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Πεπίλεψε
Ζ εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε αθνξά ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο γιώζζαο Scratch
πνπ αλαπηύζζεηαη από ην MIT. Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν κε ην νπνίν ε δεκηνπξγία
πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ γίλεηαη πνιύ εύθνια είηε από καζεηέο νη νπνίνη εμνηθεηώλνληαη κε
ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζόδνπο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ είηε από εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη
απνθηνύλ κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ησλ δηθώλ ηνπο ςεθηαθώλ
εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ. Ζ παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο Scratch γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηνπ ξνκπνηηθνύ παθέηνπ Lego WeDo.
Λέξειρ κλειδιά: Scratch, νπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο, εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, Lego WeDo

1. Διζαγωγή
Ζ εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε αθνξά ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ
Scratch, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζην MIT γηα ηελ εύθνιε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ
εθαξκνγώλ από καζεηέο (Resnick et al., 2009). Ζ γιώζζα Scratch είλαη ηδαληθή γηα
ηελ θαιιηέξγεηα γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ ζηνπο καζεηέο πνπ ζα
θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο Κνηλσλίαο
ηεο Πιεξνθνξίαο. Απνηειεί έλα ηζρπξό εξγαιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
καζεηέο λα κελ είλαη παζεηηθνί θαηαλαισηέο ςεθηαθνύ πιηθνύ αιιά θαη δεκηνπξγνί
εθθξάδνληαο ηαπηόρξνλα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ωζηόζν, θαη νη εθπαηδεπηηθνί
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιώζζα Scratch γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ
καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ γηα όια ζρεδόλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη γηα
καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο αιιά θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Νηθνιόο &
Κόκεο, 2010). ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ
Scratch έγηλε επξύηεξα γλσζηό θπξίσο κέζσ ζεκηλαξίσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ
εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ απμαλόκελνπ βαζκνύ δπζθνιίαο (Φεζάθεο
θ.α., 2008). ηελ εξγαζηεξηαθή απηή παξνπζίαζε ε εμνηθείσζε κε ηε Scratch γίλεηαη
κέζσ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ
απηνύζηα κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη εκπινπηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ξνκπνηηθνύ
παθέηνπ Lego WeDo.
Σα ζηνηρεία ηεο γιώζζαο Scratch πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εθκάζεζή ηεο από
αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο πεξηιακβάλνπλ:
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1. ηνλ νπηηθό πξνγξακκαηηζκό αθνύ νη εληνιέο είλαη ςεθίδεο πνπ κπνξνύλ λα
ζπλδπαζηνύλ κόλν κε ζσζηνύο ζπληαθηηθά ηξόπνπο,
2. ηνλ εύθνιν ρεηξηζκό ησλ πνιπκέζσλ αθνύ ήρνη θαη εηθόλεο εηζάγνληαη
εύθνια ζην πεξηβάιινλ ηεο Scratch θαη
3. ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ όζν θαη γηα
ηηο εληνιέο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ.
Ζ εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε ζα εζηηάζεη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Scratch
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε, ηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο
πξνγξακκαηίδνπλ κε απηήλ, αιιά θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα έηνηκε
εθαξκνγή πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν εθπαηδεπηηθόο.
Δθπαηδεπηηθά νθέιε πξνθύπηνπλ όηαλ δάζθαινη θαη θαζεγεηέο έξρνληαη ζε επαθή
κε λέεο εκπεηξίεο, όπσο ε ξνκπνηηθή, θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο κε
επνηθνδνκεηηθό ηξόπν (Alimisis, 2007). Γηα απηό ην ιόγν ε εξγαζηεξηαθή
παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη επίζεο κηα εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε
δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ξνκπνηηθνύ παθέηνπ Lego WeDo.
Σν ξνκπνηηθό παθέην ησλ Lego WeDo απνηειείηαη από ηξία ελεξγά ζηνηρεία, έλαλ
αηζζεηήξα απόζηαζεο, έλαλ αηζζεηήξα θιίζεο θαη έλαλ θηλεηήξα. Σα δεδνκέλα ησλ
αηζζεηήξσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ θηλεηήξα. Ζ
ηζρύο ηνπ θηλεηήξα θαη ε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ κε
αθξίβεηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σα ελεξγά ζηνηρεία κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ζπλεζηζκέλα ηνπβιάθηα Lego γηα ηε
δεκηνπξγία δηαθόξσλ θαηαζθεπώλ. Σα Lego WeDo κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ
είηε κέζσ ηεο εηδηθήο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ παξέρεηαη ζην παθέην ή κε ηε
ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Scratch. ην εξγαζηήξην ζα γίλεη κηα κηθξή
επίδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ππάξρεη ζην παθέην, σζηόζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν
δεύηεξνο ηξόπνο αθνύ κε ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο Scratch νη ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο
κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κε αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Scratch
θαη ππάξρνπλ κόλν ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Γηα παξάδεηγκα ν πξαγκαηηθόο
αηζζεηήξαο θιίζεο πνπ θηλεί ν καζεηήο κε ην ρέξη ηνπ κπνξεί λα θαηεπζύλεη έλα
απηνθίλεην ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Έηζη, νη δπλαηόηεηεο ησλ Lego WeDo ζε
ζπλδπαζκό κε ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο γιώζζαο Scratch είλαη
απεξηόξηζηεο.
Αλακέλνπκε πσο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελαζρόιεζεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό
θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζε ξνκπνηηθή θαη απηνκαηηζκό νη ζπκκεηέρνληεο ζα
απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε όρη κόλν γλσζηηθά αιιά θαη ζε επίπεδν ζηάζεσλ,
αθνύ ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζσ
δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε επαθή κε
αξθεηά ζηνηρεία ησλ ζπζθεπώλ ειέγρνπ όπσο ε βαζκνλόκεζε ησλ ηηκώλ ελόο
αηζζεηήξα θαη ην γεγνλόο πσο ζηηο ξνκπνηηθέο ζπζθεπέο παξεηζθξένπλ «εκπόδηα»
από ην πεξηβάιινλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε όηαλ απηέο πξνγξακκαηίδνληαη.
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2. Γομή ηερ επγαζηεπιακήρ παποςζίαζερ
O ζπλνιηθόο ρξόλνο ηεο εξγαζηεξηαθήο παξνπζίαζεο ζα είλαη ηξεηο ώξεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα κνηξαζηνύλ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο ζα
αζρνιεζνύλ κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ
ηνπ Scratch θαζώο θαη γηα ην ξνκπνηηθό παθέην ησλ Lego WeDo ζα ππάξρεη
εηζαγσγή ε νπνία ζα είλαη θνηλή γηα όιεο ηηο νκάδεο. Ζ δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. ηηο επόκελεο ελόηεηεο πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο
θάζε νκάδαο.
Πίνακας 1: Η δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Πξώηε
Γεύηεξε
Σξίηε
Σέηαξηε
δξαζηεξηόηεηα
δξαζηεξηόηεηα
δξαζηεξηόηεηα
δξαζηεξηόηεηα
Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Scratch
Καξραξίαο κε
Δηθνλνπνίεζε
Μνπζηθή 1
Μνπζηθή 2
ςαξάθηα
Παξακπζηνύ
Γηάιιεηκκα
Δηζαγσγή ζηα WeDo
Απηόκαηε κπάξα
Αεξνπιάλν
Μνπζηθό όξγαλν
Ρνκπνηηθό
δηάβαζεο ηξέλνπ
πνληίθη
ππνινγηζηή
Δπίδεημε
Αλαζηνραζκόο - πκκεηνρή ζε Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο

2.1 Ππώηε δπαζηεπιόηεηα
Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Scratch γηα λα
πξνγξακκαηίζνπλ έλα παηρλίδη πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1 (θαξραξίαο κε ςαξάθηα).
ηελ πξώηε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο δίλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα παηρλίδη πνπ
έρεη νινθιεξσκέλν κόλν ην γξαθηθό θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο. Ζ αξρηθή θαηάζηαζε
ηνπ παηρληδηνύ πεξηιακβάλεη ηηο κνξθέο θαη ηα ππόβαζξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη,
αιιά δελ πεξηιακβάλεη θαζόινπ θώδηθα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα
θαληαζηνύλ έλα παηρλίδη κε ηηο κνξθέο πνπ ηνπο δίλνληαη θαη λα ην
πξνγξακκαηίζνπλ, πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα εηζάγνπλ θαη άιιεο κνξθέο.
Ζ αλακελόκελε πνξεία είλαη πσο πξώηα ζα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ θίλεζε όισλ ησλ
κνξθώλ θαη αθνύ ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εληνιέο θίλεζεο, ζα πξνρσξήζνπλ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό θάπνηαο κνξθήο ώζηε λα ειέγρεηαη από ηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο
ηνπο. Καηόπηλ, ζα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ κνξθώλ πνπ
ηνπο δίλνληαη ώζηε ην παηρλίδη λα έρεη ιεηηνπξγία.
Αλ ππάξμεη δηαζέζηκνο ρξόλνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε
πην πξνρσξεκέλεο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο,
π.ρ. κε ηηο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ζθνξ γηα ηνπο παίθηεο.
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Εικόνα 1: Σηηγκηόηππν από δξαζηεξηόηεηα παηρληδηνύ (θαξραξίαο κε ςαξάθηα)
ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ε εμνηθείσζε κε ηα WeDo γίλεηαη κέζσ ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ κηαο απηόκαηεο κπάξαο γηα ηε δηάβαζε ησλ γξακκώλ ηνπ ηξέλνπ.
Όηαλ έλα ηξέλν πιεζηάδεη ε κπάξα ζα ην αληρλεύεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αηζζεηήξα
απόζηαζεο θαη ζα πξέπεη λα θαηέβεη γηα λα απνθιείζεη ηε δηάβαζε. Γηα ηελ θίλεζε
ηεο κπάξαο ρξεζηκνπνηείηαη ν θηλεηήξαο πνπ παξέρεηαη ζην παθέην. Δλώ ππάξρεη θαη
έλα θαηαζθεπαζηηθό θνκκάηη γηα ηελ κπάξα θαη ην ηξέλν. Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα επεθηαζεί αθόκε παξαπάλσ κε ηε ρξήζε ηνπ γξαθηθνύ
πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch, π.ρ. πξνγξακκαηηζκόο θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ.

2.2 Γεύηεπε δπαζηεπιόηεηα
ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα νη ζπκκεηέρνληεο κε αθνξκή έλα παξακύζη (π.ρ.
Σξηγσλνςαξνύιεο ελαληίνλ κεγάινπ θαξραξία), έλα κύζν (π.ρ. Αηζώπνπ) ή κηα
ηζηνξία νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα εηθνλνπνηήζνπλ ζθελέο θαη δηαιόγνπο ή
αθόκα θαη όιν ην παξακύζη ζην πεξηβάιινλ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Scratch.
Αξρηθά, δηαθνξεηηθέο ζθελέο από ην παξακύζη κπνξνύλ λα εηθνλνπνηεζνύλ θαη κεηά
νη ζθελέο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηε ζσζηή ζεηξά ώζηε ην παξακύζη λα
νινθιεξσζεί ζε ςεθηαθή κνξθή. Γηα ην ζπγρξνληζκό ησλ ζθεληθώλ κε ηηο θηγνύξεο
ίζσο ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο εληνιέο «κεηάδσζε» θαη «όηαλ ιάβσ».
Δλδερνκέλσο κπνξεί λα ρξεηαζηεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηερληθή Clutter
http://clutter.scratch.mit.edu/ πνπ ζαο επηηξέπεη λα ζπλελώζεηε πνιιά Scratch
projects ζε έλα. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί όηαλ έρνπκε
εηθνλνπνηήζεη ζηηγκηόηππα κηαο ηζηνξίαο ζε δηαθνξεηηθά έξγα θαη πξέπεη λα
ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο γηα λα απνηειέζνπλ έλα ζύλνιν.
ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα ε εμνηθείσζε κε ηα Lego WeDo γίλεηαη κέζσ κηαο
δξαζηεξηόηεηαο κε βάζε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνύλ λα
πξνγξακκαηίζνπλ κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία κηα αεξνθσηνγξαθία ζηελ νζόλε ηνπ
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ππνινγηζηή ζα θαίλεηαη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε αλάινγα κε ην ύςνο ζην νπνίν ζα
πεηάεη έλα αεξνπιάλν (Δηθόλα 2). Σν αεξνπιάλν είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ
αηζζεηήξα απόζηαζεο θαη κε βάζε ηελ απόζηαζε από ηνλ αηζζεηήξα πξέπεη λα
αιιάδεη ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.

Εικόνα 2: Η θαηαζθεπή ηνπ αεξνπιάλνπ

2.3 Τπίηε δπαζηεπιόηεηα
Ζ εμνηθείσζε κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Scratch ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα
γίλεηαη κέζσ κηαο δξαζηεξηόηεηαο κνπζηθήο. Σν ζέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε
«Μνπζηθή ζθάια» (Δηθόλα 3). Ζ ινγηθή είλαη πάλσ ζην πεληάγξακκν ην νπνίν ζα
ππάξρεη έηνηκν σο ζθεληθό, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο λα ηνπνζεηεί ηηο λόηεο κε ηε
βνήζεηα κηαο ζθάιαο.
Μηα θηγνύξα (ην θιεηδί ηνπ ζνι) ζα θάλεη έλαλ έιεγρν αλ νη λόηεο είλαη ζηηο ζέζεηο
ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύκε αθνύγεηαη ν ήρνο θάζε λόηαο κε εκθάληζε ηεο
νλνκαζίαο ηεο. ηε δξαζηεξηόηεηα απηνί νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ
κνξθέο από αξρείν, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηθή ηνπο κνξθή θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξνγξακκαηίζνπλ αξρηθά κε απιέο εληνιέο όπσο θίλεζε, όςε, ήρν όια απηά ηα
αληηθείκελα (κνξθέο). ηε ζπλέρεηα ζα πξνγξακκαηίζνπλ κε ηε ινγηθή λα
αιιειεπηδξά ε κηα κνξθή κε ηελ άιιε (κεηάδνζε κελύκαηνο).
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Εικόνα 3: Σηηγκηόηππν από ηε δξαζηεξηόηεηα «κνπζηθή ζθάια»
ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ε εμνηθείσζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ Lego WeDo
κέζσ Scratch, ζα γίλεη κε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ελόο
κνπζηθνύ νξγάλνπ. Από ην παθέην Lego WeDo ρξεζηκνπνηείηαη ν αηζζεηήξαο
απόζηαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα πξνγξακκαηίζνπλ έλα κνπζηθό όξγαλν
ηνπ νπνίνπ ν ήρνο ζα αιιάδεη αλάινγα κε ηελ απόζηαζε ηνπ αηζζεηήξα από έλα
θπζηθό εκπόδην. Θα θαηαζθεπαζηεί κηα βάζε γηα ηνλ αηζζεηήξα θαη έλα εκπόδην κε
ηνπβιάθηα Lego. Ζ νκάδα πνπ ζα αζρνιεζεί κε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζα
ρξεζηκνπνηήζεη δνκέο επηινγήο θαη επαλάιεςεο γηα λα θαηαθέξεη ην επηζπκεηό
απνηέιεζκα, ελώ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πνιιέο από ηηο εληνιέο ήρνπ πνπ
πεξηιακβάλεη ην Scratch θαη ην θαζηζηνύλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα κνπζηθέο
δεκηνπξγίεο. Αλ ππάξμεη ρξόλνο, ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηε
δεκηνπξγία θάπνηνπ ηπκπάλνπ, κε ρξήζε ηνπ θηλεηήξα πνπ παξέρεηαη ζην παθέην.

2.4 Τέηαπηε δπαζηεπιόηεηα
ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα ε εμνηθείσζε κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Scratch
γίλεηαη κέζσ ηεο κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο «Νόηεο ζε γξακκέο λόηεο ζε
δηαζηήκαηα» (Δηθόλα 4). Ζ ινγηθή είλαη νη ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κάζνπλ ηε
ζέζε ηεο θάζε λόηαο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ όηαλ ηνπο δεηείηαη
λα μέξνπλ πνπ βξίζθεηαη ε θάζε λόηα αλαθαιώληαο ηηο δύν ιέμεηο. Οη δύν ιέμεηο
είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα κάζνπλ. Ζ πξώηε ιέμε κη-ζνι-ζη-ξε-θα γηα ηηο λόηεο πάλσ
ζηηο γξακκέο. H δεύηεξε ιέμε θα-ια-λην-κη γηα ηηο λόηεο ζηα δηαζηήκαηα.
Οη κνξθέο θαη ην ζθεληθό ηεο εθαξκνγήο ζα δίλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα
πξέπεη λα εηζάγνπλ κνξθέο από αξρείν, λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ αξρηθά κε απιέο εληνιέο όπσο θίλεζε, όςε, ήρν όια
απηά ηα αληηθείκελα (κνξθέο). ηε ζπλέρεηα ζα πξνγξακκαηίζνπλ κε ηε ινγηθή ηεο
κεηάδνζεο κελπκάησλ.
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Εικόνα 4: Σηηγκηόηππν από δξαζηεξηόηεηα «Νόηεο ζε γξακκέο, λόηεο ζε δηαζηήκαηα»
Ζ εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηηο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο Lego WeDo γίλεηαη
κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ελόο ξνκπνηηθνύ πνληηθηνύ πνπ ζα ειέγρεη ηε γάηα ηνπ
Scratch ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή. Οη ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο ηνπ
πνληηθηνύ ζα αληηζηνηρηζηνύλ ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί
ν αηζζεηήξαο θιίζεο πνπ παξέρεηαη ζην παθέην Lego WeDo, ελώ ε απόζηαζε από ην
θέληξν ζα αληηζηνηρηζηεί ζε απηή πνπ ζα δίλεηαη από ηνλ αηζζεηήξα απόζηαζεο. Σν
πνληίθη απηό ζα είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζπλεζηζκέλν πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή γηαηί
ζα ιεηηνπξγεί όζν ν ρξήζηεο ην θξαηά ζηνλ αέξα.

3. Ποιοςρ αθοπά
Ζ εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε αθνξά εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
δάζθαινπο, λεπηαγσγνύο θαη κνπζηθνύο πνπ ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ έλαλ
εύθνιν ηξόπν πξνγξακκαηηζκνύ ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ
έιιεηςε εκπεηξίαο ζηε ρξήζε απηνύ ηνπ κέζνπ δελ ζα πξέπεη λα απνζαξξύλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο αθνύ ε γιώζζα απηή θαηαζθεπάζηεθε γηα λα είλαη εύθνιε ζηελ
εθκάζεζή ηεο (Resnick, 2009).
Δπίζεο, αθνξά εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο πνπ είηε δηδάζθνπλ ζην Γεκνηηθό ή
ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα λέν
ζύγρξνλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, ρσξίο λα παξαβιέπνπλ ηελ ειηθία ησλ
καζεηώλ ηνπο θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ καζεκάησλ ηνπο. Ζ
ξνκπνηηθή εμαζθαιίδεη έλα λέν ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξεί λα
εμάςεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξώλ καζεηώλ ελώ έξρνληαη ζε επαθή κε ζεκαληηθέο
έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ.
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Σέινο, ην εξγαζηήξην αθνξά νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο
ηνπ έλα ελδηαθέξνλ θαη πινύζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ κέζα από ην νπνίν
πξνβιήκαηα θαη έλλνηεο γίλνληαη αληηθείκελν δηεξεύλεζεο κε δεκηνπξγηθό θαη
επράξηζην ηξόπν.
Σα πξνζδνθώκελα νθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη ν εκπινπηηζκόο ησλ
δηδαθηηθώλ επηινγώλ ηνπο κε ηα εξγαιεία ηόζν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ όζν θαη ηεο
ξνκπνηηθήο, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εθαξκόδνληαη ζε όιν ην εύξνο ηνπ αλαιπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο, θαη όρη κόλν ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο. ην
πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα ζπδεηεζνύλ ελδεηθηηθά ζρέδηα καζήκαηνο θαη
δξαζηεξηόηεηεο, πιηθό πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί
λα ζρεδηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξεκβάζεηο θαη λα θαιύςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, ε ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο παξέρεη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε
βαζηζκέλε ζηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηνπο ίδηνπο (Papert,
1980). Ζ αλάπηπμε ηνπ ηερλνινγηθνύ εγγξακκαηηζκνύ είλαη έλα αθόκε όθεινο ηεο
ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ ξνκπνηηθήο, αθνύ νη καζεηέο θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνλ
ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ απηνκαηηζκνύ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο,
όηαλ νη ίδηνη έρνπλ πξνγξακκαηίζεη θαη έρνπλ πξνζνκνηώζεη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο
ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην (Αλαγλσζηάθεο & Μαθξάθεο, 2010). Οη δεμηόηεηεο
επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο είλαη
απαξαίηεηεο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπο είλαη ν ζηόρνο ηεο
ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ ηόζν κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό όζν θαη κε ηηο ξνκπνηηθέο
εθαξκνγέο.
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