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Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ 

ππνινγηζηώλ: ηερλνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνβνιέο 

Πεξίιεςε 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ππνινγηζηώλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη 

επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ πνπ δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

δηδαζθαιία (ηδηαίηεξα ζε λεαξέο ειηθίεο). ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη επηζθόπεζε 

πεξηβαιιόλησλ εθπαίδεπζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ θαη πξνηείλεηαη έλα 

ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο. Οη πξνηεηλόκελεο θαηεγνξίεο πξνβάιινληαη ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ όπσο ην επίπεδν αθαίξεζεο ηεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο, ην 

ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο, ηα ππνδείγκαηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη νη ειηθηαθέο πεξίνδνη 

εθαξκνγήο. ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δηδαθηηθό 

ζρεδηαζκό γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο δηαζεκαηηθέο εθαξκνγέο ηνπ θαζώο θαη ε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ. 

 

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηδαζθαιία πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ, Δθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα  

 

Δηζαγσγή 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ππνινγηζηώλ δελ απνηειεί απιά κηα ηθαλόηεηα κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο αιιά έρεη θαη απμεκέλν εθπαηδεπηηθό ελδηαθέξνλ. Ο 

πξνγξακκαηηζκόο ππνινγηζηώλ ζεσξείηαη δξαζηεξηόηεηα κε ηελ νπνία θαιιηεξγνύληαη 

αλώηεξεο κνξθέο ζθέςεο όπσο ε αλαιπηηθή, ε ζπλζεηηθή, ε αλαγλώξηζε πξνηύπσλ, 

θ.α. Με ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη δπλαηό λα βειηησζεί ε ηθαλόηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (Papert 1991). Ο πξνγξακκαηηζκόο ζεσξείηαη επίζεο δεμηόηεηα θιεηδί 

γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλόεζε άιισλ ζεκάησλ ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ). Δηδηθά ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

ππνινγηζηώλ έρνπλ απαζρνιήζεη Έιιελεο θαη μέλνπο εξεπλεηέο (Pea 1986, Spohrer 

and Soloway 1986, Κόκεο 2005; Σδηκνγηάλλεο θαη Κόκεο 2000; Stephenson et al. 2005, 
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Φεζάθεο θαη Γεκεηξαθνπνύινπ 2005). Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο βαζίδνληαη ζην 

δηαδηθαζηηθό-δνκεκέλν (imperative) ππόδεηγκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζύκθσλα κε ην 

νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο ζρεκαηίδεη πξνγξάκκαηα βάδνληαο ζηε ζεηξά ή 

εκθσιεύνληαο εληνιέο κε βάζε ηξεηο βαζηθέο δνκέο ειέγρνπ (αθνινπζία, επηινγή θαη 

επαλάιεςε). Σα πξνγξάκκαηα ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηελ 

επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηα 

πξνβιήκαηα επηιέγνληαη ζπρλά από ηνλ ρώξν ησλ καζεκαηηθώλ (Knuth 1968). Σν 

ππόδεηγκα απηό ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ειάρηζηα ηξνπνπνηεκέλν από ηε κνξθή 

πνπ είρε όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη δνκεκέλεο γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ. 

Ο επαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ ππνινγηζηώλ έρεη εμειηρζεί κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ θαη έρεη πάξεη δηάθνξεο κνξθέο πνπ θαινύληαη ζπρλά θαη ππνδείγκαηα 

(programming paradigms). Σα ππνδείγκαηα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην ζύζηεκα 

πνπ ζα εθηειέζεη ην πξόγξακκα ή/θαη ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο 

γηα ηα πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν πξνγξακκαηηζκόο δηαθξίλεηαη ζε παξάιιειν 

(πνιινί επεμεξγαζηέο κε θνηλή κλήκε), θαηαλεκεκέλν (πνιινί επεμεξγαζηέο κε 

μερσξηζηή κλήκε ζε δίθηπν), ινγηθόο (π.ρ. κε ηελ γιώζζα PROLOG), 

αληηθεηκελνζηξεθήο, θαζνδεγνύκελνο από ηα γεγνλόηα, εηθνληθόο, ελζσκαησκέλνο, 

πξνγξακκαηηζκόο δπλακηθώλ ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν, θιπ. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ 

κε δηάθνξα ππνδείγκαηα πξνγξακκαηηζκνύ πξνηείλεηαη σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

από ηνλ Stephenson (Stephenson et al. 2005), ελώ παξάιιεια ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

επηπξόζζεησλ εξεπλώλ γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηεο. 

Παξάιιεια ν επαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο σο δηαδηθαζία έρεη κεηαβιεζεί πνιύ 

από ηα πξώηα ρξόληα ηεο COBOL, ηεο ADA, ηεο FORTRAN, PASCAL, θ.ι.π. Ζ 

κεηαβνιή αληηθαηνπηξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εμέιημε ησλ επαγγεικαηηθώλ 
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πεξηβαιιόλησλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ. Ο ζπλδπαζκόο απινύ ζπληάθηε θεηκέλνπ θαη 

κεηαθξαζηή ή δηεξκελεπηή έρεη πεξάζεη αλεπηζηξεπηί, ηα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα 

απνηεινύληαη από πιεζώξα εξγαιείσλ θαη θπξίσο από πξνθαζνξηζκέλεο ηεξαξρίεο 

θιάζεσλ αληηθεηκέλσλ νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ εμνηθείσζε ησλ πξνγξακκαηηζηώλ 

παξέρνληαο ηνπο έλα αθεξεκέλν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα εθηειεζηνύλ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηύζζνπλ. Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηεξαξρίεο θιάζεσλ αληηθεηκέλσλ 

βειηηώλνπλ βέβαηα ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ εμνηθεησκέλνπ πξνγξακκαηηζηή επεηδή 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θώδηθα αιιά παξάιιεια είλαη δπλαηό λα ηνλ 

δεζκεύνπλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ πξνγξακκαηηζηώλ γίλεηαη ζπλήζσο αμηνπνηώληαο ηα εκπνξηθά 

επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ή άιια δσξεάλ δηαζέζηκα πνπ 

ηνπο κνηάδνπλ αξθεηά. Σα πεξηβάιινληα απηά παξά ηελ εθηεηακέλε ηεθκεξίσζε 

απεπζύλνληαη ζηνλ επαγγεικαηία πξνγξακκαηηζηή θαη δελ είλαη θαηά αλάγθε 

θαηάιιεια γηα ηνλ καζεηεπόκελν πξνγξακκαηηζηή. Σα επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα 

αλάπηπμεο εθαξκνγώλ, παξά ηελ αίζζεζε απζεληηθόηεηαο πνπ δίλνπλ είλαη αθόκα 

ζπρλόηεξα αθαηάιιεια γηα ρξήζε ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Αξθεί θαλείο λα αλαινγηζζεί ηνλ ηππηθό καζεηή ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ έρεη 

ππνρξεσηηθά ζθνπό λα αλαπηύμεη επαγγεικαηηθή δεμηόηεηα πξνγξακκαηηζηή, αιιά ζα 

κπνξνύζε λα εκπιαθεί ζε δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ. Έλα επηπιένλ δήηεκα πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεο έιιεηςεο 

θαηάιιεισλ πεξηβαιιόλησλ είλαη ε δπζθνιία ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, επεηδή ε πνιππινθόηεηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ηα θαζηζηά εθαξκόζηκα κόλν ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   
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ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη ζπρλά πξνηάζεηο πεξηβαιιόλησλ 

ππνζηήξημεο ηεο εηζαγσγηθήο κάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ αθνξνύλ θπξίσο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθά ηέηνηα πεξηβάιινληα πεξηγξάθνληαη 

ζην (Truong et al. 2005) ελώ κηα επηζθόπεζε πεξηβαιιόλησλ θαηαγξάθεηαη ζην (Deek 

and McHugh 1998). Οη εξγαζίεο απηέο ζεκαηνδνηνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δεηήκαηνο 

αιιά δελ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο πξηλ ηελ Σξηηνβάζκηα. Έηζη 

ζηελ επηζθόπεζε ησλ Deek θαη McHugh ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιόλησλ 

γίλεηαη κε ηερλνινγηθά θξηηήξηα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα, 

βνεζήκαηα εθζθαικάησζεο, λνήκνλα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο (Intelligent Tutoring 

Systems) θαη λνήκνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα (Intelligent programming 

environments). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή δελ αλαδεηθλύεη ηηο ζύγρξνλεο επηινγέο πνπ 

έρεη ν εθπαηδεπηηθόο ζηελ δηάζεζε ηνπ. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα αλαιύζνπκε 

πεξηζζόηεξν ηελ πξώηε θαηεγνξία «πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα» νξίδνληαο 

άμνλεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππόςε εκπεηξία θαη γλώζε πνπ έρεη αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη 

από ηηο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ππνινγηζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Από επξύηεξε εθπαηδεπηηθή άπνςε ελδηαθέξεη κηα θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζα δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα όπσο: πνηα πεδία πξνβιεκάησλ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ 

γηα ηελ παξαγσγή καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνηεο νη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ην εύξνο ησλ ειηθηώλ γηα ην νπνίν ην πεξηβάιινλ είλαη θαηάιιειν, 

πόζν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ππνινγηζηηθή κεραλή ή ζηνλ ρώξν πξνβιεκάησλ είλαη 

ην ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πηνζεηείηαη, πνηα ζπληαθηηθά 

γισζζώλ  θαη πνηα πξνγξακκαηηζηηθά ππνδείγκαηα ππνζηεξίδνληαη, αλ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα πινπνίεζεο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζπλέπεηα κε ζύγρξνλεο 

δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αληηιήςεηο θ.α. 
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Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ππαξρόλησλ πεξηβαιιόλησλ 

κε θαλόλεο ζπλάθεηαο θαη νκνηόηεηαο πξνηείλεηαη ην επόκελν ζύζηεκα αμόλσλ 

ηαμηλόκεζεο: 

Α. Άμνλαο δηαβάζκηζεο ηεο ‘αθαίξεζεο’ ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο: Ζ ηνπνζέηεζε ελόο πεξηβάιινληνο ζηνλ άμνλα απηό καο δίλεη 

κηα ηδέα γηα ην πόζν θνληά ζα είλαη ην πξόγξακκα ζηνλ ρώξν ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρώξν ηεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο πνπ ζα 

εθηειεζηεί. Με άιια ιόγηα ελδηαθέξεη γηα θάζε πεξηβάιινλ αλ ην 

παξερόκελν ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηεί 

όξνπο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο κεραλήο (π.ρ. 

θαηαρσξεηήο, αζξνηζηήο, ζέζε κλήκεο, θιπ) ή από ηνλ ρώξν ηνπ 

πξνβιήκαηνο (π.ρ. κεηαβιεηή ηεο ηαρύηεηαο, θ.α). Σν αθαηξεηηθό επίπεδν 

πνπ πξνβάιεη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο γεληθνύ ηύπνπ θαη 

ζην πιαίζην δηαθόξσλ καζεκάησλ ή ην αλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θπξίσο γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ. Σέινο ην επίπεδν αθαίξεζεο από ηε 

κεραλή θαζνξίδεη ζπρλά θαη ηα είδε καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη. 

Β. Άμνλαο αλαπηπμηαθήο-ειηθηαθήο θαηαιιειόηεηαο: Ο ζπγθεθξηκέλνο 

άμνλαο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ειηθηαθό δηάζηεκα πνπ ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε θάζε πεξηβάιινληνο. Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ πεξηβαιιόλησλ 

πξνγξακκαηηζκνύ κπνξεί σο έλα βαζκό λα ππαγνξεπζεί από ηηο γεληθέο 

δεμηόηεηεο πνπ απηά απαηηνύλ, αιιά ε εκπεηξηθή ηεο επηθύξσζε απνηειεί 

ζπρλόηεξα έλα αλνηθηό πξόβιεκα. 
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Γ. Άμνλαο ησλ ππνζηεξηδόκελσλ ππνδεηγκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ: Ζ 

ππνζηήξημε πνιιαπιώλ ππνδεηγκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ζπλεζηζκέλε 

ζηα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα θαη επηηξέπεη εθθξαζηηθή ειεπζεξία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή. ε έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ε έιιεηςε 

ππνζηήξημεο ελόο ππνδείγκαηνο κπνξεί ζπρλά λα αληηκεησπηζηεί κε 

πξνζνκνίσζε απμάλνληαο θαηά πνιύ ην απαηηνύκελν γλσζηηθό θνξηίν. Σν 

πξνγξακκαηηζηηθό ππόδεηγκα είλαη ζεκαληηθό γηαηί θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκό ην ρώξν ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζην ζρεδηαζκό καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γ. Άμνλαο ππνζηεξηδόκελσλ ζπληαθηηθώλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ: 

Σα πεξηζζόηεξα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ πηνζεηνύλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζύληαμε πξνγξακκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 

ηνπιάρηζηνλ κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Οη δηαθσλίεο γηα ην πνηεο 

γιώζζεο είλαη θαηαιιειόηεξεο δε θαίλεηαη λα ζπκβηβάδνληαη εύθνια θαη 

επνκέλσο ε ππνζηήξημε πνιιαπιώλ ελαιιαθηηθώλ ζπληαθηηθώλ ζπληζηά 

έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό. 

Δ. Άμνλαο ‘αθεξεκέλνπ ζρήκαηνο’ ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνύ: 

ηνλ άμνλα απηό ηνπνζεηνύκε ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κε βάζε ην 

ζρήκα πνπ ππαγνξεύνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζηή γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηα πεξηζζόηεξα δηαδηθαζηηθά πεξηβάιινληα ν πξνγξακκαηηζηήο όηαλ 

πξνγξακκαηίδεη κνηάδεη ζαλ λα εηνηκάδεη κηα ζεηξά «δηαηαγώλ» γηα ηνλ 

ππνινγηζηή–εθηειεζηή. Αληίζεηα ζηνλ ινγηθό πξνγξακκαηηζκό, ν 

πξνγξακκαηηζηήο νξίδεη έλα ζύλνιν γεγνλόησλ θαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ 
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ελώ ε «εθηέιεζε» ηνπ πξνγξάκκαηνο αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ελόο 

εξσηήκαηνο ην νπνίν αθνξά ηελ ζπλέπεηα κηαο πξόηαζεο ζε ζρέζε κε ηε 

βάζε γλώζεο–πξόγξακκα. ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό, ν 

πξνγξακκαηηζηήο κνηάδεη κε ζελαξηνγξάθν-ζθελνζέηε πνπ θαιείηαη λα 

νξίζεη ηα αληηθείκελα-ραξαθηήξεο πνπ έρνπλ θάπνην ξόιν λα παίμνπλ ζην 

πιαίζην ελόο έξγνπ. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε κηα ζθελή ζηελ νπνία κπνξνύλ λα 

αξρίζνπλ λα αιιειεπηδξνύλ, κε βάζε ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο αξρέηππεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο, ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνλ ρξήζηε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο άμνλαο ηνπ αθεξεκέλνπ ζρήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνύ είλαη εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθόο επεηδή θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκό ηελ πνιππινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ αιιά θαη ηελ αλαπηπμηαθή θαηαιιειόηεηα ελόο 

πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

θνπνί ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη: 

1. Ζ παξνπζίαζε θαη ηαμηλόκεζε πνηθηιίαο δηαζέζηκσλ πεξηβαιιόλησλ, ώζηε λα 

δηεπθνιύλεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαηαιιειόηεξνπ από ηνλ 

ελδηαθεξόκελν εθπαηδεπηηθό, αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

(εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο).  

2. Ζ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζύγρξνλεο ηδέεο γηα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε δηάθνξεο 

ειηθίεο.  
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3. Ζ ζθηαγξάθεζε λέσλ γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ θαη πξνβιεκάησλ γηα ηε ζρεηηθή 

έξεπλα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα. 

ηα επόκελα, αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλόκελεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ γηα πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ καδί κε ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα θαη γεληθνύο ηύπνπο καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα, 

ζρνιηάδνληαη νη θαηεγνξίεο όζνλ αθνξά ηνπο άμνλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Σέινο, ζπλνςίδεηαη ε παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηώλ, παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά 

ζπκπεξαζκαηηθά ζρόιηα θαη πξνηείλνληαη εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο. 

 

Δθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ ππνινγηζηώλ 

Οη θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνληαη από ηελ νκαδνπνίεζε 

πεξηβαιιόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε 

δηάθνξεο ειηθίεο. Ζ έκθαζε δίδεηαη ζηε δηάθξηζε ησλ πεξηβαιιόλησλ πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί κε ζθνπό ηε δηδαζθαιία ελώ όια ηα επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα 

πξνγξακκαηηζκνύ ελζσκαηώλνληαη ζε νκώλπκε θαηεγνξία. 

Η οικογένεια ηης LOGO 

Βαζηζκέλα ζηηο ηδέεο ηνπ Papert (Papert 1991) πνπ εθθξάδεη ε γιώζζα LOGO, 

εκθαλίδνληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό (Ράπηεο θαη 

Ράπηε 2001). Σα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

εθηεηακέλε εθαξκνγή κεηαμύ άιισλ επεηδή: 

 έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειηθηαθήο πξνζαξκνγήο θαη ππνζηεξίδνπλ ζηαδηαθή θαη 

βαζκηαία εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, 

 επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε πνηθηιίαο καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, 
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 ππνζηεξίδνπλ δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ηε δηδαζθαιία 

δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ δηεπθνιύλνληαο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ θαηεγνξία απηή είλαη αξθεηά επξεία ώζηε λα πεξηιακβάλεη ππνθαηεγνξίεο όπσο νη 

επόκελεο: Πεξηπιαλεηέο Roamers, Λνγηζκηθνί πεξηπιαλεηέο, Πεξηβάιινληα 

πξνγξακκαηηζκνύ LOGO.  

Περιπλανηηές – Roamers 

Σα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο αλαθέξνληαη ζπρλά θαη σο ρειώλεο εδάθνπο 

(floor turtles). Πξόθεηηαη γηα πιηθέο πινπνηήζεηο ηεο ρειώλαο πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα δέρνληαη απιέο εληνιέο πξνζαλαηνιηζκνύ (εκπξόο έλα βήκα, πίζσ έλα βήκα, ζηξίςε 

δεμηά ή αξηζηεξά θάπνηεο κνίξεο, π.ρ. 90
ν
). πρλά νη πεξηπιαλεηέο δηαζέηνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα αθήλνπλ ίρλνο θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο κε ηε βνήζεηα καξθαδόξσλ. Οη 

πεξηπιαλεηέο ιακβάλνπλ ζηελ πξάμε δηάθνξεο κνξθέο όπσο κέιηζζεο, ξνκπόη, θιπ.  

  

Σρήκα 1: Ο πεξηπιαλεηήο Bee-Bot™, 

Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη ζπλήζσο ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ έμνδν ηνπ πεξηπιαλεηή από ιαβύξηλζν πνπ κπνξεί λα είλαη 

δσγξαθηζκέλνο ζε θάπνην ραιί ή/θαη λα δεκηνπξγείηαη από εκπόδηα (π.ρ. θειηδόι), 

κεηαθίλεζε από ζεκείν ζε ζεκείν (εθηέιεζε δηαδξνκήο), ζρεδίαζε ζρεκάησλ, θ.α. 

(ρήκα 1). 

Δίλαη θαλεξό όηη ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινύλ ηδαληθά πεξηβάιινληα πξνεηνηκαζίαο 

καζεηώλ ησλ πξώησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε 

πνιππινθόηεξα θαη ξεαιηζηηθόηεξα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ίδηαο 
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ηνπιάρηζηνλ νηθνγέλεηαο. Ζ ππόζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ηαύηηζε ησλ βαζηθώλ 

εληνιώλ ηεο πιηθήο ρειώλαο κε απηέο ηεο ινγηζκηθήο-εηθνληθήο θαη ζηελ νκνηόηεηα 

πνπ έρνπλ νη πεξηπιαλεηέο κε ηα ηειερεηξηδόκελα παηρλίδηα πνπ ελζνπζηάδνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κηθξώλ παηδηώλ. Δθηόο από ηελ επθνιία ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο νη πεξηπιαλεηέο είλαη δεκνθηιείο ιόγσ ηεο ζπκβαηόηεηάο ηνπο κε ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη εηδηθόηεξα κε ηηο έλλνηεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ (εκπξόο, 

πίζσ, δεμηά αξηζηεξά) θαη ηεο απόζηαζεο (καθξηά, θνληά), θαζώο θαη ηεο κέηξεζεο, 

ιόγσ ηεο δηαθξηηήο θύζεο ηεο θίλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ζηαζεξήο απόζηαζεο βήκαηα 

θαη νξζέο γσλίεο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ειηθηαθήο θαηαιιειόηεηαο επηζεκαίλεηαη όηη 

νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο ρεηξίδνληαη πξαγκαηηθό 

αληηθείκελν, ρξεζηκνπνηνύλ ην ζώκα ηνπο θαη θίλεζε ζην ρώξν, ελώ ε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ηνπο επηηπγράλεηαη κε θπζηθό ηξόπν. Ζ έιιεηςε απαίηεζεο γλώζεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο θαζώο θαη ρξήζεο ππνινγηζηώλ θαζηζηά ηνπο πεξηπιαλεηέο ηδαληθνύο γηα 

ηηο κηθξέο ειηθίεο ησλ 3-6 εηώλ. Ζ ζθνπηκόηεηα ηεο αμηνπνίεζεο πεξηπιαλεηώλ ζηα 

λεπηαγσγεία ππνζηεξίδεηαη θαη από ζρεηηθέο έξεπλεο (Faculty of Education, Curtin 

University of Technology 1997). 

Λογιζμικοί περιπλανηηές 

Οη ινγηζκηθνί πεξηπιαλεηέο δεκηνπξγνύληαη σο πξνζνκνηώζεηο θπζηθώλ πεξηπιαλεηώλ 

κε έλα πξόγξακκα ζε ππνινγηζηή. Σνλ πεξηπιαλεηή ππνθαζηζηά κηα ινγηζκηθή 

νληόηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο όπσο ρειώλα, όρεκα, θιπ. Σα 

πεξηβάιινληα απηά επηηξέπνπλ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ παηδηώλ από ηηο ρειώλεο 

εδάθνπο πξνζεγγίδνληαο πξνο ηελ ηππηθή LOGO. Γηα παξάδεηγκα, νη ινγηζκηθνί 

πεξηπιαλεηέο παξάιιεια κε ηε βαζηζκέλε ζε θείκελν ζύληαμε πξνγξακκάησλ 

παξέρνπλ ινγηζκηθό «πιεθηξνιόγην» ζηελ νζόλε παξόκνην κε απηό πνπ έρεη ζηελ 
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πιάηε ηνπ έλαο θπζηθόο πεξηπιαλεηήο ώζηε λα κπνξεί άκεζα ν καζεηήο λα εθαξκόζεη 

απηά πνπ ήδε γλσξίδεη. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε κνξθή 

αθνινπζίαο εληνιώλ γξακκέλσλ ζε θείκελν ην πεξηβάιινλ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο εγγξαθήο ησλ εληνιώλ πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο ώζηε λα είλαη εύθνιε ε 

απόδνζε νλόκαηνο θαη ε επαλάιεςή ηνπο. Οη βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

παξακέλνπλ νη ίδηεο αιιά είλαη εθηθηή θαη ε πινπνίεζε πην ζπλεζηζκέλσλ 

ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ όπσο απηά ελόο ηππηθνύ καζήκαηνο πξνγξακκαηηζκνύ.  

  

Σρήκα 2: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνύ Micro Mount, Logo 

Prime 

Σρήκα 3: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνύ Softease, Textease Turtle 

 

Σρήκα 4: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνύ LCSI Microworlds JR 

Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο παξνρήο κε ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο αλάδξαζεο 

παξακέλεη. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα πεξηβάιινληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξέρνπλ 

ρξήζηκα εξγαιεία, όπσο ην εηθνληθό κνηξνγλσκόλην, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ζύλδεζε κε άιια καζήκαηα όπσο ηα καζεκαηηθά. Οη 
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ινγηζκηθνί πεξηπιαλεηέο θαιύπηνπλ ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ κάζεη 

γξαθή θαη αλάγλσζε θαη ησλ παηδηώλ πνπ δελ γλσξίδνπλ ή είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάθηεζεο ησλ βαζηθώλ απηώλ δεμηνηήησλ (ειηθίεο 5-7 εηώλ).  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα από ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ηα ζπζηήκαηα: Micro 

Mount Software Logo Prime [http://www.micromount.co.uk] (ζρήκα 2), ηo Textease 

Turtle CT ηεο softease [http://www.softease.com] (ζρήκα 3) θαη ην MicroWorlds JR 

[http://www.microworlds.com] (ζρήκα 4) ηεο γλσζηήο επηηπρεκέλεο ζεηξάο ησλ 

κηθξόθνζκσλ ηεο εηαηξείαο LCSI. Σα πεξηβάιινληα απηά ζπλνδεύνληαη ζπρλά από 

εθηεηακέλε ηεθκεξίσζε θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

 

Περιβάλλονηα προγραμμαηιζμού LOGO 

Πξόθεηηαη γηα πεξηβάιινληα πνπ αθνινπζνύλ βαζηθά ην ζπλεζηζκέλν πξόηππν 

πξνγξακκαηηζκνύ ζε LOGO. Γηαζέηνπλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα ηε ζύληαμε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη κηα πεξηνρή-παξάζπξν γηα ηελ πξνβνιή ηεο εθηέιεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. Σα πεξηβάιινληα απηά ζπρλά είλαη αξθεηά ιηηά θαη δηαζέζηκα δσξεάλ 

όπσο ην KTurtle ηνπ Cies Breijs πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ KDE 

Edutainment θαη δηαλέκεηαη κε βάζε ηελ GPL V2 [http://edu.kde.org/kturtle/] ή ην 

ζύζηεκα MSWLogo [http://www.softronix.com/logo.html]. Τπάξρνπλ όκσο θαη 

εθδόζεηο εκπινπηηζκέλεο κε ραξαθηεξηζηηθά θαη εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό σο δεμηόηεηα θιεηδί γηα κάζεζε. Βαζηθόο 

αληηπξόζσπνο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην πεξηβάιινλ microworlds ηεο LCSI ζηηο 

δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ, κε ηξέρνπζα ηελ πην πξόζθαηε έθδνζε ΔΥ 

[http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html] (ρήκα 5). Σν ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ ζηελ έθδνζε Pro ηνπ 1999 έρεη εμειιεληζηεί ην 2001 ζην πιαίζην ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο Κίξθε θαη έρεη δηαλεκεζεί ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία (Γαπόληεο θ.α. 2003). 

Μηα θαιή ζπιινγή ζρεηηθώλ πόξσλ βξίζθεηαη ζην δηθηπαθό ηόπν: 

http://www.dapontes.gr. 

 

 

Σρήκα 5: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνύ LCSI Microworlds ΔΥ 

Δθηόο από ηελ ρξήζε ηεο σο εξγαιείν κάζεζεο γεληθνύ ζθνπνύ ε LOGO κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο, όπσο κεηαβιεηή, ππνπξόγξακκα, πέξαζκα 

παξακέηξσλ, εκβέιεηα κεηαβιεηώλ, δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο, πξνγξακκαηηζκόο 

θαζνδεγνύκελνο από ηα γεγνλόηα, ηαπηόρξνλνο πξνγξακκαηηζκόο. 

Ζ εηαηξεία LCSI παξέρεη κηα έθδνζε ηεο LOGO microworlds πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην 

πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Mindstorms πνπ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. Σα πεξηβάιινληα ηεο LCSI δείρλνπλ ηε δπλακηθή ηεο LOGO σο γιώζζαο 

γεληθήο ρξήζεο πνπ κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο δηαρξνληθά 

όπσο ηα πνιπκέζα, ην δηαδίθηπν θαη ν ελζσκαησκέλνο (embedded) πξνγξακκαηηζκόο 

πνπ απαηηεί ε ξνκπνηηθή. Ζ δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο LOGO ζην πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ηελ θαζηζηά αθόκα πην ειθπζηηθή σο παηδαγσγηθή επέλδπζε 

ππνδνκήο. 
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Γεληθεπκέλνη ρεισλόθνζκνη γηα ηε δηδαζθαιία δηαθόξσλ γισζζώλ 

Ζ ηδέα ηεο εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κέζσ ηεο ρειώλαο θαη ηνπ θόζκνπ ηεο, 

πνπ παξέρεη άκεζε νπηηθή αλάδξαζε θαη επηηξέπεη ην ζρεδηαζκό πνηθηιίαο 

δξαζηεξηνηήησλ εθηόο ησλ ζπλεζηζκέλσλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ελέπλεπζε ην 1981 

ηνλ Richard E. Pattis ώζηε λα επηλνήζεη ην πεξηβάιινλ «Karel the robot» (Pattis 1995). 

Σν πεξηβάιινλ Karel πεξηιακβάλεη έλα ξνκπόη (γελίθεπζε ηεο ρειώλαο), κε 

δπλαηόηεηεο ειαθξώο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηεο ρειώλαο, ην νπνίν “δεη” κέζα ζε έλα 

κηθξόθνζκν (δνκεκέλν σο νξζνγώληα ξπκνηνκεκέλε πεξηνρή) θαη δηακνξθνύκελν σο 

έλα βαζκό από εκπόδηα θαη άιια απιά αληηθείκελα (π.ρ. ερεηηθνί ζεκαηνδόηεο – 

beepers). Ο ππνςήθηνο πξνγξακκαηηζηήο «επηθνηλσλεί» κε ηνλ Karel κέζσ θάπνηαο 

γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. ηελ αξρηθή έθδνζε ε γιώζζα απηή ήηαλ ε Pascal, ε 

νπνία ηελ επνρή εθείλε ζεσξνύηαλ πξνζθνξόηεξε γηα εθπαίδεπζε ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό. Ο πξνγξακκαηηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δεδνκέλν πεξηβάιινλ, όπσο 

θαη ζηε LOGO, ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα λα κάζεη ζε κηα ηερλεηή – λνεηή 

νληόηεηα λα θάλεη θάηη ή λα ιύλεη έλα πξόβιεκα. Ο πξνγξακκαηηζηήο δειαδή δελ 

ειέγρεη άκεζα ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή ή έζησ ηελ αθαηξεηηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε πνπ 

παξέρεη ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα αιιά έλα θαληαζηηθό αληηθείκελν θαη ηνλ θόζκν ηνπ. 

Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ Pattis γηα ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ Karel εθθξάδνληαη ζην 

επόκελν απόζπαζκα ηεο εηζαγσγήο ηνπ βηβιίνπ ηνπ (Patis 1995): “The first few weeks 

of a programming course are crucial to the students' perception of the subject; it is 

during this period that they briefly glimpse the aesthetics of the discipline and are most 

receptive to new ideas. By starting with Karel the Robot, it will be easy for students to 

absorb a large number of useful, important, and sophisticated concepts quickly”. ε 
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ειεύζεξε απόδνζε: «Οη πξώηεο εβδνκάδεο ελόο καζήκαηνο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη 

θξίζηκεο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ γηα ην αληηθείκελν, ζην 

δηάζηεκα απηό παίξλνπλ κηα ζπλνπηηθή άπνςε ηεο αηζζεηηθή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

θαη είλαη πεξηζζόηεξν δεθηηθνί ζε λέεο ηδέεο. Ξεθηλώληαο κε ην Karel, ζα είλαη εύθνιν γηα 

ηνπο θνηηεηέο λα αθνκνηώζνπλ γξήγνξα, έλα κεγάιν πιήζνο ρξήζηκσλ, ζεκαληηθώλ θαη 

ζύλζεησλ ελλνηώλ». 

Ωο θπζηθή εμέιημε θαη πξνζαξκνγή ηνπ Karel εκθαλίζζεθαλ παξόκνηα πεξηβάιινληα 

γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο λέσλ ππνδεηγκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ δηαδέρζεθαλ 

ηνλ δνκεκέλν δηαδηθαζηηθό (imperative) πξνγξακκαηηζκό πνπ πξεζβεύεη ε PASCAL. 

Δηδηθόηεξα εκθαλίζζεθαλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα πεξηβάιινληα Karel++ (Bergin et 

al. 1997) (θαηά αλαινγία κε ηα νλόκαηα ησλ γισζζώλ C θαη C++), JKarelRobot (Buck 

and Stucki 2001), KarelJ (Bergin et al. 2002) θαη ην JEROO (Sanders and Dorn 2003).  

 

Σρήκα 6: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνύ JEROO 

Σα πεξηβαιινληα απηά δηαζέηνπλ ηνλ Karel αιιά ε επηθνηλσλία κε απηόλ γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ζύγρξνλσλ αληηθεηκελνζηξεθώλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ όπσο ε C++, ε 

JAVA θαη ε C#. Με ηα πξνζαξκνζκέλα πεξηβάιινληα ππνζηεξίδεηαη ε δηδαζθαιία 

ελλνηώλ όπσο ε θιάζε αληηθεηκέλσλ, ην ζηηγκηόηππν, ε κέζνδνο, ε αληαιιαγή 
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κελπκάησλ, ε ηεξαξρία θιάζεσλ, ε θιεξνλνκηθόηεηα, ν πνιπκνξθηζκόο, θιπ. Σν 

πεξηβάιινλ Karel έρεη απαζρνιήζεη εξεπλεηέο θαη ζηε ρώξα καο (Ξπλόγαινο θ.α. 

2005). 

Όπσο θαίλεηαη από ηα πξνεγνύκελα, ηα πεξηβάιινληα ηύπνπ Karel απεπζύλνληαη 

θπξίσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα ην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπιάρηζηνλ έλαο γεληθεπκέλνο ρεισλόθνζκνο είλαη ππόςε ησλ ζπγγξαθέσλ, θαη 

πξόθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ CeeBot [http://www.ceebot.com/]. 

 

Σρήκα 7: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνύ CeeBot-3 

To CeeBot έρεη δηάθνξεο εθδόζεηο όπσο ηηο CeeBot-Teen θαη CeeBot-3 γηα ειηθίεο 10-

15 εηώλ θαη ηηο CeeBot-A θαη CeeBot-4 γηα ειηθίεο από 15 εηώλ θαη άλσ. Ζ βαζηθή 

ηδέα είλαη θαη εδώ ν πξνγξακκαηηζκόο ινγηζκηθώλ ξνκπόη-κηληαηνύξσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε απνζηνιώλ πάλσ ζε έλα γξαθείν, ή ζε έλα ππόγεην, θιπ. Ζ δηάθνξεο εθδόζεηο 

ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο γιώζζεο όπσο Java θαη C#. Όζν αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεθκεξίσζε, ζε θάζε πξντόλ ππάξρεη έλα ζύλνιν από πξνβιήκαηα γηα επίιπζε, ηα 

νπνία είλαη νξγαλσκέλα ζε ελόηεηεο. Μεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηόηεηεο 

όπσο αγώλεο ηαρύηεηαο ησλ ξνκπόη, πνδόζθαηξν θαη απόδξαζε από ιαβύξηλζν. Οη 

εθδόζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζε επξύηεξεο ειηθίεο πεξηγξάθνληαη σο έλα είδνο 
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παηρληδηνύ ζε ππνινγηζηή. Σν CeeBot επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελλνηώλ όπσο κεηαβιεηή, 

επηινγή, επαλάιεςε, πίλαθεο, ζπλαξηήζεηο-ππνπξνγξάκκαηα, θιάζε, θ.α. 

Πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο   

Οη ρειώλεο εδάθνπο, νη δηάθνξεο LOGO, o Karel θαη ηα CeeBot έρνπλ σο βαζηθό θνηλό 

ζηνηρείν ηελ ύπαξμε ελόο ξνκπόη (ειεθηξνκεραληθή δηάηαμε γεληθόηεξα), 

πξνθαζνξηζκέλσλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ ρξήζηε κε κηα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Με ηε θπζηθή πινπνίεζε ηεο γεληθεπκέλεο ινγηζκηθήο 

ρειώλαο ζρεκαηίδεηαη ε παξνύζα θαηεγνξία πεξηβαιιόλησλ εθπαίδεπζεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

  

Σρήκα 8:  Σν εθπαηδεπηηθό ξνκπόη 

IntelliBrain-Bot ηεο RidgeSoft 

Σρήκα 9: Ρνκπόη θαηαζθεπαζκέλν 

κε ην ζύζηεκα LEGO Mindstorms 

 

Σα πεξηβάιινληα απηά πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο θάπνην πξνγξακκαηηδόκελν 

κηθξνειεγθηή-κηθξνεπεμεξγαζηή ζπλδεκέλν κε εηζόδνπο θαη εμόδνπο ζε πιαθέηα 

ηππσκέλνπ θπθιώκαηνο ν νπνίνο είλαη δπλαηό λα πξνγξακκαηηζηεί κε θάπνην 

πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ππνινγηζηή. Σν πξόγξακκα κεηαθέξεηαη από ηνλ 

ππνινγηζηή ζηνλ κηθξνειεγθηή θαη κπνξεί λα εθηειείηαη απηόλνκα κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε λένπ. ην βαζηθό θύθισκα ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή ζπλδένληαη ζπζθεπέο 

όπσο θηλεηήξεο, ιακπηήξεο, δηαθόπηεο, θιπ. θαζώο θαη αηζζεηήξεο (ζεξκνθξαζίαο, 

θσηόο θιπ.) γηα ηε ζύλζεζε ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζπλήζσο 
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θηλνύκελα κέξε ή ζπληζηνύλ θαη νιόθιεξα απηνθηλνύκελα. Ζ θαηαζθεπή ελόο ξνκπόη 

κε ηνλ ηξόπν απηό είλαη κηα πινύζηα, δηαζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνβιήκαηα Φπζηθήο, Μαζεκαηηθώλ, Ζιεθηξνληθήο, Μεραλνινγίαο θαη 

Πιεξνθνξηθήο.  

Σα ζπζηήκαηα απηά δελ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλα ιόγσ ηνπ θόζηνπο ηνπο αιιά θαη ησλ 

δπζθνιηώλ δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ σο ζπιινγέο πνιιώλ θαη ζρεηηθά επαίζζεησλ 

ζπζθεπώλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί εξαζηηέρλεο πνπ δηαηεξνύλ κηα νκάδα-ππξήλα κε αξθεηό 

ελδηαθέξνλ. πρλά νη νκάδεο απηέο απνηεινύληαη από θνηηεηέο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζε ζρεηηθνύο δηαγσληζκνύο [π.ρ. Northeast Indiana Robot Games Rules 2006, 

http://www.sciencecentral.org/2006rules.htm]. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηελ θαηεγνξία απηή απνηεινύλ ηα επόκελα 

πεξηβάιινληα: 

 LEGO Mindstorms for Schools: πξόθεηηαη γηα πξντόλ απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Papert κε ηελ εηαηξεία παηρληδηώλ LEGO (LEGO Mindstorms 2005). 

Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο έρεη ελζσκαησζεί ζε έλα ηνπβιάθη Lego θαη ιέγεηαη LEGO 

RCX. Γηαζέηεη ηξεηο εηζόδνπο θαη ηξεηο εμόδνπο ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη θηλεηήξεο, 

ιακπηήξεο θαη δηάθνξνη αηζζεηήξεο πνπ επίζεο έρνπλ ηε κνξθή ηνύβισλ ηεο LEGO. 

Με ηε βνήζεηα δηαθόξσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ γξαλάδηα, ηκάληεο θαη 

άμνλεο) είλαη δπλαηό λα θαηαζθεπαζηνύλ πνιύπινθεο ξνκπνηηθέο δηαηάμεηο, ν 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ νπνίσλ απνηειεί απζεληηθή πξόθιεζε. Τπάξρεη αθόκα ε 

δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ησλ RCX κεηαμύ ηνπο επεθηείλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηε 

γθάκα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθαξκνγώλ.  

To RCX είλαη δπλαηό λα πξνγξακκαηηζηεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Ζ LEGO πξνηείλεη 

ην πεξηβάιινλ ROBOLAB (Σζνβόιαο θαη Κόκεο 2005) ελώ ππάξρνπλ θαη δηάθνξα 
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άιια βαζηζκέλα ζηελ JAVA, ηε C (π.ρ NQC), θ.α. Όπσο έρεη άιισζηε αλαθεξζεί 

παξαπάλσ, ππάξρεη εηδηθή έθδνζε ηνπ microworlds EX ηεο LCSI γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ RCX. ηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ αληηπξνζσπεύεηαη 

από ηελ εηαηξεία «Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε» [http://www.why.gr]. 

 Cricket & GoGo: Παξόκνηα πεξηβάιινληα αλαπηύζζνληαη ζην MIT κε 

νλόκαηα Cricket (MIT Cricket 2005), θαη GoGo (MIT GoGo 2005). 

 Δξαζηηερληθά ξνκπνηηθά πεξηβάιινληα από εκπνξηθέο εηαηξείεο: πξντόληα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο πξνηείλνληαη θαη από ην ρώξν ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ 

όπσο ηo IntelliBrain-Bot ηεο RidgeSoft (IntelliBrain™-Bot 2005), ελώ δηαηίζεηαη θαη 

κηα κεγάιε πνηθηιία κηθξνειεγθηώλ, αηζζεηήξσλ, θαη ζπζθεπώλ βηνκεραληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο Parallax (Parallax 2005) πνπ ζπλνδεύνληαη από εθηεηακέλε 

ηεθκεξίσζε θαη ηδέεο γηα εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο.  

Τύποι και ταρακηηριζηικά μαθηζιακών δραζηηριοηήηων εκπαιδεσηικής ρομποηικής 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη πεξηιακβάλνπλ από ηελ „έμνδν από ιαβύξηλζν‟ 

κέρξη ηε δεκηνπξγία „ξνκπόη θαηνηθίδησλ‟ πνπ παίδνπλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα (Ferrari 

et al. 2001). ην δηαδίθηπν ππάξρεη πιεζώξα ηδεώλ γηα θαηαζθεπέο, παξάιιεια κε ηελ 

ύπαξμε θνηλνηήησλ από ελζνπζηώδεηο εξαζηηέρλεο πνπ κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ακείσην 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηερλνινγίεο αηρκήο.  

Σν εθπαηδεπηηθό ελδηαθέξνλ ηεο ξνκπνηηθήο εδξάδεηαη θαη ζηηο επόκελεο ηδηόηεηεο: 

 εηζαγσγή ζηνλ ελζσκαησκέλν (embedded) πξνγξακκαηηζκό, ε ζεκαζία ηνπ 

νπνίνπ είλαη δηαξθώο απμαλόκελε, ιόγσ π.ρ. ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ησλ 

επηπαιάκησλ ππνινγηζηώλ, ησλ έμππλσλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ, θιπ. 

 παξνρή ελόο πεξηβάιινληνο γηα εηζαγσγή ζηε γιώζζα Assembly, 
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 παξνρή πεξηβάιινληνο γηα εηζαγσγή ζε αληηθείκελα όπσο ε επεμεξγαζία 

ζήκαηνο θαη ν απηόκαηνο έιεγρνο, 

 παξνρή πεξηβάιινληνο γηα εηζαγσγή ζε ππνδείγκαηα πξνγξακκαηηζκνύ όπσο ν 

ηαπηόρξνλνο, παξάιιεινο, θαηαλεκεκέλνο θαη ινγηθόο, 

 εηζαγσγή ζε κεζόδνπο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ παηρληδηώλ. 

 

Σα πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο πνπ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα 

επηηξέπνπλ ηελ ελαζρόιεζε παηδηώλ από 7 εηώλ. Σν θόζηνο ηνπο κπνξεί λα 

αηηηνινγεζεί από ηελ πιεζώξα ησλ εθαξκνγώλ ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινύλ 

ζε πνιιά παηδηά, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα ε παξνπζία ηνπο ζηα ζρνιεία απμάλεη θαη 

από πξνγξάκκαηα όπσο ην ΓΑΗΓΑΛΟ ηνπ ΔΗΝ. Σα πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο ηνπνζεηνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζην επξύηεξν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη 

παξέρνπλ επθαηξίεο γηα εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε απζεληηθά θαη δηαζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα. 

 

Πεξηβάιινληα απηνκάηνπ ειέγρνπ   

Μηα ζεηξά πεξηβαιιόλησλ αθνξά ζε ζπζηήκαηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ 

απηόκαηνπ ειέγρνπ. Ζ έλλνηα απηή εκπεξηέρεηαη βέβαηα ζηα ζπζηήκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, όκσο ηα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη απνθεύγνπλ 

ζπλήζσο ηα πνιύπινθα θαηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα ησλ ξνκπόη. ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ νη καζεηέο εζηηάδνπλ ζηε ινγηθή-

πξνγξακκαηηζκό ελόο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, δειαδή ελόο γεληθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

απνηειείηαη από έλα ζύλνιν εηζόδσλ θαη εμόδσλ. Οη καζεηέο δελ πξνγξακκαηίδνπλ ηνλ 

ππνινγηζηή, αιιά πξνδηαγξάθνπλ έλα ζύζηεκα ειέγρνπ ελόο άιινπ ζπζηήκαηνο. Πην 
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δηαδεδνκέλν ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο ζηα πεξηβάιινληα ηεο θαηεγνξίαο θέξεηαη λα 

είλαη ην δηάγξακκα ξνήο. Σα ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνληαη κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν 

θαηεγνξίεο. 

 Πξαγκαηηθά: Ο έιεγρνο ηνπο πινπνηείηαη κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ 

επηθνηλσλίαο ζεκάησλ κε ηνλ ππνινγηζηή.  

 Λνγηζκηθά κνληέια: Οη ινγηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξνο έιεγρν 

ζπζηεκάησλ νλνκάδνληαη ζπλήζσο „mimics‟ θαη κνηάδνπλ κε ηνπο κηθξόθνζκνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, αληί νη καζεηέο λα ειέγρνπλ έλα πξαγκαηηθό ζεξκνθήπην, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηύρνπλ ηδαληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, κπνξνύλ λα ειέγμνπλ κηα εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζή ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή.  

Μεξηθά δείγκαηα πεξηβαιιόλησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθόλεο 

ησλ ρεκάησλ 10, 11 θαη 12. Σα πξντόληα απηά ζπλνδεύνληαη από κηθξόθνζκνπο-

mimics, πεξηβάιινληα αλάπηπμεο κηθξόθνζκσλ, θαζώο θαη από εθπαηδεπηηθή 

ηεθκεξίσζε κε ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

ηα πξντόληα απηά ζπλεξγάδνληαη κε άιια πξντόληα γηα ηνλ έιεγρν ζεκάησλ 

εμσηεξηθώλ ηνπ Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ πην απζεληηθέο εμεξεπλήζεηο (π.ρ. ην 

FlowGo ηεο Data Harvest). Οξηζκέλα από ηα πεξηβάιινληα ζπληζηνύλ εθπαηδεπηηθέο 

εθδόζεηο επαγγεικαηηθώλ ιύζεσλ ζπζηεκάησλ „Data Acquisition‟ & „Automatic 

Control‟ (DAQ/AC) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο απηνκαηηζκνύο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο . 

Σα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ απηνκάηνπ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα 

γηα εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπηπιένλ 

δείρλνπλ ζηνπο καζεηέο ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό, 

αλεμάξηεηα από ην ζηελό πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ππνινγηζηή. Ζ 
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ππνζηήξημε νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαζηζηά ηα πεξηβάιινληα απηά αμηνπνηήζηκα 

από ηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. 

 

  

Σρήκα 10: Γηεπαθή ρξήζηε 

ηνπ ινγηζκηθνύ Flowol2 ηεο 

KeepIT Easy 

Σρήκα 11:  Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνύ CoCo ηεο 

MatrixMultimedia 

 

 

Σρήκα 12: Γηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνύ Logicator ηεο 

Economatics 

 

Πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ παηρληδηώλ 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ παηδηώλ έιθεηαη ηζρπξά από ηα παηρλίδηα ζε ππνινγηζηή ή ηα 

παξόκνηά ηνπο ζηηο παηρληδνκεραλέο. Σα παηδηά ζπρλά θαηαλαιώλνπλ κεγάιν κέξνο 

ηνπ ρξόλνπ ηνπο αζρνινύκελα κε ηέηνηα παηρλίδηα. Δίλαη εύινγν λα ζθεθηεί θαλείο όηη 

ζα κπνξνύζε λα δειεάζεη ηνπο λεαξνύο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα.  Ζ θαηαζθεπή 

ησλ παηρληδηώλ απαηηεί ηελ εμάζθεζε αλώηεξσλ κνξθώλ ζθέςεο αιιά θαη ηελ 

έθθξαζε δεκηνπξγηθόηεηαο δηαθόξσλ ηύπσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ, ηελ 
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θαηαζθεπή ησλ γξαθηθώλ θαη ηε δεκηνπξγία κνπζηθήο επέλδπζεο (Kafai 2001, 

Habgood 2005). 

Ζ αλάπηπμε ησλ παηρληδηώλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα μεθεύγεη από ηα ζηελά όξηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη απνηειεί έλα μερσξηζηό είδνο πνπ θαζνξίδεη θαη κηα δηαθξηηή 

βηνκεραλία. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηώλ ππάξρνπλ κεξηθά πεξηβάιινληα πνπ 

έρνπλ ελδηαθέξνλ, έρνπλ αλαπηπρζεί γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη παξνπζηάδνληαη 

ζύληνκα ζηε ζπλέρεηα. 

 GameMaker (GameMaker 2005): Σν πεξηβάιινλ απηό αλαπηύρζεθε από ηνλ 

Mark Overmars ζην παλεπηζηήκην Utrecht ζηελ Οιιαλδία, γηα ηε δηδαζθαιία ελόο 

καζήκαηνο γηα ην ζρεδηαζκό παηρληδηώλ ζε ππνινγηζηή. Σν GameMaker δίδεηαη θαη 

δσξεάλ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθό ππόδεηγκα 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή, θαζνδεγνύκελν από γεγνλόηα, εηθνληθό 

πξνγξακκαηηζκό κε δηαθάλεηα ζηνλ ηαπηόρξνλν πξνγξακκαηηζκό. Ο πξνγξακκαηηζηήο 

νξίδεη έλα ζύλνιν από αληηθείκελα κε ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο έλα ζύλνιν 

αληηδξάζεσλ ζε γεγνλόηα. Καηόπηλ ηνπνζεηεί όζα αληηθείκελα ζέιεη ζε δσκάηην 

(ζεαηξηθή ζθελή) όπνπ απηά αξρίδνπλ λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη κε ηνλ 

ρξήζηε ηνπ ππνινγηζηή. Ζ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ θαζνξίδεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε 

απηή θαη ζπρλά δελ είλαη πξνβιέςηκε εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Ζ απιόηεηα θαη ε εθθξαζηηθή δύλακε ηνπ GameMaker ζα μαθληάζνπλ επράξηζηα 

αθόκα θαη έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. Οη δπλαηόηεηεο δξαζηεξηνηήησλ είλαη πνηθίιεο 

θαη αγγίδνπλ παηδηά από ηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ, ελώ ππάξρνπλ δηθηπαθνί ηόπνη 

αθηεξσκέλνη ζε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ GameMaker ζηελ ππνρξεσηηθή θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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 AgentSheets (AgentSheets 2005): Πξόθεηηαη γηα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

πξνζνκνηώζεσλ, παηρληδηώλ θαη άιισλ εθαξκνγώλ πνπ βαζίδεηαη ζην ππόδεηγκα ηνπ 

ινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε θαλόλεο. Ζ ζύληαμε ησλ θαλόλσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

εηθνληθνύ ζπληάθηε ηδηαίηεξα εύρξεζηνπ θαη γηα κηθξέο ειηθίεο. Άιιν ελδηαθέξνλ 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ AgentSheets είλαη ε απηόκαηε παξαγσγή κηθξνεθαξκνγήο JAVA 

γηα θάζε πξόγξακκα πνπ παξάγεη θαλείο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν άκεζα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Σειεπηαία ην πεξηβάιινλ έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηα Διιεληθά αλνίγνληαο 

έηζη ην δξόκν γηα εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη ζηε ρώξα καο (ππξόπνπινο θαη 

Γαγδηιέιεο 2005). 

 StageCast (StageCast 2005): Σεο εηαηξείαο StageCast Software Inc, κνηάδεη κε 

ην AgentSheets αιιά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ από παηδηά. 

Σν ππόδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη θαη πάιη ν ινγηθόο πξνγξακκαηηζκόο κε θαλόλεο 

ελώ ε εθπαηδεπηηθή ηνπ ηεθκεξίσζε είλαη εθηεηακέλε. 

 

Πεξηβάιινληα  εθπαίδεπζεο ζε πξνγξακκαηηζκό ρακεινύ επηπέδνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη πεξηβάιινληα πνπ αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία 

πξνγξακκαηηζκνύ ρακεινύ επηπέδνπ ελόο ηδεαηνύ-απινπζηεπκέλνπ ππνινγηζηή. Ο 

καζεηήο κπνξεί λα βιέπεη ην εζσηεξηθό ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή, ηα πεξηερόκελα ησλ 

θαηαρσξεηώλ, ηελ αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα θαη ηε κλήκε. ηα πεξηβάιινληα 

απηά ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπλνδεύεηαη από ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ξνήο ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηνλ ππνινγηζηή κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα. Πεξηβάιινληα απηνύ ηνπ 

ηύπνπ είλαη δηδαθηηθά ρξήζηκα γηα καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ζε ρακειό επίπεδν 

(Assembly, γιώζζα κεραλήο) θαη καζήκαηα αξρηηεθηνληθήο Ζ/Τ. Υαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ζηελ θαηεγνξία απηή απνηεινύλ ηα Beboputer ηεο Maxfield & 
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Montrose Interactive θαη ην APOO ησλ Rogério Reis, Nelma Moreira ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πόξην (Reis and Moreira 2001).  

 

Πεξηβάιινληα επαγγεικαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ε ρξήζε ελόο 

επαγγεικαηηθνύ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα θάπνηα από ηηο γιώζζεο 

όπσο Pascal, C, C++, JAVA, C#, θιπ. Σα πεξηβάιινληα απηά, αλ θαη ξεαιηζηηθά, δελ 

είλαη ηα θαηαιιειόηεξα γηα εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ιόγσ ηεο 

πνιππινθόηεηάο ηνπο. Οη εμειιεληζκέλεο απνκηκήζεηο δηαδηθαζηηθώλ γισζζώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε καζήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ δε δηαθέξνπλ 

νπζηαζηηθά από έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, πνπ αλ θαη αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα ηεο 

ρξήζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ θαηλνηνκνύλ όζνλ αθνξά ζηε 

βνήζεηα ησλ λέσλ πξνγξακκαηηζηώλ.  

Σα ζύγρξνλα επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ αλακεηγλύνπλ πνιιά 

ππνδείγκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ώζηε λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζύγρξνλσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Ζ αλάκεημε ησλ ππνδεηγκάησλ δπζθνιεύεη 

αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, επεηδή γηα λα 

εθηειέζνπλ κηα απιή άζθεζε ζα πξέπεη λα δερζνύλ σο δεδνκέλεο πνιιέο παξαδνρέο 

θαη δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ηεξαξρία πξνθαζνξηζκέλσλ 

θιάζεσλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη θαλείο λα γλσξίζεη γηα λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη 

ζηε JAVA ή ηε Visual Basic. 

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο παξνπζηάδεη δηδαθηηθό ελδηαθέξνλ ε ρξήζε εηδηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο ε δεκηνπξγία βνεζεηηθώλ πξνγξακκάησλ κε 

ηε γιώζζα ζπγγξαθήο ζελαξίσλ ζε πεξηβάιινληα όπσο ην MIRC ή γιώζζεο ηύπνπ 
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BASIC πνπ πεξηέρνπλ νη δηάθνξεο „ζνπίηεο‟ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ (π.ρ ε VBA θαη ε 

αληίζηνηρε ηνπ Openoffice). Σν ελδηαθέξνλ ησλ πεξηβαιιόλησλ απηώλ εδξάδεηαη ζηελ 

παξνρή απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ γηα πξνγξακκαηηζκό πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηνπο 

καζεηέο. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ πεξηβάιινληα όπσο ην Mediator ηεο 

Matchware πνπ ελζσκαηώλεη επθνιίεο νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. ε θάζε πεξίπησζε 

πάλησο ηα πεξηβάιινληα απηά πξνζθέξνληαη κόλν γηα καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ 

Λπθείνπ. 

Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιιόλησλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ εθηόο 

από ηελ αλάκεημε δηαθόξσλ ππνδεηγκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη θαη ε παξνρή κηαο 

αθεξεκέλεο απινπνηεκέλεο εηθόλαο γηα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εθηεινύληαη ηα 

παξαγόκελα πξνγξάκκαηα. Ο πξνγξακκαηηζηήο κε άιια ιόγηα δελ έρεη πιένλ λα 

πξνγξακκαηίζεη άκεζα ηε κεραλή αιιά έλα ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ, ε αληίιεςε ηνπ 

νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο αληηθεηκέλσλ 

(βηβιηνζήθεο). Οη ζπληζηώζεο απηέο είλαη ινγηθό λα επεξεάδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ αλαπηύζζνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη επνκέλσο πξέπεη λα 

ειεγρζνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. 

 

Σύλνςε - ζπδήηεζε 
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ηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαιύζεθαλ ζηα 

πξνεγνύκελα, πξνβάιινληαο ηηο παξάιιεια ζηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ νη άμνλεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Ζ εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε πξνηεηλόκελεο εξεπλεηηθέο 

θαηεπζύλζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ πξνγξακκαηηζηηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ.  

Σρήκα 13: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιόλησλ εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ην ρήκα 13 εκθαλίδεηαη δηάγξακκα κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηνπο ραξαθηεξηζηηθνύο 

αληηπξνζώπνπο γηα θάζε κηα από απηέο. Σν δηάγξακκα εζηηάδεη θπξίσο ζηα ππάξρνληα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη θαζηζηά θαλεξή ηελ απμεκέλε αληηπξνζώπεπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο LOGO. Σα πεξηβάιινληα LOGO ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπο καδί κε ηα 

ζπγγεληθά ηνπο απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ. 

Πξνβνιή ζηνλ άμνλα (Α) ηεο δηαβάζκηζεο αθαίξεζεο ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο: Σα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ δηαθνξνπνηνύληαη 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΗΤ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ LOGO 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
LOGO 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΙ 
ΠΔΡΙΠΛΑΝΗΣΔ 

ΠΔΡΙΠΛΑΝΗΣΔ 
(ROAMERS) 

EKTETAMENA 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

LOGO - 
ΜΙΚΡΟΚΟΜΟΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΠΑΙΥΝΙΓΙΧΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΟΙ 

ΥΔΛΧΝΟΚΟΜΟΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΜΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΗΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΓΛΧΔ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΧΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ & 

ΔΝΑΡΙΧΝ 

MIRC SCRIPT 
VBA & 
OPENOFFICE 
BASIC 
JAVASCRIPT/PHP 

BORLAND DELPHI, 
BUILDER, VISUAL 
BASIC, .NET, SUN 
JAVA STUDIO , 
JCREATOR, 
PASCAL/C/C++ IDE 
ΚΛΠ 

DIRECTOR, TOOLBOOK, 
FLASH, MEDIATOR  ΚΛΠ 

KAREL, 
JEROO, 
CEEBOT 

Logo prime, 
Microworlds JR 

MSWLOGO, 
KTurtle 

Microworlds EX 

Lego mindstorms 
MIT cricket & gogo 

Parallax 
Gamemaker 
Agentsheets 
Stagecast 

Flowol 
CoCo2 

Logicator 

ΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΓΛΧΧΝ 
ΥΑΜΗΛΟΤ 
ΔΠΙΠΔΓΟΤ 

Beboputer, APOO 
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αλάινγα κε ην θαηά πόζν απαηηνύλ από ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ζθέθηεηαη κε όξνπο 

κεραλήο ή κε όξνπο από ην ρώξν ηνπ πξνβιήκαηνο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

ελδηαθεξόκαζηε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, καο ελδηαθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα κε πςειό 

επίπεδν αθαίξεζεο από ηελ ππνινγηζηηθή κεραλή. Αληίζεηα ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ 

ζέινπκε λα εζηηάζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, νπόηε 

καο ελδηαθέξεη δηαθάλεηα πξνο ηε κεραλή. ηελ αθξαία πεξίπησζε ρακειήο 

αθαίξεζεο, εληνπίδνπκε ηα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπκβνιηθή γιώζζα ελώ 

ζηα πςειά επίπεδα αθαίξεζεο εληνπίδνπκε ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο παηρληδηώλ θαη 

ηα πεξηβάιινληα LOGO. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε θαηάηαμε ηνπ ρήκαηνο 14. 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΑΦΑΙΡΔΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΦΗΛΟ

ΔΠΙΠΔΓΟ

ΑΦΑΙΡΔΗ

ΥΑΜΗΛΟ

ΔΠΙΠΔΓΟ

ΑΦΑΙΡΔΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ LOGO

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΑΙΥΝΙΓΙΧΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ

ΔΛΔΓΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΟΙ

ΥΔΛΧΝΟΚΟΜΟΙ

ΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΑ

ΓΛΧΧΝ

ΥΑΜΗΛΟΤ

ΔΠΙΠΔΓΟΤ

ΜΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ

Τ ΗΤ

ΥΧΡΟ ΜΗΥΑΝΗ

ΟΡΟΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΥΧΡΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

 

Σρήκα 14: Καηάηαμε ησλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ θαηά επίπεδν αθαίξεζεο 

ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Πξνβνιή ζηνλ ειηθηαθό άμνλα (Β): ηνλ Πίλαθα 1 εκθαλίδνληαη ηα πεξηβάιινληα 

εθπαίδεπζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη νη αληίζηνηρεο ειηθίεο πνπ ελδείθλπηαη λα 

εθαξκνζηνύλ. Ο πίλαθαο 1 εκθαλίδεη ηελ δηάηαμε ησλ θαηεγνξηώλ ζηνλ άμνλα (Β). Ζ 

ειηθηαθή αληηζηνίρηζε είλαη ελδεηθηηθή θαη βαζίδεηαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ θαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ. Από ηνλ πίλαθα θαίλεηαη όηη ε 

νηθνγέλεηα ηεο LOGO θαιύπηεη όιεο ηηο ειηθίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Άιιεο δηαζηάζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ θαηά ηελ επηινγή ελόο πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ην ππόδεηγκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ππνζηεξίδεη, ηε 

γιώζζα ηεο νπνίαο ην ζπληαθηηθό ρξεζηκνπνηεί, θαζώο θαη ην ππνηηζέκελν ζρήκα ηνπ 
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πξνγξακκαηηζκνύ σο δηαδηθαζία. Οη πξνβνιέο ζηνπο αληίζηνηρνπο άμνλεο (Γ-Δ) 

αλαιύνληαη ζηα επόκελα θαη εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.  

Πίλαθαο 1: Ζιηθίεο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιιόλησλ εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό  
 4-6 6-8 8-12 12-15 15-17 17+ 

ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ       

Λ. ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ       

ΑΠΛΖ LOGO       

ΜΗΚΡΟΚΟΜΟΗ       

Γ. ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟΗ       

Δ. ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ       

Α. ΔΛΔΓΥΟ       

Α. ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ       

ΥΑΜΖΛΟΤ ΔΠ/ΓΟΤ       

ΜΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ       

Πίλαθαο 2: Τπνδείγκαηα θαη ζπληαθηηθό γηα θάζε πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ 
 ΑΦΖΡΖΜΔΝΟ ΥΖΜΑ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΤΝΣΑΚΣΗΚΟ 
Γ

ΗΑ
Γ

ΗΚ
Α


Σ

ΗΚ
Ο


 

Ο
Π

Σ
ΗΚ

Ο


 

Κ
Α

Θ
Ο

Γ
Ζ

Γ
Ο

Τ
Μ

Δ
Ν

Ο
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Π
Ο

 

Σ
Α
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Δ

Γ
Ο

Ν
Ο

Σ
Α

 

Α
Ν

Σ
ΗΚ

Δ
ΗΜ

Ν
Ο


Σ

Ρ
Δ

Φ
Ζ


 

Π
Α

Ρ
Α

Λ
Λ

Ζ
Λ

Ο


 

Σ
Α

Τ
Σ

Ο
Υ

Ρ
Ο

Ν
Ο


 

Κ
Α

Σ
Α

Ν
Δ

Μ
Ζ

Μ
Δ

Ν
Ο


 

Λ
Ο

Γ
ΗΚ

Ο


 

Δ
Ν


Ω

Μ
Α

Σ
Ω

Μ
Δ

Ν
Ο


 

Σ
Δ

Υ
Ν

Ζ
Σ

Ζ
 Ν

Ο
Ζ

Μ
Ο


Τ

Ν
Ζ

 

ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ ΚΑΝΩ ΣΟΝ ΠΔΡΗΖΓΖΣΖ 

ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΣΗ 
           

ΛΟΓΗΜΗΚΟΗ 

ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ 

ΚΑΝΩ ΜΗΑ ΟΝΣΟΣΖΣΑ 

ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΣΗ 
          LOGO 

ΑΠΛΖ LOGO ΚΑΝΩ ΜΗΑ ΟΝΣΟΣΖΣΑ 

ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΣΗ 
          LOGO 

ΜΗΚΡΟΚΟΜΟΗ ΚΑΝΩ ΟΝΣΟΣΖΣΔ  ΝΑ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΟΤΝ ΓΗΑ 

ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΣΗ 

          LOGO 

ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟΗ 

ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟΗ 

ΚΑΝΩ ΟΝΣΟΣΖΣΔ ΝΑ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΟΤΝ ΓΗΑ 

ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΣΗ 

          PASCAL, C++, 

JAVA, C# 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΩ 

ΤΚΔΤΔ ΠΟΤ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΟΤΝ ΓΗΑ 

ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΣΗ 

          ASSEMBLY, 

LOGO, C, JAVA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΛΔΓΥΩ ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ           FLOW CHART 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ 

ΟΡΗΕΩ ΟΝΣΟΣΖΣΔ ΠΟΤ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΟΤΝ ΓΗΑ 

ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΣΗ 

          RULES, C 

ΥΑΜΖΛΟΤ ΔΠ/ΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΩ ΣΟΝ 

Ζ/Τ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΣΗ 
          ASSEMBLY 

ΜΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΛΔΓΥΩ ΣΟΝ Ζ/Τ Ζ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

          ΟΛΑ 

 

Πξνβνιή ζηνλ άμνλα (Γ) ησλ ππνζηεξηδόκελσλ ππνδεηγκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ: 

ηα ππνζηεξηδόκελα ππνδείγκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πεξηιακβάλνληαη ν 
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δηαδηθαζηηθόο, ν νπηηθόο, ν θαζνδεγνύκελνο από ηα γεγνλόηα, ν αληηθεηκελνζηξεθήο, ν 

παξάιιεινο, ν ηαπηόρξνλνο, ν θαηαλεκεκέλνο, ν ελζσκαησκέλνο, ν ινγηθόο θαη νη 

ηερληθέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Σν πξνγξακκαηηζηηθό ππόδεηγκα είλαη ζεκαληηθό 

θαη γηαηί θαζνξίδεη ηελ εθθξαζηηθή δύλακε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ρώξν 

πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ.  Δπηπιένλ 

θάζε ππόδεηγκα έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο από ην καζεηή ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ελώ από δηδαθηηθή πιεπξά ηα ππνδείγκαηα είλαη ειάρηζηα κειεηεκέλα 

ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ηεο Α‟-ζκηαο θαη Β‟-ζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πξνβνιή ζηνλ άμνλα (Γ) ησλ ππνζηεξηδόκελσλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ: 

Πνιιέο θνξέο ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ θαιείηαη θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

είλαη δεδνκέλε θαη δελ αθήλεηαη σο επηινγή ζηνλ εθπαηδεπηηθό. Ζ επηινγή ηεο 

γιώζζαο ζεσξείηαη ζπρλά ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα, λα αμηνπνηεζεί ν 

ρξόλνο πνπ ζα αθηεξώζεη ν καζεηήο ζε κηα γιώζζα πνπ λα ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή, ή 

λα κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια καζήκαηα, θιπ. Από ηηο γιώζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πεξηβάιινληα, επξύηεξα γλσζηέο είλαη: LOGO, BASIC, 

PASCAL, C, C++, JAVA, C# θαη ASSEMBLY. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξεο από κία γιώζζεο. 

Πξνβνιή ζηνλ άμνλα (Δ) ηνπ ζρήκαηνο ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο: Κάζε 

πεξηβάιινλ ππνζέηεη θαη ππνδεηθλύεη έλα αθεξεκέλν ζρήκα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζεη θαη ηελ αληίιεςε ησλ καζεηώλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 2, από ηελ άπνςε απηή νη 

πεξηεγεηέο εκθαλίδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

«θάλσ ηνλ πεξηεγεηή λα θάλεη θάηη». Καηόπηλ, ν καζεηήο πνπ αιιειεπηδξά κε κηα 

ρειώλα ηεο LOGO, θαιείηαη λα θάλεη κηα αθεξεκέλε ινγηζκηθή νληόηεηα λα θάλεη θάηη.  
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Σν επόκελν ππόδεηγκα εηζάγεη νξηζκέλνπο ρεισλόθνζκνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ρξήζε πνιιαπιώλ ρεισλώλ (ή ξνκπόη-κηληαηνύξσλ) θαη έηζη ν πξνγξακκαηηζκόο 

εκθαλίδεηαη σο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία «θάλσ νληόηεηεο λα αιιειεπηδξνύλ γηα λα 

θάλνπλ θάηη». ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, νη καζεηέο αθνινπζνύλ 

ην πξνεγνύκελν ζρήκα, αιιά όρη κε ινγηζκηθέο νληόηεηεο παξά κε ζπζθεπέο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη, έηζη ν πξνγξακκαηηζκόο κπνξεί ζηελ πεξίπησζε απηή λα 

πεξηγξαθεί σο δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ νπνία «θαηαζθεπάδσ ζπζθεπέο πνπ 

αιιειεπηδξνύλ γηα λα θάλνπλ θάηη». ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο παηρληδηώλ νη 

καζεηέο «νξίδνπλ ινγηζκηθέο νληόηεηεο-αληηθείκελα θαη ρώξνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

ηνπνζεηνύληαη γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν  θαη κε ηνλ ρξήζηε ώζηε λα 

γίλεη θάηη». ηα ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ ν καζεηήο «ειέγρεη έλα ζύζηεκα». ηα 

πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ ρακεινύ επηπέδνπ νη καζεηέο «δίλνπλ εληνιέο ζε έλα 

ππνινγηζηή γηα λα θάλεη θάηη». ηα πεξηβάιινληα επαγγεικαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, νη 

καζεηέο θαινύληαη λα ειέγμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ή ηεο ινγηζκηθήο ηνπ 

αθαίξεζεο πνπ εθθξάδνπλ νη πξνθαζνξηζκέλεο βηβιηνζήθεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Λ. 

Δξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο 

Έρνληαο ππόςε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη δπλαηό λα ζθηαγξαθεζνύλ λέεο 

εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηε Γηδαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ππνινγηζηώλ, αιιά 

θαη γεληθόηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, όπσο: 

 κειέηε από ηε ζθνπηά ηεο Γηδαθηηθήο  

o ηεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε ηα δηάθνξα ππνδείγκαηα 

πξνγξακκαηηζκνύ (γλσζηηθέο δπζθνιίεο, πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο), 
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o ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ ζε δηάθνξα αθεξεκέλα ζρήκαηα γηα ηε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, 

o ελλνηώλ ηνπ Απηνκαηηζκνύ, ηεο Ρνκπνηηθήο θαη ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζύλεο πνπ απνηεινύλ λέα γλσζηηθά πεδία γηα ηηο πξώηεο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο 

 κειέηε θαη βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο ησλ γλσζηηθώλ απαηηήζεσλ (γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο) ηεο εκπινθήο ησλ καζεηώλ ζε θάζε δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ θαη 

ησλ ελλνηώλ πνπ εκπιέθνληαη από ζπγγεληθά γλσζηηθά πεδία όπσο ηα 

Μαζεκαηηθά θαη νη Φπζηθέο επηζηήκεο, 

 κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ πεξηβαιιόλησλ ζηε γεληθή ηθαλόηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ζηνλ επηηεύμηκν βαζκό αλάπηπμεο ηεο δεμηόηεηαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ, 

 ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο, 

 αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ νξίσλ ησλ δηαθόξσλ πεξηβαιιόλησλ σο 

κέζα θαηαζθεπήο ςεθηαθώλ ηερλνπξγεκάησλ γηα έθθξαζε, ζθέςε θαη λνεξό 

πεηξακαηηζκό από καζεηέο. 

Από ηελ επηζθόπεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

δηαπηζηώλεηαη πνηθηιία δηαζέζηκσλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ όιν ην 

θάζκα ησλ καζεηηθώλ ειηθηώλ θαζώο θαη ηα πην ζπλεζηζκέλα ππνδείγκαηα θαη ηηο 

γλσζηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Κάζε πεξηβάιινλ πηνζεηεί δηαθνξεηηθό ζρήκα γηα 

ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπό ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ κε απινύζηεξν απηό ησλ 

πεξηεγεηώλ θαη πνιππινθόηεξν απηό ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Ζ πξνηεηλόκελε 

επηζθόπεζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ πεξηβαιιόλησλ εθπαίδεπζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 
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αλακέλεηαη λα δηεπθνιύλεη ην δηδαθηηθό ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα 

πξνζαλαηνιίζεη ηε ζρεηηθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα.  
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