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Εισαγωγή
 

(1/3)

Οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη
 

από τους σχεδιαστές 
 των νέων προγραμμάτων σπουδών της πληροφορικής για την 
 υποχρεωτική εκπαίδευση όσον αφορά το σκέλος του 

 προγραμματισμού των υπολογιστών ήταν:



 
Η ύπαρξη νέων εκπαιδευτικών λογισμικών

 
με 

 χαρακτηριστικά αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης



 
Ο μετασχηματισμός της διδακτικής προσέγγισης

 
των 

 εκπαιδευτικών της πράξης 

(δασκαλοκεντρική
 

→ μαθητοκεντρική)



Εισαγωγή
 

(2/3)

Τα
 

προγράμματα σπουδών 


 
καθορίζουν μόνο το τι πρέπει να διδαχθεί 

και αφήνουν τον εκπαιδευτικό 


 
να επιλέξει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει 



 
να μετεξελιχτεί σε παραγωγό περιεχομένου 
που να αντανακλά τη δική του οπτική 
για τη “διδακτέα ύλη” της τάξης του



Εισαγωγή
 

(3/3)

Σε
 

αυτό το πλαίσιο 
καλούνται οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής:



 
να προσδιορίσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα 

 μοντέρνα προγραμματιστικά περιβάλλοντα 


 
και να τις αξιοποιήσουν με κριτήριο τους στόχους που 

 θέτουν τα προγράμματα σπουδών πληροφορικής



Επιλογή
 

του προγραμματιστικού περιβάλλοντος  (1/4)

Ένα τμήμα της πληροφορικής είναι ο προγραμματισμός.
Η διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού πρέπει να 

 γίνει μέσα από τη χρήση κάποιου προγραμματιστικού 
 περιβάλλοντος. 

Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος οι δυνατότητες και οι περιορισμοί 
 του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (γλώσσας 

 προγραμματισμού)
 

που θα επιλεγεί να επηρεάζουν το 
 βαθμό επίτευξης των στόχων του προγράμματος σπουδών. 

Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να θέτει τους στόχους και με 
 βάση αυτούς να επιλέγεται εκείνο το προγραμματιστικό 

 περιβάλλον που τους ικανοποιεί. 



Επιλογή
 

του προγραμματιστικού περιβάλλοντος  (2/4)

Όταν καλούμαστε να επιλέξουμε το προγραμματιστικό 
 εργαλείο που να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος 

 σπουδών υπάρχουν δύο ακραίες επιλογές: 



 
είτε επιλέγουμε πολλές γλώσσες

 
και χρησιμοποιούμε κάθε 

 φορά εκείνη τη γλώσσα που ικανοποιεί πληρέστερα
 

τους 
 μαθησιακούς στόχους, 



 
είτε επιλέγουμε μια και μοναδική

 
γλώσσα 

που ικανοποιεί εν μέρει
 

τους μαθησιακούς στόχους.



Επιλογή
 

του προγραμματιστικού περιβάλλοντος  (3/4)

Η προτεινόμενη λύση
 

είναι η επιλογή σχετικά λίγων
 προγραμματιστικών περιβαλλόντων που



 
αφενός το καθένα εξειδικευμένα να ικανοποιεί τις 

 εκάστοτε απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και 



 
αφετέρου να έχουν μια ενιαία λογική και φιλοσοφία

 ώστε η εξοικείωση των μαθητών με αυτά και η μετάβαση 
 από το ένα στο άλλο, να γίνεται γρήγορα και χωρίς 

 προβλήματα.



Επιλογή
 

του προγραμματιστικού περιβάλλοντος  (4/4)

Μια τέτοια λύση 

είναι τα 

logo‐like
 προγραμματιστικά 

 περιβάλλοντα, 

μια ομάδα 

γλωσσών‐διαλέκτων 

με ενιαία φιλοσοφία 

αλλά και με ιδιαίτερες 
 δυνατότητες το καθένα. 



Οι
 

προοπτικές των  logo‐like
 

γλωσσών (1/2)
Μέσα από ένα κλασσικό περιβάλλον logo

 (π.χ. k‐turtle, msw‐logo, microworlds
 

pro…) 
 οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή 

 σχεδόν με το σύνολο της αλγοριθμικής
 που μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από τον 

δομημένο ιεραρχικά και 

τμηματικά προγραμματισμό



Οι
 

προοπτικές των  logo‐like
 

γλωσσών (2/2)

Οι δυνατότητες των logo‐like
 

γλωσσών προγραμματισμού 
 δεν σταματούν στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών 

 για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση αλλά μπορούν να 
 οδηγήσουν πολύ μακρύτερα δημιουργώντας νοητικές 

 υποδομές για μετά το γυμνάσιο
 

π.χ.


 
διαχωρισμός του κώδικα από τα δεδομένα με χρήση των 

 δομών δεδομένων (λίστες)


 
το πρόγραμμα είναι μια λίστα εντολών, άρα το ίδιο το 

 πρόγραμμα μπορεί να αλλάζει τον εαυτό του, (τεχνητή 
 νοημοσύνη)



 
γύρω από τα σύγχρονα logo‐like

 
προγραμματιστικά 

 περιβάλλοντα έχουν δημιουργηθεί κοινότητες μάθησης



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (1/15)

Τα logo‐like
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα διαθέτουν 
 μια απλή, σαφή και ισχυρή γλώσσα

 
προγραμματισμού, 

 που επιτρέπει σύντομο κύκλο ανάπτυξης
 

με άμεση 
 εκτέλεση

 
εντολών.



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (2/15)

Τα γραφικά και η γεωμετρία της χελώνας
 

θεωρούνται 
 κλασσική προσέγγιση στη διδακτική του προγραμματισμού, 

 ειδικά για αρχάριους, αφού επιτρέπουν στους μαθητές να 
 δουν τα αποτελέσματα των εντολών ενός προγράμματος 

 με τρόπο άμεσο
 

και τις περισσότερες φορές διασκεδαστικό.



Τα γραφικά της logo
 

(π.χ. 
 TurtleArt, EasyLogo) 

την καθιστούν ιδανικό 
 περιβάλλον για την ανάπτυξη 

 διεπιστημονικών projects

με αυθεντικό περιεχόμενο.

Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (3/15)

Mondrian‐like

Vasarely‐like



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (4/15)

Στην εξέλιξή της η logo
 

έχει αποκτήσει εκδόσεις που κάθε μια 
 ενσωματώνει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες 

 όπως: 


 
κατασκευή 
υπερμεσικών
εφαρμογών,



 
μοντελοποίηση, 



 
έλεγχος ρομπότ 



 
ανάπτυξη 
αλληλεπιδραστικών 
παιχνιδιών

 
που προκα‐

λούν
 

το ενδιαφέρον 
των παιδιών



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα (5/15)

Μέσα από όλα αυτά ο μαθητής μπορεί να έχει την ευκαιρία 

να κατανοήσει την ολότητα της πληροφορικής
 

και 

όχι να έχει αποσπασματικές και διάσπαρτες νησίδες γνώσης.



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (6/15)

Η
 

θεωρητική προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού
μέσα σε ένα logo‐like

 
προγραμματιστικό περιβάλλον 

είναι αυτή του “αναδυόμενου εγγραμματισμού” 
Δηλαδή

τα παιδιά 
πρέπει αρχικά να πράττουν, 
μέσα από αυτό 
να συσσωρεύσουν εμπειρίες
και να αποκτούν 
προσλαμβάνουσες παραστάσεις.



Τα νέα ΠΣ εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της logo δίνοντας
έμφαση σε

 
διαχρονικές έννοιες του προγραμματισμού

(έννοιες και δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή)

και όχι 
σε συγκεκριμένες 
και εξειδικευμένες 
δυνατότητες 
εφήμερων 
γλωσσών 
προγραμματισμού

Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (7/15)



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (8/15)

Καθώς
 

ωριμάζουν στο μυαλό των μαθητών οι ιδέες, 

έρχεται η θεωρία που συστηματοποιεί τις εμπειρίες

που θα έχουν αποκτήσει μέσα από την πράξη. 



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (8/15)

Αυτό υποβοηθείται 

με τη σπειροειδή προσέγγιση

που διαπνέει το Πρόγραμμα Σπουδών 

και τα πολλαπλά περάσματα

σχετικά με κάποιο γνωστικό αντικείμενο 



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (9/15)

Μέσα σε ένα logo‐like
 

προγραμματιστικό περιβάλλον, 

με αυτή την τη σπειροειδή προσέγγιση, 

οι μαθητές εξοικειώνονται με έννοιες υψηλού επιπέδου 

χωρίς να χρησιμοποιούνται ορισμοί, 

χωρίς να διδάσκονται θεωρητικά οι δομές και οι έννοιες, 

τις οποίες τα παιδιά ξεκαθαρίζουν σταδιακά 

και με τη
 

συστηματική χρήση τους.



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (10/15)

Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρουν ορισμένα 
 σύγχρονα logo‐like

 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι 

 η διεπαφή
 

«Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια» τα 
 οποία συνδυάζονται μεταξύ τους ως κομμάτια παζλ.



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (11/15)

Πλεονέκτημα
 

του Οπτικού Προγραμματισμού είναι 

ότι ο μαθητής αποφεύγει τα συντακτικά λάθη

και εστιάζει ευκολότερα στον αλγόριθμο



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (12/15)

Είναι κατάλληλα και 
 για παιδιά που δεν 

 έχουν κατακτήσει τη 
 γραφή (λόγω ηλικίας 
 ή ειδικών αναγκών). 

 π.χ. η EasyLogo
 (περιβάλλον 

 οπτικού 
 προγραμματισμού 

 χωρίς πλακίδια), 
 που διαθέτει ένα 
 περιορισμένο 

 σύνολο εντολών



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (13/15)

Όλη αυτή η ποικιλία δυνατοτήτων
 

των logo‐like
 προγραμματιστικών περιβαλλόντων 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διαλέξει (κάθε φορά) 
 εκείνη την έκδοση της logo

 
που 



 
αφενός ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος 

 σπουδών και 



 
αφετέρου ταιριάζει καλύτερα σε αυτόν και τους 

 μαθητές του. 



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (14/15)

Για παράδειγμα στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού στοχεύοντας 
 στην ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης ο 

 εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει την EasyLogo
 

που 
 διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς όμως να έχει 

 μεταβλητές. 

Στο Γυμνάσιο με στόχο την εξοικείωση με τις μεταβλητές 
 μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πρώτη φάση την TurtleArt

 
που 

 έχει διαδικασίες με (καθολικές) μεταβλητές, αλλά όταν θα 
 αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το πέρασμα παραμέτρων σε 

 διαδικασίες θα οδηγηθεί στην StarLogo
 

TNG, ενώ τέλος όταν 
 θα φτάσει να αναζητήσει «εκλεπτυσμένες» διαδικασίες‐

 εργαλεία θα καταλήξει στο σχετικά πιο σύνθετο ΒΥΟΒ.



Τα
 

σύγχρονα logo‐like
 

περιβάλλοντα  (15/15)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάβαση από το ένα περιβάλλον 
 στο άλλο βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 
 για μελλοντικές μεταβάσεις

 
σε άλλα προγραμματιστικά 

 περιβάλλοντα που θα είναι απαραίτητες όταν θα 
 αναπτυχθούν νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που 

 σήμερα ίσως δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε τις 
 δυνατότητές τους.
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;



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 

(1/9)

Βασικά
 

κριτήρια επιλογής προγραμματιστικού περιβάλλοντος 
 από τον εκπαιδευτικό είναι τα εξής:

1.
 

Να ικανοποιεί τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών.

2.
 

Να ανήκει σε ομάδα λογισμικών με κοινή φιλοσοφία

3.
 

Να διαθέτει διεπαφή
 

Οπτικού Προγραμματισμού

4.
 

Να είναι ελεύθερο λογισμικό
 

(*)

5.
 

Να είναι εξελληνισμένο (**)

6.
 

Να υπάρχει κοινότητα μάθησης εστιασμένης στους 
 σκοπούς του μαθήματος (***)

7.
 

Να είναι εξοικειωμένος ο εκπαιδευτικός με το λογισμικό



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 

(1β/9)

5.
 

Να είναι εξελληνισμένο ;



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (2/9)
Περιορισμός: 

Όλο το Πρόγραμμα Σπουδών όσον αφορά τον 
 προγραμματισμό βασίζεται στη χρήση διαδικασιών.

Έτσι ικανή συνθήκη 

για την επιλογή ενός  

προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος είναι 

η δυνατότητά του 

να χειρίζεται 

διαδικασίες



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (3/9)
Έτσι από τα γνωστά logo‐like

 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα που 

 αφενός έχουν δυνατότητες Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια
 και αφετέρου έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται διαδικασίες

 αυτά που πληρούν τα κριτήρια είναι τα:

TurtleArt
 

StarLogo
 

TNG
 

και
 

ΒΥΟΒ



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (4/9)

Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα 

(TurtleArt, StarLogo
 

TNG, ΒΥΟΒ)

δεν έχουν όλα τις ίδιες προγραμματιστικές δυνατότητες 
 αλλά και την ίδια ευκολία χειρισμού.



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (5/9)

Το κριτήριο
 

με το οποίο ο εκπαιδευτικός επιλεγεί ένα από τα 
 προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι 

ο συνδυασμός 



 
της δυνατότητας

 
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος να 

 εκπληρώνει τους στόχους του Π.Σ.
 

και 



 
του βαθμού ευκολίας χρήσης από τους μαθητές

 
του 

 προγραμματιστικού περιβάλλοντος.



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (6/9)

Προϋπόθεση για αυτή την επιλογή είναι ο εκπαιδευτικός 
 να γνωρίζει σε βάθος τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα 
 που θα χρησιμοποιήσει ώστε να είναι σε θέση να τα 

 αξιολογεί ως προς την ποιότητά τους, την καταλληλότητά 
 τους καθώς και τα ενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη. 

Τα προαναφερθέντα προγραμματιστικά 
 περιβάλλοντα είναι προτεινόμενα και 

η επιλογή τους δεν μπορεί να επιβληθεί στους 
 εκπαιδευτικούς.



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (7/9)

Υπάρχουν και άλλα λογισμικά
 

τα οποία όμως αν και δεν 
 ικανοποιούν σε σημαντικό βαθμό τα προαναφερθέντα βασικά 

 κριτήρια, θα μπορούσαν ‐στο πλαίσιο της πλουραλιστικής 
 αντίληψης για τη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων‐

 να χρησιμοποιηθούν επικουρικά για να καλύψουν επιμέρους 
 στόχους του Προγράμματος Σπουδών. 



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (8/9)

Τέτοια μη logo‐like
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι τα 
 Kodu,

 
App

 
Inventor, Alice, Game

 
Maker, Microworld

 
pro, lingo/

 Director, κλπ. 



Προτεινόμενα
 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (9/9)

Το Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να είναι ευέλικτο όσον αφορά 
 τις μελλοντικές εξελίξεις, 

γιατί δεν μπορεί ένα πρόγραμμα σπουδών που γράφτηκε το 2011 
 και ενδεχομένως να εφαρμόζεται για μια δεκαετία 

να απορρίπτει όλα τα νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα 

που θα αναπτυχθούν στο διάστημα αυτό.



Απαιτήσεις
 

για την επιτυχή εφαρμογή  (1/6)

Το νέο Π.Σ. εισηγείται καινοτόμες αλλαγές ενώ ενισχύει 
 δοκιμασμένες καλές πρακτικές στη διδασκαλία του 

 προγραμματισμού Η/Υ:
•

 
η διδασκαλία του Πληροφορικού Γραμματισμού

 
στο Γυμνάσιο έχει 

 σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό, με το Εργαστήριο 
 Πληροφορικής να είναι για τους μαθητές χώρο μελέτης, έρευνας, 

 ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας
•

 
κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει δύο συνεχόμενες διδακτικές 

 ώρες, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος, για τους μαθητές και τον 
 εκπαιδευτικό, με στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων μαθησιακών 

 δραστηριοτήτων.
•

 
η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου

 
είναι ενδεικτική 

 και καθορίζεται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών



Απαιτήσεις
 

για την επιτυχή εφαρμογή  (2/6)

Μέσα από την 
 ανάπτυξη projects

για εμπέδωση της 
 ύλης 

διατίθεται αρκετές 
 ώρες ετησίως 

 (14‐16 ώρες)



•
 

η αξιολόγηση της ανάπτυξης των 
 μαθητών στις ΤΠΕ 

δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση 
 συμβατικών διαγωνισμάτων με χαρτί 

 και μολύβι.

Απαιτήσεις
 

για την επιτυχή εφαρμογή  (3/6)

…και αφού 
καταλάβατε τι είναι 
ο Οπτικός 
Προγραμματισμός

 
…

…βγάλτε μια 
κόλλα χαρτί!!!



Για την ουσιαστική συνολική αξιολόγησή στο μάθημα θα 
 αξιολογείται 



 
αφενός η καθημερινή εργασία στην τάξη

 
και 



 
αφετέρου τα ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα

 
που 

 δημιουργούν στα πλαίσια του μαθήματος, 



 

εργασίες και έργα που θα αποθηκεύονται και θα 
 διατηρούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο (e‐portfolio),



 

ο οποίος θα τηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα της τάξης.

Απαιτήσεις
 

για την επιτυχή εφαρμογή  (4/6)



Απαιτήσεις
 

για την επιτυχή εφαρμογή  (5/6)

Προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η όσο το 
 δυνατόν καλύτερη προετοιμασία ‐υπό τις παρούσες συνθήκες‐

 για την εφαρμογή του Π.Σ. στην πράξη. Αυτό συνεπάγεται:

•
 

ουσιαστική και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

•
 

κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους 
 εκπαιδευτικούς

•
 

όσο το δυνατόν «ετοιμοπόλεμες» εργαστηριακές υποδομές

• «ευελιξία» και «ανταπόκριση» από τη διοίκηση στις 
 βελτιωτικές κινήσεις που θα διαπιστωθεί ότι θα πρέπει να 

 γίνουν κατά το μεταβατικό στάδιο της εφαρμογής του Π.Σ.



Απαιτήσεις
 

για την επιτυχή εφαρμογή  (6/6)

Η ανάπτυξη του προγραμματισμού Η/Υ από το δημοτικό και σε 
 όλες τις τάξεις του γυμνασίου εκτός των άλλων θα συντελέσει:



 
Στη βελτίωση του επιπέδου των μαθητών όσον αφορά τον 

 προγραμματισμό Η/Υ στο λύκειο.



 
Στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για μαζικότερη 

 συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής στις Ολυμπιάδες 
 Πληροφορικής.



Αντί
 

επιλόγου

Την τρέχουσα σχολική χρονιά το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
 εφαρμόζεται πιλοτικά.

Αν η πιλοτική εφαρμογή αποτύχει τότε:



 
θα αποδειχθεί ότι

 
το Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι 

 δεδομένο!



 
οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ίσως να μην είναι οι μόνοι 

 που θα διδάσκουν το μάθημα των ΤΠΕ



Ευχαριστώ

για την προσοχή σας 

και την υπομονή σας 

Τάσος Λαδιάς
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