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ΣΕΝΑΡΙΟ: Ευφυία και Υπολογιστές: Αντιμετωπίζοντας το 

«Έξυπνο» χαρτί 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Ευφυία και Υπολογιστές: Αντιμετωπίζοντας το «έξυπνο χαρτί» 

Σημείωση: το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί επέκταση και προσαρμογή της 

δραστηριότητας που σχεδίασε ο Paul Curzon του Queen Mary University of London και 

παρουσιάζεται στο http://csunplugged.com/intelligent-paper.  

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Προβλέπεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες εφόσον συμπεριλαμβάνει και τη φάση της 

δημιουργίας προγράμματος. 

3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Πρόκειται για διδακτικό σενάριο που μπορεί να ενταχθεί σε οποιοδήποτε μάθημα 

Αλγοριθμικής και Προγραμματισμού Η/Υ από το Ε΄ Δημοτικού έως και το Λύκειο ως 

εισαγωγική δραστηριότητα (Τζιμογιάννης κ.α., 2011). 

Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι «Τρίλιζα» (που είναι διαφορετικό από 

την «τριάρα» όπως ήταν παλιότερα γνωστό καθώς ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση των 

πεσσών). 

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχει ως στόχο του ο μαθητής: 

• Να διακρίνει μεταξύ γνώσης και ευφυίας. 

• Να συσχετίζει την ύπαρξη ευφυίας στους Η/Υ  με την ύπαρξη κατάλληλων 

προγραμμάτων, δηλαδή ουσιαστικά κάποια ανθρώπινης ευφυΐας που είναι τελικά 

η «δημιουργός» της «συμπεριφοράς» του Η.Υ. Να αντιλαμβάνεται και να εξηγεί 

δηλαδή το γεγονός πως ο,τιδήποτε κάνουν οι υπολογιστές οφείλεται στο γεγονός 

ότι εκτελούν εντολές γραμμένες από προγραμματιστές 

• Να προσδιορίζει την έννοια του προγράμματος Η/Υ 

• Να προσδιορίζει την έννοια της γλώσσας  προγραμματισμού και του 

προγραμματιστή Η/Υ 

http://csunplugged.com/intelligent-paper
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ   

1η Διδακτική ώρα 

Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει ότι το χαρτί που κρατάει (Παράρτημα) είναι εξυπνότερο από 

οποιονδήποτε στην τάξη ακόμα και από τον εκπαιδευτικό.  

Στη συνέχεια ρωτάει τους μαθητές αν τον πιστεύουν και ζητάει από τους μαθητές αρχικά να 

σηκώσουν τα χέρια αυτοί που τον πιστεύουν και στη συνέχεια να σηκώσουν τα χέρια αυτοί 

που δεν τον πιστεύουν. Συγχαίρει και τους μεν γιατί τον πιστεύουν αλλά και τους δε γιατί οι 

καλοί επιστήμονες χρειάζονται αποδείξεις για να πειστούν.  

Στη συνέχεια τους ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα και θα 

μάθουν αν το χαρτί είναι πράγματι έξυπνο ή όχι. Πριν όμως τη δραστηριότητα, τους ρωτά τι 

θα μπορούσε να έχει το χαρτί ώστε να είναι «έξυπνο». Οι μαθητές είναι δυνατόν να πουν 

ότι έχει κάποιο ειδικό μελάνι ή είναι πλαστικοποιημένο. Στην περίπτωση αυτή τους ρωτά να 

του εξηγήσουν πώς μπορεί το μελάνι να κάνει ένα χαρτί έξυπνο και ότι η πλαστικοποίηση 

είναι για την προστασία του χαρτιού. Κάποιοι ίσως πουν ότι ενσωματώνει ένα τσιπάκι ή 

έναν υπολογιστή. Τους ενημερώνει ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει τσιπάκι ή 

υπολογιστής ενσωματωμένος στο χαρτί.  

Μια άλλη ερώτηση θα μπορούσε να είναι ότι μήπως έχει να κάνει με αυτό που είναι 

γραμμένο στο χαρτί. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός τους ρωτά τι θα μπορούσε να 

είναι γραμμένο που θα έκανε το χαρτί έξυπνο; Πολύπλοκες εξισώσεις; Φοβεροί στίχοι 

τραγουδιού ή ποιήματος; Κάποιο μυστικά γεγονότα; Τους ρωτά πώς το κάθε ένα από αυτά 

θα μπορούσε να καταστήσει το χαρτί έξυπνο; Στο σημείο επισημαίνει ότι η γνώση δεν είναι 

το ίδιο με την ευφυία: αν στο χαρτί καταγράφονται κάποιες πληροφορίες αυτές δεν το 

καθιστούν αυτόματα ευφυές. 

Επισημαίνει λοιπόν ότι για να πειστούμε ότι είναι έξυπνο θα πρέπει να μπορεί να κάνει κάτι 

για να αποδείξει την ευφυία του. Δηλώνει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο χαρτί δεν έχει χάσει 

ποτέ ούτε ένα παιχνίδι τρίλιζα εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου. Είτε νικάει, είτε το 

παιχνίδι πηγαίνει σε ισοπαλία. Έχει λοιπόν τέλεια νοημοσύνη που σπάνια συναντάς σε 

άνθρωπο. 

Η απόδειξη 

Στη συνέχεια διεξάγεται η δραστηριότητα που θα αποδείξει τον ισχυρισμό του 

εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει δύο εθελοντές μαθητές που θα τον βοηθήσουν να 
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το αποδείξει. Σχεδιάζει μια τρίλιζα στον Πίνακα και δίνει σε κάθε εθελοντή από έναν 

μαρκαδόρο. Τους εξηγεί ότι για να αποδειχθεί πόσο έξυπνο είναι το χαρτί θα χρειαστεί να 

παίξει μια παρτίδα τρίλιζα απέναντι σε έναν άνθρωπο. Επειδή όμως το χαρτί έχει ειδικές 

ανάγκες (δεν έχει χέρια, μάτια), θα το βοηθήσει ένας άνθρωπός, ο ένας από τους δύο 

μαθητές. Δουλειά του συγκεκριμένου μαθητή είναι να κάνει ότι ακριβώς του λέει το χαρτί 

διαβάζοντας δυνατά τις οδηγίες ώστε όλοι να καταλαβαίνουν ότι παίζει το χαρτί και όχι ο 

ίδιος. 

Ο άλλος παίκτης αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα και πρέπει να παίξει αντιμέτωπος με το 

χαρτί με σκοπό να βάλει όλη του την εξυπνάδα για να το νικήσει. Μπορεί επίσης να παίρνει 

και τη βοήθεια των συμμαθητών του. 

Το χαρτί ξεκινάει πρώτο. Αν οι μαθητές παραπονεθούν ότι είναι αδικία να ξεκινάει πρώτο 

το χαρτί τους διαβεβαιώνεται ότι αν ο συμμαθητής τους με τη βοήθεια της τάξης είναι 

αρκετά έξυπνός θα φέρει ισοπαλία, δεν πρόκειται να χάσει επειδή το χαρτί ξεκινάει πρώτο.  

Ο «υπηρέτης» του χαρτιού διαβάζει δυνατά την πρώτη κίνηση και παίζει σε μια γωνία. Στη 

συνέχεια παίζει ο μαθητής αντίπαλος του χαρτιού, ο οποίος μπορεί να πάρει και τη γνώμη 

των συμμαθητών του. Στη συνέχεια ο «υπηρέτης» του χαρτιού διαβάζει την επόμενη 

οδηγία κ.ο.κ. Είναι σημαντικό ο υπηρέτης του χαρτιού να διαβάζει δυνατά την κάθε οδηγία 

και να την ακολουθεί με ακρίβεια. Αν χρειάζεται, ο εκπαιδευτικός τον βοηθά να καταλάβει 

που ακριβώς του λέει να παίξει η οδηγία. Για παράδειγμα «απέναντι γωνία» σημαίνει τη 

διαγωνίως απέναντι. Μερικές φορές μετά από την δεύτερη ή τρίτη κίνηση, μερικοί μαθητές 

θα χαρακτηρίσουν το παιχνίδι χαμένο. Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα 

κομμάτι χαρτί και μπορεί να κάνει λάθος στη συνέχεια. Κάποια άλλη φορά ίσως ο μαθητής 

αστειευτεί ζωγραφίζοντας ταυτόχρονα 2 ‘Ο’. Ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να επισημαίνει 

ότι πράγματι οι άνθρωποι μερικές φορές καταφεύγουν στις ζαβολιές αλλά ας παιχτεί το 

παιχνίδι σωστά, πάντα μπορεί το χαρτί να κάνει λάθος.  

Αν το παιχνίδι πάει σε ισοπαλία αποδεικνύεται ότι το χαρτί είναι ισάξιο με τον άνθρωπο, αν 

το χαρτί κερδίσει ότι είναι ευφυέστερο από τους ανθρώπους. Αν κρίνουν οι μαθητές ότι 

αυτό μπορεί να ήταν τυχαίο είναι δυνατόν να ξαναπαίξουν μια παρτίδα «τρίλιζα» με τον 

ίδιο ή άλλο μαθητή ως αντίπαλο του χαρτιού. 

Η εξήγηση 

Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι η απόδειξη που ζητήθηκε δόθηκε και ζητάει πάλι να 

σηκώσουν τα χέρια όσοι πιστεύουν ότι το χαρτί είναι έξυπνο και όσοι πιστεύουν ότι δεν 

είναι έτσι. Συνήθως θα υπάρξουν αρκετοί που θα ισχυρισθούν ότι το χαρτί δεν είναι έξυπνο 
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παρά την ικανότητά του να μην χάνει ποτέ.   

Ο εκπαιδευτικός επισημάνει ότι επέδειξε όμως ευφυή συμπεριφορά οπότε κάπου υπάρχει 

ευφυία. Που βρίσκεται όμως αυτή; Σχεδόν σίγουρα  κάποιος θα πει ότι οφείλεται στο 

άτομο που έγραψε τις οδηγίες. Ο εκπαιδευτικός ζητά όσους συμφωνούν να σηκώσουν τα 

χέρια. 

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι ουσιαστικά στο χαρτί βρίσκεται ένα 

πρόγραμμα: εντολές δηλαδή που πρέπει να εκτελεστούν τυφλά. Επισημαίνει επίσης, ότι 

ό,τι και αν έχουν δει οι υπολογιστές να κάνουν, αυτοί ακολουθούν οδηγίες με τον ίδιο 

τρόπο που ο υπηρέτης του χαρτιού έκανε. Πρέπει λοιπόν αυτές οι οδηγίες να είναι 

γραμμένες σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής και μάλιστα να είναι με 

ακρίβεια γραμμένες έτσι ώστε να εκτελούνται σωστά. Αν λοιπόν το χαρτί δεν είναι ευφυές 

επειδή απλά εκτελεί εντολές, τότε και κανένας υπολογιστής δεν είναι ευφυής. Αν όμως 

ισχυριστούμε ότι αυτός που έγραψε τις οδηγίες είναι ευφυής τότε ισχυριζόμαστε ότι ο 

άνθρωπος που δημιούργησε το πρόγραμμα (προγραμματιστής Η/Υ) είναι ευφυής, το οποίο 

είναι αληθές. Οι προγραμματιστές είναι οι άνθρωποι που έχουν γράψει όλες τις 

εντολές/οδηγίες για όλα αυτά που κάνουν οι υπολογιστές. 

 

2η Διδακτική ώρα (κατά προτίμηση συνεχόμενη) 

Διασαφηνίζεται ότι στην παρτίδα μεταξύ του «έξυπνου» χαρτιού και ενός ανθρώπου ο 

άνθρωπος το καλύτερο που μπορεί να φέρει είναι ισοπαλία, εφόσον το χαρτί παίζει πρώτο. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες  των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα δίνεται αντίγραφο του 

έξυπνου χαρτιού. Ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα χαρτί το οποίο θα 

περιέχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταφέρνει να φέρνει πάντα ισοπαλία όταν παίζει 

αντιμέτωπό με το έξυπνο χαρτί. Το κάθε μέλος της ομάδας θα ετοιμάσει τη δική του λύση, 

θα την παρουσιάσει στην ομάδα του και οι λύσεις που θεωρούνται από την ομάδα ότι είναι 

σωστές δοκιμάζονται με προσομοίωση παρτίδας μέσα στην ομάδα. Τα προγράμματα που 

θεωρούνται ότι τρέχουν σωστά γράφονται σε ξεχωριστά χαρτιά και επιδίδονται στον 

εκπαιδευτικό με το όνομα της ομάδας. 

Ο εκπαιδευτικός αφού συλλέξει όλες τις λύσεις που έχουν δώσει οι ομάδες  τις δοκιμάζει 

στην ολομέλεια με δύο εθελοντές μαθητές όπως και την 1η διδακτική ώρα και επισημαίνει 

τις σωστές επαινώντας όμως τις προσπάθειες όλων των ομάδων. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός παίρνει μία από τις λύσεις που αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά αποκλειστικά το «έξυπνο» χαρτί και παίζει απέναντί του ως άνθρωπός 
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απέναντι στο Χαρτί-Λύση ξεκινώντας πρώτος όπως και το «Έξυπνο» Χαρτί (Ένα τέτοιο Χαρτί-

Λύση υπάρχει στο Παράρτημα). Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ότι το Χαρτί-Λύση ναι μεν 

αντιμετωπίζει πάντα το «Έξυπνο» Χαρτί αποδοτικά, δεν αντιμετωπίζει όμως σωστά 

οποιονδήποτε παίξει μαζί του. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό ότι τα προγράμματα 

δίνουν λύσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Frame Problem) και αν αυτό το πλαίσιο 

αλλάξει πρέπει να αλλάξει και το πρόγραμμα.  Όταν λοιπόν ο προγραμματιστής γράφει  ένα 

πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει σκεφτεί εκ των προτέρων όλα τα ενδεχόμενα 

που θα μπορούσαν να προκύψουν. Αν οι μαθητές έχουν δημιουργήσει περισσότερο 

καθολικές λύσεις τότε για αυτές τις λύσεις προσδιορίζεται το εύρος των προβλημάτων που 

λύνουν. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν διερευνήσουμε τι συμβαίνει αν το χαρτί παίζει 

δεύτερο. Πολύ γρήγορα γίνεται κατανοητό ότι το «έξυπνο» χαρτί  δεν παίζει πια έξυπνα και 

ότι παίζει «έξυπνα» μόνο όταν παίζει πρώτο. Επομένως λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο προβλήματος. 

 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Οι μαθητές, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του Δημοτικού ή την αρχή του Γυμνασίου, οι 
οποίοι εισάγονται στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό Η/Υ παρουσιάζουν συχνά  
μια εδραιωμένη «ανθρωπομορφική» αντίληψη για τους Η/Υ (Δαγδιλέλης, 2008). O σχετικός 
όρος οφείλεται στον Pea (1984) και χρησιμοποιείται για να δηλώσει το γεγονός ότι οι 
αρχάριοι προγραμματιστές πολλές φορές ερμηνεύουν τα προγράμματα και γενικότερα την 
επικοινωνία τους με ένα πληροφορικό σύστημα, όχι με βάση τους συντακτικούς και 
κανόνες σημασίας (syntax, semantics) της χρησιμοποιούμενης γλώσσας (προγραμματισμού, 
γλώσσας εντολών κλπ), αλλά αποδίδοντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα ένα νόημα ευρύτερο 
του πραγματικού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συμπεριφέρονται σαν το πληροφορικό 
σύστημα να διέθετε αυτόνομη ανθρώπινη νόηση. Βέβαια, σήμερα ακόμη και οι νεότεροι 
μαθητές έχουν μια εκτεταμένη εμπειρία με τους Η.Υ. και γενικότερα με την ψηφιακή 
τεχνολογία (smart phones κλπ). Ωστόσο, το νόημα της υπόθεσης του ανθρωπομισρφισμού 
δεν είανι ότι οι μαθητές πιστεύουν κυριολεκτικά στην ύπαρξη κάποια κρυμμένης έμβιας 
νοημοσύνης, αλλά συμπεριφέρεται μερικές φορές ως εάν … 

Σημαντικό επίσης είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι ένα πρόγραμμα Η/Υ δεν 
επιλύει ένα πρόβλημα αλλά μια κλάση προβλημάτων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο 
οποίος πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί (Δαγδιλέλης, 2008, Βακάλη κ.α., 2011). 
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Οι δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές παίζουν το ρόλο του υπολογιστή και του 
προγραμματιστή εναλλάσσοντας ρόλους, τους βοηθά να αντιληφθούν όψεις του 
προγραμματισμού με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. 

 

7. ΧΡΗΣΗ Η.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  

Στο συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιώνεται η ρήση του Dijkstra  «Η επιστήμη 
υπολογιστών έχει τόση σχέση με τους υπολογιστές, όση έχει η αστρονομία με 
το τηλεσκόπιο». Με απλούστερα λόγια, η Πληροφορική είναι μια επιστήμη που έχει ως 
κύριο όργανό της το τηλεσκόπιο, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτό.1 Επομένως η Πληροφορική, 
το υπόβαθρο της ακριβέστερα (οι αλγόριθμοι, η θεωρία, ακόμη και οι γλώσσες 
προγραμματισμού) εξαρτώνται φυσικά από την τελική εκτέλεσή τους, αλλά δεν ταυτίζονται 
με τους Η.Υ. 

 

8. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Οι αναπαραστάσεις των μαθητών περί ανθρωπομορφικής νοημοσύνης των 
υπολογιστικών συστημάτων περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Για το συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο δεν προβλέπονται ιδιαίτερες δυσκολίες πέρα από τη διαχείριση του 
χρόνου τη 2η διδακτική ώρα. 

Είναι όμως σημαντικό ο μαθητής που «υπηρετεί» το κάθε «Χαρτί-Υπολογιστή» να 
διαβάζει δυνατά τις οδηγίες και να τις εκτελεί τυφλά και με ακρίβεια χωρίς να χρησιμοποιεί 
το δικό του μυαλό. Αν χρειάζεται, ο εκπαιδευτικός τον βοηθά να καταλάβει που ακριβώς 
του λέει να παίξει η οδηγία πχ «απέναντι γωνία» σημαίνει «διαγωνίως απέναντι γωνία», 
«στην άκρη της μεσαίας γραμμής» σημαίνει σε «οποιαδήποτε από τις δύο άκρες της 
μεσαίας γραμμής». Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια συζήτηση γιατί χρειάζονται ειδικές 
γλώσσες προγραμματισμού, πχ για να είναι σαφές τι ακριβώς χρειάζεται να εκτελεστεί. 
Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί και Online στη διεύθυνση: 
 http://www.learn4good.com/games/puzzle/tic_tac_toe.htm  
Παραλλαγές αυτού του παιχνιδιού υπάρχουν στη wikipedia  
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe) και γενικά μπορούν να εντοπιστούν στο 
Διαδίκτυο 

                                                           
1 Για το λόγο αυτό ο όρος «Πληροφορική»  φαίνεται πιο ορθός από την «Επιστήμη των 
Υπολογιστών», όπως θα ήταν λανθασμένο να μιλήσουμε για «Επιστήμη του Μικροσκοπίου» αντί για 
«Βιολογία». 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://www.learn4good.com/games/puzzle/tic_tac_toe.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe
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9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Το διδακτικό συμβόλαιο του σεναρίου, το τι δηλαδή αναμένεται από εκπαιδευτικό και 
μαθητές, περιγράφεται με σαφήνεια στην περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. O 
εκπαιδευτικός στην αρχή «προσπαθεί» να πείσει τους μαθητές του για έναν προφανή 
παραλογισμό (την ιδέα της νοημοσύνης ενός κομματιού χαρτιού) και στη συνέχεια υιοθετεί 
έναν πιο τυπικό ρόλο, ως εκπαιδευτικός: προσπαθεί να εξηγήσει τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο χαρτί και την ιδέα ότι τελικά ο άνθρωπος (που έγραψε τις οδηγίες στο 
χαρτί) είναι ο νοήμων. 

 

10. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η διαδικασία του «έξυπνου χαρτιού» είναι μια διαδικασία με μεγάλη αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Η περιγραφή της περιλαμβάνει διαδοχικά 
στάδια που βαίνουν από τη φάση στην οποία γίνεται αποδεκτή μια απλοϊκή αντίληψη του 
έξυπνου χαρτιού, ως την πλήρη εξήγηση του αλγορίθμου που περιγράφεται στο χαρτί. Η 
διαδρομή αυτή βασίζεται σε μια σειρά διαδοχικών βαθμίδων («σκαλοπατιών») που 
προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Τόσο η 
δραστηριότητα αυτή, όσο και οι επεκτάσεις της ή οι άλλες, παρόμοιες δραστηριότητες που 
περιγράφονται σε άλλες ενότητες, αποσκοπούν στη σταδιακή δόμηση της εννοίας του 
αλγορίθμου ως μιας σειρά «κανόνων» που μπορούν να καθοδηγήσουν ένα παιχνίδι. Η 
δόμηση αυτή γίνεται πάντοτε μέσα σε μια διαδικασία ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μαθητή, εκπαιδευτικού και «περιβάλλοντος» (συμμαθητές, Η.Υ., γραπτές οδηγίες) που έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά του κονστρουκτιβισμού. 

 

11.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

Την 1η διδακτική ώρα ο μαθητές συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με όλους τους συμμαθητές 

του, ενώ τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες εργασίας των 4 ατόμων. Τα 

θρανία των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά δύο (2) για τη διαμόρφωση κοινού 

χώρου εργασίας για την κάθε ομάδα. 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθητές και το σενάριο μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις των 

μαθητών την 1η διδακτική ώρα και τις ατομικές λύσεις και ομαδικές λύσεις που έδωσαν οι 

μαθητές τη 2η διδακτική ώρα. Επίσης είναι δυνατόν να δοθεί κατάλληλο ερωτηματολόγιο το 

οποίο θα αξιολογεί την κατάκτηση των διδακτικών στόχων του σεναρίου για όποιον στόχο 

αυτό είναι εφικτό με τη συγκεκριμένη τεχνική συλλογής δεδομένων. 
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13. ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Διάρκεια επιμόρφωσης: 2 ώρες 

Προτείνεται η συγκεκριμένη ενότητα να διδαχθεί με τη διδακτική τεχνική της 

προσομοίωσης. Ο επιμορφωτής παρουσιάζει στους εκπαιδευτικούς το επιμορφωτικό 

σενάριο, εξηγώντας το στόχο του και παρέχοντας τις κατάλληλες διαδικαστικές οδηγίες. Στη 

συνέχεια ο επιμορφωτής συντονίζει και τις δύο διδακτικές ώρες σαν να ήταν αυτός ο 

εκπαιδευτικός της τάξης και οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί οι μαθητές, εκτελώντας το 

παραπάνω διδακτικό σενάριο «Ευφυία και Υπολογιστές: Αντιμετωπίζοντας το «Έξυπνο» 

χαρτί». 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά το τέλος της προσομοίωσης να υπάρξει χρόνος αλλά και 

κατάλληλη προετοιμασία από τον επιμορφωτή για συζήτηση και αναστοχασμό. Η συζήτηση 

και ο αναστοχασμός θα έχει ως στόχο να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα, η προστιθέμενη 

αξία αλλά και οι περιορισμοί τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και οι δυσκολίες που 

προκύπτουν. Στη συγκεκριμένη φάση της συζήτησης και του αναστοχασμού, θα μπορούσαν 

επίσης να αναδειχθούν προτάσεις για νέες δραστηριότητες ή για βελτιωμένες παραλλαγές 

των δραστηριοτήτων που παρουσιάστηκαν. 

 

14. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο σενάριο του «Έξυπνου» χαρτιού είναι δυνατόν να υπάρξουν 

περαιτέρω δραστηριότητες, στις οποίες οι ομάδες των μαθητών δημιουργούν 

προγράμματα που νικούν ή φέρνουν ισοπαλία είτε παίζουν πρώτα είτε δεύτερα και 

διοργανώνονται τουρνουά τρίλιζας μεταξύ των «χαρτιών-προγραμμάτων» των ομάδων με 

κοινό την ολομέλεια της τάξης. 

Επισημαίνεται ότι επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται και σε άλλα σημεία του επιμορφωτικού 

υλικού, σε προηγούμενες ενότητες, είναι δυνατόν να αξιοποιήσουμε και άλλες βιωματικές 

δραστηριότητες χωρίς υπολογιστές είτε για τους δυαδικούς αριθμούς (Binary 

Numbers:Count the Dots, http://csunplugged.com/binary-numbers), είτε για την 

αναπαράσταση εικόνας (Image Representation: Color by numbers, 

http://csunplugged.com/image-representation) αλλά και για άλλα θέματα Πληροφορικής 

όπως παρουσιάζονται στο Computer Science Unplugged, http://csunplugged.com/ και στο 

Computer Science For Fun, http://www.cs4fn.org/. 

http://csunplugged.com/binary-numbers
http://csunplugged.com/image-representation
http://csunplugged.com/
http://www.cs4fn.org/
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Όταν οι μαθητές κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίοι οι Η.Υ. εφαρμόζουν αλγορίθμους, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει και παίγνια πιο πολύπλοκα που εκτελούνται από τον 

Η.Υ. (αφθονούν στο Διαδίκτυο), είτε στατικά (όπως ο κύβος του Rubik και οι παραλλαγές 

του), είτε παιχνίδια με παίκτες και απρόβλεπτη εξέλιξη (τάβλι, σκάκι, go κλπ). Μπορεί ίσως 

να γίνει μια συζήτηση (ανάλογα φυσικά με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών) για τους 

τρόπους με τους οποίους οι Η.Υ. εφαρμόζουν «ατελείς» στρατηγικές (αφού στα πολύπλοκα 

παιχνίδια είναι αδύνατος ο υπολογισμός μιας «τέλειας στρατηγικής» - για παράδειγμα στο 

σκάκι) και ευριστικές που οδηγούν προς μια διαρκή βελτίωση της θέσης του Η.Υ. (εάν ο 

αντίπαλος δεν είναι εξαιρετικός) έως ότου να μπορεί να εφαρμοστεί μια «τέλεια 

στρατηγική». Εξάλλου τα παρεπόμενα της ανάπτυξης των σχετικών προγραμμάτων 

αναδεικνύουν πλευρές αυτής της «κούρσας» για διαρκή επέκταση και βελτίωση των 

επιδόσεων των Η.Υ.2  

Σε ένα άλλο μήκος κύματος, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών με Η.Υ. και ενός αγώνα για 

βελτίωση των αλγορίθμων για την επίλυση κυρίως προβλημάτων που είναι «ανοιχτά» κατά 

κάποιο τρόπο και ενίοτε χωρίς προφανές όφελος πέρα από τη δόξα του νέου ρεκόρ: 

(1) Ο προσδιορισμός ακόμη περισσοτέρων του αριθμού π (ένα σχετικά πρόσφατο 

ρεκόρ είναι τα 10.000.000.000.000 ψηφία 

  http://www.numberworld.org/misc_runs/pi-5t/details.html). Ενίοτε χρησιμεύει σε 

τεστ όπου χρειάζονται τυχαίοι αριθμοί. 

(2) Εντοπισμός ακόμη μεγαλύτερων πρώτων αριθμών (αυτό έχει εφαρμογές στην 

κρυπτογραφία) 

(3) Το περίφημο θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων, πολύ απλό στη διατύπωση του, 

που χρειάστηκε όμως περίπου 150 χρόνια για να αποδειχθεί (;) με τη βοήθεια Η.Υ. 

Το παιχνίδι της τριάρας 

Το παιδικό παιχνίδι τριάρα, είναι σαν την τρίλιζα που περιγράφεται παραπάνω – μάλιστα 

«τρίλιζα» σημαίνει «τρία στη σειρά» και είναι ένα όνομα ταιριαστό για την τριάρα. 

                                                           
2 για παράδειγμα όλη η ιστορία της «αντιπαλότητας» στο σκάκι ανθρώπου-Η.Υ. με την πρόσφατη 
αμφισβητούμενη επικράτηση του Deep Blue της ΙΒΜ εναντίον του Κασπάροβ είναι από τις ιστορίες 
που έχουν ενδιαφέρον για τους νεαρούς μαθητές – και όχι μόνο. 

http://www.numberworld.org/misc_runs/pi-5t/details.html
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Η τριάρα παίζεται «παραδοσιακά» στο χώμα3 με δυο παίκτες που έχουν ο καθένας 3 μικρά 

αντικείμενα (πέτρες, ξυλαράκια κλπ -  «πεσσούς» κατά την αρχαία ορολογία). Στο χώμα 

είναι χαραγμένο ένα τετράγωνο, τα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα μέσα των 

απέναντι πλευρών και οι διαγώνιες. Τα 9 σημεία τομής αποτελούν τα σημεία στα οποία οι 

παίκτες τοποθετούν (εναλλάξ) τα αντικείμενα τους και το παιχνίδι αρχίζει όταν έχουν 

τοποθετηθεί όλα τα αντικείμενα και τελειώνει όταν κάποιος «κάνει τριάρα» (φυσικά πάντα 

κάποιος μπορεί να κάνει τριάρα στο ξεκίνημα, δηλαδή με την τοποθέτηση και μόνο των 

πεσσών – οπότε η παρτίδα τελειώνει πριν «αρχίσει»). 

 

 
 

 Η επανάληψη του παιχνιδιού οδηγεί κατά κανόνα τους μαθητές στο να αντιληφθούν την 

ύπαρξη «νικηφόρων στρατηγικών» (αλγορίθμων) τους οποίους οι μαθητές μπορούν να 

εφαρμόσουν, αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, όχι να περιγράψουν αποκλειστικά με λόγο, με 

ακριβείς οδηγίες (δηλαδή να τους περιγράψουν χωρίς συγκεκριμένα παραδείγματα) 

 

Η «μαγική σφαίρα» που διαβάζει τις σκέψεις 

Στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει ένα αρχείο flash με την ονομασία 

psychic.swf – ή εναλλακτικά στη διεύθυνση http://users.uom.gr/~p2/sde/divers/psychic.swf 

η οποία «μαντεύει» έναν κρυφό διψήφιο αριθμό που οι μαθητές σκέφτονται. Αν 

προσθέσουν τα ψηφία του αριθμού και αφαιρέσουν το άθροισμα από τον αρχικό αριθμό, 

τότε μπορούν από τον παρατιθέμενο πίνακα να αντιστοιχίσουν το αποτέλεσμα με ένα 

σύμβολο. Η σφαίρα «μαντεύει» το σύμβολο – ανεξάρτητα από τον αρχικό «κρυφό» αριθμό 

που έβαλε στο μυαλό του ο μαθητής. 

                                                           
3 Το παίξιμο στο χώμα είναι βασική παράμετρος του παιχνιδιού: λιτό περιβάλλον για ένα λιτό 
παιχνίδι. 

http://users.uom.gr/~p2/sde/divers/psychic.swf
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Για παράδειγμα, έστω ότι ο μαθητής διαλέγει έναν «κρυφό αριθμό» - το 48. Προσθέτει 

4+8=12. 

Κάνει την αφαίρεση 48-12 =36. 

Βρίσκει το αντίστοιχο σύμβολο στον πίνακα. 

Η «σφαίρα» μαντεύει το σύμβολο (κάνοντας «κλικ» επάνω στη σφαίρα, αυτή αποκαλύπτει 

το σωστό σύμβολο). 

Ζητήστε από τους μαθητές να παίξουν επανειλημμένα το παιχνίδι και να προσπαθήσουν να 

εξηγήσουν  τι ακριβώς συμβαίνει (μπορούν να το παίξουν ομαδικά, δηλαδή ο καθένας 

μόνος του, σιωπηλά, με τη σφαίρα να προβάλλεται στον τοίχο από ένα βιντεπροτζέκτορα). 

Μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα δυσκολευτούν πολύ να βρουν την εξήγηση 

της μαγείας, ενώ του Λυκείου ίσως την αντιληφθούν γρήγορα. 

Η πρώτη παρατήρηση είναι βέβαια το απίστευτο γεγονός ότι η σφαίρα δίνει σωστή 

απάντηση σε όλους τους μαθητές, που παίζουν ταυτόχρονα. 

Επίσης αυτό που φαίνεται, στα μάτια των μαθητών, «μαγικό» είναι ότι οι σκέψεις τους 

είναι τελείως «κρυφές» - δε λένε σε κανέναν τίποτε, ούτε γράφουν κάτι σε κάποιο χαρτί, 

δουλεύουν μόνο με το μυαλό και όμως η σφαίρα «μαντεύει τη σκέψη τους. 

Ακόμη, σε κάθε νέα δοκιμή του παιχνιδιού, τα σύμβολα αλλάζουν τελείως – γεγονός που, 

κατά την αντίληψη των μαθητών πάντοτε, διασφαλίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο 

είδος «σταθερού μαντέματος», κάποιο τρυκ που ακυρώνει τη μαγεία. 

Στην πραγματικότητα βέβαια, όποιος και αν είναι ο διψήφιος αριθμός που σκέφτονται οι 

μαθητές, καταλήγει σε πολλαπλάσιο του 9. 

Για παράδειγμα 48-12 = 36 = 4*9. 

Γενικότερα, αν Α και Β είναι αριθμοί μονοψήφιοι, τότε κάθε διψήφιος αριθμός έχει τιμή  

10* Α + Β. Για παράδειγμα για τον αριθμό 48, Α=4 και Β=8 και ο 48 έχει τιμή 10*4 + 8 (=10 * 

Α +Β). 

Έτσι, όλοι οι μαθητές κάνουν τις εξής πράξεις: 

10 *Α + Β – (Α + Β)= 10 *Α + Β – Α – Β = 9 * Α 

Επομένως, όποιος και αν είναι ο διψήφιος αριθμός που σκέφτονται οι μαθητές, μετά τις 

πράξεις καταλήγει σε πολλαπλάσιο του 9. 

Αν προσέξει κανείς τον πίνακα, θα δει ότι όλα τα πολλαπλάσια του 9  έχουν το ίδιο σύμβολο 

– γεγονός που εξηγεί με ποιο τρόπο η μαγική σφαίρα απαντάει σωστά, ταυτόχρονα σε 

όλους τους μαθητές: είναι γιατί η σωστή απάντηση είναι η ίδια για όλους τους μαθητές. 

Η διδακτική διαχείριση της μαγικής σφαίρας, με ποιο τρόπο δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα 

παρουσιάσει αρχικά ως ‘μαγικό» το παιχνίδι και σιγά-σιγά θα «προετοιμάσει» το έδαφος 
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ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τον κρυμμένο αλγόριθμο που οδηγεί τη σφαίρα στο 

μάντεμα, εναπόκειται στον εκπαιδευτικό και είναι φυσικά συνάρτηση του επιπέδου των 

μαθητών στους οποίους απευθύνεται. 

 

Το «21» 

Παίζουν δυο μαθητές. Έχουν μπροστά τους ένα σωρό με 21 πετραδάκια (πεσσούς). Έναλλάξ 

οι μαθητές προφέρουν έναν αριθμό από τους 1,2,3 και αφαιρούν αντίστοιχα πετραδάκια 

από το σωρό των 21. Το παιχνίδι είναι τους είδους «μιζέριας», δηλαδή χάνει όποιος πάρει 

το τελευταίο πετραδάκι. 

Για παράδειγμα: 

Α παίκτης: λέει «3» και αφαιρεί 3 πετραδάκια από το σωρό. Μένουν 18 

Β παίκτης: λέι «2» και αφαιρεί 2 πετραδάκια από το σωρό. Μένουν 16  

Α παίκτης: λέει «1» και αφαιρεί 1 πετραδάκι από το σωρό. Μένουν 15 

κ.ο.κ. 

Χάνει αυτός που θα πάει το τελευταίο πετραδάκι. 

Υπάρχει μια στρατηγική (αλγόριθμος) σύμφωνα με τον οποίο ο δεύτερος παίκτης (αυτός 

που παίζει δεύτερος) μπορεί πάντα να κερδίσει. Λέει πάντοτε τον αριθμό που απαιτείται 

ώστε μαζί με αυτόν που είπε τελευταίο ο Α, το άθροισμα να είναι 4: για παράδειγμα αν ο Α 

πει «2» τότε ο Β πρέπει να πει επίσης «2» γιατί 2+2=4. Αν ο Α πεί «3», τότε ο Β πρέπει να 

πει «1» για τι 3+1=4. 

Με τον τρόπο αυτό οι αριθμοί που προκύπτουν, αφού μιλήσουν ο Α και ο Β, είναι 

πολλαπλάσια του 4. Άρα σε κάποια στιγμή το άθροισμα θα γίνει 20 και ο Α αναγκαστικά θα 

πάρει το 21ο, τελευταίο πετραδάκι. 

Οι παρακάτω εικόνες απεικονίζουν το παιχνίδι, σε ένα αγώνα χρήστη-εναντίον του Excel και 

καθώς ο χρήστης παίζει πρώτος, το Excel “κερδίζει» πάντοτε: 
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Αρχικό στάδιο 

 

 
Οι «κρυμμένοι» τύποι 

 

 
Ένα παιχνίδι 

 

Και πάλι εναπόκειται στον εκπαιδευτικό, με ποιο τρόπο θα  παρουσιάσει αρχικά ως 

«έξυπνο» το Excel που πάντοτε κερδίζει και σιγά-σιγά θα «προετοιμάσει» το έδαφος ώστε 

οι μαθητές να αντιληφθούν τον κρυμμένο αλγόριθμο (εκφρασμένο με τις βασικές 

συναρτήσεις του λογισμικού) που οδηγεί το Excel στη νίκη. 
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Το παιχνίδι Nim 

To παιχνίδι αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο από τα προηγούμενα, αν και έχει εξίσου απλούς 

κανόνες. 

Μια σειρά από μικρά αντικείμενα (πεσσούς) είναι διατεταγμένα σε γραμμές – το πλήθος 

των γραμμών, το συνολικό πλήθος των πεσσών και η κατανομή τους είναι τυχαία. 

Δυο παίκτες παίζουν εναλλάξ και ο καθένας μπορεί να πάρει όσους πεσσούς θέλει, αλλά 

μόνο από μια γραμμή κάθε φορά (όποια θέλουν). 

Το παιχνίδι είναι «μίζερο», δηλαδή χάνει όποιος πάρει τον τελευταίο πεσσό. 

Οι μαθητές μπορούν να το παίξουν Online (εναντίον του Η.Υ.) στη διεύθυνση: 

http://www.archimedes-lab.org/game_nim/play_nim_game.html (και ο σχετικός κώδικας 

της ιστοσελίδας σε javascript είναι προσβάσιμος χωρίς κανένα εμπόδιο). 

Αναλυτικές εξηγήσει για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει κανείς βρίσκονται στη 

διεύθυνση: http://www.archimedes-lab.org/How_to_Solve/Win_at_Nim.html  

Μια πλήρης παρουσίαση του παιχνιδιού και των παραλλαγών του βρίσκει κανείς στο 

γνωστό site cs4fn (Computer Science for Fun): http://www.cs4fn.org/teachers/activities και 

ιδιαίτερα στη σελίδα: http://www.cs4fn.org/binary/nim/nim.php και η αντίστοιχη 

στρατηγική στο:  http://www.cs4fn.org/binary/nim/nimsecret.php  

Η σχετική εφαρμοιγή (σε java) μπορεί να φορτωθεί και να χρησιμοποιηθεί και offline, μέσα 

στην τάξη. 

Μια πιο πλήρη και μαθηματικοποιημένη ανάλυση του παιχνιδιού (η οποία βασίζεται στη 

δυαδική αναπαράσταση του πλήθους των πεσσών και την εφαρμογή του γνωστού λογικού 

τελεστή XOR !!) μπορεί κανείς να βρεί στη Wikipedia:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nim  

Η πλήρης ανάλυση του παιχνιδιού είναι υπερβολικά περίπλοκη ώστε να γίνει κατανοήτή 

από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Γυμνασίου. 

Ούτε φυσικά έχει κάποιο νόημα οι μαθητές απλώς να παίξουν το παιχνίδι, ή να 

εφαρμόσουν νικηφόρες στρατηγικές (αλγορίθμους) τις οποίες δεν κατανοούν. 

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ακολουθήσει μια ενδιάμεση στρατηγική (διδακτική 

στρατηγική, όχι στρατηγική του παιχνιδιού), ενθαρρύνοντας τους μαθητές  

(α) να βρουν μερικές έστω «κερδοφόρες» στρατηγικές (με την έννοια ότι εξασφαλίζουν 

σίγουρη νίκη στον παίκτη, αν αυτός δεν κάνει λάθη), δηλαδή σε συγκεκριμένες 

περιτπωσεις. 

(β) να παρατηρήσουν τους τρόπους με τους οποίους «συμπεριφέρεται» ένα από τα online 

προγράμματα για το Nim. 

http://www.archimedes-lab.org/game_nim/play_nim_game.html
http://www.archimedes-lab.org/How_to_Solve/Win_at_Nim.html
http://www.cs4fn.org/teachers/activities
http://www.cs4fn.org/binary/nim/nim.php
http://www.cs4fn.org/binary/nim/nimsecret.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Nim
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H παρατήρηση της συμπεριφοράς ενός προγράμματος του Η.Υ. (που είναι ένας «τέλειος» 

παίκτης, δηλαδή παίζει μια άριστη κίνηση κάθε φορά) θα μπορούσε να έχει θετικές 

επιπτώσεις στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ενθαρρύνει να απαντήσουν σε 

ερωτήματα όπως: 

(i) το πρόγραμμα είναι «ντετερμινιστικό», δηλαδή όταν ο άνθρωπος-χρήστης 

κάνει τις ίδιες κινήσεις, το σύστημα ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο; 

(ii) Oι κινήσεις του συστήματος είναι συμβατές με τις «κερδοφόρες 

στρατηγικές» που έχουν επισημάνει οι μαθητές; 

(iii) Η παρατήρηση των κινήσεων του συστήματος οδηγεί σε ανακάλυψη νέων 

«στρατηγικών» - δηλαδή σε ανακάλυψη νέων τμημάτων του αλγορίθμου 

που χρησιμοποιεί το σύστημα; 

Για παράδειγμα, μια κερδοφόρα στρατηγική είναι η εξής: 

Αν παραμείνουν στο τέλος δυο πεσσοί, ένας σε κάθε γραμμή, τότε προφανώς ο πρώτος 

παίκτης κερδίζει γιατί παίρνει έναν από τους δυο και ο άλλος παίκτης παίρνει υποχρεωτικά 

τον τελευταίο. 

Από την απλή αυτή παρατήρηση προκύπτουν 2 γενικεύσεις: 

(1) Αν υπάρχει σε κάποια στιγμή άρτιος αριθμός γραμμών που η κάθε μια έχει έναν 

πεσσό, τότε ο πρώτος παίκτης μπορεί να είναι σίγουρος νικητής 

(2) Αν σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού όλοι οι πεσσοί (περισσότεροι από έναν) 

βρίσκονται σε μια γραμμή, τότε ο πρώτος παίκτης κερδίζει (αρκεί να πάρει όλους 

τους πεσσούς εκτός φυσικά του τελευταίου) 

(3) Αν υπάρχουν σε κάποια στιγμή 2 μοναδικές γραμμές με ίσο αριθμών πεσσών, τότε 

ο πρώτος παίκτης μπορεί πάντοτε να κερδίσει καθώς με το παιχνίδι θα οδηγηθεί 

αναγκαστικά είτε στην περίπτωση (1) παραπάνω, είτε στην περίπτωση (2). 

Έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε γενικότερες στρατηγικές κλπ. 

 

Αλγόριθμοι στην καθημερινότητα 

Αλγόριθμοι που εφαρμόζονται στην καθημερινότητά μας μπορούν επίσης να αποτελέσουν 

αντικείμενα διδακτικής διαπραγμάτευσης και διδασκαλίας. Ανάλογα με πρόβλημα, ο 

αντίστοιχος αλγόριθμος μπορεί να είναι σχετικά πολύπλοκος ή πολύ απλός. Σε κάθε 

περίπτωση, η προσομοίωση της λειτουργίας των συστημάτων, μπορεί να προγραμματιστεί 

σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον και να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα. 

Παραδείγματα τέτοιων αλγορίθμων μπορούν να είναι: 
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(1) Αυτόματοι πωλητές διαφόρων ειδών (εισιτηρίων, αναψυκτικών κλπ). 

(2) Προγραμματισμός ενός ασανσέρ 

(3) Αυτοματοποίηση διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου (οι λεγόμενοι 

«αυτοματισμοί»). Σε πολλές περιπτώσεις βιομηχανικές μονάδες έχουν ανάγκη από 

αυτόματους μηχανισμούς που ελέγχουν την καλή λειτουργία τους. Για παράδειγμα, 

στα βιομηχανικά ψυγεία (για φρούτα, τυριά κλπ), υπάρχουν μηχανισμοί που 

ελέγχουν τη θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων, την υγρασία τους, τη λειτουργία 

των ψυκτήρων (λειτουργία μόνο ανεμιστήρα ή ανεμιστήρα και ψύξης), την 

ενδεχόμενη διαρροή των πτητικών αερίων του συστήματος κλπ). 

 

Κανόνες. 

 Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ο αλγόριθμος καθαυτός που μπορεί να διδαχθεί, αλλά οι 

περιπτώσεις που παρουσιάζονται και περιγράφουν λεπτομερώς αντιστοιχίες, Τέτοια 

παραδείγματα είναι: 

(ι) η μετατροπή λατινικών αριθμών (της αναπαράστασης αριθμών στο λατινικό σύστημα για 

να είμαστε ακριβείς) σε δεκαδικούς (αραβικούς) και αντίστροφα 

(ιι) μετατροπή ενός αριθμού σε λεκτικό: π.χ. το 1234 να μεταγραφεί ως χίλια διακόσια 

τριάντα τέσσερα κλπ. 

 

Αλγόριθμοι και βιωματικές καταστάσεις 

Οι βιωματικές καταστάσεις είναι πολύ πρόσφορες για τη διδασκαλία εννοιών κυρίως στις 

μικρότερες ηλικίες. 

Ορισμένα παραδείγματα δίνονται παρακάτω: 

(1) Δίκτυα ταξινόμησης. Στο site csunplugged.com αναφέρονται ως παράδειγμα μια σειρά 

από δίκτυα ταξινόμησης. 

Κατ’ αρχάς, ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση του 

ελαχίστου από μια σειρά αριθμών: 
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Το παραπάνω διάγραμμα και όσα ακολουθούν, είναι αντιγραμμένα από το βιβλίο 

csunplugged και παρατίθενται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς/διδακτικούς λόγους. 

Αν τοποθετήσει κανείς τυχαίους αριθμούς στα τετράγωνα και οι αριθμοί «γλυστρούν» 

κατά μήκος των βελών και συγκρίνονται μέσα στα κυκλάκια με τον κανόνα «ο 

μικρότερος συνεχίζει», τότε στο τελευταίο τετράγωνο θα καταλήξει ο μικρότερος 

(ελάχιστος) από τους αριθμούς. 

Από την καθαρά Πληροφορική άποψη το σχεδιάγραμμα παραπέμπει σε παράλληλη 

επεξεργασία, καθώς ένας επεξεργαστής θα χρειαζόταν 7t χρόνο για τον εντοπισμό του 

ελαχίστου (αν t είναι ο απαιτούμενος χρόνος για μια σύγκριση), ενώ ένα σύστημα με 4 

επεξεργαστές θα χρειαζότανε μόνο 3t. 

Παρόμοια, στο παρακάτω δίκτυο τέσσερις αριθμοί θα ταξινομηθούν, με τον κανόνα «σε 

κάθε κυκλάκι, ο μικρότερος συνεχίζει αριστερά, ο μεγαλύτερος δεξιά». 

 
Παρόμοια και στο ακόλουθο δίκτυο: 
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Στο ακόλουθο δίκτυο: 

 

 
η εφαρμογή του ίδιου κανόνα οδηγεί στην ταξινόμηση των 8 αριθμών που θα 

τοποθετηθούν αρχικά στα τετραγωνάκια, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Αρχική κατάσταση: 

 

 
 

Τελική κατάσταση: 
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Ακόμη, στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το δίκτυο για ταξινόμηση 3 αριθμών: 

 

 
 

 
 

(2)  Σε προηγούμενες ενότητες έχουν αναφερθεί δραστηριότητες με βιωματικό χαρακτήρα 

(όπως ο αλγόριθμος πρόσθεσης δυο αριθμών στο δυαδικό σύστημα προσομοιωμένος 

από καθιστούς και όρθιους μαθητές). Στις δραστηριότητες με βιωματική προσομοίωση, 

η διαδικασία «εκτέλεσης» ενός αλγορίθμου (γραμμένου σε μια στοιχειώδη «γλώσσα 

προγραμματισμού») αποτελεί μια ιδιαίτερη δραστηριότητα (μια κατηγορία 

δραστηριοτήτων) στην οποία οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά των αλγορίθμων, όπως: (α) την εκτέλεση τους από μια σειρά 

«μηχανισμών» οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα, καθένας τους ολοκληρώνει ένα μικρό 

μόνο μέρος του συνολικού «προγράμματος», αλλά τελικά παράγεται το επιθυμητό 
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αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα οι βιωματικές προσομοιώσεις είχαν παρουσιαστεί σε 

προηγούμενη ενότητα. 
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16. Φύλλα εργασίας 

Κάθε φύλλα εργασίας μπορεί στην πραγματικότητα να περιλαμβάνει τους κανόνες του 

αντίστοιχου παιχνιδιού (τρίλιζα, 21 κλπ) και στη συνέχεια την περιγραφή της εξέλιξης της 

διδακτικής κατάστασης. 

http://www.cs4fn.org/
http://csunplugged.com/
http://csunplugged.com/intelligent-paper
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Στην περιγραφή του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι σχετικές 

φάσεις της εξέλιξης της διδασκαλίας και δε δίνονται φύλλα εργασίας. 

 

17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΛΙΖΑ 

Οι οδηγίες στο «Έξυπνο» Χαρτί 

 

Ας παίξουμε Τρίλιζα! 

Θα έχω τα Χ και θα παίξω πρώτο.. 

 

Κίνηση 1: 

 ΠΑΙΞΕ σε οποιαδήποτε γωνία 

 

Κίνηση 2: 

 ΑΝ είναι ελεύθερη η γωνία απέναντι από τη γωνία της Κίνησης 1 

  ΠΑΙΞΕ σε εκείνη τη γωνία 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  ΠΑΙΞΕ σε οποιαδήποτε ελεύθερη γωνία 

 

Κινήσεις 3-4: 

 ΑΝ υπάρχει γραμμή, στήλη ή διαγώνιος με δύο Χ και ένα κενό 

  ΠΑΙΞΕ στο κενό 

 ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ υπάρχει γραμμή, στήλη ή διαγώνιος με δύο Ο και ένα κενό 

  ΠΑΙΞΕ στο κενό  

ΑΛΛΙΩΣ 

 ΠΑΙΞΕ σε οποιαδήποτε ελεύθερη γωνία 

 

Κίνηση 5 

 ΠΑΙΞΕ στο ελεύθερο τετράγωνο 

 

¨Αραγε οι παραπάνω κανόνες είναι άριστοι; Εξασφαλίζουν τη νίκη όταν είναι εφικτή (ή την 

ισοπαλία σε κάθε περίπτωση); 
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Οι οδηγίες στο «Χαρτί-Λύση»: αντιμετωπίζοντας το «Έξυπνο» χαρτί 

 

Το «έξυπνο» χαρτί δεν θα με νικήσει ποτέ! 

Έχω τα Ο και παίζω δεύτερος… 

 

Για κάθε κίνηση: 

ΑΝ υπάρχει γραμμή, στήλη ή διαγώνιος με δύο Χ και ένα κενό 

  ΠΑΙΞΕ στο κενό 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  ΠΑΙΞΕ στην άκρη της μεσαίας γραμμής της τρίλιζας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Περιβάλλον KODU 

1. Εισαγωγή 

Το λογισμικό Kodu αποτελεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών αντικειμενοστρεφούς, 

γεγονοδηγούμενου (event-driven), oπτικού προγραμματισμού (MacLaurin, 2011, Stolee & 

Fristoe, 2011), που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες του 

προγραμματισμού και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προσφέρει 

έτοιμα γραφικά και πλήρες toolkit για τη δημιουργία και τη διακόσμηση του κάθε εικονικού 

κόσμου, ενώ όλος ο σχεδιασμός του είναι βασισμένος στη φιλοσοφία της μάθησης μέσω 

παιχνιδιού (Game Based Learning, Prensky, 2009).  

2. Σχεδιασμός του σεναρίου  

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζουμε αφορά την εισαγωγή των μαθητών του 

Γυμνασίου στον προγραμματισμό και η διάρκεια υλοποίησής του είναι τρεις (3) διδακτικές 

ώρες. Απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίησή του είναι ένα εργαστήριο Η/Υ 

με μνήμη RAM τουλάχιστον 1GB και με κάρτες γραφικών υψηλών δυνατοτήτων (το Kodu 

δεν εκτελείται καθόλου από παλιές κάρτες γραφικών).  

Οι στόχοι του σεναρίου είναι: α) Εξοικείωση με τον αντικειμενοστρεφή και τον 

γεγονοδηγούμενο προγραμματισμό β) Εξοικείωση με το χρονισμό και την αλληλεπίδραση 

των ενεργειών γ) Καλλιέργεια των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων δ) Καλλιέργεια 

δεξιοτήτων προσαρμογής και χρήσης νέων προγραμματιστικών και γραφικών 

περιβαλλόντων ε) Καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργατικότητας και της φαντασίας. 

Οι μαθητές οικοδομούν νέες γνώσεις βασιζόμενοι πάνω στην προηγούμενη εμπειρία τους 

από τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έτσι, η υποκείμενη θεωρία μάθησης της 

προτεινόμενης διδασκαλίας είναι ο εποικοδομισμός, αλλά και η βιωματική και η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η συνεργατική μάθηση είναι απαραίτητο στοιχείο για την 

επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές, εργαζόμενοι ομαδικά, ανταλλάσσουν 

απόψεις και εκφράζουν τις ιδέες τους για τη δημιουργία του εικονικού κόσμου που τους 

ανατίθεται ως εργασία, ενώ παράλληλα βοηθάει ο ένας τον άλλον για να ξεπεραστούν  τα 

όποια σημεία δυσκολίας συναντήσουν. Προτείνεται οι ομάδες των μαθητών να 

αποτελούνται από 2 έως 3 άτομα. 

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου είναι μόνο μία 

στοιχειώδης εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή. Επιπλέον, καλό είναι να έχει 

http://www.citeulike.org/user/iadegesso/author/MacLaurin:MB
http://www.citeulike.org/user/iadegesso/author/Stolee:KT
http://www.citeulike.org/user/iadegesso/author/Fristoe:T
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προηγηθεί (ως δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας) μία ώρα απλής 

περιήγησης στο περιβάλλον του λογισμικού Kodu και στους έτοιμους κόσμους του. Οι 

κόσμοι αυτοί είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, οπότε η εισαγωγική περιήγηση αποτελεί το 

καλύτερο μέσο κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών.  

Το σενάριο εμπεριέχει τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: α) Δραστηριότητες διδασκαλίας 

του γνωστικού αντικειμένου. Είναι οι δραστηριότητες 1-4 του φύλλου εργασίας. β) 

Δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου. γ) Μεταγνωστική δραστηριότητα. 

Οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.  

3. Σχεδιασμός του φύλλου εργασίας  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το φύλλο εργασίας (ΦΕ) περιέχει τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας 1-4. Συγκεκριμένα:  

Δραστηριότητα 1: Δημιουργία του δικού μας κόσμου Kodu. (Με τη βοήθεια των οδηγιών 

του ΦΕ, οι  μαθητές δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο Kodu, όπως τον φαντάζονται αυτοί, 

που έχει στη μέση μία λίμνη ή πισίνα). 

Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή των προγραμματιζόμενων αντικειμένων στον κόσμο. 

(Δημιουργία μιας βάρκας και τριών ψαριών μέσα στη λίμνη).  

Δραστηριότητα 3: Προγραμματισμός των κινήσεων των αντικειμένων. (Προγραμματί-ζουμε 

τα ψάρια να κινούνται συνεχώς ακολουθώντας προδιαγεγραμμένες διαδρομές και τη 

βάρκα να κινείται με τα βέλη του πληκτρολογίου).  

Δραστηριότητα 4: Προγραμματισμός των κανόνων του παιχνιδιού:  

1. Η βάρκα «τρώει» τα ψάρια όταν πέσει πάνω τους. 

2. Κάθε φορά που η βάρκα τρώει ένα ψάρι, το σκορ αυξάνει κατά 1. 

3. Αν το σκορ φτάσει το 3, ο παίκτης νίκησε. 

4. Αν τελειώσει ο χρόνος (60’’) πριν το σκορ γίνει 3, ο παίκτης έχασε. 

4. Περιγραφή της πορείας της διδασκαλίας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πριν από την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου χρειάζεται 

να έχει προηγηθεί μία ώρα με δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 

των μαθητών, δηλαδή εξοικείωσης των μαθητών με το περιβάλλον του λογισμικού Kodu, 

και περιήγηση στους έτοιμους κόσμους του Kodu. Ήδη από αυτή την ώρα οι μαθητές έχουν 
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ενθουσιαστεί τόσο από τα τρισδιάστατα γραφικά που προσφέρει το περιβάλλον όσο και 

από τα παιχνίδια που έπαιξαν. Ξεκινούν λοιπόν το σενάριο με ιδιαίτερα θετική στάση.  

Δίνουμε στους μαθητές το ΦΕ και τους αφήνουμε να εργαστούν ομαδικά όσο χρόνο 

χρειαστεί για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες. Παρακολουθούμε από απόσταση την 

πορεία της εργασίας τους και επεμβαίνουμε μόνο αν μας ζητήσουν βοήθεια. Οι πιο 

γρήγοροι αναμένεται να τελειώσουν μέσα σε μία διδακτική ώρα. Από αυτούς ζητούμε να 

βελτιώσουν το παιχνίδι τους, εκτελώντας και τη δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού 

αντικειμένου, που είναι η εξής:  

Δραστηριότητα 5: Ζητούμε από τους μαθητές να βελτιώσουν το παιχνίδι τους: α) 

εισάγοντας πιο πολλά ψάρια β) βάζοντας επιπλέον κανόνα μείωσης πόντων κάθε φορά που 

η βάρκα προσκρούει στα τοιχώματα της λίμνης γ) προσαρμόζοντας ανάλογα τους κανόνες 

του χρόνου και του σκορ. 

Κατά τη δεύτερη ώρα αναμένουμε να ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες τις δραστηριότητες 

διδασκαλίας 1-4 και οι καλύτερες ομάδες να ολοκληρώσουν και τη δραστηριότητα 5. Τέλος, 

στην τρίτη ώρα εκπονείται η μεταγνωστική δραστηριότητα:  

Δραστηριότητα 6: Ζητούμε από όλες τις ομάδες να δημιουργήσουν ένα δικό τους παιχνίδι 

με δικό τους κόσμο και κανόνες! Μετά το τέλος της ώρας μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός 

καλύτερου παιχνιδιού, με τις ομάδες να ψηφίζουν το πιο συναρπαστικό παιχνίδι, αφού 

έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια των άλλων ομάδων. Εναλλακτικά, η δραστηριότητα 6 μπορεί 

να ανατεθεί και ως ομαδική εργασία για το σπίτι.  

5. Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του σεναρίου 

Η διδασκαλία απευθύνεται σε μαθητές χωρίς πείρα στον προγραμματισμό. Είναι πολύ 

πιθανό να μην έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την αυστηρότητα και την ακρίβεια με την 

οποία πρέπει να κατασκευάζονται οι εντολές ενός αλγορίθμου και να περιμένουν από τον 

υπολογιστή να εκτελέσει το πρόγραμμά τους με τον αναμενόμενο γι’ αυτούς τρόπο, ακόμη 

κι αν παρέλειψαν να ορίσουν κάποια παράμετρο. Μέσα από την προτεινόμενη διδασκαλία 

θα συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει «προγραμματίζουν» εργαζόμενοι συστηματικά και 

προσεκτικά.  

Πέρα από το παραπάνω σημαντικό πλεονέκτημα, η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία της 

διδακτικής χρήσης του Kodu συνίσταται στα εξής:  

• Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu παρακινεί για δράση. Έτσι παρατηρείται 

αυξημένη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.  
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• Η μάθηση συντελείται μέσα από τη βίωση μίας ιδιαίτερα ευχάριστης εμπειρίας από 

τους μαθητές.  

• Oπτικοποιείται η εκτέλεση των εντολών του προγράμματος κι έτσι επιτυγχάνεται η 

πληρέστερη κατανόησή τους. 

• Ο οπτικός προγραμματισμός δεν επιτρέπει τη δημιουργία συντακτικών λαθών. Έτσι ο 

μαθητής μπορεί να επικεντρώσει την προσπάθειά του στον αλγόριθμο της επίλυσης 

του προβλήματος. 

• Ενισχύονται οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 

• Καλλιεργούνται σχέσεις ομαδικότητας και συνεργατικότητας ανάμεσα στους 

μαθητές. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ικανοποιηθούν υπό την προϋπόθεση της ελαχιστοποίησης 

του «διδακτικού θορύβου», που στην περίπτωσή μας είναι η ενασχόληση των μαθητών 

περισσότερο χρόνο με την εκτέλεση των έτοιμων κόσμων του Kodu, εκλαμβάνοντάς τους ως 

συνηθισμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια, παρά με την προσπάθεια κατασκευής του δικού τους 

παιχνιδιού, η οποία απαιτεί σύνθετες νοητικές διεργασίες και αλγοριθμική σκέψη. Σε αυτό 

το σημείο είναι απαραίτητη η εγρήγορση του διδάσκοντα.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της μη-δυνατότητας παράστασης δομών του 

δομημένου προγραμματισμού, η εκπαιδευτική χρήση του Kodu ενδείκνυται μόνο ως 

εισαγωγική στον προγραμματισμό, καθώς και για την καλλιέργεια θετικής στάσης των 

μαθητών απέναντι στην αλγοριθμική και στον προγραμματισμό, στοιχείο ιδιαίτερα 

σημαντικό για τη μετέπειτα επιτυχή εκμάθηση του προγραμματισμού σε βάθος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΨΑΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ KODU! 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 

1. Kodu: New Empty World 

2. Δημιουργούμε έδαφος με το Εικονίδιο Ground Brush  

3. Υψώνουμε το έδαφος με το Εικονίδιο Up/Down: Create Hills or Valleys (αριστερό 

κλικ: ανύψωση, δεξί κλικ: χαμήλωμα του εδάφους) 

4. Έτσι δημιουργούμε μία πισίνα ή λίμνη, δηλαδή ένα βαθούλωμα μέσα στο έδαφος. 

5. Με το εικονίδιο: Water Tool, γεμίζουμε την πισίνα με νερό. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2-3. 

6. Με το εικονίδιο: Object Tool και κλικ στην πισίνα βάζουμε πάνω στο νερό μία 

βαρκούλα (αντικείμενο ship). 

7. Με δεξί κλικ στο ship και Program προγραμματίζουμε τη βάρκα μας να κινείται με 

τα βέλη του πληκτρολογίου ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

8. Ας βάλουμε τώρα μερικά ψαράκια στην πισίνα μας. Εικονίδιο: Object Tool. Κλικ 

στην πισίνα και επιλέγουμε το αντικείμενο fish. 

9. Όμως το ψαράκι μας είναι ακίνητο. Θέλουμε να το κάνουμε να κινείται μέσα στην 

πισίνα. Εικονίδιο: Path Tool. Με διαδοχικά κλικ στην πισίνα, διαγράφουμε (με 

άσπρους κόμβους) τη διαδρομή που θέλουμε να διανύει το ψάρι μας. Για να 

κλείσει το μονοπάτι πρέπει το τελευταίο κλικ να το κάνουμε στον πρώτο κόμβο και 

μετά να πατήσουμε το Esc.  

10. Εικονίδιο: Object Tool. Δεξί κλικ στο fish και Program.  

11. Στον κώδικα του ψαριού επιλέγουμε: DO: move on path white (με αυτή την εντολή 

λέμε στο ψάρι κινείται πάνω στη διαδρομή του άσπρου μονοπατιού). 
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12. Με τον ίδιο τρόπο βάλτε άλλα δύο ψάρια και κάντε άλλες δύο κλειστές διαδρομές 

όπως θέλετε εσείς: μία κόκκινη και μία μπλε (το χρώμα αλλάζει με τα βέλη του 

πληκτρολογίου αν αφήσουμε το ποντίκι επάνω σε ένα κόμβο του μονοπατιού). 

Προγραμματίστε στη συνέχεια τα ψάρια σας ώστε να κινούνται πάνω στην κόκκινη 

και πάνω στη μπλε διαδρομή αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ας πατήσουμε τώρα το play για να δούμε πώς κινούνται όλα μαζί τα τέσσερα 

αντικείμενα του παιχνιδιού μας!!!! 

14. Πριν συνεχίσουμε ας σώσουμε το παιχνίδι μας για να μη χαθεί η δουλειά που 

κάναμε μέχρι τώρα. Εικονίδιο Home -> Save My World.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. 

15. Τώρα θέλουμε να κάνουμε τη βάρκα να κυνηγάει και να πιάνει τα ψαράκια (δηλ. 

μόλις ακουμπήσει ένα ψαράκι αυτό να εξαφανίζεται). 

16. Εικονίδιο: Object Tool. Δεξί κλικ στο ship και Program.  

Row 2: WHEN + BUMP + fish  DO + EAT + IT 

17.  Ας πατήσουμε και πάλι το play για να δούμε πώς τρώει η βάρκα τα ψαράκια.  

18. Αυτό που λείπει από το παιχνίδι μας είναι μόνο ένα σκορ και ένας χρονομετρητής 

που θα μετράει το χρόνο για να βγάλει GAME OVER. 

19. Για το σκορ το μόνο που χρειάζεται είναι μία τρίτη γραμμή στον κώδικα της βάρκας 

που θα λέει: WHEN + BUMP + fish 

DO + game  -> +score -> 01 point. 
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20. Ας πατήσουμε και πάλι το play για να δούμε πώς αυξάνει το σκορ κάθε φορά που 

τρώμε ένα ψαράκι.  

21. Για να τελειώνει το παιχνίδι και να βγαίνει GAME OVER π.χ. μετά από 1 λεπτό, 

προσθέτουμε και μία τέταρτη γραμμή κώδικα στη βάρκα:  

WHEN + timer + 60 seconds  DO + game -> end. 

22.  Τέλος, αν φάμε και τα τρία ψάρια πριν τελειώσει ο χρόνος πρέπει να νικήσουμε! Ας 

προσθέσουμε λοιπόν και μία πέμπτη γραμμή κώδικα στη βάρκα: WHEN + scored + 

points + 03points  DO + game  -> win. Έτσι, αν η βάρκα πιάσει και τα τρία ψάρια 

πριν λήξει ο χρόνος, ο παίκτης κερδίζει, αλλιώς χάνει!! 

23. Δεν έχετε τώρα παρά να αποθηκεύσετε ξανά το παιχνίδι σας και… 

 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!! 

 

Υ.Γ. Και σε περίπτωση που δεν τα καταφέρετε, δείτε τη λύση παρακάτω!!! 
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