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Περίλθψθ 

Οι μακθτζσ χρειάηονται ελκυςτικά και αλλθλεπιδραςτικά μζςα και εργαλεία ϊςτε θ 

εμπλοκι τουσ με τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ να είναι μια ενδιαφζρουςα διαδικαςία. Τα 

εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια, ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ λογικισ και τθν 

απόκτθςθ δεξιοτιτων και γνϊςθσ με ζναν ευχάριςτο τρόπο. Το αντικείμενο τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ αφορά ςτθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν με το εργαλείο 

οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu. Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να εξετάςει πωσ 

θ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν με το kodu μπορεί να ειςάγει τουσ 

μακθτζσ ςτον προγραμματιςμό, να τουσ εξοικειϊςει με βαςικζσ δεξιότθτεσ και λειτουργίεσ 

των υπολογιςτϊν και να προάγει τθν διακεματικότθτα. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν 

να δθμιουργιςουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, ςενάρια και αλλθλεπιδραςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν τάξθ. Αναλυτικότερα, κα 

παρουςιαςτεί θ γενικότερθ φιλοςοφία του εργαλείου οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu, το 

περιβάλλον του, θ αξιοποίθςθ του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 

μάκθμα τθσ πλθροφορικισ και ςτθ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ. Επιπλζον, κα παρατεκεί 

επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικοφσ και θ περιγραφι του ιςτότοπου που 

δθμιουργιςαμε για τθν καλφτερθ υποςτιριξι τουσ. Τζλοσ, αναλφονται τα δεδομζνα που 

προκφπτουν από τθ μελζτθ περίπτωςθσ που διεξιχκθ ςχετικά με τθν εμπλοκι των μακθτϊν 

τθσ ΣΤϋ τάξθσ δθμοτικοφ ςτο μάκθμα τθσ πλθροφορικισ με τθ χριςθ του εργαλείου Kodu 

και παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν αξιολόγθςθ τθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κε ην εξγαιείν νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ Kodu 

 

 iv 

Abstract  

Students need attractive and interactive media and tools, so that their involvement with 

New Technologies to be an interesting process.  Educational digital games encourage the 

development of logic, skills and knowledge in a pleasant way. The objective of this thesis 

concerns the implementation of educational games with the visual programming tool, Kodu. 

The purpose of this thesis is to examine how the creation of educational digital games with 

Kodu can introduce students to programming, to familiarize them with basic skills and 

functions of computers and to promote the interdisciplinary. Also, teachers can create 

educational games, scenarios and interactive activities that can be implemented in the 

classroom. Analytically, we present the general philosophy of the visual programming tool 

Kodu, its environment, its use in the educational process and more specifically in the course 

of computer science and teaching programming. In addition, training material for teachers 

will be presented and the description of the website, that was created to better support 

them. Finally, we analyze the data generated by the case study conducted on the 

involvement of students in sixth grade elementary school in the course “Computer Science”, 

using the tool Kodu and the conclusions drawn from the assessment. 
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1 Ειςαγωγι 

1.1 Αξιοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτο μάκθμα 

τθσ Πλθροφορικισ 

Θ ταχφτατθ ανάπτυξθ και εξζλιξθ των Επιςτθμϊν και Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και των 

Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ζχει δθμιουργιςει μια νζα πραγματικότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

ηωισ μασ. Οι νζεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν, δθμιοφργθςαν τθν ανάγκθ 

για τθν ειςαγωγι τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ. Οι ςθμερινοί μακθτζσ πρζπει να 

εφοδιαςτοφν με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ ϊςτε μελλοντικά να 

είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Θ χριςθ και θ 

αξιοποίθςθ των υπολογιςτϊν ςτθ κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι χαρακτθρίηεται από 

ζνα κλίμα επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ απόψεων. Ο μακθτισ, ζχει τθ 

δυνατότθτα να ςυμμετζχει ενεργά παρουςιάηοντασ τισ δικζσ του προςωπικζσ εργαςίεσ, 

αξιοποιϊντασ τα ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα, αναπτφςςοντασ παράλλθλα τισ δεξιότθτζσ 

του. «Σκοπόσ είναι ο μακθτισ να μακαίνει µε τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ 

και τθσ Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) παρά για τθ χριςθ τουσ.»  (ΔΕΡΡΣΡ, 2003).  

Ωςτόςο θ ενςωμάτωςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ και θ παιδαγωγικι 

αξιοποίθςι τουσ αναπόφευκτα επιφζρει αλλαγζσ ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ 

τεχνολογία κα πρζπει να ενςωματωκεί ςτισ διδακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, ςτο 

εκπαιδευτικό υλικό, τόςο ςτο κεωρθτικό όςο και ςτο πρακτικό κομμάτι του. Ζχει γίνει 

αποδεκτό ότι θ ενςωμάτωςθ αυτι δεν αφορά μόνο ςτθν εκμάκθςθ τθσ χριςθσ μθχανϊν, 

ενόσ μζςου διδαςκαλίασ ι ςτθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν, αλλά κυρίωσ ςτθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων ενεργοφ αναηιτθςθσ και κριτικισ ανάγνωςθσ κάκε πλθροφοριακοφ «κειμζνου» 

(άπτθσ & άπτθ, 2003). 

Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ, οι μακθτζσ πρζπει να ςυμμετζχουν ενεργά 

ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και να είναι κφριοι πρωταγωνιςτζσ ςτθν οικοδόμθςθ των 

γνϊςεϊν τουσ μζςα από αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ που είναι ενδιαφζρουςεσ και 

ςθμαντικζσ για αυτοφσ και πραγματικζσ δραςτθριότθτεσ που οδθγοφν ςε κάτι παραπάνω 

εκτόσ από ζναν βακμό ςε ζνα διαγϊνιςμα (Warren et al., 2009). Ρολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ μάκθςθ παίηει το πολυμεςικό εκπαιδευτικό υλικό ι τα 

ψθφιακά μακθςιακά αντικείμενα (learning objects) που πρζπει να είναι υψθλισ ποιότθτασ 

από τεχνικι και παιδαγωγικι ςκοπιά (ετάλθσ, 2005). Ηθτοφμενο, επίςθσ, είναι να ςυνδεκεί 

θ εκπαίδευςθ με τθ ηωι ςτον πραγματικό κόςμο, τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν, 
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τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, ϊςτε να γεφυρωκεί το χάςμα μεταξφ του ςχολικοφ 

και του εξωςχολικοφ κόςμου των μακθτϊν, τθσ άτυπθσ και τθσ τυπικισ μάκθςθσ 

(McGiveney, 1999 & Gee, 2003). Ζνασ τρόποσ ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τισ εμπειρίεσ 

των μακθτϊν είναι τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια. 

1.1.1 Σα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια 

Οι μακθτζσ χρειάηονται μζςα και εργαλεία ελκυςτικά και αλλθλεπιδραςτικά ϊςτε θ 

εμπλοκι τουσ με τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ να είναι μια ευχάριςτθ διαδικαςία. Θ Ackerman 

τονίηει ότι "Το παιχνίδι είναι ο αγαπθμζνοσ τρόποσ του μυαλοφ  μασ για να μακαίνει" 

(Prensky, 2001). Ρολλοί ερευνθτζσ υποςτθρίηουν τθ χριςθ των παιχνιδιϊν ωσ 

υποβοθκθτικό μζςο για τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων. Ο Prensky (2000) κεωρεί ότι 

τα παιχνίδια μποροφν να είναι ιςχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα παιχνίδια και θ μάκθςθ 

ςυνδυάηονται και δθμιουργοφν τθν Υποςτθριηόμενθ από Ψθφιακά Ραιχνίδια Μάκθςθ 

(digital game - based learning). Θ Υποςτθριηόμενθ από Ψθφιακά Ραιχνίδια Μάκθςθ (Digital 

Game-Based Learning) αποτελεί μια ςφγχρονθ τάςθ εντόσ του ευρφτερου πεδίου τθσ 

Τεχνολογικά Υποςτθριηόμενθσ Μάκθςθσ (Technology Enhanced Learning), 

ςυγκεντρϊνοντασ, τα τελευταία χρόνια, το ζντονο ενδιαφζρον τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. 

Ρολλοί ακόμα ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι τα Θλεκτρονικά Ραιχνίδια αποτελοφν τθ 

δθμοφιλζςτερθ τεχνολογία ςτθ νεανικι διαςκζδαςθ και ζχουν τονίςει τα πλεονεκτιματα 

τουσ ςτθν εκπαίδευςθ (Amory et al., 1999 & Kirriemuir, 2002). 

Ρολλοί επιςτιμονεσ κεωροφν ότι οι μακθτζσ πρζπει να εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία 

δθμιουργίασ και διαμόρφωςθσ παιχνιδιϊν ϊςτε να αξιοποιθκεί θ φανταςία και θ 

δθμιουργικότθτά τουσ, αλλά και να αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των δεξιοτιτων ψθφιακοφ γραμματιςμοφ (media literacy)  ι 

πολυγραμματιςμοφ (Dorner et al., 2002). 

1.1.2 Εφαρμογή των εκπαιδευτικϊν ψηφιακϊν παιχνιδιϊν ςτο μάθημα τησ 

Πληροφορικήσ 

Θ ζνταξθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αντιμετωπίηεται όχι μόνο 

ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο αλλά και ωσ εργαλείο διακεματικϊν δραςτθριοτιτων. 

Μποροφμε λοιπόν να διακρίνουμε δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ 

Ρλθροφορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ: τθν Ρλθροφορικι ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο, και 

τθν Ρλθροφορικι ωσ μζςο γνϊςθσ, ζρευνασ, μάκθςθσ και υποβοικθςθσ τθσ διδαςκαλίασ 
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των μακθςιακϊν αντικειμζνων. (Ζρευνα: Ρλθροφορικι και εκπαίδευςθ, Υπ.Ε.Ρ.Θ. 

Διεφκυνςθ Σπουδϊν Δ.Ε, 1999). 

Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ (Δθμοτικό, Γυμνάςιο) είναι θ 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με βαςικζσ λειτουργίεσ του υπολογιςτι και μια πρϊτθ επαφι με 

τισ διάφορεσ χριςεισ του. Οι μακθτζσ μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν τουσ Θ/Υ ςαν γνωςτικό 

- διερευνθτικό εργαλείο, εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ ςε βαςικά γνωςτικά αντικείμενα, 

εργαλείο επικοινωνίασ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, γνωςτικό αντικείμενο (πλθροφορικόσ 

αλφαβθτιςμόσ) (ΔΕΡΡΣΡ, 2003). Επιπλζον ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια των 

παρακάτω χαρακτθριςτικϊν του μακθτι: 

 Ενεργοποίθςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 Κριτικι ικανότθτα και προβλθματιςμό 

 Ελευκερία ζκφραςθσ και δθμιουργικι ςκζψθ 

 Συνεργαςία και επικοινωνία 

 Γνϊςθ και μεκοδολογία 

Τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια αποτελοφν περιβάλλοντα τα οποία ζχουν τθ 

δυνατότθτα να υποςτθρίξουν όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά μζςα από ζνα ευχάριςτο 

γραφικό περιβάλλον, ςτο οποίο αλλθλεπιδροφν οι μακθτζσ είτε ατομικά , είτε ςε 

ςυνεργαςία με άλλουσ. 

O McFarlane και οι ςυνεργάτεσ του (2002) ζδειξε ότι τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια 

ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του ενδιαφζροντοσ και των κινιτρων για μάκθςθ, ςτθ 

διατιρθςθ τθσ  προςοχισ και τθσ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ  

φανταςίασ τουσ και τθσ δθμιουργικισ τουσ ςκζψθσ και τζλοσ ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία 

ομαδοςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, προωκϊντασ τθν μάκθςθ μζςα από τθν ςυνεργαςία 

(Gros, 2007). 

Οι μακθτζσ ενκουςιάηονται με ζνα ψθφιακό παιχνίδι, ιδίωσ αν το γραφικό του περιβάλλον 

είναι ελκυςτικό. Θ ιςτορία, θ πλοκι που μπορεί να πραγματεφεται ζνα παιχνίδι και οι 

ιρωεσ του, κεντρίηουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν, τουσ γοθτεφουν και τουσ παρακινοφν 

να αςχολθκοφν με αυτό προςφζροντασ κίνθτρα για μάκθςθ. Μζςω των παιχνιδιϊν αυτϊν 

παρζχεται ανατροφοδότθςθ (feedback) και ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ τθσ λογικισ και θ 

απόκτθςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων με ζναν διαςκεδαςτικό τρόπο. 
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Τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια εμπλζκονται άμεςα με το μάκθμα τθσ πλθροφορικισ, 

διότι αναπτφςςεται μια νζα κεωρία μάκθςθσ  το "Μακαίνω κάνοντασ (learning by doing)", 

με τθν οποία οι μακθτζσ μακαίνουν και αποκτοφν δεξιότθτεσ ςτουσ υπολογιςτζσ  μζςα από 

τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Θ γνϊςθ που λαμβάνουν ζχει νόθμα, είναι ενδιαφζρουςα και 

ευχάριςτθ, αποκτάται μζςα από ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ και παρζχεται άμεςθ 

ανατροφοδότθςθ (Schank et al., 1999). Θ διδαςκαλία τθσ πλθροφορικισ μζςω τθσ χριςθσ 

των εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν λειτουργεί ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο 

και παράλλθλα ωσ εργαλείο διακεματικϊν δραςτθριοτιτων, εφόςον τα παιχνίδια αυτά 

μποροφν να ςυνδυαςτοφν και με κάποιο γνωςτικό αντικείμενο. 

 

1.2 Σο αντικείμενο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

Το αντικείμενο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αφορά ςτο εργαλείο οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

Kodu. Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ είναι να εξετάςει πωσ θ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν 

ψθφιακϊν παιχνιδιϊν με το kodu μπορεί να ειςάγει τουσ μακθτζσ τθσ ζκτθσ δθμοτικοφ ςτον 

προγραμματιςμό, να τουσ εξοικειϊςει με βαςικζσ δεξιότθτεσ και λειτουργίεσ ςτουσ 

υπολογιςτζσ και να προάγει τθν διακεματικότθτα. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

δθμιουργιςουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτικά ςενάρια μζςω 

αλλθλεπιδραςτικϊν δραςτθριοτιτων που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν τάξθ με τθ χριςθ 

του εργαλείου Kodu. Αναλυτικότερα, περιγράφεται θ γενικότερθ φιλοςοφία του εργαλείου 

οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu, το περιβάλλον του, θ αξιοποίθςθ του ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και ειδικότερα ςτο μάκθμα τθσ πλθροφορικισ για τθ διδαςκαλία 

προγραμματιςμοφ. Επιπρόςκετα, παρατίκεται επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικοφσ, 

που περιλαμβάνει παραδείγματα εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν με τα εκπαιδευτικά τουσ 

ςενάρια. Εν ςυνεχεία,  αναλφεται ο ιςτότοποσ που δθμιουργικθκε για τθν υποςτιριξθ των 

εκπαιδευτικϊν δθμιουργϊντασ μια πλατφόρμα όπου διαμοιράηεται ψθφιακό υλικό, 

ανταλλάςςονται απόψεισ, ιδζεσ και εμπειρίεσ. Τζλοσ, διεξάγουμε μια μελζτθ περίπτωςθσ 

για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, με χριςθ του εργαλείου Kodu, ςτθν ΣΤϋ τάξθ 

δθμοτικοφ. Με προςεχτικι μελζτθ και ανάλυςθ των ευρθμάτων μασ ςτοχεφουμε να 

αποδείξουμε ότι το Kodu μπορεί να χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 
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1.3 Η δομι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

Ακολοφκωσ παρουςιάηεται θ δομι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ και τα κεφάλαια από τα 

οποία αποτελείται: 

Κεφάλαιο 1: Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται ειςαγωγι και μια γενικι αναφορά ςτα εκπαιδευτικά 

ψθφιακά παιχνίδια και ςτθν αξιοποίθςι τουσ ςτο μάκθμα τθσ πλθροφορικισ. 

Κεφάλαιο 2: Στο 2ο κεφάλαιο αναλφεται το πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Γίνεται 

ανάλυςθ τθσ παιδαγωγικισ αξίασ των εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ πλθροφορικισ και του προγραμματιςμοφ ςτο δθμοτικό. 

Κεφάλαιο 3: Στο 3ο κεφάλαιο παρουςιάηεται μια αναλυτικι περιγραφι του εργαλείου 

Kodu, τθσ χριςθσ του, του περιβάλλοντοσ του, τθσ διεπαφισ του χριςτθ και του τρόπο που 

προγραμματίηουμε. Ραράλλθλα, εξετάηεται θ αξιοποίθςθ του ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ 

αναφζροντασ τα εκπαιδευτικά του πλεονεκτιματα και παρακζτοντασ τρία τυπικά ςενάρια 

χριςθσ. 

Κεφάλαιο 4: Στο 4ο κεφάλαιο εξετάηεται θ  αξιοποίθςθ του εργαλείου Kodu ςτο μάκθμα 

τθσ Ρλθροφορικισ. Δθμιουργοφμε επιμορφωτικό υλικό που κα απαρτίηεται από τρία 

εκπαιδευτικά παιχνίδια που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν τάξθ.  

Κεφάλαιο 5: Στο 5ο κεφάλαιο για τθν καλφτερθ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν 

καταςκευάςτθκε ζνασ ιςτότοποσ που εμπεριζχει όλο το επιμορφωτικό ψθφιακό υλικό και 

επιπλζον ιςτολόγιο, Forum και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ και ςυνδζςεισ ςχετικά με το 

εργαλείο Kodu. Κατόπιν, γίνεται ανάλυςθ τθσ δομι του ιςτότοπου και των πλεονεκτθμάτων 

που προκφπτουν από τθν δθμιουργία του.  

Κεφάλαιο 6: Στο 6ο κεφάλαιο ακολουκεί θ ανάλυςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε μακθτζσ 

Στϋ τάξθσ δθμοτικοφ και θ ςυλλογι δεδομζνων από τθν εφαρμογι του εργαλείου Kodu ςτθν 

τάξθ. 

Κεφάλαιο 7: Στο 7ο κεφάλαιο παρατίκενται θ αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ. 

Ραρουςιάηονται τα αποτελζςματα και τα ευριματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ 

ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ, των παρατθριςεων και του ερωτθματολογίου.  

Κεφάλαιο 8: Στο 8ο κεφάλαιο αναφζρονται  γενικά τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από 

τθ μελζτθ περίπτωςθσ και παρατίκενται κάποιεσ προτάςεισ για μελλοντικι επζκταςθ τθσ 

ζρευνασ με το εργαλείο Kodu. 
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2 Σο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

2.1 Η παιδαγωγικι αξία των εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν 

Αν ρωτοφςαμε ποιά είναι θ "ςωςτι μάκθςθ" κα ιταν  μια υποκειμενικι ερϊτθςθ, αλλά 

είναι πικανό οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί να απαντοφςαν περίπου τα ίδια, δθλαδι ότι 

"ςωςτι μάκθςθ" ζχουμε:  

 Πταν οι μακθτζσ ςυνεργάηονται, ςυηθτοφν, ανταλλάςουν ιδζεσ επιλφουν 

προβλιματα.  

 Πταν εμπλζκονται ςε μια μακθςιακι εμπειρία που τουσ επιτρζπει να καταπιαςτοφν 

με ζνα πρόβλθμα και να αποκτιςουν ανϊτερθσ τάξθσ δεξιότθτεσ ςκζψθσ ςτθν 

προςπάκεια λφςθσ του προβλιματοσ.  

 Πταν θ μάκθςθ είναι βαςιςμζνθ ςε "project".  

Στθ νζα γενιά μακθτϊν επιδεικνφεται θ επιρροι που αςκεί θ "ψθφιακι εποχι". Οι νζοι 

μακθτζσ ζχουν πλιρωσ εξοικειωκεί με τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ που είναι πλζον μια 

πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ πτυχι τθσ ηωισ τουσ (Green & Hannon, 2007).  

Ζνα από τα πιο προφανι οφζλθ από τθ χριςθ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν είναι ότι οι μακθτζσ 

είναι ιδθ εξοικειωμζνοι με το περιβάλλον διεπαφισ και τθν "γλϊςςα" με τθν οποία 

αλλθλεπιδροφν με αυτά. Τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ τάξθσ, υπάρχουν κάποια ιςχυρά 

παραδείγματα  μοντζλων παιχνιδιϊν που αναδεικνφονται και μερικά από αυτά ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί αρκετά ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Klopfer et al, 2009). 

2.1.1  Σι είναι τα Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια 

Τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια είναι εκείνα τα παιχνίδια που ενκαρρφνουν τθν 

ανάπτυξθ τθσ λογικισ και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και γνϊςθσ με ζναν ευχάριςτο τρόπο 

(Klawe & Phillips, 1995).  

Τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια αξιοποιοφν τισ διαδικτυακζσ και πολυμεςικζσ 

τεχνολογίεσ ϊςτε να προςφζρουν ςτο μακθτι τθ δυνατότθτα να κατανοιςει δφςκολεσ 

ζννοιεσ ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το δικό του προςωπικό ρυκμό εκμάκθςθσ. 

Ραράλλθλα το ςενάριο και θ πλοκι αυξάνουν το ενδιαφζρον του χριςτθ λειτουργϊντασ 

ςαν αυξθτικόσ παράγοντασ ςε ςχζςθ με τα κίνθτρα του και το ενδιαφζρον του. Τα 

εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια ανικουν ςτθν κατθγορία των ενεργθτικϊν εκπαιδευτικϊν 
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περιβαλλόντων, τα οποία κα πρζπει να ςχεδιάηονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να περιζχουν τισ 

παρακάτω ιδιότθτεσ (Prensky, 2007): 

 Δραςτθριότθτεσ που πρζπει να ζρκουν ςε πζρασ. 

 Δραςτθριότθτεσ με ςαφείσ ςτόχουσ. 

 Δραςτθριότθτεσ με άμεςθ ανατροφοδότθςθ. 

 Δραςτθριότθτεσ που να προκαλοφν τθ ςυγκζντρωςθ. 

 Εναςχόλθςθ ςε βάκοσ, αφινοντασ ςτθν άκρθ ανθςυχίεσ. 

 Εξάςκθςθ και ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του ελζγχου των ενεργειϊν του χριςτθ. 

 Ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του χρόνου. 

Τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια χαρακτθρίηονται επίςθσ από ζξι δομικά ςτοιχεία 

(Prenksy, 2001).  

 Κανόνεσ 

 Σκοποί και ςτόχοι 

 Αποτελζςματα και ανατροφοδότθςθ 

 Σφγκρουςθ, ανταγωνιςμό, πρόκλθςθ, αντιπαλότθτα 

 Αλλθλεπίδραςθ 

 Αναπαράςταςθ ι ιςτορία 

Κανόνεσ:  Ζνα παιχνίδι για να ζχει νόθμα πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Οι 

κανόνεσ επιβάλλουν όρια τα οποία κα πρζπει να τθροφν όλοι οι παίκτεσ για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων. Πλοι οι παίκτεσ αναγκάηονται να ακολουκοφν ειδικζσ διαδρομζσ  για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων και ζτςι εξαςφαλίηεται ότι όλοι κα ακολουκιςουν τα ίδια μονοπάτια. 

κοποί και ςτόχοι: Είναι οι παράγοντεσ που διαφοροποιοφν τα παιχνίδια μεταξφ τουσ και 

δθμιουργοφν τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ  παιχνιδιϊν. Σε ζνα παιχνίδι θ επίτευξθ του 

ςτόχου είναι αυτό που ςε κινθτοποιεί. 

Αποτελζςματα και ανατροφοδότθςθ: Μπορεί να μετριςει κάποιοσ τθν πρόοδό του ςε 

ςφγκριςθ με τουσ ςτόχουσ, που ζχουν τεκεί. Θ ανατροφοδότθςθ (feedback) ςυμβαίνει, όταν 

κάτι ςτο παιχνίδι αλλάηει ςε απάντθςθ ςε αυτό που κάνει ο χριςτθσ, είναι αυτό που 

εννοοφμε όταν λζμε ότι οι υπολογιςτζσ και τα θλεκτρονικά παιχνίδια είναι διαδραςτικά. Θ 

ανατροφοδότθςθ επιτρζπει ςτο χριςτθ να γνωρίηει άμεςα αν τα όςα κάνει ςτο παιχνίδι 
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είναι ςωςτά ι λάκοσ. Μπορεί να λάβει διάφορεσ μορφζσ, αλλά κφριο χαρακτθριςτικό τθσ 

είναι ότι ςχεδόν ςε όλα τα παιχνίδια είναι άμεςθ. Κάνω κάτι? παίρνω ζνα αποτζλεςμα. 

Αυτά τα τρία βαςικά ςτοιχεία, ςτόχοι και αποτελζςματα - ανατροφοδότθςθ, είναι ο 

κλαςςικόσ και αποδεκτόσ οριςμόσ του παιχνιδιοφ. Υπάρχουν και άλλα τρία επιπλζον 

ςτοιχεία που κεωροφνται μζροσ τθσ δομισ ενόσ παιχνιδιοφ και είναι θ ςφγκρουςθ, θ 

αλλθλεπίδραςθ και θ αναπαράςταςθ ι ιςτορία. 

φγκρουςθ, ανταγωνιςμόσ, πρόκλθςθ, αντιπαλότθτα: Είναι τα προβλιματα ςε ζνα 

παιχνίδι που προςπακεί κάποιοσ να λφςει και ενκουςιάηεται με τθν όλθ διαδικαςία. 

Λζγοντασ πρόβλθμα δεν εννοοφμε απαραίτθτα δφο αντιμαχόμενουσ χριςτεσ, μπορεί να 

είναι ζνασ γρίφοσ προσ επίλυςθ ι κάτι που εμποδίηει τθν προόδου του παίχτθ ςτο παιχνίδι. 

Αλλθλεπίδραςθ:  Ζχει δφο ςθμαντικζσ πτυχζσ: Θ πρϊτθ είναι θ αλλθλεπίδραςθ του παίκτθ 

με τον υπολογιςτι, που είδαμε ςτο ςτοιχείο ανατροφοδότθςθ. Το δεφτερο, όμωσ, είναι θ  

κοινωνικι πτυχι των παιχνιδιϊν, που ζχει να κάνει με τθν αλλθλεπίδραςθ του παίκτθ με 

άλλουσ ανκρϊπουσ. Ρολλζσ φορζσ από το να παίηει κάποιοσ μόνοσ του είναι πιο 

διαςκεδαςτικό να παίηει με άλλουσ παίκτεσ. 

Αναπαράςταςθ ι ιςτορία: Αφορά το αντικείμενο του παιχνιδιοφ. Αυτό μπορεί να είναι 

αφθρθμζνο ι ςυγκεκριμζνο, άμεςο ι ζμμεςο. Είναι θ πλοκι του παιχνιδιοφ που μπορεί να 

αφορά ςε μια ιςτορία, ςε μια αφιγθςθ. Θ αναπαράςταςθ επίςθσ περιλαμβάνει το ςτοιχείο 

τθσ φανταςίασ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω ζνα θλεκτρονικό παιχνίδι κα πρζπει να προβάλει 

ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ τουσ οποίουσ να μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο χριςτθσ για να 

καταφζρει να φζρει ςε πζρασ τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί κατά τθν ςχεδίαςθ του. Οι 

δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να είναι δομθμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μπορεί ο χριςτθσ 

να μειϊςει ι να αυξιςει τθ δυςκολία τουσ με ςκοπό να μπορζςει να ανταπεξζλκει ανάλογα 

με τισ ικανότθτζσ του. Θα πρζπει να είναι ξεκάκαρα τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των 

προςπακειϊν, ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να ελζγχει τθν επίδοςι του  ανά πάςα ςτιγμι. Τζλοσ, θ 

αναπαράςταςθ ι θ ιςτορία κα πρζπει να παρουςιάηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κεντρίηει 

το ενδιαφζρον του χριςτθ και να τον ωκεί να αλλθλεπιδρά, να ςυγκροφεται, να 

διαγωνίηεται , να προκαλείται και να αντιτίκεται. 

Πλο και περιςςότεροι προτιμοφν να παίηουν ψθφιακά παιχνίδια και αυτό ςυμβαίνει γιατί 

ςτα ψθφιακά παιχνίδια (Prensky, 2001): 

 Φροντίηουν να μθν υπάρχουν "βαρετά πράγματα". 
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 Είναι κατά κανόνα ταχφτερα και πιο ευζλικτα. 

 Μποροφν εφκολα να προςομοιϊςουν φαινόμενα από τθν φυςικι, τθν πτιςθ ενόσ 

αεροπλάνου, το διάςτθμα και υπάρχουν και πάρα πολλά ςχετικά με γρίφουσ και 

ςτρατθγικι. 

 Είναι ικανά να δθμιουργοφν ολοζνα καλφτερεσ και περιςςότερεσ γραφικζσ 

αναπαραςτάςεισ. 

 Μποροφν να παίηονται με αντίπαλουσ πραγματικοφσ ανκρϊπουσ, ι εάν δεν είναι 

διακζςιμοι, εναντίον του " υπολογιςτι". Αυτό ςθμαίνει ότι τα παιχνίδια πολλαπλϊν 

χρθςτϊν (multiplayer) μποροφν να παίηονται οποιαδιποτε ςτιγμι. 

 Πλοσ ο κόςμοσ (δθλαδι οποιοςδιποτε online και ςε οποιοδιποτε ςθμείο) είναι 

διακζςιμοσ ωσ πικανόσ παίκτθσ. 

 Μποροφν να παράγουν και να επιτρζψουν ζνα τεράςτιο αρικμό επιλογϊν και 

ςεναρίων. 

 Μποροφν να περιζχουν απζραντεσ ποςότθτεσ περιεχομζνου. 

 Μποροφν να παίηονται ςε διαφορετικά επίπεδα πρόκλθςθσ. 

 Μποροφν να ενθμερϊνονται αμζςωσ. 

 Μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτισ προτιμιςεισ του κάκε παίκτθ. 

 Μποροφν να τροποποιθκοφν και να προςτεκοφν επιπλζον λειτουργίεσ και 

δραςτθριότθτεσ, κακιςτϊντασ τον χριςτθ μζροσ τθσ δθμιουργικισ ομάδασ. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια ζγιναν τόςο γριγορα 

αποδεκτά από τουσ χριςτεσ. 

2.1.2 Κατηγορίεσ εκπαιδευτικϊν ψηφιακϊν παιχνιδιϊν 

Τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια μποροφν να διαχωριςτοφν και να ταξινομθκοφν ςε 

κατθγορίεσ (Prensky, 2001): 

Παιχνίδια δράςθσ (Action games): Ρεριλαμβάνει παιχνίδια λαβφρινκου (όπωσ το pacman), 

παιχνίδια αγϊνων   και καταδιϊξεων. Γενικά, θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει παιχνίδια 

που ζχουν να κάνουν με δράςθ και είναι από τα πρϊτα ψθφιακά παιχνίδια που 

εμφανίςτθκαν. 
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Παιχνίδια περιπζτειασ (Adventure games):  Είναι τα παιχνίδια που ο χριςτθσ πρζπει να 

εξερευνιςει ζναν άγνωςτο κόςμο, να ςθκϊςει αντικείμενα και να λφςει γρίφουσ. Και αυτά 

είναι από τα πρϊτα ψθφιακά παιχνίδια. 

Παιχνίδια μάχθσ (Fighting games): Δίνουν ζμφαςθ ςτθν «ζνασ προσ ζναν» μάχθ μεταξφ δφο 

παικτϊν από τουσ οποίουσ ο ζνασ μπορεί να είναι  ο υπολογιςτισ. Πλα αυτά τα παιχνίδια 

αυτό που πραγματικά κάνουν, είναι να ςυνδυάηουν δφο "κινιςεισ ", ταυτόχρονα. Θ 

ταχφτθτα είναι ζντονθ, οι κινιςεισ είναι ακλθτικζσ, χορευτικζσ και φανταςτικζσ. Ο ςτόχοσ 

τουσ φαίνεται να είναι το ταίριαςμα των φανταςτικϊν χαρακτιρων με το ρεαλιςμό των 

γραφικϊν του υπολογιςτι. Κλαςικό παράδειγμα αποτελεί το Mortal Kombat. 

Παιχνίδια γρίφων (Puzzle games): Είναι ακριβϊσ αυτό, παιχνίδια με γρίφουσ. Ρροβλιματα 

που πρζπει να λυκοφν, κατά κανόνα οπτικά και δεν υπάρχει κάποια ιςτορία να εξελίςςεται 

ςε αυτά. Το κλαςςικό παράδειγμα Tetris. 

Παιχνίδια ρόλων (Role Playing Games (RPG’s)): Τισ περιςςότερεσ φορζσ τα θλεκτρονικά 

παιχνίδια αυτισ τθσ κατθγορίασ τοποκετοφν το χριςτθ ςε ζνα φανταςτικό ι επιςτθμονικισ 

φανταςίασ περιβάλλον ςτο οποίο αναλαμβάνει το ρόλο ενόσ ςυγκεκριμζνου χαρακτιρα. Τα 

παιχνίδια αυτά δθμιουργοφν τθν αίςκθςθ ότι διαδραματίηονται ςε πραγματικό χρόνο και 

ςτθρίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτθ ςτρατθγικι. 

Παιχνίδια προςομοίωςθσ (Simulation Games): Στοχεφουν ςτθν προςομοίωςθ μίασ ειδικισ 

δραςτθριότθτασ (π.χ πιλοτάριςμα αεροςκάφουσ) όςο το δυνατόν πιο ρεαλιςτικά, 

λαμβάνοντασ υπόψθ αρχζσ τθσ Φυςικισ ι περιοριςμοφσ του πραγματικοφ κόςμου. 

Ραραδείγματα αυτισ τθσ κατθγορίασ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν αποτελοφν οι προςομοιωτζσ 

πτιςθσ και βζβαια το θλεκτρονικό παιχνίδι The Sims. 

Ακλθτικά παιχνίδια (Sports Games): Τα ακλθτικά παιχνίδια μιμοφνται τα παραδοςιακά 

ακλιματα. Κάποια εςτιάηουν ςτο ίδιο το άκλθμα, ενϊ άλλα επικεντρϊνονται ςτθ 

ςτρατθγικι πίςω από το άκλθμα. Τα περιςςότερα είναι παιχνίδια δράςθσ, όπου ο χριςτθσ 

μπορεί να ελζγχει ζναν ι περιςςότερουσ παίκτεσ ςε μια ςτιγμι. Στα τελευταίασ τεχνολογίασ 

παιχνίδια τα γραφικά είναι τόςο ρεαλιςτικά που νομίηεισ ότι παρακολουκείσ πραγματικό 

αγϊνα ςτθν τθλεόραςθ.  

Παιχνίδια ςτρατθγικισ (Strategy games): Επικεντρϊνονται ςτον προςεκτικό ςχεδιαςμό και 

προγραμματιςμό των πθγϊν. Ο χριςτθσ μπορεί να εξελίξει το παιχνίδι με τον τρόπο που 

κζλει, είτε μόνοσ του, είτε ςυνθκζςτερα εναντίον αντιπάλων, με ςκοπό τθν νίκθ του 

παιχνιδιοφ. Συνικωσ, κατθγοριοποιοφνται ωσ παιχνίδια «ςκζψθσ» και απευκφνονται ςε 

μεγαλφτερεσ θλικίεσ και ςε πιο ζμπειρουσ χριςτεσ. Στα παιχνίδια αυτά οι παίκτεσ είναι 
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δυνατόν να εναλλάςςονται, αλλά μπορεί και να ςυμμετζχουν ςε ζνα περιβάλλον 

πραγματικοφ χρόνου (real-time). 

Οι παραπάνω κατθγορίεσ δεν είναι οι μοναδικζσ και επιπλζον είναι δυνατόν ζνα ψθφιακό 

παιχνίδι να ανικει ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ. Για παράδειγμα, ζνα ψθφιακό 

παιχνίδι μπορεί να είναι εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα να είναι και περιπζτειασ ι 

ςτρατθγικισ. Σε ποιεσ κατθγορίεσ ανικει εξαρτάται πάντα από το ςενάριο του παιχνιδιοφ, 

το περιεχόμενο, τισ δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ και τα εργαλεία που παρζχονται ςτο 

χριςτθ. 

2.1.3 χεδιαςτικζσ αρχζσ "καλϊν" εκπαιδευτικϊν ψηφιακϊν παιχνιδιϊν 

Για να είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι μια "καλι" εκπαιδευτικι πρακτικι κα πρζπει να 

ακολουκεί κάποιεσ ςχεδιαςτικζσ αρχζσ. Ζξι ςτοιχεία που βρζκθκαν ςε κάκε επιτυχθμζνο 

παιχνίδι είναι τα παρακάτω (Prensky, 2001): 

 Ζνα ψθφιακό παιχνίδι πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να είναι ιςορροπθμζνο. Θ 

ιςορροπία αφινει ςτο χριςτθ τθν αίςκθςθ ότι το παιχνίδι ζχει προκλιςεισ και είναι 

δίκαιο. Επίςθσ, ότι δεν είναι πολφ δφςκολο, άλλα οφτε πολφ εφκολο ςε όλα τα 

ςθμεία του. 

 Να είναι δθμιουργικό. Δθμιουργικό ςθμαίνει να ξεφεφγει από τα ςτερεότυπα. Καλά 

παιχνίδια δεν είναι μόνο οι κλϊνοι άλλων παιχνιδιϊν, αλλά και όςα προςκζτουν 

κάτι πρωτότυπο. 

 Να είναι εςτιαςμζνο. Θ εςτίαςθ ανακαλφπτει τι είναι διαςκεδαςτικό ςτο παιχνίδι 

και επικεντρϊνεται ςε αυτό, ϊςτε να προςφζρει ςτο χριςτθ διαςκζδαςθ χωρίσ 

διάςπαςθ τθσ προςοχισ. 

 Να ζχει χαρακτιρα. Είναι το βάκοσ και ο πλοφτοσ του παιχνιδιοφ. Τόςο ο 

χαρακτιρασ του παιχνιδιοφ, όςο και οι χαρακτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται, αν 

αναπτυχκοφν πλιρωσ, το κάνουν αξιομνθμόνευτο. 

 Να ζχει ζνταςθ. Κάκε παιχνίδι καταφζρνει με το δικό του τρόπο να ζχει ζνταςθ. Ο 

πιο κλαςςικόσ τρόποσ είναι να κάνει το χριςτθ να ενκουςιαςτεί με το ςτόχο του 

παιχνιδιοφ και ςτθ ςυνζχεια ο ςτόχοσ αυτόσ να είναι δφςκολοσ να επιτευχκεί. 

 Να ζχει ενζργεια. Αυτό προζρχεται από διάφορα ςτοιχεία του παιχνιδιοφ,  όπωσ θ 

κίνθςθ, θ δυναμικι και ο ρυκμόσ. Θ ενζργεια του παιχνιδιοφ είναι το τι ςε κρατάει 

ςε αυτό και τι το κάνει ελκυςτικό. 
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Σφμφωνα με τον Falstein (2002), υπάρχουν και άλλα ςτοιχεία καλοφ ςχεδιαςμοφ 

παιχνιδιϊν.  

 Να ζχει μια ςαφι ςυνολικι κεϊρθςθ. 

 Να προςφζρει μια ςτακερι εςτίαςθ ςτθν εμπειρία του χριςτθ. 

 Να αποτελείται από μια ιςχυρι δομι. 

 Να είναι εξαιρετικά προςαρμοςτικό. 

 Να μπορείσ εφκολα να το μάκεισ, δφςκολα να το υπερνικιςεισ. 

 Να παραμζνει ςτθν κατάςταςθ του μζτριου (όχι πολφ εφκολο οφτε πολφ δφςκολο). 

 Να παρζχει ςυχνζσ επιβραβεφςεισ και όχι ποινζσ. 

 Να περιλαμβάνει εξερεφνθςθ και ανακάλυψθ. 

 Να παρζχει αμοιβαία βοικεια, το ζνα αντικείμενο να βοθκά ςτθν επίλυςθ του 

άλλου. 

 Θ  διεπαφι χρθςτι να είναι πολφ εφχρθςτθ. 

 Να δίνει ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα να αποκθκεφει τθν πρόοδό του. 

Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμβάλλουν ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ "καλοφ" ψθφιακοφ παιχνιδιοφ. 

2.1.4 H Εμπλοκή των εκπαιδευτικϊν ψηφιακϊν παιχνιδιϊν ςτην Εκπαίδευςη 

Ο λόγοσ που υπάρχει ενδιαφζρον ςτον τομζα τθσ ζρευνασ για τθν ςχζςθ μεταξφ των 

ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και τθσ εκπαίδευςθσ, είναι θ δφναμθ που ζχουν τα ψθφιακά 

παιχνίδια να παρακινοφν τουσ νζουσ να αςχολοφνται με αυτά με ζναν μοναδικό τρόπο, κάτι 

που δεν ζχει τθ δφναμθ να κάνει ο τυπικόσ τρόποσ εκπαίδευςθσ. 

Τα ψθφιακά παιχνίδια ζχουν δϊδεκα χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τον Prensky (2007), που 

ελκφουν τουσ νζουσ. 

 Διαςκζδαςθ: Τα παιχνίδια αποτελοφν μια μορφι διαςκζδαςθσ και δίνουν 

απόλαυςθ και ευχαρίςτθςθ. 

 υμμετοχι: Τα παιχνίδια δίνουν ζντονθ και πακιαςμζνθ ςυμμετοχι. 

 Κανόνεσ: Τα παιχνίδια ζχουν κανόνεσ και προςφζρουν ζνα δομθμζνο πλαίςιο. 

 τόχοι και Κίνθτρα: Τα παιχνίδια ζχουν ςτόχουσ και μασ δίνουν κίνθτρα. 

 Δράςθ: Τα παιχνίδια είναι διαδραςτικά  και προςφζρουν δράςθ. 
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 Προςαρμοςτικότθτα: Τα παιχνίδια είναι προςαρμοςτικά και προςφζρουν ροι. 

 Ζκβαςθ: Τα παιχνίδια ζχουν αποτελζςματα και ανατροφοδότθςθ και οδθγοφν ςτθ 

μάκθςθ. 

 Νίκθ: Τα παιχνίδια ζχουν κατάςταςθ νίκθσ και αυτό προςφζρει ικανοποίθςθ του 

εγϊ. 

 φγκρουςθ, ανταγωνιςμό, πρόκλθςθ, αντιπαλότθτα: Τα παιχνίδια ζχουν Σφγκρουςθ, 

ανταγωνιςμό, πρόκλθςθ, αντιπαλότθτα. και αυξάνεται θ αδρεναλίνθ. 

 Επίλυςθ Προβλθμάτων: Τα παιχνίδια καλλιεργοφν τθν επίλυςθ προβλθμάτων και 

αναπτφςςουν τθ δθμιουργικότθτα. 

 Διάδραςθ: Τα παιχνίδια είναι αλλθλεπιδραςτικά και δθμιουργοφν κοινωνικζσ 

ομάδεσ. 

 Αναπαράςταςθ και Αφιγθςθ: Τα παιχνίδια είναι μια αναπαράςταςθ ι ιςτορία και 

δθμιουργοφν ςυναιςκιματα προκαλϊντασ ςυγκινιςεισ. 

Είναι καιρόσ τϊρα να δοφμε πϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και να εφαρμόςουμε 

αυτό το επίπεδο τθσ εμπλοκισ, ϊςτε να δθμιουργιςουμε κάτι νζο και πραγματικά αξιόλογο 

για τθν κατάρτιςθ των μακθτϊν και τθν εκπαίδευςθ.  

Εκτόσ τθσ παραπάνω δυναμικισ, τα θλεκτρονικά παιχνίδια ζχουν τθ δυνατότθτα να 

“επαναπρογραμματίηουν” τθ ςκζψθ των εναςχολοφμενων με αυτά (Prensky, 2001) κακϊσ 

οι χριςτεσ αναπτφςςουν νζεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ και ικανότθτεσ όπωσ: 

 Ανάπτυξθ αντανακλαςτικϊν 

 Ραράλλθλθ επεξεργαςία 

 Ρλθροφορία μζςω γραφικϊν 

 Τυχαία προςπζλαςθ 

 Επικοινωνία 

 Ενεργθτικότθτα 

 Ραιχνίδι 

 Αναγνϊριςθ 

 Φανταςία 

 Φιλικι αντιμετϊπιςθ τθσ τεχνολογίασ 
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Σφμφωνα με τα παραπάνω οι χριςτεσ αυξάνουν τθν ικανότθτα τουσ να επεξεργάηονται τισ 

πλθροφορίεσ που τουσ παρουςιάηονται πολφ γριγορα, από διάφορεσ πθγζσ ταυτόχρονα 

και με τυχαία ςειρά. Εξαςκοφν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν, να εξακριβϊνουν, να 

αναπτφςςουν και να εξερευνοφν τθν πλθροφορία μζςω των εικόνων και των γραφικϊν. 

Επιπλζον, αναπτφςςεται θ επικοινωνία των χρθςτϊν είτε για να παίξουν μεταξφ τουσ είτε 

για να αναηθτιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και μεκόδουσ επίλυςθσ των προβλθμάτων 

που τουσ παρουςιάηονται μζςα ςτο παιχνίδι. Οι χριςτεσ περιμζνουν τθν αναγνϊριςθ των 

προςπακειϊν τουσ μζςα από το παιχνίδι, κάτι που τουσ παρζχεται ςαν ανατροφοδότθςθ 

και τουσ παρακινεί να ςυνεχίςουν ςε ακόμα πιο δφςκολεσ διαδικαςίεσ. Τζλοσ, οι χριςτεσ 

αναπτφςςουν τθν φανταςία τουσ μζςα από το περιβάλλον του παιχνιδιοφ και τθσ εμπειρίασ 

που αποκτοφν από τθν αλλθλεπίδραςθ με αυτό. Δθμιουργοφνται ζτςι οι κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ για τθν καλλιζργεια κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθν τεχνολογία. 

Θ πλειοψθφία των μελετϊν αναφορικά με τα θλεκτρονικά παιχνίδια, υποςτθρίηει τθν 

άποψθ ότι θ χριςθ τουσ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ δυνατοτιτων και δεξιοτιτων 

όπωσ (Aguilera & Mendiz, 2003): 

 Χωροταξικι αντίλθψθ και αναγνϊριςθ. 

 Ανάπτυξθ τθσ οπτικισ διάκριςθσ και του χωριςμοφ τθσ οπτικισ προςοχισ. 

 Ανάπτυξθ τθσ επαγωγικισ λογικισ. 

 Γνωςτικι ανάπτυξθ ςτισ επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ πτυχζσ. 

 Ανάπτυξθ των ςφνκετων δεξιοτιτων. 

 Χωροταξικι αντιπροςϊπευςθ. 

 Επαγωγικι ανακάλυψθ. 

 Εικονικι καταςκευι κϊδικα. 

 Γενικι καταςκευι. 

Σφμφωνα με τον Gee (2005) τα ψθφιακά παιχνίδια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 

εκπαίδευςθ, αλλά  όλα εξαρτϊνται από το πϊσ χρθςιμοποιοφνται και ςε τι είδουσ ευρφτερα 

ςυςτιματα μάκθςθσ αξιοποιοφνται. Ζνα παιχνίδι δεν ςθμαίνει ότι είναι καλό για τθν 

εκπαίδευςθ μόνο και μόνο γιατί ζχει πολφ καλά 3D γραφικά, αν και θ τεχνολογία καλό είναι 

να εξελίςςεται. Θ αιχμι είναι θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των παιχνιδιϊν για μάκθςθ, 

με τθν δθμιουργία "καλϊν" εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν που κα εφαρμόηονται ςε "καλά" 

ςυςτιματα μάκθςθσ μζςα και ζξω από αίκουςεσ διδαςκαλίασ.   
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Ο Gee (2003) υποςτθρίηει ότι οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι πρζπει να προςαρμοςτοφν ςτισ 

πρακτικζσ που οι νζοι φζρνουν ςτθν τάξθ μζςω τθσ χριςθσ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν. Ππωσ 

ςυμβαίνει ςτα παιχνίδια, τα μακιματα πρζπει να υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ και να τουσ 

προτρζπουν να εξετάςουν τουσ κανόνεσ ενόσ ςυςτιματοσ, να κάνουν υποκζςεισ για αυτό, 

επανζλεγχο και τελικά να ανακεωριςουν τισ υποκζςεισ τουσ, αν χρειαςτεί, βάςθ τθσ 

ανατροφοδότθςθσ που λαμβάνουν. Οι ορκζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, εφαρμόηουν ιδθ τα 

παραπάνω. 

Κακϊσ τα εκπαιδευτικά ψθφιακά παιχνίδια αρχίηουν και εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, πρζπει να είναι κατάλλθλα για να αποτελζςουν μακθςιακά εργαλεία. Ο 

εκπαιδευτικόσ πρζπει να κατανοιςει το νεανικό κοινό του και τισ ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ και 

εκπαιδευτικζσ του ανάγκεσ. 

Μζςω των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να 

ειςάγουν τα ψθφιακά παιχνίδια ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι εκπαιδευτικοί με αυτό 

τον τρόπο μποροφν να ενιςχφςουν τουσ μακθτζσ ςε κοινωνικζσ πτυχζσ, όπωσ θ γνϊςθ 

βαςιςμζνθ ςτθν επικοινωνία, θ ςυνεργαςία και οι αποτελεςματικζσ διαπροςωπικζσ 

ικανότθτεσ που οι παραδοςιακζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ δεν μποροφν να προςφζρουν. 

 

2.2 Η διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ ςτο δθμοτικό 

Σφμφωνα με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.Ρ (2003), ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ θ Ρλθροφορικι 

διδάςκεται ωσ γνωςτικό αντικείμενο ςτο Γυμνάςιο και ειςάγεται, με το παρόν, ςτο 

Δθμοτικό ακολουκϊντασ το «ολιςτικό πρότυπο» ςφμφωνα με το οποίο οι ςτόχοι 

επιτυγχάνονται και υλοποιοφνται με διάχυςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτα επιμζρουσ γνωςτικά 

αντικείμενα.  

Θ χριςθ του υπολογιςτι, ςτο παραπάνω πλαίςιο, μπορεί να ςτραφεί γφρω από τζςςερισ 

κεντρικοφσ άξονεσ: 

Γνωςτικό - διερευνθτικό εργαλείο:  χριςθ ανοικτοφ λογιςμικοφ διερευνθτικισ μάκθςθσ για 

δθμοτικό ςχολείο. Το λογιςμικό αυτό μπορεί να ζχει τθ μορφι αλλθλεπιδραςτικϊν 

πολυμζςων, προςομοίωςθσ, εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ, μοντελοποίθςθσ κλπ. και κα 

προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα διερεφνθςθσ πραγματικϊν ι φανταςτικϊν 

καταςτάςεων, αντίςτοιχων του επιπζδου ωριμότθτάσ τουσ, διευκολφνοντασ τθν ανάπτυξθ 

τθσ δθμιουργικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. Ο υπολογιςτισ γίνεται μζςο για τθν 

ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και για τθν οργάνωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων. 
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Εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ ςε βαςικά γνωςτικά αντικείμενα: αποτελεςματικι χριςθ του 

υπολογιςτι με λογιςμικό ευρείασ χριςθσ (π.χ. ηωγραφικι, επεξεργαςία κειμζνου, λογιςμικό 

φφλλο) που κα εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ βαςικϊν μακθμάτων: γλϊςςα - 

γραπτι ζκφραςθ, μακθματικά, δθμιουργία και ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτισ καλλιτεχνικζσ και 

τισ ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Εργαλείο επικοινωνίασ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν: χριςθ βάςεων δεδομζνων για 

αναηιτθςθ ςτοιχείων, χριςθ των δικτφων για επικοινωνία με άλλουσ μακθτζσ και για 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν.  

Πλθροφορικόσ αλφαβθτιςμόσ: προςζγγιςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν του υπολογιςτι: 

μνιμθ, επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ, επικοινωνία, μζςα ςε μια προοπτικι τεχνολογικοφ 

αλφαβθτιςμοφ και αναγνϊριςθσ των δυνατοτιτων τθσ υπολογιςτικισ τεχνολογίασ. 

Οι γενικοί ςτόχοι ομαδοποιοφνται με βάςθ τουσ τρεισ άξονεσ: Γνϊςθ και μεκοδολογία, 

Συνεργαςία και επικοινωνία και Επιςτιμθ και Τεχνολογία ςτθν κακθμερινι ηωι.  

o Γνϊςθ και μεκοδολογία 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ προςεγγίηουν ζνα ςφνολο βαςικϊν απλϊν εννοιϊν που 

αφοροφν τθ γενικι δομι των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και τισ διαχρονικζσ αρχζσ που τα 

διζπουν. Αποκτοφν ςτοιχειϊδεισ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ χειριςμοφ λογιςμικοφ γενικισ 

χριςθσ κακϊσ και ικανότθτεσ μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Εξοικειϊνονται με τον 

υπολογιςτι και τον χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλείο ανακάλυψθσ, δθμιουργίασ, ζκφραςθσ αλλά 

και ωσ νοθτικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξθσ τθσ ςκζψθσ. Χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ 

πολυμζςων εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και κατακτοφν τισ ζννοιεσ τθσ πλοιγθςθσ και τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ.  

o υνεργαςία και επικοινωνία  

Χρθςιμοποιοφν το λειτουργικό ςφςτθμα, το λογιςμικό εφαρμογϊν (επεξεργαςία κειμζνου, 

ηωγραφικι, εκπαιδευτικό λογιςμικό, λογιςμικό πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο κλπ.), το 

Διαδίκτυο και αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο ποικίλων ομαδικϊν - ςυνκετικϊν 

εργαςιϊν.  

o Επιςτιμθ και Σεχνολογία ςτθν κακθμερινι ηωι  

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ τουσ παιδείασ, ευαιςκθτοποιοφνται 

και κρίνουν τισ επιπτϊςεισ των νζων τεχνολογιϊν ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ 

δραςτθριότθτασ. Ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα προςταςίασ των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων, αςφάλειασ των πλθροφοριϊν, ςυμπεριφοράσ ςτο Διαδίκτυο κτλ. 
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Ειδικοί ςκοποί τθσ πλθροφορικισ ςτο δθμοτικό με βάςθ το (ΔΕΡΡΣΡ): 

 Να προςεγγίςουν οι μακθτζσ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ και να 

οικειϊνονται βακμιαία το λεξιλόγιο και τισ ορολογίεσ τθσ επιςτιμθσ.  

 Να γνωρίςουν τθν κεντρικι μονάδα και τισ βαςικζσ περιφερειακζσ ςυςκευζσ 

(πλθκτρολόγιο, οκόνθ, ποντίκι, εκτυπωτισ) του υπολογιςτι, να μπορζςουν να 

εξθγιςουν με απλά λόγια τθ χρθςιμότθτά τουσ, να τισ κζτουν ςε λειτουργία και να 

τισ χρθςιμοποιοφν με αςφάλεια.  

 Να εργαςκοφν με ςχετικι αυτονομία ςε ζνα γραφικό περιβάλλον εργαςίασ και να 

χρθςιμοποιιςουν λογιςμικό γενικισ χριςθσ για να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ με 

πολλοφσ τρόπουσ και μζςα.  

 Να αντιλθφκοφν τον υπολογιςτι, τισ περιφερειακζσ ςυςκευζσ και το 

χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό ωσ ενιαίο ςφςτθμα.  

 Να επικοινωνιςουν και να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ το 

Διαδίκτυο (με τθ βοικεια ι μθ του δαςκάλου).  

 Να χρθςιμοποιιςουν εφαρμογζσ πολυμζςων εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και να 

κατανοιςουν τισ ζννοιεσ τθσ πλοιγθςθσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ.  

 Να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςε απλζσ βάςεισ δεδομζνων ι ςε άλλεσ πθγζσ 

πλθροφοριϊν, να τισ καταγράψουν και να τισ αξιολογιςουν.  

 Να ςυνεργαςκοφν για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, να αναγνωρίςουν τθ 

ςυμβολι τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτθν παραγωγι ζργου και να αναδειχκεί θ 

δυναμικι του διαλόγου.  

 Να αξιοποιιςουν τα εργαλεία Ρλθροφορικισ για να παρουςιάςουν τισ 

παρατθριςεισ, τισ ςκζψεισ τουσ και τα ςυμπεράςματά τουσ με τρόπο που οι ίδιοι 

επιλζγουν (ςχζδια, πίνακεσ, λόγο, κείμενο κτλ.).  

 Να αναπτφξουν ζναν κϊδικα δεοντολογίασ που να αφορά τθν εργαςία τουσ ςτο 

χϊρο του εργαςτθρίου και το ςεβαςμό τθσ εργαςίασ των άλλων, να 

ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα προςταςίασ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν, ςυμπεριφοράσ ςτο Διαδίκτυο, αςφάλειασ και 

αποφυγισ κινδφνων ςτο «εργαςιακό» τουσ περιβάλλον κτλ.  

 Να αναπτφξουν κριτικι ςτάςθ ςχετικά με τθ χριςθ των υπολογιςτϊν για τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, να αναφζρουν εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο 
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ςφγχρονο κόςμο και, τζλοσ, να ευαιςκθτοποιθκοφν και να προβλθματιςκοφν για τισ 

επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτο περιβάλλον, ςτον εργαςιακό χϊρο, ςτθ 

γλϊςςα, ςτισ αξίεσ και τον πολιτιςμό. 

2.2.1 Η διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτο δημοτικό 

Θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτο δθμοτικό εμφανίηεται ςτθν Εϋ και ΣΤϋ τάξθ. Οι 

μακθτζσ με ευχάριςτο και διαςκεδαςτικό  τρόπο μποροφν να ειςαχκοφν ςτθν ζννοια του 

προγραμματιςμοφ και  να γνωρίςουν βαςικζσ ζννοιεσ και δομζσ του. " Ελζγχω και 

προγραμματίηω, με τθ Χριςθ μιασ απλισ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ (Logo like) για τον 

ζλεγχο και τον προγραμματιςμό του υπολογιςτι" (ΔΕΡΡΣΡ, 2003). Οι κεμελιϊδθσ ζννοιεσ 

Διακεματικισ προςζγγιςθσ που πρζπει να αναπτυχκοφν είναι:  

 Ρρόβλθμα 

 Οργάνωςθ, Διάκριςθ  

 Μεταβολι, Ρροςαρμογι  

 Επικοινωνία  

 Αλλθλεπίδραςθ  

Οι ειδικοί ςτόχοι του προγραμματιςμοφ ςτθν ΣΤϋ τάξθ δθμοτικοφ είναι: 

 Να κατανοιςουν ότι ο υπολογιςτισ εκτελεί οδθγίεσ που παίρνει από τον άνκρωπο 

ςε μια κωδικοποιθμζνθ μορφι.  

 Να χρθςιμοποιοφν απλζσ εντολζσ για τθ δθμιουργία ςχθμάτων ι τθ λφςθ απλϊν 

προβλθμάτων. 

Τα παραπάνω προχποκζτουν τθ χριςθ μεκόδων που να προωκοφν, να ενιςχφουν και να 

ενκαρρφνουν:  

 Τθν ενεργοποίθςθ του μακθτι και τθν εμπλοκι του ςε διαδικαςίεσ μζςα από τισ 

οποίεσ κα κατακτά ο ίδιοσ τθ γνϊςθ. 

 Τθ δθμιουργικι δράςθ και τον πειραματιςμό. 

 Τθ ςυνεργατικι και ανακαλυπτικι μάκθςθ. 

 Τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. 

 Τθ ςυηιτθςθ, τον προβλθματιςμό και τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ. 

 Τθν καλλιζργεια ελεφκερθσ ςκζψθσ και ζκφραςθσ. 
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 Τθ μάκθςθ πάνω ςτο πϊσ μακαίνουμε. 

Ραράλλθλα, με τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να διευκολφνεται και να ενιςχφεται:  

 Θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να δθμιουργεί.  

 Ο ςυμμετοχικόσ-ςυνεργατικόσ χαρακτιρασ τθσ μάκθςθσ.  

 Θ δυνατότθτα αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ  

 Θ αξιοποίθςθ των υπολογιςτικϊν και δικτυακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείου 

μάκθςθσ και ςκζψθσ.  

 Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων μοντελοποίθςθσ και τεχνικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων.  

 Θ ικανότθτα ςτθ χριςθ ςυμβολικϊν μζςων ζκφραςθσ και διερεφνθςθσ.  

 Θ καλλιζργεια διαχρονικϊν δεξιοτιτων και δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα.  

 Θ καλλιζργεια κλίματοσ αμοιβαίου ςεβαςμοφ. 

Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω κα πρζπει, τα προβλιματα οι εργαςίεσ και οι 

δραςτθριότθτεσ κατά το δυνατό να επιλζγονται από το χϊρο των ενδιαφερόντων των 

μακθτϊν και να δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ και το ςχεδιαςμό τθσ λφςθσ.  

Σθμαντικό ςτοιχείο που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ είναι ότι, θ διδαςκαλία γίνεται 

αποτελεςματικότερθ αν πριν από τθν ειςαγωγι των εννοιϊν και τθσ ςχετικισ ορολογίασ 

εξαςφαλίηεται θ εμπειρικι γνϊςθ και αναδεικνφεται θ αναγκαιότθτα τθσ ειςαγωγισ τουσ. 

Θα πρζπει ςυνεπϊσ με κατάλλθλα παραδείγματα ι προβλιματα να αναδεικνφεται θ 

αναγκαιότθτα τθσ ειςαγωγισ των εννοιϊν και κατόπιν να ειςάγονται οι ζννοιεσ, θ δε 

επεξεργαςία τουσ να ςτθρίηεται ςτισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ ϊςτε ο μακθτισ 

να εντάςςει ςταδιακά τθ νζα γνϊςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ. Οι γενικεφςεισ επίςθσ κα πρζπει 

να υποςτθρίηονται από παραδείγματα τα οποία κα αντλοφν ιδζεσ από το περιβάλλον και τισ 

προςωπικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν. 

Στο δθμοτικό ο προγραμματιςμόσ διδάςκεται ςε πολφ πρωταρχικό ςτάδιο και αυτό που 

ενδείκνυται, είναι να ζρκουν ςε μια πρϊτθ επαφι οι μακθτζσ με τθν ζννοια του 

προγραμματιςμοφ και κάποιεσ βαςικζσ δομζσ του. Ζτςι, πρζπει να ξεκακαρίςουμε πωσ θ 

διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ δεν αποςκοπεί ςτθν προετοιμαςία και εκπαίδευςθ 

μελλοντικϊν προγραμματιςτϊν, αλλά ςτθν δθμιουργία μιασ κουλτοφρασ ςτθν Ρλθροφορικι 

ϊςτε να αποκτιςουν μια πιο βακιά γνϊςθ του πωσ λειτουργεί ζνασ υπολογιςτισ, πράγμα 

που κα τουσ βοθκιςει ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ του (Ραπαευκυμίου, 2008).    
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Σκοπόσ είναι να ειςάγει ο εκπαιδευτικόσ το μακθτι του δθμοτικοφ ςε ζννοιεσ που κα 

ςυναντιςει και αργότερα, κατά τθν διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Θ 

πρϊτθ γνωριμία αυτι, των μακθτϊν με τον προγραμματιςμό κα πρζπει να γίνει ομαλά και 

όςο πιο ευχάριςτα γίνεται.  

Θ   διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτο δθμοτικό μπορεί να επιτευχκεί με τθν χριςθ 

αλλά και τθν δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν. Υπάρχουν εργαλεία τα 

οποία προςφζρουν ζνα γραφικό το περιβάλλον και βαςίηονται ςτον οπτικό 

προγραμματιςμό. Τα εργαλεία αυτά δθμιουργοφν παιχνίδια με χριςθ εντολϊν και 

απευκφνονται τόςο ςε εκπαιδευτικοφσ όςο και ςε μακθτζσ. Οι μακθτζσ εφκολα μποροφν να 

γνωρίςουν και να εξοικειωκοφν με ζνα τζτοιο περιβάλλον και να προγραμματίςουν. Από 

τθν άλλθ μεριά, οι εκπαιδευτικοί χάρθ ςε τζτοια εργαλεία μποροφν εφκολα να διδάξουν 

ζννοιεσ προγραμματιςμοφ ςε πολφ μικρζσ θλικίεσ. Εκτόσ από τον προγραμματιςμό 

αναπτφςςονται και άλλεσ δεξιότθτεσ όπωσ θ χριςθ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ, θ 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι, κακϊσ και βαςικζσ λειτουργίεσ 

όπωσ θ αποκικευςθ, θ επεξεργαςία δεδομζνων, θ επικοινωνία. Ραράλλθλα, εξυπθρετείται 

και θ διακεματικότθτα κακϊσ τα παιχνίδια αυτά μποροφν να αφοροφν ςτθν φλθ άλλων 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, όπωσ τα μακθματικά, τθν γεωγραφία, τθν ιςτορία. 
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3 Σο εργαλείο Kodu 

3.1  Σο περιβάλλον του Kodu 

Μζχρι ςιμερα θ ειςαγωγι  των μακθτϊν ςτθν Ρλθροφορικι επιτυγχάνεται με τθ χριςθ τθσ 

Logo, θ οποία είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ που ςχεδόν ζχει ταυτιςτεί με τθ χριςθ 

των υπολογιςτϊν από μικρά παιδιά (πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ). Τα γραφικά που 

δθμιουργεί με τθν χριςθ του δρομζα που μοιάηει με χελϊνα (χελωνογραφικά / turtle 

graphics) κυμίηουν το Kodu. Θ φιλοςοφία και των δυο προγραμμάτων είναι περίπου θ ίδια, 

δθλαδι να ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτον προγραμματιςμό μζςω ανοικτοφ περιβάλλοντοσ και 

με μια απλι εικονογραφθμζνθ γλϊςςα να τουσ επιτρζπει να δθμιουργοφν πράγματα. 

Βζβαια όπωσ αναφζρει ο Chris Wilson "Τολμϊ να πω ότι το Kodu είναι πιο διαςκεδαςτικό 

από τθ Logo. Είναι επίςθσ μια υπενκφμιςθ ότι θ αποςτολι των παιχνιδιϊν αυτϊν δεν είναι 

ςτθν πραγματικότθτα να διδάξουν ςτα παιδιά πϊσ να γράφουν κϊδικα, είναι για να τουσ 

διδάξουν πϊσ να ςκζφτονται ςαν προγραμματιςτζσ" (Wilson, 2009). Το Kodu είναι πιο 

ελκυςτικό και ευχάριςτο για τα παιδιά λόγω του γεγονότοσ ότι το προγραμματιςτικό του 

περιβάλλον είναι πιο φιλικό προσ το χριςτθ, περιζχει περιςςότερα και πιο "πλοφςια" 3D 

γραφικά, διακζτει περιςςότερουσ χαρακτιρεσ  που προγραμματίηονται, δθμιουργοφν  το 

δικό τουσ 3D παιχνίδι και μποροφν να το τρζξουν και ςε XBox 360. "Από πλευράσ 

προγραμματιςμοφ το Kodu είναι μια προθγμζνθ ιδζα, είναι περιςςότερο ςαν ζνα κομμάτι 

τθσ ορχθςτρικισ μουςικισ, με πολλά επιμζρουσ τμιματα τα οποία παίηουν όλα με τθ μία" 

(Wilson, 2009). 

Το Kodu είναι ζνα νζο ςφςτθμα "οπτικοφ προγραμματιςμοφ" το οποίο καταςκευάςτθκε 

ειδικά για τθν δθμιουργία παιχνιδιϊν και εικονικϊν κόςμων. Ο πυρινασ του εργαλείου 

Kodu, που αποτελεί και το βαςικότερο πλεονζκτθμά του, είναι το απλοποιθμζνο 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ και θ διεπαφι του χριςτθ, θ οποία είναι αποκλειςτικά 

βαςιςμζνθ ςτθ χριςθ εικονιδίων. 

3.1.1 Περιγραφή του Kodu 

Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ του Kodu ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για τθν ανάπτυξθ παιχνιδιϊν. 

Αρχικά δίνει τθν δυνατότθτα για δθμιουργία εικονικϊν κόςμων με τθ χριςθ εικονιδίων 

προςκικθσ χαρακτθριςτικϊν τοπίων και μορφολογίασ εδάφουσ. Εν ςυνεχεία παρζχεται θ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ χαρακτιρων και αντικειμζνων (π.χ. kodu, χελϊνα, ψάρι, δορυφόρο 

κ.α.) ςτο ρόλο θρϊων οι οποίοι μποροφν περαιτζρω να προγραμματιςτοφν ϊςτε να 
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εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και να ζχουν προκακοριςμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Οι 

ςυμπεριφορζσ αυτζσ κακορίηονται από ςυγκεκριμζνουσ ςυνκικεσ - ενζργειεσ, τισ οποίεσ 

προςδιορίηει ο χριςτθσ και πρζπει να ικανοποιοφνται μόνεσ ι ςυνδυαςτικά. Θ ςυνκικθ 

When/Do  που  χρθςιμοποιείται διαμορφϊνει τισ ςυμπεριφορζσ των χαρακτιρων.  Πλεσ οι 

ενζργειεσ-ςυμπεριφορζσ εκφράηονται με φυςικοφσ όρουσ, χρθςιμοποιϊντασ ζννοιεσ όπωσ 

όραςθ, ακοι, κίνθςθ, χρόνο.  

Ρεριζχονται ζτοιμα παιχνίδια τα οποία αναφζρονται ςε αρχάριουσ χριςτεσ, οι οποίοι 

κζλουν γριγορα να ειςαχκοφν και να γνωρίςουν το περιβάλλον χριςθσ. Αυτά μποροφν να 

παραμετροποιθκοφν περαιτζρω, ϊςτε να προςφζρουν ζνα αρχικό ςτάδιο εξοικείωςθσ με 

άμεςα αποτελζςματα για τουσ χριςτεσ. Οι πιο ζμπειροι χριςτεσ μποροφν να 

δθμιουργιςουν από τθν αρχι τα δικά τουσ παιχνίδια και να αυξιςουν τθν πολυπλοκότθτά 

τουσ ςταδιακά, προςκζτοντασ ολοζνα και πιο πολφπλοκα ςενάρια, προςφζροντασ ζτςι ζναν 

κλιμακοφμενο βακμό δυςκολίασ ςτο εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγραμματιςμοφ.  

Το Kodu δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ παίκτεσ να δθμιουργιςουν οι ίδιοι το παιχνίδι που 

επικυμοφν με ουςιαςτικό αποτζλεςμα όχι τόςο το ίδιο το παιχνίδι όςο τθ μάκθςθ μζςα από 

τθ διαδικαςία δθμιουργίασ του (Lerner, 2009). 

3.1.2 Βαςικά χαρακτηριςτικά - Δυνατότητεσ 

Το Kodu παρζχεται δωρεάν από τθ Microsoft και μπορεί κακζνασ να το κατεβάςει και να το 

εγκαταςτιςει δωρεάν ςτο Θ/Υ του. Το Kodu: 

 Είναι γλϊςςα προγραμματιςμοφ υψθλοφ επιπζδου που ενςωματϊνει ζννοιεσ από 

τον πραγματικό κόςμο όπωσ: ςφγκρουςθ, χρϊμα, όραςθ. 

 Τρζχει ςε Xbox 360 και Θ/Υ. 

 Ραρζχει τθ δυνατότθτα καταςκευισ διαδραςτικοφ εδάφουσ. 

 Ραρζχει τθ δυνατότθτα καταςκευισ γζφυρασ και μονοπατιοφ. 

 Διακζτει επεξεργαςτι εδάφουσ που δθμιουργεί κόςμουσ αυκαίρετου ςχιματοσ και 

μεγζκουσ. 

 Διακζτει είκοςι διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ με διαφορετικζσ δυνατότθτεσ. 

Απαιτιςεισ υςτιματοσ: Υποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα: Windows 7, Windows 

Vista, Windows XP. Μια κάρτα γραφικϊν που υποςτθρίηει DirectX 9.0c και επίςθσ 

απαιτείται Shader Model 2.0 ι νεότερθ ζκδοςθ. Επιπλζον απαιτείται NET Framework 3.5 ι 

νεότερθ ζκδοςθ και  XNA Framework 3.1 Redistributable. 
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3.1.3 Δομή του Kodu 

Το Kodu διακζτει ζνα εφχρθςτο κεντρικό μενοφ επιλογϊν, το οποίο είναι αρκετά εφκολο ςτθ 

χριςθ και για τουσ μακθτζσ (Εικόνα 1). 

Resume: Ανοίγει οποιοδιποτε παιχνίδι το οποίο επεξεργαηόταν τελευταία ο χριςτθσ. 

Load World: Ανοίγει μια ςειρά παιχνιδιϊν, από τα οποία ο χριςτθσ μπορεί να διαλζξει ποιό 

του ταιριάηει. 

Community: Εκεί βρίςκονται τα παιχνίδια που ζχουν γίνει Share από τουσ χριςτεσ του Kodu. 

Options: Ραρζχει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να αλλάξει κάποια χαρακτθριςτικά  και 

ρυκμίςεισ των παιχνιδιϊν.  

Help: Ραρζχει μια γριγορθ επεξιγθςθ του εργαλείου. 

Quit Kodu: Επιτρζπει ςτο χριςτθ να  εξζλκει από το πρόγραμμα. 

 

Εικόνα 1: Κεντρικό μενοφ επιλογϊν του Kodu 

Στθν επιλογι  Load World του κεντρικοφ μενοφ επιλογϊν,  υπάρχει μια πλθκϊρα ζτοιμων 

κόςμων με παιχνίδια και  εγχειρίδια χριςθσ (tutorials), που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο 

χριςτθσ και να τα εξελίξει τροποποιϊντασ τα. Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε New world και μετά 

Play για να δθμιουργιςουμε ζναν νζο παιχνίδι από τθν αρχι (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Ζτοιμοι κόςμοι και παιχνίδια ςτο  Kodu. 

Στο Kodu τόςο το ςχεδιαςτικό κομμάτι των παιχνιδιϊν, όςο και το προγραμματιςτικό, 

υλοποιείται από τθ  μπάρα εργαλείων.  Θ μπάρα εργαλείων φαίνεται ςτο κάτω μζροσ τθσ 

οκόνθσ του Kodu, με προεπιλεγμζνο το εργαλείο Move Camera για ρφκμιςθ τθσ κάμερασ. 

Ράνω δεξιά παρζχονται οδθγίεσ για τισ ενζργειεσ που μπορεί να υλοποιεί ο χριςτθσ με 

κάκε εργαλείο, ςαν βοικεια (Εικόνα 3 & 4). 

 

Εικόνα 3: Μπάρα εργαλείων ςτο Kodu. 
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Εικόνα 4: Περιγραφι των εργαλείων του Kodu 

Θ ειςαγωγι αντικειμζνων και χαρακτιρων με το kodu επιτυγχάνεται ζχοντασ επιλζξει το 

Object tool. Υπάρχει πλθκϊρα αντικειμζνων και χαρακτιρων που μπορεί να διαλζξει ο 

χριςτθσ για να υλοποιιςει το παιχνίδι του, με τθ μορφι εικονιδίων (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Χαρακτιρεσ και αντικείμενα ςτο Kodu 

Ο προγραμματιςμόσ αντικειμζνων και χαρακτιρων πραγματοποιείται από το Object tool με 

δεξί κλικ, κατόπιν επιλζγουμε Program και εμφανίηεται το παράκυρο με το ςφνολο 

ςυνκθκϊν/ενεργειϊν. Θ εντολι When (ςυνκικθ) / Do (ενζργεια)  που  χρθςιμοποιείται 

διαμορφϊνει τισ ςυμπεριφορζσ των χαρακτιρων. Ο προγραμματιςμόσ είναι οπτικόσ 
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εφόςον χρθςιμοποιοφνται εικονίδια, τα οποία είναι εφκολα αναγνωρίςιμα και εφχρθςτα για 

μικρζσ θλικίεσ, ϊςτε να μπορζςουν να προγραμματίςουν το παιχνίδι τουσ χωρίσ να 

χρειαςτεί να γράψουν κϊδικα (Εικόνα 6).  

 

 

Εικόνα 6: Εικονίδια που χρθςιμοποιοφνται για τον προγραμματιςμό χαρακτιρων και 

αντικειμζνων 

 

3.2  Η αξιοποίθςθ του Kodu ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ 

Το Kodu μπορεί να ειςαχκεί δυναμικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Εκτόσ από ζνα 

ευχάριςτο εργαλείο δθμιουργίασ 3D παιχνιδιϊν, που τα παιδιά μποροφν να χρθςιμοποιοφν 

ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν εκπαιδευτικό εργαλείο 

εξοικείωςθσ τόςο με τον υπολογιςτι και τθν πλθροφορικι όςο και με τα άλλα μακιματα. 

Μπορεί με τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςεναρίων από τουσ εκπαιδευτικοφσ να διδάξει και 

να εξοικειϊςει τουσ μακθτζσ και με ζννοιεσ από τα μακθματικά, τθ γεωγραφία και άλλα 

μακιματα ενιςχφοντασ ζτςι τθν διακεματικότθτα ςτο Δθμοτικό ςχολείο. "Οι μακθτζσ κα 

ςασ εκπλιξουν - περιμζνετε το αναπάντεχο. Οι μακθτζσ είναι  δθμιουργικοί και μπορεί να 

λειτουργιςουν και με λιγότερο από το τζλειο περιβάλλον ... αν πραγματικά ενδιαφζρονται 

και εμπλζκονται ενεργά" (DEECD, 2010).  

Οι μακθτζσ παράγουν πολυμεςικζσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ, αξιοποιϊντασ τθν 

δθμιουργικότθτά τουσ και τθ φανταςία τουσ μζςα από τθν διαμόρφωςθ των κόςμων των 

παιχνιδιϊν. Το Kodu μπορεί να βοθκιςει τα παιδιά να κατανοιςουν τα βαςικά ςτοιχεία και 
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τισ αρχζσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Σταδιακά όλο και περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ μποροφν να ςυςχετιςτοφν και να υλοποιθκοφν με το Kodu, ζτςι ϊςτε οι 

μακθτζσ να ςυμπλθρϊνουν κάποιο κουίη, να δθμιουργοφν ςχζδια μακθμάτων, να 

μοιράηονται πλθροφορίεσ και να ςυνεργάηονται πάνω ςε ζνα κζμα. "Νομίηω ότι υπάρχει το 

ενδεχόμενο ενςωμάτωςθσ των παιχνιδιϊν ςτο τρόπο που κάνουμε αξιολόγθςθ" (Salcito, 

2009). 

Ο καλφτεροσ τρόποσ για να διδάξει κάποιοσ το Kodu είναι να χρθςιμοποιιςει διάφορεσ 

παιδαγωγικζσ μεκόδουσ ςε ςυνδυαςμό και με ςχζδια μακθμάτων ανάλογα κάκε φορά τι 

ταιριάηει ςτθν τάξθ του και ςτο τρόπο διδαςκαλίασ του. Μερικζσ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ 

που μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι θ επίλυςθ 

προβλθμάτων, θ προςομοίωςθ, θ ςυηιτθςθ - καταιγιςμόσ ιδεϊν και ανατροφοδότθςθ, θ 

ςυνεργατικότθτα, θ αξιολόγθςθ από ςυμμακθτζσ κ.α.    

Αν και ςχετικά νζα, θ κοινότθτα του Kodu ζχει να επιδείξει αρκετά εντυπωςιακά παιχνίδια, 

με αυξθμζνθ περιπλοκότθτα, πολλά από τα οποία γίνονται αποδεκτά με ενκουςιαςμό από 

τουσ χριςτεσ. "Δθμιουργιςτε μια κατάςταςθ νίκθσ ι πρόκλθςθσ και κα ζχετε το δικό ςασ 

παιχνίδι". Ρλθκϊρα παραδειγμάτων παιχνιδιϊν μπορεί να δθμιουργθκεί  με το Kodu (Edge 

Staff, 2009). 

3.2.1 Σρία τυπικά ςενάρια χρήςησ 

 Δθμιουργία εικονικοφ κόςμου 

Ζνα αρχικό παράδειγμα με το Kodu για νζουσ χριςτεσ είναι θ δθμιουργία και θ αλλαγι ενόσ 

τοπίου (Landscape). Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι και 

μπορεί να ςυνδυαςτεί με το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ ςτθ ζκτθ δθμοτικοφ και ςυγκεκριμζνα 

με το κεφάλαιο 12 που αφορά "Το ανάγλυφο τθσ γθσ (Θπειρωτικό και υποκαλάςςιο 

ανάγλυφο τθσ γθσ)". Οι μακθτζσ περνοφν αρκετό χρόνο με το να πειραματίηονται με τθ 

μορφι του τοπίου που κα ζχει το παιχνίδι τουσ. Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ 

μακαίνουν τισ λειτουργίεσ των εικονιδίων ςτθ μπάρα εργαλείων και πϊσ να χρθςιμοποιοφν 

το κατάλλθλο πινζλο (paint brush) και τισ δυνατότθτεσ του. Ξεκινϊντασ από ζνα άδειο 

κόςμο (empty world) τουσ κατευκφνει ϊςτε να επιλζξουν το κατάλλθλο υλικό, να 

προςκζςουν και να διαγράφουν γθ, να δθμιουργιςουν λόφουσ και βουνά ι κοιλάδεσ, 

ποτάμια ι λίμνεσ και να προςαρμόςουν τισ ρυκμίςεισ για το νερό και τον ουρανό (Εικόνα 

7).  
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Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ζρκουν ςε μια πρϊτθ επαφι με το Kodu, να 

ξεκινιςουν να δθμιουργοφν το δικό τουσ κόςμο, να ςκζφτονται δθμιουργικά και με 

φανταςία και να εξοικειωκοφν με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι και με ζννοιεσ από τθ 

Γεωγραφία. 

 

Εικόνα 7: Δθμιουργία τοπίου με τθ χριςθ του πινζλου (Paint Brush). 

 Δθμιουργία απλοφ παιχνιδιοφ 

Ζνα δεφτερο παράδειγμα πάλι για νζουσ χριςτεσ είναι θ ειςαγωγι αντικειμζνων και 

χαρακτιρων ςτο παιχνίδι τουσ και ο προγραμματιςμόσ αυτϊν ϊςτε να ςυμπεριφζρονται 

και να ενεργοφν με ςυγκεκριμζνο και επικυμθτό τρόπο. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να ειςάγει 

τουσ μακθτζσ ςε βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και να δείξει ςτθ ςυνζχεια ζνα απλό 

παράδειγμα προγραμματιςμοφ π.χ ενόσ χαρακτιρα ι αντικειμζνου, για ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςκοπό. Το παράδειγμα αυτό αναφζρεται κυρίωσ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ, ϊςτε οι 

μακθτζσ να ξεκινιςουν να αποκτοφν αλγορικμικι ςκζψθ και να κατανοοφν βαςικζσ ζννοιεσ 

προγραμματιςμοφ. Αυτό, αν και ςιμερα επιτυγχάνεται με τθ Logo, μπορεί να επιτευχκεί 

αποτελεςματικότερα με το kodu. Ο εκπαιδευτικόσ τουσ εξθγεί το ςενάριο, τισ ενζργειεσ και 

τισ αντιδράςεισ που κα πρζπει να ζχουν οι χαρακτιρεσ και τα αντικείμενα. Ο ιρωασ-

χαρακτιρασ είναι ο χαρακτιρασ kodu και αντικείμενα τα μιλα. Οι μακθτζσ κα πρζπει να 

ειςάγουν μιλα, κόκκινα και πράςινα, και  το Kodu να προγραμματιςτεί ϊςτε να τρϊει τα 

κόκκινα μιλα και να αποφεφγει τα πράςινα. Οι εντολζσ που κα χρειαςτοφν οι μακθτζσ είναι 

πζντε (Εικόνα 8) τισ οποίεσ εξθγεί διεξοδικά ο εκπαιδευτικόσ, ζπειτα πρζπει να τισ 

αντιγράψουν και ςτο τζλοσ να τρζξουν το παιχνίδι τουσ. 
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Εικόνα 8: Εντολζσ προγραμματιςμοφ παραδείγματοσ παιχνιδιοφ ςτο Kodu. 

 Δθμιουργία ςφνκετου παιχνιδιοφ 

Το προθγοφμενο παράδειγμα μπορεί να εξελιχκεί και να προχωριςει ζνα επίπεδο 

παραπάνω. Συνδυάηεται με το μάκθμα των μακθματικϊν και ςυγκεκριμζνα με τθν πρϊτθ 

κεματικι ενότθτα του βιβλίου τθσ ζκτθσ δθμοτικοφ "Αρικμοί και πράξεισ". Οι μακθτζσ 

ζχουν τοποκετιςει κόκκινα και πράςινα μιλα από το προθγοφμενο παράδειγμα και ζναν 

χαρακτιρα Kodu και μποροφν να πειραματιςτοφν μόνοι τουσ. Στόχοσ του παιχνιδιοφ είναι 

να κατορκϊςουν μζςα ςε ζνα λεπτό να μαηζψουν 29 πόντουσ, μαηεφοντασ κόκκινα μιλα 

και ςκοράροντασ 4 πόντουσ (ηυγά) και πράςινα ςκοράροντασ 3 πόντουσ (μονά), 

χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ εντολζσ προγραμματιςμοφ (Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9: Εντολζσ προγραμματιςμοφ παιχνιδιοφ με ςκορ και χρόνο 

Ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί και παρζχει τθν κατάλλθλθ βοικεια ςτουσ μακθτζσ μζςα από 

ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ϊςτε να ολοκλθρϊςουν το παιχνίδι. Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι 

να εξοικειωκοφν με βαςικζσ εντολζσ προγραμματιςμοφ για το επικυμθτό αποτζλεςμα, να 

αποκτιςουν αλγορικμικι και παράλλθλα και μακθματικι ςκζψθ μζςα από τουσ αρικμοφσ 

και τισ πράξεισ και τζλοσ να δθμιουργιςουν μόνοι τουσ το πρϊτο τουσ παιχνίδι μζςα από το 

Kodu. 

Με το Kodu μποροφν να δθμιουργθκοφν, γριγορα και εφκολα, παιχνίδια διατθρϊντασ ίδια 

τθ βάςθ του παιχνιδιοφ και ειςάγοντασ κάποιεσ παραλλαγζσ ςτο κεματικό περιεχόμενο. Οι 

δραςτθριότθτεσ που μπορεί να δθμιουργιςει ο εκπαιδευτικόσ για τουσ μακθτζσ ποικίλουν 

και ςυνδυάηουν γνϊςθ και από άλλα μακιματα, προάγοντασ ζτςι τθ διακεματικότθτα.  

3.2.2 τόχοι 

Κφριοσ ςτόχοσ του Kodu είναι να φζρει ςε επαφι τουσ μακθτζσ με τον προγραμματιςμό 

μζςω ενόσ ευχάριςτου περιβάλλοντοσ και να τουσ ενκουςιάςει με το να τουσ επιτρζπει να 

δθμιουργοφν τα δικά τουσ παιχνίδια. Να αποκτιςουν αλγορικμικι ςκζψθ και να κατανοοφν 

βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ (Κολόςακα, κ.α., 2011).  

Μια ςειρά από ςχζδια μακθμάτων και δραςτθριοτιτων είναι διακζςιμεσ για το Kodu. Τα 

μακιματα ζχουν ςχεδιαςτεί για να είναι ευζλικτα, ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να μπορεί να 

διαλζγει αυτά τα οποία ταιριάηουν καλφτερα ςτθν τάξθ του ι ςτο τρόπο διδαςκαλίασ του. 
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Στόχοσ μασ είναι να βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ του τρόπου που οι μακθτζσ 

ανταποκρίνονται ςτθν τεχνολογία, να κατευκφνεται και να ενιςχφεται θ πρόοδο τουσ και να 

πειραματίηονται μζςω τθσ δοκιμισ και του λάκουσ. 

Το πρόγραμμα παρζχει κίνθτρα ςτουσ χριςτεσ να ςυμμετάςχουν με ενκουςιαςμό ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία εκμάκθςθσ βαςικϊν εννοιϊν τθσ πλθροφορικισ και ςτθ 

δθμιουργία ψθφιακοφ υλικοφ, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ φανταςίασ των μακθτϊν 

(Hathaway, 2010). 

Εκμεταλλευόμενο τθ διαςκζδαςθ που προςφζρει ςτουσ μακθτζσ θ δθμιουργία video 

παιχνιδιϊν, επιγραμματικά μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι οι μακθτζσ: 

 Με το Kodu διδάςκονται τθν ζννοια τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (computational 

thinking). 

 Μακαίνουν να ςυνεργάηονται, να ςκζφτονται λογικά και δθμιουργικά. 

 Ειςάγονται ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ενκουςιάηονται με τον 

προγραμματιςμό.   

 Καταλαβαίνουν καλφτερα τα βιματα που απαιτοφνται για τθν δθμιουργία ενόσ 

προγράμματοσ. 

 Βελτιϊνουν τθν ικανότθτά τουσ για επίλυςθ προβλθμάτων και προωκοφν πρακτικζσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων. 

 Μακαίνουν να ςυνκζτουν ιςτορίεσ. 

 Ενιςχφουν τθ μακθματικι και αλγορικμικι ςκζψθ. 

 Δθμιουργοφν όλο και πιο ςφνκετα παιχνίδια δείχνοντασ ζτςι μια βακφτερθ 

κατανόθςθ για τισ ςφνκετεσ ακολουκίεσ προγραμματιςμοφ. 

3.2.3 Ευρήματα από μελζτεσ αξιολόγηςησ & υμπεράςματα  

Τα αποτελζςματα από τθ χριςθ του kodu αναμζνουμε να είναι κετικά. Με βάςθ ζρευνα 

που ζχει διεξαχκεί ςτθν Αυςτραλία ςτο Department of Education and Early Childhood 

Development ςχετικά με το Kodu προζκυψαν τα εξισ ενκαρρυντικά ςτοιχεία: 

 83% των εκπαιδευτικϊν που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα διλωςαν ότι ενιςχφει και 

υποςτθρίηει τθν εφαρμογι των αρχϊν μάκθςθσ και διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ. 

 59% ςυμφϊνθςαν ότι παρζχεται θ δυνατότθτα να καλυφκοφν ςυγκεκριμζνοι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι.  
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 Σε μεγάλο βακμό 100% αναπτφςςει ικανότθτεσ ζρευνασ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων. 

 Γφρω ςτα 59% τθν ομαδικι εργαςία, τθν αυτοαξιολόγθςθ και τθν αξιολόγθςθ από 

ςυμμακθτζσ. 

 Οι δάςκαλοι με ποςοςτό 80% ςυμφϊνθςαν ότι το Kodu τελικά κινθτοποιεί και 

εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςτθν μάκθςθ, χτίηουν νζα γνϊςθ, αποκτοφν κριτικι ςκζψθ, 

είναι δθμιουργικοί και ςυνεργάηονται αποτελεςματικότερα. 

 Σε μεγάλο βακμό οι πιο πολλοί μακθτζσ ζδειξαν να είναι περιςςότερο 

ικανοποιθμζνοι με το Kodu  ςε ςχζςθ με κάποιο άλλο παρόμοιο, προθγοφμενο, 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Επιπλζον μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ κατάφεραν με επιτυχία να 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. 

 Τζλοσ οι εκπαιδευτικοί κατανόθςαν πϊσ το Kodu μπορεί να ενςωματωκεί ςτο 

μάκθμά τουσ και όλοι διλωςαν ότι κα ικελαν να το χρθςιμοποιοφν ςτθ διδαςκαλία 

τουσ ςτο μζλλον (DEECD, 2010). 
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4 Αξιοποίθςθ του Kodu ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ 

4.1 Δθμιουργία Εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν με το Kodu 

Για να εντάξουμε το εργαλείο οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ δθμιουργιςαμε τρία εκπαιδευτικά 

παιχνίδια που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν τάξθ, με δραςτθριότθτεσ και φφλλα 

εργαςίασ, που αφοροφν εκπαιδευτικοφσ. 

4.1.1 1o Παράδειγμα (απλό)  

Δθμιουργία τοπίου, προςκικθ αντικειμζνων και χαρακτιρα,  ειςαγωγι ςτο 

προγραμματιςμό. 

Περιγραφι του παιχνιδιοφ: Το πρϊτο εκπαιδευτικό παιχνίδι ςυνδυάηει το μάκθμα τθσ 

Γεωγραφίασ με το μάκθμα των ΤΡΕ για τθν Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ. Θ δθμιουργία τοπίου, ζνα 

απλό παιχνίδι  και το ςφνολο των δραςτθριοτιτων, ςυντελοφν ςτο να αποκτιςουν οι 

μακθτζσ μια ςυνολικι εικόνα του θπειρωτικοφ και του καλάςςιου ανάγλυφου τθσ γθσ και 

να ςυντάςςουν απλζσ διαδικαςίεσ ςε ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον. Αφορά ςτθν 

δθμιουργία τοπίου (Landscape). Το παράδειγμα κα περιλαμβάνει τθν δθμιουργία λόφων, 

βουνϊν, κοιλάδων, λίμνθσ και ποταμοφ και ενόσ πολφ απλοφ παιχνιδιοφ όπου ζνασ 

χαρακτιρασ kodu κα μαηεφει πζτρεσ, ςκοράροντασ.  

κοπόσ του παιχνιδιοφ: Ο μακθτισ να εξοικειωκεί με το περιβάλλον του Kodu,, τον 

υπολογιςτι, με ζννοιεσ από τθν γεωγραφία και τον προγραμματιςμό. 

Διδακτικοί ςτόχοι: 

 Να ςυντάςςουν απλζσ διαδικαςίεσ ςε ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον 

(Ρρογραμματίηω και ελζγχω). 

 Να αναγνωρίηουν τθ χαρακτθριςτικι εικόνα τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ. Να 

αποκτιςουν μια ςυνολικι εικόνα του θπειρωτικοφ και του υποκαλάςςιου 

ανάγλυφου τθσ Γθσ. 

Ειδικοί ςτόχοι: 

 Μετά τθν δθμιουργία του 1ου παραδείγματοσ ο μακθτισ κα μπορεί να δθμιουργεί 

τον δικό του 3D κόςμο μζςα από τα εργαλεία και τισ δυνατότθτεσ που διακζτει το 

Kodu. 
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 Θα είναι εξοικειωμζνοσ με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι. 

 Θα μπορεί να αποκθκεφει και να δίνει περιγραφι ςτο κόςμο ι το παιχνίδι που 

δθμιοφργθςε. 

 Θα προςκζτει αντικείμενα και χαρακτιρα ςτο κόςμο του. 

 Θα κατορκϊςει με πολφ απλζσ εντολζσ, εφκολα να δθμιουργιςει το πρϊτο του 

παιχνίδι. 

 Θα ειςαχκεί ευχάριςτα ςτθν ζννοια του προγραμματιςμοφ. 

 Θα κατανοιςει καλφτερα το μάκθμα τθσ γεωγραφίασ και ςυγκεκριμζνα το 

κεφάλαιο ανάγλυφο τθσ γθσ. 

 Θα αποκτιςει μια ςυνολικι εικόνα του θπειρωτικοφ και του καλάςςιου ανάγλυφου 

τθσ γθσ. 

Προαπαιτοφμενεσ Γνϊςεισ: Να ζχουν διδαχκεί ςτο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ το κεφάλαιο 

12ο "Ανάγλυφο τθσ Γθσ ". 

 

Διάγραμμα Ροισ: 

 Ειςαγωγι 

Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του 

μακιματοσ. Ραρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ το εργαλείο Kodu, τα πλεονεκτιματά του, τον 

τρόπο εγκατάςταςισ του και μια γενικι ιδζα χριςθσ του.  

 χεδίαςθ - Τλοποίθςθ 

O εκπαιδευτικόσ ξεκινά να δθμιουργεί ζναν άδειο κόςμο από τθν αρχι. Πλθ θ τάξθ 

παρακολουκεί και ο ίδιοσ ξεκινά να δείχνει το μενοφ που διακζτει το Kodu από τθν μπάρα 

εργαλείων. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ 2 ατόμων, ζχουν ανοικτό μπροςτά τουσ το 

Kodu και προςπακοφν παράλλθλα να αναγνωρίηουν τα εικονίδια. Τουσ προτρζπει να 

κρατοφν ςθμειϊςεισ για τισ δυνατότθτεσ που ζχει το κάκε εργαλείο από τθ μπάρα ςτο κάτω 

μζροσ και να πειραματίηονται μαηί του. Οι ενζργειεσ που αναλφει και επεξθγεί είναι οι εξισ: 

 Ρροςκικθ - Διαγραφι εδάφουσ 

Επιλζγουμε το εικονίδιο Ground Brush και με το αριςτερό κλικ του ποντικιοφ προςκζτουμε 

επιπλζον ζδαφοσ με δεξί κλικ του ποντικιοφ διαγράφουμε ζδαφοσ (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 10: Δθμιουργία - Διαγραφι εδάφουσ 

 Επιλογι υλικοφ (material) και βοφρτςασ (brush) . 

Μποροφμε να επιλζξουμε από ζνα πλικοσ υλικϊν (materials) που κα χρθςιμοποιιςουμε 

ςτο τοπίο μασ (Εικόνα 11) ανάλογα τί κζλουμε να δθμιουργιςουμε κάκε φορά και από ζνα 

πλικοσ διαφορετικϊν τφπων βουρτςϊν που κα μασ βοθκιςουν να το διαμορφϊςουμε 

κατάλλθλα (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 11: Επιλογι υλικοφ (material) 
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Εικόνα 12: Επιλογι Βοφρτςασ (brush) 

Ρολφ χριςιμο είναι ότι με το δεξί και αριςτερό βζλοσ (arrow keys) από το πλθκτρολόγιο 

μποροφμε να αυξομειϊνουμε το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ ϊςτε να επεξεργαηόμαςτε μεγάλεσ 

ι μικρζσ επιφάνειεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ μασ.  

 Χριςθ του ποντικοφ ςε ςυνδυαςμό με πλικτρα για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ 

αποτελζςματοσ ςτθν επεξεργαςία εδάφουσ. 

Αν κελιςουμε να προςκζςουμε επιπλζον υλικό διαφορετικό και να μθν αλλοιωκεί θ μορφι 

και το μζγεκοσ του αρχικοφ μασ εδάφουσ, αλλά να ειςαχκεί περιμετρικά, επιλζγουμε το 

υλικό νοφμερο 15, ζχουμε πατθμζνο το Ctrl πλικτρο και με αριςτερό κλικ του ποντικιοφ 

ζχουμε το επικυμθτό αποτζλεςμα (Εικόνα 13).  Ζχοντασ πατθμζνο το Shift πλικτρο και 

αριςτερό κλικ αλλάηουμε το εςωτερικό υλικό χωρίσ να επθρεάηεται το εξωτερικό και με Alt 

πλικτρο πατθμζνο και αριςτερό κλικ επιλζγουμε γριγορα από τα υλικά που ιδθ ζχουμε 

προςκζςει ποιό κζλουμε να ξαναχρθςιμοποιιςουμε χωρίσ να μπαίνουμε ςτο μενοφ του 

Ground Brush για να επιλζξουμε το υλικό ξανά.  
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Εικόνα 13: Ειςαγωγι επιπλζον υλικοφ γφρω χωρίσ να επθρεάηεται το εςωτερικό 

 Δθμιουργία λόφων, βουνϊν, κοιλάδων και λείανςθ επιφάνειασ. 

Για το παράδειγμα μασ κα χρθςιμοποιιςουμε τθν Soft round brush και κα προςπακιςουμε 

να δθμιουργιςουμε βουνά. Για να το καταφζρουμε πιο εφκολα αυξάνουμε το μζγεκοσ τθσ 

βοφρτςασ με το δεξί βζλοσ και κατόπιν με το αριςτερό κλικ του ποντικιοφ πατθμζνο 

αυξάνουμε το φψοσ ςτα διάφορα ςθμεία ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςουμε βουνά ςαν μια 

οροςειρά (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14: Δθμιουργία Βουνϊν και κοιλάδων 

Για να κάνουμε τϊρα κάποιεσ επιφάνειεσ  επίπεδεσ κα χρθςιμοποιιςουμε το Flatten 

εργαλείο 

 Δθμιουργία λίμνθσ και ποταμοφ. 



Εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κε ην εξγαιείν νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ Kodu 

 

 38 

Στθ ςυνζχεια κζλουμε να κατεβάςουμε το ζδαφοσ ςτθν επιφάνεια τθσ λίμνθσ για αυτό με 

το Magic Brush από το UP/DOWN επιλζγουμε τθν επιφάνεια τθν λίμνθσ να αναβοςβινει. 

Αυτό ςθμαίνει ότι είναι μόνο αυτι επιλεγμζνθ και με δεξί κλικ κατεβάηουμε 2 επίπεδα κάτω 

τθν μπλε επιφάνεια (Εικόνα 15).  

 

Εικόνα 15: Δθμιουργία λίμνθσ 

Με το Water tool μπορείσ να επιλζξεισ τφπο νεροφ εμείσ επιλζγουμε το νοφμερο 1 και με 

αριςτερό κλικ ειςάγουμε νερό. Εμείσ κζλουμε να καλφψουμε αρκετά τθν επιφάνεια τθσ 

λίμνθσ με αποτζλεςμα να ξεχειλίηει και απζξω ςτο κόςμο μασ. Ζτςι καταφζρνουμε να 

δθμιουργιςουμε και ζνα ποτάμι το οποίο κα το διαμορφϊςουμε καλφτερα (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16: Ειςαγωγι νεροφ ςτο τοπίο μασ 

Ρθγαίνοντασ πάλι ςτο UP/DOWN και με δεξί κλικ ςτο ςθμείο που είναι το ποτάμι 

κατεβάηουμε το επίπεδο τθσ επιφάνειασ και με αριςτερό κλικ γφρω από τθν λίμνθ το 
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ανεβάηουμε και τζλοσ με το FLATTEN εξομαλφνουμε τισ επιφάνειεσ γφρω από τθν λίμνθ 

ϊςτε να μοιάηει με κοιλάδα. Ραίηοντασ λίγο με τισ λεπτομζρειεσ και με τα εργαλεία 

UP/DOWN, FLATTEN και WATER TOOL καταλιγουμε ςτο  (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17: Σελικι μορφι τοπίου 

 Ειςαγωγι χαρακτιρα, αντικειμζνων και αλλαγι χρωμάτων. 

Ο διδάςκων παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ  πωσ να ειςάγουν αντικείμενα και ζναν χαρακτιρα, 

να τουσ αλλάηουν χρϊμα (Εικόνα 18) (με τα βελάκια δεξιά αριςτερά) και ενθμερϊνει τθν 

τάξθ πωσ κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται ο χαρακτιρασ. 

 

Εικόνα 18: Αλλαγι χρϊματοσ αντικειμζνων ι χαρακτιρα 

Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα παιχνίδι ρόλων μεταξφ των μακθτϊν ϊςτε να 

κατανοιςουν τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνει ο χαρακτιρασ και τα αντικείμενα. Βάηοντασ 

ζναν μακθτι να παριςτάνει το kodu  και ζναν αρικμό μακθτϊν τυχαίο να παριςτάνουν  τα 
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αντικείμενα, τισ πζτρεσ, αντιλαμβάνονται καλφτερα τισ εντολζσ που πρζπει να 

δθμιουργιςουν για να επιτφχουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό.  

Τζλοσ, τουσ δείχνει λυμζνο το παράδειγμα με τισ εντολζσ που χρειάηονται. 

 Δθμιουργία απλοφ παιχνιδιοφ 

Το παιχνίδι ζχει ςαν ςτόχο ο χαρακτιρασ kodu να κινθκεί προσ τισ πζτρεσ και να τισ μαηζψει 

κερδίηοντασ ζνα πόντο για τθν κάκε πζτρα. Οι εντολζσ που κα προγραμματίςουν τισ 

παραπάνω ενζργειεσ φαίνονται ςτο (Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19: Εντολζσ προγραμματιςμοφ ενεργειϊν 1ου παραδείγματοσ. 

 Ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ - Αξιολόγθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τθν φλθ και τονίηει τα ςθμαντικά ςθμεία που πρζπει να 

ςυγκρατιςουν και να ςθμειϊςουν οι μακθτζσ.  

Υποβάλλει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ για να επίλυςθ τυχόν αποριϊν. 

Δίνει το ατομικό φφλλο εργαςίασ 1 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α) με δραςτθριότθτεσ. 

Ανακζτει εργαςτθριακι ομαδικι άςκθςθ 1 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). Θ άςκθςθ αφορά ςτθν 

δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου κόςμου με ζνα απλό παιχνίδι από κάκε ομάδα κατόπιν 

ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ απόψεων μεταξφ των μελϊν τθσ για το πωσ κα είναι θ μορφι 

του. Ο εκπαιδευτικόσ δεν ξεχνά να τονίςει πωσ θ αποτφπωςθ ςτο χαρτί κρίνεται αναγκαία, 

διότι ζνα πρϊτο πλάνο εργαςίασ βοθκά ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ.  
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Από τισ γνϊςεισ τουσ ςτο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ ηθτά να πλοθγθκοφν ςτο διαδίκτυο και 

με τθ χριςθ του google να αναηθτιςουν εικόνεσ για ζνα ποτάμι, μια λίμνθ και ζνα βουνό 

τθσ Ελλάδασ που γνωρίηουν και να το αποτυπϊςουν ςτο χαρτί όςο καλυτζρα μποροφν και 

ςτθ ςυνζχεια με τθ χριςθ του Kodu να τα δθμιουργιςουν. 

Με τθν υλοποίθςθ τθσ άςκθςθσ γίνεται διαμοιραςμόσ τθσ από κάκε ομάδα και  μια 

ανταλλαγι απόψεων μεταξφ όλθσ τθσ τάξθσ. 

Τζλοσ, μζςα από το φφλλο εργαςίασ και τθν εργαςτθριακι άςκθςθ ο εκπαιδευτικόσ 

αξιολογεί αν επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι του. Επιπλζον αξιολογεί τθν επίδοςθ των μακθτϊν του 

και μπορεί να παρζχει άμεςθ ανατροφοδότθςθ. 

4.1.2 2ο Παράδειγμα (ςφνθετο) 

Επίλυςθ μακθματικοφ προβλιματοσ, προςκικθ αντικειμζνων και προγραμματιςμόσ 

χαρακτιρων, ςκορ, ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό. 

Περιγραφι του παιχνιδιοφ: Το δεφτερο εκπαιδευτικό παιχνίδι ςυνδυάηει το μάκθμα των 

Μακθματικϊν με το μάκθμα των ΤΡΕ για τθν Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ. Θ δθμιουργία παιχνιδιοφ 

με βάςθ ζνα μακθματικό πρόβλθμα ςυντελεί ςτο να αποκτιςουν οι μακθτζσ μακθματικι 

και αλγορικμικι ςκζψθ, να εκτελοφν με ευχζρεια τισ τζςςερισ βαςικζσ πράξεισ με ποςοςτά, 

δεκαδικοφσ, κλαςματικοφσ αρικμοφσ, να ςυντάςςουν ςφνκετεσ διαδικαςίεσ ςε ζνα 

προγραμματιςτικό περιβάλλον και να ειςαχκοφν ςτισ ζννοιεσ των βαςικϊν δομϊν του 

δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Αφορά ςτθν επίλυςθ ενόσ μακθματικοφ προβλιματοσ με 

κλάςματα, ποςοςτά και δεκαδικοφσ, όπου μαηεφοντασ τον κατάλλθλο αρικμό αντικειμζνων 

ςφμφωνα με το πρόβλθμα, κα μπορζςει να ελευκερωκεί ο Cycle. 

κοπόσ του παιχνιδιοφ: Ο μακθτισ χρθςιμοποιεί ζναν ζτοιμο κόςμο, τροποποιϊντασ τον, 

για να δθμιουργιςει ζνα νζο παιχνίδι, αλλάηει τισ ρυκμίςεισ του κόςμου (Change World 

Settings), ειςάγει αντικείμενα, χαρακτιρεσ, ςκορ και εξοικειϊνεται με τον  προγραμματιςμό 

και τα μακθματικά. 

Διδακτικοί ςτόχοι: 

 Να ςυντάςςουν ςφνκετεσ διαδικαςίεσ ςε ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον 

(Ρρογραμματίηω και ελζγχω). 

 Να ειςαχκοφν ςτισ ζννοιεσ των βαςικϊν δομϊν του προγραμματιςμοφ. 

 Να εκτελοφν με ευχζρεια τισ τζςςερισ βαςικζσ πράξεισ με ακζραιουσ, δεκαδικοφσ 

και κλαςματικοφσ αρικμοφσ και πράξεισ με ποςοςτά.  
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 Να αποκτιςει μακθματικι και αλγορικμικι ςκζψθ. 

Ειδικοί ςτόχοι: 

 Μετά τθν δθμιουργία του 2ου παραδείγματοσ ο μακθτισ κα μπορεί να τροποποιεί 

για τισ ανάγκεσ του ζναν ζτοιμο 3D κόςμο μζςα από τα εργαλεία και τισ 

δυνατότθτεσ που διακζτει το Kodu. 

 Θα είναι εξοικειωμζνοσ με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι. 

 Θα μπορεί να αποκθκεφει και να δίνει περιγραφι ςτο κόςμο ι το παιχνίδι που 

δθμιοφργθςε. 

 Θα  προςκζτει αντικείμενα και χαρακτιρεσ ςτο κόςμο του. 

 Θα μετακινεί και κα δθμιουργεί ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ για τουσ χαρακτιρεσ 

του. 

 Θα κατορκϊςει με ςφνκετεσ εντολζσ προγραμματιςμοφ, να δθμιουργιςει το πρϊτο 

του ολοκλθρωμζνο  παιχνίδι. 

 Θα ειςαχκεί ευχάριςτα ςτθν ζννοια του προγραμματιςμοφ. 

 Θα κατανοιςει καλφτερα το μάκθμα των μακθματικϊν που διδάςκετε ςτθν τάξθ, 

Ενότθτα 1θ  "Αρικμοί και πράξεισ", βλζποντασ να εφαρμόηεται και ςτθν πράξθ. 

Προαπαιτοφμενεσ Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ: 

 Να ζχουν διδαχκεί το 1ο παράδειγμα (απλό) ςτο Kodu. 

 Να ζχουν διδαχκεί ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν τθν ενότθτα 1 "Αρικμοί και 

Ρράξεισ". 

 

Διάγραμμα Ροισ 

 Ειςαγωγι 

Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο και τουσ ςκοποφσ του 

μακιματοσ. Εκφωνεί το μακθματικό πρόβλθμα και ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν 

(Brainstorming) ποιά κα είναι τα αντικείμενα που κα ειςάγουν.  

Στθ ςυνζχεια δίνοντασ τθν περιγραφι του παιχνιδιοφ και τθν πλοκι, τουσ ηθτά να 

ανακαλφψουν ποιοί κα είναι οι χαρακτιρεσ του παιχνιδιοφ που κα δθμιουργιςουν και τι 
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ςυμπεριφορά κα πρζπει να ζχει ο κακζνασ. Οι μακθτζσ κρατοφν ςθμειϊςεισ και  

δθμιουργοφν ζνα πλάνο για το  ποιεσ κα είναι οι ενζργειεσ του κάκε χαρακτιρα. 

 χεδίαςθ - Τλοποίθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά να δθμιουργεί από ζναν ζτοιμο κόςμο το παιχνίδι. Οι μακθτζσ 

ζχουν χωριςτεί ςε ομάδεσ 2 ατόμων, ζχουν ανοικτό μπροςτά τουσ το Kodu και προςπακοφν 

παράλλθλα να δθμιουργοφν και αυτοί το ίδιο παράδειγμα. Μζςα από ςυηιτθςθ 

δθμιουργοφν κάκε φορά και μια ενζργεια. 

 Σροποποιοφν ζναν ζτοιμο κόςμο για τισ ανάγκεσ του παιχνιδιοφ. 

Στο παράδειγμα μασ κα χρθςιμοποιιςουμε τον ζτοιμο κόςμο Idyll v07 και κα τον 

τροποποιιςουμε αρκετά (Εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20: Ζτοιμο παράδειγμα για τθν δθμιουργία παιχνιδιοφ 

Αρχικά κα το αποκθκεφςουμε με άλλο όνομα ϊςτε να μθν χάςουμε το αρχικό παράδειγμα. 

Θα το ονομάςουμε 2ο Paradeigma. Στθν περιγραφι κα ορίςουμε το μακθματικό πρόβλθμα 

"Get (2/5+1/10)*10 STARS, 25% of 8 HEARTS, 1,5*4 COINS and find out where your friend 

CYCLE is prisoner in order to free him!!!" γιατί κα μασ διευκολφνει ςτθν υλοποίθςθ του 

παιχνιδιοφ μασ. 

 Διαγράφουν γριγορα αντικείμενα. 

Το DELETE TOOL, το χρθςιμοποιοφμε για να διαγράφουμε γριγορα αντικείμενα. Τα 

διαγράφουμε όλα, αλλά το μόνο που δεν καταφζρνουμε να διαγράψουμε είναι το μονοπάτι 

(Path). Το μονοπάτι για να το διαγράψουμε πρζπει να πάμε ςτθ μπάρα εργαλείων να 

επιλζξουμε το Path tool και με δεξί κλικ να το διαγράψουμε (Εικόνα 21). 
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Εικόνα 21: Οκόνθ διαγραφισ όλων των αντικειμζνων 

 Αλλάηουν τισ ρυκμίςεισ του κόςμου τουσ. 

Ρθγαίνουμε ςτο τελευταίο εικονίδιο Change World Settings και αλλάηουμε κάποιεσ 

ρυκμίςεισ. Αρχικά πθγαίνουμε με τθ ροδζλα του ποντικιοφ ςτο Sky και επιλζγουμε το 

νοφμερο 8 αντί για 9 που ιτα ιδθ ϊςτε το τοπίο μασ να γίνει πιο φωτεινό, ςτθ ςυνζχεια ςτο 

Camera mode και επιλζγουμε Fixed Offset και μετά Set Camera. Με τθ χριςθ του ποντικιοφ 

βρίςκουμε τθν κατάλλθλθ κζςθ και πατάμε Enter. Τζλοσ πθγαίνουμε ςτο Start Game With 

και επιλζγουμε World Description ϊςτε να εμφανίηεται θ περιγραφι του παιχνιδιοφ με τθν 

ζναρξθ του και να παρουςιάηεται το μακθματικό πρόβλθμα το οποίο πρζπει να λυκεί από 

τουσ μακθτζσ. Τρζχοντασ το παιχνίδι (Play Game) κα εμφανίηεται το πρόβλθμα και 

πατϊντασ enter κα μποροφν να ξεκινιςουν το παιχνίδι (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22: Μορφι κόςμου μασ μετά από τισ αλλαγζσ ςτο Change World Settings 
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 Ειςαγωγι αντικειμζνων και χαρακτιρων με βάςθ το ςενάριο του παιχνιδιοφ μασ για 

να είναι και πιο ελκυςτικόσ ο κόςμοσ μασ. 

Θ ειςαγωγι αντικειμζνων και χαρακτιρων γίνεται από το Object Tool με αριςτερό κλικ 

πάνω ςτον κόςμο μασ όπου ανοίγει το παράκυρο με τα αντικείμενα μασ.  

Ειςάγουμε τον χαρακτιρα kodu και cycle. 

Ειςάγουμε αυκαίρετα αςτζρια (Stars), καρδιζσ (Hearts)  και νομίςματα (Coins) και 

αλλάηουμε το χρϊμα τουσ γιατί αυτό κα μασ διευκολφνει αργότερα ςτθν καταμζτρθςι τουσ. 

Τα αςτζρια Stars τα κάνουμε μπλε, τισ καρδιζσ Hearts τισ κάνουμε μωβ και τα νομίςματα 

Coins τα κάνουμε κίτρινα. 

Για να κάνουμε πιο ελκυςτικό τον κόςμο μασ κα ειςάγουμε επιπλζον δζντρα (tree), κάςτρα 

(castle) και ςφννεφα (cloud) και κα αλλάξουμε και το χρϊμα μερικϊν αντικειμζνων π.χ των 

κάςτρων. Το ζνα κα το κάνουμε μαφρο το επόμενο καφζ και το τρίτο πράςινο (Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 23: Ειςαγωγι αντικειμζνων και χαρακτιρων 

 ενάριο Παιχνιδιοφ - υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ 

Εφόςον ζχουμε ειςάγει όλα τα αντικείμενα που χρειαηόμαςτε για το παιχνίδι μασ, πρζπει 

να ςκεφτοφμε και να ςχεδιάςουμε ζνα πλάνο με το τι κζλουμε οι χαρακτιρεσ μασ να 

κάνουν και πωσ κα το προγραμματίςουμε με τισ κατάλλθλεσ εντολζσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά να ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτισ βαςικζσ δομζσ και ζννοιεσ του 

προγραμματιςμοφ, όπωσ τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ, τθ δομι ακολουκίασ, τθ δομι 

επανάλθψθσ, τθ δομι επιλογισ και τθν εμφωλευμζνθ δομι.  

Με βάςθ τισ παρακάτω ενζργειεσ εξθγεί πότε εφαρμόηεται θ κάκε δομι που ανζλυςε. 
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Ο χαρακτιρασ μασ kodu κζλουμε με βάςθ και το μακθματικό πρόβλθμα να μαηζψει 

(2/+1/10)*10 = 5 Stars και να κερδίηει 3 πόντουσ για το κακζνα (μονά), να μαηζψει 25% του 

8 = 2 Hearts και να κερδίηει 2 πόντουσ για τθν κακεμία (ηυγά) και  1,5*4 = 6 Coins και να 

κερδίηει 1 πόντο για το κακζνα (μονά). Σφνολο  να μαηζψει 25 πόντουσ. 

 1θ Περίπτωςθ αν το ςκορ=25 πόντουσ : Θα εμφανιςτεί ζνα μινυμα που κα 

αποκαλφπτει που είναι φυλακιςμζνοσ ο cycle " Congratulations Cycle is behind the 

Black Castle..." και κα πρζπει να πάει να τον ελευκερϊςει και το παιχνίδι τελειϊνει 

επιτυχϊσ. 

 2θ περίπτωςθ αν το ςκορ >25 πόντουσ: Εμφανίηεται μινυμα "Wrong! You should 

get 5 Stars, 2 Hearts , 6 Coins. Try again..."και το παιχνίδι τελειϊνει ανεπιτυχϊσ 

 3θ περίπτωςθ αν ο αρικμόσ των Stars>5,ι των Hearts >2, ι των Coins>6: τότε 

εμφανίηεται πάλι το μινυμα "Wrong! You should get 5 Stars, 2 Hearts , 6 Coins. Try 

again..."και το παιχνίδι τελειϊνει ανεπιτυχϊσ. 

Για να γίνει όμωσ θ μζτρθςθ των αςτεριϊν, των καρδιϊν και των νομιςμάτων και να 

ενθμερϊνεται ο παίκτθσ κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ χρθςιμοποιοφμε και άλλουσ 

πίνακεσ καταγραφισ του ςκορ με διαφορετικό χρϊμα για να γίνεται ο διαχωριςμόσ τουσ. 

Ζτςι καταλιγουμε ςτουσ εξισ πίνακεσ ςκοραρίςματοσ όπου κάκε χρϊμα του πίνακα 

αντιςτοιχεί ςτο χρϊμα των αντικειμζνων που δϊςαμε ςτθν αρχι. 

 Ο κόκκινοσ (Red): Είναι ο γενικόσ πίνακασ ςκοραρίςματοσ, ακροιςτικόσ για όλα 

τα αντικείμενα που μαηεφει ο παίκτθσ. 

 Ο μπλε (Blue): Είναι ο πίνακασ που καταμετρά τα μπλε αςτζρια και για αυτό το 

λόγω τα κάναμε μπλε ζτςι ϊςτε να μθν μπερδευόμαςτε και με τα άλλα 

αντικείμενα. κάκε φορά που ο παίκτθσ μαηεφει ζνα αςτζρι ανεβαίνει 

ακροιςτικά κατά μια μονάδα. 

 Ο μωβ (Purple): Είναι ο πίνακασ που καταμετρά τισ μωβ καρδιζσ, κάκε φορά 

που ο παίκτθσ μαηεφει μια καρδιά ανεβαίνει ακροιςτικά κατά μια μονάδα. 

 Ο κίτρινοσ (Yellow): Είναι ο πίνακασ που καταμετρά τα νομίςματα που μαηεφει ο 

παίκτθσ και ανεβαίνει και αυτόσ ακροιςτικά κατά μια μονάδα. 

 Τλοποίθςθ εναρίου παιχνιδιοφ 

Βιμα 1: Ρρογραμματίηουμε τον χαρακτιρα kodu να κινείται με τα βελάκια γριγορα 

Βιμα 2: Πταν πζφτει πάνω ςε αςτζρι, καρδιά και νόμιςμα να το μαηεφει και αντίςτοιχα να 

κερδίηει 3, 2, 1 πόντουσ αντίςτοιχα. 
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Βιμα 3: Μόλισ μαηζψει 25 πόντουσ εμφάνιςθ μθνφματοσ " Congratulations Cycle is behind 

the Black Castle..." από τθν ενζργεια Say!. Το label το αποκθκεφουμε ςαν Thought Balloon, 

pick line sequentially. 

Βιμα 4: Αν το ςκορ >25 πόντουσ ι αν ο αρικμόσ των Stars>5,ι των Hearts >2, ι των Coins>6 

τότε εμφανίηεται πάλι το μινυμα "Wrong! You should get 5 Stars, 2 Hearts , 6 Coins. Try 

again..."και το παιχνίδι τελειϊνει ανεπιτυχϊσ. Το label τϊρα να είναι Full Screen και όχι ςαν 

Thought Balloon, pick line sequentially όπωσ πριν (Εικόνα 24). 

Βιμα 5: Ρρογραμματίηουμε και το χαρακτιρα Cycle να κάνει κάποιεσ ενζργειεσ, μποροφμε 

να εμφανίςουμε ζνα μινυμα που κα λζει "Thank you!" και να εκφράηει αιςκιματα χαράσ 

με το να βγάηει λουλοφδια (flowers) όταν βλζπει τον φίλο του kodu (Εικόνα 25).  

Βιμα 6: Τζλοσ κα πρζπει να κρφψουμε τον χαρακτιρα cycle πίςω από το μαφρο κάςτρο 

ϊςτε λφνοντασ το γρίφο ςωςτά, ο χαρακτιρασ kodu να τον βρει. 
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Εικόνα 24: φνολο εντολϊν προγραμματιςμοφ του χαρακτιρα kodu ςτο 2ο παράδειγμα 
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Εικόνα 25: φνολο εντολϊν προγραμματιςμοφ δεφτερου χαρακτιρα ςτο 2ο παράδειγμα 

Στο παράδειγμα αυτό ο εκπαιδευτικόσ εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με ςφνκετεσ λογικζσ 

εκφράςεισ / ςυνκικεσ, εντοπιςμό και αντιμετϊπιςθ των οριακϊν τιμϊν ςε ςυνκικεσ 

(ανιςότθτα, ιςότθτα) και τισ βαςικζσ δομζσ του προγραμματιςμοφ. 

Επιπλζον εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με αςκιςεισ από το μάκθμα των Μακθματικϊν. Ο 

διδάςκων μπορεί να αλλάηει το μακθματικό πρόβλθμα ι τισ πράξεισ και να δθμιουργεί νζο 

παιχνίδι. 
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Το παράδειγμα αυτό κα μποροφςε να διδάξει και τθν ενότθτα μακθματικζσ εξιςϊςεισ 

βάηοντασ ζναν άγνωςτο χ που αντιςτοιχεί ςε ζνα αντικείμενο και ζναν χαρακτιρα και το 

παράδειγμα γίνεται αρκετά πιο απλοποιθμζνο. 

 

 Ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ - Αξιολόγθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τθν φλθ που διδάχκθκαν οι μακθτζσ και τονίηει τα ςθμαντικά 

ςθμεία που πρζπει να ςυγκρατιςουν και να ςθμειϊςουν οι μακθτζσ.  

Υποβάλλει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ για να επίλυςθ τυχόν αποριϊν. 

Δίνεται το ατομικό φφλλο εργαςίασ 2 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α) με δραςτθριότθτεσ. 

 Ανακζτει τθν εργαςτθριακι ομαδικι άςκθςθ 2 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). Δίνει οδθγίεσ ςτισ 

ομάδεσ για τθν τροποποίθςθ του υπάρχοντοσ παιχνιδιοφ, αλλάηοντασ κάποιεσ ςυνκικεσ / 

ενζργειεσ, μζςα από ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ. Ο εκπαιδευτικόσ δεν ξεχνά να 

τονίςει πωσ θ αποτφπωςθ παρατθριςεων  ςτο χαρτί κρίνεται αναγκαία, διότι ζνα πλάνο 

εργαςίασ βοθκά ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ άςκθςθσ.  

Τζλοσ, μζςα από το φφλλο εργαςίασ και τθν εργαςτθριακι άςκθςθ αξιολογεί τθν επίδοςθ 

των μακθτϊν του και μπορεί να παρζχει άμεςθ ανατροφοδότθςθ. 

4.1.3 3o Παράδειγμα (Προχωρημζνο) 

Δομζσ προγραμματιςμοφ, προςκικθ και προγραμματιςμόσ χαρακτιρων και αντικειμζνων, 

ςκορ, χρονόμετρο, υγεία, δθμιουργία παραγόμενων (creatable), ςελίδων (pages) και 

μονοπατιοφ (path). 

Περιγραφι του παιχνιδιοφ: Το τρίτο εκπαιδευτικό παιχνίδι αφορά ςτο μάκθμα των ΤΡΕ για 

τθν Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ και ςυγκεκριμζνα τθ διδαςκαλία προγραμματιςμοφ. Θ δθμιουργία 

ενόσ παιχνιδιοφ με τθ  χριςθ τθσ εντολισ When/Do, εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με βαςικζσ 

εντολζσ προγραμματιςμοφ. Θ όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία και το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων, ςυντελοφν ςτο να κατανοιςουν τισ βαςικζσ δομζσ του δομθμζνου 

προγραμματιςμοφ ευχάριςτα και δθμιουργικά. Στο παιχνίδι κα πρζπει μια χελϊνα (turtle) 

να παίρνει pucks (δίςκουσ) και να κερδίηει πόντουσ και να αποφεφγει saucers (πιατάκια). 

κοπόσ του παιχνιδιοφ: Σκοπόσ είναι να αναπτφξει τθν αλγορικμικι ςκζψθ των μακθτϊν. Θ 

χριςθ τθσ εντολισ when/do τουσ εξοικειϊνει με τον προγραμματιςμό και τθν δθμιουργία 

βαςικϊν εντολϊν για να εκτελεςτεί μια ενζργεια. 

Διδακτικοί ςτόχοι: 
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 Να ςυντάςςουν ςφνκετεσ διαδικαςίεσ ςε ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον 

(Ρρογραμματίηω και ελζγχω). 

 Να αναπτφξουν αλγορικμικι ςκζψθ, με ςφνκετεσ λογικζσ εκφράςεισ / 

ςυνκικεσ, εντοπιςμό και αντιμετϊπιςθ των οριακϊν τιμϊν ςε ςυνκικεσ 

(ανιςότθτα, ιςότθτα), εμφωλευμζνεσ δομζσ.  

 Να κατανοιςουν τισ τρείσ βαςικζσ δομζσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ 

(ακολουκίασ, επανάλθψθσ και επιλογισ). 

Ειδικοί ςτόχοι: 

 Μετά τθν δθμιουργία του 3ου παραδείγματοσ ο μακθτισ κα μπορεί να κατανοιςει 

ότι ο υπολογιςτισ εκτελεί τισ οδθγίεσ που του δίνει ο άνκρωποσ. 

 Θα κατανοιςει τισ βαςικζσ δομζσ δομθμζνου προγραμματιςμοφ. 

 Θα δθμιουργεί ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ για τουσ χαρακτιρεσ του. 

 Θα μάκει πϊσ να ειςάγει χρόνο ςτο παιχνίδι του. 

 κα δθμιουργεί ςελίδεσ για τθν καλφτερθ ταξινόμθςθ των εντολϊν του. 

 Θα δθμιουργεί μονοπάτι (path), να κινοφνται ςε αυτό τα αντικείμενα και οι 

χαρακτιρεσ. 

 Θα κατανοιςει τι είναι τα παραγόμενα (creatable) πωσ τα δθμιουργοφμε και που 

ωφελοφν. 

 Θα κατορκϊςει με ςφνκετεσ εντολζσ προγραμματιςμοφ, να δθμιουργιςει το πρϊτο 

του ολοκλθρωμζνο  παιχνίδι. 

Προαπαιτοφμενεσ Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ: 

Να ζχουν διδαχκεί το 1ο παράδειγμα (απλό) και το 2ο παράδειγμα (ςφνκετο) ςτο Kodu. 

 

Διάγραμμα Ροισ 

 Ειςαγωγι 

Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο και τουσ ςκοποφσ του 

μακιματοσ και αναλφει τισ βαςικζσ δομζσ προγραμματιςμοφ. 

Στθ ςυνζχεια, εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τισ ζννοιεσ Creatable, Path, Pages, χρονόμετρο (timer), 

υγεία (health). 
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Creatable: Είναι θ δθμιουργία ομάδων αντικειμζνων ειςάγοντασ μόνο ζνα και δίνοντασ του 

τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ να αναπαράγεται (χωρίσ να χρειάηεται να δθμιουργοφμε πολλά 

αντίγραφα από το ίδιο αντικείμενο). Δθμιουργοφνται αυτόματα από κάποιο άλλο 

αντικείμενο που το ζχουμε ρυκμίςει προγραμματίηοντασ το, να τα αναπαράγει. Αν κζλουμε 

τϊρα να αλλάξουμε κάποια χαρακτθριςτικά των Creatable, μποροφμε εφκολα από τισ 

ρυκμίςεισ του και το πλεονζκτθμα είναι ότι επιτρζπουν ςτο χριςτθ να κάνει τθν αλλαγι μια 

φορά, αντί για πολλζσ φορζσ όπωσ κα ζπρεπε να πράξει εάν δθμιουργοφςαμε απλά 

αντίγραφα του χαρακτιρα.  

Path: Είναι θ δθμιουργία ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ που οριςμζνεσ φορζσ κζλουμε να 

ακολουκοφν τα αντικείμενα ι οι χαρακτιρεσ μασ. Δθμιουργϊντασ από το path tool το 

μονοπάτι μποροφμε να προγραμματίςουμε το αντικείμενο, το χαρακτιρα ι ακόμα και τα 

creatable να κινοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι. 

Pages: Οι ςελίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν καλφτερθ ταξινόμθςθ και ομαδοποίθςθ των 

εντολϊν ενόσ παιχνιδιοφ. Ρολλζσ φορζσ κζλουμε να επιτρζψουμε μια αλλαγι ςτθν 

ςυμπεριφορά ενόσ χαρακτιρα ι ενόσ αντικειμζνου και αυτι θ αλλαγι ενεργοποιείται από 

ζνα ςυμβάν μζςα ςτο παιχνίδι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιοφμε μια άλλθ ςελίδα 

για να δείξουμε αυτι τθν αλλαγι ξεκάκαρα, ϊςτε να μθν μπλζκονται και οι μακθτζσ 

βλζποντασ ζνα μεγάλο αρικμό εντολϊν. Βοθκά ςτθν ταξινόμθςθ και ομαδοποίθςθ εντολϊν 

για να εκτελεςτεί μια ςυγκεκριμζνθ ενζργεια θ οποία μπορεί να είναι οριςτικι ι προςωρινι 

ανάλογα με τον κϊδικα που ζχουμε δθμιουργιςει. 

Timer: Το χρονόμετρο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ τρόπουσ. Για να κακορίςει τθν 

διάρκεια του παιχνιδιοφ, πόςο χρονικό διάςτθμα ζνασ χαρακτιρασ κα ζχει ςυγκεκριμζνα 

ςυναιςκιματα κ.α.. Το χρονόμετρο μασ διευκολφνει και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

ςελίδων, ςτθν οποία ο κϊδικασ ςυμπεριφοράσ για ζναν χαρακτιρα υποχρεοφται να ζχει μια 

χρονικι διάρκεια. 

Health: Με τθν υγεία μποροφμε να δϊςουμε πλθροφορίεσ ςτο παίκτθ για τον χαρακτιρα 

του όπωσ επίςθσ και για τουσ άλλουσ χαρακτιρεσ του παιχνιδιοφ. Για παράδειγμα, όταν θ 

υγεία ενόσ χαρακτιρα πζςει κάτω από ζνα όριο κα μποροφςε να αλλάηει θ ςυμπεριφορά 

του ςτο παιχνίδι. Θ υγεία ενόσ χαρακτιρα μπορεί επίςθσ να ρυκμιςτεί ςε ςφγκριςθ με τθν 

υγεία ενόσ άλλου χαρακτιρα ι να τερματίηει το παιχνίδι. 

 χεδίαςθ - Τλοποίθςθ 
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Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά να δθμιουργεί από ζναν ζτοιμο κόςμο το παιχνίδι. Οι μακθτζσ 

ζχουν χωριςτεί ςε ομάδεσ 2 ατόμων και προςπακοφν παράλλθλα να δθμιουργοφν και αυτοί 

το ίδιο παράδειγμα. Μζςα από ςυηιτθςθ δθμιουργοφν κάκε φορά και μια ενζργεια. 

Στθ ςυνζχεια ςφμφωνα με τθν προχπάρχουςα γνϊςθ που ζχουν από τα προθγοφμενα 

παραδείγματα, δίνοντασ τθν περιγραφι του παιχνιδιοφ και τθν πλοκι, τουσ ηθτά να 

ανακαλφψουν ποιοι κα είναι οι χαρακτιρεσ του παιχνιδιοφ που κα δθμιουργιςουν και τι 

ςυμπεριφορά κα πρζπει να ζχει ο κακζνασ. Οι μακθτζσ κρατοφν ςθμειϊςεισ και  

δθμιουργοφν ζνα πλάνο για το  ποιεσ κα είναι οι ενζργειεσ του κάκε χαρακτιρα.  

 Μακαίνουν πωσ να τροποποιοφν ζναν ζτοιμο κόςμο για τισ ανάγκεσ του παιχνιδιοφ. 

Στο παράδειγμα μασ κα χρθςιμοποιιςουμε τον ζτοιμο κόςμο Shooting Fish και κα τον 

τροποποιιςουμε αρκετά (Εικόνα 26). 

 

Εικόνα 26: Ζτοιμοσ κόςμοσ Shooting Fish για το 3ο παράδειγμα 

Ο διδάςκων ανακζτει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να τροποποιιςουν ταυτόχρονα με εκείνον 

τον ςυγκεκριμζνο κόςμο (Εικόνα 27) και να κάνουν τισ κατάλλθλεσ αλλαγζσ ςτισ ρυκμίςεισ 

του ςφμφωνα με τθν προχπάρχουςα γνϊςθ που ζχουν. 
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Εικόνα 27: Μορφοποίθςθ του κόςμου 

 Δθμιουργοφν μονοπάτι (path) και παραγόμενα (creatable) 

Επόμενο βιμα είναι να δείξουμε πωσ ορίηουμε ζνα αντικείμενο ςαν CREATABLE.  Για να 

μετατρζψουμε τα αντικείμενα Puck και Saucer ςε creatable, επιλζγουμε το αντικείμενο και 

με δεξί κλικ πάμε Change settings. Εκεί αρχικά βρίςκουμε τθν επιλογι Creatable και τθν 

ενεργοποιοφμε, ζτςι ϊςτε το πράςινο κουμπί ςτο πλάι αριςτερά να είναι φωτεινό 

(αναμμζνο). Επίςθσ για να διευκολυνκοφμε ςτο παιχνίδι μασ κζλουμε να κινοφνται αργά 

και να μθν ζχω μεγάλο αρικμό παραγόμενων αντικειμζνων ςτο παιχνίδι μου. Οπότε 

πθγαίνω και ςτα 2 αντικείμενα ςτισ ρυκμίςεισ, 

1. Forward Speed Multiplier: το κάνω 0,2 ςτo Puck και 0,1 ςτο Saucer αντίςτοιχα. 

2. Forward Acceleration Multiplier: Το κάνω ομοίωσ με το από πάνω 

3. Max Created: Το κάνω 5 και ςτα 2 αντικείμενα, ϊςτε ο μζγιςτοσ αρικμόσ και από τα 

2 αντικείμενα που κα υπάρχουν ταυτόχρονα ςτο παιχνίδι μου κα είναι 5 από το 

κακζνα. 

4. Size Scale: Το μζγεκόσ τουσ το κάνω 0,5 για το Puck και 1,0 για το Saucer αντίςτοιχα. 

Τζλοσ επιλζγοντασ το κάκε αντικείμενο ξεχωριςτά κάκε φορά του αλλάηω το φψοσ με δεξί 

κλικ και επιλζγοντασ Change Height, για το Puck το φψοσ το ορίηω 0,10 και για το Saucer 

1,02 αντίςτοιχα (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 28: Οκόνθ ρυκμίςεων και δθμιουργίασ παραγόμενων αντικειμζνων (Creatable) 

Στθ ςυνζχεια κα προγραμματίςουμε το Pushpad να αναπαράγει τα Creatable μασ δθλαδι 

τα Pucks και τα Saucers.  

Εφόςον ζχουμε ρυκμίςει τα Pucks και τα Saucers να είναι Creatable όταν πθγαίνουμε να 

προγραμματίςουμε το Pushpad εμφανίηεται άλλο ζνα πεδίο που λζγεται Creatable (Εικόνα 

29) και ζτςι μπορεί να επιλζξει κάποιοσ να ρυκμίςει τθν ςυμπεριφορά των Creatable και να 

τα ειςάγει ςτισ εντολζσ προγραμματιςμοφ. 
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Εικόνα 29: Προγραμματιςμόσ των παραγόμενων αντικειμζνων (Creatable) 

Θζλουμε το Pushpad να παράγει κάκε ζνα δευτερόλεπτο ζνα Puck και κάκε 2 δευτερόλεπτα 

ζνα Saucer (Εικόνα 30). 

 

Εικόνα 30: Εντολζσ προγραμματιςμοφ αντικειμζνου αναπαραγωγισ των creatable 

Ρολφ βαςικό είναι να προγραμματίςουμε τα creatable puck και saucer να κινοφνται ςτο 

μονοπάτι (path), ειδάλλωσ κα παράγονται από το pushpad και δεν κα μετακινοφνται, κα 

είναι ςτάςιμα δίπλα του μαηεμζνα (Εικόνα 31). 
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Εικόνα 31: Κίνθςθ των παραγόμενων αντικειμζνων (creatable) ςτο μονοπάτι (path) 

 ενάριο Παιχνιδιοφ - υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ 

Σε επόμενθ φάςθ πρζπει να ςκεφτοφμε το ςενάριο του παιχνιδιοφ μασ δθλαδι τι κζλουμε 

να δθμιουργιςουμε με αυτό. Σκοπόσ μασ είναι να ειςάγουμε ζναν χαρακτιρα π.χ. τθν 

χελϊνα (turtle) και να τθν προγραμματίςουμε: 

1. Να παίρνει τα pucks και να κερδίηει πόντουσ 

2. Να αποφεφγει τα saucers  γιατί τθσ μειϊνουν τθν υγεία και τερματίηει κάποια 

ςτιγμι το παιχνίδι 

3. Να κινείται με τα βελάκια γριγορα μζςα ςτο περιβάλλον του παιχνιδιοφ 

4. Να ειςάγουμε ςκορ 

5. Να ειςάγουμε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα και μζγιςτο αρικμό ςκορ που πρζπει 

να πετφχει μζςα ςε αυτό το διάςτθμα ϊςτε να δυςκολζψουμε το παιχνίδι. 

Εξθγεί ο διδάςκων τθν δομι ακολουκίασ που είναι μια από τισ βαςικζσ δομζσ του 

δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Στθν ακολουκιακι δομι εκτελοφμε τισ εντολζσ με τθν ςειρά 

που εμφανίηονται ςτο πρόγραμμα. 

 Τλοποίθςθ εναρίου παιχνιδιοφ 

Κατόπιν ξεκινάμε να τθν προγραμματίηουμε τθν χελϊνα να εκτελεί ενζργειεσ που 

επικυμοφμε, οι μακθτζσ καταγράφουν αρχικά τισ εντολζσ ςτο χαρτί. 

1. Να κινείται θ χελϊνα πολφ γριγορα 

2. Πταν θ χελϊνα πζφτει πάνω ςε ζνα puck να το τρϊει 
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3. Να κερδίηει 10 πόντουσ 

4. Πταν κα πζφτει πάνω ςτο saucer να του μειϊνει τθσ χελϊνασ τθν υγεία κατά 10 

πόντουσ 

5. Πταν θ υγεία γίνει 00 πόντουσ να τελειϊνει το παιχνίδι 

6. Πταν ο χρόνοσ γίνει 60 δευτερόλεπτα να τελειϊνει το παιχνίδι 

7. Πταν το ςκορ είναι 200 πόντοι να νικά. 

Θ δομι επανάλθψθσ είναι θ δεφτερθ βαςικι δομι του δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Το 

ςθμείο που ειςάγεται ςκορ κάκε φορά που μαηεφει ζνα puck είναι το ςθμείο που εξθγεί 

ςτουσ μακθτζσ τθν δομι επανάλθψθσ. Το ςκορ αυξάνεται μζχρι τουσ 200 πόντουσ ςταδιακά 

ανά 10 πόντουσ.  

Στθ ςυνζχεια τισ μεταφζρουν ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον του Kodu και ελζγχουν αν 

εκτελείται ςωςτά το παιχνίδι ςφμφωνα με αυτζσ τισ εντολζσ που ζχουν δϊςει (Εικόνα 32). 

 

Εικόνα 32: Εντολζσ προγραμματιςμοφ 3ου παραδείγματοσ 
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Αν δοφμε το παραπάνω Εικόνα ςε κάποιο ςθμείο που θ χελϊνα παίρνει τα pucks υπάρχει θ 

ςυνκικθ switch page 2. Θ χριςθ των pages βοθκά ςτθν κατθγοριοποίθςθ ι ςτθν 

ομαδοποίθςθ των εντολϊν για τθν καλφτερθ διαχείριςθ του προγράμματοσ. Πταν το 

πλικοσ εντολϊν μεγαλϊνει για να μθν χανόμαςτε μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε και άλλεσ 

pages. Το μόνο που πρζπει να κυμόμαςτε είναι ςτο Do να βάηουμε switch page1 (κάποιο 

νοφμερο page). Στο page2  μποροφμε να δθλϊςουμε και άλλεσ ενζργειεσ ςτθ χελϊνα ζτςι 

ϊςτε να κάνουμε πιο ελκυςτικό για μικρά παιδιά το παιχνίδι. Από τισ εντολζσ  του ςχιματοσ 

βλζπουμε ότι όταν παίρνει ζνα puck κερδίηει 10 πόντουσ, και λάμπει με κίτρινο χρϊμα.  

Θ δομι επιλογισ που είναι θ τρίτθ βαςικι δομι του δομθμζνου προγραμματιςμοφ 

εφαρμόηεται ςτο ςθμείο που ελζγχεται θ τιμι του ςκορ. 

Πταν το ςκορ είναι <100 πόντουσ κζλουμε να εκφράηει αςτζρια και όταν το ςκορ είναι >100 

πόντουσ να εκφράηει καρδιζσ. Τζλοσ να γυρνάει ςτθν page 1 και να ςυνεχίηουν οι ενζργειεσ 

παρακάτω που ζχουμε δϊςει (Εικόνα 33). 

 

Εικόνα 33: Οκόνθ δθμιουργίασ ςελίδασ  (page) 

Βιμα βιμα εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ αναλφουν τισ ενζργειεσ - ςυνκικεσ,  λφνει απορίεσ 

που τυχόν προκφπτουν, αποςαφθνίηει και απλοποιεί περίπλοκεσ διαδικαςίεσ. 

Εξθγεί ςε ποιά ςθμεία ζχουμε δομι ακολουκίασ , επανάλθψθσ και επιλογισ. 

Στο παράδειγμα αυτό ο εκπαιδευτικόσ εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με ςφνκετεσ λογικζσ 

εκφράςεισ / ςυνκικεσ, εντοπιςμό και αντιμετϊπιςθ των οριακϊν τιμϊν ςε ςυνκικεσ 

(ανιςότθτα, ιςότθτα), εμφωλευμζνεσ δομζσ για το μάκθμα του προγραμματιςμοφ. 
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 Ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ - Αξιολόγθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τθν φλθ που διδάχκθκαν οι μακθτζσ και τονίηει τα ςθμαντικά 

ςθμεία και τισ βαςικζσ δομζσ του προγραμματιςμοφ που πρζπει να ςυγκρατιςουν και να 

ςθμειϊςουν οι μακθτζσ.  

Υποβάλλει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ για να επίλυςθ τυχόν αποριϊν. 

Δίνεται το ατομικό φφλλο εργαςίασ 3 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α) με δραςτθριότθτεσ και ζνα 

Ομαδικό φφλλο εργαςίασ 4 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

Ανακζτει τθν εργαςτθριακι ομαδικι άςκθςθ 3 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). Με τθν υλοποίθςθ τθσ 

άςκθςθσ τουσ γίνεται διαμοιραςμόσ τθσ από κάκε ομάδα και  μια ανταλλαγι απόψεων 

μεταξφ των ομάδων. 

Από τα φφλλα εργαςίασ και τθν εργαςτθριακι άςκθςθ αξιολογεί αν επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι 

του. Επιπλζον αξιολογεί τθν επίδοςθ των μακθτϊν του και μπορεί να παρζχει άμεςθ 

ανατροφοδότθςθ.  

Τζλοσ ο διδάςκων ορίηει ομάδεσ αδερφάκια όπου θ μια ομάδα κα αξιολογιςει τθν 

εργαςτθριακι άςκθςθ τθσ άλλθσ. Οι μακθτζσ ανταλλάςουν απόψεισ και ιδζεσ,  αυτο-

αξιολογοφνται και αξιολογοφν και τθν άςκθςθ των ςυμμακθτϊν τουσ (peer assessment). 

Σφμφωνα, με τα παραπάνω παιχνίδια που περιγράψαμε, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να το 

χρθςιμοποιιςει ςτθν διδαςκαλία του με τροποποιιςεισ και παραμετροποιιςεισ, ϊςτε να 

ςυνάδει με τισ ανάγκεσ του μακιματοσ του. 
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5 Δθμιουργία ιςτότοπου για τθν υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν 

ςτθν αξιοποίθςθ του Εργαλείου Kodu       

5.1 Δθμιουργία Ιςτότοπου και θ εκπαιδευτικι του αξία 

Το διαδίκτυο ςιμερα γνωρίηει μεγάλθ άνκθςθ και χρθςιμοποιείται από τισ  πιο μικρζσ 

θλικίεσ μζχρι τισ μεγαλφτερεσ, ωσ μζςο επικοινωνίασ και μάκθςθσ. Αποτελεί το κφριο μζςο 

μετάδοςθσ πλθροφοριϊν από όπου αντλείται ποικίλθ και επίκαιρθ γνϊςθ και δεν αφινει 

ανεπθρζαςτο τον τομζα τθσ παιδείασ. H δθμιουργία ενόσ δικτυακοφ τόπου που 

απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ αλλά και μακθτζσ, μπορεί να αποτελζςει μια ςθμαντικι 

πθγι πλθροφοριϊν, μζςο επικοινωνίασ και μζςο ζκφραςθσ.  

Αποτελεί πθγι πλθροφοριϊν για τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι μποροφν να αναηθτιςουν 

πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο, για ζνα μακθςιακό αντικείμενο και να βρουν ςχζδια 

μακιματοσ και ψθφιακό υλικό, να διαμοιράηονται υλικό με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ.  

Αποτελεί μζςο επικοινωνίασ, εφόςον μποροφν να επικοινωνοφν και να ανταλλάςουν 

μθνφματα και απόψεισ πάνω ςε ζνα εκπαιδευτικό ηιτθμα. Θ επικοινωνία επιτυγχάνεται 

είτε: 

 αςφγχρονα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), ι μζςω του χϊρου 

ςυηθτιςεων (Forum), που μπορεί να διακζτει ο ιςτότοποσ και  

 ςφγχρονα εάν διακζτει κάποια πλατφόρμα ςφγχρονθσ επικοινωνίασ όπωσ 

ςυνομιλία με κείμενο (chat), ι άμεςα μθνφματα (instant messaging). 

Αποτελεί μζςο ζκφραςθσ για το γεγονόσ ότι κακζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

δθμιουργιςει εφκολα τθν προςωπικι του ιςτοςελίδα και να εκφράςει, προςωπικζσ του 

εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ και απόψεισ πάνω ςε εκπαιδευτικά ηθτιματα που μποροφν να 

ενεργοποιιςουν και τθν υπόλοιπθ εκπαιδευτικι κοινότθτα να πράξει κάτι αντίςτοιχο.  

Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και θ προβολι τουσ προσ τθν 

υπόλοιπθ κοινότθτα πολφ εφκολα και άμεςα. 

Το διαδίκτυο ζχει πολλά να προςφζρει προσ όφελοσ, των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

Οι ιςτοςελίδεσ είναι ςφγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, θ καταςκευι τουσ γίνεται εφκολα 

χωρίσ ειδικζσ γνϊςεισ πλθροφορικισ και μποροφν να αξιοποιθκοφν ποικιλοτρόπωσ ςτθν 
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εκπαίδευςθ. Ο εκπαιδευτικόσ με τθν προςωπικι του ιςτοςελίδα μπορεί να δθμοςιεφςει 

υλικό, ανάλογα και με τθν ειδικότθτα του, όπωσ: 

 Εκπαιδευτικά ςενάρια 

 Σχζδια μακιματοσ 

 Δραςτθριότθτεσ  και Αςκιςεισ 

 Διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ 

 Χριςιμεσ ςυνδζςεισ 

 Επιςτθμονικά άρκρα 

 Επιπλζον εκπαιδευτικό ψθφιακό υλικό που μπορεί να ζχει χρθςιμοποιιςει 

 Διαγωνίςματα και τεςτ που ζχει χρθςιμοποιιςει 

 ουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ και ερωτθματολόγια 

 Ραραδείγματα εργαςιϊν που ζχουν δθμιουργιςει οι μακθτζσ 

 Και τζλοσ οτιδιποτε άλλο κεωρεί ότι μπορεί να βοθκιςει άλλουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςτθν διδαςκαλία τουσ. 

Ζνασ ιςτότοποσ  παρζχει ςυνδζςμουσ ςε ςχετικοφσ πόρουσ, υποςτθρικτικά εργαλεία και 

υλικό για τουσ χριςτεσ του, χριςιμεσ υπερςυνδζςεισ και δυνατότθτα για ενςωμάτωςθ Web 

2.0 εφαρμογϊν όπωσ ζνα ιςτολόγιο (blog), χϊρουσ ςυηθτιςεων (forum), διαμοιραςμό 

αρχείων (flikr). Ραρουςιάηεται ζντονθ θ ανάγκθ για τθ δθμιουργία χϊρων ςυνεργαςίασ, 

παραγωγισ και ςυνειςφοράσ, εργαλείων που επιτρζπουν τθ ςυνεργατικι ςχεδίαςθ, 

ανάπτυξθ και διανομι εκπαιδευτικοφ ψθφιακοφ υλικοφ. 

Για τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, δθμιουργικθκε ζνασ ιςτότοποσ ςτα πλαίςια τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ. Υπάρχουν πολλζσ πθγζσ, ιςτότοποι και online κοινότθτεσ με πολλά 

παιχνίδια, ςε ιςτοςελίδεσ του εξωτερικοφ. Ζτςι λοιπόν δόκθκε θ ευκαιρία να δθμιουργθκεί 

και ζνασ ιςτότοποσ ςτα Ελλθνικά που κα παρζχει υποςτιριξθ και επιμορφωτικό υλικό ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Ο ιςτότοποσ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ πλθροφορικισ που 

βρίςκονται ςτθν πρωτοβάκμια και ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, αλλά και ςε όςουσ 

εκπαιδευτικοφσ τουσ ενδιαφζρει να αςχολθκοφν με το εργαλείο οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

Kodu. 
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5.2 Δομι Ιςτότοπου 

To Weebly (http://www.weebly.com/) είναι ζνασ από τουσ πιο εφκολουσ   και πιο όμορφουσ 

τρόπουσ να ςτιςετε ζνα απλό site ςε δευτερόλεπτα. Χρθςιμοποιεί τεχνολογίεσ Ajax και 

διακζτει ζνα απλοφςτατο περιβάλλον εργαςίασ που κάνει τθ δθμιουργία ςελίδων παιχνίδι. 

To Weebly χρθςιμοποιεί τθν τεχνικι του "drag'n'drop" κατά τθν επεξεργαςία ςελίδων, ενϊ 

διακζτει ακόμα και κάδο ανακφκλωςθσ για τισ ςελίδεσ που διαγράφετε. 

Στοιχεία όπωσ κείμενο, εικόνεσ, ιχοι και βίντεο μποροφν να ειςαχκοφν με μερικά κλικ ςτθ 

ςελίδα ςασ. Μπορείτε ακόμα να προςκζςετε ςτοιχεία όπωσ Blog, Forum, Flickr badges, 

χάρτεσ και RSS readers, απευκείασ και χωρίσ επιπλζον τεχνικζσ γνϊςεισ. Το Weebly διακζτει 

μια ποικιλία όμορφων κεμάτων για το site ςασ, ενϊ ςασ δίνει τθν ευκαιρία είτε να το 

δθμοςιεφςετε ςτο χϊρο του *yoursite.weebly.com+ είτε να το αποκθκεφςετε ςε 

ςυμπιεςμζνθ μορφι για να το δθμοςιεφςετε ςτο δικό ςασ χϊρο.  

Μετά τθν εγγραφι ςτθν υπθρεςία, επιλζξτε το κουμπί “Create Site” και ξεκινιςτε να 

ςυγκεντρϊνεται τα ςτοιχεία που κα αποτελοφν τθν ςελίδα ςασ. Ειςάγετε τον τίτλο του site 

που κα δθμιουργθκεί και πατιςτε “Ρροςκικθ ιςτοςελίδασ”. Στο επόμενο βιμα εμφανίηεται 

το κφριο παράκυρο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο δθμιουργείτε τισ ςελίδεσ που κα αποτελοφν 

των ιςτοχϊρο ςασ , επιλζγετε πρότυπο που ςασ αρζςει, δθλϊνεται τισ ιδιότθτεσ των 

διαφόρων ςτοιχείων, κλπ. 

Κάκε ιςτότοποσ μπορεί να αποτελείται από μία ι περιςςότερεσ ςελίδεσ, οι οποίεσ μπορεί 

να περιζχουν ςτοιχεία, όπωσ κείμενο, φωτογραφίεσ, βίντεο, χάρτεσ, διαφθμίςεισ και άλλα. 

Οι ςελίδεσ εμφανίηονται προσ τα αριςτερά και μπορεί να γίνει αναδιάταξθ απλά ςφροντασ 

τισ ςελίδεσ πάνω ι κάτω. Μζςα ςτο site, μπορείτε να μετακινιςετε τα ςτοιχεία ςε 

οποιοδιποτε μζροσ των ςελίδων. Για να δείτε τθν δουλειά ςασ μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε τθν επιλογι “Ρροεπιςκόπθςθ WebSite”. Εάν κελιςετε να ςβιςετε κάτι 

που ζχετε τοποκετιςει μζςα ςε μια ςελίδα, π.χ μια εικόνα απλά ςφρετε τθν ςτο καλάκι με 

τα άχρθςτα αρχεία. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ιςτοςελίδα ςασ, μπορείτε να εξάγετε το site ςε 

ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο με μορφι Zip, προκειμζνου να το μεταφζρετε ςτο δικό ςασ server 

που κα φιλοξενθκεί. Ο ιςτοτοπόσ μασ φιλοξενείται ςτο ςφνδεςμο,  

(http://koduclass.weebly.com/) (Εικόνα 34). 

 

http://www.weebly.com/
http://koduclass.weebly.com/
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Εικόνα 34: Ιςτότοποσ για τθν υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν 

Θ οργάνωςθ τθσ ιςτοςελίδασ είναι ιεραρχικι (Σχιμα 1), κακϊσ είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ και 

αποδοτικι μζκοδοσ ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ δικτυακϊν τόπων, μιασ και επιτρζπει τθν 

άμεςθ πρόςβαςθ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του δικτυακοφ τόπου (Δουλθγζρθσ κ.ά., ςελ 105).  
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χιμα 1: Οργάνωςη δομήσ Ιςτοτόπου 

Στθν πάνω μεριά του Ιςτότοπου εμφανίηεται πάντα το μενοφ επιλογϊν. Από τθν αρχικι 

ςελίδα μποροφμε να περιθγθκοφμε και ςτισ υπόλοιπεσ ιςτοςελίδεσ ανεξαρτιτου ςειράσ. 

Ζτςι παρζχεται θ δυνατότθτα από οποιοδιποτε ςθμείο του δικτυακοφ τόπου να 

πλοθγθκοφμε ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο του, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ αρχικισ 

ςελίδασ. Το περιεχόμενο κάκε ςελίδασ περιζχει εκπαιδευτικό υλικό και πλθροφορίεσ 

χριςιμεσ για το Kodu. Ασ δοφμε αναλυτικά τι περιζχει κάκε ιςτοςελίδα ξεχωριςτά από 

πλευράσ περιεχομζνου. 

Αρχικι ςελίδα: Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ για το τί είναι το εργαλείο Kodu και τί 

δυνατότθτεσ ζχει, κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά του που το κάνουν ελκυςτικό για τθν 

εφαρμογι του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ, ζχουν αναρτθκεί και κάποιεσ 

ενδεικτικζσ και χαρακτθριςτικζσ φωτογραφίεσ του εργαλείου ζτςι ϊςτε να κινιςει το 

ενδιαφζρον του χριςτθ και ζνα βίντεο ενςωματωμζνο από το youtube το οποίο αφορά 

ςτθν δθμιουργία του πρϊτου παιχνιδιοφ ενόσ αρχάριου χριςτθ. Τζλοσ, περιλαμβάνει και 

μια δθμοςκόπθςθ που αφορά ςτθν άποψθ των εκπαιδευτικϊν, κατά πόςο τουσ βοικθςε το 

εργαλείο Kodu ςτθν διδαςκαλία προγραμματιςμοφ, ζτςι ϊςτε να δοκεί μια 

ανατροφοδότθςθ για τυχόν τροποποιιςεισ και βελτιϊςεισ του ιςτότοπου. 

Εκπαιδευτικό Τλικό: Είναι θ ςθμαντικότερθ ιςτοςελίδα του ιςτότοπου, διότι περιζχει όλο 

το εκπαιδευτικό ψθφιακό υλικό και πλθροφορίεσ για τθν διδαςκαλία προγραμματιςμοφ με 

το εργαλείο Kodu. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει μια ενδεικτικι παρουςίαςθ για το Kodu, 

ζνα εγχειρίδιο χριςθσ για τουσ αρχάριουσ χριςτεσ και παραδείγματα εκπαιδευτικϊν 

παιχνιδιϊν με ςταδιακι αφξθςθ του βακμοφ δυςκολίασ ιδανικά για αρχάριουσ χριςτεσ και 

Αρχικι Σελίδα 

Χριςιμεσ 
Συνδζςεισ 

Επικοινωνία Forum Εκπαιδευτικό 
Υλικό 

Εργαςίεσ 
Μακθτϊν 

Blog 
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για διδαςκαλία ςτθν τάξθ. Τα Video tutorials παρζχονται ϊςτε να βοθκιςουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να δθμιουργιςουν τα παιχνίδια από τθν αρχι, με αναλυτικά βιματα και 

τρόποι αξιολόγθςθσ τθσ όλθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ και 

τα ερωτθματολόγια που μποροφν να ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ για να ζχουν μια 

ανατροφοδότθςθ οι εκπαιδευτικοί πωσ φάνθκε ςτουσ μακθτζσ θ όλθ διαδικαςία. 

Εργαςίεσ Μακθτϊν: Σε αυτι τθν ιςτοςελίδα οι χριςτεσ μποροφν να μεταφορτϊςουν τα 

αρχεία παιχνιδιϊν που ζχουν φτιάξει κακϊσ να τα περιγράψουν. Επίςθσ ςε αυτό το ςθμείο 

αναρτϊνται και οι εργαςίεσ των μακθτϊν που υλοποίθςαν ςτθν τάξθ ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ, από όπου μπορεί να τα κατεβάςει οποιοςδιποτε χριςτθσ. 

Blog:  Ζχει δθμιουργθκεί ζνα ιςτολόγιο (Blog) για τουσ χριςτεσ του Kodu. Εδϊ μπορεί 

κάποιοσ να αναρτιςει  κάποια ανακοίνωςθ ςχετικά με το kodu, και να ςχολιάςει υπάρχον 

δθμοςιεφςεισ. 

Forum: Για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του ιςτότοπου ζχει δθμιουργθκεί και ζνασ χϊροσ 

ςυηθτιςεων (Forum), όπου κάκε εκπαιδευτικόσ που κζλει να αςχολθκεί με το Kodu μπορεί 

να εκφράςει τθν άποψθ του για το Kodu ςτο πεδίο "ςυηιτθςθ"  και να εκφράςει τισ απορίεσ 

του ςτο πεδίο "απορίεσ" . Επίςθσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα νζο κζμα ςυηθτιςεων που 

μπορεί να αφορά και άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανταλλαγισ 

απόψεων να δοκοφν απαντιςεισ ςτα ερωτιματά του. 

Επικοινωνία: Σε αυτι τθν ιςτοςελίδα δίνεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω e-mail, ϊςτε 

εάν κάποιοσ κελιςει προςωπικι επικοινωνία ι κελιςει αποςτολι κάποιου αρχείου, μπορεί 

να ςυμπλθρϊςει τθν φόρμα επικοινωνίασ. 

Χριςιμεσ υνδζςεισ: Σε αυτό το ςθμείο του ιςτότοπου, βρίςκονται ςυνδζςεισ (links), 

ςχετικά με το Kodu, τα οποία είναι πολφ χριςιμα εάν κάποιοσ αναηθτιςει πθγζσ, 

πλθροφορίεσ και κοινότθτεσ που αφοροφν το εργαλείο. 

 

5.3 Οφζλθ από τθ δθμιουργία του Ιςτότοπου για το εργαλείο Kodu 

Τα οφζλθ από τθν δθμιουργία του ιςτότοπου για το Kodu είναι τα εξισ: 

 Δθμιουργικθκε ζνασ ψθφιακόσ χϊροσ μάκθςθσ, επικοινωνίασ  και πλθροφόρθςθσ, 

κακθμερινό βοικθμα ςτο διδακτικό ζργο του εκπαιδευτικοφ, για τθν υλοποίθςθ 

του οποίου απαιτοφνται μόνο ειςαγωγικζσ γνϊςεισ πλθροφορικισ και το 

οικονομικό κόςτοσ είναι μθδενικό. 
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 Το εκπαιδευτικό υλικό οργανϊκθκε και δθμοςιεφτθκε, ζτςι ϊςτε να είναι εφκολα 

προςβάςιμο για τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςε οποιονδιποτε κζλει να αςχολθκεί με 

το εργαλείο kodu. Επίςθσ, μποροφν να αναηθτιςουν και να βρουν εκτόσ από το 

εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδιο χριςθσ, video tutorials, δραςτθριότθτεσ, άρκρα και 

ζρευνα άλλων μελετϊν, ςυνδζςμουσ προσ άλλεσ ιςτοςελίδεσ και πθγζσ. Τζλοσ, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βιμα για να δθμοςιεφςουν τισ ςχολικζσ εργαςίεσ των 

μακθτϊν ςχετικά με το Kodu. 

 Ειςάγει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε Web 2.0 εφαρμογζσ όπωσ το blog, το Forum 

διαμοιραςμό αρχείων, τα οποία είναι το μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ και κα πρζπει να 

εξοικειϊνονται με τισ νζεσ αυτζσ Web 2.0 εφαρμογζσ. 

 Θ δθμιουργία ενόσ Ιςτολογίου (Blog) παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιματα ςτθν 

εκπαίδευςθ. Οι καταχωριςεισ (οι ιςτολόγοι - bloggers τισ λζνε αναρτιςεισ – posts) 

ςε ζνα Blog ςχεδόν πάντα παρουςιάηονται κατά χρονολογικι ςειρά, με τισ πιο 

πρόςφατεσ προςκικεσ να παρουςιάηονται πρϊτεσ. Τα blogs ςυνδζονται με άλλουσ 

ιςτότοπουσ και άλλα blogs, και πολλά επιτρζπουν ςτουσ αναγνϊςτεσ να ςχολιάςουν 

τθν αρχικι κζςθ του ςυγγραφζα, ενιςχφοντασ με αυτόν τον τρόπο τισ ςυηθτιςεισ 

και τισ ανταλλαγζσ απόψεων μεταξφ του ςυγγραφζα και των αναγνωςτϊν. Κατά 

ςυνζπεια με τθν δθμιουργία ενόσ ιςτολογίου - κοινότθτασ  ςτον ιςτοτοπό μασ 

κατορκϊνουμε να δθμιουργιςουμε μια αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν, να παρζχουμε βοικεια ςτουσ μακθτζσ και υποςτιριξθ τθσ 

διδαςκαλίασ, να εκφράηεται μια προςωπικι άποψθ, να αποτελεί δθμόςια προβολι 

μιασ ςυλλογικισ δουλείασ και ςθμείο ςυνάντθςθσ απόψεων. 

 Θ δθμιουργία Forum όπου οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί μποροφν να 

επικοινωνοφν για οτιδιποτε ςχετικό με το Kodu, να εκφράςουν μια προςωπικι 

τουσ άποψθ, μια απορία, μια καινοτομία που μπορεί να ςκζφτθκαν ι να βρικαν 

ςτο διαδίκτυο και κα ικελαν να τθ μοιραςτοφν. Συηθτοφν κζματα που αφοροφν το 

μάκθμα και τθν διδαςκαλία με το kodu και προςφζρει χρόνο για τθν ςφνκεςθ 

ερωτιςεων και απαντιςεων με αποτζλεςμα να διαχειρίηεται ςωςτά ςυηθτιςεισ 

ανάμεςα ςε πολλοφσ χριςτεσ. 
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6 Μελζτθ περίπτωςθσ ςτθν τϋ τάξθ δθμοτικοφ 

6.1 Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ μελζτθ τθσ εφαρμογισ του Kodu ςτθν ςχολικι τάξθ ςε 

μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ δθμοτικοφ. Ρραγματοποιείται, θ δθμιουργία μιασ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ με δραςτθριότθτεσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ, το οποίο εφαρμόηεται ςτουσ 

μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ και ςυλλζγονται δεδομζνα από τθν αξιοποίθςθ του. Στόχοσ μασ είναι 

να δοφμε πωσ με το Kodu μποροφν εφκολα οι μακθτζσ να δθμιουργιςουν το δικό τουσ 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, να ζρκουν ςε μια πρϊτθ επαφι με τον προγραμματιςμό, να 

αναπτφξουν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ, να μπορζςουν να επιλφουν προβλιματα και 

να αποκτιςουν δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ. Στθν ςυνζχεια αξιολογείται θ όλθ 

διαδικαςία και παρατίκενται τα ευριματα τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ και τα αποτελζςματα 

που προκφπτουν από τθν αξιολόγθςι τουσ. 

 

6.2 Οριςμόσ τθσ Μελζτθ περίπτωςθσ 

Θ μεκοδολογία εκπαιδευτικισ ζρευνασ που επιλζχτθκε είναι θ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ. Μια 

μελζτθ περίπτωςθσ είναι ζνα ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό παράδειγμα που ςυχνά 

ςχεδιάηεται για να ςκιαγραφιςει μια γενικότερθ κατάςταςθ(Nisbet & Watt, 1984). Είναι θ 

μελζτθ ενόσ περιςτατικοφ εν εξελίξει του (Adelman et.al., 1980). Το ςυγκεκριμζνο 

περιςτατικό είναι τμιμα ενόσ ευρφτερου ςυςτιματοσ, για παράδειγμα ενόσ παιδιοφ, μιασ 

κλίκασ, μιασ τάξθσ, ενόσ ςχολείου, μιασ κοινότθτασ. Συνιςτά ζνα μοναδικό παράδειγμα 

πραγματικϊν προςϊπων, ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ 

αναγνϊςτεσ να κατανοιςουν ζννοιεσ πιο ξεκάκαρα ζναντι μιασ απλισ παρουςίαςισ τουσ με 

αφθρθμζνεσ κεωρίεσ ι αρχζσ. Ρράγματι, μια μελζτθ περίπτωςθσ μπορεί να δϊςει τθν 

δυνατότθτα ςτουσ αναγνϊςτεσ να κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίο ιδζεσ και 

αφθρθμζνεσ αρχζσ μποροφν να ςυμπλεφςουν. Υπάρχουν διάφορα είδθ μελετϊν με 

κατθγοριοποιιςεισ που ζχουν γίνει κατά καιροφσ από διάφορουσ ερευνθτζσ.  

Ο Sturman (1999) ςε ςυμφωνία με τον Stenhouse (1985) κατθγοριοποίθςαν τζςςερα είδθ 

μελετϊν περίπτωςθσ. Εμείσ, για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ επιλζγουμε τθν εκπαιδευτικι 

μελζτθ περίπτωςθσ. Ειδικότερα μελζτθ περίπτωςθσ είναι θ ςυλλογι και παρουςίαςθ 

αναλυτικϊν πλθροφοριϊν για ζναν ςυγκεκριμζνο ςυμμετζχοντα ι μια μικρι ομάδα. Μια 
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μορφι ποιοτικισ περιγραφικισ ζρευνασ που εξετάηει εκτενϊσ ζνα μεμονωμζνο άτομο ι μια 

μικρι ομάδα και ςυνάγει ςυμπεράςματα μόνο για το ςυγκεκριμζνο άτομο ι τθν ομάδα και 

μόνο για το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

 

6.3  Δείγμα 

Στθν παροφςα μελζτθ ςυμμετείχαν 40 μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ του 12ου Δθμοτικοφ Αιγάλεω. 

Οι μακθτζσ κλικθκαν να γνωρίςουν το εργαλείο Kodu μζςα από δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ, 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και φφλλα εργαςίασ. Επίςθσ, ςκοπόσ ιταν να ζρκουν ςε μια πρϊτθ 

επαφι με τον προγραμματιςμό, ςφμφωνα με το ΔΕΡΡΣΡ, και να κατορκϊςουν ςτο τζλοσ να 

υλοποιιςουν τόςο ςχεδιαςτικά, όςο και προγραμματιςτικά ζνα δικό τουσ παιχνίδι 

ςφμφωνα με όςα διδάχκθκαν ςτα πλαίςια του μακιματοσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι μακθτζσ δεν είχαν αςχολθκεί ξανά με το εργαλείο kodu, οφτε με 

κάποιο άλλο logo like περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Συνεπϊσ, ιταν και θ πρϊτθ τουσ 

επαφι με ζνα τζτοιο περιβάλλον οπτικοφ προγραμματιςμοφ. 

 

6.4 Μζςα ςυλλογισ δεδομζνων 

6.4.1 Ρουμπρίκα Αξιολόγηςησ 

Μια ρουμπρίκα είναι ζνα εργαλείο που μασ βοθκάει να αξιολογιςουμε με υποκειμενικά 

κριτιρια μία ςυγκεκριμζνθ εργαςία που ζχουμε δθμιουργιςει. Είναι ζνα ςφνολο προτφπων 

και κριτθρίων που ςυνδζονται με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ του μακιματοσ και 

χρθςιμοποιείται για να μετριςει τθν απόδοςθ ενόσ μακθτι ςτισ εργαςίεσ που του 

ανακζτονται. Οι ρουμπρίκεσ επιτρζπουν τθν τυποποιθμζνθ αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τα 

διευκρινιςμζνα κριτιρια, κακιςτϊντασ τθ βακμολόγθςθ απλοφςτερθ και με περιςςότερθ 

διαφάνεια (wikipedia, 2009). 

Μια εκπαιδευτικι ρουμπρίκα είναι ςυνικωσ μιασ ι δφο ςελίδων ζγγραφο που περιγράφει 

τα ποικίλα επίπεδα ποιότθτασ, από τθν εξαιρετικι επίδοςθ ςτθ χαμθλι επίδοςθ, για μια 

ςυγκεκριμζνθ ανάκεςθ εργαςίασ. Ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ ρουμπρικϊν είναι 

ότι απλοποιοφν τθν διαδικαςία βακμολόγθςθσ και κακιςτοφν ςαφζσ ςτουσ μακθτζσ ι ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, τισ απαιτιςεισ των εκπαιδευτϊν τουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ. 

Ρροςφζρουν μια πιο αντικειμενικι και αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν, 
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για το γεγονόσ ότι παρζχουν ανατροφοδότθςθ των γνϊςεων και των ικανοτιτων τουσ 

ςχετικά με το τελικό τουσ παραδοτζο ι τθν τελικι τουσ εργαςία (Heidi Goodrich, 2000) 

Θ ρουμπρίκα αντιςτοιχεί ςτθν αγγλικι βιβλιογραφία με τον όρο "rubric", ενϊ ςυχνά 

αποδίδεται ςτα ελλθνικά ωσ "κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων" (Κουλουμπαρίτςθ & 

Ματςαγγοφρασ, 2004) ι ωσ "φφλλα περιγραφικισ αξιολόγθςθσ" (Κοντογιάννθσ, 2003). Θ 

ρουμπρίκα ζχει ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο αποτίμθςθσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν με βάςθ 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια και διαβακμίςεισ ποιότθτασ για κακζνα από αυτά και θ κατάλλθλθ 

χριςθ τθσ από εκπαιδευτικοφσ μπορεί να βελτιϊςει τθν διδαςκαλία και να προςφζρει μια 

ποιοτικι αξιολόγθςθ. Υπάρχουν ςιμερα πολλά εργαλεία διακζςιμα ςτο διαδίκτυο τα οποία 

αυτοματοποιοφν τθν διαδικαςία δθμιουργίασ μια ρουμπρίκασ με βάςθ διάφορων 

μακθςιακϊν ςτρατθγικϊν.  

Ππωσ αναφζρει θ Αλεβυηάκθ (2008) μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ (assessment rubric) 

αποτελείται κυρίωσ από τα εξισ δομικά ςτοιχεία: 

 Μακθςιακά κριτιρια αξιολόγθςθσ επίδοςθσ (criteria): οι προδιαγραφζσ που πρζπει 

να ζχει ζνα ζργο, προκειμζνου να κρικεί ςωςτό, κατάλλθλο και πλιρεσ 

(Κουλουμπαρίτςθ & Ματςαγγοφρασ 2004). O αρικμόσ των κριτθρίων ςυςτινεται να 

μθν είναι πολφ μεγάλοσ διότι θ ρουμπρίκα είναι δφςκολθ ςτθ χριςθ, οφτε πολφ 

μικρόσ διότι τότε δεν παρζχεται αρκετι πλθροφορία ςχετικά με το τι χρειάηεται να 

μάκουν οι μακθτζσ ι τι να προςζξουν. 

 Επίπεδα επίδοςθσ ι διαβακμίςεισ τθσ ποιότθτασ του μακθςιακοφ ζργου 

(standards): το επίπεδο ποιότθτασ ενόσ ζργου. Αρχίηει από τθν άριςτθ και 

καταλιγει ςτθ χαμθλι ποιότθτα. Ενδείκνυται θ χριςθ τριϊν (3) και πάνω επιπζδων 

επίδοςθσ, όπωσ για παράδειγμα: εξαιρετικι επίδοςθ, μζτρια επίδοςθ, χαμθλι 

επίδοςθ (3 επίπεδα) ι εξαιρετικι επίδοςθ, πολφ καλι επίδοςθ, καλι επίδοςθ, 

μζτρια επίδοςθ, χαμθλι επίδοςθ (5 επίπεδα).  

 Κλίμακα βακμολογίασ (numeric scale) ςφμφωνα με τα επίπεδα επίδοςθσ: οι υψθλζσ 

βακμολογίεσ αντιςτοιχοφν, ςτισ καλφτερεσ επιδόςεισ.  

 Περιγραφζσ των επιπζδων επίδοςθσ ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ: Σε κάκε ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά 

που πρζπει να ζχουν οι απαντιςεισ των μακθτϊν, ςφμφωνα με το επίπεδο ςτο 

οποίο ανικουν. 
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Υπόδειγμα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β. Στο Σχιμα 2 

αποτυπϊνεται ζνα παράδειγμα πίνακα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ επίδοςθσ.  

 

χήμα 2: Παράδειγμα πίνακα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ (Αλεβυηάκθ, 2008).  

6.4.2 Ερωτηματολόγιο  

Το ερωτθματολόγιο είναι μια από τισ πιο γνωςτζσ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων. Είναι μια 

ζμμεςθ μζκοδο που ςθμαίνει ότι βαςίηεται ςτισ γνϊμεσ των χρθςτϊν (Nielsen, 1993). 

Υπάρχουν δφο τφποι ερωτθματολογίων τα ανοικτά ερωτθματολόγια και τα κλειςτά 

(Hiltunen et al., 2002). Τα ανοικτά ερωτθματολόγια δεν παρζχουν εναλλακτικζσ απαντιςεισ 

αλλά βαςίηονται ςτο ότι οι ερωτθκζντεσ απαντοφν με δικά τουσ λόγια, ςε ανοικτοφ τφπου 

απαντιςεισ. Τα κλειςτά ερωτθματολόγια ζχουν διαφορετικζσ εναλλακτικζσ απαντιςεισ 

κλειςτοφ τφπου. Ζνα ερωτθματολόγιο μπορεί να περιζχει και τουσ δφο τφπουσ ερωτιςεων. 

Τα ερωτθματολόγια χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, διότι είναι εφκολο να ςυμπλθρωκοφν και 

ταιριάηουν ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ ζρευνασ. Ειδικά ςιμερα που τα ερωτθματολόγια 

μποροφν να δθμιουργθκοφν ςτο διαδίκτυο, είναι ζνασ φκθνόσ τρόποσ να ζχουν πρόςβαςθ 

πλικοσ ανκρϊπων οι οποίοι ηουν ςε διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ (Preece et al., 

2002, Hiltunen et al., 2002 & Nielsen, 1993) 

Κατά τθν καταςκευι ενόσ καλοφ ερωτθματολογίου πρζπει πρϊτα να ζρκουν ςτο προςκινιο 

όλα τα κζματα που πρόκειται να ςυηθτθκοφν και να κακοριςτεί θ πλθροφορία που πρζπει 

να περιζχουν οι απαντιςεισ και εμείσ κζλουμε να επιβεβαιϊςουμε (Hiltunen et al., 2002). 

Αποφαςίηουμε τι είδουσ ερωτιςεισ κάνουμε πολφ προςεκτικά και ςτθ ςυνζχεια αυτζσ κα 

πρζπει να είναι ξεκάκαρεσ και ςυγκεκριμζνεσ (Preece et al., 2002) και αυτό γιατί κάκε 

άνκρωποσ δεν καταλαβαίνει τθν κάκε ερϊτθςθ με τον ίδιο τρόπο και αυτό μπορεί να 
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δθμιουργιςει παρερμθνείεσ των αποτελεςμάτων (Nielsen, 1993). Φςτερα, επιλζγουμε τον 

τφπο ερϊτθςθσ ι τον τρόπο που κ’ αποκτιςουμε τθν απάντθςθ.  

Γι’ αυτό τον λόγο, ζνα ερωτθματολόγιο πρζπει ν’ απεικονίηει με ιδιαίτερεσ ερωτιςεισ το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ και να προκαλεί ταυτόχρονα απαντιςεισ ειλικρινείσ, οι οποίεσ 

μποροφν ν’ αναλυκοφν ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ. 

Πταν χρθςιμοποιείται ζνα ερωτθματολόγιο διάφορα κζματα κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ. Ο Preece και οι ςυνεργάτεσ τουσ (2002) ζχουν δθμιουργιςει μια λίςτα ελζγχου για 

το ςχεδιαςμό ερωτθματολογίων.  

 Κάντε ερωτιςεισ ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ. 

 Πποτε είναι εφικτό ρωτιςτε κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ και παρακζςτε μια ςειρά 

από απαντιςεισ. 

 Φροντίςτε να υπάρχει θ επιλογι "δεν ζχω γνϊμθ" για ερωτιςεισ που ηθτοφν τθ 

γνϊμθ του ερωτθκζντα. 

 Σκεφτείτε τθν ςειρά των ερωτιςεων. 

 Αποφφγετε περίπλοκεσ πολλαπλισ επιλογισ ερωτιςεισ. 

 Πταν χρθςιμοποιοφνται κλίμακεσ, βεβαιωκείτε ότι το εφροσ είναι κατάλλθλο και 

δεν επικαλφπτεται. 

 Βεβαιωκείτε ότι θ διάταξθ των κλιμάκων είναι ςυνεπισ, και 

να είςτε προςεκτικοί με τθ χριςθ αρνθτικϊν ερωτιςεων. 

 Αποφφγετε τθν ορολογία και να εξετάςετε κατά πόςον κα πρζπει να ζχετε 

διαφορετικι εκδοχι του ερωτθματολόγιο για διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ. 

 Δϊςτε ςαφείσ οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου. 

 Ρρζπει να επιτευχκεί ιςορροπία μεταξφ του λευκοφ χϊρου και τθν ανάγκθ να 

κρατθκεί το ερωτθματολόγιο όςο το δυνατόν ςυμπαγζςτερο. 

Είναι δφςκολο να ςχεδιάςουμε ζνα καλό ερωτθματολόγιο, αλλά τθρϊντασ αυτζσ τισ 10 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ, είναι εφικτό. Ακόμα, είναι πάντα πικανόν ότι το ερωτθματολόγιο 

κα δϊςει ψευδείσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, ακόμθ και αν τα ερωτθματολόγια 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να ηθτιςουν προβλζψεισ των ανκρϊπων ςχετικά με 

οριςμζνα νζα κζματα, οι απαντιςεισ μπορεί να μθν είναι ςε ιςορροπία με τθν 

πραγματικότθτα (Nielsen, 1993). 
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6.4.3 Παρατήρηςη 

Είναι μια μζκοδοσ όπου οι τελικοί χριςτεσ παρατθροφνται από τον αξιολογθτι. Θ 

παρατιρθςθ πραγματοποιείται κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ. Ο ςτόχοσ τθσ 

παρατιρθςθσ είναι το περιεχόμενο και οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφν οι άνκρωποι και όχι 

το παραγόμενο που πρόκειται να αναπτφξουν. Αυτό το είδοσ τθσ παρατιρθςθσ είναι κοινι 

ςε ανάπτυξθσ λογιςμικοφ διεργαςίεσ εκτόσ από τα παιχνίδια. (Jones & Marsden, 2006) 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκθκεφςετε τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τθν 

παρατιρθςθ. Το ζνα είναι, κρατϊντασ ςθμειϊςεισ και ζνασ άλλοσ τρόποσ είναι με χριςθ 

βιντεοκάμερασ να γίνεται θ καταγραφι των παρατθριςεων (Jones & Marsden, 2006). 

Στθν παροφςα μελζτθ πραγματοποιικθκε τιρθςθ θμερολογίου από τον διδάςκοντα με 

καταγραφι των παρατθριςεων και ςθμειϊςεισ για τισ αντιδράςεισ των μακθτϊν ςχετικά με 

τθν εφαρμογι του Kodu ςτθν ςχολικι τάξθ. Καταγράφθκαν κυρίωσ ςυμπεριφορζσ που 

παρατθρικθκαν από τουσ μακθτζσ κατά τθν διεξαγωγι του μακιματοσ, δυςκολίεσ που 

αντιμετϊπιςαν, απορίεσ που διατφπωςαν, ςυναιςκιματα που εξζφραςαν και γενικότερα τθ 

ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

 

6.5 Εκπαιδευτικοί τόχοι τθσ διδαςκαλίασ 

Οι ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ προγραμματιςμοφ "Ελζγχω και προγραμματίηω", με το εργαλείο 

Kodu για τθν ΣΤϋ τάξθ, είναι οι μακθτζσ: 

 Να προςεγγίςουν οι μακθτζσ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ και να αναπτφξουν 

βαςικζσ δεξιότθτεσ χειριςμοφ του υπολογιςτι. 

 Να εργαςκοφν με ςχετικι αυτονομία ςε ζνα γραφικό περιβάλλον εργαςίασ και να 

χρθςιμοποιιςουν λογιςμικό γενικισ χριςθσ για να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ. 

 Να αναπτφξουν υπολογιςτικι/ αλγορικμικι ςκζψθ, (computational thinking). 

 Να ςυνεργαςκοφν για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, να αναγνωρίςουν τθ 

ςυμβολι τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτθν παραγωγι ζργου. 

 Να αναπτφξουν δθμιουργικι ςκζψθ.  

 Να αναπτφξουν κριτικι ςτάςθ ςχετικά με τθ χριςθ των υπολογιςτϊν για τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. 
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 Να μάκουν να ςυνκζτουν ιςτορίεσ, αφιγθςθ και εξιςτόρθςθ ψθφιακϊν ιςτοριϊν 

(digital storytelling).  

 Να κατανοιςουν καλφτερα τθ γενικι διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ, επαναλθπτικό-

προοδευτικό ςχεδιαςμό. 

 Να εξοικειωκοφν με βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ, ειςαγωγι ςτον 

προγραμματιςμό.  

 Να αναπτφξουν διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Το ςχζδιο εργαςίασ που κα εφαρμόςουμε ςτθν τάξθ υποςτθρίηει τθν κάλυψθ των 

παραπάνω ςτόχων και επιχειρεί να ανακαλζςει διάφορεσ ζννοιεσ που ζχουν μελετθκεί ςε 

προθγοφμενα μακιματα με ςκοπό τθν ανάκλθςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ των 

μακθτϊν. 

 

6.6 χζδιο εργαςίασ εφαρμογισ του Kodu ςτθν τάξθ 

Το παρόν ςχζδιο εργαςίασ εφαρμόςτθκε για τθν διδαςκαλία ςτθν ΣΤϋ τάξθ δθμοτικοφ και 

ζχει ωσ ςκοπό τθν κατανόθςθ από τουσ μακθτζσ του προγραμματιςμοφ. Για τισ ανάγκεσ τθσ 

διδαςκαλίασ πολλζσ δραςτθριότθτεσ διαμορφϊκθκαν κατάλλθλα ςτισ ανάγκεσ των 

μακθτϊν και των μακθτριϊν. Ρολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ και τα φφλλα εργαςίασ 

μποροφν να τροποποιθκοφν και να παραμετροποιθκοφν, ζτςι ϊςτε να καλφψουν και τισ 

ανάγκεσ άλλων εκπαιδευτικϊν. Θα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί επομζνωσ εκτόσ από τθν 

ΣΤϋ τάξθ και ςτο Γυμνάςιο, αναλόγωσ το επίπεδο των μακθτϊν, το οποίο μπορεί να κρίνει ο 

εκπαιδευτικόσ και τροποποιϊντασ το εκπαιδευτικό ςενάριο για τισ ανάγκεσ του μακιματόσ 

του. 

φντομθ Περιγραφι:  

Το διδακτικό ςενάριο κζτει ωσ ςτόχο τθ ςυνεργατικι παραγωγι εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν 

ςτα πλαίςια του μακιματοσ ΤΡΕ ςτο δθμοτικό και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ενότθτα 

"προγραμματίηω και ελζγχω" για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ. Τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια που κα δθμιουργθκοφν από τουσ μακθτζσ κα αναρτθκοφν ςτο 

ιςτότοπο που δθμιουργιςαμε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, ςτον ςφνδεςμο 

http://koduclass.weebly.com/ . Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου αξιοποιείται το εργαλείο 

οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu που προςφζρει τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν 

δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ψθφιακϊν παιχνιδιϊν. 

http://koduclass.weebly.com/
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Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ-ενότθτεσ: 

 Το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ ΣΤϋ τάξθ, το 12ο κεφάλαιο "Ανάγλυφο τθσ Γθσ " 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL100/). Οι μακθτζσ γνωρίηουν τθ 

χαρακτθριςτικι εικόνα τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ. Αποκτοφν μια ςυνολικι εικόνα του 

θπειρωτικοφ και του υποκαλάςςιου ανάγλυφου τθσ Γθσ. 

 Το μάκθμα των Μακθματικϊν ΣΤϋ τάξθ, τθν ενότθτα 1θ "Αρικμοί και Ρράξεισ" 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM101/). Εκτελοφν με ευχζρεια τισ 

τζςςερισ βαςικζσ πράξεισ με ακζραιουσ , δεκαδικοφσ και κλαςματικοφσ αρικμοφσ 

και πράξεισ με ποςοςτά. Αποκτοφν μακθματικι και αλγορικμικι ςκζψθ. 

 

Τλικοτεχνικι υποδομι: 

Ωσ προσ τθν υλικοτεχνικι υποδομι για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου χρθςιμοποιοφνται 

εκπαιδευτικό υλικό και μζςα όπωσ: φφλλα εργαςίασ με τισ δραςτθριότθτεσ, εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ, το εργαλείο kodu, διευκφνςεισ ςτο διαδίκτυο, ο ιςτότοποσ που δθμιουργιςαμε 

και video tutorial για αρχάριουσ. Το μάκθμα πραγματοποιείται ςτο εργαςτιριο 

Ρλθροφορικισ με Θ.Υ, οι οποίοι διακζτουν καλι κάρτα γραφικϊν, καλι επεξεργαςτικι 

ταχφτθτα και ςφνδεςθ ςτο  Διαδίκτυο. 

Διδακτικοί ςτόχοι: 

 Θα μπορεί να δθμιουργεί και να τροποποιεί ζνα 3D κόςμο μζςα από τα εργαλεία 

και τισ δυνατότθτεσ που διακζτει το Kodu. 

 Θα εξοικειωκεί με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι. 

 Θα μπορεί να αποκθκεφει και να δίνει περιγραφι ςτο κόςμο ι το παιχνίδι που 

δθμιοφργθςε. 

 Θα προςκζτει αντικείμενα και χαρακτιρεσ ςτο κόςμο του. 

 Θα μετακινεί και κα δθμιουργεί ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ για τουσ χαρακτιρεσ 

του. 

 Θα μάκει πϊσ να ειςάγει χρόνο ςτο παιχνίδι του. 

 κα δθμιουργεί ςελίδεσ για τθν καλφτερθ ταξινόμθςθ των εντολϊν του. 

 Θα δθμιουργεί μονοπάτι (path), να κινοφνται ςε αυτό τα αντικείμενα και οι 

χαρακτιρεσ και που ωφελεί. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL100/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM101/
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 Θα κατανοιςει τι είναι τα παραγόμενα (craetable), πωσ τα δθμιουργοφμε και που 

ωφελοφν. 

 Θα κατορκϊςει με εντολζσ οπτικοφ προγραμματιςμοφ, να δθμιουργεί ζνα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

 Θα ειςαχκεί ευχάριςτα ςτον προγραμματιςμό. 

 Θα κατανοιςει καλφτερα το μάκθμα τθσ γεωγραφίασ και ςυγκεκριμζνα το 

κεφάλαιο ανάγλυφο τθσ γθσ. 

 Θα αποκτιςει μια ςυνολικι εικόνα του θπειρωτικοφ και του καλάςςιου ανάγλυφου 

τθσ γθσ. 

 Θα κατανοιςει καλφτερα το μάκθμα των μακθματικϊν που διδάςκετε ςτθν τάξθ, 

Ενότθτα 1θ  "Αρικμοί και πράξεισ", βλζποντασ να εφαρμόηεται και ςτθν πράξθ. 

Διάρκεια: 

Το Ρροτεινόμενο Σενάριο που κα εφαρμόςουμε ςτθν ςχολικι τάξθ για τθν διδαςκαλία 

προγραμματιςμοφ με το Kodu, απαιτοφνται 12 διδακτικζσ ϊρεσ. 

 Θ οργάνωςθ των μακθτϊν γίνεται ςε Ομάδεσ Εργαςίασ, αναπτφςςει τθν ευζλικτθ ςκζψθ, 

τθν ομαδικι εργαςία, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που ςυνδζονται με τθν εργαςία ςε ομάδεσ 

για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και 

υλοποιϊντασ ζνα ςχζδιο εργαςίασ (project-based learning) (Dym et. al., 2005). 

 

Σο ςενάριο: 

1θ - 2θ διδακτικι ϊρα: Γνωριμία με το περιβάλλον και τα εργαλεία του kodu. Ρροβολι μιασ 

παρουςίαςθσ με το εργαλείο Kodu, ςχετικά με τθ φιλοςοφία του, το τί είναι και τι 

δυνατότθτεσ ζχει. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με το εργαλείο και προςπακοφν 

να αναγνωρίςουν τα εικονίδια και τισ λειτουργίεσ τουσ. Τζλοσ, προβάλλεται ζνα video 

tutorial για να κατανοιςουν καλφτερα κάποιεσ λειτουργίεσ και ενζργειεσ του kodu. 

Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ 2  - 3 ατόμων: 

 Ξεκινά να δείχνει το μενοφ που διακζτει το Kodu και τθν μπάρα εργαλείων.  

 Τουσ προτρζπει να κρατοφν ςθμειϊςεισ για τισ δυνατότθτεσ που ζχει το κάκε 

εργαλείο από τθ μπάρα και να πειραματίηονται μαηί του. 

 Τουσ προβάλλει το video tutorial για αρχάριουσ. 
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 Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά να ςχεδιάηει ζναν απλό κόςμο από τθν αρχι. 

 Οι μακθτζσ κα πρζπει ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργιςουν κάτι παρόμοιο. 

 Ηθτά να αποκθκεφςουν το κόςμο τουσ ςαν άςκθςθ 1. 

 Να τθν κάνουν Export ςτο φάκελο τουσ. 

Εφόςον ολοκλθρϊςουν το ςχεδιαςτικό κομμάτι του κόςμου τουσ κα πρζπει: 

 Να μάκουν να ειςάγουν αντικείμενα και χαρακτιρεσ 

 Από το Object tool με δεξί κλικ να επιλζξουν Program και εμφανίηεται το παράκυρο 

με το ςφνολο ενεργειϊν /ςυνκθκϊν. WHEN - Συνκικθ, DO - Ενζργεια. 

 Να προγραμματίςουν ζναν χαρακτιρα (να κινείται, να τρϊει αντικείμενα, να 

ελζγξει αν υπάρχουν άλλα αντικείμενα, να τελειϊνει το παιχνίδι) 

 Να το αποκθκεφςουν ςαν άςκθςθ 1 κάνοντασ overwrite. 

 Ράλι Export ςτο φάκελο τουσ. 

 

3θ - 4θ διδακτικι ϊρα: Δθμιουργία γεωγραφικοφ τοπίου, ειςαγωγι και προγραμματιςμόσ 

αντικειμζνων και χαρακτιρων, ςκορ (score). 

 Δθμιουργία λόφων, βουνϊν, κοιλάδων και λείανςθ επιφάνειασ. 

 Δθμιουργία λίμνθσ και ποταμοφ.  

 Ειςαγωγι χαρακτιρα, αντικειμζνων και αλλαγι χρωμάτων. 

 Να προγραμματίςουν ζναν χαρακτιρα.  Το παιχνίδι ζχει ςαν ςτόχο ο χαρακτιρασ 

kodu να κινθκεί προσ τισ πζτρεσ και να τισ μαηζψει κερδίηοντασ ζνα πόντο για τθν 

κάκε πζτρα. 

 Ηθτά να αποκθκεφςουν το κόςμο τουσ ςαν άςκθςθ 2. 

 Να τθν κάνουν Export ςτο φάκελο τουσ. 

 Τζλοσ, να ςυμπλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ 1 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

 

5θ - 6θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ μακαίνουν: 

 Να ειςάγουν μονοπάτι (path) και πωσ προγραμματίηουμε ζνα αντικείμενο ι 

χαρακτιρα  να κινείται ςε αυτό. 
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 Να ειςάγουν χρονόμετρο (timer) ςτο παιχνίδι τουσ. 

 Να εμφανίηουν μθνφματα (say!). 

 Να αλλάηουν τισ ρυκμίςεισ του κόςμου (change world settings). 

 Να δθμιουργοφν παραγόμενα (creatable). 

 Να χρθςιμοποιοφν τθν υγεία (health) ςτο παιχνίδι τουσ. 

 

7θ - 8θ διδακτικι ϊρα: Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά να ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτισ βαςικζσ δομζσ 

προγραμματιςμοφ (ακολουκίασ, επανάλθψθσ, επιλογισ, εμφωλευμζνθ) με παραδείγματα 

και υλοποιοφν με τθν βοικεια του, τθν Εργαςτθριακι Άςκθςθ 3 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

 

9θ - 10θ διδακτικι ϊρα: Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά με όςα διδάχκθκαν ςτο προθγοφμενο 

μάκθμα: 

 Να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι όπου μια χελϊνα κζλει να κινείται γριγορα και να 

μαηεφει μπάλεσ που κινοφνται ςε ζνα μονοπάτι.  

 Να ςκεφτοφν ζνα μακθματικό πρόβλθμα (με δεκαδικοφσ, ποςοςτά ι κλάςματα) 

που να δίνει αποτζλεςμα 3, ϊςτε όταν λυκεί ςωςτά το πρόβλθμα να ανακαλφψει ο 

παίκτθσ πόςεσ μπάλεσ πρζπει να μαηζψει. Το μακθματικό πρόβλθμα κα 

παρουςιάηεται ςτο παίκτθ με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ 

 Πταν μαηζψει 3 μπάλεσ να εμφανίηεται ζνα μινυμα ςαν Thought Balloon, pick line 

sequentially που να λζει "Ριγαινε ςτο Μαφρο Κάςτρο..!!!". Πταν θ χελϊνα φκάνει 

ςτο μαφρο κάςτρο να Τελειϊνει επιτυχϊσ το παιχνίδι. 

 Αποκικευςθ ςαν Άςκθςθ 4, με περιγραφι τθν εκφϊνθςθ του μακθματικοφ 

προβλιματοσ.  

 Export ςτο φάκελο τουσ. 

 

11θ - 12θ διδακτικι ϊρα: Ο εκπαιδευτικόσ αναλφει και τονίηει ςτουσ μακθτζσ τθν 

διαδικαςία δθμιουργίασ, ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ παιχνιδιοφ. Εξθγεί αναλυτικά ζνα ζνα τα 

βιματα: 

 Για να δθμιουργιςετε το παιχνίδι ςασ ςυνεργάηεςτε ςε ομάδεσ.  
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 Ο ευκολότεροσ τρόποσ για να δθμιουργιςετε ζνα ενδιαφζρον παιχνίδι είναι να 

ςκεφτείτε πρϊτα μια ενδιαφζρουςα ιςτορία και να οργανϊςετε το κάκε κομμάτι 

τθσ, προτοφ να ξεκινιςετε να δθμιουργείτε το παιχνίδι. 

 Για να οργανϊςετε τθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ απαντιςτε ςτισ παρακάτω γενικζσ 

ερωτιςεισ: 

 Ρϊσ μοιάηει το τοπίο; 

 Ροιοί κα είναι οι χαρακτιρεσ; 

 Ρωσ κα ςυμπεριφζρονται; 

 Τι αντικείμενα κα υπάρχουν; 

 Ροια κα είναι θ πλοκι τθσ ιςτορίασ; 

 Γιατί κάποιον κα τον ενδιζφερε να παίξει το παιχνίδι; Για ποιο λόγο είναι 

μοναδικό; 

Ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί ότι το παιχνίδι που κα υλοποιιςουν είναι το τελευταίο και κα 

αποτελζςει και τθν Τελικι Άςκθςθ που κα αξιολογθκοφν για τισ επιδόςεισ τουσ.  

Ενθμερϊνει ότι ςτο επόμενο μάκθμα κα ξεκινιςει θ υλοποίθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ και 

εξθγεί ότι: 

 Συμπλθρϊνουν το Φφλλο εργαςίασ 4 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

 Στθ ςυνζχεια ξεκινοφν τθν δθμιουργία του κόςμου ςασ και τθν δθμιουργία του 

παιχνιδιοφ ςασ. 

 Θα το αποκθκεφουν ςαν Τελικι Άςκθςθ  

 Export ςτο φάκελο τουσ. 

Επιπλζον τουσ ενθμερϊνει ότι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και ζνα ερωτθματολόγιο για να 

εκφράςουν τισ εντυπϊςεισ τουσ και τθν άποψθ τουσ για όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

με το εργαλείο Kodu 

Τζλοσ, επεξθγεί ότι αυτι θ δραςτθριότθτα κα αξιολογθκεί με βάςθ ςυγκεκριμζνθ 

ρουμπρίκα (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Β) που τουσ τθν παρουςιάηει για να ζχουν και θ μακθτζσ μια 

ενθμζρωςθ για τον τρόπο τον οποίο κα αξιολογθκοφν. 

Θ υλοποίθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ ξεκινά μετά τισ 12 διδακτικζσ ϊρεσ που αναλφςαμε και 

κα διαρκζςει μια βδομάδα, δθλαδι 2 διδακτικζσ ϊρεσ. Το τελικό παραδοτζο είναι ζνα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο κα αναρτθκεί και ςτον ιςτότοπο 



Εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κε ην εξγαιείν νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ Kodu 

 

 80 

(http://koduclass.weebly.com/). Ραρόλα αυτά, μεγαλφτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία, ςτθν ουςιαςτικι διερεφνθςθ, ςτον κριτικό αναςτοχαςμό, ςτθν 

προςπάκεια προςαρμογισ ςε μια μζκοδο εργαςίασ που απαιτεί πρωτοβουλία, αυτενζργεια 

και υπευκυνότθτα και όχι ςτο αποτζλεςμα. 

 

 

 

http://koduclass.weebly.com/
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7 Αξιολόγθςθ και ευριματα τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ 

7.1 Ειςαγωγι 

Θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ αποτελεί ςθμαντικι διάςταςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, 

θ οποία επιδιϊκει τθ διακρίβωςθ τθσ επίτευξθσ προςδιοριςμζνων παιδευτικϊν ςτόχων 

κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανατροφοδότθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου (Ρ.Ι.). Θ 

αξιολόγθςθ είναι μια ςθμαντικι φάςθ που ολοκλθρϊνει τθν διδακτικι διαδικαςία. Θ 

ςπουδαιότθτα τθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι πλθροφορεί και ανατροφοδοτεί τον μακθτι για 

τθν πορεία του, κακϊσ και τον εκπαιδευτικό αν διαμόρφωςε ςωςτά τθν διδαςκαλία του. 

Είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδακτικισ διδαςκαλίασ και ζχει ςαν ςκοπό να προςδιορίςει 

το βακμό επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων τθσ, όπωσ αυτοί κακορίηονται από τα ιςχφοντα 

αναλυτικά προγράμματα των αντίςτοιχων μακθμάτων. 

 

7.2 κοπόσ αξιολόγθςθσ μακθτι 

Σφμφωνα με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.Ρ, (2003), με τθν αξιολόγθςθ επιδιϊκεται να διαπιςτωκεί ο 

βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ μιασ διδακτικισ ενότθτασ ι / και τθσ 

διδαςκαλίασ ενόσ διδακτικοφ αντικειμζνου. Δεν αφορά μόνο τθν πρόοδο των μακθτϊν 

αλλά και τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν κτλ., και ζχει ωσ 

ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ εκπαιδευτικοφ - μακθτϊν. Με τθν αξιολόγθςθ επιδιϊκεται να 

διαπιςτωκεί όχι μόνο θ ζκταςθ αλλά και το βάκοσ των γνϊςεων που αποκτά ο μακθτισ. 

Δθλαδι όχι μόνο τι γνωρίηει αλλά και κατά πόςο μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ γνϊςεισ που 

απζκτθςε για τθν ερμθνεία γεγονότων ι φαινομζνων, τθν αξιολόγθςθ, τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων, τθν επίλυςθ προβλθμάτων κτλ., ενϊ επεκτείνεται και ςτο χϊρο των 

δεξιοτιτων αλλά και του ενδιαφζροντοσ για διερεφνθςθ και ςτοχαςμό. Θ αξιολόγθςθ του 

μακθτι αποτελεί βαςικό ςτοιχείο κάκε προγράμματοσ ςπουδϊν και αποςκοπεί: 

 Στθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων. 

 Στθν διερεφνθςθ τθσ μακθςιακισ πορείασ του μακθτι. 

 Στον εντοπιςμό μακθςιακϊν δυςκολιϊν με ςτόχο τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό για τθν 

βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

 Στον ζλεγχο απόκτθςθσ διαχρονικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων του μακθτι 
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 ςτθν απόκτθςθ υπευκυνότθτασ από τουσ μακθτζσ μζςα από διαδικαςίεσ 

ςυλλογικισ εργαςίασ και αυτοαξιολόγθςθσ. 

 Στθν καλλιζργεια κριτικισ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων και ςτθν απόκτθςθ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων μζςα από διακεματικζσ προςεγγίςεισ. 

 

7.3 Βαςικζσ αρχζσ αξιολόγθςθσ μακθτϊν 

Θ αξιολόγθςθ πρζπει να ςτθρίηεται ςτισ ακόλουκεσ κεμελιακζσ αρχζσ:  

 Εγκυρότθτα (validity): Εγκυρότθτα ζχει μια αξιολόγθςθ, όταν ελζγχει με ακρίβεια 

αυτό που επιδιϊκει. 

 Αξιοπιςτία (reliability): Αξιοπιςτία ζχει μια αξιολόγθςθ, όταν επαναλαμβανόμενθ ςε 

διαφορετικοφσ χρόνουσ αλλά κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, δίνει τα ίδια ι 

παραπλιςια αποτελζςματα.  

 Αντικειμενικότθτα: Αντικειμενικότθτα ζχει μια αξιολόγθςθ, όταν τα αποτελζςματα 

τθσ δεν επθρεάηονται από άλλουσ παράγοντεσ διάφορουσ τθσ επίδοςθσ, όπωσ 

κόπωςθ, φόρτοσ υποχρεϊςεων, ψυχικι διάκεςθ, ςυνκικεσ εργαςίασ 

 Χρθςτικότθτα: Χρθςτικότθτα ζχουν τα αποτελζςματα μιασ αξιολόγθςθσ, όταν αυτά 

ζχουν πολλζσ και ποικίλεσ χριςεισ και βοθκοφν τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ φορείσ 

ςε βελτίωςθ και ςε λιψθ αποφάςεων. 

 

7.4 Μορφζσ αξιολόγθςθσ 

Από τουσ παιδαγωγοφσ θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ ορίηεται ωσ ζνα πολφπλοκο ςφνολο 

τεχνικϊν και μεκόδων με τισ οποίεσ ελζγχεται αν οι ςτόχοι των διαφόρων μακθμάτων και οι 

άλλεσ παιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, που πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο, ζχουν κατακτθκεί 

από τον εκπαιδευόμενο, κακϊσ και γενικότερα αν οι ςκοποί τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν 

επιτευχκεί. Συνεπϊσ, θ επίτευξθ ι όχι των ςτόχων του κάκε μακιματοσ αποτελεί το άμεςο 

αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ. 

Ανάλογα με το ςκοπό που επιτελεί θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να διακρικεί ςε 

διάφορεσ μορφζσ. Θ εγκυρότερθ διάκριςθ παρουςιάηεται από τον Bloom και τουσ 

ςυνεργάτεσ του και περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) τφπουσ αξιολόγθςθσ: 
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 Αρχικι ι Διαγνωςτικι αξιολόγθςθ (diagnostic): Αυτι εφαρμόηεται ςτθν αρχι τθσ 

εκπαιδευτικισ περιόδου προκειμζνου να διαπιςτωκοφν οι αδυναμίεσ και οι 

ανάγκεσ τθσ τάξθσ.  

 Διαμορφωτικι ι ταδιακι αξιολόγθςθ (formative): Εφαρμόηεται κατά τθ διάρκεια 

τθσ διδαςκαλίασ και αποςκοπεί ςτθν πλθροφόρθςθ για τθν πορεία του μακθτι ςε 

ςχζςθ με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ και ςτθν πικανι ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ, προκειμζνου να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι.  Οι μζκοδοι τθσ 

διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ είναι μεταξφ των άλλων: θ παρατιρθςθ,  οι 

προφορικζσ ερωτιςεισ,  οι κατ’ οίκον εργαςίεσ,  οι πρόχειρεσ εξετάςεισ,  οι 

ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ ανάμεςα ςτο μακθτι και ςτο διδάςκοντα. 

 Σελικι ι Ακροιςτικι αξιολόγθςθ (summative): Εφαρμόηεται ςτο τζλοσ τθσ 

διδαςκαλίασ μιασ διδακτικισ ενότθτασ και αποςκοπεί ςτον ζλεγχο του βακμοφ 

εμπζδωςθσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων που ιταν ςτθν πρόκεςθ του διδάςκοντοσ 

να διδάξει. . Επομζνωσ, είναι είτε περιοδικι είτε τελικι. Αντανακλά ςτο τελικό 

προϊόν τθσ μάκθςθσ (ςτο ςχετικό αντικείμενο) και δίνει μια ςυνολικι αποτίμθςθ.  

Σφμφωνα με τον Black (2003),  προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται θ διαμορφωτικι και θ 

τελικι αξιολόγθςθ. Θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ απορρζει από μια κονςτρουκτιβιςτικι 

κεωρθτικι προοπτικι που κζλει τθ διδαςκαλία και τθν μάκθςθ να είναι διαρκισ, ςυνεχισ 

και να περιλαμβάνει ανοιχτζσ δραςτθριότθτεσ. Ταυτόχρονα με τθ διδαςκαλία, ο 

εκπαιδευτικόσ "μετρά" τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ του μακθτι, αξιολογεί το χάςμα 

ςχετικά με το που βρίςκεται ο μακθτισ και που κα ικελε να είναι και ςτθ ςυνζχεια παρζχει 

οδθγίεσ για να μειωκεί αυτό το χάςμα. Αυτι θ ερμθνεία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ 

εςτιάηει τθν προςοχι ςτθν ανταπόκριςθ του μακθτι ςτισ νζεσ πλθροφορίεσ, ςτθν 

υπάρχουςα γνϊςθ του και ςτισ αντιλιψεισ του (Black, 2003). Θ μάκθςθ περιλαμβάνει τθν 

ανάλυςθ και τθ μετατροπι των νζων πλθροφοριϊν, για τθν ζνταξι τουσ ςτα πλαίςια τθσ 

υπάρχουςασ γνϊςθσ (Black et. al., 2003).  

 

7.5 Αξιολόγθςθ ςχεδίου εργαςίασ και τελικισ εργαςίασ με το Kodu 

Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν εξαρτάται από τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου. Στο παρόν, ςχζδιο εργαςίασ που εφαρμόςαμε, θ αξιολόγθςθ κα 

γίνει με βάςθ τθν ποιότθτα του ομαδικοφ τελικοφ παραδοτζου, τισ παρατθριςεισ του 

εκπαιδευτικοφ κατά τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου εργαςίασ και τισ εντυπϊςεισ των μακθτϊν 
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από τθν όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ αξιολόγθςθ που εφαρμόηεται είναι διαμορφωτικι 

και τελικι. 

Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ζγινε κατά τθν διάρκεια εφαρμογισ των δραςτθριοτιτων που οι 

μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, με προςοχι, και ενδιαφζρον 

ϊςτε να κατορκϊςουν να δθμιουργιςουν το παιχνίδι τουσ. Σε όλθ αυτι τθν διαδικαςία 

παρζχονταν οδθγίεσ, παρατθριςεισ, ςυηθτιςεισ και ςυμβουλζσ ςτουσ μακθτζσ ζτςι ϊςτε να 

υπάρχει διαρκι πλθροφόρθςθ και ανατροφοδότθςθ για τθν πορεία τουσ κακ' όλθ τθν 

διάρκεια του ςχεδίου εργαςίασ. 

Σελικι αξιολόγθςθ ζγινε από τον εκπαιδευτικό με ςυηιτθςθ και με μια ρουμπρίκα 

αξιολόγθςθσ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων. Τα κριτιρια αφοροφςαν το βακμό επίτευξθσ των 

διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν ςτόχων, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τζλοσ τθν ποιότθτα 

του τελικοφ ομαδικοφ παραδοτζου των μακθτϊν. Στο τζλοσ του ςχεδίου εργαςίασ οι 

μακθτζσ ςυμπλιρωςαν και ερωτθματολόγιο, ϊςτε να αξιολογθκεί θ μακθςιακι διαδικαςία 

και να περιγραφοφν τα ςυναιςκιματά τουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ δθμιουργικθκε με βάςθ ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια πάνω ςτα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Με βάςθ κάποιεσ υπάρχουςεσ ρουμπρίκεσ 

αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν ςτο διαδίκτυο (rubistar κ.α.) και ςφμφωνα με τον 

Csikszentmihalyi (1991) επιλζξαμε κάποια κριτιρια αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιιςαμε 

ςτθν ρουμπρίκα μασ (Saarenpaa, 2008). Τα κριτιρια είναι τα ακόλουκα, με βάςθ τα οποία 

κα αξιολογιςουμε τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςτο παιχνίδι που κα δθμιουργιςουν: 

 Ξεκάκαροι ςτόχοι παιχνιδιοφ 

 Ελκυςτικότθτα 

 Δθμιουργικότθτα - Ρολυπλοκότθτα 

 Ακρίβεια Ρεριεχομζνου 

 Εντολζσ (Συνκικεσ - Ενζργειεσ) 

 Συνεργατικότθτα 

 Αποκτθκείςα Γνϊςθ 

Ζτςι δθμιουργοφμε τθν ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ που κα χρθςιμοποιιςουμε για το τελικό 

παραδοτζο των μακθτϊν, που αφορά ζνα εκπαιδευτικό παιχνίδι με το εργαλείο Kodu και 

παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β. 
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Οι παρατθριςεισ που καταγράφθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

είναι ζνα μζςο αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ και των αντιδράςεων των μακθτϊν ςχετικά με 

τθν διδαςκαλία προγραμματιςμοφ με το kodu και κα μασ δϊςουν και αυτζσ κάποια 

αποτελζςματα από τθ διδακτικι παρζμβαςθ που υλοποιιςαμε. 

Τζλοσ, το ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε με πολφ απλζσ και κατανοθτζσ ερωτιςεισ που 

απευκφνονται ςε μακθτζσ δθμοτικοφ. Οι ερωτιςεισ είναι κλειςτοφ τφπου ζτςι ϊςτε να μθν 

μπερδζψουν ι κουράςουν τουσ μακθτζσ που μπαίνουν ςτθ διαδικαςία απάντθςθσ 

ερωτθματολογίου για πρϊτθ φορά. Υλοποιικθκε ςε πενταβάκμια κλίμακα τφπου likert, με 

λίγεσ ερωτιςεισ. Σκοπόσ, είναι να μασ παρουςιάςει κάποια αποτελζςματα ςχετικά με τθν 

γνϊμθ των μακθτϊν για το εργαλείο Kodu, τα ςυναιςκιματά τουσ και τθν ικανοποίθςι τουσ 

μζςα από όλθ τθν μακθςιακι διαδικαςία. Το ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν 

παροφςα μελζτθ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ. 

 

7.6 Ευριματα και αποτελζςματα μελζτθσ περίπτωςθσ 

Το ςχζδιο εργαςίασ ςχετικά με τθν διδαςκαλία προγραμματιςμοφ με το εργαλείο Kodu, είχε 

ςαν ςτόχο να αποκτιςουν οι μακθτζσ δεξιότθτεσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

πλθροφορικισ και ειδικότερα να ζρκουν ςε μια πρϊτθ επαφι με τον προγραμματιςμό. 

Επιπλζον, ςτόχοσ ιταν να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και ςε άλλα γνωςτικά 

αντικείμενα και να αναπτυχκοφν χαρακτθριςτικά όπωσ θ ςυνεργαςία, θ κριτικι και 

δθμιουργικι ςκζψθ, θ φανταςία και θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων.  

7.6.1 Ευρήματα αξιολόγηςησ Ρουμπρίκασ 

Ρροκειμζνου να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα του ςχεδίου εργαςίασ ξεκινάμε από 

τθν ανάλυςθ τθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ. Τα αποτελζςματα για τθν επίδοςθ των μακθτϊν 

από τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν που υλοποίθςαν χωριςμζνοι ςε ομάδεσ 

είναι τα ακόλουκα: 
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Πίνακασ 1: Ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τελικισ εργαςίασ 

Ανάλυςθ δεδομζνων αξιολόγθςθσ τθσ Ρουμπρίκασ ςτθν αποτίμθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ με το 

Kodu 

Κριτιρια 
4. Εξαιρετικι 

Επίδοςθ 

3. Πολφ καλι 

Επίδοςθ 

2. Μζτρια 

επίδοςθ 

1. Χαμθλι 

Επίδοςθ 
Αποτελζςματα 

Ξεκάκαροι ςτόχοι 

παιχνιδιοφ 
6 ομάδεσ 4 ομάδεσ 3 ομάδεσ 3 ομάδεσ Συνολικά 45 μονάδεσ 

Ελκυςτικότθτα 5 ομάδεσ 7 ομάδεσ 4 ομάδεσ - Συνολικά 49 μονάδεσ 

Δθμιουργικότθτα 

- Πολυπλοκότθτα 
4 ομάδεσ 5 ομάδεσ 6 ομάδεσ 1 ομάδα Συνολικά 44 μονάδεσ 

Ακρίβεια 

Περιεχομζνου 
5 ομάδεσ 4 ομάδεσ 4 ομάδεσ 3 ομάδεσ Συνολικά 43 μονάδεσ 

Εντολζσ 

(υνκικεσ-

Ενζργειεσ) 

7 ομάδεσ 3 ομάδεσ 5 ομάδεσ 1 ομάδα Συνολικά 48 μονάδεσ 

υνεργατικότθτα 8 ομάδεσ 3 ομάδεσ 4 ομάδεσ 1 ομάδα Συνολικά 50 μονάδεσ 

Αποκτθκείςα 

Γνϊςθ 
6 ομάδεσ 4 ομάδεσ 6 ομάδεσ - Συνολικά 48 μονάδεσ 

 

Ραρατθρϊντασ τον πίνακα 1, ςυμπεραίνουμε τα παρακάτω, όςον αφορά ςτθν αποτίμθςθ 

τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν ςτθν τελικι εργαςία τουσ.  

 Για να ζχουμε μια εξαιρετικι επίδοςθ κα πρζπει να ζχουμε ζνα ςφνολο 64 - 49 

μονάδων. 

 Για να ζχουμε πολφ καλι επίδοςθ κα πρζπει να ζχουμε ςφνολο 48 - 33 μονάδων. 

 Για να ζχουμε μια μζτρια επίδοςθ κα πρζπει να ζχουμε ςφνολο 32 - 17 μονάδων. 

 Για να ζχουμε μια χαμθλι επίδοςθ πρζπει να ζχουμε ςφνολο 16 -1 μονάδων. 
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Οι κατθγοριοποιιςεισ αυτζσ μποροφν να απεικονιςτοφν ςε ζνα πίνακα με ποςοςτά για τθν 

αποτίμθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ ςε ςχζςθ με το κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ κακϊσ επίςθσ 

να δοφμε και τθν επίδοςθ των μακθτϊν και τα χαρακτθριςτικά που ανζπτυξαν (Ρίνακασ 2). 

Πίνακασ 2: Αποτελζςματα ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ 

Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ Ρουμπρίκασ ςτθν αποτίμθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ με το Kodu 

Κριτιρια 
4. Εξαιρετικι 

Επίδοςθ 

3. Πολφ καλι 

Επίδοςθ 

2. Μζτρια 

επίδοςθ 

1. Χαμθλι 

Επίδοςθ 
Αποτελζςματα 

1. Ξεκάκαροι 

ςτόχοι παιχνιδιοφ 
     70,3% 

2. Ελκυςτικότθτα      76,6% 

3. 

Δθμιουργικότθτα 

- Πολυπλοκότθτα 

     68,7% 

4. Ακρίβεια 

Περιεχομζνου 
     67,2% 

5. Εντολζσ 

(υνκικεσ- 

Ενζργειεσ) 

     75% 

6. 

υνεργατικότθτα 
     78,1% 

7. Αποκτθκείςα 

Γνϊςθ 
     75% 

 

Με βάςθ τα αποτελζςματα του παραπάνω πίνακα διαπιςτϊνουμε ότι: 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 45 μονάδεσ ςτθν τελικι εργαςία, όςον 

αφορά ςτο κριτιριο αξιολόγθςθσ Ξεκάκαροι ςτόχοι παιχνιδιοφ που αντιςτοιχεί  

ςτο 70,3% τθσ μζγιςτθσ επίδοςθσ των μακθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο. 
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Επομζνωσ, είχαν ξεκακαρίςει ποιοσ κα είναι ο ςτόχοσ του παιχνιδιοφ τουσ, με 

κριτικι ικανότθτα. 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 49 μονάδεσ όςον αφορά ςτο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ Ελκυςτικότθτα, που αντιςτοιχεί  ςτο 76,6% τθσ μζγιςτθσ επίδοςθσ των 

μακθτϊν. Είχαν χρθςιμοποιιςει πρωτότυπα γραφικά για να δϊςουν ςτο κόςμο 

φφοσ ανάλογο με τθν ιςτορία/κζμα του παιχνιδιοφ και ςωςτι οπτικι αιςκθτικι με 

πολφ φανταςία. 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 44 μονάδεσ όςον αφορά ςτο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ Δθμιουργικότθτα -  Πολυπλοκότθτα που αντιςτοιχεί  ςτο 68,7% τθσ 

μζγιςτθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. Κατζβαλαν δθμιουργικι ςκζψθ ςτο να κάνουν το 

παιχνίδι ενδιαφζρον και διαςκεδαςτικό. 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 43 μονάδεσ όςον αφορά ςτο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ Ακρίβεια Περιεχομζνου, που αντιςτοιχεί  ςτο 67,2% τθσ μζγιςτθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν. Ραρείχαν αρκετά ςωςτζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

παιχνίδι και οι μακθτζσ κατανόθςαν πολφ καλά τθ γενικι διαδικαςία του 

ςχεδιαςμοφ. 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 48 μονάδεσ όςον αφορά ςτο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ Εντολζσ (υνκικεσ - Ενζργειεσ), που αντιςτοιχεί  ςτο 75% τθσ μζγιςτθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν. Ζγραψαν τισ εντολζσ προγραμματιςμοφ κατανοθτά και 

προωκείται θ εξζλιξθ του παιχνιδιοφ. Αποτζλεςμα θ πολφ καλι κατανόθςθ του 

διδακτικοφ αντικειμζνου. 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 50 μονάδεσ όςον αφορά ςτο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ υνεργατικότθτα, που αντιςτοιχεί  ςτο 78,1% τθσ μζγιςτθσ επίδοςθσ 

των μακθτϊν. Οι ομάδεσ ςυνεργάςτθκαν αποδοτικά και λειτοφργθςαν ςωςτά, με 

όλα τα μζλθ να ςυνειςφζρουν και να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία μιασ ποιοτικισ 

εργαςίασ. 

 Το ςφνολο των μακθτϊν ςυγκζντρωςε 48 μονάδεσ όςον αφορά ςτο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ Αποκτθκείςα Γνϊςθ, που αντιςτοιχεί  ςτο 75% τθσ μζγιςτθσ επίδοςθσ 

των μακθτϊν. Κατανόθςαν ςε μεγάλο βακμό το διδακτικό αντικείμενο και είναι ςε 

κζςθ να προγραμματίηουν το δικό τουσ παιχνίδι. 
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Στο Σχιμα 3, φαίνεται θ επίδοςθ των μακθτϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. Το 

ποςοςτό που οι μακθτζσ κατάφεραν να αποκτιςουν με βάςθ τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ 

που κζλαμε να πετφχουμε. 

 

χήμα 3: Ποςοςτιαία επίδοςθ των μακθτϊν με βάςθ τα 7 κριτιρια αξιολόγθςθσ 

Συμπεραςματικά, τα αποτελζςματα με μια ματιά είναι παραπάνω από ενκαρρυντικά κακϊσ 

θ επίδοςθ τουσ κατά μζςο όρο είναι πολφ καλι ςε ποςοςτό 71,4%, ενϊ ζνα μεγάλο 

ποςοςτό, τθσ τάξθσ του 28,6% παρουςίαςε  εξαιρετικι επίδοςθ.  

Επομζνωσ οι μακθτζσ, μζςα από τθ διδαςκαλία με το εργαλείο οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

Kodu και αναλφοντασ τα αποτελζςματα από τθν ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ, κατάφεραν να 

βελτιϊςουν και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ όπωσ: 

 αποδοτικι ςυνεργαςία και ςυμμετοχι 

 φανταςία, 

 δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ, 

 επίλυςθ προβλθμάτων, 

 ανάπτυξθ αλγορικμικισ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ, 
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 εξοικείωςθ με τον προγραμματιςμό, 

 απόκτθςθ γνϊςεων ςτο γνωςτικό αντικείμενο και ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα, 

 ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου παιχνιδιοφ ι ιςτορίασ. 

7.6.2 Ευρήματα Παρατηρήςεων 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ με το εργαλείο , οι μακθτζσ ζδειξαν πολφ 

ενδιαφζρον και θ διδαςκαλία κφλθςε ομαλά. Από τθν πρϊτθ διδακτικι ϊρα ζδειξαν 

αμείωτο ηιλο να μάκουν να δθμιουργοφν και να προγραμματίηουν το δικό τουσ παιχνίδι. Τα 

γραφικά τουσ κίνθςαν κατευκείαν το ενδιαφζρον και ςτθν πορεία ενκουςιάςτθκαν με το 

πόςο εφκολα μποροφςαν να προςδίδουν ςυμπεριφορζσ ςτα αντικείμενα και τουσ 

χαρακτιρεσ που ειςιγαγαν ςτο παιχνίδι τουσ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ιταν πολφ καλι 

και μάλιςτα ςε βακμό μεγαλφτερο από το αναμενόμενο. Θ φανταςία που παρουςίαςαν τα 

περιςςότερα παιδιά κατά τθ δθμιουργία ενόσ παιχνιδιοφ ιταν εκπλθκτικι, παρόλα αυτά 

ζνα ποςοςτό γφρω ςτο 25% υςτεροφςαν ςτο να ςκεφτοφν κάτι πρωτότυπο για να 

δθμιουργιςουν. Ιδιαίτερα προβλιματα και δυςκολίεσ κατανόθςθσ δεν παρουςιάςτθκαν και 

οι μακθτζσ ζδειξαν να ανταποκρίνονται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, τισ αςκιςεισ και τα 

φφλλα εργαςίασ που τουσ δόκθκαν κετικά και να κατανοοφν τισ ζννοιεσ και τισ 

προγραμματιςτικζσ ενζργειεσ. Οριςμζνοι από τουσ μακθτζσ εκδιλωςαν τθν επικυμία να 

αςχολθκοφν και ςτο ςπίτι με το Kodu,  και το πραγματοποίθςαν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 

ςυμμετείχαν όλοι οι μακθτζσ ακόμα και πιο "αδφναμοι", οι οποίοι ζδειξαν ιδιαίτερθ 

προςοχι και ενδιαφζρον ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Τζλοσ, όλοι 

κατάφεραν να δθμιουργιςουν ζςτω και κάτι ελάχιςτο ςτα πλαίςια τθσ τελικισ τουσ 

εργαςίασ είτε  δθμιουργϊντασ ζναν εικονικό κόςμο, είτε ςυνκζτοντασ λιγοςτζσ εντολζσ ςτο 

παιχνίδι τουσ. 

7.6.3 Ευρήματα Ερωτηματολογίου 

Θ αξιολόγθςθ και ερμθνεία των ερευνθτικϊν δεδομζνων, που προκφπτουν από τθν 

επεξεργαςία του ερωτθματολογίου, ζχουν ωσ ςθμείο αναφοράσ να μασ δϊςουν ςτοιχεία 

και αποτελζςματα από τθν εφαρμογι του εργαλείου Kodu ςτθν μακθςιακι διαδικαςία. Από 

τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτο ερωτθματολόγιο, ςτοχεφουμε να αξιολογιςουμε: 

 τθν προςφορά του Kodu, ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 τθ χριςθ του Kodu ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο για μακθτζσ δθμοτικοφ 
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 τα οφζλθ του Kodu, ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ ομαδοςυνεργατικότθτασ και τθσ 

ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων των μακθτϊν.  

Θ ςτατιςτικι επεξεργαςία απαιτεί τθν μετατροπι και τθν ςφμπτυξθ των ελεφκερων 

απαντιςεων ςε κωδικοποιθμζνεσ , ποςοτικζσ κατθγορίεσ . Θ διαδικαςία αυτι απαιτεί τθν 

καταγραφι όλων των απαντιςεων και ςτθν ςυνζχεια τθν προςπάκεια ανεφρεςθσ των 

κοινϊν ςτοιχείων που κα αποτελζςουν τα κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ . Για τθν καλφτερθ 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χωρίηουμε τισ ερωτιςεισ ςε ομάδεσ ανάλογα με το τι 

δεδομζνα μασ παρζχει θ κακεμία. 

 1θ ομάδα: Με τισ ερωτιςεισ  4, 5, 6, 13 αξιολογοφμε τθν προςφορά του Kodu, ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 2θ ομάδα: Με τισ ερωτιςεισ 7, 8, 11, 12, 14 αξιολογοφμε τθ χριςθ του Kodu ωσ 

εκπαιδευτικό εργαλείο για μακθτζσ δθμοτικοφ. 

 3θ ομάδα: Με τθν ερϊτθςθ 9, 10 αξιολογοφμε τα οφζλθ του Kodu, ωσ προσ τθν 

ανάπτυξθ τθσ ομαδοςυνεργατικότθτασ και τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων 

των μακθτϊν.  

Από τισ απαντιςεισ των 40 μακθτϊν προζκυψαν τα παρακάτω αποτελζςματα. Στουσ 

πίνακεσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου ςε ποςοςτιαία κλίμακα 

για κάκε ερϊτθςθ το ςφνολο των απαντιςεων που ζδωςαν οι μακθτζσ. Στα γραφιματα που 

δθμιουργιςαμε για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ςτθν οριηόντια ςτιλθ φαίνεται θ επιλογι 

απάντθςθσ δθλαδι 1=πάρα πολφ, 2=πολφ, 3=αρκετά, 4=λίγο, 5=κακόλου και ςτθν κάκετθ 

ςτιλθ φαίνεται το πλικοσ των μακθτϊν για κάκε επιλογι απάντθςθσ που παρζχεται. Τζλοσ, 

για λόγουσ πρακτικότθτασ κατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, κα εξάγουμε ακροιςτικά τθν 

κετικι ςτάςθ των μακθτϊν βαςιηόμενοι ςτισ απαντιςεισ τουσ: "πάρα πολφ" και "πολφ", τθν 

αρνθτικι ςτάςθ ακροιςτικά από το "λίγο" και "κακόλου" και τθν ουδζτερθ ςτάςθ από το 

"αρκετά". 

1θ ομάδα: Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν προςφορά του Kodu, ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, αναλφονται ςε ποςοςτά και παρατίκενται ςτον Ρίνακα 3, ενϊ απεικονίηονται 

επίςθσ και ςτο Σχιμα 4. 
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Πίνακασ 3: Αποτελζςματα 1θσ ομάδασ ερωτιςεων ερωτθματολογίου 

1θ ομάδα 
πάρα 

πολφ 
πολφ αρκετά λίγο κακόλου 

4. Το μάκθμα ζγινε πιο ευχάριςτο με τθν 

δθμιουργία παιχνιδιϊν; 
32,5% 30% 25% 12,5%  

5. Τα παιχνίδια που δθμιοφργθςεσ ςε 

βοικθςαν να κατανοιςεισ τον 

προγραμματιςμό; 

27,5% 30% 27,5% 15%  

6. Τα παιχνίδια που δθμιοφργθςεσ ςε 

βοικθςαν να κατανοιςεισ τθν φλθ από 

το μάκθμα τθσ γεωγραφίασ; 

17,5% 12,5% 17,5% 5% 47,5% 

13. Σου άρεςε θ εκμάκθςθ 

προγραμματιςμοφ με το Kodu; 
27,5% 32,5% 27,5% 12,5%  

 

Το 60% περίπου των μακθτϊν ζδειξε να κεωρεί ενδιαφζρουςα και ευχάριςτθ τθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ με το εργαλείο Kodu, να κατανοεί τθν ζννοια του 

προγραμματιςμοφ και να απολαμβάνει τον τρόπο που διδάςκεται προγραμματιςμό μζςα 

από ζνα εργαλείο οπτικοφ προγραμματιςμοφ. Μόλισ το 12,5% εμφάνιςε αρνθτικι ςτάςθ 

ςτθν διδαςκαλία προγραμματιςμοφ και δθμιουργίασ παιχνιδιϊν με το Kodu, δεν κατανόθςε 

το γνωςτικό αντικείμενο και δεν ενκουςιάςτθκε με το μάκθμα, ενϊ το υπόλοιπο 27,5% 

παρουςίαςε μια ουδζτερθ ςτάςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 52,5% δεν κατανόθςε τθν φλθ 

από τθν γεωγραφία, ενϊ φαίνεται να κατανόθςαν τον προγραμματιςμό. Άρα επιτεφχκθκε 

ελάχιςτα θ διακεματικότθτα που ιταν ζνασ από τουσ ςτόχουσ μασ. Από αυτό 

ςυμπεραίνουμε ότι είτε δεν ζγινε ςωςτά θ  διακεματικι δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια 

του μακιματοσ, είτε δεν ιταν κατανοθτι ι καλά διατυπωμζνθ θ ερϊτθςθ ςχετικά με τθν 

μάκθμα τθσ γεωγραφίασ και ζτςι παρερμινευςαν και δεν κατάλαβαν τι ζπρεπε να 

απαντιςουν. 
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χήμα 4: Αποτελζςματα 1θσ ομάδασ ερωτιςεων ερωτθματολογίου 

2θ ομάδα: Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθ χριςθ του Kodu ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο για 

μακθτζσ δθμοτικοφ, είναι κετικά με βάςθ τον Ρίνακα 4 και απεικονίηονται και ςτο Σχιμα 5 

παρακάτω. 

Πίνακασ 4: Αποτελζςματα 2θσ ομάδασ ερωτιςεων ερωτθματολογίου 

2θ ομάδα 
πάρα 

πολφ 
πολφ αρκετά λίγο κακόλου 

7. Το Kodu ιταν εφκολο ςτθ χριςθ του; 25% 30% 25% 20%  

8. Θεωρείσ εφκολθ τθ διαδικαςία 

δθμιουργίασ ενόσ παιχνιδιοφ με το Kodu; 
20% 25% 32,5% 20% 2,5% 

11. Σου άρεςε το Kodu; 47,5% 10% 15% 25%  

12. Χρθςιμοποίθςεσ το Kodu και ςτο ςπίτι 

για να δθμιουργιςεισ κάποιο παιχνίδι; 
12,5% 12,5% 10% 15% 50% 

14. Θα ικελεσ να ςυνεχίςεισ να 

χρθςιμοποιείσ το Kodu για τθν δθμιουργία 

παιχνιδιϊν; 

40% 25% 15% 10% 10% 

 

Το 55% των μακθτϊν κεϊρθςε το kodu εφκολο ςτθν χριςθ του, δθμιουργικό και τουσ 

άρεςε πολφ ςαν εργαλείο. Το 65% διλωςε ότι κα ικελε να ςυνεχίςει να το χρθςιμοποιεί 
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για να δθμιουργεί παιχνίδια πράγμα που ςθμαίνει ότι το Kodu ιταν προςιτό και αρεςτό 

ςτουσ μακθτζσ, κίνθςε το ενδιαφζρον τουσ χωρίσ να τουσ κουράςει και δεν ιταν πολφπλοκο 

ςαν εργαλείο για μικρζσ θλικίεσ. Το 15% με 25% δείχνει μια ουδετερότθτα απζναντι ςτο 

Kodu και ςτθν χριςθ του χωρίσ να το απορρίπτει εντελϊσ ςαν εκπαιδευτικό εργαλείο, 

πράγμα πολφ ενκαρρυντικό. Αντίκετα, το 20% δείχνει να μθν βρικε ελκυςτικό, εφκολο και 

δθμιουργικό το Kodu και να ζχει μια αρνθτικι εικόνα. Τζλοσ, εντφπωςθ προκαλεί το 

γεγονόσ ότι το 65% των παιδιϊν δεν το χρθςιμοποίθςε ςτο ςπίτι του, αυτό βζβαια δεν 

ςθμαίνει ότι το απορρίπτουν ςαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Αυτό το ποςοςτό κατά πάςα 

πικανότθτα οφείλετε ςτθ δυςκολία των παιδιϊν ςε αυτι τθν θλικία να εγκαταςτιςουν ζνα 

λογιςμικό ςτον θ/υ. Επιπλζον, δεν τουσ δθμιουργικθκε θ ανάγκθ να αςχολθκοφν 

περαιτζρω διότι όλθ θ διαδικαςία υλοποιικθκε ςτθν τάξθ ακόμθ και θ τελικι τουσ εργαςία 

και δεν ιταν υποχρεωτικι θ χριςθ του ςτο ςπίτι, αλλά προαιρετικι. Αξίηει να αναφερκεί ότι 

τα πιο πολλά παιδιά ςε αυτι τθν θλικία δεν ζχουν θ/υ ςτο ςπίτι ι οι γονείσ δεν τουσ 

επιτρζπουν να απαςχολοφνται αρκετά, με αποτζλεςμα να ςυνειςφζρει και αυτό ςτο 

αποτζλεςμα. Ενκαρρυντικό είναι ότι το υπόλοιπο 35% αςχολικθκε και ςτο ςπίτι πράγμα 

που δθλϊνει τον ενκουςιαςμό τουσ και τθν κετικι ςτάςθ τουσ απζναντι ςτο Kodu. 

 

χήμα 5: Αποτελζςματα 2θσ ομάδασ ερωτιςεων ερωτθματολογίου 

3θ ομάδα: Τα αποτελζςματα ςχετικά με τα οφζλθ του Kodu, ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

ομαδοςυνεργατικότθτασ και τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων των μακθτϊν, 

αναλφονται ςτον Ρίνακα 5 και ςτο Σχιμα 6. 
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Πίνακασ 5: Αποτελζςματα 3θσ ομάδασ ερωτιςεων ερωτθματολογίου 

3θ ομάδα 
πάρα 

πολφ 
πολφ αρκετά λίγο κακόλου 

9. Θ ςυνεργαςία με τον/τθν 

ςυμμακθτι/ςυμμακιτρια ςου ιταν 

επιτυχθμζνθ; 

42,5% 27,5% 20%  10% 

10. Τα προβλιματα που ςου 

παρουςιάςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του 

παιχνιδιοφ κατόρκωςεσ να τα επιλφςεισ 

εφκολα; 

12,5% 25% 52,5% 10%  

 

Μόλισ το 10% των μακθτϊν δεν κατάφερε να ςυνεργαςτεί με τουσ ςυμμακθτζσ του και δεν 

κατάφερε να επιλφςει τα προβλιματα που του παρουςιάςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του 

ςχεδίου εργαςίασ ςτθν τάξθ με το Kodu. Το ποςοςτό είναι πολφ μικρό. Αναλυτικότερα, το 

70% των μακθτϊν ζδειξε να λειτουργεί ςαν ομάδα, να ςυμμετζχει ενεργά και να 

αναπτφςςει μια αποδοτικι ςυνεργαςία. Το 37,5% κατάφερε να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ 

και να επιλφςει εφκολα τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε, το 52,5% τα επζλυςε με λίγο 

μεγαλφτερθ δυςκολία, ενϊ το 10% του παρουςιάςτθκαν προβλιματα τα οποία τα επίλυςε 

με πολφ δυςκολία ι δεν τα επίλυςε κακόλου. Επομζνωσ το Kodu αναπτφςςει δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ των μακθτϊν όπωσ είναι θ ςυνεργατικότθτα, θ ενεργόσ ςυμμετοχι, θ κριτικι 

ςκζψθ και θ επίλυςθ προβλθμάτων. 

 

χήμα 6: Αποτελζςματα 3θσ ομάδασ ερωτιςεων ερωτθματολογίου 
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Συμπεραςματικά το 60% των μακθτϊν, κεωρεί ενδιαφζρουςα και ευχάριςτθ τθ διδαςκαλία 

του μακιματοσ με το εργαλείο Kodu, ενϊ το 52,5% δεν κατανόθςε τθν φλθ από τθν 

γεωγραφία, άρα δεν επιτεφχκθκε ςε ικανοποιθτικό βακμό θ διακεματικότθτα που ιταν 

ζνασ από τουσ ςτόχουσ μασ. Επιπλζον, το 55% των μακθτϊν κεϊρθςε το kodu εφκολο ςτθν 

χριςθ του, δθμιουργικό και τουσ άρεςε πολφ ςαν εργαλείο και το 65% διλωςε ότι κα ικελε 

να ςυνεχίςει να το χρθςιμοποιεί για να δθμιουργεί παιχνίδια. Αντίκετα, το 20% δείχνει να 

ζχει μια αρνθτικι εικόνα για το εργαλείο, ενϊ το 35% αςχολικθκε και ςτο ςπίτι πράγμα 

που δείχνει τθν κετικι διάκεςθ των μακθτϊν να αςχολθκοφν περαιτζρω με το Kodu. Τζλοσ, 

το 70% των μακθτϊν ςυνεργάςτθκε ςωςτά ςαν ομάδα, το 37,5% κατάφερε να αναπτφξει 

κριτικι ςκζψθ και να επιλφςει εφκολα τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε, ενϊ το 

μεγαλφτερο ποςοςτό 52,5% ζδειξε να τα επιλφει με λίγο μεγαλφτερθ δυςκολία. Συνεπϊσ, το 

Kodu είναι ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο είναι προςιτό ςτισ μικρζσ θλικίεσ και 

αναπτφςςει ςτουσ μακθτζσ ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων και ςυνεργατικότθτασ.  

Κάνοντασ, μια γενικι αναςκόπθςθ τόςο από τθν πρακτικι του εφαρμογι ςτθν τάξθ, όςο και 

από τθν μελζτθ περίπτωςθσ και τα ευριματα που προζκυψαν από τθν αξιολόγθςι τθσ, θ 

άποψθ που διαμορφϊνεται είναι ότι το Kodu ςυνάδει με τισ απατιςεισ τθσ εποχισ, είναι 

εφχρθςτο, προςφζρει πλοφςια ελκυςτικά γραφικά, είναι κοντά ςτα ενδιαφζροντα των 

μακθτϊν. Επιπλζον, κετικό χαρακτθριςτικό του Kodu είναι και θ ευχρθςτία τθσ διεπαφισ 

του χριςτθ και θ απλότθτα του μενοφ επιλογισ, πράγμα που το κακιςτά κατάλλθλο για 

μικρζσ θλικίεσ.  Θ γενικότερθ αίςκθςθ που δθμιουργείται είναι ότι τελικά μπορεί πολφ 

εφκολα να ενςωματωκεί ςτθ κακθμερινι διδαςκαλία, μπορεί να διδάξει ζννοιεσ από τον 

προγραμματιςμό ςτουσ μακθτζσ και οι μακθτζσ από τθν μεριά τουσ να ανταποκρικοφν 

πολφ κετικά. Το κλίμα από τθν αρχι τθσ διεξαγωγισ του μακιματοσ ιταν πολφ 

ενκουςιϊδεσ και οι μακθτζσ ζδειξαν ανυπομονθςία να δθμιουργιςουν το "Δικό τουσ 

Ραιχνίδι". Αυτό ςθμαίνει ότι τουσ κζρδιςε κατευκείαν ςαν εργαλείο και τουσ κζντριςε το 

ενδιαφζρον, γεγονόσ πολφ ςθμαντικό για ζνα εκπαιδευτικό. Πλο το κζμα, για να  προαχκεί 

θ γνϊςθ και θ μάκθςθ, ιταν να γίνει ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ και των 

δραςτθριοτιτων πράγμα που επιτεφχκθκε εφόςον τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ 

ιταν παραπάνω από ενκαρρυντικά. Τζλοσ, το Kodu ςφμφωνα με όλα τα παραπάνω, 

αναπτφςςει παράγοντεσ και χαρακτθριςτικά των μακθτϊν πολφ ςθμαντικά για να προαχκεί 

θ γνϊςθ. Αποτελεί κίνθτρο για μάκθςθ και μια γενικι αποτίμθςθ είναι ότι "άξιηε" θ όλθ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και οι μακθτζσ το "απόλαυςαν". 
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8 υμπεράςματα 

8.1 Γενικά υμπεράςματα 

Ρλζον ςτο δθμοτικό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτον προγραμματιςμό, καλοφνται να 

εξοικειωκοφν με δφςκολεσ ζννοιεσ για τθν θλικία τουσ και ζνασ τρόποσ για να γίνει ομαλά 

αυτι θ εξοικείωςθ ιταν να βρεκεί ζνα εργαλείο που κα ιταν εφκολο ςτθ χριςθ του, 

ευχάριςτο, με ελκυςτικά γραφικά και περιβάλλον οπτικοφ προγραμματιςμοφ.  Αυτζσ μασ τισ 

ανάγκεσ, τισ καλφπτει το Kodu και για αυτό δθμιουργιςαμε ζνα ςχζδιο εργαςίασ ςτθν ΣΤϋ 

τάξθ, για να καταγράψουμε τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του, τισ εντυπϊςεισ των 

μακθτϊν και να αξιολογιςουμε τθν καταλλθλότθτά του ςτθν εκπαίδευςθ. 

Μζςω τθσ ζρευνασ που διεξάχκθκε ςτα πλαίςια του ςχεδίου εργαςίασ με το εργαλείο Kodu, 

ςυλλζχκθκαν δεδομζνα από: 

 τθν ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ τελικισ εργαςίασ 

 τισ παρατθριςεισ που καταγράφθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου εργαςίασ 

 το ερωτθματολόγιο που κλικθκαν οι μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν με το πζρασ τθσ 

τελικισ τουσ εργαςίασ. 

Τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τα μζςα ςυλλογισ δεδομζνων ιταν ότι οι μακθτζσ 

μζςα από τθν όλθ διδαςκαλία με το εργαλείο Kodu, κατόρκωςαν να αποκτιςουν 

δθμιουργικι ςκζψθ και φανταςία, να κζςουν ξεκάκαρουσ ςτόχουσ και να τουσ 

υλοποιιςουν, να ςυνεργαςτοφν αποδοτικά ςυμμετζχοντασ ενεργά ςαν μζλθ μιασ ομάδασ, 

να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ και ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και να δθμιουργιςουν 

το δικό τουσ παιχνίδι αποκτϊντασ βαςικζσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ.   

Επιπλζον, οι μακθτζσ ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον, ενκουςιαςμό και προςοχι ςε όλθ τθν 

μακθςιακι διαδικαςία. Δεν παρουςιάςτθκαν προβλιματα και δεν δυςκολεφτθκαν να 

εξοικειωκοφν με το περιβάλλον του εργαλείου Kodu. Οριςμζνοι μακθτζσ εκδιλωςαν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον και επικυμία να αςχολθκοφν με το Kodu και ςτο ςπίτι τουσ. Το 

περιβάλλον ιταν ιδιαίτερα ελκυςτικό και δθμιουργϊντασ εικονικοφσ κόςμουσ ανζπτυξαν 

τθν φανταςία τουσ. Επιπρόςκετα, ςυνεργάςτθκαν πολφ καλά μεταξφ τουσ και με το 

διδάςκοντα, το μάκθμα κφλθςε ομαλά κακ' όλθ τθν διάρκεια και επζδειξαν ενδιαφζρον για 

τον προγραμματιςμό. Τζλοσ, μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ κατόρκωςαν να 

βελτιϊςουν γνωςτικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. 
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Στον αντίποδα, το εργαλείο δεν κατόρκωςε να ενιςχφςει τθ διακεματικότθτα, κακϊσ δεν 

ζφερε τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα. Επιπλζον, τα παιχνίδια αρκετϊν εκπαιδευομζνων 

κινοφνται ςτθν πεπατθμζνθ. Το γεγονόσ ότι δεν ξζφυγαν από τα ζτοιμα παραδείγματα του 

δαςκάλου μπορεί να οφείλεται ςε ζλλειψθ γνϊςθσ του εργαλείου ςε βάκοσ και μθ 

εναςχόλθςθσ τουσ με αυτό εκτόσ τάξθσ. 

Σε μια προςπάκεια εφαρμογισ του εργαλείου Kodu ςτθν εκπαίδευςθ, δείξαμε τρόπουσ  

αξιοποίθςθσ του εργαλείου Kodu, ςε τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ Διδακτικισ τθσ 

Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων ςτα πλαίςια του μακιματοσ διδακτικι του 

προγραμματιςμοφ. Μζςα από εκπαιδευτικά παραδείγματα που υλοποιιςαμε ςτα πλαίςια 

εργαςτθριακοφ μακιματοσ, παρουςιάςαμε τρόπουσ εφαρμογισ τουσ ςτθν τάξθ και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια με δραςτθριότθτεσ. Οι φοιτθτζσ ζδειξαν ενδιαφζρον για το 

εργαλείο και από ερωτιςεισ που τουσ υποβλικθκαν ςτο τζλοσ του μακιματοσ, λάβαμε τα 

εξισ ςυμπεράςματα: 

 ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που δθμιουργοφμε με το Kodu βοθκοφν ςτθν 

διδακτικι του προγραμματιςμοφ,  

 κα το χρθςιμοποιοφςαν για να διδάξουν ςε μακθτζσ δθμοτικοφ προγραμματιςμό, 

 τουσ άρεςε πολφ ςαν εκπαιδευτικό εργαλείο,  

 ιταν εφκολο ςτθν χριςθ του και κεϊρθςαν τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ 

παιχνιδιοφ εφκολθ.  

Επομζνωσ, επζδειξαν μια κετικι ςτάςθ ςχετικά με το Kodu ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Επιπλζον, ςε μια προςπάκεια παρουςίαςθσ του εργαλείου Kodu, ςτο 5ο Ρανελλινιο 

Συνζδριο Κακθγθτϊν Ρλθροφορικισ 2011 (ΡΕΚΑΡ) ςτα Ιωάννινα, με κζμα: "Kodu: 

Ρρογραμματιςμόσ για Ραιδιά μζςω Ραιχνιδιοφ", προβάλλαμε τθν γενικότερθ φιλοςοφία 

του Kodu, τον τρόπο υλοποίθςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ και τρόπουσ χριςθσ του 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι εκπαιδευτικοί, επζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτον 

τρόπο εφαρμογισ του Kodu ςτθν τάξθ και μζςα από τισ ερωτιςεισ που υπζβαλλαν ςτο 

τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ, κζλθςαν να μάκουν αν ζχει γίνει κάποια ςχετικι ζρευνα ςτθν 

Ελλάδα και τι αποτελζςματα επζφερε, αν το Kodu είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και αν 

κάποιοσ εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθμιουργιςει παιχνίδια για το νθπιαγωγείο. Οι απορίεσ 

αυτζσ ιταν ςθμαντικζσ και ζτςι μασ ζδωςαν κίνθτρα να υλοποιιςουμε ζρευνα και ςτθν 

Ελλάδα και να παρακζςουμε ιδζεσ για μελλοντικι ζρευνα. Τα αποτελζςματα που είχαμε να 

παρουςιάςουμε ωσ τϊρα ιταν από ζρευνα που είχε πραγματοποιθκεί ςτθν Αυςτραλία και 
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ιταν ενκαρρυντικά. Για το κζμα τθσ γλϊςςασ το κζμα λφνεται εφόςον ιδθ γίνονται 

προςπάκειεσ μετάφραςθσ του εργαλείου ςτα ελλθνικά. Στθν περίπτωςι μασ δεν υπιρχε 

πρόβλθμα με τα αγγλικά γιατί οι μακθτζσ γνϊριηαν αγγλικά και το λεξιλόγιο που 

χρθςιμοποιεί το εργαλείο είναι απλό και με πολλά εικονίδια. Επομζνωσ, με το κζμα τθσ 

γλϊςςασ δεν αντιμετωπίςαμε ιδιαίτερο πρόβλθμα. Τζλοσ, με τθν ερϊτθςθ αν μπορεί 

κάποιοσ εκπαιδευτικόσ να δθμιουργιςει εκπαιδευτικά παιχνίδια για το νθπιαγωγείο μπορεί 

να αποτελζςει και ερζκιςμα για μια μελλοντικι ζρευνα με το εργαλείο Kodu. Θ απάντθςθ 

κα μποροφςε να είναι "γιατί όχι", βζβαια το δφςκολο είναι να δθμιουργιςουν οι μακθτζσ 

νθπιαγωγείου εκπαιδευτικό παιχνίδι, γιατί το Kodu απευκφνεται ςε θλικίεσ από 8 ετϊν και 

πάνω. Συνεπϊσ υπάρχουν αρκετά κζματα "ανοικτά" ςχετικά με το Kodu και τθν αξιοποίθςι 

του ςτθν εκπαίδευςθ τα οποία μποροφν να μελετθκοφν μελλοντικά. 

 

8.2  Μελλοντικι επζκταςθ 

Στθν προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ και αλλαγισ τθσ εκπαίδευςθσ, πραγματοποιοφνται 

ζρευνεσ αλλά και προτάςεισ καλφτερου ςχεδιαςμοφ των δραςτθριοτιτων του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν. Το ςφγχρονο ςχολείο πρζπει να παρζχει κίνθτρα τουσ μακθτζσ, να 

κεντρίηει το ενδιαφζρον τουσ, να προκαλεί τθν φανταςία τουσ, να ενκαρρφνεται θ κριτικι 

ςκζψθ τουσ.  

Θ ανάγκθ για ανάπτυξθ , υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ λφςεων που κα ςυμβάλλουν ενεργά 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτζλεςε κίνθτρο για τθν παροφςα εργαςία. Τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια προςφζρουν διαςκζδαςθ και μάκθςθ και είναι καιρόσ να 

ειςαχκοφν ενεργά ςτθν ςφγχρονθ εκπαίδευςθ. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία  επιχειρικθκε 

να παρουςιαςτεί θ προςπάκεια εμπλοκισ του εργαλείου οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu, 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, μζςα από τθν δθμιουργία εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν. 

Στόχοσ, ιταν να παρουςιαςτεί μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ, με αναλυτικι περιγραφι του 

περιβάλλοντοσ του εργαλείου Kodu, με επιμορφωτικό υλικό και τθ δθμιουργία ιςτότοπου 

για τθν υποςτιριξθ  των εκπαιδευτικϊν, εφαρμογι του Kodu ςτθν πράξθ με μια ζρευνα που 

υλοποιικθκε ςε μακθτζσ δθμοτικοφ ΣΤϋ  τάξθσ, μζςα από ζνα ςχζδιο εργαςίασ και 

παρακζτοντασ αναλυτικά τα αποτελζςματα και τα ευριματα αυτισ τθσ ζρευνασ. 

Με αυτό τον τρόπο αποτελεί μια πρόταςθ εφκολα υλοποιιςιμθ από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ 

τθσ πλθροφορικισ αλλά και άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Σε μια ςυνζχιςθ τθσ 

προςπάκειασ αυτισ προτείνεται θ εφαρμογι και θ υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
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αξιοποίθςθσ του Kodu και ςε άλλεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και ειδικότερα ςτο γυμνάςιο, 

όπου οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου διδάςκονται προγραμματιςμό. Συλλζγοντασ ευριματα 

και αξιολογϊντασ τθν εφαρμογι του εργαλείου Kodu ςτο γυμνάςιο για τθ διδαςκαλία 

προγραμματιςμοφ, διευρφνουμε το δείγμα τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ και τα αποτελζςματα 

που προκφπτουν δίνουν ζνα πιο αντικειμενικό χαρακτιρα. Επιπρόςκετα, μελλοντικι 

ζρευνα μπορεί να αποτελζςει και το ερϊτθμα, αν κάποιοσ εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να 

δθμιουργιςει εκπαιδευτικά παιχνίδια για το νθπιαγωγείο με το εργαλείο Kodu.  

Τζλοσ, θ δθμιουργία ιςτότοπου, για τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, τθ διερεφνθςθ τθσ 

αξιοποίθςθσ του Kodu και τθ διάδοςθ αυτισ τθσ ιδζασ, μπορεί να αποτελζςει ςυνζχιςθ 

αυτισ τθσ προςπάκειασ. Μελλοντικά κα μποροφςε να επεκτακεί ςαν ζνασ δικτυακόσ τόποσ 

με τθ μορφι εκπαιδευτικισ κοινότθτασ όπου κάκε εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να 

αναρτιςει και να διαμοιράηεται εκπαιδευτικό υλικό, ςχζδια μακθμάτων, φφλλα εργαςίασ 

και δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ ζχει δθμιουργιςει και εφαρμόςει ςτθν τάξθ και είχαν κετικά 

αποτελζςματα. Επιπλζον κα μποροφςε να αποτελεί μια online κοινότθτα διαμοιραςμοφ 

εμπειριϊν, ιδεϊν και αλλθλοβοικειασ με τουσ ςυναδζλφουσ ςε μια κοινι προςπάκεια, 

προαγωγισ τθσ γνϊςθσ και τθσ μάκθςθσ  

Συμπεραςματικά, ελπίηουμε πωσ ςυμβάλαμε ζςτω και ελάχιςτα ςτθν προϊκθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με ςφγχρονα ψθφιακά μζςα, τα οποία είναι ελκυςτικά και 

ενδιαφζροντα, τόςο για τουσ μακθτζσ, όςο και για τουσ εκπαιδευτικοφσ και κα 

αποτελζςουν κίνθτρο για μάκθςθ. 
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Παραρτιματα 

Παράρτθμα A 

Φφλλα εργαςίασ - Εργαςτηριακζσ αςκήςεισ 

 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 1 (Ομάδα 2 ατόμων) 

1. Σασ ηθτείται να αναηθτιςετε ςτο διαδίκτυο μζςω του google εικόνεσ από μια λίμνθ, ζνα 

βουνό και ζνα ποτάμι τθσ Ελλάδασ που ζχετε διδαχκεί από το μάκθμα τθσ γεωγραφίασ. 

2. Στθ ςυνζχεια κα αποτυπϊςετε ςτο χαρτί όςον το δυνατόν καλφτερα τθν μορφι τουσ και 

κα δθμιουργιςετε ζνα ςκίτςο πωσ κα είναι ςτο χαρτί ο κόςμοσ ςασ. 

3. Το τοπίο που δθμιουργιςατε ςτο χαρτί κα προςπακιςετε να το δθμιουργιςετε και ςτο 

Kodu με βάςθ όςα διδαχκικατε. Θ αποτφπωςθ κα ςασ βοθκιςει ςτο να αποφφγετε λάκθ 

ςτο ςχεδιαςμό. Στο κόςμο ςασ κα υπάρχει ζνα ι περιςςότερα βουνά, μια λίμνθ και ζνα 

ποτάμι 

4. Μπορείτε να ειςάγετε δζντρα, ςφννεφα και πζτρεσ για να ομορφφνετε το κόςμο ςασ. 

5. Επιπλζον κα δθμιουργιςετε και ζνα παιχνίδι απλό. Θα ειςάγετε  5 νομίςματα και ζναν 

χαρακτιρα kodu. Από τα 5  νομίςματα, 3 είναι κίτρινα και 2 κόκκινα. Ο χαρακτιρασ kodu 

κινείται προσ τα κίτρινα νομίςματα και κερδίηει 2 πόντουσ, ενϊ αποφεφγει τα κόκκινα 

νομίςματα. Εφόςον δεν υπάρχουν άλλα κίτρινα νομίςματα, το παιχνίδι τελειϊνει επιτυχϊσ. 

6. Τζλοσ, κα πρζπει να το αποκθκεφςετε με όνομα 1θ Άςκθςθ και περιγραφι το πρϊτο μου 

παιχνίδι. 
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Φφλλο εργαςίασ 1 

1. Κάντε τθν ςωςτι αντιςτοίχιςθ του εικονιδίου από τθν αριςτερι ςτιλθ με τισ αντίςτοιχεσ 

ονομαςίεσ από τθν δεξιά ςτιλθ ςφμφωνα με το εργαλείο Kodu. 

 

 
Μετακίνθςθ Κάμερασ (Move camera) 

 
Εργαλείο Αντικειμζνων (Object tool) 

 
Εργαλείο Μονοπατιοφ (Path tool) 

 
Βοφρτςα εδάφουσ (Ground brush) 

 
Ράνω/Κάτω (Up/Down) 

 
Λειάνω  (Flatten) 

 
Τραχφνω (Roughen) 

 
Εργαλείο νεροφ (Water tool) 

 
Εργαλείο διαγραφισ (Delete tool) 

 

Αλλαγι ρυκμίςεων κόςμου (Change 

World Settings) 

 
Κεντρικό μενοφ (Home menu) 

 

Ζναρξθ παιχνιδιοφ (Play game) 
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2. Απαντιςτε με ςωςτό (Σ) ι λάκοσ (Λ) ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

o Για να διαγράψουμε ζδαφοσ πθγαίνουμε ςτο Groung brush και με δεξί κλικ 

διαγράφουμε ζδαφοσ ...... 

o Για να ειςάγουμε επιπλζον ζδαφοσ εξωτερικά, με άλλο υλικό (material) χωρίσ να 

επθρεαςτεί το εςωτερικό ζχουμε πατθμζνο το Alt πλικτρο και αριςτερό κλικ ..... 

o Για να αλλάξουμε το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ χρθςιμοποιοφμε το πάνω και κάτω 

βζλοσ του πλθκτρολογίου ..... 

o Για να λειάνουμε επιφάνειεσ χρθςιμοποιοφμε το Flatten .... 

o Για να ειςάγουμε αντικείμενα και χαρακτιρεσ χρθςιμοποιοφμε το Water tool .... 

o Από το Object tool επιλζγοντασ το αντικείμενο ι το χαρακτιρα που κζλουμε, 

χρθςιμοποιοφμε το δεξί ι αριςτερό βζλοσ και αλλάηουμε το χρϊμα.... 

 

3. Σασ δίνεται το εξισ παιχνίδι: Υπάρχουν 5 νομίςματα και ζνασ χαρακτιρασ kodu. Από τα 

νομίςματα 3 είναι κίτρινα και 2 κόκκινα. Ο χαρακτιρασ kodu κινείται προσ τα κίτρινα 

νομίςματα και κερδίηει 2 πόντουσ, ενϊ αποφεφγει τα κόκκινα νομίςματα. Μόλισ δεν 

υπάρχουν άλλα κίτρινα νομίςματα το παιχνίδι τελειϊνει επιτυχϊσ. 

Σασ ηθτείται να γράψετε τθν ςειρά εντολϊν που προγραμματίηουν τισ παραπάνω ενζργειεσ 

του χαρακτιρα kodu. 

Απάντθςθ: 

(Line 1) When                                                                          Do 

(Line 2) When                                                                          Do 

(Line 3) When                                                                          Do 

(Line 4) When                                                                          Do 

(Line 5) When                                                                          Do 

 

 

 

 

 

 



Εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κε ην εξγαιείν νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ Kodu 

 

 109 

Φφλλο εργαςίασ 2 

1. Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

o Για να διαγράψουμε αντικείμενα χρθςιμοποιοφμε το .......................... 

o Για να ειςάγουμε - διαγράψουμε ζνα μονοπάτι (path) χρθςιμοποιοφμε το 

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

o Για να ειςάγουμε αντικείμενα και χαρακτιρεσ χρθςιμοποιοφμε το .................... 

o Από το Object tool επιλζγοντασ το αντικείμενο ι το χαρακτιρα που κζλουμε να 

προγραμματίςουμε με δεξί κλικ πάνω του επιλζγουμε ....................... 

o Για να αλλάξουμε τισ ρυκμίςεισ του κόςμου μασ χρθςιμοποιοφμε το ........................ 

 

2. Σασ ηθτείται να δθμιουργιςετε ζνα παιχνίδι όπου μια χελϊνα κζλει να κινείται γριγορα 

και να μαηεφει μπάλεσ. Πταν μαηζψει 3 μπάλεσ να εμφανίηεται ζνα μινυμα ςαν Thought 

Balloon, pick line sequentially που να λζει "Ριγαινε ςτο Μαφρο Κάςτρο..!!!". Πταν θ χελϊνα 

φκάνει ςτο μαφρο κάςτρο να Τελειϊνει επιτυχϊσ το παιχνίδι. Αναφζρετε τα αντικείμενα και 

τουσ χαρακτιρεσ που χρειάηεςτε για τθν υλοποίθςθ του παιχνιδιοφ και γράψτε τισ εντολζσ 

ςυνκικεσ που χρειάηονται για να τρζξει ςωςτά το παιχνίδι. 

 

Απάντθςθ: 

(Line 1) When                                                                          Do 

(Line 2) When                                                                          Do 

(Line 3) When                                                                          Do 

(Line 4) When                                                                          Do 

(Line 5) When                                                                          Do 

 

 

3. Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

o Χρθςιμοποιείται για τθν επαναλθπτικι εκτζλεςθ μιασ ακολουκίασ ενεργειϊν 

(εντολϊν). Ελζγχεται από μια ςυνκικθ θ οποία κακορίηει τθν ζξοδο από τθν 

επαναλθπτικι εκτζλεςθ των εντολϊν. Το τμιμα εντολϊν ενόσ αλγορίκμου που 

εκτελείται επαναλθπτικά λζγεται βρόχοσ ................................................... 
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o Είναι θ απλοφςτερθ αλγορικμικι δομι. Ρεριλαμβάνει μια ςειρά από εντολζσ που 

εκτελοφνται ακριβϊσ μια φορά, ςφμφωνα με τθ ςειρά που ζχουν γραφεί 

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

o Πταν μία ενζργεια χρειάηεται να περιλθφκεί μζςα ςε άλλθ ενζργεια 

χρθςιμοποιοφμε ................................................... 

o Χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ απόφαςθσ μεταξφ δφο διαφορετικϊν καταςτάςεων, 

εκ των οποίων θ μία είναι αλθκισ και θ άλλθ ψευδισ. Στα περιςςότερα 

προβλιματα περιλαμβάνονται κάποιοι ζλεγχοι δεδομζνων. Ανάλογα με τα 

αποτελζςματά τουσ επιλζγονται οι ενζργειεσ (επεξεργαςίεσ) που κα 

ακολουκιςουν. Για τθ διατφπωςθ των ελζγχων χρθςιμοποιοφνται λογικζσ 

προτάςεισ που λζγονται ςυνκικεσ .............................................. 

o Ζνα ςυμβολικό όνομα που αντιςτοιχίηεται με ζνα ςτοιχείο που ειςάγεται ι 

αναςφρεται από μια μονάδα ειςαγωγισ ι αποκικευςθσ ι αντιςτοίχωσ εξάγεται ι 

αποκθκεφεται ςε μια μονάδα εξαγωγισ ι αποκικευςθσ και μπορεί να μεταβλθκεί. 

o Ζνα ςυμβολικό όνομα που αντιςτοιχίηεται με ζνα ςτοιχείο που ειςάγεται ι 

αναςφρεται από μια μονάδα ειςαγωγισ ι αποκικευςθσ ι αντιςτοίχωσ εξάγεται ι 

αποκθκεφεται ςε μια μονάδα εξαγωγισ ι αποκικευςθσ και μπορεί να μεταβλθκεί. 

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

 

4. Σφμφωνα με το παιχνίδι τθσ ερϊτθςθσ 2 ςκεφτείτε επιπλζον αντικείμενα και ενζργειεσ 

που κα μποροφςαμε να προςκζςουμε - τροποποιιςουμε ςτο παιχνίδι μασ και αλλαγζσ ςτισ 

ρυκμίςεισ του κόςμου μασ ϊςτε να γίνει πιο ελκυςτικό και κάποιο μακθματικό πρόβλθμα 

που κα ταιριάηει (απλό πρόβλθμα που κα δίνει αποτζλεςμα 3). 

Απάντθςθ: 
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Εργαςτθριακι Άςκθςθ 2 (Ομάδα 2 ατόμων) 

1. Ρθγαίνοντασ ςτο 2ο παράδειγμα που δθμιουργιςαμε αλλάξτε το χρϊμα ςτο μωβ πίνακα 

ςκοραρίςματοσ ςε μαφρο. Τι παρατθρείτε; Ροιεσ άλλεσ ενζργειεσ κα πρζπει να κάνουμε για 

να διευκολυνκοφμε ςτο παιχνίδι μασ; (Κάντε τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και ςε ότι άλλο 

κρίνεται ότι πρζπει να αλλαχτεί ςτο παιχνίδι) 

2. Αλλάξτε τα ςυναιςκιματα και το μινυμα που εμφανίηεται ςτο cycle, όταν ςυναντά τον 

kodu, ζτςι ϊςτε όταν τον βλζπει να εκφράηει καρδιζσ (αντί για λουλοφδια) και να λζει "My 

friend kodu, thank you" 

3. Διαγράψτε τα νομίςματα από το παιχνίδι. Τι άλλο πρζπει να διαγράψουμε και να 

τροποποιιςουμε ϊςτε το παιχνίδι μασ να τρζχει κανονικά; (Ρροςοχι: Τροποποιιςτε 

κατάλλθλα και το πρόβλθμα που εμφανίηεται ςτθν αρχι του παιχνιδιοφ ϊςτε ο παίκτθσ να 

μθν μπερδεφεται με τθν εκφϊνθςθ). 

4. Τζλοσ, κα πρζπει να το αποκθκεφςετε με όνομα 2θ Άςκθςθ και να δϊςετε τθν κατάλλθλθ 

περιγραφι.   
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Φφλλο εργαςίασ 3 (ατομικό) 

1. Αναφζρατε πότε χρθςιμοποιοφμε τθν δομι ακολουκίασ, τθν δομι επανάλθψθσ, τθν δομι 

επιλογισ και τθν εμφωλευμζνθ δομι ςτον δομθμζνο προγραμματιςμό; 

Απάντθςθ: 

 

 

 

 

 

2. Δϊςτε απλά παραδείγματα ενεργειϊν ςτο  Kodu που να χρθςιμοποιείται θ δομι 

ακολουκίασ, θ δομι επανάλθψθσ, θ δομι επιλογισ και θ εμφωλευμζνθ δομι. 

Απάντθςθ: 
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Εργαςτθριακι Άςκθςθ 3 (Ομάδα 2 ατόμων) 

1. Σφμφωνα με όςα ζχετε διδαχκεί δθμιουργιςτε ζνα ςενάριο παιχνιδιοφ που να υπάρχει θ 

δομι ακολουκίασ, επανάλθψθσ, επιλογισ και εμφωλευμζνθ δομι 

2. Χρθςιμοποιιςτε ςκορ, χρονόμετρο υγεία και τουλάχιςτον ζνα creatable, μια page και ζνα 

path. 

3. Σκεφτείτε και γράψτε τθν περιγραφι του παιχνιδιοφ. Ρωσ κα είναι το τοπίο; Ροιοί κα 

είναι οι χαρακτιρεσ και τα αντικείμενα που κα χρθςιμοποιιςετε; 

4. Στθ ςυνζχεια αποτυπϊςτε ςτο χαρτί με μια λογικι ςειρά τισ ενζργειεσ που κα εκτελοφν. 

Αναφζρετε ποιά είναι θ δομι ακολουκίασ, επανάλθψθσ, επιλογισ και θ εμφωλευμζνθ ςτο 

πρόγραμμά ςασ. 

5. Tζλοσ ξεκινιςτε να δθμιουργείται το παιχνίδι ςασ ςτο περιβάλλον του Kodu.  

6. Δοκιμάςτε να δείτε αν τρζχει ςωςτά και αποκθκεφςετε το ςαν Άςκθςθ 3 Τελικι Άςκθςθ 

δίνοντασ κατάλλθλθ περιγραφι.  
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Φφλλο εργαςίασ 4 (ομαδικό) 

Ονοματεπϊνυμο Σμιμα Ημερομθνία 

   

 

1.  Σκεφτείτε και γράψτε θ κάκε ομάδα μια ιςτορία. Συμπλθρϊνετε τον ακόλουκο πίνακα 

που περιγράφει το διάγραμμα τθσ ιςτορίασ. 

Αφθγθματικι Δομι Ιδζεσ ςασ 

Κφρια ιδζα:  

Μιλιςτε για τθν ιδζα ςτθν οποία βαςίηεται το 

παιχνίδι ςασ.  

 

Ο χρόνοσ και τόποσ του παιχνιδιοφ:   

Ροιζσ λεπτομζρειεσ περιγράφουν τον τόπο και 

χρόνο π.χ. χϊροσ, αντικείμενα, τοπίο, ιχοι, ϊρα 

τθσ θμζρασ, εποχι.  

 

Βαςικόσ χαρακτιρασ:  

Το πρόςωπο, ηϊο ι πλάςμα το οποίο 

πρωταγωνιςτεί ςτο παιχνίδι: 

πϊσ ενεργεί; 

 Ροιό είναι το ιδιαίτερο γνϊριςμά του;   

 

Άλλοι χαρακτιρεσ: Άνκρωποι, ηϊα ι πλάςματα 

που μετζχουν ςτο παιχνίδι 

Ρϊσ ςυνδζονται με τον κφριο χαρακτιρα; Είναι 

φίλοι ι εχκροί;  

Ρϊσ ςυνδζονται με το παιχνίδι, δθμιουργοφν το 

πρόβλθμα ι βοθκοφν ςτθ λφςθ του; 

 

Πλοκι :  

Τα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτο παιχνίδι και 

προωκοφν τθν κφρια  ιδζα.   

Αρχικι κατάςταςθ (Τι ςυμβαίνει ςτθν αρχι;) 
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Ροιά γεγονότα ςυμβαίνουν ςτθ ςυνζχεια και 

ανατρζπουν τθν αρχικι κατάςταςθ; 

Ροιό είναι το πρόβλθμα  (ερϊτθμα ι επικυμία) 

του ιρωα που λφνεται με το τζλοσ του 

παιχνιδιοφ; (Ρεριγράψτε τισ λεπτομζρειζσ του) 

 

Δίνετε ζναν τίτλο ςτθν ιςτορία ςασ.  

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

 

Γιατί κάποιον κα τον ενδιζφερε να παίξει το παιχνίδι; Για ποιό λόγο είναι μοναδικό; 

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

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

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

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

 

2. Με βάςθ τα όςα καταγράψατε παραπάνω προςπακιςτε να δθμιουργιςετε το παιχνίδι 

ςασ. Μπορείτε αν κζλετε να βρείτε και κάποιον ζτοιμο κόςμο και να τον τροποποιιςετε για 

τισ ανάγκεσ του παιχνιδιοφ ςασ. 
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Παράρτθμα Β 

1. Τπόδειγμα Ρουμπρίκα Αξιολόγηςησ 

 
Θζμα:   __________________________________________________ 
 
Διδάςκων/ουςα:   _________________________________________ 

Ομάδα Εργαςίασ:  _________________________________________                                                                                                      

ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΔΟΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ i 
 

Κριτιρια 3. Εξαιρετικι Επίδοςθ 2. Μζτρια επίδοςθ 1. Χαμθλι Επίδοςθ Αποτελζςματα 

Κριτιριο 
#1 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
υψθλοφ επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #1 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
μζτριου επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #1 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
 χαμθλοφ 
 επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #1 

 

Κριτιριο 
#2 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
υψθλοφ επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #2 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
μζτριου επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #2 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
 χαμθλοφ 
 επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #2 

 

Κριτιριο 
#3 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
υψθλοφ επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #3 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
μζτριου επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #3 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
 χαμθλοφ 
 επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #3 

 

Κριτιριο 
#Ν 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
υψθλοφ επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #Ν 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
μζτριου επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #Ν 
 

Ρεριγραφι των 
χαρακτθριςτικϊν 
που αντιςτοιχοφν 
ςτθν επίτευξθ 
 χαμθλοφ 
 επιπζδου 
επίδοςθσ, όςον 
αφορά ςτο 
κριτιριο #Ν 
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2. Ρουμπρίκα Αξιολόγηςησ 

 
Θέμα: Αξιολόγηζη Παισνιδιού με ηο Kodu 

 

Διδάζκοςζα: Όιγα Κνιόζαθα  

 

Ομάδα Επγαζίαρ:     ________________________________________  

                     

                     ________________________________________ 
 

 

Κπιηήπια 
4. Εξαιπεηική 

Επίδοζη 

3. Πολύ καλή 

Επίδοζη 

2. Μέηπια 

επίδοζη 

1. Χαμηλή 

Επίδοζη 

Αποηελέ

ζμαηα 

Ξεκάθαποι ζηόσοι 

παισνιδιού 

Οη ζηόρνη ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη 

ζαθείο θαη 

πιήξσο 

θαζνξηζκέλνη. 

Οη ζηόρνη ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη 

θαιά 

θαζνξηζκέλνη. 

Οη ζηόρνη ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη 

αξθεηά 

θαζνξηζκέλνη. 

Οη ζηόρνη ηνπ 

παηρληδηνύ δελ 

είλαη ζσζηά 

θαζνξηζκέλνη ή 

απνπζηάδνπλ. 

 

Ελκςζηικόηηηα  Αληίζεζε 
ρξσκάησλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ 3 

πξσηόηππα 

γξαθηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθα

λ γηα λα δώζνπλ 

ζην θόζκν ύθνο 

αλάινγν κε ηελ 

ηζηνξία/ζέκα ηνπ 

παηρληδηνύ θαη 

νπηηθή αηζζεηηθή 

άξηζηε.  

Αληίζεζε 
ρξσκάησλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ 1 

πξσηόηππν 

γξαθηθό 

ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα λα δώζεη ζην 

θόζκν ύθνο 

αλάινγν κε ηελ 

ηζηνξία/ζέκα ηνπ 

παηρληδηνύ θαη 

νπηηθή αηζζεηηθή 

πνιύ θαιή.  

Η αληίζεζε ησλ 
ρξσκάησλ είλαη 

"βαξεηή", ηα 

γξαθηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθα

λ δελ θαηάθεξαλ 

λα δώζνπλ ύθνο 

αλάινγν κε ηελ 

ηζηνξία/ζέκα ηνπ 

παηρληδηνύ θαη ε 

νπηηθή αηζζεηηθή 

είλαη κέηξηα.  

Μηθξή ή 
αλύπαξθηε 

αληίζεζε 

ρξσκάησλ, ηα 

γξαθηθά 

αλεπαξθή ζε 

βαζκό λα κελ 

ηαηξηάδνπλ 

θαζόινπ κε ην 

ύθνο ηεο 

ηζηνξίαο/ζέκαηνο 

ηνπ παηρληδηνύ 

θαη ε νπηηθή 
αηζζεηηθή θαθή.  

 

Δημιοςπγικόηηηα - 

Πολςπλοκόηηηα  

Η νκάδα 

θαηέβαιε κεγάιε 

ζθέςε ζην λα 

θάλεη ην παηρλίδη 

ελδηαθέξνλ θαη 

δηαζθεδαζηηθό, 

όπσο θαίλεηαη 
από ηα δηάθνξα 

θνκκάηηα ηνπ 

παηρληδηνύ, ην 

ίδην ην παηρλίδη 

θαη ηνπο 

ραξαθηήξεο.  

Η νκάδα 

θαηέβαιε αξθεηή 

ζθέςε ζην λα 

θάλεη ην παηρλίδη 

ελδηαθέξνλ θαη 

δηαζθεδαζηηθό, 

όπσο θαίλεηαη 
από ηα δηάθνξα 

θνκκάηηα ηνπ 

παηρληδηνύ θαη 

ηνπο ραξαθηήξεο.  

Η νκάδα 

πξνζπάζεζε λα 

θάλεη ην παηρλίδη 

ελδηαθέξνλ θαη 

δηαζθεδαζηηθό, 

αιιά κεξηθά από 

ηα ζηνηρεία ηνπ 
παηρληδηνύ, ηνπο 

δπζθόιεςαλ λα 

ην θαηαλνήζνπλ 

θαη λα ην 

πινπνηήζνπλ . 

Λίγε ζθέςε 

ηέζεθε ζην λα 

θάλνπλ ην 

παηρλίδη 

ελδηαθέξνλ θαη 

δηαζθεδαζηηθό.  

 

Ακπίβεια 

Πεπιεσομένος 

Όιεο νη 

πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην 
παηρλίδη είλαη 

ζσζηέο. 

Όιεο νη 

πιεξνθνξίεο 

εθηόο από κηα, 
ζρεηηθά κε ην 

παηρλίδη είλαη 

ζσζηέο. 

Όιεο νη 

πιεξνθνξίεο 

εθηόο από δπν, 
ζρεηηθά κε ην 

παηρλίδη είλαη 

ζσζηέο. 

Πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα 

ην παηρλίδη δελ 
είλαη αθξηβείο. 

 

Ενηολέρ (Σςνθήκερ-

Ενέπγειερ)  

Οη εληνιέο 

γξάθηεθαλ 

θαηνλνεηά θαη 

πξνσζνύλ ηελ 

εμέιημε ηνπ 

Οη εληνιέο 

γξάθηεθαλ 

θαηαλνεηά, αιιά 

έλα κέξνο ηνπ 

παηρληδηνύ 

Οη εληνιέο 

γξάθηεθαλ κε 

ειιείςεηο θαη 

παξνπζηάδεηαη 

δπζθνιία 

Οη εληνιέο δελ 

γξάθηεθαλ.  
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παηρληδηνύ.  ρξεηάδεηαη ιίγν 
πεξηζζόηεξε 

εμήγεζε.  

εμέιημεο ηνπ 
παηρληδηνύ.  

Σςνεπγαηικόηηηα  Η νκάδα 

ιεηηνύξγεζε πνιύ 

θαιά, κε όια ηα 

κέιε ηεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαη 

λα ζπκβάιινπλ 
ζηε δεκηνπξγία 

κηαο πνηνηηθήο 

εξγαζίαο.  

Η νκάδα 

ιεηηνύξγεζε 

θαιά, κε όια ηα 

κέιε ηεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ θαη 

λα ζπκβάιινπλ 
ζηε δεκηνπξγία 

κηαο πνηνηηθήο 

εξγαζίαο.  

Η νκάδα 

ιεηηνύξγεζε 

κέηξηα, κε 

θάπνηεο 

δπζθνιίεο από ηα 

κέιε ηεο λα 
ζπλεηζθέξνπλ θαη 

λα ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία 

κηαο πνηνηηθήο 

εξγαζίαο.  

Η νκάδα δελ 

ιεηηνπξγεζε θαιά 

καδί θαη ην 

παηρλίδη θάλεθε 

λα είλαη έξγν 

κόλν ελόο καζεηή 
ηεο νκάδαο.  

 

Αποκηηθείζα Γνώζη Οη καζεηέο 

θαηαλόεζαλ 

πιήξσο ην 

δηδαθηηθό 
αληηθείκελν θαη 

είλαη ζε ζέζε λα 

πξνγξακκαηίδνπλ 

ην δηθό ηνπο 

παηρλίδη.  

Οη καζεηέο 

θαηαλόεζαλ ζε 

κεγάιν βαζκό ην 

δηδαθηηθό 
αληηθείκελν θαη 

είλαη ζε ζέζε λα 

πξνγξακκαηίδνπλ 

ην δηθό ηνπο 

παηρλίδη.  

Οη καζεηέο 

θαηαλόεζαλ 

ειάρηζηα ην 

δηδαθηηθό 
αληηθείκελν θαη 

κε δπζθνιία 

κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ 

ην δηθό ηνπο 

παηρλίδη.  

Οη καζεηέο δελ 

θαηαλόεζαλ ην 

δηδαθηηθό 

αληηθείκελν θαη 
δελ είλαη ζε ζέζε 

λα 

πξνγξακκαηίζνπλ 

ην δηθό ηνπο 

παηρλίδη.  

 

Σσόλια: Σύνολο: 
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Παράρτθμα Γ 

Προτεινόμενο Ερωτηματολόγιο 

 

1. Σου αρζςει να παίηεισ παιχνίδια ςτον Θ/Υ;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

2. Σου άρεςε θ ιδζα να δθμιουργιςεισ το δικό ςου παιχνίδι;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

3. Θα ςου άρεςε να διδάςκονται τα μακιματα με τθ βοικεια παιχνιδιϊν ςτον Θ/Υ;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

4. Το μάκθμα ζγινε πιο ευχάριςτο με τθν δθμιουργία παιχνιδιϊν;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 
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Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

5. Τα παιχνίδια που δθμιοφργθςεσ ςε βοικθςαν να κατανοιςεισ τον 

προγραμματιςμό;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

6. Τα παιχνίδια που δθμιοφργθςεσ ςε βοικθςαν να κατανοιςεισ τθν φλθ από το 

μάκθμα τθσ γεωγραφίασ;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

7. Το Kodu ιταν εφκολο ςτθ χριςθ του;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

8. Θεωρείσ εφκολθ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ παιχνιδιοφ με το Kodu;  
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Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

9. Θ ςυνεργαςία με τον/τθν ςυμμακθτι/ςυμμακιτρια ςου ιταν επιτυχθμζνθ;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

10. Τα προβλιματα που ςου παρουςιάςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του παιχνιδιοφ 

κατόρκωςεσ να τα επιλφςεισ εφκολα;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

11. Σου άρεςε το Kodu;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 
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12. Χρθςιμοποίθςεσ το Kodu και ςτο ςπίτι για να δθμιουργιςεισ κάποιο παιχνίδι;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

13. Σου άρεςε θ εκμάκθςθ προγραμματιςμοφ με το Kodu;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

14. Θα ικελεσ να ςυνεχίςεισ να χρθςιμοποιείσ το Kodu για τθν δθμιουργία παιχνιδιϊν;  

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Λίγο 

Κακόλου 

 

 

 


