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Περίληψη (Abstract) 
Tα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρµογές οι οποίες έχουν ως στόχο 

την εκµάθηση του προγραµµατισµού και της λογικής που τον διέπει στους µαθητές 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ενώ συνεχώς εµφανίζονται καινούριες εφαρµογές 

τέτοιου τύπου, για παιδιά και αρχάριους. Ορισµένες από αυτές έχουν στοιχεία 

επαγγελµατικών προγραµµάτων κώδικα σε συνδιασµό µε στοιχεία παιχνιδιού ενώ 

άλλες είναι παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Η σωστή επιλογή µιας τέτοιας εφαρµογής, 

από έναν εκπαιδευτικό για την τάξη του, µπορεί να αποβεί καθοριστική για το αν θα 

προσελκύσει τα παιδιά στο µέλλον η επιστήµη της πληροφορικής αλλά και για το αν 

θα τους προσφέρει σηµαντικές γνώσεις συµβαδίζοντας µε το δικό του πλάνο 

µαθήµατος. Αυτή η επιλογή όµως, γίνεται δύσκολη για δυο κυρίως λόγους: α) την 

έλλειψη µιας ολιστικής αξιολόγησης για τις εφαρµογές του χώρου και β) στην πολύ 

µικρή έρευνα που έχει γίνει πάνω στον χώρο µε επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς κι όχι 

τους µαθητές. Η παρούσα εργασία ακολουθώντας τη συστηµατική ανασκόπηση και 

τη µετα-ανάλυση όπως την προτείνουν οι Cooper, Hedges και Valentine (2009) 

προσπαθεί να επιτύχει τρία πράγµατα. Κατ’ αρχήν γίνεται µια συγκεντρωτική 

αναφορά στις εφαρµογές που υπάρχουν και χρησιµοποιούνται από τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και µέσα από µια λίστα πέντε κριτηρίων γίνεται η 

επιλογή των 10 πιο χρήσιµων εφαρµογών του χώρου. Στη συνέχεια γίνεται µια 

αναλυτική χαρτογράφηση της έρευνας που έχει πραγµατοποιηθεί πάνω στις 

επιλεχθείσες εφαρµογές µε συλλογή δεδοµένων που έχουν συγκεντρωθεί από 

µαθητές κι εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Γίνεται επίσης, µια 

ολιστική αξιολόγηση τριών επιπέδων (λειτουργικά χαρακτηριστικά κι εµπειρία 

χρήσης δασκάλου και µαθητών) πάνω στην κάθε µια εφαρµογή. Μέσα από αυτή την 

αξιολόγηση προκύπτουν τρεις πίνακες χαρακτηριστικών οι οποίοι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για οποιαδήποτε αντίστοιχη εφαρµογή 

του χώρου. Στο τέλος της εργασίας γίνεται η περιγραφή µιας βέλτιστης εφαρµογής 

σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στον χώρο αυτή τη στιγµή. 

 

 

 

 



	   iv	  

In recent years, many applications have been developed aimed at learning 

programming and logic that apply to primary school students while new applications 

of this kind are being introduced for children and beginners. Some of them have 

professional code elements in combination with game elements while others are 

serious purpose games. The right choice of such an application by a teacher for their 

classroom can prove crucial for both to attract children to computer science in the 

future and to provide important knowledge in their own lesson. However, this choice 

is difficult for two main reasons: (a) the lack of a holistic evaluation of the 

applications of this field and (b) the limited research of the field, mainly focused on 

teachers and not students. The present work, following the systematic review and 

meta-analysis proposed by Cooper, Hedges, and Valentine (2009), attempts to achieve 

three things. In the first place, there is a centralized reference to the applications that 

exist and are used by elementary teachers, and through a list of five criteria a selection 

of the 10 most useful applications in the field is done. Then, a detailed mapping of the 

research based on the selected applications is done by collecting data that have been 

collected by students and teachers of primary education. There is also a holistic 

evaluation of three levels (functional characteristics and using experience of teachers 

and students) on each application. Through this evaluation, three attribute tables 

emerge that can be used by teachers for any corresponding application of the field. At 

the end of the work an optimal application is described according to the features 

present in the field at the moment. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Περιγραφή του προβλήµατος 

Παρά τη µεγάλη έκρηξη της τεχνολογίας και την ευρεία χρήση της σε όλους τους 

τοµείς της καθηµερινής ζωής, πολλοί φοιτητές κατά την εισαγωγή τους σε 

πανεπιστηµιακές σχολές, ακόµα και στα άµεσα σχετιζόµενα τµήµατα, µε τη 

σύγχρονη τεχνολογία, έχουν ελάχιστες ή µηδαµινές γνώσεις πάνω στον τοµέα της 

πληροφορικής. Η εκτεταµένη χρήση ωστόσο των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς 

και των smartphones δηλώνει πως έχουν έρθει σε επαφή, ως καταναλωτές, µε 

συσκευές µεγάλης υπολογιστικής ισχύος από πολύ µικρή ηλικία (Gestwicki & 

Ahmad, 2011). Συγκεκριµένα, είναι τόσο εκπαιδευµένοι στη χρήση τεχνολογίας, 

ώστε γνωρίζουν πως να χειρίζονται τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν ακόµα µάθουν να 

γράφουν και να διαβάζουν (Marcelino, Pessoa, Vieira, Salvador & Mendes, 2018). 

Παρά τη χρήση των τεχνολογιών, η γνώση που έχουν για τη λειτουργία των ίδιων των 

συσκευών ή των εφαρµογών που χρησιµοποιούν είναι αόριστη. Αυτό συµβαίνει γιατί 

η διδασκαλία της πληροφορικής στην µέση εκπαίδευση είναι µικρή καθώς επίσης δεν 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία της στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση όπου θα 

δοθούν και οι σωστές βάσεις για το µέλλον (Rodger, Bashford, Dyck, Hayes, Liang, 

Nelson & Qin, 2010). Ο Fokides (2017) αναφέρει πως ένας από τους λόγους που 

συµβαίνει αυτό είναι ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν αναπτύξει ακόµα την 

πολύπλοκη και κριτική σκέψη µε την οποία λειτουργεί ο προγραµµατισµός. Παρ’ όλα 

αυτά, όπως ο ίδιος αναφέρει, η διδασκαλία του προγραµµατισµού µπορεί να 

ξεκινήσει από πολύ µικρές ηλικίες αρκεί να γίνει µε παιχνιδιάρικο και παρακινητικό 

τρόπο (Fokides, 2017). 

Το βασικότερο ίσως πρόβληµα, που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι καθηγητές 

πληροφορικής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στις τάξεις τους, δεν είναι το επίπεδο 

των µαθητών αλλά η επιλογή της εφαρµογής που θα περιέχει τα κατάλληλα 

“εργαλεία” για την εκµάθηση των αρχών της υπολογιστικής σκέψης στους µαθητές. 

Η επιλογή της εφαρµογής είναι µία ιδιαίτερα δύσκολη διεργασία καθώς δεν υπάρχει 

συγκεντρωµένη βιβλιογραφία όλων των υπαρχουσών εφαρµογών στην οποία 

µπορούν να προστρέξουν οι καθηγητές και να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες που 

παρέχει το κάθε πρόγραµµα, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του κατά τη 

χρήση του στην εκπαιδευτική πράξη.  
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Το µεγαλύτερο ωστόσο κενό στη βιβλιογραφία έγκειται στην απουσία µίας ολιστικής 

αξιολόγησης που να ανατρέχει και να συγκρίνει όλες τις εφαρµογές σε τρία επίπεδα: 

α) στα λειτουργικά χαρακτηριστικά, β) στην εµπειρία του εκπαιδευτικού και γ) στην 

εµπειρία χρήσης του µαθητή. Στην υπάρχουσα επιστηµονική βιβλιογραφία, υπάρχουν 

αξιολογήσεις ως προς µεµονωµένες κατευθύνσεις, π.χ. ως προς τη λειτουργικότητα 

του ίδιου του προγράµµατος ή ως τις δυνατότητες που παρέχει στο µαθητή και 

ελάχιστες ως προς την εµπειρία των εκπαιδευτικών. 

Ένα ακόµα πρόβληµα που εντοπίζεται είναι η απουσία βιβλιογραφίας που να έχει ως 

υποκείµενα έρευνας τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και κατά πόσο οι εφαρµογές 

που χρησιµοποιούν βοηθούν την εργασία τους στην τάξη, την µαθησιακή διαδικασία 

και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που αποκτούν οι µαθητές χάρη στη χρήση των 

εφαρµογών αυτών αλλά και ποιές είναι αυτές οι δεξιότητες που αναπτύσονται εν 

τέλει µέσα από τη χρήση των εφαρµογών του χώρου. 

Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι υπάρχουν πολλά αξιόλογα προγράµµατα που 

κυκλοφορούν στην αγορά, καµία όµως συγκεντρωµένη ολιστική βιβλιογραφία και 

σύγκριση των υπαρχόντων προγραµµάτων, αποφασίστηκε στην παρούσα εργασία όχι 

η κατασκευή ενός ακόµα προγράµµατος ή κώδικα αλλά η χαρτογράφηση του 

συγκεκριµένου πεδίου έρευνας και η συγκριτική αξιολόγηση των δέκα πιο 

διαδεδοµένων εφαρµογών του χώρου τη συγκεκριµένη στιγµή.  

 

1.2. Στόχοι της έρευνας 
Για την εισαγωγή των µαθητών στον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων της υπολογιστικής σκέψης υπάρχουν πλέον εφαρµογές όπως το Scratch 

και το App Inventor, online πλατφόρµες όπως το Code.rg και το Tynker που 

αυξάνουν τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού και παιχνίδια όπως το Run Marco και το 

Daisy the Dinosaur που βοηθούν στην καλύτερη αντίληψη των εννοιών του 

προγραµµατισµού. Εποµένως, στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να 

κατασκευαστεί ακόµα µια εφαρµογή µε τα ίδια χαρακτηριστικά και λειτουργίες. 

Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να βρεθούν οι εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται είτε από τους εκπαιδευτικούς µέσα στην τάξη είτε και µεµονοµένα 

από τους µαθητές. Από το σύνολο αυτών των εφαρµογών, µέσω κριτηρίων που έχουν 

να κάνουν µε τη λειτουργικότητα και την εµπειρία χρήσης του εκπαιδευτικού ή του 

µαθητή, να επιλεχθούν οι 10 πιο χρήσιµες για τον εκπαιδευτικό και τη δουλειά στην 

τάξη εφαρµογές. 
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Δεύτερος στόχος είναι να χαρτογραφηθεί τον χώρος έρευνας των 10 επιλεγµένων 

εφαρµογών, να αναλυθούν τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από µαθητές κι 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και να βρεθούν τυχόν κενά που 

υπάρχουν. Μέσα από αυτή την ανάλυση στοχεύεται η δηµιουργία τριών πινάκων, 

ενός για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, ενός για την εµπειριά χρήσης του 

εκπαιδευτικού κι ενός για τα οφέλη του µαθητή από τη χρήση της εφαρµογής, µε 

κριτήρια αξιολόγησης τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις αντίστοιχες 

εφαρµογές που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης προγραµµατισµού και 

υπολογιστικής σκέψης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Τελευταίος στόχος είναι να παρουσιαστούν όλα τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα των 10 επιλεγµένων εφαρµογών και να αναδείχθούν εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει µια βέλτιστη εφαρµογή για εισαγωγή κι 

εκµάθηση προγραµµατισµού στα σχολεία της πρωτοβάθµιας σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στον χώρο. 

Για να βρεθούν τα χαρακτηριστικά αυτά, µελετήθηκαν 68 έρευνες µε µαθητές κι 

εκπαιδευτικούς που ανοίκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και οι οποίοι έκαναν 

χρήση των επιλεγµένων εφαρµογών ενώ αντλήθηκαν και πληροφορίες από τους 

ίδιους τους δηµιουργούς µέσα από τους ιστότοπους των εφαρµογών της µελέτης. 

Στην εργασία γίνεται πρώτα µια χαρτογράφηση των περιπτώσεων έρευνας που 

µελετήθηκαν και ακολουθεί ανάλυση των µελετηθέντων εφαρµογών σε τρία επίπεδα: 

α) λειτουργικά χαρακτηριστικά, β) εµπειρία του εκπαιδευτικού και γ) εµπειρία του 

µαθητή. Στη συνέχεια, αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που 

έχουν οι εφαρµογές και δοµούνται έτσι ώστε να διαµορφωθούν τα χαρακτηριστικά 

της ιδανικής εφαρµογής. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε µια αναφορά σε 

µελλοντική έρευνα συγκριτικά µε το κενό που παρατηρήθηκε σε σχέση µε τη χρήση 

των εφαρµογών από τους εκπαιδευτικούς. 

	  
1.3. Περιεχόµενα της µελέτης 
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια: α) την εισαγωγή, β) τη µεθοδολογία, γ) 

τα αποτελέσµατα της έρευνας, δ) την ανάλυση των εφαρµογών, ε) τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εφαρµογών, στ) τα συµπεράσµατα και µελλοντική έρευνα και ζ) τις 

βιβλιογραφικές αναφορές. 

Στο κεφάλαιο 2, αυτό της µεθοδολογίας, αναφέρεται στην επιστηµονική µέθοδο που 

ακολουθήθηκε για τη συλλογή δεδοµένων, τη συστηµατική ανασκόπιση και τη µετα-
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ανάλυση που προτείνεται από τους Cooper, Hedges και Valentine. Αναφέρονται οι 

πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν όλες οι πηγές και τα κριτήρια µε τα οποία κρίθηκε 

αν µια πηγή θα κρατηθεί προς µελέτη ή θα απορριφθεί. Επεξηγείται, ακόµα, και ο 

τρόπος µε τον οποίο κατηγοριοπούνται κι αναλύονται όλα τα ευρύµατα της έρευνας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας κάνοντας µια 

χαρτογράφηση του πεδιού των 10 επιλεγµένων εφαρµογών. Παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα κριτήρια της επιλογής των 10 εφαρµογών και η αναλυτική 

βιβλιογραφική επισκόπηση για αυτές σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα. Η 

βιβλιογραφική επισκόπηση περιλαµβάνει τη µέθοδο που ακολουθήθηκε σε κάθε 

µελέτη έρευνας και τη χαρτογράφηση µε αναλυτικά διαγράµµατα για των αριθµό των 

ερευνών ανά έτος, ανά χώρα και ανά εφαρµογή δείσνοντας µε αυτό τον τρόπο την 

εξέλιξη του ερευνητικού πεδίου αναδεικνύοντας και µερικά κενά που 

υπάρχουν.Επίσης, συµπεριλαµβάνονται και αναλυτικοί πίνακες µε το βασικό προφίλ 

των µελετηθέντων ερευνών, την θεωρία µάθησης που εφαρµόστηκε στην κάθε µια 

αλλά και τον τρόπο που προσέγγισαν οι ερευνητές τα υποκείµενα τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των επιλεχθέντων εφαρµογών σε τρία 

επίπεδα. Κατ’ αρχήν γίνεται µια γενική περιγραφή της εφαρµογής µε αναφορά στα 

λειτουργικά της χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια αναλύεται η εµπειρία χρήσης της 

εφαρµογής από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Πριν την ανάλυση των 

εφαρµογών προηγείται ένα µικρό υποκεφάλαιο που πριγράφει το Google Blockly και 

κρίθηκε απαραίτητη η περιγραφή του αφού οι περισσότερες εφαρµογές του χώρου ή 

βασίζονται σε αυτό ή µερικές από αυτές έχουν κατασκευαστεί µε αυτό. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται µια συγκριτική αξιολόγηση των εφαρµογών µε βάση τα 

ευρύµατα του τέταρτου κεφαλαίου. Αναλύονται τα πλεονεκτήµατα που πρέπει να έχει 

µια βέλτιστη εφαρµογή στον χώρο µε τα υπάρχονται δεδοµένα και τα οποία 

χωρίζονται σε πίνακες τριών κριτηρίων µε βάση τον διαχωρισµό που αναφέρθηκε και 

νωρίτερα (λειτουργικά χαρακτηριστικά, εµπειρία χρήσης εκπαιδευτικού κι εµπειρία 

χρήσης µαθητή). Επίσης, υπάρχει κι ένας πίνακας ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα 

προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί στις εφαρµογές µελέτης. 

Τέλος, στο κεφάλαιο των συµπερασµάτων καταδεικνύεται ο τρόπος µε τον οποίο 

πρέπει να δουλεύουν οι εφαρµογές στον χώρο αυτή τη στιγµή και τι ικανότητες 

πρέπει να εκπαιδεύονται στους µαθητές. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει µια όσο το δυνατόν πιο πλήρης εφαρµογή 

εκµάθησης προγραµµατισµού στα παιδιά και στα τρία επίπεδα ανάλυσης. Επίσης, 
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αναφέρεται στο ερευνητικό κενό που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της 

χαρτογράφησης του τρίτου κεφαλαίου ενώ, τέλος, γίνεται και µια πρόταση για 

µελλοντική έρευνα. 
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2. Μεθοδολογία 
 

Η µεθοδολογική επιλογή της παρούσας εργασίας βασίστηκε στη συστηµατική 

ανασκόπηση και τη µετα-ανάλυση σύµφωνα µε τα βήµατα που προτείνουν οι Cooper, 

Hedges και Valentine (2009) ώστε να µειωθεί η υποκειµενικότητα, η µεροληψία και 

η παρουσίαση ογκωδών ποσοτήτων πληροφοριών (Cooper, Hedges & Valentine, 

2009). Χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ανασκόπησης αποτελούν η συστηµατική, 

σαφής και ακριβής µέθοδος καθώς και η ικανότητα σύνθεσης των συλλεγόµενων 

στοιχείων που δίνουν προστιθέµενη αξία (Gough, Oliver & Thomas, 2013). Επίσης, η 

εφαρµογή της µετα-ανάλυσης στο συνδυασµό των αποτελεσµάτων κάθε έρευνας, 

επιτρέπει την ύπαρξη µιας σαφέστερης εικόνας του χώρου. Τέλος, µετά την ανάλυση 

των αποτελεσµάτων βγαίνει ένα συµπέρασµα µέσα από τον συνδυασµό των 

µελετηθέτων ερευνών (Cooper κ.α., 2009). 

 

2.1. Πηγές δεδοµένων 

Στη φάση της συλλογής δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες που σχετίζονται µε την πληροφορική και την εκπαίδευση (ACM digital 

library, IEEE Xplore, ScienceDirect και ResearchGate), το Google Scholar. Στην 

περίπτωση του CodeHS και του Tynker που υπήρχε ανάγκη επιπλέον στοιχείων για 

την περιγραφή τους, έγινε έρευνα σε άρθρα ηλεκτρονικών εφηµερίδων και 

περιοδικών µέσω της µηχανής αναζήτησης της Google. Επίσης, αντλήθηκαν 

πληροφορίες και από τις επίσηµες ηλεκτρονικές σελίδες των εφαρµογών. 

Η επιλογή των µελετών έγινε µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Οι επιλεγµένες µελέτες 

έχουν εκδοθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων ή βιβλία και είναι 

γραµµένες στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά. Το έτος έκδοσης είναι από το 2006 έως το 

2018. Το 2006 επιλέχθηκε ως χρονιά ορόσηµο διότι τότε εµφανίζεται για πρώτη φορά 

ο όρος “Υπολογιστική Σκέψη” (Computational Thinking). Υπάρχουν όµως 3 

εξαιρέσεις, 2 για το AgentSheets όπου υπήρχε ανάγκη αναφοράς τους λόγω της 

ύπαρξης του πολλά χρόνια πριν την εµφάνιση του όρου (1991) και 1 του 2019 όπου 

ως έτος κατά το οποίο έγινε η συγγραφή της εργασίας αποκλείστηκε, αλλά υπήρξε η 

ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πάνω στο Tynker και σε νέα έρευνα που έγινε, βρέθηκε 

κι ανακτήθηκε. Ακόµα όλες οι έρευνες πρέπει να έχουν ως υποκείµενα µελέτης 
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άτοµα που βρίσκονται στον χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είτε ως µαθητές 

είτε ως εκπαιδευτικοί. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανασκόπησης χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένοι όροι 

(keywords) για την εύρεση και ανάκτηση των µελετών. Ερευνήθηκαν διάφοροι 

συνδυασµοί των όρων: “Computational Thinking”, “K-12”, “Programming”, 

“Coding”, “Review”, “Analysis”, “Learning Applications”, “Education”, “Computing 

Skills”, “Teaching Programming”, “Evaluation”, “Characteristics”, “Computer 

Education”, “School Observation”, “Programming Tools”, “Middle School”, 

“Educational Technology” και “Problem Solving”. Οι όροι αυτοί συνδυάζονταν 

πάντα µε το όνοµα µιας από τις εφαρµογές που επιλέχθηκαν για µελέτη και ανάλυση: 

“AgentSheets”, “AgentCubes”, “Alice”, “Code.org”, “CodeHS”, “Hopscotch”, 

“Kodable”, “MIT App Inventor”, “Scratch” και “Tynker”. Από την παραπάνω έρευνα 

συλλέχθηκαν 196 άρθρα. 

 

2.2. Κριτήρια ένταξης κι αποκλεισµού 

Μετά τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης κι αφού αφαιρέθηκαν τυχόν διπλές 

µελέτες που ανακτήθηκαν από διαφορετικές πηγές, έγινε η δεύτερη επιλογή η οποία 

περιείχε τα εξής κριτήρια: 

• Στην περίπτωση διεξαγωγής έρευνας να χρησιµοποιείται ως εργαλείο µία από 

τις επιλεγµένες εφαρµογές 

• Οι συµµετέχοντες της έρευνας να ανήκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (K-

12) είτε ως µαθητές είτε ως εκπαιδευτικοί 

• Στην περίπτωση περιγραφής µιας εφαρµογής να γίνεται εκτεταµένη 

περιγραφή της εφαρµογής ή µιας λειτουργίας της σε τουλάχιστον ένα 

υποκεφάλαιο 

Τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια πληρούν 68 άρθρα, τα οποία 

επιλέχθηκαν τελικώς για µελέτη. 

 

2.3. Κατηγοριοποίηση και ανάλυση 

Οι περιπτώσεις µελέτης κατηγοριοποιήθηκαν και δοµήθηκαν µε βάση την 

προσέγγιση που είχαν, δηµιουργώντας έναν πίνακα στην αρχή, ο οποίος σπάει στη 

συνέχεια σε µικρότερους. Οι πίνακες βοηθούν στη χαρτογράφηση του χώρου και 

καταδεικνύουν καλύτερα τον τρόπο έρευνας, τις λεπτοµέρειες και τα ευρήµατα κάθε 
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περίπτωσης. Τα ευρήµατα που οδηγούν στα χαρακτηριστικά µιας βέλτιστης 

εφαρµογής δηµιούργησαν έναν ξεχωριστό πίνακα για τις εφαρµογές που περιέχει 

στοιχεία όπως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, λεπτοµέρειες διδασκαλίας κι 

εµπειρίας χρήσης, προσλαµβανόµενη γνώση και προσδιδόµενα κίνητρα χρήσης που 

βοηθούν στην καλύτερη περιγραφή της βέλτιστης εφαρµογής. Τα παραπάνω 

διαµορφώνονται όπως φαίνονται στον πίνακα 1 για τις µελετηµένες έρευνες και στον 

πίνακα 2 για τα αποτελέσµατα των χαρακτηριστικών των εφαρµογών. 

 

Πίνακας 1. Σχέδιο δοµής περιπτώσεων για την εκµάθηση προγραµµατισµού 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέσω επιλεγµένων εφαρµογών	  

	  
Περιπτώσεις Εφαρµογές Προφίλ 

έρευνας 

Εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο 

Θεωρία 

µάθησης 

Προσέγγιση 

µάθησης 

Επίκεντρο 

έρευνας 

C1       

C2       

……       

C68       

 

Μετά τη δόµηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στόχος είναι να εξεταστούν οι 68 

περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκαν οι εφαρµογές, να χαρτογραφηθεί η µέχρι στιγµής 

έρευνα στον χώρο, να σηµειωθούν τα κενά που υπάρχουν και να γίνει ανάλυση των 

δεδοµένων τους ώστε να βρεθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν µια 

βέλτιστη εφαρµογή εκµάθησης προγραµµατισµού για παιδιά. Στόχος είναι να 

απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Ποιες εφαρµογές έχουν χρησιµοποιηθεί περισσότερο στην έρευνα; 

• Ποιες χώρες επενδύουν περισσότερο στην έρευνα του χώρου; 

• Το συγκεκριµένο αντικείµενο έρευνας έχει ανοδική ή καθοδική πορεία στο 

ενδιαφέρον των ερευνητών; 

• Ποιοι στόχοι τείθονται από τους ερευνητές και τελικά οι εφαρµογές βοηθάνε 

στην κάλυψη αυτών των στόχων; 

• Ποια θεωρία µάθησης είναι η πιο διαδεδοµένη; 

• Ποιου είδους δραστηριότητες χρησιµοποιούνται περισσότερο και ποιες δίνουν 

περισσότερα κίνητρα στους µαθητές; 
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• Ποιο είναι το προφίλ της µέσης έρευνας; 

• Ποιο είναι το κοινονικο-οικονοµικό υπόβαθρο των συµµετεχόντων στην 

έρευνα και ποιο το επίπεδο ενδιαφέροντός τους για τον προγραµµατισµό; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των εφαρµογών του 

χώρου; 

• Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει µια βέλτιστη εφαρµογή ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες των µαθητών και των εκπαιδευτικών του χώρου; 

Από την ανάλυση των περιπτώσεων του πίνακα 1 προκύπτει ο πίνακας 2. 

 

Πίνακας 2. Σχέδιο δοµής ανάλυσης χαρακτηριστικών των επιλεγµένων 

εφαρµογών που χρησιµοποιούνται στην εκµάθηση προγραµµατισµού στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

 

Εφαρµογή Λειτουργικά 

πλεονεκτήµατα 

Πλεονεκτήµατα 

εκπαιδευτικού 

Πλεονεκτήµατα 

µαθητή 

Μειονεκτήµατα 

Υ1     

Υ2     

……     

Υ10     
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3. Αποτελέσµατα Έρευνας 
 

3.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά του τρόπου µε τον οποίο επιλέχθηκαν οι 10 

εφαρµογές για µελέτη και ανάλυση. Στη συνέχεια, γίνεται µια προσπάθεια 

χαρτογράφησης του χώρου έρευνας των επιλεγµένων εφαρµογών µέσω 

κατηγοριοποίησης σε πίνακες. Οι πίνακες συνοδεύονται και από µια µικρή περιγραφή 

και κάποια σχόλια σχετικά µε το περιεχόµενό τους. 

 

3.2. Η επιλογή των εφαρµογών	  

Στον πίνακα 3 αναφέρονται οι εφαρµογές που είναι κατάλληλες για την εκµάθηση 

προγραµµατισµού και υπολογιστικής σκέψης για τους µαθητές της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Όλες τους κατάλληλες ώστε να δηµιουργήσουν αυτό το υπόβαθρο που 

θα αυξήσει στους µαθητές το ενδιαφέρον για να ακολουθήσουν τον τοµέα της 

επιστήµης της πληροφορικής µεγαλώνοντας. 

Οι περισσότερες από τις εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούνται από εκπαιδευτικούς 

µέσα στις τάξεις τους ως εργαλεία µάθησης ή ως βοηθήµατα. Άλλες 

χρησιµοποιούνται ως απλά παιχνίδια που έχουν σκοπό να κερδίσει ο χρήστης 

εργαλεία υπολογιστικής σκέψης, όπως για παράδειγµα ακολουθίες ή βρόγχους. 

Σηµαντικό στοιχείο, επίσης, είναι ότι οι περισσότερες εφαρµογές του πίνακα 3 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές κι εκτός του σχολείου ή του χώρου 

που τις µαθαίνουν γιατί είναι web based. 

 

Πίνακας 3. Εφαρµογές εκµάθησης προγραµµατισµού κατάλληλες για την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση	  

	  
id Εφαρµογή Χρήστης Πλατφόρµα Open 

Source 

Τύπος 

Πρόσβασης 

X1 AgentCubes* Ενεργός Java Όχι Επί Πληρωµή 

X2 AgentSheets* Ενεργός Java Όχι Επί Πληρωµή 

X3 Alice* Ενεργός Java Όχι Ελεύθερη  

X4 Cargo-Bot Παθητικός iOS Όχι Ελεύθερη 

X5 Code Spells Παθητικός macOS, Windows Όχι Επί Πληρωµή 
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X6 Code.org* Ενεργός Web Browser Ναι Ελεύθερη 

X7 CodeHS* Ενεργός Android, iOS, Web 

Browser 

Όχι Ελεύθερη, Επί 

Πληρωµή 

X8 CT-3000 Παθητικός Web Browser Ναι Ελεύθερη 

X9 Daisy the 

Dinosaur 

Παθητικός iOS Όχι Ελεύθερη 

X10 Droplet Παθητικός Web Browser Ναι Ελεύθερη 

X11 Game Maker Ενεργός macOS, Windows Όχι Επί Πληρωµή 

X12 Greenfoot Ενεργός Linux, macOS, 

Windows 

Ναι Ελεύθερη 

X13 Hopscotch* Ενεργός iOS Όχι Ελεύθερη, Επί 

Πληρωµή 

X14 Kodable* Παθητικός Android, iOS, Web 

Browser 

Όχι Ελεύθερη, Επί 

Πληρωµή 

X15 Kodu Game Lab Ενεργός Windows Όχι Ελεύθερη 

X16 LightBot Παθητικός iOS Όχι Ελεύθερη 

X17 Micro!bit Ενεργός Linux, macOS, 

Windows 

Ναι Επί Πληρωµή 

X18 MIT App 

Inventor* 

Ενεργός Java, Web Browser Ναι Ελεύθερη 

X19 Run Marco Παθητικός Android, iOS, Web 

Browser 

Όχι Ελεύθερη 

Χ20 Scratch* Ενεργός Web Browser Ναι Ελεύθερη 

X21 Snap Ενεργός Linux, macOS, 

Windows, Web 

Browser 

Ναι Ελεύθερη 

X22 ToonTalk Παθητικός Web Browser, 

Windows 

Ναι Ελεύθερη 

X23 Tynker* Ενεργός Android, iOS, Web 

Browser 

Όχι Ελεύθερη, Επί 

Πληρωµή 

 

Από τις 23 εφαρµογές που αναφέρονται στον πίνακα επιλέχθηκαν οι 10 (σηµειωµένες 

στον πίνακα 3 µε *) ώστε να µελετηθούν και να αναλυθούν ώστε να µπορέσουν να 
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βρεθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα πρόγραµµα, όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στο βέλτιστο, για την εκµάθηση προγραµµατισµού και υπολογιστικής 

σκέψης στους µικρούς µαθητές. Για την επιλογή αυτών των 10 τέθηκαν κάποια 

κριτήρια τα οποία όµως δεν ήταν εφικτό να ισχύουν για όλες τις εφαρµογές. 

Κατ’ αρχήν, ο χρήστης της εφαρµογής θα πρέπει να είναι ενεργός. Δηλαδή θα πρέπει 

η ίδια η εφαρµογή να είναι καλά σχεδιασµένη ώστε να ενθαρρύνει τους µαθητές από 

καταναλωτές να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί προγραµµάτων. Το τελικό παράγωγο, 

δηλαδή, της διαδικασίας της εκµάθησής τους να είναι ένα λειτουργικό πρόγραµµα, 

ένα παιχνίδι, ένα animation ή κάτι άλλο που θα µπορεί να το χρησιµοποιήσει ως 

καταναλωτής ένα τρίτο πρόσωπο (Dunjohn, 2013). 

Ένα άλλο και πολύ σηµαντικό κριτήριο είναι η γλώσσα προγραµµατισµού της 

εφαρµογής να είναι οπτική (visual) κι όχι παραδοσιακή µε κείµενο (text-based) γιατί 

οι οπτικές γλώσσες είναι καταλληλότερες για εκµάθηση στα παιδιά. Αυτό συµβαίνει 

γιατί είναι ευκολονόητες καθώς είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη λογική και γλώσσα. 

Βοηθούν, επίσης, στην καλύτερη κατανόηση των αρχών της υπολογιστικής σκέψης 

αφού αποφεύγουν το αχρείαστο συντακτικό όπως είναι η χρήση αγκυλών, οι εντολές 

είναι εγγύτερα στην καθοµιλουµένη γλώσσα και οι µαθητές, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, τοποθετούν τον κώδικα στον editor της εφαρµογής µε λειτουργία drag 

and drop. Με αυτούς τους τρόπους οι µαθητές βοηθούνται στο να επικεντρωθούν στη 

λογική και στις δοµές του προγραµµατισµού παρά στη µηχανική της γραφής του 

κώδικα που µπορεί να τους οδηγήσει στο να βαρεθούν (Lye & Koh, 2014). 

Επίσης, η εφαρµογή θα πρέπει να είναι “low floor, high ceiling”. Δηλαδή να είναι 

αρκετά εύκολη για έναν αρχάριο για να ξεκινήσει µε αυτήν και να δηµιουργήσει τα 

πρώτα του προγράµµατα, αλλά θα πρέπει να είναι και αρκετά ισχυρή και µε αρκετές 

δυνατότητες ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των πιο έµπειρων µαθητών (Grover & 

Pea, 2013a). 

Ως προς τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, τέθηκε ως κριτήριο η εφαρµογή να έχει 

λειτουργία διαχειριστικού της τάξης. Δηλαδή να µπορεί να δηµιουργεί µια 

ηλεκτρονική τάξη, οι µαθητές να συνδέονται σε αυτή ώστε ο εκπαιδευτικός να µπορεί 

να ελέγχει ευκολότερα την πρόοδό τους, να τους αναθέτει εργασίες και να τους 

βαθµολογεί µέσω αυτής και να µπορεί να λαµβάνει ανατροφοδοτήσεις για την 

εξέλιξη της τάξης του, ατοµικά και συνολικά. 

Τέλος, η ύπαρξη ανοιχτού κώδικα της εφαρµογής είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για 

έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος γνωρίζει προγραµµατισµό, την επιστηµονική κοινότητα 
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αλλά και την ίδια την εφαρµογή. Η ύπαρξη ανοιχτού κώδικα, ουσιαστικά, θα 

βελτιώνει συνεχώς την εφαρµογή η οποία θα εµπλουτίζεται µε νέες δυνατότητες από 

πολλούς και διαφορετικούς, σε ιδέες κι εµπειρίες, ανθρώπους, κάτι που είναι πολύ 

δύσκολο να επιτύχει µια µικρή οµάδα µόνη της. 

Στον πίνακα 4 εµφανίζονται οι 10 επιλεγµένες εφαρµογές και ποια από τα αρχικά 

κριτήρια που τέθηκαν ικανοποιούνται. 

 

Πίνακας 4. Πίνακας κριτηρίων επιλεχθέντων εφαρµογών	  

	  
id Εφαρµογή Χρήστης Είδος Γλώσσας 

Προγραµµατισµού 

L. F. / 

H. C. 

Open 

Source 

Διαχειριστικό 

Τάξης 

Υ1 AgentCubes Ενεργός Visual Programming Ναι Όχι Ναι1 

Υ2 AgentSheets Ενεργός Visual Programming Ναι Όχι Όχι 

Υ3 Alice Ενεργός Visual Programming Ναι Όχι Όχι 

Υ4 Code.org Ενεργός Visual Programming Ναι Ναι Ναι 

Υ5 CodeHS Ενεργός Text-Based 

Programming 

Όχι Όχι Ναι 

Υ6 Hopscotch Ενεργός Visual Programming Ναι Όχι Ναι 

Υ7 Kodable Παθητικός2 Visual Prοgramming Όχι Όχι Ναι 

Υ8 MIT App 

Inventor 

Ενεργός Visual Programming Ναι Ναι Όχι 

Υ9 Scratch Ενεργός Visual Programming Ναι Ναι Όχι 

Υ10 Tynker Ενεργός Visual & Text-Based Ναι Όχι Ναι 

 

Από τα παραπάνω κριτήρια που τέθηκαν, το δυσκολότερο να ικανοποιηθεί 

αποδείχθηκε η ύπαρξη ανοιχτού κώδικα µε µόνο τρεις εφαρµογές να το πληρούν. Το 

πιθανότερο αίτιο για αυτό είναι ότι οι περισσότερες εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί από 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Το σύστηµα REACT υπάρχει µόνο στην online έκδοση του AgentCubes και χωρίς να έχει όλες τις 

λειτουργίες ενός διαχειριστικού εργαλείου τάξης (Basawapatna, Repenning & Koh, 2015).	  
2	  Στο Kodable ο χρήστης µπορεί να θεωρηθεί ενεργός µόνο ως προς τον εαυτό του και σε δυο 

λειτουργίες της εφαρµογής. Η µία είναι στη δηµιουργία εξατοµικευµένου χαρακτήρα “fuzz” και η 

άλλη κατά τη δηµιουργία ή την παραµετροποίηση δικών του επιπέδων παιχνιδιού στην επιλογή 

“Asteroidia” (https://www.kodable.com). 
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οµάδες ιδιωτικών συµφερόντων και οι οποίες δεν θα ήθελαν να δώσουν ανοιχτή 

πρόσβαση στον κώδικα που δηµιούργησαν. 

Παρατηρούµε ότι όλες οι εφαρµογές θέλουν τον χρήστη τους παραγωγό 

προγραµµάτων. Εξαίρεση αποτελεί το Kodable το οποίο όµως απευθύνεται κυρίως, 

σε µικρότερη ηλικιακή οµάδα (Κ-5). Παρ’ όλα αυτά και σε αυτό υπάρχουν στοιχεία 

που προσπαθούν να κάνουν ενεργό τον χρήστη. 

Όλες οι εφαρµογές, εκτός του CodeHS, χρησιµοποιούν τον οπτικό προγραµµατισµό. 

Το Kodable και το CodeHS, επίσης, είναι οι µόνες εφαρµογές που δεν είναι εξίσου 

προσιτές κι ενδιαφέρουσες τόσο στους αρχάριους όσο και στους πιο έµπειρους 

χρήστες. Αυτό όµως συµβαίνει γιατί οι δυο εφαρµογές ουσιαστικά 

αλληλοσυµπληρώνονται, µε το Kodable να παίζει τον ρόλο της εισαγωγικής 

εφαρµογής στον προγραµµατισµό στις µικρότερες ηλικίες και το CodeHS να 

ακολουθεί αυξάνοντας τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις από τους χρήστες 

(https://www.kodable.com). 

Τέλος, 5 εφαρµογές έχουν ένα πλήρες διαχειριστικό εργαλείο τάξης για την καλύτερη 

οργάνωση και διαχείριση του µαθήµατος. Το AgentCubes έχει και αυτό το δικό του 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, το οποίο όµως µπορεί µόνο να αναλύσει τις 

δηµιουργίες των µαθητών και να δώσει µια ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό για 

αυτές (Basawapatna κ.α., 2015). Το σύστηµα ανατροφοδότησης του AgentCubes θα 

παρουσιαστεί αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 4.2.2. 

 

3.3. Βιβλιογραφική επισκόπηση των επιλεγµένων εφαρµογών 

Η µελέτη των επιλεγµένων εφαρµογών βασίστηκε σε έρευνες που έχουν γίνει µε 

µαθητές ή / και εκπαιδευτικούς ανά τον κόσµο και σε περιγραφές των εφαρµογών και 

του τρόπου λειτουργίας τους. Όλα τα παραπάνω προήλθαν από δηµοσιευµένα άρθρα, 

πρακτικά συνεδρίων και µερικές διαδικτυακές πηγές όπως τις ιστοσελίδες των ίδιων 

των εφαρµογών. 

Ο πίνακας 5 παρέχει τη συνολική εικόνα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Ο 

πίνακας περιλαµβάνει τα ονόµατα των συγγραφέων, την εφαρµογή που ερευνήθηκε, 

τη χώρα στην οποία διεξήχθη η έρευνα και το έτος δηµοσίευσης. 

Χρησιµοποιήθηκε το έτος δηµοσίευσης κι όχι το έτος διεξαγωγής της έρευνας διότι 

χρειαζόταν ένα κοινό κριτήριο για την τοποθέτηση τους στον πίνακα. Κάποιες από 

τις περιπτώσεις δεν αναφέρουν έτος έρευνας ενώ κάποιες άλλες διήρκησαν 
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περισσότερο από ένα έτος. Τέλος, σε µερικές περιπτώσεις το έτος έρευνας ήταν το 

ίδιο µε το έτος δηµοσίευσης. 

	  

Πίνακας 5. Περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στη µελέτη και την ανάλυση των 

επιλεγµένων εφαρµογών	  

	  
id Πηγή Εφαρµογή Χώρα Έρευνας Έτος 

C1 (Aspray) Code.org Η.Π.Α. 2016 

C2 (Barmpoutis & Huynh) Tynker Η.Π.Α. 2019 

C3 (Basawapatna κ.α.) AgentSheets Η.Π.Α. 2010 

C4 (Basawapatna κ.α.)a AgentSheets Η.Π.Α. 2013 

C5 (Basawapatna κ.α.)b AgentCubes, 

AgentSheets 

Η.Π.Α. 2013 

C6 (Basawapatna κ.α.) AgentCubes Η.Π.Α. 2015 

C7 (Bell κ.α.) Scratch Η.Π.Α. 2014 

C8 (Brennan & Resnick) Scratch Η.Π.Α. 2012 

C9 (Burke & Kafai) Scratch Η.Π.Α. 2010 

C10 (Burke & Kafai) Scratch Η.Π.Α. 2012 

C11 (Calao κ.α.) Scratch Κολοµβία 2015 

C12 (Cetin) Scratch Τουρκία 2016 

C13 (Chatzinikolakis & 

Papadakis) 

MIT App 

Inventor 

Ελλάδα 2014 

C14 (Ching κ.α.) Code.org, 

Hopscotch, 

Scratch, 

Tynker 

Η.Π.Α. 2018 

C15 (Cooper) Alice Η.Π.Α. 2010 

C16 (Cooper κ.α.) Alice Η.Π.Α. 2015 

C17 (Costa & Miranda) Alice Πορτογαλία 2016 

C18 (Fokides) Kodable Ελλάδα 2017 

C19 (Fryer) Hopscotch Η.Π.Α. 2013 

C20 (Gedik κ.α.) Kodable Τουρκία 2017 

C21 (Gestwicki & Ahmad) MIT App Η.Π.Α. 2011 
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Inventor 

C22 (Grover & Pea) MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2013 

C23 (Hart κ.α.) Alice Η.Π.Α. 2008 

C24 (Hermans & Aivaloglou) Scratch Ολλανδία 2017 

C25 (Hill) Scratch Η.Π.Α. 2015 

C26 (Hughes) Hopscotch, 

Kodable, 

Scratch, 

Tynker 

Hνωµένο 

Βασίλειο 

2016 

C27 (Hutchison κ.α.) Code.org, 

Scratch, 

Tynker 

Η.Π.Α. 2015 

C28 (Ioannidou κ.α.) AgentCubes Η.Π.Α. 2009 

C29 (Jimenez & Gardner-

McCune) 

MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2015 

C30 (Kalelioglu & Gulbahar) Scratch Τουρκία 2014 

C31 (Kalelioglu) Code.org Τουρκία 2015 

C32 (Kaplancali & Demirkol) CiK, Code.org, 

Scratch, 

Tynker 

Τουρκία 2017 

C33 (Karadeniz κ.α.) Kodable Τουρκία 2014 

C34 (Kozuh κ.α.) MIT App 

Inventor, 

Scratch 

Σλοβενία 2018 

C35 (Kumar) Code.org Η.Π.Α. 2014 

C36 (Lamb) Hopscotch Η.Π.Α. 2015 

C37 (Lewis) Logo, Scratch Η.Π.Α. 2010 

C38 (Liu κ.α.) Alice, Scratch Η.Π.Α. 2011 

C39 (Liu κ.α.) MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2013 

C40 (Maloney κ.α.) Scratch Η.Π.Α. 2008 

C41 (Marcelino κ.α.) Scratch Πορτογαλία 2017 
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C42 (Monteiro κ.α.) AgentSheets Βραζιλία 2017 

C43 (Morelli κ.α.) MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2010 

C44 (Mugayitoglu & Kush) Hopscotch, 

Scratch 

Η.Π.Α. 2017 

C45 (Ni κ.α.) MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2016 

C46 (Nikou & Economides) MIT App 

Inventor, 

Scratch 

Ελλάδα 2014 

C47 (Padlipsky) CodeHS Η.Π.Α. 2018 

C48 (Papadakis κ.α.) MIT App 

Inventor, 

Scratch 

Ελλάδα 2014 

C49 (Papadakis κ.α.) MIT App 

Inventor, 

Scratch 

Ελλάδα 2016 

C50 (Partovi) Code.org Η.Π.Α. 2015 

C51 (Perdikuri) MIT App 

Inventor 

Eλλάδα 2014 

C52 (Piech κ.α.) Code.org Η.Π.Α. 2015 

C53 (Pila κ.α.) Daisy the 

Dinosaur, 

Kodable 

Η.Π.Α. 2018 

C54 (Remshagen κ.α.) Scratch Η.Π.Α. 2018 

C55 (Repenning & Sumner) AgentSheets Η.Π.Α. 1995 

C56 (Repenning & Ioannidou) AgentSheets Η.Π.Α. 2004 

C57 (Repenning) AgentCubes, 

AgentSheets 

Η.Π.Α. 2012 

C58 (Repenning) AgentCubes, 

AgentSheets 

Η.Π.Α., Ελβετία 2017 

C59 (Resnick κ.α.) Scratch Η.Π.Α. 2009 

C60 (Rodger κ.α.) Alice Η.Π.Α. 2009 
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C61 (Rodger κ.α.) Alice Η.Π.Α. 2010 

C62 (Roy) MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2012 

C63 (Ruan κ.α.) MIT App 

Inventor 

Η.Π.Α. 2017 

C64 (Smith κ.α.) Scratch Ηνωµένο 

Βασίλειο 

2014 

C65 (Sung κ.α.) Hopscotch Η.Π.Α. 2017 

C66 (Sykes) Alice Καναδάς 2007 

C67 (Werner κ.α.) Alice Η.Π.Α. 2009 

C68 (Werner κ.α.) Alice Η.Π.Α. 2012 

 

3.3.1. Μέθοδος έρευνας 

Από τις εξετασθείσες έρευνες, οι περισσότερες χρησιµοποιούν ποιοτικές ερευνητικές 

µεθόδους χωρίς όµως να υπάρχει µεγάλη διαφορά από αυτές που χρησιµοποιούν 

ποσοτικές ή και τις δυο µαζί. Μόλις 4 µελέτες κάνουν βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Υπάρχουν και 16 άρθρα τα οποία κάνουν περιγραφή της εκάστοτε εφαρµογής ή 

περιγραφή κάποιας συγκεκριµένης λειτουργίας της. Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 6. Ακολουθούµενη µέθοδος έρευνας 

 
Μέθοδος Έρευνας Περίπτωση (id) Σύνολο 

Ποιοτική έρευνα C3, C6, C7, C8, C9, C10, C16, C20, 

C21, C22, C23, C25, C29, C33, C39, 

C42, C43, C46, C48, C51, C54, C59, 

C62 

23 

Ποσοτική έρευνα C2, C4, C5, C11, C15, C24, C34, 

C37, C49, C52, C53, C60, C63, C64, 

C65, C68 

16 

Και οι δυο C12, C13, C18, C28, C30, C31, C40, 

C41, C45, C47, C66, C67 

12 

Βιβλιογραφική έρευνα C1, C14, C17, C38 4 
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Περιγραφή εφαρµογής C15, C19, C26, C27, C32, C35, C36, 

C44, C48, C50, C55, C56, C57, C58, 

C59, C61 

16 

 

Οι 23 περιπτώσεις που κάνουν ποιοτική έρευνα βασίζονται, κυρίως, σε τουλάχιστον 

έναν από τους ακόλουθους τρόπους συλλογής δεδοµένων: 

• Συνεντεύξεις των µαθητών ή / και των εκπαιδευτικών προκειµένου να 

παράσχουν πληροφορίες σχετικές µε τη διαδικασία της µάθησης. 

• Παρατήρηση των υποκειµένων έρευνας µε χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

(πρόγραµµα εγγραφής βίντεο) ή γραπτού περιγραφικού κειµένου. 

• Καθηµερινή καταγραφή ηµερολογίου. 

• Δηµιουργία πλάνων µαθήµατος από εκπαιδευτικούς ως υποκείµενα της 

έρευνας. 

Οι 16 περιπτώσεις που κάνουν ποσοτική έρευνα συλλέγουν δεδοµένα µε κάποιους 

από τους ακόλουθους τρόπους: 

• Τεστ διαγνωστικής αξιολόγησης (pre-tests) πριν την έρευνα για την 

αξιολόγηση του δείγµατος (µαθητές ή / και εκπαιδευτικοί) της έρευνας και 

τεστ τελικής αξιολόγησης (post-tests) για την αξιολόγηση του µετά τη χρήση 

της εφαρµογής. 

• Τεστ κινήτρων για τη διερεύνηση της θετικής επίδρασης και της αύξησης του 

κινήτρου στους µαθητές, ώστε να θέλουν να µάθουν προγραµµατισµό και 

µετά τη χρήση της εφαρµογής. 

• Εξέταση µαθησιακών αποτελεσµάτων µεταξύ µιας πειραµατικής οµάδας και 

µιας οµάδας ελέγχου στην ίδια εφαρµογή αλλά µε διαφορετικό τρόπο 

διαδασκαλίας. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις ερευνών, έγινε διαχωρισµός σε 

δυο πειραµατικές οµάδες οι οποίες χρησιµοποίησαν διαφορετικές εφαρµογές 

µε σκοπό την αξιολόγηση τους, σύµφωνα µε τα τελικά µαθησιακά 

αποτελέσµατα του δείγµατος. Και στις δυο περιπτώσεις υπήρχε προέλεγχος 

και µεταέλεγχος. 

• Ερωτηµατολόγια που ως στόχο έχουν την εξέταση, την καταγραφή και την 

ποσοτικοποίηση διάφορων παραµέτρων, όπως οι αντιλήψεις του δείγµατος για 

την εκµάθηση προγραµµατισµού µέσω της εξεταζόµενης εφαρµογής ή ο 

τρόπος διδασκαλίας που ακολουθήθηκε. 
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Μερικά από τα 16 άρθρα περιγραφής εφαρµογών δεν αναφέρονταν αποκλειστικά και 

µόνο σε µια εφαρµογή. Ανέλυαν όµως σε έναν ικανοποιητικό βαθµό την εφαρµογή ή 

κάποια µεµονοµένη λειτουργία της. 

 

3.3.2. Ανάλυση βιβλιογραφίας 

Αναλύοντας την παραπάνω βιβλιογραφία προκύπτουν µερικά ενδιαφέροντα 

στατιστικά στοιχεία στην έρευνα του χώρου, για την εκπαίδευση προγραµµατισµού 

και υπολογιστικής σκέψης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε τη χρήση κάποιας από 

τις επιλεγµένες εφαρµογές. 

Η περίοδος που εξετάζεται είναι από το 2006 έως το 2018. Όπως αναφέρθηκε και στο 

κεφάλαιο 2 το 2006 ορίστηκε µε βάση την πρώτη αναφορά που έγινε στον όρο 

“Υπολογιστική Σκέψη” (Computational Thinking) (Wing, 2006) και πάνω στον οποίο 

βασίζονται πολλές έρευνες. Τελικά, επειδή µέσα στο 2006 δεν βρέθηκε κάποια 

αναφορά σχετική µε τη µελέτη, χρησιµοποιήθηκε σαν αρχική χρονολογία το 2007. 

Επίσης, δεν λαµβάνεται υπ’όψιν το έτος 2019 διότι είναι το έτος που διανύεται κατά 

την περίοδο συγγραφής της συγκεκριµένης εργασίας. Η µία έρευνα που 

χρησιµοποιήθηκε µε έτος δηµοσίευσης το 2019, συλλέχθηκε λόγω της ανάγκης για 

παραπάνω πληροφορίες σχετικές µε το Tynker. Τέλος, υπάρχουν και δυο παλαιότερες 

έρευνες που δεν προστέθηκαν σε διαγράµµατα σχετικά µε χρονολογία, η µία του 

1995 και η άλλη του 2004. Και οι δυο αφορούν την εφαρµογή AgentSheets. 

 

3.3.2.1. Αναφορές κι έρευνες εφαρµογών ανά έτος 

Στα διαγράµµατα 1 έως 4 παρουσιάζονται οι µελέτες που έχουν γίνει πάνω σε κάθε 

εφαρµογή. Συγκεκριµένα, στα διαγράµµατα 1 και 3 φαίνεται το πλήθος των 

αναφορών που βρέθηκαν για την εκάστοτε εφαρµογή ενώ στα διαγράµµατα 2 και 4 

φαίνεται πόσες από αυτές τις αναφορές ήταν έρευνες µε µαθητές ή / και 

εκπαιδευτικούς. 

Τα διαγράµµατα 1 και 2 κάνουν τη σύγκριση µεταξύ του συνολικού πλήθους 

αναφορών (Διάγραµµα 1) και ποιές από αυτές πραγµατοποίησαν έρευνα µε µαθητές ή 

/ και εκπαιδευτικούς (Διάγραµµα 2) για τις εφαρµογές AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org και CodeHS. Το ίδιο ισχύει και για τα διαγράµµατα 3 και 4 όπου 

παρουσιάζουν τα αντίστοιχα στοιχεία για τις εφαρµογές Hopscotch, Kodable, MIT 

App Inventor, Scratch και Tynker. 
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Διάγραµµα 1. Πλήθος αναφορών ανά έτος (AgentCubes - CodeHS) 

 
 

Διάγραµµα 2. Πλήθος ερευνών ανά έτος (AgentCubes - CodeHS) 

	  
	  
	  
	  
	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	  
AgentCubes	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   0	  
AgentSheets	   1	   0	   1	   2	   0	   0	   0	   2	   0	  
Alice	   1	   1	   2	   2	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  
Code.org	   1	   4	   1	   1	   1	  
CodeHS	   1	  
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2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	  
AgentCubes	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  
AgentSheets	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   0	  
Alice	   1	   1	   2	   1	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  
Code.org	   2	   1	   0	   1	  
CodeHS	   1	  

0	  

0.5	  

1	  

1.5	  

2	  

2.5	  
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Διάγραµµα 3. Πλήθος αναφορών ανά έτος (Hopscotch - Tynker)	  

	  
	  

Διάγραµµα 4. Πλήθος ερευνών ανά έτος (Hopscotch - Tynker)	  

	  
	  

	  

	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	  
Hopscotch	   1	   0	   1	   1	   2	   1	   0	  
Kodable	   1	   0	   1	   2	   1	   0	  
MIT	  App	  Inventor	   1	   1	   1	   2	   4	   1	   2	   1	   1	   0	  
Scratch	   1	   1	   2	   1	   2	   0	   5	   3	   3	   4	   3	   0	  
Tynker	   1	   1	   1	   1	   1	  
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2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	  
Hopscotch	   1	   1	   0	  
Kodable	   1	   0	   0	   2	   1	   0	  
MIT	  App	  Inventor	   1	   1	   1	   2	   4	   1	   2	   1	   1	   0	  
Scratch	   1	   1	   2	   1	   2	   0	   5	   2	   2	   2	   3	   0	  
Tynker	   1	   1	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  
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3.3.2.2. Σύνολο αναφορών κι ερευνών ανά έτος 

Στο διάγραµµα 5 παρουσιάζεται το πλήθος των αναφορών και σε πόσες από αυτές 

διεξήχθη έρευνα ανά έτος. 

 

Διάγραµµα 5. Αναφορές κι έρευνες ανά έτος 

	  
Παρατηρείται µια ανοδική τάση, γενικά, στο ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο πεδίο 

έρευνας και µια σηµαντική άνοδος από το 2014 κι έπειτα. Να σηµειωθεί ότι δυο 

χρόνια πριν, και συγκεκριµένα από τον Μάιο του 2012, έκαναν την εµφάνισή τους 

εφαρµογές που περιείχαν για πρώτη φορά κι ένα διαχειριστικό εργαλείο τάξης για τον 

εκπαιδευτικό (Kodable - 2012, CodeHS - 2012, Code.org - 2013, Hopscotch - 2013, 

Tynker - 2013). 

	  

3.3.2.3. Σύνολο αναφορών κι ερευνών ανά χώρα 

Στο διάγραµµα 6 παρουσιάζεται το πλήθος των αναφορών και σε πόσες από αυτές 

διεξήχθη έρευνα ανά χώρα. Στην περίπτωση των ερευνών, ως χώρα προσµετράται η 

χώρα στην οποία έγινε η έρευνα (είτε σε σχολείο είτε ως εξωσχολική δραστηριότητα) 

ενώ στις περιπτώσεις των περιγραφών, η χώρα που εδρεύει ο φορέας ή το 

πανεπιστήµιο για το οποίο έκανε την αναφορά ο συγγραφέας. 
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Διάγραµµα 6. Αναφορές κι έρευνες ανά χώρα	  

	  
Από τη διαµόρφωση του παραπάνω διαγράµµατος, παρατηρείται η µεγάλη διαφορά 

που έχουν στην έρευνα του συγκεκριµένου τοµέα οι Η.Π.Α. σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες χώρες του κόσµου. Ένα πιθανό αίτιο είναι πως όλες οι µελετηθείσες 

εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί στις Η.Π.Α. είτε από πανεπιστήµια είτε από ιδιωτικούς 

φορείς. Επίσης, οι περισσότερες από τις εφαρµογές αυτές δεν έχουν µεταφραστεί σε 

άλλες γλώσσες κι έχουν µόνο τα αγγλικά ως επιλογή, γεγονός που αποτελεί ένα 

αρνητικό χαρακτηριστικό για τις ηλικίες των µαθητών που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία αφού µπορεί να µη γνωρίζουν ακόµα την αγγλική γλώσσα 

(Fokides, 2017) και κάνει τους ερευνητές χωρών που δεν την έχουν ως επίσηµη 

γλώσσα να επικεντρωθούν κυρίως σε αυτές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

ευκολότερα από τα τοπικά σχολεία. Αυτό αποτυπώνεται καλύτερα στα διαγράµµατα 

7 και 8 όπου φαίνεται η έρευνα που έχει κάνει κάθε χώρα ανά εφαρµογή. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία Σκανδιναβικών χωρών από τους πίνακες, 

όπως η Φινλανδία, οι οποίες φηµίζονται για το καινοτόµο εκπαιδευτικό σύστηµα που 

έχουν (Hancock, 2011). 
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Διάγραµµα 7. Αναφορές κάθε χώρας ανά εφαρµογή 

	  
	  
 
 

AgentCu
bes	  

AgentSh
eets	   Alice	   Code.or

g	   CodeHS	   Hopscotch	   Kodable	  MIT	  App	  Inventor	   Scratch	   Tynker	  

Βραζιλία	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ελβετία	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ελλάδα	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   3	   0	  
Η.Π.Α.	   5	   7	   8	   6	   1	   5	   1	   8	   13	   3	  
Ηνωμένο	  Βασίλειο	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   1	  
Καναδάς	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Κολομβία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Ολλανδία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Πορτογαλία	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Σλοβενία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  
Τουρκία	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   0	   3	   1	  
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Διάγραµµα 8. Έρευνες κάθε χώρας ανά εφαρµογή	  

	  
 

 

 

 

AgentCu
bes	  

AgentSh
eets	   Alice	   Code.or

g	   CodeHS	   Hopscotch	   Kodable	  MIT	  App	  Inventor	   Scratch	   Tynker	  

Βραζιλία	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ελβετία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ελλάδα	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   3	   0	  
Η.Π.Α.	   3	   3	   7	   3	   1	   2	   1	   8	   11	   2	  
Ηνωμένο	  Βασίλειο	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Καναδάς	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Κολομβία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Ολλανδία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Πορτογαλία	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Σλοβενία	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  
Τουρκία	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   2	   0	   2	   0	  
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15	  
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3.3.2.4. Σύνολο αναφορών κι ερευνών ανά εφαρµογή 

Στο διάγραµµα 9 παρουσιάζεται το πλήθος των αναφορών και σε πόσες από αυτές 

διεξήχθη έρευνα ανά εφαρµογή. 

 

Διάγραµµα 9. Αναφορές κι έρευνες ανά εφαρµογή 

	  
Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρείται ό,τι το Scratch είναι η πιο δηµοφιλής 

εφαρµογή στην έρευνα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Στον αντίποδα, για το 

CodeHS έχει διεξαχθεί  µόλις µια έρευνα. 

Μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανή αιτία για το µικρό αριθµό ερευνών στο CodeHS η 

απουσία οπτικού προγραµµατισµού. Ενώ η ταυτόχρονη ύπαρξη παρόµοιων 

εφαρµογών µε αντίστοιχες δυνατότητες, όπως είναι το Tynker και το Code.org, οι 

οποίες όµως έχουν οπτική γλώσσα προγραµµατισµού για την εκµάθηση των 

µαθητών, κάνει τους ερευνητές να στρέφουν το ενδιαφέρον προς εκείνες. 

Ακόµα µια παρατήρηση είναι ότι οι εφαρµογές που είναι ελεύθερες χωρίς να 

απαιτείται συνδροµή σε αυτές ή αγορά τους, έχουν πολύ µεγαλύτερο αριθµό ερευνών 

από αυτές που είναι επί πληρωµή. 
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3.4. Βασικό προφίλ ερευνών 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα δεδοµένα κάθε έρευνας3 που σχετίζονται µε το 

πλήθος του δείγµατος, την ιδιότητα των συµµετεχόντων (µαθητές ή / και καθηγητές), 

το φύλο, την εµπειρία που έχουν επάνω στον προγραµµατισµό και το χρονικό 

διάστηµα που διήρκησε η έρευνα. 

Σε κάποιες από τις περιπτώσεις που δίπλα από το id της αναφοράς υπάρχει και µια 

παρένθεση µε αριθµό (π.χ. C3(1)) σηµαίνει πως η συγκεκριµένη έρευνα έγινε µε 

διαφορετικά δείγµατα όπου για το κάθε δείγµα κρατήθηκαν ξεχωριστά στατιστικά 

στοιχεία. 

 

Πίνακας 7. Βασικές πληροφορίες έρευνας και συµµετεχόντων 

 

 Δείγµα / Υποκείµενα 

Έρευνας 

Περίπτωση (id) Σύνολο 

Πλήθος Συµµετεχόντων 

< 10 C6, C7(2), C22, C41, C43, C48, C59, 

C66 

8 

10 - 20 C9, C10, C20, C21, C23, C39, C47 7 

21 - 30 C3(3), C29, C33, C53, C62, C67 6 

31 - 40 C2, C4, C8, C13, C28, C31, C46, 

C54, C65 

9 

> 40 C3(1), C5, C7(1), C11, C12, C16, 

C18, C24, C25, C30, C34, C37, C40, 

C42, C45, C49, C51, C52, C60, C63, 

C64, C68 

22 

Ιδιότητα Συµµετεχόντων 

Μαθητές C2, C3(1), C3(2), C4, C5, C8, C9, 

C10, C11, C13, C18, C20, C21, C22, 

C24, C25, C28, C29, C30, C31, C33, 

C34, C37, C40, C45, C46, C47, C49, 

C51, C52, C53, C54, C59, C62, C63, 

39 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ως έρευνες αναφέρονται µόνο οι αναφορές στις οποίες διεξήχθη έρευνα µε µαθητές ή / και 
εκπαιδευτικούς. Αφαιρούνται δηλαδή οι 16 αναφορές που έχουν µόνο περιγραφή της εφαρµογής όπως 
φαίνεται και στον πίνακα 6 στο κεφάλαιο 3.2.1.	  
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C64, C65, C67, C68 

Εκπαιδευτικοί C3(3), C6, C12, C16, C23, C39, C41, 

C66 

8 

Μαθητές κι Εκπαιδευτικοί C7, C42, C43, C60 4 

Φύλο Συµµετεχόντων 

Αγόρια > C8, C10, C13, C24, C34, C37, C45, 

C52, C54, C65, C68 

11 

Κορίτσια > C3(1), C29, C39, C41, C59 5 

Μικρή διαφορά ή ίσα C18, C20, C22, C28, C30, C31, C46, 

C53, C60, C67 

10 

Δεν αναφέρεται C2, C3(2), C3(3), C4, C5, C6, C7, C9, 

C11, C12, C16, C21, C23, C25, C33, 

C40, C42, C43, C47, C49, C51, C62, 

C63, C64, C66 

25 

Εµπειρία Προγραµµατισµού 

Ελάχιστη ή Καθόλου C2, C3(3), C4, C7, C18, C20, C21, 

C22, C24, C33, C40, C42, C46, C53, 

C54, C60, C67 

17 

Πρότερη Εµπειρία C3(2), C6, C12, C16, C28, C30, C31, 

C39, C41, C43, C45, C47, C49, C51, 

C62, C63, C65, C66 

18 

Διάρκεια Έρευνας 

< 1 εβδοµάδα C4, C22, C23, C28, C39, C41, C45, 

C47, C51, C54 

10 

1 - 4 εβδοµάδες C3(1), C3(3), C6, C7, C13, C20, C29, 

C33, C37, C53, C62, C67 

12 

5 - 12 εβδοµάδες C2, C9, C10, C11, C12, C18, C24, 

C30, C31, C43, C60, C65 

12 

> 12 εβδοµάδες C3(2), C5, C8, C16, C21, C25, C34, 

C40, C42, C46, C49, C52, C59, C64, 

C66, C68 

16 
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Η πλειοψηφία των ερευνών διεξήχθη χρησιµοποιώντας ένα δείγµα µεγαλύτερο από 

τον µέσο όρο αριθµού µαθητών ανά αίθουσα στον κόσµο, ο οποίος είναι περίπου 21 

µαθητές για το 2016 (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EDU_CLASS). 

Σε 22 από τις 52 περιπτώσεις, µάλιστα, ο αριθµός υπερβαίνει τον διπλάσιο του µέσου 

όρου δίνοντας ένα καλό δείγµα. Μέσα σε αυτές υπάρχουν και περιπτώσεις που ο 

αριθµός δείγµατος υπερβαίνει τους 100, δηµιουργώντας πιο ασφαλή συµπεράσµατα. 

Συγκεκριµένα, είναι οι περιπτώσεις: 

• C3 µε 218 µαθητές 

• C5 όπου µελετήθηκαν 10.000 projects που δηµιουργήθηκαν µε το 

AgentSheets ή το AgentCubes σε διάρκεια 4 ετών σε 46 διαφορετικά σχολεία 

• C16 µε περισσότερους από 400 εκπαιδευτικούς να έχουν συµµετάσχει σε 

καλοκαιρινά workshops από το 2008 έως το 2014 

• C18 µε 135 µαθητές 

• C24 µε 2.220 µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν µέσα από ένα online course της 

πλατφόρµας edΧ 

• C25 µε 400 µαθητές 

• C34 µε 945 µαθητές 

• C40 που µελέτησε 536 διαφορετικά projects που δηµιουργήθηκαν µέσα από 

το Scratch σε µια περίοδο 18 µηνών 

• C41 µε 235 µαθητές σε τρία διαφορετικά σχολεία 

• C68 µε 325 µαθητές 

Όσον αφορά την ιδιότητα των συµµετεχόντων, παρατηρείται ένα κενό έρευνας όσον 

αφορά τους εκπαιδευτικούς. Μόλις 12 από τις 52 έχουν ως υποκείµενα έρευνας τους 

εκπαιδευτικούς ενώ από αυτές, µόνο σε 8 οι συµµετέχοντες είναι µόνο εκπαιδευτικοί. 

Επιπλέον, από αυτές τις 8 µόνο 2 έχουν δείγµα µεγαλύτερο από 40 εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις περιπτώσεις C12 µε 56 εκπαιδευτικούς και C16 που 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

Σχετικά µε το φύλο των συµµετεχόντων, οι 25 από τις 52 έρευνες δεν κάνουν καµία 

αναφορά. Από τις υπόλοιπες 26 περιπτώσεις, στις 11 τα αγόρια είναι περισσότερα και 

στην περίπτωση C10, αν και οι συµµετέχοντες µαθητές ήταν µόλις 10, όλοι ήταν 

αγόρια. Στις 10 περιπτώσεις που το δείγµα είναι είναι ίσο θεωρείται σαν ισάξιο 

ποσοστό όταν αυτό είναι περίπου στο 55%-45% ή στην περίπτωση µικρού δείγµατος 

όταν η διαφορά των υποκειµένων της έρευνας είναι 1 ή 2 άτοµα. 
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Υπάρχουν όµως εφαρµογές, όπως το Code.org, οι οποίες θέτουν ως στόχο και την 

αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών που ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό 

(Padlipsky, 2018). 

Η προγραµµατιστική εµπειρία των υποκειµένων αναφέρεται µόνο στις 35 από τις 52 

περιπτώσεις. Στην πρότερη εµπειρία προγραµµατισµού όταν το δείγµα έχει να κάνει 

µε µαθητές, εντάσσονται και οι περιπτώσεις όπου οι µαθητές είχαν παρακολουθήσει 

κάποιο µάθηµα πληροφορικής για τουλάχιστον ένα εξάµηνο πριν ξεκινήσει η έρευνα. 

Η περίπτωση C3(3) είναι η µοναδική που ως υποκείµενα έρευνας έχει εκπαιδευτικούς 

χωρίς καµία προηγούµενη εµπειρία. Σε αυτήν συµµετείχαν εκπαιδευτικοί µε µικρή ή 

καθόλου εµπειρία στον προγραµµατισµό και στόχο είχαν να εντάξουν στο µάθηµά 

τους κάποια στοιχεία προγραµµατισµού µε το AgentSheets. 

Ως προς τη διάρκεια των ερευνών, υπάρχει µια ισορροπία στις τέσσερις κατηγορίες 

που ορίστηκαν στον πίνακα. Οι 16 από τις 50 που αναφέρονται διήρκησαν 

περισσότερο από τρεις µήνες και κάποιες από αυτές περισσότερο από ένα 

ακαδηµαϊκό εξάµηνο εξάγοντας ακόµη πιο ασφαλή συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα, οι 

περιπτώσεις που είχαν διάρκεια έρευνας µεγαλύτερη του ενός έτους είναι οι: 

• C5 (όπως αναφέρθηκε) 

• C8 µε 1 χρόνο συνεντεύξεων µε µαθητές από όλο τον κόσµο οι οποίοι 

χρησιµοποιούσαν το Scratch από 1 µήνα µέχρι 4 χρόνια 

• C16 (όπως αναφέρθηκε) 

• C34 µε διάρκεια έρευνας 1 ακαδηµαϊκό έτος σε 34 σχολεία ταυτόχρονα 

• C40 (όπως αναφέρθηκε) 

• C42 µε διάρκεια έρευνας 5 χρόνια σε σχολεία της Βραζιλίας µε στόχο την 

εκµάθηση της υπολογιστικής σκέψης 

• C59 όπου η συλλογή δεδοµένων αφορούσε τα project που δηµιούργησε στο 

Scratch ένα κορίτσι στη διάρκεια ενός έτους 

• C64 όπου αναλύθηκαν τα projects της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του Code 

Club σε 1.000 σχολεία του Ηνωµένου Βασιλείου 

Στον πίνακα 8, παρουσιάζονται συµπληρωµατικά στοιχεία όπως το είδος εκπαίδευσης 

των συµµετεχόντων, όπου στην περίπτωση των µαθητών µπορούν να βγουν και 

κάποια συµπεράσµατα για την κοινωνικο-οικονοµική τους κατάσταση, και για τον 

τόπο διεξαγωγής της έρευνας όπου στην περίπτωση της εξωσχολικής δραστηριότητας 
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σηµαίνει πως είτε ο µαθητής είτε η οικογένειά του ενδιαφέρθηκε για τον τοµέα της 

πληροφορικής. 

 

Πίνακας 8. Προφίλ εκπαίδευσης συµµετεχόντων και τόπος διεξαγωγής έρευνας 

 

Τοποθεσία Περίπτωση (id) Σύνολο 

Είδος Εκπαίδευσης Συµµετεχόντων 

Δηµόσια εκπαίδευση C9, C10, C11, C13, C18, C29, C40, 

C42, C46, C47, C49, C51, C60, C65, 

C68 

15 

Ιδιωτική εκπαίδευση C4, C20, C30, C31, C33, C42, C47, 

C60, C66 

9 

Τόπος Διεξαγωγής Έρευνας 

Διεξαγωγή στην τάξη C3(1), C4, C5, C6, C8, C11, C18, 

C20, C25, C30, C31, C33, C34, C42, 

C46, C47, C49, C51, C66, C68 

20 

Εξωσχολική 

δραστηριότητα 

C2, C3(2), C3(3), C7, C8, C9, C10, 

C12, C13, C16, C21, C22, C23, C24, 

C28, C29, C37, C39, C40, C41, C43, 

C45, C48, C53, C54, C59, C60, C62, 

C64, C65, C67, C68 

32 

 

Για το είδος εκπαίδευσης των µαθητών, αναφορά γίνεται µόνο στις 24 από τις 52 

περιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά µπορεί να παρατηρηθεί µια µικρή τάση προς την 

επιλογή µαθητών του δηµόσιου σχολείου. Επίσης, µόνο 1 από τις 24 (C66) αφορά 

εκπαιδευτικούς και οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση. 

Αντίθετα µε το είδος εκπαίδευσης, σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται ο τόπος 

διεξαγωγής της έρευνας. Στις 32 από τις 52 περιπτώσεις, η έρευνα οργανώθηκε 

αυτόνοµα κι εκτός σχολείου, κάτι που σηµαίνει πως η συµµετοχή ήταν είτε 

προαιρετική (C9, C10, C28, C64, C65, C684), αν επρόκειτο για δραστηριότητα εντός 

σχολείου µεν αλλά εκτός ωραρίου (afterschool classes), είτε εγγράφονταν κατόπιν 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Στην περίπτωση C68 το δείγµα συλλέχθηκε από 127 µαθητές που παρακολουθούσαν µια τάξη 
πληροφορικής στο σχολείο αλλά εκτός ωραρίου (afterschool class) και 198 µαθητές που οι 
δηµιουργίες τους έγιναν εν ώρα µαθήµατος. 
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επιθυµίας τους σαν δραστηριότητα άσχετη µε το σχολείο (π.χ. η συµµετοχή σε 

καλοκαιρινά camps, workshops, online προγράµµατα εκµάθησης κ.α.) όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω είτε, σε 2 περιπτώσεις (C40, C59), τα projects επιλέχθηκαν 

τυχαία µέσα από τις δηµιουργίες τους σε κάποια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µιας 

εφαρµογής. 

Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς, µόνο 3 από τις 12 έρευνες (C6, C42, C66) στις 

οποίες συµµετείχαν έγιναν εν ώρα σχολείου και µόνο στη 1 από αυτές (C42) το 

δείγµα ήταν ανάµεικτο µε µαθητές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών στη χρήση των επιλεγµένων εφαρµογών. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις οι οποίες διεξήχθησαν µέσα σε σχολική αίθουσα κατά 

τη διάρκεια µαθήµατος, παρατηρείται ποσοστικά, µεγάλη συµµετοχή από τα ιδιωτικά 

σχολεία µε µόνο 1 από τα 9 να µη συµµετέχει. Όµως, το συµπέρασµα αυτό δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ασφαλές αφού δεν έχουµε πλήρη εικόνα του είδους (δηµόσιο ή 

ιδιωτικό) των υπόλοιπων 12 σχολείων που συµµετείχαν σε έρευνες. 

Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που δίνονται από τον Πίνακα 7 και τον Πίνακα 8 

µπορεί κανείς να καταλήξει στο συµπέρασµα πως το προφίλ της συνηθέστερης 

έρευνας στον χώρο είναι: 

• Μαθητοκεντρικό 

• Κατά µέσο όρο διάρκειας περίπου 3 µηνών 

• Με ικανοποιητικό πλήθος δείγµατος 

• Με τάση να έχει περισσότερα αγόρια ως συµµετέχοντες 

• Εξωσχολική δραστηριότητα 

• Από τη δηµόσια εκπαίδευση 

 

3.5. Εφαρµοσµένη θεωρία µάθησης 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας σχετικά µε τις θεωρίες µάθησης 5  που 

ακολούθησε ο κάθε ερευνητής για την εκµάθηση προγραµµατισµού στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέσω των επιλεγµένων εφαρµογών. Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι στα περισσότερα άρθρα δεν διατυπώνεται, ούτε είναι εµφανής η 

συγκεκριµένη θεωρία µάθησης που ακολουθείται. Γι’ αυτό ο διαχωρισµός που 

υπάρχει στον παρακάτω πίνακα είναι αποτέλεσµα στοιχείων των κύριων 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Θεωρία µάθησης: ένα σύνολο αρχών, οι οποίες εξηγούν τον τρόπο που οι άνθρωποι µαθαίνουν, 
δηλαδή πώς αποκτούν νέες γνώσεις και ικανότητες (Newby, Stepich, Lehman & Russel, 2009).	  
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χαρακτηριστικών της κάθε θεωρίας όπως αυτά διαφαίνονται κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Για αυτό τον λόγο, σε πολλές εφαρµογές µπορεί να ενυπάρχουν στοιχεία 

που αντιστοιχούν και σε άλλη θεωρία µάθησης αλλά επιλέχθηκε η θεωρία στην οποία 

φαίνεται να ενυπάρχουν περισσότερες από τις αρχές της στην διδασκαλία της 

εφαρµογής για την εκµάθηση των µαθητών. Όσες περιπτώσεις δεν είναι στον πίνακα, 

δεν δίνουν επαρκή στοιχεία για τον τρόπο έρευνάς τους ή η έρευνά τους δεν 

απευθυνόταν σε µαθητές αλλά σε δασκάλους. 

 

Πίνακας 9. Θεωρία µάθησης 

 

Θεωρία Μάθησης Περίπτωση (id) Σύνολο 

Piaget / Papert C2, C11, C12, C13, C18, C21, C24, 

C29, C30, C31, C41, C46, C49, C52, 

C53, C62, C65, C66, C68 

19 

Vygotsky C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, 

C15, C16, C20, C22, C28, C33, C37, 

C42, C43, C45, C47, C51, C54, C60 

22 

Csikszentmihalyi C3, C4, C5, C6 4 

Skinner C20, C33, C53 3 

Νeo-Piagetian6 C34 1 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, επιλέχθηκαν θεωρίες από τον χώρο του 

συµπεριφορισµού και του εποικοδοµισµού. Πιο συγκεκριµένα, στον συµπεριφορισµό 

ανήκουν οι θεωρίες του Skinner ενώ στον εποικοδοµισµό ανήκουν οι θεωρίες του 

Piaget και του Vygotsky και άλλων θεωρητικών που όµως δεν αποτελούν αντικείµενο 

έρευνας της παρούσας εργασίας (Roblyer, 2008). 4 περιπτώσεις ερευνών που 

εφαρµόζουν τη θεωρία µάθησης του Vygotsky αναφέρουν και τον Csikszentmihalyi, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Η Νeo-Piagetian προσέγγιση της θεωρίας µάθησης αποτελεί µια συνέχεια των αρχών του Piaget 
αναπτύσσοντας κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις πάνω στις αρχές του τελευταίου και τροποποιώντας 
κάποιες άλλες σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες. Θα γίνει αναφορά µόνο ως προς τα διαφορετικά 
σηµεία που ενυπάρχουν στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας: α) Οι νεοπιαζετιανοί θεωρητικοί 
συµφωνούν µε την ζώνη επικείµενης ανάπτυξης του Vygotsky και την ενσωµατώνουν στη θεωρία 
τους, β) θεωρούν ότι τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης δε θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρά ως προς 
την ηλικία και γ) θεωρούν σηµαντική την συνεργασία για την επίτευξη της µάθησης και της ανάπτυξης 
(Knight & Sutton, 2004).	  
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ο οποίος εισήγαγε τη θεωρία της “Ροής”, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη µια µικρή 

αναφορά του έργου του παρακάτω. 

Για τους συµπεριφοριστές, η µάθηση είναι µια αλλαγή στην παρατηρήσιµη 

συµπεριφορά που είναι απόρροια κάποιων ερεθισµάτων και αντιδράσεων (Bigge & 

Shermis, 2006). Δηλαδή, χρησιµοποιώντας ενισχύσεις-επιβραβεύσεις ή τιµωρίες 

προκειµένου να ενισχύσουµε την επιθυµητή συµπεριφορά ή να µειώσουµε την 

ανεπιθύµητη αντίστοιχα, το παιδί µαθαίνει την σωστή κάθε φορά συµπεριφορά. Στη 

θεωρία του Skinner περί ενίσχυσης, βασίστηκε ο κύριος όγκος του λογισµικού 

εξάσκησης και πρακτικής στα πρώτα του στάδια. Για παράδειγµα, ο έπαινος ή ένα 

ωραίο γραφικό που θα κέρδιζαν οι µαθητές για κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί 

στην ενίσχυση του Skinner µε σκοπό την επανάληψη των σωστών απαντήσεων 

(Roblyer, 2008). Ο συµπεριφοριστής ασχολείται µόνο µε ποσοτικές αλλαγές της 

συµπεριφοράς και όχι ποιοτικές. Γι’ αυτό και δίνεται µεγάλη έµφαση στην 

αξιολόγηση µέσω των τεστ (Hodapp, 2003).  

Όσον αφορά τον εποικοδοµισµό µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν δύο µέτωπα. Αυτό 

του γνωστικού εποικοδοµισµού (Piaget) και του κοινωνικού εποικοδοµισµού 

(Vygotsky). Ο Piaget θεωρεί ότι η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού χωρίζεται σε 4 

κατηγορίες ανάλογα µε την ηλικία του και η ανάπτυξη από το ένα στάδιο στο άλλο 

γίνεται µε µια βαθµιαία αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (Roblyer, 2008). Ο ρόλος 

του περιβάλλοντος όµως είναι δευτερεύων και χρησιµοποιείται ως τροφή για τα 

αναπτυξιακά σχήµατα του παιδιού. Είναι µια αλληλεπίδραση του παιδιού ως δρον 

υποκείµενο και ενός παθητικού συχνά αντικειµένου. O Piaget βλέπει τον µαθητή ως 

έναν µικρό επιστήµονα, κατασευαστή, δηµιουργό που σκοπό έχει την κατανόηση του 

κόσµου και δίνεται έµφαση στις γνωστικές διαδικασίες που συµβαίνουν µέσα του. Η 

συµπεριφορά του παιδιού είναι δείκτης για τις γνώσεις που έχει κατασκευάσει µόνο 

του.  Ενώ ο συµπεριφοριστής βλέπει το παιδί ως ένα παθητικό οργανισµό που 

αντιδρά στα ερεθίσµατα και το ενδιαφέρον του στρέφεται αποκλειστικά σε µια 

ποσοτική µεταβολή της συµπεριφοράς (Hodapp, 2003). 

Ο Vygotsky ανήκει στην πολιτισµική θεωρία µάθησης που πιστεύει ότι η γνωστική 

ανάπτυξη είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την κοινωνική ανάπτυξη και βασίζεται σε 

αυτήν. Το πώς σκέφτονται τα παιδιά είναι αποτέλεσµα του πολιτισµού που τα 

περιβάλλει (Roblyer, 2008). Ο ίδιος ορίζει τη Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) 

ως “την απόσταση ανάµεσα στην υπάρχουσα νοητική ηλικία του παιδιού και στο 

επίπεδο επίλυσης προβληµάτων που µπορεί να φτάσει το παιδί, µε βοήθεια άλλων” 



	   36	  

(Bigge & Shermis, 2006). Πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί λαµβάνοντας υπ’όψη τις 

προυπάρχουσες εµπειρίες µπορούν να οικοδοµήσουν τη νέα γνώση παρέχοντας το 

ανάλογο πλαίσιο στήριξης (scaffolding) (Roblyer, 2008). 

Ο Papert  υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους µαθητές του Piaget. 

Εντυπωσιάστηκε από τη θεωρία του Piaget που έβλεπε τα παιδιά ως ενεργούς 

κατασκευαστές των διανοητικών τους σχηµάτων και άρχισε να ασχολείται µε τη 

χρήση τεχνολογίας στις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. Ενώ ο Piaget δεν 

ενδιαφερόταν για τις διδακτικές µεθόδους ούτε για το πώς µπορεί να επιταχύνει τα 

στάδια γνωστικης ανάπτυξης, ο Papert προσπάθησε να επηρεάσει την ανάπτυξη των 

παιδιών µέσω σχεδιασµένων µαθησιακών περιβαλλόντων. Έτσι, σχεδίασε τη γλώσσα 

προγραµµατισµού Logo επιτρέποντας στα παιδιά να διδάσκουν στον εαυτό τους 

(Roblyer, 2008). O Papert τονίζει ότι τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα διδάσκοντας. Με 

τη συγκεκριµένη γλώσσα διδάσκουν στον υπολογιστή να κάνει κάτι µε αποτέλεσµα 

να µαθαίνουν περισσότερα για την δική τους σκέψη (Bigge & Shermis, 2006). 

Tέλος, ο Csikszentmihalyi χρησιµοποιείται από τους ερευνητές αναφορικά µε τη 

θεωρία “Ροής” που εισήγαγε. Συγκεκριµένα, η θεωρία πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος 

είναι ευτυχισµένος µόνο όταν βρίσκεται στην κατάσταση της ροής κατά την οποία 

έχει µια εσωτερική έµπνευση που οδηγεί σε µια πλήρη απορρόφηση ή εµπλοκή στην 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η απορρόφησή τους είναι τόσο µεγάλη που δεν δίνουν 

καµία σηµασία στο γύρω περιβάλλον τους. Για να επιτευχθεί η ροή θα πρέπει να 

υπάρξει µια ισορροπία µεταξύ των ικανοτήτων του ανθρώπου και του επιπέδου 

δυσκολίας των εργασιών που έχει να επιλύσει. Οι δραστηριότητες που έχουν 

περισσότερη ροή από άλλες είναι αυτές που έχουν συγκεκριµένους στόχους µε 

εύκολους κανόνες, µπορούν να προσαρµοστούν στις ικανότητες των συµµετεχόντων, 

έχουν σαφείς πληροφορίες δράσης των συµµετεχόντων, βοηθούν τη συγκέντρωση και 

µειώνουν τις ευκαιρίες για απόσπαση προσοχής (Inal & Cagiltay, 2007). 

Στον συγκεκριµένο πίνακα, ο Papert  αναφέρεται µαζί µε τον Piaget  χωρίς να 

σηµαίνει ότι δεν έχουν µεταξύ τους διαφορές, οι οποίες περιγράφηκαν συνοπτικά 

παραπάνω. Αλλά επειδή όλες οι εφαρµογές των ερευνητών αποτελούν σχεδιασµένα 

µαθησιακά περιβάλλοντα που σκοπό έχουν οι µαθητές να µάθουν πιο 

αποτελεσµατικά, θεωρείται ότι λαµβάνουν υπ’όψη και τη θεωρία του Papert, η οποία 

βέβαια αποτελεί σε κάποιον βαθµό συνέχεια του Piaget. Κάποια άρθρα κάνουν 

αναφορά στον ίδιο τον Papert. 
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Επίσης, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ο τρόπος διδασκαλίας µιας εφαρµογής κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία της έρευνας µπορεί να βασίζεται σε µια θεωρία µάθησης 

αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείει τον εντοπισµό στοιχείων από κάποια άλλη θεωρία 

µάθησης. Όµως, το γεγονός ότι είναι στην συγκεκριµένη θεωρία και όχι σε άλλη 

σηµαίνει ότι κατά κύριο λόγο δέχεται ως σηµαντικές και εφαρµόζει κάποιες από τις 

βασικές αρχές της συγκεκριµένης θεωρίας που επιλέχθηκε.  

Δηλαδή, όποια περίπτωση δέχεται την θεωρία του Piaget σηµαίνει ότι ο τρόπος που 

διηξήχθη η έρευνα για την εκµάθηση της εφαρµογής έδινε περισσότερο βάση στην 

εκµάθηση του προγραµµατισµού του µαθητή από µόνο του τονίζοντας περισσότερο 

αυτοκαθοδηγούµενες εµπειρίες επίλυσης του προβλήµατος. Δηλαδή, βασίζονταν σε 

έναν πιο εσωτερικό τρόπο οικοδόµησης της γνώσης.  Από την άλλη, οι περιπτώσεις 

που βρίσκονται στον Vygotsky βασίζονται σε ένα κοινωνικό µοντέλο µάθησης. 

Δηλαδή, οι µαθητές παρουσιάζονται σε οµάδες, υπάρχει συνεργασία, διάλογος, 

παρουσιάσεις των εργασιών τους και αναστοχασµοί πάνω σε αυτές. Επίσης, η 

βοήθεια του δασκάλου µέσω της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης ή και του πλαισίου 

ανάπτυξης που δηµιουργεί φαίνεται να ενυπάρχει στι συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

Τέλος, στο συµπεριφοριστικό µοντέλο µάθησης (Skinner) βρίσκονται οι περιπτώσεις 

που χρησιµοποιούν ως εφαρµογή εκµάθησης προγραµµατισµού το  Kodable. Αυτό 

φυσικά δε σηµαίνει ότι και άλλες περιπτώσεις µπορεί να µην έχουν χαρακτηριστικά 

από το συµπεριφορισµό αφού οι επιβραβεύσεις είτε από τον υπολογιστή είτε από τον 

δάσκαλο σαφώς και µπορούν να ενυπάρχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά το 

Kodable από µόνο του είναι µια εφαρµογή που προάγει το συµπεριφορισµό αφού έχει 

πάντα τα βραβεία-αστεράκια που λαµβάνει το παιδί κάθε φορά και αποτελούν το 

ερέθισµα-ανταµοιβή για την επανάληψη της συµπεριφοράς. Επίσης, σε πολλές 

περιπτώσεις οι ερευνητές χρησιµοποιούν τεστ προκειµένου να αξιολογήσουν τις 

γνώσεις των µαθητών. Τα τεστ αυτά παραπέµπουν σε συµπεριφοριστικά στοιχεία 

µάθησης αφού αποσκοπούν σε µια µετρήσιµη αξιολόγηση των τελικών γνώσεων ή 

της συµπεριφοράς.  Παρόλα αυτά δεν έχουν υπολογιστεί σε αυτή τη θεωρία µάθησης 

διότι θεωρείται ότι δεν αποτελούν το κύριο σκοπό και περιεχόµενο των συγεκριµένων 

περιπτώσεων. 

 

3.6. Τρόποι προσέγγισης µάθησης 

Ο πίνακας 10 παρουσιάζει τους τρόπους µε τους οποίους προσέγγισαν οι ερευνητές 

τη µάθηση, στις 52 περιπτώσεις έρευνας. 
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Πίνακας 10. Τρόποι προσέγγισης µάθησης 

 

Τρόπος / Μέσο Ελέγχου 

Εφαρµογής 

Περίπτωση (id) Σύνολο 

Προγραµµατισµός / 

Προγραµµατιστικές 

έννοιες 

C2, C3(1), C7(1), C12, C13, C21, 

C22, C25, C37, C39, C41, C42, C45, 

C49, C51, C53, C62 

17 

Προγραµµατιστικές 

έννοιες µέσω παιχνιδιού 

C18, C20, C33, C53 4 

Επίλυση προβληµάτων C16, C28, C30, C33, C34, C46, C52, 

C65 

8 

Κατασκευή παιχνιδιού C3(2), C3(3), C4, C12, C24, C40, 

C64, C67, C68 

9 

Animation / Storytelling C8, C9, C10, C12, C25, C40, C54, 

C59, C60 

9 

Προσοµοιώσεις C4, C5 2 

Μαθηµατικά / Γεωµετρία C11, C23, C42, C65 4 

Άλλα σχολικά µαθήµατα 

(γεωγραφία, καλλιτεχνικά, 

λογοτεχνία, ιστορία κτλ) 

C29, C42 2 

Cybersecurity C47 1 

Εκµάθηση διδασκαλίας 

εφαρµογής ή µέσω αυτής 

C3(3), C7(2), C16, C39, C43, C60 6 

Test ή εκµάθηση 

εφαρµογής 

C6, C31, C41, C43, C45, C48, C60, 

C61, C66 

9 

 

Στις 17 ακολουθείται ένας περισσότερο παραδοσιακός τρόπος εκµάθησης όπου 

αποτελείται απο εισαγωγή στη θεωρία, στην αρχή της έρευνας. Μια εισαγωγή στις 

προγραµµατιστικές έννοιες και τον τρόπο λειτουργίας τους, όπως είναι οι βρόγχοι, οι 

µέθοδοι, οι ακολουθίες και οι µεταβλητές. Στη συνέχεια προχωράνε και στη χρήση 

της επιλεγµένης εφαρµογής εξασκώντας τη θεωρία που διδάχθηκαν. Ενώ θα περίµενε 

κανείς ότι ο συγκεκριµένος τρόπος θα αφορούσε µαθητές υπήρξαν και 3 περιπτώσεις 

(C12, C39, C41) στις οποίες οι συµµετέχοντες ήταν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί. 
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Οι αµέσως πιο συνηθισµένες προσεγγίσεις είναι αυτές µέσω της κατασκευής ενός 

παιχνιδιού, µετατρέποντας τα υποκείµενα της έρευνας από καταναλωτές της 

τεχνολογίας σε παραγωγούς όπως και η δηµιουργία ιστοριών µέσω του animation η 

οποία, σε 3 περιπτώσεις (C9, C10, C60), ήταν πολύ χρήσιµη και σε µαθήµατα που 

δεν είχαν άµεση σχέση µε τον προγραµµατισµό. 

Στη συνέχεια, σε 8 περιπτώσεις, χρησιµοποιήθηκε η επίλυση προβληµάτων της 

καθηµερινότητας των υποκειµένων ως µέσο µάθησης. Είναι πολύ σηµαντικό να 

αναπτύξουν τη συγκεκριµένη ικανότητα οι µαθητές της πρωτοβάθµιας και είναι κι 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υπολογιστικής σκέψης (Yadav, Mayfield, 

Zhou, Hambrusch & Korb, 2014). 

Σε µόλις 4 περιπτώσεις εφαρµόστηκε το παιχνίδι, αυτούσιο, ως µέσο µάθησης. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, η εφαρµογή που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Kodable το οποίο 

αναφέρεται κυρίως σε παιδιά της Κ-5 ως εισαγωγή στον προγραµµατισµό κι 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από παιχνίδια και λαβυρίνθους. 

Σε 6 περιπτώσεις, οι εφαρµογές χρησιµοποιήθηκαν ως µέσον για την υποβοήθηση 

στη µάθηση άλλων µαθηµάτων. Στις 4 από αυτές, ήταν για τα µαθηµατικά και τη 

γεωµετρία, µαθήµατα πολύ κοντινά στον προγραµµατισµό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η περίπτωση C65 όπου τα υποκείµενα της έρευνας χωρίστηκαν σε 3 οµάδες (2 

πειραµατικές και 1 ελέγχου) όπου η µια πειραµατική δεν έκανε χρήση της εφαρµογής 

(Hopscotch) αλλά ακολούθησε µια κιναισθητική προσέγγιση. Στις άλλες δυο 

περιπτώσεις, οι εφαρµογές γίνονται το µέσο για την υποβοήθηση τους στην ιστορία 

στην περίπτωση C29 και σε ένα πλήθος µαθηµάτων στην περίπτωση C42 και πιο 

συγκεκριµένα τη γεωγραφία, τη βιολογία, τη λογοτεχνία, τις σύγχρονες τέχνες και 

την επιστήµη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση C47 η οποία εξετάζει την εκπαίδευση των 

παιδιών στην κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) µέσω της εφαρµογής CodeHS 

διδάσκοντάς τους πράγµατα όπως κρυπτογράφιση, ηθική του internet, ψηφιακό 

αποτύπωµα και Phishing. Όλα αυτά µέσω ενός συνδυασµού online και offline 

δραστηριοτήτων και γρίφων. 

Οι δυο τελευταίοι τρόποι προσέγγισης των ερευνών αφορούσαν κυρίως τους 

εκπαιδευτικούς. Κατ’ αρχήν, η εκµάθηση του τρόπου διδασκαλίας της εφαρµογής ή 

ενός µαθήµατος µέσω αυτής έγινε µόνο πάνω σε εκπαιδευτικούς. Σε 3 περιπτώσεις 

(C7(2), C43, C60), το δείγµα περιείχε και µαθητές ταυτόχρονα όπου οι εκπαιδευτικοί 
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έπρεπε να διδάξουν σε αυτούς. Και στις 6 περιπτώσεις, ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να δηµιουργήσουν το δικό τους πλάνο µαθήµατος. 

Τέλος, σε 9 περιπτώσεις οι ερευνητές τεστάρισαν ή έκαναν εκµάθηση της εφαρµογής 

στους συµµετέχοντες. Σε 5 από τις 9 περιπτώσεις, το τεστ ή η εκµάθηση έγινε σε 

εκπαιδευτικούς (C6, C41, C43, C60, C66). Στις περιπτώσεις C43 και C60 πρώτα 

έγινε εκπαίδευση πάνω στην εφαρµογή στους εκπαιδευτικούς, στη συνέχεια οι 

συµµετέχοντες δηµιούργησαν τα δικά τους πλάνα µαθήµατος και σε τρίτη φάση έγινε 

η εισαγωγή των µαθητών όπου οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να διδάξουν στους µαθητές 

µε το πλάνο µαθήµατος που δηµιούργησαν. 

 

3.7. Περίληψη 

Στην αρχή του κεφαλαίου, στον πίνακα 3, παρουσιάστηκαν όλες οι εφαρµογές οι 

οποίες είναι χρήσιµες στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για την 

εκµάθηση προγραµµατισµού και υπολογιστικής σκέψης στα παιδιά. Με βάση 5 

κριτήρια που επιλέχθηκαν µε βάση τη συχνότερη αναφορά τους στη βιβλιογραφία 

αλλά και της µεγαλύτερης χρησιµότητάς τους στους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκαν οι 

10 ώστε να γίνει µια αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση τους. 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προέκειψαν χρήσιµα συµπεράσµατα όπως ότι ο 

συγκεκριµένος τοµέας έρευνας έχει γνωρίσει άνθιση από το 2014 κι έπειτα µε κύριες 

εφαρµογές έρευνας το Scratch, το App Inventor και το Alice. Παρατηρήθηκε ότι και 

οι τρεις αυτές εφαρµογές είναι ελεύθερα λογισµικά χωρίς καµιά απαίτηση αγοράς 

έξτρα δυνατοτήτων. Επίσης, οι Η.Π.Α. έχουν επενδύσει µε διαφορά από τον δεύτερο 

στον συγκεκριµένο τοµέα κάτι που όµως ενισχύεται από το γεγονός ότι στο σύνολο 

τους οι εφαρµογές του πίνακα 3 αφενός έχουν αναπτυχθεί από φορείς που εδρεύουν 

στις Η.Π.Α. κι αφετέρου οι περισσότερες είναι µόνο στα αγγλικά χωρίς να έχουν 

επιλογή άλλης γλώσσας. 

Σε σχέση µε τα υποκείνα των ερευνών, δηλαδή τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

που συµµετείχαν σε αυτές, ως προς τον αριθµό δείγµατος ήταν στην πληθώρα τους 

επαρκείς. Το ίδιο παρατηρήθηκε και ως προς την οµοιγένεια των φύλλων αν και σε 

25 αναφορές δεν υπάρχει καµία αναφορά στο φύλλο του δείγµατος. Το µεγάλο κενό 

που παρατηρείται είναι στον ελάχιστο αριθµό ερευνών που έχουν γίνει µε κεντρικό 

δείγµα τους εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, σχεδόν στο σύνολό τους οι διεξαγώµενες έρευνες επέλεξαν θεωρίες µάθησης 

µε βάση τον γνωστικό εποικοδοµισµό, ο οποίος βλέπει τους µαθητές σαν µικρούς 
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επιστήµονες και δηµιουργούς, και των κοινωνικό εποικοδοµισµό, ο οποίος θεωρεί 

πως οι σκέψεις και οι δηµιουργίες των παιδιών έχουν άµεση σχέση µε το πολιτισµικό 

τους περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα αυτών οι κύριοι τρόποι προσέγγισης ήταν µέσω 

των προγραµµατιστικών εννοιών, της κατασκευής κάποιου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, 

της αφληγησης και της επίλυσης προβληµάτων. 
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4. Ανάλυση Εφαρµογών 

 
4.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές που έχουν σχεδιαστεί για τη 

διδασκαλία των µαθητών στις αρχές τις υπολογιστικής σκέψης, της επίλυσης 

προβληµάτων, την αλληλουχία και τον προγραµµατισµό που απαιτούνται για τη 

δηµιουργία προγραµµάτων. Οι περισσότερες δεν έχουν στόχο την εκµάθηση κώδικα, 

γι’ αυτό και δεν χρησιµοποιούν προγραµµατισµό µε κείµενο αλλά αντιθέτως τους 

µαθαίνουν τις έννοιες και τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν (Hutchison, 

Nadolny & Estapa, 2015). Τελικός στόχος τους είναι ο ρόλος των µαθητών ως 

καταναλωτές τεχνολογίας να αλλάξει σε αυτό των µελλοντικών παραγωγών µε την 

εισαγωγή τους από µικρή ηλικία στην πληροφορική, στις έννοιες του 

προγραµµατισµού και στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης (Gedik, Cetin & 

Koca, 2017). 

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των επιλεχθέντων εφαρµογών ώστε να 

βρεθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που έχουν ως εφαρµογές 

εκµάθησης στους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και ως εργαλεία 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Πριν τις εφαρµογές, όµως, γίνεται µια περιγραφή 

του Google Blockly το οποίο αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στον χώρο. 

Πάνω σε αυτό χτίζονται πολλές γλώσσες οπτικού προγραµµατισµού, όπως το 

Code.org, αλλά και ολόκληρες εφαρµογές, όπως το App Inventor, και χάρη στην 

ευπροσάρµοστη βιβλιοθήκη του δεν υπάρχουν περιορισµοί. 

 

4.2. Google Blockly 

 
Οργανισµός: Google, MIT 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: Μάιος 2012 

URL: https://developers.google.com/blockly/	  
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Open Source Code: https://github.com/google/blockly 

Γλώσσα προγραµµατισµού: JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart 

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows, macOS, Linux, Android, iOS 

Κόστος: Freeware  

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

Το Google Blockly είναι ένας οπτικός επεξεργαστής (visual editor) ο οποίος µπορεί 

να ενσωµατωθεί σε διαφορετικές πλατφόρµες. Είναι µια πλατφόρµα ανοιχτού κώδικα 

που έχει εµπνευστεί από τη Scratch (Ashrov, Marron, Weiss & Wiener, 2014· Culic, 

Radovici & Vasilescu, 2015· Marron, Weiss & Wiener, 2012· Vandevelde, Saldien, 

Ciocci & Vanderborght, 2013). Μέσω της λειτουργίας drag-and-drop ο χρήστης 

µπορεί να σείρει µπλοκ κώδικα ώστε να κατασκευάσει µια εφαρµογή. Σκοπός του 

Blockly είναι να αντικαθιστά τον παραδοσιακό γραπτό κώδικα χρησιµοποιόντας 

περισσότερο διαισθητικά στοιχεία (Culic κ.α., 2015). Διαφέρει από άλλες οπτικές 

γλώσσες αφού δεν προορίζεται για άµεση χρήση αλλά για τη διευκόλυνση της 

ανάπτυξης µιας οπτικής γλώσσας προγραµµατισµού όπως η Scratch (Vandevelde 

κ.α., 2013). 

Η βιβλιοθήκη του Blockly επιτρέπει στους χρήστες του να κατασκευάζουν 

προγράµµατα και γλώσσες προγραµµατισµού που βασίζονται σε µπλοκ, 

συνδιάζοντας τα κοµµάτια (block) κώδικα του. Όλες οι δοµές του προγραµµατισµού 

παίρνουν τη µορφή µπλοκ όπως οι µεταβλητές, οι αριθµητικές και οι λογικές 

εκφράσεις και οι βρόγχοι (Shih, 2017· Tumlin, 2017· Vandevelde κ.α., 2013). 

Οι γλώσσες που βασίζονται σε µπλοκ είναι σε πλεονεκτική θέση έναντι των 

παραδοσιακών στους αρχάριους προγραµµατιστές. Οι αρχάριοι αντιµετοπίζουν 

προβλήµατα όπως ποια γλώσσα να επιλέξουν, τον τρόπο χρήσης της, την εκµάθηση 

ενός δύσκολου συντακτικού και λεξιλογίου και τον συντονισµό της. Οι οπτικές 

γλώσσες µε µπλοκ, όπως η Blockly, ξεπερνούν αυτά τα εµπόδια αφού αντί για 

σύνταξη ο χρήστης πρέπει να αναγνωρίζει τα µπλοκ, του επιτρέπει να σπάει τον 

κώδικα σε ξεχωριστά λογικά κοµµάτια και αποτρέπει την ένωση µπλοκ µε 

λανθασµένη διαµόρφωση (Bau, Gray, Kelleher, Sheldon & Turbak, 2017· Tumlin, 

2017). 

Πίσω από τα µπλοκ κώδικα, το Blockly, δηµιουργεί τον εκτελέσιµο κώδικα σε 

Python, JavaScript, PHP, Lua ή Dart. Ο παραγώµενος αυτός κώδικας µπορεί να 

οπτικοποιηθεί, κάτι που µπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιµο σε ανθρώπους µε µικρή 
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ή µηδενική εµπειρία προγραµµατισµού που επιθυµούν να µάθουν να 

προγραµµατίζουν (Culic κ.α., 2015· Marron κ.α., 2012· Pasternak, Fenichel & 

Marshall, 2017· Tumlin, 2017) ενώ δεν τους βαραίνει και η δύσκολη αποµνηµόνευση 

της σύνταξης (Shih, 2017). Επίσης ο παραγώµενος κώδικας µπορεί να εκτελεστεί και 

µόνος του σαν ένα εξαγώµενο αυτόνοµο πρόγραµµα χωρίς να έχει ανάγκη το αρχικό 

πρόγραµµα κατασκευής (Ashrov κ.α., 2014· Marron κ.α., 2012· Vandevelde κ.α., 

2013). Υπάρχει και η δυνατότητα µετάφρασης κώδικα και σε άλλες γλώσσες µε 

χρήση προσαρµοσµένων µεταφραστών (Pasternak κ.α., 2017). 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει κάποιος όταν θέλει να ενσωµατώσει το 

Blockly σε µια πλατφόρµα είναι να δηµιουργήσει µια προβολή ιστού η οποία θα 

εµπεριέχει µέσα της τον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής αποτελείται από την 

εργαλειοθήκη η οποία περιέχει όλα τα µπλοκ κώδικα οµαδοποιηµένα  κι ένα πλαίσιο 

όπου οι χρήστες τοποθετούν τα κοµµάτια του κώδικα. Η συγκεκριµένη διεπαφή, 

φυσικά και µπορεί να παραµετροποιηθεί ενώ µπορεί να ενσωµατωθεί και η 

δυνατότητα µετάφρασης του οπτικού κώδικα σε κάποια από τις προαναφερθέντες 

γλώσσες (Culic κ.α., 2015· Pasternak κ.α., 2017). Εκτός από τη χρήση σε browser-

based προγράµµατα το Blockly είναι πολύ ικανό και στη δηµιουργεία αντίστοιχα 

δυνατών προγραµµάτων για Android και iOS (Pasternak κ.α., 2017). 

O επεξεργαστής του Blockly είναι ενσωµατωµένος σε εφαρµογές όπως το MIT App 

Inventor και το Snap. Στις οπτικές γλώσσες ο χρήστης χρησιµοποιεί µπλοκ κώδικα 

σέρνοντας τα σε έναν συγκεκριµένο χώρο. Τα µπλοκ έχουν θέσεις για την 

τοποθέτηση των µεταβλητών και τις συνθήκες εκτέλεσης των εντολών ενώ µερικά 

από τα µπλοκ µπορούν να εµφωλεύσουν µέσα τους άλλα δηµιουργώντας ακολουθείες 

κώδικα. Αυτό το στυλ κώδικα είναι πιο προσιτό στα παιδιά από τις τυπικές γλώσσες 

προγραµµατισµού ενώ η οπτικότητα του Blockly βοηθάει στην χρήση των αρχών του 

συµπεριφορικού προγραµµατισµού (Ashrov κ.α., 2014· Marron κ.α., 2012). 

Η βιβλιοθήκη του Blockly δεν είναι ούτε µια πλήρης γλώσσα ούτε λειτουργεί ως µια 

εφαρµογή έτοιµη για τους τελικούς χρήστες (Pasternak κ.α., 2017). Γι’ αυτό και οι 

εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί µε χρήση του Blockly είναι πολύ δύσκολο να 

µείνουν ενηµερωµένες τη στιγµή που ο αριθµός των περιφεριακών συσκευών 

συνεχώς µεγαλώνει. Με κάθε νέο hardware έρχεται ένας νέος τρόπος διασύνδεσης µε 

τα υπόλοιπα περιφερειακά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ό,τι τα µπλοκ κώδικα που 

χρειάζονται για τις συνδέσεις πρέπει να αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό που 

αυξάνονται οι τρόποι σύνδεσης των περιφερειακών συσκευών. Ο µόνος τρόπος για 
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να µείνουν ενηµερωµένες αυτές οι εφαρµογές είναι ο δηµιουργός τους να 

κατασκευάσει τα απαραίτητα µπλοκ στο Blockly και στη συνέχεια να τα περάσει στη 

δική του εφαρµογή (Culic κ.α., 2015). 

Γι’ αυτό το σκοπό υπάρχει ένας online επεξεργαστής δηµιουργίας νέων µπλοκ. Ο 

κώδικας που θα γραφεί εξαρτάται από τις εισόδους και τις εξόδους που έχει ένα 

µπλοκ. Το Blockly µπορεί να δηµιουργήσει ένα σκελετό µε µπλοκ για να καθορίσει 

τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί το νέο µπλοκ αλλά το υπόλοιπο είναι δουλειά 

του προγραµµατιστή που πρέπει να γράψει τον υπόλοιπο κώδικα. Ουσιαστικά, πρέπει 

να γράψει τον κώδικα που θα αναπαραχθεί στον µεταφραστή σε όλες τις γλώσσες 

που υποστηρίζονται από το Blockly και το µόνο έτοιµο κοµµάτι που παίρνει είναι οι 

µεταβλητές που ορίζονται µέσα στα µπλοκ που αποτελούν αυτό το σκελετό. Αυτός ο 

κώδικας αντιγράφεται στη συνέχεια σε µερικά αρχεία της κεντρικής εφαρµογής ώστε 

να αναπαρχθεί το νέο µπλοκ κώδικα (Culic κ.α., 2015· Pasternak κ.α., 2017). 

Το επίπεδο αφαίρεσης και οµοιότητας σε εφαρµογές που χρησιµοποιούν το Blockly 

µπορεί να ποικίλει δραµατικά αναλόγως µε τα custom-made µπλοκ κώδικα. Τα µπλοκ 

που λειτουργούν σε µια εφαρµογή συχνά λειτουργούν µε διαφορετικό χρόνο 

εκτέλεσης σε µια άλλη εφαρµογή ενώ µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα ακόµα 

και στην ίδια την εφαρµογή µεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων. Για παράδειγµα 

µεταξύ σχολικής και οικιακής έκδοσης µιας εφαρµογής (Pasternak κ.α., 2017). 

Ο τρόπος δηµιουργίας νέων γλωσσικών κατασκευών µέσω του Blockly µαζί µε το 

γεγονός ό,τι ο οπτικός προγραµµατισµός φαίνεται περισσότερο προσιτός σε άτοµα µε 

µικρή προγραµµατιστική εµπειρία, κάνει το Blockly µια από της µεγαλύτερες πηγές 

έρευνας για τη διερεύνηση της φυσικότητας νέων ιδιωµατισµών σε γλώσσες 

προγραµµατισµού (Ashrov κ.α., 2014). 

Η Google µαζί µε το Blockly έχει αναπτύξει παράλληλα και τα Blockly Games. Είναι 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, που έχουν αναπτυχθεί µέσω του Blockly, και σκοπό έχουν τη 

µάθηση προγραµµατιστικής λογικής σε παιδιά και αρχάριους. Λειτουργούν 

κατάλληλα ως σηµεία εκκίνησης για την εκµάθηση προγραµµατισµού (Shih, 2017). 
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4.3. AgentSheets & AgentCubes 

 

 
Οργανισµός: AgentSheets Inc., δηµιουργός: Dr Alexander Repenning (University of 

Colorado in Boulder) 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: AgentSheets: 1991, 19 Μαΐου 2014 (η σταθερή 

έκδοση, AgentSheets 4.0) / AgentCubes: 2016, 25 Αυγούστου 2018 (η σταθερή 

έκδοση, AgentCubes 2.0) 

URL: http://www.agentsheets.com	  

Open Source Code: - 

Γλώσσα προγραµµατισµού: Visual AgenTalk® (VAT®) & Visual AgenTalk® 3D 

(VAT® 3D) 

Λειτουργικό Σύστηµα: Java Virtual Machine (JVM) 

Κόστος: 63,65€ (AgentSheets) και 43,10€ (AgentCubes)  

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

4.3.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Τα AgentSheets και AgentCubes είναι εργαλεία εκπαίδευσης της υπολογιστικής 

σκέψης (Repenning, 2017) και εκµάθησης προγραµµατισµού που επιτρέπουν στον 

χρήστη να δηµιουργεί εύκολα τα δικά του παιχνίδια και προσοµοιώσεις τα οποία 

βασίζονται σε παράγοντες / αντικείµενα λογισµικού (agents) (Basawapatna, Koh & 

Repenning, 2010). Είναι ειδικά σχεδιασµένα για να υποστηρίζουν δραστηριότητες 

εκµάθησης της υπολογιστικής σκέψης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Basawapatna 

κ.α., 2015· Monteiro, Salgado, Mota, Sampaio & de Souza, 2017). Παρέχουν υψηλού 

επιπέδου αφαίρεση ώστε οι αρχάριοι χρήστες να µη χρειάζονται να ασχολούνται µε 

λεπτοµέρειες χαµηλού επιπέδου (low-level implementation details) αλλά επιπλέον, 

έχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις και µηχανισµούς µεταξύ των αντικειµένων 

(agents) για τους έµπειρους χρήστες, όπως είναι οι εξελιγµένες τεχνικές AI 

(Basawapatna κ.α., 2010). 

Η διαφορά µεταξύ των δύο είναι ότι το AgentSheets δηµιουργεί ένα 2D περιβάλλον 

ενώ το AgentCubes ένα 3D (Basawapatna κ.α., 2013a· Basawapatna κ.α., 2015· 
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Repenning, 2012). Πιο συγκεκριµένα, το AgentCubes, είναι µια αναβάθµιση του 

AgentSheets αφού η ανάπτυξη 3D παιχνιδιών ή προσοµοιώσεων γίνεται 

δηµιουργώντας αρχικά µια 2D έκδοση εκείνου που θέλει να φτιάξει ο χρήστης 

ακολουθώντας καθορισµένα βήµατα προς την 3D έκδοση. Ακολουθείται όλη η 

διαδικασία της 3D δηµιουργίας που είναι η µοντελοποίηση, το κινούµενο σχέδιο και 

ο προγραµµατισµός (Ioannidou, Repenning & Webb, 2008· Ioannidou, Repenning & 

Webb, 2009). Αυτό που µπορεί να ειπωθεί για το AgentCubes σε σύγκριση µε το 

AgentSheets είναι ότι ανεβάζει το “ταβάνι” του τελικού αποτελέσµατος για τους 

έµπειρους χρήστες, χωρίς να γίνεται δυσκολότερο στη χρήση και στην κατανόηση 

από τους αρχάριους (Ioannidou κ.α., 2008). 

Τα τελικά αποτελέσµατα των δυο εφαρµογών µπορούν να ανέβουν στο διαδίκτυο από 

τον χρήστη µέσω της φιλικής drag-and-drop διεπαφής του. Η εξαγωγή στο διαδίκτυο 

γίνεται ως µικροεφαρµογές της Java πατώντας µόνο ένα κουµπί και χωρίς να 

χρειάζονται γνώσεις Java από τον χρήστη (Basawapatna κ.α., 2010). Οι συσκευές 

(υπολογιστές, κινητά ή τάµπλετ) που θα τρέξουν αυτά τα τελικά προϊόντα δεν 

χρειάζεται να έχουν εγκατεστηµένη τη java ή το flash (Repenning, 2013). 

Η προσέγγιση του Scalable Game Design που ακολουθούν οι δυο εφαρµογές, είναι 

ιδανική για τη σωστή εξισορρόπιση µεταξύ της αύξησης κινήτρων για µάθηση από 

τους µαθητές και των εκπαιδευτικών προβληµατισµών του δασκάλου. To Scalable 

Game Design έχει τέσσερις προϋποθέσεις και τις οποίες πληρούν οι δυο εφαρµογές: 

α) Low Floor (αρκετά απλό ώστε ένας αρχάριος χρήστης να µπορεί να δηµιουργήσει 

ένα παιχνίδι τύπου Frogger από το µηδέν σε λιγότερο από τρεις ώρες), β) High 

Ceiling (αρκετά ισχυρό ώστε οι πιο έµπειροι χρήστες να µπορούν να εφαρµόσουν 

εξελιγµένους αλγόριθµους), γ) ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει και παιχνίδια αλλά 

και εφαρµογές πληροφορικής και δ) υποστηρίζει τη µετάβαση στον παραδοσιακό 

προγραµµατισµό, όπως η Java (Basawapatna κ.α., 2013b· Ioannidou κ.α., 2009· 

Repenning, 2012). Βασίζεται στη θεωρία της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης του 

Vygotsky και της έννοιας της ροής του Csikszentmihalyi (Basawapatna κ.α., 2013b· 

Basawapatna κ.α., 2015) και βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ευελιξία (Ioannidou 

κ.α., 2008). Τέλος, το Scalable Game Design, απευθύνεται στους µαθητές 

ανεξαρτήτως υποβάθρου και είναι ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας για τους µαθητές 

όλων των ηλικιών (Basawapatna κ.α., 2010). 

Η διεπαφή του AgentSheets (Εικόνα 1) χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Στην αριστερή 

πλευρά της οθόνης υπάρχουν όλες οι κλάσσεις των αντικειµένων (agents) 
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συγκεντρωµένες σε ένα gallery και πρέπει να έχουν ένα όνοµα και τουλάχιστον µια 

οπτική απεικόνιση (Monteiro κ.α., 2017). Στο κέντρο υπάρχει µια δοµή πλέγµατος, 

παρόµοια µε αυτή ενός υπολογιστικού φύλλου, όπου πάνω σε κάθε κελί µπορούν να 

τοποθετηθούν ένα ή και περισσότερα αντικείµενα (agents) (Monteiro κ.α., 2017· 

Repenning & Sumner, 1995· Repenning & Ioannidou, 2004· Repenning, 2017) αλλά 

µόνο το αντικείµενο (agent) που είναι στην κορυφή είναι ορατό (Monteiro κ.α., 

2017). Η δοµή αυτή ονοµάζεται agentsheet (Repenning & Sumner, 1995· Repenning 

& Ioannidou, 2004· Repenning, 2017) κι ένα project µπορεί να έχει περισσότερα του 

ενός (Monteiro κ.α., 2017). Στη δεξιά πλευρά τέλος, υπάρχει το σύνολο των κανόνων 

συµπεριφοράς που διέπουν την κάθε κλάση αντικειµένων agents που υπάρχει στο 

gallery. Αυτά τα σύνολα µπορεί να είναι κενά, δηλαδή να µην έχουν συγκεκριµένη 

συµπεριφορά, ή να αποτελούνται από τµήµατα “if / then” όπου το “if” καθορίζει τη 

συνθήκη και το “then” προσδιορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν (Basawapatna 

κ.α., 2015· Monteiro κ.α., 2017). 

 
Εικόνα 1. Η διεπαφή του AgentSheets (Monteiro κ.α., 2017) 

 

Η διεπαφή του AgentCubes (Εικόνα 2) είναι παρόµοια. Έχει ένα gallery για τα 

αντικείµενά (agents) του, µια οθόνη για τους κανόνες συµπεριφοράς των κλάσεων 

ενώ το αντίστοιχο πλέγµα του ονοµάζεται agentcube. Επιπλέον, υπάρχει ο Inflatable 

Icons Editor που επιτρέπει στον χρήστη τη γρήγορη σχεδίαση 3D σχηµάτων µέσω 2D 

σχεδίασης από τον χρήστη. Τέλος, υπάρχουν και οι παλέτες κατάστασης και δράσης 

των αντικειµένων όπου η πρώτη ελέγχει το πότε θα ενεργοποιηθεί κάποια ενέργεια 

(κλικ ποντικιού / πληκτρολογίου κ.ο.κ.) ενώ η δεύτερη το τι είδους ενέργεια θα 

εκτελεστεί (Ioannidou κ.α., 2009). 
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Εικόνα 2. Η διεπαφή του AgentCubes 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AgentCubes_user_interface.png) 

Οι δηµιουργίες του AgentSheets εκτελούνται µε τα στοιχεία ελέγχου που υπάρχουν 

στο agentsheet. Σε περίπτωση δηµιουργίας παιχνιδιού (κυρίως όταν αυτά ανεβαίνουν 

από τον χρήστη στο διαδίκτυο) το πρόγραµµα δίνει στον χρήστη να συµπληρώσει µια 

φόρµα όπου και πρέπει να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του 

παιχνιδιού του όπως τα πλήκτρα µε τα οποία παίζεται ή κάποια ιδιαίτερη παράµετρος 

(Monteiro κ.α., 2017). 

Το AgentsSheets έχει τη δική του γλώσσα προγραµµατισµού, την Visual AgenTalk® 

(VAT®) η οποία είναι µια αντικειµενοστραφής οπτική (visual) drag-and-drop 

γλώσσα προγραµµατισµού που περιλαµβάνει σύνταξη τύπου Lisp για να εκφράσει τη 

συµπεριφορά των αντικειµένων (Repenning, 2017). Οι οπτικές εντολές που 

δηµιουργούνται, αποτελούνται από αυτόνοµα αντικείµενα (agents) τα οποία 

επικοινωνούν µεταξύ τους και οργανώνονται επάνω στο agentsheet (Repenning & 

Sumner, 1995· Repenning & Ioannidou, 2004· Repenning, 2017). Αυτά µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους µε τρεις τρόπους: α) κάνοντας αναφορά στις 

συντεταγµένες κάποιου κελιού στο agentsheet, β) µεταδίδοντας πληροφορίες σε 

αντικείµενα (agents) συγκεκριµένου τύπου και γ) ασύρµατα, µε αντικείµενα (agents) 

που υπάρχουν σε άλλους υπολογιστές (Repenning & Ioannidou, 2004). 

Η VAT® έχει τέσσερα βασικά και πολύ προσιτά πλεονεκτήµατα: α) τα µπλοκ είναι 

συνθετικά για τον τελικό χρήστη (end-user composable), β) τα µπλοκ είναι 
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επεξεργάσιµα από τον τελικό χρήστη, γ) τα µπλοκ µπορούν να εµφολευτούν και να 

αναπαριστούν δοµές δέντρων (δηλαδή ένα µπλοκ να εµπεριέχει µια αλληλουχία – 

εντολή άλλων µπλοκ π.χ. εντολές if - then) και δ) τα µπλοκ είναι γεωµετρικά 

διατεταγµένα ώστε να καθορίζουν τη σύνταξη (Repenning, 2017). 

Η VAT® βασίζεται πάνω σε ευπροσάρµοστους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες µπορούν 

να οµαδοποιηθούν σε µεθόδους και να καλούνται µέσω ενεργειών (Repenning & 

Ioannidou, 2004· Repenning, 2017). Μέσω της VAT® ο χρήστης µπορεί να 

αλληλεπιδράσει άµεσα µε τα αντικείµενα (agents) και να τους δώσει κίνηση, να 

αναπαράγει ήχους, να αντιδράει στα «κλικ» του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, να 

αντιδρά σε φωνητικές εντολές, να οπτικοποιεί τιµές ως χρώµατα ή σχήµατα και να 

ψάχνει στο διαδίκτυο και να ελέγχει ιστοσελίδες (Repenning & Sumner, 1995· 

Repenning & Ioannidou, 2004· Repenning, 2017). Επίσης, παρέχονται εργαλεία και 

µηχανισµοί οι οποίοι επιτρέπουν την πραγµατοποίηση επεκτάσεων, όπως είναι η 

δηµιουργία και η τροποποίηση γλωσσικών εξαρτηµάτων, σε πραγµατικό χρόνο 

(Repenning & Sumner, 1995). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συνδιάζει η VAT® 

καθιστά δυνατή την κάλυψη όλου του φάσµατος των εννοιών της υπολογιστικής 

σκέψης (Repenning, 2017). 

Η Visual AgenTalk 3D είναι η γλώσσα που χρησιµοποιεί το AgentCubes. Έχει 

ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες µε κάποια επιµέρους χαρακτηριστικά: α) τον έλεγχο του 

3D πλέγµατος, β) τον έλεγχο της κάµερας, γ) τον έλεγχο της πηγής του φωτός, δ) τη 

φόρµουλα γλώσσας η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εκφράζουν εξισώσεις ως 

λειτουργίες των αντικειµένων µέσω της χρήσης ειδικών συµβόλων (π.χ. “βάρος +” 

προσθέτει στην τιµή του χαρακτηριστικού του αντικειµένου µε όνοµα βάρος), ε) 

υποστήριξη κίνησης για τα αντικείµενα (Ioannidou κ.α., 2008· Ioannidou κ.α., 2009) 

και στ) υποστήριξη animation µε την οποία διαχωρίζει το λογικό από το κινητικό 

κοµµάτι του αντικειµένου (agent) εξασφαλίζοντας ότι το λογικό τµήµα λειτουργεί 

χωρίς να υποχρεώνει τον χρήστη να καθορίσει πρώτα το animation της κίνησης 

(Ioannidou κ.α., 2008). 

Το AgentCubes υποστηρίζει επιπλέον και τον προγραµµατισµό σε πραγµατικό χρόνο 

όπου ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον κώδικα την ώρα που αυτός εκτελείται και να 

δει τις συνέπειες των αλλαγών σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης περιλαµβάνει κι 

εργαλεία σχεδίασης για την απεικόνιση δεδοµένων και την εξαγωγή τους σε άλλα 

εργαλεία όπως το Microsoft Excel ή το Google Sheets για την περαιτέρω ανάλυσή 

τους (Repenning, 2017) ενώ µέσω της context-sensitive αλληλεπίδρασης παρέχει 
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δυνατότητες εντοπισµού σφαλµάτων µέσω του µηχανισµού Conversetional 

Programming που χρησιµοποιεί (Monteiro κ.α., 2017). 

 

4.3.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Τα AgentSheets και AgentCubes προσφέρουν τη δυνατότητα της 

επαναχρησιµοποίησης µέσω της µεταφοράς αντικειµένων (agents) από ένα project σε 

ένα άλλο. Αυτό µπορεί να είναι πολύ χρήσιµο στον εκπαιδευτικό αφού µπορεί να τα 

µεταφέρει έτοιµα στα projects των µαθητών αλλά αντίστοιχα µπορεί να µπερδέψουν 

τους µαθητές γιατί οι κανόνες που θα διέπουν αυτά τα αντικείµενα µπορεί να 

δυσκολέψουν τους µαθητές στην κατανόηση τους (Monteiro κ.α., 2017). 

Η online έκδοση του AgentCubes είναι cloud-based και η κάθε δηµιουργία του 

µαθητή αποθηκεύεται κι ενηµερώνεται σε έναν κεντρικό server. Ο κεντρικός server 

µπορεί να αναλύσει τα παιχνίδια που φτιάχνονται σε πραγµατικό χρόνο και να δώσει 

στον εκπαιδευτικό µια ένδειξη του πότε οι µαθητές του δυσκολεύονται. Αυτό το 

εργαλείο εκπαιδευτικού ονοµάζεται REACT (Real-time Evaluation and Assessment 

of Computational Thinking) και δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας ανατροφοδοτήσεις 

από εκπαιδευτικούς της µέσης εκπαίδευσης. Μαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία που δίνει 

στον εκπαιδευτικό για τη δηµιουργία κάθε µαθητή παρέχει και µια ανάλυση του 

µοντέλου υπολογιστικής σκέψης (Computational Thinking Pattern Analysis) για το 

κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Επίσης, στο REACT, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 

να γράψει και online παρατηρήσεις και σχόλια (Basawapatna κ.α., 2015). 

Τα γλωσσικά στοιχεία της VAT®, όπως οι συνθήκες, οι ενέργειες και οι κανόνες, 

είναι υπολογιστικά αντικείµενα που συµπληρώνονται µε διεπαφές χρηστών. Αυτό 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να οργανώσει το µάθηµα µε τρεις διαφορετικούς 

τρόπους. Κατ’ αρχήν µε σύνθεση προγράµµατος από το µηδέν όπου ο συνδυασµός 

οπτικού προγραµµατισµού µε εντολές drag-and-drop µπορεί να υποστηρίξει τον 

σχεδιασµό και την εφαρµογή συντακτικώς ορθών προγραµµάτων. Δεύτερος τρόπος 

είναι η τροποποίηση ενός υπάρχοντος προγράµµατος. Εδώ ο µαθητής θα πρέπει να 

ολοκληρώσει ένα µισοτελειωµένο πρόγραµµα έχοντας πρώτα ο εκπαιδευτικός 

παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Οι οδηγίες µπορούν να ενταχθούν µέσα σε 

αυτό το project µε τη µορφή αναδυόµενων µενού, πλήκτρων επιλογής και πλαισίων 

ελέγχου σε γλωσσικά στοιχεία. Τρίτος τρόπος είναι η επεξήγηση της λειτουργίας ενός 

προγράµµατος. Επειδή η VAT® επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται 

οποιοδήποτε κοµµάτι της τους βοηθάει να αντιλαµβάνονται τη λειτουργία του 
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προγράµµατος µέσω χειραγώγησής του µε αποτέλεσµα την οπτικοακουστική 

ανατροφοδότηση (Repenning & Ioannidou, 2004). 

Η σχεδίαση του πλάνου µαθήµατος ή µιας άσκησης προσοµοίωσης µπορεί να είναι 

σύνθετη και χρονοβόρα για έναν εκπαιδευτικό ο οποίος δεν έχει προηγούµενη 

προγραµµατιστική εµπειρία (Basawapatna κ.α., 2013a). Παρ’ όλα αυτά η εκπαίδευση 

του ίδιου δεν είναι δύσκολη και µέσα σε µια εβδοµάδα µπορεί να µάθει να το 

χειρίζεται (Basawapatna κ.α., 2010). 

Η έµφυτη αγάπη που έχουν τα παιδιά για τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα επιπλέον ατού 

για τον εκπαιδευτικό αφού του δίνει έναν διασκεδαστικό τρόπο για να εισάγει µε µια 

διαφορετική τεχνική πρακτική τον προγραµµατισµό στους µαθητές του. Δεδοµένης 

της ψυχαγωγικής φύσης των βιντεοπαιχνιδιών, το µάθηµα µπορεί να γίνει πολύ 

µαθητοκεντρικό και η ανάγκη επέµβασης του εκπαιδευτικού να είναι ελάχιστη. Οι 

µαθητές µπορούν να περιπλανηθούν µέσα στην αίθουσα, να παίξουν τα παιχνίδια των 

άλλων µαθητών, να ρωτήσουν και να δώσουν ανατροφοδότηση στους συµµαθητές 

τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στον υπολογιστή τους και να εφαρµόσουν 

κάποια νέα ιδέα που τους άρεσε. Εποµένως αυξάνεται και η αλληλεπίδραση µέσα 

στην τάξη αλλά και η προσοχή που θα δίνουν στον εκπαιδευτικό την ώρα του 

µαθήµατος (Basawapatna κ.α., 2010). 

Στην έρευνά τους οι Ioannidou, Repenning & Webb (2009) κατέληξαν ότι 10 ώρες 

διδασκαλίας µε τη χρήση του AgentCubes έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων πληροφορικής των µαθητών και πιο συγκεκριµένα στην υπολογιστική 

σκέψη, τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση προβληµατικών καταστάσεων 

(Ioannidou κ.α., 2009). 

 

4.3.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το AgentSheets και το AgentCubes µέσω των drag-and-drop εντολών τους εισάγουν 

γρήγορα τους µαθητές στη λογική της επίλυσης προβληµάτων που διέπει τον 

προγραµµατισµό (Basawapatna κ.α., 2013a). Επιπροσθέτως, οι µαθητές µπορούν 

µέσα σε πέντε ώρες και µε µηδενική εµπειρία προγραµµατισµού, να φτιάξουν το 

πρώτο τους 2-D παιχνίδι στον υπολογιστή (Basawapatna κ.α., 2010· Basawapatna 

κ.α., 2013a· Ioannidou κ.α., 2008). 

Οι µαθητές δηµιουργώντας τις δικές τους εφαρµογές και προσοµοιώσεις εµβαθύνουν 

καλύτερα στην κατονόηση και την κατάκτηση της υπολογιστικής σκέψης. Ειδικότερα 

οι διαδραστικές προσοµοιώσεις βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση από τους 
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µαθητές νέων ιδεών, στη δοκιµή θεωριών και στη διερεύνηση πολύπλοκων 

διαδικασιών σε διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς. Από την άλλη, η δηµιουργία 

παιχνιδιών διδάσκει καλύτερα τις έννοιες της πληροφορικής, της λογικής και της 

αλγοριθµικής σκέψης (Basawapatna κ.α., 2013a) και µέσα από αυτή αποκτούν 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη δηµιουργία αντιπροσωπευτικών συστηµάτων στο 

µέλλον (Basawapatna κ.α., 2013b). Ακόµα, ο τρόπος που λειτουργούν τις κάνει 

ευχάριστες κι ελκυστικές εξίσου και στα δυο φύλα αλλά και στις µειονότητες 

(Repenning, 2012). 

Οι δυο εφαρµογές έχουν κάποιους σηµασιολογικούς (semantics) κανόνες οι οποίοι 

µπορούν, συντακτικά και σηµασιολογικά, να µετατρέψουν τις απεικονίσεις των 

αντικειµένων σε όλες τις απαραίτητες µορφές που χρειάζονται για τη διευκόλυνση 

της γενίκευσης. Για να εξηγηθεί καλύτερα αυτό, το καλύτερο παράδειγµα είναι αυτό 

της προσοµοίωσης τύπου SimCity όπου ο µαθητής θα χρειαζόταν να σχεδιάσει µόνο 

το οριζόντιο κοµµάτι του δρόµου και η εφαρµογή θα παράγει αυτόµατα όλες τις 

δεκαέξι παραλλαγές τεµαχίων του δρόµου (ίσια κοµµάτια, στροφές, τµήµατα Τ και 

διασταυρώσεις (Repenning, 2017). Πιο απλά, ο µαθητής από εκεί που θα χρειαζόταν 

πολλές ώρες στην σχεδίαση και τον προγραµµατισµό ενός έργου µπορεί να κάνει το 

ίδιο µέσα σε πέντε λεπτά χάρη στη σηµασιολογία (semantics) (Repenning, 2013· 

Repenning, 2017). 

Και στις δυο εφαρµογές οι µαθητές παίρνουν την κυριότητα των δηµιουργιών τους, 

δηλαδή σχεδιάζουν τα δικά τους σχήµατα ή χαρακτήρες και δηµιουργούν τους δικούς 

τους κόσµους χωρίς να χρειάζεται να αντλούν πράγµατα από έτοιµες βιβλιοθήκες. 

Αυτό αυξάνει το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους αφού µέσω του προγραµατισµού, 

στη συνέχεια, θα µπορέσουν να δώσουν ζωή στις δηµιουργίες τους (Repenning, 

2013). 

Το AgentCubes, ως εργαλείο 3D, κινείται ένα βήµα πιο µπροστά από το AgentSheets 

ως προς την κατανόηση των εντολών που πρέπει να έχει κάθε αντικείµενο (agent). 

Αυτό γιατί επιτρέπει στους µαθητές να πάρουν τη θέση του ίδιου του αντικειµένου 

(agent) µέσω των λειτουργιών κάµερας όπου και µπορεί να τεθεί σε κάµερα πρώτου 

προσώπου για οποιοδήποτε αντικείµενο (agent) υπάρχει στην οθόνη. Με αυτό τον 

τρόπο ο µαθητής µπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις εντολές που πρέπει να 

συνταχθούν για το κάθε αντικείµενο ώστε αυτά να εκτελέσουν τις επιθυµητές 

λειτουργίες (Repenning, 2017). 
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Η µέθοδος του σταδιακού 3D που ακολουθεί διευκολύνει την ανάπτυξη της 

υπολογιστικής σκέψης από τους µαθητές οι οποίοι σταδιακά συλλαµβάνουν τα 

αντικείµενα και τις σχέσεις µεταξύ τους. Αρχικά µε τα αφηρηµένα 2D σχέδια που 

αντιπροσωπεύουν τα αντικείµενά τους κατανοούν το πρόβληµα και σταδιακά 

βελτιώνουν ή και αλλάζουν υπάρχουσες παραστάσεις φτιάχνοντας µια πλήρως 

λειτουργική 3D εφαρµογή. Η σχεδίαση των αντικειµένων είναι απλή και γρήγορη, 

γεγονός που είναι το ζητούµενο. Ο µαθητής πρώτα σχεδιάζει ένα 2D αντικείµενο και 

στη συνέχεια χρησιµοποιώντας τεχνικές πληθωρισµού και διάχυσης µετατρέπει το 

αντικείµενο σε 3D, ουσιαστικά φουσκώνοντάς το (Ioannidou κ.α., 2008· Ioannidou 

κ.α., 2009). Επίσης, παρέχονται εργαλεία, όπως το µαγικό ραβδί που είναι παρόµοιο 

µε αυτό του Adobe Photoshop, ώστε ο  µαθητής να µπορεί να προσθέτει έξτρα 

λεπτοµέρειες στις 3D δηµιουργίες του (Ioannidou κ.α., 2008). 

Επιπλέον ο µηχανισµός Conversetional Programming του AgentCubes, ο οποίος 

µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, επιτρέπει στους µαθητές να βρουν τη 

σωστή ή τη λανθασµένη ακολουθία των κανόνων των αντικειµένων τους. Με αυτό, ο 

µαθητής µπορεί να επιλέξει ένα αντικείµενο (agent) που βρίσκεται στην gallery και 

το οποίο περιέχει όλες τις πιθανές συνθήκες κι επιλέγοντας το ίδιο που βρίσκεται 

επάνω στο agentsheet να αλλάξει τους χειρισµούς του και να δει αµέσως πως 

ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Όταν η συνθήκη είναι αληθής εµφανίζεται µε 

πράσινο χρώµα, κάτι που επιτρέπει την αντίστοιχη ενέργεια, ενώ όταν είναι ψευδής 

το χρώµα είναι κόκκινο και δεν εκτελείται καµία ενέργεια (Monteiro κ.α., 2017). 

O προγραµµατισµός µε µπλοκ που εισήγαγε πρώτο το AgentSheets και µετά 

ακολούθησαν εφαρµογές όπως το Alice και η Scratch, µετατρέπει την εκµάθηση από 

δύσκολη και βαρετή διαδικασία σε προσιτή κι ενδιαφέρουσα. Η VAT® όµως, αν και 

είναι αρκετά ισχυρή ώστε οι µαθητές να µπορούν να δηµιουργούν ακόµα και 

παιχνίδια τύπου SimCity ή προσοµοιώσεις που βασίζονται σε αντικείµενα (agents) 

είναι αρκετά δυσνόητη ακόµα και για τα παιδιά τα οποία είναι πολύ πρόθυµα να τη 

δοκιµάσουν και να δηµιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια (Repenning, 2017). 

Επίσης είναι δύσκολο προς τους µαθητές να εντοπίσουν τις σχέσεις που έχουν µεταξύ 

τους τα αντικειµένα (agents) στο πρόγραµµά τους, οι οποίες σχέσεις µπορούν να 

εντοπιστούν µόνο µέσα από τους κανόνες του κάθε αντικειµένου (agent). Ακόµα ένα 

πρόβληµα σχετικό µε τα αντικείµενα (agents) είναι ότι όταν υπάρχουν παραπάνω από 

ένα σε κάποιο κελί του φύλλου εργασίας δεν εµφανίζεται καµία ένδειξη. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα ο µαθητής να έχει µεγάλες πιθανότητες να µπερδευτεί ή να ξεχάσει τα 
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αντικείµενα που υπάρχουν συνολικά στο agentsheet του. Η συγκέντρωση πολλών 

αχρείαστων, εν τέλει, αντικειµένων που έχουν ξεχαστεί κάτω από άλλα, µπορεί να 

κάνει το πρόγραµµα πολύ αργό (Monteiro κ.α., 2017). 

Συνοψίζοντας, αυτό που επιτυγχάνουν το AgentSheets και το AgentCubes είναι να 

βοηθούν τους µαθητές να σχεδιάζουν γρήγορα τα δικά τους προγράµµατα τόσο 

σχεδιαστικά µε τα αντικείµενα που ζωγραφίζουν όσο και προγραµµατιστικά. 

Συµβάλουν στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης και του προγραµµατισµού 

καθώς και στη διαχείριση προβληµάτων και πολύπλοκων ή ελαττωµατικών 

καταστάσεων. Τέλος, µαθαίνουν στους µαθητές να αιτιολογούν συνεχώς ό,τι κάνουν 

χωρίς να αφήνουν τα πράγµατα στην τύχη (Ioannidou κ.α., 2009). 

 

4.4. Alice 

 
Οργανισµός: Carnegie Mellon University 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: 1995 (Alice), 2004 (Alice 2), 2010 (Alice 3) 

URL: https://www.alice.org	  

Open Source Code: Ορισµένα τµήµατα κυκλοφορούν µε άδεια open-source (Alice 

2.0) χωρίς όµως να είναι διαθέσιµος ο πηγαίος κώδικας 

Γλώσσα προγραµµατισµού: Java 

Λειτουργικό Σύστηµα: Java platform 

Κόστος: Freeware 

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

4.4.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το Alice είναι ένα περιβάλλον προγραµµατισµού βασισµένο στον προγραµµατισµό 

µε µπλοκ (block programming). Οι χρήστες του µπορούν να δηµιουργήσουν 

animations, διαδραστικές αφηγήσεις και να προγραµµατίσουν απλά παιχνίδια σε 3D 

περιβάλλον µέσω του οπτικού προγραµµατισµού (visual programming) µε τη 

δυνατότητα drag-and-drop έτοιµων εντολών (Costa & Miranda, 2016· Werner κ.ά., 
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2012). Είναι πολύ απλό στη χρήση του και µε την κατάλληλη καθοδήγηση, οι 

µαθητές της πρωτοβάθµιας µπορούν να δηµιουργήσουν ακόµα και πολύ σύνθετα 

πράγµατα (Rodger κ.ά., 2010). Ο τελικός στόχος του είναι ο χρήστης να αναπτύξει 

ένα πρόγραµµα ή animation το οποίο θα υποστηρίζει µια πλούσια αλληλεπίδραση µε 

τον χρήστη του (Sykes, 2007). 

Η διεπαφή του Alice (Εικόνα 3) χωρίζεται σε πέντε τµήµατα στην οθόνη. Επάνω 

αριστερά υπάρχει ένα δέντρο µε όλα τα αντικείµενα που βρίσκονται στον τρέχοντα 

δηµιουργηµένο κόσµο, ακριβώς από δίπλα στο κέντρο υπάρχει η κεντρική σκηνή, 

στο κάτω µέρος της οποίας υπάρχει το κέντρο ελέγχου της κάµερας, και µια λίστα 

γεγονότων στα δεξιά. Στην κάτω πλευρά της οθόνης, στα δεξιά, βρίσκεται ο editor 

για τον κώδικα, ενώ στα αριστερά υπάρχει ένα παράθυρο µε τρεις επιλογές: µία για 

την αναζήτηση και την αλλαγή ιδιοτήτων στον κόσµο καθώς και την εισαγωγή ήχου 

ή και άλλων εικόνων, µία επιλογή µε λίστα όλων των δηµιουργηθέντων µεθόδων και 

µία επιλογή µε έτοιµες εντολές για µεταφορά µε drag-and-drop στον editor (Chang, 

2014· Cooper, Dann & Pausch, 2003· Sykes, 2007).  

 

 
Εικόνα 3. Στιγµιότυπο οθόνης από τη διεπαφή του Alice 

 

Ο χρήστης προσθέτει αντικείµενα στην κεντρική σκηνή µε το κάθε αντικείµενο να 

έχει ενσωµατωµένες τις δικές του ιδιότητες (ύψος, πλάτος, συντεταγµένες) και τις 

δικές του µεθόδους. Ο κώδικας δηµιουργείται µε τη µέθοδο drag-and-drop από 

έτοιµες εντολές της πλούσιας βιβλιοθήκης του Alice. Ο χρήστης διαλέγει το 
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αντικείµενο που θέλει να προγραµµατίσει και προσθέτει σε αυτό µεθόδους (Cooper 

κ.ά., 2003· Sykes, 2007). Οι µέθοδοι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τις διαδικασίες 

(procedures) όπου είναι µέθοδοι που εκτελούν ενέργειες - πράξεις και τις λειτουργίες 

(functions) που είναι µέθοδοι που κάνουν ερωτήσεις. Ακόµα, ο χρήστης µπορεί να 

φτιάξει και τις δικές του µεθόδους (Chang, 2014). Υπάρχει, επίσης, κουµπί µε το 

οποίο ο χρήστης µπορεί να δει τον κώδικά του γραµµένο σε Java το οποίο µπορεί να 

βοηθήσει, αργότερα, στη µετάβαση σε σύνταξη µε Java (Cooper κ.ά., 2003· Cooper, 

2010). 

Η δηµιουργία αντικειµένων και η εισαγωγή τους στο Alice είναι δύσκολη αφού 

χρειάζεται η χρήση κάποιου 3D σχεδιαστικού προγράµµατος. Ωστόσο, µπορεί ο 

χρήστης να δηµιουργήσει ανθρώπους µέσα στο πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει την 

επιλογή σχηµάτων σώµατος, και χρώµατος ρούχων. Επίσης, µέσω του κώδικα µπορεί 

να αλλάξει τη δοµή των αντικειµένων και µε αυτό τον τρόπο αλλά και την εισαγωγή 

2D εικόνων να δηµιουργήσει τους δικούς του χαρακτήρες και τα δικά του 

αντικείµενα (Rodger κ.ά., 2010). 

 

4.4.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το Alice είναι εύκολο στην εκµάθησή του από τους εκπαιδευτικούς και δεν 

χρειάζεται να έχουν προηγούµενη προγραµµατιστική εµπειρία. Γι’  αυτό τον λόγο δεν 

απευθύνεται µόνο σε δασκάλους που ασχολούνται µε computer science αλλά σε µια 

πληθώρα εκπαιδευτικών όπως για παράδειγµα δασκάλους καλλιτεχνικών (Lewis, 

2010). Οι  δηµιουργίες του Alice µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως παράλληλο υλικό 

σε κάποιο άλλο µάθηµα από τον εκπαιδευτικό όπως για παράδειγµα ως διαδραστικά 

quiz (Rodger κ.ά., 2010). 

Η δηµιουργία κόσµων από τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια η παροχή του στους 

µαθητές, οι οποίοι µπορούν να δουλέψουν επάνω σε αυτόν σε προκαθορισµένα 

projects αυξάνει τα κίνητρα των µαθητών και διευκολύνει τη δουλειά του 

εκπαιδευτικού (Cooper κ.ά., 2003· Rodger κ.ά., 2009). 

Παιδαγωγικά, επικεντρώνεται στη θεωρία της επίλυσης προβληµάτων (problem 

solving) και πολύ λιγότερο στα προγραµµατιστικά “γλωσσικά” χαρακτηριστικά τα 

οποία µπορούν να κάνουν µια τάξη να χάσει το ενδιαφέρον της. Για να το πετύχει 

αυτό χρησιµοποιεί ως τελικό αποτέλεσµα την αφήγηση, το animation και την 

κατασκευή παιχνιδιών (Cooper, 2010). 
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Το Alice δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας φακέλων µέσα στη βιβλιοθήκη των 

αντικειµένων. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός µπορεί να βάζει έτοιµο υλικό σε 

αυτόν το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι µαθητές στα δικά τους project 

(Rodger κ.ά., 2010). 

Στον ιστότοπο του Alice, ο εκπαιδευτικός µπορεί να βρει πάρα πολύ υλικό σε σχέση 

µε την οργάνωση του µαθήµατος του για µια πληθώρα µαθηµάτων αφού µπορεί πολύ 

καλά να συνδυαστεί µε πολλά άλλα µαθήµατα. Επίσης µπορεί να βρει και tutorials 

που θα βοηθήσουν τον ίδιο να µάθει λειτουργίες τις οποίες δεν γνώριζε και να 

βελτιωθεί (https://www.alice.org/resources/). Μεγάλο όγκο tutorials έχει 

δηµιουργήσει και το Duke University το οποίο το παρέχει σε όλους ελεύθερα 

(https://www2.cs.duke.edu/csed/web/alice09/tutorials.php) (Rodger κ.ά., 2010). 

Η έκδοση 2 του Alice, όµως, παρουσιάζει πολλά προβλήµατα σταθερότητας τα οποία 

δηµιουργούν πρόβληµα στο µάθηµα. Τα κύρια προβλήµατα είναι τα ανεξήγητα 

κρασαρίσµατα του προγράµµατος που οδηγούσαν στο να χαθεί τελείως η δουλειά 

που είχε γίνει αλλά και η αδυναµία να αποθηκεύσει τα µεγάλα projects (Sykes, 2007). 

Δυστυχώς, και στην παρούσα έκδοση (Alice 3) µερικά προβλήµατα παραµένουν 

σύµφωνα µε αναφορές εκπαιδευτικών και χρηστών στο επίσηµο forum του Alice. Οι 

περισσότερες αναφορές έχουν να κάνουν και πάλι µε το ανεξήγητο κρασάρισµα του 

προγράµµατος (https://www.alice.org/community/forumdisplay.php?f=38) 

 

4.4.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το Alice είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο ώστε να διδάσκει στους µαθητές 

δεξιότητες λογικής και υπολογιστικής σκέψης (Computational Thinking), 

θεµελιώδεις αρχές του προγραµµατισµού αλλά είναι και µια πρώτη επαφή των 

παιδιών µε τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό (https://www.alice.org). Όµως 

σε έρευνά τους οι Parsons και Haden (2007), παρατήρησαν ότι οι µαθητές 

δυσκολεύονταν να κάνουν τη σύνδεση µεταξύ της δουλειάς τους µε το Alice και του 

πραγµατικού προγραµµατισµού σε ύστερα στάδια της εκπαίδευσής τους (Lewis, 

2010). Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του αφού τα παιδιά, σήµερα, είναι πολύ 

εξοικιωµένα στη χρήση υπολογιστή και ενός 3D περιβάλλοντος εξαιτίας των video-

games (Cooper, 2010). Το 3D περιβάλλον του προγράµµατος, σύµφωνα µε τους 

Zhang, Liu, Ordonez de Pablos και She (2014), βοηθάει τα παιδιά να µάθουν 

ευκολότερα τις βασικές έννοιες του προγραµµατισµού (Kalelioglu, 2015). 
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Η οπτικοποίηση του Alice σε όλα τα µέρη του, από τον κώδικα µέχρι το τελικό του 

αποτέλεσµα, δίνει στους µαθητές περισσότερα κίνητρα, τους κάνει πιο αφοσιωµένους 

σε αυτό κι αυξάνει τον αντίκτυπο της εκµάθησής τους. Αυτή η αύξηση ενισχύεται και 

µε τη χρήση αντικειµένων που τους είναι οικεία αλλά και διασκεδαστικά κι όχι µε 

αντικείµενα µακρυά από τα δικά τους ενδιαφέροντα (Cooper, 2010· Sykes, 2007). 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας κώδικα που βασίζεται στον οπτικό προγραµµατισµό 

(visual programming) µε µπλοκ µειώνει την πολυπλοκότητα για τους µαθητές και 

τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στις έννοιες των αντικειµένων, µαθαίνοντάς τους 

πολύ καλά τις δυνατότητες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και της 

ενθυλάκωσης (encapsulation) και να µην απογοητεύονται από συντακτικά λάθη (π.χ. 

µια παρένθεση που λείπει) που δηµιουργούν πρόβληµα στο τελικό τους αποτέλεσµα. 

Επίσης, το Alice, δεν επιτρέπει την τοποθέτηση λανθασµένου κώδικα (π.χ. µέσα σε 

ένα if) µέσω του smart-editor (Cooper κ.ά., 2003· Cooper, 2010· Costa & Miranda, 

2016· Sykes, 2007). Η γραφή κώδικα µε τον παραδοσιακό τρόπο µέσω 

πληκτρολογίου είναι ελάχιστη (Sykes, 2007). Η µέθοδος αυτή, όµως, δεν είναι 

απαραιτήτως και η καλύτερη αφού οι µαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να µάθουν 

µέσα από τα δικά τους συντακτικά λάθη (Cooper κ.ά., 2003· Sykes, 2007). Αντιθέτως 

οι συνεχείς δοκιµές (trial and error) µπορούν να τους οδηγήσουν στο να σκέφτονται 

λιγότερο και απλά να δοκιµάζουν µέχρι να βγει το αποτέλεσµα που επιθυµούν 

(Cooper, 2010). 

Οι µαθητές µπορούν να µάθουν να χρησιµοποιούν τις έτοιµες µεθόδους που τους 

παρέχει η εφαρµογή αλλά και να φτιάχνουν τις δικές τους, να δουλεύουν µε λίστες 

και όσο µεγαλώνουν να µπαίνουν και σε πιο σύνθετα κοµµάτια του 

προγραµµατισµού αντιλαµβανόµενοι όλο και περισσότερο τις προγραµµατιστικές 

έννοιες (Cooper, 2010· Rodger κ.ά., 2009). Επίσης, µαθαίνουν να συσχετίζουν 

µεµονωµένες εντολές αλλά και ολόκληρες µεθόδους µέσω της δοκιµής ξεχωριστών 

εντολών αφού κάθε µια προκαλεί µια αλλαγή της κίνησης της εικόνας τους (Cooper 

κ.ά., 2003). 

Για να φτάσει στο τελικό του αποτέλεσµα, ο µαθητής, προγραµµατίζει µια µέθοδο τη 

φορά για κάθε αντικείµενο κι όχι όλο το πρόγραµµα µαζί. Αυτή η προσέγγιση 

κατασκευής του Alice, βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και της 

έννοιας των µεθόδων αλλά και της κληρονοµικότητας. Δηµιουργείται, λοιπόν, η 

αίσθηση του προγραµµατισµού που βασίζεται σε γεγονότα (event-driven 

programming) (Cooper κ.ά., 2003). Επίσης, υπάρχει και διαχωρισµός των µεθόδων 
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που εκτελούν µια αλλαγή στην κατάσταση του αντικειµένου και των λειτουργιών 

(functions) που υπολογίζουν µια τιµή ώστε να γίνεται ακόµα πιο απλή η διαδικασία 

της δηµιουργίας για τον µαθητή. Το Alice ελέγχει ότι δεν θα µπλεχτεί µια µέθοδος µε 

µια λειτουργία µέσω του drag-and-drop (Cooper, 2010· Werner κ.ά., 2012). 

Κάθε εντολή κίνησης που δίνει σε ένα αντικείµενο ο µαθητής, by default, διαρκεί στο 

τελικό του αποτέλεσµα 1 δευτερόλεπτο (χρόνος που µπορεί να αλλάξει). Με αυτό τον 

τρόπο σε περίπτωση κάποιου λάθους ή µιας ανεπιθύµητης κίνησης ο µαθητής 

γνωρίζει ακριβώς που να βρει το σφάλµα χωρίς την παρέµβαση του εκπαιδευτικού 

(Cooper, 2010). 

Η τρισδιάστατη απεικόνιση του κόσµου του Alice σε συνδυασµό µε την κινούµενη 

εικόνα, βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των τάξεων (classes), των αντικειµένων, 

των µεθόδων και των συµβάντων και γενικότερα τον αντικειµενοστρεφή 

προγραµµατισµό. Αυτο συµβαίνει γιατί ό,τι δηµιουργεί ο µαθητής στον εικονικό του 

κόσµο είναι ένα αντικείµενο (Cooper κ.ά., 2003). 

Ακόµη, το Alice, αυξάνει το αίσθηµα συνεργασίας µεταξύ των µαθητών αφού 

µπορούν, µόλις φτιάξουν τους κόσµους τους ξεχωριστά, να τους ενώσουν σε έναν 

µεγαλύτερο ή ακόµα και να δουλέψουν πάνω σε έναν µαζί (Cooper κ.ά., 2003· 

Werner κ.ά., 2012). Επίσης, η χρήση της αφήγησης από το Alice, το κάνει το ίδιο 

ενδιαφέρον και για αγόρια και για κορίτσια αυτής της ηλικίας (Cooper, 2010· Werner 

κ.ά., 2012). 

 

4.5. Code.org 

 

 
Οργανισµός: Μη κερδοσκοπικός οργανισµός των δίδυµων αδερφών Hadi & Ali 

Partovi 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: Ιανουάριος 2013 

URL: https://code.org	  

Open Source Code: https://github.com/code-dot-org/code-dot-org 

Γλώσσα προγραµµατισµού: Blockly 
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Λειτουργικό Σύστηµα: Windows, macOS, Linux 

Κόστος: Freeware 

Γλώσσα: 53 γλώσσες (µεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά) 

 

4.5.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το Code.org είναι µια µη κερδοσκοπική (Padlipsky, 2018) online πλατφόρµα κώδικα 

(coding platform) που χρησιµοποιεί µια οπτική γλώσσα προγραµµατισµού µε µπλοκ, 

την blockly. Ο χρήστης µπορεί να σύρει κοµµάτια κώδικα στον editor του (τεχνική 

drag-and-drop), να τα ενώσει µε άλλα και να δηµιουργήσει µε αυτό τον τρόπο τον 

τελικό του κώδικα (Kalelioglu, 2015· Kumar, 2014). Πέρα από την εκµάθηση 

προγραµµατισµού, ένας ακόµη στόχος του Code.org είναι η αύξηση της συµµετοχής 

των κοριτσιών και των υποεκπροσωπούµενων µειονοτήτων στον προγραµµατισµό 

(Padlipsky, 2018). 

Η ιστοσελίδα του Code.org είναι έτσι διαµορφωµένη ώστε να θυµίζει παιχνίδι και 

αποτελείται από κατευθυνόµενα µαθήµατα, βίντεο µε διαλέξεις διάσηµων ανθρώπων 

του χώρου της πληροφορικής (Kalelioglu, 2015· Partovi, 2015) αλλά και βίντεο µε 

πληροφορίες γύρω από την επιστήµη της πληροφορικής, ανθρώπων της showbiz και 

του αθλητισµού (Kumar, 2014· Partovi, 2015). 

Μετά την είσοδο του χρήστη στην αρχική οθόνη, εµφανίζεται το µάθηµα στο οποίο 

είχε µείνει ο χρήστης ενώ στην περίπτωση του εκπαιδευτικού υπάρχουν κι άλλες 

µπάρες επιλογών. Σηµαντικότερες είναι οι επιλογές για την τάξη του, η εύρεση 

µαθηµάτων για την τάξη και η είσοδος στην διαδικτυακή κοινότητα των 

εκπαιδευτικών του Code.org. 

Τα µαθήµατα χωρίζονται σε επίπεδα και κάθε ένα από αυτά σε υπο-επίπεδα. Κάθε 

υπο-επίπεδο αποκτά διαφορετικό χρωµατισµό αναλόγως την κατάστασή του: σκούρο 

πράσινο (ολοκληρωµένο χωρίς λάθη), ανοιχτό πράσινο (ολοκληρωµένο αλλά µε 

χρήση πολλών µπλοκ), µωβ (µη ολοκληρωµένο επίπεδο) και άσπρο (µη δοκιµασµένο 

επίπεδο) (Kalelioglu, 2015). 

Η διεπαφή για τη λύση ενός προβλήµατος (Εικόνα 4) χωρίζεται σε τρία βασικά µέρη. 

Στα αριστερά της οθόνης υπάρχει µια κεντρική σκηνή η οποία θα τρέξει σύµφωνα µε 

τον κώδικα που θα δηµιουργήσει ο χρήστης. Ακριβώς από κάτω της, υπάρχει το 

κουµπί εκτέλεσης του κώδικα ενώ στην περίπτωση του δασκάλου υπάρχει και 

επιλογή µε την εµφάνιση της λύσης. Στα δεξιά της σκηνής, η οθόνη χωρίζεται σε δυο 

µέρη οριζοντίως σε αναλογία, περίπου, 1/4 µε 3/4. Στο επάνω µέρος υπάρχει η 
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εκφώνηση του προβλήµατος ενώ κάθε φορά που πατάει ο χρήστης το κουµπί 

«εκτέλεση» δίνει feedback σχετικά µε τον κώδικα που εκτελέστηκε. Σε περίπτωση 

λάθους βοηθάει τον χρήστη χωρίς όµως να του δώσει έτοιµη την απάντηση. Ακριβώς 

από κάτω, υπάρχουν τα µπλοκ κώδικα που χρειάζονται για την επίλυση ενώ στα 

αριστερά τους, υπάρχει ο editor στον οποίο τοποθετούνται µε drag-and-drop τα 

µπλοκ. Τέλος, επάνω από τον editor υπάρχει επιλογή η οποία εµφανίζει τον κώδικα 

των µπλοκ σε JavaScript. 

 

 
Εικόνα 4. Στιγµιότυπο οθόνης από τη διεπαφή του Code.org για τον 

εκπαιδειτικό. Στα αριστερά της οθόνης, µε το πάτηµα του βέλους εµφανίζεται η 

βέλτιστη λύση στον εκπαιδευτικό. 

 

4.5.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το Code.org λειτουργεί σαν ένα εργαλείο διαχείρησης µάθησης προγραµµατισµού, 

δηλαδή σαν µια διαδικτυακή τάξη. Ο εκπαιδευτικός εγγράφει τους µαθητές του σε 

αυτήν και είναι σε θέση να να παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους, τα επίπεδα που 

ολοκληρώνουν, ακόµα και πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε κάθε δραστηριότητα. Η 

πλήρης, αυτή εποπτεία τον βοηθά να αναλύει και να βλέπει καλύτερα το επίπεδο 

προόδου της τάξης του. Η εγγραφή στον ιστότοπο είναι πολύ εύκολη τόσο για τους 

µαθητές όσο και τον εκπαιδευτικό (Kalelioglu, 2015). 

Να τονιστεί ότι ανάλογα την ηλικία της τάξης, οι µαθητές λαµβάνουν κωδικούς για 

να εισαχθούν στην ηλεκτρονική τάξη την οποία έχει δηµιουργήσει ο εκπαιδευτικός. 
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Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού από κάποιον µαθητή, η επαναφορά του γίνεται 

µέσω του λογαριασµού του εκπαιδευτικού (Kalelioglu, 2015). Οι κωδικοί χωρίζονται 

σε τρία επίπεδα: για τα ηλικιακά γκρουπ 4-8 και 9-12 ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί 

τους λογαριασµούς του κάθε µαθητή και ορίζει µια εικόνα ως κωδικό πρόσβασης 

όπου το πρώτο γκρουπ την επιλέγει, ενώ το δεύτερο γράφει τον κωδικό 

πληκτρολογώντας τι βλέπει στην εικόνα. Το τρίτο επίπεδο είναι για ηλικίες 13+ και ο 

κάθε µαθητής δηµιουργεί από µόνος του τον λογαριασµό του µε τα δικά του 

προσωπικά στοιχεία και τον δικό του κωδικό πρόσβασης. 

Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς του, το Code.org, είναι πολύ εύκολο στην εκµάθηση 

από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ακόµα κι αν δεν έχει σχέση µε τον χώρο της 

πληροφορικής. Όπως αναφέρουν, είναι αρκετό ένα workshop ενός Σαββατοκύριακου 

ώστε να εξοικειωθεί ο εκπαιδευτικός µε την πλατφόρµα (Partovi, 2015). 

Το εκπαιδευτικό του κοµµάτι χωρίζεται σε ενότητες. Σε κάθε ενότητα µαθηµάτων, 

υπάρχουν βίντεο και σηµειώσεις που βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση του 

µαθήµατος (Kalelioglu, 2015· Partovi, 2015). Ακόµα, παρέχονται και µαθήµατα για 

τη βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού (Partovi, 2015) ενώ υπάρχει και η 

διαδικτυακή κοινότητα του Code.org όπου δάσκαλοι από όλο τον κόσµο 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και τρόπους διδασκαλίας. 

Τα µαθήµατα που παρέχονται από το Code.org έχουν παιχνίδια τύπου παζλ και 

λαβυρίνθου που για τη λύση τους απαιτείται η δηµιουργία κώδικα µε drag-and-drop 

καθώς επίσης και µαθήµατα µε ασκήσεις και δραστηριότητες τα οποία δεν απαιτούν 

τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτά τα µαθήµατα µπορούν να διδάξουν εξίσου 

όλες τις αρχές της υπολογιστικής σκέψης (Kumar, 2014). 

Εκτός από τα έτοιµα µαθήµατα, το Code.org, δίνει την δυνατότητα µέσω της 

επιλογής δηµιουργίας στην πάνω µπάρα να φτιάξει ο κάθε εκπαιδευτικός δικές του 

δραστηριότητες για την τάξη του. 

 

4.5.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει το Code.org, όπως τα παζλ, βοηθάει τους µαθητές 

να µάθουν τη λογική των αλγορίθµων, των µεταβλητών, των βρόγχων και των 

λειτουργιών (functions) (Kalelioglu, 2015). 

Σύµφωνα µε έρευνα και τεστ που διεξήγαγε ο Kalelioglu (2015), ο προγραµµατισµός 

στην πλατφόρµα Code.org δεν βελτιώνει την ικανότητα της σκέψης στην επίλυση 

προβληµάτων για τους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τονώνει όµως, την 
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αυτοπεποίθηση των µαθητών ως προς την επίλυση προβληµάτων και αυξάνει την 

αποδοτικότητά τους σε σχέση µε άλλα µαθήµατα του σχολείου (Kalelioglu, 2015). 

Εκτός από τον προγραµµατισµό, η πλατφόρµα βοηθάει τους µαθητές στη βελτίωση  

τους σε άλλα µαθήµατα και συγκεκριµένα στα µαθηµατικά και τη γεωµετρία ενώ 

επίσης αυξάνει ικανότητες σηµαντικές για τον προγραµµατισµό όπως η λογική και η 

υπολογιστική σκέψη (Kalelioglu, 2015). 

Η λειτουργία του Code.org από τους µαθητές και η εκµάθηση µέσω αυτού είναι πολύ 

εύκολη γιατί τους θυµίζει παιχνίδι. Για να αυξήσει τα κίνητρα τους για µάθηση, η 

πλατφόρµα χρησιµοποιεί τη µέθοδο των βραβείων (χρυσό, ασηµένιο, χάλκινο) για 

κάθε ολοκλήρωση ενότητας µαθηµάτων (π.χ. βρόγχοι). Μια µέθοδος οικεία στα 

παιδιά αφού είναι ανάλογη µε αυτή των video games. Οι µαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να δουν τη δική τους πρόοδο, τα επίπεδα που έχουν ολοκληρώσει και τα 

βραβεία που έχουν συλλέξει. Με αυτή την προσέγγιση το Code.org διαδάσκει τους 

µαθητές την παρακολούθηση της προσωπικής προόδου τους (Kalelioglu, 2015). 

Σηµαντικό γεγονός επίσης, είναι ότι η λύση των προβληµάτων δεν είναι µια αλλά 

µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόπο επίλυσης και ο κάθε µαθητής να 

λύσει ένα πρόβληµα σύµφωνα µε τη δική του σκέψη, κάτι που κάνει το Code.org 

ακόµα πιο ελκυστικό (Piech, Sahami, Huang & Guibas, 2015). Ωστόσο, η βέλτιστη 

λύση δίνει περισσότερους πόντους στον µαθητή (Kalelioglu, 2015). 

Ακόµα ένα στοιχείο που αυξάνει το κίνητρο και την ευχαρίστηση των µαθητών κατά 

τη χρήση του Code.org είναι η ύπαρξη γνωστών σε αυτά χαρακτήρων όπως για 

παράδειγµα των Angry Birds ή των ζόµπι από το παιχνίδι “Plants vs Zombies” 

(Kalelioglu, 2015· Kumar, 2014· Partovi, 2015). 

Ο Kumar (2014) αναφέρει ότι σύµφωνα µε τον Vedati η εκµάθηση προγραµµατισµού 

δεν σηµαίνει και την κατάκτηση της επιστήµης της πληροφορικής (Computer 

Science). Τα περιβάλλοντα πρέπει να είναι ευχάριστα για τους µαθητές ώστε να τα 

χρησιµοποιούν και να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τη θέληση που θα τους 

βοηθήσει αργότερα σε µεγαλύτερες τάξεις αν ασχοληθούν µε την πληροφορική. Αυτό 

είναι κάτι που συµβαίνει στο Code.org, στο Tynker και στο Kodable (Kumar, 2014). 

Ο τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής τάξης δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 

µεγαλώσουν την επικοινωνία µεταξύ τους και ο ένας να βοηθάει τον άλλο 

αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο και το αίσθηµα συνεργασίας. Ένα άλλο σηµαντικό 

χαρακτηριστικό είναι ότι οι µαθητές µπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την 
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υπόλοιπη τάξη χρησιµοποιώντας βοηθητικές σηµειώσεις και βίντεο σχετικά µε την 

ενότητα στην οποία βρίσκονται (Kalelioglu, 2015). 

 

4.6. CodeHS 

 
Οργανισµός: CodeHS, Inc 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: Μάιος 2012 

URL: https://codehs.com	  

Open Source Code: - 

Γλώσσα προγραµµατισµού: JavaScript, Java, Python, HTML5 

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows, macOS, Linux, Android, iOS 

Κόστος: Freeware µε πλήρη πρόσβαση στη διαδροµή µαθηµάτων 6-12, δυνατότητα 

δηµιουργίας τοµέων και διαχείρισης της εγγραφής µαθητών σε αυτούς, εύκολη 

πρόσβαση στον κώδικα των µαθητών, περιορισµένο υλικό για τον δάσκαλο, 

πρόσβαση στην τράπεζα θεµάτων, σύστηµα υποβολής κωδικών, αυτόµατη 

βαθµολόγηση, δυνατότητα δηµιουργίας προβληµάτων και λίστας παιχνιδιών και 

δυνατότητα ανάθεσης εργασιών στους µαθητές µε τις βασικές ρυθµίσεις. 

Υπάρχει η έκδοση Pro όπου παρέχει επιπλέον πλήρη εργαλεία παρακολούθησης της 

προόδου των µαθητών, λεπτοµερή πλάνα µαθήµατος για κάθε ενότητα, οδηγοί λύσης 

προβληµάτων για κάθε άσκηση, εκπαιδευτικά µαθήµατα και δραστηριότητες χωρίς 

χρήση υπολογιστή, προσαρµόσιµο βιβλίο βαθµολογίας, ειδικός διαχειριστής για 

αφοσιωµένους πελάτες, βραβεία για τους µαθητές, λεπτοµερής έλεγχος προόδου των 

µαθητών, υποβολή εργασιών σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, παραµετροποίηση ανα 

µαθητή και ανά µάθηµα, εκθέσεις αξιολόγησης, εξαγωγή δεδοµένων των µαθητών σε 

.xml ή .csv, σουίτα ανίχνευσης εξαπάτησης (cheat detection suite) και γρήγορη 

βαθµολόγηση. Η έκδοση Pro προτείνεται για χρήση µεµονοµένα σε σχολεία. 

Τέλος, υπάρχει και η πλήρης άδεια για την πλατφόρµα η οποία παρέχει επιπλέον 

πίνακες ελέγχου διαχειριστών και επιµέρους πληροφορίες, παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων, χρήσης και δεδοµένων προόδου σε τµήµατα, εκπαιδευτικούς και 



	   66	  

ολόκληρα σχολεία, περιφερειακή υποστήριξη πλάνων µαθηµάτων, διαχείριση 

προόδου των εκπαιδευτικών, ενσωµάτωση LTI και ενσωµάτωση στα Google 

Classrooms και Canvas. Η πλήρης έκδοση προτείνεται και για σχολεία αλλά και για 

ολόκληρες περιφέρειες µε πολλά σχολεία. 

Τα κόστη για τις δύο εκδόσεις ξεκινάνε από 2.500$ και µπορούν να φτάσουν έως τα 

25.000$. Το τελικό κόστος εξαρτάται από: α) το µάθηµα ή τα µαθήµατα που θα 

διδαχθούν, β) τον αριθµό των µαθητών συνολικά, γ) αν πρόκειται για ένα σχολείο ή 

ένα σύνολο σχολείων µιας περιοχής και δ) σε τι σχολείο θα χρησιµοποιηθεί. 

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

4.6.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το CodeHS είναι µία πλατφόρµα διδασκαλίας η οποία βοηθάει τα σχολεία στη 

διδασκαλία της επιστήµης της πληροφορικής. Ακολουθεί τα εκπαιδευτικά πρότυπα 

που θέσπισε η CSTA (Computer Science Teachers Association) για την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση και η ISTE (International Society for Technology in Education) 

(Padlipsky, 2018). 

Αν και µπορεί να θεωρηθεί απλοϊκό είναι πολύ αποτελεσµατικό στην εισαγωγή της 

λογικής και της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων µέσα στον προγραµµατισµό 

(Smith, Hartley & Mehdi, 2013). Σε αντίθεση µε άλλες εφαρµογές εκµάθησης σε 

αυτές τις ηλικίες, δεν έχει λειτουργία drag-and-drop. Ο κώδικας γράφεται µέσω της 

λειτουργίας sandbox και βασίζεται στο κείµενο. Συγκεκριµένα, βασίζεται στις 

γλώσσες Javascript, Java, Python και HTML5 (Remshagen, Gray & Lee, 2018). 

Η διεπαφή του CodeHS (Εικόνα 5) προσφέρει µια προκαθορισµένη περιοχή ή έναν 

κόσµο µε έτοιµα κοµµάτια κώδικα προς επεξεργασία κι αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα 

έργα που µπορούν να δηµιουργηθούν από τον χρήστη να είναι περιορισµένα 

(Remshagen κ.α., 2018). Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του βρόγχου for 

µε αποτέλεσµα ένας χρήστης που θέλει να επαναλάβει µια εντολή κίνησης, για 

παράδειγµα, να πρέπει να την γράψει πολλές φορές (Smith κ.α., 2013). 

Συγκεκριµένα το περιβάλλον στο οποίο δουλεύει ο χρήστης χωρίζεται σε τέσσερα 

µέρη. Στα αριστερά της οθόνης υπάρχουν οι οδηγίες της άσκησης καθώς επίσης κι 

ένα στιγµιότυπο οθόνης όπως φαίνεται το τελικό αποτέλεσµα το οποίο πρέπει να 

επιτευχθεί. Στη µέση υπάρχει ο editor όπου ο χρήστης γράφει τον κώδικά του. Στα 

δεξιά της οθόνης υπάρχει η κεντρική σκηνή όπου συµβαίνει ότι εκτελεί ο κώδικας. 

Εκεί βρίσκεται κι ένα κουµπί “play”, η ρύθµιση ταχύτητας του προγράµµατος, ένα 
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κουµπί παύσης κι ένα µενού ακριβώς από πάνω τους. Τέλος, υπάρχει µια µπάρα κάτω 

από αυτά τα τρία µέρη στα οποία εµφανίζεται η πρόοδος του χρήστη στα µαθήµατα 

της εκπαιδευτικής ενότητας στην οποία βρίσκεται. Με γκρι είναι σηµειωµένα τα 

µαθήµατα που δεν έχουν γίνει ακόµα, µε ροζ τα µαθήµατα που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, µε κίτρινο τα µαθήµατα που έχουν µείνει στη µέση και µε 

πράσινο τα µαθήµατα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία. 

 

 
Εικόνα 5. Στιγµιότυπο οθόνης από τη διεπαφή του CodeHS 

 

4.6.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το CodeHS παρέχει στον εκπαιδευτικό ένα πλήρες πρόγραµµα σπουδών, πολλά 

εκπαιδευτικά εργαλεία, υποστηρικτικό υλικό (Padlipsky, 2018) και µια µεγάλη 

τράπεζα θεµάτων (https://codehs.com). Παρέχει επίσης και offline σειρά µαθηµάτων 

ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην κάλυψη βασικών εννοιών µακριά από 

υπολογιστή και να διευκολύνει την ανάµικτη εκµάθηση. Ο συνδυασµός online και 

offline µαθηµάτων που παρέχει στον εκπαιδευτικό το CodeHS τούς βοηθάει στο να 

λειτουργήσουν µε επιτυχία µια ανάµικτη τάξη η οποία θα λειτουργεί το ίδιο καλά για 

όλους του µαθητές (Padlipsky, 2018).  

Οι offline δραστηριότητες είναι δοµηµένες µε τον ίδιο τρόπο µε τις online ώστε να 

είναι εύκολη η ενσωµάτωσή τους στο µάθηµα. Κάθε φυλλάδιο έχει δυο εκδόσεις, µία 

για τον µαθητή, το οποίο έχει τέσσερα τµήµατα (αντίστοιχο υλικό, συζήτηση, 

παραδείγµατα και ασκήσεις) και µία για τον εκπαιδευτικό που τον βοηθάει να 

προετοιµάσει το µάθηµά του µε ένα επιπλέον τµήµα σε σχέση µε των µαθητών, την 
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περαιτέρω συζήτηση. Επίσης τα φυλλάδια του εκπαιδευτικού περιέχουν και όλες τις 

απαντήσεις και επεξηγήσεις των ασκήσεων. Αυτά τα φυλλάδια µπορούν να τυπωθούν 

και να χρησιµοποιηθούν ως έχουν ή να επεξεργαστούν πρώτα από τον εκπαιδευτικό 

ώστε να ταιριάξουν καλύτερα στις ανάγκες του (Padlipsky, 2018). Μπορεί βέβαια, 

και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να δηµιουργήσει τις δικές του, είτε online είτε offline, 

ασκήσεις για την τάξη του ή και ακόµα για κάθε µαθητή ξεχωριστά 

(https://codehs.com). 

Ακόµα, το CodeHS δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας διαδικτυακών τάξεων όπου ο 

εκπαιδευτικός εντάσσει σε αυτές τους µαθητές του. Χωρίς να χρειάζεται επιπλέον 

εγκατάσταση στους υπολογιστές της τάξης, ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει τα 

µαθήµατα, να κάνει αναθέσεις ασκήσεων όπως επίσης και να εξετάσει τους µαθητές 

του. Η δηµιουργία µιας διαδικτυακής τάξης είναι πολύ εύκολη και γρήγορη χωρίς να 

χρειάζεται επιπλέον εγκατάσταση λογισµικού στους υπολογιστές που συνδέονται µε 

αυτή. Αν υπάρχει ήδη έτοιµη τάξη στην πλατφόρµα της Google (Google Classroom) 

µπορεί να γίνει απευθείας εισαγωγή της στην πλατφόρµα του CodeHS 

(https://codehs.com). 

Για τη βαθµολόγηση, το CodeHS παρέχει σύστηµα online αυτόµατης διόρθωσης. Το 

σύστηµα αυτό ξεφεύγει από τα συνηθισµένα συστήµατα διόρθωσης ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών έχοντας το δικό του αυτογραφικό σύστηµα και δίνοντας άµεσο 

feedback και στον εκπαιδευτικό αλλά και στον µαθητή (Kumar, 2018). Η αυτόµατη 

διόρθωση του CodeHS ονοµάζεται “Magic Grading” και δείνει επίσης τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να συµπληρώσει στη βαθµολόγηση και σχόλια για τον εκάστοτε 

µαθητή. Επίσης, ο εκπαιδευτικός µπορεί να προσαρµόσει τον τρόπο βαθµολόγησης 

των µαθητών όπως ο ίδιος επιθυµεί (πως κατανέµονται οι βαθµοί, βαθµολογία µε 

γράµµατα ή αριθµούς κτλ) (https://codehs.com). 

Επιπλέον, στην περίπτωση που το CodeHS χρησιµοποιείται από το σύνολο κάποιων 

σχολείων µιας περιοχής τότε στον κεντρικό admin δίνεται η δυνατότητα να βλέπει τις 

βαθµολογίες, τους µέσους όρους αλλά και λοιπά στατιστικά στοιχεία για κάθε 

σχολείο της περιοχής ξεχωριστά (https://codehs.com). 

Μια ακόµη σηµαντική παροχή του CodeHS προς τον εκπαιδευτικό είναι ότι παρέχει 

βοήθεια σε οποιαδήποτε απορία µπορεί να έχει αυτός, είτε έχει να κάνει µε το 

µάθηµα είτε µε την ίδια την πλατφόρµα, µέσω live chat, ανώνυµα και άµεσα (Cooper, 

Grover, Pea & Bookey, 2014). 
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Γενικότερα το CodeHS είναι ένα πλήρες διαχειριστικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό 

και την τάξη του αφού του δίνει τη δυνατότητα ελέγχου προόδου των µαθητών 

ξεχωριστά, άµεση και αυτοµατοποιηµένη βαθµολόγηση (την οποία µπορεί και να µην 

τη  χρησιµοποιήσει), πλάνα µαθήµατος και µια µεγάλη online κοινότητα από την 

οποία µπορεί να βοηθηθεί αλλά και να αντλήσει ή να δώσει ο ίδιος θέµατα και 

ασκήσεις που έχουν φτιαχτεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της online 

κοινότητας του CodeHS (https://codehs.com). 

 

4.6.3. Εµπειρία του µαθητή 

Σύµφωνα µε τα εκπαιδευτικά πρότυπα που ακολουθεί, το CodeHS έχει εφτά στόχους 

για τους µαθητές: α) να καταρτίζουν στόχους µάθησης και να συµµετέχουν ενεργά 

στην εκπαίδευσή τους, β) να µάθουν να κατανοούν τα δικαιώµατα και τις ευθύνες 

που έχουν µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (ψηφιακοί πολίτες), γ) να 

κατανοούν, να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τις αξιόπιστες online πληροφορίες, 

δ) να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επίλυσης προβληµάτων, ε) να είναι σε θέση 

να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούν στρατηγικές για την επίλυση προβληµάτων, 

στ) να µπορούν να εκφραστούν συνοπτικά και µε σαφήνεια µέσω των ψηφιακών 

µέσων και ζ) να κατανοούν τις διαφορετικές απόψεις και να συνεργάζονται µε τους 

υπόλοιπους µαθητές για την επίτευξη κοινών στόχων (Padlipsky, 2018). 

Ένα επιπλέον είδος µαθηµάτων που παρέχεται στους µαθητές και είναι άξιο 

αναφοράς είναι αυτό της κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) που περιέχουν από 

δηµιουργία λογαριασµών σε e-mail και κοινωνικά δίκτυα, αναζήτηση πληροφοριών 

στον ιστό µέχρι και τα βήµατα που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που πέσουν 

θύµατα διαδικτυακού bullying (Padlipsky, 2018). 

Ένας µαθητής χωρίς προηγούµενο προγραµµατιστικό υπόβαθρο κι εµπειρία θα 

δυσκολευτεί να δηµιουργήσει ένα έργο από την αρχή (Remshagen κ.α., 2018) γι΄αυτό 

και το CodeHS παρέχει και τo offline υλικό (Padlipsky, 2018) αλλά και µέσω της 

πλατφόρµας Kodable, η οποία προηγείται στις ηλικιακές οµάδες ώστε να 

προετοιµάσει κατάλληλα τους µαθητές. 

Σηµαντική είναι η βοήθεια που παρέχεται στους µαθητές από τα άµεσα και 

αυτοµατοποιηµένα feedbacks της πλατφόρµας κατά τη διάρκεια επίλυσης µιας 

άσκησης. Οι άµεσες οπτικές ανατροφοδοτήσεις βοηθάνε τους µαθητές στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων της αποσφαλµάτωσης (debugging) και της επίλυσης 

προβληµάτων (https://codehs.com). 
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4.7. Hopscotch 

 

 
 

Οργανισµός: Hopscotch Technologies 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: 16 Απριλίου 2013 

URL: https://www.gethopscotch.com	  

Open Source Code: - 

Γλώσσα προγραµµατισµού: Hopscotch 

Λειτουργικό Σύστηµα: iOS (iPad, iPhone, iPod touch) 

Κόστος: Freeware ή συνδροµή (σχολική έκδοση), µηνιαία (7,99$) ή ετήσια (79,99$), 

µε κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Οι επιπλέον δυνατότητες είναι: α) πρόσβαση σε 

εξιδικευµένα βίντεο εκπαίδευσης (tutorials), β) δυνατότητα δηµιουργίας χαρακτήρων 

µέσω της ζωγραφικής ή εισαγωγής τους από εικόνες στον υπολογιστή για χρήση στα 

υπό δηµιουργία παιχνίδια, γ) δυνατότητα δηµιουργίας προσαρµοσµένων ονοµάτων 

και κωδικών πρόσβασης και δ) ειδικό ταµπλό διαχείρισης τάξης για τον εκπαιδευτικό 

για καλύτερο έλεγχο των λογαριασµών και της προόδου των µαθητών. 

Γλώσσα: Αγγλικά, απλοποιηµένα Κινέζικα, Ισπανικά 

 

4.7.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το Hopscotch είναι µια εφαρµογή που υποστηρίζεται µόνο από τα συστήµατα iOS 

(Ching, Hsu & Baldwin, 2018· Hill, 2015· Sung, Choi & Black, 2017) και η οποία 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη παιχνιδιών, ιστοριών και κινουµένων σχεδίων, από 

τον χρήστη, µε τη χρήση οπτικών µπλοκ (visual programming) (Ching κ.α., 2018· 

Hill, 2015· Lamb, 2015· Mugayitoglu & Kush, 2017· Sung κ.α., 2017). Η γλώσσα 

προγραµµατισµού του (Hopscotch) είναι εµπνευσµένη από τη Scratch (Lamb, 2015· 

Mugayitoglu & Kush, 2017· Sung κ.α., 2017) και είναι µια από τις πρώτες οπτικές 

γλώσσες που βασίζονται σε tablet και συσκευές αφής (Lamb, 2015· Manches & 

Plowman, 2015· Mugayitoglu & Kush, 2017). Η λογική της ύπαρξης του µόνο σε 

συσκευές αφής πηγάζει από την λειτουργία του οπτικού προγραµµατισµού στον 

οποίο η δακτυλογράφηση είναι ελάχιστη και ο κώδικας χτίζεται µε drag-and-drop 

(Hill, 2015). 
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Το Hopscotch επιχειρεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών δηµιουργώντας µια 

απλούστερη και γραφιστικά όµορφη έκδοση µιας εφαρµογής προγραµµατισµού. 

Παρέχει ένα συνδυασµό απτών και γραφικών εργαλείων προγραµµατισµού για την 

προσέλκυση της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας (Sung κ.α., 2017). 

Η διεπαφή του (Εικόνα 6) είναι απλοϊκή, φιλική προς τον χρήστη και παρόµοια µε 

αυτή της Scratch, δηλαδή λειτουργεί µε µεταφορά των µπλοκ προγραµµατισµού από 

την εργαλειοθήκη στο κέντρο επεξεργασίας (Fryer, 2013· Mugayitoglu & Kush, 

2017· Sung κ.α., 2017) για τη δηµιουργία στοιβαγµένων (stackable) δοµών 

προγραµµατισµού (Sung κ.α., 2017). Στο κέντρο επεξεργασίας, όπου καλύπτει τα 2/3 

από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, ο χρήστης µπορεί να τοποθετήσει και τα 

αντικείµενά του, τα οποία µπορεί να ονοµατοδοτήσει ενώ ταυτόχρονα εµφανίζεται κι 

ένα πλέγµα (grid) όπου ο χρήστης βλέπει τη θέση του αντικειµένου του στην οθόνη 

του τελικού του προγράµµατος (Fryer, 2013). Οι χαρακτήρες - αντικείµενα που 

χρησιµοποιούνται στο Hopscotch λειτουργούν είτε µε προκαθορισµένα σενάρια που 

έχει ήδη έτοιµα η εφαρµογή είτε αντιδρώντας στον κώδικα που δηµιουργεί ο 

χρήστης. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει κι ένα κουµπί αναπαραγωγής µε το 

οποίο ο χρήστης µπορεί να µεταβεί σε δεύτερη οθόνη όπου εκτελείται το πρόγραµµα 

και µπορεί να δει την κίνηση των χαρακτήρων του (Sung κ.α., 2017). 

 

 
Εικόνα 6. Η διεπαφή του Hopscotch (Freyer, 2013) 
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H γλώσσα Hopscotch λειτουργεί µε τη µέθοδο drag-and-drop και προσφέρει πολλές 

δυνατότητες µάθησης στον χρήστη όπως τις βασικές έννοιες και τη λογική του 

προγραµµατισµού, τις µεταβλητές, τις δοµές ελέγχου (π.χ. if-then-else), τη 

δηµιουργία βρόγχων και τις δυνατότητες εισόδου / εξόδου µεταξύ πολλών άλλων 

πραγµάτων (Fryer, 2013· Kozuh, Krajnc, Hadjileontiadis & Debevc, 2018). Τα µπλοκ 

κώδικα που χρησιµοποιούνται είναι πολύχρωµα, ώστε να είναι ευχάριστα στους 

νεαρούς χρήστες του, και µε τα οποία µπορούν να δηµιουργηθούν από πολύ απλά 

µέχρι πολύ σύνθετα προγράµµατα. Για τη σωστή εκτέλεση όµως, προϋποθέτει ότι ο 

χρήστης γνωρίζει κάποια βασικά στοιχεία προγραµµατισµού (Mugayitoglu & Kush, 

2017). Τα µπλοκ είναι χωρισµένα σε κατηγορίες παρόµοιες µε αυτές του Scratch στα 

αριστερά της οθόνης (Fryer, 2013). 

Ως προς το κόστος του, το Hopscotch, πέρα από την µηνιαία ή ετήσια συνδροµή του 

(σχολικές εκδόσεις) (Lamb, 2015), έχει και κάποιες in-app αγορές όπως αυτές 

επιπλέον χαρακτήρων ο οποίοι κοστολογούνται στα 0,99$ (Mugayitoglu & Kush, 

2017). Επίσης, για να στελεχωθεί µια τάξη µε iPads το κόστος είναι πολύ µεγάλο και 

σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν  υποστηριχθεί κατάλληλα από τους ανώτερους 

του, µπορεί τα έξοδα για την αγορά τους να αποβούν αναίτια (Sung κ.α., 2017). 

 

4.7.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το Hopscotch παρέχει βίντεο εκµάθησης για την τάξη αλλά µόνο τα αρχικά tutorials 

είναι προσβάσιµα στην ελεύθερη έκδοσή του (Ching κ.α., 2018). Επίσης, προσφέρει 

ένα αναλυτικό πρόγραµµα για τον εκπαιδευτικό όχι µόνο για την επιστήµη της 

πληροφορικής αλλά και για άλλα µαθήµατα που µπορούν να δουλευτούν µέσα στην 

τάξη µε το Hopscotch όπως είναι τα µαθηµατικά, η φυσική και οι κοινωνικές µελέτες 

(https://www.gethopscotch.com). 

Το Hopscotch προσφέρει και µια άµεση συνεργασία µε το Scratch κάνοντας τη 

µετάβαση από το δεύτερο στο πρώτο πολύ οµαλή κι εύκολη. Αυτό γίνεται γιατί το 

Hopscotch προσφέρει πιο προηγµένη κωδικοποίηση από το Scratch. Μπορούν να 

εισαχθούν προγράµµατα που έχουν δηµιουργηθεί µε Scratch και να γίνει σύγκριση 

και προτάσεις για την οικοδόµηση νέων ιδεών µπλοκ προς µπλοκ 

(https://www.gethopscotch.com). 

Η εφαρµογή προσφέρει επίσης κι ένα πολύ χρήσιµο διαχειριστικό εργαλείο, για την 

τάξη, στον εκπαιδευτικό. Στην ελεύθερη έκδοση της µπορεί να δηµιουργηθεί µια 

ηλεκτρονική τάξη όπου µπορεί ο εκπαιδευτικός να εισάγει τους µαθητές του. Στην 
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επί πληρωµή έκδοση αναβαθµίζεται σε ένα διαχειριστικό εργαλείο όπου ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να ελέγξει πλήρως την πρόοδο του κάθε µαθητή βλέποντας 

λεπτοµέρειες για τον κάθε ένα ξεχωριστά (https://www.gethopscotch.com). 

Τα παιχνίδια και γενικά οι δηµιουργίες του Hopscotch µπορούν να εκτελεστούν σε 

διαδικτυακά blogs οπότε ο εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει µια δική του 

κοινότητα µε τους µαθητές του στο διαδίκτυο (Fryer, 2013). Με αυτό τον τρόπο 

µπορεί να αυξήσει το κίνητρο στους µαθητές αφού οι δηµιουργίες τους γίνονται 

προσβάσιµες σε όλους και ταυτόχρονα να ελέγχει τι ανεβάζουν οι µαθητές του. 

 

4.7.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το Hopscotch είναι µια εφαρµογή αφής, µε φιλικό περιβάλλον και προδοµηµένα 

µπλοκ προγραµµατισµού. Η διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να 

είναι ευκολότερη µε αυτό τον τρόπο σε σχέση µε εφαρµογές του υπολογιστή όπου το 

κλικ και κράτηµα του ποντικιού µπορεί να τους δυσκολέψει συγκριτικά µε το 

σύρσιµο µε το δάχτυλο σε µια οθόνη (Hill, 2015· Mugayitoglu & Kush, 2017). Η πιο 

άµεση διεπαφή που χρησιµοποιεί, καθιστά το Hopscotch, καταλληλότερο για τα 

παιδιά των µικρότερων ηλικιών (Manches & Plowman, 2015) ενώ είναι και ιδιαίτερα 

χρήσιµο για παιδιά χωρίς προηγµένες ικανότητες ανάγνωσης και δακτυλογράφησης 

(Lamb, 2015). 

Επιπλέον, η εξοικίωση των µαθητών µε τον οπτικό προγραµµατισµό επιτυγχάνεται 

και µε έναν πιο παιχνιδιάρικο τρόπο αφού εκτός από το σύρσιµο του δακτύλου τα 

µπλοκ µπορούν να εκτελεστούν και µε άλλους τρόπους όπως κουνώντας το iPad, 

χτυπώντας την οθόνη, δίνοντας του µια κλίση (Fryer, 2013· Mugayitoglu & Kush, 

2017), αλληλεπιδρώντας µε ένα άλλο αντικείµενο (π.χ. σύγκρουση) ή εντοπίζοντας 

κάποιο ηχητικό σήµα. Οι δυνατότητες αυτές, στο τελικό αποτέλεσµα µπορούν να 

δώσουν έξτρα κίνητρα και ιδέες στους µαθητές (Fryer, 2013). 

Όπως και σε άλλες εφαρµογές που χρησιµοποιούν τον οπτικό προγραµµατισµό έτσι 

κι εδώ υπάρχουν δυο πλεονεκτήµατα. Πρώτον, επιτρέπει σε µαθητές που έχουν 

χαµηλότερο επίπεδο και µικρή εµπειρία να αναπτύξουν σχετικά εύκολα τις 

απαιτούµενες δεξιότητες και να συνεχίσουν να µαθαίνουν χωρίς να χάσουν το 

κίνητρό τους (Kozuh κ.α., 2018· Sung κ.α., 2017). Επίσης, είναι κατάλληλο για µια 

ευρεία ηλικιακή γκάµα χωρίς να αφήνει εκτός τους µεγαλύτερους σε ηλικία µαθητές 

(Kozuh κ.α., 2018). 
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Η ανάπτυξη κινουµένων σχεδίων και παιχνιδιών από τους µαθητές, είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο και για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης (Ching κ.α., 2018· Lamb, 

2015· Sung κ.α., 2017) και την κατανόηση των εννοιών προγραµµατισµού (Sung 

κ.α., 2017) µέσω της εφαρµογής της λογικής και της κριτικής σκέψης κατά τη 

δηµιουργία (Lamb, 2015· Sung κ.α., 2017). Αυτό, βέβαια, εξαρτάται και από το 

επίπεδο πολυπλοκότητας των υπολογιστικών τεχνικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

Ακόµα µε αυτόν τον τρόπο διδάσκονται και τη δεξιότητα της επίλυσης προβληµάτων 

δοκιµάζοντας διαφορετικούς τρόπους προγραµµατισµού κι επανάληψης των 

δηµιουργιών τους (Ching κ.α., 2018). 

Στην έρευνά τους οι Sung, Choi και Black (2016) διαπίστωσαν ότι το Hopscotch 

βοηθάει τους µαθητές στην ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µέσω µιας 

ακολουθίας, καθορισµό των αιτιών ενός προβλήµατος για διάφορες πτυχές του, 

αξιολογώντας εναλλακτικές λύσεις και προβλέποντας την κατάληξη µε βάση την 

προτεινόµενη λύση (Sung κ.α., 2017).  

Στις δηµιουργίες τους οι µαθητές µπορούν, εκτός από τους έτοιµους χαρακτήρες που 

προσφέρει το Hopscotch, να σχεδιάσουν τους δικούς τους, να προσθέσουν έτοιµες 

εικόνες ή και να χρησιµοποιήσουν emojis απο το πληκτρολόγιο ως χαρακτήρες 

(Fryer, 2013). 

Ακόµα, οι µαθητές µπορούν να ανεβάσουν τις δηµιουργίες τους στο διαδίκτυο, οι 

οποίες γίνονται προσβάσιµες σε όλη την κοινότητα του Hopscotch. Όλες οι 

µεταφορτωµένες δηµιουργίες µπορούν να κατέβουν στον υπολογιστή οποιουδήποτε 

µαθητή-χρήστη ο οποίος µπορεί να τις παραλλάξει ή να τις βελτιώσει (Ching κ.α., 

2018· Mugayitoglu & Kush, 2017). Επίσης, µπορούν απλά να δοκιµάζουν τις 

εφαρµογές, να αφήσουν σχόλια για αυτές και να συνδεθούν µε άλλους χρήστες 

(Mugayitoglu & Kush, 2017). Η εφαρµογή όµως παρέχει και ασφάλεια στους 

µαθητές αφού όταν ανεβάζουν κάτι, ελέγχεται η ηλικία τους και στην περίπτωση που 

ο µαθητής είναι µικρότερος των 13 η αποστολή του προγράµµατός τους µπορεί να 

γίνει µόνο µε e-mail στους χρήστες που επιθυµεί ο ίδιος (π.χ. ο δάσκαλος ο οποίος θα 

το ανεβάσει στην διαδικτυακή κοινότητα) (Fryer, 2013). Τέλος, το Hopscotch, 

διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις ασφαλείας: α) COPPA, β) iKeepSafe και γ) 

KidsSafeSeal (https://www.gethopscotch.com). 
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4.8. Kodable 

 
Οργανισµός: SurfScore, Inc 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: 26 Νοεµβρίου 2012 

URL: https://www.kodable.com	  

Open Source Code: - 

Γλώσσα προγραµµατισµού: JavaScript, Swift 

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows, macOS, Linux, Android, iOS 

Κόστος: Freeware όπου παρέχεται το starter kit µαθηµάτων και παιχνιδιών, 

πρόσβαση του εκπαιδευτικού στο διδακτικό, υποστηρικτικό υλικό και απεριόριστες 

άδειες για λογαριασµούς µαθητών. Η premium έκδοση για σχολεία κοστίζει 1250$ 

ανά έτος και περιέχει επιπλέον όλα τα παιχνίδια και τα µαθήµατα, διαχειριστικό 

εργαλείο τάξης και λεπτοµερείς αναφορές προόδου και χρήσης. Με επιπλέον χρέωση 

750$, το σχολείο αποκτά πρόσβαση σε 80+ πλάνα µαθήµατος για την Κ-5, βασικές 

ενότητες για αρχάριους και προχωρηµένες ενότητες µε χρήση JavaScript και Swift 

για έµπειρους µαθητές, επιπλέον µαθήµατα που καλύπτουν ροµποτική, ELA κ.α. και 

έξυπνο ασφαλή συγχρονισµό σε µια ενιαία σύνδεση. 

Επίσης υπάρχει και η έκδοση για γονείς µε µηνιαία χρέωση 6,99$ ή ετήσια 59,99$. Σε 

αυτή περιλαµβάνονται επίπεδα επισκόπησης, υλικό για γονείς, δυνατότητα 

δηµιουργίας τεσσάρων προφίλ, προχωρηµένα επίπεδα, εισαγωγή στη JavaScript, 

απεριόριστο δηµιουργικό περιεχόµενο, δυνατότητα δηµιουργίας από το παιδί δικού 

του παιχνιδιού και δυνατότητα συλλογής όλων των βραβείων.  

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

4.8.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το Kodable είναι ένα πλήρες πρόγραµµα σπουδών στο οποίο οι µαθητές µαθαίνουν 

να σκέφτονται σαν προγραµµατιστές έως και να γράφουν σε JavaScript. 

Ευθυγραµµίζεται µε τα πρότυπα της προσχολικής εκπαίδευσης, ακολουθεί όµως έναν 

χάρτη πορείας για την ανάπτυξη των µαθητών µέχρι και την δευτεροβάθµια σε 
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συνεργασία µε το CodeHS. Παρέχει εύκολη παρακολούθηση µε επίκεντρο τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα ενώ δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις πληροφορικής 

(https://www.kodable.com). Είναι ιδανικό για µαθητές νηπιαγωγείου αλλά και των 

πέντε πρώτων τάξεων του δηµοτικού (Fokides, 2017· Pila, Alade, Sheehan, 

Lauricella & Wartella, 2018) γιατί είναι απλό στη χρήση και χρησιµοποιεί στοιχεία 

παιχνιδιού (Fokides, 2017). Είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να βοηθάει στη σταδιακή 

µετάβαση των νεαρών χρηστών του από τα σύµβολα στον γραπτό κώδικα όσο πιο 

εύκολα γίνεται (https://www.kodable.com). 

Το Kodable συνδυάζει το παιχνίδι, τη διασκέδαση και τα πολύχρωµα γραφικά για να 

κερδίσει την προσοχή του µαθητή (Fokides, 2017· Gedik κ.α., 2017). Χρησιµοποιεί 

ένα drag-and-drop περιβάλλον µε βέλη κατεύθυνσης σαν εντολές. Σε κάθε επίπεδο 

εµφανίζεται ένας χνουδωτός (fuzz) χαρακτήρας στην άκρη ενός λαβυρίνθου και ο 

χρήστης πρέπει να τον µετακινήσει έως την άλλη άκρη χρησιµοποιώντας και 

τοποθετώντας τα κατάλληλα βέλη (Fokides, 2017· Gedik κ.α., 2017· Pila κ.α., 2018) 

µε επιπλέον στόχο να µαζέψει όσα περισσότερα νοµίσµατα µπορεί (Fokides, 2017). 

Σκοπός είναι στο τέλος κάθε λαβυρίνθου ο µαθητής να µάθει για την αλληλουχία, 

τους βρόγχους και τις συνθήκες. Στην ουσία µέσω της δοµηµένης εφαρµογής 

παιχνιδιού οι µαθητές αποκτούν θεµελιώδεις δεξιότητες κωδικοποίησης (Pila κ.α., 

2018). 

Η οθόνη παιχνιδιού (Εικόνα 7) χωρίζεται σε δυο µέρη, στη γραµµή εντολών στο 

επάνω µέρος και στον λαβύρινθο που υπάρχει από κάτω και καλύπτει το µεγαλύτερο 

µέρος. Στο δεξί µέρος της γραµµής εντολών υπάρχουν κενά τετράγωνα για την 

απόθεση των βελών όπου ο περιορισµένος αριθµός τους υποδηλώνουν και πόσες 

κινήσεις έχει ο χρήστης για να ολοκληρώσει το πρόγραµµα. Στο κέντρο υπάρχουν 

δυο κουµπιά, ένα για να τρέξει το πρόγραµµα κι ένα για να σταµατήσει ενώ στα δεξιά 

υπάρχουν τα βέλη και κάποια επιµέρους στοιχεία, όπως χρωµατιστά τετράγωνα, όπου 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να κατασκευαστεί το πρόγραµµα (Fokides, 2017). 

Στη νέα έκδοση η γραµµή εντολών έχει µεταφερθεί στο κάτω µέρος και τα δυο 

κουµπιά της το ένα που είναι για να τρέξει το πρόγραµµα έχει µεταφερθεί στα 

αριστερά της γραµµής ενώ το στοπ έχει µεταφερθεί επάνω και δεξιά από τη γραµµή. 
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Εικόνα 7. Στιγµιότυπο οθόνης ενός λαβυρίνθου στο Kodable 

 

Το στοιχείο της απλότητας αλλά και της χρήσης βελών αντί για εντολές είναι στη 

φιλοσοφία του να µπορεί να κατανοηθεί και να χρησιµοποιηθεί και από µαθητές που 

δεν έχουν την αγγλική ως µητρική γλώσσα (Fokides, 2017). 

 

4.8.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το Kodable παρέχει στον εκπαιδευτικό πλήρη σετ σχεδίων µαθήµατος και 

εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού για το µάθηµά του ταυτόχρονα µε πολλά 

επίπεδα για την άσκηση των µαθητών της τάξης στη χρήση των εννοιών του 

προγραµµατισµού (Fokides, 2017). Η εκπαιδευτική βιβλιοθήκη του Kodable συνεχώς 

µεγαλώνει κι έτσι οι πηγές για τον εκπαιδευτικό είναι πάρα πολλές 

(https://www.kodable.com). 

Παρέχονται επίσης, εκπαιδευτικά βίντεο και διαλέξεις για την εκπαίδευση του ίδιου 

του εκπαιδευτικού για κάθε διαφορετικό τοµέα του Kodable. Υπάρχουν βίντεο και 

για αρχάριους εκπαιδευτικούς αλλά και περισσότερο έµπειρους στην πληροφορική 

και τον προγραµµατισµό (https://www.kodable.com). 

Από τα πιο σηµαντικά στοιχεία όµως για τον εκπαιδευτικό είναι η ύπαρξη 

διαχειριστικού εργαλείου τάξης. Μέσα από την πλατφόρµα, ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να οργανώσει την τάξη του και ποια παιχνίδια και ποιες ενότητες είναι ανοιχτές προς 

επίλυση. Επίσης, µπορεί να έχει αναλυτικές αναφορές και στατιστικά για την 

πρόοοδο του κάθε µαθητή, σε ποια σηµεία δυσκολεύτηκε και πόσο χρόνο αφιέρωσε 
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σε κάθε ενότητα και παιχνίδι, όπως και να δει, αντίστοιχα, το γενικό σύνολο της 

τάξης του (https://www.kodable.com). 

 

4.8.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το Kodable είναι µια διασκεδαστική κι ευχάριστη πλατφόρµα για τους µαθητές 

εξαιτίας των χαρακτηριστικών παιχνιδιού που έχει (Fokides, 2017). Τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά που έχει, όπως τα σύµβολα οδηγιών, η απλοποιηµένη σύνταξη, η 

άµεση εφαρµογή των οδηγιών και η δυνατότητα µεταφοράς των παραδειγµάτων 

προγραµµατισµού στην πραγµατικότητα καθιστούν το Kodable κατάλληλο για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών (Gedik κ.α., 2017). Επίσης, τα γραφικά και η 

εµφάνιση του είναι ευχάριστα για τους µαθητές και των δυο φύλων κάνοντας το µε 

αυτό τον τρόπο περισσότερο ελκυστικό στα παιδιά. Τα γραφικά του ωστόσο, δεν 

είναι στοιχείο που αλλάζει την εµπειρία χρήσης από τους µαθητές (Pila κ.α., 2018). 

Τα επίπεδα του Kodable είναι κλιµακούµενης δυσκολίας χωρίς να έχουν µια ενιαία 

και µοναδική σωστή λύση. Αυτό που αυξάνει περισσότερο το κίνητρο του µαθητή 

είναι η συλλογή κερµάτων ή αστεριών κάθε επιπέδου τα οποία µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για το ξεκλείδωµα νέων χαρακτήρων. Επιπλέον, ο µαθητής µπορεί 

και παρακολουθεί συνεχώς κι εύκολα την πρόοδο του γιατί µπορεί κι ελέγχει συνεχώς 

αν το πρόγραµµά του εκτελείται σωστά και να διορθώσει επιτόπου τυχόν λάθη. Αυτή 

η δυνατότητα τού δίνει µεγαλύτερο έλεγχο και περισσότερη αυτονοµία στη 

διαδικασία εκµάθησης (Fokides, 2017).  

Το Kodable µπορεί να αποτελείται από µίνι παιχνίδια αλλά µαθαίνει στους µαθητές 

τις βασικές ιδέες του προγραµµατισµού µε πολύ αποτελεσµατικό τρόπο. Σε έρευνά 

τους µε µαθητές, οι Pila, Alade, Sheehan, Lauricella και Wartella (2018) είδαν τους 

συµµετέχοντες να ανεβάζουν το επίπεδό τους στους λαβυρίνθους του Kodable 

ύστερα από τα µαθήµατα που πήραν µέσω αυτού. Στον αντίποδα όµως, αν και 

περνάει τη λογική των αρχών του προγραµµατισµού, το Kodable δεν δίνει στους 

µαθητές να κατανοήσουν την έννοια της κωδικοποίησης (Pila κ.α., 2018). Ακόµα, η 

χρήση του παιχνιδιού από το Kodable, µπορεί να δηµιουργήσει και µια αρνητική 

κατάσταση. Σε περίπτωση που ο µαθητής δεν µπορεί να περάσει κάποιο επίπεδο είναι 

δυνατόν να τον κάνει να βαρεθεί και να µη θέλει να ασχοληθεί άλλο µε την εφαρµογή 

(Gedik κ.α., 2017). 

Επίσης, στην έρευνά του ο Fokides (2017) παρατήρησε ότι οι µαθητές δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν περισσότερο την έννοια των συνθηκών (if / then) µε µεγαλύτερη 
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δυσκολία να αποτελούν οι εµφολευµένες συνθήκες. Υπογραµµίζει όµως ότι για κάτι 

τέτοιο µπορεί να ευθύνεται και η ηλικία που έχουν οι µαθητές (Fokides, 2017). 

Ακόµα, οι Karadeniz, Samur και Ozden (2014) παρητήρησαν και δυσκολία των 

µαθητών στην αντίληψη της λογικής των βρόγχων (Karadeniz, Samur & Ozden, 

2014). Και οι δυο αυτές θέσεις επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Gedik, Cetin 

και Koca (2017) (Gedik κ.α., 2017). 

Το Kodable µπορεί να αυξήσει και τη συνεργατικότητα µέσα στην τάξη αφού οι 

µαθητές µπορούν να πάρουν βοήθεια από τους συµµαθητές τους σε περίπτωση που 

«κολλήσουν» σε κάποιο επίπεδο. Όµως κι εδώ παρατηρείται ότι οι µαθητές που 

βοηθούν δίνουν έτοιµη τη λύση, αφού είναι παιχνίδι κι έχουν ήδη περάσει αυτό το 

επίπεδο, χωρίς να ψάξουν µαζί µε τον συµµαθητή τους το λάθος και να τον 

βοηθήσουν στην ολοκληρωτική κατανόησή του. Όµως, πέρα από τη 

συνεργατικότητα, η τόσο ξεκάθαρη δοµή παιχνιδιού κι επιβράβευσης που έχει, 

µπορεί να δηµιουργήσει ανταγωνισµό µέσα στην τάξη (Gedik κ.α., 2017). 

Τέλος, ένα σηµαντικό στοιχείο του Kodable είναι ότι ο µαθητής µπορεί να δουλέψει 

και εκτός σχολείου στο σπίτι του. Σε αυτή την περίπτωση και οι γονείς µπορούν να 

έχουν λογαριασµό και να ελέγχουν την πρόοδο του παιδιού. Επίσης η πλατφόρµα 

δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια να δουλέψει σε αυτήν, ακόµα κι αν δεν 

διδάσκεται στο σχολείο, παρέχοντας διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους για τους 

γονείς (https://www.kodable.com). 

 

4.9. MIT App Inventor 

 

 
Οργανισµός: Massachusetts Institute of Technology (MIT), MIT Media Lab, MIT 

Computer Science and Artificial Intelligence Lab 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: 15 Δεκεµβρίου 2010 (ως App Inventor), 

Mάρτιος 2012 (ως MIT App Inventor) 

URL: http://appinventor.mit.edu 

Open Source Code: https://github.com/mit-cml/appinventor-sources 

Γλώσσα προγραµµατισµού: Java, Kawa, Scheme 
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Λειτουργικό Σύστηµα: Java (App Inventor) & Windows, macOS, Linux (App 

Inventor 2). Το τελικό παράγωγο του είναι ένα Android App. 

Κόστος: Freeware 

Γλώσσα: 12 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κορεάτικα, Ολλανδικά, 

Πορτογαλικά, Πορτογαλικά της Βραζιλίας, Ρωσικά, Σουηδικά, παραδοσιακά 

Κινέζικα και απλοποιηµένα Κινέζικα) 

 

4.9.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το MIT App Inventor είναι ένα περιβάλλον οπτικού προγραµµατισµού (visual 

programming environment) µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να αναπτύξει εφαρµογές 

για smartphones της πλατφόρµας Android (Grover & Pea, 2013b). Μέσα στους 

πρώτους 18 µήνες κυκλοφορίας της εφαρµογής, το AI προσέλκυσε περισσότερους 

από 2 εκατοµύρια εγγεγραµένους χρήστες εκ των οποίων οι 40.000 ήταν ενεργοί σε 

εβδοµαδιαία βάση (Papadakis, Kalogiannakis, Orfanakis & Zaranis, 2014). Μέχρι το 

2017 το ΑΙ είχε σχεδόν 3 εκατοµύρια ενεργούς χρήστες από 195 διαφορετικές χώρες 

ενώ είχαν δηµιουργηθεί µε αυτό περισσότερα από 7 εκατοµύρια applications (Ruan, 

Patton & Tissenbaum, 2017). 

Η εφαρµογή βασίζεται στον προγραµµατισµό µε µπλοκ (block programming) ο 

οποίος στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων προγραµµατισµού του χρήστη αλλά 

και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης του προγραµµατισµού. Αυτό θέλει να το πετύχει 

απλοποιώντας τις προγραµµατιστικές έννοιες µέσω των οπτικών διαισθητικών µπλοκ. 

Ο σχεδιασµός των οπτικών µπλοκ σε αυτά τα περιβάλλοντα καθιστούν ευκολότερη 

τη ροή της λογικής και του προγραµµατισµού στους νεαρούς µαθητές (Ruan κ.ά., 

2017). 

Η διεπαφή του ΑΙ αποτελείται από τρία διαφορετικά µέρη: τον σχεδιαστή (designer) 

(Εικόνα 8), τον block editor (Εκόνα 9) και τον εξοµοιωτή (emulator) ο οποίος 

χρειάζεται µόνο αν ο χρήστης δουλεύει σε υπολογιστή και δεν κάνει δοκιµή 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο (Papadakis κ.ά., 2014). Στον σχεδιαστή ο χρήστης 

µπορεί να διαµορφώσει και να τροποποιήσει τη διάταξη των στοιχείων της οθόνης 

του, όπως π.χ. ένα text box, ενώ στον block editor αποκτά πρόσβαση σε 

συγκεκριµένα µπλοκ προγραµµατισµού που θα δώσουν “ζωή” στην εφαρµογή (Ruan 

κ.ά., 2017). 
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Εικόνα 8. Στιγµιότυπο οθόνης της διεπαφής του σχεδιαστή του App Inventor 2 

 

 
Εικόνα 9. Στιγµιότυπο οθόνης της διεπαφής του block editor του App Inventor 2 

 

Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί το AI είναι η blockly και τα µπλοκ 

µέσα στην εφαρµογή χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα ενσωµατωµένα 

µπλοκ (built-in blocks), τα οποία είναι διαθέσιµα προς χρήση σε ο,τιδήποτε φτιάχνει 

ένας µαθητής - χρήστης και χωρίζονται σε 8 κατηγορίες: τον έλεγχο (control), τη 

λογική (logic), τα µαθηµατικά (maths), το κείµενο (text), τις λίστες (lists), τα 

χρώµατα (colors), τις µεταβλητές (variables) και τις διαδικασίες (procedures). Η 

δεύτερη κατηγορία περιέχει µπλοκ συνιστωσών τα οποία ειδικεύονται σε συστατικά 

µέρη µιας εφαρµογής. Για παράδειγµα, αν επιθυµεί ο χρήστης να προσθέσει ένα text 



	   82	  

box στην εφαρµογή του, χρησιµοποιεί µπλοκ από τη δεύτερη κατηγορία (Ruan κ.ά., 

2017). 

 

4.9.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Η εγκατάσταση του ΑΙ δεν είναι τόσο απλή για τον εκπαιδευτικό διότι χρειάζεται 

Java. Αφού επαληθεύσει ότι η Java είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή που θέλει 

να περάσει το ΑΙ, τότε η εγκατάστασή του γίνεται αρκετά εύκολη. Οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για την προετοιµασία του συστήµατος και τη σωστή εκτέλεση του ΑΙ 

είναι σύνθετες όπως για παράδειγµα η επιπλέον εγκατάσταση του εξοµοιωτή 

(emulator) (Papadakis κ.ά., 2014). Η συγκεκριµένη δυσκολία λύθηκε µε την δεύτερη 

έκδοση του ΑΙ, App Inventor 2, η οποία βρίσκεται online και χρειάζεται έναν 

λογαριασµό google για να µπορέσει να τη χρησιµοποιήσει κάποιος 

(http://ai2.appinventor.mit.edu). 

Το ΑΙ έχει όλα τα συστατικά µιας πραγµατικής γλώσσας προγραµµατισµού κι 

επιτρέπει στην τάξη να δηµιουργεί εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

στην πραγµατικότητα. Η χρήση µπλοκ (visual programming) αντί γραπτής γλώσσας 

προγραµµατισµού βοηθάει την τάξη να µη µπλοκάρεται σε προβλήµατα που έχουν να 

κάνουν µε τη σύνταξη και συνεπακόλουθα τα παιδιά να µη βαριούνται (Morelli, de 

Lanerolle, Lake, Limardo, Tamochu & Uche, 2010). Το AI, επίσης, επιτρέπει το 

χτίσιµο πολύ ισχυρών εφαρµογών αφού δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας 

εφαρµογών που κάνουν χρήση βάσεων δεδοµένων, εισερχώµενων SMS, 

ελληλεπίδρασης µε αισθητήρες τοποθεσίας και GPS, φωνητικής αναγνώρισης, 

σκανάρισµα barcodes κι επικοινωνίας µε web APIs (Perdikuri, 2014).  

Η δηµιουργία προγραµµάτων από το AI µόνο για Android συσκευές έχει το θετικό 

ότι µπορούν ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές να επικεντρωθούν µόνο στις δυνατότητες 

που έχει µια τέτοια συσκευή, χωρίς να πρέπει να βρουν τρόπους ώστε οι ίδιες 

δυνατότες να µεταφέρονται και σε άλλες συσκευές µε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήµατα (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής) προσδίδοντας µε αυτό τον τρόπο 

περισσότερη λειτουργικότητα στα τελικά προγράµµατα (Perdikuri, 2014).  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και κάποιων έτοιµων µαθηµάτων 

ώστε να οργανώσουν καλύτερα το δικό τους πλάνο µαθήµατος και να εισάγουν τους 

µαθητές στον προγραµµατισµό και την υπολογιστική σκέψη (Morelli κ.ά., 2010). 

Ένα αρνητικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα κατά την εκτέλεση του 

κώδικα να εµφανίζεται ποιο µπλοκ εκτελείται εκείνη τη στιγµή µε επακόλουθο σε 
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περίπτωση λάθους ο εκπαιδευτικός να πρέπει να ελέγξει όλο τον κώδικα (Papadakis 

κ.ά., 2014). Ακόµα ένα στοιχείο που µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες στο µάθηµα 

είναι η υποχρεωτική υπάρξη λογαριασµών Google από τους χρήστες του και η 

ύπαρξη ενός κεντρικού server ο οποίος κάποιες φορές αποτυγχάνει να 

πραγµατοποιήσει σύνδεση ή να καθυστερεί πολύ να απαντήσει (Perdikuri, 2014). 

 

4.9.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το ΑΙ είναι εύκολα προσβάσιµο από τους µαθητές οι οποίοι µπορούν να µάθουν πολύ 

γρήγορα να αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρµογές (Morelli κ.α., 2010· Perdikuri, 

2014). Μπορούν, επίσης, να δηµιουργούν τα δικά τους tutorials τα οποία µε τη σειρά 

τους µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το γεγονός πως 

οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα µέσα σε διάστηµα 2 εβδοµάδων να αρχίσουν να 

αναπτύσσουν και πιο σύνθετες εφαρµογές αποδεικνύει τη δύναµη και την 

προσβασιµότητα που έχει το ΑΙ (Morelli κ.ά., 2010). Επίσης, η δυνατότητα να 

µοιράζονται οι εφαρµογές των µαθητών µέσα από τη διαδικτιακή κοινότητα του AI 

και η επαναχρησιµοποίηση και µορφοποίηση του κώδικα από άλλους µαθητές δίνει 

κι ένα χαρακτήρα open source στην εφαρµογή (Perdikuri, 2014) ο διαµοιρασµός 

αυτός, όµως, δεν γίνεται το ίδιο εύκολα όπως συµβαίνει στο Scratch. Εκτός από την 

κοινότητα οι τελικές δηµιουργίες µπορούν να ανέβουν και στο επίσηµο App Store 

(Chatzinikolakis & Papadakis, 2014). 

Η εφαρµογή είναι εξίσου ενδιαφέρουσα και διδακτική τόσο για µαθητές µε κάποια 

εµπειρία στην πληροφορική όσο και για εκείνους που δεν έχουν εµπειρία. Αυτό 

συµβαίνει γιατί είναι εύκολα κατανοητό, µε ευχάριστο περιβάλλον καθώς επίσης 

επειδή χρησιµοποιεί στοιχεία τα οποία προσθέτουν επιπλέον ενδιαφέρον και κίνητρο 

στα παιδιά. Ένα χαρακτηριστικό που τους προσφέρει πρόσθετο ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός πως οι δηµιουργίες τους παίζουν στα smartphones µε αποτέλεσµα να είναι 

πιο “απτές” για τους µαθητές. Δηλαδή η µαθησιακή τους εµπειρία µεταφέρεται σε 

ένα καθηµερινό τους εργαλείο χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, τους επιτρέπει να 

κατασκευάζουν προγράµµατα για καταστάσεις πιο κοντινές στα καθηµερινά τους 

ενδιαφέροντα σε αντίθεση µε τη συµβατική διδασκαλία προγραµµατισµού (Grover & 

Pea, 2013b · Papadakis κ.ά., 2014· Perdikuri, 2014). Βέβαια, η δηµιουργία 

εφαρµογών που εκτελούνται µόνο σε συσκευές Android δεν είναι πάντα θετικό 

στοιχείο αφού κάποιοι µαθητές µπορεί να µην έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε µια 

τέτοια συσκευή (Perdikuri, 2014). 
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Η δοµή του ΑΙ είναι τέτοια ώστε να βοηθάει τους αρχάριους και µε λιγότερη εµπειρία 

µαθητές να επικεντρώνονται περισσότερο στη λύση του προβλήµατος που τους 

ζητείται και λιγότερο στη σύνταξη κώδικα (στα µπλοκ) (Chatzinikolakis & 

Papadakis, 2014· Morelli κ.ά., 2010· Papadakis κ.ά., 2014· Perdikuri, 2014). Η 

προσέγγιση διδασκαλίας του ΑΙ, δηλαδή, µέσω χρήση tutorials, η µελέτη κώδικα 

άλλων µαθητών και η προσαρµογή υπάρχοντος κώδικα προωθούν την 

επινοητικότητα, τη δηµιουργικότητα, την εµπιστοσύνη και την αυτονοµία, αξίες που 

όλοι οι εκπαιδευτικοί πρεσβεύουν και θέλουν να προωθούν (Morelli κ.ά., 2010). 

Ο δισδιάστατος (2D) χώρος, προσθέτει ακόµα ένα επίπεδο προσοχής στον µαθητή, 

στην οργάνωση και την παρακολούθηση των µπλοκ και τον τρόπο µε τον οποίο 

συνδέονται µεταξύ τους οι εντολές. Ο περιορισµός όµως που υπάρχει στα µπλοκ 

σηµαίνει ότι ο µαθητής δεν έχει την ίδια ελευθερία που θα είχε µε προγραµµατισµό 

µε κείµενο, ένας περιορισµός ο οποίος µπορεί να περιορίσει και την ανάπτυξη της 

υπολογιστικής σκέψης (Ruan κ.ά., 2017). 

Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Gestwicki και Ahmad, στην Indiana των Ηνωµένων 

Πολιτειών, για το Ball State University (2011) διαπίστωσαν ότι µε τη δηµιουργία 

οµάδων εξασφάλισαν καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των µαθητών ακόµα κι όταν 

ορισµένοι µαθητές ήταν περισσότερο δραστήριοι από κάποιους άλλους. Επίσης, 

υπήρξαν οµάδες που έκαναν συνταντήσεις κι εκτός τάξης, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα 

συνηθισµένο (Gestwicki & Ahmad, 2011). 

Λαµβάνοντας υπ’όψη λοιπόν, ότι το ΑΙ χρησιµοποιεί τόσο τη λογική σκέψη όσο και 

τις παραδοσιακές προγραµµατιστικές γλώσσες µέσω του block programming, 

αντιλαµβανόµαστε πως είναι ένα από τα βέλτιστα προγράµµατα για την ανάπτυξη της 

υπολογιστικής σκέψης στους νεαρούς µαθητές (Ruan κ.ά., 2017). Η ταχύτητα µε την 

οποία µαθαίνουν και ο ενθουσιασµός για τις προκλήσεις και το τελικό αποτέλεσµα 

αποδεικνύουν ότι το ΑΙ µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ καλά για την εκµάθηση 

προγραµµατισµού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και µεγαλώνοντας να τους είναι 

περισσότερο οικείος ο προγραµµατισµός (Morelli κ.ά., 2010). 

Παρά τα θετικά, έχει παρατηρηθεί κι ένα bug στον κάδο ανακύκλωσης της 

εφαρµογής. Έχει σηµειωθεί ότι κάποιες φορές δεν λειτουργεί σωστά µε αποτέλεσµα 

οι µαθητές να πρέπει να απενεργοποιήσουν τα κοµµάτια κώδικα που δεν θέλουν. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλα και περίπλοκα προγράµµατα 

δυσνόητα προς τους µαθητές και δύσκολα προς έλεγχο (Perdikuri, 2014). Τέλος δεν 

υπάρχει και η δυνατότητα undo (Chatzinikolakis & Papadakis, 2014). 
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4.10. Scratch 

 

 
Οργανισµός: Lifelong Kendergarten Group of MIT Media Lab 

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: 2002 (πρώτο πρωτότυπο), 15 Μαΐου 2007 

(Scratch 1.0 - η επίσηµη κυκλοφορία), 9 Μαΐου 2013 (Scratch 2.0) 

URL: https://scratch.mit.edu	  

Open Source Code: https://github.com/LLK/scratch-‐flash	  

Γλώσσα προγραµµατισµού: Squeak (Scratch 0.x, Scratch 1.x), ActionScript 

(Scratch 2.0) 

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows, macOS, Linux 

Κόστος: Freeware 

Γλώσσα: 74 γλώσσες (µεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά) 

 

4.10.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το Scratch είναι ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον για αρχάριους και θεωρείται ως 

το πρωταρχικό περιβάλλον για την εισαγωγή των παιδιών στον κόσµο του 

προγραµµατισµού (Papadakis κ.ά., 2014). Βασίζεται πάνω στις ιδέες της Logo αλλά 

αντικαθιστά τον γραπτό κώδικα µε µια προσέγγιση drag-and-drop, εµπνευσµένη από 

τα LogoBlocks και το EToys (Maloney, Peppler, Kafai, Resnick & Rusk, 2008). 

Χρησιµοποιεί ένα µίγµα πολυµέσων για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τους 

χρήστες να δηµιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες ή παιχνίδια όπως 

έτοιµα γραφικά, ήχο και βίντεο. Εκτός των έτοιµων γραφικών, ο χρήστης µπορεί να 

δηµιουργήσει και τα δικά του µέσω της δυνατότητας ζωγραφικής ή της εισαγωγής 

από εξωτερικές πηγές που δίνει το Scratch (Maloney κ.ά., 2008· Papadakis κ.ά., 

2014). 

Κάθε ένα από τα αντικείµενα (sprites) που δηµιουργεί ή εισάγει ο χρήστης µπορεί να 

έχει ένα ή περισσότερα σενάρια συνδεδεµένα µε αυτό. Τα σενάρια αυτά, προσθέτουν 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά στα αντικείµενα, που τους επιτρέπουν να ενεργούν µε 

τον τρόπο που επιθυµεί ο χρήστης. Δηµιουργούνται µέσω συνδυασµού 



	   86	  

προγραµµατιστικών µπλοκ (block programming) τα οποία είναι κατανεµηµένα σε 

κατηγορίες ανάλογα µε τη λειτουργία τους (έλεγχος, κινήσεις, ήχοι, συµβάντα κ.λπ.) 

(Maloney κ.ά., 2008· Papadakis κ.ά., 2014). Τα µπλοκ είναι µε τέτοιο τρόπο 

σχεδιασµένα ώστε να συνδέονται µεταξύ τους µόνο όταν υπάρχει λογική σύνταξη µε 

αποτέλεσµα να µη δηµιουργούνται καθόλου σφάλµατα σύνταξης, απλουστεύοντας µε 

αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη εφαρµογών (Lewis, 2010· Papadakis κ.ά., 2014· 

Resnick κ.ά., 2009). Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες: sprite variables, οι οποίες φαίνονται µόνο στα scripts µέσα στα 

αντικείµενα και τα global variables όπου εµφανίζονται σε όλα τα αντικείµενα 

(Maloney κ.ά., 2008). 

Η διεπαφή του (Εικόνα 10) είναι χωρισµένη σε τέσσερις περιοχές. Στα αριστερά 

βρίσκεται η σκηνή και ακριβώς από πάνω της ένα κουµπί ώστε ο χρήστης να µπορεί 

να δει το τελικό αποτέλεσµα και σε full-screen. Ακριβώς από κάτω είναι µια περιοχή 

όπου εµφανίζονται σε µικρογραφία όλα τα αντικείµενα (sprites) τα οποία 

χρησιµοποιούνται στο project. Στη µέση βρίσκεται η “παλέττα” µε τα µπλοκ κώδικα, 

χωρισµένη σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες ενώ ακριβώς από δίπλα στα δεξιά, 

βρίσκεται η περιοχή όπου ο χρήστης µπορεί να δηµιουργεί τα διάφορα scripts του 

µέσω της λειτουργίας drag-and-drop (https://scratch.mit.edu). Η περιοχή που 

τοποθετούνται τα µπλοκ χρησιµοποιείται σαν φυσική επιφάνεια εργασίας. Ο χρήστης 

µπορεί να αφήσει επιπλέον µπλοκ που δεν του χρειάζονται, τριγύρω, για την 

περίπτωση που τα θελήσει αργότερα. Με αυτό τον τρόπο το Scratch θέλει να ωθήσει 

τον χρήστη στο να πειραµατιστεί ακόµα περισσότερο (Maloney κ.ά., 2008· Resnick 

κ.ά., 2009). Τέλος, ακριβώς από πάνω τους υπάρχουν τρεις επιλογές ώστε ο χρήστης 

να ελέγχει τα σενάρια, τις ενδυµασίες των αντικειµένων του (διαφορετικά σχέδια για 

ένα αντικείµενο) και τον ήχο. 

Το Scratch, όµως, έχει και µια µεγάλη αδυναµία. Η έλλειψη δηµιουργίας 

διαδικασιών, κλάσεων αλλά και η µη υποστήριξη της κληρονοµικότητας (inheritance) 

του δίνει λιγότερες δυνατότητες αλλά και µεγάλη επανάληψη ίδιων µπλοκ από τον 

χρήστη για τη δηµιουργία παρόµοιων σεναρίων σε διαφορετικά αντικείµενα 

(Papadakis κ.ά., 2014). 
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Εικόνα 10. Στιγµιότυπο οθόνης της διεπαφής του Scratch 

 

4.10.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το Scratch προσφέρει στον εκπαιδευτικό µια σειρά από “ευκολίες” οι οποίες τον 

βοηθάνε να περάσει ευκολότερα στους µαθητές του προγραµµατιστικές έννοιες όπως 

τα conditionals (if, else if, else), τις µεταβλητές και τους βρόγχους (loops) (Lewis, 

2010). Είναι όµως εύκολο και για τους ίδιους, αφού εκπαιδευτικοί χωρίς πρότερη 

προγραµµατιστική εµπειρία µπορούν να µπουν εύκολα στη λογική του χωρίς να 

χρειάζεται να µάθουν κάποιο σύνθετο συντακτικό (Kalelioglu & Gulbahar, 2014). 

Επίσης, κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος (αποτελέσµατος του Scratch) 

τονίζεται µε άσπρο περίγραµµα το µπλοκ κώδικα που εκτελείται εκείνη τη στιγµή 

βοηθώντας εκπαιδευτικό και µαθητή στην καλύτερη κατανόηση του εκτελέσιµου 

κώδικα (Papadakis κ.ά., 2014). 

Το Scratch χρησιµοποιεί πολύ καλά δυο µεθόδους διδασκαλίας: α) τη γνωστική όπου 

τους διδάσκει επιτυχηµένα τις έννοιες του προγραµµατισµού και της υπολογιστικής 

σκέψης και β) τη συναισθηµατική όπου η γνώση έρχεται στον µαθητή µέσα από τη 

διασκέδαση κατά τη χρήση (Kalelioglu & Gulbahar, 2014). 

Βοηθάει τον εκπαιδευτικό να γνωρίσει νέες παιδαγωγικές στρατηγικές και να περάσει 

στην τάξη του δεξιότητες συλλογισµού κι επίλυσης προβληµάτων µέσω 

συνεργατικών εργασιών (Marcelino κ.α., 2018). Επίσης, εξαιτίας της ελευθερίας στη 

δηµιουργία γραφικών µπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά και µε οποιοδήποτε άλλο 

µάθηµα ή εργασία (Resnick κ.ά., 2009). 
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Το Scratch έχει και τη δική του online κοινότητα για τους εκπαιδευτικούς στην οποία 

µπορούν να µοιράζουν και να ανταλλάσουν τις ιδέες τους για το µάθηµα, το 

SchratchED (http://scratched.gse.harvard.edu) (Resnick κ.ά., 2009). 

 

4.10.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το Scratch δίνει µεγάλη ελευθερία στους µαθητές µε τον τρόπο που λειτουργεί 

δίνοντας τους την αίσθηση ελευθερίας που θα τους έδινε το χαρτί ή ένα 

σηµειωµατάριο αν σηµείωναν σε αυτό εντολές. Από την άλλη, ο τρόπος λειτουργίας 

του πολλές φορές τούς κάνει να µην αντιλαµβάνονται σε πρώτο πλάνο τον 

προγραµµατισµό αλλά κάποιες άλλες λειτουργίες όπως το animation που είναι 

περισσότερο εντυπωσιακό στο παιδικό µάτι. Παρ’ όλα αυτά καταφέρνει και τους 

δίνει τα στοιχεία της υπολογιστικής σκέψης που πρέπει να πάρουν (Maloney κ.ά., 

2008). Επίσης, τα γραφικά σε συνδυασµό µε τον οπτικό προγραµµατισµό, τους 

βοηθάει να σκέφτονται δηµιουργικά και µε λογική, µπορεί να αυξήσει την ικανότητα 

επίλυσης προβληµάτων, δίνει τεχνολογική ευχέρια και βελτιώνει τη συνεργατική 

δουλειά (Kalelioglu & Gulbahar, 2014). Επιπροσθέτως, λόγω της δοµής του, το 

Scratch παρέχει στους µαθητές καλύτερη κατανόηση στην κατασκευή και τη 

λειτουργία των conditionals (if, else if, else) (Lewis, 2010). 

Η online βιβλιοθήκη του Scratch είναι πολύ µεγάλη κι ελεύθερη για τον κάθε χρήστη 

είτε για να ανεβάσει το δικό του project είτε για να δει άλλα. Αυτό είναι µια ευκαιρία 

για τους µαθητές και λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο ή και ως έµπνευση αφού 

µπορούν να πάρουν feedback αλλά και ιδέες από τους υπόλοιπους χρήστες 

αυξάνοντας και τη συνεργατικότητα µεταξύ τους (Papadakis κ.ά., 2014· Resnick κ.ά., 

2009). Περισσότερα από το 15% των projects που υπάρχουν στην online βιβλιοθήκη 

του Scratch είναι προϊόντα συνεργατικότητας µεταξύ των χρηστών αφού ο ένας 

µπορεί να συµπληρώνει το project κάποιου άλλου (Resnick κ.ά., 2009). Παρ’ όλα 

αυτά το Scratch αποθαρρύνει τους µαθητές από το να µοιράζονται ένα λογαριασµό. 

Αυτό συµβαίνει γιατί αν δυο µαθητές συνδεθούν ταυτόχρονα στον ίδιο λογαριασµό, 

οι αλλαγές που θα αποθηκευτούν θα είναι αυτές του µαθητή που θα σώσει τελευταίος 

χωρίς να αποθηκεύει πάνω στις αλλαγές που έγιναν από τον δεύτερο µαθητή 

(Remshagen κ.α., 2018). 

Μέσω των απλοποιηµένων µηχανισµών προγραµµατισµού (Maloney κ.ά., 2008) 

καθώς και µέσω της ποικιλίας αλλά και της εξατοµίκευσης που προσφέρει το Scratch 

στον τοµέα τον γραφικών αλλά και γενικότερα του τελικού αποτελέσµατος (από 
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simulations και animations µέχρι παιχνίδια) γίνεται πολύ ενδιαφέρον για τους 

µαθητές όλων των επιπέδων αφού µπορούν να το προσαρµόσουν επάνω στις δικές 

τους ανάγκες (Resnick κ.ά., 2009). Ωστόσο οι Kalelioglu και Gulbahar (2014) 

παρατήρησαν στην έρευνά τους ότι κάποιοι µαθητές έκαναν παράπονα για 

περιορισµένα γραφικά καθώς και για την έλλειψη ύπαρξης special effects (Kalelioglu 

& Gulbahar, 2014). Επίσης, τα σύνθετα γραφικά είναι πολύ δύσκολο να 

αναπαραχθούν µε το Scratch γιατί ένα αντικείµενο δεν µπορεί να καλέσει απευθείας 

τον κώδικα από ένα άλλο και δεν µπορεί να δηλωθεί και σε κάποια µεταβλητή. Οπότε 

αυτό κάνει τον συγχρονισµό κινήσεων διάφορων αντικειµένων πολύπλοκο και 

δύσκολο, το οποίο µπορεί να προκαλέσει δυσανασχέτηση στα παιδιά (Ramshagen 

κ.α., 2018). 

O µαθητής κάνοντας διπλό κλικ σε οποιοδήποτε τουβλάκι (block) της βιβλιοθήκης 

µπορεί να ανακαλύψει ακριβώς τι κάνει, βλέποντάς το να εκτελείται στην οθόνη του. 

Δεδοµένου, κιόλας, ότι πολλές από τις εντολές δέχονται αριθµούς ως παραµέτρους, ο 

µαθητής βελτιώνει επίσης την κατανόηση του γύρω από τους αριθµούς και τις έννοιές 

τους (π.χ. θετικό/αρνητικό πρόσηµο) (Maloney κ.ά., 2008). 

Ενώ η επικοινωνία µεταξύ αντικειµένων είναι µια από τις πιο περίπλοκες ιδέες του 

Scratch, εντούτοις οι µαθητές βρίσκουν εύκολα και χρησιµοποιούν πολύ τις εντολές 

επικοινωνίας και συγχρονισµού. Αντιθέτως, οι λειτουργίες σύγκρισης (Boolean), οι 

µεταβλητές και οι τυχαίοι αριθµοί δυσκολεύουν τους µαθητές όντας έννοιες που δεν 

µπορεί να τις ανακαλύψει από µόνος του ένας µαθητής και χρειάζεται την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Lewis, 2010· Maloney κ.ά., 2008). Τέλος, έρευνα 

έχει δείξει ότι µαθητές που δούλευαν µε τη Scratch µπορούσαν αργότερα να 

καταλάβουν πολύ πιο εύκολα τη λειτουργία των βρόγχων όταν µάθαιναν C# ή Java 

(Kaplancali & Demirkol, 2017). 

 

4.11. Tynker 

 

 
Οργανισµός: The Tynker Company 
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Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας: Απρίλιος 2013 

URL: https://www.tynker.com	  

Open Source Code: - 

Γλώσσα προγραµµατισµού: Blockly, Swift, Python, JavaScript, HTML/CSS 

Λειτουργικό Σύστηµα: Windows, macOS, Linux, Android, iOS 

Κόστος: Freeware που περιλαµβάνει 3 έτοιµες σειρές µαθηµάτων για την Κ-8, 30+ 

ώρες δραστηριοτήτων για την Κ-12, δηµιουργία µαθηµάτων από τον εκπαιδευτικό, 

απεριόριστους λογαριασµούς µαθητών και ετήσια projects. Με χρέωση για premium 

λογαριασµό. Ενδεικτικά για την Κ-12 η ετήσια χρέωση για ένα σχολείο ανέρχεται 

στα 2600$ και περιλαµβάνει 15 έτοιµες σειρές µαθηµάτων, 400 άδειες για 

λογαριασµούς µαθητών, αυτόµατη αξιολόγηση, premium εκπαίδευση και υποστήριξη 

προς τον εκπαιδευτικό και στατιστικά στοιχεία για την τάξη.  

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

4.11.1. Περιγραφή εφαρµογής 

Το Tynker είναι µια online πλατφόρµα που χρησιµοποιεί τον οπτικό προγραµµατισµό 

(visual programming) και τα µπλοκ κώδικα για να εισαχθούν τα παιδιά στις αρχές και 

τις έννοιες του προγραµµατισµού (Ellis, McGeorge & Puccio, 2016· Hutchison κ.α., 

2015) χρησιµοποιώντας περισσότερα από 200 διαφορετικά µπλοκ κώδικα 

(https://www.tynker.com), ενώ ταυτόχρονα είναι προσανατολισµένο στο παιχνίδι 

(Kaplancali & Demirkol, 2017). Επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του χρήστη µε 

την οθόνη του, αντλώντας καθηµερινές εµπειρίες που µπορεί να έχει ένα παιδί στον 

φυσικό κόσµο και µεταφέροντάς τες αλληγορικά, στη σύνθεση κώδικα µε µπλοκ. Οι 

Trory, Howland και Wood (2018) δίνουν ως παράδειγµα, πάνω σε αυτό, την 

αποσφαλµάτωση της διαδικασίας δηµιουργίας µιας πίτσας (Trory, Howland & Good, 

2018). 

Σύµφωνα µε τον ίδιο τον δηµιουργό, το Tynker θέλει να θέσει τα θεµέλια του 

προγραµµατισµού στα παιδιά µέσω της κατανόησης των βασικών εννοιών πριν αυτά 

διδαχθούν πως να γράφουν κώδικα (Dunjohn, 2013). Η πλατφόρµα του Tynker 

προσεγγίζει τον τρόπο εκµάθησης µε έναν περισσότερο διαδραστικό τρόπο αφού οι 

επεξηγήσεις των ασκήσεων και του κώδικα γίνονται από καρτούν χαρακτήρες 

σχεδιασµένους από τον ίδιο τον χρήστη ή από µικρά βίντεο και µίνι παιχνίδια 

(https://www.tynker.com). Ο χρήστης έχει την επιλογή να παίξει έτοιµα παιχνίδια τα 

οποία διδάσκουν την υπολογιστική σκέψη και βασικές έννοιες προγραµµατισµού ή 
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ακόµα και να κατασκευάσει τα δικά του από το µηδέν χρησιµοποιώντας έτοιµα ή και 

σχεδιασµένα από τον χρήστη γραφικά (Hutchison κ.ά., 2015). Παρέχει επίσης την 

επιλογή “Hour of Code” µε δωρεάν δραστηριότητες, κυρίως µε παιχνίδια και κάποιες 

ιστορίες ενώ µέσω του δικού του προγράµµατος σπουδών οι µαθητές εργάζονται σε 

δικά τους έργα µαθαίνοντας βασικά στοιχεία αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού 

(Ellis κ.ά., 2016). 

Η διεπαφή του είναι παρόµοια µε αυτή του Scratch αλλά είναι λιγότερο απλοϊκή και 

δεν περιλαµβάνει, επίσης, τόσα πολλά και λεπτοµερή tutorials (Hutchison κ.ά., 2015). 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εισαγωγής project από το Scratch ενώ η διεπαφή του 

είναι παρόµοια, µε φιλικό γραφικό περιβάλλον (GUI) και δεν απαιτείται καµία λήψη 

στον υπολογιστή για να λειτουργήσει, στοιχείο που κάνει το Tynker φιλικό και για τις 

φορητές συσκευές όπως τα tablet (Dunjohn, 2013). Η έκδοση που έχει βγει ειδικά για 

tablet όµως, είναι ελλειπής σε σχέση µε την web έκδοση του Tynker (Chuter, 2016). 

Η οθόνη στην οποία δουλεύει ο χρήστης τον κώδικά του για τη δηµιουργία ενός 

παιχνιδιού ή ενός animation (Εικόνα 11), χωρίζεται σε τέσσερα βασικά µέρη. Στο 

πάνω µέρος, υπάρχει µια µπάρα στην οποία υπάρχει το κεντρικό µενού. Ακριβώς από 

κάτω η οθόνη χωρίζεται σε τρία, προσαρµόσιµα σε µέγεθος µέρη. Στα αριστερά 

υπάρχουν κατηγοριοποιηµένα τα µπλοκ του κώδικα. Στο κέντρο είναι ο βασικός 

editor στον οποίο τοποθετούνται τα µπλοκ ενώ υπάρχει και επιλογή ο χρήστης να 

µπορεί να δει τον κώδικά του σε JavaScript. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει η κεντρική 

σκηνή την οποία µπορεί να επεξεργαστεί και από κάτω όλα τα αντικείµενα που 

υπάρχουν σε αυτή τα οποία επιδέχονται τον δικό τους ξεχωριστό κώδικα. Επίσης για 

τους έµπειρους προγραµµατιστές υπάρχει κι editor για απευθείας δηµιουργία 

δραστηριοτήτων σε Python και HTML/CSS. 

Στην οθόνη παιχνιδιών (Εικόνα 12), ο µαθητής έχει σε κεντρικό πλάνο τη σκηνή του 

η οποία γεµίζει όλη την οθόνη. Στα αριστερά, υπάρχουν τα µπλοκ του κώδικα που 

πρέπει να χρησιµοποιήσει ενώ κάτω δίνεται η δυνατότητα να δει µε τρεις 

διαφορετικές µορφές τον κώδικα (Blockly, JavaScript και Python). Στην επάνω 

αριστερή πλευρά, βρίσκεται το µενού ενώ κάτω υπάρχουν τρεις επιλογές ταχύτητας 

και το κουµπί “play”. Να τονιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες της HTML είναι µέσω 

γραπτού κώδικα κι όχι µπλοκ οπότε και αναφέρονται σε µεγαλύτερες ηλικίες. 

Υπάρχουν επίσης ανάλογες δραστηριότητες µόνο µε γραπτό κώδικα και για την 

JavaScript και την Python. 



	   92	  

 
Εικόνα 11. Στιγµιότυπο οθόνης της διεπαφής µαθήµατος του Tynker 

 

 
Εικόνα 12. Στιγµιότυπο οθόνης της διεπαφής ενός παιχνιδιού του Tynker 

 

4.11.2. Εµπειρία του δασκάλου 

Το Tynker είναι ένα πολύ καλό εργαλείο διαχείρισης τάξης. Σχεδιασµένο για 

εκµάθηση τόσο µέσα στην τάξη όσο και στο σπίτι, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 

δηµιουργήσει την ηλεκτρονική του τάξη είτε να εισαγάγει µία, µέσα από τον 

λογαριασµό του στο google, να εγγράψει σε αυτή τους µαθητές του (απαιτείται email 

για τον κάθε µαθητή) και να δουλεύει µέσα από αυτό (Empson, 2014). Μπορεί οι 

µαθητές να δουλεύουν σε έτοιµα projects ή και σε project που φτιάχνει ο 
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εκπαιδευτικός ο οποίος µπορεί να ελέγχει την πρόοδο του κάθε µαθητή ξεχωριστά. 

Στην premium έκδοση του Tynker υπάρχει η δυνατότητα της αυτόµατης και άµεσης 

διόρθωσης των µαθητών χωρίς δική του παρέµβαση. 

Με την ολοκλήρωση µιας ενότητας µαθηµάτων η πλατφόρµα παρέχει έτοιµα, 

διαδραστικά κουίζ τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν τόσο ο δάσκαλος όσο και 

οι µαθητές από µόνοι τους για να δουν τόσο την ατοµική όσο και τη συνολική 

πρόοδο της τάξης (https://www.tynker.com). 

 

4.11.3. Εµπειρία του µαθητή 

Το Tynker ως εφαρµογή είναι πιο προχωρηµένο από το Scratch και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί καλύτερα από τους µαθητές όταν αυτοί έχουν ήδη εισαχθεί στη 

λογική του προγραµµατισµού και της υπολογιστικής σκέψης από άλλες, πιο βασικές 

εφαρµογές (Hutchison κ.ά., 2015). Έννοιες προγραµµατισµού που διαδάσκονται 

µέσω του Tynker είναι η αλληλουχία, η επανάληψη, η λογική, η αναγνώριση 

προτύπων, η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, ο εντοπισµός σφαλµάτων και η 

επίλυση προβληµάτων µέσω της διάσπασης τους σε µικρότερα υποπροβλήµατα 

(Dredge, 2014· Empson, 2014· Garcia-Penalvo κ.ά., 2016· Hughes, 2016). Η 

διδασκαλία τους γίνεται πιο ευχάριστη και δηµιουργική χάρη στα οπτικά µπλοκ που 

χρησιµοποιούν οι µαθητές για τη δηµιουργία του κώδικά τους (Empson, 2014) τα 

οποία είναι εύκολα στη χρήση και χαρίζουν δεξιότητες οι οποίες µπορούν να 

µεταφερθούν αργότερα στην εκµάθηση κώδικα (Garcia-Penalvo κ.ά., 2016· Hughes, 

2016). Επίσης, µαθαίνουν να ακολουθούν λογικά γεγονότα, να αναπτύσσουν την 

ικανότητα αφήγησης ιστοριών (storytelling) και να µοντελοποιούν καταστάσεις του 

πραγµατικού κόσµου (https://www.tynker.com). 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ως προς τους µαθητές είναι ότι τους εµπνέει κι 

αυξάνει το ενδιαφέρον και την αφοσίωσή τους ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές 

τους στον προγραµµατισµό. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω παιχνιδιών, ασκήσεων, 

διαδραστικών κουίζ αλλά και µέσω βραβείων που κερδίζουν για κάθε τι που 

ολοκληρώνουν επιτυχώς (Empson, 2014). Επιπλέον κίνητρα τούς δίνονται και µε τα 

κλειδωµένα παιχνίδια τα οποία ξεκλειδώνουν ύστερα από την επιτυχία σε κάποια 

προηγούµενα (Hughes, 2016). Μετά την ολοκλήρωση µιας άσκησης ή ενός 

παιχνιδιού, οι µαθητές µπορούν να πειραµατιστούν περαιτέρω µε τον κώδικα που 

έφτιαξαν και να τον εξελίξουν (https://www.tynker.com). Σε περίπτωση που µια 

άσκηση δεν ολοκληρωθεί µε επιτυχία τότε µια οθόνη βοήθειας εξηγεί τι µπορεί να 
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γίνει διαφορετικά ή πιο αποτελεσµατικά ενώ και η ίδια η άσκηση µπορεί να 

επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί (Hughes, 2016). 

Αφού οι µαθητές µάθουν καλά όλα τα βασικά στοιχεία του προγραµµατισµού δίνεται 

η δυνατότητα µετάβασης σε JavaScript µέσα από την ίδια την πλατφόρµα του Tynker 

(https://www.tynker.com). 

Βοηθητική αποδεικνύεται και η mobile / tablet εφαρµογή του Tynker για τον µαθητή 

η οποία χρησιµοποιεί το πλαίσιο CSAM (Collaborative Situated Active Mobile) µε 

online φόρουµ για συνεργασία µε άλλους καθώς κι έναν ενεργό χώρο για δηµιουργία 

(Chuter, 2016). 

 

4.12. Περίληψη 

Στο παραπάνω κεφάλαιο έγινε µια ολιστική περιγραφή και ανάλυση των 

επιλεχθέντων εφαρµογών σε τρία επίπεδα. Μετά τη συγκεντρωτική παρουσίαση σε 

λίστα των βασικών στοιχείων κάθε εφαρµογής ακολουθούσε η περιγραφή ως προς τη 

λειτουργικότητα, τη διεπαφή και τη γλώσσα προγραµµατισµού της. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η ανάλυση των εφαρµογών σε επίπεδο χρήστη, ξεχωριστά για τον 

εκπαιδευτικό και τον µαθητή, και η παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν, των ικανοτήτων που αναπτύσουν στους µαθητές αλλά και των 

αρνητικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν είτε αυτά είναι τεχνικά είτε έχουν να 

κάνουν µε τον χρήστη και τη µάθηση. 

Οι 10 εφαρµογές που αναλύθηκαν είναι οι εξής: 

• AgentCubes 

• AgentSheets 

• Alice 

• Code.org 

• CodeHS 

• Hopscotch 

• Kodable 

• MIT App Inventor 

• Scratch 

• Tynker 
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5. Συγκριτική Αξιολόγηση 

 
5.1. Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο 4 αναλύθηκαν οι 10 εφαρµογές που επιλέχθηκαν µέσα από έρευνες που 

έχουν γίνει µε συµµετέχοντες µαθητές ή εκπαιδευτικούς. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται 

µια συγκεντρωτική αναφορά κι ανάλυση (αξιολόγηση) των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων του χώρου των εφαρµογών εκµάθησης προγραµµατισµού στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η αναφορά αυτή χωρίζεται σε 4 µέρη. Τα πλεονεκτήµατα που βρέθηκαν και τα οποία 

µε τη σειρά τους χωρίζονται σε 3 µέρη: α) τα λειτουργικά πλεονεκτήµατα των 

εφαρµογών, β) αυτά που βελτιώνουν την εµπειρία χρήσης για τον εκπαιδευτικό και γ) 

αυτά που βελτιώνουν τις δυνατότητες µάθησης και την εµπειρία χρήσης των 

µαθητών. Οι πίνακες πλεονεκτηµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

αξιολόγηση οποιασδήποτε εφαρµογής του συγκεκριµένου χώρου εκπαίδευσης. Με 

βάση τα αποτελέσµατα, θα βγει ένα τελικό προφίλ µε όλες τις λειτουργίες και τις 

δυνατότητες που θα πρέπει να έχει µια βέλτιστη εφαρµογή, σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα δεδοµένα, για τον συγκεκριµένο χώρο της µάθησης. 

 

5.2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του χώρου 

Ο πίνακας 11 παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα που βρέθηκαν µε βάση τις έρευνες και 

τις µελέτες που έχουν γίνει στον χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πάνω στις 

επιλεγµένες εφαρµογές.  

 

Πίνακας 11. Λειτουργικά πλεονεκτήµατα εφαρµογών 

 
Πλεονεκτήµατα Εφαρµογή Σύνολο 

Οπτικός προγραµµατισµός AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Hopscotch, 

MIT App Inventor, Scratch, 

Tynker 

8 

Αντικειµενοστρεφής 

προγραµµατισµός 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Hopscotch, MIT App 

Inventor, Tynker 

6 
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Μεταφραστής οπτικής γλώσσας 

σε text-based 

Alice, Code.org, Tynker 3 

Open source code Code.org, MIT App Inventor, 

Scratch 

3 

Online βιβλιοθήκη έργων AgentCubes, AgentSheets, 

Hopscotch, MIT App Inventor, 

Scratch 

5 

Διαδικτυακή ασφάλεια7 Hopscotch 1 

Διασυνδεσιµότητα µε 

αντίστοιχες εφαρµογές 

Hopscotch, Tynker 2 

Σύνδεση µε εξωτερικούς 

παράγοντες (π.χ. βάσεις 

δεδοµένων, κινητές συσκευές, 

αισθητήρες κ.α.) 

Hopscotch, MIT App Inventor 2 

 
Κατ’ αρχήν, παρατηρείται ότι σχεδόν στο σύνολο τους, οι ερευνηθείσες εφαρµογές 

χρησιµοποιούν τον οπτικό προγραµµατισµό ως εργαλείο µάθησης. Όπως αναφέρθηκε 

και στο κεφάλαιο 3.1, ο οπτικός προγραµµατισµός είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη 

λογική, καλύτερος για την κατανόηση του από τους µαθητές της πρωτοβάθµιας και 

αποφεύγει το αχρείαστο συντακτικό (Lye & Koh, 2014). Θυµίζει πολύ τη 

λειτουργικότητα των οθονών αφής, µε τις οποίες τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωµένα, 

γι’ αυτό είναι σηµατικό αν µια εφαρµογή µπορεί να τρέξει και σε τάµπλετ ή 

smartphones (Hill, 2015). 

Οι 6 από τις 10 εφαρµογές ακολουθούν τις αρχές της αντικειµενοστρέφειας µε 

δηµιουργία κλάσεων, αφαιρετικότητα, κληρονοµικότητα κι ενθυλάκωση. Από αυτές 

µόνο οι 4 από αυτές, έχουν µεθόδους είτε έτοιµες είτε δίνουν στον χρήστη τη 

δυνατότητα να φτιάξουν τις δικές τους (AgentCubes, AgentSheets, Alice, MIT App 

Inventor). 

Επίσης, σε 3 εφαρµογές υπάρχει και η λειτουργία µετάφρασης του κώδικα. Οι 

παραδοσιακές γλώσσες κειµένου στις οποίες µεταφράζονται από τον κώδικα µε 

µπλοκ σε αυτές τις εφαρµογές είναι: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Η διαδικτυακή ασφάλεια αναφέρεται µόνο για τις περιπτώσεις που υπάρχει online βιβλιοθήκη έργων 
στις οποίες µπορούν να ανεβάσουν οι µαθητές τις δηµιουργίες τους και να τις σχολιάσουν άλλοι 
χρήστες όπου ενέχει ο κίνδυνος της διαδικτυακής κακοποίησης. 
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• Java (Alice) 

• JavaScript (Code.org, Tynker) 

• Python (Tynker) 

Δυστυχώς µόνο 3 από τις εφαρµογές είναι ανοιχτού κώδικα. Όπως αναφέρθηκε και 

στο κεφάλαιο 3.1, ο ανοιχτός κώδικας δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης και 

παραµετροποίησης της εκάστοτε εφαρµογής σύµφωνα µε της υπάρχουσες ανάγκες 

κάνοντας έτσι µια εφαρµογή να είναι, ουσιαστικά, χρήσιµη σε όλους αφού µπορούν 

να προστεθούν νέες ή να αλλάξουν οι υπάρχουσες δυνατότητές της. 

Online βιβλιοθήκη έργων µαθητών βρίσκονται σε 5 εφαρµογές. Η δυνατότητα να 

ανεβάζουν οι µαθητές τα projects τους, τα οποία στη συνέχεια µπορούν να τα 

κατεβάσουν άλλοι µαθητές και να δουλέψουν επάνω σε αυτά ή να τα βελτιώσουν, 

µπορεί να παράσχει έξτρα κίνητρο και έµπνευση στους µαθητές. Επίσης, µπορεί να 

αυξήσει τη συνεργατικότητα µεταξύ των µαθητών της τάξης αλλά και της ευρύτερης 

διαδικτυακής κοινότητας (Papadakis κ.ά., 2014· Resnick κ.ά., 2009) καθώς και να 

δώσει έναν χαρακτήρα ανοιχτού κώδικα στις δηµιουργίες των µαθητών (Perdikuri, 

2014). Από αυτές, όµως, µόνο το Hopscotch παρέχει ασφάλεια στους µικρούς 

µαθητές του δηµοτικού από τον κίνδυνο του cyber bullying. 

Η διασυνδεσιµότητα µε άλλες, αντίστοιχες, εφαρµογές µπορεί να βοηθήσει στην 

ευκολότερη µεταφορά έργων που έχουν γίνει από µια άλλη εφαρµογή. Για 

παράδειγµα στο Hopscotch και το Tynker µπορούν να εισαχθούν έργα από το Scratch 

(Dunjohn, 2013). Η συγκεκριµένη λειτουργία, βέβαια, είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

για όλες τις εφαρµογές αφού δεν έχουν παρόµοιες λειτουργίες ή ακόµα και 

λειτουργικά συστήµατα στα οποία εκτελούνται. 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται εκείνα τα πλεονεκτήµατα που έχουν να κάνουν µε 

την εµπειρία του δασκάλου κατά την χρήση της εφαρµογής, οι δυνατότητες και οι 

βοήθειες που του παρέχονται. 

 
Πίνακας 12. Πλεονεκτήµατα που αφορούν τον εκπαιδευτικό 

 

Πλεονεκτήµατα Εφαρµογή Σύνολο 

Εύκολο στην εκµάθηση / 

διδασκαλία 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Kodable, MIT 

App Inventor, Scratch 

7 
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Διεπιστηµονικότητα / 

Διαθεµατικότητα 

Alice, Code.org, Hopscotch, 

MIT App Inventor, Scratch, 

Tynker 

6 

Διαχειριστικό εργαλείο τάξης Code.org, CodeHS, Kodable, 

Hopscotch, Tynker 

5 

Ανάλυση ή βαθµολόγηση των 

project σε πραγµατικό χρόνο 

AgentCubes8, CodeHS, Tynker 3 

Αναλυτικά στοιχεία για ένα 

σύνολο σχολείων σε έναν 

κεντρικό διαχειριστή 

CodeHS 1 

Διαδικτυακή κοινότητα Code.org, CodeHS, Scratch, 

Tynker 

4 

Υποστηρικτικό υλικό Alice, Code.org, CodeHS, 

Kodable, Hopscotch, MIT App 

Inventor 

6 

 
Στις 7 απο τις 10 εφαρµογές υπάρχουν αναφορές σχετικά µε την ευκολία εκµάθησής 

τους από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό καθώς και ό,τι συνεπακόλουθα είναι εύκολες να 

διδαχθούν στους µαθητές. Μια εφαρµογή είναι πιο εύκολη στην εκµάθηση και τη 

διδασκαλία της όταν αποφεύγει την ανάγκη αποµνηµόνευσης σύνθετου συντακτικού 

(Kalelioglu & Gulbahar, 2014· Morelli κ.ά., 2010). Επιπλέον ευκολία µπορεί να 

προσφέρει ο υπερτονισµός του µπλοκ κώδικα την ώρα που εκτελείται όπως 

συµβαίνει στο Code.org και το Scratch (πινακας 13) (Papadakis κ.ά., 2014). 

Παρατηρείται υποβοήθεια στη διαθεµατικότητα από 6 εφαρµογές. Η διαθεµατικότητα 

της εφαρµογής είναι ένας παράγοντας ο οποίος µπορεί να βοηθήσει στην είσοδο του 

προγραµµατισµού στη ζωή των µαθητών µέσω µαθηµάτων που δεν έχουν άµεση 

σχέση µε τον προγραµµατισµό (Lewis, 2010· Rodger κ.ά., 2010). 

Ως διαχειριστικό εργαλείο για την τάξη λειτουργούν µόνο οι 5 από τις 10 εφαρµογές. 

Η δηµιουργία ηλεκτρονικής τάξης και η διαχείρισή της από τον εκπαιδευτικό είναι 

ένα πολύ δυνατό εργαλείο τόσο για τον δάσκαλο όσο και για τους µαθητές. Οι 

λειτουργίες που πρέπει να έχει είναι η δυνατότητα εγγραφής και εισόδου των 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4.2.2 η συγκεκριµένη λειτουργία υποστηρίζεται µόνο στην 

online έκδοση του AgentCubes (Basawapatna κ.α., 2015). 
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µαθητών, η λήψη αναλυτικών αναφορών για την πρόοδο των µαθητών (Kalelioglu, 

2015) και η δηµιουργία µαθηµάτων και ασκήσεων πέραν των έτοιµων που 

προσφέρονται. Άλλη µια λειτουργία που κρίνεται σηµαντική είναι η αυτόµατη 

ανάλυση και παροχή συµβουλών στον δάσκαλο (Basawapatna κ.α., 2015) ή όπως 

συµβαίνει στο Tynker, η αυτόµατη διόρθωση και βαθµολόγηση των εργασιών των 

µαθητών. 

Από την ύπαρξη ηλεκτρονικής τάξης, οι µαθητές µπορούν να βοηθηθούν  µε την 

ύπαρξη χρωµατισµών των ασκήσεων ανάλογα µε την κατάστασή τους ώστε να 

γνωρίζουν ακριβώς τι τους έχει αποµείνει να κάνουν. Επίσης, αυξάνει τη 

συνεργατικότητα µεταξύ τους κι ενισχύει τη δουλειά εκτός τάξης (Kalelioglu, 2015). 

Μια ενεργή διαδικτυακή κοινότητα µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, πλάνα µαθήµατος, να λύσουν απορίες αλλά και να 

βρουν tutorials κι εκπαιδευτικό υλικό (Resnick κ.ά., 2009). 

Σε περίπτωση που µια εφαρµογή χρησιµοποιείται ως επίσηµο εργαλείο για ένα 

σύνολο σχολείων τότε η επίβλεψη των αναλυτικών στοιχείων όλων των µαθητών από 

ένα κεντρικό διαχειριστή είναι πολύ χρήσιµη για την ασφαλή εκτίµηση της προόδου 

του συνόλου και την ύπαρξη ασφαλών συµπερασµάτων. Η συγκεκριµένη δυνατότητα 

παρέχεται µόνο από το CodeHS. 

Σε 4 εφαρµογές υπάρχει επίσηµη διαδικτυακή κοινότητα η οποία είναι µια σηµαντική 

βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς αφού µπορούν να πάρουν και να δώσουν θέµατα, 

ασκήσεις, ιδέες και πλάνα µαθήµατος αλλά και να λυσουν γρήγορα απορίες από 

άλλους εκπαιδευτικούς που είναι εκείνη την ώρα online (Resnick κ.ά., 2009). Ενώ 

στην περίπτωση του CodeHS υπάρχει επιπλέον και live chat όπου ο εκπαιδευτικός 

παίρνει άµεσα απαντήσεις (Cooper κ.α., 2014). 

Επίσης, 6 εφαρµογές παρέχουν στους εκπαιδευτικούς υποστηρικτικό υλικό όπως 

φυλλάδια µε ασκήσεις, διδακτικά βίντεο για τον ίδιο και την τάξη του και αναλυτικά 

προγράµµατα για τον προγραµµατισµό ή άλλα µαθήµατα µέσω της χρήσης της 

εφαρµογής (Hopscotch). 

Στον πίνακα 13, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα που έχουν να κάνουν µε την 

εµπειρία του µαθητή κατά την χρήση της εφαρµογής, οι ικανότητες που τον βοηθά να 

αναπτύξει και οι δυνατότητες που του προσφέρονται. 
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Πίνακας 13. Πλεονεκτήµατα που αφορούν τον µαθητή 

 

Πλεονεκτήµατα Εφαρµογή Σύνολο 

Επικέντρωση στις 

προγραµµατιστικές έννοιες 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Hopscotch, 

Kodable, MIT App Inventor, 

Scratch, Tynker 

9 

Ανάπτυξη υπολογιστικής 

σκέψης 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, CodeHS, 

Kodable, Hopscotch, MIT App 

Inventor, Scratch, Tynker 

10 

Δηµιουργικότητα AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Hopscotch, 

MIT App Inventor, Scratch, 

Tynker 

8 

Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης 

προβληµάτων 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, CodeHS, Hopscotch, MIT 

App Inventor, Scratch, Tynker 

8 

Κατηγοριοποίηση των µπλοκ 

κώδικα µε χρώµα 

Code.org, Hopscotch, MIT App 

Inventor, Scratch, Tynker 

5 

Δυνατότητα δηµιουργίας νέων 

µπλοκ κώδικα 

AgentCubes, AgentSheets, 

Scratch 

3 

Άµεση επεξήγηση των µπλοκ 

κώδικα 

Scratch, Tynker 2 

Άµεσο feedback κώδικα Code.org, CodeHS, Tynker 3 

Υπερτονισµός αντίστοιχων 

µπλοκ κώδικα κατά την 

εκτέλεση 

Code.org, Scratch 2 

Αυτόµατη αποτροπή εισαγωγής 

λανθασµένου κώδικα 

Alice, Scratch 2 
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Μεταφρασµένο σε άλλες 

γλώσσες 

Code.org, Kodable9, Hopscotch, 

MIT App Inventor, Scratch 

5 

Low Floor / High Ceiling AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Hopscotch, 

MIT App Inventor, Scratch, 

Tynker 

8 

Δηµιουργία ή εισαγωγή 

προσαρµοσµένων γραφικών 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Hopscotch, 

Scratch, Tynker 

7 

Κίνητρα 

οµαδοσυνεργατικότητας 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, CodeHS, 

Kodable, MIT App Inventor, 

Scratch 

8 

Επιπλέον κίνητρα χρήσης AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, Kodable, 

Hopscotch, MIT App Inventor, 

Tynker 

8 

Χρήστης παραγωγός 

προγράµµατος 

AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Code.org, CodeHS, 

Hopscotch, MIT App Inventor, 

Scratch, Tynker 

9 

Ταυτόχρονη χρήση κι 

ενηµέρωση ενός project, σε 

πραγµατικό χρόνο από 

διαφορετικούς υπολογιστές 

 0 

 
Οι 9 από τις 10 εφαρµογές έχουν µηχανισµούς δηµιουργίας του κώδικα µε τέτοιο 

τρόπο φτιαγµένους, ώστε οι µαθητές να επικεντρώνονται στις προγραµµατιστικές 

έννοιες και στη γενική λογική του προγραµµατισµού και να µην κολλάνε στη 

σύνταξη του κώδικα που µπορεί να τους απογοητεύσει (Cooper κ.ά., 2003· Cooper, 

2010· Costa & Miranda, 2016· Sykes, 2007). Όπως αναφέρει και ο Repenning 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Αν και η µόνη γλώσσα που υποστηρίζει είναι τα αγγλικά, παρ’ όλα αυτά δεν απαιτείται γνώση της 
αγγλικής γλώσσας αφού όλος ο προγραµµατισµός γίνεται µε σύµβολα (Fokides, 2017). 
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(2017), στους σύνθετους µηχανισµούς κατασκευής µιας λειτουργίας πρέπει να 

βρίσκεται ένας τρόπος που να την απλοποιεί ώστε να µη βαρεθούν οι µαθητές 

(Repenning, 2017). 

Όλες οι εφαρµογές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. Η 

ανάπτυξή της µέσα από µια εφαρµογή µπορεί να επιτευχθεί µέσα από διαδραστικές 

προσοµοιώσεις, δοκιµή των θεωριών που διδάσκονται και γενικότερα διερεύνηση 

των διαδικασιών και άλλων επιστηµονικών πεδίων µέσω του προγραµµατισµού 

(Basawapatna κ.α., 2013b). Οι 8 από αυτές δίνουν ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη της 

ικανότητας επίλυσης προβληµάτων από τους µαθητές. 

Βλέποντας κάποια πιο τεχνικά χαρακτηριστικά που βοηθούν τη µάθηση αλλά και τις 

δυνατότητες που έχουν οι µαθητές µέσω των εφαρµογών παρατηρείται ότι η 

κατηγοριοποίηση των µπλοκ χρωµατικά κι ανάλογα µε το είδος της λειτουργικότητάς 

τους, γίνεται σε 5 εφαρµογές. 

Σε µόλις 3 από τις 10 εφαρµογές, υπάρχει η δυνατότητα ένας µαθητής να µπορεί να 

δηµιουργήσει τα δικά του µπλοκ κώδικα. Ουσιαστικά, αυτές οι εφαρµογές 

επιτρέπουν την αύξηση της δικής τους βιβλιοθήκης κώδικα µε νέα πράγµατα που 

προσθέτει ο κάθε µαθητής σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα του δηµιουργηθούν χωρίς 

να τον περιορίζουν στα δικά τους µπλοκ. Ταυτόχρονα, αυξάνεται και η 

δηµιουργικότητα αλλά και οι ικανότητες του µαθητή που πρέπει να βρει τη λύση 

(Repenning & Sumner, 1995). 

Άλλο ένα πλεονέκτηµα που υπάρχει, όµως µόνο στο Scratch και το Tynker, είναι η 

άµεση επεξήγηση των έτοιµων µπλοκ κώδικα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη. Στο 

Scratch, ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω στο µπλοκ που επιθυµεί, ανακαλύπτει τη 

λειτουργία του καθώς αυτό εκτελείται επί τόπου στην οθόνη (Maloney κ.ά., 2008) 

ενώ στο Tynker, εµφανίζεται ένα επεξηγηµατικό βίντεο. Aκόµα, άµεσο feedback για 

τον δηµιουργηθέντα κώδικα µετά την εκτέλεσή του δίνουν µόνο 3 εφαρµογές. 

Επιπροσθέτως, ο υπερτονισµός του κοµµατιού του κώδικα, την ώρα που αυτός 

εκτελείται, µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση. Η συγκεκριµένη 

λειτουργία, που υπάρχει µόνο στο Code.org και το Scratch, µπορεί να αποδειχθεί 

πολύ χρήσιµη και στον εκπαιδευτικό αφού θα τον διευκόλυνε στον έλεγχο µεγάλων 

προγραµµάτων (Papadakis κ.ά., 2014). 

Το Alice και το Scratch είναι οι µοναδικές εφαρµογές του χώρου οι οποίες δεν 

επιτρέπουν στον χρήστη να εισάγει ένα κοµµάτι κώδικα το οποίο είναι λάθος (Cooper 

κ.ά., 2003· Cooper, 2010· Costa & Miranda, 2016· Resnick κ.ά., 2009· Sykes, 2007). 
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Μια λειτουργία, όµως, που όπως αναφέρεται σε δυο ερευνητικές περιπτώσεις δεν 

είναι η καλύτερη αφού δεν επιτρέπει τους µαθητές να µάθουν µέσα από τα λάθη τους 

(Cooper κ.ά., 2003· Sykes, 2007). 

Στις µικρότερες ηλικίες, µόνο 5 εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε χώρες 

όπου επίσηµη γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά. Το Kodable αν και δεν είναι 

µεταφρασµένο, αντί για κώδικα χρησιµοποιεί βέλη και χρώµατα, οπότε είναι και αυτό 

προσιτό στη διδασκαλία παιδιών που δεν µιλούν αγγλικά (Fokides, 2017). 

Σε 8 από τις 10 εφαρµογές, αναφέρεται πως είναι το ίδιο ενδιαφέρουσες τόσο για 

τους αρχάριους χρήστες όσο και για τους έµπειρους αφού επιτρέπει στους πρώτους 

να µάθουν σχετικά εύκολα ενώ στους δεύτερους δίνονται δυνατότητες και 

µηχανισµοί που να τους επιτρέπουν να δηµιουργήσουν πιο σύνθετα προγράµµατα. 

Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος απογοήτευσης στους αρχάριους και να βαρεθούν µε την 

εφαρµογή οι έµπειροι (Basawapatna, κ.α., 2013· Ioannidou κ.α., 2009· Repenning, 

2012). 

Σε 7 εφαρµογές, µπορεί να γίνει σχεδίαση ή η εισαγωγή και χρήση, προσαρµοσµένων 

γραφικών από τους µαθητές η οποία µπορεί να ανεβάσει το ενδιαφέρον τους αφού το 

δηµιουργούν µε βάση τις δικές τους ανάγκες (Resnick κ.ά., 2009). Ωστόσο, δεν 

πρέπει να είναι πολύ σύνθετη και δύσκολη αυτή η διαδικασία γιατί µπορεί να 

επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα (Remshagen κ.α., 2018· Rodger κ.ά., 2010). 

Μια εφαρµογή µπορεί να δώσει επιπλέον κίνητρα χρήσης της αλλά και µάθησης 

στους µαθητές που τη χρησιµοποιούν, όπως παρατηρείται σε 8 περιπτώσεις. Μερικά 

παραδείγµατα είναι η µεταφορά και εκτέλεση των δηµιουργιών τους σε καθηµερινά 

αντικείµενα, όπως τα smartphones (Grover & Pea, 2013b · Papadakis κ.ά., 2014· 

Perdikuri, 2014), η χρήση βραβείων από την εφαρµογή µε κατανοµή πόντων ή 

αστεριών µετά την ολοκλήρωση ενός έργου, η χρήση αντικειµένων στις δηµιουργίες 

τους που τους είναι οικείες κι όχι άγνωστες (Cooper, 2010· Empson, 2014· 

Kalelioglu, 2015· Sykes, 2007) και η επίλυση προβληµάτων από την καθηµερινότητά 

τους (Trory κ.α., 2018). Ακόµα, ο συνδυασµός πόντων µε ταυτόχρονη ύπαρξη 

πολλών λύσεων όπου η βέλτιστη λύση θα δίνει περισσότερους πόντους, µπορεί να 

αυξήσει το κίνητρο (Kalelioglu, 2015) αλλά και την ανταγωνιστικότητα µέσα στην 

τάξη (Gedik κ.α., 2017). 

Επίσης σε 8 εφαρµογές, δίνονται κάποια επιπλέον κίνητρα για αύξηση της 

οµαδικότητας και της συνεργατικότητας. Για παράδειγµα, το Alice προτρέπει τους 

µαθητές να ενώσουν τους κόσµους που δηµιουργούν ώστε να φτιάξουν µεγαλύτερους 
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ή οι online βιβλιοθήκες µε τα σχόλια που µπορούν να πάρουν από άλλους µαθητές ή 

ακόµα και τις οµαδικές εργασίες που προτρέπουν εφαρµογές όπως το Scratch, το 

CodeHS και το Tynker (Chuter, 2016· Cooper κ.ά., 2003· Padlipsky, 2018· Werner 

κ.ά., 2012). 

Αν και καµία από τις µελετηµένες εφαρµογές δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση κι 

ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο από δυο ή παραπάνω µαθητές, θα ήταν µια 

ενδιαφέρουσα δυνατότητα που θα µπορούσε να έχει η βέλτιστη εφαρµογή. Το 

συγκεκριµένο πλεονέκτηµα προκύπτει από την παρατήρηση των Remshagen, Gray 

και Lee (2018) πάνω στην ταυτόχρονη λειτουργία του Scratch και το πρόβληµά της 

ήταν κατά την αποθήκευση, καθώς όποιος υπολογιστής αποθήκευε τελευταίος έκανε 

τη δουλειά του προηγούµενου πάνω στο ίδιο project, να χαθεί (Remshagen κ.α., 

2018). 

Τέλος, στον πίνακα 14, παρουσιάζονται τα µειονεκτήµατα των εφαρµογών του 

χώρου. 

 

Πίνακας 14. Μειονεκτήµατα των µελετηθέντων εφαρµογών 
 

Μειονεκτήµατα Εφαρµογή Σύνολο 

Δυσκολία λογικής σύνδεσης 

µελλοντικά, µε τον πραγµατικό 

προγραµµατισµό 

Alice 1 

Δυσνόητη γλώσσα 

προγραµµατισµού 

AgentCubes, AgentSheets 2 

Δύσκολος εντοπισµός λαθών ή 

σχέσεων αντικειµένων 

AgentCubes, AgentSheets, MIT 

App Inventor 

3 

Επαναληπτικότητα CodeHS, Scratch 2 

Αποπροσανατολισµός από τον 

προγραµµατισµό 

Scratch 1 

Κακή κατανόηση εννοιών του 

προγραµµατισµού 

Kodable 1 

Περιορισµένα γραφικά Scratch 1 

Υποχρεωτικός λογαριασµός 

στην Google 

MIT App Inventor, Tynker 2 
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Bugs / Προβλήµατα AgentCubes, AgentSheets, 

Alice, Kodable, MIT App 

Inventor, Tynker 

6 

	  

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο που χρησιµοποιείται ο 

προγραµµατισµός στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Αν δοθεί πολύ παραπάνω βάση σε 

άλλα στοιχεία, όπως το animation, µπορεί στο µέλλον, οι µαθητές να δυσκολευτούν 

να συνδέσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει µε τον πραγµατικό προγραµµατισµό 

µε κείµενο, όπως παρατηρήθηκε στο Alice (Lewis, 2010). 

Ακόµα, η γλώσσα προγραµµατισµού των AgentCubes κι AgentSheets ήταν ακρετά 

δυσνόητη σε µαθητές της πρωτοβάθµιας, ακόµα και για τους πιο πρόθυµους από 

αυτούς (Repenning, 2017). Επίσης, σε αυτές µαζί µε το App Inventor ο εντοπισµός 

λαθών και σχέσεων ήταν πολύ δύσκολος ιδιαίτερα σε µεγάλα προγράµµατα 

(Monteiro κ.α., 2017· Papadakis κ.ά., 2014). 

Στο Scratch, παρατηρήθηκε και το εξής οξύµωρο. Οι µαθητές να 

αποπροσανατολίζονται από την εκµάθηση του προγραµµατισµού και των εννοιών 

του από πράγµατα που είναι πολύ εντυπωσιακά στο παιδικό µάτι, όπως είναι το 

animation (Maloney κ.ά., 2008), αλλά σε άλλη έρευνα να γίνονται παράπονα για τα 

πολύ περιορισµένα γραφικά (Kalelioglu & Gulbahar, 2014). 

Μερικά ακόµα από τα προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί είναι: 

• Αργή ή ξαφνική απώλεια σύνδεσης µε τον κεντρικό server (MIT App 

Inventor) 

• Ξαφνικά κρασαρίσµατα του προγράµµατος τα οποία οδηγούν στην απώλεια 

δουλειάς (Alice) 

• Κακή λειτουργία του κάδου ανακύκλωσης (MIT App Inventor) 

• Αδυναµία αποθήκευσης µεγάλων project (Alice) 

• Δεν υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης (undo) (MIT App Inventor) 

• Ελλειπής έκδοση στις φορητές συσκευές (Tynker) 

• Υπερκάλυψη αντικειµένων χωρίς ένδειξη µε αποτέλεσµα να φαίνεται µόνο το 

πάνω αντικείµενο (AgentCubes, AgentSheets) 

• Ύπαρξη δύσκολων επιπέδων παιχνιδιού που µπορούν να επιφέρουν 

δυσανασχέτηση και µη επιθυµία ενασχόλησης µε την εφαρµογή (Kodable) 
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5.3. Τα χαρακτηριστικά µιας βέλτιστης εφαρµογής 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, ένα βέλτιστο πρόγραµµα θα πρέπει να 

κρατήσει τα καλά χαρακτηριστικά που έχουν οι εφαρµογές του χώρου και 

ταυτόχρονα να µειώσει τα αρνητικά που έχουν παρατηρηθεί στο µέγιστο δυνατό. 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να χρησιµοποιεί τον οπτικό προγραµµατισµό και να ακολουθεί 

τις αρχές της αντικειµενοστρέφειας. Επίσης, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο που δεν το 

έχουν πολλές εφαρµογές είναι ο µεταφραστής γλώσσας, ο οποίος µπορεί να είναι 

πολύ χρήσιµος σε µεγαλύτερες τάξεις βοηθώντας τους µαθητές, προετοιµάζοντάς 

τους για το πανεπιστήµιο καλύτερα. 

Πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα ώστε να µπορεί να παραµετροποιηθεί στις ανάγκες 

οποιουδήποτε εκπαιδευτικού. Με αυτό τον τρόπο κιόλας, η εφαρµογή θα βελτιώνεται 

συνεχώς µε νέα χαρακτηριστικά από την επιστηµονική κοινότητα ή µπορεί να γίνει 

το σκαλοπάτι για µια ακόµα καλύτερη εφαρµογή. 

Θα πρέπει να υπάρχει µια online βιβλιοθήκη για το ανέβασµα των έργων από τους 

µαθητές αφού αυτό θα βοηθάει στην βελτίωση όλης της µαθητικής κοινότητας της 

εφαρµογής χωρίς ωστόσο να παραλείπονται οι προδιαγραφές ασφαλείας, αφού έχει 

να κάνει µε ανήλικους µαθητές. 

Μια ακόµη σηµαντική δυνατότητα είναι να µπορεί να χρησιµοποιήσει τον κώδικα 

άλλων εφαρµογών ώστε να µπορεί ο µαθητής ή ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει 

και έργα που έχουν δηµιουργηθεί σε άλλη εφαρµογή. Εκτός της συνδεσιµότητας µε 

άλλες εφαρµογές, εξίσου χρήσιµη λειτουργία είναι και η συνδεσιµότητα µε 

εξωτερικές συσκευές όπως τα κινητά και οι αισθητήρες για τη δηµιουργία 

προγραµµάτων µε ακόµα περισσότερες δυνατότητες. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η εφαρµογή πρέπει να είναι εύκολη στην 

εκµάθηση τόσο για τον ίδιο όσο και για τους µαθητές του. Η ευκολία στην εκµάθηση 

ενισχύει τη χρήση της εφαρµογής και από εκπαιδευτικούς άλλων τοµέων πέραν της 

πληροφορικής. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να υποστηρίζει τη διαθεµατικότητα όντας 

ικανό να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα µαθήµατα. 

Πάρα πολύ σηµαντικό είναι να έχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης 

ηλεκτρονικής τάξης. Αυτή η δυνατότητα βοηθάει τον εκπαιδευτικό να οργανώσει 

καλύτερα το µάθηµά του και να ελέγξει την πρόοδο των µαθητών του βλέποντας που 

δυσκολεύονται και να επικεντρωθεί εκεί ακόµα περισσότερο. Μια σηµαντική 

παρατήρηση είναι ότι από τις εφαρµογές που έχουν ένα πλήρες διαχειριστικό 

εργαλείο για την τάξη, µόνο το Hopscotch δεν είναι σε µια online πλατφόρµα αλλά 
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πρέπει να εγκατασταθεί. Οι online πλατφόρµες επιτρέπουν στους µαθητές να 

µπορούν να δουλέψουν στα project τους κι εκτός ωρών µαθήµατος. Επιπλέον 

δυνατότητες που αυξάνουν την ισχύ του διαχειριστικού είναι η αυτόµατη ανάλυση 

και βαθµολόγηση των εργασιών σε πραγµατικό χρόνο, το άµεσο feedback µετά την 

εκτέλεση του προγράµµατος από το οποίο µπορεί να βοηθηθεί ο µαθητής καθώς και 

η λήψη αναλυτικών στατιστικών στοιχείων και ξεχωριστά για κάθε µαθητή αλλά και 

συγκεντρωτικά είτε για µια τάξη είτε για ένα σύνολο τάξεων. 

Επιµέρους βοήθεια για τον εκπαιδευτικό, είναι η εφαρµογή που του προσφέρει 

υποστηρικτικό υλικό για την εκµάθησή του πάνω σε αυτή, πλάνα µαθήµατος και 

προτεινόµενες ασκήσεις για το µάθηµα. Εξίσου βοηθητική είναι και η ύπαρξη µιας 

διαδικτυακής κοινότητας για τους εκπαιδευτικούς ώστε να µπορούν να λύσουν 

απορίες και να ανταλλάξουν ιδέες για το µάθηµά τους. Ενώ θα µπορούσε να υπάρχει 

κι ένα live chat όπου ο εκπαιδευτικός θα παίρνει άµεσα απαντήσεις, όπως συµβαίνει 

στο CodeHS, αυτό όµως θα σήµαινε ότι κάποιος υπεύθυνος θα πρέπει πάντα να είναι 

24 ώρες την ηµέρα συνδεδεµένος. 

Μια βέλτιστη εφαρµογή πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στις προγραµµατιστικές 

έννοιες και τις λειτουργίες του όπως είναι οι κλάσεις, τα αντικείµενα, οι µεταβλητές, 

οι βρόγχοι, η αφαίρεση και η κληρονοµικότητα κι όχι το σύνθετο και λεπτοµερές 

συντακτικό. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να τους κρατήσει κοντά στον 

προγραµµατισµό και να τους αναπτύξει πολύ σηµαντικές δεξιότητες τόσο στον τοµέα 

της πληροφορικής όσο και την καθηµερινότητά τους όπως η υπολογιστική σκέψη, η 

επίλυση προβληµάτων και η δηµιουργικότητα. 

Σε σχέση µε τον κώδικα, η εφαρµογή θα πρέπει να οµαδοποιεί τα µπλοκ ανάλογα µε 

τη λειτουργικότητά τους ώστε ο µαθητής να ξέρει που θα ψάξει για να βρει το 

κοµµάτι που του χρειάζεται. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάνοντας 

κλικ πάνω σε ένα µπλοκ να καταλάβει τη λειτουργικότητά του χωρίς να χρειάζεται να 

το χρησιµοποιήσει στον κώδικά του. Σηµαντικός είναι και ο εµπλουτισµός της 

βιβλιοθήκης κώδικα µε δυνατότητα δηµιουργίας νέων µπλοκ από τον χρήστη. Η 

συγκεκριµένη λειτουργία µπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες µιας εφαρµογής και των 

αποτελεσµάτων της. Η συγκεκριµένη λειτουργία όπως και η δυνατότητα 

επεξεργασίας έργων από την online βιβλιοθήκη εκπαιδεύει επιπλέον τους µαθητές και 

τους περνάει τη λογική του ανοιχτού κώδικα. 

Μια λειτουργία που υπάρχει σε 2 εφαρµογές και µπορεί να βοηθήσει µαθητές κι 

εκπαιδευτικούς στον ευκολότερο και πιο γρήγορο έλεγχο και αποσφαλµάτωσης του 
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κώδικα είναι ο υπερτονισµός των σηµείων που εκτελούνται κάθε συγκεκριµένη 

στιγµή. Μόλις συναντάται το λάθος και σταµατήσει το πρόγραµµα ο χρήστης µπορεί 

να γνωρίζει που ακριβώς να ψάξει. Υπάρχει ακόµα µια, αµφιλεγόµενη όµως για την 

αποτελεσµατικότητα στη µάθηση, λειτουργία. Συναντάται µόνο στο Alice και το 

Scratch και η οποία δεν επιτρέπει στον χρήστη την εισαγωγή κώδικα σε σηµείο που 

θα προκληθεί λάθος. 

Από τα σηµαντικότερα στοιχεία µάθησης που πρέπει να έχει µια εφαρµογή είναι το 

low floor / high ceiling. Δηλαδή να είναι αρκετά εύκολη και κατανοητή ώστε να µην 

αποτρέπει τους αρχάριους χρήστες από την χρήση της αλλά ταυτόχρονα να έχει τις 

εξελιγµένες και πιο σύνθετες λειτουργίες του προγραµµατισµού ώστε να µπορούν οι 

εµπειρότεροι χρήστες να φτιάχνουν τα προγράµµατα που επιθυµούν. 

Επίσης, επειδή τα παιδιά έχουν φαντασία, τα έτοιµα γραφικά µπορεί να µην τους 

αρέσουν και να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας. Γι’ αυτό το λόγο, 

πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός σχεδίασης προσαρµοσµένων γραφικών. Βέβαια, 

όπως ειπώθηκε παραπάνω, τα γραφικά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση 

τους αφού µπορεί να αποσπάσουν την προσοχή των παιδιών από τον κεντρικό στόχο, 

που είναι η απόκτηση υπολογιστικής σκέψης, ικανότητας επίλυσης προβληµάτων και 

η εισαγωγή στον προγραµµατισµό. 

Μια εφαρµογή όµως πρέπει να δίνει και κίνητρα στους χρήστες της για να τη 

χρησιµοποιήσουν αλλά και να τους περάσουν και κάποια κοινωνικά στοιχεία, όπως η 

τόνωση της συνεργατικότητας µε τους άλλους. Στον τοµέα της συνεργατικότητας θα 

βοηθήσει και µια λειτουργία ταυτόχρονης χρήσης κι ενηµέρωσης ενός κοινού project 

από διαφορετικούς υπολογιστές την ίδια στιγµή. 

Τρόποι αύξησης των κινήτρων χρήσης υπάρχουν πολλοί, όπως η µάθηση µέσα από 

το παιχνίδι ή τα βραβεία και οι πόντοι. Το µεγαλύτερο όµως κίνητρο, και ταυτόχρονα 

αυτό που τους προσφέρει περισσότερα, είναι οι ίδιοι οι µαθητές να γίνονται 

παραγωγοί προγραµµάτων. Η ικανοποίηση που θα πάρουν όταν παίξουν, οι ίδιοι ή 

ένας συγγενής, το παιχνίδι που θα έχουν φτιάξει, είναι πολύ µεγαλύτερη από το 

υψηλότερο σκορ σε ένα έτοιµο παιχνίδι, και τελικά αυτό που θα τους κάνει να 

ξαναχρησιµοποιήσουν την εφαρµογή και να φτιάξουν κάτι ακόµα (Dunjohn, 2013). 

Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό µια εφαρµογή που απευθύνεται σε µικρές ηλικίες να 

µην τα στερεί από τη χρήση της εν λόγω γλώσσας και πρέπει να βρει τρόπο να µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από όλους. Το Kodable έλυσε αυτό το πρόβληµα µετατρέποντας 

τα µπλοκ κώδικα σε σύµβολα, αλλά αυτό περιορίζει πολύ τις δυνατότητές του και τι 
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ικανότητες παίρνουν τα παιδιά. Ο σωστότερος τρόπος είναι να υπάρχει πολυγλωσσία 

στην εφαρµογή. Επειδή αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και είναι µια δύσκολη διαδικασία, 

µια µικρή εφαρµογή, το CT3000 (http://www.ct3000.nl/#/), έχει δώσει τη λύση. 

Μέσω του ανοιχτού του κώδικα µπορεί κάποιος να µπει, να το µεταφράσει στη δική 

του γλώσσα και να την προσθέσει λύνοντας έτσι το πρόβληµα της πολυγλωσσίας 

(https://github.com/Q42/CT-3000/tree/develop/src/config). 

 

5.4. Περίληψη 

Στο παραπάνω κεφάλαιο έγινε µια συγκριτική αξιολόγηση των 10 εφαρµογών που 

αναλύθηκαν εκτενώς στο τέταρτο κεφάλαιο. Από αυτή την αξιολόγηση προέκυψαν 

τρεις πίνακες, µια για κάθε κατηγορία αναφοράς όπως έχει ήδη ειπωθεί, όπου 

κατηγοριοποιούνται τα πλεονεκτήµατα που βρέθηκαν και ποιες από τις εφαρµογές 

µελέτης τα καλύπτουν. Οι τρεις πίνακες αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για 

την αξιολόγηση οποιασδήποτε άλλης εφαρµογής που υπάρχει στον συγκεκριµένο 

χώρο. Τους τρεις αυτούς πίνακες συνοδεύει ένας τέταρτος ο οποίος αναφέρει όλα τα 

προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί και αντίστοιχα οι εφαρµογές στις οποίες αυτά 

βρέθηκαν. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά γίνεται στο τέλος του κεφαλαίου η περιγραφή µιας 

βέλτιστης εφαρµογής για την εκµάθηση προγραµµατισµού και υπολογιστικής σκέψης 

στους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στον συγκεκριµένο τοµέα. 
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6. Συµπεράσµατα και µελλοντική έρευνα 

 
6.1. Συµπεράσµατα 
Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό και η ανάπτυξη των ικανοτήτων της 

υπολογιστικής σκέψης στις νεαρές ηλικίες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι ένα 

πολύ ενδιαφέρον ζήτηµα που απασχολεί το µάθηµα της πληροφορικής ανά τον 

κόσµο. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να κάνει µια επισκόπηση των εφαρµογών 

που χρησιµοποιούνται στον χώρο, να χαρτογραφήσει την έρευνα που έχει διεξαχθεί 

στις πιο σηµαντικές από αυτές, να τις αναλύσει και να βγάλει ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει µια εφαρµογή για τη χρήση της από τους 

µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Επίκεντρο της µελέτης είναι τα χαρακτηριστικά των εφαρµογών που έχουν να κάνουν 

µε την εµπειρία του χρήστη και τη διαδικασία µάθησης κι όχι τόσο µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της. Στόχος των εφαρµογών του χώρου κατά τη διαδικασία µάθησης 

δεν είναι η άριστη εκπαίδευση κώδικα αλλά η ανάπτυξη της λογικής πίσω απο αυτόν, 

των δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, της δηµιοργικότητας, της συνεργατικότητας 

και της συµµετοχής στην παραγωγή ενός τελικού αποτελέσµατος. Αυτές οι 

δεξιότητες είναι χρήσιµες στα παιδιά σε καταστάσεις του πραγµατικού κόσµου ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται η πιθανότητα ενασχόλησης τους µε τον προγραµµατισµό 

µεγαλώνοντας. 

Η πληθώρα των εφαρµογών του χώρου χρησιµοποιεί για την εκπαίδευση των 

µαθητών τον οπτικό προγραµµατισµό µε µπλοκ. Τα πλεονεκτήµατα που έχει αυτό το 

είδος προγραµµατισµού είναι πως βοηθάει τους αρχάριους στην εισαγωγή τους στον 

προγραµµατισµό κι εν συνεχεία προσπαθεί να τους κάνει να αναπτύξουν µε ευκολία 

τις απαιτούµενες ικανότητες για την κατασκευή σύνθετων προγραµµάτων. Επίσης, οι 

εφαρµογές αυτές είναι κατάλληλες για όλο το ηλικιακό κοινό της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Για να γίνει η εκµάθηση προγραµµατισµού, πιο προσβάσιµη και συναρπαστική για 

τους µαθητές είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι συναισθηµατικές και οι γνωστικές 

ανάγκες. Από τις έρευνες µε τους µαθητές, φάνηκε ότι ενθουσιάζονται όταν 

δηµιουργούν τα δικά τους παιχνίδια αλλά αν τα εργαλεία που χρησιµοποιούν είναι 

πολύ περίπλοκα, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος της εγκατάλειψης της εφαρµογής και της 

απογοήτευσης από τον προγραµµατισµό. 
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Για να µην είναι πολύ σύνθετη η εφαρµογή για τους µαθητές, πρέπει να έχει απλό 

συντακτικό, να βοηθάει τους χρήστες να καταλάβουν τη σηµασία των προγραµµάτων 

και να κατανοούν τις πρακτικές και τις λειτουργίες που έχει η γλώσσα 

προγραµµατισµού που µαθαίνουν. 

Από την άλλη, είναι πολύ σηµαντική και η αύξηση των κινήτρων της θέλησης για 

µάθηση. Πέρα από το ενδιαφέρον του τελικού αποτελέσµατος µιας εφαρµογής, 

υπάρχουν επιπλέον τρόποι ενίσχυσης των κινήτρων όπως τα βραβεία και το 

ξεκλείδωµα πρόσθετων χαρακτηριστικών. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι οι έξτρα 

χαρακτήρες. Ακόµα, υπάρχουν εφαρµογές που χρησιµοποιούν πόντους και πίνακες 

high score (µε κίνδυνο αύξησης του αισθήµατος ανταγωνισµού). Το πιο σηµαντικό 

κίνητρο όµως, είναι η συµµετοχή των παιδιών στη λύση προβληµάτων µε 

παραδείγµατα από τη δική τους πραγµατικότητα που έχουν σηµασία για αυτά. 

Ξεκινώντας την παρούσα έρευνα, έγινε η υπόθεση ότι οι περισσότερες εφαρµογές θα 

ήταν ανοιχτού κώδικα, ειδικά από τη στιγµή που είναι ένας τοµέας που τώρα 

αναπτύσσεται. Αντιθέτως όµως, λίγες ήταν εκείνες που είχαν αυτό το 

χαρακτηριστικό. Από τις µελετηθείσες εφαρµογές, µόνο οι 3 από τις 10 ήταν 

ανοιχτού κώδικα, µε τις δυο από αυτές να είναι οι πιο δηµοφιλείς προς έρευνα (MIT 

App Inventor και Scratch). Το Alice που είναι η τρίτη πιο δηµοφιλής εφαρµογή στην 

έρευνα και έχει µόνο µερικά κοµµάτια του κώδικά της ανοιχτά. Αυτό δείχνει την 

ανάγκη του χώρου για ανοιχτές εφαρµογές που µπορούν να παραµετροποιηθούν, µε 

στόχο την ακόµα µεγαλύτερη βελτίωσή των ίδιων αλλά και της µάθησης. 
Όσον αφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εφαρµογών του χώρου, 

παρατηρήθηκαν κενά στη χρήση και παραµετροποίηση προγραµµάτων µεταξύ 

διαφορετικών εφαρµογών. Επίσης, ο οπτικός προγραµµατισµός µε µπλοκ που 

χρησιµοποιούν οι περισσότερες, ευνοεί τη χρήση µε κινητές συσκευές. 

Συνεπακόλουθα, τα προγράµµατα που παράγονται θα µπορούσαν να κάνουν 

µεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων µιας τέτοιας συσκευής όπως το GPS ή το 

γυροσκόπιο. 

Η χρήση των εφαρµογών από µικρές ηλικίες, αυξάνει την ανάγκη για µεγαλύτερη 

ασφάλεια. Η ασφάλεια όµως, είναι το µεγαλύτερο κενό που παρατηρήθηκε, κυρίως 

όσον αφορά στις δηµιουργίες που ανεβάζουν οι µαθητές στις online βιβλιοθήκες. 

Χρειάζεται µεγαλύτερος έλεγχος στον τρόπο που ανεβάζουν οι µαθητές τις 

δηµιουργίες τους, ποιοι έχουν πρόσβαση στις online βιβλιοθήκες των εφαρµογών και 

σε ποιο βαθµό µπορεί ο κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση. 
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Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού, υπάρχουν τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να καλύπτει µια εφαρµογή. Πρώτον, πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση ακόµα 

κι από εκπαιδευτικούς χωρίς προηγούµενη εµπειρία στον προγραµµατισµό. 

Δεύτερον, πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα µαθήµατα εκτός της 

πληροφορικής, ιδιαίτερα σε µικρότερες τάξεις όπου η χρήση κώδικα πρέπει να 

περιορίζεται σε σχέση µε το τελικό αποτέλεσµα και να αναπτύξουν τις ικανότητες 

υπολογιστικής σκέψης κι επίλυσης προβληµάτων. Τρίτον, η εφαρµογή πρέπει να έχει 

άφθονο υποστηρικτικό υλικό για χρήση στην τάξη και βοήθεια στην εκπαίδευση του 

ίδιου. 

Η δυνατότητα διαχείρισης της τάξης συνολικά είναι η πιο σηµαντική λειτουργία που 

βοηθάει την καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού και της τάξης του. Η χρήση 

αυτού του εργαλείου δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα διαδεδοµένη ενώ επιµέρους 

λειτουργίες της όπως η αυτόµατη βαθµολόγηση και ανατροφοδότηση των µαθητών 

είναι ακόµα πιο περιορισµένη. 

 

6.2. Το ερευνητικό κενό 

Στις έρευνες των 10 εφαρµογών που µελετήθηκαν, παρατηρήθηκαν µερικά 

σηµαντικά κενά. Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο κενό του πεδίου είναι οι χώρες 

έρευνας, µε τις Η.Π.Α. να έχουν υπερδιπλάσιο όγκο αναφορών από το σύνολο όλων 

των υπόλοιπων χωρών, στις εφαρµογές του ερευνητικού πεδίου. Βέβαια, οι 

περισσότερες από τις εφαρµογές έχουν µόνο την αγγλική ως γλώσσα επιλογής ενώ 

όλες τους έχουν αναπτυχθεί στην Αµερική. 

Από την πλευρά των εφαρµογών, η έρευνα πάνω στο CodeHS είναι ελάχιστη ενώ, αν 

και δεν χρησιµοποιεί οπτικό προγραµµατισµό, δίνει πολύ µεγάλη βαρύτητα στα 

εργαλεία που παρέχει στον εκπαιδευτικό. Πέρα από το διαχειριστικό, το CodeHS 

παρέχει αυτόµατη ανάλυση και βαθµολόγηση ενώ είναι το µοναδικό στον χώρο που 

δίνει τη δυνατότητα ελέγχου για ολόκληρες περιοχές. 

Η µειωµένη έρευνα πάνω στο CodeHS µπορεί να συνδεθεί και µε το µικρό 

ενδιαφέρον που δείχνουν οι ερευνητές πάνω στους εκπαιδευτικούς, επικεντρώνοντας 

το ενδιαφέρον τους κυρίως στην εµπειρία των µαθητών. Το συγκεκριµένο κενό δεν 

θα έπρεπε να συµβαίνει αφού µια εφαρµογή επιλέγεται πρώτα από τους 

εκπαιδευτικούς ενώ αν δεν τους είναι χρηστική τότε µπορεί είτε να απορριφθεί είτε 

να εγκαταληφθεί. Ακόµα πιο µικρός είναι ο αριθµός ερευνών που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στο σχολείο µεταξύ 
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δασκάλου και µαθητών ώστε να διαπιστωθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις και 

προβλήµατα σε πραγµατικές µη ελεγχόµενες συνθήκες µάθησης. Γενικότερα, 

χρειάζεται µια πιο συστηµατική προσέγγιση των εκπαιδευτικών, η οποία είναι 

απαραίτητη για την υιοθέτηση της τεχνολογίας στα σχολεία. 

Επίσης, δεν υπάρχει πληροφόρηση για το κοινωνικο-οικονοµικό στάτους των 

µαθητών, ιδιαίτερα στις έρευνες που οι µαθητές συµµετείχαν εθελοντικά. Το µόνο 

σηµείο που µπορεί κανείς να υποθέσει αυτό το στάτους είναι, αν προέρχονται από τη 

δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Και αυτό το στοιχείο όµως, απουσιάζει από πολλές 

αναφορές. 

 

6.3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εφαρµογών εκµάθησης προγραµµατισµού και 

υπολογιστικής σκέψης στους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια εφαρµογή για να βιώνει ο χρήστης τη 

βέλτιστη εµπειρία και το µεγαλύτερο κέρδος κατά τη διαδικασία της µάθησης 

κατηγοριοπούνται σε τρία µέρη: α) χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν µε 

λειτουργικές δυνατότητες και προγραµµατιστικές πρακτικές της εφαρµογής, β) 

χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την εµπειρία χρήσης κι αυξάνουν τις δυνατότητες 

του εκπαιδευτικού και γ) χαρακτηριστικά βελτίωσης της εµπειρίας κι αύξησης των 

ζητούµενων ικανοτήτων των µαθητών. 

 

Συγκεντρωτικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι: 

• Η χρήση οπτικού προγραµµατισµού 

• Οι αρχές του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού 

• Η ικανότητα της εφαρµογής να µεταφράζει τον οπτικό σε παραδοσιακό 

κώδικα 

• Ο κώδικας της εφαρµογής να είναι ανοιχτός (open source) 

• Η ύπαρξη online βιβλιοθήκης όπου οι µαθητές µπορούν να ανεβάζουν τα έργα 

τους 

• Η παροχή ασφάλειας στους µαθητές κατά τη χρήση µιας online βιβλιοθήκης 

• Η ικανότητα χρήσης έργων που δηµιουργήθηκαν σε άλλες εφαρµογές 

• Η ικανότητα σύνδεσης µε εξωτερικές συσκευές 
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Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται για την καλύτερη εµπειρία του 

εκπαιδευτικού είναι: 

• Η ευκολία κατά την εκπαίδευση του ίδιου στην εφαρµογή αλλά και κατά τη 

διαδικασία της διδασκαλίας της στους µαθητές 

• Η δυνατότητα της εφαρµογής να χρησιµοποιείται και σε άλλα µαθήµατα 

πέραν της πληροφορικής 

• Η ύπαρξη διαχειριστικού εργαλείου για την τάξη 

• Η ανάλυση και η βαθµολόγηση σε πραγµατικό χρόνο 

• Η δυνατότητα συγκέντρωσης, ανάγνωσης και ανάλυσης στατιστικών 

στοιχείων τόσο σε ατοµικό επίπεδο, επίπεδο τάξης ή και µεγαλύτερο 

• Η ύπαρξη µιας διαδικτυακής κοινότητας για τους εκπαιδευτικούς 

• Ο διαµοιρασµός εκπαιδευτικού υλικού µέσω της εφαρµογής 

 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν τις ικανότητες των µαθητών σε κοινωνικό 

και προγραµµατιστικό επίπεδο όσο και την εµπειρία κατά τη χρήση της εφαρµογής 

είναι: 

• Η επικέντρωση της εφαρµογής στις έννοιες του προγραµµατισµού κι όχι 

µεγάλη έµφαση στη σύνταξη κώδικα 

• Η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης και της επίλυσης προβληµάτων 

• Η ενίσχυση της δηµιουργικότητας και της οµαδοσυνεργατικότητας 

• Η ίδια ικανοποίηση χρήσης τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους 

έµπειρους µαθητές 

• Η εύκολη χρήση των µπλοκ κώδικα και η δυνατότητα δηµιουργίας νέων 

• Η άµεση ανατροφοδότηση του τελικού κώδικα 

• Η δυνατότητα που έχει ο χρήστης να µπορεί να δει ποιο κοµµάτι κώδικα 

εκτελείται κάθε στιγµή 

• Η δυνατότητα δηµιουργίας ή εισαγωγής προσαρµοσµένων γραφικών 

• Τα επιπλέον κίνητρα µέσω διαδικασιών που χαροποιούν ή ιντριγκάρουν το 

παιδικό µυαλό 

• Η ικανότητα δηµιουργίας οµαδικών project µε ταυτόχρονη χρήση τους από 

διαφορετικούς υπολογιστές 

• Η δυνατότητα επιλογής γλώσσας για τα µπλοκ κώδικα 
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• Η ύπαρξη offline δραστηριοτήτων που µπορούν να βοηθήσουν και στην 

ανάπτυξη ψυχοκινητικών ικανοτήτων στον πραγµατικό κόσµο καλλιεργώντας 

και κοινωνικές δεξιότητες. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να κάνουν καλύτερη 

σύνδεση του πραγµατικού µε τον εικονικό κόσµο µέσω των διαφορετικών 

περιβάλλοντων µάθησης  

 

6.4. Μελλοντική έρευνα 

Με βάση τα κενά που παρατηρήθηκαν πριν κάποιος προσπαθήσει να κατασκευάσει 

µια εφαρµογή µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, πρώτα θα πρέπει να κάνει έρευνα σε 

βάθος για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Μια τέτοιου είδους έρευνα µπορεί να 

χωριστεί σε δυο µέρη. Ένα που θα έχει ως υποκείµενα µελέτης µόνο τους 

εκπαιδευτικούς κι ένα που θα γίνεται µέσα στην τάξη κι ο ερευνητής απλά θα 

παρακολουθεί και θα παρατηρεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες. 

Μερικά ερωτήµατα µιας τέτοιας έρευνας µπορεί να είναι: 

• Γιατί να θέλει ένας εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει µια εφαρµογή; 

• Τι κίνητρα πρέπει να δοθούν σε έναν εκπαιδευτικό που δεν διδάσκει 

πληροφορική για να κάνει χρήση µιας τέτοιας εφαρµογής; 

• Πώς θα µπορούσε να ενταχθεί µια εφαρµογή σε ένα ήδη υπάρχον αναλυτικό 

πρόγραµµα της χώρας έρευνας; 

• Είναι αναγκαία η εκπαίδευση πάνω στη δηµιουργία δικών του 

προσαρµοσµένων εργαλείων µέσω του Blockly; 
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