμων εντολών 

 Παροχή βοήθειας με επεξήγηση λειτουργιών 

LightBot 1.0 ΟΧΙ 

Run Marco Σε επόμενη έκδοση του παιχνιδιού θα υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα 

Program Your 

Robot 
ΟΧΙ 

Code Monkey 
ΟΧΙ 

(Μόνο με συνδρομή) 

Rapid Router 

 Δοκιμή – έλεγχος επιπέδου 

 Δημιουργία διαδρομής  

 Επιλογή σκηνικού ανάμεσα από τέσσερις επιλογές: Farm, City, Grass, Snow 

 Επιλογή χαρακτήρα (avatar) που θα καθοδηγεί ο παίκτης ανάμεσα από πέντε 

χαρακτήρες 

 Επιλογή εντολών που θα έχει στη διάθεσή του ο παίκτης 

 Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας επιπέδου με τοποθέτηση στοιχείων στο 

σκηνικό με τυχαίο τρόπο, όπου στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να παρέμβει  

 Αποθήκευση επιπέδου 

 Άνοιγμα αποθηκευμένου επιπέδου 

 Διαμοιρασμός επιπέδου με συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό τάξης 

 Κουμπί βοήθειας με αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων και του τρόπου 

χρήσης του Level Editor 

Kodable ΟΧΙ 

Getcoding ΟΧΙ 
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Στον Πίνακα 3-34 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Πρακτικά θέματα».  

Συγκεκριμένα, καταγράφεται αν το παιχνίδι είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό 

ή αν απαιτείται κάποια συνδρομή, αν είναι εύκολο να μάθει κάποιος να παίζει με το 

παιχνίδι (Ευχρηστία – Ευκολία Χρήσης), αν το παιχνίδι αποθηκεύει την πρόοδο του 

παίκτη προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε κάποια 

άλλη χρονική στιγμή και επιπλέον, καταγράφονται οι γλώσσες στις οποίες είναι 

διαθέσιμο κάθε παιχνίδι. 

 

Πίνακας 3-34: Πρακτικά θέματα 

Παιχνίδι 

Ε
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Ευχρηστία  – Ευκολία 

Χρήσης (Εκμάθησης) 

Αποθήκευση προόδου του παίκτη 

για μεταγενέστερη χρήση 

 Πολυγλωσσική 

Υποστήριξη - 

Ελληνική γλώσσα 

LightBot  

Hour of 

Code 

√ √ 

Σε συγκεκριμένο Pc χωρίς να γίνει 

εκκαθάριση ιστορικού και μνήμης 

του φυλλομετρητή 

 ΝΑΙ 

 27 Γλώσσες  

 Υποστηρίζει 

Ελληνικά 

LightBot 

2.0 
√ √ 

Απαιτείται εγγραφή στο site της 

ιδιοκτήτριας εταιρείας με 

επιτρεπτές ηλικίες 13+ 

 ΟΧΙ 

 Μόνο Αγγλικά 

LightBot 

1.0 
√ 

√ 

 Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα πλοήγησης 

σε προηγούμενη λυμένη 

δραστηριότητα 

 Δεν υπάρχει επιλογή για 

έξοδο από την τρέχουσα 

δραστηριότητα και 

μετάβαση στο κεντρικό 

μενού 

Σε συγκεκριμένο Pc χωρίς να γίνει 

εκκαθάριση ιστορικού και μνήμης 

του φυλλομετρητή 

 ΟΧΙ 

 Μόνο Αγγλικά 

Run Marco √ √ 

√ 

Απαιτείται δημιουργία 

λογαριασμού 

 ΝΑΙ 

 26 Γλώσσες  

 Υποστηρίζει 

Ελληνικά 

Program 

Your Robot 
√ √ 

√ 

Σε συγκεκριμένο Pc 
 ΟΧΙ 

 Μόνο Αγγλικά 

Code 

Monkey 
√ √ 

√ 

Απαιτείται δημιουργία 

λογαριασμού 

 ΝΑΙ 

 19 Γλώσσες 

 Υποστηρίζει 

Ελληνικά 
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Πίνακας 3-34: Πρακτικά θέματα 

Παιχνίδι 
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Ευχρηστία  – Ευκολία 

Χρήσης (Εκμάθησης) 

Αποθήκευση προόδου του παίκτη 

για μεταγενέστερη χρήση 

Πολυγλωσσική 

Υποστήριξη - 

Ελληνική γλώσσα 

Rapid 

Router 

√ 

Open 

source 

√ 

√ 

 Απαιτείται δημιουργία 

λογαριασμού 

 Επιπλέον, ο παίκτης μπορεί να 

αποθηκεύει λύσεις και να τις 

ανακτά 

 ΟΧΙ 

 Μόνο Αγγλικά 

Kodable √ √ 

√ 

 Ο μαθητής μπορεί να παίξει μόνο 

αν έχει αποκτήσει κάποιο κωδικό 

από έναν εκπαιδευτικό ή από τον 

γονέα του. 

 Το παιχνίδι αποθηκεύει το προφίλ 

του μαθητή και τη συνολική 

πρόοδό του 

 ΟΧΙ 

 Μόνο Αγγλικά 

Getcoding √ √ ΟΧΙ 
 ΟΧΙ 

 Μόνο Ελληνικά 

 

 

Στον Πίνακα 3-35 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης των παιχνιδιών στον άξονα «Μηχανική παιχνιδιού».  

Παρουσιάζεται η πλατφόρμα στην οποία είναι διαθέσιμο κάθε παιχνίδι (Desktop, 

Mobile, Web), αν το παιχνίδι έχει χαμηλές απαιτήσεις συστήματος προκειμένου να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη γκάμα υπολογιστικών συστημάτων και η 

τεχνολογία στην οποία στηρίζεται το κάθε παιχνίδι. 
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Πίνακας 3-35: Τεχνικά Θέματα – Μηχανική Παιχνιδιού 

 Πλατφόρμα 

 

 

Παιχνίδι Desktop Mobile Web 

Χαμηλές 

απαιτήσεις 

συστήματος 

Σύγχρονη τεχνολογία 

παιχνιδιού 

LightBot 

Hour of 

Code 

ΟΧΙ 
 Android app 

 iPhone/ iPad 

app 

√ √ FLASH 

LightBot 

2.0 
ΟΧΙ ΟΧΙ √ √ FLASH 

LightBot 

1.0 
ΟΧΙ ΟΧΙ √ √ FLASH 

Run 

Marco 
ΟΧΙ 

√ 

 Android app 

 iPhone app 
√ √ √ 

Program 

Your 

Robot 

ΟΧΙ ΟΧΙ √ √ 

FLASH 

έχει γίνει με Γλώσσα 

προγραμματισμού 

actionscript 

Code 

Monkey 
ΟΧΙ ΟΧΙ 

√ 
+ Tablet 

√ √ 

Rapid 

Router 
ΟΧΙ ΟΧΙ √ √ 

√ 

Javascript, Python, 

animation με SVG 

Kodable √  

(PC - MAC) 

√ 

iPad – Android 
√ √ √ 

Getcoding ΟΧΙ 

√ 

iPhone/ iPad / 

Android 

√ √ √ 
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 3.11  Συμπεράσματα συγκριτικής αξιολόγησης των παιχνιδιών 

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια επιλέχθηκαν για να αναλυθούν και να 

παρουσιαστούν, ύστερα από αναζήτηση στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο και 

επιπλέον, επειδή κρίθηκαν ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ενδεχομένως στη 

διδακτική πράξη. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που ασχολούνται με τη 

διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών, αλλά σε αυτή την εργασία εστιάζουμε 

μόνο σε παιχνίδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Από τη συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

 Όλα τα παιχνίδια που αναλύθηκαν σε αυτή την ενότητα, κατατάσσονται στην 

κατηγορία των puzzle games.  

 Όλα τα παιχνίδια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Τα παιχνίδια «Run Marco», «Rapid Router» και «Kodable», 

είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στις ηλικίες των μαθητών του 

Δημοτικού και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε μικρότερες τάξεις 

εκτός από την Ε’ και την Στ’, στις οποίες διδάσκεται ο προγραμματισμός. Με 

εξαίρεση το παιχνίδι «Kodable», όλα τα παιχνίδια θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα παιχνίδια 

«LightBot 1.0», «LightBot 2.0» «ProgramYourRobot» και «GetCoding», 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για την 

εισαγωγή στον προγραμματισμό. 

 Σε κανένα από τα παιχνίδια δεν απαιτείται να υπάρχει προηγούμενη γνώση 

σχετική με τον προγραμματισμό. Όλα τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν 

εστιάζουν στη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών και από τη 

στιγμή που δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα 

προγραμματισμού, από κάποιον εκπαιδευτικό. 

  Όλα τα παιχνίδια έχουν ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους. Η πλειονότητα 

των παιχνιδιών στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, 

στην αναγνώριση μοτίβων, και στην προσομοίωση εκτέλεσης ενός 

προγράμματος. 

 Όλα τα παιχνίδια έχουν ένα καλά σχεδιασμένο σενάριο που είναι εύκολα 

κατανοητό για τον τελικό χρήστη. Τα γραφικά σε όλα τα παιχνίδια είναι 
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δισδιάστατα (2D), με καλή πιστότητα, ενώ τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 

σε κάποια παιχνίδια όπως στο CodeMonkey,  RunMarco, RapidRouter, 

Kodable είναι ιδιαίτερα έντονα και ζωηρά, με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον για μαθητές μικρότερων ηλικιών. 

 Σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει ένα avatar, το οποίο καθοδηγεί ο παίκτης και με 

το οποίο ο παίκτης ουσιαστικά ταυτίζεται. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για 

ένα παιχνίδι, μιας και η παρουσία ενός avatar που προσωποποιεί τον παίκτη, 

μπορεί να συμβάλλει στην εμβύθισή του (Annetta, 2010).  Επιπλέον, μόνο στα 

παιχνίδια LightBot Hour of Code, Run Marco και GetCoding, υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής από τον παίχτη ανάμεσα από δύο διαθέσιμα avatar. 

 Με εξαίρεση το παιχνίδι LightBot 1.0, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 

οργανωμένα σε κατάλληλες μαθησιακές ενότητες. Επίσης, όλα τα παιχνίδια 

παρέχουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σταδιακά, και το έχουν ενσωματώσει 

στους μηχανισμούς πυρήνα του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να προσφέρουν 

ενεργητική και όχι παθητική διδασκαλία. 

 Κανένα παιχνίδι δεν υποστηρίζει το χαρακτηριστικό της συνεργασίας 

(collaboration) μεταξύ παικτών και με εξαίρεση το παιχνίδι «CodeMonkey» 

στο οποίο μετά την ολοκλήρωση κάποιων δραστηριοτήτων γίνεται αναφορά 

στις έννοιες που διδάχθηκαν, κανένα παιχνίδι δεν έχει ενότητα απολογισμού 

(debriefing). 

 Όσον αφορά στις προγραμματιστικές έννοιες που καλύπτουν τα παιχνίδια, το 

παιχνίδι «Rapid Router» καλύπτει τις περισσότερες έννοιες (δεν 

υποστηρίζει μόνο την έννοια της αναδρομής), με το παιχνίδι «Run Marco», 

να έρχεται δεύτερο, αν και σε επόμενη έκδοσή του, θα καλύψει ακόμη 

περισσότερες έννοιες (μεταβλητές, δομές δεδομένων, συναρτήσεις κ.ά). Η 

έννοια της δομής επιλογής, δε συμπεριλαμβάνεται καθόλου στα παιχνίδια 

«LightBot Hour of Code», «Lightbot 1.0» και «CodeMonkey» (στην 

ελεύθερη έκδοση του παιχνιδιού την οποία και εξετάσαμε), ενώ το παιχνίδι 

«Lightbot 1.0» δεν υποστηρίζει και τη δομή επανάληψης. Πολλαπλές 

επιλογές υποστηρίζουν μόνο τα παιχνίδια «Run Marco», «RapidRouter» και 

«GetCoding», ενώ την έννοια της αναδρομής την υποστηρίζουν μόνο τα 

παιχνίδια «LightBot Hour of Code», «Lightbot 2.0» και 

«ProgramYourRobot». Αντικειμενοστρέφεια υποστηρίζουν μόνο τα 
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παιχνίδια «RapidRouter» και «CodeMonkey», ενώ μεταβλητές υπάρχουν 

μόνο στο παιχνίδι «RapidRouter». Τέλος, τα μόνα παιχνίδια που δεν 

υποστηρίζουν τη χρήση συναρτήσεων, είναι τα «Run Marco», «Kodable» και 

«GetCoding», αν και το παιχνίδι «Run Marco» θα τις υποστηρίζει σε 

επόμενη έκδοση. 

 Το παιχνίδι «RapidRouter» έχει το μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων 

(109), με τα παιχνίδια «Kodable» και «Run Marco» να ακολουθούν με 40 και 

36 δραστηριότητες αντίστοιχα. Το παιχνίδι «ProgramYourRobot» έχει το 

μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων (6 συνολικά), το οποίο είναι και ένα 

μειονέκτημα του παιχνιδιού, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν ικανοποιητικό 

αριθμό επιπέδων (>=10). 

 Σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει αυξανόμενη δυσκολία και όλα τα παιχνίδια 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη καλά ορισμένων κανόνων. 

 Η σύνταξη των προγραμμάτων σε κάθε παιχνίδι γίνεται με τη βοήθεια ενός 

συντάκτη εντολών και το μόνο παιχνίδι του οποίου ο συντάκτης δεν 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο «drag & drop» για τη δημιουργία του προγράμματος, 

είναι το παιχνίδι «CodeMonkey», στο οποίο ο χρήστης γράφει εντολές από το 

πληκτρολόγιο, ή πατά σε κατάλληλα εικονίδια και οι εντολές γράφονται με τη 

μορφή κειμένου στο συντάκτη.  

 Όλα τα παιχνίδια διαθέτουν ένα debugger, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα 

στον παίκτη να εκτελέσει τις εντολές που έγραψε και να διορθώσει τυχόν λάθη 

που έκανε στον κώδικα. Στα παιχνίδια  «LightBot 1.0», «Program Your 

Robot» , και «GetCoding», οι εντολές που εκτελούνται κάθε στιγμή, δεν 

ξεχωρίζουν με κάποιον τρόπο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιχνίδια όπου οι εντολές 

ξεχωρίζουν. Τα μόνα παιχνίδια που δίνουν τη δυνατότητα για να γίνει έλεγχος 

ορθότητας του κώδικα πριν την εκτέλεση του, είναι τα παιχνίδια «Program Your 

Robot» και «Rapid Router» και τα μόνα παιχνίδια που προσφέρουν επιλογές 

ταχύτητας εκτέλεσης των εντολών, είναι τα «LightBot Hour of Code», 

«Lightbot 2.0», «CodeMonkey» και «Rapid Router».  

 Σχετικά με την επιβράβευση που λαμβάνει ο παίκτης, τα παιχνίδια «Program 

Your Robot» και «CodeMonkey» είναι τα μοναδικά στα οποία υπάρχει 

συνολικό σκορ του παίκτη, ενώ τα παιχνίδια «Run Marco», «Rapid Router», 
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«Kodable» και «GetCoding» επιβραβεύουν τον παίκτη με κατάλληλα 

μηνύματα, έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας. 

 Βραβεία που αποδίδονται στον παίκτη για τα επιτεύγματά του στο παιχνίδι, 

υπάρχουν μόνο στα παιχνίδια «Program Your Robot», «CodeMonkey» και 

«GetCoding». 

 Τα παιχνίδια «LightBot Hour of Code», «LightBot 2.0» και «LightBot 1.0» 

είναι τα μοναδικά που δεν παρακινούν τον παίκτη να δώσει μια πιο αποδοτική 

λύση, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, που το κάνουν επιβραβεύοντας τον παίκτη 

σε περίπτωση πιο αποδοτικής λύσης. 

 Το μοναδικό παιχνίδι που δε δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να επαναλάβει 

μία δραστηριότητα που έλυσε με επιτυχία, είναι το παιχνίδι «LightBot 1.0». 

 Τα παιχνίδια «Run Marco», «Code Monkey», «Rapid Router» και 

«Kodable», είναι τα μοναδικά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για 

παρακολούθηση της πορείας του μαθητή από τον εκπαιδευτικό, και το κάνουν 

σε πραγματικό χρόνο. 

 Επεξεργαστής δημιουργίας νέων επιπέδων υπάρχει μόνο στα παιχνίδια 

«LightBot 2.0» και «Rapid Router», ενώ η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει και 

στο παιχνίδι «Run Marco», σε επόμενη έκδοσή του. 

 Τα μοναδικά παιχνίδια που υποστηρίζουν «Ελληνικά», είναι τα παιχνίδια 

«LightBot Hour of Code», «Run Marco», «Code Monkey» και 

«GetCoding». Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τον 

εκπαιδευτικό, σε περίπτωση που επιλέξει το παιχνίδι για εφαρμογή στην τάξη, 

αν λάβουμε υπόψη το γεγονός, ότι οι μαθητές του Δημοτικού δεν έχουν 

μεγάλη ευχέρεια στα Αγγλικά, που είναι και η γλώσσα στην οποία διατίθενται 

όλα τα παιχνίδια. 

 Όλα τα παιχνίδια είναι ελεύθερα μέσω διαδικτύου, ενώ για τα παιχνίδια 

«LightBot Hour of Code», «Run Marco», «Kodable» και «GetCoding» 

υπάρχουν εκδόσεις για συσκευές Android και iPad. Το μοναδικό παιχνίδι 

που υποστηρίζει και έκδοση «Desktop», είναι το παιχνίδι «Kodable». 
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 4 Επισκόπηση μελετών αξιολόγησης 

 4.1  Αξιολόγηση του LightBot 2.0 

 4.1.1 Η Μελέτη των Mathrani et al. (2016) 

Αναφορά Εργασίας:  Mathrani, A., Christian, S., & Ponder-Sutton, A. (2016). 

PlayIT: Game Based Learning Approach for Teaching Programming Concepts. 

Educational Technology & Society, 19 (2), 5–17. 

 

Οι Mathrani et al. (2016), έκαναν μία μελέτη στη Νέα Ζηλανδία, η οποία 

περιελάμβανε τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Ligthbot 2.0 ως μέρος ενός 

μαθήματος. Τα βασικά στοιχεία της μελέτης αναλύονται στον Πίνακα 4-1. 

Πίνακας 4-1: Η μελέτη των Mathrani et al. (2016), για το παιχνίδι LightBot 2.0 

Στόχος 

 Να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

«Διεθνείς φοιτητές» που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά 

με την επιστήμη των υπολογιστών (ΤΠΕ) σε έναν μη 

πανεπιστημιακό φορέα εκπαίδευσης. 

 Να διερευνηθεί, αν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, μπορούν να 

βοηθήσουν ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα και 

να ενισχύσουν τους φοιτητές στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Να φανεί, ότι η ένταξη ενός παιχνιδιού στη διδακτική 

πράξη, μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών, να 

ενισχύσει τα κίνητρά τους για μάθηση, αλλά και να τους 

υποστηρίξει στη μαθησιακή διαδικασία. 

Τόπος διεξαγωγής  Νέα  Ζηλανδία 

Φορέας στον οποίο 

έλαβε χώρα η μελέτη 

 Ένας μη-πανεπιστημιακός φορέας παροχής εκπαίδευσης, 

που προσφέρει μαθήματα  επιπέδου Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με τις «ΤΠΕ», στη Νέα Ζηλανδία.  

 Ο φορέας είναι πιστοποιημένος από ένα δημόσιο οργανισμό 

της Νέας Ζηλανδίας που ονομάζεται «ΝΖQA»,  ο οποίος 

μεταξύ άλλων, παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση της 

ποιότητας των μη-πανεπιστημιακών φορέων εκπαίδευσης. 

 Το όνομα του φορέα δεν αναφέρεται στην εργασία. 
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 Ο φορέας αναφέρεται στη εργασία με το ψευδώνυμο 

«PlayIt». 

Συμμετέχοντες 

 Διεθνείς φοιτητές που παρακολουθούσαν τα μαθήματα 

Πληροφορικής του Εθνικού πτυχίου στην Πληροφορική 

(National Diploma in Computing) του συγκεκριμένου 

φορέα.  

 Η ηλικία και το φύλο των φοιτητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, δεν αναφέρονται στην μελέτη.  

 Συμμετείχαν δύο ομάδες φοιτητών.  

 Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 20 φοιτητές που δεν 

είχαν καμία εμπειρία στον προγραμματισμό, ενώ η δεύτερη 

ομάδα αποτελούνταν από 24 φοιτητές οι οποίοι είχαν 

εμπειρία σε βασικά θέματα προγραμματισμού και είχαν 

ολοκληρώσει μία υποενότητα του μαθήματος του 

προγραμματισμού (την US-6774), η οποία περιλαμβάνει τη 

διδασκαλία του προγραμματισμού σε βασικό επίπεδο 

(διαδικαστικός και οδηγούμενος από το γεγονός 

προγραμματισμός) 

Χρονική διάρκεια  4 μήνες (Μάιος 2014 - Αύγουστος 2014), σε δύο φάσεις 

Μεθοδολογία 

 Η μελέτη, έγινε στα πλαίσια του μαθήματος του 

προγραμματισμού του «Εθνικού πτυχίου στην 

Πληροφορική» (National Diploma in Computing), που 

παρέχει ο φορέας «PlayIT», και συγκεκριμένα στην 

υποενότητα US-6774.  

 Η δεύτερη υποενότητα του μαθήματος είναι η «US-6776», η 

οποία περιλαμβάνει τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε 

προχωρημένο επίπεδο (Αντικειμενοστρεφής 

Προγραμματισμός). Η πρώτη υποενότητα είναι 

προαπαιτούμενη για να προχωρήσει κάποιος φοιτητής στη 

δεύτερη υποενότητα. 

 Στην πρώτη φάση, τον Μάιο του 2014, έγιναν συνεντεύξεις 

με καθηγητές Πληροφορικής του εκπαιδευτικού φορέα, για 
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να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

φοιτητές στον προγραμματισμό, αλλά και να καταγραφούν 

οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για την επίλυσή τους. 

 Ακολούθησε η δεύτερη φάση, τον Μάιο του 2014, κατά την 

οποία έγινε η εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, και η 

οποία περιελάμβανε τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

LightBot 2.0 από τους φοιτητές, σε ένα εργαστήριο 

πληροφορικής.  

 Το παιχνίδι επιλέχθηκε εξαιτίας της μεγάλης συνάφειας των 

δραστηριοτήτων του με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

του μαθήματος.  

 Οι δύο ομάδες φοιτητών έπαιξαν η καθεμιά σε περιβάλλον 

εργαστηρίου, για μία ώρα με το παιχνίδι. 

 Οι δραστηριότητες του παιχνιδιού, αντιστοιχήθηκαν σε 

βασικές και προχωρημένες έννοιες του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών του μαθήματος, σύμφωνα με τον 

βαθμό δυσκολίας τους. 

 Έτσι, σε κάθε ομάδα φοιτητών, υποδείχθηκε να παίξει με τις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού με διαφορετική σειρά, η 

οποία σχεδιάστηκε σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο των 

φοιτητών. 

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, και οι 44 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν  ένα «online» 

ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου αλλά και ερωτήσεις  με απαντήσεις όπου 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert (5 σημείων). 

 Μετά τις εξετάσεις που έδωσαν οι φοιτητές στην ενότητα 

του Προγραμματισμού, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

δεύτερο ερωτηματολόγιο. Απάντησαν 15 συμμετέχοντες. 

 Έγινε καταγραφή των επιδόσεων των φοιτητών στις τελικές 

εξετάσεις του μαθήματος για να διερευνηθεί αν οι 

συμμετέχοντες παρουσιάζουν κάποιες ιδιαίτερες επιδόσεις 
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σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές. Οι φοιτητές είχαν 

τρεις προσπάθειες στη διάθεσή τους για να περάσουν τις 

εξετάσεις του μαθήματος.  

Τρόπος Ανάλυσης 

 Τα ακατέργαστα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις 

προηγούμενες φάσεις, υποβλήθηκαν σε στατιστική 

επεξεργασία. 

Συμπεράσματα 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι η χρήση 

του παιχνιδιού έκανε το μάθημα πιο διασκεδαστικό και 

βοήθησε στην κατανόηση κάποιων δύσκολων εννοιών, 

όπως είναι οι βασικές προγραμματιστικές δομές. 

 Φάνηκε ότι το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά τόσο πριν την έναρξη της διδασκαλίας όσο 

και μετά το τέλος της διδασκαλίας, αλλά ίσως είναι πιο 

αποτελεσματικό στην πρώτη περίπτωση, βάσει του 

ενθουσιασμού που επέδειξαν οι φοιτητές των δύο ομάδων. 

 Η αυτοπεποίθηση των φοιτητών ενισχύθηκε, καθώς 

μπόρεσαν να εφαρμόσουν προγραμματιστικές τεχνικές και 

έννοιες που είχαν διδαχθεί, μέσα σε ένα περιβάλλον ενός 

παιχνιδιού. 

 Το παιχνίδι αύξησε το ενδιαφέρον (engagement) των 

μαθητών για τον προγραμματισμό. 

 Tα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των φοιτητών, 

δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

πέρασε την εξέταση της ενότητας του προγραμματισμού 

στην πρώτη προσπάθεια από τις συνολικά τρεις που είχαν 

στη διάθεσή τους, αν και δε φάνηκε να υπάρχει ουσιαστική 

διαφορά ανάμεσα στους φοιτητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα και στους υπόλοιπους. 

 Συμπερασματικά, φάνηκε ότι η στρατηγική  της μάθησης 

που βασίζεται στη χρήση του παιχνιδιού (GBL), μπορεί να 

είναι μία χρήσιμη παιδαγωγική προσέγγιση που συμβάλλει 

στην εκμάθηση δύσκολων εννοιών. 
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 4.2  Αξιολόγηση του LightBot 1.0 

 4.2.1 Η Μελέτη των Lopez et al.(2016) 

Αναφορά Εργασίας: Marco Aedo Lopez, Elizabeth Vidal Duarte, Eveling Castro 

Gutierrez, and Alfredo Paz Valderrama. 2016. Teaching Abstraction, Function and Reuse 

in the first class of CS1: A Lightbot Experience. In Proceedings of the 2016 ACM 

Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE '16). 

ACM, New York, NY, USA, 256-257. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2899415.2925505 

 

Οι Lopez et al. (2016),  δημοσίευσαν μία εργασία στην οποία παρουσιάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό παιχνίδι LigthBot 1.0 έχει ενσωματωθεί στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος του Προγραμματισμού (CS1) σε δύο 

Πανεπιστήμια στο Περού. Το ένα πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java και το άλλο την Python. Τα βασικά στοιχεία της μελέτης 

αναλύονται στον Πίνακα 4-2. 

Πίνακας 4-2: Η μελέτη των Lopez et al. (2016) για το παιχνίδι LightBot 1.0 

Στόχος 

 Να διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού Lightbot 1.0 στην κατανόηση 

βασικών προγραμματιστικών εννοιών, όπως η έννοια της 

αφαίρεσης, της συνάρτησης και της επαναχρησιμοποίησης 

κώδικα  από τους φοιτητές δύο πανεπιστημίων. 

Τόπος διεξαγωγής  Περού  

Φορέας στον οποίο 

έλαβε χώρα η μελέτη 

 Πανεπιστήμιο «Nacional de San Agustín»  και 

 Πανεπιστήμιο  «Universidad La Salle, from Arequipa»  

 Στο ένα χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού JAVA 

και στο άλλο η PYTHON 

Συμμετέχοντες 

 Οι φοιτητές του έτους 2015 των δύο πανεπιστημίων. 

 Ο αριθμός των φοιτητών του πανεπιστημίου «Nacional de 

San Agustín» για το έτος 2015 ήταν 111. 

 Ο αριθμός των φοιτητών του πανεπιστημίου «Universidad 

La Salle, from Arequipa» για το έτος 2015 ήταν 39.  

 Η ακριβής ηλικία και το φύλο για κάθε φοιτητή, δεν 
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αναφέρονται στην εργασία.  

 Το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών δεν αναφέρεται αλλά 

φαίνεται ότι, μάλλον οι φοιτητές δεν έχουν προηγούμενη 

εμπειρία στον προγραμματισμό. 

Χρονική διάρκεια 

 Η έρευνα διεξήχθη το 2015 και στα δύο πανεπιστήμια. 

 Από το 2015 και μετά, αποφασίστηκε και στα δύο 

πανεπιστήμια να χρησιμοποιείται το παιχνίδι LightBot 1.0 

στο μάθημα του προγραμματισμού ως ένα εργαλείο για την 

εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της αφαίρεσης, της 

συνάρτησης και της επαναχρησιμοποίησης κώδικα. 

Μεθοδολογία 

 Το παιχνίδι χρησιμοποιείται στο μάθημα του 

προγραμματισμού  (CS1) στο πρώτο εργαστηριακό μάθημα.  

 Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη.  

 Στο πρώτο μέρος, οι φοιτητές καλούνται να παίξουν με τα 

πέντε πρώτα επίπεδα του παιχνιδιού, όπου ουσιαστικά 

εισάγονται στην έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών, 

κάνοντας χρήση μόνο της «main method», στην οποία 

μπορούν να τοποθετήσουν το πολύ δώδεκα εντολές.  

 Στο δεύτερο μέρος του εργαστηριακού μαθήματος, οι 

φοιτητές ασχολούνται με τα επίπεδα 6 έως και 11. Εδώ 

εισάγονται στην έννοια της συνάρτησης και της 

επαναχρησιμοποίησης κώδικα.  

 Στο τέλος της ώρας, οι εκπαιδευτικοί του μαθήματος 

δείχνουν στους φοιτητές διάφορες ενδεικτικές λύσεις του 

ενδέκατου επιπέδου.  

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν οι φοιτητές στο 

επόμενο μάθημα μετά το πρώτο εργαστήριο, το οποίο 

περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις, με στόχο να καταγραφεί 

κατά πόσο οι φοιτητές κατανόησαν τις έννοιες της 

συνάρτησης, της επαναχρησιμοποίησης κώδικα, και της 

αφαίρεσης. 

 Οι γενικοί μέσοι όροι των φοιτητών και στα δύο 
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πανεπιστήμια, για τα έτη 2013, 2014 και 2015, στη δεύτερη 

εξέταση του μαθήματος, όπου στην εξεταζόμενη ύλη 

περιλαμβάνονται οι έννοιες της συνάρτησης και της 

αφαίρεσης. 

Τρόπος Ανάλυσης  Δεν έγινε κάποια στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. 

Συμπεράσματα 

 Η χρήση του παιχνιδιού στο μάθημα άφησε θετική εικόνα 

στους φοιτητές.  

 Οι φοιτητές έδειξαν να απολαμβάνουν το παιχνίδι και 

προσπάθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ολοκληρώσουν 

με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν.  

 Από τις απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο που 

τους δόθηκε, φάνηκε ότι οι φοιτητές κατανόησαν πολύ καλά 

τις έννοιες της συνάρτησης, της αφαίρεσης και της 

επαναχρησιμοποίησης κώδικα. 

 Τέλος, από την καταγραφή των γενικών μέσων όρων των 

φοιτητών των τριών τελευταίων ετών, στη δεύτερη εξέταση 

του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένου και τους έτους 2015 

όπου διεξήχθη η έρευνα και στα δύο πανεπιστήμια, φαίνεται 

ότι ο γενικός μέσος όρος των φοιτητών έχει βελτιωθεί και 

στα δύο πανεπιστήμια κατά δυόμιση (2,5) μονάδες περίπου. 

Οι βαθμοί κυμαίνονται στην κλίμακα από 0 έως 20. 

 

 4.2.2 Η Μελέτη των Gouws et al. (2013) 

Αναφορά Εργασίας: Lindsey Ann Gouws, Karen Bradshaw, and Peter 

Wentworth. 2013. Computational thinking in educational activities: an evaluation of the 

educational game light-bot. In Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation 

and technology in computer science education (ITiCSE '13). ACM, New York, NY, 

USA, 10-15. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2462476.2466518 

 

Στόχος: Οι Gouws et al. (2013), σχεδίασαν ένα «πλαίσιο αξιολόγησης» με όνομα 

«Computational Thinking Framework» (CTF), που είχε ως στόχο να βοηθήσει στο 

σχεδιασμό εργαλείων τα οποία υποστηρίζουν δραστηριότητες σχετικές με την 
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«Υπολογιστική Σκέψη» (Computational Thinking), και τα οποία θα μπορούν να 

βοηθήσουν στο πρόβλημα της ενσωμάτωσης της «Υπολογιστικής Σκέψης» στην 

εκπαίδευση. 

 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υπάρχουν αρκετές απόψεις σχετικά με το ποιες 

ακριβώς δεξιότητες περιλαμβάνει η υπολογιστική σκέψη και τι ακριβώς αυτή είναι. Έτσι 

λοιπόν, οι συγγραφείς προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα «πλαίσιο αξιολόγησης», το 

οποίο θα μπορούσε να ενοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, τις διαφορετικές 

απόψεις που υπάρχουν γύρω από την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και ποιες 

δεξιότητες αυτή περιλαμβάνει. 

 Το πλαίσιο των συγγραφέων (CTF) περιλαμβάνει έξι διαφορετικούς άξονες, οι 

οποίοι περιγράφουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που αποκτά κάποιος από τη 

διδασκαλία του προγραμματισμού, και οι οποίες όλες μαζί, συνθέτουν την έννοια της 

«Υπολογιστικής Σκέψης». 

Στον Πίνακα 4-3 παρουσιάζονται σύντομα οι άξονες του πλαισίου αξιολόγησης 

«CTF». 

Πίνακας 4-3:  Άξονες δεξιοτήτων του πλαισίου αξιολόγησης CTF (Computational 

Thinking Framework),  Gouws et al. (2013) 

Άξονας Δεξιοτήτων Περιγραφή Άξονα 

1.Processes and Transformations 

(Διαδικασίες και Μετασχηματισμοί) 

Αυτό το σύνολο δεξιοτήτων περιλαμβάνει 

την ιδέα της διάσπασης ενός προβλήματος 

σε ένα σύνολο βημάτων, που 

αντιστοιχούν το καθένα, σε μία σειρά από 

απλούστερα υποπροβλήματα, και τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για την 

επίλυση  καθενός από αυτά. 

 

2.Models and Abstractions 

(Μοντέλα και αφαίρεση) 

 

Το σύνολο δεξιοτήτων αυτού του άξονα, 

αναφέρεται στην ικανότητα 

αναπαράστασης ενός προβλήματος αλλά 

και της λύσης του, με όσο το δυνατόν 

περισσότερο αφηρημένο τρόπο, αλλά και 

στην ικανότητα απλοποίησης σύνθετων 

προβλημάτων μέσω κατάλληλης 

αναπαράστασης. 
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3.Patterns and Algorithms 

(Πρότυπα και Αλγόριθμοι) 

Αυτό το σύνολο δεξιοτήτων αναφέρεται  

στην ικανότητα αναγνώρισης προτύπων 

(μοτίβων) σε ένα πρόβλημα και στη 

χρήση αλγοριθμικής προσέγγισης για την 

επίλυσή του. Η χρήση μοτίβων 

(προτύπων) οδηγεί σε απλές λύσεις, οι 

οποίες είναι δυνατόν να 

αναπροσαρμόζονται εύκολα, για την 

αξιοποίησή τους σε μία ευρεία γκάμα 

προβλημάτων.    

4.Tools and Resources 

(Εργαλεία και Πόροι) 

Αυτός ο άξονας, αναφέρεται στην 

ικανότητα αναγνώρισης των διαθέσιμων 

πόρων και εργαλείων για την 

αντιμετώπιση ενός προβλήματος, αλλά 

και των περιορισμών που υπάρχουν για 

την αξιοποίηση τους. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουν 

νέα εργαλεία για την επίλυση ενός 

προβλήματος ή ακόμη και να συνδυάσουν 

κάποια από τα διαθέσιμα εργαλεία.  

Στον προγραμματισμό για παράδειγμα, οι 

διαθέσιμες προγραμματιστικές δομές που 

παρέχει ένα παιχνίδι, μπορούν να 

θεωρηθούν ως τα εργαλεία για την 

επίλυση ενός προβλήματος.  

5.Inference and Logic 

(Συμπεράσματα και Λογική) 

Η λογική είναι απαραίτητη στην επιστήμη 

των υπολογιστών. Αυτός ο άξονας 

αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης 

που πρέπει να έχουν οι μαθητές της 

επιστήμης των υπολογιστών, προκειμένου 

να μπορούν να εξάγουν τις λεπτομέρειες 

ενός δεδομένου προβλήματος, αλλά και 

στην ικανότητα να δημιουργούν τις δικές 
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τους  ευρετικές μεθόδους  επίλυσης, για 

την αντιμετώπιση και λύση ενός 

προβλήματος.  

6.Evaluations and Improvements 

(Αξιολογήσεις και βελτιώσεις) 

 

Αυτό το σύνολο δεξιοτήτων περιλαμβάνει 

τις δεξιότητες και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και 

τη διόρθωση των σφαλμάτων στην 

προτεινόμενη λύση ενός προβλήματος, 

καθώς και στη δυνατότητα αξιολόγησης 

και επιλογής της καλύτερης λύσης για ένα 

δεδομένο πρόβλημα.  

 

Οι συγγραφείς, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αρχικά το πλαίσιο που 

σχεδίασαν, ως εργαλείο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «LightBot 1.0»,  για 

να διερευνηθεί σε τι βαθμό το παιχνίδι, υποστηρίζει τους άξονες του πλαισίου, οι οποίοι 

συνθέτουν την έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης. 

 

Μεθοδολογία 

Οι ερευνητές αξιολόγησαν το παιχνίδι «Lightbot 1.0» χρησιμοποιώντας το 

πλαίσιο αξιολόγησης και σχεδίασης που δημιούργησαν, δίνοντας μία ξεχωριστή 

βαθμολογία στο παιχνίδι για κάθε άξονα του πλαισίου. Για να το πετύχουν αυτό, οι 

ερευνητές, μελέτησαν και αξιολόγησαν όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού, προκειμένου να 

εντοπίσουν ποιες δεξιότητες απαιτούνται για την επίλυση των επιπέδων. 

Η βαθμολόγηση του παιχνιδιού έγινε χρησιμοποιώντας την παρακάτω  κλίμακα 

«Likert» τεσσάρων σημείων: - 0 (Poor), - 1 (Fair) , - 2 (Good),  - 3 (Excellent). Η 

βαθμολογία δείχνει σε ποιο βαθμό συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι οι δεξιότητες που 

περιλαμβάνει κάθε άξονας του πλαισίου αξιολόγησης «CTF».  

Αφού ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση κάθε άξονα, η βαθμολογία κάθε άξονα 

μετατράπηκε σε αντίστοιχο ποσοστό. Τα ποσοστά που συγκέντρωσε το παιχνίδι 

«Lightbot 1.0» σε κάθε άξονα του πλαισίου «CTF», συνδυάστηκαν για να προκύψει ένα 

τελικό ποσοστό που αντιστοιχεί στην τελική βαθμολογία που συγκέντρωσε το παιχνίδι, 

βάσει του πλαισίου αξιολόγησης, και η οποία ήταν 74%. 
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Η βαθμολογία που συγκέντρωσε το «Lightbot 1.0» για κάθε άξονα δεξιοτήτων 

του πλαισίου αξιολόγησης «CTF», παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-4. 

 

Πίνακας 4-4: Βαθμολογία που συγκέντρωσε το Lightbot 1.0, σε κάθε άξονα 

δεξιοτήτων του πλαισίου CTF (Gouws et al. (2013)) 

Άξονας Δεξιοτήτων Βαθμολογία σε ποσοστό 

1. Διαδικασίες και μετασχηματισμοί 

(Processes and Transformations) 
75% 

2. Μοντέλα και αφαίρεση 

(Models and Abstractions) 
92% 

3. Πρότυπα και Αλγόριθμοι 

(Patterns and Algorithms) 
58% 

4. Εργαλεία και Πόροι 

(Tools and Resources) 
83% 

5. Συμπεράσματα και Λογική 

(Inference and Logic) 
50% 

6. Αξιολογήσεις και βελτιώσεις 

(Evaluations and Improvements) 
83% 

Τελική βαθμολογία βάσει του 

πλαισίου CTF 
74% 

 

Συμπεράσματα 

 Από τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης του παιχνιδιού, φαίνεται ότι η 

απόδοση του Lightbot 1.0 είναι αρκετά καλή σε γενικές γραμμές, ενώ σε 

συγκεκριμένες περιοχές φαίνεται ότι το παιχνίδι ανταποκρίνεται πολύ 

ικανοποιητικά. 

 Αποδεικνύεται ότι το παιχνίδι ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον άξονα 

«Μοντέλα και αφαίρεση» (Models and Abstractions), λόγω του πολύ 

ελκυστικού και πετυχημένου γραφικού τρόπου αναπαράστασης του, αλλά και 

επειδή υποστηρίζει την έννοια της «αφαίρεσης», μέσω της χρήσης των 

συναρτήσεων. 

 Επιπλέον, το παιχνίδι συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία στον άξονα 

«Εργαλεία και Πόροι» (Tools and Resources). Αυτό εξηγείται, σύμφωνα με 
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τους συγγραφείς, από το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει ένα καθορισμένο σύνολο 

εργαλείων με τη μορφή εντολών, τις οποίες εκτελεί το ρομπότ, ενώ ο 

πεπερασμένος χώρος τοποθέτησης των εντολών του παιχνιδιού, θεωρείται 

ένας πόρος που εξαντλείται καθώς γεμίζει με εντολές, αναγκάζοντας τους 

μαθητές να αναδομήσουν τον κώδικά τους, δημιουργώντας διάφορες 

συναρτήσεις. 

 Το παιχνίδι φαίνεται αδύναμο στον τομέα «Πρότυπα και Αλγόριθμοι» 

(Patterns and Algorithms), κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ενός μηχανισμού, 

που θα επέτρεπε την αναδρομική κλήση συναρτήσεων. Αν και το παιχνίδι 

έχει μεγάλη δυναμική στην κατεύθυνση της χρήσης προτύπων 

(επαναλαμβανόμενων μοτίβων) και αλγορίθμων, οι συγγραφείς θεωρούν ότι 

αδυνατεί να ικανοποιήσει τη χρήση αυτών, σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 Το παιχνίδι επίσης διαπιστώνεται να υστερεί στον άξονα «Συμπεράσματα και 

Λογική» (Inference and Logic), επειδή φαίνεται να μην αναγκάζει σε μεγάλο 

βαθμό τον χρήστη να χρησιμοποιήσει τη λογική για την επίλυση των 

δραστηριοτήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να βοηθήσει η 

δυνατότητα χρήσης της δομής επιλογής, ένα στοιχείο που απουσιάζει από το 

παιχνίδι Lightbot 1.0. 

 Συμπερασματικά, το παιχνίδι Lightbot 1.0 θεωρείται από τους συγγραφείς, 

ένα χρήσιμο εργαλείο που υποστηρίζει την «Υπολογιστική Σκέψη» σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 

 

 4.3  Αξιολόγηση του Program Your Robot 

 4.3.1 Η Μελέτη των Cagin Kazimoglu et al. (2012) 

Αναφορά Εργασίας: Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L., Mackinnon, L. 

(2012). Learning Programming at the Computational Thinking Level via Digital Game-

Play. Procedia Computer Science 9 (2012) 522 – 531. 

 

Σε αυτή την εργασία τους οι Cagin Kazimoglu et al. (2012), παρουσιάζουν μία 

αρχική έκδοση του παιχνιδιού που δημιούργησαν με τίτλο «Program Your Robot». Το 

παιχνίδι σχεδιάστηκε με στόχο να υποστηρίξει την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων 

που ενσωματώνει η «Υπολογιστική Σκέψη».  
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Και σε αυτή την εργασία οι συγγραφείς συμφωνούν ότι στην βιβλιογραφία έχουν 

διατυπωθεί πολλές απόψεις για την έννοια της «Υπολογιστικής Σκέψης» αλλά και για το 

σύνολο των δεξιοτήτων που αυτή περιλαμβάνει και επιπλέον, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, οι μέχρι τώρα μελέτες γύρω από την έννοια της «Υπολογιστικής Σκέψης» 

δείχνουν ότι αυτή ορίζεται αρκετά αφηρημένα. 

 Επίσης, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων «υπολογιστικής σκέψης» και η 

εκμάθηση βασικών προγραμματιστικών εννοιών, είναι μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών, 

αλλά υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο τα 

παιχνίδια το υποστηρίζουν αυτό. 

Οι συγγραφείς, συνοψίζουν τις δεξιότητες που συνθέτουν την «Υπολογιστική 

Σκέψη» σε πέντε βασικές κατηγορίες, και στη συνέχεια αναλύουν τον τρόπο με τον 

οποίο το παιχνίδι «Program Your Robot» ενσωματώνει αυτές τις δεξιότητες μέσα στις 

δραστηριότητές του, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία του 

παιχνιδιού, αντιστοιχίζονται σε διάφορες προγραμματιστικές έννοιες. 

Στο τέλος κάνουν μία μικρή ανάλυση των απαντήσεων που έλαβαν από μία 

εθελοντική ομάδα φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα πληροφορικής στο 

«Πανεπιστήμιο του Greenwich», ύστερα από την ενασχόλησή τους με το παιχνίδι. Τα 

στοιχεία της εμπειρικής μελέτης των συγγραφέων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-5. 

 

Πίνακας 4-5: Η μελέτη των Cagin Kazimoglu et al. (2012), για το παιχνίδι 

«Program Your Robot» 

Στόχος 

 Να γίνει μία αρχική εκτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας του 

παιχνιδιού. 

 Να διερευνηθεί κατά πόσο το παιχνίδι υποστηρίζει την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης, ώστε στη 

συνέχεια να προχωρήσουν στην λεπτομερή αξιολόγησή του. 

Τόπος διεξαγωγής  Greenwich 

Φορέας στον οποίο 

έλαβε χώρα η μελέτη 

 Σχολή Πληροφορικής και Μαθηματικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου του Greenwich 

Συμμετέχοντες 
 Φοιτητές που σπουδάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών 

(Computer Science)  αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις 
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 Η ηλικία και το φύλο των φοιτητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, δεν αναφέρονται στην μελέτη.  

 Συμμετείχε εθελοντικά μία ομάδα 25 φοιτητών.  

 Οι φοιτητές είχαν προηγούμενη γνώση πάνω στον 

προγραμματισμό, αφού όλοι τους είχαν παρακολουθήσει 

τουλάχιστον ένα μάθημα σχετικό με τον προγραμματισμό. 

 Οι γνώσεις τους στον προγραμματισμό ήταν αρκετά 

διαφορετικές, εξαιτίας των διαφορετικών προγραμμάτων 

σπουδών που παρακολουθούσαν. 

Χρονική διάρκεια  Δεν αναφέρεται στη μελέτη.  

Μεθοδολογία 

 Οι φοιτητές έπαιξαν το παιχνίδι με τη μορφή εθελοντικής 

άσκησης χωρίς να αναφέρεται η ακριβής χρονική διάρκεια 

στη μελέτη. 

 Δεν αναφέρεται στη μελέτη αν οι φοιτητές έπαιξαν το 

παιχνίδι μεμονωμένα ή σε κάποιο περιβάλλον εργαστηρίου.  

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Πραγματοποιήθηκε ελεύθερης μορφής αξιολόγηση του 

παιχνιδιού, όπου οι φοιτητές κατέγραψαν τις εντυπώσεις 

τους από το παιχνίδι. 

 Δεν δόθηκε στους φοιτητές κάποιο ερωτηματολόγιο. 

Τρόπος Ανάλυσης 

 Τα ακατέργαστα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις 

απαντήσεις των φοιτητών, δεν υποβλήθηκαν σε στατιστική 

επεξεργασία. 

 Εκτιμήθηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών για να βγουν 

κάποια αρχικά συμπεράσματα για την εκπαιδευτική αξία 

του παιχνιδιού. 

Συμπεράσματα 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι το 

παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών 

προγραμματιστικών δομών. 

 Το παιχνίδι φάνηκε ενδιαφέρον στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων. 

 Η πλειονότητα των φοιτητών συμφώνησε ότι η στρατηγική 

χρήσης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην εκμάθηση του 
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προγραμματισμού, μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων (problem solving abilities). 

 Σημειώθηκε ότι απουσιάζει από το παιχνίδι ένα σύστημα  

καταγραφής των επιτευγμάτων του παίκτη, το οποίο θα 

ενθάρρυνε όσους χρησιμοποιούν καλές προγραμματιστικές 

τεχνικές, με τους συγγραφείς να αναφέρουν ότι σχεδιάζουν 

να προσθέσουν αυτή τη δυνατότητα. 

 Σημειώθηκε η απουσία ενός πίνακα με τις υψηλότερες 

βαθμολογίες των καλύτερων παικτών, με τους συγγραφείς 

να αναφέρουν ότι θα προστεθεί και αυτή η δυνατότητα.    

 4.3.2 Η Μελέτη των Cagin Kazimoglu et al. (2014) 

Αναφορά Εργασίας: Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L., Mackinnon, L. 

(2014). Developing an Educational Game to Support Cognitive Learning. Compass: 

Journal of Learning and Teaching, Vol 5, No 9, 2014 

 

Σε συνέχεια της αρχικής πειραματικής μελέτης που έκαναν οι συγγραφείς για το 

παιχνίδι «Program Your Robot», προχώρησαν σε κάποιες βελτιώσεις του παιχνιδιού 

σύμφωνα με τις αρχικές παρατηρήσεις που έλαβαν. Έπειτα, προχώρησαν σε δύο ειδικά 

σχεδιασμένες εμπειρικές μελέτες και σε αυτή την εργασία παρουσιάζουν ένα μικρό 

δείγμα της ανατροφοδότησης που έλαβαν από τους συμμετέχοντες στις μελέτες αυτές. 

Τα βασικά στοιχεία της εργασίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-6. 

 

Πίνακας 4-6: Η μελέτη των Cagin Kazimoglu et al. (2014) για το παιχνίδι «Program 

Your Robot» 

Στόχος 

 Να γίνει μία συστηματική μελέτη και αξιολόγηση του 

παιχνιδιού.  

 Να διερευνηθεί κατά πόσο το παιχνίδι υποστηρίζει τους 

άξονες δεξιοτήτων που ενσωματώνει η «Υπολογιστική 

Σκέψη». 

Τόπος διεξαγωγής  Σε δύο χώρες,  χωρίς αυτές να προσδιορίζονται. 

Φορέας στον οποίο  Δύο Πανεπιστήμια των χωρών, χωρίς αυτά να 
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έλαβε χώρα η μελέτη προσδιορίζονται στην εργασία. 

Συμμετέχοντες 

 Πρωτοετείς φοιτητές που σπουδάζουν την Επιστήμη των 

Υπολογιστών (Computer Science). 

  Η ηλικία και το φύλο των φοιτητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, δεν αναφέρονται στην μελέτη.  

 Συμμετείχαν πάνω από 200 πρωτοετείς φοιτητές και από τις 

δύο χώρες.  

 Δεν αναφέρεται στην μελέτη αν οι φοιτητές είχαν 

προηγούμενη γνώση πάνω στον προγραμματισμό. 

Χρονική διάρκεια  Δεν αναφέρεται στη μελέτη.  

Μεθοδολογία 

 Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο ειδικά σχεδιασμένες 

εμπειρικές μελέτες.  

 Δεν αναφέρεται η ακριβής χρονική διάρκεια των εμπειρικών 

μελετών.  

 Δεν αναφέρεται στην εργασία, αν οι μαθητές έπαιξαν με το 

παιχνίδι μεμονωμένα ή σε κάποιο περιβάλλον εργαστηρίου.  

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Δεν αναφέρεται αν πραγματοποιήθηκε ελεύθερης μορφής 

αξιολόγηση του παιχνιδιού, ή αν οι φοιτητές απάντησαν σε 

κάποιο ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο.  

Τρόπος Ανάλυσης 

 Τα ακατέργαστα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις 

απαντήσεις των μαθητών, υποβάλλονται σε στατιστική 

επεξεργασία και τα ποσοτικά αποτελέσματα των εμπειρικών 

μελετών θα παρουσιαστούν στο μέλλον. 

 Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα μικρό δείγμα των 

απαντήσεων που έλαβαν οι συγγραφείς από τους φοιτητές, 

καθώς επίσης και μερικά αποσπάσματα μεμονωμένων 

απαντήσεων.  

Συμπεράσματα 

 Από τις απαντήσεις των φοιτητών, υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις ότι το παιχνίδι μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες 

υπολογιστικής σκέψης των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

εισαγωγής τους στον προγραμματισμό.  

 Το παιχνίδι αποτέλεσε ένα κίνητρο για τους φοιτητές 
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προκειμένου να πειραματιστούν με τις διάφορες 

προγραμματιστικές δομές που υποστηρίζει. 

 Το σταδιακά αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού, 

ανάγκασε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν διάφορες 

δεξιότητες «Υπολογιστικής Σκέψης», προκειμένου να 

επιλύσουν τα επίπεδα του παιχνιδιού. 

 Διαπιστώθηκε ότι το παιχνίδι δεν υποστηρίζει ικανοποιητικά 

τον άξονα της «Συνεργασίας» που είναι μία από τις πέντε 

κατηγορίες δεξιοτήτων της «Υπολογιστικής σκέψης», 

σύμφωνα με τους συγγραφείς.  

 Αυτό σύμφωνα με τους συγγραφείς, εξηγείται από το 

γεγονός ότι το παιχνίδι σχεδιάστηκε πρωταρχικά, με στόχο 

την υποστήριξη της ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων 

των ατόμων που μαθαίνουν προγραμματισμό. 

 Οι συγγραφείς προτείνουν ως μία πιθανή βελτίωση που θα 

βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση, την προσαρμογή του 

παιχνιδιού για να είναι διαθέσιμο μέσω κοινωνικών δικτύων 

όπως π.χ μέσω Facebook. 

 

 4.4  Αξιολόγηση του Kodable 

 4.4.1 Η Μελέτη των Karadeniz et al. (2014)  

Αναφορά Εργασίας: Karadeniz, S., Samur, Y., Özden, M.Y.  (2014). Playing 

with Algorithms to Learn Programming: A Case Study on 5 Years Old Children,  9th 

International Conference on Information Technology and Applications (ICITA2014), 1 - 

4 July, 2014, Sydney, Australia , http://www.icita.org 

 

Σε αυτή την εργασία οι Karadeniz et al. (2014), παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

μίας μελέτης περίπτωσης για τη διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης και των βασικών 

προγραμματιστικών δομών, σε μία ομάδα μαθητών ηλικίας 5 ετών, αξιοποιώντας το 

παιχνίδι Kodable. Τα βασικά στοιχεία της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-7. 

 

http://www.icita.org/
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Πίνακας 4-7: Η μελέτη των Karadeniz et al. (2014) για το παιχνίδι «Kodable» 

Στόχος 

 Διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών και 

αλγοριθμικής σκέψης,  σε παιδιά ηλικίας 5 ετών, με την 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Kodable.  

Τόπος διεξαγωγής  Κωνσταντινούπολη – Τουρκία 

Φορέας στον οποίο 

έλαβε χώρα η μελέτη 

 Έλαβε χώρα σε  ένα δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα 

στο «Umraniye  Bahcesehir  College».  

Συμμετέχοντες 

 Μία ομάδα 25 μαθητών από δύο τάξεις του σχολείου. 

 Τα παιδιά ήταν ηλικίας 5 ετών, οπότε ήταν μαθητές 

νηπιαγωγείου. 

 Το φύλο των παιδιών δεν προσδιορίζεται στην εργασία. 

 Οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη γνώση πάνω στον 

προγραμματισμό. 

Χρονική διάρκεια  Τρεις εβδομάδες. 

Μεθοδολογία 

 Στην εργασία δεν αναφέρεται αν η εμπειρική μελέτη έγινε 

στα πλαίσια κάποιου μαθήματος ή αν ήταν μία πιλοτική 

εφαρμογή. 

 Η έρευνα περιελάμβανε πέντε φάσεις.: 

 Πρώτα έγινε μία εισαγωγή των μαθητών σε βασικές 

έννοιες προγραμματισμού όπου οι εκπαιδευτικοί 

εξήγησαν στα παιδιά τι είναι ένα πρόγραμμα και πώς 

δουλεύει. 

 Ακολούθησε η δραστηριότητα «My teacher is robot» 

μέσα στην τάξη, όπου τα παιδιά κλήθηκαν να 

καθοδηγήσουν τον εκπαιδευτικό να πιάσει ένα 

αντικείμενο μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας απλές 

εντολές όπως «προχώρα μπροστά», «στρίψε αριστερά», 

«στρίψε δεξιά». 

 Ακολούθησε η δραστηριότητα «My friend is robot», 

όπου οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν 

να καθοδηγήσουν τους συμμαθητές τους μέσα στη τάξη 

με τις ίδιες εντολές. 
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 Έπειτα τα παιδιά έπαιξαν το καθένα χωριστά με το 

παιχνίδι Kodable. Την πρώτη εβδομάδα έπαιξαν με την 

πρώτη ενότητα του παιχνιδιού (Δομή ακολουθίας), τη 

δεύτερη εβδομάδα με τη δεύτερη ενότητα (Δομή 

επιλογής) και την τρίτη εβδομάδα με την τρίτη ενότητα 

(Δομή επανάληψης).   

 Στην τελευταία φάση τα παιδιά αξιολογήθηκαν για τις 

γνώσεις που απέκτησαν με τρία ειδικά σχεδιασμένα 

φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ενότητα του παιχνιδιού 

που έπαιξαν. Μετά την ολοκλήρωση των φύλλων 

εργασίας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 

με τους εκπαιδευτικούς για πιθανές βελτιώσεις στις 

λύσεις τους. 

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Μέσω παρατήρησης, συμπληρώθηκαν από τους συγγραφείς 

δύο λίστες ελέγχου, μία για τη δεύτερη και μία για την τρίτη 

φάση, και επιπλέον καταγράφηκε ο χρόνος της κάθε ομάδας 

για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας της τρίτης φάσης.  

 Καταγράφηκαν τα αστέρια και η τελική βαθμολογία που 

συγκέντρωσαν οι μαθητές σε κάθε επίπεδο του παιχνιδιού 

Kodable. 

 Βαθμολογήθηκαν τα φύλλα εργασίας των μαθητών.  

Τρόπος Ανάλυσης 

 Δεν έγινε κάποια στατιστική ανάλυση. 

 Για την εξαγωγή συμπερασμάτων εκτιμήθηκαν τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν.  

Συμπεράσματα 

 Το παιχνίδι Kodable φάνηκε ιδιαίτερα διασκεδαστικό στους 

μαθητές. 

 Οι επιδόσεις των μαθητών στο παιχνίδι Kodable αλλά και 

στα φύλλα εργασίας ήταν πολύ καλές, με αποτέλεσμα οι 

συγγραφείς να θεωρούν ότι οι μαθητές κατανόησαν σε 

μεγάλο βαθμό την αλγοριθμική σκέψη και τις 

προγραμματιστικές δομές που διδάχθηκαν. 

 Οι μαθητές φάνηκε να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην 
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κατανόηση της δομής επανάληψης, όπου χρειάστηκαν και 

την περισσότερη υποστήριξη. 

 Ο συνδυασμός της κλασικής διδασκαλίας με τα βιωματικά 

παιχνίδια αλλά και με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού Kodable, φάνηκε ότι λειτούργησε θετικά στην 

κατανόηση των σχετικών εννοιών. 

 Προτείνεται από τους συγγραφείς, να δίνεται περισσότερος 

χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ενός 

παιχνιδιού, που έχουν να κάνουν με τη δομή επανάληψης.  

 

 4.4.2 Η Μελέτη των Κανδρούδη &  Μπράτιτση (2016) 

Αναφορά Εργασίας: Κανδρούδη, Μ., Μπράτιτσης, Θ. (2016). Διδάσκοντας 

Προγραμματισμό σε μικρές ηλικίες με φορητές συσκευές μέσω του παιχνιδιού Kodable 

και του ScratchJr: μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

«Διδακτική της Πληροφορικής», Ιωάννινα: ΕΤΠΕ. 23-25 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Οι Κανδρούδη και Μπράτιτσης τον Σεπτέμβριο του 2016 στο 8
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» που διεξήχθη στα Ιωάννινα, παρουσίασαν μία 

πιλοτική διδακτική παρέμβαση, που αφορούσε στη διδασκαλία βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών σε παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών, και η οποία περιελάμβανε 

το συνδυασμό του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Kodable και του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος προγραμματισμού ScratchJr. Τα βασικά σημεία της διδακτικής 

παρέμβασης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-8. 

 

Πίνακας 4-8: Η μελέτη των Κανδρούδη και Μπράτιτση (2016) για το παιχνίδι 

«Kodable» 

Στόχος 

 Διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών σε παιδιά 

ηλικίας 5 έως 7 ετών. 

 Διερεύνηση της επιρροής των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού.  

Τόπος διεξαγωγής  Δραπετσώνα – Πειραιάς 

Φορέας στον οποίο  Έλαβε χώρα στα Κέντρα Ελεύθερων Εκπαιδευτικών 
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έλαβε χώρα η μελέτη Εργαστηρίων «YES & YES more» που βρίσκονται στη 

Δραπετσώνα, στον Πειραιά. 

Συμμετέχοντες 

 Μία ομάδα 4 παιδιών. 

 Τα δύο παιδιά ήταν ηλικίας 7 ετών και τα άλλα δύο 5,5 ετών 

 Συμμετείχαν 3 αγόρια και 1 κορίτσι. 

 Οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη γνώση πάνω στον 

προγραμματισμό. 

Χρονική διάρκεια 
 Δύο εβδομάδες με καθημερινή απασχόληση μίας ώρας κατά 

το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2015. 

Μεθοδολογία 

 Πρόκειται για μία πιλοτική μελέτη που έγινε στα πλαίσια 

θερινής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών στο 

συγκεκριμένο κέντρο απασχόλησης. 

 Χρησιμοποιήθηκαν δύο τάμπλετ, ένα για κάθε ζευγάρι 

μαθητών. 

 Οι μαθητές αρχικά δεν χωρίστηκαν σε συγκεκριμένες 

ομάδες, όμως στην πορεία, επειδή τα 2 μεγαλύτερα παιδιά 

ανταποκρίνονταν καλύτερα σε σχέση με τα δύο μικρότερα, 

χωρίστηκαν μόνα τους σε  δύο ομάδες των δύο ατόμων η 

καθεμιά , σύμφωνα με την ηλικία τους. 

 Οι μαθητές αρχικά έπαιζαν με το παιχνίδι Kodable για να 

εισαχθούν σε μία νέα προγραμματιστική έννοια. Στη 

συνέχεια καλούνταν να δημιουργήσουν μία δική τους 

ιστορία στο ScratchJr αξιοποιώντας αντίστοιχες εντολές του 

παιχνιδιού, ενώ σε δεύτερη φάση η επιβλέπουσα 

εκπαιδευτικός τους ζητούσε να σχεδιάσουν κάτι 

συγκεκριμένο. 

 Κάποιες μέρες, η σειρά με την οποία οι μαθητές 

ασχολούνταν με τα δύο περιβάλλοντα αντιστρέφονταν, 

δηλαδή πρώτα καλούνταν να δημιουργήσουν στο ScrtachJr 

και έπειτα να παίξουν με το παιχνίδι Kodable.     

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη μέθοδο 

της παρατήρησης.  
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Τρόπος Ανάλυσης 

 Δεν έγινε κάποια στατιστική ανάλυση, μιας και το δείγμα 

ήταν μικρό. 

 H  μελέτη ήταν πιλοτική και η καταγραφή των δεδομένων 

έγινε με παρατήρηση. 

Συμπεράσματα 

 Το παιχνίδι Kodable βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν 

ευκολότερα τις προγραμματιστικές έννοιες, καθώς στη 

συνέχεια μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν με σχετική 

ευκολία στο περιβάλλον του SctratchJr,  αν και αρχικά δεν 

αντιλήφθηκαν ότι το Kodable, είναι ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι προγραμματισμού. 

 Το προηγούμενο συμπέρασμα, αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι όταν κλήθηκαν να προγραμματίσουν απ’ 

ευθείας στο ScratchJr, χωρίς να έχουν παίξει με την 

αντίστοιχη ενότητα του παιχνιδιού Kodable, δυσκολεύτηκαν 

ιδιαίτερα. 

 Ιδιαίτερα η διδασκαλία  πιο σύνθετων προγραμματιστικών 

εννοιών, όπως «η έννοια της επανάληψης»,  φάνηκε ότι 

ήταν ευκολότερη μέσω της αρχικής χρήσης του παιχνιδιού 

και στη συνέχεια της εφαρμογής της στο περιβάλλον του 

ScratchJr. 

 Το μικρό δείγμα βέβαια των συμμετεχόντων, δεν επιτρέπει 

τη γενίκευση των συμπερασμάτων. 

 Οι συγγραφείς, συμφωνούν ότι αξίζει να διερευνηθεί 

περαιτέρω, η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για 

τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μαθητές.  

 

 4.5  Συγκριτικές μελέτες παιχνιδιών 

 4.5.1 Η Μελέτη των Tihomir Orehovački και Snježana Babić (2015) για τα 

παιχνίδια Lightbot 2.0 & CodeCombat 

Αναφορά Εργασίας: Tihomir Orehovački  and Snježana Babić. (2015). 

Evaluating the quality of games designed for learning programming by students with 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Tihomir%20Orehova.AND..HSH.x010D;ki.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Snje.AND..HSH.x017E;ana%20Babi.AND..HSH.x0107;.QT.&newsearch=true
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different educational background: An empirical study, 38th International Convention on 

Information and Communication Technology, Electronics and Micro electronics 

(MIPRO), 25-29 May 2015, Opatija, Croatia, Page(s):963 – 968. DOI:  

http://ieeexplore.ieee.org/document/7160414/. 

 

Οι Tihomir Orehovački και Snježana Babić (2015), δημοσίευσαν μία εργασία 

στην οποία παρουσιάζουν μία συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών LightBot 2.0 και 

CodeCombat. Οι συγγραφείς καθόρισαν μία σειρά κριτηρίων αξιολόγησης και τα 

παιχνίδια αξιολογήθηκαν από φοιτητές δύο πανεπιστημίων της Κροατίας. Στον Πίνακα 

4-9 παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της εμπειρικής μελέτης των συγγραφέων.  

 

Πίνακας 4-9: Η μελέτη των Tihomir Orehovački και Snježana Babić (2015) για τα 

παιχνίδια Lightbot 2.0 & CodeCombat. 

Στόχος 

 H αξιολόγηση των δύο παιχνιδιών, βάσει 14 ποιοτικών 

χαρακτηριστικών τα οποία καθορίστηκαν από τους 

συγγραφείς. 

 Να προσδιοριστεί αν μαθητές με διαφορετικό γνωστικό 

υπόβαθρο στον προγραμματισμό, έχουν διαφορετική άποψη 

για την ποιότητα και την αξία των δύο εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, ύστερα από την ενασχόλησή τους με τα 

παιχνίδια. 

Τόπος διεξαγωγής  Κροατία. 

Φορέας στον οποίο 

έλαβε χώρα η μελέτη 

 Έλαβε χώρα σε  δύο Πανεπιστήμια της Κροατίας: 

 Πολυτεχνείο Rijeka 

 Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ 

Συμμετέχοντες 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 175 άτομα. 

 124 ήταν φοιτητές στο Πολυτεχνείο Rijeka (Polytechnic of 

Rijeka) – (φοιτητές POLYRI), εκ των οποίων: 

  οι 42 ήταν του «Τμήματος Πληροφορικής»  

 οι 30 του «Τμήματος της Επιχειρηματικότητας» 

 οι 52 του «Τμήματος Μεταφορών» 

 51 ήταν φοιτητές στη σχολή Οργάνωσης και 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7160414/
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Tihomir%20Orehova.AND..HSH.x010D;ki.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Snje.AND..HSH.x017E;ana%20Babi.AND..HSH.x0107;.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Tihomir%20Orehova.AND..HSH.x010D;ki.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Snje.AND..HSH.x017E;ana%20Babi.AND..HSH.x0107;.QT.&newsearch=true
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Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεπ – 

(φοιτητές FOI), εκ των οποίων: 

  οι 49 παρακολουθούσαν τα «Πληροφοριακά 

Συστήματα» (Informations Systems)  

 οι 2 παρακολουθούσαν τα «Επιχειρηματικά 

Συστήματα» (Business Systems)    

 Ο μέσος όρος ηλικίας όλων των φοιτητών ήταν περίπου 

στα 20 έτη. 

 Το φύλο των φοιτητών δεν αναφέρεται. 

 Oι φοιτητές του «FOI» είχαν παρακολουθήσει ένα μάθημα 

προγραμματισμού και θεωρούνται προχωρημένοι. 

 Οι φοιτητές «POLYRI» είχαν διδαχθεί μόνο κάποιες 

γενικές προγραμματιστικές έννοιες, λίγες εβδομάδες πριν 

την έναρξη της έρευνας, και ως εκ τούτου θεωρούνται 

αρχάριοι. 

Χρονική διάρκεια 
 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.   

Μεθοδολογία 

 Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασμένα pre-tests, post-tests. 

 Πριν παίξουν με το κάθε παιχνίδι, οι φοιτητές συμπλήρωναν 

ένα ερωτηματολόγιο (pre-use). 

 Οι φοιτητές έπαιζαν με κάθε παιχνίδι για 30 λεπτά. 

 Μετά το τέλος των 30 λεπτών, οι φοιτητές συμπλήρωναν 

ένα άλλο ερωτηματολόγιο (post-use). 

 Στην εργασία δεν αναφέρεται αν η εμπειρική μελέτη έγινε 

στα πλαίσια κάποιου μαθήματος ή αν ήταν μία πιλοτική 

εφαρμογή. 

 Στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα Likert (4 σημείων). 

Δεδομένα που 

καταγράφηκαν 

 Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές. 

 Δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών. 

Τρόπος Ανάλυσης 
 Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε στατιστική ανάλυση 

των ακατέργαστων δεδομένων που συλλέχθηκαν. 
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Συμπεράσματα 

 Από τις απαντήσεις, προέκυψαν αρκετά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των παιχνιδιών: 

 Η πλειοψηφία των φοιτητών «FOI» έκρινε το γραφικό 

περιβάλλον και των 2 παιχνιδιών αρκετά ελκυστικό, με το 

παιχνίδι «Codecombat» να υπερτερεί του «LightBot 2.0». 

 Μεγάλη πλειοψηφία και των δύο ομάδων φοιτητών 

χαρακτήρισε και τα 2 παιχνίδια αρκετά αξιόπιστα, χωρίς 

να παρουσιάζουν ιδιαίτερα λάθη και σφάλματα κατά την 

εκτέλεση, με το παιχνίδι LightBot 2.0 να υπερτερεί του 

Codecombat. 

 Μεγάλη πλειοψηφία και των δύο ομάδων φοιτητών, 

θεωρεί ότι και τα δύο παιχνίδια έχουν ικανοποιητικό 

βαθμό αυξανόμενης δυσκολίας,  με τις δραστηριότητες του 

παιχνιδιού Lightbot 2.0 να θεωρούνται πιο δύσκολες από 

αυτές του Codecombat.   

 Οι φοιτητές «POLYRI», θεωρούν ότι και τα δύο παιχνίδια 

παρέχουν ικανοποιητική ανατροφοδότηση στον παίκτη με 

το παιχνίδι Codecombat να υπερτερεί σημαντικά του 

«LightBot 2.0», ενώ μόλις το 51.4% των φοιτητών 

«POLYRI» θεωρεί ότι το παιχνίδι Lightbot 2.0 παρέχει 

ανατροφοδότηση σχετικά με την ακρίβεια – ποιότητα της 

λύσης. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των «POLYRI» φοιτητών, 

έκρινε πολύ ικανοποιητική την βοήθεια που παρέχουν τα 

παιχνίδια στον παίκτη.  

 Μεγάλη πλειοψηφία των  «POLYRI» φοιτητών, θεωρεί ότι 

τα παιχνίδια τους βοήθησαν στην κατανόηση 

προγραμματιστικών εννοιών.  

 Μεγάλη πλειοψηφία των «POLYRI» φοιτητών, θεωρεί ότι 

το LightBot 2.0 διατήρησε την προσοχή των φοιτητών στο 

παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Από την άλλη, παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις των 2 

ομάδων φοιτητών σχετικά με την ποιότητα των 2 παιχνιδιών 
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σε αρκετά χαρακτηριστικά, όπως: 

 Στο πόσο εύκολο ήταν για κάποιον να μάθει πώς να λύνει 

μία δραστηριότητα του παιχνιδιού. 

 Στην ελάχιστη προσπάθεια που απαιτεί το κάθε παιχνίδι. 

 Στο βαθμό δυσκολίας κάθε παιχνιδιού. 

 

 

 4.5.2 Η Μελέτη των Lieve Laporte and Bieke Zaman (2016) 

Αναφορά Εργασίας: Lieve Laporte and Bieke Zaman. 2016. Informing Content-

driven Design of Computer Programming Games: a Problems Analysis and a Game 

Review. In Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction 

(NordiCHI '16). ACM, New York, NY, USA,  Article 61 , 10 pages. DOI: 

https://doi.org/10.1145/2971485.2971499 

 

Στόχος Εργασίας: 

 Ο στόχος των συγγραφέων αυτής της μελέτης,  ήταν να καθορίσουν ποια είναι 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές και πως αυτά τα 

προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσα στα εκπαιδευτικά παιχνίδια προγραμματισμού. 

Επιπλέον, εξετάζουν πως η έρευνά τους θα μπορούσε να συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός πλαισίου σχεδίασης, ειδικά για παιχνίδια σχετικά με τον 

προγραμματισμό. 

 

Μεθοδολογία: 

1. Συγκέντρωσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι 

προγραμματιστές. 

2. Ανέλυσαν 19 παιχνίδια για να δουν αν και σε ποιο βαθμό το καθένα 

αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. 

3. Ενοποίησαν τα πορίσματα των 2 μελετών με στόχο να συμβάλλουν στη 

διαδικασία ανάλυσης και σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

προγραμματισμού, από την οπτική γωνία του μαθησιακού περιεχομένου. 
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Για να εντοπίσουν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι 

προγραμματιστές, αρχικά έγινε μία αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στη 

συνέχεια έκαναν μία ημερίδα στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πληροφορικής, που 

είχαν εμπειρία στη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μαθητές ηλικίας 7 -18 ετών. 

Εντοπίστηκαν 10 διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

αρχάριοι προγραμματιστές και ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες.  

Στον Πίνακα 4-10 παρουσιάζονται οι κατηγορίες προβλημάτων των αρχάριων 

προγραμματιστών που εντόπισαν οι συγγραφείς, οι τρεις ομάδες στις οποίες χωρίστηκαν 

τα προβλήματα και μία σύντομη περιγραφή κάθε κατηγορίας προβλημάτων. 

 

Πίνακας 4-10: Βασικές κατηγορίες προβλημάτων αρχάριων προγραμματιστών 

Laporte and Zaman (2016) 

Ομάδα 

προβλημάτων 

Κατηγορίες 

προβλημάτων 

Περιγραφή 

Διαδικαστικές 

Συνιστώσες 

(PROCESS 

COMPONENTS) 

Design of 

Solution 

Αναφέρεται στην αδυναμία σχεδίασης 

μίας λύσης, ως ένα σύνολο από 

απλούστερα προβλήματα. 

Implementation 

of programming 

constructs 

Αναφέρεται στη αδυναμία σωστής 

υλοποίησης και χρήσης των 

προγραμματιστικών δομών. 

Evaluation of 

Program 

Αναφέρεται στη δυσκολία των 

αρχάριων προγραμματιστών σχετικά με 

τον εντοπισμό και τη διόρθωση 

σφαλμάτων στον κώδικα.  

Γνωστικές 

Συνιστώσες 

(COGNITIVE 

COMPONENTS) 

Syntax 

Αναφέρεται στα συντακτικά λάθη που 

ταλαιπωρούν τους μαθητές, γεγονός 

που οφείλεται πολλές φορές και στην 

ελλιπή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Η χρήση μίας γλώσσας 

προγραμματισμού που αποκρύπτει τις 

λεπτομέρειες σύνταξης, θα μπορούσε 

να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. 

Knowledge 

Αναφέρεται στην αδυναμία των 

αρχάριων προγραμματιστών να 

γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες των 

προγραμματιστικών δομών, με 

αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν να 
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αξιοποιήσουν την προηγούμενη γνώση 

που απέκτησαν.  

Mental Models 

Αναφέρεται στην έλλειψη νοητικών 

μοντέλων σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του υπολογιστή, κάτι που 

οδηγεί σε προβλήματα στον 

προγραμματισμό. 

Problem 

Solving 

Strategies 

Αναφέρεται στη δυσκολία των 

μαθητών να χρησιμοποιήσουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων σχετικών  με τον 

προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να 

χρειάζονται συχνά οδηγίες βήμα – 

βήμα για την επίλυση προβλημάτων.  

Mapping 

Αναφέρεται στη αδυναμία των 

μαθητών να αναπαραστήσουν 

προβλήματα του πραγματικού κόσμου 

σε κώδικα στον υπολογιστή. 

Συναισθηματικές 

Συνιστώσες 

(AFFECTIVE 

COMPONENTS) 

Attitude 

Αναφέρεται στη στάση των μαθητών 

στην περίπτωση που έρχονται 

αντιμέτωποι με ένα λάθος, κατά την 

οποία προσπαθούν να το διορθώσουν 

με τη μέθοδο των συνεχών δοκιμών, 

χωρίς να βάζουν τον εαυτό τους να 

σκεφτεί. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, 

οι μαθητές δεν επιμένουν στην εύρεση 

της αιτίας του λάθους, αλλά 

ικανοποιούνται από μία λύση η οποία 

ενδεχομένως να δουλεύει από τύχη. 

Motivation 

Αναφέρεται στο συχνό φαινόμενο, οι 

νέοι προγραμματιστές να βρίσκουν 

αρκετά βαρετή τη διαδικασία του 

προγραμματισμού, γιατί αυτό που 

δημιουργούν, δεν είναι κάποιο τελικό 

προϊόν που σχετίζεται με τον 

πραγματικό κόσμο. 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η δεύτερη φάση στην οποία εντοπίστηκαν παιχνίδια 

που διδάσκουν βασικές προγραμματιστικές έννοιες. Επιλέχθηκαν 19 παιχνίδια από το 

2000 έως το 2015, με κριτήριο τη συχνότητα ενημέρωσης των παιχνιδιών από τους 

δημιουργούς και την ελεύθερη διαθεσιμότητά τους. 
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 Έπειτα, οι συγγραφείς έπαιξαν με τα παιχνίδια προκειμένου να μπορέσουν να τα 

αξιολογήσουν. Με κάθε παιχνίδι έπαιξαν δύο φορές, όπου τη δεύτερη φορά σημείωναν 

για κάθε παιχνίδι κατά πόσο αντιμετωπίζει ή λαμβάνει υπόψη του τις διάφορες 

κατηγορίες προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Κάθε παιχνίδι βαθμολογήθηκε σε κάθε 

κατηγορία προβλημάτων ως εξής: 

 (-) που σημαίνει ότι το παιχνίδι δε λαμβάνει υπόψη την κατηγορία προβλήματος 

 (+) που σημαίνει ότι το παιχνίδι ασχολείται με την κατηγορία προβλήματος σε 

μέτριο βαθμό  

 (++) που σημαίνει ότι το παιχνίδι εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην κατηγορία 

προβλήματος 

 

Η τελική βαθμολογία των παιχνιδιών παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-1, με το 

χρώμα των κελιών να αντιστοιχεί στη βαθμολογία που έλαβε κάθε παιχνίδι σε κάθε 

κατηγορία. Το λευκό χρώμα σημαίνει ότι έλαβε βαθμό (-), το ανοιχτό γκρι σημαίνει ότι 

το παιχνίδι πήρε βαθμό (+) και το σκούρο γκρι σημαίνει ότι το παιχνίδι πήρε βαθμό (++). 

 

Εικόνα 4-1: Κατάταξη παιχνιδιών προγραμματισμού και προβλημάτων μάθησης 

αρχάριων προγραμματιστών (Laporte and Zaman (2016)) 

 

Συμπεράσματα 

 Τα προβλήματα μάθησης που σχετίζονται περισσότερο με τον τομέα του 

προγραμματισμού (Mapping, Problem Solving και Syntax - Ζώνη Α) 

αντιμετωπίζονται ελάχιστα από τα περισσότερα παιχνίδια, ενώ προβλήματα 
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μάθησης που συναντώνται σε περισσότερους τομείς (Evaluation of program, 

Implementation of programming constructs, Design of solution - Ζώνη Β), 

αντιμετωπίζονται από τα περισσότερα παιχνίδια σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 Οι κατηγορίες προβλημάτων Knowledge, Mental models (cognitive components) 

και Attitude, Motivation (affective components), βρίσκονται υψηλότερα στην 

κατάταξη (Ζώνη C), επειδή τα περισσότερα παιχνίδια αντιμετωπίζουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό αυτού του είδους τα προβλήματα.  

 Τα παιχνίδια που κατατάσσονται στη Ζώνη D (υψηλότερη κατάταξη), είναι αυτά 

που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες κατηγορίες προβλημάτων σε ικανοποιητικό 

βαθμό αλλά είναι λίγα. Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια, βρίσκεται και το παιχνίδι 

Kodable, το οποίο αξιολογήθηκε και παρουσιάστηκε σε αυτή τη Διπλωματική.   

 Όσον αφορά στη Σχεδίαση – Υλοποίηση – Εκσφαλμάτωση (Process Components), 

τα παιχνίδια αντιμετωπίζουν αυτή την κατηγορία προβλημάτων από μια γενική 

οπτική γωνία χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες (π.χ λεπτομέρειες σύνταξης). 

 Για την παροχή κινήτρων, ανατροφοδότησης αλλά και νοητικών μοντέλων στο 

μαθητή, τα παιχνίδια χρησιμοποιούν διάφορα από τα συνηθισμένα τυπικά  

χαρακτηριστικά τους (π.χ σκορ, ελκυστικός εικονικός κόσμος). 

 Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιχνίδια δεν παρέχουν επαρκή υποστήριξη 

στον παίκτη, ιδιαίτερα στη περίπτωση των δύσκολων επιπέδων. Επιτρέπουν βέβαια 

στον παίκτη να διορθώσει τα λάθη με τη μέθοδο των συνεχών δοκιμών, αλλά όπως 

διαπιστώθηκε στη μελέτη αυτή, η πρακτική αυτή ανάγεται σε ένα από τα 

προβλήματα των αρχάριων προγραμματιστών, γιατί με τη μέθοδο των συνεχών 

δοκιμών, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα την αιτία που προκαλεί το λάθος 

και επιπλέον, δυσκολεύονται να αναζητήσουν μόνοι τους βοήθεια για τη λύση, π.χ 

στο Διαδίκτυο. 

 Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι εξειδικευμένα προβλήματα σχετικά με τον 

προγραμματισμό, δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά από τα περισσότερα 

παιχνίδια, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας μάθησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του 

προγραμματισμού. 

 Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προγραμματισμού δεν 

έχουν ενσωματωθεί ευρέως στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιούνται κυρίως ατομικά από διάφορους χρήστες στα πλαίσια της 
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ψυχαγωγίας τους. Επομένως, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να διερευνηθεί η 

αξιοποίηση των παιχνιδιών στη διδακτική πράξη.  

 Τα παιχνίδια LightBot 2.0 και Kodable, που αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν σε 

αυτή τη διπλωματική εργασία, κατατάσσονται σχετικά υψηλά σε αυτή τη μελέτη, 

αντιμετωπίζοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τις περισσότερες κατηγορίες 

προβλημάτων που εντοπίστηκαν από τους συγγραφείς. 

 4.6  Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η «Υπολογιστική Σκέψη» (Computational 

Thinking), αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα σημαντικό σύνολο δεξιοτήτων τόσο για τους 

μαθητές της επιστήμης των υπολογιστών όσο και για μαθητές άλλων κλάδων (Gouws et 

al., 2013). Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων «Υπολογιστικής Σκέψης» και η εκμάθηση βασικών προγραμματιστικών 

εννοιών, είναι μέσω των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Kazimoglu et al., 2012). 

Από την ανάλυση των σχετικών μελετών που εντοπίστηκαν και οι οποίες 

παρουσιάζουν αποτελέσματα εμπειρικών εφαρμογών παιχνιδιών προγραμματισμού στη 

διδακτική πράξη, αλλά και από τις σχετικές εργασίες στις οποίες έγινε αξιολόγηση ή 

εκτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας κάποιων παιχνιδιών προγραμματισμού, προκύπτουν 

τα εξής συμπεράσματα: 

 Ο αριθμός των εμπειρικών μελετών που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στη διδακτική πράξη, είναι 

περιορισμένος. Βάσει της έρευνας που έγινε σε αυτή την εργασία, βρέθηκαν 

εμπειρικές εφαρμογές στη διδακτική πράξη μόνο για τα παιχνίδια «Lightbot 

1.0», «Lightbot 2.0», «Program Your Robot», «Kodable» και 

«CodeCombat» (Το παιχνίδι «CodeCombat» δεν αξιολογήθηκε σε αυτή τη 

Διπλωματική εργασία. Παρόλα αυτά, αναφέρεται σε αυτό το σημείο, επειδή 

χρησιμοποιήθηκε σε μία συγκριτική μελέτη με το παιχνίδι «Lightbot 2.0»).   

Επομένως, προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης ενός παιχνιδιού 

προγραμματισμού  στην διδακτική πράξη.  

 Στις εμπειρικές μελέτες που εντοπίστηκαν, συνήθως γίνεται αρχικά η χρήση 

του παιχνιδιού από τους μαθητές, και στη συνέχεια ακολουθεί η συμπλήρωση 

σχετικών ερωτηματολογίων ή φύλλων εργασίας. Τα δεδομένα που 

συλλέγονται, υποβάλλονται συνήθως σε στατιστική επεξεργασία και βγαίνουν 
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τα σχετικά συμπεράσματα. Στις δύο εμπειρικές μελέτες που εντοπίστηκαν για 

το παιχνίδι «Kodable», δε γίνεται κάποια στατιστική ανάλυση δεδομένων, και 

τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη βαθμολόγηση των σχετικών φύλλων 

εργασίας και την καταγραφή των επιδόσεων των μαθητών στις σχετικές 

δραστηριότητες. Στη μία περίπτωση μάλιστα, η συλλογή των δεδομένων έγινε 

με τη μέθοδο της παρατήρησης, εξαιτίας του μικρού δείγματος των μαθητών, 

αλλά και της μικρής ηλικίας των συμμετεχόντων. Επιπλέον, στην εργασία 

όπου έγινε συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών «Ligthbot 2.0» και 

«CodeCombat», υπήρχαν και ειδικά «pre tests» και «post tests».  

 Στις περιπτώσεις που δεν έγινε χρήση του παιχνιδιού στην διδακτική πράξη, 

όπως στην εργασία των Gouws et al. (2013), για το παιχνίδι LightBot 1.0  και 

των Laporte and Zaman (2016), στην οποία έγινε συγκριτική αξιολόγηση 19 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι ερευνητές καθόρισαν ένα σύνολο κριτηρίων 

αξιολόγησης και στη συνέχεια δοκίμασαν τα παιχνίδια μόνοι τους, 

προκειμένου να καθορίσουν τον βαθμό στον οποίο τα παιχνίδια ικανοποιούν 

τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης. Αντίστοιχη μεθοδολογία εφαρμόστηκε και 

σε αυτή τη διπλωματική εργασία, στην οποία προκειμένου να αξιολογηθούν 

τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που εντοπίστηκαν, καθορίστηκαν κριτήρια 

αξιολόγησης και έπειτα έγινε πειραματισμός με κάθε παιχνίδι από τον 

συγγραφέα. 

 Η στρατηγική της μάθησης που βασίζεται στη χρήση ενός παιχνιδιού (Game 

Based Learning) ως μέρος της διδασκαλίας, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει 

μία παιδαγωγική προσέγγιση που συμβάλλει στην εκμάθηση και κατανόηση 

βασικών προγραμματιστικών εννοιών. Αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι 

στις περισσότερες εμπειρικές μελέτες στις οποίες έγινε χρήση εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι το παιχνίδι τους 

βοήθησε στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στις εμπειρικές μελέτες, συμφώνησαν ότι 

τα παιχνίδια αύξησαν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, και έκαναν το 

μάθημα πιο διασκεδαστικό.  

 Στις περισσότερες εμπειρικές μελέτες που εντοπίστηκαν, η ηλικία των 

συμμετεχόντων ήταν άνω των 12 ετών. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι θα 
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μπορούσε να διερευνηθεί περισσότερο η εκπαιδευτική αξία ενός παιχνιδιού 

προγραμματισμού σε μαθητές μικρότερης ηλικίας. 

 Τα περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια προγραμματισμού, έχουν ως κύριο 

στόχο την κατανόηση βασικών προγραμματιστικών δομών. Συνήθως 

καλύπτουν έννοιες όπως:  

 η «Δομή ακολουθίας» (Σειριακή εκτέλεση εντολών) 

 η «Δομή επιλογής» (Απλή Αν, Σύνθετη δομή επιλογής και Δομή 

πολλαπλών επιλογών ή Εμφωλευμένων Αν) 

 η «Δομή επανάληψης» (Εντολές «for», «repeat until», «while») 

 οι «Συναρτήσεις» 

Πιο σύνθετες προγραμματιστικές έννοιες π.χ δομές δεδομένων, μεταβλητές, 

διαχείριση μνήμης, δεν καλύπτονται από αυτά τα παιχνίδια και ενδεχομένως 

να απαιτούνται άλλου είδους παιχνίδια πιο περίπλοκα, και εμπλουτισμένα με 

περισσότερες δραστηριότητες προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό. Θα 

είχε ενδιαφέρον να καταγραφεί η άποψη των μαθητών, σχετικά με τη 

χρήση ενός πιο σύνθετου εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη. 

 Επιπλέον, η «Υπολογιστική Σκέψη» διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα σε 

ελάχιστες περιπτώσεις και δεν έχει μελετηθεί ακόμη σε βάθος, ο τρόπος με 

τον οποίο  θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών (Gouws et al., 2013). Επειδή η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

«Υπολογιστικής Σκέψης» και η εκμάθηση βασικών προγραμματιστικών 

εννοιών, μπορεί να υποστηριχθεί μέσω των ψηφιακών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών (Kazimoglu et al., 2012), θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα διάφορα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών προγραμματισμού, τα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
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 5 Πρόταση αξιοποίησης εκπαιδευτικού παιχνιδιού  

 5.1  Το παιχνίδι «Run Marco» 

Το παιχνίδι αυτό επιλέχθηκε προκειμένου να γίνει μία πρόταση αξιοποίησης του 

στη διδακτική πράξη, επειδή από τη συγκριτική αξιολόγηση που έγινε, προκύπτει ότι  

υπερέχει σε αρκετούς τομείς.  

Κατ’ αρχήν, το παιχνίδι υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, που είναι ένα 

χαρακτηριστικό που προσφέρουν μόνο τέσσερα από τα εννέα παιχνίδια που 

αξιολογήθηκαν (Run Marco, CodeMonkey, Lightbot Hour of Code, Getcoding) και 

επιπλέον, από τη συγκριτική αξιολόγηση, προέκυψε ότι είναι προσαρμοσμένο κυρίως 

για τις ηλικίες των παιδιών του δημοτικού (6 έως 12 ετών). Ο εικονικός κόσμος του 

παιχνιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον, με έντονα, ζωηρά χρώματα και 

κρίνεται ότι είναι αντιπροσωπευτικός για μαθητές δημοτικού.  

To παιχνίδι «Run Marco» όπως και το παιχνίδι «Rapid Router», καλύπτει τις 

περισσότερες βασικές προγραμματιστικές έννοιες σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια, 

ενώ στο μέλλον πρόκειται να καλύψει και άλλες έννοιες, όπως η έννοια των 

μεταβλητών, η έννοια των δομών δεδομένων, οι συναρτήσεις, οι λογικές συνθήκες, οι 

διαδικασίες, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς και στους 

μαθητές.   

Οι έννοιες που καλύπτονται έχουν αναφερθεί στην αναλυτική αξιολόγηση του 

παιχνιδιού και επαναλαμβάνονται σύντομα στον Πίνακα 5-1. 

Πίνακας 5-1: Ενότητες και έννοιες που καλύπτονται στο Run Marco! 

α/α Ενότητα Περιεχόμενο Αριθμός 

δραστηριοτήτων 

1 Sequence of Commands Ακολουθιακή εκτέλεση 

εντολών 
9 

2 Iteration (Repeat Times) Επανάληψη με συγκεκριμένο 

αριθμό επαναλήψεων 
10 

3 Iteration II (Repeat While) Επανάληψη με άγνωστο αριθμό 

επαναλήψεων 
3 

4 Conditions (Simple If) Δομή επιλογής If 8 

5 Conditions II (If/Else) Δομή επιλογής If-Else 3 

6 Conditions III (Nested If) Εμφωλευμένη Δομή επιλογής 

(Εμφωλευμένα Αν) 
3 

 

Επιπλέον, το παιχνίδι περιλαμβάνει ένα σύνολο 36 δραστηριοτήτων, που είναι 

ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς επιπέδων μεταξύ των παιχνιδιών που 
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αξιολογήθηκαν, κατατάσσοντας το παιχνίδι, τρίτο κατά σειρά, όσον αφορά στο πλήθος 

των δραστηριοτήτων. Τις περισσότερες δραστηριότητες έχει το παιχνίδι «Rapid Router» 

(109 συνολικά) και ακολουθεί το παιχνίδι «Kodable», με 40 δραστηριότητες.  

Το παιχνίδι κρίνεται συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού, 

όπου οι μαθητές διδάσκονται τον προγραμματισμό στις δύο τελευταίες τάξεις του 

Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’) και σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας (βλέπε Παράρτημα Α), 

καλούνται να γνωρίζουν τη δομή ακολουθίας, τη δομή επιλογής, τη δομή επανάληψης 

και την έννοια των διαδικασιών. Το παιχνίδι στην τρέχουσα έκδοσή του, δεν καλύπτει 

μόνο την έννοια της διαδικασίας, κάτι που αναμένεται να γίνει όμως σε επόμενη έκδοση, 

όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα του παιχνιδιού, είναι η δυνατότητα που προσφέρει στον 

εκπαιδευτικό, να κάνει δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να 

δημιουργήσει τις δικές του τάξεις, στις οποίες μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρακολουθεί και την πορεία των 

μαθητών σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των 

μαθητών, υπάρχει επιπλέον και στα παιχνίδια  «Rapid Router», «Codemonkey» και 

«Kodable». 

Επιπλέον, σε επόμενη έκδοση του παιχνιδιού, θα δίνεται η δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να δημιουργεί τα δικά του επίπεδα, μέσω ενός εργαλείου σχεδίασης 

επιπέδων, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μπορεί να δημιουργεί μαθήματα 

κατάλληλα προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών του. Η 

δυνατότητα αυτή υπάρχει και στα παιχνίδια «Rapid Router» και «LightBot 2.0». 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση, προτείνεται η χρήση του παιχνιδιού στους 

μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού στα πλαίσια του άξονα «Προγραμματίζω 

τον υπολογιστή» του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που εντάσσεται στην ενότητα 

«Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ» (Παράρτημα Α). Βέβαια το 

παιχνίδι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές της Δ΄ δημοτικού, ανάλογα με 

το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο, περιλαμβάνει έξι 

ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, σύμφωνα με τις ενότητες του παιχνιδιού «Run 

Marco». Κάθε σχέδιο μαθήματος συνοδεύεται από ένα «Φύλλο Εργασίας» που 

περιλαμβάνει ασκήσεις σχετικές με το παιχνίδι και το οποίο οι μαθητές το 

συμπληρώνουν με μολύβι και όχι ηλεκτρονικά. Επιπλέον, κάθε σχέδιο μαθήματος 
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συνοδεύεται και από ένα βοηθητικό «Φύλλο Οδηγιών», το οποίο παρέχει οδηγίες για την 

επίλυση κάθε επιπέδου του παιχνιδιού. 

Στο Παράρτημα Α, παρουσιάζονται οι οδηγίες διδασκαλίας Δημοτικού,  που 

αφορούν στο μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για το 

Σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Φ20/1835/222136/Δ1/28-12-2016 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται οι άξονες των μαθησιακών στόχων για την Ε’ και Στ’ τάξη του 

Δημοτικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον άξονα Προγραμματίζω τον υπολογιστή 

και για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’). 

Στο Παράρτημα Β, επισυνάπτονται όλα τα «Φύλλα Εργασίας» για τα οποία 

γίνεται αναφορά μέσα στα σχέδια μαθήματος που παρουσιάζονται στην επόμενη 

ενότητα, ενώ στο Παράρτημα Γ επισυνάπτονται όλα τα «Υποστηρικτικά Φύλλα 

Οδηγιών», για τα οποία επίσης γίνεται αναφορά μέσα στα σχέδια μαθήματος. 
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 5.2  Σχέδια μαθήματος 

 5.2.1 Σχέδιο μαθήματος 1: Εισαγωγή στη δομή ακολουθίας 

Στόχοι: 

• Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της ακολουθιακής εκτέλεσης εντολών 

• Να καταλάβουν την έννοια του αλγορίθμου 

• Να καταλάβουν την έννοια του προγράμματος 

• Να διατυπώνουν απλές εντολές με προκαθορισμένο τρόπο 

• Να μπορούν να δημιουργούν απλούς αλγορίθμους – προγράμματα 

• Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε υποπροβλήματα 

• Να εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων σε έτοιμα 

προγράμματα 

• Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία έτοιμων προγραμμάτων που τους δίνονται 

Υλικό Εντολές 

 Επίπεδα 1-9 

 Διαθέσιμος βιντεοπροβολέας 

 Φύλλο Εργασίας 1.1 

 

 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει λύσει τα 9 πρώτα επίπεδα του παιχνιδιού. 

Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές αν έχουν ακούσει τη έννοια «Αλγόριθμος» 

και δίνει τον ορισμό στους μαθητές γράφοντάς τον στον πίνακα. Ένας ενδεικτικός 

ορισμός μπορεί να είναι ο εξής: Αλγόριθμος είναι ένα σύνολο από βήματα (ενέργειες), 

που όταν εκτελεστούν λύνουν ένα πρόβλημα. Στη συνέχεια ρωτάει τους μαθητές αν 

γνωρίζουν την έννοια  «Πρόγραμμα» και δίνει τον ορισμό, γράφοντάς τον στον πίνακα. 

Ένας ενδεικτικός ορισμός μπορεί να είναι ο εξής: Πρόγραμμα είναι ένας αλγόριθμος 

που έχει γραφεί με τέτοιο τρόπο (έχει κωδικοποιηθεί σε μία άλλη μορφή), ώστε να 

μπορεί να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή. Στο σημείο αυτό εξηγεί στους μαθητές ότι 

ένας αλγόριθμος μπορεί να μετατραπεί σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να το εκτελέσει 

ένας υπολογιστής. 
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Εξηγεί στους μαθητές ότι ο υπολογιστής εκτελεί προγράμματα που τα έχουν 

γράψει άνθρωποι – προγραμματιστές, χρησιμοποιώντας μία γλώσσα προγραμματισμού. 

Αναφέρει παραδείγματα γλωσσών προγραμματισμού και εξηγεί στους μαθητές ότι για 

να γράψουμε ένα πρόγραμμα, πρέπει να γνωρίζουμε μία γλώσσα προγραμματισμού και 

ότι η διαδικασία εκμάθησης μίας γλώσσας προγραμματισμού, μοιάζει με τη διαδικασία 

εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας.  

Στη συνέχεια εισάγει τους μαθητές στο παιχνίδι μέσω του οποίου θα μάθουν τα 

βασικά στοιχεία του προγραμματισμού. Στο παιχνίδι αυτό, οι εντολές αντιστοιχούν σε 

τουβλάκια που τα ενώνουμε το ένα κάτω από το άλλο και όλα μαζί δημιουργούν το 

τελικό πρόγραμμα. 

Σε αυτό το παιχνίδι καλούμαστε να προγραμματίσουμε έναν ήρωα ώστε να 

μπορέσει να κινηθεί πάνω σε ένα μονοπάτι. Οι εντολές που γράφουμε εκτελούνται από 

τον υπολογιστή ο οποίος κατευθύνει  τον ήρωα πάνω σε ένα μονοπάτι. 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές ότι το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε 36 

διαφορετικά επίπεδα δείχνοντάς τους την Εικόνα 5-1. 

 

Εικόνα 5-1: Αριθμός επιπέδων Run Marco 

Εξηγεί σύντομα το σενάριο του παιχνιδιού στους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα τους 

δείχνει το σύντομο βίντεο του παιχνιδιού (Εικόνα 5-2), πατώντας στο μπλε εικονίδιο της 

Εικόνας 5-1. 

 

Εικόνα 5-2: Εισαγωγικό βίντεο σεναρίου παιχνιδιού Run Marco 
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Ενημερώνει τους μαθητές,  ότι πρέπει να βοηθήσουν τον ήρωα του παιχνιδιού 

(τον «Marco» ή την «Sophia») που έχει χαθεί μέσα στη ζούγκλα, προκειμένου να φτάσει 

πάλι στους φίλους του. 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην πρώτη δραστηριότητα του παιχνιδιού 

και τους εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά  της γραφικής διασύνδεσης.   

 

 

Εικόνα 5-3: Πρώτο επίπεδο παιχνιδιού Run Marco 

 

Το πρώτο επίπεδο είναι πολύ απλό. Η λύση του φαίνεται στην  Εικόνα 5-3. 

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συντάσσουμε το πρόγραμμα 

στο παιχνίδι, και ολοκληρώνει το πρώτο επίπεδο. Στη συνέχεια δείχνει στους μαθητές 

πώς μπορούν να προχωρήσουν στο δεύτερο επίπεδο πατώντας στο πράσινο βελάκι της 

οθόνης που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-4 και εξηγεί τι σημαίνουν τα τρία αστέρια που 

έλαβε για τη λύση που έδωσε. 

 

Εικόνα 5-4: Οθόνη μετά την ολοκλήρωση επιπέδου στο παιχνίδι Run Marco 
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Ώρα για παιχνίδι (15 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να παίξουν με τα επίπεδα 2 έως 9 για 

να μπορέσουν να κατανοήσουν την έννοια της σειριακής εκτέλεσης εντολών. Μόλις 

ολοκληρώσουν και το 9
ο
 επίπεδο, τους μοιράζει το Φύλλο Εργασίας 1.1 (Παράρτημα 

Β), το οποίο συμπληρώνεται από τους μαθητές με μολύβι. 
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 5.2.2 Σχέδιο μαθήματος 2: Δομή επανάληψης για προκαθορισμένο αριθμό 

επαναλήψεων- Iteration  (Repeat Times) – Εμφωλευμένες δομές επανάληψης 

Στόχοι: 

• Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της δομής επανάληψης για 

προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων 

• Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε απλούστερα υποπροβλήματα 

• Να αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αναγκαιότητα της επαναληπτικής εκτέλεσης 

εντολών 

• Να μπορούν να εντοπίσουν εντολές που επαναλαμβάνονται (μοτίβα), σε ένα 

τμήμα κώδικα  

• Να επιζητούν τη βέλτιστη λύση ενός προβλήματος κάνοντας συνεχείς δοκιμές 

και βελτιώσεις σε ένα πρόγραμμα 

• Να μπορούν να χρησιμοποιούν εμφωλευμένες δομές επανάληψης 

• Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία έτοιμων προγραμμάτων που τους δίνονται 

Υλικό Εντολές 

 Επίπεδα 10-19 

 Διαθέσιμος βιντεοπροβολέας 

 Φύλλο Εργασίας 2.1 

 Φύλλο Οδηγιών 2.1 

 

 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει λύσει τα επίπεδα 10-19 του παιχνιδιού. 

Εισαγωγή (5 λεπτά). 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

υπολογιστή που τον κάνει να διαφέρει από τον άνθρωπο, είναι η δυνατότητα του να 

εκτελεί ενέργειες επαναληπτικά, με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να κουράζεται. Αναφέρει 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή όπου καλούμαστε να κάνουμε επαναληπτικά 

διάφορες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουμε μία διαδικασία. 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην 10
η
  δραστηριότητα του παιχνιδιού 

(More steps with less instructions) και τους εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της εντολής 

«επανάλαβε Χ φορές», που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-5. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

τη δομή επανάληψης «for», που χρησιμοποιείται για προκαθορισμένο αριθμό 

επαναλήψεων.  
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Εικόνα 5-5: Η εντολή «επανάλαβε Χ φορές» 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι η λύση του επιπέδου περιλαμβάνει την 

επαναληπτική χρήση της εντολής «προχώρα μπροστά» για οκτώ φορές. Επομένως, 

αντί να γράψουμε την εντολή οκτώ φορές, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε την 

εντολή «επανάλαβε 8 φορές: προχώρα μπροστά», που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-6. 

 

 

Εικόνα 5-6: Επίπεδο 10 στο παιχνίδι «Run Marco» 

 

Παιχνίδι με τις δραστηριότητες 11 έως 15 (10 λεπτά) 

Στη συνέχεια καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες 11-15 

ενώ τους μοιράζει και το υποστηρικτικό «Φύλλο Οδηγιών 2.1» (Παράρτημα Γ) το 

οποίο περιλαμβάνει οδηγίες για κάθε επίπεδο. Στο επίπεδο 13, που παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 5-7 μαζί με τη λύση του, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν ένα μοτίβο που 

επαναλαμβάνεται δύο φορές. Στο σημείο αυτό, καλό είναι ο εκπαιδευτικός, να δώσει 

εξηγήσεις στους μαθητές που δυσκολεύονται να το ανακαλύψουν, ενημερώνοντάς τους, 

ότι μέσα στη δομή επανάληψης, θα πρέπει να προσθέσουν περισσότερες από μία 

εντολές. 
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Εικόνα 5-7: Λύση επιπέδου 13 στο παιχνίδι «Run Marco» 

 

Εμφωλευμένες δομές επανάληψης (5 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στη 16
η
 δραστηριότητα του παιχνιδιού, 

που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-8 μαζί με τη λύση της. Εξηγεί στους μαθητές ότι σε 

αυτή την περίπτωση, υπάρχει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται 3 φορές. Το μοτίβο 

περιλαμβάνει την εντολή «προχώρα μπροστά» για 9 φορές και στη συνέχεια την εντολή 

«στρίψε δεξιά». Εξηγεί στους μαθητές ότι μπορούμε μέσα σε μία επανάληψη να 

τοποθετήσουμε μία άλλη επανάληψη, και ότι αυτή η περίπτωση ονομάζεται στον 

προγραμματισμό «εμφωλευμένες δομές επανάληψης». Στη συνέχεια παρουσιάζει τη 

λύση της δραστηριότητας στους μαθητές, όπως αυτή φαίνεται στην Εικόνα 5-8. 

 

Εικόνα 5-8: Λύση επιπέδου 16 στο παιχνίδι «Run Marco» 

 

Παιχνίδι με τις δραστηριότητες 17 έως 19 (10 λεπτά) 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δίνει 10 λεπτά στους μαθητές για να ασχοληθούν 

με τις δραστηριότητες 17,18 και 19.  
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 Ασκήσεις (15 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το «Φύλλο εργασίας 2.1» (Παράρτημα 

Β) και ζητάει από τους μαθητές να προσπαθήσουν να το απαντήσουν μέχρι να τελειώσει 

η διδακτική ώρα. Εναλλακτικά, αν ο χρόνος δε φτάνει για τη συμπλήρωση του «Φύλλου 

εργασίας 2.1» (Παράρτημα Β), μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές, να το 

συμπληρώσουν στο σπίτι ως άσκηση για το επόμενο μάθημα. 
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 5.2.3 Σχέδιο μαθήματος 3: Δομή επανάληψης «επανάλαβε όσο συνθήκη» -        

Iteration II (Repeat While) 

Στόχοι: 

• Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της δομής επανάληψης για άγνωστο 

αριθμό επαναλήψεων (Όσο «συνθήκη» Επανάλαβε) 

• Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε απλούστερα υποπροβλήματα 

• Να αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αναγκαιότητα της επαναληπτικής εκτέλεσης 

εντολών μέχρι να ικανοποιηθεί μία συνθήκη 

• Να μπορούν να εντοπίσουν εντολές που επαναλαμβάνονται σε ένα κώδικα 

(μοτίβα)  

• Να μπορούν να χρησιμοποιούν εμφωλευμένες δομές επανάληψης 

• Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία έτοιμων προγραμμάτων που τους δίνονται 

• Να επιζητούν τη βέλτιστη λύση ενός προβλήματος κάνοντας συνεχείς δοκιμές 

και βελτιώσεις σε ένα πρόγραμμα 

Υλικό Εντολές 

 Επίπεδα 20-22 

 Διαθέσιμος βιντεοπροβολέας 

 Φύλλο Εργασίας 3.1 

 Φύλλο Οδηγιών 3.1  

 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει λύσει τα επίπεδα 20-22 του παιχνιδιού. 

Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε εξ’ αρχής τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων 

που πρέπει να γίνουν προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση οι 

ενέργειές μας επαναλαμβάνονται «όσο ισχύει μία συνθήκη ή μέχρι να ικανοποιηθεί 

μία συνθήκη» (ένας στόχος). 

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας αθλητής θέλει να περπατήσει τρία χιλιόμετρα σε 

ένα γήπεδο. Η ενέργεια που πρέπει να κάνει επαναληπτικά ο αθλητής, είναι να 

«προχωράει μπροστά» αλλά δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εξ’ αρχής  πόσες φορές 

πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής λειτουργεί ως εξής: 

 «Όσο δεν έχω συμπληρώσει τρία χιλιόμετρα», «προχωράω μπροστά».  
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Η συνθήκη εδώ είναι η: «Δεν έχω συμπληρώσει τρία χιλιόμετρα», και όσο 

ισχύει αυτή η συνθήκη (είναι Αληθής), ο αθλητής προχωράει μπροστά. 

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Στο γνωστό παιχνίδι «μήλα», δύο παιδιά 

προσπαθούν να πετύχουν με μία μπάλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται ανάμεσά 

τους (στη μέση). Αυτό που κάνουν τα δύο παιδιά, είναι να «πετούν» την μπάλα 

επαναληπτικά προς τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται στη μέση, αλλά δεν είναι γνωστό 

από την αρχή πόσες φορές θα πετάξουν τη μπάλα. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο παίκτες 

που πετούν την μπάλα λειτουργούν ως εξής: 

 «Όσο υπάρχουν παιδιά ανάμεσά μας που δεν τα έχουμε πετύχει με τη 

μπάλα», «θα τους πετάμε τη μπάλα». 

Η συνθήκη σε αυτή την περίπτωση είναι η εξής: «υπάρχουν παιδιά ανάμεσά 

μας που δεν τα έχουμε πετύχει με τη μπάλα» και όσο «ισχύει» αυτή η συνθήκη, οι 

δύο παίκτες συνεχίζουν να πετούν τη μπάλα.  

Ερώτηση: 

Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα από την εμπειρία σας όπου επαναλαμβάνονται 

κάποιες ενέργειες όσο ισχύει μία συνθήκη; 

 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην 20
η
  δραστηριότητα του παιχνιδιού 

(Stop counting tiles, Marco can be smarter!) και τους εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας 

της εντολής «Επανάλαβε όσο Συνθήκη» που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-9: 

 

Εικόνα 5-9: Η εντολή «Επανάλαβε όσο» 

 

 Εξηγεί ότι η δομή αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να επαναλάβουμε κάποιες 

εντολές, αλλά δεν γνωρίζουμε εξ’ αρχής, πόσες φορές πρέπει να γίνει η επανάληψη. 

 Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές τη λύση της δραστηριότητας του 

επιπέδου 20 (Εικόνα 5-10), εξηγώντας ότι σε αυτή την περίπτωση η εντολή που πρέπει 

να επαναληφθεί είναι η εντολή «προχώρα μπροστά». Επομένως με τη βοήθεια της 
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εντολή «Επανάλαβε όσο», η λύση του επιπέδου αυτού είναι η: «Επανάλαβε όσο 

υπάρχει πέτρινο μονοπάτι»  «προχώρα μπροστά», όπου ο «Marco» επαναλαμβάνει 

την εντολή «προχώρα μπροστά», όσο υπάρχει πέτρινο μονοπάτι και δεν έχει φτάσει στο 

κίτρινο πλακάκι.  

 

Εικόνα 5-10: Επίπεδο 20 στο παιχνίδι «Run Marco». 

 

Ώρα για παιχνίδι (10 λεπτά) 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με τις 

δραστηριότητες 21-22 του παιχνιδιού, ενώ τους μοιράζει και το υποστηρικτικό «Φύλλο 

Οδηγιών 3.1» (Παράρτημα Γ) που περιλαμβάνει οδηγίες για κάθε επίπεδο. 

 

Ασκήσεις (25 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το «Φύλλο Εργασίας 3.1» (Παράρτημα 

Β) και τους ζητάει να προσπαθήσουν να το απαντήσουν μέχρι να τελειώσει η διδακτική 

ώρα. Εναλλακτικά, αν ο χρόνος δε φτάνει για το «Φύλλο Εργασίας 3.1», μπορεί να 

ζητήσει από τους μαθητές, να το συμπληρώσουν στο σπίτι για το επόμενο μάθημα. 
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 5.2.4 Σχέδιο μαθήματος 4: Δομή απλής επιλογής «Αν» (Αν συνθήκη τότε) - 

Conditions (Simple If)  

Στόχοι: 

• Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της απλής δομής επιλογής 

• Να καταλάβουν οι μαθητές ότι σε ένα πρόγραμμα, είναι δυνατόν να μην 

εκτελούνται πάντα όλες οι εντολές του  

• Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε υποπροβλήματα 

• Να καταλάβουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν μία δομή επιλογής μέσα σε μία 

δομή επανάληψης  

Υλικό Εντολές 

 Επίπεδα 23-30 

 Διαθέσιμος 

βιντεοπροβολέας 

 Φύλλο Εργασίας 4.1 

 Φύλλο Οδηγιών 4.1 

 

 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει λύσει τα επίπεδα 23-30 του παιχνιδιού. 

Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Στην καθημερινότητα μας πολλές φορές καλούμαστε να πάρουμε διάφορες 

αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε κάποια συνθήκη. Έτσι για παράδειγμα, σκεφτόμαστε 

πολλές φορές για την επόμενη ημέρα το εξής: Αν «βρέχει», θα πάρω ομπρέλα. Σε αυτή 

την περίπτωση η συνθήκη είναι η «βρέχει» η οποία μπορεί να ισχύει ή να μην ισχύει (ή 

όπως λέμε στον προγραμματισμό, να είναι αληθής ή ψευδής) ενώ η ενέργεια που 

εκτελούμε αν ισχύει η συνθήκη, είναι η «παίρνω ομπρέλα». Αν η συνθήκη δεν ισχύει, 

«δεν παίρνω ομπρέλα».  

Ας αναφέρουμε ένα ακόμη παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές: «Αν έχει κρύο θα 

πάρω μπουφάν». Εδώ η συνθήκη είναι η «έχει κρύο» ενώ η ενέργεια που εκτελούμε 

στην περίπτωση που ισχύει η συνθήκη είναι η «παίρνω μπουφάν». 
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Ερώτηση: 

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να δώσουν μερικά 

παραδείγματα, όπου καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις ανάλογα με την ισχύ ή όχι μίας 

συνθήκης. 

 

Στον προγραμματισμό με την ίδια λογική, πολλές φορές καλούμαστε να πάρουμε 

αποφάσεις για την εκτέλεση κάποιων εντολών ανάλογα με την ισχύ ή όχι κάποιας 

συνθήκης. Η δομή που μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις στον προγραμματισμό 

βάσει μίας συνθήκης η οποία μπορεί να ισχύει ή όχι, είναι η «δομή της επιλογής» και 

έχει τρεις μορφές: 

 Η δομή απλής επιλογής (Αν συνθήκη τότε εντολές) 

 Η δομή σύνθετης επιλογής (Αν συνθήκη τότε εντολές1 αλλιώς εντολές2) 

 Η εμφωλευμένη δομή επιλογής (Η οποία περιλαμβάνει μία ή 

περισσότερες δομές επιλογής μέσα σε μία άλλη δομή επιλογής) 

 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τη δομή της «απλής επιλογής». Εδώ ο 

εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας την εντολής «εάν» που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-11. 

 Ας δούμε την επόμενη εντολή: 

 

Εικόνα 5-11: Δομή απλής επιλογής στο παιχνίδι «Run Marco» 

 

Η συνθήκη στην εντολή «εάν» στην Εικόνα 5-11, είναι η «υπάρχει θάμνος 

μπροστά». Η λειτουργία της εντολής είναι η εξής: Ελέγχεται αν ισχύει η συνθήκη και 

«αν η συνθήκη ισχύει», εκτελούνται οι εντολές που βάλαμε στο «σώμα» της εντολής 

«εάν», που σε αυτή την περίπτωση, είναι η εντολή «πήδα μπροστά» και στη συνέχεια οι 

εντολές που υπάρχουν κάτω από το «εάν». «Αν η συνθήκη δεν ισχύει», δεν εκτελείται 

η εντολή «πήδα μπροστά» και στη συνέχεια εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν κάτω 

από το «εάν». Επομένως, η εντολή «πήδα μπροστά», μπορεί και να μην εκτελεστεί. 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην 23
η
  δραστηριότητα του παιχνιδιού 

(Could Marco decide what to do?). Δείχνει στους μαθητές τη λύση της δραστηριότητας 
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του επιπέδου 23 (Εικόνα 5-12), εξηγώντας ότι σε αυτή την περίπτωση η εντολή που 

πρέπει να επαναληφθεί, είναι η εντολή «προχώρα μπροστά» και μετά την εκτέλεση της 

εντολής «προχώρα μπροστά», πρέπει να γίνεται πάντα ο έλεγχος «Αν υπάρχει θάμνος 

μπροστά». Στην περίπτωση που ισχύει η συνθήκη «Υπάρχει θάμνος μπροστά», 

εκτελείται η εντολή «Πήδα μπροστά» ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν εκτελείται η 

εντολή αυτή.  

 

Εικόνα 5-12: Επίπεδο 23 στο παιχνίδι «Run Marco». 

 

Ώρα για παιχνίδι (25 λεπτά) 

Στη συνέχεια καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες 24-30, 

ενώ τους μοιράζει και το υποστηρικτικό «Φύλλο Οδηγιών 4.1» (Παράρτημα Γ) που 

περιλαμβάνει οδηγίες για κάθε επίπεδο. 

Ασκήσεις (10 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το «Φύλλο Εργασίας 4.1» (Παράρτημα 

Β) και τους ζητάει να προσπαθήσουν να το απαντήσουν μέχρι να τελειώσει η διδακτική 

ώρα. Εναλλακτικά, αν ο χρόνος δε φτάνει για το «Φύλλο Εργασίας 4.1» (Παράρτημα Β), 

μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να το συμπληρώσουν στο σπίτι για το επόμενο 

μάθημα. 
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 5.2.5 Σχέδιο μαθήματος 5: Σύνθετη Δομή επιλογής – Αν … αλλιώς  

Στόχοι: 

• Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της σύνθετης δομής επιλογής 

• Να καταλάβουν οι μαθητές ότι σε ένα πρόγραμμα, είναι δυνατόν να μην 

εκτελούνται πάντα όλες οι εντολές του 

• Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε υποπροβλήματα 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές την διαφορά της σύνθετης από την απλή δομή 

επιλογής 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές την χρησιμότητα της σύνθετης δομής επιλογής 

• Να καταλάβουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν μία δομή επιλογής μέσα σε μία 

δομή επανάληψης 

Υλικό Εντολές 

 Επίπεδα 31-33 

 Διαθέσιμος 

βιντεοπροβολέας 

 Φύλλο Εργασίας 5.1 

 Φύλλο Οδηγιών 5.1 

 

 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει λύσει τα επίπεδα 31-33 του παιχνιδιού. 

 

Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Στην προηγούμενη δομή επιλογής «εάν», δε γινόταν καμία ενέργεια σε 

περίπτωση που η συνθήκη ήταν «Ψευδής» (Δεν ίσχυε η συνθήκη). Πολλές φορές 

θέλουμε όταν ισχύει μία συνθήκη να κάνουμε κάποιες ενέργειες, ενώ στην περίπτωση 

που δεν ισχύει να κάνουμε κάποιες άλλες. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας. Σκεφτόμαστε μερικές 

φορές: «Αν έχει καλό καιρό θα παίξω με τους φίλους μου στο πάρκο αλλιώς θα 

διαβάσω τα μαθήματά μου».  Σε αυτή την περίπτωση, αν ισχύει η συνθήκη «Έχει 

καλό καιρό», τότε αποφασίζω «να παίξω με τους φίλους μου» ενώ αν δεν ισχύει η 

συνθήκη, αποφασίζω να «διαβάσω τα μαθήματά μου». Ανάλογα με τη συνθήκη, 
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παίρνω μία απόφαση και πραγματοποιώ μία από τις δύο διαφορετικές διαθέσιμες 

επιλογές που έχω. 

Ας αναφέρουμε ένα ακόμη παράδειγμα. Ο καθηγητής πληροφορικής λέει στους 

μαθητές: «Αν είστε ήσυχοι στη διάρκεια του μαθήματος, στα τελευταία δέκα λεπτά 

θα παίξετε ένα παιχνίδι, διαφορετικά θα γράψετε τεστ». Αν ισχύει η συνθήκη «οι 

μαθητές είναι ήσυχοι», ο καθηγητής αποφασίζει να «παίξουν για δέκα λεπτά» ενώ αν 

δεν ισχύει η συνθήκη, «οι μαθητές γράφουν τεστ». Και σε αυτό το παράδειγμα, ο 

καθηγητής έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ενέργειες και θα πραγματοποιήσει τη μία ή 

την άλλη.    

Ερώτηση: 

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να δώσουν μερικά 

παραδείγματα, όπου καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση και να κάνουμε μία ενέργεια 

ανάμεσα από δύο διαθέσιμες, ανάλογα με την ισχύ ή όχι μία συνθήκης. 

 

Στον προγραμματισμό, η δομή που μας επιτρέπει να πάρουμε μία απόφαση για να 

εκτελέσουμε μία από δύο διαθέσιμες ενέργειες, είναι η δομή της σύνθετης επιλογής που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 5-13.  

Ας δούμε την επόμενη εντολή: (Εδώ ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τον 

τρόπο λειτουργίας την εντολής «εάν…αλλιώς»). 

 

Εικόνα 5-13: Δομή σύνθετης επιλογής στο παιχνίδι «Run Marco». 

 

Η συνθήκη στην εντολή «εάν» της Εικόνας 5-13, είναι η «υπάρχει μονοπάτι με 

πλακάκι μπροστά». Η λειτουργία της εντολής είναι η εξής:  

 Ελέγχεται αν ισχύει η συνθήκη και αν η συνθήκη ισχύει, εκτελούνται οι 

εντολές που βάλαμε στο «σώμα» της εντολής «εάν», δίπλα από τη λέξη «τότε», 

που σε αυτή την περίπτωση, είναι η εντολή «προχώρα μπροστά» και στη 

συνέχεια οι εντολές που υπάρχουν κάτω από το «εάν», αγνοώντας τις εντολές 

που υπάρχουν δίπλα στο «αλλιώς».  
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 Αν η συνθήκη «δεν ισχύει», αγνοούνται οι εντολές που υπάρχουν δίπλα από τη 

λέξη «τότε», και εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν δίπλα από τη λέξη 

«αλλιώς», που σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο η εντολή «στρίψε αριστερά».  

Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, είτε εκτελούνται οι εντολές δίπλα από το 

«τότε», είτε οι εντολές δίπλα από το «αλλιώς». Σε αντίθεση με την προηγούμενη δομή, 

τη δομή της απλής επιλογής, όπου δεν εκτελείται καμία εντολή αν η συνθήκη δεν ισχύει, 

στη δομή της σύνθετης επιλογής, αν δεν ισχύει η συνθήκη, εκτελούνται κάποιες άλλες 

εντολές. 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην 31
η
  δραστηριότητα του παιχνιδιού 

(A decision can have two options). Δείχνει στους μαθητές τη λύση της δραστηριότητας 

του επιπέδου 31(Εικόνα 5-14), εξηγώντας ότι σε αυτή την περίπτωση ο «Marco» πρέπει 

να αποφασίζει κάθε φορά «αν θα προχωράει μπροστά» ή «αν θα στρίβει αριστερά». 

Επομένως, πρέπει να πάρει μία απόφαση για να εκτελέσει μία από τις δύο διαθέσιμες 

ενέργειες. Ο «Marco» ελέγχει με τη δομή της σύνθετης επιλογής την συνθήκη «Αν 

υπάρχει μονοπάτι με πλακάκι μπροστά», και αν η συνθήκη ισχύει, τότε αποφασίζει 

και εκτελεί την εντολή «προχώρα μπροστά». Αν δεν ισχύει η συνθήκη, αποφασίζει να 

εκτελέσει την εντολή «στρίψε αριστερά». Επομένως, είτε θα προχωράει μπροστά, 

είτε θα στρίβει αριστερά. Η δομή επιλογής τοποθετείται μέσα σε μία δομή 

επανάληψης, προκειμένου ο «Marco» να ελέγχει τη συνθήκη επαναληπτικά, μέχρι να 

φτάσει στο κίτρινο πλακάκι. 

 

Εικόνα 5-14: Επίπεδο 31 στο παιχνίδι «Run Marco». 
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Ώρα για παιχνίδι (15 λεπτά) 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με τις 

δραστηριότητες 32 και 33, ενώ τους μοιράζει και το υποστηρικτικό «Φύλλο Οδηγιών 

5.1» (Παράρτημα Γ) που περιλαμβάνει οδηγίες για κάθε επίπεδο. 

 

Ασκήσεις (25 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το «Φύλλο Εργασίας 5.1» (Παράρτημα 

Β) και τους ζητάει να προσπαθήσουν να το απαντήσουν μέχρι να τελειώσει η διδακτική 

ώρα. Εναλλακτικά, αν ο χρόνος δε φτάνει για το «Φύλλο Εργασίας 5.1» (Παράρτημα Β), 

μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να το συμπληρώσουν στο σπίτι για το επόμενο 

μάθημα. 
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 5.2.6 Σχέδιο μαθήματος 6: Δομή πολλαπλών επιλογών – Αν … αλλιώς_αν 

Conditions III (Nested If) 

Στόχοι: 

• Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της δομής πολλαπλών επιλογών 

• Να αναλύουν ένα πρόβλημα σε υποπροβλήματα 

• Να καταλάβουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία δομή επιλογής μέσα σε μία 

άλλη δομή επιλογής, για να δημιουργήσουν πολλαπλές επιλογές και να πάρουν 

μία απόφαση για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας (ή κάποιων ενεργειών) 

ανάμεσα από πολλές διαθέσιμες επιλογές 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαφορά της δομής πολλαπλών επιλογών 

(Αν…αλλιώς_αν) από τις δύο άλλες δομές επιλογής 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη χρησιμότητα της δομής πολλαπλών επιλογών 

• Να καταλάβουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν μία δομή επιλογής μέσα σε μία 

δομή επανάληψης 

• Να επιζητούν τη βέλτιστη λύση ενός προβλήματος κάνοντας συνεχείς δοκιμές 

και βελτιώσεις σε ένα πρόγραμμα 

Υλικό Εντολές 

 Επίπεδα 34-36 

 Διαθέσιμος 

βιντεοπροβολέας 

 Φύλλο Εργασίας 6.1 

 Φύλλο Οδηγιών 6.1 

 

 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού: 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει λύσει τα επίπεδα 34-36 του παιχνιδιού. 

 

Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Πολλές φορές θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση ανάμεσα από πολλές 

διαφορετικές (πάνω από δύο) ανάλογα με τις τιμές που μπορεί να έχει μία συνθήκη. Σε 

αυτή την περίπτωση δε μας εξυπηρετεί η δομή της σύνθετης επιλογής. 
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Ας δούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας. Σχεδιάζουμε να πάμε 

μία εκδρομή με το σχολείο και ο Διευθυντής θέλει να υπολογίσει πόσα λεωφορεία θα 

χρειαστούν. Κάθε λεωφορείο χωράει 40 μαθητές και το σχολείο έχει 120 μαθητές. Για να 

αποφασίσει ο Διευθυντής πόσα λεωφορεία θα χρειαστεί σκέφτεται ως εξής: 

 «Αν δήλωσαν ότι θα έρθουν μέχρι 40 μαθητές θα χρειαστούμε 1 λεωφορείο, 

αλλιώς αν δήλωσαν ότι θα έρθουν μέχρι 80 μαθητές θα χρειαστούμε 2 λεωφορεία, 

αλλιώς (δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 80 μαθητές) θα χρειαστούμε 3 λεωφορεία». 

Σε αυτή την περίπτωση, ελέγχεται ο αριθμός των μαθητών και ανάλογα με τον αριθμό 

τους, ο Διευθυντής θα πάρει μία από τις τρεις διαφορετικές αποφάσεις. 

Ας αναφέρουμε ένα ακόμη παράδειγμα. Ο μικρός Γιαννάκης, έχει γενέθλια αύριο 

και σκέφτεται τι παιχνίδι θα αγοράσει με τα χρήματα που θα μαζέψει: «Αν 

συγκεντρώσω 50€ θα πάρω επιτραπέζιο, αλλιώς αν συγκεντρώσω 100€ θα πάρω 

αθλητικά παπούτσια, αλλιώς αν συγκεντρώσω 150€ θα πάρω ποδήλατο».  

Και σε αυτή την περίπτωση, ο μικρός Γιαννάκης, πρέπει να πάρει μία απόφαση 

ανάμεσα από τρεις διαφορετικές, ανάλογα με τα χρήματα που θα συγκεντρώσει.  

Ερώτηση: 

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να δώσουν μερικά 

παραδείγματα, όπου καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση ανάμεσα από πολλές 

διαφορετικές, ανάλογα με την τιμή μίας συνθήκης. 

Στον προγραμματισμό, η δομή που μας επιτρέπει να πάρουμε μία απόφαση για να 

εκτελέσουμε μία ενέργεια από πολλές διαθέσιμες ενέργειες είναι η «δομή των 

πολλαπλών επιλογών» (Αν…αλλιώς_αν).  

Ας δούμε την επόμενη εντολή: (Εδώ ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τον 

τρόπο λειτουργίας την εντολής «εάν…αλλιώς…εάν…αλλιώς» της Εικόνας 5-15). 

 

Εικόνα 5-15: Η Δομή των πολλαπλών επιλογών στο παιχνίδι «Run Marco» 
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Η συνθήκη στην εξωτερική εντολή «εάν» στην Εικόνα 5-15, είναι η «υπάρχει 

πέτρινο μονοπάτι μπροστά». Η λειτουργία της εντολής είναι η εξής: Ελέγχεται αν 

ισχύει η συνθήκη αυτή, και αν η συνθήκη ισχύει, εκτελείται η εντολή «προχώρα 

μπροστά» και στη συνέχεια οι εντολές που υπάρχουν μετά την εξωτερική εντολή «εάν», 

αγνοώντας τις εντολές που υπάρχουν μέσα στο «αλλιώς», της εξωτερικής «εάν». Αν η 

συνθήκη «υπάρχει πέτρινο μονοπάτι μπροστά» (του εξωτερικού «εάν») δεν ισχύει, 

εκτελούνται οι εντολές του «αλλιώς». Σε αυτή την περίπτωση όμως, στο «αλλιώς», 

υπάρχει άλλη μία δομή σύνθετης επιλογής «εάν». Η νέα συνθήκη είναι η «υπάρχει 

πέτρινο μονοπάτι δεξιά». Ελέγχεται η τιμή της συνθήκης και αν είναι «Αληθής», 

εκτελείται η εντολή «στρίψε δεξιά», ενώ αν είναι «Ψευδής», εκτελείται η εντολή 

«στρίψε αριστερά». Σε κάθε περίπτωση, μετά την εκτέλεση μίας εκ των δύο εντολών, 

συνεχίζεται η εκτέλεση με τις εντολές που υπάρχουν μετά το εξωτερικό «εάν».  

Από το προηγούμενο παράδειγμα, είναι φανερό ότι μπορούμε να 

δημιουργήσουμε πολλές διαφορετικές επιλογές στον προγραμματισμό, αν βάλουμε μία 

δομή σύνθετης επιλογής, μέσα στο τμήμα «αλλιώς» μίας άλλης δομής σύνθετης 

επιλογής κ.ο.κ. (Αν και υπάρχει και άλλος τρόπος).  

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην 34
η
  δραστηριότητα του παιχνιδιού 

(Could we make a second decision after a first one?). Δείχνει στους μαθητές τη λύση 

της δραστηριότητας του επιπέδου 34 (Εικόνα 5-16), εξηγώντας ότι σε αυτή την 

περίπτωση ο «Marco» πρέπει να αποφασίζει κάθε φορά αν θα προχωράει μπροστά ή αν 

θα στρίβει δεξιά ή αν θα στρίβει αριστερά. Ο «Marco» ελέγχει με τη δομή σύνθετης 

επιλογής την συνθήκη «Αν υπάρχει μονοπάτι με πλακάκι μπροστά» και αν η συνθήκη 

ισχύει, τότε αποφασίζει και εκτελεί την εντολή «προχώρα μπροστά». Αν δεν ισχύει η 

συνθήκη, πηγαίνει στο τμήμα «αλλιώς» όπου υπάρχει μία άλλη δομή σύνθετης επιλογής 

με συνθήκη «Αν υπάρχει μονοπάτι με πλακάκι δεξιά». Αν η νέα συνθήκη ισχύει, 

εκτελεί την εντολή «στρίψε δεξιά», ενώ αν η νέα συνθήκη δεν ισχύει, εκτελεί την 

εντολή «στρίψε αριστερά».  Επομένως, ο Marco κάθε φορά, αποφασίζει και εκτελεί μία 

από τις τρεις παραπάνω ενέργειες. 

Η δομή επιλογής τοποθετείται μέσα σε μία δομή επανάληψης, προκειμένου ο 

«Marco» να ελέγχει τη συνθήκη «υπάρχει μονοπάτι με πλακάκι» επαναληπτικά, μέχρι 

να φτάσει στο κίτρινο πλακάκι. 
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Εικόνα 5-16: Επίπεδο 34 στο παιχνίδι «Run Marco» 

 

Ώρα για παιχνίδι (15 λεπτά) 

Στη συνέχεια καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες 35-36 

ενώ τους μοιράζει και το υποστηρικτικό «Φύλλο Οδηγιών 6.1» (Παράρτημα Γ) που 

περιλαμβάνει οδηγίες για κάθε επίπεδο. 

 

Ασκήσεις (25 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το «Φύλλο εργασίας 6.1» (Παράρτημα 

Β) και τους ζητάει να προσπαθήσουν να το απαντήσουν μέχρι να τελειώσει η διδακτική 

ώρα. Εναλλακτικά, αν ο χρόνος δε φτάνει για το «Φύλλο Εργασίας 6.1» (Παράρτημα Β), 

μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να το συμπληρώσουν στο σπίτι για το επόμενο 

μάθημα. 
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 6 Πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού «Run Marco» 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μία πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού «Run 

Marco» στη διδακτική πράξη, συνολικής διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, σύμφωνα με 

τα πρώτα τρία σχέδια μαθήματος του 5ου κεφαλαίου αυτής της εργασίας. Αρχικά στην 

ενότητα 6.1, παρουσιάζεται η ταυτότητα της εμπειρικής μελέτης, οι στόχοι της και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια στην ενότητα 6.2, παρουσιάζεται η 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα 

φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν, και έπειτα στην ενότητα 6.3 παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, στην ενότητα 

6.4, παρουσιάζεται η ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων, σε ένα 

ερωτηματολόγιο, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του Μοντέλου Αποδοχής 

Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model – TAM)  και τα βασικά  συμπεράσματα 

που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.   

 6.1  Σχεδίαση Εμπειρικής μελέτης 

 6.1.1 Βασικά στοιχεία της εμπειρικής μελέτης 

Διάρκεια διδακτικής παρέμβασης: 3 ώρες (1 ώρα ανά εβδομάδα).  

Έννοιες που διδάχθηκαν: Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τρία μαθήματα όπως 

αυτά έχουν σχεδιαστεί στην πρόταση αξιοποίησης του παιχνιδιού «Run Marco». Οι 

έννοιες που διδάχθηκαν οι μαθητές είναι η Δομή ακολουθίας, η Δομή επανάληψης για 

προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, οι Εμφωλευμένες δομές επανάληψης και η Δομή 

επανάληψης για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων (Όσο…επανάλαβε). 

Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ενός Δημοτικού Σχολείου της 

Θεσσαλονίκης. 

Συμμετέχοντες: 20 μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού. 

Προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων σχετική με τον προγραμματισμό: 

Οι μαθητές είχαν μία μικρή εμπειρία σε βασικά θέματα προγραμματισμού, αφού 

προηγουμένως είχαν παρακολουθήσει 2 διδακτικές ώρες σχετικές με το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με δύο 

δραστηριότητες.  

Την πρώτη ώρα, έγινε μία γνωριμία των μαθητών με το περιβάλλον Scratch, και 

οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις εντολές «δείξε στην κατεύθυνση» και «κινήσου 10 
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βήματα», για να καθορίσουν την κίνηση ενός χαρακτήρα στη σκηνή. Ουσιαστικά, οι 

μαθητές ασχολήθηκαν με τη σειριακή εκτέλεση εντολών. 

Τη δεύτερη ώρα, έγινε μία εισαγωγή στη δομή της απλής επιλογής. Οι μαθητές 

δημιούργησαν ένα παιχνίδι, στο οποίο έπρεπε να βοηθήσουν έναν ήρωα να βγει από ένα 

λαβύρινθο. Για την υλοποίηση της κίνησης του ήρωα, χρησιμοποίησαν εντολές 

περιστροφής και κίνησης (που είχαν ήδη χρησιμοποιήσει στο πρώτο μάθημα), ενώ 

χρησιμοποίησαν και τη δομή της απλής επιλογής, για να ελέγχεται «αν ο ήρωας αγγίζει 

τον τοίχο του λαβύρινθου» ή «αν ο ήρωας αγγίζει το σημείο τερματισμού». Μέσα από το 

παιχνίδι αυτό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν για δεύτερη φορά με τη 

σειριακή εκτέλεση εντολών, αλλά είχαν επιπλέον και μία πρώτη επαφή με τη δομή της 

επιλογής. 

 

Στόχοι της διδακτικής παρέμβασης:  

 Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Run 

Marco» για τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών. 

 Να διερευνηθεί κατά πόσο το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Run Marco» προκάλεσε 

το ενδιαφέρον των μαθητών. 

 Να καταγραφούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την 

εισαγωγή τους σε βασικές προγραμματιστικές έννοιες. 

 Να διερευνηθεί κατά πόσο είναι αποτελεσματική και εφικτή η προτεινόμενη 

σειρά των μαθημάτων της διδακτικής πρότασης (του 5
ου

 Κεφαλαίου). 

 6.1.2  Μεθοδολογία 

Επειδή ο χρόνος που υπήρχε στη διάθεση του εκπαιδευτικού ήταν περιορισμένος, 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν τα πρώτα τρία μαθήματα, όπως αυτά σχεδιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα της εργασίας αυτής. Το πρώτο μάθημα περιλαμβάνει τη 

διδασκαλία της «Δομής ακολουθίας», το δεύτερο μάθημα τη διδασκαλία της «Δομής 

επανάληψης για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων» και ταυτόχρονα την εισαγωγή 

στους «εμφωλευμένους βρόχους», και το τρίτο μάθημα τη διδασκαλία της «Δομής 

επανάληψης  Όσο για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων».  

Ο χώρος που πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα, ήταν το εργαστήριο 

πληροφορικής του σχολείου, το οποίο περιλαμβάνει 12 σταθμούς εργασίας. Η διδακτική 

παρέμβαση έγινε στην Ε’ τάξη του σχολείου, στην οποία φοιτούν για το σχολικό έτος 
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2016-2017, είκοσι μαθητές. Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί από τον διδάσκοντα ότι στα 

μαθήματα αυτά θα γινόταν χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Run Marco», με στόχο 

τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών. 

Πριν την έναρξη κάθε μαθήματος, γινόταν μία εισαγωγή των μαθητών στις 

βασικές έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν στο συγκεκριμένο μάθημα, σύμφωνα με τις 

οδηγίες των σχεδίων μαθημάτων. Στη συνέχεια, δινόταν χρόνος στους μαθητές, για να 

παίξουν με τα συγκεκριμένα επίπεδα του παιχνιδιού, που αντιστοιχούσαν στην κάθε 

διδακτική ενότητα. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε 8 ομάδες των 2 ατόμων ενώ υπήρξαν 

και 4 μαθητές, που έπαιξαν με το παιχνίδι μόνοι τους. Σε κάθε ομάδα μαθητών, 

μοιραζόταν το αντίστοιχο βοηθητικό «Φύλλο οδηγιών» (βλέπε Παράρτημα Γ), το οποίο 

περιελάμβανε οδηγίες για την επίλυση κάθε επιπέδου. Το φυλλάδιο αυτό, φάνηκε 

ιδιαίτερα χρήσιμο στους μαθητές. 

Οι μαθητές δεν ολοκλήρωναν ταυτόχρονα τα επίπεδα του παιχνιδιού. Όταν ένας 

μαθητής ή μία ομάδα μαθητών ολοκλήρωνε τα επίπεδα του παιχνιδιού που 

αντιστοιχούσαν στο μάθημα, τους δινόταν το αντίστοιχο «Φύλλο εργασίας» και 

καλούνταν να το συμπληρώσουν μόνοι τους, μέχρι το τέλος της διδακτικής ώρας. Πριν 

ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, κάθε μαθητής ή κάθε ομάδα 

μαθητών, λάμβανε κατάλληλες οδηγίες από τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να 

κατανοήσουν τα ζητούμενα κάθε άσκησης. Αν κάποιοι μαθητές δεν προλάβαιναν να 

απαντήσουν στο φύλλο εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τους δινόταν λίγο 

επιπλέον χρόνος από το διάλλειμα. 

Κατά τη διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με το παιχνίδι, ο εκπαιδευτικός 

παρείχε οδηγίες σε μαθητές οι οποίοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα γινόταν 

και μία καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι μαθητές. Στο τέλος του 

μαθήματος, ο εκπαιδευτικός, σημείωνε σε ποιο επίπεδο είχε φτάσει κάθε ομάδα. 

Επιπλέον, πέρα από τις αρχικές οδηγίες που δίνονταν στους μαθητές πριν τη 

συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ρωτούν τον 

εκπαιδευτικό για τυχόν απορίες που προέκυπταν κατά τη συμπλήρωση του φύλλου 

εργασίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου μαθήματος, μοιράστηκε στους μαθητές ένα 

ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο οι μαθητές απάντησαν σε ξεχωριστή 

διδακτική ώρα. Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ, σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τους άξονες του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology 
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Acceptance Model - ΤΑΜ) και περιελάμβανε ερωτήσεις που είχαν ως στόχο να 

αποτυπώσουν, κυρίως κατά πόσο ήταν αποδεκτή από τους μαθητές, η χρήση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη. 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών στα φύλλα εργασίας αλλά και 

στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να απαντήσουν, αναλύονται και παρουσιάζονται 

στις ενότητες 6.2, 6.3 και 6.4. 
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 6.2  Ανάλυση δεδομένων από φύλλα εργασίας 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα βασικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν, ύστερα από την επεξεργασία των απαντήσεων των  

μαθητών στα φύλλα εργασίας, αλλά και από τα αποτελέσματα των επιδόσεων των 

μαθητών, στα διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού, όπως αυτά καταγράφηκαν από τον 

διδάσκοντα. Παρατίθενται επίσης και κάποια σχόλια από τον διδάσκοντα, τα οποία 

προέκυψαν με τη μέθοδο της παρατήρησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

 6.2.1  Ανάλυση απαντήσεων Φύλλου Εργασίας 1.1 - Εισαγωγή στη δομή 

ακολουθίας 

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας το συμπλήρωσαν συνολικά 19 από τους 20 

μαθητές της τάξης.  

Ερώτηση 1: Τι είναι ένας αλγόριθμος; 

Πρόκειται για μία ερώτηση ανοικτού τύπου, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν αφού προηγουμένως στην αρχή του μαθήματος, τους είχε δοθεί ορισμός του 

αλγορίθμου. Με αυτή την ερώτηση, επιδιώκεται να καταγραφεί, κατά πόσο οι μαθητές 

κατάλαβαν ότι ένας αλγόριθμός είναι ένα σύνολο βημάτων που μας βοηθάει στην 

επίλυση ενός προβλήματος. 

Πίνακας 6-1: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 1 του «Φύλλου εργασίας 1.1» 

Ερώτηση 1: «Τι είναι ένας αλγόριθμος;» 

Σωστές απαντήσεις 78.95% (15) 

Λανθασμένες απαντήσεις 21.05% (4) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (78.95%), απάντησε σωστά στην πρώτη 

ερώτηση και έδωσε με ικανοποιητικό τρόπο, την περιγραφή της έννοιας «Αλγόριθμος».  

Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν τον ορισμό 

του αλγορίθμου, σύμφωνα με αυτά που είχαν ακούσει στην αρχή του μαθήματος. Σε 

ερώτηση του εκπαιδευτικού στην αρχή του μαθήματος, η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών, απάντησε ότι δεν είχε ακούσει ξανά τη λέξη «Αλγόριθμος».  

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων της πρώτης ερώτησης, γίνεται σαφές ότι 

πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών (78.95%), κατάλαβε την έννοια του αλγορίθμου με 

την ολοκλήρωση του πρώτου μαθήματος.  
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Ως μία πιθανή βελτίωση σε αυτή την ερώτηση, θα προτείναμε η ερώτηση να ήταν 

κλειστού τύπου, όπου ο μαθητής θα είχε να επιλέξει μία σωστή απάντηση ανάμεσα από 

κάποιες (ερώτηση πολλαπλών επιλογών).  

 

Ερώτηση 2: Τι είναι ένα πρόγραμμα; 

Και αυτή είναι μία ερώτηση ανοικτού τύπου, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν, αφού προηγουμένως στην αρχή του μαθήματος, τους είχε δοθεί ορισμός 

του προγράμματος. Ο ορισμός που δόθηκε στους μαθητές είναι ο εξής: «Πρόγραμμα 

είναι ένας αλγόριθμος που έχει γραφεί με τέτοιο τρόπο (έχει κωδικοποιηθεί σε μία 

άλλη μορφή), ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή». 

 

Πίνακας 6-2: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 2 του «Φύλλου εργασίας 1.1» 

Ερώτηση 2: Τι είναι ένα Πρόγραμμα; 

Σωστές απαντήσεις 78.95%(15) 

Λανθασμένες απαντήσεις 21.05% (4) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (78.95%), απάντησε σωστά στην 

ερώτηση αυτή και έδωσε με ικανοποιητικό τρόπο, την περιγραφή της έννοιας του 

«Προγράμματος». Γίνεται και εδώ σαφές, ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών 

(78.95%), κατάλαβε την έννοια του «Προγράμματος» με την ολοκλήρωση του πρώτου 

μαθήματος. 

Ερώτηση 3: Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές, έτσι ώστε να καθοδηγήσετε τον 

«Marco» πάνω στο πέτρινο μονοπάτι, προκειμένου να φτάσει στο κίτρινο πλακάκι. Οι 

εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι εξής: 

«προχώρα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά» 
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Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας: 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή την ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ένα μικρό πρόγραμμα, στο 

οποίο έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τις εντολές: «προχώρα μπροστά», «στρίψε 

αριστερά» και «στρίψε δεξιά», σχηματίζοντας την κατάλληλη ακολουθία εντολών που 

λύνει την άσκηση. Με αυτή την άσκηση, επιδιώκεται να καταγραφεί, κατά πόσο οι 

μαθητές ήταν σε θέση έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας, να 

χρησιμοποιούν τη δομή ακολουθίας, τοποθετώντας τις κατάλληλες εντολές που πρέπει 

να εκτελεστούν σειριακά η μία μετά την άλλη, για τη λύση της άσκησης. 

 

Πίνακας 6-3: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 3 του «Φύλλου εργασίας 1.1» 

Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 3 

Σωστές απαντήσεις 68.42% (13) 

Λανθασμένες απαντήσεις 31.58% (6) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Μεγάλο ποσοστό των μαθητών (68.42%), απάντησε σωστά στην τρίτη ερώτηση 

δίνοντας την κατάλληλη ακολουθία εντολών που λύνει την άσκηση αυτή. Υπήρξαν 6 

λανθασμένες απαντήσεις (ποσοστό 31.58%) στο σύνολο των 19 μαθητών. Οι 

λανθασμένες απαντήσεις, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι μαθητές, δυσκολεύτηκαν 

να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας των εντολών «στρίψε αριστερά» και «στρίψε 

δεξιά». Αυτό που φάνηκε να τους δυσκολεύει, ήταν ότι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι 

π.χ. η εντολή «στρίψε δεξιά» έχει ως αποτέλεσμα ο ήρωας να στρίβει προς την 

κατεύθυνση που βρίσκεται το δεξί του χέρι, ανεξάρτητα από την κατεύθυνσή του στο 

μονοπάτι (Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά), αλλά θεώρησαν ότι η εντολή «στρίψε δεξιά», 

στρίβει τον ήρωα στα δεξιά της οθόνης, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχει ο 

ήρωας πάνω στο μονοπάτι. Επίσης, κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι οι εντολές που 

αλλάζουν κατεύθυνση στον ήρωα, ταυτόχρονα έχουν και ως αποτέλεσμα να τον κινούν 

κατά ένα βήμα εμπρός. 
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Ερώτηση 4: Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα που δημιουργήθηκε  με στόχο να 

καθοδηγήσει τον «Marco» πάνω στο συγκεκριμένο μονοπάτι προκειμένου να φτάσει στο 

κίτρινο πλακάκι.  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

1. προχώρα μπροστά 

2. προχώρα μπροστά 

3. στρίψε αριστερά 

4. προχώρα μπροστά 

5. προχώρα μπροστά 

6. προχώρα μπροστά 

7. προχώρα μπροστά 

8. στρίψε αριστερά 

9. προχώρα μπροστά 

10. προχώρα μπροστά 

11. στρίψε αριστερά 

12. προχώρα μπροστά 

13. προχώρα μπροστά 

14. στρίψε δεξιά 

15. προχώρα μπροστά 
 

 

α. Το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά;  

β. Αν όχι, να το ξαναγράψετε παρακάτω, διορθώνοντας το ώστε να λειτουργεί 

σωστά. 

 

Πρόγραμμα Μονοπάτι 
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Σε αυτή την άσκηση, οι μαθητές, αρχικά καλούνται να ανακαλύψουν, αν υπάρχει 

λάθος σε ένα δεδομένο πρόγραμμα που τους δίνεται. Αν και δεν το ζητάει ρητά το α 

υποερώτημα της άσκησης, ζητήθηκε από τους μαθητές, να εντοπίσουν την πρώτη 

λανθασμένη εντολή που υπάρχει στο πρόγραμμα, και στη συνέχεια, στο β 

υποερώτημα να γράψουν από την αρχή, την κατάλληλη ακολουθία εντολών που 

απαιτεί η λύση της άσκησης 4. 

 

Πίνακας 6-4: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 4.α του «Φύλλου εργασίας 1.1» 

Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 4.α  

«Το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά; (ΝΑΙ Ή ΟΧΙ)» 

Σωστές απαντήσεις 94.74% (18) 

Λανθασμένες απαντήσεις 5.26 % (1) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Με εξαίρεση ένα μαθητή (ποσοστό 5.26%), όλοι οι υπόλοιποι μαθητές 

απάντησαν σωστά στην ερώτηση 4.α, όπου οι μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν αν υπάρχει 

λάθος στο πρόγραμμα. 

  

Πίνακας 6-5: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 4.β του «Φύλλου εργασίας 1.1» 

Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 4.β  

«Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα ώστε να λειτουργεί σωστά» 

Σωστές απαντήσεις 73.68% (14) 

Λανθασμένες απαντήσεις 26.32 % (5) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Μεγάλο ποσοστό των μαθητών (73.68%), απάντησε σωστά στο β υποερώτημα 

της τέταρτης άσκησης, δίνοντας την κατάλληλη ακολουθία εντολών που λύνει σωστά 

την άσκηση. Υπήρξαν 5 λανθασμένες απαντήσεις (ποσοστό 26.32%) στο σύνολο των 19 

μαθητών. Παρόλο που σχεδόν όλοι οι μαθητές κατάλαβαν ότι υπάρχει λάθος στο αρχικό 

πρόγραμμα, δεν κατάφεραν όλοι να το διορθώσουν και να δώσουν τη σωστή απάντηση. 

 

 

Ερώτηση 5: Να σχηματίσετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η Sophia, αν εκτελέσει  

τις εντολές του επόμενου προγράμματος. 
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Σε αυτή την άσκηση, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν ένα σύνολο εντολών 

που τους δίνεται και να σχηματίσουν στο χαρτί, το μονοπάτι πάνω στο οποίο κινείται η 

ηρωίδα του παιχνιδιού, αν εκτελέσει το συγκεκριμένο σύνολο εντολών. Στη Εικόνα 6-1, 

παρουσιάζεται η λύση της άσκησης 5 του πρώτου φύλλου εργασίας. 

 

Εικόνα 6-1: Λύση άσκησης 5 «Φύλλου εργασίας 1.1» 
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Πίνακας 6-6: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 5 του «Φύλλου εργασίας 1.1» 

Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 5 : «Να σχηματίσετε τη διαδρομή 

που θα ακολουθήσει η Sophia, αν εκτελέσει  τις εντολές του επόμενου 

προγράμματος.» 

Σωστές απαντήσεις 78.95% (15) 

Λανθασμένες απαντήσεις 21.05% (4) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

 Πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών (78.95%), απάντησε σωστά στην πέμπτη 

άσκηση. Ενδεχομένως, η μικρή βελτίωση που υπάρχει στο πλήθος των σωστών 

απαντήσεων από την πλευρά των μαθητών, να οφείλεται στην εμπειρία που είχαν ήδη 

αποκτήσει οι μαθητές, απαντώντας στις προηγούμενες ασκήσεις του φύλλου εργασίας. 

Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια που οι μαθητές απαντούσαν το φύλλο εργασίας, είχαν 

τη δυνατότητα να ρωτούν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έδινε κατάλληλες οδηγίες σε όσους 

δυσκολεύονταν. 

Στο Πίνακα 6-7, παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων των μαθητών στο πρώτο φύλλο εργασίας.  

Πίνακας 6-7: Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων των μαθητών του φύλλου 

εργασίας 1.1 (Δομή ακολουθίας) 

 Ερ. 1.1.1 Ερ.1.1.2 Ερ.1.1.3 Ερ.1.1.4.α Ερ.1.1.4.β Ερ.1.1.5 

Σωστές 

απαντήσεις 

78.95% 

(15) 

78.95% 

(15) 

68.42% 

(13) 

94.74% 

(18) 

73.68% 

(14) 

78.95% 

(15) 

Λανθασμένες 

απαντήσεις 

21.05%  

(4) 

21.05%  

(4) 

31.58%  

(6) 

5.26 %  

(1) 

26.32 % 

(5) 

21.05%  

(4) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 100% (19) 100% (19) 100% (19) 100% (19) 100% (19) 

 

Σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις, με εξαίρεση την ερώτηση 3, οι μαθητές απάντησαν 

σωστά σε ποσοστό άνω του 73%. Επιπλέον, όλοι οι μαθητές κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επίπεδα 1-9 του παιχνιδιού, τα οποία σχετίζονται με τη 

σειριακή εκτέλεση εντολών. Γίνεται σαφές τόσο από τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

των μαθητών, όσο και από τις επιδόσεις τους στα πρώτα εννέα επίπεδα του παιχνιδιού, 

ότι οι μαθητές κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τόσο τον τρόπο λειτουργίας των εντολών 

του παιχνιδιού, όσο και τη σειριακή εκτέλεση εντολών, που περιλαμβάνει η δομή της 

ακολουθίας.  
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 6.2.2 Ανάλυση απαντήσεων Φύλλου Εργασίας 2.1 - Δομή επανάληψης για 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων – Εμφωλευμένες δομές επανάληψης 

 

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας το συμπλήρωσαν και οι 20 μαθητές της τάξης.  

Άσκηση 1: Κοιτάξτε τις εντολές που σας δίνονται παρακάτω. Να σχηματίσετε το 

μονοπάτι που δημιουργείται, αν η «Sophia» εκτελέσει τις παρακάτω εντολές, ξεκινώντας 

από το σημείο που βρίσκεται. Για να σχηματίσετε το μονοπάτι, βάψτε με ένα χρώμα της 

αρεσκείας σας τα κατάλληλα τετραγωνάκια του πλέγματος. 

 

 

Σε αυτή την άσκηση, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν ένα σύνολο εντολών 

που τους δίνεται και να σχηματίσουν στο χαρτί, το μονοπάτι πάνω στο οποίο κινείται η 

ηρωίδα του παιχνιδιού, αν εκτελέσει το συγκεκριμένο σύνολο εντολών. Η άσκηση 

περιλαμβάνει μία εξωτερική δομή επανάληψης που εκτελείται 3 φορές, ενώ μέσα στο 

σετ των εντολών που υπάρχουν στην εξωτερική επανάληψη, υπάρχει άλλη μία δομή 

επανάληψης, η οποία εκτελείται 2 φορές. 

Στη Εικόνα 6-2, παρουσιάζεται η λύση της άσκησης 1. 

 

 

Εικόνα 6-2: Λύση άσκησης 1 «Φύλλου εργασίας 2.1» 
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Πίνακας 6-8: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 1 του «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Απαντήσεις Άσκησης 1 «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Σωστές απαντήσεις 65.00% (13) 

Λανθασμένες απαντήσεις 35.00% (7) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (20) 

 

Σημαντικό ποσοστό των μαθητών (65.00%), κατάφερε να απαντήσει σωστά στην 

πρώτη άσκηση. Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών, προέκυψε ότι τα 

περισσότερα λάθη σε αυτή την άσκηση, προήλθαν κυρίως από την λανθασμένη 

αντίληψη των μαθητών για τη λειτουργία των εντολών «στρίψε αριστερά» και «στρίψε 

δεξιά». 

 

Άσκηση 2: Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι 

ώστε όταν εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: προχώρα μπροστά, στρίψε αριστερά, 

στρίψε δεξιά  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

  

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 

 

Στη Εικόνα 6-3, παρουσιάζεται η λύση της άσκησης 2 του 2
ου

 φύλλου εργασίας. 

 

Εικόνα 6-3: Λύση άσκησης 2 «Φύλλου εργασίας 2.1» 
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Πίνακας 6-9: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 2 του «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Απαντήσεις άσκησης 2 «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Σωστές απαντήσεις 60.00% (12) 

Λανθασμένες απαντήσεις 40.00% (8) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (20) 

 

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν ένα σύνολο εντολών 

(μοτίβο), που επαναλαμβάνεται 3 φορές. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών (60.00%) 

κατάφερε να απαντήσει σωστά και να εντοπίσει το μοτίβο, που επαναλαμβάνεται 3 

φορές. Οι επιδόσεις των μαθητών στα επίπεδα 13, 14 και 15 του παιχνιδιού που ήταν στη 

ίδια λογική και απαιτούσαν την ανακάλυψη ενός μοτίβου που επαναλαμβάνεται, ήταν 

αρκετά καλύτερες, μιας και από την καταγραφή των αποτελεσμάτων που έγινε από τον 

διδάσκοντα, προέκυψε ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές κατάφεραν να απαντήσουν σωστά σε 

αυτά τα επίπεδα. Ενδεχομένως, αν στην άσκηση 2 που τους δόθηκε, είχαν 

χρησιμοποιηθεί τρία διαφορετικά χρώματα από πλακάκια που σχηματίζουν το μοτίβο, οι 

μαθητές ίσως να καταλάβαιναν σε μεγαλύτερο βαθμό ποιο είναι το σύνολο των εντολών 

που επαναλαμβάνεται (το μοτίβο). 

 Θα ήταν επίσης προτιμότερο, να αντιστραφεί η σειρά των ασκήσεων 1 και 2, 

έτσι ώστε οι μαθητές, πρώτα να αντιμετωπίζουν μία άσκηση που απαιτεί τον εντοπισμό 

ενός μοτίβου που επαναλαμβάνεται, και επομένως τη χρήση μίας επανάληψης, και 

έπειτα να έρχονται αντιμέτωποι με μία άσκηση που απαιτεί τη χρήση εμφωλευμένων 

δομών επανάληψης. 

 

Άσκηση 3: Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά στην επόμενη δομή επανάληψης, 

έτσι ώστε όταν εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 
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Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 

 

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 

 

Η λύση της άσκησης 3 είναι η εξής: 

 

Εικόνα 6-4: Λύση άσκησης 3 «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται 3 φορές. 

 

Πίνακας 6-10: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 3 του «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Απαντήσεις άσκησης 3 «Φύλλου εργασίας 2.1» 

Σωστές απαντήσεις 70.00% (14) 

Λανθασμένες απαντήσεις 30.00% (6) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (20) 

 

Η άσκηση αυτή, απαιτεί από τους μαθητές να εντοπίσουν ένα μοτίβο που 

επαναλαμβάνεται 3 φορές. Στις εντολές της εξωτερικής επανάληψης, υπάρχει άλλη μία 
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επανάληψη που επαναλαμβάνεται 9 φορές, σχηματίζοντας έτσι μία εμφωλευμένη δομή 

επανάληψης. 

Στην άσκηση 3 οι μαθητές τα πήγαν αρκετά καλύτερα σε σχέση με τις 

προηγούμενες δύο. Αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών (70.00%) κατάφερε να λύσει 

σωστά την άσκηση 3. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την άσκηση, το 

μοτίβο που επαναλαμβάνεται είναι πιο ξεκάθαρο, εξαιτίας των 3 διαφορετικών 

χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλακάκια που συνθέτουν το μονοπάτι, κάτι που 

δεν έγινε στην άσκηση 2. Επιπλέον, η άσκηση, δεν απαιτεί από τους μαθητές να 

γράψουν εντολές, αλλά να συμπληρώσουν κατάλληλα τα κενά που αντιστοιχούν στον 

αριθμό των εξωτερικών επαναλήψεων που θα γίνουν, αλλά και στον αριθμό των 

εσωτερικών επαναλήψεων που θα γίνουν από την εσωτερική δομή επανάληψης. 

Στις αντίστοιχες ασκήσεις του παιχνιδιού που αντιστοιχούν στα επίπεδα 16 έως 

και 19, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά, και χρειάστηκαν αρκετές φορές τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού, ώστε να ανακαλύψουν το αντίστοιχο μοτίβο που επαναλαμβάνεται 

κάθε φορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσοστό των μαθητών που έλυσε σωστά το 

επίπεδο 19 του παιχνιδιού, ήταν το 60%, που αντιστοιχεί στους 12 από τους 20 μαθητές. 

 Στον Πίνακα 6-11, παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων των μαθητών στο δεύτερο φύλλο εργασίας. 

  

Πίνακας 6-11: Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων μαθητών του «Φύλλου 

εργασίας 2.1» (Δομή επανάληψης για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων – 

Εμφωλευμένοι βρόχοι) 

 Ερ. 2.1.1 Ερ.2.1.2. Ερ.2.1.3 

Σωστές 

απαντήσεις 
65.00% (13) 60.00% (12) 70.00% (14) 

Λανθασμένες 

απαντήσεις 
35.00% (7) 40.00%  (8) 30.00% (6) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 100% (19) 100% (19) 

 

Σε όλες τις ασκήσεις, οι μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό άνω του 60.00%. 

Οι μαθητές, φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην άσκηση 2, η οποία 

απαιτούσε να ανακαλύψουν ένα σύνολο εντολών (μοτίβο) που επαναλαμβάνεται και να 

γράψουν οι ίδιοι στο χαρτί το σύνολο των εντολών που συνθέτουν το μοτίβο. 

 Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών, αλλά και από τις 

επιδόσεις τους στα επίπεδα 10-19 του παιχνιδιού, που αντιστοιχούν στη δομή 
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επανάληψης για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων και στις εμφωλευμένες δομές 

επανάληψης, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές κατανόησαν σε ικανοποιητικό βαθμό τον 

τρόπο λειτουργίας της εντολής επανάληψης «Κάνε Χ φορές» που χρησιμοποιείται για 

προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη 

δυσκολία στα επίπεδα 11 και 12 του παιχνιδιού, όπου απαιτούνταν η χρήση μίας ή 

περισσότερων διαδοχικών δομών επανάληψης, ενώ οι περισσότεροι αντιμετώπισαν 

σωστά και τα επίπεδα 13,14 και 15, στα οποία απαιτούνταν ο εντοπισμός μοτίβων που 

επαναλαμβάνονται.  

Αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτό το μάθημα, ήταν η κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας των εμφωλευμένων δομών επανάληψης, αλλά θεωρούμε ότι 

αυτό είναι λογικό, εξαιτίας της ηλικίας των μαθητών αλλά και εξαιτίας της ελάχιστης 

προηγούμενης εμπειρίας τους στον προγραμματισμό.  

 6.2.3 Ανάλυση απαντήσεων Φύλλου Εργασίας 3.1 - Δομή επανάληψης 

«Όσο…επανάλαβε» 

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας το συμπλήρωσαν οι 19 από τους 20 μαθητές 

της τάξης.  

Άσκηση 1: Κοιτάξτε τις εντολές που σας δίνονται παρακάτω. Να σχηματίσετε το 

πέτρινο μονοπάτι που δημιουργείται, από το πράσινο πλακάκι μέχρι το κίτρινο πλακάκι,  

αν εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές, βάφοντας τα κατάλληλα τετράγωνα του πλέγματος.  
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Η λύση της άσκησης 1 είναι η εξής: 

 

Εικόνα 6-5: Λύση άσκησης 1 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

 

Πίνακας 6-12: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 1 του «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Απαντήσεις άσκησης 1 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Σωστές απαντήσεις 84.21% (16) 

Λανθασμένες απαντήσεις 15.79% (3) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Σε αυτή την άσκηση, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν ένα σύνολο εντολών 

που τους δίνεται και να σχηματίσουν στο χαρτί, το μονοπάτι πάνω στο οποίο κινείται η 

ηρωίδα του παιχνιδιού, αν εκτελέσει το συγκεκριμένο σύνολο εντολών. Η άσκηση 

περιλαμβάνει μία δομή επανάληψης «Όσο», η οποία εκτελείται όσο «υπάρχει πέτρινο 

μονοπάτι». 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (84.21%), κατάφερε να απαντήσει 

σωστά στην πρώτη άσκηση. Φαίνεται ότι οι μαθητές έχοντας αποκτήσει πλέον εμπειρία 

από τα προηγούμενα δύο μαθήματα, κατάλαβαν καλύτερα πώς λειτουργούν οι εντολές 

«στρίψε αριστερά» και «στρίψε δεξιά», με αποτέλεσμα να καταφέρουν σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό, να εκτελέσουν σωστά τις εντολές της άσκησης και να σχηματίσουν τελικά το 

σωστό μονοπάτι.  

 

Άσκηση 2: Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι 

ώστε όταν εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: προχώρα μπροστά, στρίψε αριστερά, 

στρίψε δεξιά  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

  

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται ___ φορές και περιλαμβάνει ___ 

εντολές. 

Η λύση της άσκησης 2 είναι η εξής: 

 

Εικόνα 6-6: Λύση άσκησης 2 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται 4 φορές και περιλαμβάνει 6 εντολές. 

 

Πίνακας 6-13: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 2 του «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Απαντήσεις άσκησης 2 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Σωστές απαντήσεις 52.63% (10) 

Λανθασμένες απαντήσεις 47.37% (9) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

Σε αυτή την άσκηση, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν μέσα στο σώμα της 

δομής επανάληψης «Όσο», ένα σύνολο εντολών που σχηματίζουν ένα μοτίβο, το οποίο 
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επαναλαμβάνεται στο μονοπάτι. Οριακά, πάνω από το 50.00% των μαθητών κατάφερε 

να απαντήσει σωστά, γεγονός που δείχνει ότι η συγκεκριμένη άσκηση δυσκόλεψε 

αρκετά τους μαθητές. 

 

Άσκηση 3: Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε 

όταν εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: «προχώρα μπροστά», «στρίψε 

αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 
 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 

 

Η λύση της άσκησης 3 είναι η εξής: 

 

Εικόνα 6-7: Λύση άσκησης 3 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται  3  φορές. 
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Πίνακας 6-14: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 3 του «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Απαντήσεις άσκησης 3 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Σωστές απαντήσεις 68.42% (13) 

Λανθασμένες απαντήσεις 31.58% (6) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 

 

Και σε αυτή την άσκηση, όπως και στη δεύτερη, οι μαθητές καλούνται να 

συμπληρώσουν μέσα στο σώμα της δομής επανάληψης «όσο», ένα σύνολο εντολών που 

σχηματίζουν ένα μοτίβο, το οποίο επαναλαμβάνεται στο μονοπάτι 3 φορές. Ένα μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών (68.42%) κατάφερε να απαντήσει σωστά σε αυτή την άσκηση.  

Το γεγονός ότι υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την άσκηση 2, 

μπορεί να οφείλεται στη χρήση διαφορετικών χρωμάτων στα πλακάκια που σχηματίζουν 

το μονοπάτι, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο οι μαθητές να εντοπίσουν το μοτίβο 

που επαναλαμβάνεται. Αντίστοιχη επισήμανση, έγινε και στην άσκηση 3, του 

προηγούμενου μαθήματος, όπου αντίστοιχα οι μαθητές τα πήγαν καλύτερα σε σχέση με 

τη δεύτερη άσκηση.  

 

Άσκηση 4: Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε όταν 

εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: «προχώρα μπροστά», «στρίψε 

αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 

 

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 
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Η λύση της άσκησης 4 είναι η εξής: 

 

Εικόνα 6-8: Λύση άσκησης 4 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται  3  φορές. 

 

Πίνακας 6-15: Απαντήσεις μαθητών στην άσκηση 4 του «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Απαντήσεις άσκησης 4 «Φύλλου εργασίας 3.1» 

Σωστές απαντήσεις 42.11%  (8) 

Λανθασμένες απαντήσεις 57.89%  (11) 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  (19) 

 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων στην άσκηση 4, είναι εμφανές ότι αυτή η 

άσκηση δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές σε σχέση με όλες τις άλλες αυτής της 

ενότητας, μιας και 8 από τους συνολικά 19 μαθητές (ποσοστό 42.11%) κατάφεραν να 

την απαντήσουν σωστά.  

 Στο Πίνακα 6-16, παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων των μαθητών στο τρίτο φύλλο εργασίας.  

 

Πίνακας 6-16: Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων μαθητών του «Φύλλου 

εργασίας 3.1» (Δομή επανάληψης «Όσο…επανάλαβε») 

 Άσκ. 3.1.1 Άσκ.3.1.2. Άσκ.3.1.3 Άσκ.3.1.4 

Σωστές 

απαντήσεις 
84.21% (16) 52.63% (10) 68.42% (13) 42.11% (8) 

Λανθασμένες 

απαντήσεις 
15.79% (3) 47.37% (9) 31.58% (6) 57.89%  (11) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% (19) 100% (19) 100% (19) 100%  (19) 

 

Και σε αυτή την ενότητα, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικά, αν 

λάβουμε υπόψη το γνωστικό τους υπόβαθρο. Με εξαίρεση την τελευταία άσκηση, σε 
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όλες τις υπόλοιπες οι μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό πάνω από 50.00%.  Η 

πρώτη άσκηση στην οποία οι μαθητές δεν έπρεπε να γράψουν κώδικα, αλλά να 

εκτελέσουν ένα σύνολο εντολών, δε φάνηκε να τους δυσκολεύει ιδιαίτερα, μιας και η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (84.21%) την απάντησε σωστά.  

Επίσης, επιβεβαιώνεται και σε αυτό το φύλλο εργασίας, όπως και στο 

προηγούμενο, ότι στις ασκήσεις όπου οι μαθητές καλούνταν να συμπληρώσουν εντολές 

στο χαρτί, οι οποίες σχηματίζουν ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, όπως είναι οι 

ασκήσεις 2,3 και 4 του τρίτου φύλλου εργασίας, οι μαθητές τα πήγαν καλύτερα σε αυτές 

όπου το μοτίβο σχηματίζονταν από πλακάκια διαφορετικού χρώματος, και επομένως 

ήταν πιο ξεκάθαρο το σύνολο των εντολών που επαναλαμβάνεται. 

 6.3  Συμπεράσματα – Εκτιμήσεις διδάσκοντα 

Η εκτίμηση του διδάσκοντα από την εμπειρία του μέσα στο εργαστήριο κατά τη 

διάρκεια αυτών των μαθημάτων, είναι ότι οι μαθητές ήταν πολύ θετικοί στη χρήση ενός 

παιχνιδιού μέσα στο μάθημα. Ήταν μία διαφορετική εμπειρία για τους μαθητές την 

οποία φάνηκε να αποδέχονται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. 

 Όσον αφορά στο γνωστικό κομμάτι, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες, στις ασκήσεις που αφορούσαν στη δομή ακολουθίας, αφού η 

πλειοψηφία των μαθητών απάντησε σωστά, τόσο στα αντίστοιχα επίπεδα του παιχνιδιού 

(1-9), όσο και στις ασκήσεις του πρώτου φύλλου εργασίας. 

Στη δομή επανάληψης, επίσης τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. 

Η πλειοψηφία των μαθητών κατάλαβε τον τρόπο λειτουργίας της δομής επανάληψης για 

προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων και μπόρεσε να χρησιμοποιήσει σωστά τη δομή 

επανάληψης «επανάλαβε Χ φορές», χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στα επίπεδα 10-12, όπου  

απαιτούνταν η χρήση μίας ή περισσότερων διαδοχικών δομών επανάληψης.  

Ένα πολύ θετικό στοιχείο του παιχνιδιού Run Marco (αλλά και άλλων παρόμοιων 

παιχνιδιών) που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές να κατανοήσουν την 

λειτουργία της δομής επανάληψης, είναι η χρήση των μοτίβων. Η ιδέα ενός μοτίβου που 

επαναλαμβάνεται, λειτούργησε πολύ θετικά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 

δομής επανάληψης. Πολύ ενθαρρυντικά επίσης, είναι και τα αποτελέσματα του δεύτερου 

φύλλου εργασίας, στο οποίο η πλειοψηφία των μαθητών (πάνω από 60.00%), απάντησε 

σωστά και στις τρεις ασκήσεις, με δύο από αυτές μάλιστα, να αφορούν στις 

εμφωλευμένες δομές επανάληψης.  
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Στο τρίτο μάθημα που αφορούσε στη διδασκαλία της δομής επανάληψης 

«όσο…επανάλαβε», επίσης τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Οι μαθητές δεν 

έδειξαν να δυσκολεύονται στον εντοπισμό της κατάλληλης συνθήκης που έπρεπε να 

βάλουν στην δομή «Όσο» στα επίπεδα 21 και 22 του παιχνιδιού, ενώ και τα 

αποτελέσματα από τα φύλλα εργασίας είναι επίσης ενθαρρυντικά, αφού οι μαθητές, με 

εξαίρεση την τελευταία άσκηση (την 4
η
 του φύλλου εργασίας 3.1), κατάφεραν να 

απαντήσουν σωστά σε όλες τις υπόλοιπες, σε ποσοστό πάνω από 50.00%. 

Εκτίμηση του διδάσκοντα είναι, ότι με ένα περιβάλλον παιχνιδιού, όπως είναι το 

«Run Marco», η «εισαγωγική» διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών όπως η 

δομή ακολουθίας, η δομή επανάληψης και η δομή επιλογής, είναι αρκετά πιο εύκολη σε 

σχέση με άλλα περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα μία γλώσσα προγραμματισμού ή το 

Scratch. Έννοιες όπως οι εμφωλευμένες δομές επανάληψης, που δυσκολεύουν πολλές 

φορές ακόμη και μεγαλύτερους μαθητές, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν με απλό 

τρόπο και να γίνουν εύκολα αντιληπτές ακόμη και σε μαθητές μικρότερων ηλικιών, 

όπως είναι οι μαθητές του Δημοτικού. Αυτό βέβαια καταγράφηκε σε κάποιο βαθμό και 

στη συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή, μιας και μόλις μέσα σε τρεις διδακτικές ώρες, οι 

μαθητές γνώρισαν έννοιες όπως η δομή επανάληψης αλλά ακόμη και οι εμφωλευμένες 

δομές επανάληψης και ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις σχετικές ασκήσεις.  

Φυσικά, ένα περιβάλλον παιχνιδιού, περιορίζει συνήθως τη διδασκαλία, μιας και 

συνήθως, περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό επιπέδων. Αυτό όμως μπορεί να 

ξεπεραστεί, αν το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ο 

ίδιος τα δικά του επίπεδα μέσω ενός επεξεργαστή δημιουργίας επιπέδων. 

Έπειτα από τη μικρή εμπειρία της πιλοτικής αυτής δοκιμής του παιχνιδιού «Run 

Marco» για τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών, αυτό που προτείνεται 

σ’ αυτή την εργασία, είναι η αρχική χρήση ενός παιχνιδιού που θα εισάγει τους μαθητές 

του Δημοτικού σε βασικές προγραμματιστικές έννοιες και στη συνέχεια η χρήση 

κάποιου άλλου περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα το Scratch, για τη διδασκαλία πιο 

σύνθετων εννοιών. 
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 6.4  Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Δ) το απάντησαν συνολικά 19 μαθητές. Στους 

πίνακες των απαντήσεων το Ν (στήλη Σύνολο) αντιστοιχεί στο πλήθος των μαθητών 

που απάντησαν. 

Σε κάθε ερώτηση αξιολόγησης του ερωτηματολογίου έχει χρησιμοποιηθεί 

κλίμακα Τύπου Likert πέντε σημείων (α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Αρκετά, δ. Πολύ, ε. 

Πάρα πολύ). 

Αρχικά γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας 

(Technology Acceptance Model - TAM), στο οποίο στηρίχτηκε η ανάπτυξη του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης που δόθηκε στους μαθητές. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών για κάθε ερώτηση 

αλλά και για κάθε άξονα του ερωτηματολογίου. 

 6.4.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model - TAM), 

αναπτύχθηκε από τον Davis (Davis, 1989), με στόχο να προβλέψει ή να εξηγήσει, γιατί 

οι χρήστες αποδέχονται ή απορρίπτουν μία νέα Τεχνολογία Πληροφοριών (Information 

Technology) (Legris et al., 2003). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι δύο πιο καθοριστικοί 

παράγοντες για την υιοθέτηση μία νέας Τεχνολογίας, είναι η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία 

Χρήσης (Perceived Ease of Use) και η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived 

Usefulness) από τη χρήση της Τεχνολογίας (Davis, 1989). Σύμφωνα με τον Davis (1989, 

σ. 320), η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness) είναι «ο βαθμός, στον 

οποίο ένα άτομο πιστεύει, ότι χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα, αυτό θα 

ενισχύσει την απόδοσή του στην εργασία του» και η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης 

(Perceived Ease of Use), ορίζεται ως, «ο βαθμός, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει, ότι η 

χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου συστήματος δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια» 

(Davis, 1989). 

Άλλα δύο μέρη του TAM, είναι η «Στάση απέναντι στη Χρήση» (Attitude 

Towards Use) και η «Συμπεριφορική Πρόθεση για Χρήση» (Behavioural Intention to 

Use) (Lederer et al., 2000; Legris et al., 2003).  

Η Στάση απέναντι στη Χρήση (Attitude Toward Using - AT), είναι η αξιολόγηση 

του χρήστη όσον αφορά στην τοποθέτηση και χρήση στην πράξη μιας συγκεκριμένης 

εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων (Lederer et al., 2000).  Η Συμπεριφορική 
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Πρόθεση για Χρήση (Behavioral Intention to Use - BI), είναι ένα μέτρο της πιθανότητας, 

ότι ένα άτομο θα χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή (Lederer et al., 2000). 

Τέλος, η εξαρτημένη μεταβλητή του TAM, είναι η «Πραγματική Χρήση» (Actual 

Usage). Συνήθως μετράται, με τη χρονική διάρκεια ή τη συχνότητα χρήσης μια 

συγκεκριμένης εφαρμογής (Lederer et al., 2000; Legris et al., 2003). 

Το ΤΑΜ, είναι μία προσαρμογή του μοντέλου της θεωρίας της αιτιολογούμενης 

δράσης (Theory of Reasoned Action – TRA) που πρότειναν οι Fishbein και Ajzen το 

1976, για να εξηγήσει και να προβλέψει τις συμπεριφορές των ανθρώπων σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση (Park, 2009; Legris et al., 2003) και η «Στάση απέναντι στη 

Χρήση» (AT) και η «Συμπεριφορική Πρόθεση για Χρήση» (BI), είναι κοινά στοιχεία και 

στα δύο μοντέλα (Legris et al., 2003).  

Στην Εικόνα 6-9, παρουσιάζεται το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας 

(Technology Acceptance Model - TAM). 

 

Εικόνα 6-9: Technology Acceptance Model - TAM (Davis, 1989) 

 

Ο Davis (1989), προκειμένου να μετρήσει την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία 

Χρήσης (PEOU) και την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (PU), ανέπτυξε και πρότεινε, 

τη χρήση μίας κλίμακας έξι στοιχείων (ερωτημάτων) για κάθε άξονα, ξεχωριστά.  

Στον Πίνακα 6-17 παρουσιάζονται τα έξι στοιχεία που πρότεινε ο Davis (1989), 

για να μετράται η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (PU). 

Πίνακας 6-17: Κλίμακα μέτρησης για την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Davis, 

1989; Legris et al., 2003) 

Αριθμός 

Στοιχείου 

Προτεινόμενο στοιχείο για τη μέτρηση της 

Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας (Perceived Usefulness) 

1 Using (application) in my job would enable me to accomplish 

tasks more quickly. 

2 Using (application) would improve my job performance. 

3 Using (application) in my job would increase my productity. 
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4 Using (application) would enhance my effectiveness on the job. 

5 Using (application) would make it easier to do my job. 

6 I would find the (application) useful in my job. 

 

 Στον Πίνακα 6-18 παρουσιάζονται τα έξι στοιχεία που πρότεινε ο Davis (1989), 

για να μετράται η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease of Use). 

Πίνακας 6-18: Κλίμακα μέτρησης για την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης 

(Davis 1989; Legris et al., 2003) 

Αριθμός 

Στοιχείου 

Προτεινόμενο στοιχείο για τη μέτρηση της Αντιλαμβανόμενης 

Ευκολίας Χρήσης (Perceived Ease of Use) 

1 Learning to operate (application) would be easy for me. 

2 I would find it easy to get the (application) to do what I want to 

do. 

3 My interaction with the (application) would be clear and 

understandable. 

4 I would find (application) to be flexible to interact with. 

5 It would be easy for me to become skilful at using the 

(application). 

6 I would find the (application) easy to use. 

 

Η Στάση Απέναντι στη Χρήση (AT) και Συμπεριφορική Πρόθεση για Χρήση 

(BI), όπως αναφέρθηκε, είναι κοινά στοιχεία στα μοντέλα TRA και TAM και ο Davis 

(1989) χρησιμοποίησε τη μέθοδο Fishbein και Ajzen για τη μέτρησή τους (Legris et al., 

2003). 

Το μοντέλο ΤΑΜ, έχει υιοθετηθεί και έχει επεκταθεί με πολλούς τρόπους, σε 

αρκετές μελέτες, οι οποίες έγιναν με στόχο την εξέταση της αποδοχής διαφόρων νέων 

τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το Email, το FAX, εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου, εφαρμογές γραφείου κ.α, και σε γενικές γραμμές, οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι 

το μοντέλο ΤΑΜ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μοντέλο πρόβλεψης της χρήσης μιας 

νέας τεχνολογίας (Park, 2009; Chuttur, 2009). Σύμφωνα με τους Legris et al. (2003), το 

ΤΑΜ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα θεωρητικό μοντέλο, που μας βοηθάει να εξηγήσουμε 

και να κατανοήσουμε τον τρόπο χρήσης στην πράξη, ενός νέου πληροφοριακού 

συστήματος (μίας νέας Τεχνολογίας Πληροφοριών). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί 

εμπειρικά, ότι το ΤΑΜ έχει επιτυχή πρόβλεψη για τη χρήση ενός συστήματος, περίπου 

στο 40 με 50 τοις εκατό (Park, 2009; Legris et al., 2003).  

Στην πιλοτική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την εργασία, 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία από το 
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μοντέλο ΤΑΜ. Στόχος τους ερωτηματολογίου, ήταν να καταγραφεί κατά πόσο είναι 

αποδεκτή από τους μαθητές η χρήση ενός παιχνιδιού για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού στο μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό, αλλά και κατά πόσο το 

συγκεκριμένο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε στην πιλοτική εφαρμογή (το Run Marco), 

είχε απήχηση στους μαθητές. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου υιοθετήθηκαν από αυτά 

του μοντέλου ΤΑΜ (Davis, 1989) αλλά και από άλλες εργασίες σχετικές με το μοντέλο 

ΤΑΜ (Park, 2009; Legris et al., 2003; Lederer et al., 2000; Alharbi and Drew, 2014) και 

προσαρμόστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν τους βασικούς άξονες του 

μοντέλου ΤΑΜ, αλλά και επιπλέον να μπορούν να είναι κατανοητά από τους μαθητές. 

Το πλήρες ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

Γ. 

 6.4.2 Στάση μαθητών σχετικά με την ευκολία χρήσης του παιχνιδιού 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών, στις ερωτήσεις του πρώτου άξονα του ερωτηματολογίου, ο οποίος είναι ο 

άξονας «Αντιλαμβανόμενη Ευκολία χρήσης». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6-19. 

Πίνακας 6-19: Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης για το παιχνίδι Run Marco 

α/α Ερώτηση 
Σύνολο 

Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

1 

Μου φάνηκε εύκολο  να καταλάβω 

τους κανόνες του παιχνιδιού (πώς 

παίζεται το παιχνίδι). 

19 4.63 0.50 
0.00% 

(0) 

0.00% 

(0) 

0.00% 

(0) 

36.84% 

(7) 

63.16% 

(12) 

2 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

σπάνια ρωτούσα τον δάσκαλό μου 

για να μου εξηγήσει τι πρέπει να 

κάνω. 

19 4.26 0.81 
0.00% 

(0) 

5.26% 

(1) 

5.26% 

(1) 

42.11% 

(8) 

47.37% 

(9) 

3 

Θεωρώ ότι ήταν εύκολο να 

εντοπίζω τα λάθη μου και να τα 

διορθώνω. 

19 4.32 0.95 
0.00% 

(0) 

5.26% 

(1) 

15.79% 

(3) 

21.05% 

(4) 

57.89% 

(11) 

4 

Θεωρώ ότι ήταν εύκολο να 

καταλάβω τον τρόπο λειτουργίας 

των διαφορετικών εντολών του 

παιχνιδιού 

19 4.53 0.70 
0.00% 

(0) 

0.00% 

(0) 

10.53% 

(2) 

26.32% 

(5) 

63.16% 

(12) 

5 

Το παιχνίδι μου έδινε συχνά  

χρήσιμες οδηγίες, προκειμένου να 

ολοκληρώσω μία άσκηση όταν 

μπερδευόμουν (όταν έκανα λάθη). 

19 3.26 1.28 
10.53% 

(2) 

21.05% 

(4) 

15.79% 

(3) 

36.84% 

(7) 

15.79% 

(3) 

6 

Τελικά, θεωρώ ότι μου ήταν 

εύκολο να χρησιμοποιήσω το 

παιχνίδι. 

19 4.58 0.84 
0.00% 

(0) 

5.26% 

(1) 

5.26% 

(1) 

15.79% 

(3) 

73.68% 

(14) 
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Στην 1
η
 ερώτηση, όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι τους φάνηκε πολύ (36.84%) ή 

πάρα πολύ (63.16%) εύκολο, να καταλάβουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Γίνεται σαφές 

ότι οι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν πώς παίζεται το παιχνίδι. 

Επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση που έγινε στην αξιολόγηση του παιχνιδιού, ότι το 

παιχνίδι χαρακτηρίζεται από καλά ορισμένους κανόνες. 

Στη δεύτερη ερώτηση, οι μαθητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89.47%), 

απάντησαν ότι πολύ ή πάρα πολύ σπάνια, χρειάστηκε να ρωτήσουν τον εκπαιδευτικό για 

να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εμπειρία του 

διδάσκοντα μέσα στην τάξη, όπου παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δεν χρειάζονταν 

ιδιαίτερη βοήθεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ιδιαίτερα στο πρώτο μάθημα που 

αφορούσε στη σειριακή εκτέλεση εντολών. 

Επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών (78.95%), θεωρεί ότι του ήταν πολύ ή 

πάρα πολύ εύκολο, να εντοπίζει τα λάθη που έκανε στο παιχνίδι και να τα διορθώνει. 

Από αυτή την απάντηση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μηχανισμοί του παιχνιδιού, 

βοήθησαν αρκετά τους μαθητές στον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων τους 

στον κώδικα που έγραφαν. Όπως είχε αναφερθεί και στην αξιολόγηση του παιχνιδιού, η 

εκτέλεση των εντολών του είναι αργή, οι εντολές που εκτελούνται κάθε στιγμή 

ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες και το παιχνίδι εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά 

μηνύματα σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, παράγοντες που προφανώς 

συνέβαλλαν θετικά στον εντοπισμό σφαλμάτων από τους μαθητές. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (89.47%), θεωρεί ότι ήταν πολύ ή πάρα 

πολύ εύκολο να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας των εντολών του παιχνιδιού. 

Επιβεβαιώνεται, ότι οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας των εντολών του παιχνιδιού. Βέβαια, από τις απαντήσεις των 

μαθητών στα φύλλα εργασίας, φάνηκε να υπάρχει μία δυσκολία στην κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας των εντολών «στρίψε αριστερά» και «στρίψε δεξιά», αλλά αυτό 

ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι στα φύλλα εργασίας, οι απαντήσεις δίνονταν 

στο χαρτί και όχι στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα οι μαθητές να δυσκολεύονται να 

καταλάβουν την κατεύθυνση του ήρωα του παιχνιδιού. 

Η πέμπτη ερώτηση έλαβε τη μικρότερη βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ερωτήσεις αυτού του άξονα (Αντιλαμβανόμενη Ευκολία χρήσης). Συγκεκριμένα, το 

36.84% των μαθητών θεωρεί ότι το παιχνίδι τους έδινε πολύ συχνά χρήσιμες οδηγίες 

όταν έκαναν λάθη, ενώ υπάρχει και ένα 15.79% των μαθητών, που πιστεύει ότι αυτή η 
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λειτουργία γινόταν πάρα πολύ συχνά. Ταυτόχρονα, το 31.58% των μαθητών δεν έμεινε 

ικανοποιημένο από αυτή τη λειτουργία, θεωρώντας ότι το παιχνίδι τους έδινε χρήσιμες 

οδηγίες σε περίπτωση λάθους σπάνια (λίγο ή καθόλου). Επιπλέον το 15.79% των 

μαθητών φαίνεται να κρατά ουδέτερη στάση, δηλώνοντας ότι η λειτουργία αυτή γινόταν 

αρκετά συχνά. Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι οι μαθητές δεν έμειναν πολύ ικανοποιημένοι 

από τα βοηθητικά μηνύματα του παιχνιδιού σε περίπτωση λάθους, αφού μόλις το 

52.63% δηλώνει ότι καλύφθηκε από αυτή τη λειτουργία (πολύ ή πάρα πολύ). Θα 

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε εδώ, ότι ενδεχομένως να χρειάζεται κάποια βελτίωση 

στη λειτουργία των βοηθητικών μηνυμάτων του παιχνιδιού (scaffolding), ώστε ο παίκτης 

να υποστηριχθεί καλύτερα σε περίπτωση λάθους και να μπορέσει να οδηγηθεί στη 

σωστή λύση, πιο εύκολα. 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (89.47%), θεωρεί ότι ήταν 

εύκολο τελικά να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι 

μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

 6.4.3 Στάση μαθητών απέναντι στη χρήση του παιχνιδιού Run Marco 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών, στις ερωτήσεις του δεύτερου άξονα του ερωτηματολογίου, ο οποίος είναι ο 

άξονας «Στάση απέναντι στη χρήση». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6-

20. 

Πίνακας 6-20: Στάση απέναντι στη χρήση του παιχνιδιού Run Marco 

α/α Ερώτηση 
Σύνολο 

Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

7 

Θεωρώ ότι η εκμάθηση 

προγραμματισμού μέσω 

του παιχνιδιού «Run 

Marco» είναι καλή ιδέα. 

19 3.53 1.31 
5.26% 

(1) 

21.05% 

(4) 

21.05% 

(4) 

21.05% 

(4) 

31.58% 

(6) 

8 

Θα μου άρεσε να υπήρχε 

ένα παιχνίδι για την 

εκμάθηση του 

προγραμματισμού στο 

μάθημα την Πληροφορικής. 

19 3.68 1.16 
5.26% 

(1) 

10.53% 

(2) 

21.05% 

(4) 

36.84% 

(7) 

26.32% 

(5) 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών (52.63%), θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ καλή ιδέα, τη 

χρήση του παιχνιδιού «Run Marco» για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και 

επιπλέον το 21.05% των μαθητών, χαρακτήρισε τη χρήση του παιχνιδιού για τη 

διδασκαλία του προγραμματισμού, ως αρκετά καλή ιδέα. Ταυτόχρονα, μόλις ένας 

μαθητής (5.26%) χαρακτήρισε τη χρήση του παιχνιδιού ως καθόλου καλή ιδέα, ενώ το 



 

325 

21.05% των μαθητών θεωρεί τη χρήση του παιχνιδιού για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού, ως λίγο καλή ιδέα. 

Η πλειοψηφία των μαθητών (63.16%) δήλωσε ότι θα επιθυμούσε πολύ ή πάρα 

πολύ τη χρήση ενός παιχνιδιού για την εκμάθηση του προγραμματισμού στο μάθημα της 

Πληροφορικής, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική που μπορεί να έχουν τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μαθητές Δημοτικού. 

Οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτόν τον άξονα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα, 

ότι οι μαθητές είναι σε μεγάλο ποσοστό θετικοί στη χρήση ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στη διδακτική πράξη. 

 6.4.4 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα του παιχνιδιού Run Marco 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών, στις ερωτήσεις του τρίτου άξονα του ερωτηματολογίου, ο οποίος είναι ο 

άξονας «Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα του παιχνιδιού Run Marco». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6-21. 

Πίνακας 6-21: Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα του παιχνιδιού Run Marco 

α/α Ερώτηση 
Σύνολο 

Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

9 

Θεωρώ ότι το μάθημα με το 

παιχνίδι «Run Marco» έγινε πιο 

διασκεδαστικό. 

19 3.32 1.49 
15.79% 

(3) 

15.79% 

(3) 

21.05% 

(4) 

15.79% 

(3) 

31.58% 

(6) 

10 

Θεωρώ ότι το παιχνίδι μου έδωσε 

τη δυνατότητα να συμμετέχω στο 

μάθημα με μεγαλύτερη ευκολία. 

19 4.11 0.99 
0.00% 

(0) 

5.26% 

(1) 

26.32% 

(5) 

21.05% 

(4) 

47.37% 

(9) 

11 

Θεωρώ ότι το παιχνίδι «Run 

Marco», αύξησε το ενδιαφέρον 

μου για το μάθημα αλλά και για 

τον προγραμματισμό. 

19 2.95 1.22 
21.05% 

(4) 

5.26% 

(1) 

36.84% 

(7) 

31.58% 

(6) 

5.26%  

(1) 

12 

Θεωρώ ότι το παιχνίδι με 

βοήθησε να καταλάβω τους 

διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να εκτελεστούν 

οι εντολές σε ένα πρόγραμμα. 

19 4.26 0.81 
0.00% 

(0) 

5.26% 

(1) 

5.26% 

(1) 

47.37% 

(9) 

42.11% 

(8) 

 

Το 47.37% των μαθητών θεωρεί ότι η χρήση του παιχνιδιού Run Marco, έκανε το 

μάθημα πολύ ή πάρα πολύ διασκεδαστικό, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 

21.05%, που κρατά ουδέτερη στάση, απαντώντας ότι το μάθημα έγινε αρκετά 

διασκεδαστικό. Ταυτόχρονα, το 31.58% των μαθητών δε φάνηκε να διασκεδάζει 

ιδιαίτερα με το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές αυτής της 

ηλικίας έχοντας την εμπειρία των σύγχρονων ψυχαγωγικών παιχνιδιών με τα 
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τρισδιάστατα γραφικά και τα εντυπωσιακά εφέ, μπορεί να έχουν περισσότερες 

προσδοκίες από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι σε αυτόν τον τομέα. 

Η πλειοψηφία των μαθητών (68.42%) θεωρεί ότι το παιχνίδι τους έδωσε τη 

δυνατότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό, να συμμετέχουν στο μάθημα με μεγαλύτερη ευκολία 

ενώ το 26.32% των μαθητών, θεωρεί ότι το παιχνίδι τους έδωσε τη δυνατότητα 

συμμετοχής στο μάθημα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Κανείς μαθητής δε θεώρησε ότι το 

παιχνίδι δεν του έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει στο μάθημα, ενώ μόλις ένας 

μαθητής θεωρεί ότι το παιχνίδι τον βοήθησε ελάχιστα (λίγο), προκειμένου να συμμετέχει 

στο μάθημα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το παιχνίδι έδωσε αρκετά κίνητρα στους 

μαθητές, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό μαθητών (68.42%) να θεωρεί, ότι μπόρεσε να 

συμμετέχει στο μάθημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Στην ερώτηση «Θεωρώ ότι το παιχνίδι αύξησε το ενδιαφέρον μου για το μάθημα 

αλλά και για τον προγραμματισμό», οι απόψεις των μαθητών φαίνεται να διίστανται. Το 

36.84% των μαθητών θεωρεί ότι το παιχνίδι αύξησε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα 

(πολύ ή πάρα πολύ), ενώ το 26.32% των μαθητών έχει αντίθετη άποψη (καθόλου ή λίγο). 

Το υπόλοιπο 36.84% των μαθητών φαίνεται να κρατά ουδέτερη στάση, δηλώνοντας ότι 

το παιχνίδι αύξησε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα αρκετά. 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (89.47%), θεωρεί ότι το παιχνίδι 

τους βοήθησε στην κατανόηση των διαφορετικών τρόπων εκτέλεσης των εντολών σε ένα 

πρόγραμμα. Επιβεβαιώνεται, ότι το παιχνίδι βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους 

μαθητές, να καταλάβουν τις διαφορετικές προγραμματιστικές έννοιες που διδάσκονταν 

σε κάθε ενότητα, δηλαδή τη δομή ακολουθίας, τη δομή επανάληψης για προκαθορισμένο 

αριθμό επαναλήψεων αλλά και τη δομή επανάληψης για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. 

 6.4.5 Πρόθεση για μελλοντική χρήση του παιχνιδιού Run Marco 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών, στις ερωτήσεις του τέταρτου άξονα του ερωτηματολογίου, ο οποίος είναι ο 

άξονας «Πρόθεση για μελλοντική χρήση του παιχνιδιού Run Marco». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-22. 
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Πίνακας 6-22: Πρόθεση για μελλοντική χρήση του παιχνιδιού Run Marco 

α/α Ερώτηση 
Σύνολο 

Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

13 

Θα ήθελα να παίξω με το 

παιχνίδι «Run Marco» 

ξανά κάποια στιγμή. 

19 2.95 1.51 
21.05% 

(4) 

26.32% 

(5) 

10.53% 

(2) 

21.05% 

(4) 

21.05% 

(4) 

14 

Αν υπήρχαν και άλλα 

παρόμοια παιχνίδια για την 

εκμάθηση του 

προγραμματισμού, θα 

ήθελα να τα 

χρησιμοποιήσω. 

19 3.42 1.43 
15.79% 

(3) 

10.53% 

(2) 

15.79% 

(3) 

31.58% 

(6) 

26.32% 

(5) 

 

Στην ερώτηση «Θα ήθελα να παίξω με το παιχνίδι Run Marco ξανά κάποια 

στιγμή» οι απόψεις των μαθητών φαίνεται να διίστανται, αφού το 42.11% των μαθητών 

δηλώνει ότι θα ήθελε να παίξει ξανά με το παιχνίδι, ενώ το 47.37% δηλώνει ότι είναι 

αρνητικό στη μελλοντική χρήση του παιχνιδιού. Αυτό, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι οι μαθητές αυτών των ηλικιών, είναι αρκετά 

εξοικειωμένοι με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, και ενδεχομένως να έχουν πολύ μεγαλύτερες 

προσδοκίες από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

Τέλος, η πλειοψηφία των μαθητών (57.89%), δηλώνει πολύ θετική στη χρήση 

ενός άλλου εκπαιδευτικού παιχνιδιού σχετικού με την εκμάθηση του προγραμματισμού, 

ενώ μόλις το 15.79% των μαθητών δηλώνει ότι είναι αντίθετο στη χρήση ενός 

παρόμοιου παιχνιδιού. 

 6.4.6 Συμπεράσματα 

Από τις απαντήσεις των μαθητών που αφορούν στον άξονα «Αντιλαμβανόμενη 

Ευκολία Χρήσης», μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το παιχνίδι δεν φάνηκε δύσκολο 

στους μαθητές, όσον αφορά στους κανόνες του και πώς πρέπει να παίξουν. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (89.47%) δήλωσε ότι δε χρειάστηκε τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ταυτόχρονα το ίδιο ποσοστό 

μαθητών (89.47%), θεωρεί ότι του ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει τον τρόπο 

λειτουργίας των διαφορετικών εντολών του παιχνιδιού. Επιπλέον, οι μαθητές θεώρησαν 

ότι τους ήταν πολύ εύκολο να εντοπίζουν τα λάθη τους στο παιχνίδι. Αυτό που δεν 

ικανοποίησε σημαντικά τους μαθητές, ήταν τα βοηθητικά μηνύματα του παιχνιδιού σε 

περίπτωση λάθους από την πλευρά των μαθητών, οδηγώντας μας έτσι στην εκτίμηση ότι 

ενδεχομένως να χρειάζεται κάποια βελτίωση στο στοιχείο αυτό του παιχνιδιού. 
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Η πλειοψηφία των μαθητών βρήκε τη χρήση του παιχνιδιού Run Marco για τη 

διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών, ως πολύ καλή ιδέα, και ταυτόχρονα δήλωσε 

ότι θα επιθυμούσε τη χρήση ενός παιχνιδιού για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, 

επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που μπορεί να έχουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

προγραμματισμού, ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών στο άξονα «Αντιλαμβανόμενη 

Χρησιμότητα», μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το παιχνίδι Run Marco, προσέφερε 

στοιχεία διασκέδασης στους μαθητές αλλά οι προσδοκίες τους, φαίνεται να είναι αρκετά 

περισσότερες σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, φαίνεται ότι το παιχνίδι δεν κατάφερε να 

αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού οι 

απόψεις των μαθητών σε αυτό το ερώτημα (ερώτηση 11), μάλλον φαίνεται να 

διίστανται. Από την άλλη, το παιχνίδι έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 

νιώσουν ότι μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα με ενεργό τρόπο και επιπλέον, το 

παιχνίδι αποδείχτηκε ένα χρήσιμο μέσο στους μαθητές, για την κατανόηση των 

διαφορετικών προγραμματιστικών εννοιών που διδάχθηκαν, βοηθώντας τους σημαντικά 

σε αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, οι απόψεις των μαθητών όσον αφορά στη μελλοντική χρήση του 

παιχνιδιού φαίνεται ότι διίστανται, ενώ ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των μαθητών δηλώνει  

ότι θα ήθελε να παίξει και με άλλα παρόμοια παιχνίδια σχετικά με τον προγραμματισμό.  
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 7 Επίλογος 

 7.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Μετά από συστηματική αναζήτηση στη βιβλιογραφία αλλά και σε διάφορες 

πηγές στο διαδίκτυο, εντοπίστηκαν εννέα εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν ως στόχο τη 

διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών, και τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα παιχνίδια που εντοπίστηκαν είναι τα 

εξής: 

1. Lightbot Hour of Code 

2. Lightbot 1.0 

3. Lightbot 2.0 

4. Run Marco 

5. Program Your Robot 

6. Codemonkey 

7. Rapid Router 

8. Kodable 

9. Getcoding 

 Προκειμένου να αξιολογήσουμε τα παιχνίδια αυτά, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία 

ομαδοποιήθηκαν σε δώδεκα διαφορετικούς άξονες. Κάθε παιχνίδι αξιολογήθηκε και 

βαθμολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίστηκαν, αφού 

προηγουμένως παίξαμε με κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.  

Από τη συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών προέκυψε ότι τα περισσότερα 

παιχνίδια καλύπτουν βασικές προγραμματιστικές έννοιες όπως η Δομή ακολουθίας, η 

Δομή επιλογής, η Δομή επανάληψης, η Αναδρομική κλήση συναρτήσεων και 

διαδικασιών, ενώ μερικά από τα παιχνίδια υποστηρίζουν ακόμη και την έννοια της 

μεταβλητής και του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Πολλά από τα παιχνίδια 

που εντοπίστηκαν αναβαθμίζονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τις 

δυνατότητες τους και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν. Προκειμένου να 

βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό πληροφορικής που θα ήθελε να αξιοποιήσει κάποιο από 

τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά παιχνίδια στη διδακτική πράξη, τα αποτελέσματα της 

συγκριτικής αξιολόγησης των παιχνιδιών, ομαδοποιήθηκαν σε πίνακες, για να μπορεί ο 
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εκπαιδευτικός να βλέπει συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε 

παιχνιδιού. 

Επιπλέον, η αναζήτηση στη βιβλιογραφία έδειξε ότι ο αριθμός των εμπειρικών 

μελετών που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

προγραμματισμού στη διδακτική πράξη, είναι περιορισμένος. Βάσει της έρευνας που 

έγινε σε αυτή την εργασία, βρέθηκαν εμπειρικές εφαρμογές στη διδακτική πράξη μόνο 

για τα παιχνίδια «Lightbot 1.0», «Lightbot 2.0», «Program Your Robot» και 

«Kodable». Επομένως, θα είχε ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού προγραμματισμού στην διδακτική πράξη. Τα αποτελέσματα 

των εμπειρικών μελετών δείχνουν, ότι η χρήση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

προγραμματισμού στη διδακτική πράξη, μπορεί να συμβάλλει στην εκμάθηση και 

κατανόηση των βασικών προγραμματιστικών εννοιών σε αρχάριους προγραμματιστές, 

ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών στο μάθημα. 

Προκειμένου να συνεισφέρουμε στην έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού που 

παρατηρείται στη διδασκαλία του προγραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

αλλά και στην αποτελεσματική αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

προγραμματισμού στη διδακτική πράξη, δημιουργήθηκαν έξι ολοκληρωμένα σχέδια 

μαθήματος, που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση, ενός από τα εννέα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια που εντοπίστηκαν σε αυτή την εργασία. Κάθε σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει 

τη χρήση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του παιχνιδιού και συνοδεύεται από ένα 

«φύλλο εργασίας», που περιλαμβάνει ασκήσεις σχετικές με το παιχνίδι. Το παιχνίδι που 

επιλέχθηκε είναι το παιχνίδι «Run Marco» και η επιλογή του έγινε γιατί από τη 

συγκριτική αξιολόγηση των παιχνιδιών προκύπτει να υπερτερεί των υπολοίπων σε 

αρκετά σημεία. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα, καλύπτει 

τις περισσότερες προγραμματιστικές έννοιες (μαζί με το παιχνίδι Rapid Router) και 

περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) δραστηριότητες, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

αριθμούς δραστηριοτήτων μεταξύ των παιχνιδιών που αξιολογήθηκαν. Επιπλέον, 

κρίνεται συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού για την ενότητα 

του «Προγραμματισμού», δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την 

πορεία του μαθητή σε πραγματικό χρόνο και σε επόμενη έκδοσή του, αναμένεται μεταξύ 

άλλων να προσφέρει και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων επιπέδων, μέσω ειδικού 

εργαλείου (Level Editor). 
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 Για να διερευνηθεί η εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, αλλά και η 

αποτελεσματικότητα της διδακτικής πρότασης που σχεδιάστηκε, το παιχνίδι 

δοκιμάστηκε πιλοτικά για τρεις διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα τρία πρώτα σχέδια 

μαθήματος που σχεδιάστηκαν, σε ένα σύνολο 20 μαθητών της Ε’ τάξης, ενός Δημοτικού 

Σχολείου της Θεσσαλονίκης. 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών στα φύλλα εργασίας αλλά 

και από την καταγραφή των επιδόσεων τους στις δραστηριότητες του παιχνιδιού, φάνηκε 

ότι η διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών όπως, η Δομή ακολουθίας, η 

Δομή επιλογής και η Δομή επανάληψης σε αρχάριους προγραμματιστές, όπως είναι οι 

μαθητές Δημοτικού, μπορεί να υποστηριχθεί ικανοποιητικά από ένα περιβάλλον 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας έτσι και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων 

εμπειρικών μελετών που αναλύθηκαν σε αυτή την εργασία. Αυτό που προτείνουμε είναι 

η αρχική χρήση ενός παιχνιδιού που θα εισάγει τους μαθητές του Δημοτικού σε βασικές 

προγραμματιστικές έννοιες και στη συνέχεια η χρήση κάποιου άλλου περιβάλλοντος, 

όπως για παράδειγμα το Scratch, για τη διδασκαλία πιο σύνθετων εννοιών. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο 

που απάντησαν και το οποίο είχε ως στόχο να καταγραφεί η στάση τους σχετικά με τη 

χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα:  

 Το παιχνίδι δε φάνηκε να δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές. 

 Η πλειοψηφία των μαθητών βρήκε τη χρήση του παιχνιδιού στη 

διδακτική πράξη ως καλή ιδέα και δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τη χρήση 

ενός παιχνιδιού για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. 

 Το παιχνίδι βοήθησε τους μαθητές στην κατανόηση των βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών, τους έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

με πιο ενεργό τρόπο στο μάθημα και προσέφερε αρκετά στοιχεία 

διασκέδασης, αν και οι προσδοκίες των μαθητών φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερες γι’ αυτόν τον τομέα. 

 Το παιχνίδι δεν κατάφερε να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών σε 

ικανοποιητικό βαθμό, με τις απόψεις των μαθητών να διίστανται σε αυτό 

το ερώτημα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές 

αυτής της ηλικίας, είναι εξοικειωμένοι με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια και 
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ενδεχομένως να έχουν περισσότερες απαιτήσεις από ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι. 

 7.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Σε αυτή την εργασία αναλύονται και αξιολογούνται εννέα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

τα οποία έχουν ως στόχο τη διδασκαλία βασικών εννοιών προγραμματισμού και τα 

οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα παιχνίδια 

αυτά βέβαια δεν είναι τα μοναδικά και σίγουρα υπάρχουν κι άλλα παιχνίδια που 

καλύπτουν αντίστοιχα θέματα. Στα πλαίσια όμως αυτής της έρευνας δεν μπόρεσαν να 

εντοπιστούν περισσότερα.  

Ένας ακόμη περιορισμός αυτής της έρευνας, είναι ότι η αξιολόγηση των 

παιχνιδιών, έγινε βάσει της προσωπικής εμπειρίας που είχε ο συγγραφέας, παίζοντας 

ξεχωριστά με κάθε παιχνίδι και όχι ύστερα από την πιλοτική δοκιμή των παιχνιδιών από 

ένα αξιόλογο δείγμα ατόμων. 

Τέλος, όσον αφορά στην πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Run 

Marco», το μικρό δείγμα μαθητών που χρησιμοποιήθηκε αλλά και ο μικρός αριθμός των 

τριών διδακτικών ωρών που εφαρμόστηκε το παιχνίδι, δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε 

ασφαλή συμπεράσματα, τόσο για την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού, όσο και για 

την αποδοχή που λαμβάνει το παιχνίδι από τους μαθητές. 

 

 7.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Ως μία επέκταση της διπλωματικής θα μπορούσε να προταθεί η πειραματική 

εφαρμογή της παρούσας διδακτικής πρότασης του παιχνιδιού «Run Marco», για το 

σύνολο των έξι διδακτικών ωρών που σχεδιάστηκαν, σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, 

τόσο της Ε’ όσο και της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού, με στόχο να προκύψουν περισσότερο 

ασφαλή συμπεράσματα, τόσο για την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, όσο και για την 

αποδοχή που θα έχει η χρήση του παιχνιδιού από τους μαθητές. 

Σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και το γεγονός ότι, οι εμπειρικές μελέτες που 

διερευνούν θέματα σχετικά με την αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

προγραμματισμού στη διδακτική πράξη είναι ελάχιστες και επιπλέον, σπάνια 

συναντούμε στη βιβλιογραφία οδηγίες για τον τρόπο αξιοποίησης ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στη διδακτική πράξη (Piteira & Haddad, 2011). 
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Άλλωστε, η «Υπολογιστική Σκέψη» διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα σε 

ελάχιστες περιπτώσεις και δεν έχει μελετηθεί ακόμη σε βάθος, ο τρόπος με τον οποίο  θα 

μπορούσε να ενσωματωθεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Gouws et al., 2013). 

Επειδή η ανάπτυξη δεξιοτήτων «Υπολογιστικής Σκέψης» και η εκμάθηση βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών, μπορεί να υποστηριχθεί μέσω των ψηφιακών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Kazimoglu et al, 2012), θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα διάφορα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών προγραμματισμού, τα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
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http://www.kathimerini.gr/805199/article/texnologia/computers/getcodinggr-mia-prwtovoylia-gia-ta-prwta-vhmata-twn-newn-ston-programmatismo
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/getcoding_to_paixnidi_pliroforikis_gia_mikrous_kai_megalous-64146260
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/getcoding_to_paixnidi_pliroforikis_gia_mikrous_kai_megalous-64146260
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Παράρτημα A - Οδηγίες διδασκαλίας ΤΠΕ σχολικού Έτους 

2016-2017 
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Παράρτημα B - Φύλλα εργασίας 

 B.1 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 – Εισαγωγή στη δομή ακολουθίας 

1. Τι είναι ένας αλγόριθμος; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Τι είναι ένα πρόγραμμα; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές, έτσι ώστε να καθοδηγήσετε τον «Marco» πάνω 

στο πέτρινο μονοπάτι, προκειμένου να φτάσει στο κίτρινο πλακάκι. Οι εντολές που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι εξής: 

«προχώρα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά» 

 

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας: 
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4. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα που δημιουργήθηκε  με στόχο να καθοδηγήσει τον 

«Marco» πάνω στο συγκεκριμένο μονοπάτι προκειμένου να φτάσει στο κίτρινο 

πλακάκι.  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

16. προχώρα μπροστά 

17. προχώρα μπροστά 

18. στρίψε αριστερά 

19. προχώρα μπροστά 

20. προχώρα μπροστά 

21. προχώρα μπροστά 

22. προχώρα μπροστά 

23. στρίψε αριστερά 

24. προχώρα μπροστά 

25. προχώρα μπροστά 

26. στρίψε αριστερά 

27. προχώρα μπροστά 

28. προχώρα μπροστά 

29. στρίψε δεξιά 

30. προχώρα μπροστά 
 

 

α. Το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά;  

β. Αν όχι, να το ξαναγράψετε παρακάτω, διορθώνοντας το ώστε να λειτουργεί 

σωστά. 

Πρόγραμμα Μονοπάτι 
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5. Να σχηματίσετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η Sophia, αν εκτελέσει  τις 

εντολές του επόμενου προγράμματος. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

345 

 B.2 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 – Δομή επανάληψης (επανάλαβε Χ φορές)  

1. Κοιτάξτε τις εντολές που σας δίνονται παρακάτω. Να σχηματίσετε το μονοπάτι που 

δημιουργείται, αν η «Sophia» εκτελέσει τις παρακάτω εντολές, ξεκινώντας από το 

σημείο που βρίσκεται. Για να σχηματίσετε το μονοπάτι, βάψτε με ένα χρώμα της 

αρεσκείας σας τα κατάλληλα τετραγωνάκια του πλέγματος. 

 

 

 

2. Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε όταν 

εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: προχώρα μπροστά, στρίψε αριστερά, 

στρίψε δεξιά  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 
 

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 
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3. Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά στην επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε 

όταν εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 

 

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 
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 B.3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 – Δομή επανάληψης (επανάλαβε Όσο) 

1. Κοιτάξτε τις εντολές που σας δίνονται παρακάτω. Να σχηματίσετε το πέτρινο 

μονοπάτι που δημιουργείται, από το πράσινο πλακάκι μέχρι το κίτρινο πλακάκι,  αν 

εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές, βάφοντας τα κατάλληλα τετράγωνα του 

πλέγματος.  

 

 

 

2. Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε όταν 

εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: προχώρα μπροστά, στρίψε αριστερά, 

στρίψε δεξιά  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

  

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται ___ φορές και περιλαμβάνει ___ 

εντολές. 
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3. Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε όταν 

εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: προχώρα μπροστά, στρίψε αριστερά, 

στρίψε δεξιά  

 

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 
 

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 

 

4. Να συμπληρώσετε κατάλληλα την επόμενη δομή επανάληψης, έτσι ώστε όταν 

εκτελεστεί, να οδηγήσει τον «Marco» πάνω στο κίτρινο πλακάκι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: προχώρα μπροστά, στρίψε αριστερά, 

στρίψε δεξιά  

Πρόγραμμα Μονοπάτι 

 

 

 

 

Διακρίνω ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται _____ φορές. 
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 B.4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1 – Δομή απλής επιλογής «εάν» 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα εντολών έτσι ώστε ο «Marco» να 

μετακινηθεί από την πράσινη πέτρα στην κίτρινη.  

Στα κενά (1) και (3) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εντολές: «προχώρα 

μπροστά», «πήδα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Στο κενό (2) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής εντολές: «αριστερά», 

«δεξιά», «πίσω», «εμπρός».   

 

 

Γράψτε εδώ τις απαντήσεις σας: 

(1): …………………………… 

(2): …………………………… 

(3): …………………………… 

 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα εντολών έτσι ώστε ο «Marco» να 

μετακινηθεί από την πράσινη πέτρα στην κίτρινη.  

Στα κενά (1) και (3) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εντολές: «προχώρα 

μπροστά», «πήδα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Στο κενό (2) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής επιλογές: «αριστερά», 

«δεξιά», «πίσω», «εμπρός».  

 

 

Γράψτε εδώ τις απαντήσεις σας: 

(1): …………………………… 

(2): …………………………… 

(3): …………………………… 
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3. Σας δίνεται η παρακάτω πίστα. Τέσσερις μαθητές έγραψαν τα παρακάτω 4 τμήματα 

εντολών αντίστοιχα, με στόχο να οδηγήσουν τον «Marco» πάνω στο πέτρινο 

μονοπάτι για να φτάσει στο τέλος του μονοπατιού (στην κίτρινη πέτρα).  

 

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

Δ. 

 

 

Να κυκλώσετε το γράμμα (Α, Β, Γ, Δ) όσων από τα τμήματα εντολών έχουν ως 

αποτέλεσμα να οδηγήσουν τον «Marco» από την πράσινη πέτρα πάνω στην κίτρινη 

πέτρα.  

Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις!  
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 B.5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.1 – Δομή σύνθετης επιλογής «εάν…αλλιώς» 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα εντολών έτσι ώστε ο «Marco» να 

μετακινηθεί από την πράσινη πέτρα στην κίτρινη.  

Στα κενά (2) και (3) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εντολές: «προχώρα 

μπροστά», «πήδα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Στο κενό (1) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής επιλογές: «αριστερά», 

«δεξιά», «εμπρός».  

 

 

Γράψτε εδώ τις απαντήσεις σας: 

(1): …………………………… 

(2): …………………………… 

(3): …………………………… 

 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα εντολών έτσι ώστε ο «Marco» να 

μετακινηθεί από την πράσινη πέτρα στην κίτρινη.  

Στα κενά (1), (3) και (4), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εντολές: 

«προχώρα μπροστά», «πήδα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Στο κενό (2), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής επιλογές: «αριστερά», 

«δεξιά».   

 

 

Γράψτε εδώ τις απαντήσεις σας: 

(1): …………………………… 

(2): …………………………… 

(3): …………………………… 

(4): …………………………… 

 



 

352 

3. Σας δίνεται η παρακάτω πίστα. Τέσσερις μαθητές έγραψαν τα παρακάτω 4 τμήματα 

εντολών αντίστοιχα, με στόχο να οδηγήσουν τον «Marco» πάνω στο πέτρινο 

μονοπάτι για να φτάσει στο τέλος του μονοπατιού (στην κίτρινη πέτρα).  

 

 

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

Δ. 

 

 

Να κυκλώσετε το γράμμα (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στις εντολές, οι οποίες αν 

εκτελεστούν,  έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγήσουν τον «Marco» από την πράσινη, στην 

κίτρινη πέτρα.  

Παρατήρηση: Υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση!  
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 B.6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 – Η δομή πολλαπλών επιλογών (Εμφωλευμένα αν)  

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα εντολών έτσι ώστε ο «Marco» να 

μετακινηθεί από την πράσινη πέτρα στην κίτρινη.  

Στα κενά (2), (4) και (5) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εντολές: 

«προχώρα μπροστά», «πήδα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε δεξιά».  

Στα κενά (1) και (3) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής επιλογές: 

«αριστερά», «δεξιά», «μπροστά».  

 

 

 

Γράψτε εδώ τις απαντήσεις σας: 

(1): …………………………… 

(2): …………………………… 

(3): …………………………… 

(4): …………………………… 

(5): …………………………… 
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2. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα εντολών έτσι ώστε ο «Marco» να 

μετακινηθεί από την πράσινη πέτρα στην κίτρινη.  

Στα κενά (1), (4) και (7), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εντολές: 

«μονοπάτι γέφυρα» ή «βράχος» . 

Στα κενά (2), (5) και (8) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής επιλογές: 

«αριστερά», «δεξιά», «μπροστά». 

Στα κενά (3), (6) και (9) και (10), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εξής 

επιλογές: «προχώρα μπροστά», «πήδα μπροστά», «στρίψε αριστερά», «στρίψε 

δεξιά».  

 

 

 

Γράψτε εδώ τις απαντήσεις σας: 

(1): …………………………… 

(2): …………………………… 

(3): …………………………… 

(4): …………………………… 

(5): …………………………… 

(6): …………………………… 

(7): …………………………… 

(8): …………………………… 

(9): …………………………… 

(10): …………………………… 
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3. Σας δίνεται η παρακάτω πίστα. Τέσσερις μαθητές έγραψαν τα παρακάτω 4 τμήματα 

εντολών αντίστοιχα, με στόχο να οδηγήσουν τον «Marco» πάνω στο πέτρινο 

μονοπάτι για να φτάσει στο τέλος του μονοπατιού (στην κίτρινη πέτρα).  

 

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

 

Δ. 

 

Να κυκλώσετε το γράμμα (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στις εντολές, οι οποίες αν 

εκτελεστούν,  έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγήσουν τον «Marco» από την πράσινη, στην 

κίτρινη πέτρα.  

Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις!  
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Παράρτημα C - Φύλλα οδηγιών δραστηριοτήτων 

 C.1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 2.1 – Δομή επανάληψης «επανάλαβε Χ φορές» 

11: Combined repetition Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 11 

Να χρησιμοποιήσετε δύο επαναλήψεις 

τη μία μετά την άλλη. 

12: Combining more repetitions for a long snake 

path 

Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 12 

Να χρησιμοποιήσετε διαδοχικά, 

περισσότερες από δύο επαναλήψεις. 

13: Hey this path has a repeating pattern! Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 13 

Ανακαλύψτε το σχέδιο (μοτίβο) που 

επαναλαμβάνεται. Ουσιαστικά πρέπει να 

εντοπίσετε ένα σύνολο εντολών που 

επαναλαμβάνονται. Γράψτε τις εντολές 

που πρέπει να εκτελεστούν και εντοπίστε 

το σύνολο των εντολών που 

επαναλαμβάνονται 2 φορές. 

Τοποθετήστε μέσα σε μία επανάληψη 

αυτές τις εντολές (περισσότερες από μία 

εντολές). 
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14: Another pattern! Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 14 

Ανακαλύψτε το σχέδιο (μοτίβο) που 

επαναλαμβάνεται.  

Ουσιαστικά πρέπει να εντοπίσετε ένα 

σύνολο εντολών που επαναλαμβάνονται. 

Τοποθετήστε μέσα στην επανάληψη 

περισσότερες από μία εντολές. 

15:  Yet another pattern! Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 15 

Ανακαλύψτε το σχέδιο (μοτίβο) που 

επαναλαμβάνεται.  

Ουσιαστικά πρέπει να εντοπίσετε ένα 

σύνολο εντολών που επαναλαμβάνονται. 

Τοποθετήστε μέσα στην επανάληψη 

περισσότερες από μία εντολές. 

16:  What if we wanted to repeat a repeat? Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 16 

Εδώ, μία επανάληψη πρέπει να 

εκτελεστεί 3 φορές. Επομένως, θα πρέπει 

μέσα σε μία επανάληψη να τοποθετήσετε 

μία άλλη επανάληψη. Πρόκειται για τις 

εμφωλευμένες δομές επανάληψης στις 

οποίες μία εντολή επανάληψης, 

χρησιμοποιείται μέσα σε μία άλλη δομή 

επανάληψης. 
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17: Nested repeats could be more complicated Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 17 

Κι εδώ, μία επανάληψη πρέπει να 

εκτελεστεί 3 φορές. 

Επομένως, θα πρέπει μέσα σε μία 

επανάληψη να τοποθετήσετε μία άλλη 

επανάληψη.  

18:  Nested repeats could be even more 

complicated 

Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 18 

Κι εδώ, μία επανάληψη πρέπει να 

εκτελεστεί 3 φορές. 

 Επομένως, θα πρέπει μέσα σε μία 

επανάληψη να τοποθετήσετε μία άλλη 

επανάληψη.  

Επιπλέον πρέπει να προσθέσετε και 

κάποιες εντολές ακόμη μέσα στην 

εξωτερική επανάληψη. 

19:  Nested repeats could be a bit crazy! Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 19 

Κι εδώ, μία επανάληψη πρέπει να 

εκτελεστεί 3 φορές. 

Επομένως, θα πρέπει μέσα σε μία 

επανάληψη να τοποθετήσετε μία άλλη 

επανάληψη.  

Επιπλέον πρέπει να προσθέσετε και 

κάποιες εντολές ακόμη μέσα στην 

εξωτερική επανάληψη. 
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 C.2 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 3.1 – Δομή επανάληψης «Επανάλαβε Όσο» 

21: What if we have a different type of tile? Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 21 

Σκεφτείτε ποια συνθήκη πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε. Μέσα στην «όσο», να 

τοποθετήσετε μόνο μία εντολή η οποία 

θα επαναλαμβάνεται όσο ισχύει η 

συνθήκη που διαλέξατε. 

 

22: What if we have a snake path? Υπόδειξη 

 

Επίπεδο 22 

Ανακαλύψτε το σχέδιο (μοτίβο) που 

επαναλαμβάνεται. Προσθέστε αυτές τις 

εντολές που δημιουργούν το μοτίβο, μέσα 

στην εντολή «Επανάλαβε Όσο». 

Ουσιαστικά πρέπει να εντοπίσετε ένα 

σύνολο εντολών (μοτίβο) που 

επαναλαμβάνονται. Τοποθετήστε μέσα 

στην επανάληψη «Επανάλαβε Όσο» 

περισσότερες από μία εντολές. 
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 C.3 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 4.1 – Δομή απλής επιλογής «εάν…τότε» 

24: Letting Marco decide on a 

different obstacle 

 

Επίπεδο 24 

Υπόδειξη 

 

Αυτή η πίστα είναι ίδια με την προηγούμενη, 

μόνο που εδώ αλλάζει το εμπόδιο. 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

προχωράει μπροστά και αν υπάρχει βράχος 

μπροστά του, τότε να τον ξεπερνάει. 

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μία δομή «απλής 

επιλογής» μέσα στην «επανάλαβε όσο». 

25: Could Marco decide on a 

turn?

 

Επίπεδο 25 

Υπόδειξη 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

προχωράει μπροστά και να ελέγχει «αν 

υπάρχει μονοπάτι αριστερά», οπότε και θα 

στρίβει αριστερά.  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μία δομή «απλής 

επιλογής» (μέσα στην  «επανάλαβε όσο»), η 

οποία θα ελέγχει «αν υπάρχει μονοπάτι 

αριστερά». 

26: Let's try a turn on a different 

type of tile 

 

Επίπεδο 26 

Υπόδειξη 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

προχωράει μπροστά και να ελέγχει «αν 

υπάρχει μονοπάτι δεξιά», οπότε και θα 

στρίβει δεξιά.  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μία δομή «απλής 

επιλογής» (μέσα στην  «επανάλαβε όσο»), η 

οποία θα ελέγχει «αν υπάρχει μονοπάτι 

δεξιά». 
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27: What if Marco needs to make 

more than one decisions? 

 

Επίπεδο 27 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

ελέγχει κάθε φορά δύο συνθήκες 

(περιπτώσεις). Ποιες είναι αυτές;  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και δύο δομές «απλής 

επιλογής» (μέσα στην  «επανάλαβε όσο»), οι 

οποίες ελέγχουν δύο διαφορετικές συνθήκες. 

28: Let's try a couple of decisions 

once more 

 

Επίπεδο 28 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco και σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

ελέγχει κάθε φορά δύο συνθήκες 

(περιπτώσεις). Ποιες είναι αυτές;  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και δύο δομές «απλής 

επιλογής» (μέσα στην  «επανάλαβε όσο»), οι 

οποίες ελέγχουν δύο διαφορετικές συνθήκες. 

29: A couple of more decisions, this 

time on turns 

 

Επίπεδο 29 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco και σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

ελέγχει κάθε φορά δύο συνθήκες 

(περιπτώσεις). Ποιες είναι αυτές;  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και δύο δομές «απλής 

επιλογής» (μέσα στην  «επανάλαβε όσο»), οι 

οποίες θα τον βοηθούν να αποφασίζει,  «αν 

θα στρίψει αριστερά ή δεξιά». 
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30: No limit on how many decisions 

Marco can make 

 

Επίπεδο 30 

Υπόδειξη 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στους ελέγχους που 

μπορούμε να κάνουμε.  

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

ελέγχει κάθε φορά τρεις διαφορετικές 

συνθήκες (περιπτώσεις). Ποιες είναι αυτές;  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και τρεις δομές «απλής 

επιλογής» (μέσα στην  «επανάλαβε όσο»), οι 

οποίες ελέγχουν τρεις διαφορετικές 

συνθήκες. 
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 C.4 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 5.1 – Δομή σύνθετης επιλογής «εάν…αλλιώς» 

32: Having more than one options 

can help us in complicated paths 

 

Επίπεδο 32 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

αποφασίζει αν θα εκτελεί μία ενέργεια 

ανάμεσα από δύο. Η απόφαση που πρέπει να 

παίρνει κάθε φορά, είναι, είτε να προχωράει 

μπροστά είτε να στρίβει δεξιά, και αυτό 

εξαρτάται από μία συνθήκη.  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μέσα σ’ αυτή μία δομή 

«σύνθετης επιλογής», με την κατάλληλη 

συνθήκη στο «εάν». 

33: Let's try options in another 

complicated path 

 

Επίπεδο 33 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

αποφασίζει αν θα εκτελεί μία ενέργεια 

ανάμεσα από δύο. Η απόφαση που πρέπει να 

παίρνει κάθε φορά, είναι, είτε να προχωράει 

μπροστά είτε να στρίβει αριστερά, και αυτό 

εξαρτάται από μία συνθήκη.  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μέσα σ’ αυτή μία δομή 

«σύνθετης επιλογής», με την κατάλληλη 

συνθήκη στο «εάν». 
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 C.5 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 6.1 – Δομή πολλαπλών επιλογών 

35: Let's try nested decisions once 

more 

 

Επίπεδο 35 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

αποφασίζει αν θα εκτελεί μία ενέργεια 

ανάμεσα από τρεις. Η απόφαση που πρέπει 

να παίρνει κάθε φορά, είναι, είτε να 

προχωράει μπροστά, είτε να στρίβει δεξιά, 

είτε να στρίβει αριστερά.  

Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μέσα σ’ αυτή, μία δομή 

«σύνθετης επιλογής», με την κατάλληλη 

συνθήκη στο «εάν». 

Εάν ισχύει η συνθήκη του «εάν», ο Marco θα κάνει μία ενέργεια, διαφορετικά θα πρέπει 

να αποφασίζει ανάμεσα από άλλες δύο ενέργειες.  

Τοποθετείστε στο «σώμα» του αλλιώς, μία άλλη σύνθετη δομή επιλογής για να 

αποφασίζει ο Marco ποια από τις δύο άλλες ενέργειες θα κάνει. 

 

36: Let's get crazy now... a decision 

inside a decision inside a decision! 

 

Επίπεδο 36 

Υπόδειξη 

 

Ο Marco σε αυτή την πίστα, πρέπει να 

αποφασίζει αν θα εκτελεί μία ενέργεια 

ανάμεσα από τέσσερις. Η απόφαση που 

πρέπει να παίρνει κάθε φορά, είναι, είτε να 

πηδάει μπροστά, είτε να προχωράει μπροστά, 

είτε να στρίβει αριστερά, είτε να στρίβει 

δεξιά. Χρησιμοποιήστε μία δομή επανάληψης 

«επανάλαβε όσο» και μέσα σ’ αυτή, μία δομή 

«σύνθετης επιλογής», με την κατάλληλη 

συνθήκη στο «εάν».  

Εάν ισχύει η συνθήκη του «εάν», ο Marco θα κάνει μία ενέργεια, διαφορετικά θα πρέπει 

να αποφασίζει ανάμεσα από άλλες τρείς ενέργειες.  

Τοποθετείστε στο «σώμα» του αλλιώς, μία νέα (δεύτερη) σύνθετη δομή επιλογής,  
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για να αποφασίζει ο Marco ποια από τις άλλες τρεις ενέργειες θα κάνει. 

Στη συνέχεια, τοποθετείστε στο «σώμα» του αλλιώς της τελευταίας (δεύτερης)  

δομής επιλογής, μία νέα (τρίτη) σύνθετη δομή επιλογής, για να αποφασίζει ο Marco 

ποια από τις δύο άλλες δύο εναπομένουσες ενέργειες θα κάνει. 
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Παράρτημα D - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία χρήσης 

1. Μου φάνηκε εύκολο  να καταλάβω τους κανόνες του παιχνιδιού (πώς παίζεται το 

παιχνίδι). 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

2. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σπάνια ρωτούσα τον δάσκαλό μου για να μου 

εξηγήσει τι πρέπει να κάνω. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

3. Θεωρώ ότι ήταν εύκολο να εντοπίζω τα λάθη μου και να τα διορθώνω. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

4. Θεωρώ ότι ήταν εύκολο να καταλάβω τον τρόπο λειτουργίας των διαφορετικών 

εντολών του παιχνιδιού (πώς λειτουργεί κάθε εντολή του παιχνιδιού). 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

5. Το παιχνίδι μου έδινε συχνά  χρήσιμες οδηγίες, προκειμένου να ολοκληρώσω μία 

άσκηση όταν μπερδευόμουν (όταν έκανα λάθη). 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

6. Τελικά, θεωρώ ότι μου ήταν εύκολο να χρησιμοποιήσω το παιχνίδι. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

Στάση απέναντι στη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως μέρος του 

μαθήματος. 

7. Θεωρώ ότι η εκμάθηση προγραμματισμού μέσω του παιχνιδιού «Run Marco» 

είναι καλή ιδέα. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

8. Θα μου άρεσε να υπήρχε ένα παιχνίδι για την εκμάθηση του προγραμματισμού 

στο μάθημα την Πληροφορικής. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 
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Αντιλαμβανόμενη Αποτελεσματικότητα – Χρησιμότητα του παιχνιδιού 

9. Θεωρώ ότι το μάθημα με το παιχνίδι «Run Marco» έγινε πιο διασκεδαστικό.  

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

 

10. Θεωρώ ότι το παιχνίδι μου έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχω στο μάθημα με 

μεγαλύτερη ευκολία. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

11. Θεωρώ ότι το παιχνίδι «Run Marco», αύξησε το ενδιαφέρον μου για το μάθημα 

αλλά και για τον προγραμματισμό. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

 

12. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με βοήθησε να καταλάβω τους διαφορετικούς τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να εκτελεστούν οι εντολές σε ένα πρόγραμμα. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

 

Πρόθεση για μελλοντική χρήση του παιχνιδιού 

13. Θα ήθελα να παίξω με το παιχνίδι «Run Marco» ξανά κάποια στιγμή. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 

 

14. Αν υπήρχαν και άλλα παρόμοια παιχνίδια για την εκμάθηση του 

προγραμματισμού, θα ήθελα να τα χρησιμοποιήσω. 

ΣΥΜΦΩΝΩ: 

α. Καθόλου  β. Λίγο  γ. Αρκετά  δ. Πολύ  ε. Πάρα πολύ 


