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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΠΕ
Επιδιώκεται ο μαθητής να μπορεί: 

1. να αναγνωρίζει τις βασικές συνιστώσες ενός
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού
προγραμματισμού

2.να περιγράφει με λεκτικό τρόπο τα βήματα απλών
αλγορίθμων που καλείται να υλοποιήσει στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

3. να διατυπώνει απλές εντολές στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΠΕ
4. να εξηγεί γιατί ένα αντικείμενο του

προγραμματιστικού περιβάλλοντος συμπεριφέρεται
με συγκεκριμένο τρόπο

5. να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα και τη
χρησιμότητα της δομής επανάληψης

6. να χρησιμοποιεί εντολές επανάληψης στα
προγράμματα που αναπτύσσει



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επιδιώκεται ο μαθητής να οικειοποιηθεί δεξιότητες:

1. επικοινωνίας

2.συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές εργασίες

3. δημιουργικής σκέψης

4.κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών



ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
� Επιδιώκεται ο μαθητής να:

� κατανοεί και να συνδέει τη γλώσσα προγραμματισμού
με τη γλώσσα και τους κώδικες επικοινωνίας στην
καθημερινή ζωή

� εάν η διδακτική παρέμβαση αξιοποιηθεί και από τον
δάσκαλο της τάξης, προσαρμοσμένο στην ενότητα
που θέλει να διδάξει (π.χ. «πολλαπλασιασμός», 
«έννοια της κίνησης», κλπ), προκύπτουν επιπλέον
διδακτικοί στόχοι, 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ
� Η διδακτική παρέμβαση υλοποιείται από τον

εκπαιδευτικό της Πληροφορικής.

� Προαιρετικά, μπορεί να υπάρξει συνεργασία
εκπαιδευτικού Πληροφορικής και εκπαιδευτικού
τάξης, στην περίπτωση που ο δεύτερος επιθυμεί να
διδάξει σε κάποιο από τα μαθήματά του μια ενότητα η
οποία να περιέχει την έννοια της επανάληψης



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ
� Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων

ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών που είναι
διαθέσιμοι, αλλά και λόγω των πλεονεκτημάτων της
ομαδοσυνεργατικής εργασίας έναντι της ατομικής. Ο
αριθμός των υπολογιστών καλό είναι να είναι τέτοιος
ώστε να μη σχηματίζονται ομάδες άνω των 3 μαθητών.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ
� Προαιρετική αλλά χρήσιμη είναι η ύπαρξη υπολογιστή

τάξης συνδεδεμένου με διαδραστικό πίνακα.

� Σε κάθε υπολογιστή είναι εγκατεστημένο το Scratch 
και όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο
Διαδίκτυο.

� Τα φύλλα εργασίας διατίθενται και σε εκτυπώσιμη και
σε ψηφιακή μορφή.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
� Έκδοση εξελληνισμένου Scratch,

� Περιβάλλον Wındows XP



«Εισαγωγή στην δομή επανάληψης στο

Scratch, »

� Πρώτη Εργασία

� Να γράψετε 3-4 παραδείγματα επανάληψης που
παρατηρείτε στην καθημερινή σας ζωή. 

� Θα μπορούσε να προηγηθεί και σχετική συζήτηση των
μαθητών με τον Δάσκαλο της Τάξης



� Δεύτερη Εργασία

� Στη συνέχεια ζητείται από τις ομάδες των μαθητών
στο φύλλο εργασίας να μελετήσουν εικόνες από την
καθημερινότητα και να βρουν αν υπάρχει επανάληψη
και να σημειώσουν πάνω στο φύλλο εργασίας ποια η
μορφή επανάληψης που παρατηρούνε.  



Υπάρχει επανάληψη; Αν ναι ποια είναι;



Υπάρχει επανάληψη; Αν ναι ποια είναι;



Υπάρχει επανάληψη; Αν ναι ποια είναι;



Υπάρχει επανάληψη; Αν ναι ποια είναι;



� Τρίτη Εργασία

� Ζητείται από τις ομάδες των μαθητών να ανοίξουν το
Scratch, να αναζητήσουν τις εντολές επανάληψης.

� Κατόπιν τους ζητείται να εφαρμόσουν ένα απλό
παράδειγμα επανάληψης που τους δίνεται στο φύλλο
εργασίας. 





Επεκτάσεις

� Να αυξήσετε τον αριθμό

επαναλήψεων σε 5

� Να κάνετε την κατάλληλη αλλαγή για να περπατά ο
Γάτος 15 βήματα και να περιμένει 2 δευτερόλεπτα

� Να κάνετε την κατάλληλη αλλαγή για να περπατά ο
Γάτος 20 βήματα και να μην περιμένει καθόλου( 0 
δευτερόλεπτα). Τι παρατηρείται;



Σε ..Επόμενο Μάθημα:
� Χρήση της επανάληψης στον σχεδιασμό γεωμετρικών

σχημάτων, π.χ Τετράγωνο : Πολλαπλά ωφέλη



Excell

«Χρήση Απόλυτης αναφοράς»



Παράδειγμα Προπαίδειας



Μορφή1



Μορφή2



Επεκτάσεις

� Σκίαση κελιών

� Εφαρμογή περιγραμμάτων κελιών

� Αυτόματη αρίθμηση

� Συνέχεια του πολλαπλασιασμού



Λάθη
� Τα λάθη εντοπίστηκαν κυρίως στην τοποθέτηση του

συμβόλου “$” στη σωστή θέση.

� Ξεχνούσαν το ΄΄ = ΄΄

� Ποιο είναι το ενεργό κελί



Παρατηρήσεις 1
� Η φύση του παραδείγματος βοηθά στην χρήση ενός

Η/Υ από πολλούς μαθητές

� Η μάθηση στην Ε’ τάξη έγινε με τρόπο ,εν πολλοίς,  

μηχανιστικό , πάνω σε νοηματοδοτούμενο
παράδειγμα(προπαίδεια) που βοηθά στην κατανόηση
της έννοιας



Παρατηρήσεις 2
� Η Ομαδικότητα στην επίλυση βοήθησε στην χρήση

της απόλυτης αναφοράς

� Το παράδειγμα βοηθά στον χειρισμό του διδακτικού
χρόνου

� Μελλοντικές παρεμβάσεις πάνω στην έννοια της
απόλυτης αναφοράς θα μπορούν να γίνουν στο
Γυμνάσιο. 



Διαδίκτυο
� Ιστοεξερεύνηση

� Ο όρος WebQuest εισήχθη για πρώτη φορά το 1995 
από τον Bernie Dodge για να περιγράψει δομημένες
διερευνητικές δραστηριότητες μαθητών ή
σπουδαστών, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος των
πληροφοριών αντλούνται από τον Παγκόσμιο ιστό



� 1. Ανοίξτε τον πλοηγό του διαδικτύου Chrome,

� 2. Στην μηχανή αναζήτησης www.google.gr 
αναζητήστε πληροφορίες

� για τη Μεσογειακή Φώκια (Μονάχους – Μονάχους)

� Ποιες λέξεις κλειδιά θα χρησιμοποιήσετε; 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………



� 3. Προσπαθήστε να εντοπίσετε την αναφορά από τη
Βικιπαίδεια για την Μεσογειακή Φώκια και απαντήστε
τις ερωτήσεις:

� a. Από πού προέρχεται η λέξη Μονάχους – Μονάχους;

………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………



� b. Πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει;
……………………………………………………………………………………
…………………………………………

� c. Πόσα μέτρα είναι το μήκος της;

…………………………………………………………

� d. Πόσα κιλά ζυγίζει;

…………………………………………………………



� Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.thalassa-project.gr 
και μάθετε περισσότερα για την Μεσογειακή Φώκια
στην κατηγορία «Θαλάσσια Θηλαστικά». Απαντήστε
στις ερωτήσεις:

� a. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας ζει;

…………………………………………………………………………



� b. Γιατί τα μάτια της φώκιας φαίνονται σαν να κλαίνε
συνεχώς;

………………………………………………………………………………………
………………………………………

� c. Ποιος μεγάλος Έλληνας συγγραφέας έχει γράψει για
τη φώκια;

………………………………………………………………………………………
………………………………………



� 6. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.monachoulis.gr 
και εξερευνήστε τις σελίδες «για Μαθητές». 

� Εντοπίστε τις «Δραστηριότητες και Παιχνίδια» και
παίξτε το παιχνίδι «Βρες το Σωστό».



Εναλλακτικά
� Η ιστοεξερεύνηση θα μπορούσε να αφορά:

� Το τόπο καταγωγής των παιδιών

� Ένα αγαπημένο τους θέμα το οποίο θα έχει
προαποφασιστεί από κοινού σε προηγούμενο μάθημα

� Και.. Google Earth



Μάθημα χωρίς..Η/Υ!
� Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

� Προηγείται σύντομη Θεωρία

� Χωρισμός μαθητών σε ομάδες

� Απονομή Ρόλων

� Απαντήσεις σε χαρτάκια..

� ανταγωνιστικότητα(;)




