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Περίληψη 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο», ηνπ ηκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο. Ο ηίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη : 

«Τινπνίεζε εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν AppInventor». 

Δπηγξακκαηηθά, ηα θεθάιαηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζία είλαη ηα εμήο : 

 Θεσξεηηθφ Μέξνο : Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ δεκηνπξγία 

κηθξνεθαξκνγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα 

 Σερλνινγία & Μάζεζε 

 Πξαθηηθφ Μέξνο : Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ ελαξίσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε κηθξνεθαξκνγψλ «έμππλσλ θηλεηψλ» κε ηε ρξήζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ AppInventor 

 Δθπαηδεπηηθά ελάξηα εθκάζεζεο ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ AppInventor 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ καζήκαηνο 

«Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» Α΄ Λπθείνπ (ΓΔΛ), ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 

932/2014). Πην ζπγθεθξηκέλα εζηηάδεη ζηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δνκψλ πιεξνθνξηθήο κε ηε 

ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ AppInventor. Αξρηθά, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη κηα 

αλάιπζε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα, ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηα είδε 

ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη ε κάζεζε κέζα απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα. ην πξαθηηθφ κέξνο παξαηίζεληαη 8 εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ γλσξηκία κε ην AppInventor, ηελ εθκάζεζε ησλ δνκψλ 

επηινγήο θαη ησλ ηειεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζπλερίδεη ε εθκάζεζε ηνπ βξφρνπ επαλάιεςεο θαη 

ησλ ιηζηψλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Σέινο, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα γλσξηκίαο κε ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ AppInventor.  
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Abstract 

This dissertation is a literature review is presented regarding AppInventor which is an intuitive, 

visual programming environment that allows everyone – even schoolchildren – to build fully 

functional apps for smartphones and tablets. Furthermore, eight educational scenarios, that 

demonstrate the development of mobile applications, are presented. These scenarios cover 

the Informatics Applications course curriculum of the first class of the Greek Lyceum.  
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Ευχαριστίες 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ πνπ κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ ζε φιε ηελ 

αθαδεκατθή κνπ πνξεία ζην πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ζχδπγν κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηήξημαλ κε θάζε δπλαηφ 

ηξφπν ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Δπίζεο, επραξηζηψ ηνπο θαζεγεηέο κνπ 

γηα ηελ ζνθία θαη ηελ γλψζε πνπ κνπ κεηαδψζαλε θαζψο θαη ην παλεπηζηήκην γηα φια ηα 

κέζα πνπ δηέζεζε γηα λα κπνξέζσ λα θνηηήζσ θαη λα κάζσ ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. 

Ζ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δελ ζα ήηαλ εθηθηή, ρσξίο ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή  θ. Γνπιεγέξε Υξήζηνπ θαη ηεο 

θαζεγήηξηαο θαο. εξαιίδνπ Διέλεο. 
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Α. Θεωρητικό μέρος 

Κεφάλαιο 1. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα 

1.1. Γενική περιγραφή 

Σα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απαηηνχλ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο 

έλα κέζν κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα, απηφο έρεη πιένλ θαζηεξσζεί, ελψ 

θαζεκεξηλά απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζε φ,ηη αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. H εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο άιιαμε 

ξηδηθά ηε δνκή ηεο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έσο ηψξα απηή ιεηηνπξγνχζε. Μάιηζηα, ε 

αιιαγή πνπ επήιζε είλαη εκθαλήο ζην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ φιε ηελ 

εθπαίδεπζε σο έλα νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν πιέγκα αξρψλ, ζρέζεσλ, πξνηχπσλ, ξφισλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ (Ράπηεο & Ράπηε, 2006). Ζ αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πξνθαλήο γηα ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο, επηζηεκνληθνχο, 

δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ιφγνπο. 

Ση είλαη φκσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ; Χο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νξίδεηαη ην κέζν εθείλν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ δηδαζθαιία θαη έρεη σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Μηθξφπνπινο, 2004). Όπσο είλαη 

αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν θαη ζε πνηνηηθφ 

επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Μηθξφπνπινο, 2004):  

α) εμεξεπλά θαη αλαθαιχπηεη 

β) απνθηά δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ καζαίλεη.  

Σν ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηέπνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε επθνιία αιιά θαη ε 

ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ρξήζηε θαη ζπζηήκαηνο. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφ 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ηξέρνπζεο θαη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε επίπεδα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαηαβάιιεη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα είλαη πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο (Αγγειήο, θαη ζπλ., 2006). Ζ απζηεξή 

έλλνηα ηνπ φξνπ παξαπέκπεη ζε έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο, πεξηιακβάλεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζελάξηα αιιά θαη αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή 

ζεκαζία (Αγγειήο, θαη ζπλ., 2006). ηφρνο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη λα επηθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  
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Άξα ινηπφλ, νη παξαπάλσ νξηζκνί, παξαπέκπνπλ ζε έλα πξντφλ ηεο ηερλνινγίαο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν ψζηε λα εληαρζεί άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ππεξεηψληαο κία εθπαηδεπηηθή θηινζνθία. Φπζηθά, 

απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δε ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ νη 

εηδηθνί ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πξνο πινπνίεζε αληηθείκελν. Παιηφηεξα, δελ ίζρπε θάηη ηέηνην κε 

απνηέιεζκα ε πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ λα αθνξά θαζαξά ηνπο 

πιεξνθνξηθνχο θαη ηειηθά λα δεκηνπξγνχληαη ιάζε θαη αζηνρίεο. Βαζηθφ ππξήλα γχξσ απφ 

ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη έλα ηέηνην ινγηζκηθφ απνηεινχλ νη ηδέεο αιιά θαη νη γλψζεηο πνπ 

παξαζέηνπλ νη άλζξσπνη νη νπνίνη ην ζρεδηάδνπλ (Μηθξφπνπινο, 2004). Οη γλψζεηο θαη ηδέεο 

απηέο θαζνδεγνχλ ηνπο ζρεδηαζηέο λα νξγαλψζνπλ ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη λα πξνηείλνπλ ζελάξηα ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Μάιηζηα, δελ είλαη ιίγεο νη εθαξκνγέο εθείλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο, 

παξφια ηαχηα φκσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ζπληειέζνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε απηήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη εθαξκνγέο ηνπ 

MS Office πνπ ελψ έρνπλ δεκηνπξγεζεί σο πεξηβάιινληα γξαθείνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

θφξνλ ζηελ εθπαίδεπζε (Γεκεηξαθνπνχινπ, 1998).  

Χο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ή ινγηζκηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ δηάθνξνη ηχπνη παθέησλ, φπσο :  

 Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, δηαδηθαζηηθνχ ή κε ηχπνπ  

 Παθέηα εθαξκνγψλ  

 Πξνζνκνηψζεηο θαη εηθνληθά εξγαζηήξηα  

 Παηρλίδηα  

 Δπηθνηλσλίεο – Γηαδηθηχνπ, Ννήκνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, Δθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα VR (Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο) 

 Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ / ππεξκάρσλ  

 Παθέηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο  

ηα θξηηήξηα ηα νπνία αμηνινγνχλ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα απηνχ, ην πεξηβάιινλ ηεο δηεπαθήο, ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη ε αηζζεηηθή ηνπ ινγηζκηθνχ.  
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1.2 Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα 

1.2.1 Καηεγνξίεο 

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ έγηλαλ ζνβαξέο θαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο έληαμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Τπάξρνπλ πξνζεγγίζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή σο εξγαιείν θαη δηδάζθεηαη 

απφ απηφλ. Καηά βάζε φκσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ρσξίδεηαη ζηνπο δχν παξαθάησ 

θχξηνπο άμνλεο  (αζηάθνο, 2001):  

 Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ζηελ ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαη ηηο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο 

πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

 Ο δεχηεξνο αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ή επλνεί θαζψο θαη ζηηο 

παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

χκθσλα κε ηα παηδαγσγηθά ξεχκαηα, ηα νπνία αθνινπζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο  (Καξαθνιηζίδεο, 2007):  

 Ο ππνινγηζηήο σο δάζθαινο (1950 - 1980): ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα Πξνγξακκαηηζκέλεο Γηδαζθαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα Δμάζθεζεο θαη Πξαθηηθήο 

θαη ηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα 

 Ο ππνινγηζηήο σο καζεηήο (1970- 2000) : Κπξίσο εδψ εληάζζνληαη ε Logoθαη νη 

πξνγξακκαηηζηηθνί κηθξφθνζκνη θαζψο θαη ηα Αλνηθηά Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα 

Μάζεζεο 

 Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν (1980 – ζήκεξα): ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα 

Γεληθά Δξγαιεία (Λνγηζκηθφ Γεληθήο Υξήζεο), ηα πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο θαη ηα 

Αιιειεπηδξαζηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο φπσο νη Μηθξφθνζκνη, νη Πξνζνκνηψζεηο, ηα 

Λνγηζκηθά Μνληεινπνίεζεο θ.ι.π. Δπίζεο εδψ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ηα Τπεξκέζα θαη 

ηα Γίθηπα θαζψο θαη νη εθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο. 

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία αθνινπζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά ρσξίδνληαη ζε  (Καξαθνιηζίδεο, 2007):  

 Πεξηβάιινληα Καζνδεγνχκελεο Γηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. 

 Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κέζσ (θαζνδεγνχκελεο ή φρη) Αλαθάιπςεο θαη Γηεξεχλεζεο 

πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε γλσζηηθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. 

 Πεξηβάιινληα Έθθξαζεο, Οηθνδφκεζεο, Δπηθνηλσλίαο θαη Αλαδήηεζεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε επνηθνδνκηζηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο. 
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1.2.2 Δίδε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Όπσο είλαη αληηιεπηφ, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Έηζη ινηπφλ ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ είδε (Σξηαληαθχιινπ, 2003) :  

• Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ: Με ηε ρξήζε ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ν 

καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί θαη λα αθνκνηψζεη ην δνκεκέλν θαη ηεξαξρηθφ ηξφπν 

ζθέςεο, ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη εθηφο ππνινγηζηή ελψ 

παξάιιεια είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ηδηαίηεξα γλσζηή 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε γιψζζα Logo (ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα).  

• Παθέηα εθαξκνγώλ γεληθήο ρξήζεο: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην ζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ γξαθείνπ, φπσο είλαη ην MicrosoftOffice. Ξεθηλψληαο απφ ηε ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη αλαθέξεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ παξαγσγή ελφο πιήξνπο θαη δνκεκέλνπ, απφ πιεπξάο καζεηή, θεηκέλνπ. Ζ θαζαξή 

εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ επλνεί ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιψλ 

δνθηκψλ κε αηζζεηά θαη άκεζα απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

επαλαζπγγξαθή νιφθιεξσλ παξαγξάθσλ θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηαγξαθή θαη 

νινθιήξσζε ηεο ζθέςεο ηνπο, ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία νκάδσλ 

καζεηψλ. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα φρη κίαο, αιιά πνιιαπιψλ εθδφζεσλ ηνπ 

ίδηνπ θεηκέλνπ ζε έλα ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο πνπ έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

ηδηαίηεξα εχθνιε αλάθηεζή ηνπο. Σν ινγηζηηθφ θχιιν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απιψλ 

θαη ζχλζεησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη ππνινγηζκψλ κε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο απηψλ 

είηε αξηζκεηηθά είηε δηακέζνπ θάπνηαο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Σν ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ 

ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο πξνζθέξνληαο κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο ζην 

ρξήζηε ζε έλα κνλαδηθά εχρξεζην πεξηβάιινλ. Σέινο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ βνεζνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ αθνκνίσζε ηεο δεκηνπξγίαο απιψλ ή θαη πην ζχλζεησλ βάζεσλ ζηηο νπνίεο 

θαηαρσξνχληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη δεκηνπξγνχληαη ζπζρεηίζεηο.  

 

• Πξνζνκνηώζεηο: Ζ ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ (simulations) θαη ινγηζκηθψλ 

κνληεινπνίεζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ιεηηνπξγήζεη σο εξεπλεηήο, 

νξίδνληαο θαη θαηαζθεπάδνληαο ν ίδηνο ην κνληέιν ελφο πξνβιήκαηνο, κειεηψληαο ηελ 

επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ ζε απηφ άιια θαη δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο δεδνκέλνπ κνληέινπ. Κάζε καζεηήο ελεξγνπνηείηαη φηαλ απηφο θιεζεί 

λα παξαζέζεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο, λα ηηο αληηπαξαβάιεη κε ηελ πξφηεξε γλψζε, λα ζπγθξίλεη ην 

δηθφ ηνπ κνληέιν κε έλα άιιν, λα ζπλεξγαζηεί ζε νκάδα θαη λα παξάγεη πνιχπινθα κνληέια 

πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηειεί ην ινγηζκηθφ ΓΑΗΑ ΗΗ (ην νπνίν απνηειείηαη απφ 7 ελφηεηεο θαη 

αθνξά ζηελ πξνζνκνίσζε θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ). 
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• Παηρλίδηα: Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είλαη πνιιψλ θαη δηαθφξσλ κνξθψλ θαη θπζηθά 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ψζηε λα βνεζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ζεηξά ινγηζκηθψλ φπσο ηα Κνπξδηζηά Φξνχηα, ην 

Geogebraαιιά θαη πνιιέο άιιεο δηαδηθηπαθέο θαη κε εθαξκνγέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζηα παηδηά.  

• Δπηθνηλσλίεο-δηαδίθηπν: Σν δηαδίθηπν απνηειεί κηα πεγή πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο 

άιια θαη ηαπηφρξνλα έλα ζεκαληηθφ θαη ζε αλάπηπμε κέζν δεκνζίεπζεο. Οη δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη πεξηιακβάλνληαο ππεξεζίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

ιίζηεο ζπδήηεζεο θιπ. ππνζηεξίδνπλ ηε δηακφξθσζε αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ πνπ 

ζπλνκηινχλ, ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Γλσζηέο εθαξκνγέο επηθνηλσληψλ είλαη ην 

Skype θαη ην Viber. 

• Ννήκνλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο: Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ έρεη νξηζκέλα 

ζηνηρεία λνεκνζχλεο, φπσο ε πξφβιεςε θαη ε νξζή αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ αβεβαηφηεηα θαη αζάθεηα, ε θαηά ην δπλαηφλ εχθνιε, απιή θαη νινθιεξσκέλε 

επηθνηλσλία κε ην καζεηή, ε ρξήζε θπζηθήο γιψζζαο, ε γξήγνξε θαη ζσζηή αληηκεηψπηζε 

πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα.  

• Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο: Πξφθεηηαη γηα κία 

ηερλνινγία κε βάζε ηελ νπνία εηζάγνληαη παληειψο ςεπδή αληηθείκελα θαη πεξηβάιινληα ζε 

έλαλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ο άλζξσπνο βηψλεη ηελ εκπεηξία απηή κε έλα ππεξθπζηθφ ηξφπν ν 

νπνίνο ηνλ θαηεπζχλεη ζην λα αιιεινεπηδξάζεη κε ην ζχζηεκα δηακέζνπ απνθάζεσλ, 

πξάμεσλ θαη θηλήζεσλ. Παξαδείγκαηαηέηνησλεθαξκνγψλείλαηηα NPSNET-IV (Macedonia et 

al, 1995), Gorman’s Gambit (Weil et al, 2005), VirRAD (Virtual Radiopharmacy, 

http://www.virrad.eu.org/) θαη Medical Readiness Trainer project 

(http://wwwvrl.umich.edu/mrt/index.html). 

• Ηιεθηξνληθά βηβιία-εγθπθινπαίδεηεο: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ινγηζκηθά πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο φπσο θαη ηα παξαδνζηαθά βηβιία κε κνλαδηθφ μερσξηζηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κε ην ρξήζηε. Ηδηαίηεξα γλσζηή ζε φινπο 

είλαη ε ηεξάζηηα δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα WikiPedia.  

• Παθέηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο: Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαρζείζα χιε πνπ αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ή πξφγξακκα. 

πρλά απαξηίδνληαη απφ ζεσξεηηθή θάιπςε ησλ αζθήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ελλνηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

ζηεξίδνληαη ζηελ επηινγή απφ ηνλ καζεηή ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη δελ αμηνπνηνχλ 

δηδαθηηθά ην ιάζνο ηνπ καζεηή, ψζηε λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ ελεξγεηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

κάζεζε. 
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• Πξνγξάκκαηα εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο: Σα πξνγξάκκαηα απηά βνεζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, 

ηπθιφ ζχζηεκα, εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θιπ. Παξέρνπλ εξσηήζεηο απμαλφκελεο 

δπζθνιίαο θαη επεμεγήζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπφκελνο, ειέγρνπλ 

ηα απνηειέζκαηα, κεηξνχλ ηελ απφδνζή ηνπ θαη αμηνινγνχλ ηελ επίδνζή ηνπ. Γεκηνπξγνχλ 

δπλακηθά θαη παξνπζηάδνπλ εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, 

ην επίπεδν γλψζεο θαη ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαηηθή κάζεζε: Δίλαη πξνγξάκκαηα κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε ηξφπν πνπ λα 

γίλεηαη απνθπγή δηαθξίζεσλ. Έξεπλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηάθνξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

έδεημαλ φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη δηαξθέζηεξα. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθπνλήζνπλ ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνζηεξίδνπλ ελαιιαθηηθά κνληέια 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη δηεπθνιχλνληαο 

ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  
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1.3 Αναγκαιότητα ύπαρξης εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζπληειέζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξήγαγε κία 

επξεία γθάκα εθαξκνγψλ πνπ ζπλνδεχεηαη πιένλ απφ ηελ σξηκφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη πξνζδίδεη κία κνλαδηθή αμία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ε εθπαίδεπζε νδεγήζεθε ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθψλ, είλαη πνιινί θαη 

μερσξηζηνί.  

Αξρηθά, ππήξμαλ ζνβαξνί επηζηεκνληθνί ιφγνη θαζψο ε έιεπζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο άιιαμε άξδελ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηζηήκνλεο ζθεθηφληνπζαλ αιιά θαη 

αληηιακβαλφηαλ ηνλ θφζκν. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο επεθηείλεη ζην κέγηζην ηα δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία θαζψο πιένλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο άπεηξσλ ππνινγηζκψλ 

ζε ειάρηζην ρξφλν, ε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο κνληέισλ, ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο εηθφλσλ θαη ηέινο ε δπλαηφηεηα ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (Πηληέιαο, 2003). 

Σν γεγνλφο ηεο εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο εηζαγσγήο ζε απηά 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πιεζηάδνπλ ην ρψξν ησλ επηζηεκψλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο 

ινηπφλ ιφγνο αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη φηη απηφο 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά αιιά θαη ζπλδπάδεη ηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. 

Ηδηαίηεξα ζνβαξνί θπζηθά εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ θαη νη δηάθνξνη καζεζηαθνί ιφγνη νη 

νπνίνη νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

θαηαβάιινπλ ζνβαξέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά  

(αζηάθνο, 2001), φπσο: 

 Οπζηαζηηθέο ή απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ πιένλ λα 

αζρνιεζνχλ νη καζεηέο θαη επηηξέπνπλ πξνζεγγίζεηο κάζεζεο δηακέζνπ ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο 

έθθξαζεο, ηεο εθαξκνγήο εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ 

θαη πνιιψλ άιισλ. 

 Δκβάζπλζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ δελ είραλ έσο ηψξα ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο 

 Αλάπηπμε θαη παξνρή επηκέξνπο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ν 

ζπιινγηζκφο ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Αλακθηζβήηεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δηαδξακαηίδνπλ θαη δηάθνξνη θνηλσληθνί ιφγνη, θαζψο ν ππνινγηζηήο απνηειεί 

πιένλ αλαπφζπαζηφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο έρεη εηζρσξήζεη 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ή ζηελ πξνζσπηθή δσή δε ζα κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα 
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απνπζηάδεη απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ απφ κηθξή ειηθία 

βνεζά ην άηνκν λα ζπκβαδίζεη κε ηηο επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη λα εληαρζεί νκαιά ζηα 

ζχγρξνλα πεξηβάιινληα ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο.  
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Κεφάλαιο 2 Σεχνολογία & Μάθηση 

2.1 Φρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στην εκπαίδευση 

O άλζξσπνο απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο ηνπ ζπλφδεπε ηηο εθδειψζεηο ηνπ θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ κε αθεγήζεηο θαη εμηζηνξήζεηο. Σνπ ήηαλ πνιχ πην εχθνιν, θαη 

ελδηαθέξνλ ζπγρξφλσο γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, λα εξκελεχεη ηα γεγνλφηα πνπ ηνπ 

ζπκβαίλνπλ θαη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηζηνξίεο. Μέζα απφ απηέο κπνξνχζε εχθνια θαλείο λα 

ηαπηηζηεί κε ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη λα παξαθνινπζήζεη κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ 

ηελ εμέιημή ηνπο. Απηέο νη ηζηνξίεο ελίνηε απνηέιεζαλ παξακχζηα, ελψ ζηελ ζχγρξνλε επνρή 

έρνπλ πάξεη δηαθνξεηηθή κνξθή. 

ηηο κέξεο καο, ηα παξακχζηα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηαηλίεο, κε ηζηνξίεο κέζα ζε 

ηζηνζειίδεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε βηληενπαηρλίδηα. Μέζα απφ έλα παηρλίδη πιένλ 

κπνξείο λα ηαπηηζηείο κε έλαλ ραξαθηήξα θαη λα δήζεηο ηελ ηζηνξία ηνπ ζαλ λα είλαη δηθή ζνπ. 

Μπνξείο λα αιιειεπηδξάζεηο κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ θαη λα ζπλνκηιήζεηο 

επίζεο κε άιινπο «ήξσεο» ηνπ, λαιχζεηο γξίθνπο θαη λα θαζνξίζεηο ηελ πινθή ηνπ, ηελ 

εμέιημε θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ. Δπηπιένλ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςεθηαθήο επνρήο, είλαη ε 

ηαρεία κεηάδνζε εηθφλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Έηζη θαη ν θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ 

πξνθαλέο πσο αξγά ή γξήγνξα ζα επεξεαδφηαλ θαη ζα πξνζπαζνχζε λα πξνζαξκνζηεί θαη 

ίζσο θαη λα επσθειεζεί απφ απηφ ην γεγνλφο θη έηζη ε έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ήξζε σο θπζηθφ επαθφινπζν 

(Δπζηαζίνπ-Καξαγεσξγάθε, 2007). 

Μηιάκε νπζηαζηηθά πιένλ, σο έλα βαζκφ, γηα κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ, κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Ράπηεο & Ράπηε, 2007), κέζα απφ έλαλ πην επράξηζην 

θαη άκεζν ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Χζηφζν, γηα ηελ 

πιήξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 

θαη ηηο ίδηεο ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηέηνησλ κεζφδσλ, 

θαζψο πνιινί πξνηηκνχλ αθφκα ηηο πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.  

Όζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη, ηδηαίηεξα, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, δελ έρνπλ 

γίλεη αθφκα αμηφινγεο πξνζπάζεηεο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

εμσηεξηθφ. Τπάξρεη αθφκε πεξηζψξην γηα αξθεηή βειηίσζε. Γελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ηα νπνία αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαζεκαηηθή 

δηδαζθαιία.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη γεληθφηεξα κηα πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, ηελ αλάπηπμε κέζσ απηψλ ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο θαη ζπλεξγαηηθψλ ηθαλνηήησλ κε επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζα απφ εξγαζία ζε 
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νκάδεο. Ζ εθηελήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαηαδεηθλχεη πσο ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

κάζεζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πνηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ είλαη απηά πνπ 

εκπιέθνπλ θαη παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο θαη κε πνηνλ ηξφπν απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (VanEck, 2006). 

Σαπηφρξνλα, νινέλα θαη απμάλεηαη ε έξεπλα (Σδφθαο,2002) ζην θαηά πφζν νη βαζηθέο αξρέο 

ζρεδίαζεο ησλ επηηπρεκέλσλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ελεξγήο εκπινθήο κε ην καζεηή, 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα παηδαγσγηθφ κνληέιν ζρεδίαζεο 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

2.2 Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

ην παξειζφλ ε κάζεζε πεξηνξηδφηαλ ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Πιένλ 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη, θαζψο ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί 

κε πνιινχο ηξφπνπο. Ζ δηδαζθαιία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ δάζθαιν, νχηε ζηνλ ρψξν, 

θαζψο κπνξεί λα γίλεη θαη εμ απνζηάζεσο, είηε κέζσ βηληενθιήζεο, είηε κε 

καγλεηνζθνπεκέλεο πξνβνιέο. Ο ζχγρξνλνο δάζθαινο πιένλ έρεη πεξηζζφηεξν 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ίζσο παξάγνληεο γηα ηελ ζχγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε παξαθίλεζε ηνπ καζεηή. Σα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, αλάινγα ην ζθνπφ ηνπ παηρληδηνχ, κπνξνχλ λα δψζνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηνλ 

καζεηή γηα λα κάζεη, παίδνληαο κέζα απφ ην παηρλίδη. Ο καζεηήο γεληθφηεξα κπνξεί λα έρεη 

είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά θίλεηξα. Χο εμσηεξηθά θίλεηξα κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ε 

αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηε βαζκνινγία πνπ ζα πάξεη, αιιά θαη ε αλαθνξά ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αληίζεηα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο παίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ. Έλα ηέηνην εζσηεξηθφ 

θίλεηξν είλαη αζθαιψο λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ ηνπ θίλεζε 

ην ελδηαθέξνλ. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη πξνζπάζεηα απφθηεζεο ειέγρνπ ηεο κάζεζεο. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα επίζεο, ζπγθαηαιέγεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή, ε εμεξεχλεζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο. Μφλν έηζη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα 

πξνθαιεί επραξίζηεζε ζηνλ καζεηή θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη σο κία βαξεηή θαη αληαξή 

δηεξγαζία. (Απγεηίδνπ, 2001) 

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αλαπηχρζεθαλ λέα εηθνληθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα θαη ηαπηφρξνλα λέεο κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο ηεο καζεζηαθήο θαζψο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Αξθεηά απφ ηα ζχγρξνλα εηθνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 
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ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ παξέρνληαο έλα πιήζνο εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο εξγαζηψλ, δηαρείξηζεο νκάδσλ,  

αμηνιφγεζεο,  δηαρείξηζεο βαζκνινγίαο θιπ.. Παξφιν πνπ ν αξρηθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε κεγάιε ηνπο απνδνρή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηα 

θαζηζηά πιένλ ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία ηεο πξφζσπν-κε-πξφζσπν δηδαζθαιίαο. Ζ 

θαζνιηθή ηνπο απνδνρή θαη εθαξκνγή θαζηζηά εθηθηή ηε κάζεζε αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη 

ρξφλνπ. (Torrente&Moreno-Ger, 2000) 

Αξθεηά απφ ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν 

πνπ απνηειεί έλα πξνζνκνησκέλν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν «θαηνηθνχλ» 

ρξήζηεο, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κέζσ εηθνληθψλ, ζπλήζσο θηλνχκελσλ ραξαθηήξσλ. Οη 

εηθνληθνί θφζκνη απνηεινχλ έλα δπλακηθφ θαη εληειψο λέν εθπαηδεπηηθφ κέζν κε λέεο 

δπλαηφηεηεο θαη πξνθιήζεηο. Ζ δπλακηθή ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ θαη ε εκπινθή ηεο ζπλερνχο 

ρξήζεο ηνπο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηε βάζε δειαδή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ έρνπλ θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ην θαηά πφζν απηά κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ρξήζε ηνπο ζα κπνξνχζε λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θάηη πνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνιιψλ ρξεζηψλ απνηεινχλ έλα δεκνθηιέο είδνο εηθνληθνχ θφζκνπ 

θαη κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ελέξγεηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ έλαλ ραξαθηήξα (άβαηαξ) κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηνλ ήξσα - εαπηφ ηνπο - κέζα ζην παηρλίδη. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνιιψλ 

ρξεζηψλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ εθαηνληάδεο ή αθφκα θαη ρηιηάδεο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα 

θαζψο θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα 

απνζεθεχεη κφληκα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε αθφκα θαη αλ ν ρξήζηεο απνζπλδεζεί απφ ην 

παηρλίδη ή πξνβεί ζε αιιαγέο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα πνιιψλ ρξεζηψλ επηηξέπεη ζηνλ θάζε κεκνλσκέλν ρξήζηε λα αιιεινεπηδξάζεη ή 

θαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηνλδήπνηε άιινλ νπνπδήπνηε, φρη κφλν ζηνλ εηθνληθφ αιιά θαη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Rieber,  1996). 

 Ζ δπλακηθή απηή ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ λα παξαθηλνχλ ηνπο λένπο, θαη φρη κφλν λα 

αζρνιεζνχλ κε απηφ, πξνζθέξνληάο ηνπο έλαλ επράξηζην εηθνληθφ θφζκν ζηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνχλ είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, νδήγεζε ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα εθπαηδεπηηθά 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

θαη γλψζεο κε έλαλ επράξηζην ηξφπν (Klawe&Philips,  1995) ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίμνπλ φιεο ηηο βαζηθέο αξρέο κάζεζεο (Βνζληάδνπ, 2000). 
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Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

δηάθνξνη παξάγνληεο θαηά ηε ζρεδίαζή ηνπο νδεγψληαο ζηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (Gonzalezetal, 2000). 

Ο πξψηνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία ηεο βέιηηζηεο ξνήο (Shedigian, 1985), θαη 

αθνξά ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ιφγνπ κεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ησλ πξνθιήζεσλ 

πνπ ζπλαληά κέζα ζην παηρλίδη. Ο ιφγνο απηφο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη ζε απνδεθηά φξηα 

έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη ζηνλ καζεηή ην αίζζεκα αλίαο, έιιεηςεο δηαζθέδαζεο, 

αλεζπρίαο θαη άγρνπο (Kay, 1997).  

Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ε νπνία αμηνπνηεί 

ζηνηρεία φπσο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην 

πεξηβάιινλ γηα ηε δπλακηθή θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ καζεηή. Σo κνληέιν ηνπ 

καζεηή απνηειεί κία αλαπαξάζηαζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ παξαλνήζεσλ 

ηνπ καζεηή θαη εληζρχεη ηε κάζεζε θαζψο απνηειεί πεγή απηνεπίγλσζεο θαη απηνξξχζκηζεο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο επηηξέπνληαο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Cui&Bull, 2005).  

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή ζην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν αιιά θαη ζηελ πινήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πξάθηνξα ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε (Johnson, 2000) θαη νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν 

αλζξψπηλα θαη θνηλσληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Μάιηζηα, νη καζεηέο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε παηδαγσγηθνχο πξάθηνξεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ γηα 

κάζεζε. Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ην βησκαηηθφ κνληέιν ζρεδίαζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα ππνζηεξίδεη ην δηπιφ βξφρν 

κάζεζεο κε έκθαζε ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνθιήζεσλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ 

ιχζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ (Richards, 2004). Ζ κάζεζε δηπινχ-βξφρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα «Ξαλαζθέθηεηαη» ηελ θαηάζηαζε ακθηζβεηψληαο ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα αλαπαξίζηαηαη ν δηπιφο βξφρνο 
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Εικόνα1 - Λειτουργία διπλοφ βρόχου 

Λφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληηθείκελα 

εθπαίδεπζεο δηεζλψο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο «ππνινγηζηηθήο ζθέςεο» βνεζψληαο ζηε δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

θαζψο θαη ζηε ζρεδίαζε ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζε άιια 

επηζηεκνληθά πεδία (Wing, 2006).  

Ζ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί κία πνιχπινθε θαη επίπνλε δηαδηθαζία γηα 

πνιινχο καζεηέο θαζψο απαηηείηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Λφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη δηεζλψο ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έρνπλ γίλεη εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα, έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα έλλνηεο θαη δνκέο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο νη κεηαβιεηέο (Bayman & Mayer, 1983; Samurcay, 1989; 

Shneiderman. 1985; DuBoulay, 1989; Joni & Soloway, 1986; Pea, 1986; Σδηκνγηάλλεο & 

Κφκεο, 2000), ε δνκή επηινγήο κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ θαη ηηο ινγηθέο εθθξάζεηο 

(Spohrer & Soloway, 1986; Putnametal. 1989; Soloway & Spohrer, 1989; Pane & Myers, 

2000; Κφκεο, 2001) θαη ε δνκή επαλάιεςεο (Solowayetal. 1983; Soloway, 1986; Pea, 1986; 

Soloway, Bonar & Ehrilch, 1989; Κφκεο, 2005). 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έρεη πξνηαζεί σο ελαιιαθηηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή 
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πξνζέγγηζε ε ρξήζε καζεζηαθψλ κίλη-πεξηβαιιφλησλ (mini environments) πνπ βαζίδνληαη ζε 

κηλη-γιψζζεο (mini languages) θαη κηθξφθνζκνπο (Brusilovskyetal., 1997).  

Οη κηλη-γιψζζεο είλαη κηθξέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ 

θαζνδεγψληαο ηηο ελέξγεηεο ζπλήζσο ελφο ξνκπφη κέζα ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν. Έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη θαηαδεηθλχνπλ φηη εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ξνκπφη θαηαθέξλνπλ λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο 

ελζαξξχλνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε πξνγξακκαηηζηηθέο έλλνηεο (Bierre & Phelps, 2004).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πεξηπέηεηαο απνδεηθλχνληαη ηθαλά λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (McFarlane, 

1997) θαη είλαη θαηάιιεια γηα επηζηεκνληθέο έλλνηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαζηαζνχλ 

νπηηθά (Mitchell & Smith, 2004). Μάιηζηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πεξηπέηεηαο ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο 

θαηαγξαθήο ηεο πξνφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ (McFarlaneetal., 2002). 

 

2.3 Υορητές συσκευές στην εκπαίδευση 

H ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είρε 

σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο γεληθφηεξα πξνο θηλεηέο ζπζθεπέο. Βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ ζπζθεπψλ απηψλ είλαη φηη παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν, αθφκε θαη εάλ βξίζθνληαη ελ θηλήζεη. Ζ 

ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ βνεζά ηνπο καζεηέο λα κειεηνχλ θαηά βνχιεζε, ελψ 

παξάιιεια ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο ζπζθεπέο 

απηέο. Αθφκε, ε κάζεζε, κπνξεί πιένλ λα επέιζεη θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαζψο νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ πάληα καδί ηνπο ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο 

(Παλαγησηφπνπινο, Πηεξξαθέαο, & Πηληέαιαο, 2003).  

Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηε γξήγνξε δηάδνζε απηήο ηεο 

κνξθήο κάζεζεο είλαη πνιινί. Αλάκεζα ζε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη νη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο 

ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ην ηεξάζηην πεξηερφκελν πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ αιιά θαη 

ε άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία φηαλ νη ζπζθεπέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν. Ζ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηε κάζεζε εηζάγεη ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα (Παλαγησηφπνπινο, Πηεξξαθέαο, & Πηληέαιαο, 2003) :  
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 Ασηοπεποίθηζη 

Ζ ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο ζηνπο 

ρξήζηεο νη νπνίνη αηζζάλνληαη πσο αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζε απηέο ψζηε 

λα βξνπλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμνηθνλνκείηαη 

ρξφλνο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο κία αζηείξεπηε 

πεγή πιεξνθνξηψλ.  

 Δσναηόηηηαμελέηης ζε διάθορα περιβάλλονηα 

Ζ ηάζε ηεο επνρήο ζέιεη ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο απφ ηδηαίηεξα 

κηθξή ειηθία, ελζαξξχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε κάζεζε πνπ πξνέξρεηαη δηακέζνπ απηψλ. 

Ζ εμνηθείσζε κε ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, αιιά θαη ε επθνιία πιένλ ζηε ρξήζε ηνπο, ειαηηψλεη 

ηφζν ηελ πίεζε φζν θαη ην άγρνο πνπ πξνέξρεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηα ζρνιηθά 

βηβιία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κε ηε ρξήζε δειαδή ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, νη καζεηέο 

πεξηζζφηεξν εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξά απνρσξνχλ απφ απηή.  

 Αίζθηζη ηης ιδιοκηηζίας 

Σν αίζζεκα ηεο θαηνρήο κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε καζεηή, φπσο 

δηαθνξεηηθφο είλαη θαη ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζήο ηεο. Έηζη ινηπφλ, νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ βαζηζκέλνη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αιιά 

θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ σο καζεηέο.  

 Διαζκέδαζη 

Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ εηζάγεη ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζπγθαηαιέγεηαη 

θαη απηφ ηεο παξνρήο ηεο αίζζεζεο ηεο δηαζθέδαζεο. Ζ δηαζθέδαζε απηή, ινηπφλ, δεκηνπξγεί 

έκκεζα θαη ην θαηάιιειν θίλεηξν γηα ηε κάζεζε δηακέζνπ πάληα ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ζπζθεπέο απηέο θαη πξνθαινχλ ηελ πεξηέξγεηα ζηε 

ρξήζε.  

Οη θνξεηέο ζπζθεπέο δηαζέηνπλ κεξηθά κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθέο ψζηε απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο :  

 Δίλαη ζρεηηθά θζελέο 

 Μεηαθέξνληαη εχθνια 

 Πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξία 

 Πξνζθέξνπλδπλαηφηεηεο γηα αλεμάξηεηε κάζεζε 

 Γηεπθνιχλνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο  
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 Τπνζηεξίδνπλέληνλεθηλεηηθφηεηα 

 Τπνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηεο ζπζθεπήο 

 Γηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο θαζψο απηνί δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξεπξίζθνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, πέξα απφ ηα κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα, ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ εηζάγεη θαη κία ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

εηζάγνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηα αλακελφκελα απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο 

απνηειέζκαηα.  

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford, ε ρξήζε ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ νδεγεί ζε θαηαθεξκαηηζκφ ηεο εκπεηξίαο ηεο κάζεζεο (Platner, 2010). 

Γηα λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα απηφ, ην πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ επέιεμε σο 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πηνζεηψληαο ηελ άπνςε φηη νη 

θνξεηέο ζπζθεπέο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο επαλεμέηαζεο, θαηαλφεζεο, 

αζθαινχο πξνθνξηθήο εμάζθεζεο θαη αθξφαζεο κέζα ζε έλα θαη’ απαίηεζε πεξηβάιινλ. 

Σν πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε είρε ζθνπφ λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμαζθεζνχλ ζε 

λέεο ιέμεηο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ θνπίδ. Απηφ ην νπνίν δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ λα 

επεμεξγαζηνχλ κηα θαηλνχξηα ιέμε, λα ηε κεηαθξάζνπλ θαη αξγφηεξα λα ηελ απνζεθεχζνπλ 

ζην ζεκεησκαηάξην ηεο θνξεηήο ηνπο ζπζθεπήο ή λα ηελ ερνγξαθήζνπλ ζε απηή, κέζα ζε 

έλα ζρεδηαζηηθά νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ήρνπ-δεδνκέλσλ θαη θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε 

θαη επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ απφ απφζηαζε. 

Αθξηβψο επεηδή απηφ δελ έγηλε ζηνλ θιεηζηφ θαη «απζηεξφ» ρψξν κηαο αίζνπζαο, νη καζεηέο 

ππφθεηλην ζε ζπλερή δηάζπαζε πξνζνρήο. Ζ παξαπάλσ δπζθνιία είλαη ζρεδφλ 

αλππέξβιεηε φηαλ ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο επηδηψθεηαη λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη 

άξα ζα πξέπεη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηε κάζεζε λα γίλεηαη ιακβάλνληαο 

πάληα ππφςε ηηο δπζθνιίεο απηέο.  

Πέξαλ ηνχηνπ, εηζάγεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαγλψζεο, ηεο ηθαλφηεηαο δειαδή ησλ 

καζεηψλ λα γλσξίδνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ κεηαγλψζε είλαη ε επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο θαη ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο επεμεξγαδφκαζηε ηε γλψζε, ε επίγλσζε ηνπ ηη μέξνπκε θαη ηη δελ 

μέξνπκε. Δίλαη, επίζεο, ε εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο ιχηε πξνβιεκάησλ 

κε ηηο αδπλακίεο θαη ηα ηζρπξά ζεκεία ηνπ. Πξφθεηηαη γηα γλψζε δεπηέξνπ επηπέδνπ, δηφηη 

αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε γλψζε, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ σο ιχηε πξνβιεκάησλ. Δίλαη ε γλψζε πνπ δηαζέηεη ην άηνκν γηα ηηο γλσζηηθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο θαη ηα πξντφληα απηήο, κε ζπλέπεηα ηελ ελεξγή παξέκβαζε, παξαθνινχζεζε, 

δηφξζσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί θάπνηνο ζηφρνο (Δπθιείδε, 
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1992). Ζ εθπαίδεπζε θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία ππνδεηθλχεη φηη φζν πην γξήγνξα θαηαλνήζνπλ 

νη καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ζσζηά, ηφζν επθνιφηεξα ζα 

εθηηκήζνπλ θαη ζα νξγαλψζνπλ ηνλ ηξφπν κάζεζήο ηνπο. Ζ πξφθιεζε πνπ εηζάγεηαη ζηνλ 

ηνκέα απηφ αθνξά ζηε κηθξή ζρεηηθά εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Έηζη, νη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο θαη πνιιέο 

θνξέο κάιηζηα ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχλ εμσηεξηθή παξφηξπλζε ψζηε λα πξνβνχλ ζε θάηη 

ηέηνην.  

Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο απηφ παξαθνινχζεζεο θαη 

ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ πξφνδφ ηνπο, δπζηπρψο φκσο ζπλαληά δπζθνιία ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

απηνεθηίκεζε, ζηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα εμεηάζεη ηα επίπεδα θαηαλφεζεο θαη κάζεζεο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή.  

Πνιιέο απφ ηηο θηλεηέο θαη αζχξκαηεο ζπζθεπέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα 

φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο νζφλεο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί κε έλα ηξφπν εκθάληζεο βαζηζκέλν ζηνπο παξαδνζηαθνχο ππνινγηζηέο ζην 

δηαδίθηπν. 

 

2.4 Παιχνίδι και μάθηση 

To ςεθηαθφ παηρλίδη απνηειεί ην ζχγρξνλν εθείλν εξγαιείν πνπ εάλ αμηνπνηεζεί ζσζηά 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαηλνηφκν κέζν κάζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. Ο φξνο 

ςεθηαθφ παηρλίδη αλαθέξεηαη ζε φια εθείλα ηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε 

ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ιεηηνπξγνχλ είηε ζε «ζπκβαηηθέο» πιαηθφξκεο, φπσο ν 

ππνινγηζηήο, είηε ζε «έμππλεο» ζπζθεπέο κε νζφλεο αθήο, φπσο νη ηακπιέηεο. Οη πξψηεο 

θηφιαο έξεπλεο γχξσ απφ ην ςεθηαθφ παηρλίδη έδεημαλ φηη ππάξρεη ρψξνο γη’ απηφ ζηε 

κειινληηθή εθπαίδεπζε θαη φηη νη καζεηέο αξέζθνληαη ζην λα αζρνινχληαη κε απηφ θαζψο 

θαινχληαη λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε πεξηζζφηεξε έληαζε θαη δηάζεζε, 

ζπγθξηλφκελε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν παξάδνζεο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη 

Haineyetal. (2011) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα ζηελ νπνία αλέιπζαλ 7392 εξγαζίεο πνπ εζηίαδαλ 

ζηε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ. ε έξεπλα ηεο Yang(Yang, 

2012), αλαθέξεηαη φηη ην 78% ησλ Ακεξηθαλψλ ειηθίαο απφ 12 έσο 17 εηψλ παίδνπλ 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, κε ην 34% ησλ αγνξηψλ θαη ην 18% ησλ θνξηηζηψλ λα παίδνπλ δχν ή 

θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο εκεξεζίσο. 

Σα ςεθηαθά παηρλίδηα απνηεινχλ ην λέν θαη ξαγδαία αλαπηπζζφκελν πεδίν ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο εληάζζνληαη ζε έλα ρψξν πνπ ηείλεη λα ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία κε ηελ 

παηδηθή δηαζθέδαζε. Σαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο καζεζηαθά εξγαιεία γηα 
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ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Οη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ςεθηαθά 

παηρλίδηα ζηα ζπζηήκαηα ηνπο θαζψο ηα ζεσξνχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ηνπο. Οη καζεηέο θαηά 

ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ελφο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνπ 

ςεθηαθνχ παηρληδηνχ, πξαγκαηεχνληαη έλλνηεο θαη ελζηεξλίδνληαη επθνιφηεξα ηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 

Σν πξψην ςεθηαθφ εκπνξηθφ παηρλίδη πνπ έρεη θαηαγξαθεί, είλαη ην Spacewar, ην νπνίν 

θπθινθφξεζε ην 1962 (Graetz, 1981). Σν παηρλίδη απηφ αθνινχζεζε κηα ζεηξά άιισλ 

παηρληδηψλ πνπ απφ ηφηε έσο θαη ζήκεξα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία 

έρνληαο αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή αιιά θαη πνιηηηθή δσή ζε παγθφζκην επίπεδν 

(Graetz, 1981). Ζ βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη ζεηξά νξηζκψλ γηα ην ςεθηαθφ παηρλίδη θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη πιεζψξα ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχλ λα ην ππνζηεξίμνπλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ απνδίδεηαη κε έλα επξχ θάζκα φξσλ, φπσο 

«ςεθηαθφ παηρλίδη» (digitalgame), «παηρλίδη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή» (computergame), 

«βηληενπαηρλίδη» (videogame), «ειεθηξνληθφ παηρλίδη» (electronicgame) θ.α. 

(Παλνπηζφπνπινο, 2010). πλνπηηθά, κε ηνλ φξν ειεθηξνληθφ ή ςεθηαθφ παηρλίδη 

πεξηγξάθεηαη κηα επξεία πνηθηιία ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 

παηγληψδεο πεξηβάιινλ, ηελ έληνλε ζπκκεηνρή ηνπ παίθηε θαη ηελ απμεκέλε ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ (Μαπξνκκάηε, 2010). 

Σα ςεθηαθά παηρλίδηα, θαζψο απνηεινχλ ην ζπγθεξαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην 

παηρλίδη, ζπλδπάδνπλ ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα γξαθηθά, ηε θπζηθή θαη ηελ θίλεζε, 

κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή πεξηβάιινληα 

πξνζνκνίσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (Prensky, 2007). Θεσξνχληαη ζεκαληηθφ κέζν 

θαζεκεξηλήο ςπραγσγίαο ησλ παηδηψλ θαη ζπγθαηαιέγνληαη πιένλ σο θνκκάηη ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ (Kirriemuir&McFarlane, 2004). 

Καζψο ινηπφλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ηα 

ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. Σα παηρλίδηα απηά "εθκεηαιιεχνληαη" ηε δηάζεζε θαη ην πάζνο ησλ καζεηψλ 

λα παίμνπλ θαη θαηνξζψλνπλ κε ηελ χπαξμή ηνπο λα εληάμνπλ αθφκε θαη ηνπο πην 

αδηάθνξνπο ή ηνπο ιηγφηεξν ηθαλνχο καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, φπσο είλαη αληηιεπηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηηο 

δηαδηθηπαθέο φζν θαη ηηο πνιπκεζηθέο ηερλνινγίεο πνπ βνεζνχλ ην καζεηή λα θαηαλνήζεη 

έλλνηεο δπζλφεηεο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ζην δηθφ ηνπ ρξφλν κέζα απφ κία ζεηξά πνιιψλ 

θαη δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Όπσο είλαη ινηπφλ πνιχ εχθνια αληηιεπηφ, ην ςεθηαθφ 
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παηρλίδη θαζίζηαηαη σο έλα λέν εξγαιείν κάζεζεο ην νπνίν κπνξεί λα ηεο πξνζδψζεη λέα 

δηάζηαζε θαη λα επεθηείλεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.  

Ζ εηζαγσγή ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ δελ είλαη κία ηδηαίηεξα απιή δηαδηθαζία θαη γηα ην ιφγν 

απηφ έρεη γίλεη ζνβαξή έξεπλα γχξσ απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο αιιά θαη ην πνηα απφ απηά αμίδεη ηειηθά λα ππάξρνπλ εληφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αηζνπζψλ. Βέβαηα, πέξαλ ησλ ακηγψο εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, 

ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εκπνξηθψλ παηρληδηψλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα πξνάγνπλ ηε κάζεζε θαη λα εμειίμνπλ ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξήζε 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο, φπσο δηαθξίλεηαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί :  

 Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα (educationalgames),  

 Σα παηρλίδηα αλαςπρήο ή ειεχζεξνπ ρξφλνπ (leisuregames)  

 Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ (educational leisure games) (Ulicsak & 

Williamson, 2010). 

 

Εικόνα 2 Καηηγοπιοποίηζη τηθιακών παισνιδιών 

ηελ θαηεγνξία ησλ ακηγψο εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζπγθαηαιέγνληαη εθείλα ηα 

νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί βαζηδφκελα ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

πξνάγνπλ ηε κάζεζε. Ο νξηζκφο απηφο γηα ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πεξηθιείεη παηρλίδηα 

εθπαηδεπηηθήο ςπραγσγίαο (edutainment), φπσο ην GiantBomb θαη ην GameSpot, ζνβαξά 

παηρλίδηα (serious games), φπσο ην FoldIt θαη ην Remission, παηρλίδηα πξνζνκνηψζεσλ 

(game-based simulations), φπσο ην Urban Sim θαη επηζηεκνληθά παηρλίδηα (epistemic 

games), φπσο ην Budget Hero. Χο παηρλίδηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή αλαςπρήο ραξαθηεξίδνληαη 

ηα παηρλίδηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ κάζεζε σο ζαθή θαη απνθιεηζηηθφ ζηφρν, δίρσο σζηφζν 
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λα απνθιείεηαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηε 

κάζεζε. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ακηγψο εκπνξηθά παηρλίδηα (COTS – Commercial 

Off- The-Shelf games), φπσο ην PlayStation. Χο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ραξαθηεξίδνληαη παηρλίδηα φπσο Sims, RollerCoasterTycoonseries, Civilisation θαη 

AgeofEmpires, ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Παπαδάθεο 2015). 

 

Οη ζχγρξνλεο ινηπφλ εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ ηελ εηζαγσγή λέσλ εξγαιείσλ κάζεζεο 

αθξηβψο φπσο είλαη θαη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαζψο νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ηείλνπλ λα 

είλαη φιν θαη ιηγφηεξν απνδνηηθέο αδπλαηψληαο λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ ζεκεξηλή γεληά ησλ καζεηψλ θαίλεηαη φηη δελ παξαθηλείηαη θαη 

νχηε έρεη ηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ππάξρνλ παξαδνζηαθφ ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο (Gee, 2007). Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ην ζρνιείν απνηειεί κία βαξεηή 

θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ηελ νπνία απιά θαη κφλν πξέπεη λα ππνζηνχλ. Δπίζεο, είλαη γλσζηφ 

πσο νη καζεηέο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηδηαίηεξα κηθξή θηφιαο ειηθία, αξέζθνληαη ζην 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, πεξλψληαο κάιηζηα πνιιέο ψξεο θάλνληαο ρξήζε 

ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ.  

 

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δεκηνπξγνχλ κηα λέα θνπιηνχξα κάζεζεο ε νπνία ζπκβαδίδεη κε 

ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Έθζεζε ηεο Έλσζεο Ακεξηθαλψλ 

Δπηζηεκφλσλ (Federation of American Scientists) αλαθέξεη φηη ε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Kebritchia, Hirumi, &Bai, 2010). Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληείλεη ηε δηαζθέδαζε ζε απηή ελψ παξάιιεια 

εληάζζεη ην καζεηή ζε κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απηφο ζα πξέπεη λα αλαθαιχςεη 

ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο ψζηε λα νδεγεζεί πξνο ηε κάζεζε. Γηακέζνπ ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ παηρληδηψλ, νη καζεηέο παξαθηλνχληαη λα εθεχξνπλ ιχζεηο θαη δηακέζνπ 

απηψλ ησλ ιχζεσλ λα νδεγεζνχλ ζηε κάζεζε πεξλψληαο απφ κία ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθή 

γηα απηνχο δηαδηθαζία.  

 

Δάλ έλα εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ παηρλίδη είλαη νξζά ζρεδηαζκέλν κπνξεί λα είλαη άθξσο 

απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ θαη λα επηηχρεη φινπο εθείλνπο ηνπο ζηφρνπο πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

CommonSenseMedia απνηειεί πιένλ θνηλή δηαπίζησζε πσο ηα νξζψο ζρεδηαζκέλα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, φρη κφλν δελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ αιιά, ηνπλαληίνλ, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο νρήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ηχπσλ θαη πξαθηηθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Common Sense Media, 2013). Πέξαλ ηνχηνπ, θαζψο απηά είλαη 

άθξσο δηαζθεδαζηηθά, κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο, άζρεηα κε ην θχιν 

ή ηελ ειηθία ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία λέα δηαδηθαζία, λα 

ζρεκαηίζνπλ νκάδεο αιιά θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. 
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Γελ είλαη ιίγνη νη κειεηεηέο εθείλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα σο ηδαληθά γηα 

κάζεζε θαζψο ζε απηά επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε πεξηβάιινληα πνχ ζα ήηαλ κε 

νπνηνδήπνηε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αδχλαηε. Πνιιά απφ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα πεξηιακβάλνπλ 

πξνζνκνηψζεηο ρψξσλ φπσο κνπζεία, κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ζεηξά καρψλ ή αθφκε 

θαη λα παξνπζηάζνπλ θπζηθά θαηλφκελα θαη κεγέζε κε ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, δελ είλαη ιίγα ηα παηρλίδηα εθείλα πνπ εηζάγνπλ ην καζεηή ζηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ μελαγνχλ ζε έλαλ θφζκν παληειψο άγλσζην γηα απηφλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην πνιχ γλσζηφ θαη ηδηαίηεξα 

επηηπρεκέλν παηρλίδη Minecraft (Minecraft, 2016) πνπ μεπεξλά ζε πσιήζεηο ηα 20 

εθαηνκκχξηα αληίηππα. 

 

Σν ζρνιείν θαη ε εθπαίδεπζε δελ έρεη παξά λα θεξδίζεη απφ ην ςεθηαθφ παηρλίδη θαζψο ε 

εηζαγσγή απηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα αλαλεψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνάγεηαη ε κάζεζε θαη ζα βειηηψζεη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Ο 

MichaelGallagher, πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Ακεξηθάληθεο βηνκεραλίαο 

βηληενπαηρληδηψλ, αλαθέξεη φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα θέξνπλ επαλάζηαζε ζηελ 

Ακεξηθάληθε εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ζηελ κάζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην πάζνο θαη ηελ ελέξγεηα ησλ καζεηψλ γηα ηα 

ςεθηαθά παηρλίδηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηηχρεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

21νπ αηψλα κε δεμηφηεηεο θξίζηκεο ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ φζν θαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (InstituteofPlay, 2012).  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηα παξαθάησ:  

 Δλζαξξχλεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 

 Δλζαξξχλεηαη ε ελεξγφο κάζεζε. 

 Δίλαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ηεο 

γλψζεο, ηδίσο ζε πνιχπινθα ή δπζλφεηα ζέκαηα θ.α. 

 Πξνσζείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα (Prensky, 2007): 

 Υξεζηκνπνηνχλ ηε δξάζε (θαη επνκέλσο ηελ εκπεηξία) αληί ηεο εξκελείαο-

επεμήγεζεο. 

 Γεκηνπξγνχλ πξνζσπηθά θίλεηξα γηα κάζεζε. 

 «Γέρνληαη» πνιιαπιά ζηπι κάζεζεο θαη δεμηνηήησλ: Δληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

κέζσ ελφο  δηαδξαζηηθνχ  πεξηβάιινληνο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Φπζηθά, θακία ηερλνινγία απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα εγγπεζεί ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε ζα έπξεπε λα θαηαξγεζεί ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ θάηη πνπ δε ζα ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε νχηε ζεκηηφ αιιά νχηε θαη 

απνηειεζκαηηθφ. Τπάξρεη κάιηζηα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηψλ νη νπνίνη 
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αληηκεησπίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε 

επηθχιαμε. Βάζε ηεο επηθχιαμήο ηνπο απηήο απνηειεί ην επηρείξεκα πσο έλα παηρλίδη δίρσο 

δηακνξθσκέλν θαη θαζνξηζκέλν απφ πξηλ δηδαθηηθφ πιαίζην, ε εηζαγσγή ηνπ ζα έρεη σο 

θαηάιεμε πεξηζζφηεξα αξλεηηθά παξά ζεηηθά ζηνηρεία, θαζψο δελ είλαη φια ηα παηρλίδηα 

θαηάιιεια θαη νχηε απεπζχλνληαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο. Έλα ηέηνην παηρλίδη 

κπνξεί απιά θαη κφλν λα δηαηαξάμεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη λα κελ επηηχρεη θαλέλα 

απνιχησο ζηφρν απφ ηνπο πξνζδνθψκελνπο. Ο Gee(2008), ππνζηεξίδεη πσο δελ επαξθεί ζε 

θακία πεξίπησζε ε ρξήζε κφλν ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εάλ 

απηά δε ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο πξέπεη θαη εάλ δε ζπλδπάδνληαη κε κνληέια κάζεζεο. Σν 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ελφο παηρληδηνχ ή ην πφζν εληππσζηαθφ είλαη απηφ δελ επαξθεί γηα λα 

νδεγήζεη έλα καζεηή ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ φξσλ.  

Πνιιέο κάιηζηα δηαδηθαζίεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απιά θαη κφλν 

ην λα δηαζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ππνλνκεχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο 

θαη επηθέξνληαο κνλάρα αξλεηηθά απνηειέζκαηα δπζρεξαίλνληαο κάιηζηα θαη ηε δνπιεηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Οξηζκέλα εκπφδηα ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αξλεηηθή ζεψξεζε γηα ηε 

ρξήζε ησλ παηρληδηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαθή ή ρακειή πνηφηεηα γξαθηθψλ, ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ ζην σξνιφγην πξφγξακκα γηα ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα, ηηο αλεπαξθείο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παηρλίδηα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κηα γεληθφηεξε θαρππνςία ζρεηηθά κε ηνλ φξν παηρλίδη θαη ηε 

ρξήζε ηνπ εληφο ηεο ηάμεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Rice, 2007).  

Αζθαιψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα επηιεγεί 

ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ ειηθία θαη 

ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξα γλσζηφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο είλαη ην ζχζηεκα 

PEGI - PanEuropeanGameInformation, ην ζχζηεκα ειηθηαθψλ δηαβαζκίζεσλ ηνπ 

Παλεπξσπατθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα,  ην νπνίν κπνξεί 

λα πιεξνθνξήζεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ελφο παηρληδηνχ, ηα επίπεδα 

δπζθνιίαο ή αθφκε θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη καζεηέο ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηφ. To ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη εηηθέηεο ειηθηαθήο 

δηαβάζκηζεο θαη εηηθέηεο ραξαθηεξηζκνχ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο θαζνδεγνχλ γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ 

(βι. εηθφλα) (ακαξά, 2011). 
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Εικόνα 3 : Σύζηημα ηλικιακών διαβαθμίζευν 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη πσο ην ζχγρξνλν απηφ 

εξγαιείν, ην ςεθηαθφ παηρλίδη, εάλ ρξεζηκνπνηεζεί νξζά θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Άιισζηε ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κάζεζεο θαη ηεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ κε ςεθηαθά παηρλίδηα, θηλεηνπνηψληαο ηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγμνπλ ή λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, κε έλαλ επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

(Παπαδάθεο, 2015). Χο γλσζηφλ, ε κάζεζε θαη ε δηαζθέδαζε δελ είλαη έλλνηεο 

αζπκβίβαζηεο, ελψ ηνπλαληίνλ ε κάζεζε πνπ είλαη δηαζθεδαζηηθή κπνξεί λα είλαη θαη 

απνηειεζκαηηθή. Πιένλ, δελ πξνμελεί εληχπσζε, ε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ 

ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πνιιαπιψλ καζεζηαθψλ ελλνηψλ, 

θαζψο νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρνπλ αλαγλσξίζεη ην ξφιν πνπ κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο (Παπαδάθεο, 2015). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ εηζαγσγή 

ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηελ ηάμε θαη κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε έξεπλα πνπ 

γίλεηαη πξνο απηφλ ηνλ ηνκέα. Μάιηζηα, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπγθιίλνπλ πξνο ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

θαη λα βνεζήζεη πνιχ εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο. Σελ ίδηα ζηηγκή, πνιινί απφ ηνπο 

εξεπλεηέο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο θνβνχκελνη λα κελ θαηαιήμνπλ 

ηα ςεθηαθά παηρλίδηα λα είλαη απιψο έλα ράζηκν ρξφλνπ αιιά θαη λα ππνθαηαζηήζνπλ 

παληειψο ην δάζθαιν ππνλνκεχνληαο ην ίδην ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
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ηνλ αληίπνδα ηνπ παξαπάλσ, δε ζα κπνξνχζε θαλείο λα αγλνήζεη ηα κνλαδηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Με απηά, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ παξακέλεη αλαιινίσην ελψ εμάπηεηαη θπζηθά ε 

πεξηέξγεηά ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δπηπξφζζεηα, δηακέζνπ ηεο ζέζπηζεο ζηφρσλ αιιά θαη ηεο αλάγθεο πνπ 

πξνθαιείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ, ηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαηνξζψλνπλ λα επηηχρνπλ 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θάλνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηνπο καζεηέο λα αηζζαλζνχλ ηδηαίηεξα 

πεξήθαλνη γηα ην επίηεπγκά ηνπο. 

Γπζηπρψο, δελ είλαη ιίγεο εθείλεο νη θνξέο πνπ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα έρνπλ απνδεηρζεί λα 

είλαη θαηψηεξα ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηδηαίηεξα ρακειήο πνηφηεηαο. Δάλ πθίζηαηαη θάηη ηέηνην 

απηά απνηπγράλνπλ παληειψο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θιεζεί λα 

ππεξεηήζνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Άξα ινηπφλ πέξα απφ ηε ρξήζε 

ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ, απαηηείηαη λα γίλεη άξηζηε επηινγή ηνπ ψζηε απηφ λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπεμέιζεη ζηα φζα δεηνχληαη.  

 

2.5 Θεωρίες μάθησης και ΣΠΕ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. 

 Σπκπεξηθνξηζκόο ( behaviorism )  

Ζ κάζεζε νξίδεηαη σο κία αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή πνπ πξνθχπηεη κέζσ 

εκπεηξηψλ θαη αζθήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην δάζθαιν. Ζ κάζεζε ζπληειείηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο είηε κέζσ ηεο ακνηβήο ηεο (ζεηηθή ελίζρπζε) είηε 

κέζσ ηεο ηηκσξίαο (αξλεηηθή ελίζρπζε).  

Κεληξηθνί νη ξφινη: 

α. ηνπ δαζθάινπ σο κεηαδφηε ηεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο θαη βαζηθφ παξάγνληα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ εληζρχεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά 

β. ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο πνπ δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ. Γίλεη έκθαζε ζηελ αλακεηάδνζε ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. (Skinner, 1958), (Skinner, 1968). 
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 Οηθνδνκηζκόο ή  Γνκεηηζκόο ( Constructivism )  

Ζ κάζεζε είλαη κία ππνθεηκεληθή θαη εζσηεξηθή δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο λνεκάησλ θαη 

ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα νξγάλσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο. Αλαγλσξίδεη δειαδή φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν, 

δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη ην ζρνιείν πξέπεη λα βνεζήζεη λα νηθνδνκεζνχλ λέεο γλψζεηο πάλσ 

ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ.  

Κεληξηθνίνη ξφινη: 

α. ηνπ καζεηή πνπ αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπ 

β. ηεο πξνεγνχκελεο ή πξφηεξεο γλψζεο ηνπ καζεηή ε νπνία ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαη 

λα επεθηαζεί σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο 

γ. Ο δάζθαινο αλαιακβάλεη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ- ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ καζεηψλ 

Δζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ γλσζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεσλ.   

 Koηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο - Θεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ( activity 

theory )  

Ζ κάζεζε ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Σν άηνκν κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

βξίζθνληαλ ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε εμέιημεο. Καηά ηνλ Vygotsky (Vygotsky, 1993) ε 

λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα δηαδηθαζία αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη 

ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη. Γελ ππάξρεη καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

έμσ απφ ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη. 

Κεληξηθνί νη ξφινη: 

α. ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

β. ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: ζχλζεηεο νκαδηθέο εξγαζίεο, αιιεινδηδαθηηθή. 
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Πρακτικό Μέρος 

Σα ζελάξηα ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ θαιχπηνπλ ην θεθάιαην 7 ηνπ βηβιίνπ 

"Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο" γηα ηελ Α' Λπθείνπ. 

ΕΝΑΡΙΟ 1. Γνωριμία με το περιβάλλον του APPINVENTOR 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ AppInventor» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο, παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα 

γλσξίζνπλ έλα θαηλνηφκν θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ινγηζκηθφ. θνπφο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ 

είλαη ε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε εμνηθείσζε κε ην κελνχ ηνπ 

ινγηζκηθνχ AppInventor.  

Γηδαθηηθνί ζηφρνη :  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε : 

Α. Γλψζεηο 
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1. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

AppInventor, αιιά θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε πεξηβάιινλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πιαθίδηα 

(blocks). 

2. Να εληνπίδνπλ ην βαζηθφ κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ AppInventor θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία απηνχ. 

3. Να θαηαλνήζνπλ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ζην επίπεδν απηφ απνηειεί ζχλζεζε 

εηνίκσλ αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ. 

4. Να αλαγλσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, λα θαηαλννχλ ηε ρξήζε ηνπο θαη λα ηα 

ηνπνζεηνχλ ζηνλ θακβά εξγαζίαο. 

Β. Γεμηφηεηεο :  

1. Να δηαρεηξίδνληαη ηα βαζηθά κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα εθηεινχλ βαζηθέο θαη άιιεο 

ελέξγεηεο ζε απηφ. 

2. Να ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθά αληηθείκελα θαη λα ζρεδηάδνπλ απιά πξνγξάκκαηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο. 

4. Να δεκηνπξγνχλ project, λα εηζάγνπλ εηθφλεο θαη κνπζηθή ζε απηά θαη λα ηα 

απνζεθεχνπλ.  

Γ. ηάζεηο  

1. Να αληηκεησπίδνπλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθή ζηάζε ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ γηα θηλεηά.  

2. Να αηζζαλζνχλ φηη ην αληηθείκελν απηφ ηνπο πξνζδίδεη έλα κνλαδηθφ πξνζφλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

3. Να πηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο.  

4. Να αληηκεησπίδνπλ ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο AppInventor σο 

δνκηθά κέξε κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηφ. 
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5. Να πηνζεηήζνπλ κία ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηηο έμππλεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο θαη λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ σο έλα κνλαδηθφ εξγαιείν εξγαζίαο.  

 

5. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο AppInventor. Οη καζεηέο ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ AppInventor θαη ηελ 

επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, θαη ε δεχηεξε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ ινγηζκηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο επίζεο 

πεξηγξάθεη ζηνπο καζεηέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε απηνί λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηα δεηνχκελα ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθάζα παξνπζηάζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (5’). Έπεηηα κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα ζα παξνπζηάζεη ην 

ινγηζκηθφ AppInventor θαη ζα εμεγήζεη ελ ζπληνκία ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ 

κελνχ απηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κελνχ δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ εθαξκνγψλ 

θαη ην κελνχ εηζαγσγήο εηθφλαο θαη ήρνπ,ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ, ηνλ νξηζκφ ηδηνηήησλ ζηα 

αληηθείκελα θαη ηνλ νξηζκφ θαη ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ (20'). Μεηέπεηηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηε ζπγγξαθή απιψλ εληνιψλ (γηα 

παξάδεηγκα εθηχπσζε κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, θφξησζε εηθφλαο θ.α.) (15’). 

Σέινο, κέζσ θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδήηεζεο ζα ιπζνχλ νη απνξίεο ησλ 

καζεηψλ (5’).  

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ηα 

δεηνχκελα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θχιιν εξγαζίαο θαη εμεγεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (5’). Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο πινπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο (40’). Οη ζηφρνη πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 
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- Γξαζηεξηφηεηα 1 (10’) – Α.1-4, B.1-2 θαη Γ.1-5 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (10’) – Α.1-4, B.1, Β.3 θαη Γ.1-5 

- Γξαζηεξηφηεηα 3 (15’) – Α.1-4, B.1, Β.4 θαη Γ.1-5  

 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα  Παξνπζίαζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

Βηληενπξνβνιέαο 5’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζε 

πεξηβάιινληνο AppInventor 

Βηληενπξνβνιέαο 20’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζε εληνιψλ 

(εθηχπσζε κελχκαηνο, 

θφξησζε εηθφλαο θ.α.) 

Βηληενπξνβνιέαο 15’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε  5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα  

Γηαλνκή – Δπεμήγεζε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο 

5’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Γξαζηεξηφηεηα 1 Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πεξηβάιινλ 

AppInventor 

10’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Γξαζηεξηφηεηα 2 Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πεξηβάιινλ 

AppInventor 

10’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Γξαζηεξηφηεηα 3 Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πεξηβάιινλ 

AppInventor 

15’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε  5’ 

Σπλνιηθόο εθηηκώκελνο ρξόλνο 90’ 

ηα θχιια εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Γξαζηεξηφηεηεο εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ AppInventor. 

 Γξαζηεξηφηεηεο ρξήζεο ησλ βαζηθψλ κελνχ ηνπ AppInventor. 
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 Γξαζηεξηφηεηεο ρξήζεο απιψλ εληνιψλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

6. Δπηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνύ 

ζελαξίνπ 

 

Σν AppInventor είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζεσξείηαη 

θαηάιιειν γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ππφβαζξα. Ο ιφγνο γηα ην 

παξαπάλσ είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πεηξακαηηζηνχλ κε δηάθνξεο 

πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο απιά θαη κφλν ελψλνληαο ηνπβιάθηα, αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη θαη 

κε ην πνιχ γλσζηφ παηρλίδη lego. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ηδαληθή γηα αξράξηνπο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ρξήζηεο θαζψο ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηθεληξσζνχλ 

ζηελδφκεζε ησλ ιχζεσλ παξά ζηε ζχληαμε πξνγξακκαηηζηηθψλ εληνιψλ. 

 

Σν πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά απιφ θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Λπθείνπ. Δίλαη ζρεδηαζκέλν κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ νη καζεηέο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

κπνξνχλ άλεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ AppInventor είλαη: 

 ρεδηαζηήο (Designer): πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο επηιέγεη ηα 

ζπζηαηηθά κέξε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη πξνζαξκφδεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε 

ζπζηαηηθνχ. 

 πληάθηεο (BlocksEditor): νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα παξάζπξν πινπνηήζηκν ζε java 

ζην νπνίν ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ηα θνκκάηηα θψδηθα (programblocks) πξνθεηκέλνπ λα 

«κεηαθέξεη» ζηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην πψο λα «ζπκπεξηθεξζνχλ». 

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  

 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ. 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.  
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9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα. Λφγσ ηνπ φηη ηα 

θχιια εξγαζίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα 

νδεγνχλ ην καζεηή βήκα πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ζεσξνχκε 

φηη ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 

ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 

απνηπρίαο θαη απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 
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απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

 

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Σν κάζεκα είλαη εηζαγσγηθφ θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ θαη φρη λα πξνβνχλ ζε 

δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε καζεηή ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor, κέζσ 

παξαηήξεζεο, θαη αμηνπνηεί ηα επξήκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο σο κέζν αμηνιφγεζεο.  

13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (5 ιεπηά) 

 

Ο Δθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. 

 

Παξνπζίαζε Λνγηζκηθνύ AppInventor (20 Λεπηά) 

Σν κάζεκα μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην δηαζέζηκν 

βηληενπξνβνιέα ηεο αίζνπζαο. πγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηα εμήο: 

Σν ινγηζκηθφ AppInventor, θάλνληαο κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο δφκεζεο θαη ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ.  Έπεηηα εμεγεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ κελνχ απηνχ. 

πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ην κελνχ δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ εθαξκνγψλ, ην κελνχ 

εηζαγσγήο εηθφλαο θαη ήρνπ, ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ, ηνλ νξηζκφ ηδηνηήησλ ζηα αληηθείκελα θαη 
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ηνλ νξηζκφ θαη ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ. ηελ ελφηεηα Designer, ζρεδηάδεηαη ε δηεπαθή 

(interface) ηεο εθαξκνγήο, πξνζζέηνληαο ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα-ζπζηαηηθά (components) 

θαη νξίδνληαο ηδηφηεηεο (properties) γηα απηά. Ζ δηαδηθαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε είλαη ε 

επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλπνπ καο ρξεηάδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε νκάδα ηεο παιέηαο (Palette) 

αξηζηεξά θαη ε απφζεζή ηνπο ζηελ νζφλε. 

 

Παξνπζίαζε Δληνιώλ AppInventor (15 Λεπηά) 

Έπεηηα ν εθπαηδεπηηθφο επηθεληξψλεηαη ζηηο εμήο εληνιέο  when, do, call,  set, click θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη ζηα δηάθνξα αληηθείκελα.Πην αλαιπηηθά, ελψ ζην παξάζπξν 

ζρεδίαζεο (Designer) ζρεδηάδεηαη έλα κέξνο ηεο «νζφλεο» ηεο εθαξκνγήο, δελ νξίδεηαη 

θαζφινπ ε ζπκπεξηθνξά ηεο.  ην παξάζπξν ζπγγξαθήο πξνγξάκκαηνο Blocks (πιαθηδίσλ) 

πξαγκαηνπνηείηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ κε γεγνλφηα θαη, νπζηαζηηθά, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπκε, πξνζζέηνληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο. 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

Μνίξαζκα θαη επεμήγεζε Φύιινπ Δξγαζίαο (5 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο θαη επεμεγεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ. 

Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (35 Λεπηά) 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

Project ζην AppInventor ην νπνίν δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ 

καζεηψλ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη 

γηα λα έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα (10 Λεπηά) αθνξά ζηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη 

καζεηέο ζα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Project, ζα ηνπ δψζνπλ 

φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ην απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο. Καζψο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ άξηζηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, ζα ηνπο 

δεηεζεί λα ην κεηνλνκάζνπλ, λα ην δηαγξάςνπλ.  

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (10 Λεπηά) αθνξά ζηελ εθηχπσζε ελφο κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο. Σν κήλπκα ζα εθηππψλεηαη αθνχ ν ρξήζηεο παηήζεη έλα θνπκπί. Οη καζεηέο ζα 
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εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, ζα δεκηνπξγήζνπλ κία εθαξκνγή ε νπνία κε ην πάηεκα ελφο 

θνπκπηνχ ζα εκθαλίδεη ην θείκελν "Hello World!" ζηελ νζφλε. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (15 Λεπηά) αθνξά ηελ εηζαγσγή εηθφλαο, ήρνπ θαη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα θαίλεηαη ζηελ θεληξηθή νζφλε ηνπ θηλεηνχ.  

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

 

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor.  πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, 

δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  

16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Δραστηριότητα 1 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Δληνπίζηε ηα βαζηθά κέξε ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. Δληνπίζηε ην κελνχ Project (βι. εηθφλα 4) 

4. Αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή: Projects ->Start New Project γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα 

λέν project.  

5. Αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή: Projects ->Save as, ψζηε λα απνζεθεχζεηε ην Project πνπ 

δεκηνπξγήζαηε (ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή). 

6. Rename Project (δψζηεάιιενλνκαζία κε ηελ εληνιή απνζήθεπζε σο). 
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7. Projects ->Import Project (εηζάγεηε ζην AppInventor, ην project ην νπνίν 

απνζεθεχζαηε ζηνλ ππνινγηζηή). 

8. Πεξηεγεζείηε ζηελ Palette ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ Projectθαη εληνπίζηε ηηο εμήο 

επηινγέο: 

– Κνπκπί 

– Δηηθέηα 

- Κείκελν  

9. Πεξηήγεζε ζην Designer (πεξηήγεζε ζηα αληηθείκελα θαη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ). 

10. Πεξηήγεζε ζηελ ελφηεηα Blocks (Πεξηήγεζε ζηα πιαθίδηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα 

ζην πεξηβάιινλ AppInventor). 

11. Γηα λα δηαγξάςεηε ην Project αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή:Projects ->Delete 

 

Εικόνα 4 - Μενοφ Project 

Δραστηριότητα 2 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

3. Δληφπηζε ζηελ ελφηεηα "Pallette" ην αληηθείκελν Button (θνπκπί) θαη Label (Δηηθέηα). 

Πξφζζεζε ηα ζηελ επηθάλεηα ηεο εθαξκνγήο. 

4. Άιιαμεην φλνκα ηνπ θνπκπηνχ απφ ηηο ηδηφηεηεο. 

5. Μνξθνπνίεζε ην Label ψζηε λα πεξηιακβάλεη Empty text. 

6. Πξφζζεζε έλα event (on click) ζην Button. 

7. Γεκηνπξγήζηε ην θαηάιιειν πξφγξακκα κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ πιαθηδίσλ ψζηε 

λα αξρηθνπνηείηαη ην θείκελν ηνπ Label κε ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ. 
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Εικόνα 5 - Πλακίδια τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 

Δραστηριότητα 3 

1. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

2. Δηζάγεηε ζε απηφ έλα θνπκπί.  

3. Γψζηε έλα φλνκα γηα ην θνπκπί. 

4. Ρπζκίζηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θνπκπηνχ απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ κε επηινγέο ηηο αξεζθείαο 

ζαο. 

5. Δηζάγεηε κία εηθφλα ηεο αξεζθείαο ζαο. 

6. Δηζάγεηε θαη κνξθνπνηήζηε κίαεηηθέηα. 

7. Δηζάγεηε ήρν.  

8. Μεηαβείηε ζην κελνχ Block. 

9. Δηζάγεηε ηελ εληνιή when – do. 

10. Πξνζζέζηε ήρν κε ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο set.  

11. Απνζεθεχζηε ην Projectζηνλ θαηάιιειν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

12. Δθηειέζηε ηνλ εμνκνησηή θαη δείηε ηα απνηειέζκαηα. 

13. Πξαγκαηνπνηήζηε έιεγρν γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

14. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο παξαθάησ εηθφλεο (6-7-8) σο βνεζεηηθέο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

Εικόνα 6 - Οθόνη με τα αντικείμενα απαραίτητα για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ 
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Εικόνα 7 - Ιδιότητεσ αντικειμζνου ήχου 

 

Εικόνα 8 - Πλακίδια τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 

Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

.............. 

.....................................................................................................................................................

.............. 

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 
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ΕΝΑΡΙΟ 2. Γνωριμία με τη δομή απλής επιλογής 

τουAPPINVENTOR 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«H ρξήζε ηεο δνκήο επηινγήο ζην AppInventor» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 

 γλσξίδνπλ ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Να είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο έλλνηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηνλ ρεηξηζκφ 

ζπκβάλησλ. 

  γλσξίδνπλ ήδε ηελ δνκή αθνινπζίαο θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαβιεηήο. 

  είλαη ζε ζέζε λα αλαθηνχλ, απνζεθεχνπλ θαη λα 

δεκηνπξγνχλ απιά πξνγξάκκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ AppInventor. 

 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα 
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απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δνκή επηινγήο.  

Γηδαθηηθνί ηφρνη. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε : 

Α. Γλψζεηο 

1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ δνκψλ επηινγήο θαη ησλ 

ηειεζηψλ. 

B. Γεμηφηεηεο 

1. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventor κε ζηφρν λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κε ηε ρξήζε ηεο 

δνκήο επηινγήο. 

2. Να αλαπηχζζνπλ εθαξκνγή ε νπνία ζα ζέηεη εξσηήκαηα ζην ρξήζηε θαη ζα εκθαλίδεη 

θαηάιιειεο απαληήζεηο ζηελ νζφλε.  

3. Να αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα απαηηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε 

θαη κε απηφ ην ηξφπν ζα ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ. 

4. Υξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνπο δηαζέζηκνπο αξηζκεηηθνχο ή ινγηθνχο ηειεζηέο. 

Γ. ηάζεηο  

1. Να αληηκεησπίζνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθή ζηάζε ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα 

θηλεηά.  

2. Να πηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο.  

3. Να πηνζεηήζνπλ κία ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηηο έμππλεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο θαη λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ σο έλα κνλαδηθφ εξγαιείν εξγαζίαο.  
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6. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηεο απιήο δνκήο επηινγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κία ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν (10'). 

Δπηπιένλ, επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή 

επηινγήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν θαζεγεηήο ζα παξνπζηάζεη ελ ζπληνκία ηνλ 

ηξφπν νξηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ 

ηειεζηψλ ζηνAppInventor (25'). Με ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζπδήηεζεο ζα ιπζνχλ φπνηεο απνξίεο αλαθχςνπλ (10'). 

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ψξαο αξρηθά ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαλέκεη ην θχιιν εξγαζίαο 

θαη ζα εμεγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (5’).Οη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ηα 

δεηνχκελα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη 4 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δραζηηριόηηηα 1 - Διάρκεια 10’ 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο, θαη ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη ζηνλ βηληενπξνβνιέα, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Θα 

δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα 

ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπλ δχν (2) Label, έλα (1) Textbox θαη έλα (1) 

Button. 

 

Δραζηηριόηηηα 2- Διάρκεια 15’ 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εθηχπσζε ελφο κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηεο εθαξκνγήο 

αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κίαο ζπλζήθεο. Γειαδή εάλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη φηη ε 
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βαζκνινγία ηνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 18 ηφηε λα εθηππψλεηαη κήλπκα ζηελ νζφλε φηη είλαη 

"άξηζηνο". Σν κήλπκα ζα εθηππψλεηαη αθνχ ν ρξήζηεο παηήζεη έλα θνπκπί θαη γίλνπλ νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη (π.ρ. φηη ν αξηζκφο πνπ έρεη εηζάγεη ν θνηηεηήο είλαη έγθπξνο). Ο 

θαζεγεηήο ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο  λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ  θχιινπ εξγαζίαο. 

 

Δραζηηριόηηηα 3 - Διάρκεια 10’ 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2 κε εξψηεζε θαη ζπλζήθε 

πνπ ζα νξίζεη ν καζεηήο 

Οη ζηφρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

- Γξαζηεξηφηεηα 1 (10’) – A.1 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (15’) – A.1, B.1-3 θαη Γ.1-3 

- Γξαζηεξηφηεηα 3 (15’) – A.1, B.1-4 θαη Γ.1-3 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνβιέπεηαη ζπδήηεζε (5’) πξνθεηκέλνπ λα 

ιπζνχλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη.  

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ. 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε 

εθπαηδεπηηθή ώξα 

Αλαζθφπεζε, Δπεμήγεζε 

δνκήο επηινγήο 

Βηληενπξνβνιέαο 

10’ 

1
ε 

εθπαηδεπηηθή ώξα 

Οξηζκφο θαη ρξήζε 

κεηαβιεηψλ, Αξηζκεηηθνί – 

Λνγηθνί ηειεζηέο 

Βηληενπξνβνιέαο 

30’ 

1
ε 

εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε – επίιπζε 

απνξηψλ. 

Βηληενπξνβνιέαο       5’ 

2
ε 

εθπαηδεπηηθή ώξα Γηαλνκή – επεμήγεζε 

θχιινπ εξγαζίαο 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο 

5’ 

2
ε 

εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 1. 

Γεκηνπξγία δηεπαθήο 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Τπνινγηζηέο - 

πεξηβάιινλ 

AppInventor 

10’ 
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2ε εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο -

Γξαζηεξηφηεηα 2. 

Δθηχπσζε κελχκαηνο ζηελ 

νζφλε. Υξήζε ηεο δνκήο 

επηινγήο. 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Τπνινγηζηέο–

Πεξηβάιινλ 

AppInventor 

             15’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 3. 

Δθηχπσζε κελχκαηνο ζηελ 

νζφλε. Υξήζε ηεο δνκήο 

επηινγήο. 

Έληππν 

θχιινεξγαζίαο– 

Τπνινγηζηέο – 

Πεξηβάιινλ 

AppInventor. 

10’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε  5’ 

Σπλνιηθόο Δθηηκώκελνο Φξόλνο               90' 

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  

 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψληνπ ζελαξίνπ. 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.  

9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα. Λφγσ ηνπ φηη ηα 

θχιια εξγαζίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα 

νδεγνχλ ην καζεηή βήκα πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή, ζεσξνχκε 

φηη ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 
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10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο  ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 

ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 

απνηπρίαο θα απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 

απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 
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12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ θαη φρη λα πξνβνχλ ζε δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο 

δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή ειέγρεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, θαη αμηνπνηεί ηα 

επξήκαηα απφ ηα θχιια εξγαζίαο.  

13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Αλαζθόπεζε - Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ (10 ιεπηά) 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν. (κε ηε ρξήζε 

ηειεπξνβνιέα ή θαη παξνπζίαζεο εάλ είλαη εθηθηφ) θαη παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. 

 

Παξνπζίαζε Γνκήο Απιήο Δπηινγήο – Μεηαβιεηήο - Τειεζηώλ (30 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφοεπεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή 

επηινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν νξηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ ζην 

AppInventor. 

Ζ δνκή απιήο επηινγήο ιεηηνπξγεί σο εμήο: ειέγρεη κία ινγηθή πξφηαζε, δειαδή κία πξφηαζε 

πνπ κπνξεί λα είλαη είηε Αιεζήο είηε Φεπδήο (λα ηζρχεη ή λα κελ ηζρχεη). ε πεξίπησζε πνπ ε 

πξφηαζε είλαη Αιεζήο ηφηε εθηεινχληαη νη εληνιέο πνπ «πεξηέρνληαη» θάησ απφ ηελ εληνιή Αλ. 

Γηαθνξεηηθά, νη εληνιέο απηέο αγλννχληαη θαη ΓΔΝ εθηεινχληαη. 

Ο φξνο κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζε έλα ρψξν κλήκεο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεχζεη κία ηηκή. Ζ αλαθνξά ζε απηφλ ηνλ ρψξν γίλεηαη κε έλα ζπκβνιηθφ φλνκα πνπ 

επηιέγεη ν πξνγξακκαηηζηήο. Μπνξείηε λα θαληαζηείηε ηελ κεηαβιεηή ζαλ έλα πνιχ κηθξφ 

ζάθν πνπ ρσξάεη κνλάρα έλα αληηθείκελν. Μπνξνχκε λα κεηαβάιινπκε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζάθνπ, δειαδή λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή κίαο κεηαβιεηήο, αληηθαζηζηψληαο πξαθηηθά ην 

πξνεγνχκελν αληηθείκελν πνπ έρεη, κε ην λέν αληηθείκελν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί.  

Οη ηειεζηέο είλαη γλσζηά ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο πξάμεηο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ θαη ζηαζεξψλ θαη ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο ηειεζηψλ νη αξηζκεηηθνί, ζπγθξηηηθνί θαη 

νη ινγηθνί. Οη αξηζκεηηθνί ηειεζηέο θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο πξάμεηο: πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ, δηαίξεζε ελψ ππνζηεξίδεηαη ε χςσζε ζε δχλακε, ε αθέξαηα δηαίξεζε θαη 
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ην ππφινηπν ηεο αθέξαηαο δηαίξεζεο.Οη ινγηθνί ηειεζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ινγηθέο 

πξνηάζεηο, φηαλ ζέινπκε λα δνχκε αλ ηζρχεη θάπνηα πξφηαζε γηα λα εθηειεζηεί ν αλάινγνο 

αιγφξηζκνο. 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

Μνίξαζκα θαη επεμήγεζε Φύιινπ Δξγαζίαο (5 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο θαη επεμεγεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ. 

Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (35 Λεπηά) 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

Project ζην AppInventor ην νπνίν δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ 

καζεηψλ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη 

γηα λα έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα (10') αθνξά ηε δεκηνπξγία δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο θαη ζηνλ βηληενπξνβνιέα, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο. Θα δεηεζεί απφ ηνπο 

καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Project, λα ηνπ δψζνπλ 

φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπλ δχν (2) Label, έλα (1) Textbox θαη έλα (1) Button. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (15') ζα αθνξά ζηελ εθηχπσζε ελφο κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κίαο ζπλζήθεο. Γειαδή εάλ ν ρξήζηεο 

πιεθηξνινγήζεη φηη ε βαζκνινγία ηνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 18 ηφηε λα εθηππψλεηαη κήλπκα 

ζηελ νζφλε φηη είλαη "άξηζηνο". Σν κήλπκα ζα εθηππψλεηαη αθνχ ν ρξήζηεο παηήζεη έλα 

θνπκπί θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη (π.ρ. φηη ν αξηζκφο πνπ έρεη εηζάγεη ν καζεηήο είλαη 

έγθπξνο). Ο θαζεγεηήο ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο  λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο.  

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (10') ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2 κε εξψηεζε θαη 

ζπλζήθε πνπ ζα νξίζεη ν καζεηήο.   
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Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor. πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, δηθήο 

ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  

16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Δραστηριότητα 1 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγείζηε λέν project. 

3. Απνζεθεχζηε ην λέν project κε φλνκα πνπ ζα επηιέμεηε. 

4. Πξνζζέζηε ζηελ δηεπαθή δχν(2) λέα ζηνηρεία Labels, έλα (1) Buttonθαη έλα (1) Text 

Box. 

5. ηελ ηδηφηεηα Text ηνπ Label1 νξίζηε Text = "Πιεθηξνιφγεζε ηελ βαζκνινγία ζνπ" 

 

6. ηελ ηδηφηεηα Text ηνπ Label2 νξίζηε Text = "". 

7. ηελ ηδηφηεηα Text ηνπ Button1 νξίζηε Text = "'Άξηζηνο". 

 

8. Ζ ηειηθή δηεπαθή πξέπεη λα είλαη παξφκνηα κε ηελ εηθφλα 9. 
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Εικόνα 9 - Τελική διεπαφή εφαρμογήσ 

Δραστηριότητα 2 

1. Πινεγεζείηε ζηα Blocks. 

2. Πξνζζέζηε ηελ επηινγή when...do. 

3. Πξνζζέζηε δχν ηηκέο 18 θαη Άξηζηνο. 

4. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην απιήο δνκήο ειέγρνπ if. 

5. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην ειέγρνπ (εάλ είλαη αξηζκφο). 

6. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην ζχγθξηζεο. 

7. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην εθρψξεζεο ηηκήο. 

8. Ζ αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ είλαη: φηαλ παηεζεί ην θνπκπί, έιεγμε εάλ ην 

textboxπεξηέρεη λνχκεξν.Δάλ λαη, ζχγθξηλε ην λνχκεξν πνπ πεξηέρεη ην textboxκε ην 

18. Δάλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 18 ηφηε ηχπσζε ην κήλπκα "'Άξηζηνο". 

9. Σξέμηε ζηνλ emulatorγηα λα ειέγμεηε ην απνηέιεζκα. 

10. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ κπνξείηε λα βνεζεζείηε απφ ηηο παξαθάησ 

εηθφλεο. 
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Εικόνα 10 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 

Δραστηριότητα 3 

1. θεθηείηε πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ειεγρζνχλ αξηζκεηηθά φξηα. 

2. Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2, δεκηνπξγήζηε κία θαηάιιειε 

δηεπαθή πνπ ζα ζέηεη θάπνην εξψηεκα ζην ρξήζηε, ζα ειέγρεη ηα δεδνκέλα πνπ 

εηζάγνληαη θαη ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα, ψζηε λα επηιχεηαη ην πξφβιεκα πνπ 

έρεηε επηιέμεη. 

Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

.............. 

.....................................................................................................................................................

.............. 

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 
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ΕΝΑΡΙΟ 3. Γνωριμία με τη δομή διπλής επιλογής στο 

AppInventor. 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«H ρξήζε ηεο δνκήο δηπιήο (ifthenelse) επηινγήο ζην AppInventor». 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ.Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαηαλνήζεη ηε δνκή απιήο επηινγήο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ 

ηειεζηψλ. 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δνκή δηπιήο επηινγήο.  

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα: 

Α. Γλψζεηο 

1. Αλαγλσξίδνπληελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο δνκήο δηπιήο επηινγήο (if-

then-else). 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνθαξίδα Αζαλαζία 

 

Τινπνίεζε εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν AppInventor 61 

2. Δλζσκαηψλνπλ ηελ δνκή δηπιήο επηινγήο θαηάιιεια ζηνλ θψδηθα. 

B. Γεμηφηεηεο 

1. Υξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα (blocks) ηνπ AppInventor κε ζηφρν λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κε ρξήζε ηεο 

δνκήο επηινγήο. 

2. Αλαπηχζζνπλ εθαξκνγή ε νπνία ζα ζέηεη εξσηήκαηα ζην ρξήζηε θαη λα εκθαλίδεη ηελ 

θαηάιιειε απάληεζε ζηελ νζφλε.  

3. Αλαπηχζζνπλ εθαξκνγή ε νπνία ζα ζέηεη εξσηήκαηα ζην ρξήζηε θαη ζα εκθαλίδεη 

θαηάιιειε απάληεζε κε ρξήζε ηειεζηψλ.  

4. Υξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνπο δηαζέζηκνπο αξηζκεηηθνχο ή ινγηθνχο ηειεζηέο. 

Γ. ηάζεηο :  

1. Τηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ  πνπ ζα απαηηνχλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε θαη κε απηφ ην ηξφπν ζα ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ. 

2. Τηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο. 

6. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηεο δνκήο επηινγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Οη 

καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κία 

ζχληνκε αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν, 

ρξεζηκνπνηψληαοβηληενπξνβνιέα θαη θάπνηα παξνπζίαζε (εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε). Με 

άιια ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ελ ζπληνκία ηελ ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ ζην AppInventor, ρξεζηκνπνηψληαο ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα. (10’) 
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Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ (5’). Δπηπιένλ, 

επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή δηπιήο επηινγήο, 

εμεγψληαο παξάιιεια αιγνξηζκηθά ηε δνκή ηεο δηπιήο επηινγήο (10’) θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεη ηα ζρεηηθά πιαθίδηα θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο (10’).Δπηπξνζζέησο, ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ζρεηηθήο εθαξκνγήο ε νπνία 

ζα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή δηπιήο επηινγήο. 

Με ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδήηεζεο ζα ιπζνχλ φπνηεο απνξίεο 

αλαθχςνπλ (10’).  

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη θαη επεμεγεί ην θχιιν 

εξγαζίαο (5’). Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο. Ο αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλέξρεηαη ζε ηξεηο. 

 

Δραζηηριόηηηα 1 - Διάρκεια 8’ 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ βηληενπξνβνιέα , εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο. Θα 

δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα 

ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηάιιειε δηεπαθή πνπ ζα ηνπο 

δνζεί θαη αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα 2. Ζ δηεπαθή ζα πεξηέρεη έλα (1) αληηθείκελν Label, δχν 

(2)Textθαη έλα (1) θνπκπί. 

 

Δραζηηριόηηηα 2- Διάρκεια 15’ 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εθηχπσζε ελφο κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηεο εθαξκνγήο 

αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κίαο ζπλζήθεο. Γειαδή εάλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη φηη ε 

βαζκνινγία ηνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 10 ηφηε λα εθηππψλεηαη κήλπκα ζηελ νζφλε φηη "Πέξαζε 

ηελ ηάμε". Δάλ ε βαζκνινγία ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10 ηφηε λα εθηππψλεηαη έλα κήλπκα ζηελ 

νζφλε φηη ν καζεηήο είλαη "Μεηεμεηαζηένο". Σν κήλπκα ζα εθηππψλεηαη αθνχ ν ρξήζηεο 

παηήζεη έλα θνπκπί θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη (π.ρ. φηη ν αξηζκφο πνπ έρεη εηζάγεη ν 

καζεηήο είλαη έγθπξνο). Ο θαζεγεηήο ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

 

Δραζηηριόηηηα 3 - Διάρκεια 15’ 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ πινπνίεζε κίαο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ππνινγίδεη ην Γείθηε 

σκαηηθνχ Βάξνπο  (BMI) ελφο αλζξψπνπ. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ 
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θαηαζθεπή ελφο λένπ projectκε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ θχιιν 

εξγαζίαο.  

Οη ζηφρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

- Γξαζηεξηφηεηα 1 (10’) – Β.1θαη B.2 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (15’) – Α.1, Α2, Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Γ.1  θαη Γ.2 

- Γξαζηεξηφηεηα 3 (15’) – Α.1, Α2, Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Γ.1  θαη Γ.2 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Αλαζθφπεζε – 

Παξνπζίαζε ζηφρσλ 

Βηληενπξνβνιέαο 5’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε 

δνκήο επηινγήο 

Βηληενπξνβνιέαο 10’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Δπίδεημε ζρεηηθψλ 

πιαθηδίσλ 

Βηληενπξνβνιέαο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

             10’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

πδήηεζε – Δπίιπζε 

απνξηψλ 

 20’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Γηαλνκή θχιισλ εξγαζίαο                2’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Φχιιν Δξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 1. 

Γεκηνπξγία δηεπαθήο 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο- 

Τπνινγηζηέο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

8’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Φχιιν Δξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 2. 

Δθηχπσζε κελχκαηνο 

ζηελ νζφλε. Υξήζε ηεο 

δνκήο δηπιήο επηινγήο. 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο - 

Τπνινγηζηέο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

             15’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Φχιιν Δξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 3. 

Δθηχπσζε κελχκαηνο 

ζηελ νζφλε. Τπνινγηζκφο 

ΒΜΗ. Υξήζε ηεο δνκήο 

επηινγήο θαη ηνπ ηειεζηή 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο - 

Τπνινγηζηέο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

             15’ 
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2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

πδήηεζε              5’ 

Σπλνιηθή εθηηκώκελε ώξα                         90’  

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  

 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη.  

 

9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα. Λφγσ ηνπ φηη ηα 

θχιια εξγαζίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα 

νδεγνχλ ην καζεηή βήκα πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ζεσξνχκε 

φηη ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο  ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 
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δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 

ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 

απνηπρίαο θα απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 

απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ θαη ε δνκή επηινγήο, θαη φρη λα πξνβνχλ ζε 

δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε καζεηή ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor, κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ επξεκάησλ απφ ηα θχιια εξγαζίαο.  
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13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (5 ιεπηά) 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν. Δπίζεο 

παξνπζηάδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηξέρνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

 

Δπαλάιεςε ζηηο έλλνηεο κεηαβιεηή θαη ηειεζηέο   (10 ιεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ελ ζπληνκία ηελ ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ ζην AppInventor, ρξεζηκνπνηψληαο ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα. 

 

Αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε δνκήο επηινγήο (10 ιεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφοεπηθεληξψλεηαη ζηελ αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο δνκήο δηπιήο επηινγήο, 

παξαζέηνληαο θαηάιιεια παξαδείγκαηα θαη επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή δηπιήοεπηινγήο. 

 

Δπίδεημε ζρεηηθώλ πιαθηδίσλ ζην AppInventor (10 ιεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο εληνπίδεη ηα πιαθίδηα ζην AppInventorπνπ πινπνηνχλ ηελ εληνιή επηινγήο 

θαη επηδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο ηε ρξήζε ηνπο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (10 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

Ο εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη ηα θχιια εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο (2’). 

Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (38 Λεπηά) 

Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

Project ζην AppInventor πνπ δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ καζεηψλ 

ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη γηα λα 

έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα (8') αθνξά ηε δεκηνπξγία δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη θαη 

πεξηγξάθεηαη ζηα θχιια εξγαζίαο θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ 
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βηληενπξνβνιέα. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Έπεηηα, ζα πξνζζέζνπλ έλα (1) Label, 

δχν (2) Textbox θαη έλα (1) Button. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (15') αθνξά ζηελ εθηχπσζε ελφο κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κίαο ζπλζήθεο. Αλάινγα αλ ε βαζκνινγία ηνπ 

καζεηή είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηνπ 10 ηφηε θξίλεηαη κεηεμεηαζηένο ή φηη πέξαζε ηελ 

ηάμε.Ο θαζεγεηήο ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο.  

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (15') αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε Βάξνπο ζψκαηνο ΒΜΗ, ελφο 

αλζξψπνπ.Απαηηεί ηε δεκηνπξγία λέαο δηεπαθήο ε νπνία ζα πεξηέρεη έλα θνπκπί, ηέζζεξα 

Labelsθαη δχν θνπκπηά Text. Ο θαζεγεηήο ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.    

πδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor.  πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, 

δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  
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16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ   

Δραστηριότητα 1 

 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγείζηε έλα λέν project. 

3. Απνζεθεχζηε ην λέν project, κε φλνκα ηεο επηινγήο ζαο. 

4. Πξνζζέζηε ζηελ δηεπαθή έλα (1)  Label, έλα (1) Buttonθαη δχν (2) Text Box. 

5. Οξίζηε ζηηο ηδηφηεηεο ηα παξαθάησ : 

6. γηα Label1 φξηζε Text = "Πιεθηξνιφγεζε ηελ βαζκνινγία ζνπ" 

 

7. γηαLabel2φξηζεText = "" 

8. γηα Button1 φξηζε Text = "'Τπνιφγηζε" 

 

9. Ζ ηειηθή δηεπαθή πξέπεη λα είλαη παξφκνηα κε ηελ εηθφλα 11. 

10. Απνζεθεχζηε ην Projectζηνλ θαηάιιειν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

 

 Εικόνα 11 - Οθόνη διεπαφήσ εφαρμογήσ 
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Εικόνα 12 - Οθόνη Αντικειμζνων εφαρμογήσ 

Δραστηριότητα 2 

1. Πινεγεζείηε ζηα Blocks. 

2. Πξνζζέζηε ηελ επηινγή when...do. 

3. Πξνζζέζηε δχν ηηκέο κε ηνλ αξηζκφ 10 θαη δχν ηηκέο ζπκβνινζεηξάο, "ΠΔΡΑΔ ΣΖΝ 

ΣΑΞΖ" θαη "ΜΔΣΑΞΔΣΑΣΔΟ" αληίζηνηρα. 

4. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην απιήο θαη έλα δηπιήο δνκήο ειέγρνπ if. 

5. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην ζχγθξηζεο. 

6. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην εθρψξεζεο ηηκήο.  

7. Ζ αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ είλαη: φηαλ παηεζεί ην θνπκπί, έιεγμε εάλ ην 

textboxπεξηέρεη λνχκεξν κηθξφηεξν ηνπ 10 ηφηε ηχπσζε ΜΔΣΑΞΔΣΑΣΔΟ, εάλ 

κεγαιχηεξν ηνπ 10 ηφηε ηχπσζε ην κήλπκα "ΠΔΡΑΔ ΣΖΝ ΣΑΞΖ". 

8. Δθηειέζηε ηνλ emulatorθαη ειέγμηε ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

9. Απνζεθεχζηε ην Projectζηνλ θαηάιιειν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

10. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ κπνξείηε λα βνεζεζείηε απφ ηηο παξαθάησ 

εηθφλεο. 

 

 

Εικόνα 13 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 
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Δραστηριότητα 3 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Γεκηνπξγία Νένπ Project. 

2. Γεκηνπξγία δηεπαθήο. 

3. Ζ δηεπαθή λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) Labels, δχν (2)textθαη έλα (1) θνπκπί. 

4. Ζ δηεπαθή ζα πξέπεη λα είλαη παξφκνηα κε ηελ εηθφλα 14. 

 

 

 

Εικόνα 14 - Οθόνη εφαρμογήσ 

 

Εικόνα 15 - Οθόνη αντκειμζνων 
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5. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηεπαθή ηφηε πξνρσξήζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

πιαθηδίσλ.  

6. Οη ελέξγεηεο νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζηα πιαθίδηα είλαη, φηαλ παηεζεί ην θνπκπί, 

έιεγρνο εάλ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη αξηζκνχο.Δάλ λαη, ηφηε παξνπζίαζε ζηελ νζφλε ην 

γηλφκελν ηεο ηνπ χςνπο θαη ηνπ βάξνπο (πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο). 

7. Δθηειέζηε ηνλ emulator θαη ειέγμηε ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

8. Απνζεθεχζηε ην Project ζηνλ θαηάιιειν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

 

 

Εικόνα 16 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 

 

Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

.............. 

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 
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ΕΝΑΡΙΟ 4. Γνωριμία με το στοιχείο slider (μεταβολέα) και το 

βρόγχο επανάληψης στο AppInventor. 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«H ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ slider (κεηαβνιέαο) θαη ηνπ βξφγρνπ (δνκήο) επαλάιεςεο ζην 

AppInventor» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ.Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη 

ηε δνκή απιήο, δηπιήο επηινγήο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεηαβιεηέο θαη 

ηνπο αξηζκεηηθνχο θαη ινγηθνχο ηειεζηέο. 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ slider θαη ηε δνκή επαλάιεςεο. Ζ εληνιή επαλάιεςεο for/while 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κίαο νκάδαο εληνιψλ πνιιέο θνξέο. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα : 

Α. Γλψζεηο 
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1. Αλαγλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηoπ slider. 

2. Αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο δνκήο επαλάιεςεο for/while. 

B. Γεμηφηεηεο 

1. Υξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventor κε ζηφρν λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ slider ζε κία εθαξκνγή. 

2. Υξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηαηεο δνκήο επαλάιεςεο θαηά ηελ θαηαζθεπή κίαο 

εθαξκνγήο γηα θηλεηά. 

3. Υξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνλ slider. 

Γ. ηάζεηο  

1. Αηζζάλνληαη ζηγνπξηά σο πξνο ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα απαηηνχλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ slider. 

2. Τηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο. 

6. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηεο απιήο δνκήο επηινγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζχληνκε αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν θαη 

παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ (10’). Δπηπιένλ, επεμεγεί 

ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν ηνπ slider θαη ηε δνκή 

επαλάιεςεο for/while. Πην αλαιπηηθά, ζα παξνπζηάζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ slider, ηηο πην ζπρλέο 

εθαξκνγέο ηνπ, ηελ αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε θαη ην πιαθίδην ηνπ βξφγρνπ επαλάιεςεο (25’).  

Με ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδήηεζεο ζα ιπζνχλ φπνηεο απνξίεο 

αλαθχςνπλ (10’).  
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2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαλέκεη θαη ζα εμεγήζεη ζηνπο 

καζεηέο ην θχιιν εξγαζίαο (5’). 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα δεηνχκελα ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δραζηηριόηηηα 1 - Διάρκεια 5’ 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε δηεπαθή κε βάζε ηηο νδεγίεο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

 

Δραζηηριόηηηα 2- Διάρκεια 10’ 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ζηελ ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ slider ζηελ εθαξκνγή. Ο 

slider ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απμάλεη γξακκηθά (θαηά 1).  

 

Δραζηηριόηηηα 3 - Διάρκεια 10’ 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε κίαο εθαξκνγήο ε νπνία ζα απμάλεη ηνλ 

slider εθζεηηθά.Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

 

Δραζηηριόηηηα 4 - Διάρκεια 15’ 

Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ κεηαβνιή ηνπ slider κε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ ζα 

έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο. Ζ κεηαβνιή ηνπ slider ζα πξαγκαηνπνηείηαη νκαιά κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηειεζηή for.  

Οη ζηφρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

- Γξαζηεξηφηεηα 1 (5’) – Α.1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, Γ.1  θαη Γ.2 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (10’) – Α.1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, Γ.1  θαη Γ.2 

- Γξαζηεξηφηεηα 3 (10’) – Α.1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, Γ.1  θαη Γ.2 

- Γξαζηεξηφηεηα 4 (15’) – Α.1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, Γ.1  θαη Γ.2 
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Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Αλαζθφπεζε – παξνπζίαζε 

ζηφρσλ  

Βηληενπξνβνιέαο 10’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζεηεο δνκήο 

επηινγήο forθαη while, 

ζπλδπαζηηθά κε ην 

αληηθείκελν slider. 

Βηληενπξνβνιέαο 

– πξφγξακκα 

AppInventor 

25’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε – Δπίιπζε 

απνξηψλ 

 10’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Γηαλνκή θχιινπ εξγαζίαο Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο 

5’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 1. Γεκηνπξγία 

δηεπαθήο 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor. 

5’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 2. Υξήζε 

slider. Μεηαβνιή slider 

γξακκηθά θαηά 1. 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor. 

10’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 3. Υξήζε 

slider. Μεηαβνιή slider 

εθζεηηθά. 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor. 

10’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 4. Υξήζε 

slider. Μεηαβνιή slider ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor. 

15’ 

Σπλνιηθόο εθηηκώκελνο ρξόλνο   90’ 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  

 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν. 
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8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη.  

9. Διδακηικό Σσμβόλαιο – Διδακηική Μεηαηόπιζη - Θεωρηηικά θέμαηα - Διδακηικός 

Θόρσβος 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Λφγσ ηνπ φηη ηα θχιια εξγαζίαο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα νδεγνχλ ην καζεηή βήκα 

πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ζεσξνχκε φηη ην δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο  ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 

ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 
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απνηπρίαο θα απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 

απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ,θαη ε δνκή επαλάιεςεο, θαη φρη λα πξνβνχλ ζε 

δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε καζεηή ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor, κέζσ 

παξαηήξεζεο θαη ζπιιέγεη ηα επξήκαηα απφ ην ζρεηηθφ θχιιν εξγαζίαο.  

13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (10 ιεπηά) 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κία ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. 

 

Παξνπζίαζε ηνπ ζηνηρείνπ Slider& ηεο δνκήο For/while (25 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή 

επαλάιεςεοfor ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληηθείκελν slider. Ζ δνκή επαλάιεςεο εθαξκφδεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ κία αθνινπζία εληνιψλ πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε έλα ζχλνιν πεξηπηψζεσλ 

πνπ έρνπλ θάηη θνηλφ. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο ζεηξάο εληνιψλ λα εθηειεζηεί πνιιέο 

θνξέο. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη επαλάιεςεο 'Οζν...Δπαλάιαβε, Μέρξηο...φηνπ θαη 

Γηα...απφ...κέρξη. Σν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη νλνκάδεηαη 

βξφρνο.Σν Slider είλαη κηα κπάξα πξνφδνπ ε νπνία ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
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παξνπζηάζεη ηελ πξφνδν ελφο ζπκβάληνο. Οη παξαπάλσ έλλνηεο παξνπζηάδνληαη θαη 

εμεγνχληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ ή θαη κέζσ επίδεημεο ζρεηηθψλ 

εθαξκνγψλ. 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (10 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

Project ζην AppInventor ην νπνίν δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ 

καζεηψλ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη 

γηα λα έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή (5’). 

 

Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (40 Λεπηά) 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα (5') αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε δηεπαθή, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (10') αθνξά ζηελ ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ slider ζηελ εθαξκνγή. 

Ο slider ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απμάλεη γξακκηθά (θαηά 1).Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ επηινγή 

απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ θνπκπηνχ ν sliderαπμάλεηαη γξακκηθά θαηά έλα. Ο sliderαπμάλεη έσο φηνπ 

θηάζεη ζηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ.ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη εληνιέο ζηελ δνκή επαλάιεςεο 

ζα εθηειεζηνχλ 1000 θνξέο. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (10') αθνξά ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο ε νπνία ζα απμάλεη ηνλ 

slider εθζεηηθά. Ζ εθαξκνγή είλαη παξφκνηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φκσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ sliderαπμάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. 

Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα (15’) αθνξά ηελ κεηαβνιή ηνπ slider κε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ ζα 

έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο. Ζ κεηαβνιή ηνπ slider ζα πξαγκαηνπνηείηαη νκαιά κε ηε ρξήζε ηεο 

δνκήο επαλάιεςεο for. Ζ δνκή επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαβνιή ηεο κπάξαο 

ηνπ sliderνκαιά. ε θάζε επαλάιεςε ην κέγεζνο ηεο κπάξαο απμάλεηαη θαηά έλα. 
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14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor.  πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, 

δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  

16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Δραστηριότητα 1 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγείζηε έλα λένπ Project 

3. Γεκηνπξγείζηε κία δηεπαθή φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα 17. 

4. Πξνζζέζηε ην ζηνηρείν slider. 

5. Οξίζηε σο κέγηζηε ηηκή ην 1000 ζην ζηνηρείν slider. 

6. Οξίζηε σο ειάρηζηε ηηκή ην 1 ζην ζηνηρείν slider. 

7. Πξνζζέζηε έλα  θνπκπί. 

8. Απνζεθεχζηε ην Project ζηνλ θαηάιιειν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 
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Εικόνα 17 - Οθόνη διεπαφήσ εφαρμογήσ 

 

 

 

Εικόνα 18 - Οθόνη ςτοιχείων 
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Εικόνα 19 - Οθόνη ιδιοτήτων slider 

Δραστηριότητα 2 

ηε ζπλέρεηα: 

1. Πινεγεζείηε ζηα πιαθίδηα (blocks). 

2. Πξνζζέζηε κία δνκή when...do. 

3. Πξνζζέζηε έλαλ ηειεζηή εθρψξεζεο. 

4. Πξνζζέζηε κία δνκή επαλάιεςεο while. 

5. Πξνζζέζηε έλαλ ηειεζηή +. 

6. Πξνζζέζηε ηνλ αξηζκφ  1. 

7. Ζ αιιεινπρία ελεξγεηψλ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε είλαη: κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ 

ηφηε εθηέιεζε έλα βξφγρν 1000 θνξέο φπνπ απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ sliderθαηά έλα. 

8. Απνζεθεχζηε ην project κε θάπνην φλνκα ηεο αξεζθείαο ζαοζηνλ θαηάιιειν θάθειν 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  

9. Δθηειέζηε ην ζηνλ emulatorπξνο έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ιεηηνπξγίαο. 

10. Μπνξείηε λα βνεζεζείηε απφ ηα πιαθίδηα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
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Εικόνα 20 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 

 

Δραστηριότητα 3 

1. Μεηαζρεκαηίζηε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ζηνηρείν 

slider λα κεηαβάιιεηαη εθζεηηθά θαη φρη απιά λα απμάλεηαη θαηά 1. 

2. Απνζεθεχζηε θαη εθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 

 

Δραστηριότητα 4 

ε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ν ρξήζηεο εηζάγεη κία ηηκή απφ ην 0 έσο ην 1000, επηιέγεη ην 

θνπκπί θαη ην ζηνηρείν slider γξακκηθά κεηαθηλείηαη έσο ηελ ηηκή πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ 

ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηα ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. Γεκηνπξγείζηε έλα λέν Project. 

2. Γεκηνπξγείζηε κία δηεπαθή φπσο ζηελ εηθφλα 21. 

3. Πξνζζέζηε έλα ζηνηρείν εηηθέηαο. 

4. Πξνζζέζηε έλα ζηνηρείν Text. 

5. Πξνζζέζηε έλα θνπκπί. 

6. Πξνζζέζηε έλα ζηνηρείν slider. Οξίζηε ζε απηφ αλψηαηε ηηκή ην 1000. 

7. ην πεξηβάιινλ ησλ πιαθηδίσλ είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο γηα ηνλ εάλ ν ρξήζηεο 

έρεη εηζάγεη αξηζκφ, εάλ ν αξηζκφο είλαη έγθπξνο (δειαδή απφ ην 0 έσο ην 1000) θαη 

έλαο βξφρνο επαλάιεςεο ν νπνίνο κεηαθηλεί ην slider. 

8. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείζηε ηα πιαθίδηα ηεο εηθφλαο 23. 

9. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή.  

10. Απνζεθεχζηε ην Project ζηνλ θαηάιιειν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 
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Εικόνα 21- Οθόνη διεπαφήσ 

 

Εικόνα 22- Αντικείμενα απαραίτητα για την εφαρμογή 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνθαξίδα Αζαλαζία 

 

Τινπνίεζε εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν AppInventor 84 

 

 

Εικόνα 23 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 

Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 

 

 

ΕΝΑΡΙΟ 5. Γνωριμία με το στοιχείο λίστα στο AppInventor 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«H ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ Listview (ιίζηα) ζην AppInventor» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 
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κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ.Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη 

ηε δνκή απιήο, δηπιήο επηινγήο, ηεο επαλάιεςεο, ηεο κεηαβιεηήο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ηειεζηέο. 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζηνηρείν ListView. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα: 

Α. Γλψζεηο 

1. Πεξηγξάθνπλ κία Listview. 

B. Γεμηφηεηεο 

1. Υξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventor κε ζηφρν λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ List View (Λίζηα) ζε κία εθαξκνγή. 

2. Αλαγλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ List View. 

Γ. ηάζεηο  

1. Μπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα απαηηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αληηθεηκέλνπ ιίζηα. 

2. Να αληηκεησπίζνπλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ γηα θηλεηά.  
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3. Να πηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο.  

6. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1. Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο 

ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν θαη 

παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ (10’). Δπηπιένλ, επεμεγεί ηνλ ηξφπν 

αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν ηεο ιίζηαο 

(30’).Μία ιίζηα ή αθνινπζία είλαηέλαο αθεξεκέλνο ηχπνο δεδνκέλσλ πνπ πινπνηεί κία 

δηαηεηαγκέλε ζπιινγή απφ ηηκέο, φπνπ ε ίδηα ηηκή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ 

κία θνξέο. Σν φλνκα ιίζηα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα δηάθνξεο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε αθεξεκέλσλ ιηζηψλ θαη εηδηθφηεξα 

γηα ζπλδεδεκέλεο ιίζηεο. 

 Με ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδήηεζεο ζα ιπζνχλ φπνηεο απνξίεο 

αλαθχςνπλ (5’).  

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Υξνληθή δηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη ην θχιιν εξγαζίαο ζηνπο 

καζεηέο (5’). Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα δεηνχκελα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δραζηηριόηηηα 1 - Διάρκεια 5’ 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο θαη πξνβάιιεηαη ζηνλ βηληενπξνβνιέα, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Θα δεηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ 

φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα 
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εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηάιιειε δηεπαθή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

θχιιν εξγαζίαο. 

 

 

Δραζηηριόηηηα 2- Διάρκεια 15’ 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ζηελ θφξησζε κε αληηθείκελα(string) ελφο ListView.  Πην 

αλαιπηηθά, ζα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο κία ιίζηα γηα ςψληα απφ ηνλ καλάβε. Θέινπκε κηα 

ιίζηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζθνπεχνπκε λα πξνκεζεπζνχκε. Λεηηνπξγίεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ε 

εθαξκνγή είλαη ε θαηαρψξηζε πξντφληνο, ε εκθάληζε ιίζηαο πξντφλησλ θαη ν θαζαξηζκφο 

ιίζηαο. 

 

Δραζηηριόηηηα 3 - Διάρκεια 20’ 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο ζηελ νπνία ν ρξήζηεο 

εηζάγεη έλα string (ζπκβνινζεηξά) ζε κία ιίζηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 

Οη ζηφρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

- Γξαζηεξηφηεηα 1 (5’) – Α1, Β.1, Β.2  θαη Γ.1-3 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (15’) – Α1, Β.1, Β.2  θαη Γ.1-3 

- Γξαζηεξηφηεηα 3 (20’) – Α1, Β.1, Β.2  θαη Γ.1-3 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Αλαζθφπεζε χιεο – ηφρνη 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

Βηληενπξνβνιέαο 10’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα  Παξνπζίαζε ηνπ ζηνηρείνπ 

Listview (ιίζηα). 

Βηληενπξνβνιέαο – 

πξφγξακκα 

AppInventor 

30’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε  5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Γηαλνκή θαη επεμήγεζε 

έληππνπ θχιινπ εξγαζίαο 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο 

5’ 
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2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα  Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηαο 1. 

Γεκηνπξγία δηεπαθήο 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor 

5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηαο 2. Υξήζε 

Listview. Φφξησζε 

ζηνηρείσλ. 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor 

15’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηαο 3. Υξήζε 

Listview. Φφξησζε 

ζηνηρείσλ. 

Έληππν θχιιν 

εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα 

AppInventor 

15’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε  5' 

Σπλνιηθόο εθηηκώκελνο ρξόλνο  90’ 

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  

 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη.  

 

9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Λφγσ ηνπ φηη ηα θχιια εξγαζίαο έρνπλ 
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δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα νδεγνχλ ην καζεηή βήκα 

πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ζεσξνχκε φηη ην δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο  ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 

ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 

απνηπρίαο θα απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 

απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

 

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 
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Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ, θαη ε Listview, θαη φρη λα πξνβνχλ ζε δχζθνιεο θαη 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή 

ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor, κέζσ παξαηήξεζεο θαη 

ζπιινγήο ησλ επξεκάησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο.  

13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (10 ιεπηά) 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν. Δπίζεο 

παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. 

 

Παξνπζίαζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Λίζηαο (30 Λεπηά) 

Δπηπιένλ επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν 

Λίζηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη 

είλαη ε εηζαγσγή, δηαγξαθή, αλαδήηεζε θαη εκθάληζε. Οη Λίζηεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ.Όηαλ είλαη αλαγθαία ε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε 

πνιιψλ ηηκψλ ζε έλα αληηθείκελν, ψζηε λα αλαθέξνληαη ζε απηέο ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνηλφ 

φλνκα, ηφηε ρξεζηκνπνηείηε έλα ζηνηρείν πνπ νλνκάδεηαη ιίζηα. Οη ιίζηεο καο δίλνπλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηαβιεηέο, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο 

εηζαγσγήο/δηαγξαθήο ηηκψλ απφ ηε ιίζηα, ηελ επηινγή ηπραίαο ηηκήο ή ηελ αλαδήηεζε ηηκήο. 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5’ Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

Ο εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη θαη επεμεγεί ην θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο (5’).  
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Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (40 Λεπηά) 

Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα επηιχζνπλ ηα δεηνχκελα ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο Project ζην AppInventor πνπ δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ καζεηψλ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη γηα λα έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα(5') ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη 

ζηα θχιια εξγαζίαο. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε δηεπαθή φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (15') αθνξά ηελ θφξησζε κε αληηθείκελα ηεο ListView θαη ηελ 

εκθάληζή ηνπο κε ηελ επηινγή ελφο θνπκπηνχ. θνπφο ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο απφ ςψληα ζηνλ καλάβε. Σν θάζε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο αλαπαξίζηαηαη 

απφ έλα ζηνηρείν εηηθέηα. Με ηελ επηινγή ελφο θνπκπηνχ δεκηνπξγείηαη ε ιίζηα θαη 

θνξηψλνληαη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (15') ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε κίαο εθαξκνγήο ε νπνία ζα θνξηψλεη 

ηε ιίζηα κε νηηδήπνηε εηζάγεη ν ρξήζηεο. Νέα ζηνηρεία εηζάγνληαη ζηε ιίζηα κε ην πάηεκα ελφο 

θνπκπηνχ. Ο ρξήζηεο αξρηθά εηζάγεη κηα ηηκή ζε έλα ζηνηρείν Textθαη κε ηελ επηινγή ελφο 

θνπκπηνχ ην πξνζζέηεη ζηε ιίζηα.Μπνξεί λα εηζαρζεί νπνηαδήπνηε ηηκή. 

πδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

 

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor.  πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, 

δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ.  
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15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  

 

 

16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Δραστηριότητα 1 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

3. Γεκηνπξγήζηε κία δηεπαθή φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα 23. 

4. Πξνζζέζηε έλα (1) ζηνηρείν Λίζηαο. 

5. Πξνζζέζηε έλα (1) θνπκπί. 

6. Πξνζζέζηε έμη (6) ζηνηρεία εηηθέηαο. 

7. Γψζηε ζε θάζε εηηθέηα σο ηηκή ην φλνκα ελφο θξνχηνπ.  

8. Απνζεθεχζηε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν πνπ ζα εληνπίζεηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.  
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Εικόνα 23 - Οθόνη διεπαφή εφαρμογήσ 
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Εικόνα 24 - Οθόνη ςτοιχείων 

 

Δραστηριότητα 2 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2 είλαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Πινεγεζείηε ζηα πιαθίδηα. 

2. Πξνζζέζηε κία δνκή when...do. 

3. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην εθρψξεζεο. 

4. Πξνζζέζηε έλα πιαθίδην makeList (δεκηνπξγία ιίζηαο). 

5. Πξνζζέζηε κία κεηαβιεηή Global ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Λίζηαο. 

6. Ζ απαξαίηεηε αιιεινπρία ελεξγεηψλ είλαη: δεκηνπξγείηαη θελή ιίζηα, θνξηψλνληαη νη 

ηηκέο ησλ εηηθεηψλ ζηελ ιίζηα, κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ εκθαλίδνληαη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ιίζηαο. 
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7. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα παξαθάησ πιαθίδηα. 

8. Απνζεθεχζηε ην ζελάξην ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. 

9. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή πξνο έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

 

Εικόνα 25 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 3 είλαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

3. Γεκηνπξγήζηεηε δηεπαθή φπσο ζηελ εηθφλα 26. 

4. Πξνζζέζηε έλα (1) θνπκπί. 

5. Πξνζζέζηε έλα (1) Text. 

6. Πξνζζέζηε κία (1) Λίζηα. 

7. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη φπσο ζηελ εηθφλα 27. 

8. Ζ αιιεινπρία ελεξγεηψλ ηεο εθαξκνγήο είλαη, ν ρξήζηεο εηζάγεη κία ιέμε, κε ην 

πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ε ιέμε εηζάγεηαη ζηελ ιίζηα.Οπφηε ζην πεξηβάιινλ ησλ 

πιαθηδίσλ, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κεηαβιεηήο ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη ηα 

ζηνηρεία ηεο Λίζηαο θαη πιαθίδην πνπ πξνζζέηεη ηα λέα ζηνηρεία ζηε ιίζηα.  

9. Απνζεθεχζηε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. 

10. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή.  
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Εικόνα 26 -Οθόνη εφαρμογήσ 
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Εικόνα 27 - Οθόνη ςτοιχείων 

 

 

Εικόνα 28 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή 
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Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

.............. 

.....................................................................................................................................................

.............. 

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 
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ΕΝΑΡΙΟ 6. Γνωριμία με την εισαγωγή/διαγραφή/αναζήτηση 

δεδομένων σε βάση δεδομένων στο AppInventor. 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«Δηζαγσγή, δηαγξαθή θαη αλαδήηεζε δεδνκέλσλ απφ κία βάζε δεδνκέλσλ ζην AppInventor» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη 

έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα πξνεγνχκελα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα.  

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή, δηαγξαθή θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ Notifier. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα: 

Α. Γλψζεηο 

1. Αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηηο εθαξκνγέο γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο. 
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2. Αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventorπνπ δηαρεηξίδνληαη 

κία βάζε δεδνκέλσλ. 

3. Γηαθξίλνπλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventorπνπ δηαρεηξίδνληαη κία βάζε δεδνκέλσλ 

αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα πνπ εθηεινχλ. 

B. Γεμηφηεηεο 

1. Υξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventor κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε κηαο ζπιινγήο 

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

2. Υεηξίδνληαη ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο. 

3. Δηζάγνπλ, δηαγξάθνπλ θαη λα αλαδεηνχλ αληηθείκελα ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. 

4. Υεηξίδνληαη ην ζηνηρείν Notifier 

Γ. ηάζεηο  

1. Τηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ. 

6. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλAppInventor. Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε 

ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζχληνκε αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν. 

Δπίζεο παξνπζηάδεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ (5’).  

Έπεηηα, επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί κία ζπκβαηή 

βάζε δεδνκέλσλ γηα θηλεηά (35’).Με ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ ελλνείηαη κία ζπιινγή 

απφ ζπζηεκαηηθά κνξθνπνηεκέλα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε 

δεδνκέλσλ κέζσ αλαδήηεζεο θαη' απαίηεζε. Ο Ακεξηθαλφο επηζηήκνλαο ππνινγηζηψλ Σδηκ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Γθξέτ (JimGray, 2007) έρεη γξάςεη γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ: «Όηαλ νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιέμεηο βάζε δεδνκέλσλ, δηαηππψλνπλ ζηελ νπζία φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη 

λα απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη λα έρνπλ κηα ζρεκαηηθή δνκή. Απηφ αθξηβψο πεξηγξάθνπλ νη 

ιέμεηο βάζε δεδνκέλσλ».Ο ζθνπφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε νξγαλσκέλε απνζήθεπζε 

πιεξνθνξίαο θαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο, ηδίσο ζε πην νξγαλσκέλε 

κνξθή, ζχκθσλα κε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ.  Έλαο 

ηειεθσληθφο θαηάινγνο, γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο απνζεθεχεη θαη 

νξγαλψλεη ζρεηηδφκελα ηκήκαηα πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη ην φλνκα θαη ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ. Σν AppInventor παξέρεη 2ζηνηρεία (components) γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ: TinyDB θαη TinyWebDB. Σνζηνηρείν TinyDB ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ ηνπηθά ζηελ Androidζπζθεπή. Αληίζεηα ην ζηνηρείν TinyWebDB ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε κηα δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

είλαηπξνζπειάζηκα κεηαμχ πνιιαπιψλ ζπζθεπψλ. 

Σέινο, ζα πεξηγξαθεί ε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ Notifier. Σν αληηθείκελν Notifier επηηξέπεη ηελ 

εκθάληζε κελπκάησλ ή παξαζχξσλ δηαιφγνπ, απφ ηα νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

ελεκεξσζεί γηα θάηη, λα επηιέμεη αλάκεζα απφ δπν επηινγέο ή αθφκα θαη λα εηζάγεη ηελ 

απάληεζε πνπ επηζπκεί, ψζηε απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθαξκνγή. 

ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, κε ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζπδήηεζεο, ζα ιπζνχλ φπνηεο απνξίεο αλαθχςνπλ(5’).  

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαλέκεη θαη ζα επεμεγήζεη ην 

θχιιν εξγαζίαο (5’). Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα δεηνχκελα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δχν  

δξαζηεξηφηεηεο. 

Δραζηηριόηηηα 1 - Διάρκεια 5’ 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο θαη ζηνλ βηληενπξνβνιέα. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην 

ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην 

απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηεπαθή πνπ ζα ηνπο δνζεί. 

 

Δραζηηριόηηηα 2- Διάρκεια 30’ 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ηεο δηεπαθήο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Ο θαζεγεηήο ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ βηληενπξνβνιέα 

θαη ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ζα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

δεδνκέλα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Οη ζηφρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

- Γξαζηεξηφηεηα 1 (5’) – Α.1-3, Β.1-4  θαη Γ.1 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (30’) – Α.1-3, Β.1-4  θαη Γ.1 

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε πξνο επίιπζε ηπρφλ 

απνξηψλ (5’). 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζε δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ. 

Βηληενπξνβνιέαο 5’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Βάζεηο δεδνκέλσλ – 

Πεξηγξαθή αλάπηπμεο 

εθαξκνγήο γηα θηλεηά κε 

ρξήζε ΒΓ.  

Βηληενπξνβνιέαο 35’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

πδήηεζε  5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Γηαλνκή θχιινπ εξγαζίαο Έληππν θχιιν εξγαζίαο 5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα  

Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 1. 

Γεκηνπξγία δηεπαθήο. 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο –

Πξφγξακκα AppInventor 

5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 2. Υξήζε 

βάζεο δεδνκέλσλ. 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο –

Πξφγξακκα AppInventor 

30’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

πδήηεζε  5' 

Σπλνιηθόο εθηηκώκελνο ρξόλνο  90’ 

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

 
Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  
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 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 χλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη.  

 

9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Λφγσ ηνπ φηη ηα θχιια εξγαζίαο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα νδεγνχλ ην καζεηή βήκα 

πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ζεσξνχκε φηη ην δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο  ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 

ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 
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νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 

απνηπρίαο θα απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 

απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Σν κάζεκα είλαη εηζαγσγηθφ θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ θαη φρη λα πξνβνχλ ζε 

δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε καζεηή ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor.  

13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (5 ιεπηά) 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν (κε ηε ρξήζε 

βηληενπξνβνιέα). Δπηπιένλ παξνπζηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο 

ζελαξίνπ. 

 

Παξνπζίαζε ηνπ ζηνηρείνπ Βάζε Γεδνκέλσλ (35 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Αθνχ 

εμεγήζεη ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ θαη ηε ρξεζηκφηεηά κίαο βάζεο δεδνκέλσλ, αλαιχεη ηηο 
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δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ ζην AppInventorθαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ TinyDb. Αλαθέξεη 

θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ νζφλε ηνπ Designer. Γηα πην 

εχθνιε θαηαλφεζε θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επφκελεο ψξαο απφ ηνπο καζεηέο 

ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ζηνλ βηληενπξνβνιέα απιφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο tinydb. Σν ελ 

ιφγσ παξάδεηγκα ζα παξνπζηάδεη ηε δηαγξαθή, εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ notifier. 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

Ο εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη θαη επεμεγεί ην θχιιν εξγαζίαο (5’). 

Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (35’ Λεπηά) 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλέλα Project ζην AppInventor ην νπνίν δηαρσξίδεηαη 

ζε δχν δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ καζεηψλ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη γηα λα έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα(5') αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ ηελ θαηάιιειε δηεπαθή φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (30') αθνξά ηελ δηαρείξηζε ζηνηρείσλ κίαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

εκθάληζή ηνπο κε ηελ επηινγή ελφο θνπκπηνχ.  

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor.  πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, 

δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνθαξίδα Αζαλαζία 

 

Τινπνίεζε εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν AppInventor 106 

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  
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16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Γξαζηεξηόηεηα 1 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

3. Γεκηνπξγήζηε κία δηεπαθή φπσο ζηελ εηθφλα 29. 

4. Πξνζζέζηε ηέζζεξα ζηνηρεία "Text".(ToText1 & 2 είλαη νη εηηθέηεο θαη ηα νλφκαηα πξνο 

εηζαγσγή, ην Text3 είλαη ε εηηθέηα πξνο αλαδήηεζε θαη ην Text4 είλαη ην φλνκα ην 

νπνίν επηζηξάθεθε απφ ηελ αλαδήηεζε). 

5. Πξνζζέζηε ηέζζεξα "Κνπκπηά" (Σν button1 είλαη ην θνπκπί πξνζζήθεο, ην button2 ην 

θνπκπί εχξεζεο, ην button3 ην θνπκπί δηαγξαθήο φισλ θαη ην button4 ην θνπκπί 

εκθάληζεο φισλ). 

6. Πξνζζέζηε ην ζηνηρείν ΣinyDb. 

7. Πξνζζέζηε ην ζηνηρείν Notifier. 

8. Βάζεη ηεο παξαθάησ εηθφλαο (εηθφλα 29) φξηζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαηάιιεια. 

9. Απνζήθεπζε ην Project ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. 
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Εικόνα 29 - Οθόνη διεπαφήσ 

 

 

Εικόνα 30 - Οθόνη ςτοιχείων 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2 είλαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Α. 

1. Πινεγεζείηε ζηα πιαθίδηα. 

2. Γηα ηελ πξνζζήθε δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο: 

3. «Κνπκπψζηε» ηελ εληνιή "Απνζήθεπζε Σηκήο" (StoreValue) ζηελ εληνιή 

whenηνπ θνπκπηνχ (Button1).  

4. «Κνπκπψζηε» ηα πιαθίδηα TextBox1 θαη 2.  
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5. Υξεζηκνπνηείζηε ην θαηάιιειν πιαθίδην ψζηε ε εηηθέηα πξηλ απνζεθεπηεί ζηε 

βάζε κεηαηξέπεηαη ζε θεθαιαία. 

6. «Κνπκπψζηε» ηελ εληνιή "HideKeyboard". 

7. «Κνπκπψζηε» ην πιαθίδην ηνπ "Notifier". 

8. Αξρηθνπνηήζηε ηα Text 1 θαη 2. 

9. Απνζεθεχζηε θαη εθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

 

Εικόνα 31 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή (προςθήκη δεδομζνων) 

Β. 

Γηα ηελ εχξεζε δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο: 

1. «Κνπκπψζηε» ζηελ εληνιή Clickηνπ θνπκπηνχ "Button2"ηελ εληνιή αξρηθνπνίεζεο 

ηεο κεηαβιεηήο "name". 

2. «Κνπκπψζηε» ην πιαθίδην Hidekeyboard. 

3. «Κνπκπψζηε» ηελ εληνιή setηεο κεηαβιεηήο name. ε απηήλ «θνπκπψζηε» ηελ 

εληνιή "GetValue".  

4. «Κνπκπψζηε» ηελ εληνιή setηνπ Text4. 

5. «Κνπκπψζηε» ηελ εληνιή get ηεο κεηαβιεηήο name. 

6. Απνζεθεχζηε θαη εθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 
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Εικόνα 32 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή (εφρεςη δεδομζνων) 

Γ. 

Γηα ηελ εκθάληζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο: 

1. «Κνπκπψζηε» ζηελ εληνιή Click ηνπ θνπκπηνχ "Button 3" ηηο εληνιέο αξρηθνπνίεζεο 

ησλ ιηζηψλ (κία θελή θαη κία κε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο). 

2. Φνξηψζηε ηηο ιίζηεο κε ηα πεξηερφκελα ηεο βάζεο. 

3. «Κνπκπψζηε» ηε δνκή επαλάιεςεο. 

4. «Κνπκπψζηε» ηελ εληνιή add items to list θαη θνξηψζηε κε ηελ εληνιή ("call...Get 

Value") ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο ζηελ άδεηα ιίζηα. 

5. Απνζεθεχζηε θαη εθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

Εικόνα 33 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή (εφρεςη δεδομζνων) 

Γ. 

Γηα ηελ δηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο: 

1. «Κνπκπψζηε» ζηελ εληνιή Clickηνπ θνπκπηνχ Button4 ηελ εληνιή 

"θαζαξηζκνχ"(ClearAll) ηεο βάζεο. 

2. «Κνπκπψζηε» ην πιαίζην δηαιφγνπ (Notifier). 

3. «Κνπκπψζηε» ηηο θαηάιιειεο κεηαβιεηέο ζηνλ Notifier. 

4. Απνζεθεχζηε θαη εθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 
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Εικόνα 34 - Πλακίδια απαραίτητα για την εφαρμογή (διαγραφή δεδομζνων) 

Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

.............. 

.....................................................................................................................................................

.............. 

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 
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ΕΝΑΡΙΟ 7. Γνωριμία με τους αισθητήρες στο AppInventor. 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«H ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηνπ ζηνηρείνπ ξνιφη ζην AppInventor» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηηο εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ην πέξαο ηνπ ζελαξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα : 

Α. Γλψζεηο 

1. Nα αλαγλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ αηζζεηήξσλ. 

2. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ξνιφη. 

B. Γεμηφηεηεο 
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1. Υξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα ηνπ AppInventor κε ζηφρν λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ ζε κία εθαξκνγή. 

2. Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνπο αηζζεηήξεο. 

Γ. ηάζεηο  

1. Να αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ γηα θηλεηά.  

2. Να αηζζαλζνχλ φηη ην αληηθείκελν απηφ ηνπο πξνζδίδεη έλα κνλαδηθφ πξνζφλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

3. Να πηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο.  

4. Να αληηκεησπίδνπλ ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα σο δνκηθά κέξε κίαο εθαξκνγήο γηα 

θηλεηφ. 

6. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

7
ν
 Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηεο απιήο δνκήο επηινγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

Οη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηνπ ηξέρνληνο ζελαξίνπ κε ην πξνεγνχκελν. Δπίζεο 

παξνπζηάδεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ (5’). Δπηπιένλ, 

επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί θάπνην αηζζεηήξα. Πην 

αλαιπηηθά, ν θαζεγεηήο ζα παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο ηνλ αηζζεηήξα ηνπνζεζίαο 

(locationsensor) (20’). Ο αηζζεηήξαο LocationSensor αληρλεχεη ηξεηο ηηκέο ζρεηηθά κε ηε ζέζε:  

- Latitude: απφζηαζε απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ (ηηκή κεδέλ), βφξεηα (ζεηηθέο ηηκέο) ή λφηηα 

(αξλεηηθέο ηηκέο) ζην εχξνο -90 σο 90.  

- Longitude: απφζηαζε απφ ηνλ Πξψην Μεζεκβξηλφ ή Μεζεκβξηλφ ηνπ Γθξίλνπηηο (ηηκή 

κεδέλ), αλαηνιηθά (ζεηηθέο ηηκέο) ή δπηηθά (αξλεηηθέο ηη-κέο) ζην εχξνο -180 σο 180.  

- Altitude: ην χςνο απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο (εθφζνλ ην ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή).  
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη ν αηζζεηήξαο λα εληνπίζεη ηε ζέζε καο, ζα πξέπεη ηδαληθά, λα 

βξηζθφκαζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν ψζηε λα ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

δνξπθφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο GPS ή ελαιιαθηηθά λα έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία 

αλίρλεπζεο ηεο ζέζεο ηεο ζπζθεπήο κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ (νπφηε απαηηείηαη ελεξγή 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 'Έλαο αθφκεαηζζεηήξαοείλαη ην ξνιφη (Clock). Σν ζηνηρείν Clock 

ιεηηνπξγεί ζαλ ξνιφη, ζαλ ρξνλφκεηξν θαη ζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ρξνληθνχο 

ππνινγηζκνχο ή απινχζηεξα γηα ηελ έλαξμε γεγνλφησλ αλά ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (15’).  

Με ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδήηεζεο ζα ιπζνχλ φπνηεο απνξίεο 

αλαθχςνπλ (5’). 

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο απηήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαλέκεη θαη ζα επεμεγήζεη ην 

θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο (5’).Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα δεηνχκελα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηξεηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Δραζηηριόηηηα 1 - Διάρκεια 5’ 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζηα 

θχιια εξγαζίαο θαη ζηνλ βηληενπξνβνιέα. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην 

ινγηζκηθφ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην 

απνζεθεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηάιιειε δηεπαθή φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο. 

 

Δραζηηριόηηηα 2- Διάρκεια 15’ 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο. Οη καζεηέο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αηζζεηήξσλ.πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ζα βξίζθεη ηελ 

ηξέρνπζα γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Σν γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο ζα 

παξνπζηάδεηαη ζε δχν ζηνηρεία Text. Ζ εθαξκνγή θπζηθά ζα ιεηηνπξγεί εθφζνλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνο θαη δηαζέηεη GPS ε θηλεηή ζπζθεπή. 

 

Δραζηηριόηηηα 3 - Διάρκεια 15’ 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο "timer" ε νπνία ζα εκθαλίδεη 

ηελ ηξέρνπζα ψξα. Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια πιαθίδηα ζα εκθαλίδεη ηελ 

ψξα ζε εχπεπηε κνξθή.  

Οη ζηφρνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 
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- Γξαζηεξηφηεηα 1 (5’) – Α.1-2, Β.1-2 θαη Γ.1-4 

- Γξαζηεξηφηεηα 2 (15’) – Α.1-2, Β.1-2 θαη Γ.1-4 

- Γξαζηεξηφηεηα 3 (15’) – Α.1-2, Β.1-2 θαη Γ.1-4 

 

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο πξνβιέπεηαη ρξφλνο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε κε 

ζθνπφ ηελ επίιπζε απνξηψλ πνπ ηπρψλ ζα πξνθχςνπλ (5’). 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ. 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζε ζηφρσλ Βηληενπξνβνιέαο 5’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζε αηζζεηήξα 

Location Sensor 

Βηληενπξνβνιέαο 20’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Παξνπζίαζε timer  Βηληενπξνβνιέαο 15’ 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε  5’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Γηαλνκή θαη επεμήγεζε 

θχιινπ εξγαζίαο 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο 5’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 1. 

Γεκηνπξγία δηεπαθήο 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

5’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 2. Δχξεζε 

ηξέρνπζαο ζέζεο. 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

15’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

Φχιιν εξγαζίαο – 

Γξαζηεξηφηεηα 3. 

Αλάπηπμε Timer. 

Έληππν θχιιν εξγαζίαο – 

Πξφγξακκα AppInventor 

15’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή 

ώξα 

πδήηεζε  5' 

Σπλνιηθόο εθηηκώκελνο ρξόλνο 90’ 

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  
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 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 χλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 

 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη.  

 

9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Λφγσ ηνπ φηη ηα θχιια εξγαζίαο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη λα νδεγνχλ ην καζεηή βήκα 

πξνο βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ζεσξνχκε φηη ην δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην δελ ζα αλαηξαπεί. 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο  ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κε ηε ρξήζε εκπεηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. πλνιηθά, νη 

παξαπάλσ ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηφβνπιε απφθηεζε 

εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ε νπνία επηλνήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

καζεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο, 

αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη έηζη θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Καηά 
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ηε δηδαζθαιία απηή, ην δηδαζθφκελν ζέκα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Οη καζεηέο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ελζαξξχλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ε 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο αιιά θαη ε απζφξκεηε αληαιιαγή απφςεσλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, απειεπζεξψλεη πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο απφ ην θφβν ηεο 

απνηπρίαο θα απαιείθεη εληειψο νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

βνεζνχλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαη ηα 

αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

νκάδαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο κάζεζεο δηακέζνπ 

απηψλ. Σέινο, ην φιν θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο επλνεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε απνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη.  

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. Καηά ηελ επίιπζε ησλ 

Φχιισλ Δξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Σν κάζεκα είλαη εηζαγσγηθφ θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ θαη φρη λα πξνβνχλ ζε 

δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε καζεηή ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor, κέζσ 

παξαηήξεζεο θαη ζπιινγήο ησλ επξεκάησλ απφ ηα θχιια εξγαζίαο.  

13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (5 ιεπηά) 

Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηεί κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε θαη παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

(5’). 

 

Παξνπζίαζε ησλ αηζζεηήξσλ (35 ιεπηά) 

Δπηπιένλ επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

αηζζεηήξεο ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ αλάπηπμε 
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εθαξκνγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θαζεγεηήο ζα παξνπζηάζεη ηνλ αηζζεηήξα ζέζεο (20’) θαη ην 

ζηνηρείν ξνιφη (15’). 

 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο θαη ιχλνληαη 

απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα δηαλέκεη θαη επεμεγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο (5’). 

Υινπνίεζε θύιινπ εξγαζίαο (45 Λεπηά) 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα  δεκηνπξγήζνπλέλα Project ζην AppInventor ην νπνίν δηαρσξίδεηαη 

ζε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ξφινη ησλ καζεηψλ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ψζηε λα γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ φινπο αιιά θαη γηα λα έρνπλ φινη ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα(5') ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ε νπνία αλαπαξίζηαηαη 

ζηα θχιια εξγαζίαο. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθθηλήζνπλ ην ινγηζκηθφ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν project, λα ηνπ δψζνπλ φλνκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζεθεχζνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε δηεπαθή φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (15') αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα ζέζεο. Ζ εθαξκνγή 

εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ρξήζηε. Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη 

πιάηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα παξνπζηάζεη ζηνλ 

βηληενπξνβνιέα ηελ ζχλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πιαθηδίσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

ηξέρνπζαο ζέζεο. ε δχν ζηνηρεία Σext εκθαλίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηεο θηλεηήο 

ζπζθεπήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε δέθηε GPSθαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο ζέζεο. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (15') αθνξά ηελ εκθάληζε ηεο ηξέρνπζαο ψξαο κε αθξίβεηα 

δεπηεξνιέπηνπ κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα παξνπζηάζεη ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηελ ζχλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ πιαθηδίσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο ψξαο ζε εχπεπηε κνξθή. 

Σπδήηεζε – Αλαθεθαιαίσζε (5’ Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη 

καζεηέο θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. 
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14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

AppInventor.  πλεπψο πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζχληνκα ζελάξηα, 

δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, θαηά πξνηίκεζε παηγληψδνπο ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθηήζνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δεηεζεί 

απφ ηνπο θνηηεηέο σο εξγαζία γηα ην ζπίηη λα απνζεθεχνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ. 

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  
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16. Φύιιν Δξγαζίαο 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

3. Γεκηνπξγήζηε ηελ δηεπαθή φπσο απηή θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 35. 

4. Πξνζζέζηε δχν ζηνηρεία "Text". 

5. Πξνζζέζηε δχν ζηνηρεία  "Label". 

6. Πξφζζεζε ζηελ εθαξκνγή ηνλ αηζζεηήξα ζέζεο. 

7. Βάζεη ηεο παξαθάησ εηθφλαο (εηθφλα 35) νξίζηε θαηάιιεια ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

8. Απνζεθεχζηε ην project ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. 

 

Εικόνα 35 - Οθόνη εφαρμογήσ 
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Εικόνα 36 - Οθόνη ςτοιχείων 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2 είλαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Πινεγεζείηε ζηα πιαθίδηα. 

2. Υξεζηκνπνηείζηε ην πιαθίδην "αιιαγή γεσγξαθηθήο ζέζεο" (location changed). 

3. «Κνπκπψζηε» ζην παξαπάλσ πιαθίδην ηα πιαθίδηα"εληνιήο"(set) αιιαγήο text. 

4. «Κνπκπψζηε» ζηα παξαπάλσ πιαθίδηα "set" ηα πιαθίδηα εληνιήο "get". 

5. Απνζεθεχζηε θαη εθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

 

1. Αλνίμηε ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα λέν Project. 

3. Γεκηνπξγήζηε ηε δηεπαθή φπσο απηή απεηθνλίδεηαη παξαθάησ (εηθφλα 38). 

4. Πξνζζέζηε έλα αληηθείκελν "Text". 
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5. Πξνζζέζηεέλα αληηθείκελν "Label". 

6. Πξνζζέζηε έλα αηζζεηήξα ρξφλνπ. 

7. Οξίζηε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αηζζεηήξα ρξφλνπ φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα 37.  

8. Απνζεθεχζηε ην project ζην θαηάιιειν θάθειν. 

9. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή. 

 

 

Εικόνα 37 - Οθόνη ςτοιχείων 

 

Εικόνα 38 - Οθόνη διεπαφήσ 
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Αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία; 

Αλ λαη, πνηά ή πνηέο; 

.....................................................................................................................................................

.............. 

.....................................................................................................................................................

.............. 

πδεηείζηε ηηο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηνλ θαζεγεηή ζαο. 
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ΕΝΑΡΙΟ 8. Επανάληψη εφ’ όλης της ύλης 

1.Τίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

«Δπαλάιεςε» 

2.Γηάξθεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξνβιέπεη δηάξθεηα δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

3. Έληαμε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ/πξναπαηηνύκελεο 

γλώζεηο 

Σν παξφλ δηδαθηηθφ ζελάξην εληάζζεηαη ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ζχκθσλα 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 932/2014) ηεο Α’ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη γηα καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο αιγνξηζκηθήο. πλεπψο παξφιν πνπ ε 

εθαξκνγή AppInventor δελ δηδάζθεηαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηάμε, κπνξεί λα δηδαρζεί ζε 

καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηεί 

ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

4. Σθνπνί & Σηόρνη ηνπ ζελαξίνπ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα αλαθαιέζνπλ νη καζεηέο φιεο ηηο 

γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ AppInventor (πεξηβάιινλ κε πιαθίδηα). θνπφο ηνπ παξφληνο 

ζελαξίνπ είλαη ε επαλάιεςε φισλ ησλ γλψζεσλ θαη ελλνηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

δηδάρζεθαλ νη καζεηέο ζηα πξνεγνχκελα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα.  

Γηδαθηηθνί ζηφρνη :  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νη καζεηέο ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε : 

Α. Γλψζεηο 

1. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ινγηζκηθνχ AppInventor 

αιιά θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε πεξηβάιινλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πιαθίδηα (blocks). 

2. Να θαηαλνήζνπλ ην βαζηθφ κελνχ ηνπ ινγηζκηθνχ AppInventor θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία απηνχ.Να πξνζδηνξίζνπλ ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα σο 

δνκηθά κέξε κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηφ. 
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3. Να αλαγλσξίζνπλ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ζην επίπεδν απηφ απνηειεί ζχλζεζε 

εηνίκσλ αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ. 

4. Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, λα θαηαλννχλ ηε ρξήζε ηνπο 

θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνλ θακβά εξγαζίαο. 

 

Β. Γεμηφηεηεο 

1. Να θαηαζθεπάδνπλ εθαξκνγέο γηα έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

2. Να δεκηνπξγνχλ βαζηθά project, λα εηζάγνπλ εηθφλεο θαη κνπζηθή ζε απηά θαη λα ηα 

απνζεθεχνπλ.  

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο 

Γ. ηάζεηο  

1. Να αληηκεησπίζνπλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθή ζηάζε  ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ γηα θηλεηά.  

2. Να αηζζαλζνχλ φηη ην αληηθείκελν απηφ ηνπο πξνζδίδεη έλα κνλαδηθφ πξνζφλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

3. Να πηνζεηήζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδηθφηεηαο θαη απνδερηνχλ ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο.  

4. Να αλαπηχμνπλ κία ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηηο έμππλεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο θαη λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ σο έλα κνλαδηθφ εξγαιείν εξγαζίαο.  

 

5. Πεξηγξαθή ηνπ Γηδαθηηθνύ Σελαξίνπ 

Σν ζελάξην απνηειείηαη απφ δχν δηδαθηηθφ-καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 7
ν
 

Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθάιαην 

7.1 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο AppInventor. Οη καζεηέο ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο.  
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Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ AppInventor θαη ηελ επεμήγεζε 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Πην αλαιπηηθά, ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο ελ ζπληνκία 

επαλαιακβάλεη φιεο ηηο γλψζεηο πνπ νη καζεηέο απέθηεζαλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα: 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά παξνπζηάδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (5’). Έπεηηα κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα ζα παξνπζηάζεη ην 

ινγηζκηθφ AppInventor θαη ζα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ κελνχ απηνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην κελνχ δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ εθαξκνγψλ ή ην κελνχ 

εηζαγσγήο εηθφλαο θαη ήρνπ, ε ρξήζε ζηνηρείσλ (5'), ν νξηζκφο ηδηνηήησλ ζηα ζηνηρεία θαη ν 

νξηζκφο θαη ρεηξηζκφο ζπκβάλησλ(5'). Μεηέπεηηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ζπγγξαθή απιψλ εληνιψλ (γηα παξάδεηγκα εθηχπσζε 

κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, θφξησζε εηθφλαο θ.α.) (5'). Δπηπξνζζέησο, ν 

θαζεγεηήο ζα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν νξηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ κεηαβιεηψλ (5’), ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αξηζκεηηθψλ θαη ινγηθψλ ηειεζηψλ ζην 

AppInventor (5'). Δπηπιένλ, επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή δηπιήο επηινγήο. Σέινο, επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν ηνπ slider θαη ηνλ ηειεζηή for/while (βξφγρν 

επαλάιεςεο)(10').ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο ην ζηνηρείν ηεο Λίζηαο (5'). 

2
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη ηελ εηζαγσγή, 

αλαδήηεζε θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα θηλεηά (5’) θαη ηελ ρξήζε 

ηνπ ζηνηρείνπ Notifier (5'). Δπηπιένλ, επεμεγεί ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγήο ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην αηζζεηήξαθαη ην ζηνηρείν ξνιφη (5').  

Σέινο πξνβιέπεηαη ρξφλνογηα ζπδήηεζεψζηε λα θαιπθζνχλ ηπρφλ απνξίεο.Μέζσ ηεο 

ηερληθήο ησλ εξσηαπαληήζεσλ κπνξεί λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε δηδαρζείζα 

χιε ψζηε λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζρεηηθέο έλλνηεο(30’).  

 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

Σηάδηα Γξαζηεξηόηεηεο Μέζν  Φξόλνο 

1
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα  Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ. 

Βηληενπξνβνιέαο 5’ 

1
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Δπαλάιεςε χιεο ζελαξίσλ 

1-5 

Βηληενπξνβνιέαο 40’ 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Κνθαξίδα Αζαλαζία 

 

Τινπνίεζε εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν AppInventor 127 

Παξνπζίαζε AppInventor5' 

Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ 

κελνχ       5' 

Παξνπζίαζε ηδηνηήησλ 

αληηθεηκέλσλ 5' 

Παξνπζίαζε απιψλ 

εληνιψλ 5’ 

Παξνπζίαζε Μεηαβιεηψλ 5’ 

Παξνπζίαζε Σειεζηψλ       

5' 

Παξνπζίαζε δνκψλ 

επαλάιεςεο/επηινγήο - 

slider        10' 

Παξνπζίαζε ηνπ ζηνηρείνπ 

Λίζηαο 5’ 

2
ε
 εθπαηδεπηηθή ώξα Δπαλάιεςε χιεο ζελαξίσλ 

6-7 

Παξνπζίαζε Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ θαη Notifier10’ 

Παξνπζίαζε 

ΑηζζεηήξσλθαηClock 5’ 

Βηληενπξνβνιέαο 15’ 

2
ε
εθπαηδεπηηθή ώξα πδήηεζε - 

αλαηξνθνδφηεζε 

 30’ 

Σπλνιηθόο εθηηκώκελνο ρξόλνο 90’ 

 

Σν ζελάξην απηφ είλαη επαλαιεπηηθφ θαη δελ πεξηιακβάλεη θχιια εξγαζίαο. 

 

6. Δπηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν AppInventor είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζεσξείηαη 

θαηάιιεινγηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ππφβαζξα. Ο ιφγνο γηα ην 

παξαπάλσ είλαη φηη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξεο 

πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο απιά θαη κφλν ελψλνληαο ηνπβιάθηα αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη θαη 
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κε ην πνιχ γλσζηφ παηρλίδη lego. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ηδαληθή γηα αξράξηνπο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ρξήζηεο θαζψο ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηθεληξσζνχλ ζηε 

δνκή ησλ ιχζεσλ παξά ζηε ζχληαμε πξνγξακκαηηζηηθψλ εληνιψλ. 

ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο νη καζεηέο δηδάρζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

 Οπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε πιαθίδηα 

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor 

 Σελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο 

 Σελ έλλνηα θαη ηε ρξήζε ησλ ινγηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ηειεζηψλ 

 Σε δνκή απιήο θαη δηπιήο επηινγήο 

 Σε δνκή επαλάιεςεο 

 Σν ζηνηρείν slider (κεηαβνιέαο) 

 Σν ζηνηρείν notifier (πιαίζην δηαιφγνπ) 

 Tνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα ζέζεο 

 Σν ζηνηρείν ιίζηα 

 Σε βάζε δεδνκέλσλ TinyDb 

 Σν ζηνηρείν ξνιφη 

 

ηηο δχν δηδαθηηθέο ψξεο ελ ζπληνκία ν θαζεγεηήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ησλ παξαπάλσ.  

 

7. Φξήζε Η/Υ & ςεθηαθώλ κέζσλ 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη: 

 Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κε ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλν ην 

ινγηζκηθφ πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά AppInventor.  

 Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο  γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ. 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

8. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηώλ/Πξόβιεςε δπζθνιηώλ ζην δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απιφ νπφηε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κε 

ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη.  
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9. Γηδαθηηθό Σπκβόιαην – Γηδαθηηθή Μεηαηόπηζε - Θεσξεηηθά ζέκαηα - Γηδαθηηθόο 

Θόξπβνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηνλ νπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ.  

 

10. Υπνθείκελε Θεσξία Μάζεζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ (Δπνηθνδνκηζκνχ) 

θαζψο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπο κε ηελ 

επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζεγεηήο κπνξεί λα επέκβεη κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Δπνηθνδνκεηηζκνχ, πξνσζείηαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζνπλ 

εκπεηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ ν θαζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ εξσηαπαληήζεσλ (ζπκπεξηθνξηζκφο). 

Κάζε δηδαθηηθφ βήκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία, κηα πιεξνθνξία, κηα εξψηεζε, έλα 

θελφ γηα λα δνζεί απάληεζε απφ ην καζεηή θαη ηε ζσζηή απάληεζε.  

Ζ απάληεζε ηνπ καζεηή θαζνξίδεη ην ηη ζα αθνινπζήζεη. Ζ παξνπζία κηαο μεθάζαξεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ παξερφκελε απφ ην καζεηή απάληεζε θαη ζην καζεζηαθφ πιηθφ εηζάγεη ηε 

δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε κάζεζε. 

 

11. Οξγάλσζε ηεο ηάμεο– Δθηθηόηεηα ζρεδίαζεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη επαλαιεπηηθφ θαη ζα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην 

ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor.  

12. Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα βαζηζηεί φρη κφλν ζηελ επίδνζή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζέηεη ην ζελάξην. (Θεσξείηαη φηη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δηαζέηεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ). Σν κάζεκα είλαη επαλαιεπηηθφ θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο ε 

επίιπζε ηπρφλ απνξηψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

AppInventor θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε πιαθίδηα. Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζην 

πέξαο θάζε καζήκαηνο ν καζεηήο θαιείηαη λα απνζεθεχζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε 

καζεηή ειέγρεη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε καζεηή ζην AppInventor.  
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13. Τν επηκνξθσηηθό ζελάξην 

1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζελαξίνπ (5 ιεπηά) 

 

Ο Δθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. 

 

Δπαλάιεςε ύιεο ζελαξίσλ 1-5 (40 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ χιε πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο ηηο πξψηεο 10 δηδαθηηθέο 

ψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, oεθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην ινγηζκηθφ AppInventor, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κε πιαθίδηα, ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο, ηνπο ινγηθνχο θαη αξηζκεηηθνχο 

ηειεζηέο, ηε δνκή απιήο/δηπιήο επηινγήο, ηε δνκή επαλάιεςεο θαη ην ζηνηρείν ιίζηα. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

 

Δπαλάιεςε ύιεο ζελαξίσλ 6-7 (15 Λεπηά) 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ χιε πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο ηηο ηειεπηαίεο 4 

δηδαθηηθέο ψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην ζηνηρείν ξνιφη, ηνλ 

αηζζεηήξα ζέζεο θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ TinyDb. 

Σπδήηεζε – Αλαηξνθνδόηεζε (30 Λεπηά) 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ θαη ιχλνληαη απνξίεο πνπ 

ηπρφλ ππάξρνπλ. Μέζσ ηεο ηερληθήο ησλ εξσηαπαληήζεσλ πξνθχπηεη θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε δηδαρζείζα χιε, θαιχπηνληαο επαξθψο φιν ην θάζκα απηήο.  

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο – Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο  

Γελ ζα ππάξρεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ή εξγαζία ζην ηειεπηαίν απηφ αλαθεθαιαησηηθφ 

κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα δερζεί εξσηήζεηο εθ΄ φιεο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο θαη νη 

καζεηέο ζα έρνπλ ρξφλν λα πεηξακαηηζηνχλ κφλνη ηνπο κε ην εξγαιείν.Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

θαζεγεηήο πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο "Fun&Learn"πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ελφηεηα 7.1 (ζει. 60-65).  

15. Φξήζε εμσηεξηθώλ πεγώλ 

Γεψξγηνο Παλζειελάο, Νηθφιανο Αγγειηδάθεο, Αθξνδίηε Μηραειίδε, Υαξίιανο 

Μπιάηζηνο,ηαχξνο Παπαδάθεο, Γεψξγηνο Παπιίδεο, Διεπζέξηνο Σδαγθαξάθεο, Αιέμεο 

Σδσξκπαηδάθεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Α' Γεληθνχ Λπθείνπ, ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ  
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16.Φύιια εξγαζίαο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη επαλαιεπηηθφ θαη δελ πεξηιακβάλεη θχιια εξγαζίαο. 

 

 

 

Επίλογος 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε ηερλνινγία πιένλ καο παξέρεη κηα πιεζψξα κέζσλ γηα ηελ εθκάζεζε 

θαη εκβάζπλζε ηεο. Απφ ην ζρνιείν θηφιαο νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο 

γλψζεηο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ αξγφηεξα ζηελ αθαδεκατθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Έρνληαο παξαθνινπζήζεη ηα παξαπάλσ ζελάξηα, ν καζεηήο ζα 

βξίζθεηαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δνκέο ηηο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη πψο λα ηηο 

εθαξκφδεη ζην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν AppInventor γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο. ην κέιινλ, ην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε έλα εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο φπνπ νη καζεηέο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ππνινγηζηψλ ζα κπνξνχλ λα κάζνπλ φρη κφλν πιεξνθνξηθή αιιά θαη άιια καζήκαηα, φπσο 

καζεκαηηθά, γηαηί φρη θαη ηζηνξία. Πξνηείλνπκε, ινηπφλ, λα γίλεηαη ε κάζεζε φισλ ησλ 

καζεκάησλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, πξάγκα ην νπνίν ζα βξνπλ πην δηαζθεδαζηηθφ νη καζεηέο. 
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Παράρτημα 

Σο περιβάλλον του AppInventor 

H επεμεξγαζηηθή ηζρχο θαη ε δπλαηφηεηα ζπλδεζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ νη θνξεηέο 

ζπζθεπέο, νη άπεηξεο εθαξκνγέο αιιά θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε έρνπλ θαηαζηήζεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γελ είλαη νη ιίγνη επηζηήκνλεο εθείλνη πνπ 

ζπγθαηαιέγνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα tablets αλάκεζα ζηηο έμη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε δηδαζθαιία, ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αιιά θαη 

ηελ έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε.  

Αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ξαγδαίαο δηείζδπζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

είλαη θαη ε δήισζε ηνπ πξφεδξνπ ηεο Google, EricSchmidt, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2012 (Newsit, 2012), φπνπ ππνζηήξημε φηη αλακέλεηαη ζ’ έλα ρξφλν λα θπθινθνξνχλ έλα 

δηζεθαηνκκχξην Android ζπζθεπέο, αλαθέξνληαο φηη θάζε κέξα ελεξγνπνηνχληαη θαηά κέζν 

φξν εθαηνκκχξηα ζπζθεπψλ Android. 

Σν θέληξν θηλεηήο κάζεζεο ηνπ ΜΗΣ (MIT 2012) αληηιακβαλφκελν αθελφο ηε ξαγδαία δηάδνζε 

ησλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη αθεηέξνπ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο 

πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο πξνρψξεζε ζηελ 

«πηνζέηεζε» απφ ηελ Google γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο κηαο πιαηθφξκαο 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ζπζθεπέο ηχπνπ Android κε ηελ νλνκαζία AppInventor (Δθεπξέηεο 

Δθαξκνγψλ). ηφρν ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα 

πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο κε ρξήζε draganddrop 

κεζφδσλ λα πξνβαίλνπλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, λα καζαίλνπλ 

πξνγξακκαηηζηηθέο κεζφδνπο αιιά θαη λα ζπγθεληξψλνπλ φιν ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ζ πξψηε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ AppInventor έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 2010 ζηα εξγαζηήξηα 

ηεο πνιχ γλσζηήο εηαηξίαο Google. ηε ζπλέρεηα απηφ, κεηαθέξζεθε ζην θέληξν γηα ηε 

εθκάζεζε ηεο θνξεηήο κάζεζεο ηνπ MIT (MobileLearningCenter, 2011) γηα δεκφζηα ρξήζε 

σο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. Όπσο είλαη αληηιεπηφ ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα έλα δσξεάλ 

πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε πιαθίδηα θαη έρεη σο ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Σν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε απφ κία νκάδα εγνχκελε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ 

MITHaroldAbelson (Abelson, 2009) θαη βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηε ρξήζε γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ην StarLogoTNG 

(StarlogoTNG, 2012) θαη ηε βηβιηνζήθε OpenBlocks (OpenBlocks, 2012), έλα ζχζηεκα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο ζην MIT.  
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πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ AppInventor απνηειεί ην γεγνλφο φηη απηφ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο 

πξνγξακκαηηζηηθέο  γλψζεηο ελψ ιφγσ ηεο παηγληψδνπο θχζεο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά 

επθνιφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα άιια πξνγξακκαηηζηηθά ινγηζκηθά. Σα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο ειεχζεσο ηνπ AppInventor ραξαθηεξίδνληαλ απφ ινγηζκηθά απμεκέλεο 

δπζθνιίαο ζε φηη αθνξά ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα θηλεηά. Μάιηζηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε γλψζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη ησλ 

δηαθφξσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ε αλάγθε εμνηθείσζεο ηνπ ρξήζηε κε 

εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα φπσο ην Eclipse, ην 

AndroidSDK, ην AndroidDeveloperBridge, θ.ά.  

Ο Sweller (2010), έλαο εξεπλεηήο ηδηαίηεξα γλσζηφο γηα ηε κειέηε ηνπ γχξσ απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, αλαθέξεη φηη πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπκε ην ελδνγελέο λνεηηθφ θνξηίν 

γηα αξράξηνπο ζην πξνγξακκαηηζκφ νη ρξήζηεο αξθεί λα κεηψζνπκε ηελ πνζφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνκφλσζε πξνγξακκαηηζηηθψλ ελνηήησλ ψζηε νη ρξήζηεο 

λα κελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκνχληαη αξθεηέο πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο ηαπηφρξνλα. Σα 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ κεζφδσλ drag&drop φπσο ην 

AppInventor θαη ην Scratch, αληηθαζηζηνχλ ηνλ πξνο ζπγγξαθή θψδηθα κε νπηηθά αληηθείκελα 

ηα νπνία επηιέγνληαη κέζσ ελφο κελνχ επηινγψλ κεηψλνληαο ην λνεηηθφ θνξηίν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ ζπγγξαθή θψδηθα θαη ηαπηφρξνλα βνεζψληαο ηνπο ρξήζηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (Brennan, 2009). 

Δπηπξφζζεηα, ηα ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα, ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα φιεο 

ηηο ειηθίεο θαη γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ππφβαζξα. Ο ιφγνο γηα ην παξαπάλσ είλαη φηη 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξεο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο απιά 

θαη κφλν ελψλνληαο ηνπβιάθηα αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην πνιχ γλσζηφ παηρλίδη lego. 

Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ηδαληθή γηα αξράξηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξήζηεο θαζψο 

ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηθεληξσζνχλ ζηε δνκή ησλ ιχζεσλ παξά ζηε ζχληαμε 

πξνγξακκαηηζηηθψλ εληνιψλ. 

Όπσο αλαθέξεη ην ΔΑΗΣΤ (2011) ζε πξφζθαηε έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

νξγάλσζε HFOSS (HumanitarianFreeandOpenSourceSoftware - HFOSS) ε νπνία 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

(NationalScienceFoundation) έγηλε πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ ην AppInventor 

είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο ππνινγηζηηθήο 

ζθέςεο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε (Morrelietal., 2011). Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαπάλσ κειέηεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά αθνχ φπσο επηζεκαίλνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο 

(Johnsonetal., 2011; Morrelietal., 2011; Hsuetal., 2012) ππάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα: 

 Πεξηβάιινλ εχθνιν ζηε ρξήζε κε πνιιέο δπλαηφηεηεο, 
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 Αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε δνκέο ειέγρνπ 

θαζνδεγνχκελεο απφ γεγνλφηα (event-driven), 

 Μάζεζε κέζσ ηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ, 

 Δπηπιένλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ην Scratch θαη ην Alice εμαηηίαο ηεο 

θνξεηφηεηαο θαη ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, 

 Ύπαξμε emulator (πξνζνκνησηή) νπφηε νπζηαζηηθά δελ ρξεηάδνληαη πνιιέο 

ζπζθεπέο γηα ηελ εηζαγσγή ζε κηα ζρνιηθή ηάμε, 

 Τπνζηήξημε απφ ηε Google θαη ην MIT. 

Σν AppInventor ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο αλά ηνλ θφζκν, 

ηφζν ζηελ ηξηηνβάζκηα φζν θαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν πεξηβάιινλ ηνπ, νκνηάδεη πνιχ 

κε ηα πνιχ γλσζηά πεξηβάιινληα Scratch θαη Alice, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη νη εθαξκνγέο πνπ 

παξάγνληαη απφ απηφ εθηεινχληαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Δπηπιένλ, ελψ ην Scratch, ην νπνίν 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο κηθξνχο καζεηέο, πεξηιακβάλεη κφλν βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε αληίζεζε κε ην AppInventor πνπ έρεη πνιιαπιά επίπεδα ελεξγεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δεμηνηήησλ 

(AppInventorLearningProtal, 2012). 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ αιιά θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ 

απηφ κπνξεί θαλείο λα ιάβεη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο  

(http://explore.appinventor.mit.edu/stories/). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κία 

δηθή ηνπ εθαξκνγή κε ην AppInventor, ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ αλάινγν δηθηπαθφ ηφπν 

απαιιαζζφκελνο απφ θάζε είδνπο ηνπηθφ πεξηνξηζκφ. χκθσλα κε ην 

AppInventorLearningPortal (2012) ην ΑppΗnventor απνηειείηαη απφ 2 βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε 

(components) ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ρηίζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζεηξηαθά : 

 ρεδηαζηήο (Designer): πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο επηιέγεη ηα 

ζπζηαηηθά κέξε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη πξνζαξκφδεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε 

ζπζηαηηθνχ. 

 πληάθηεο (BlocksEditor): νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα παξάζπξν πινπνηήζηκν ζε java 

ζην νπνίν ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ηα θνκκάηηα θψδηθα (programblocks) πξνθεηκέλνπ λα 

«κεηαθέξεη» ζηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην πψο λα «ζπκπεξηθεξζνχλ». 

To ΑppInventor επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θάλεη πξνζαξκνγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα 

ηξνπνπνηεί ηηο ελέξγεηέο ηνπ, θαη άκεζα λα παξαηεξεί ηηο φπνηεο αιιαγέο ζηελ θηλεηή 

ζπζθεπή. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζην νπνίν ηα πξνγξάκκαηα έπξεπε λα κεηαγισηηηζηνχλ θαη λα 

εθηειεζηνχλ εθ λένπ έπεηηα απφ θάζε λέα ηξνπνπνίεζε. Ζ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο, 

ζπλεπάγεηαη ζηελ παξαγσγή απηνχ ζηε κνξθή .apk. ηε ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα 

κεηαθέξεηαη ζηε ζπζθεπή θαη εγθαζίζηαηαη ζε απηή. Αθφκε θαη εάλ δελ ππάξρεη θάπνηα 
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δηαζέζηκε ζπζθεπή Android, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζνκνησηή Android, έλα ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη 

ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηηθή θαη ζπκπεξηθέξεηαη σο θηλεηφ ηειέθσλν. 

 

 

Εικόνα 39 : Εξομοιυηήρ Android ζε ςπολογιζηή 

Σν βαζηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ AppInventor είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα:  

1. Σν Palette, πνπ εκπεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα εηζάγεη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο 

2. Σν Viewer, ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ επηθάλεηα ζρεδηαζκνχ ηνπο 

3. Σν Components, κηα δελδξνεηδήο δνκή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν 

ρξήζηεο 

4. Σν Properties, πνπ είλαη ην πιαίζην παξακεηξνπνίεζεο ηνπ θάζε component 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κία ηδηαίηεξα εχθνιε δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη ηκεκαηηθά 

δηακέζνπ ηεο εχρξεζηεο κεζφδνπ draganddrop.  
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Εικόνα 40 : Το βαζικό πεπιβάλλον ηος Appinventor 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη φια ηα ζπζηαηηθά 

απηήο λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ε εθαξκνγή λα γίλεη ιεηηνπξγηθή. Σν παξαπάλσ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Blocks Editor θαη ηεο επηινγήο MyBlocks, πνπ δίλνπλ ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηα ζπζηαηηθά κέξε (components) πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη.  

 

Εικόνα 41 : Το μενού Blocks 

ηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Eθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην) ν 

πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο (ICT Literacy) ζεσξείηαη γλσζηηθφ‐καζεζηαθφ αληηθείκελν 

αληίζηνηρεο ζπνπδαηφηεηαο κε ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ (literacy), ηα καζεκαηηθά θαη ηνλ 
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επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ (scientificliteracy). Χο εθ ηνχηνπ ινηπφλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ηφζν ζην Γπκλάζην φζν θαη ζην Γεκνηηθφ 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο, ηα ινγηζκηθά αιιά θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο απηφλνκεο αμηνπνίεζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ ελεκέξσζε, ηελ ςπραγσγία θαη, γεληθά, ηε 

ζπκκεηνρή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Μάιηζηα, θαη ζηηο 3 ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ππάξρεη πιένλ 

ππνρξεσηηθά ε ελφηεηα 'Πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή κνπ' πνπ έρεη σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο ν καζεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο/ή  : 

 Να αλαγλσξίδεη ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο νπηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ  

 Να εθηειεί έηνηκα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ηνπ δνζνχλ 

 Να πεξηγξάθεη κε ιεθηηθφ ηξφπν απινχο αιγνξίζκνπο πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη 

ζην πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ   

 Να δηαθξίλεη δηάθνξα γεγνλφηα (events) ζην πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Να θαζνξίδεη/ζπληάζζεη απιέο εληνιέο ζην πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ   

 Να νξίδεη ελέξγεηεο θαη ζελάξηα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα επηζπκεηά γεγνλφηα 

 Να εμεγεί γηαηί έλα αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν  

Αληίζηνηρεο νδεγίεο, ππάξρνπλ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην δεκνηηθφ φπνπ θαηά ηελ Δ θαη Σ 

δεκνηηθνχ, ν καζεηήο/ηξηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο/ή λ:  

 Να αλαγλσξίδεη ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο νπηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ   

 Να εθηειεί έηνηκα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ηνπ δνζνχλ 

 Να πεξηγξάθεη κε ιεθηηθφ ηξφπν ηα βήκαηα απιψλ αιγνξίζκσλ πνπ θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ   

 Να δηαηππψλεη απιέο εληνιέο ζην πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Να νξίδεη ελέξγεηεο θαη ζελάξηα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ 

επηζπκεηά γεγνλφηα   

 Να εμεγεί γηαηί έλα αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

 Να θσδηθνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ  

 Να αλαπηχζζεη κηθξέοεθαξκνγέο 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηθήο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεηαη είλαη λα επεθηείλνπλ νη 
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καζεηέο ηε γεληθή πιεξνθνξηθή παηδεία ηνπο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ σο 

εξγαιείσλ κάζεζεο θαη ζθέςεο. Άιισζηε ζηα πιαίζηα απηά πξνβιέπνληαη ζπλζεηηθέο 

εξγαζίεο κε ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ γεληθήο ρξήζεο, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα.  

Σν πεξηβάιινλ ηνπ AppInventor, βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. θνπφο ηνπ θάζε ζελαξίνπ 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζην AppInventor είλαη :  

 Να κπνξνχλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρεδηαζηή (Designer) πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέγνπλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία (components)  

 Να κπνξνχλ νη καζεηέο λα κεηαβάιινπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(components)   

 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιπκεζηθά ζηνηρεία ελζσκαηψλνληαο ηα ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο   

 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιαθίδηα πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο   

 Να κπνξνχλ νη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ ηα παθέηα εθαξκνγψλ ηνπο. 

Οξζή πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ζηφρν ηε ρξήζε ηνπ AppInventor θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζα είλαη λα ηνπο θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ δίλνληαο ηνπο παξαδείγκαηα ηνπ ηη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απιά θαη κφλν κε ην θηλεηφ ηνπο θαη δεηψληαο ηνπο 

δηάθνξεο ηδέεο πξνο πινπνίεζε. Αθφκε, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο 

λα πξνζπαζήζνπλ λα θηηάμνπλ κία εθαξκνγή ζην ζπίηη ηνπο, κε ηε ζπληξνθηά ησλ γνληψλ ή 

ησλ θίισλ ηνπο.  

Γηα λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία κηαο νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο κε ηε ρξήζε ηνπ AppInventor ζα 

πξέπεη ν ρξήζηεο λα κεηαβεί ζηε δηεχζπλζε http://appinventor.mit.edu/ θαη απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο λα επηιέμεη ηνλ ζχλδεζκν Invent. ην ζεκείν απηφ, δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα εηζάγεη 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε Google κε βάζε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ : 

 

Εικόνα 42 : Ειζαγυγή με λογαπιαζμοgmail 
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Ακέζσο κφιηο γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απφ ζηε Google, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζην 

αξρηθφ κελνχ δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ ηνπ AppInventor ην νπνίν έρεη παξνπζηαζηεί 

παξαπάλσ ζηελ Δηθφλα 5 . Όπσο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη, ην πιήζνο ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ ηνπ AppInventor είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν θαη γηα ην ιφγν απηφ νη δεκηνπξγνί ηνπ ηα έρνπλ 

ηαμηλνκήζεη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο βαζηθά, κέζα, θίλεζεο θ.α., αλάινγα κε ην είδνο 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ν θαζέλαο.  

Βαζηθφ ζεκείν πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ είλαη ε πεξηνρή ζρεδίαζεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

δεκηνπξγφ λα επηιέμεη έλα αληηθείκελν θαη λα ην ηνπνζεηήζεη εθεί. Σν αληηθείκελν πνπ ζα 

επηιεγεί, εκθαλίδεηαη άκεζα ζηελ πεξηνρή Components (ζπζηαηηθά κέξε). Σα Components 

έρνπλ ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο θάπνηνο κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηήζεη ή απιά λα ηηο πξνζπειάζεη. 

Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη απιά λα επηιέμεη ην αληηθείκελν πνπ επηζπκεί απφ ην αληίζηνηρν 

ηκήκα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αζρνιεζεί κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηκήκα 

Properties.  

Αθνχ ινηπφλ ηνπνζεηεζνχλ ηα αληηθείκελα, μεθηλά ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθαξκνγήο θαη 

άξα ε ρξήζε ηνπ κελνχ blockeditor. Δπεηδή ν BlockEditor (ζπληάθηεο εληνιψλ) είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα εθαξκνγή java, πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ ππνινγηζηή αλάινγα κε ηηο 

ξπζκίζεηο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ζα έρνπλ γίλεη φιεο νη ξπζκίζεηο ζσζηά, ζα πξέπεη 

ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε λα εκθαληζηνχλ ηα παξαθάησ παξάζπξα πνπ απνηεινχληαη απφ ην 

built‐in πνπ είλαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ζπλζεθψλ, νη καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θ.α., ην 

MyBlocks, πνπ πεξηέρεη φια εθείλα ηα ζπζηαηηθά κέξε ηα νπνία ν ρξήζηεο ηνπνζέηεζε ζηελ 

πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη γηα ηα νπνία αλ ζέιεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εληνιέο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθξίλνληαη ζηα δηάθνξα ζπκβάληα, θαη ην Advanced, ζην νπνίν ππάξρνπλ πην ζχλζεηα 

εξγαιεία ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηεί κε γξήγνξν 

ηξφπν πνιιαπιέο νκάδεο αληηθεηκέλσλ φπσο π.ρ. ιίζηεο απφ νκνεηδή αληηθείκελα φπσο 

θνπκπηά, εηθφλεο θ.α.  
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Εικόνα 43: Βαζικό μενού 

 

Εικόνα 44 - Ειζαγυγή ενηολών 

Όπσο πξνεηπψζεθε, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε 

πξαγκαηηθφρξφλν, θάλνληαο ρξήζε απιά θαη κφλν ηνπ πξνζνκνησηή (Δηθφλα 2). Ο ρξφλνο 

πνπ ζα απαηηεζεί λα θνξηψζεη ν πξνζνκνησηήο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία δε 

δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 2‐3 ιεπηά. Όηαλ εκθαληζηεί ν πξνζνκνησηήο, ν ρξήζηεο κε ην 

πνληίθη κπνξεί λα ηνλ μεθιεηδψζεη πξνθεηκέλνπ λα έρεη ζηελ νζφλε ηνπ, ην θηλεηφ ηειέθσλν 

έηνηκν γηα ρξήζε.  

 


