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Eιςαγωγή ςτο SCRATCH & BYOB

1. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Δηζαγσγή ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ SCRATCH & BYOB (Snap!).

2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο.

3. ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
ΠΟΤΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ

ΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σο διδακτικό ςενάριο ςχετίηεται άμεςα τόςο με το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο
Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) για τθν Πλθροφορικι όςο και με τθν
διδαςκαλία − πρόγραμμα ςπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που ζχουν
ειςαχκεί ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που λειτουργιςουν με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139/ 28-8-2010).
Επίςθσ, ςφμφωνα με το νζο αναλυτικό πιλοτικό πρόγραμμα και ειδικότερα ςτο
επιςτθμονικό πεδίο Σεχνολογίασ Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθν Πρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ, ορίηεται ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων του Π.. για τισ
ΣΠΕ ο προγραμματιςμόσ του υπολογιςτι (Ζνότθτα: Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω
προβλιματα με ΣΠΕ). Ειδικότερα, ςφμφωνα με το νζο αναλυτικό πιλοτικό
πρόγραμμα βαςικόσ ςτόχοσ τθσ υποενότθτασ «Προγραμματίηω τον υπολογιςτι μου
(10 ϊρεσ)» είναι θ ςταδιακι εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον προγραμματιςμό μζςα
από

τθν

αξιοποίθςθ

διακζςιμων

προγραμματιςμοφ. Οι μακθτζσ ςε

εκπαιδευτικϊν

περιβαλλόντων

οπτικοφ

κατάλλθλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

προγραμματιςμοφ, χειρίηονται και διερευνοφν ζτοιμα προγράμματα και ειςάγονται
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ςτθν ζννοια του αλγορίκμου, ζχοντασ ωσ γενικό προςανατολιςμό τθ μετάβαςθ από
τθν ψθφιακι ηωγραφικι ςτα προγραμματιηόμενα πολυμζςα. Ο εκπαιδευτικόσ,
προκαλεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν, ϊςτε να δθμιουργιςουν μικρζσ εφαρμογζσ,
ςτισ οποίεσ κα προκαλείται θ δράςθ αντικειμζνων ςτθ ςκθνι ι ςτο χϊρο
επιςκόπθςθσ με χριςθ χειριςτθρίων (πλθκτρολόγιο, ποντίκι). Όςον αφορά ςτο
εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται και το SCRATCH.
Ομοίωσ, ςτο Πρόγραμμα πουδϊν του Γενικοφ και του Σεχνολογικοφ Λυκείου θ
ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ αποτελοφν ςτόχο των
μακθμάτων Πλθροφορικισ. Σο μακθςιακό περιβάλλον του SCRATCH/BYOB αποτελεί
μια εναλλακτικι προςζγγιςθ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που βοθκά ςτθν
ενεργοποίθςθ των μακθτϊν, ςτθν οικοδόμθςθ νζασ γνϊςθσ και ςτθν εφαρμογι τθσ
νζασ γνϊςθσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Σο ςενάριο κα μποροφςε να διδαχκεί και
ςε μακθτζσ τθσ Β Λυκείου ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Εφαρμογζσ Τπολογιςτϊν».
Σζλοσ, ςφμφωνα με τα παρόντα ΑΠ και ∆ΕΠΠ Πλθροφορικισ το παρόν διδακτικό
ςενάριο μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ τθσ Γ’ Γυμναςίου.
φμφωνα με το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν Πλθροφορικισ που εφαρμόςτθκε πζρςι
πιλοτικά ςε μερικά ςχολεία και από τθν φετινι χρονιά εφαρμόηεται ςε όλα τα
ςχολεία τθσ χϊρασ, ο άξονασ μακθςιακϊν ςτόχων «προγραμματίηω τον υπολογιςτι»
υπάρχει ςε όλεσ τισ τάξεισ και ανάμεςα ςτο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό
υπάρχει το SCRATCH, οπότε το παρόν διδακτικό ςενάριο κα μποροφςε να
αξιοποιθκεί ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ ςε μία από τισ τάξεισ του Γυμναςίου.

4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
κοπόσ του ςεναρίου είναι οι μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με το περιβάλλον τθσ
γλϊςςασ SCRATCH και να δθμιουργιςουν τα πρϊτα δικά τουσ απλά προγράμματα.
τόχοι του ςεναρίου είναι:
να μποροφν οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν απλζσ εντολζσ κίνθςθσ, αλλαγισ
εμφάνιςθσ, ειςαγωγισ και επεξεργαςίασ ιχου
να μποροφν οι μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν ςυνδυαςτικά εντολζσ ςε
ςενάρια
να μποροφν οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν βαςικζσ εντολζσ δθμιουργϊντασ
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ζνασ απλό ςενάριο (μετακίνθςθσ, ειςαγωγι/αφαίρεςθ εντολισ από ςενάριο)

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το προγραμματιςτικό περιβάλλον ςτουσ μακθτζσ
αρχικά ωσ μια επζκταςθ του προγράμματοσ ηωγραφικισ (π.χ. ςχεδίαςθ ςτθ
ηωγραφικι εκτελϊντασ κατάλλθλεσ εντολζσ και απλά ςχιματα).
Ενδεικτικά προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί παιχνίδι ρόλων με ςτόχο οι μακθτζσ να
μυθκοφν ςτον προγραμματιςμό (π.χ. λογικι τθσ κίνθςθσ τθσ γάτασ ι άλλου ηϊου, με
αυςτθρότθτα διατφπωςθσ των εντολϊν κ.λπ.). Ζνασ μακθτισ παίηει το ρόλο τθσ
γάτασ (ι του ρομπότ) και ζνασ άλλοσ είναι ο προγραμματιςτισ που τον κατευκφνει
ςε ζνα λαβφρινκο ςτο χϊρο τθσ τάξθσ (με τισ εντολζσ Μπροςτά, Αριςτερά, Δεξιά).
κοπόσ του παιχνιδιοφ είναι να φτάςουμε ςτθν ζξοδο του λαβυρίνκου μετακινϊντασ
τον ιρωα μασ (γάτα ι ρομπότ) . Ο ιρωασ δε μπορεί να περάςει μζςα από τουσ
τοίχουσ. Ζνα απλό ςφνολο οδθγιϊν περιλαμβάνει:
1

Κίνθςε τον ιρωα επτά βιματα προσ τα πάνω

2

Κίνθςε τον ιρωα τρία βιματα προσ τα αριςτερά

3

Κίνθςε τον ιρωα ζνα βιμα προσ τα κάτω

4

Κίνθςε τον ιρωα ζνα βιμα προσ τα αριςτερά

5

Κίνθςε τον ιρωα δφο βιματα προσ τα πάνω

Αμζςωσ μετά πρζπει να κάνουμε μια αποδόμθςθ του προβλιματοσ ςε μικρότερα
υποπροβλιματα, τα οποία είναι πιο εφκολο να λυκοφν. Επιμζρουσ προβλιματα ςτο
λαβφρινκο μποροφν να κεωρθκοφν τα εξισ:
πρζπει να αποφαςίςουμε για το ποιο είναι το ςκθνικό μασ, δθλαδι πρζπει να
ςχεδιάςουμε το λαβφρινκο.
πρζπει να ςχεδιάςουμε ι να επιλζξουμε τουσ χαρακτιρεσ μασ που δεν είναι
άλλοι από τθν γάτα ι το ρομπότ.
πρζπει να προςδιορίςουμε ποιεσ είναι οι ςυμπεριφορζσ του κάκε
αντικειμζνου; Η γάτα ι το ρομπότ κινείται όταν χρθςιμοποιοφμε τα βελάκια
του πλθκτρολογίου.
ποιεσ οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των χαρακτιρων μασ; Όταν ο χαρακτιρασ
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μασ ακουμπιςει το τοίχο του λαβφρινκου, ο παίκτθσ βγάηει ζνα ιχο ι ξεκινά
ξανά από το ςθμείο εκκίνθςθσ.
τθ ςυνζχεια κα πειραματιςτοφμε με τισ πολυάρικμεσ δυνατότθτεσ που παρζχει το
προγραμματιςτικό περιβάλλον του SCRATCH/ BYOB. υγκεκριμζνα, κα δοφμε τα
βαςικά χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ εργαςίασ, τισ διάφορεσ παλζτεσ εντολϊν,
το πϊσ μποροφμε να ειςάγουμε μία εντολι, πϊσ δθμιουργοφμε αντικείμενα,
ςκθνικά και ςενάρια. Αλλά ασ ξεκινιςουμε με μια γριγορθ ξενάγθςθ ςτο
περιβάλλον εργαςίασ.
Η εικόνα που ακολουκεί παρουςιάηει τισ βαςικζσ περιοχζσ του περιβάλλοντοσ
εργαςίασ του SCRATCH. Η περιοχι με τθ φωτογραφία του γθπζδου ςτα δεξιά είναι θ
ςκθνι, ο χϊροσ δράςθσ των αντικειμζνων. Ακριβϊσ από κάτω βρίςκεται θ λίςτα
αντικειμζνων και ςκθνικϊν. το κζντρο του παρακφρου βρίςκεται ο χϊροσ ςτον
οποίο ειςάγουμε τισ εντολζσ για κάκε αντικείμενο, ενϊ ςτα αριςτερά βλζπουμε τισ
παλζτεσ εντολϊν από όπου βλζπουμε τισ διακζςιμεσ.

Εικόνα 1 Περιοχζσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ του SCRATCH

Σο βαςικό δομικό ςτοιχείο ενόσ ςεναρίου είναι οι εντολζσ. Για να ειςάγουμε εντολζσ
πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθν παλζτα εντολϊν που μασ παρζχει το SCRATCH. Η
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παλζτα αυτι βρίςκεται ςτθν πάνω αριςτερι μεριά του παρακφρου του SCRATCH και
οι εντολζσ είναι κατθγοριοποιθμζνεσ ανάλογα με το τι προκαλοφν ςτον χαρακτιρα
μασ, όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Πατϊντασ ςε κάκε κατθγορία,
εμφανίηονται από κάτω οι αντίςτοιχεσ διακζςιμεσ εντολζσ. Μποροφμε να ςφρουμε
τισ εντολζσ ςτο χϊρο των ςεναρίων, να τισ ενϊςουμε και να ςχθματίςουμε ςενάρια
(δθλαδι ουςιαςτικά μια ςειρά από εντολζσ). Ή μποροφμε να κάνουμε διπλό κλικ
ςτισ εντολζσ μζςα ςτθν παλζτα για να δοφμε τι επίδραςθ κα ζχουν ςτο επιλεγμζνο
αντικείμενο. Ασ δοφμε λίγο πιο αναλυτικά τισ διακζςιμεσ κατθγορίεσ εντολϊν:
Κίνθςθ: Εντολζσ που κινοφν τα αντικείμενα, αλλάηουν τθν κατεφκυνςι τουσ και
κακορίηουν τθν κζςθ τουσ ςτο ςκθνικό. το παράδειγμα που ακολουκεί το
επιλεγμζνο αντικείμενο κα κινθκεί κατά 10 βιματα μόλισ πατιςουμε τθν πράςινθ
ςθμαία.
Όψεισ: Εντολζσ που αφοροφν τθ διαχείριςθ τθσ εμφάνιςθ των αντικειμζνων, όπωσ
π.χ. τθν αλλαγι του μεγζκουσ ι τθσ ενδυμαςίασ του αντικειμζνου. το παράδειγμα
που ακολουκεί, μόλισ πατθκεί θ πράςινθ ςθμαία, το μζγεκοσ του αντικειμζνου
μεγαλϊνει κατά 10%.
Ήχοσ: εντολζσ που αναπαράγουν μουςικι και θχογραφιςεισ που ζχουν ειςαχκεί ςτο
επιλεγμζνο αντικείμενο ι που επιτρζπουν τθν αναπαραγωγι νοτϊν από
ςυγκεκριμζνα μουςικά όργανα. το παράδειγμα που ακολουκεί, μόλισ πατιςουμε,
τθν πράςινθ ςθμαία ο χαρακτιρασ μασ, κα κάνει «μιάου» (εφόςον ζχουμε ανοικτά
τα θχεία μασ…).
Πζνα: εντολζσ που επιτρζπουν ςτο αντικείμενο να ηωγραφίηει ςτθ ςκθνι κακϊσ
κινείται, δθλαδι να αφινει ζνα ίχνοσ ςτισ κζςεισ πάνω από τισ οποίεσ κινείται. το
παράδειγμα που ακολουκεί, μόλισ πατθκεί θ πράςινθ ςθμαία, κα κατζβει θ πζνα και
όςο το αντικείμενό μασ κινείται, κα αφινει και ζνα αντίςτοιχο ίχνοσ από κάτω του.
τθν ίδια λογικι είναι και το περιβάλλον BYOB (http://byob.berkeley.edu), που
αναπτφχκθκε από το Πανεπιςτιμιο τθσ California, ςτο Berkeley. To BΤΟΒ ι και Snap!
όπωσ λζγεται μπορεί να εκτελεςτεί απ’ ευκείασ online ςτθ διεφκυνςθ
http://snap.berkeley.edu/run,

χωρίσ

να

χρειάηεται

κάποια

προγενζςτερθ

προετοιμαςία ι εγκατάςταςθ όπωσ απαιτεί το Scratch.
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6. ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ –
ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Σο SCRATCH/BYOB, είναι το πλζον δθμοφιλζσ προγραμματιςτικό περιβάλλον για μια
ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό. Ωσ μοντζλο προγραμματιςτικό, εντάςςεται ςτθν
οικογζνεια των logo-like περιβαλλόντων. Είναι ζνασ ανοιχτόσ μικρόκοςμοσ, ο οποίοσ
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ πολλϊν projects από διάφορα επιςτθμονικά πεδία και
ευνοεί τθ διακεματικι προςζγγιςθ. Η μεγάλθ διαφορά από τθ Logo ςυνίςταται ςτο
ότι:
(α) οι εντολζσ είναι υπό τθ μορφι εικόνων-«αντικειμζνων» οι οποίεσ μετακινοφνται,
αντί να ςυντάςςονται. Αποκλείονται λοιπόν τα «ςυντακτικά» λάκθ και θ δομι του
προγράμματοσ είναι ίςωσ πιο εφκολα κατανοθτι - ςε αυτό ςυντελοφν και τα
χρϊματα. Βζβαια ςε προγράμματα με πολλζσ εντολζσ, δεν είναι βζβαιο ότι το
πρόγραμμα κα είναι εξίςου ευανάγνωςτο, αλλά για τουσ αρχάριουσ ι περίπουαρχάριουσ

προγραμματιςτζσ

δεν

τίκεται

τζτοιο

κζμα.

Όλα

αυτά

είναι

πλεονεκτιματα των περιβαλλόντων του λεγόμενου «οπτικοφ προγραμματιςμοφ»
(που ςυναντάται ςε μια πλθκϊρα άλλων περιβαλλόντων όπωσ τα Lego Mindstorm,
το TNG – StarLogo).
(β) το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο κινείται ο «ιρωασ» είναι πολφ πιο
αναπαραςτατικό και εφκολα διαχειρίςιμο, από το λιτό, μινιμαλιςτικό περιβάλλον
τθσ «τυπικισ» Logo.
Οι παράγοντεσ αυτοί διευκολφνουν τον προγραμματιςμό για αρχαρίουσ και
επιπλζον αποτελοφν, για τουσ νεαροφσ μακθτζσ, επιπλζον κίνθτρο για να
αςχολθκοφν με τισ δραςτθριότθτεσ και τα project που αναπτφςςονται ςτο
περιβάλλον του SCRATCH/BYOB.

7. ΧΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΕΝΑΡΙΟ («προςτιθζμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλήματα)
Για τθν διδαςκαλία του ςεναρίου κα χρειαςτεί ζνα εργαςτιριο πλθροφορικισ που
να ζχει εγκαταςτακεί το λογιςμικό SCRATCH/BYOB. Επίςθσ καλό κα είναι να υπάρχει
ζνασ video projector για να μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να παρουςιάηει κάποιεσ
ειςαγωγικζσ

ζννοιεσ

για

τον

προγραμματιςμό

και

το

περιβάλλον

του
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SCRATCH/BYOB.
Σο περιβάλλον SCRATCH, δθμιουργία του MIT, είναι το δθμοφιλζςτερο ςφγχρονο
περιβάλλον για μια ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό, όπωσ αναφζρκθκε και
παραπάνω. το ςχετικό site, υπάρχουν περιγραφζσ χιλιάδων projects, κοινοτιτων,
προγραμμάτων και γενικά ςτοιχείων χριςιμων για διδαςκαλία και ιδεϊν. Οι αρχικζσ
αδυναμίεσ του SCRATCH (όπωσ θ ζλλειψθ δυνατότθτασ για δθμιουργία ξεχωριςτϊν
υποπρογραμμάτων και διαδικαςιϊν) ζχουν πλζον αντιμετωπιςτεί με διάφορεσ
βελτιϊςεισ ςτο BYOB που αναπτφχκθκε από το Πανεπιςτιμιο τθσ California ςτο
Berkeley.
Σα

χαρακτθριςτικά

του

περιβάλλοντοσ

(οπτικόσ

προγραμματιςμόσ

και

«κακοδιγθςθ» οντοτιτων μζςα ςε ζνα «ςκθνικό») φαίνεται να αποτελοφν ζνα
περιβάλλον που οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν με πολφ κετικό τρόπο.

8. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΣΟ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Οι πικανζσ δυςκολίεσ των μακθτϊν ςε ηθτιματα αλγορικμικισ ςκζψθσ πολλζσ φορζσ
αποτελεί εμπόδιο για τθν εκμάκθςθ αρχϊν προγραμματιςμοφ. Ειδικότερα οι
παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ζχει διαπιςτωκεί ότι οφείλονται οι δυςκολίεσ των
μακθτϊν κατά τθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ ςχετίηονται :
με τον τρόπο προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ των αρχϊν του προγραμματιςμοφ
μζςα

από

ζνα

περιβάλλον

γενικοφ

ςκοποφ

(Pascal,

Basic,

κλπ)

προςανατολιςμζνο ςτθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων ζξω από
πραγματικζσ διδακτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν.
ςτα

κλαςςικά

προγραμματιςτικά

περιβάλλοντα

πολλζσ

φορζσ

δεν

παρζχεται θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ με οπτικό τρόπο, ζτςι οι μακθτζσ
δεν κατανοοφν εφκολα τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ζνα πρόγραμμα και
τθ διαδικαςία με τθν οποία ςυντελείται θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ των
δεδομζνων.
τα προβλιματα που καλοφνται να επιλφςουν οι μακθτζσ είναι ξζνα με
τα προβλιματα που ζχουν βιϊςει ςτθν κακθμερινότθτα τουσ.
Μζςω του SCRATCH/BYOB ωσ νζα γλϊςςα προγραμματιςμοφ οι μακθτζσ μποροφν
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να φτιάξουν τισ δικζσ τουσ διαδραςτικζσ ιςτορίεσ, τα δικά τουσ παιχνίδια εφκολα και
γριγορα,

ενϊ

παράλλθλα

κα

ςυηθτιςουν

για

τισ

βαςικζσ

αρχζσ

του

προγραμματιςμοφ. Με αυτι τθ πλατφόρμα προγραμματιςμοφ οι μακθτζσ κα
μπορζςουν να φτιάξουν το δικό τουσ tetris, pacman ι το δικό τουσ ςενάριο. Ζτςι
αυτό που κα φτιάξουν είναι κοντά ςε πραγματικζσ διδακτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν.

9. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΣΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ
Κατά

τθν

εκτζλεςθ

του ςεναρίου εκτιμάται ότι δεν υπάρξουν ςθμαντικά

προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα λειτουργίασ του Η/Τ – Λογιςμικοφ
(SCRATCH/BYOB). υνεπϊσ δεν κα υπάρξουν προβλιματα εκκίνθςθσ του λογιςμικοφ
ι δυςλειτουργίεσ που κα επθρεάςουν το μάκθμα (διδακτικόσ κόρυβοσ). Επίςθσ το
διδακτικό ςυμβόλαιο δεν κα ανατραπεί διότι τα φφλλα εργαςίασ είναι απλά,
ρεαλιςτικά και οδθγοφν το μακθτι βιμα – βιμα ςτθν ομαλι εξοικείωςθ του με το
λογιςμικό.

10.ΧΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Πηγζσ εκμάθηςησ
Βιβλίο για τθ δθμιουργία παιχνιδιϊν με το SCRATCH
Γνωριμία με το SCRATCH
Οδθγόσ για το SCRATCH
Γνωριμία με το BYOB
Online εκτζλεςθ του BYOB
Άρθρα για το SCRATCH ςτα νζα
Free tool offers 'easy' coding
A Programming Language Like Playing With Blocks
With simplified code, programming becomes child's play
Ακαδημαϊκά ζργα για το SCRATCH ή αναφερόμενα ςε αυτό, αρθρογραφία
Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., and Resnick, M. (2004).
SCRATCH: A Sneak Preview. Second International Conference on Creating,
Connecting, and Collaborating through Computing. Kyoto, Japan, pp. 104109.
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Resnick, M., Kafai, Y., Maloney, J., Rusk, N., Burd, L., & Silverman, B. (2003). A
Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance Technological
Fluency at After-School Centers in Economically-Disadvantaged Communities.
Proposal to National Science Foundation.
Peppler, K., & Kafai, Y. (2005). Creative coding: The role of art and
programming in the K-12 educational context.
Resnick, M., Maloney, J., & Rusk, N. (2006). SCRATCH and technological
fluency (Powerpoint slide 2.5MB).
Monroy-Hernández, A. and Resnick, M. (2008). Empowering kids to create
and share programmable media. interactions 15, 2 (Mar. 2008), 50-53.
Monroy-Hernández, A. (2009) Designing a website for creative learning. In:
Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 March 2009, Athens,
Greece
Εκτόσ από αυτά υπάρχει και ελλθνικι αρκρογραφία γφρω από το SCRATCH, τθ διδαςκαλία
του και διακεματικζσ εφαρμογζσ. Παρακζτουμε μερικζσ πρόςφατεσ που αφοροφν ςτθ
διδαςκαλία του SCRATCH τόςο ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, όςο και ςτθ
δευτεροβάκμια:
Οι Κ. Κατςοφλασ, . Κατςοφλασ, Χ. Κατςοφλασ ςτθν εργαςία τουσ, ςτο υνζδριο τθσ ΕΣΠΕ
2013, «Διερεφνθςθ τθσ μάκθςθσ εννοιϊν προγραμματιςμοφ με το SCRATCH από μακθτζσ Ε’
και Σ’ δθμοτικοφ με βάςθ μια μεικτι ταξινομία Bloom και SOLO» περιγράφουν το
ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τα αποτελζςματα μιασ δεκάωρθσ ερευνθτικισ παρζμβαςθσ
(post-test only design), ςε 78 μακθτζσ Ε’ και Σ’ με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του SCRATCH ςτο
μάκθμα ΣΠΕ για τθ μάκθςθ των προγραμματιςτικϊν εννοιϊν: δομι ακολουκίασ,
αρχικοποίθςθ, παράλλθλθ εκτζλεςθ γεγονότων και επικοινωνία/ ςυγχρονιςμόσ με
μθνφματα. Για να διαπιςτϊςου ςε ποιο γνωςτικό επίπεδο είναι εφικτό οι μακθτζσ αυτισ
τθσ θλικίασ να μάκουν τισ παραπάνω ζννοιεσ, αξιοποιιςανε από τθ διεκνι βιβλιογραφία
μια μεικτι ταξινομία Bloom και SOLΟ, όπωσ ςθμειϊνουν οι ίδιοι.
Οι Ε. Περουτςζασ, Α. Εμβαλωτισ, ςτθν εργαςία τουσ

ςτο υνζδριο τθσ ΕΣΠΕ 2013,

«Αξιοποίθςθ του Second Life ςτθ Διδαςκαλία Προγραμματιςμοφ μζςω του SCRATCH ςε
Μακθτζσ Γυμναςίου» αναφζρονται ςε μια πιλοτικι διδαςκαλία με ςυνδυαςμό των 2
περιβαλλόντων, όπωσ ςθμειϊνουν οι ίδιοι.
Ο Ε. Περουτςζασ ςτθν εργαςία του ςτο υνζδριο τθσ ΕΣΠΕ 2013, «Εκπαιδευτικό ςενάριο
ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ με τθν αξιοποίθςθ των εικονικϊν κόςμων και του
SCRATCH4SL», αναφζρεται ςε ζνα CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning)
διδακτικό ςενάριο που με τθ χριςθ ενόσ εικονικοφ κόςμου (ΕΚ) ωσ ςυνεργατικοφ
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και του οπτικοφ προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ SCRATCH για
ΕΚ

(SCRATCH

for

Second

Life,

SCRATCH4SL)

επιχειρείται

θ

διδαςκαλία

του
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προγραμματιςμοφ ςε μακθτζσ Γυμναςίου. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και
ακολουκϊντασ τα βιματα τθσ ςυνεργατικισ μακθςιακισ τεχνικισ Jigsaw δθμιουργοφν ζνα
παιχνίδι. κοπόσ του ςεναρίου είναι θ αξιοποίθςθ των κετικϊν, για τθ μακθςιακι
διαδικαςία, χαρακτθριςτικϊν των ΕΚ, του SCRATCH και τθσ τεχνικισ Jigsaw για τθ
διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, όπωσ αναφζρει ο ίδιοσ.
Η Ευαγγελία Κοντοπίδθ ςτθν εργαςία τθσ ςτο υνζδριο τθσ ΕΣΠΕ 2013, « Η διδακτικι
αξιοποίθςθ του SCRATCH για τθν ενότθτα «Προγραμματίηω τον Τπολογιςτι»: ςχζδια
μακιματοσ, εφαρμογι, αξιολόγθςθ» αναφζρει μια

διδακτικι προςζγγιςθ θ οποία

αξιοποιεί το πρόγραμμα ςπουδϊν για το SCRATCH που προτείνεται από τουσ δθμιουργοφσ
του, το Media Lab του πανεπιςτθμίου ΜΙΣ και ςτοχεφει οι μακθτζσ να καλλιεργιςουν
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τον 21ο αιϊνα με: παρακολοφκθςθ video tutorials του ΜΙΣ,
υλοποίθςθ φφλλων εργαςίασ, δθμιουργία διακεματικϊν αφθγθματικϊν ςεναρίων και
παιχνιδιϊν. Η διδακτικι προςζγγιςθ κακϊσ αξιοποιεί πόρουσ ςτον παγκόςμιο ιςτό
προςφζρει αυκεντικζσ ςυνκικεσ για ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν αςφάλεια ςτο
Διαδίκτυο και ςτο υπολογιςτικό νζφοσ. Επιπλζον, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να
μεταφζρουν γνϊςεισ από άλλα γνωςτικά αντικείμενα όπωσ: τα Αγγλικά, τθν Ιςτορία, τθ
Νεοελλθνικι Γλϊςςα, τα Μακθματικά. Η ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ διδαςκαλίασ για τθν οποία
αναπτφχκθκαν SCRATCH ζργα, ςχζδια μακθμάτων και φφλλα εργαςίασ μακθτι,
εφαρμόςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ ενότθτασ του προγραμματιςμοφ τθσ Γ’ Γυμναςίου ςτο
Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 και δεν απαιτεί
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ ςτο SCRATCH από τουσ μακθτζσ ι τον εκπαιδευτικό, όπωσ
αναφζρει θ ίδια.
Oι Παναγιϊτα Χαλκι, Παναγιϊτθσ Πολίτθσ, Αλιβίηοσ οφόσ, ςτθν εργαςία τουσ, ςτο
υνζδριο τθσ ΕΣΠΕ 2013, «Η Επίδραςθ τθσ Διδαςκαλίασ ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον
ςτο Επίπεδο Γνϊςεων και Δεξιοτιτων Μακθτϊν/ριϊν Ε’ Δθμοτικοφ» αναφζρουν μια ζρευνα
δθμιουργίασ διδακτικοφ υλικοφ για τθν ενότθτα «Προγραμματίηω τον υπολογιςτι» του
ΔΕΠΠ για τθ διδαςκαλία των ΣΠΕ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ λαμβάνοντασ υπόψθ
διερευνθτικζσ, εποικοδομθτικζσ και ςυνεργατικζσ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ με ςτόχο τθν
απόκτθςθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων και ανάπτυξθσ κριτικισ ςκζψθσ. Για το λόγο
αυτό, το διδακτικό υλικό αναπτφχκθκε ζτςι, ϊςτε να εφαρμοςτεί ςε δφο ομάδεσ μακθτϊν
οι οποίεσ αποτζλεςαν τθν ΠΟ (πειραματικι ομάδα) και τθν ΟΕ (ομάδα ελζγχου) τθσ
ζρευνασ. τθν ΠΟ θ διδαςκαλία ζγινε με τθ χριςθ Η/Τ, και ςυγκεκριμζνα του λογιςμικοφ
SCRATCH, ενϊ ςτθν ΟΕ θ διδαςκαλία ζγινε χωρίσ τθ χριςθ Η/Τ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ
ιταν θ αποτίμθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ των διδακτικϊν
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ςεναρίων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζγινε ςφγκριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των δφο
ομάδων που προαναφζρκθκαν, ϊςτε να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν επίτευξθ
των διδακτικϊν ςτόχων που αφοροφςαν ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ (ςφμφωνα με τα επίπεδα
κριτικισ ςκζψθσ) και ςτάςεισ των μακθτϊν κάκε ομάδασ. Όςον αφορά ςτα αποτελζςματα
τθσ ζρευνασ, ςτθν ΟΕ παρατθρικθκε ςε μεγαλφτερο βακμό ςυνεργατικότθτα και
ομαδικότθτα μεταξφ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν ΠΟ. Από τθν άλλθ πλευρά ςτθν ΠΟ
παρατθρικθκε ςε μεγαλφτερο βακμό θ ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ διόρκωςθσ ςφαλμάτων ςε
ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τθσ ΟΕ λόγω τθσ ανατροφοδότθςθσ που τουσ προςζφερε το
SCRATCH. Για το λόγο αυτό κρίνεται ωσ ιδανικι περίπτωςθ θ διδαςκαλία θ οποία κα είναι
ικανι να ςυνδυάηει τθ βιωματικι μάκθςθ με τθν άμεςθ και εξατομικευμζνθ
ανατροφοδότθςθ που μπορεί να προςφζρει ζνα λογιςμικό, κάτι που κα μποροφςε να
ςυνδυαςτεί από ζνα λογιςμικό εικονικισ πραγματικότθτασ, όπωσ ςθμειϊνουν οι ίδιοι.

11.ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΗ
Σόςο το περιβάλλον SCRATCH, όςο και το περιβάλλον BYOB ζχει χαρακτιρα παιγνιϊδθ.
Αναμζνεται λοιπόν να υπάρξει ηωθρι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ αρχικζσ
δραςτθριότθτεσ. Επιπλζον, είναι ενδεχόμενο, πολφ γριγορα οι μακθτζσ να κελιςουν να
δοκιμάςουν τροποποιιςεισ του περιβάλλοντοσ και των λοιπϊν ςτοιχείων των (μικρϊν
αρχικά) προγραμμάτων, επικυμϊντασ να τροποποιιςουν τα χαρακτθριςτικά του ςφμφωνα
με τι επικυμίεσ τουσ. το παρόν διδακτικό ςενάριο λοιπόν, κα πραγματοποιθκεί
πειραματιςμόσ με τα ςτοιχεία του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ με ενεργθτικι
ςυμμετοχι.
Σο ςτοιχείο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ ςε μικρζσ ομάδεσ, προςφζρει
ζνα πολφ καλό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ μιασ ιςχυρισ αλλθλεπίδραςθσ που μπορεί να
ευνοιςει τθ μάκθςθ.
Ευνοείται λοιπόν ιδιαίτερα θ δθμιουργία ενόσ τυπικοφ περιβάλλοντοσ κοινωνιοκονςτρουκτιβιςτικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ
υιοκετοφμε τισ βαςικζσ ιδζεσ του Piaget και του Papert: «Ο διδάςκων οφείλει να
δθμιουργεί κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για να μπορζςουν οι μακθτζσ να οικοδομιςουν τισ
γνϊςεισ τουσ. Σο ςενάριο είναι κεμελιωμζνο ςτθν κεωρία μάκθςθσ του εποικοδομθτιςμοφ
διότι ο μακθτισ χτίηει τθν γνϊςθ του ανιχνεφοντασ, διερευνϊντασ και αλλθλεπιδρϊντασ
οπτικά με τισ βαςικζσ εντολζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ του SCRATCH δθμιουργϊντασ
απλά προγράμματα.
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12.ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
το περιβάλλον αυτό υπάρχει μια ςθμαντικι διαφορά με τα «τυπικά» περιβάλλοντα
Logo, κακϊσ ο οπτικόσ προγραμματιςμόσ δεν επιτρζπει τα ςυντακτικά λάκθ. Η
διεπαφι του SCRATCH/BYOB, ςαφϊσ προςανατολιςμζνθ προσ τθ διδαςκαλία τυ
προγραμματιςμοφ ςε ςχετικά μικρζσ θλικίεσ, περιλαμβάνει πολλά ςτοιχεία (πολλά
εικονίδια για αντίςτοιχεσ εντολζσ). Επιπλζον τα μεγάλα (μεγάλου ςχετικοφ
μεγζκουσ) προγράμματα, είναι ςχετικά δυςανάγνωςτα. Δεν αναμζνεται ωςτόςο τα
χαρακτθριςτικά αυτά να παίξουν ζνα ςθμαντικό ρόλο.

13.ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ – ΕΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΑΗ
Σο μάκθμα κα πραγματοποιθκεί ςτο ςχολικό εργαςτιριο πλθροφορικισ. Οι μακθτζσ
κα εργαςτοφν ςε ομάδεσ των δφο ι τριϊν ατόμων ανά θλεκτρονικό υπολογιςτι.

14.ΕΠΕΚΣΑΕΙ/ΔΙΑΤΝΔEΕΙ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Μετά

τθν

ολοκλιρωςθ

του

ΣΩΝ

παρόντοσ

ΕΝΝΟΙΩΝ
ςεναρίου

οι

Η

μακθτζσ

ΣΩΝ
κα

είναι

προετοιμαςμζνοι για να εργαςτοφν με επόμενα ςενάρια με βαςικζσ εντολζσ του
SCRATCH/BYOB όπωσ αλλαγισ ενδυμαςίασ και υπόβακρου, ειςαγωγισ και
διαγραφισ μορφϊν, κακϊσ βαςικζσ εντολζσ κίνθςθσ και όψεων.
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προετοιμάςει ςχετικζσ επεκτάςεισ των φφλλων εργαςίασ.

15.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
Σα Φφλλα Εργαςίασ αφοροφν ςτθν εκμάκθςθ του περιβάλλοντοσ του SCRATCH
δθλαδι τα βαςικά χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ εργαςίασ. Επιπλζον, αφοροφν
τθν εκμάκθςθ εντολϊν κίνθςθσ, εντολϊν αλλαγισ εμφάνιςθσ και ιχου,
ςυνδυαςτικϊν εντολϊν, αρχικοποίθςθσ και παραλλθλίασ.
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16.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει
τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ (κλειςτοφ τφπου), ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα κλπ.
Σο λογιςμικό HotPotatoes (και άλλα ανάλογα, όπωσ και οριςμζνεσ επιλογζσ του
Moodle) προςφζρονται για ςυςτθματικι δθμιουργία ερωτθμάτων κλειςτοφ τφπου.
Kρυπτόλεξα, μποροφν εφκολα να δθμιουργθκοφν ακόμθ και ςε ζνα υπολογιςτικό
φφλλο.

17.ΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Θα εξθγθκεί το κζμα των παρανοιςεων, αυκόρμθτων αντιλιψεων κλπ των
μακθτϊν. Θα δοκοφν φφλλα εργαςίασ τα οποία παρατίκενται παρακάτω.
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18.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1

Γξαζηεξηόηεηα 1
ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζην SCRATCH,
λα εηζάγνπκε έλα ειηθόπηεξν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην πξνγξακκαηίζνπκε ώζηε λα θηλείηε 10
βήκαηα κε θαηεύζπλζε επάλσ, όηαλ παηάκε ην πάλσ βέινο θαη νκνίσο λα θηλείηαη κε
αληίζηνηρν ηξόπν, όηαλ παηάκε ην δεμί, αξηζηεξό θαη θάησ βέινο.

Οι εντολζσ που θα χρειαςτείτε είναι οι ακόλουθεσ:

Οδηγίεσ Τλοποίηςησ
Γεκηνπξγήζηε ην ζθεληθό ζην παηρλίδη εηζάγνληαο ηελ θαηάιιειε εηθόλα γηα ππόβαζξν από
απηέο πνπ έρεη ελζσκαησκέλεο ην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH. Αθνινύζσο, δηαγξάςηε ην
γαηάθη πνπ εκθαλίδεηαη σο πξνεπηινγή θαη επηιέμηε ην ειηθόπηεξν, όπσο απεηθνλίδεηαη
παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε θώδηθα πνπ λα πινπνηεί ηα παξαθάησ:
 Μόιηο παηήζεηε ην πάλσ βέινο πξνγξακκαηίζηε ην ειηθόπηεξν ώζηε λα θηλείηαη 10
βήκαηα πξνο ηα επάλσ.
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 Μόιηο παηήζεηε ην δεμί βέινο πξνγξακκαηίζηε ην ειηθόπηεξν ώζηε λα θηλείηαη 10
βήκαηα πξνο ηα δεμηά.
 Μόιηο παηήζεηε ην αξηζηεξό βέινο πξνγξακκαηίζηε ην ειηθόπηεξν ώζηε λα θηλείηαη
10 βήκαηα πξνο ηα αξηζηεξά.
 Μόιηο παηήζεηε ην θάησ βέινο πξνγξακκαηίζηε ην ειηθόπηεξν ώζηε λα θηλείηαη 10
βήκαηα πξνο ηα θάησ.

Γξαζηεξηόηεηα 2
ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα ζρεδηάζνπκε έλαλ κηθξό ιαβύξηλζν θαη ζηε ζπλέρεηα
ρξεζηκνπνηώληαο έλα αληηθείκελν πνπ καο πξνζθέξεηαη από ην SCRATCH (πρ. κηα κηθξή
κπάια) λα ην πξνγξακκαηίζνπκε, ώζηε λα απνθξίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ
πιεθηξνινγίνπ.

Να γξάςεηε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο πνπ:
1. Να ηνπνζεηνύλ ηελ κπάια ζηελ είζνδν ηνπ ιαβπξίλζνπ.

2. Να κεηαθηλνύλ ηελ κπάια κέζα ζην ιαβύξηλζν κέρξη λα θηάζεη ζηελ έμνδν.

εκείσζε: Γε ρξεηάδεηαη λα εηζάγεηε εληνιέο γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ παηρληδηνύ.

Οη εληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη νη αθόινπζεο:
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19.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2

Γξαζηεξηόηεηα 1
ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα εηζάγεηε ην θαηάιιειν ζθεληθό, όπσο ηεο παξαθάησ
εηθόλαο θαη ηηο θαηάιιειεο κνξθέο, ώζηε λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο.

Υξεζηκνπνηείζηε ηηο αθόινπζεο εληνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε έλα δηάινγν κεηαμύ
δύν κνξθώλ.

Οδηγίεσ Τλοποίηςησ
21

Μόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ πξάζηλε ζεκαία ην θνξίηζη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x
= - 180 θαη y = - 90. Αθνινύζσο:
 λα ιέεη «Γεηα ζνπ!» γηα 2 δεπηεξόιεπηα,
 λα θηλείηαη νκαιά ζε κία ζέζε θνληά ζην αγόξη γηα 1 δεπηεξόιεπην,
 λα πεξηκέλεη γηα 2 δεπηεξόιεπηα,
 λα ζθέθηεηαη θάηη γηα 1 δεπηεξόιεπην,
 λα πεξηκέλεη γηα 3 δεπηεξόιεπηα,
 λα κηιάεη γηα 3 δεπηεξόιεπηα.
Μόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ πξάζηλε ζεκαία ην αγόξη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x =
180 θαη y = - 90. Αθνινύζσο:
 λα πεξηκέλεη γηα 5 δεπηεξόιεπηα.
 λα ιέεη «Γεηα ζνπ» γηα 2 δεπηεξόιεπηα, λα πεξηκέλεη 2 δεπηεξόιεπηα,
 λα ζθέθηεηαη θάηη γηα 1 δεπηεξόιεπην,
 λα κηιάεη γηα 2 δεπηεξόιεπηα.

Γξαζηεξηόηεηα 2
ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα θάλεηε ηε ρνξεύηξηα λα ρνξεύεη. Γεκηνπξγήζηε ην
ζθεληθό πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα, εηζάγεηε κία ρνξεύηξηα από ηηο κνξθέο πνπ έρεη
ελζσκαησκέλεο ην SCRATCH θαη ζηε ζπλέρεηα πξνγξακκαηίζηε ηε, ώζηε λα αιιάδεη ηηο
θαηάιιειεο ελδπκαζίεο θαη λα δίλεη ηελ αίζζεζε όηη ρνξεύεη.
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Οη εληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη νη αθόινπζεο:

Οη ελδπκαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη νη αθόινπζεο:
Γηα ηε ρνξεύηξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε, κε ηελ ζεηξά πνπ θαίλνληαη, ηηο παξαθάησ
ελδπκαζίεο:
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Κάλνληαο θιηθ ζηε ζεκαία ζα πξέπεη ε ρνξεύηξηα λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ζθεληθνύ.
Αθνινύζσο:
 Ζ ρνξεύηξηα ζα αιιάδεη ηελ ελδπκαζία ηεο κε ηελ εμήο ζεηξά: ballerina_a ,
ballerina_b, ballerina_c, ballerina_d.
 (Βάιηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο εληνιέο ώζηε ε αιιαγή κεηαμύ ησλ ελδπκαζηώλ λα κε
γίλεηαη κε απηόκαηα ηξόπν).
 Να επαλαιακβάλεηαη δέθα θνξέο ε παξαπάλσ ρνξεπηηθή θίλεζε (ρξεζηκνπνηήζηε
ηελ εληνιή επαλάιαβε 10).
 ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ρνξεύηξηα ζα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε
(ελδπκαζία ballerina_a) θαη ζα ιέεη επραξηζηώ.
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20.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3

Γξαζηεξηόηεηα 1
ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα πξνγξακκαηίζεηε ην δξάθν, ώζηε λα θηλείηε πξνο ην
θέληξν ηεο νζόλεο. Πξνζπαζήζηε πξώηα λα θηηάμεηε ην αθόινπζν ζθεληθό:

Οη εληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη νη αθόινπζεο:

ηαλ ν ρξήζηεο παηάεη ηελ πξάζηλε ζεκαία ζα πξέπεη ν δξάθνο λα κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε x=185 θαη y=30 θαη λα γίλεηαη αόξαην (όξηζε ην εθέ θάληαζκα ζε ηηκή 100). Αθνινύζσο νη
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παξαθάησ ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη 10 θνξέο:
 Ο δξάθνο ζα πξέπεη λα κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά 10 βήκαηα,
 ηαπηόρξνλα ζα αξρίδεη ζηγά-ζηγά λα εκθαλίδεηαη (άιιαμε ην εθέ θάληαζκα
θαηά έλα πνζνζηό -10).
Θα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηα γξαθηθά ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Γξαζηεξηόηεηα 2
Πξνζπαζήζηε λα αιιάμεηε ηνλ θώδηθα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο, ώζηε λα
εκθαλίδεηαη από έλα ηπραίν ζεκείν. Υξεζηκνπνηείζηε σο ηηκή ηνπ y κία ηπραία επηινγή από 160 έσο 160.
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21. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΜΕ ΣΟ BYOB

BYOB
Αιγόξηζκνο – Γηαδηθαζία – Παξάκεηξνη

Ση είλαη Αιγόξηζκνο;
Οη νδεγίεο πνπ δίλνπκε κε ινγηθή ζεηξά, ώζηε λα εθηειέζνπκε κηα δηαδηθαζία ή λα επηιύζνπκε έλα
πξόβιεκα, ζπλζέηνπλ έλαλ αιγόξηζκν. Αιγόξηζκν νλνκάδνπκε ηε ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή κηαο
ζεηξάο μερσξηζηώλ νδεγηώλ-βεκάησλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο.
Έλαο αιγόξηζκνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξαιίαο κπνξεί λα είλαη ν αθόινπζνο:
ΒΗΜΑ 1: Δηζαγσγή ζθεληθνύ.
ΒΗΜΑ 2: ρεδίαζε θαξαβηνύ.
ΒΗΜΑ 3: ρεδίαζε δέληξσλ.
ΒΗΜΑ 4: ρεδίαζε αλεκόκπινπ.
ΒΗΜΑ 5: ρεδίαζε νκπξέιαο.
ΒΗΜΑ 6: ρεδίαζε ήιηνπ.
ΒΗΜΑ 7: ρεδίαζε κπάιαο.
Ο αιγόξηζκνο απηόο είλαη ζε θπζηθή γιώζζα άξα πξέπεη λα ηνλ θσδηθνπνηήζνπκε γηα λα κπνξεί
λα εθηειεζηεί ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Byob.
Αο μεθηλήζνπκε ινηπόλ κε ηελ 1ε Γξαζηεξηόηεηα.

Γξαζηεξηόηεηα 1: Δηζαγσγή ζθεληθνύ
Γνθίκαζε λα δεκηνπξγήζεηο ην θάθειν «ergasia1» θαη ην ζθεληθό κε όλνκα «beach»
- ην ππόβαζξν «beach» ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη όηαλ παηάκε ην θελό.
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Αθνύ θηηάμακε ην ζθεληθό αο εηζάγνπκε θαη κία κνξθή γηα λα καο βνεζήζεη ζην ζρεδηαζκό ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύκε ζην πξόγξακκά καο. Έζησ όηη εηζάγνπκε ηνλ αζηεξία ν νπνίνο
ππάξρεη ζην θάθειν Costumes->Animals. Έηζη νινθιεξώζακε ην ΒΖΜΑ 1.

.

Υξεζηκνπνηνύκε απηό
ην θνπκπί γηα λα
κηθξύλνπκε ηε Μνξθή.

Γξαζηεξηόηεηα 2: ρεδίαζε θαξαβηνύ
Αο πξνρσξήζνπκε ηώξα ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξώηνπ καο αληηθεηκέλνπ, πνπ είλαη ην θαξάβη.
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Πώο κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε ην θαξάβη;
Παξαηεξνύκε όηη ε δηαδηθαζία θαξάβη απνηειείηαη από θνκκάηηα ηα νπνία είλαη πην απιά θαη ε
ζύλζεζε ηνπο νδεγεί ζην ζρεδηαζκό ηνπ θαξαβηνύ. Γειαδή γηα ην θαξάβη αξθεί λα πινπνηήζνπκε
ηα αθόινπζα απιά βήκαηα:

ΒΗΜΑ 2.1 :ρεδηάδσ έλα ηεηξάγσλν.
ΒΗΜΑ 2.2:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν από ηελ αξηζηεξή πιεπξά.
ΒΗΜΑ 2.3:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν από ηε δεμηά πιεπξά.
ΒΗΜΑ 2.4:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν γηα παλί.
ΒΗΜΑ 2.5:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην γηα ζεκαία.

ΒΗΜΑ 2.1 :ρεδηάδσ έλα ηεηξάγσλν
Γνθίκαζε λα γξάςεηο έλαλ αιγόξηζκν γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ηεηξαγώλνπ ζε
θπζηθή γιώζζα.

Η εληνιή
Καζνξίδεη ην πάρνο ηνπ ίρλνπο ηεο πέλαο.

Η εληνιή
Καηεβάδεη ηελ πέλα ηεο Μνξθήο, ώζηε λα αθήλεη ίρλνο θαζώο θηλείηαη.
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Η εληνιή
Πξνζαλαηνιίδεη ηε Μνξθή ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε (0=πάλσ, 90=δεμηά, 180=θάησ θαη 90=αξηζηεξά).

Οδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκό ηεηξαγώλνπ.
Αο θαζνξίζνπκε βήκα-βήκα ηηο ελέξγεηεο (εληνιέο) πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ
ηεηξαγώλνπ.
 Σρεδηάδσ ηελ πάλσ νξηδόληηα πιεπξά. Αξρηθνπνηώ ηε Μνξθή ζηηο 90 κνίξεο (δειαδή
θηλνύκαη πξνο ηα δεμηά) θαη πξνρσξάσ 80 βήκαηα.

 Μεηά ζρεδηάδσ ηε κία θάζεηε πιεπξά. Σηξίβσ 90 κνίξεο γηα λα πάεη θάζεηα θαη πξνρσξάσ
80 βήκαηα.
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Σρεδηάδσ ηελ θάησ νξηδόληηα πιεπξά.



Σρεδηάδσ θαη ηελ άιιε θάζεηε πιεπξά.

Έηνηκν ην ηεηξάγσλν.


Τν παξαπάλσ κπινθ εληνιώλ απαηηείηαη γηα ην ζρεδηαζκό ελόο ηεηξαγώλνπ. Κάζε θνξά πνπ ζην
πξόγξακκά καο ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε έλα ηεηξάγσλν ζα γξάθνπκε ην παξαπάλσ κπινθ εληνιώλ.

Πώο ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε κηα «εληνιή» (π.ρ. square) γηα λα δεκηνπξγνύκε ηεηξάγσλα;

Ση είλαη δηαδηθαζία;
Μηα δηαδηθαζία είλαη έλα ζύλνιν εληνιώλ πνπ εθηεινύλ κηα εξγαζία. Με ηνλ ηξόπν απηό
δεκηνπξγνύκε λέεο δηθέο καο εληνιέο. Τν λα γξάθνπκε ηηο εληνιέο νκαδνπνηεκέλεο κέζα ζε κηα
δηαδηθαζία αληί θαηεπζείαλ ζην θέληξν εληνιώλ έρεη έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα: Μπνξνύκε λα ηηο
θαινύκε απιά κε ην όλνκά ηνπο ζην θέληξν εληνιώλ όπνηε ηηο ρξεηαδόκαζηε ρσξίο λα
μαλαγξάθνπκε ηηο εληνιέο.

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθαζίαο.
Ζ θαηαζθεπή κηαο δηαδηθαζίαο ζην Byob γίλεηαη σο εμήο.
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Δπηιέγσ ζηελ παιέηα ηελ εληνιή.

Ή παηώληαο δεμί «θιηθ» πάλσ ζηελ πεξηνρή ηνπ «ελαξίνπ» θαη από ην κελνύ πνπ αλνίγεη
επηιέγσ «Γεκηνύξγεζε κηα λέα εληνιή».

Μόιηο ηελ επηιέμσ αλνίγεη ην παξάζπξν γηα ηνλ νξηζκό ηεο εληνιήο-δηαδηθαζίαο πνπ ζέισ λα
θηηάμσ.
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1)Από ην category επηιέγσ ζε πνηα
θαηεγνξία (παιέηα) εληνιώλ ζέισ λα
αλήθεη ε λέα εληνιή πνπ θηηάρλσ.

3)Γξάθσ
ην όλνκα
ηεο λέαο
εληνιήο

2)Δπηιέγσ έλα από ηα ηξία
αλαιόγσο ηη ζπκπεξηθνξά ζέισ λα
έρεη ε εληνιή. Ζ «δηαηαγή »
εθηειεί κηα ζεηξά εληνιώλ αιιά
δελ επηζηξέθεη θάηη. Ο
«ξεπόξηεξ» επηζηξέθεη κηα
νπνηαδήπνηε ηηκή θαη ην
«θαηεγόξεκα» επηζηξέθεη
αιεζήο ή ςεπδήο.

4)Δπηιέγσ αλ ζέισ λα ηζρύεη γηα όιεο
ηηο Μνξθέο ή κόλν γηα απηή.

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ νξηζκό ηνπ ηεηξαγώλνπ ζα επηιέμνπκε ηελ θαηεγνξία
δηόηη ζέινπκε ε λέα καο εληνιή λα αλήθεη ζηελ παιέηα

, ζα είλαη ηύπνπ

δηόηη ζα εθηειείηαη θάηη όηαλ ηελ θαιώ θαη ζα ηελ νλνκάζνπκε square.

33

Μόιηο παηήζσ Δληάμεη αλνίγεη ην παξάζπξν „Δπεμεξγαζηήο εληνιήο‟ γηα λα γξάςσ ηηο εληνιέο
πνπ ζέισ λα εθηεινύληαη όηαλ θαιώ ηελ εληνιή «square».

Δπηθεθαιίδα
δηαδηθαζίαο.

Σέινο , γξάθσ ην κπινθ εληνιώλ πνπ απνηεινύλ ηε δηαδηθαζία «square» ζέξλνληαο απιά ηηο
εληνιέο πνπ ζέισ, όπσο ζα έθαλα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ «ελαξίνπ».
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Παηάσ Δληάμεη θαη έρσ έηνηκε ηε λέα εληνιή «square» ζηελ παιέηα εληνιώλ θίλεζε.

Ζ εληνιή
Καζαξίδεη όια ηα ίρλε ηεο πέλαο θαη ηηο ζηάκπεο ζηε ζθελή.

Ζ εληνιή
εθώλεη ηελ πέλα ηεο κνξθήο, ώζηε λα κελ αθήλεη ίρλνο όηαλ θηλείηαη.

Άξα ην πξόγξακκά κνπ κε ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο εληνιήο γίλεηαη.

Οξίδσ έλα
αξρηθό ζεκείν
γηα λα μεθηλάεη
ην ηεηξάγσλν.
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ΒΗΜΑ 2.2:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν από ηελ αξηζηεξή πιεπξά
Γνθίκαζε λα νξίζεηο ηνλ αιγόξηζκν βήκα-βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νξζνγσλίνπ
ηξηγώλνπ.
Γίλεηαη ε γεσκεηξηθή απεηθόληζε.

Αξρή
Πήγαηλε ζηε ζέζε x=66,y=-80
Πξνρώξα αξηζηεξά 80 βήκαηα
Κηλήζνπ πξνο ηελ ζέζε x=66,y=-160
Πήγαηλε ζηε ζέζε x=66,y=-80
Σέινο

Πξνζνρή, ηηο ζπληεηαγκέλεο ηηο βξίζθνπκε κε καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη καζεκαηηθνύο
ηύπνπο. Μπορείς λα ζθεθηείς κε ποηολ άιιο ηρόπο ζα κπορούζε λα ζτεδηαζηεί έλα ορζογώληο
ηρίγφλο;
Μία πινπνίεζε ζα κπνξνύζε λα είλαη ε παξαθάησ.
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Γεκηνύξγεζε κηα δηαδηθαζία γηα ην αξηζηεξό νξζνγώλην ηξίγσλν κε ην όλνκα «triangle_left»
αθνινπζώληαο ηα βήκαηα πνπ θάλακε γηα ηε δηαδηθαζία «square».
Με ηε βνήζεηα ηεο εληνιήο triangle_left ην πξόγξακκα γίλεηαη:

ΒΗΜΑ 2.3:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν από ηε δεμηά πιεπξά

Γεκηνύξγεζε κία δηαδηθαζία γηα ην νξζνγώλην ηξίγσλν δεμηά κε ην όλνκα «triangle_right».
Μπνξείο λα δώζεηο ηε γεσκεηξηθή απεηθόληζε, ζηε ζπλέρεηα λα νξίζεηο ηνλ αιγόξηζκν βήκαβήκα, κεηά λα ηνλ κεηαηξέςεηο ζε εληνιέο ζην πεξηβάιινλ Byob θαη ηέινο λα θηηάμεηο ηε
δηαδηθαζία ή λα γξάςεηο θαηεπζείαλ ηε δηαδηθαζία.
Ζ γεσκεηξηθή απεηθόληζε είλαη ε αθόινπζε:
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Με ηε βνήζεηα ηεο εληνιήο triangle_right ην πξόγξακκα γίλεηαη:

Γεκηνύξγεζε έλα πξόγξακκα πνπ λα θαιεί ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη λα θαηαζθεπάδεη ηε βάζε
γηα ην θαξάβη.

ΒΗΜΑ 2.4:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν γηα παλί

Γεκηνύξγεζε κηα δηαδηθαζία πνπ λα ζρεδηάδεη έλα ηξίγσλν - ην παλί ηνπ θαξαβηνύ - ην νπνίν λα
μεθηλάεη από ηε ζέζε (x=106, y=-80) - ζην κέζν ηνπ ηεηξαγώλνπ - θαη λα αλεβαίλεη πάλσ 160
βήκαηα, δηπιάζην ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ. Ολόκαζε ηε δηαδηθαζία «triangle_up». Γηα
βνήζεηα κπνξείο λα ζπκβνπιεπηείο ηηο εληνιέο ζηηο δηαδηθαζίεο «triangle_right» θαη
«triangle_left». Πξνζνρή ζηηο ζπληεηαγκέλεο.
Μεηά θαη από απηή ηε δηαδηθαζία ην πξόγξακκα είλαη:
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ΒΗΜΑ 2.5:ρεδηάδσ έλα νξζνγώλην γηα ζεκαία

Γεκηνύξγεζε κηα δηαδηθαζία κε ην όλνκα «rectangular», ε νπνία ζα ζρεδηάδεη έλα νξζνγώλην
πιεπξάο νξηδόληηαο 30 βήκαηα θαη θάζεηεο 20 βήκαηα.

Αθνύ ινηπόλ θηηάμακε ηε δηαδηθαζία

ζέινπκε λα ηελ θαιέζνπκε ζην πξόγξακκά καο

γηα λα θηηάμνπκε ηε ζεκαία ηνπ θαξαβηνύ. Ζ ζεκαία ζέινπκε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή από
ην θαηάξηη (ζπληεηαγκέλεο ζεκείνπ x=106,y=80).
Δπνκέλσο ζην θπξίσο πξόγξακκα πξνζζέηνπκε ηελ εληνιή rectangular θαη έρνπκε:

Σξέρνληαο ην πξόγξακκα γηα ην θαξάβη νινθιεξσκέλν παξαηεξνύκε όηη ε πέλα πεξλάεη πνιιέο
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θνξέο από ηα ίδηα ζεκεία θαη γξάθεη πάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα γξακκή θάλνληάο ηελ πην
έληνλε. Απηό ην πξόβιεκα κπνξνύκε λα ην μεπεξάζνπκε θάλνληαο ρξήζε ησλ εληνιώλ
θαη

.

Μηα ηειηθή κνξθή γηα ην πξόγξακκα θαξάβη ζα κπνξνύζε λα είλαη ε παξαθάησ.

Γηόξζσζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θηηάμακε ώζηε λα κελ γξάθεη ε πέλα πάλσ ζε ήδε
ππάξρνπζα γξακκή.
Αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαξάβη κηθξόηεξν πξέπεη ζε όια ηα ζρήκαηα λα αιιάμνπκε
ην κήθνο πιεπξάο, πξέπεη δειαδή λα επεκβαίλνπκε θάζε θνξά ζηελ εληνιή
γηα λα αιιάμνπκε ην κήθνο ηεο πιεπξάο. Γηα παξάδεηγκα γηα ην ηεηξάγσλν πξέπεη λα θάλνπκε
επεμεξγαζία ηεο δηαδηθαζίαο «square» θάζε θνξά πνπ ζέινπκε δηαθνξεηηθό κήθνο πιεπξάο.
Μπορούκε λα αιιάδοσκε ηο κήθος ηες πιεσράς ηοσ ηεηραγώλοσ από ηο πρόγρακκα θαράβη
τφρίς λα επεκβαίλοσκε ζηε δηαδηθαζία θάζε θορά;
Ζ απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή. ε απηό ζπκβάιινπλ νη παξάκεηξνη.
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,

Ση είλαη παξάκεηξνο;
Η παράκεηρος είλαη κηα κεηαβιεηή ζηελ επηθεθαιίδα ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο «πεξλάκε»
ηηκέο (αξηζκνύο, ιέμεηο, ιίζηεο) ζηε δηαδηθαζία.

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία παξακέηξσλ.
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε παξακέηξνπο πάκε ζηε δηαδηθαζία πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ή πξόθεηηαη
λα θαηαζθεπάζνπκε θαη ζηα (+) πνπ εκθαλίδνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά από ην όλνκά ηεο παηάκε
«θιηθ» γηα λα πξνζζέζνπκε παξάκεηξν.

ηε ζπλέρεηα αλνίγεη ην παξάζπξν γηα λα γξάςνπκε ην όλνκα ηεο θαη λα νξίζνπκε αλ ζα είλαη
θάπνην

δειαδή θάπνηα παξάκεηξνο ή

δειαδή θείκελν πνπ

κπνξείο λα έρεηο ζην όλνκα ηεο εληνιήο (πξνζζέηνληαο ιέμεηο δίπια ζην όλνκά ηεο).
Δπεμήγεζε – Παξάδεηγκα γηα ηε ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
θαη ηνπ
Έζησ όηη ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ εληνιή
Αξρηθά ζα δεκηνπξγήζσ ηελ εληνιή «for» πνπ ζα είλαη ηύπνπ δηαηαγή θαη ζα αλήθεη ζηελ
παιέηα έιεγρνο. Μεηά ζα παηήζσ ην «+»
ζαλ

θαη εηζάγσ ηελ παξάκεηξν «x»

.

Γηα λα εηζάγσ ην «mexri» ζα παηήζσ πάιη ζην «+»
, νπόηε ζα έρσ

θαη ζα επηιέμσ

.

Μπορείς λα οιοθιερώζεης ηελ εληοιή κε βάζε ηα παραπάλφ;
Γηα λα νξίζνπκε πεξηζζόηεξεο επηινγέο γηα ηε παξάκεηξό καο, παηάκε ην βειάθη θαη αλνίγεη έλα
κελνύ επηινγώλ:
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ην κελνύ ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζεηξέο γηα ηνλ ηύπν ησλ παξακέηξσλ. Ζ πξώηε πεξηιακβάλεη
ηύπνπο ηνπ Byob πνπ δελ είλαη δηαδηθαζίεο. Ζ δεύηεξε ηύπνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην Scratch. Ζ
ηξίηε αθνξά ηύπνπο πνπ νξίδνπλ δηαδηθαζίεο ζην Byob θαη ε ηειεπηαία ηύπνπο γηα δηαδηθαζίεο
ρσξίο απνηίκεζε.
Αλαιπηηθά:

 Σν «Αληηθείκελν» αλαθέξεηαη ζην όηη ε εληνιή καο δέρεηαη ηύπν αληηθεηκέλνπ, γηα
παξάδεηγκα

ή

όπνπ ην «nea» είλαη κηα εληνιή νξηζκέλε

.

 Σν «Κείκελν» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δέρεηαη νπνηαδήπνηε εληνιή γηα εηζαγσγή θεηκέλνπ
 Ζ «Λίζηα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρνπκε ιίζηα ζαλ παξάκεηξν.
 Ο ηύπνο «Αξηζκόο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε σο παξάκεηξν αξηζκό - καο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα δώζνπκε θαη πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ή όρη.

 Ζ «Γξακκή δηαηαγώλ» θαη ε «Δζνρή δηαηαγώλ» ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εηζάγνπκε
δηαδηθαζίεο ζαλ παξάκεηξν. Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ησλ εληνιώλ

θαη

γηα λα πάξνπκε ηα ζηνηρεία από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπκε ζαλ
παξάκεηξν.

 Οη «Γεληθνύ ηύπνπ», «Ρεπόξηεξ» θαη «Γεληθνύ ρσξίο απνηίκεζε» ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
λα είλαη ε παξάκεηξνο ηύπνπ ξεπόξηεξ.

 Ζ «Λνγηθή ηηκή», ην «Καηεγόξεκα» θαη ε «Λνγηθή ρσξίο απνηίκεζε» ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα λα είλαη ε παξάκεηξνο ηύπνπ θαηεγνξήκαηνο.
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Γηα ηε δηαδηθαζία «square» νξίδσ κηα παξάκεηξν steps πνπ είλαη ν αξηζκόο ησλ βεκάησλ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ζα ζρεδηαζηεί ην ηεηξάγσλν.

Ζ δηαδηθαζία «square» γίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή παξακέηξνπ

.

Ζ αξρηθή ινηπόλ δηαδηθαζία square κεηά ηελ εηζαγσγή παξακέηξνπ γίλεηαη σο αθνινύζσο.

Σν
δεκηνπξγείηαη κε θιηθ
πάλσ ζην αξρηθό θαη
κεηά ην «ζύξνπκε»
ζηελ εληνιή πνπ
ζέινπκε.

Ζ εληνιή κεηά ηελ εηζαγσγή παξακέηξνπ έγηλε

όπνπ κέζα ζην θελό δίλνπκε ην κήθνο

πνπ ζέινπκε λα έρεη ε πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ, όηαλ θαινύκε ηελ εληνιή (δηαδηθαζία) square.
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Δθηέιεζε ην πξόγξακκα θαξάβη κε ηελ λέα εληνιή «square». Ση παξαηεξείο;
Γηα λα δνπιέςεη ινηπόλ ζσζηά ην πξόγξακκά καο πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο
ώζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαδόκαζηε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην κήθνο
θαη γηα λα έρνπκε πάληα ηηο ζσζηέο ζπληεηαγκέλεο .

Γνθίκαζε λα θηηάμεηο κία δηαδηθαζία «triangle» πνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηηο
«triangle_left», «triangle_right» θαη «triangle_up» κε ηε βνήζεηα παξακέηξσλ θαη
ππνιόγηζε όια ηα ζεκεία κε βάζε ην αξρηθό (x=66,y=-80).

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο «triangle» γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηγώλνπ.
Παξαηεξνύκε ηηο ηξεηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπκε θηηάμεη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηξηγώλσλ.

Παξαηεξώ όηη νη δηαδηθαζίεο
απηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ
θαηεύζπλζε, ηα βήκαηα, ηηο
αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη
ηηο ηειηθέο ζπληεηαγκέλεο νη
νπνίεο κπνξνύλ κε ηε
βνήζεηα ησλ καζεκαηηθώλ λα
ππνινγηζηνύλ από ηηο
αξρηθέο.
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Φηηάρλσ ινηπόλ κηα λέα δηαδηθαζία «triangle» ε νπνία έρεη σο παξακέηξνπο ηελ θαηεύζπλζε
(direction), ηα βήκαηα (steps) θαη ηηο ηειηθέο ζπληεηαγκέλεο (x, y).

Δπνκέλσο, ην αξρηθό πξόγξακκα αιιάδεη. Έρσ κηα εληνιή αληί γηα ηξεηο θαη όιεο ηηο
ζπληεηαγκέλεο ππνινγηζκέλεο ζπλαξηήζεη ησλ αξρηθώλ (x=66,y=-80) θαη ηνπ κήθνπο (steps).
ηελ παξαθάησ εηθόλα ε παξάκεηξνο step έρεη ηελ ηηκή 70.
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Αξηζηεξό ηξίγσλν.

Γεμηό ηξίγσλν.

Πάλσ ηξίγσλν γηα παλί
ην νπνίν ζέισ ζηε κέζε
ηνπ ηεηξαγώλνπ θαη κε
κήθνο 2 θνξέο ην
αξρηθό.

Ζ ζεκαία ζηελ θνξπθή από
ην θαηάξηη.
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Γνθίκαζε ην παξαπάλσ πξόγξακκα λα ην θάλεηο κηα δηαδηθαζία κε ην όλνκα
«karavi» πνπ λα έρεη σο παξακέηξνπο ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ην ρξώκα γηα
θάζε θνκκάηη ηνπ πινίνπ.

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο «Karavi».

Οξίδσ δύν παξακέηξνπο ηηο x θαη y ηύπνπ αξηζκόο ζηηο νπνίεο δίλσ θαη αξρηθή ηηκή.

Οξίδσ αθόκα ηξεηο παξακέηξνπο ηηο color1, color2, color3 νη νπνίεο είλαη ηύπνπ
γηα λα κπνξέζνπκε λα εηζάγνπκε

ηα ρξώκαηα πνπ

ζέινπκε ρσξίο λα εηζάγνπκε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο ζηε δηαδηθαζία αιιά από ηελ εληνιή
εμσηεξηθά.

Η εληνιή
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παίξλεη σο είζνδν κία εληνιή ηύπνπ δηαηαγήο θαη ηελ εθηειεί.

Σειηθά ε εληνιή θαξάβη έρεη ηελ κνξθή

, παίξλεη σο παξακέηξνπο ηηο αξρηθέο

ζπληεηαγκέλεο θαη ηα ηξία ρξώκαηα, έλα γηα ηε βάζε ηνπ θαξαβηνύ, έλα γηα ην παλί θαη έλα γηα ηε
ζεκαία.

Πεξλώληαο ινηπόλ ηηο επηζπκεηέο παξακέηξνπο έρσ

.

Σν κπινθ εληνιώλ γηα ηε δηαδηθαζία karavi κεηά θαη ηελ εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ γίλεηαη:
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Καη ην απνηέιεζκα πνπ έρνπκε είλαη :

Γξαζηεξηόηεηα 3: ρεδίαζε δέληξσλ
θνπόο καο ζε απηό ην βήκα είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε κία εληνιή πνπ όηαλ ηελ θαινύκε λα
ζρεδηάδεη έλα δέληξν. Σελ εληνιή απηή ζα κπνξνύκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα
ζρεδηάζνπκε όζα δέληξα επηζπκνύκε.

Γεκηνύξγεζε κηα δηαδηθαζία γηα ην ζρεδηαζκό ελόο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ. Ολόκαζέ ηελ
«triangle2» θαη όξηζε λα παίξλεη σο παξάκεηξν ην κήθνο ηεο πιεπξάο «steps».

49

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο δέληξνπ «trees».

Αθνύ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ηελ εληνιή

, θαηαζθεπάδνπκε κία δηαδηθαζία «trees»

πνπ ζα παίξλεη σο παξάκεηξν ηηο ζπληεηαγκέλεο (x,y). Μέζα ζε απηή θαινύκε ηελ εληνιή
ε νπνία ζέινπκε λα ζρεδηάδεη ην ηξίγσλν ζηε ζέζε x,y (αξρηθό ζεκείν: x=-228,y=61)
κε θνξά πξνο ηα δεμηά. Ζ λέα δηαδηθαζία είλαη:

ηε ζπλέρεηα ζην κέζν ηεο πιεπξάο ηνπ ηξηγώλνπ ζρεδίαζε κηα γξακκή κε θνξά πξνο ηα θάησ
θαη κήθνο ην κηζό ηεο πιεπξάο γηα λα είλαη ν θνξκόο ηνπ δέληξνπ θαη όξηζε ην ρξώκα ηεο πέλαο
λα είλαη πξάζηλν.

Μεηαβιεηέο
Οη κεηαβιεηές είλαη ζπκβνιηθά νλόκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζέζεηο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή. Σηηο
ζέζεηο απηέο, απνζεθεύνληαη δηάθνξεο ηηκέο όπσο ν αξηζκόο ησλ βεκάησλ ηεο πιεπξάο ηνπ
ηεηξαγώλνπ.

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία κεηαβιεηώλ .
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηο κηα κεηαβιεηή επηιέγεηο ηελ εληνιή από ηελ παιέηα

.

Δκθαλίδεηαη, ην παξαθάησ παξάζπξν όπνπ δίλνπκε έλα όλνκα ζηε κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε.

Ζ επηινγή Γηα όιεο ηηο κνξθέο (θνηλή) ζεκαίλεη όηη ε κεηαβιεηή ζα είλαη νξαηή από όια ηα
αληηθείκελα.
Ζ επηινγή Μόλν γηα απηή ηε κνξθή ζεκαίλεη όηη ε κεηαβιεηή ζα είλαη νξαηή κόλν από ην
επηιεγκέλν αληηθείκελν.

Με ηε βνήζεηα ηεο εληνιήο

δεκηνπξγνύκε κεηαβιεηέο ζηηο

δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ηνπηθέο δειαδή είλαη νξαηέο κόλν από ηε δηαδηθαζία απηή θαη από θακία
άιιε δηαδηθαζία νύηε από ην θπξίσο πξόγξακκα.

Η εληνιή
Καζνξίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο.

Η εληνιή
Μεηαβάιιεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θαηά ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα.

51

Γνθίκαζε λα εηζάγεηο κηα κεηαβιεηή «base» ζηε δηαδηθαζία, ε νπνία λα απνζεθεύεη
ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ ηξηγώλνπ, όξηζέ ηελ θαη ρξεζηκνπνίεζέ ηελ όπνπ
ρξεηάδεηαη κέζα ζηε δηαδηθαζία.
Ζ δηαδηθαζία «trees» γίλεηαη σο εμήο:

Γεκηνύξγεζε έλα πξόγξακκα πνπ λα ζρεδηάδεη 6 δέληξα ζηε ζεηξά κε ηε βνήζεηα ηεο εληνιήο
.

Γξαζηεξηόηεηα 4: ρεδίαζε αλεκόκπινο
ην βήκα απηό ζα ζρεδηάζνπκε ηνλ αλεκόκπιν.

52

Γεκηνύξγεζε κηα εληνιή (δηαδηθαζία) κε ην όλνκα «anemomylos» πνπ ζα παίξλεη σο παξάκεηξν
ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ζα εθηειεί ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν. Οδεγία: ζηε λέα απηή εληνιή
κπνξνύκε λα θάλνπκε ρξήζε κηαο εληνιήο πνπ έρνπκε ήδε θηηάμεη.
Μπορείς λα βρεης ποηα εληοιή κπορούκε λα τρεζηκοποηήζοσκε; Επίζες, κπορείς λα ζθεθηείς
ζηολ παραθάηφ αιγόρηζκο γηαηί τρεηάδεηαη λα ζηρίυοσκε θάζε θορά 72 κοίρες πρηλ ζτεδηάζοσκε
ηο ηεηράγφλο; Θα κπορούζακε λα ζηρίυοσκε θαη ιηγόηερες κοίρες;

Anemomylos: x0, y0
ΑΡΥΖ
Πήγαηλε ζηε ζέζε x=x0 y=y0.
Κηλήζνπ πξνο ηα δεμηά 40 βήκαηα.
Πήγαηλε ζηε ζέζε x=-24 y=90.
Δπέζηξεςε ζηε ζέζε x=x0 y=y0.
Πήγαηλε ζηε ζέζε x=-24 y=102.
ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο.
Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.
ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο.
Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.
ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο.
Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.
ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο.
Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.
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ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο.
Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.
ΣΔΛΟ
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22. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΗ
ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
(1) Με το SCRATCH μποροφμε εφκολα να ειςάγουμε νζεσ μορφζσ ςτο ςκθνικό μασ.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ
(2) Σο μζγιςτο πλικοσ μορφϊν που μποροφμε να ειςάγουμε είναι πζντε.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ

(3) Μποροφμε να προςκζςουμε εντολζσ ςτο ςενάριο του ςκθνικοφ.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ

(4) Η κάκε μορφι εκτελεί το δικό τθσ ςενάριο εντολϊν.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ
(5) Κάκε μορφι μπορεί να αλλθλεπιδράςει τόςο με κάποια άλλθ μορφι, όςο και με το
ςκθνικό.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ
(6) Η αλλθλεπίδραςθ μίασ μορφισ με μία άλλθ γίνεται είτε μζςω του ιχου, είτε μζςω
ομιλίασ.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ

(7) το SCRATCH υπάρχει θ δυνατότθτα να αυξιςω το μζγεκοσ τθσ μορφισ τόςο
απ’ευκείασ κατά το ςχεδιαςμό, όςο και με τθ χριςθ εντολϊν κατά τθν εκτζλεςθ του
προγράμματοσ.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ
(8) Τπάρχει θ δυνατότθτα να εφαρμοςτοφν εφζ ςτθν εμφάνιςθ των μορφϊν κατά τθν
εκτζλεςθ του προγράμματοσ.
ΩΣΟ ΛΑΘΟ

23.ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ
ΕΡΓΑΙΕ
Ολοκλθρϊςτε τθ δθμιουργία των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ,
παραλλάςςοντασ ςτοιχεία των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων.
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Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH

1. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Δηζαγσγή ζηε δνκή επηινγήο ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ SCRATCH.

2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο.

3. ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΤΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Σν δηδαθηηθό ζελάξην ζρεηίδεηαη άκεζα ηόζν κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..) γηα ηελ Πιεξνθνξηθή όζν θαη κε ηελ δηδαζθαιία −
πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα νινήκεξα
δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα
(ΔΑΔΠ) (ΦΔΚ 1139/ 28-8-2010).
Δπίζεο ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πηινηηθό πξόγξακκα θαη εηδηθόηεξα ζην επηζηεκνληθό
πεδίν Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε νξίδεηαη
ζηνπο βαζηθνύο άμνλεο καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηνπ Π.. γηα ηηο ΣΠΔ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ
ππνινγηζηή (Έλόηεηα: Γηεξεπλώ, αλαθαιύπησ θαη ιύλσ πξνβιήκαηα κε ΣΠΔ). Δηδηθόηεξα,
ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πηινηηθό πξόγξακκα βαζηθόο ζηόρνο ηεο ππνελόηεηαο
«Πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή κνπ (10 ώξεο)» είλαη ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ
κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό κέζα από ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ
νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη καζεηέο ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα
πξνγξακκαηηζκνύ, ρεηξίδνληαη θαη δηεξεπλνύλ έηνηκα πξνγξάκκαηα θαη εηζάγνληαη ζηελ
έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ, έρνληαο σο γεληθό πξνζαλαηνιηζκό ηε κεηάβαζε από ηελ ςεθηαθή
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δσγξαθηθή ζηα πξνγξακκαηηδόκελα πνιπκέζα. Ο εθπαηδεπηηθόο, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηώλ, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξέο εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο ζα πξνθαιείηαη ε
δξάζε αληηθεηκέλσλ ζηε ζθελή ή ζην ρώξν επηζθόπεζεο κε ρξήζε ρεηξηζηεξίσλ
(πιεθηξνιόγην, πνληίθη ). ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνηείλεηαη θαη ην SCRATCH.
Οκνίσο, ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Γεληθνύ θαη ηνπ Σερλνινγηθνύ Λπθείνπ ε εηζαγσγή
ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απνηεινύλ ζηόρν ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο.
Σν καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ πνπ βνεζά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ζηελ νηθνδόκεζε λέαο
γλώζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σν ζελάξην ζα
κπνξνύζε λα δηδαρζεί θαη ζε καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
«Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ».
Σέινο, ζύκθσλα κε ηα παξόληα ΑΠ θαη ∆ΔΠΠ Πιεξνθνξηθήο ην παξόλ δηδαθηηθό
ζελάξην κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ. Θα
κπνξνύζε όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί ελδερνκέλσο κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηα καζήκαηα
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινίπσλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ.
ύκθσλα κε ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο πνπ εθαξκόζηεθε πέξζη πηινηηθά ζε
κεξηθά ζρνιεία θαη από ηελ θεηηλή ρξνληά εθαξκόδεηαη ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο, ν
άμνλαο καζεζηαθώλ ζηόρσλ «πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή» ππάξρεη ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαη
αλάκεζα ζην πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό ππάξρεη ην SCRATCH, νπόηε ην παξόλ
δηδαθηηθό ζελάξην ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε κία από
ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.
Σν SCRATCH είλαη κία λέα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία κπνξνύλ νη καζεηέο λα
θηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαδξαζηηθέο ηζηνξίεο, ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα εύθνια θαη γξήγνξα,
ελώ παξάιιεια ζα εμνηθεηώλνληαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Σν
SCRATCH ζπγθεληξώλεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηελ εηζαγσγή θαη εκβάζπλζε ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ζπγθξηηηθά κε άιια πεξηβάιινληα. Δηδηθόηεξα, δηαζέηεη γξαθηθή γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ, απνηξέπεη ηα ζπληαθηηθά ιάζε, επηηξέπεη κεξηθή θαη άκεζε εθηέιεζε,
πηνζεηεί ην ζθελνζεηηθό ππόδεηγκα γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ππνζηεξίδεη
ηαπηόρξνλν πξνγξακκαηηζκό, θ.α. Με απηή ηε πιαηθόξκα πξνγξακκαηηζκνύ θαη απηόλ ηνλ
ηξόπν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο
θαη ππνινγηζηηθέο ηδέεο, ελώ παξάιιεια θαηαλννύλ θαιύηεξα ηε γεληθή δηαδηθαζία ηνπ
ζρεδηαζκνύ αιγνξίζκσλ. Παξάιιεια αλαπηύζζεηαη ε αλαιπηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ θαη
θαιιηεξγείηαη ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο.
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4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Οη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ σο ζηόρν κέζσ πεηξακαηηζκνύ θαη πξνζνκνηώζεσλ ηελ ζύλδεζε
θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ ελλνηώλ θαη ηελ δηαηύπσζε ππνζέζεσλ θαη
πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα, ζηόρνο είλαη

•

νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη ν θόζκνο γύξσ καο είλαη γεκάηνο επηινγέο νη
νπνίεο εμαξηώληαη από δηάθνξεο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, «Αλ είλαη
ζαββαηνθύξηαθν ηόηε μεθνπξαδόκαζηε αιιηώο πάκε ζρνιείν».

•

νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη νη δνκέο επηινγήο ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ζέινπκε
λα εθηειέζνπκε θάηη ππό ζπλζήθε.

•

νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Αλ….ηόηε ...» λα πξνζδηνξίδνπλ
ηελ ζπλζήθε ε νπνία πξέπεη λα ηζρύεη γηα λα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο θαη πνηεο
είλαη απηέο νη εληνιέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ππό ζπλζήθε. Παξόκνηα, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ «Αλ….ηόηε .. αιιηώο….».

•

νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ πνηα block ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ
SCRATCH αληηζηνηρνύλ ζηηο δνκέο επηινγήο.

•

νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ πόηε κία ζπλζήθε είλαη αιεζήο θαη πόηε
είλαη ςεπδήο.

Οη θνηλσληθνί ζηόρνη γηα ηνπο καζεηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ
δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηδεώλ ηνπο, ώζηε ε γλώζε λα απνθηήζεη έλαλ δηππνθεηκεληθό
ραξαθηήξα.
Πξνεγνύκελεο γλώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ρξήζε/νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ζηηο βαζηθέο
πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο ησλ δνκώλ επηινγήο:

•

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH. Δίλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηηο έλλνηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ δηέπνπλ
απηά θαζώο θαη κε ηνλ ηξόπν ελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ
αληηθεηκέλσλ απηώλ όηαλ ζπκβαίλνπλ νξηζκέλα γεγνλόηα.

•

Οη καζεηέο, από ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο, θαηέρνπλ ηελ έλλνηα ηεο δνκήο
ηεο αθνινπζίαο θαη είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ απιά πξνγξάκκαηα ζε
SCRATCH.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή νξγάλσζε καζεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε
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δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηε Γ‟ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γνκή
Δπηινγήο, ζην κάζεκα «Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκόο» ζε 4 δηδαθηηθέο ώξεο.
Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα δνκήζνπλ
έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ, θαζώο δεκηνπξγνύλ «έξγα» (δειαδή
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα) ζηα εκπιέθνληαη θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ δηάηαμε ηεο
δηεπαθήο ρξήζηε, κε πξνεμάξρνπζα ηελ παιέηα εληνιώλ ηεο θαη ηελ θεληξηθή πεξηνρή
ζύληαμεο, πξν(ζ)θαιεί ηνπο ρξήζηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ. Ζ «γιώζζα» ηνπ SCRATCH κε
ηα κπινθ εμαιείθεη ηα ζπληαθηηθά ιάζε, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα επηθεληξσζνύλ ζε
ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα ακέζσο, παξά λα αγσλίδνληαη απιώο γηα λα κεηαγισηηίζνπλ ην
πξόγξακκά ηνπο. Σα ζρήκαηα κπινθ θαη ε νπηηθή αλαηξνθνδόηεζε ελώ ηα ζύξνπκε βνεζά
ην ρξήζηε λα κάζεη πώο λα ζπγθξνηεί ηα πξνγξάκκαηα θαη πώο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηύπνπο
δεδνκέλσλ. Σα κελύκαηα ιάζνπο θαηά ηελ εθηέιεζε απνθεύγνληαη κέζσ εηδηθώλ εληνιώλ.
ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ νξηζκέλεο έλλνηεο όπσο νη δνκέο επηινγήο θαη
εηδηθόηεξα νη εκθσιεπκέλεο δνκέο επηινγήο δελ είλαη θαηαλνεηέο από ηνπο καζεηέο. Καιό ζα
είλαη, κέζα από πεηξακαηηζκνύο, πξνζνκνηώζεηο θαη ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, νη καζεηέο λα
κπνξνύλ λα νηθνδνκνύλ λέεο γλώζεηο πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο θαη λα απνζαθελίδνπλ ηπρόλ
κπεξδεκέλεο έλλνηεο.
Σν παξόλ ζελάξην ζηνρεύεη ζην λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε δνκέο
επηινγήο «Δάλ..» θαη «Δάλ…Αιιηώο». Οη καζεηέο εξγαδόκελνη αηνκηθά ή ζε νκάδεο 2
καζεηώλ θαη θαζνδεγνύκελνη από θύιιν εξγαζίαο, θαινύληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία
αλάιπζεο, ζρεδίαζεο θαη εθηέιεζεο ελόο αιγνξίζκνπ κέζα από ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
γλσξίζνπλ θαη λα εκβαζύλνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δνκήο επηινγήο. Οη καζεηέο θαινύληαη λα
ζπκπιεξώζνπλ έλα θύιιν εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. ηε
δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ, λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, λα ηνπο
θαζνδεγεί ώζηε λα αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη λα ηνπο ελζαξξύλεη
λα ζπλερίζνπλ ηελ δηεξεύλεζε. Ο δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα έρεη εηνηκάζεη ηα πξνγξάκκαηα ηα
νπνία ζα εθηειέζνπλ θαη ζα ηξνπνπνηήζνπλ νη καζεηέο, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα αθηεξώζνπλ
πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ δηεξεύλεζε θαη ιηγόηεξν ζηελ πιεθηξνιόγεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εληνιή «Δάλ» ζην πεξηβάιινλ SCRATCH.
Με ηελ εληνιή “Δάλ…” εθηεινύληαη νξηζκέλεο εληνιέο κόλν εθόζνλ ηζρύεη ε ζπλζήθε. Ζ
ζύληαμή ηεο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα.
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Δηθόλα 2 ύληαμε εληνιήο «Δάλ» ζην SCRATCH
Σν άδεην εμάγσλν πνπ αθνινπζεί ηελ εηηθέηα «εάλ», είλαη ην ζεκείν κέζα ζην νπνίν πξέπεη
λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ειεγρζνύλ πξηλ εθηειεζηνύλ νη εληνιέο πνπ
πεξηέρνληαη κέζα ζηηο δαγθάλεο ηεο “Δάλ…”. Αλ ε ζπλζήθε απνηηκεζεί σο αιεζήο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ καο (δειαδή ηζρύεη), ηόηε ην ζώκα εληνιώλ πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζηελ
“Δάλ…” ζα εθηειεζηεί, αιιηώο αλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο, ηόηε δελ ζα εθηειεζηεί ηίπνηα.
Τπάξρνπλ όκσο θαη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα ειέγμνπκε όρη κία κόλν ζπλζήθε
αιιά πεξηζζόηεξεο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο ινγηθνύο ηειεζηέο “ΚΑΗ” ,”
Ή” , “ΟΥΗ”.
Ο ηειεζηήο ΚΑΗ επηζηξέθεη ηηκή ΑΛΖΘΖ κόλν όηαλ θαη νη δύν ζπλζήθεο έρνπλ ηηκή
ΑΛΖΘΖ.
Ο ηειεζηήο Ή επηζηξέθεη ηηκή ΑΛΖΘΖ όηαλ ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο δύν ζπλζήθεο έρεη
ηηκή ΑΛΖΘΖ.
Ο ηειεζηήο ΟΥΗ επηζηξέθεη ηηκή ΑΛΖΘΖ αλ ε ζπλζήθε έρεη ηηκή ΦΔΤΓΖ θαη ηελ ηηκή
ΦΔΤΓΖ όηαλ ε ζπλζήθε έρεη ηηκή ΑΛΖΘΖ.
Δθηόο από ηελ εληνιή «Δάλ» έρνπκε θαη ηελ εληνιή «Δάλ…αιιηώο». Με ηελ εληνιή “Δάλ …
Αιιηώο” εθηεινύληαη θάπνηεο εληνιέο όηαλ ε ζπλζήθε είλαη ΑΛΖΘΖ θαη θάπνηεο άιιεο
εληνιέο όηαλ ε ζπλζήθε είλαη ΦΔΤΓΖ. Ζ ζύληαμή ηεο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα.

Σν άδεην εμάγσλν πνπ αθνινπζεί ηελ εηηθέηα «εάλ», είλαη ην ζεκείν κέζα ζην νπνίν πξέπεη
λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ειεγρζνύλ πξηλ εθηειεζηνύλ νη εληνιέο πνπ
πεξηέρνληαη κέζα ζηηο δαγθάλεο ηεο “Δάλ … Αιιηώο”. Αλ ε ζπλζήθε απνηηκεζεί σο αιεζήο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ καο (δειαδή αλ ηζρύεη), ηόηε ζα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο ηνπ
“ώκαηνο εληνιώλ Α”, αιιηώο αλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο, ηόηε ζα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο
ηνπ “ώκαηνο εληνιώλ Β”.
ηνλ επόκελν θώδηθα όηαλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθνύ αγγίδεη ηελ γάηα, ηόηε ε γάηα αιιάδεη ηελ
ελδπκαζία ηεο ζε ελδπκαζία2 αιιηώο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο ελδπκαζία πνπ ήηαλ ε
ελδπκαζία1.
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Οη δνκέο επηινγήο κπνξνύλ όκσο λα είλαη θαη εκθσιεπκέλεο, δειαδή λα πεξηέρεηαη ε κία
κέζα ζηελ άιιε. Πξόθεηηαη γηα κία πνιύπινθε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα εζηηάζνπκε ζην
Φύιιν Δξγαζίαο 3.

6. ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ –
ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πηνζεηνύκε ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Papert:
«Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα
νηθνδνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Σν ζελάξην είλαη ζεκειησκέλν ζηελ ζεσξία κάζεζεο ηνπ
επνηθνδνκεηηζκνύ δηόηη ν καζεηήο ρηίδεη ηελ γλώζε ηνπ αληρλεύνληαο, δηεξεπλώληαο θαη
αιιειεπηδξώληαο νπηηθά κε ηηο εληνιέο πνπ αθνξνύλ ηε δνκή επηινγήο ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ SCRATCH δεκηνπξγώληαο απιά πξνγξάκκαηα.

7. ΧΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΕΝΑΡΙΟ («προςτιθζμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλήματα)
Γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ καο ζα ρξεηαζηεί έλα εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο πνπ λα έρεη
εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό SCRATCH. Δπίζεο θαιό ζα είλαη λα ππάξρεη έλαο video
projector γηα λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα παξνπζηάδεη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα ρξεηαζηνύλ λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαζώο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ
SCRATCH.

8. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΣΟ
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Ζ δνκή επηινγήο είλαη έλα αξθεηά δύζθνιν θεθάιαην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ αλ θαη δελ
απνηειεί ην δπζθνιόηεξν. ρεηηθά κε δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο
γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Ζ δεκηνπξγία ελόο ζρεδίνπ επηινγήο πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο κεηαβιεηήο πνπ
ππόθεηηαη ηελ αιιαγή ηηκήο θαη ηεο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδεη εάλ ν θώδηθαο κεηά ηε ζπλζήθε
ζα εθηειεζηεί ή όρη.
Οη ζρεηηθέο δπζθνιίεο αθνξνύλ:

Αδσλακία γελίθεσζες. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάμε
λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο κία ιίζηα ζπλερόκελσλ εληνιώλ
«Εάλ» αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ κία εκθσιεπκέλε εληνιή επηινγήο.
Αλεπαρθή λοεηά κοληέια. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δηαζέηνπλ αλεπαξθή
κνληέια γηα ηηο δνκέο επηινγήο, θπξίσο γηα ηηο εκθσιεπκέλεο. Δπηπιένλ,
κεξηθέο θνξέο ηα ιάζε ζηα λνεηά κνληέια, ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηώλ
είλαη αλεπαίζζεηα θαη δύζθνια λα εληνπηζηνύλ.
Αδσλακία εληοπηζκού ηες ζεηράς εληοιώλ. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δελ
αληηιακβάλνληαη ζε κία πνιύπινθε ζεηξά θώδηθα πνηα εληνιή επηινγήο
(εκθσιεπκέλε ή όρη) ζα πξέπεη λα κπεη αξρηθά θαη πνηεο ζηε ζπλέρεηα ώζηε λα
θαιύπηνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο.

9. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΣΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ εθηηκάηαη όηη δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε
ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ – Λνγηζκηθνύ (SCRATCH). πλεπώο δελ ζα
ππάξμνπλ πξνβιήκαηα εθθίλεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ην
κάζεκα (δηδαθηηθόο ζόξπβνο). Δπίζεο ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην δελ ζα αλαηξαπεί δηόηη ηα
θύιια εξγαζίαο είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη νδεγνύλ ην καζεηή βήκα – βήκα ζηελ νκαιή
εμνηθείσζε ηνπ κε ην ινγηζκηθό.

10.ΧΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Πεγέο εθκάζεζεο
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Βηβιίν γηα ηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ κε ην SCRATCH
Γλσξηκία κε ην SCRATCH
Οδεγόο γηα ην SCRATCH
Άξζξα γηα ην SCRATCH ζηα λέα
Free tool offers 'easy' coding
A Programming Language Like Playing With Blocks
With simplified code, programming becomes child's play
Αθαδεκατθά έξγα γηα ην SCRATCH ή αλαθεξόκελα ζε απηό
Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., and Resnick, M.
(2004). SCRATCH: A Sneak Preview. Second International Conference on
Creating, Connecting, and Collaborating through Computing. Kyoto, Japan,
pp. 104-109.
Resnick, M., Kafai, Y., Maloney, J., Rusk, N., Burd, L., & Silverman, B.
(2003). A Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance
Technological

Fluency

at

After-School

Centers

in

Economically-

Disadvantaged Communities. Proposal to National Science Foundation.
Peppler, K., & Kafai, Y. (2005). Creative coding: The role of art and
programming in the K-12 educational context.
Resnick, M., Maloney, J., & Rusk, N. (2006). SCRATCH and technological
fluency (Powerpoint slide 2.5MB).
Monroy-Hernández, A. and Resnick, M. (2008). Empowering kids to create
and share programmable media. interactions 15, 2 (Mar. 2008), 50-53.
Monroy-Hernández, A. (2009) Designing a website for creative learning. In:
Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 March 2009, Athens,
Greece

11.ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΗ
Βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ζελάξην είλαη θαη‟ αξράο ν θνλζηξνπθηηβηζκόο. Οη
καζεηέο, ζην πεξηβάιινλ SCRATCH ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ινγηζκηθό πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο γλώζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Δξγαδόκελνη ζε νκάδεο
εμάιινπ, όπσο ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξίεο ηνπ Vygotsky, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
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αιιειεπηδξάζνπλ ζε κεγάιν βαζκό κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ
θνηλσληνγλσζηηθέο ζπγθξνύζεηο θαη έηζη λα αλαγθαζηνύλ λα δηαηππώζνπλ ηηο γλώκεο ηνπο,
λα εθθξάζνπλ απόςεηο, λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα δηαθσλήζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ
έηζη θαη λα εθιεπηύλνπλ ηηο αξρηθέε ηνπο αληηιήςεηο. Με ηελ θαηάιιειε δηνξγάλσζε ηνπ
καζήκαηνο, κπνξνύλ αθόκε λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ζπλεξγαηηθή
κάζεζε ππνζηεξηδόκελε από ππνινγηζηή (CSCL – Computer Supported Collaborative
Learning).
Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πηνζεηνύκε ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ
Piaget θαη ηνπ Papert: «Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα
κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Σν ζελάξην είλαη ινηπόλ
ζεκειησκέλν βαζηθά ζηελ ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ θαζώο ν καζεηήο ρηίδεη
ηελ γλώζε ηνπ αληρλεύνληαο, δηεξεπλώληαο θαη αιιειεπηδξώληαο νπηηθά κε ηηο εληνιέο πνπ
αθνξνύλ ηε δνκή επηινγήο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ SCRATCH δεκηνπξγώληαο
απιά πξνγξάκκαηα.

12.ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γε θαίλεηαη λα έρνπκε.

13.ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ – ΕΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΑΗ
Σν κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο ζα
εξγαζηνύλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αλά ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Σν ζελάξην θαίλεηαη λα
είλαη ξεαιηζηηθά πξαγκαηνπνηήζηκν ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν.

14.ΕΠΕΚΣΑΕΙ/ΔΙΑΤΝΔEΕΙ

ΣΩΝ

ΕΝΝΟΙΩΝ

Η

ΣΩΝ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ νη καζεηέο ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα
εξγαζηνύλ κε επόκελα ζελάξηα ζηα νπνία νη εληνιέο επηινγήο είλαη βαζηθέο, πξνθεηκέλνπ ην
ζελάξην ηνπο λα παξνπζηάδεη ελαιιαγέο θαη/ή λα ειέγρεηαη από ην ρξήζηε. Οη δνκέο
επηινγήο, απιέο ή εκθσιεπκέλεο, ζπλδένληαη επίζεο θαη κε ηε ρξήζε ινγηθώλ ηειεζηώλ, ησλ
νπνίσλ ε ρξήζε επεθηείλεηαη θαη ζε άιια πεξηβάιινληα (όπσο είλαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο).
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15.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
Σα Φύιια Δξγαζίαο αθνξά ηελ εθκάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο δνκήο επηινγήο κέζα από ην
πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH.

16.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πξνέξρνληαη θπξίσο κέζα από ην βαζκό επίηεπμεο ησλ
(πξνγξακκαηηζηηθώλ) ζηόρσλ πνπ ζέηεη ην ζελάξην. Δπίζεο, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπο, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνηείλεη ηεζη απηναμηνιόγεζεο (θιεηζηνύ ηύπνπ),
ζηαπξόιεμα, θξππηόιεμα θιπ.
Σν ινγηζκηθό HotPotatoes (θαη άιια αλάινγα, όπσο θαη νξηζκέλεο επηινγέο ηνπ Moodle)
πξνζθέξνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δεκηνπξγία εξσηεκάησλ θιεηζηνύ ηύπνπ.
Kξππηόιεμα, κπνξνύλ εύθνια λα δεκηνπξγεζνύλ αθόκε θαη ζε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν.

17.ΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Θα εμεγεζεί ην ζέκα ησλ παξαλνήζεσλ, απζόξκεησλ αληηιήςεσλ θιπ ησλ καζεηώλ.
Θα δνζνύλ θύιια εξγαζίαο ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ.

18.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1
Δραστηριότητα 1
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 1 έρεη σο ζηόρν ηελ εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο ηεο
δνκήο επηινγήο, δίλνληαο παξαδείγκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη θαη εζείο λα δώζεηε δηθά
ζαο.

Άζθεζε 1
Ο θόζκνο γύξσ καο είλαη γεκάηνο επηινγέο νη νπνίεο εμαξηώληαη από δηάθνξεο ζπλζήθεο. Ζ
ζπλζήθε κπνξεί λα απνηηκεζεί είηε ζε ΑΛΖΘΖ (δειαδή λα ηζρύεη) είηε ζε ΦΔΤΓΖ
(δειαδή λα κελ ηζρύεη).
a. Αλ βξέρεη ηόηε παίξλνπκε νκπξέια.
b. Αλ έρεη ήιην ηόηε θνξάκε θαπέιν.
c. Αλ είλαη ζαββαηνθύξηαθν ηόηε μεθνπξαδόκαζηε αιιηώο πάκε ζρνιείν.
Μπνξείηε λα βξείηε δηθά ζαο παξαδείγκαηα;
…………………..…………………………………….…………………………………………
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……………….….………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Σν ίδην όκσο ηζρύεη θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζηηθό θόζκν ηνπ SCRATCH.
a. Αλ ν ζθύινο αθνπκπήζεη έλα θόθαιν ηόηε ην θόθαιν εμαθαλίδεηαη θαη ν παίθηεο
θεξδίδεη 10 πόληνπο.
b. Αλ ν ήξσαο ηνπ παηρληδηνύ αθνπκπήζεη ην θόθθηλν θιεηδί ηόηε πεγαίλνπκε ζηελ
επόκελε πίζηα.
c. Αλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν ηόηε εμαθαλίδεηαη αιιηώο εκθαλίδεηαη.
Μπνξείηε λα βξείηε δηθά ζαο παξαδείγκαηα; Αλαηξέμηε ζηα έηνηκα projects ηνπ SCRATCH
γηα

λα

πάξεηε

ηδέεο.

Μελ

μεράζεηε

θαη

δεύηεξε

πεξίπησζε

απηήο

ηεο

«Αλ….ηόηε…..αιιηώο…..».
…………………..…………………………………….…………………………………………
……………….….………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Γηεπθξηλίζεηο:
ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηα δύν πξώηα εθηεινύλ
θάπνηεο εληνιέο (γηα παξάδεηγκα “παίξλνπκε νκπξέια”, “θνξάκε θαπέιν” ή “ην θόθαιν
εμαθαλίδεηαη θαη ν παίθηεο θεξδίδεη 10 πόληνπο”) κόλν όηαλ κία ζπλζήθε είλαη ΑΛΖΘΖ
(γηα παξάδεηγκα “βξέρεη”, “έρεη ήιην” ή “ν ζθύινο αθνπκπάεη ην θόθαιν”). ηελ πεξίπησζε
πνπ ε ζπλζήθε είλαη ΦΔΤΓΖ (γηα παξάδεηγκα “δελ βξέρεη”) δελ εθηειείηαη θακία εληνιή.
ηα ηειεπηαίν όκσο παξάδεηγκα θαη ησλ δύν πεξηπηώζεσλ ζέινπκε λα εθηεινύληαη θάπνηεο
εληνιέο (γηα παξάδεηγκα “ην αληηθείκελν εμαθαλίδεηαη”) όηαλ ε ζπλζήθε είλαη ΑΛΖΘΖ
(γηα παξάδεηγκα “θάλνπκε θιηθ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν”) θαη θάπνηεο άιιεο εληνιέο (γηα
παξάδεηγκα ην αληηθείκελν εκθαλίδεηαη”) όηαλ ε ζπλζήθε είλαη ΦΔΤΓΖ (γηα παξάδεηγκα
“δελ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν”).

Άζθεζε 2
ηα δηθά ζαο παξαπάλσ παξαδείγκαηα λα πξνζδηνξίζεηε ζηελ πεξίπησζε ηεο «Αλ….ηόηε…»
πνηα είλαη ε ζπλζήθε ε νπνία πξέπεη λα ηζρύεη γηα λα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο θαη πνηεο είλαη
απηέο νη εληνιέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ. Παξόκνηα, ζηελ πεξίπησζε «Αλ….ηόηε…..αιιηώο….».

66

Οδεγίεο
ην SCRATCH γηα ηελ ππό ζπλζήθε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εληνιώλ, κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο παξαθάησ δνκέο επηινγήο από ηελ παιέηα

Δραστηριότητα 2
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 2 απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε εηζαγσγήο θώδηθα γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηεο
δνκήο επηινγήο.

Άζθεζε 1
Γνθηκάζηε λα εηζάγεηε ηνλ παξαθάησ θώδηθα. Παξαηήξεζε όηη ζηνλ θώδηθα απηό, έρνπκε ηε
δνκή επηινγήο «Αλ…. ηόηε», κε

σο ζπλζήθε θαη
σο ζώκα εληνιώλ.

Ζ ζπλζήθε

είλαη ΑΛΖΘΖ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο

παηήζεη ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, δηαθνξεηηθά είλαη ΦΔΤΓΖ.

Μπνξείο λα εμεγήζεηο ηη αθξηβώο θάλεη ν παξαπάλσ θώδηθαο;
…………………..…………………………………….…………………………………………
……………….….………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Άζθεζε 2
ην αθόινπζν ζελάξην έρνπκε δύν αληηθείκελα, ηελ γάηα θαη ην ςάξη. Ζ γάηα θπλεγάεη λα
θάεη ην ςάξη. Κάζε θνξά πνπ ε γάηα ηξώεη ην ςάξη, ηόηε ην ςάξη πξνθαλώο εμαθαλίδεηαη.
Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεηο θώδηθα πνπ λα πινπνηεί έλα κέξνο από ην παξαπάλσ ζελάξην,
απηό ηεο εμαθάληζεο ηνπ ςαξηνύ. Γηα λα ζε βνεζήζσ μεθίλα λα βξεηο ηηο απαληήζεηο από ηηο
παξαθάησ εξσηήζεηο.
1. Πνηα είλαη ε εληνιή, πνπ εθηειείηαη ππό ζπλζήθε;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Με πνην block κεηαθξάδεηαη ε εληνιή απηή ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ
SCRATCH;
…………………………………………………………………………………………
3. Πνηα είλαη ε ζπλζήθε;
…………………………………………………………………………………………
4. Με πνην block κεηαθξάδεηαη ε ζπλζήθε απηή ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ
SCRATCH;
…………………………………………………………………………………………
θέςνπ όηη ζην SCRATCH ηξώσ κπνξεί λα ζεκαίλεη «αγγίδσ έλα αληηθείκελν - θηγνύξα».
5. Γξάςε ην ηειηθό ηκήκα ηνπ θώδηθα απηνύ εδώ. ε πνηα θηγνύξα αληηζηνηρεί ν θώδηθαο
απηόο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….………
Θεώξεζε ην αθόινπζν ζθεληθό θαη ηνλ αληίζηνηρν θώδηθα.
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Δηθόλα 3 θεληθό

Δηθόλα 4 Κώδηθαο

Ο ζπγθξηηηθόο ηειεζηήο ίζν ( = )

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ ηζόηεηα δύν

ηηκώλ. Μεηά ηελ ζύγθξηζε επηζηξέθεηαη θαηάιιειε ηηκή (ΑΛΖΘΖ ή ΦΔΤΓΖ). Μπνξείο
λα εμεγήζεηο ηη αθξηβώο θάλεη ν παξαπάλσ θώδηθαο θαη πσο ζα είλαη ην ζθεληθό κεηά
ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο;
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Μπνξείο λα αλαθέξεηο άιινπο ζπγθξηηηθνύο ηειεζηέο κέζα από ην πξνγξακκαηηζηηθό
πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH;
…………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Δραστηριότητα 3
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 3 απνηειεί κία ηειεπηαία θαη πεξηζζόηεξν απαηηεηηθή δξαζηεξηόηεηα όπνπ
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ζα εμαζθεζείηε ζηελά ζηελ εθηέιεζε εληνιώλ «Δάλ».
Δθηέιεζε ηνλ παξαθάησ θώδηθα έηζη ώζηε όηαλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ γάηα, λα θηλείηαη
ε γάηα θαηά 10 βήκαηα. Παξαηήξεζε όηη πξέπεη λα ηζρύνπλ ηαπηόρξνλα θαη νη δύν ζπλζήθεο:
1.

Ο δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ λα αγγίδεη ηελ γάηα.

2.

Να έρεη παηεζεί ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ

Φηηάμε ηηο δηθέο ζνπ ζπλζήθεο. Υξεζηκνπνίεζε επηπιένλ θαη ζπλδπαζκνύο ινγηθώλ θαη
ζπγθξηηηθώλ ηειεζηώλ.
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεηο έλα θώδηθα πνπ λα ειέγρεη ηελ θίλεζε ηεο γάηαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
1.

Κάζε θνξά πνπ παηηέηαη ην δεμί βέινο, ηόηε ε γάηα ζηξέθεηαη πξνο ηα δεμηά θαη
κεηαθηλείηαη θαηά 10 βήκαηα.

2.

Κάζε θνξά πνπ παηηέηαη ην αξηζηεξό βέινο, ηόηε ε γάηα ζηξέθεηαη πξνο ηα αξηζηεξά
θαη κεηαθηλείηαη θαηά 10 βήκαηα

3.

Κάζε θνξά πνπ παηηέηαη ην θάησ βέινο, ηόηε ε γάηα ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ θαη
κεηαθηλείηαη θαηά 10 βήκαηα

4.

Κάζε θνξά πνπ παηηέηαη ην πάλσ βέινο, ηόηε ε γάηα ζηξέθεηαη πξνο ηα πάλσ θαη
κεηαθηλείηαη θαηά 10 βήκαηα

Γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη κία μερσξηζηή
δνκή επηινγήο “Δάλ…”. Οη εληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηείο είλαη νη εμήο.
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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Βνεζεηηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο καζεηέο:
Θα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ πξώηα από ην λα ρηίδνπλ ηα «Δάλ…». ηε ζπλέρεηα γηα θάζε
«Δάλ…», λα εηζάγνπλ πξώηα ηε ζπλζήθε θαη θαηόπηλ ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο.
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24.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2
Δραστηριότητα 1
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 1 απνζθνπεί ζην λα κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζσζηά έλαλ θώδηθα πνπ αθνξά
ηελ εληνιή «Δάλ…αιιηώο» θαη λα κπνξείηε λα βγάιεηε ζπκπεξάζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο
γξακκέο θώδηθα αιιά θαη γηα ηα γεληθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Άζθεζε 1
Παξαηήξεζε ηνλ θώδηθα θαη απάληεζε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.
Αλ ε αξρηθή ελδπκαζία ηεο γάηαο είλαη ελδπκαζία2, πνηα ζα είλαη ε ηειηθή ηεο κνξθή κεηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα;
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Αλ ε αξρηθή ελδπκαζία ηεο γάηαο είλαη ελδπκαζία1, πνηα ζα είλαη ε ηειηθή ηεο κνξθή κεηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα;
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πξνεγνύκελνπ θώδηθα θαη ηνπ επόκελνπ; Πνύ έγθεηηαη
ε δηαθνξά ηνπο; Μπνξείο λα βξεηο ην ινγηθό ιάζνο; Γηα λα ζε βνεζήζσ απάληεζε ζηηο
παξαθάησ εξσηήζεηο; Αλ ε αξρηθή ελδπκαζία ηεο γάηαο είλαη ελδπκαζία2, πνηα ζα είλαη ε
ηειηθή

ηεο

κνξθή

κεηά

ηελ

εθηέιεζε

ηνπ

θώδηθα;

…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Αλ ε αξρηθή ελδπκαζία ηεο γάηαο είλαη ελδπκαζία1, πνηα ζα είλαη ε ηειηθή ηεο κνξθή κεηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα;
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Δραστηριότητα 2
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 2 πξνρσξάεη πέξα από ηελ θαηαλόεζε ηνπ θώδηθα θαη αζρνιείηαη κε ηελ
δεκηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ.
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Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεηο έλα θώδηθα πνπ λα εμαθαλίδεη ηελ γάηα θάζε θνξά πνπ ν
δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ πεξλά από πάλσ ηεο. Πξόζεμε! ηαλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ δελ είλαη
πάλσ ζηελ γάηα, ηόηε ε γάηα εκθαλίδεηαη θαλνληθά.

Οη εληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηείο είλαη νη εμήο.

Γνθηκάζηε λα πινπνηήζεηε ην ίδην ζελάξην κε ηε δηαθνξά αληί λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα
«Δάλ…Αιιηώο» λα ρξεζηκνπνηήζεηε δύν «Δάλ….».
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
ε πνηα από ηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ν Ζ/Τ εξγάδεηαη πεξηζζόηεξν; Ση έρεηε λα
πξνηείλεηε;
…………………..…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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25.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3
Δραστηριότητα 1
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 1 ζα εζηηάζεη ζηελ εκθσιεπκέλε δνκή επηινγήο.

Άζθεζε 1
Πξνζπάζεζε λα ζπκπιεξώζεηο ηνλ θώδηθα ν νπνίνο θάζε θνξά γηα 4 ζπλερόκελεο
επαλαιήςεηο, δίλεη κηα ηπραία ηηκή από ην 1 κέρξη ην 10 ζηηο δύν κεηαβιεηέο var1 θαη var2
θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ θάλεη ηε ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ησλ δύν απηώλ κεηαβιεηώλ, εκθαλίδεη
ζην ηέινο ηα αληίζηνηρα κελύκαηα.

Βνήζεηα πξνο καζεηέο. ζθέςνπ όηη έρεηο δύν γεληθέο πεξηπηώζεηο:

Απηό πνπ ζνπ κέλεη λα θάλεηο είλαη λα ζπκπιεξώζεηο ηνλ θώδηθα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
κεηαβιεηή var1 δελ είλαη κεγαιύηεξε από ηε κεηαβιεηή var2. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ
va1 < var2 ή var1 = var2. Γεο ην αξρηθά ζαλ έλα κεκνλσκέλν «Δάλ..Αιιηώο..» πνπ ζα ην
ελζσκαηώζεηο ζηε ζπλέρεηα ζην θύξην θώδηθα.

Άζθεζε 2
Πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεηο θώδηθα πνπ ζα ξσηάεη ηνλ ρξήζηε έλαλ αξηζκό θαη,
αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ, ζα ηνπ απαληάεη:
•

Θεηηθόο αξηζκόο αλ ν αξηζκόο πνπ έδσζε είλαη κεγαιύηεξνο από 0,

•

Αξλεηηθόο αξηζκόο αλ είλαη κηθξόηεξνο από 0 θαη
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•

Μεδέλ αλ είλαη 0.

Παξαηήξεζε όηη ν έιεγρνο ηεο απάληεζεο εκπεξηέρεη ηξεηο πεξηπηώζεηο. Άξα ζα ρξεηαζηνύκε
εκθσιεπκέλε δνκή επηινγήο.
……………..…………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………

Δραστηριότητα 2
Άλνημε ην αξρείν game.sb. ην αξρείν απηό ζα πξνζπαζήζεηο λα νινθιεξώζεηο έλα
κηζνηειεησκέλν παηρλίδη ζην νπνίν κία κπάξα πξνζπαζεί λα απνθύγεη ηα ηνπβιάθηα (5 ζηνλ
αξηζκό ζπλνιηθά) πνπ πέθηνπλ ζπλερώο.

Γηα λα ηα θαηαθέξεηο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηο 6 θνκκάηηα θώδηθα. Σν πξώην θνκκάηη ζα
ειέγρεη ηελ θίλεζε ηεο κπάξαο θαη ηα ππόινηπα πνπ είλαη παξόκνηα ηελ θίλεζε από ηα
ηνπβιάθηα. Πξνζπάζεζε λα αλαθαιύςεηο ην ηκήκα ηνπ θώδηθα πνπ ιείπεη από ηα 6 θνκκάηηα
θώδηθα πνπ ειέγρνπλ ηελ θίλεζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ ή λα ηξνπνπνηήζεηο
όπνπ ρξεηάδεηαη ην ήδε ππάξρνλ θνκκάηη θώδηθα.
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Βνήζεηα πξνο καζεηέο.
Παξαζέηνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη
ηηο εληνιέο πνπ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε εμήο:
Σνπβιάθη
1. Κάζε θνξά, ην ηνπβιάθη θηλείηαη πξνο ηα θάησ θαηά 5 βήκαηα.
2. Αλ έλα ηνπβιάθη αθνπκπήζεη ηελ κπάξα ζα πξέπεη λα κεησζεί θαηά
έλα ε κεηαβιεηή counter θαη λα κεηαθηλεζεί ην ηνπβιάθη πίζσ ζε κία
ηπραία ζέζε (-240≤x≤240 θαη y = 180).
3. Αλ ην ηνπβιάθη θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκό (y ≤ -180) ζα πξέπεη
κεηαθηλεζεί ην ηνπβιάθη πάιη πίζσ ζε κία ηπραία ζέζε (-240≤x≤240
θαη y = 180).

Δληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ.

Μπάξα
1. Ζ κεηαθίλεζε ηεο κπάξαο γίλεηαη κε ηα βειάθηα δεμί θαη αξηζηεξό βέινο. Κάζε θνξά πνπ
παηάο ην δεμί βέινο κεηαθηλείηαη ε κπάξα θαηά 5 βήκαηα πξνο ηα δεμηά. Παξόκνηα θαη γηα ην
αξηζηεξό βέινο.
Δληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ.

Ο θώδηθαο ηνπ ζθεληθνύ είλαη ν εμήο:
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Σέινο, πξόζζεζε έλα ηκήκα θώδηθα, ζε απηόλ ηεο κπάξαο πνπ ζα ηεξκαηίδεη ηελ εθηέιεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηξεηήο θηάζεη ζηα -3.
Δληνιέο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ.

26.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΗ
Δδώ κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, θαη εξσηήκαηα γηα ηελ
απηναμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ,
ηαπξόιεμα, \
θξππηόιεμα θιπ

19.ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ
ΕΡΓΑΙΕ


Οινθιεξώζηε ηε κειέηε ησλ θύιισλ εξγαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο καζεηέο.



Γείηε επίζεο κεξηθέο από ηηο πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο
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Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

20.ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα
SCRATCH θαη BYOB.

21.ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο.

22.ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
ΠΟΤΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ

ΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σν δηδαθηηθό ζελάξην ζρεηίδεηαη άκεζα ηόζν κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..) γηα ηελ Πιεξνθνξηθή όζν θαη κε ηελ
δηδαζθαιία − πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ
εηζαρζεί

ζηα νινήκεξα

δεκνηηθά ζρνιεία

πνπ

ιεηηνπξγήζνπλ

κε

Δληαίν

Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ) (ΦΔΚ 1139/ 28-8-2010).
Δπίζεο ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πηινηηθό πξόγξακκα θαη εηδηθόηεξα ζην
επηζηεκνληθό πεδίν Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, νξίδεηαη ζηνπο βαζηθνύο άμνλεο καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηνπ Π.. γηα ηηο
ΣΠΔ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ππνινγηζηή (Έλόηεηα: Γηεξεπλώ, αλαθαιύπησ θαη ιύλσ
πξνβιήκαηα κε ΣΠΔ). Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πηινηηθό
πξόγξακκα βαζηθόο ζηόρνο ηεο ππνελόηεηαο «Πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή κνπ
(10 ώξεο)» είλαη ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό κέζα
από

ηελ

αμηνπνίεζε

πξνγξακκαηηζκνύ.

Οη

δηαζέζηκσλ
καζεηέο

ζε

εθπαηδεπηηθώλ
θαηάιιεια

πεξηβαιιόλησλ

εθπαηδεπηηθά

νπηηθνύ

πεξηβάιινληα

πξνγξακκαηηζκνύ, ρεηξίδνληαη θαη δηεξεπλνύλ έηνηκα πξνγξάκκαηα θαη εηζάγνληαη
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ζηελ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ, έρνληαο σο γεληθό πξνζαλαηνιηζκό ηε κεηάβαζε από
ηελ ςεθηαθή δσγξαθηθή ζηα πξνγξακκαηηδόκελα πνιπκέζα. Ο εθπαηδεπηηθόο,
πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξέο εθαξκνγέο,
ζηηο νπνίεο ζα πξνθαιείηαη ε δξάζε αληηθεηκέλσλ ζηε ζθελή ή ζην ρώξν επηζθόπεζεο
κε ρξήζε ρεηξηζηεξίσλ (πιεθηξνιόγην, πνληίθη ). ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
πξνηείλεηαη θαη ην SCRATCH.
Οκνίσο, ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Γεληθνύ θαη ηνπ Σερλνινγηθνύ Λπθείνπ ε
εηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απνηεινύλ ζηόρν ησλ καζεκάησλ
Πιεξνθνξηθήο. Σν καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ βνεζά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ,
ζηελ νηθνδόκεζε λέαο γλώζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ. Σν ζελάξην ζα κπνξνύζε λα δηδαρζεί θαη ζε καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ».
Σέινο, ζύκθσλα κε ηα παξόληα ΑΠ θαη ∆ΔΠΠ Πιεξνθνξηθήο ην παξόλ δηδαθηηθό
ζελάξην κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ.
ύκθσλα κε ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο πνπ εθαξκόζηεθε πέξζη
πηινηηθά ζε κεξηθά ζρνιεία θαη από ηελ θεηηλή ρξνληά εθαξκόδεηαη ζε όια ηα ζρνιεία
ηεο ρώξαο, ν άμνλαο καζεζηαθώλ ζηόρσλ «πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή» ππάξρεη
ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαη αλάκεζα ζην πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό ππάξρεη ην
SCRATCH, νπόηε ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζην
κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε κία από ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.
Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ SCRATCH έρεη αλαπηύμεη κηα θνηλόηεηα από αξράξηνπο
(αιιά θαη ιηγόηεξν αξράξηνπο) πξνγξακκαηηζηέο, καζεηέο, δαζθάινπο θαη ρνκπίζηεο,
πνπ αιιεινπαξαθηλνύληαη λα αλαπηύμνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη ηηο
πξνγξακκαηηζηηθέο δεμηόηεηεο ηνπο. Σν ζιόγθαλ ηνπ SCRATCH είλαη "Φαληάζνπ •
Φηηάμε • Μνηξάζνπ". Ζ έκθαζε ζην κνίξαζκα είλαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο
παηδαγσγηθήο γηα ην SCRATCH: ηα πξνγξάκκαηα δελ ζεσξνύληαη καύξα θνπηηά,
αιιά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα αλακηρζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ.
Ζ δεκνηηθόηεηα ηνπ SCRATCH ζηελ εθπαίδεπζε νθείιεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ
νπνία κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ πξνγξάκκαηα: νη εληνιέο θαη νη δνκέο δεδνκέλσλ
είλαη απιέο θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά γξακκέλεο ζηελ θαζνκηινπκέλε, θαη ε δνκή
ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί όπσο έλα παδι, κε απνζπώκελα θνκκάηηα
θώδηθα πνπ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη πξνζαξκνζηνύλ καδί.
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τθν ίδια λογικι είναι και το περιβάλλον BYOB (http://byob.berkeley.edu), που
αναπτφχκθκε από το Πανεπιςτιμιο τθσ California, ςτο Berkeley. To BΤΟΒ ι και Snap!
όπωσ λζγεται μπορεί να εκτελεςτεί απ’ ευκείασ online ςτθ διεφκυνςθ
http://snap.berkeley.edu/run,

χωρίσ

να

χρειάηεται

κάποια

προγενζςτερθ

προετοιμαςία ι εγκατάςταςθ όπωσ απαιτεί το Scratch.

23.ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
θνπόο ηνπ ζελαξίνπ είλαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο
γιώζζαο SCRATCH θαη BYOB θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα πξώηα δηθά ηνπο απιά
πξνγξάκκαηα κε ρξήζε ησλ δνκώλ επαλάιεςεο.
ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ είλαη:
Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη
Α. Γλσζηηθνί
Ο καζεηήο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
Να εμεγεί ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε
Να ηεθκεξηώλεη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο δνκήο επαλάιεςεο κέζα ζε έλα
πξόγξακκα
Να πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο «εθηέιεζε εληνιώλ βξόρνπ», «έιεγρνο
ζπλζήθεο», «ηεξκαηηζκόο βξόρνπ»
Να αλαγλσξίδεη κηα αθνινπζία πξνγξακκαηηζηηθώλ εληνιώλ
Να κπνξεί λα αλαιύεη έλα πξόβιεκα ζε επηκέξνπο ελέξγεηεο – δνκέο

Β. Φπρνθηλεηηθνί
Ο καζεηήο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
Να δεκηνπξγεί κηα δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε
Να ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο επαλάιεςεο
Να ειέγρεη ηε κεηαβνιή ησλ κεηαβιεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δνκή
επαλάιεςεο
Να θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο επαλάιεςεο θαη ηελ έμνδν από
ην βξόρν
80

Να ρξεζηκνπνηεί ηηο δνκέο επαλάιεςεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δνκέο ειέγρνπ
Να δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ δνκώλ επαλάιεςεο
Να επηιέγεη ηελ θαηαιιειόηεξε δνκή επαλάιεςεο γηα θάζε πεξίπησζε
Να κεηαηξέπεη κηα επαλαιακβαλόκελε αθνινπζία εληνιώλ ζε επαλαιεπηηθή
δνκή
Να αλαπαξηζηά ηα θξπθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε
κηαο επαλάιεςεο
Γ. πλαηζζεκαηηθνί
Ο καζεηήο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
Να εθηηκήζεη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ δνκώλ επαλάιεςεο
Να πηνζεηήζεη ηνλ αιγνξηζκηθό ηξόπν ζθέςεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ινγηθή
ρξήζεο ησλ δνκώλ επαλάιεςεο ζηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ, αιιά θαη γεληθόηεξα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο.

24.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή νξγάλσζε καζεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηε Γ‟ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
Γνκή Δπαλάιεςεο, ζην κάζεκα «Γνκεκέλνο Πξνγξακκηηζκόο» ζε 4 δηδαθηηθέο
Σν πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH θαη BYOB πξνζπαζνύλ λα
βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα δνκήζνπλ έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ππνινγηζηώλ, θαζώο δεκηνπξγνύλ έξγα όπνπ εκπιέθνληαη θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
Ζ δηάηαμε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, κε πξνεμάξρνπζα ηελ παιέηα εληνιώλ ηεο θαη ηελ
θεληξηθή πεξηνρή ζύληαμεο, πξν(ζ)θαιεί ηνπο ρξήζηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ. Ζ
«γιώζζα» ηνπ SCRATCH θαη ηνπ BYOB κε ηα κπινθ εμαιείθεη ηα ζπληαθηηθά ιάζε,
επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα επηθεληξσζνύλ ζε ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα ακέζσο,
παξά λα αγσλίδνληαη απιώο γηα λα κεηαγισηηίζνπλ ην πξόγξακκά ηνπο. Σα ζρήκαηα
κπινθ θαη ε νπηηθή αλαηξνθνδόηεζε ελώ ηα ζύξνπκε βνεζά ην ρξήζηε λα κάζεη πώο
λα ζπγθξνηεί ηα πξνγξάκκαηα θαη πώο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ. Σα
κελύκαηα ιάζνπο θαηά ηελ εθηέιεζε απνθεύγνληαη κέζσ εηδηθώλ εληνιώλ.
Ο εθπαηδεπηηθόο αξρηθά ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ πξηλ ηελ
εθθίλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θάζε νκάδα ζα ζπληάμεη μερσξηζηά ην ίδην
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πξόγξακκα. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζεη ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζελάξην δείρλνληαο ηηο δηεπαθέο ηνπ θαη πεξηγξάθνληαο
ζεσξεηηθά ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ρξήζηεο ηνπ θαη ηνπο ηξόπνπο πινήγεζεο ζην
πεξηβάιινλ.
Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κία αλαθεθαιαίσζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ησλ βαζηθώλ
ελλνηώλ ησλ δνκώλ επαλάιεςεο ώζηε λα ηηο ζπκεζνύλ όινη νη καζεηέο θαη λα ιπζνύλ
ηπρόλ απνξίεο πξηλ μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ αθνξνύλ:
ηηο βαζηθέο εληνιέο θίλεζεο ηνπ SCRATCH/BYOB
ηηο εληνιέο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ
ηελ δηακόξθσζε ηνπ ζθεληθνύ
ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθώλ
ηελ εηζαγσγή λέσλ ελδπκαζηώλ.
ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην έξγν πνπ ζα αλαηεζεί ζηηο νκάδεο αλαιπηηθά θαη θαηά
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε ελδερόκελα
πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ή απνξίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε
ηνπ SCRATCH θαη ηνπ BYOB θαζώο θαη ηε ζύληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

25.ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ –
ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί πεηξακαηηζκόο κε ηα ζηνηρεία ηνπ
πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ αθνξνύλ ηε δνκή επαλάιεςεο κε ελεξγεηηθή
ζπλεξγαηηθή ζπκκεηνρή. Οη καζεηέο πνπ απνηεινύλ κία νκάδα αλαιακβάλνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο θαη εξγάδνληαη αλά δύν ζηνλ ίδην ππνινγηζηή. Ο έλαο
ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή, ελώ ν άιινο επηβιέπεη ηελ εξγαζία θαη παξεκβαίλεη
ζπλέρεηα. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελαιιάζζνπλ ηνπο ξόινπο απηνύο. Απηή ε
πξνζέγγηζε εξγαζίαο θαηά δεύγε πξνηείλεηαη από ζύγρξνλεο κεζνδνινγίεο όπσο ην
Extreme Programming (XP).
ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πηνζεηνύκε ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ Piaget θαη ηνπ
Papert: «Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα κπνξέζνπλ
νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Σν ζελάξην είλαη ζεκειησκέλν ζηελ
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ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ δηόηη ν καζεηήο ρηίδεη ηελ γλώζε ηνπ
αληρλεύνληαο, δηεξεπλώληαο θαη αιιειεπηδξώληαο νπηηθά κε ηηο εληνιέο πνπ αθνξνύλ
ηε δνκή επαλάιεςεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ SCRATCH/BYOB
δεκηνπξγώληαο απιά πξνγξάκκαηα.

26.ΧΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΕΝΑΡΙΟ («προςτιθζμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλήματα)
Γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ καο ζα ρξεηαζηεί έλα εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο πνπ
λα έρεη εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό SCRATCH. Δπίζεο θαιό ζα είλαη λα ππάξρεη έλαw
video projector γηα λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα παξνπζηάδεη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα ρξεηαζηνύλ λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαζώο θαη ην
πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH. To BYOB βξίζθεηαη online (http://byob.berkeley.edu)
θαη δελ απαηηεί εγθαηάζηαζε.

27.ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΣΟ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Δίλαη γλσζηό όηη νη δνκέο επαλάιεςεο είλαη έλα από ηα δπζθνιόηεξα θεθάιαηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ. ρεηηθά κε δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο
γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Ζ δεκηνπξγία ελόο επαλαιεπηηθνύ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ
βαζηθώλ ελεξγεηώλ νη νπνίεο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηεο ζπλζήθεο πνπ
θαζνξίδεη ηνλ ηεξκαηηζκό ή ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάιεςεο.
πλεπώο, ηξεηο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ελόο βξόρνπ:
Αξρηθνπνίεζε: θαζνξηζκόο ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεηαβιεηώλ.
Δλεκέξσζε: δεκηνπξγία θαη εθθνξά ησλ αλαιινίσησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ
κηα επαλαιεπηηθή δνκή (loop invariant).
Έιεγρνο: πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνύ θαη ηεο ζέζεο ηεο ζην
βξόρν.
Οη ζρεηηθέο δπζθνιίεο αθνξνύλ:
Αδσλακία γελίθεσζες. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάμε
λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο κία ιίζηα επαλαιακβαλόκελσλ
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εηλνιώλ αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα βξόρν.
Αλεπαρθή λοεηά κοληέια. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δηαζέηνπλ αλεπαξθή
κνληέια γηα ηηο επαλαιεπηηθέο δνκέο. Δπηπιένλ, κεξηθέο θνξέο ηα ιάζε ζηα
λνεηά κνληέια, ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηώλ είλαη αλεπαίζζεηα θαη
δύζθνια λα εληνπηζηνύλ.
Οη αλαιιοίφηες ζτέζεης ποσ δηέποσλ κία επαλαιεπηηθή δοκή (Loop
invariant). Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δπζθνιεύνληαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ
ηκήκαηνο ελεκέξσζεο ελόο βξόρνπ (loop invariant) πνπ απνηειεί ζεκαληηθό
ζπζηαηηθό ηνπ. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο βαζίδνπλ ηα κνληέια ησλ
βξόρσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε κίαο αιιεινπρίαο ελεξγεηώλ (δπλακηθό κνληέιν)
θαη όρη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αλαιινίσησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ
κεηαβιεηώλ (ζηαηηθό κνληέιν). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά νλόκαηα
ζε θάζε βήκα ηεο επαλάιεςεο γηα ηε ζεκαηνδόηεζε κηαο κεηαβιεηήο κε
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία (functional variable) θαη δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
πξνζδηνξίδνπλ απζόξκεηα κία ζπλζήθε εμόδνπ.
Γπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο δνκήο:
Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο επαλαιεπηηθήο δνκήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
πξόβιεκα είλαη αξθεηά δύζθνιε. Αθόκα θαη καζεηέο κε εκπεηξία ζπλαληνύλ
δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε ζύλζεησλ επαλαιεπηηθώλ δνκώλ.
Οη καζεηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζηξαηεγηθή bottom-exit, δειαδή ηε
δνκή Αρτή_επαλάιευες…κέτρης_όηοσ.
Οη καζεηέο δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν κε ζρέδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε
ζηξαηεγηθή «έιεγρνο ηηκήο κεηαβιεηήο/επεμεξγαζία κεηαβιεηήο» παξά ζηε
ζηξαηεγηθή «επεμεξγαζία/έιεγρνο».
Ο κεγαιύηεξνο βαζκόο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δνκή Όζο…επαλάιαβε,
ζε ζρέζε κε ηε δνκή Αρτή_επαλάιευες…κέτρης_όηοσ, από ηνπο αξράξηνοζ
πξνγξακκαηηζηέο ίζσο λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία αλαπαξάζηαζεο θαη
εθθνξάο κίαο ζπλζήθεο γηα έλα αληηθείκελν ην νπνίν αθόκα δελ έρνπλ
επεμεξγαζηεί.
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28.ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΣΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ εθηηκάηαη όηη δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ – Λνγηζκηθνύ (SCRATCH/BYOB).
πλεπώο δελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα εθθίλεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ή δπζιεηηνπξγίεο
πνπ ζα επεξεάζνπλ ην κάζεκα (δηδαθηηθόο ζόξπβνο). Δπίζεο ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην
δελ ζα αλαηξαπεί δηόηη ηα θύιια εξγαζίαο είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη νδεγνύλ ην
καζεηή βήκα – βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ην ινγηζκηθό.

29.ΧΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Πεγέο εθκάζεζεο
Βηβιίν γηα ηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ κε ην SCRATCH
Γλσξηκία κε ην SCRATCH
Οδεγόο γηα ην SCRATCH
Γνωριμία με το BYOB
Online εκτζλεςθ του BYOB
Άξζξα γηα ην SCRATCH ζηα λέα
Free tool offers 'easy' coding
A Programming Language Like Playing With Blocks
With simplified code, programming becomes child's play
Αθαδεκατθά έξγα γηα ην SCRATCH ή αλαθεξόκελα ζε απηό
Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., and Resnick, M.
(2004). SCRATCH: A Sneak Preview. Second International Conference on
Creating, Connecting, and Collaborating through Computing. Kyoto, Japan,
pp. 104-109.
Resnick, M., Kafai, Y., Maloney, J., Rusk, N., Burd, L., & Silverman, B.
(2003). A Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance
Technological Fluency at After-School Centers in EconomicallyDisadvantaged Communities. Proposal to National Science Foundation.
Peppler, K., & Kafai, Y. (2005). Creative coding: The role of art and
programming in the K-12 educational context.
Resnick, M., Maloney, J., & Rusk, N. (2006). SCRATCH and technological
fluency (Powerpoint slide 2.5MB).
Monroy-Hernández, A. and Resnick, M. (2008). Empowering kids to create
and share programmable media. interactions 15, 2 (Mar. 2008), 50-53.
Monroy-Hernández, A. (2009) Designing a website for creative learning. In:
Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 March 2009, Athens,
Greece
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30.ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΗ
Tο περιβάλλον SCRATCH, και το περιβάλλον BYOB, ζχoυν ζνα χαρακτιρα παιγνιϊδθ. ε
αυτό το επίπεδο μάκθςθσ, όπωσ και οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται ςτουσ μακθτζσ,
είναι βαςικοφ επιπζδου, αλλά ξεπερνοφν το τετριμμζνο επίπεδο των ειςαγωγικϊν
μακθμάτων. Εξάλλου ο ςυνδυαςμόσ των νζων δυνατοτιτων που ειςάγονται με τθ δομι
επιλογισ (ςε άλλο μάκθμα) και τθ δομι επανάλθψθσ (ςτο παρόν μάκθμα),
πολλαπλαςιάηουν τισ ευκαιρίεσ για ζργα (προγράμματα) που κα είχαν ενδιαφζρον για τουσ
μακθτζσ. Αναμζνεται λοιπόν να υπάρξει ηωθρι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ
δραςτθριότθτεσ που προτείνονται. Επιπλζον, είναι ενδεχόμενο, πολφ γριγορα οι μακθτζσ
να κελιςουν να δοκιμάςουν τροποποιιςεισ του περιβάλλοντοσ και των λοιπϊν ςτοιχείων
των δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων που κα τουσ προτακοφν, επικυμϊντασ να
τροποποιιςουν τα χαρακτθριςτικά του ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ τουσ. το παρόν
διδακτικό ςενάριο λοιπόν, κα πραγματοποιθκεί πειραματιςμόσ με τα ςτοιχεία του
προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ με ενεργθτικι ςυμμετοχι.
Σο ςτοιχείο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ ςε μικρζσ ομάδεσ, προςφζρει
ζνα πολφ καλό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ μιασ ιςχυρισ αλλθλεπίδραςθσ που μπορεί να
ευνοιςει τθ μάκθςθ. Δπλνείηαη ινηπόλ ηδηαίηεξα ε δεκηνπξγία ελόο ηππηθνύ θνηλσληνθνλζηξνπθηηβηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη γεληθόηεξα ελόο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο ππνζηεξηδόκελεο από ππνινγηζηή (CSCL – Computer Supported Collaborative
Learning).

31.ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Γε θαίλεηαη λα έρνπκε.

32.ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ – ΕΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΑΗ
Σν κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο
ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αλά ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.

33.ΕΠΕΚΣΑΕΙ/ΔΙΑΤΝΔEΕΙ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΣΩΝ

ΕΝΝΟΙΩΝ

Η

ΣΩΝ

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ νη καζεηέο ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη
γηα λα εξγαζηνύλ κε επόκελα ζελάξηα ζηα νπνία νη εληνιέο επαλάιεςεο είλαη
βαζηθέο, πξνθεηκέλνπ ην ζελάξην ηνπο λα παξνπζηάδεη ελαιιαγέο ζηελ εθηέιεζε ηνπ,
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ειεγρόκελεο από ην ρξήζηε έκκεζα ή άκεζα.

34.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
Σα Φύιια Δξγαζίαο αθνξά ηελ εθκάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο δνκήο επαλάιεςεο κέζα
από ην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH θαη ηνπ BYOB.

35.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη επί ηεο βάζεο ησλ εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ έρνπκε
ζέζεη θαη πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο.
Δθόζνλ απηνύο ηνπο ζηόρνπο δηδαζθαιίαο ηνπο έρνπκε εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο
(Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 1), ηνπο θαζηζηνύκε ελ κέξεη ηθαλνύο λα
αμηνινγήζνπλ κόλνη ηνπο ηελ εξγαζία ηεο, ή θαιύηεξα, ηελ εξγαζία ησλ ζπκκαζεηώλ
ηνπο. Έηζη κπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε ηελ αιιειν-αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. ε
απηή, ην πξόγξακκα κηαο νκάδαο καζεηώλ ζα αμηνινγεζεί από κηα άιιε νκάδα κε
γξαπηέο παξαηεξήζεηο πξνο ηνπο ζπληάθηεο θαη πξνηάζεηο γηα δηόξζσζε. Σα
πξνγξάκκαηα αμηνινγνύληαη γηα ηελ πιεξόηεηά ηνπο, ηελ νξζόηεηα ηεο ζύληαμεο, ηελ
ύπαξμε ή όρη θαηάιιεισλ επεμεγεκαηηθώλ ζρνιίσλ θαη βεβαίσο ηελ νκαιή εθηέιεζε.

36.ΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Θα εμεγεζεί ην ζέκα ησλ παξαλνήζεσλ, απζόξκεησλ αληηιήςεσλ θιπ ησλ καζεηώλ.
Θα δνζνύλ θύιια εξγαζίαο ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ.

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1

Γξαζηεξηόηεηα 1
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 1 έρεη σο ζθνπό λα ζαο ππελζπκίζεη ηε
ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ SCRATCH ζηελ ηάμε, έλα απαξαίηεην βήκα γηα λα
εμνηθεησζείηε μαλά κε ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζα ιάβεηε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζία, θαζώο θαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θάζε
νκάδαο.
1. Γηα ην ζθνπό απηό αξρηθά ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH θαη
λα κπνξείηε εύθνια λα βξείηε ηνπο ηειεζηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη ώζηε λα κπνξείηε λα
87

ηνπο ρξεζηκνπνηείηε ζηε ζπλέρεηα κε επθνιία θαη γξήγνξα, π.ρ.:
Σπραίαο επηινγήο

Έλσζε

2. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζεηε κέζα ζην πεξηβάιινλ ζε πνηα νκάδα-κπινθ
αλήθεη ε εληνιή Επαλέιαβε ώζποσ.
3. Δπίζεο, αθνύ βξείηε ηελ νκάδα όπνπ αλήθεη ε εληνιή Επαλέιαβε ώζποσ, ζα πξέπεη
λα βξείηε ηελ εληνιή, λα κειεηήζεηε ηε ζύληαμή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη λα ηα
εμεγήζεηε ζηελ ηάμε.
Οδεγίεο πινπνίεζεο:
Πξνο επαιήζεπζε ηεο 2εο θάζεο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, ζα πξέπεη λα επηζθεθηείηε ην
κελνύ «Βνήζεηα» θαη λα αλνίμεηε ηηο «Οζόλεο βνήζεηαο», όπσο θαίλνληαη ζηελ
Δηθόλα 1 ώζηε λα δείμεηε ζηνπο καζεηέο ηελ εληνιή-κπινθ.

Δηθόλα 5 Οη νζόλεο βνήζεηαο ηνπ SCRATCH

Γηα ηελ 3ε θάζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, ζα πξέπεη λα βξνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηελ
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εληνιή, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2.

Δηθόλα 6 Η νζόλε βνήζεηαο ηεο εληνιήο Επαλέιαβε ώζποσ

Γξαζηεξηόηεηα 2
Ζ Γξαζηεξηόηεηα 2 έρεη σο ζηόρν λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό ζαο ξνιόη .
Γηα ην ζθνπό απηό ζρεδηάζηε ηηο εηθόλεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα ζρεκαηίζεηε ην
παξαθάησ ζρήκα ξνινγηνύ θαη θαηαζθεπάζηε έλα πξόγξακκα πνπ ζα:
πεξηζηξέθεηαη ν δεπηεξνδείθηεο θαηά 10 κνίξεο θαη
ζα αθνύγεηαη θαη κνπζηθή (κπνξείηε λα βάιεηε όπνηα ζέιεηε).
όηαλ ζπκπιεξσζεί κηα πιήξεο πεξηζηξνθή ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη θαη έλα
ιεπηό.

Δηθόλα 7 Σειηθό απνηέιεζκα εηθόλαο

Δλδεηθηηθή ιύζε
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27.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2

Γξαζηεξηόηεηα 1
Γεκηνπξγήζηε έλα ζθεληθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε κνξθή. πγθεθξηκέλα
επηιέμηε ην ζθεληθό beach- malibu από ηνλ θάθειν nature.
ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην boy1-walking ζαλ ελδπκαζία. Θα πξέπεη λα έρεηε ηελ
παξαθάησ εηθόλα.

Δηθόλα 8 θεληθό θόζκνπ
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Σν αγόξη θαληαζηείηε όηη πεξπαηά ζηελ παξαιία πεξηκέλνληαο θάπνηνλ πνπ κάιινλ
ηνλ έρεη ζηήζεη. ηαλ θηάλεη ζην ηέινο (όξην εηθόλαο) επηζηξέθεη πίζσ θαη μεθηλά
από ηελ αξρή.
ε θάζε πεξίπησζε νη καζεηέο θαινύληαη πξώηα λα ζπδεηήζνπλ ζηελ νκάδα ηελ
νπνία αλήθνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ πσο ζα πινπνηεζεί κε ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ ε
παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα. Σηο εθηηκήζεηο απηέο κπνξνύλ λα ηηο θαηαγξάςνπλ ζην
ραξηί ή λα ηηο ζπδεηήζνπλ ζηελ ηάμε.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη κέζα από θαηαηγηζκό ηδεώλ πξνρσξάκε
ζηε αλάγθε ύπαξμεο εληνιώλ επαλάιεςεο. Γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ εληνιώλ
επαλάιεςεο πνπ ππάξρνπλ ζην SCRATCH από ηνλ θαζεγεηή.
Οη καζεηέο θαινύληαη κε ηηο λέεο γλώζεηο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξόγξακκα,
όπσο ην παξαθάησ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη από ηνλ δηδάζθνληα ζηε ηάμε θαη γίλεηαη
ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εληνιέο.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο γξάθνπλ ην πξόγξακκα ζην SCRATCH πεξηβάιινλ θαη
εθηεινύλ ηνλ θώδηθα.
Δλδεηθηηθή ιύζε

Γξαζηεξηόηεηα 2
ηελ Γξαζηεξηόηεηα 1 ην αγόξη δελ ζηακαηά πνηέ λα θηλείηαη εθηόο θαη εάλ
δηαθόςνπκε εκείο ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σξνπνπνηήζηε ην πξόγξακκά ζαο ώζηε λα ειέγρεη θαη ηελ πεξίπησζε ελόο εκπνδίνπ.
Μεηά από ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο πξνθύπηεη ε αλάγθε λ γηα ηελ ύπαξμε εληνιώλ
επαλάιεςεο κε ζπλζήθε. Οη καζεηέο θαινύληαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαβάζνπλ ηηο
εληνιέο πνπ ππάξρνπλ έηνηκεο θαη λα πξνηείλνπλ θάπνηεο από απηέο πνπ ζα
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ζηακαηνύζαλ ηελ θίλεζε ηνπ αγνξηνύ.
Ο θαηαηγηζκόο ηδεώλ ζα αλαδείμεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο θαη νη καζεηέο ζα θιεζνύλ
λα πινπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα, ζα ζαο δνζεί ην αθόινπζν πξόγξακκα θαη ζα γίλεη ζπδήηεζε γηα ηηο
δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εθηέιεζε ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ δνκώλ
επαλάιεςεο. ηε ζπλέρεηα εθηειείηε ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πξνζπαζήζηε λα
δηαπηζηώζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ εηπώζεθαλ όηη ζα πξνθύςνπλ ζηελ πξνεγνύκελε
ζπδήηεζε

Δλδεηθηηθή ιύζε
Μηα ελδεηθηηθή ιύζε πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί από ηνλ δηδάζθνληα είλαη ε
παξαθάησ, ε νπνία ζα ζπδεηεζεί κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γξαθεί, θαη ζα
εθηειεζηεί από ηνπο καζεηέο.
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28.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3
Σν Φύιιν Δξγαζίαο 3 δηαζέηεη κία κόλν δξαζηεξηόηεηα θαζώο είλαη αξθεηά
πνιύπινθε θαη απαηηεηηθή από άπνςε ρξόλνπ θαη πξνζπάζεηαο ησλ καζεηώλ.
πλεπώο, ζεσξνύκε όηη θαιύπηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέινπκε λα
θαιύςνπκε ζην 3ν Φύιιν Δξγαζίαο, νη νπνίνη αθνξνύλ ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο
δνκήο επαλάιεςεο κέζα από ηελ παξαγσγή θαη εθηέιεζε ελόο πνιύπινθνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθά.

Γξαζηεξηόηεηα 1
Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή έρεη σο ζηόρν ηε βαζύηεξε εμνηθείσζε κε ηε δνκή
επαλάιεςεο ζην πεξηβάιινλ SCRATCH κέζα από ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θαη
εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο. Σν παηρλίδη κεηαμύ ησλ δύν παηρηώλ θάζε νκάδαο ζα
παίδεηαη σο εμήο:
Ο πξώηνο παίρηεο βάδεη ζην λνπ ηνπ έλαλ αξηζκό (π.ρ. από ην 1 σο ην 20).
Ο δεύηεξνο παίρηεο πξνζπαζεί λα καληέςεη ηνλ αξηζκό πξνηείλνληαο
δηάθνξνπο αξηζκνύο ζηνλ πξώην παίρηε θαη έρνληαο σο κόλε βνήζεηα ηηο
απαληήζεηο «Μεγαιύηεξνο» ή «Μηθξόηεξνο» ηνπ πξώηνπ παίρηε.
ηαλ

ηειηθά

βξεη

ηνλ

αξηζκό,

ν

πξώηνο

παίρηεο

ησλ

ζπγραίξεη

αλαθνηλώλνληάο ηνπ θαη πόζεο πξνζπάζεηεο έθαλε, ηηο νπνίεο ελ ησ κεηαμύ
θαηακεηξά.
Δζείο ζα πξέπεη λα ζπληάμεηε πξόγξακκα κε ην όλνκα guess ην νπνίν λα παίδεη ην
παξαπάλσ παηρλίδη αλαζέηνληαο ην ξόιν ηνπ πξώηνπ παίρηε ζηνλ παηρληδηάξε
δεηλόζαπξν θαη ηνπ δεύηεξνπ ζε ζαο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ, ν δεηλόζαπξνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο
απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο θαη πξνηξνπέο.
Τπόδεημε:

Υξεζηκνπνηήζηε

γηα

ππόβαζξν

ζην

ζθεληθό

ηελ

εηθόλα

3D_Forest_Screen θαη γηα δεηλόζαπξν ηε κνξθή buddy, νπόηε ε αξρηθή νζόλε ηνπ
παηρληδηνύ ζα κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθόλα.
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Δηθόλα 9 Δπηζπκεηό ζθεληθό ζην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH

Οδεγίεο πινπνίεζεο:
Αξρηθά αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ γηα ιίγα ιεπηά ην πξόβιεκα θαη λα
θαηαζηξώζνπλ έλα λνεηό ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. Σνπο ξσηάκε αλ θαη
γηαηί ηειηθά ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα απαηηεί κηα δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε
θαη επηκέλνπκε λα καο νξίζνπλ ηε ζπλζήθε θαη ηνπο όξνπο ηζρύνο ηεο ή κε ηζρύνο
ηεο.
Καηόπηλ ηνπο θαινύκε λα αξρίζνπλ λα δνκνύλ ην πξόγξακκα ζπλεξγαδόκελνη κεηαμύ
ηνπο. Δλόζσ εξγάδνληαη, πεξηθεξόκαζηε αλάκεζα ηνπο γηα λα παξαηεξνύκε ηελ
πξόνδν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπκε βνήζεηα αλ ηε δεηήζνπλ. Σν
αλακελόκελν απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθόλα.
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Δηθόλα 10 Δθδνρή από ην αλακελόκελν απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
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29.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ BYOB
Σν 4ν θύιιν εξγαζίαο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 4νπ θύιινπ εξγαζίαο

από ην

επηκνξθσηηθό ζελάξην «Δηζαγσγή ζηα Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα SCRATCH
θαη BYOB».
30.

Γξαζηεξηόηεηα 1: Δπαλαιεπηηθέο Δλέξγεηεο
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ηνλ θώδηθα γηα ηνλ αλεκόκπιν παξαηεξνύκε όηη θαινύκε πέληε θνξέο ην ίδην
δεπγάξη εληνιώλ :
« ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο.
Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.»
Μπορούκε λα αποθύγοσκε λα γράυοσκε πέληε θορές ηο ίδηο δεσγάρη εληοιώλ
κεηώλοληας έηζη θαη ηελ έθηαζε ηοσ θώδηθα (ηο πιήζος ηφλ εληοιώλ); Αλ λαη,
πφς;
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Ση είλαη επαλάιεςε;
Μία από ηηο βαζηθέο δνκέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ε δνκή ηεο επαλάιεςεο, ε
νπνία καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επαλαιάβνπκε κία ή πεξηζζόηεξεο ελέξγεηέο καο,
πνπ ηηο εζσθιείνπκε ζε απηή ηε δνκή.

Η εληνιή
Δθηειεί ηα πιαθίδηα (εληνιέο) πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βξόρν μαλά θαη μαλά.

Η εληνιή
Δπαλαιακβάλεη ηηο εληνιέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βξόρν ζπγθεθξηκέλεο θνξέο,
όζεο νξίδνπκε εκείο (π.ρ. 10 θνξέο).

Γνθίκαζε κε ηε βνήζεηα ησλ εληνιώλ επαλάιεςεο λα δηνξζώζεηο ηνλ
θώδηθα γηα ηνλ αλεκόκπιν γξάθνληαο κόλν κηα θνξά ην δεπγάξη
εληνιώλ

.

Ζ ρξήζε ηεο εληνιήο «Δπαλέιαβε..» δίλεη ην αθόινπζν απνηέιεζκα:
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Γεκηνύξγεζε μαλά ηελ εληνιή

κε ρξήζε ησλ εληνιώλ επαλάιεςεο.

Ση είλαη νη εληνιέο εηζόδνπ-εμόδνπ;
Σν

πεξηβάιινλ

πξνγξακκαηηζκνύ

Byob

καο

δίλεη

ηε

δπλαηόηεηα

λα

πξαγκαηνπνηνύκε δηαιόγνπο κε εξσηαπνθξίζεηο. Με ηε βνήζεηα ησλ εληνιώλ
εηζόδνπ-εμόδνπ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξά κε ηνλ ππνινγηζηή.

Η εληνιή
Ζ εληνιή απηή βξίζθεηαη ζηελ παιέηα

θαη επηηξέπεη λα εκθαλίδεηαη

ζηε ζθελή έλα κήλπκα, σο εξώηεζε ζην ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο
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από ηελ πιεπξά ηνπ βιέπεη ζην θάησ κέξνο ηεο ζθελήο ην αθόινπζν πεδίν
θεηκέλνπ:

ην πεδίν θεηκέλνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηελ απάληεζε ηνπ, ε νπνία
απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ζηε κεηαβιεηή

, ηελ νπνία κπνξνύκε λα

επεμεξγαζηνύκε θαηάιιεια ζην πξόγξακκα.
Άιιεο κνξθέο εληνιώλ εηζόδνπ-εμόδνπ απνηεινύλ θαη νη εληνιέο:

Γνθίκαζε κε ηε ρξήζε εληνιώλ εηζόδνπ-εμόδνπ, ζηε δηαδηθαζία
«karavi», λα ξσηάο ην ρξήζηε λα νξίζεη ην κήθνο ηνπ θαξαβηνύ κεηαμύ
30 θαη 70 βήκαηα θαη λα θάλεηο ρξήζε ηεο απάληεζεο όπνπ είλαη απαξαίηεην.

Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηώλ ε δηαδηθαζία θαξάβη ζα
γίλεη:
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Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο
εληνιήο
ξσηάκε θαη πεξηκέλνπκε
απάληεζε.

Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ
εληνιήο δεκηνπξγείηαη απηόκαηα ε
πξνζσξηλή κεηαβιεηή
,ε
νπνία έρεη σο ηηκή ην κέγεζνο ηεο
βάζεο ηνπ θαξαβηνύ πνπ δίλεηαη σο
ηηκή από ην ρξήζηε.

Μέρξη ζηηγκήο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ζθεληθνύ ηεο παξαιίαο έρνπκε θάλεη ηα
ηέζζεξα πξώηα βήκαηα. Αο πξνρσξήζνπκε ζην ΒΖΜΑ 5.
ΒΗΜΑ 1: Δηζαγσγή ζθεληθνύ.
ΒΗΜΑ 2: ρεδίαζε θαξαβηνύ.
ΒΗΜΑ 3: ρεδίαζε δέληξσλ.
ΒΗΜΑ 4: ρεδίαζε αλεκόκπινο.
ΒΗΜΑ 5: ρεδίαζε νκπξέιαο.
ΒΗΜΑ 6: ρεδίαζε ήιηνπ.
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ΒΗΜΑ 7: ρεδίαζε κπάιαο.

Γξαζηεξηόηεηα 2: ρεδίαζε νκπξέιαο

Γνθίκαζε λα γξάςεηο κηα δηαδηθαζία «umbrella» πνπ λα παίξλεη σο
παξακέηξνπο ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο (x=-228, y=-76). Κάζε
νκπξέια απνηειείηαη από έλα εκηθύθιην θαη κηα θάζεηε γξακκή ζην κέζν. Αθόκα
έρεη κία ηνπηθή κεηαβιεηή «aktina» πνπ είλαη νξηζκέλε ζην 20.

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθαζία «umbrella» ε νπνία πεξηιακβάλεη
επαλαιεπηηθή δνκή.

Μαζεκαηηθά
Έζησ ξ ε αθηίλα ηνπ θύθινπ. Ζ πεξίκεηξνο ηνπ Π ζα είλαη:
Π= 2*π*ξ ,όπνπ π= 3.14
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Ξεθηλάσ νξίδνληαο ηελ ηνπηθή κεηαβιεηή.

ηε ζπλέρεηα νξίδσ ην ζεκείν πνπ ζα ζρεδηαζηεί ε νκπξέια θαζώο θαη ην ρξώκα
ηεο νκπξέιαο.

Σέινο, ζρεδηάδσ ην εκηθύθιην θαη ηελ θάζεηε γξακκή γηα λα νινθιεξσζεί ν
ζρεδηαζκόο ηεο νκπξέιαο.
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Θα θάλεη ηόζεο
επαλαιήςεηο όζεο ην
κηζό ηεο πεξηκέηξνπ
ηνπ θύθινπ κε αθηίλα
ίζε κε «aktina».

Γηαηί βάδφ ηελ Μορθή
κοσ λα ζηρίυεη
κοίρες;

Γεκηνύξγεζε έλα πξόγξακκα πνπ λα ζρεδηάδεη 4 νκπξέιεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία
ζην ρώξν.

Γξαζηεξηόηεηα 3: ρεδίαζε ήιηνπ
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Γεκηνύξγεζε κηα δηαδηθαζία κε ην όλνκα «ilios», ε νπνία λα ζρεδηάδεη έλαλ ήιην.
Ο ήιηνο απνηειείηαη από έμη γξακκέο νη νπνίεο απνηεινύλ αθηίλεο ελόο εμαγώλνπ
πνπ δηέξρνληαη από ηηο θνξπθέο ηνπ.
ρεδίαζε κόλν ηηο αθηίλεο ηνπ εμαγώλνπ κε κέγεζνο 30 βήκαηα θαη αξρίδνληαο από
ηελ ζέζε x=189,y=144 πνπ ζέινπκε λα είλαη ην θέληξν ηνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην
θελό ζην θέληξν ηνπ ήιηνπ (όπσο ζηελ εηθόλα) δνθίκαζε λα βάιεηο ηελ Μνξθή
ζνπ, θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο αθηίλαο, ζηα 10 πξώηα βήκαηα λα κε γξάθεη θαη λα
γξάθεη ζηα επόκελα 20 βήκαηα.
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31. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΗ
Πξόζζεηεο αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο
Θέκαηα εκπέδσζεο, αμηνιόγεζεο θαη απηναμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ

Ζ επαλάιεςε έρεη σο ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βξόρνπ κε
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ.
Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα θνηηάμεηε πξνζεθηηθά ηελ παξαθάησ νζόλε θαη λα ηε
κειεηήζεηε εηο βάζνο ώζηε λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ.

Δηθόλα 11 Παξαθνινύζεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
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1. ηελ νζόλε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 7, εκθαλίζηε ηηο
κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Πόζεο θαη πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο απηέο;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Καηά ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνηεο κεηαβιεηέο ιακβάλνπλ αξρηθέο
ηηκέο θαη πνηεο όρη; Γηαηί γίλεηαη απηό;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Πώο δεκηνπξγείηαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 1number;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Πνηα είλαη ε αξρηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο i;
.........................................................................................................................
6. Πόηε θαη πώο απμάλεη απηή ζηε ζπλέρεηα;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Πόηε θαη πώο απνθηά ηηκή ε κεηαβιεηή 2number;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη ώζηε λα ζπλερίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Πόηε ηειεηώλεη ην παηρλίδη; Ση ηηκέο έρνπλ ηόηε νη κεηαβιεηέο 1number θαη 2number;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
10. Ση αληηπξνζσπεύεη ηόηε ε ηηκή ηνπ i θαη ηη θάλνπκε κε απηήλ;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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37.ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ
ΕΡΓΑΙΕ
Ολοκλθρϊςτε τθ δθμιουργία των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ
μακθτζσ, παραλλάςςοντασ ςτοιχεία των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων.
Προςπακιςτε να δθμιουργιςετε μια δραςτθριότθτα ςυλλογικά, χωριςμζνοι ςε
ομάδεσ (εκτόσ τάξθσ). Μπορείτε να τθν περιγράψετε ςε ζνα wiki ι ςε ζνα
googledoc. Η επικοινωνία ςασ μπορεί να πραγματοποιθκεί με όποιον τρόπο
επιλζξετε εςείσ ωσ τον πλζον πρόςφορο (όπωσ e-mail, chat ι forum, skype, ooVoo ι
κάτι ανάλογο κλπ).
Γείηε ηε βηβιηνγξαθία
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Εμβάθυνςη ςτο SCRATCH
1. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Δκβάζπλζε ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ SCRATCH/ ΒΤΟΒ.

2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο.

3. ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ/
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Σο διδακτικό μασ ςενάριο ςχετίηεται άμεςα τόςο με το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο
Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) για τθν Πλθροφορικι όςο και με τθν
διδαςκαλία − πρόγραμμα ςπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που ζχουν
ειςαχκεί ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που λειτουργιςουν με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139/ 28-8-2010).
Επίςθσ ςφμφωνα με το νζο αναλυτικό πιλοτικό πρόγραμμα και ειδικότερα ςτο
επιςτθμονικό πεδίο Σεχνολογίασ Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθν Πρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ ορίηεται ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων του Π.. για τισ
ΣΠΕ ο προγραμματιςμόσ του υπολογιςτι (Ζνότθτα: Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω
προβλιματα με ΣΠΕ). Ειδικότερα, ςφμφωνα με το νζο αναλυτικό πιλοτικό
πρόγραμμα βαςικόσ ςτόχοσ τθσ υποενότθτασ «Προγραμματίηω τον υπολογιςτι μου
(10 ϊρεσ)» είναι θ ςταδιακι εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον προγραμματιςμό μζςα
από

τθν

αξιοποίθςθ

διακζςιμων

εκπαιδευτικϊν

περιβαλλόντων

οπτικοφ

προγραμματιςμοφ. Οι μακθτζσ ςε κατάλλθλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ, χειρίηονται και διερευνοφν ζτοιμα προγράμματα και ειςάγονται
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ςτθν ζννοια του αλγορίκμου, ζχοντασ ωσ γενικό προςανατολιςμό τθ μετάβαςθ από
τθν ψθφιακι ηωγραφικι ςτα προγραμματιηόμενα πολυμζςα. Ο εκπαιδευτικόσ,
προκαλεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν, ϊςτε να δθμιουργιςουν μικρζσ εφαρμογζσ,
ςτισ οποίεσ κα προκαλείται θ δράςθ αντικειμζνων ςτθ ςκθνι ι ςτο χϊρο
επιςκόπθςθσ με χριςθ χειριςτθρίων (πλθκτρολόγιο, ποντίκι ). Όςον αφορά το
εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται και το SCRATCH.
Ομοίωσ, ςτο Πρόγραμμα πουδϊν του Γενικοφ και του Σεχνολογικοφ Λυκείου θ
ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ αποτελοφν ςτόχο των
μακθμάτων Πλθροφορικισ. Σο μακθςιακό περιβάλλον του SCRATCH αποτελεί μια
εναλλακτικι

προςζγγιςθ

γλϊςςασ

προγραμματιςμοφ

που

βοθκά

ςτθν

ενεργοποίθςθ των μακθτϊν, ςτθν οικοδόμθςθ νζασ γνϊςθσ και ςτθν εφαρμογι τθσ
νζασ γνϊςθσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Σο ςενάριο κα μποροφςε να διδαχκεί και
ςε μακθτζσ τθσ Β Λυκείου ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Εφαρμογζσ Τπολογιςτϊν».
Σζλοσ, ςφμφωνα με τα παρόντα ΑΠ και ∆ΕΠΠ Πλθροφορικισ το παρόν διδακτικό
ςενάριο μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ τθσ Γ’ Γυμναςίου. Θα
μποροφςε όμωσ να χρθςιμοποιθκεί ενδεχομζνωσ με κάποιεσ τροποποιιςεισ και ςτα
μακιματα Πλθροφορικισ και των υπολοίπων τάξεων του Γυμναςίου και του
Λυκείου.
φμφωνα με το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν Πλθροφορικισ που εφαρμόςτθκε πζρςι
πιλοτικά ςε μερικά ςχολεία και από τθν φετινι χρονιά εφαρμόηεται ςε όλα τα
ςχολεία τθσ χϊρασ, ο άξονασ μακθςιακϊν ςτόχων «προγραμματίηω τον υπολογιςτι»
υπάρχει ςε όλεσ τισ τάξεισ και ανάμεςα ςτο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό
υπάρχει το SCRATCH, οπότε το παρόν διδακτικό ςενάριο κα μποροφςε να
αξιοποιθκεί ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ ςε μία από τισ τάξεισ του Γυμναςίου.
τθν ίδια λογικι είναι και το περιβάλλον BYOB (http://byob.berkeley.edu), που
αναπτφχκθκε από το Πανεπιςτιμιο τθσ California, ςτο Berkeley. To BΤΟΒ ι και Snap!
όπωσ λζγεται μπορεί να εκτελεςτεί απ’ ευκείασ online ςτθ διεφκυνςθ
http://snap.berkeley.edu/run,

χωρίσ

να

χρειάηεται

κάποια

προγενζςτερθ

προετοιμαςία ι εγκατάςταςθ όπωσ απαιτεί το Scratch.
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4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Οι ςκοποί και ςτόχοι του διδακτικοφ ςεναρίου είναι πολλαπλοί κακϊσ αγγίηουν
διάφορεσ πτυχζσ του προγραμματιςμοφ με τθ βοικεια του προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ SCRATCH. Πιο ςυγκεκριμζνα, το ςενάριο χωρίηεται ςε 3 ενότθτεσ:
1. Δθμιουργία ενόσ παιχνιδιοφ ςτο SCRATCH
2. Οι μεταβλθτζσ ςαν ιδιότθτεσ αντικειμζνων ςτο SCRATCH
3. Δθμιουργία πιο ςφνκετων εφαρμογϊν ςτο SCRATCH
κοπόσ τθσ ενότθτασ 1 είναι οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν εντολζσ ελζγχου και
αιςκθτιρων για να δθμιουργιςουν το δικό τουσ παιχνίδι.
Πιο ςυγκεκριμζνα,οι μακθτζσ κα πρζπει:
1. να

μποροφν

να

ςχεδιάηουν

πρϊτα

το

παιχνίδι

τουσ,

πριν

το

προγραμματίςουν
2. να μποροφν να προγραμματίηουν μορφζσ ϊςτε να ελζγχονται από τα
πλικτρα του πλθκτρολογίου
3. να μποροφν να ανιχνεφουν τθν επαφι μεταξφ δφο μορφϊν και να
προγραμματίςουν τισ μορφζσ ϊςτε να αντιδροφν ςε αυτι τθν επαφι
κοπόσ τθσ ενότθτασ 2 (του παρόντοσ ςεναρίου) είναι οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν
μεταβλθτζσ ϊςτε να δθμιουργιςουν πιο πολφπλοκεσ εφαρμογζσ.
Οι ςτόχοι αυτισ τθσ ενότθτασ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:
τόχοι ςχετικοί με τον προγραμματιςμό:
1. να μποροφν να ανακζτουν ιδιότθτεσ αντικειμζνων ςε μεταβλθτζσ
2. να μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων για να
προγραμματίςουν ςυμπεριφορζσ
3. να μποροφν να χρθςιμοποιοφν απλζσ λογικζσ ςυνκικεσ
τόχοι ςχετικοί με το περιβάλλον προγραμματιςμοφ τησ SCRATCH:
1. να μποροφν να ειςάγουν ζτοιμεσ μορφζσ από τον υπολογιςτι τουσ ςτθ
SCRATCH
2. να μποροφν να ειςάγουν για υπόβακρα ζτοιμεσ εικόνεσ από τον υπολογιςτι
τουσ ςτθ SCRATCH
3. να μποροφν να διαγράφουν μορφζσ
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κοπόσ τθσ 3θσ και τελευταίασ ενότθτασ του ςεναρίου είναι οι μακθτζσ να
αξιοποιοφν και γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει για τθ δθμιουργία και
παρουςίαςθ ςυνκετικϊν εργαςιϊν. Είναι ςθμαντικό θ επιλογι μιασ ςυνκετικισ
δραςτθριότθτασ να βαςίηεται ςτθν ζμφυτθ περιζργεια του μακθτι και τθν
αυτενζργειά του. Ο μακθτισ πρζπει να παρακινείται από τον εκπαιδευτικό ςτο να
προςδιορίηει και να αξιοποιεί διάφορεσ πθγζσ και μζςα πλθροφόρθςθσ. Να
ςυνδυάηει τθ κεωρία με τθν πράξθ και να ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν απόκτθςθ κριτικϊν
δεξιοτιτων και δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Οι μακθτζσ πρζπει να
ςτθριχτοφν ςτισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει, οι οποίεσ κα τουσ βοθκιςουν ςτον
κατάλλθλο ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ που απαιτείται για να επιτευχκεί το
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα τθσ κάκε δραςτθριότθτασ ςτον προγραμματιςμζνο
χρόνο.
Με τισ ςυνκετικζσ εργαςίεσ οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία.

Επιδιϊκεται

ζτςι

θ

ανάπτυξθ

τθσ

δθμιουργικότθτασ,

τθσ

ςυνεργατικότθτασ και τθσ ικανότθτασ επικοινωνίασ.
υγκεκριμζνα επιδιϊκεται:
να αναπτφξουν οι μακθτζσ κριτικζσ δεξιότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων με τθ χριςθ υπολογιςτι και να επιλφςουν απλά προβλιματα
ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον.
ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να αναπτφξει ςτουσ μακθτζσ τθν πειραματικι και
ερευνθτικι διάκεςθ, δίνοντάσ τουσ απλά και διαςκεδαςτικά προβλιματα
προσ επίλυςθ.
οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να κατανοιςουν το προσ επίλυςθ πρόβλθμα, να
το αναλφςουν και με τθ βοικεια ενόσ κατάλλθλου προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ να ςυνκζςουν τθ λφςθ του.
πρζπει να τονιςτεί ότι θ πειραματικι διερεφνθςθ δε ςθμαίνει επίδειξθ
προγραμματιςτικϊν τεχνικϊν που διεξάγονται από τον εκπαιδευτικό αλλά
ανάπτυξθ του πειραματικοφ πνεφματοσ του μακθτι.
το 4ο φφλλο εργαςίασ οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι, με
βάςθ τισ προγενζςτερεσ γνϊςεισ τουσ ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον BYOB.
υνδυάηοντασ αυτά που ζχουν ιδθ δθμιουργιςει ςτα προθγοφμενα ςενάρια
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δθμιουργοφν μία ςφνκετθ πολυμεςικι αλλθλεπιδραςτικι εφαρμογι.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Παρουςιάηεται μια ενδεικτικι οργάνωςθ μακθμάτων, θ οποία μπορεί να
εφαρμοςτεί ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτθ Γ’ τάξθ Γυμναςίου ςτο
μάκθμα «Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ» ςε 4 διδακτικζσ ϊρεσ.
Κατά τθν 1θ ενότθτα, οι μακθτζσ ςτθν αρχι τθσ δραςτθριότθτασ ςυηθτάνε για τα
θλεκτρονικά παιχνίδια. υηθτάνε για το αν ο χριςτθσ ενόσ θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ
ελζγχει όλουσ τουσ χαρακτιρεσ που βλζπει ςτο παιχνίδι, ι αν κάποιοι ελζγχονται
από τον υπολογιςτι, για τθν ζννοια του ςκορ και για το ποιο κα μποροφςε να είναι
το ςκορ ςτο παιχνίδι με τα ψαράκια που καταςκευάςανε ςτα προθγοφμενα
διδακτικά ςενάρια. Αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ πωσ κα καταςκευάςουν οι ίδιοι ςτo
SCRATCH ζνα παιχνίδι και ςυηθτάνε για το αν ο βυκόσ τθσ κάλαςςασ που είδαν ςτθν
προθγοφμενθ δραςτθριότθτα μπορεί να μετατραπεί ςε παιχνίδι. Ο ςχεδιαςμόσ
παιχνιδιϊν ζχει αποδειχκεί πωσ προάγει τισ αυκεντικζσ μορφζσ μάκθςθσ. Οι
δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ γίνονται ςε επίπεδο
τάξθσ. Οι δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ, εμπζδωςθσ και αξιολόγθςθσ του
αντικειμζνου γίνονται με τον κάκε μακθτι να δουλεφει ςτον υπολογιςτι του.
Η 2θ ενότθτα βαςίηεται ςτθν προςομοίωςθ του βυκοφ τθσ κάλαςςασ και ςτθν φράςθ
«το μεγάλο ψάρι τρϊει το μικρό» όπου κα μελετθκοφν οι μεταβλθτζσ ςαν ιδιότθτεσ
αντικειμζνων ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ SCRATCH. Οι δραςτθριότθτεσ
ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ κακϊσ και θ αξιολόγθςθ γίνονται ςε
επίπεδο τάξθσ, ενϊ θ δραςτθριότθτα διδαςκαλίασ και εμπζδωςθσ του αντικειμζνου
γίνεται με τον κάκε μακθτι να δουλεφει ςτον υπολογιςτι του.
Όςον αφορά τθν 3θ ενότθτα, θ επίτευξθ των ςυνκετικϊν εργαςιϊν μπορεί να γίνει
είτε ατομικά είτε ομαδοςυνεργατικά. Η ςυνεργαςία ομάδων βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ
τθσ ικανότθτασ επικοινωνίασ, ςτθν ζνταξθ των μοναχικϊν μακθτϊν ςτο κοινωνικό
ςφνολο του ςχολείου και εξαςφαλίηει τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία με φυςικό και αβίαςτο τρόπο. Η εργαςία ςε ομάδεσ
περιορίηει τθν ανταγωνιςτικότθτα μεταξφ των μακθτϊν και ςυγχρόνωσ κάνει τουσ
μακθτζσ να αιςκάνονται υπεφκυνα και ςθμαντικά άτομα, ικανά να αναλάβουν
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αρμοδιότθτεσ και να ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ μιασ κοινισ εργαςίασ. Μία
κατάλλθλθ μζκοδοσ για τθν εκπόνθςθ ομαδικϊν ςυνκετικϊν εργαςιϊν είναι θ
μζκοδοσ Project ι θ μζκοδοσ των ςχεδίων.
Κακϊσ οι μακθτζσ βρίςκονται ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ εφθβείασ και ολοκλθρϊνουν
τθν περίοδο τθσ αφαιρετικισ ςκζψθσ (ςφμφωνα με τα ςτάδια του Piaget), θ
διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ πρζπει να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ:
να

ςυνεργάηονται

για

τθν

εκτζλεςθ

ςυγκεκριμζνων

μεγάλων

δραςτθριοτιτων.
να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ και να διατθροφν τθν ανεξαρτθςία τουσ με
ςεβαςμό ςτθν άποψθ των άλλων.
να ςχεδιάηουν, να προγραμματίηουν και να οργανϊνουν τισ εργαςίεσ μιασ
ομάδασ.
να αναγνωρίηουν τθ ςυμβολι τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτθν παραγωγι ζργου.
να ςυηθτοφν και να κρίνουν τθν εργαςία τουσ και τθν εργαςία των άλλων.
να αυτενεργοφν και να πειραματίηονται, ϊςτε να ανακαλφπτουν μόνοι τουσ
τθ γνϊςθ.
Σο 4ο φφλλο εργαςίασ αποτελεί μία ςφνκετθ εφαρμογι ςτο προγραμματιςτικό
περιβάλλον BYOB. Σα παιδικά ςτθν ίδια λογικι με τισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ
ςυνδυάηουν τον προγραμματιςμό με τα πολυμεςικά χαρακτθριςτικά που μποροφν
εφκολα να ειςάγουν χάρθ ςτθν απλότθτα του περιβάλλοντοσ, προκειμζνου να
δθμιουργιςουν μία ςφνκετθ αλλθλεπιδραςτικι εφαρμογι.
το τζλοσ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν τάξθ και αναπτφςςεται
ςυηιτθςθ με βάςθ τθν κρίςθ των ζργων τουσ. Η υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων
γίνεται μζςα ςτο ςχολικό εργαςτιριο κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ ϊρασ.
Τπάξρεη αξρηθά κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ δεηά από ηνπο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ θαη
πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Σνπο δίλεηαη κηα έηνηκε εθαξκνγή ηνπ
SCRATCH (Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 3), ε νπνία πινπνηεί ηελ πξάμε ηεο
πξόζζεζεο θάλνληαο ρξήζε ησλ εληνιώλ εηζόδνπ εμόδνπ, θαζώο θαη ηελ ρξήζε ησλ
κεηαβιεηώλ (ησλ δπν αξηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε γηα λα πξνζηεζνύλ).
Εεηείηαη από ην θάζε δεπγάξη εξγαζίαο λα θαηαλνήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηδόκελεο
εθαξκνγήο θαη λα εληνπίζεη ζε απηήλ ζηνηρεία πξνγξακκαηηζηηθά ηα νπνία ήδε έρνπλ
δηδαρζεί. Γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηάμε.
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Με ηελ βνήζεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ε νπνία ήδε ηνπο έρεη δνζεί δεηείηαη από ηνπο καζεηέο
λα απαληήζνπλ ζην ηη αιιαγέο ζα έπξεπε λα γίλνπλ έηζη ώζηε ε δξαζηεξηόηεηα απηή λα
επεθηαζεί έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πινπνηεί θαη ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε ηελ
κνξθή ηεο γλσζηήο αξηζκνκεραλήο. Οη καζεηέο κεηά ηελ ζπδήηεζε (θαηαηγηζκόο ηδεώλ)
αθήλνληαη θαηά δεπγάξηα λα πινπνηήζνπλ ηηο πξνηεηλόκελέο ηνπο ηδέεο. Αθνύ νινθιεξσζεί
ην ρξνληθό όξην πνπ ηνπο δίλεηαη παξνπζηάδνπλ ηελ δηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Γίλεηαη
ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηάμε.

6. ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ –
ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην θαη νη δξαζηεξηόηεηεο, κε έλα γεληθό ηξόπν, εληάζζνληαη ζε κηα
ινγηθή «game based learning», ζε κηα ηδηαίηεξε δηάζηαζε απηή ηεο πξνζέγγηζεο, αθνύ νη
καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη παηρλίδηα ή παηγληώδεηο θαηαζηάζεηο. Ίζσο ζα
ήηαλ νξζόηεξν λα νλνκαζηεί «game creation based learning». Ζ ζρεηηθά λέα απηή
πξνζέγγηζε, ξεμηθέιεπζε θαζώο πξνηείλεη κηα κάζεζε βαζηζκέλε ζε ό,ηη είλαη θαηά θάπνην
ηξόπν, από ηελ ίδηα ηνπ ηε θύζε απνθιεηζκέλν από ηελ εθπαίδεπζε: ην παηρλίδη.
Παξόιν πνπ έρεη ζρεηηθά κηθξή ειηθία, ε πξνζέγγηζε απηή έρεη δεκηνπξγήζεη έλα είδνο
«ζρνιήο»

γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό (κε ηελ επξύηεξε έλλνηα) θαη ηελ

ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πεξηβαιιόλησλ πνπ ζηεξίδνληαη κε ξεηό ηξόπν ζηε δεκηνπξγία
παηγλίσλ θαη ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, κε πξνεμάξρνλ ην Game Maker. Δίλαη πξνο απόδεημε
βέβαηα αλ πξάγκαηη ηα πεξηβάιινληα απηά ιεηηνπξγνύλ όπσο πεξηγξάθνληαη θαη αλ νη
καζεηέο, ράξε ζην θίλεηξν απηό, ηνπ παηγλίνπ, παξαθηλνύληαη λα θάλνπλ κεγαιύηεξεο
πξνζπάζεηεο επίιπζεο πην ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ.
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7. ΧΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΕΝΑΡΙΟ («προςτιθζμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλήματα)
Για τθν διδαςκαλία του ςεναρίου μασ κα χρειαςτεί ζνα εργαςτιριο πλθροφορικισ
που να ζχει εγκαταςτακεί το λογιςμικό SCRATCH. Επίςθσ καλό κα είναι να υπάρχει
ζνασ video projector για να μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να παρουςιάηει τισ απαραίτθτεσ
ζννοιεσ για τον προγραμματιςμό που κα χρειαςτοφν να γνωρίηουν οι μακθτζσ κακϊσ
και το περιβάλλον του SCRATCH/BYOB.

8. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΣΟ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Και οι 3 διδακτικζσ ενότθτεσ του ςεναρίου προβλζπεται να δυςκολζψουν αρκετά
τουσ μακθτζσ. Κατά τθν 1θ ενότθτα οι μακθτζσ κα πρζπει να μπουν ςτθ λογικι
καταςκευισ δικϊν τουσ παιχνιδιϊν. Η διαδικαςία αυτι κα πρζπει να αντιμετωπίςει
παρανοιςεισ όπωσ:
τι μπορεί να αποτελεί υπόβακρο ενόσ παιχνιδιοφ,
ποια κα είναι τα εικονίδια που κα προςτεκοφν
ο χριςτθσ ενόσ θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ ελζγχει όλουσ τουσ χαρακτιρεσ που
βλζπει ςτο παιχνίδι, ι κάποιοι ελζγχονται από τον υπολογιςτι;
Καηά ηε 2ε ελόηεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα βιέπνπλ ηηο κεηαβιεηέο ζαλ
ηδηόηεηεο αληηθεηκέλσλ, θάηη πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη λα θάλνπλ. Γηα απηό ην ζθνπό ζα
πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θάζε κεηαβιεηή κπνξεί λα αθνξά π.ρ. ηελ θαηάζηαζε ελόο
αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ελόο δώνπ) ή ηελ πνζόηεηα ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ην αληηθείκελν θιπ. Με
απηό ηνλ ηξόπν ζηγά ζηγά νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο
πξνγξακκαηηζκνύ.
Ζ 3ε ελόηεηα πξέπεη νη καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία λα νξγαλώλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο
ζε πνιύπινθα πξνβιήκαηα θαζώο θαη λα αληινύλ παιηέο γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ
έρνπλ απνθηήζεη θαη λα ηηο ζέζνπλ ζε πξάμε ζηελ θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ ζην πεξηβάιινλ
SCRATCH/BYOB.
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9. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΣΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ
Κατά τθν εκτζλεςθ του ςεναρίου εκτιμάται ότι δεν υπάρξουν ςθμαντικά
προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα λειτουργίασ του Η/Τ – Λογιςμικοφ
(SCRATCH/BYOB). υνεπϊσ δεν κα υπάρξουν προβλιματα εκκίνθςθσ του λογιςμικοφ
ι δυςλειτουργίεσ που κα επθρεάςουν το μάκθμα (διδακτικόσ κόρυβοσ). Επίςθσ,
εκτιμάται το διδακτικό ςυμβόλαιο δεν κα ανατραπεί διότι τα φφλλα εργαςίασ είναι
απλά, ρεαλιςτικά και οδθγοφν το μακθτι βιμα – βιμα ςτθν ομαλι εξοικείωςθ του
με το λογιςμικό. Τπάρχει βζβαια το ενδεχόμενο υπερβολικισ εναςχόλθςθσ των
μακθτϊν με κάποιεσ όψεισ των δραςτθριοτιτων που τουσ προτείνονται, ςε βάροσ
άλλων. Για παράδειγμα, οι μακθτζσ μπορεί να αφιερϊςουν υπερβολικό χρόνο ςτθν
τελειοποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ διαφόρων χαρακτιρων, ζτςι ϊςτε να είναι πιο
«αλθκοφανείσ». Όπωσ αναφζρεται και ςε επομζνθ ενότθτα (13), ο εκπαιδευτικόσ κα
κρίνει, ανάλογα με τθν εξζλιξθ του ςεναρίου, εάν κα πρζπει να επιτρζψει αποκλίςεισ
από το ςενάριο.

10.ΧΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Πηγζσ εκμάθηςησ
Βιβλίο για τθ δθμιουργία παιχνιδιϊν με το SCRATCH
Γνωριμία με το SCRATCH
Οδθγόσ για το SCRATCH
Γνωριμία με το BYOB
Online εκτζλεςθ του BYOB
Άρθρα για το SCRATCH ςτα νζα
Free tool offers 'easy' coding
A Programming Language Like Playing With Blocks
With simplified code, programming becomes child's play
Ακαδημαϊκά ζργα για το SCRATCH ή αναφερόμενα ςε αυτό
Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., and Resnick, M. (2004).
SCRATCH: A Sneak Preview. Second International Conference on Creating,
Connecting, and Collaborating through Computing. Kyoto, Japan, pp. 104109.
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Resnick, M., Kafai, Y., Maloney, J., Rusk, N., Burd, L., & Silverman, B. (2003). A
Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance Technological
Fluency at After-School Centers in Economically-Disadvantaged Communities.
Proposal to National Science Foundation.
Peppler, K., & Kafai, Y. (2005). Creative coding: The role of art and
programming in the K-12 educational context.
Resnick, M., Maloney, J., & Rusk, N. (2006). SCRATCH and technological
fluency (Powerpoint slide 2.5MB).
Monroy-Hernández, A. and Resnick, M. (2008). Empowering kids to create
and share programmable media. interactions 15, 2 (Mar. 2008), 50-53.
Monroy-Hernández, A. (2009) Designing a website for creative learning. In:
Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 March 2009, Athens,
Greece
Τπάξρεη επίζεο κηα ζεηξά άξζξσλ πνπ εζηηάδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ SCRATCH ζε πιαίζηα
δηαθνξεηηθά από ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. ην site ηνπ SCRATCH ππάξρνπλ
πνιιέο αλαθνξέο απηνύ ηνπ είδνπο. Γηάζπαξηεο επίζεο είλαη ζην Γηαδίθηπν αλάινγεο
αλαθνξέο.
ην site http://www.literacyfromscratch.org.uk/index.htm, γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε
ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ελόο project αλάκεζα ζε ζρνιεία ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Πξάγαο γηα
ηελ πξνώζεζε ηνπ γξακκαηηζκνύ κέζσ ηνπ SCRATCH.
Πνιιέο

θνξέο

ην

SCRATCH,

επλνώληαο

ηε

δεκηνπξγία

ςεθηαθώλ

παηρληδηώλ,

ρξεζηκνπνηείηαη σο «όρεκα» ζε δηαζεκαηηθά projects.
Oη Σάηζε Υ., Παπαδάθε Α., 6ν πλέδξην Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηελ εξγαζία ηνπο
κε ηίηιν «Μαζεηέο Γεκνηηθνύ Γεκηνπξγνύλ Φεθηαθά Παηρλίδηα ζην SCRATCH γηα ηελ
Αλαθύθισζε» πεξηγξάθνπλ κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζε καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ κε
θεληξηθό γλσζηηθό αληηθείκελν ηελ έλλνηα ηεο Αλαθύθισζεο. Μέζσ δηαδηθηπαθώλ
ςεθηαθώλ παηρληδηώλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ από ηνπο καζεηέο έγηλε
πξνζπάζεηα λα εκπινπηηζηνύλ νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα Αλαθύθισζεο. Οη
δεκηνπξγίεο ησλ καζεηώλ έγηλαλ κε ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ SCRATCH σο κία
πξώηε εμνηθείσζή ηνπο κε βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο εληνιέο, όπσο αλαθέξνπλ νη ίδηεο.
Οη Υαζαλίδεο

Γ., Νηίλαο Κ., Μπξάηηηζεο Θ., ηάκνπ Α., Γθόγθνπ Υ., 6ν πλέδξην

Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηίηιν «Γηαζεκαηηθή πξόηαζε
δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ΣΠΔ ηεο Σ‟ Γεκνηηθνύ κε ρξήζε γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο SCRATCH» παξνπζηάδνπλ κηα δηαζεκαηηθή πξόηαζε δηδαζθαιίαο γηα
ην κάζεκα ΣΠΔ ηεο Σ‟ Γεκνηηθνύ κε ρξήζε γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο SCRATCH. Ζ δηδαθηηθή πξόηαζε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο ζε
έλα θείκελν πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο
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ζην SCRATCH κε βάζε απηό ην θείκελν. Δπηπξόζζεηα, ζηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα από ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ζε 40 παηδηά ηεο Σ΄
Γεκνηηθνύ. Ζ κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ έδεημαλ όηη νη
καζεηέο αληηκεηώπηζαλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ εξγαζία πνπ ηνπο δόζεθε, ζε ζρέζε κε ηε
δπζθνιία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο δεηήζεθε λα θαηαζθεπάζνπλ. Σν πεξηβάιινλ
SCRATCH κε ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ εληνιώλ κε γξαθηθά πιαθίδηα, ηελ άκεζε εθαξκνγή
ησλ εληνιώλ θαη ηελ απνπζία «ελνριεηηθώλ» ζπληαθηηθώλ ιαζώλ θάλεθε ειθπζηηθό ζηνπο
καζεηέο, όπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη.
Οη Μαπξνραιπβίδεο, Γ., Μαθξήο, Γ., Μπέθνο , Ν.Υ., 6ν πλέδξην Γηδαθηηθή ηεο
Πιεξνθνξηθήο,

ζηελ

εξγαζία

ηνπο

κε

ηίηιν

«Γηδαθηηθή

Πξνζέγγηζε

Σνπ

Αληηθεηκελνζηξαθνύο Πξνγξακκαηηζκνύ Με Σν SCRATCH» παξνπζηάδνπλ έλα δηδαθηηθό
ζελάξην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό (!). Υξεζηκνπνηείηαη ην
πεξηβάιινλ SCRATCH, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο
αληηθείκελν, ηδηόηεηα θαη κέζνδνο. Σν απιό γξαθηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ
παξέρεη ην SCRATCH δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ επθνιόηεξα ηηο
αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ έρεη ν αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο. ηόρνο ηνπ ζελαξίνπ
είλαη ε θαηαζθεπή ελόο παηρληδηνύ πνπ απνηειείηαη από αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ ηηο δηθέο
ηνπο ηδηόηεηεο θαη πξνγξακκαηίδνληαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο, όπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη.

11.ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΗ
Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ

εγγράφονται ςε μια τυπικι

κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ: ςτουσ μακθτζσ προτείνονται μια ςειρά από προβλιματα τα
οποία καλοφνται να επιλφςουν. Σα κίνθτρα των μακθτϊν πάντωσ είναι κατά κανόνα ιςχυρά
ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ αυτζσ που ακολουκοφν: επειδι οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
ζχουν ζνα χαρακτιρα παιχνιδιοφ ςτο οποίο οι μακθτζσ δθμιουργοφν οι ίδιοι, κατά κάποιο
τρόπο, το παιχνίδι αναμζνονται πολλζσ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. Όςον

αφορά τθ διδακτικι προςζγγιςθ υιοκετοφμε τισ βαςικζσ ιδζεσ του Piaget και του
Papert: «Ο διδάςκων οφείλει να δθμιουργεί κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για να μπορζςουν
οι μακθτζσ να οικοδομιςουν τισ γνϊςεισ τουσ. Σο ςενάριο είναι κεμελιωμζνο ςτθν
κεωρία μάκθςθσ του εποικοδομθτιςμοφ διότι ο μακθτισ χτίηει τθν γνϊςθ του
ανιχνεφοντασ, διερευνϊντασ και αλλθλεπιδρϊντασ οπτικά με τισ εντολζσ τθσ
γλϊςςασ προγραμματιςμοφ του

SCRATCH και του

BYOB δθμιουργϊντασ

προγράμματα και παιχνίδια.
Πιο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν 1θ ενότθτα κα πραγματοποιοφνται πειραματιςμόσ με τα
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ςτοιχεία του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ενεργθτικι ςυμμετοχι, δθμιουργία
θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ. Κατά τθ 2θ ενότθτα κα πραγματοποιοφνται πειραματιςμόσ
με τα ςτοιχεία του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ενεργθτικι ςυμμετοχι,
δθμιουργία προςομοίωςθσ. Κατά τθν 3θ ενότθτα κα πραγματοποιοφνται ειςιγθςθ,
ερωταπαντιςεισ, ςυηιτθςθ και αςκιςεισ ςε ομάδεσ εργαςίασ,
Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα κλίμα δθμιουργίασ κακϊσ μποροφν να
λειτουργιςουν ωσ υποςτθρικτζσ των ενεργειϊν/δραςτθριοτιτων που υλοποιοφν οι
μακθτζσ.

12.ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΒΟΛΩΝ
Δε φαίνεται να ζχουμε ςθμαντικζσ μικρομεταβολζσ. Αξιοςθμείωτθ είναι πάντωσ θ
ειςαγωγι διαδικαςιϊν (επαναλθπτικοφ χαρακτιρα) του είδουσ «επανάλαβε για
πάντα» οι οποίεσ επιτρζπουν τθν «αζναθ» εξζλιξθ των διαδικαςιϊν μζςα ςτο
ςκθνικό. Επίςθσ, θ ειςαγωγι περιςςοτζρων από μια «οντοτιτων» (χαρακτιρων) που
λειτουργοφν ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ και (ενδεχομζνωσ) αλλθλεπιδροφν, αποτελεί
ζνα άλλο είδοσ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο οι μακθτζσ, εάν ζχουν εμπειρία από τα
ςυνικθ περιβάλλοντα, μπορεί να αντιμετωπίςουν κάποιεσ δυςκολίεσ.

13.ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ – ΕΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΑΗ
Σο μάκθμα κα πραγματοποιθκεί ςτο ςχολικό εργαςτιριο πλθροφορικισ. Οι μακθτζσ
κα εργαςτοφν ςε ομάδεσ των δφο ατόμων ανά θλεκτρονικό υπολογιςτι. Ο χρόνοσ
ίςωσ να μθν είναι επαρκισ για τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων, εάν οι
μακθτζσ αφιερϊςουν υπερβολικό χρόνο ςε παραλλαγζσ του βαςικοφ ςεναρίου. Ο
εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να κρίνει εάν οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι επωφελείσ για
τουσ μακθτζσ, οπότε να επιτρζψει τθν απόκλιςθ από το ςχεδιαςμό του μακιματοσ.

14.ΕΠΕΚΣΑΕΙ/ΔΙΑΤΝΔEΕΙ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Μετά

τθν

ολοκλιρωςθ

του

ΣΩΝ

παρόντοσ

ΕΝΝΟΙΩΝ
ςεναρίου

οι

Η

μακθτζσ

ΣΩΝ
κα

είναι

προετοιμαςμζνοι για να εργαςτοφν με επόμενα ςενάρια με βαςικζσ εντολζσ του
SCRATCH και του BYOB όπωσ αλλαγισ ενδυμαςίασ και υπόβακρου, ειςαγωγισ και
διαγραφισ μορφϊν, κακϊσ βαςικζσ εντολζσ κίνθςθσ και όψεων.
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15.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
Σα Φφλλα Εργαςίασ αφορά τθν εκμάκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ δομισ επιλογισ μζςα
από το περιβάλλον του SCRATCH και του BYOB.

16.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
πσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνηείλεη ηεζη
απηναμηνιόγεζεο (θιεηζηνύ ηύπνπ), ζηαπξόιεμα, θξππηόιεμα θιπ.
Σν ινγηζκηθό HotPotatoes (θαη άιια αλάινγα, όπσο θαη νξηζκέλεο επηινγέο ηνπ Moodle)
πξνζθέξνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δεκηνπξγία εξσηεκάησλ θιεηζηνύ ηύπνπ.
Kξππηόιεμα, κπνξνύλ εύθνια λα δεκηνπξγεζνύλ αθόκε θαη ζε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν.
ηα θύιια εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, πεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηόηεηεο
εκπέδσζεο ησλ ελλνηώλ θαζώο θαη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ.

17.ΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Θα εξθγθκεί το κζμα των παρανοιςεων, αυκόρμθτων αντιλιψεων κλπ των
μακθτϊν. Θα δοκοφν φφλλα εργαςίασ τα οποία παρατίκενται παρακάτω.

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1

Γξαζηεξηόηεηα 1
Η Δραςτθριότθτα 1 ζχει ωσ ςτόχο τθ ςχεδίαςθ ενόσ παιχνιδιοφ. Βλζπετε πωσ πρζπει
να ςχεδιάςετε το παιχνίδι πριν ξεκινιςετε τον προγραμματιςμό.

Εικόνα 12 κηνικό που πρζπει να καταςκευαςτεί
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Σο παιχνίδι που κα φτιάξουμε ςιμερα ζχει:
κθνικό
Χαρακτιρεσ που ελζγχονται από τον χριςτθ

Χαρακτιρεσ που ελζγχονται από τον υπολογιςτι

Αποφαςίςτε αν ο παίκτθσ του παιχνιδιοφ κα ελζγχει τον καρχαρία ι το ψαράκι και
κάντε τθν ανάλογθ αντιςτοίχιςθ

χριςτθσ

υπολογιςτισ

Πατιςτε ςτθν εικόνα του ςκθνικοφ και μετά ςτθν επιλογι «Τπόβακρα». Πατιςτε
«Ειςαγωγι». Πθγαίνετε μετά ςτον κατάλογο Nature (φφςθ) εκεί υπάρχει ζνα
ςκθνικό με το όνομα underwater, επιλζξτε το και πατιςτε «Εντάξει».
Ζχουμε μεταφερκεί ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ.
Μπορείτε να ειςάγετε ψαράκια από το εικονίδιο του φακζλου που βρίςκεται κάτω
από τθ κεντρικι ςκθνι.

Εικόνα 13 Ειςαγωγή ψαριϊν μζςα από το εικονίδιο του φακζλου
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Θυμθκείτε να ειςάγετε τον καρχαρία.
Όταν τελειϊςετε ζχετε το ςκθνικό και τουσ χαρακτιρεσ του παιχνιδιοφ, οι οποίοι
όμωσ είναι ακίνθτοι.

Προςπακιςτε να κάνετε το ψάρι που αποφαςίςατε να κινεί ο υπολογιςτισ να
κινοφνται όταν θ πράςινθ ςθμαία πατθκεί (αφοφ θ πράςινθ ςθμαία πατθκεί τα
ψαράκια κα πρζπει να κινείται για πάντα)
Χρθςιμοποιιςτε τισ εντολζσ κίνθςθσ
(μπλε καρτζλα):
π.χ.
Χρθςιμοποιιςτε τθν εντολι "για πάντα" ϊςτε τα ψαράκια να κινοφνται ςυνεχϊσ.

Η εντολι "εάν ςτο όρια αναπιδθςε" κρατάει τα ψαράκια μζςα ςτο ςκθνικό.

Θυμθκείτε να ρυκμίςετε τθν ταχφτθτα χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι "περίμενε"

Δοκιμάςτε επίςθσ να αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ του.

Δοκιμάςτε να προγραμματίςετε το άλλο ψάρι ϊςτε να αλλάηει κατεφκυνςθ ανάλογα
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με τα βελάκια του πλθκτρολογίου.

Χρθςιμοποιείςτε τισ εντολζσ κατεφκυνςθσ

και τθν εντολι

Όταν πατάτε τα βελάκια του πλθκτρολογίου το ψάρι που ζχετε προγραμματίςει κα
πρζπει να κινείται ςτθν αντίςτοιχθ κατεφκυνςθ.
Θυμθκείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίηεται το ψάρι ανάλογα με τθν
κατεφκυνςθ που ζχει

Σο μεγάλο ψάρι τρϊει το μικρό!!!!
Μπορείτε να ανιχνεφςετε πότε το ζνα ψάρι αγγίηει το άλλο με τθ ςυνκικθ «αγγίηει
το…»

Δοκιμάςτε τθ ςυνκικθ ςε ςυνδυαςμό με τθν εντολι
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Χρθςιμοποιϊντασ τισ παρακάτω εντολζσ προςπακιςτε να προγραμματίςετε ζνα
ψάρι να εξαφανίηεται όταν ακουμπάει τον καρχαρία.

Όταν το ψάρι ακουμπιςει τον καρχαρία εξαφανίηεται…
Πότε πρζπει να ξαναεμφανιςτεί;
Σϊρα μπορείτε να μεταφζρετε το ίδιο ςενάριο και ςτα υπόλοιπα ψαράκια.
Μπράβο ςασ, φτιάξατε το πρϊτο ςασ παιχνίδι

Γξαζηεξηόηεηα 2
Η Δραςτθριότθτα 2 ζχει ωσ ςτόχο τθν εμπζδωςθ των διδαςκόμενων εννοιϊν μζςα
από τθν καταςκευι ενόσ πιο ενδιαφζροντοσ και πιο πολφπλοκου παιχνιδιοφ
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Προςπακιςτε να φτιάξετε και άλλα ψαράκια που ο καρχαρίασ να μπορεί να τα
φάει» δθλαδι να εξαφανίηονται όταν αγγίηουν τον καρχαρία.

τον βυκό τθσ κάλαςςασ ο καρχαρίασ δεν είναι το μεγαλφτερο ψάρι. Μπορεί να
υπάρχει και μία φάλαινα θ οποίο να «τρϊει» τον καρχαρία.

32.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2

Γξαζηεξηόηεηα 1
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Δραςτθριότθτασ 1 είναι να ειςαχκεί θ ζννοια τθσ μεταβλθτισ,
ςτο παρόν πλαίςιο θ μεταβλθτι ειςάγεται ςαν ιδιότθτα αντικειμζνου.
Μια οκόνθ από το πρόγραμμα που κα καταςκευάςουμε φαίνεται παρακάτω:

Ο χριςτθσ ελζγχει το ποτιςτιρι και τθν θλιοφάνεια. Σο φυτό μεγαλϊνει ι ξεραίνεται
ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν. Για να καταςκευαςτεί θ εφαρμογι αυτι
χρειαηόμαςτε το ςκθνικό.
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Μπορείτε να ειςάγετε το ςκθνικό ωσ εξισ:

Επιλζγουμε το ςκθνικό

Μετά ειςαγωγι

Και επιλζγετε το φυτό_υπόβακρο.

Με δεξί κλικ  διαγραφι μπορείτε να ςβιςετε τθ μορφι τθσ γάτασ που δεν
χρειάηεται πλζον.
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Χρειαηόμαςτε επίςθσ το φυτό, για να το ειςάγετε επιλζγετε «Διάλεξε νζα μορφι από
αρχείο»

Και επιλζγετε το φυτό.
Μπορείτε να δείτε πωσ το φυτό ζχει ενςωματωμζνεσ τισ
ενδυμαςίεσ του.
Ομοίωσ μπορείτε να ειςάγετε το ποτιςτιρι και τον ιλιο.

Μποροφμε να προγραμματίςουμε το ποτιςτιρι ϊςτε να αλλάηει ενδυμαςία κάκε
φορά που γίνεται κλικ με το ποντίκι πάνω του.
Δοκιμάςτε τον παρακάτω κϊδικα.
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Ο ίδιοσ κϊδικασ μπορεί να μεταφερκεί ςτθ μορφι του ιλιου, με ςφρε και άφθςε
(drag and drop).

Δε κζλουμε όμωσ να πατάμε με το ποντίκι πάνω ςτο φυτό για να μεγαλϊνει.
Μποροφμε να προγραμματίςουμε το φυτό να μεγαλϊνει αυτόματα αλλάηοντασ
ακολουκιακά τισ ενδυμαςίεσ του.
Δοκιμάςτε τον παρακάτω κϊδικα:

Θα δείτε ότι το φυτό μεγαλϊνει. Ωςτόςο, δεν κα πρζπει να μεγαλϊνει πάντα, αλλά
μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ.
Η κάκε μορφι ςτθ SCRATCH ζχει τισ δικζσ τθσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ δεν είναι φανερζσ
ςτισ υπόλοιπεσ μορφζσ. Ζτςι θ μορφι του φυτοφ δεν μπορεί να γνωρίηει με άμεςο
τρόπο ςε ποια κατάςταςθ βρίςκονται οι μορφζσ που αντιςτοιχοφν ςτο ποτιςτιρι και
ςτον ιλιο. Γι’ αυτό το λόγο κα χρθςιμοποιιςουμε μεταβλθτζσ. Οι μεταβλθτζσ
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αποκθκεφουν δεδομζνα και τα δεδομζνα αυτά μπορεί να είναι εμφανι ςε όλουσ
όταν θ μεταβλθτι ζχει δθλωκεί ωσ κοινι.

Δθμιουργοφμε λοιπόν μια μεταβλθτι με όνομα «νερό».
Μετά τθ δθμιουργία τθσ εμφανίηονται νζεσ εντολζσ και θ τιμι τθσ εμφανίηεται μζςα
ςτθν περιοχι τθσ εφαρμογισ.

Αντίςτοιχα δθμιουργοφμε μια μεταβλθτι με το όνομα «φωσ».
κοπόσ μασ είναι οι μεταβλθτζσ αυτζσ να αλλάηουν τιμι ανάλογα με τθν κατάςταςθ
ςτθν οποία βρίςκεται το ποτιςτιρι και ο ιλιοσ αντίςτοιχα.
Π.χ. για το νερό δοκιμάςτε τον παρακάτω κϊδικα:
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υμπλθρϊςτε ζναν πίνακα με τισ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ:
υνκικθ

Σιμι μεταβλθτισ

Κακόλου νερό
Κανονικό νερό
Πολφ νερό
κοπόσ μασ είναι οι μεταβλθτζσ αυτζσ να αλλάηουν τιμι ανάλογα με τθν κατάςταςθ
ςτθν

οποία

βρίςκεται

το

ποτιςτιρι

και

ο

ιλιοσ

αντίςτοιχα.

Π.χ. για το νερό δοκιμάςτε τον παρακάτω κϊδικα:

Ασ προςπακιςουμε το ίδιο και με τθ μεταβλθτι φωσ.

υμπλθρϊςτε τον αντίςτοιχο πίνακα:
υνκικθ

Σιμι μεταβλθτισ

Κακόλου φωσ
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Κανονικό φωσ
Πολφ φωσ

Μποροφμε να προγραμματίςουμε το φυτό να μεγαλϊνει μόνο αν υπάρχει νερό. Για
να το καταφζρουμε αυτό μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το παρακάτω
πρόγραμμα.

Η εντολι «εάν» υπάρχει ςτθν καρτζλα με τισ εντολζσ ελζγχου ενϊ θ πράςινθ
ςυνκικθ υπάρχει ςτθν αντίςτοιχθ πράςινθ καρτζλα (Καρτζλα τελεςτζσ):

Μπορείτε να ςυνδυάςετε κάποιεσ ςυνκικεσ ϊςτε να προγραμματίςετε το φυτό να
μεγαλϊνει μόνο όταν υπάρχει ιλιοσ και νερό.

Γξαζηεξηόηεηα 2
Η Δραςτθριότθτα 2 ζχει ωσ ςτόχο τθν εμπζδωςθ των διδαςκόμενων εννοιϊν μζςα
από τθν παρουςίαςθ αλλαγισ τιμισ μιασ μεταβλθτισ ςε ζνα πλαίςιο πιο απλό από
το προθγοφμενο.
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ε αυτι τθν δραςτθριότθτα δίνονται:
Α) οι μορφζσ τθσ λάμπασ και του διακόπτθ
Β) το υπόβακρο
Θα πρζπει να ειςαχκοφν οι μορφζσ και το υπόβακρο
Να δθμιουργθκεί μια μεταβλθτι που κα αναπαριςτά τθν κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκεται ο διακόπτθσ.
Ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο διακόπτθσ θ λάμπα να είναι
αναμμζνθ ι ςβθςτι.

33.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3

Γξαζηεξηόηεηα 1
Η Δραςτθριότθτα 1 αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ με τισ ςφνκετεσ εφαρμογζσ ςτο
προγραμματιςτικό περιβάλλον SCRATCH.
τθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ είναι ανοιχτό ζνα ενάριο του SCRATCH. Μελετιςτε το
παραπάνω περιβάλλον εργαςίασ.
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1. Εκτελζςτε το ςενάριο
2. Περιγράψτε με δικά ςασ λόγια τι ακριβϊσ κάνει το ςενάριο αυτό:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…
3. Εντοπίςτε ςτο ςενάριο ςτοιχεία προγραμματιςτικά τα οποία ιδθ ζχετε
διδαχκεί

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Για τθ υλοποίθςθ του ςεναρίου αυτοφ γίνεται χριςθ μεταβλθτϊν και αν ναι
ποιϊν;

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…
5. Πϊσ με το πάτθμα του κουμπιοφ + εκτελείται θ πρόςκεςθ αφοφ ςτο ςενάριο
του κουμπιοφ + δεν υπάρχει τίποτε ςχετικό ςτον κϊδικα;
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Γξαζηεξηόηεηα 2
Η Δραςτθριότθτα 2 αφορά τθ βακφτερθ εξοικείωςθ με ςφνκετεσ εφαρμογζσ ςτο
SCRATCH μζςα από τθν υλοποίθςθ νζων ιδεϊν προερχόμενεσ από εςάσ.

Άςκηςη 1
Περιγράψτε με δικά ςασ λόγια τι αλλαγζσ κα ζπρεπε να γίνουν ςτο αρχικό ςενάριο,
ζτςι ϊςτε θ δραςτθριότθτα αυτι να επεκτακεί και να μπορεί να υλοποιεί και τισ
τζςςερισ αρικμθτικζσ πράξεισ με τθν μορφι τθσ γνωςτισ αρικμομθχανισ.
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Άςκηςη 2 ςυηιτθςθ (καταιγιςμόσ ιδεϊν)
Τλοποιιςτε τισ προτεινόμενεσ ιδζεσ ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςτε τθν αρικμομθχανι
επεκτείνοντασ το ςενάριο το οποίο ιδθ ζχετε μπροςτά ςασ.
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34.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 – ΤΝΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ BYOB
Σν 4ν θύιιν εξγαζίαο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 4νπ θύιινπ εξγαζίαο από ην επηκνξθσηηθό
ζελάξην «Δηζαγσγή ζηα Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB» θαη ην
ζελάξην «Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ
SCRATCH/BYOB». ηόρνο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζύλζεηεο εθαξκνγήο αμηνπνηώληαο
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ BYOB.

Οδηγίεσ για τη ςφνθεςη του προγράμματοσ.
Αρχικά κζλουμε το πρόγραμμά μασ να ξεκινάει όταν πατάμε το κενό και θ πζνα να
ζχει μικοσ 5. Προςοχή! Δεν ξεκινάμε με τη ςημαία διότι θα τησ αποδώςουμε άλλη
χρήςη.

Ζπειτα ςχεδιάηουμε το καράβι ςτθ κζςθ x=66,y=-80 και τζςςερισ ομπρζλεσ ςτισ
κζςεισ x=-123,y=-51, x=-184,y=-51, x=-235,y=-37, x=-151,y=-13.
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Αν εκτελζςεισ το πρόγραμμα που ζχουμε φτιάξει μζχρι τϊρα, κα παρατθριςεισ ότι
μετά το ςχεδιαςμό τθσ τελευταίασ ομπρζλασ ο αςτερίασ κοιτάει προσ τα κάτω.

Χρηςιμοποίηςε τισ κατάλλθλεσ εντολζσ για να τοποκετιςεισ τον αςτερία ςε
οριηόντια κζςθ ςτθν κάτω αριςτερι γωνία πριν ςχεδιάςεισ το επόμενο
αντικείμενο.

Επόμενο βιμα είναι ο ςχεδιαςμόσ των δζντρων. Θζλουμε να υπάρχει ςτο κυρίωσ
πρόγραμμα ερϊτθςθ που να ρωτάει το χριςτθ πόςα δζντρα κζλει και ανάλογα με
τθν απάντθςθ θ διαδικαςία «trees» να ςχεδιάηει τα δζντρα.

Δοκίμαςε με τθ βοικεια των εντολϊν επανάλθψθσ να τροποποιιςεισ
κατάλλθλα τθ διαδικαςία «trees» ϊςτε να παίρνει ωσ παράμετρο «no»
τθν απάντθςθ του χριςτθ και να ςχεδιάηει τον αντίςτοιχο αρικμό δζντρων. Η
απόςταςθ των δζντρων μεταξφ τουσ ςτον άξονα x κα είναι 22 ενϊ ςτον άξονα y κα
είναι 8.
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Μετά τθν ειςαγωγι τθσ παραμζτρου «no», θ διαδικαςία «trees» γίνεται:

Σζλοσ, ςχεδιάηω τον ανεμόμυλο ςτθ κζςθ x=-45,y=5 και τον ιλιο ςτθ κζςθ
x=189,y=144.
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Χρηςιμοποίηςε τισ κατάλλθλεσ εντολζσ ϊςτε να βάλεισ κάποια κακυςτζρθςθ ςτο
ςχεδιαςμό των αντικειμζνων για να μπορεί ο χριςτθσ να παρακολουκιςει τθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των αντικειμζνων.

Δημιοφργηςε ζνα ειςαγωγικό υπόβακρο (start) πριν τθν εμφάνιςθ του ςκθνικοφ
τθσ παραλίασ (π.χ. το ςκθνικό που ακολουκεί). Η εμφάνιςι του κζλουμε να γίνεται
με το πάτθμα τθσ ςθμαίασ.
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Ασ προςθζςουμε τώρα και ζνα ακόμη αντικείμενο ςτο ςκηνικό τησ παραλίασ.
Δημιοφργηςε μια διαδικαςία «ball» με παραμζτρουσ τισ αρχικζσ ςυντεταγμζνεσ
(x=-51, y=-94) και το χρϊμα όπωσ αυτό που φαίνεται ςτθ μπάλα τθσ εικόνασ. Σο
μζγεκοσ τθσ ακτίνασ ορίηεται με βάςθ τθν απάντθςθ που δίνεται από το χριςτθ ςε
ςχετικι ερϊτθςθ.
Αφοφ φτιάξεισ τθ διαδικαςία «ball» πρόςκεςε τθν ςτο κυρίωσ πρόγραμμά ςου.

Σε ποιο εφρος τιμών μπορεί να κυμαίνεται το μήκος της ακτίνας;
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35.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΗ

Αξιολόγηςη 1ησ ενότητασ

Προςπακιςτε να καταςκευάςετε το δικό ςασ παιχνίδι με τισ παραπάνω μορφζσ.
Αξιολόγηςη 2ησ ενότητασ
ε αυτι τθν δραςτθριότθτα δίνονται:
οι μορφζσ για το πετάλι και τθ λάμπα
το υπόβακρο
Θα πρζπει να ειςαχκοφν οι μορφζσ και το υπόβακρο.
Να δθμιουργθκεί μια μεταβλθτι που κα αναπαριςτά τθν κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκεται το πετάλι (αν κινείται ι όχι). Ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκεται ο διακόπτθσ θ λάμπα να είναι αναμμζνθ ι ςβθςτι.
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Αξιολόγηςη 3ησ ενότητασ

Θα μποροφςατε με το SCRATCH να υλοποιιςετε όλα τα κουμπιά μιασ
αρικμομθχανισ; ΑΝ όχι ποια κουμπιά κα μποροφςατε να υλοποιιςετε και ποια όχι;
(κυκλϊςτε όςα κουμπιά κρίνετε πωσ κα μποροφςατε και εξθγιςτε παρακάτω πϊσ;)

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

Αν χρθςιμοποιοφςαμε και άλλεσ μεταβλθτζσ το ςενάριο μασ κα δοφλευε καλφτερα;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Σι ακριβϊσ κάνει θ εντολι μετάδωςε;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Με ποιο τρόπο περνάμε τθν τιμι που δίνει ο χριςτθσ ςε μια μεταβλθτι, π.χ. ςτθν
μεταβλθτι α;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

τθν παρακάτω εικόνα βλζπετε το ςενάριο που υλοποιικθκε ςιμερα ςτθν τάξθ.
Προςπακιςτε να υλοποιιςετε το παρακάτω ςενάριο προςκζτοντασ επιπλζον τα
παρακάτω κουμπιά: %, 1/χ, χ2, χ3.

18.ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ
ΕΡΓΑΙΕ
Ολοκλθρϊςτε τθ μελζτθ των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ.
Δείτε τθ ςχετικι βιβλιογραφία και προςπακιςτε να εντοπίςετε εκείνεσ τισ αναφορζσ οι
οποίεσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα μποροφςαν να ςασ φανοφν χριςιμεσ για τισ διδαςκαλίεσ
ςασ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΕΝΚΑ
Παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά έλα εηζαγσγηθό ζελάξην γηα ην πεξηβάιινλ ΤΔΝΚΑ, έλα
δεκνθηιέο πεξηβάιινλ1.

1. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
YENKA

2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο.

3. ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ/
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ
Πιεξνθνξηθή Γ‟ Γπκλαζίνπ, Δλόηεηα 2.4
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηηο έλλνηεο ηνπ Αιγνξίζκνπ, ηνπ
Γηαγξάκκαηνο Ρνήο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελώ από πιεπξάο Σερλνγξακκαηηζκνύ
ρξεηάδεηαη λα έρεη πξνεγεζεί κία ώξα εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Yenka
θαη κε ηελ εθηέιεζε έηνηκσλ δηαδηθαζηώλ.

4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
θνπόο: Γλσξηκία κε βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο κέζα από έλα πνιύ επράξηζην
δηδαθηηθό πεξηβάιινλ
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο Αθνινπζίαο
Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο Γνκήο Αθνινπζίαο γηα ηελ επίηεπμε πξαθηηθώλ ζηόρσλ θαη ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ
Δμνηθείσζε κε ηε Γνκή Δπαλάιεςεο ζηελ απινύζηεξε κνξθή ηεο (κε θαζνξηζκέλν αξηζκό
επαλαιήςεσλ)
1

Σν ζελάξην παξνπζηάζηεθε ζηελ εκεξίδα δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΠΑΚΔ Κεληξηθήο θαη

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο από ηελ Δπηκνξθώηξηα Καηεξίλα Υαηδεθσηεηλνύ.
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Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο Γνκήο Δπαλάιεςεο γηα ηελ επίηεπμε πξαθηηθώλ ζηόρσλ
Δμνηθείσζε κε ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Γηαγξακκάησλ Ρνήο

ηόρνη ηερλνγξακκαηηζκνύ:
Καιιηέξγεηα ηερλνινγηθώλ δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο θαη ρξήζεο λέσλ πξνγξακκαηηζηηθώλ
θαη γξαθηθώλ πεξηβαιιόλησλ
Κνηλσληθνί ζηόρνη:
Καιιηέξγεηα ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο
Καιιηέξγεηα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο θαληαζίαο

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ
Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο ην θύιιν εξγαζίαο θαη ηνπο αθήλνπκε νιόθιεξε ηελ πξώηε ώξα γηα
λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο (1) θαη (2) θαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο.
Παξαθνινπζνύκε από απόζηαζε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη επεκβαίλνπκε κόλν αλ
καο δεηήζνπλ βνήζεηα.
ηελ αξρή ηεο δεύηεξεο ώξαο ζπδεηνύκε όινη καδί ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο
ηνπ θύιινπ δξαζηεξηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα ηνπο αθήλνπκε ηελ ππόινηπε ώξα γηα λα
εθπνλήζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο (3) θαη (4). Δλαιιαθηηθά, ε δξαζηεξηόηεηα (4) κπνξεί λα
ηνπο αλαηεζεί θαη σο εξγαζία γηα ην ζπίηη.

6. ΧΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΕΝΑΡΙΟ («προςτιθζμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ,
προβλήματα)
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαζηήξην Ζ/Τ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Η πξνζηηζέκελε
παηδαγσγηθή αμία ηνπ ζελαξίνπ αθνξά πξσηίζησο ηελ απμεκέλε θηλεηνπνίεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία ησλ
πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ. Η κάζεζε ζπληειείηαη κέζα από ηε βίσζε κίαο ηδηαίηεξα
επράξηζηεο εκπεηξίαο από ηνπο καζεηέο (ηνλ εηθνληθό ρνξό) θαη απηό απνηειεί ην
ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα ηεο παξνύζαο δηδαθηηθήο πξόηαζεο.
Τν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Yenka είλαη έλα πεξηβάιινλ
πνπ αθελόο παξαθηλεί γηα δξάζε θαη αθεηέξνπ νπηηθνπνηεί κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν
ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ
αξράξην πξνγξακκαηηζηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απζηεξόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα κε
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ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη νη εληνιέο ελόο αιγνξίζκνπ, θαζώο νη
ζπλέπεηεο ηνπ ειιηπνύο νξηζκνύ θάπνησλ παξακέηξσλ, γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο
θαηά ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί
λα αλαζθεπαζηεί ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε όηη ν ππνινγηζηήο εθηειεί ηηο εληνιέο όπσο
θαη ν άλζξσπνο, αθόκε δειαδή θη αλ δελ είλαη εθθξαζκέλεο κε απόιπηε ζαθήλεηα
θαη ιεπηνκέξεηα.
Μία ζπλήζεο καζεζηαθή δπζθνιία ζηα εηζαγσγηθά καζήκαηα ηεο Δνκήο
Επαλάιεςεο, είλαη λα αληηιεθζνύλ νη καζεηέο όηη έλα loop (βξόρνο) έρεη αξρή θαη
ηέινο ηα νπνία πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ κε αθξίβεηα θαη κόλν νη εληνιέο πνπ
βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ loop κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ.
Τν παξόλ ζελάξην ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο δπζθνιίαο κε ηε ρξήζε
ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Yenka, ζην νπνίν εηζάγνληαη κε drag & drop νη
εληνιέο κέζα ζε έλα loop θαη κε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο γίλεηαη
απόιπηα μεθάζαξν πνηεο εληνιέο αλήθνπλ κέζα ζην loop θαη πνηεο όρη.
Η θαηλνηνκία ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ ζπλίζηαηαη ζην όηη ρξεζηκνπνηνύληαη
πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο – πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ ζηηο
έλλνηεο ησλ Δνκώλ Αθνινπζίαο θαη Επαλάιεςεο. Σπγθεθξηκέλα νη αλαπαξαζηάζεηο
απηέο είλαη:
α) Η ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθό
β) Η νπηηθνπνίεζε ησλ εληνιώλ κέζσ ησλ θηλήζεσλ ησλ εξώσλ ηνπ Yenka
γ) Η «κνπζηθή επέλδπζε» ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δ) Η παξνπζίαζε ησλ ελλνηώλ ζην Φύιιν Εξγαζίαο
ε) Η δηεξεύλεζε θαη ελεξγεηηθή θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ καζεηώλ ζην
Φύιιν Εξγαζίαο.

7. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΣΟ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ
Ζ δηδαζθαιία απεπζύλεηαη ζε καζεηέο κε ειάρηζηε πείξα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Δίλαη πνιύ
πηζαλό λα κελ έρνπλ αθόκε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απζηεξόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα κε ηελ
νπνία πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη νη εληνιέο ελόο αιγνξίζκνπ θαη λα πεξηκέλνπλ από ηνλ
ππνινγηζηή λα εθηειέζεη ην πξόγξακκά ηνπο κε ηνλ αλακελόκελν γη‟ απηνύο ηξόπν, αθόκε θη
αλ παξέιεηςαλ λα νξίζνπλ θάπνηα παξάκεηξν. Μέζα από ηελ πξνηεηλόκελε δηδαζθαιία ζα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ζα πξέπεη «πξνγξακκαηίδνπλ» εξγαδόκελνη ζπζηεκαηηθά θαη
πξνζεθηηθά.
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8. ΧΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Γόγνπινπ, Α., Γνπιή, Δ. & Γξεγνξηάδνπ, Μ., (2009). Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζε ύγρξνλεο Θεσξίεο Μάζεζεο γηα ηε Γηδαζθαιία Πξνγξακκαηηζηηθώλ
Δλλνηώλ. ην Γξεγνξηάδνπ, Μ., Γνπιή, Δ. & Γόγνπινπ, Α. (2009) (Δπηκ.) Δηδαθηηθέο
Πξνζεγγίζεηο θαη Εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο, 75-119. Δθδόζεηο Νέσλ
Σερλνινγηώλ.
Γαγδηιέιεο, Β.Δ.,

(2008). ύγρξνλα Πεξηβάιινληα θαη Γξαζηεξηόηεηεο γηα Αξράξηνπο

Πξνγξακκαηηζηέο: Νεόηεξα Απνηειέζκαηα Δξεπλώλ, Δθδόζεηο ΟΦΗΑ, Θεζζαινλίθε.
Γαγδηιέιεο, Β.Δ., Παπινπνύινπ, Κ.Π., & Σξίγγα, Π.Κ., (1998). Γηδαθηηθή – Μέζνδνη θαη
Δθαξκνγέο, Δθδόζεηο Δπγ. Μπέλνπ, Αζήλα.
Κόκεο, Β.Η., (2005). Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο,
Αζήλα.

9. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΗ
Κνηλσληθόο επνηθνδνκηζκόο
Δθαξκόδνληαη νη εμήο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο:
Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (δεκηνπξγία αθνινπζίαο ρνξνύ ζπγρξνληζκέλεο κε ηε
κνπζηθή)
Γηεξεύλεζε - Πεηξακαηηζκόο (γηα ηελ εύξεζε ησλ ζσζηώλ ηηκώλ ζηηο ρξνληθέο
παξακέηξνπο)
Καζνδεγνύκελε αλαθάιπςε (γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο αξρηθήο
δνκήο αθνινπζίαο θαη ηεο αξρηθήο δνκήο επαλάιεςεο, κέζα από ηα βήκαηα ηνπ
θύιινπ εξγαζίαο)
Πξαθηηθή θαη εμάζθεζε (γηα ηε δξαζηεξηόηεηα εκπέδσζεο)
Βησκαηηθή κάζεζε
Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε: Δίλαη πξνηηκόηεξν νη καζεηέο λα δνπιέςνπλ
ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ, αλ θαη δελ απνθιείεηαη ε αηνκηθή
ελαζρόιεζε.
ΡΟΛΟ ΜΑΘΗΣΗ: Ο καζεηήο απηελεξγεί θαη πξσηνζηαηεί ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία κέζα από ηε δηεξεύλεζε, ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο
γλώζεο.
ΡΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ: Ο εθπαηδεπηηθόο παξαηεξεί από απόζηαζε
επεκβαίλεη δξώληαο σο θαζνδεγεηήο-δηεπθνιπληήο κόλν αλ ηνπ δεηεζεί βνήζεηα.
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10.ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΣΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ
α. Τν ινγηζκηθό Yenka παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ, όπσο ε
δηαδηθαζία εηζόδνπ ζην ινγηζκηθό, πνπ απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ e-mail ηνπ
θάζε καζεηή. Γη’ απηό ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε εηζαγσγηθή ώξα
εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, έηζη ώζηε λα κε ζπαηαιεζεί
δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα ηερληθά πξνβιήκαηα.
β. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα έρεη ειέγμεη ηε
ζύλδεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Η/Υ κε ην δηαδίθηπν θαη ηελ πξόζβαζε ζην site
www.yenka.com γηαηί ρσξίο απηήλ είλαη αδύλαηε ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ.
γ. Τέινο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ώζηε λα κελ παξαζπξζνύλ νη καζεηέο ζηε δνθηκή
ησλ δηαθόξσλ ξπζκώλ θαη κνπζηθώλ θνκκαηηώλ πνπ εκπεξηέρεη ην ινγηζκηθό
θαη απνπξνζαλαηνιηζηνύλ από ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο.

11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ

Φύιιν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε Δνκή Αθνινπζίαο
θαη ηε Δνκή Επαλάιεςεο κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Yenka
Καιή ζνπ κέξα! Ση ζα ‟ιεγεο λα γίλνπκε ζήκεξα ρνξνγξάθνη θαη λα θάλνπκε έλα πξόγξακκα
ρνξνύ; Αθνινύζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα θαη ζα ην θάλεηο πνιύ εύθνια!
Γεκηνύξγεζε έλα θελό πξόγξακκα Yenka αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή, θάλνληαο δηπιό θιηθ
ζην Programming θαη επηιέγνληαο New από ην κελνύ ζηα αξηζηεξά. Βάιε ζην ρώξν εξγαζίαο
έλα αγόξη ζέξλνληαο ην εηθνλίδην Boy από ην θάθειν Characters ηνπ κελνύ Programming ζη‟
αξηζηεξά. ηελ νζόλε ζνπ ζα εκθαληζηεί έλα αγόξη έηνηκν γηα ρνξό!
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Αιιά γηα λα ρνξέςεη, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη κνπζηθή! Αο βάινπκε ινηπόλ κνπζηθή
ζην πξόγξακκά καο:
Δπίιεμε ην Music Player από ην θάθειν Presentations ηνπ κελνύ

Programming θαη

ηνπνζέηεζέ ην πάλσ αξηζηεξά ζην ρώξν εξγαζίαο. Με δεμί θιηθ θαη Properties ζην Beat 1
άιιαμε ην ξπζκό ζε Beat 12. ηε ζπλέρεηα πάηα ην play γηα λα αθνύζεηο ην θνκκάηη ζνπ. Αλ
δε ζνπ αξέζεη κπνξείο λα θάλεηο import έλα δηθό ζνπ mp3.
Κάλε ηώξα ηα αθόινπζα:
1. Από ην θάθειν Start and Stop ζύξε ηελ εληνιή On Music start δεμηά επάλσ ζην ρώξν
εξγαζίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην πξόγξακκά ζνπ ζα αξρίζεη λα εθηειείηαη κόιηο
παηεζεί ην play ζηε κνπζηθή Beat 12.
2. Αο δηαιέμνπκε ηώξα κεξηθέο ρνξεπηηθέο θηγνύξεο πνπ ζέινπκε λα εθηειέζεη ν
ρνξεπηήο καο θαη αο ηηο πξνζζέζνπκε ζην πξόγξακκά καο. Πώο ζα ην θάλνπκε απηό;
Θα αλνίμνπκε ην θάθειν Inputs and Outputs θαη ηνλ ππνθάθειό ηνπ: Dance Steps.
Θα βξνύκε ηελ εληνιή: Top rocking θαη ζα ηε ζύξνπκε ζην δηάγξακκα ξνήο ηνπ
πξνγξάκκαηόο καο θάησ από ηελ εληνιή On Music start, κέρξη λα ηαπηηζηνύλ ηα
ηεηξαγσλάθηα ηνπο. Μ‟ απηό ηνλ ηξόπν έρνπκε ζπλδέζεη ηηο δύν εληνιέο ζε κία
αθνινπζία.
3. πλερίδνληαο όκνηα, αλνίγνπκε ην θάθειν Travelling Dance Steps θαη επηιέγνπκε
από εθεί ηελ εληνιή Cartwheel πνπ ιέεη ζην ρνξεπηή καο λα θάλεη έλα ηξνρό πξνο ηα
αξηζηεξά!
4. Μεηά από ην θάθειν Dance Steps επηιέγνπκε ην Ducking and Diving θαη ηέινο, από
ην θάθειν Travelling Dance Steps επηιέγνπκε πάιη ηελ εληνιή Cartwheel αιιά απηή
ηε θνξά ηελ αιιάδνπκε ώζηε ν ηξνρόο λα γίλεη πξνο ηα δεμηά.
5. Αο βάινπκε ηώξα θη έλα Stop γηα λα ηεξκαηήζεη ην πξόγξακκά καο κεηά από όιεο…
απηέο ηηο θηγνύξεο, θαη είκαζηε έηνηκνη γηα ρνξό! Αλ αθνινύζεζεο πξνζεθηηθά όια
ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ν ρώξνο εξγαζίαο ζνπ ζα πξέπεη λα είλαη
θάπσο έηζη:
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Ζ δνκή ησλ εληνιώλ ζην δηάγξακκα ξνήο πνπ βιέπεηο παξαπάλσ, νλνκάδεηαη Γνκή
Αθνινπζίαο γηαηί νη εληνιέο εθηεινύληαη κε ηε ζεηξά, ε κία κεηά ηελ άιιε.
Γηα λα εθηειέζεηο απηή ηε δνκή αθνινπζίαο, δελ έρεηο παξά λα παηήζεηο ην play ζην κνπζηθό
θνκκάηη Beat 12 θαη … θαιή δηαζθέδαζε!!

Δμέηαζε πξνζεθηηθά ην δηάγξακκα ξνήο θαζώο εθηειείηαη ην πξόγξακκά ζνπ. Ση
παξαηεξείο;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ίγνπξα ζνπ άξεζε πνιύ ε ρνξνγξαθία πνπ δεκηνύξγεζεο, ηειείσζε όκσο γξήγνξα! Γε
ζα ήηαλ θαιύηεξα αλ κπνξνύζακε λα επαλαιάβνπκε ηηο εληνιέο ηνπ ρνξνύ π.ρ. 5 θνξέο, έηζη
ώζηε ν ρνξόο λα έρεη κεγαιύηεξε δηάξθεηα; ηνλ πξνγξακκαηηζκό κπνξνύκε πνιύ εύθνια λα
επαλαιάβνπκε κία νκάδα εληνιώλ όζεο θνξέο ζέινπκε, εηζάγνληαο ζην πξόγξακκά καο κία
Γνκή Δπαλάιεςεο, ή όπσο ζπλήζσο ιέλε νη Πιεξνθνξηθνί, έλα Loop.

Μπνξείο θη εζύ λα βάιεηο έλα loop ζην πξόγξακκά ζνπ, αλ ζύξεηο ηελ εληνιή Loop από ην
θάθειν Processes θαη ηελ ηνπνζεηήζεηο ζην δηάγξακκα ξνήο αλάκεζα ζηελ On music start
θαη ηελ Top rocking. Σν δηάγξακκα ξνήο ηώξα ζα είλαη θάπσο έηζη:
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Εμέηαζε πξνζεθηηθά ην λέν δηάγξακκα ξνήο θαη ζύγθξηλε ηελ εληνιή Loop
κε όιεο ηηο άιιεο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε κέρξη ηώξα. Τη
παξαηεξείο;

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Άιιαμε ηώξα ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ ηεο εληνιήο Repeat ηνπ Loop
από 2 ζε 5, (θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην 2) έηζη ώζηε νη ρνξεπηηθέο θηγνύξεο λα
επαλαιεθζνύλ 5 θνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθίλεζε ηελ εληνιή Top Rocking ηνπ
δηαγξάκκαηνο ξνήο κέζα ζην Loop (Πξνζνρή! Αλ ηα ηεηξαγσλάθηα ζύλδεζεο ησλ
εληνιώλ είλαη θόθθηλα, απηό ζεκαίλεη όηη δελ ηνπνζεηήζεθε ζσζηά ε εληνιή κέζα ζην
Loop. Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηο πάιη).
Πάηα ηώξα ην play ηεο κνπζηθήο γηα λα εθηειέζεηο θαη πάιη ην πξόγξακκά
ζνπ. Τη παξαηεξείο;

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

Τώξα πξέπεη λα κεηαθηλήζεηο κία-κία όιεο ηηο εληνιέο ρνξνύ κέζα ζην Loop.
Αλ ηα θαηαθέξεηο, ν ρώξνο εξγαζίαο ζνπ ζα πξέπεη λα κνηάδεη θάπσο έηζη:
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πγραξεηήξηα! Μόιηο νινθιήξσζεο ην πξώην ζνπ πξόγξακκα κε Δνκή
Επαλάιεςεο. Μπνξείο λα ην ηξέμεηο όζεο θνξέο ζέιεηο γηα λα απνιαύζεηο ηηο
ρνξεπηηθέο θηγνύξεο!

Καη

κία

ηειεπηαία

παξαηήξεζε:

Σίγνπξα

ζ’

αλαξσηηόζνπλ

γηαηί

εκθαλίδεηαη έλα εξσηεκαηηθό ζην ξόκβν ηεο εληνιήο Loop. Τξέμε άιιε κία
θνξά ην πξόγξακκά ζνπ θαη παξαηήξεζε ηη εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ
θαζώο ηξέρεη ην πξόγξακκα. Καηάγξαςε ηελ παξαηήξεζή ζνπ.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Καη ηώξα ήξζε ε ώξα λα απειεπζεξώζεηο ηε θαληαζία θαη ηε
δεκηνπξγηθόηεηά ζνπ! Αθνύ απνζεθεύζεηο ην πξόγξακκά ζνπ, άλνημε έλα λέν
πξόγξακκα Yenka, βάιε ζην ρώξν έλα θνξίηζη θαη θάλην λα ρνξεύεη κε ό,ηη κνπζηθή,
θηγνύξεο θαη αξηζκό επαλαιήςεσλ ζέιεηο εζύ! Καιή Δηαζθέδαζε!!

Σνπ αξέζνπλ ηα δύζθνια; Αλ λαη, ηόηε δνθίκαζε θη απηό: Φηηάμε έλα
πξόγξακκα Yenka κε έλα αγόξη θαη έλα θνξίηζη δίπια-δίπια πνπ ρνξεύνπλ
ηαπηόρξνλα, είηε κε ίδηεο, είηε κε δηαθνξεηηθέο θηγνύξεο (όπσο ζνπ αξέζεη
πεξηζζόηεξν). Γηα λα ην θάλεηο απηό, ζα βάιεηο δύν δηαγξάκκαηα ξνήο πνπ ζα
μεθηλνύλ θαη ηα δύν κε ηελ ίδηα κνπζηθή θαη ην έλα ζα πεξηέρεη εληνιέο γηα ην αγόξη,
ελώ ην άιιν ζα πεξηέρεη εληνιέο γηα ην θνξίηζη. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!

ΣΕΛΟ

12.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη από ην δηδάζθνληα:
1. κέζσ ηεο ζπιινγήο ησλ απαληήζεώλ ηνπο ζηα ειεθηξνληθά θύιια εξγαζίαο (εξσηήζεηο
αμηνιόγεζεο αλνηθηνύ ηύπνπ)
2. κε ηε ζπιινγή θαη κειέηε ησλ ηξηώλ πξνγξακκάησλ Yenka πνπ θάζε νκάδα καζεηώλ
θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ ζελαξίνπ
3. κε ηε ζπκπιήξσζε ελόο θύιινπ παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ην νπνίν πεξηέρεη ηελ
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παξαθάησ ζράξα αμηνιόγεζεο κε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα:

ράξα αμηνιόγεζεο κε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα

13.
Κξηηήξην
Να
επηρεηξεκαηνινγεί
γηα ηε ρξεζηκόηεηα
ηεο Δνκήο
Αθνινπζίαο

Δπλαηόηεηα
εθαξκνγήο ηεο
Δνκήο Αθνινπζίαο
γηα ηελ επίηεπμε
πξαθηηθώλ ζηόρσλ
θαη ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ
Να
επηρεηξεκαηνινγεί
γηα ηε ρξεζηκόηεηα
ηεο Δνκήο
Επαλάιεςεο κε
θαζνξηζκέλν
αξηζκό
επαλαιήςεσλ
Δπλαηόηεηα
εθαξκνγήο ηεο
Δνκήο
Επαλάιεςεο γηα
ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ
Εμνηθείσζε κε ηα
Δηαγξάκκαηα Ρνήο

Οκαδηθόηεηαπλεξγαηηθόηεηα

Κιίκαθα Αμηνιόγεζεο 3 επηπέδσλ
Μέηξηα
Ιθαλνπνηεηηθή
Με ηθαλνπνηεηηθή
Ο καζεηήο δεκηνπξγεί Ο καζεηήο θαηαλνεί
Ο καζεηήο κε επθνιία
δνκέο αθνινπζίαο
ηνλ ηξόπν
θαηαλνεί ηνλ ηξόπν
ρσξίο λα θαηαλνεί ην
ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο
ξόιν ηνπο, γη’ απηό θαη αθνινπζίαο έπεηηα
αθνινπζίαο θαη
δελ απάληεζε ζσζηά από επεμεγήζεηο.
δεκηνπξγεί κόλνο ηνπ
ζηελ αληίζηνηρε
ηέηνηεο δνκέο.
εξώηεζε ηνπ θύιινπ
εξγαζίαο
Ο καζεηήο αδπλαηεί
Ο καζεηήο
Ο καζεηήο
λα επηιύζεη
δπζθνιεύεηαη ζηελ
θαηαθέξλεη κε
πξνβιήκαηα
εθαξκνγή ηεο δνκήο επηηπρία λα
ρξεζηκνπνηώληαο ηε
αθνινπζίαο ζηελ
επηιύζεη
δνκή αθνινπζίαο.
επίιπζε
πξνβιήκαηα
πξνβιεκάησλ θαη
ρξεζηκνπνηώληα
ρξεηάδεηαη βνήζεηα.
ο ηε δνκή
αθνινπζίαο.
Ο καζεηήο δελ
Ο καζεηήο έπεηηα
Ο καζεηήο θαηαλνεί κε
από αξθεηέο
επθνιία ην ξόιν ηεο
θαηαλνεί ην ξόιν ηεο
δνκήο επαλάιεςεο θαη
δνκήο επαλάιεςεο γη’ επεμεγήζεηο
απηό θαη δελ απάληεζε θαηαλνεί ην ξόιν ηεο απαληά ζσζηά ζηελ
δνκήο επαλάιεςεο.
αληίζηνηρε εξώηεζε
ζσζηά ζηελ
ηνπ θύιινπ εξγαζίαο.
αληίζηνηρε εξώηεζε
ηνπ θύιινπ εξγαζίαο.
Ο καζεηήο αδπλαηεί
λα επηιύζεη
πξνβιήκαηα
ρξεζηκνπνηώληαο ηε
δνκή επαλάιεςεο.

Ο καζεηήο
δπζθνιεύεηαη ζηελ
εθαξκνγή ηεο δνκήο
επαλάιεςεο ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα.

Ο καζεηήο θαηαθέξλεη
κε επηηπρία λα
επηιύζεη πξνβιήκαηα
ρξεζηκνπνηώληαο ηε
δνκή επαλάιεςεο.

Ο καζεηήο δελ
θαηαλνεί ην ξόιν ηνπ
δηαγξάκκαηνο ξνήο
γη’ απηό θαη δελ
απάληεζε ζσζηά
ζηελ αληίζηνηρε
εξώηεζε ηνπ θύιινπ
εξγαζίαο.
Ο καζεηήο δελ
κπόξεζε λα
ζπλεξγαζηεί αξκνληθά
κε ηα κέιε ηεο νκάδαο
ηνπ

Ο καζεηήο
δπζθνιεύεηαη λα
θαηαλνήζεη ην ξόιν
ηνπ δηαγξάκκαηνο
ξνήο θαη δεηά
βνήζεηα γηα ηελ
απάληεζε ηεο
αληίζηνηρεο εξώηεζεο.
Ο καζεηήο
ζπλεξγάζηεθε κε ηα
κέιε ηεο νκάδαο ηνπ
αιιά ππήξμαλ
πξνβιήκαηα
ζπλελλόεζεο θαηά ηελ

Ο καζεηήο έρεη
επρέξεηα ζηε
δεκηνπξγία θαη
αμηνπνίεζε ησλ
δηαγξακκάησλ ξνήο.

Ο καζεηήο ζπκκεηείρε
ελεξγά ζηελ νκαδηθή
εξγαζία θαη
ζπλεξγάζηεθε
αξκνληθά κε ηα κέιε
ηεο νκάδαο ηνπ.
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