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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διδασκαλία και εκµάθηση του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού παρουσιάζει 
αρκετές δυσκολίες. Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών αυτών έχει προταθεί από 
ερευνητές και διδάσκοντες η χρήση εκπαιδευτικών προγραµµατιστικών περιβαλλόντων και 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια 
πρόταση διδασκαλίας που βασίζεται στον διδακτικό µικρόκοσµο objectKarel. Η 
προβληµατική που διέπει την προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση, αλλά και τη σχεδίαση 
του περιβάλλοντος objectKarel, παρουσιάζεται µέσω της αναλυτικής  περιγραφής της 
πορείας και των αποτελεσµάτων ενός από τα πέντε  µαθήµατα που υλοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της πιλοτικής εφαρµογής του µε φοιτητές ενός Τµήµατος Πληροφορικής. Το 
µάθηµα που παρουσιάζεται αναφέρεται σε µία από τις θεµελιώδεις έννοιες του 
αντικειµενοστραφούς  προγραµµατισµού, την έννοια της κληρονοµικότητας,  για την οποία 
έχουν καταγραφεί αρκετές δυσκολίες και παρανοήσεις. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει 
από σχετικές µελέτες, οι σπουδαστές δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν, να σχεδιάσουν 
και να υλοποιήσουν κλάσεις, να κατανοήσουν τη χρησιµότητα των κλάσεων και της 
κληρονοµικότητας, καθώς επίσης και τη λειτουργικότητα των µεθόδων.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική Προγραµµατισµού, αντικειµενοστραφής 
προγραµµατισµός,  προγραµµατιστικός µικρόκοσµος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η διδασκαλία και η εκµάθηση του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, όπως 

αποδεικνύουν σχετικές έρευνες (Carter & Fowler 1998, Holland et al. 1997), 
συνοδεύεται από πολλές δυσκολίες για τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές 
αντίστοιχα. Ένα από τα σηµαντικότερα διδακτικά προβλήµατα έγκειται στο γεγονός ότι 
η αντικειµενοστραφής τεχνική ανάπτυξης προγραµµάτων είναι δύσκολη για τους 
σπουδαστές, µιας και είναι πιο αφηρηµένη, απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και είναι πιο 
απαιτητική όσον αφορά στις διαδικασίες της ανάλυσης και της σχεδίασης σε σχέση µε 
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την τεχνική του δοµηµένου προγραµµατισµού (Handjerrouit 1999). Οι προτάσεις που 
έχουν γίνει από ερευνητές/διδάσκοντες για την αντιµετώπιση των δυσκολιών αφορούν 
κατά κύριο λόγο στη χρήση εκπαιδευτικών προγραµµατιστικών περιβαλλόντων ή/και τη 
χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας. Η πρόταση που φαίνεται να έχει τη 
µεγαλύτερη αποδοχή είναι η πρόταση των (Kolling et al. 2003), όπου χρησιµοποιείται το 
περιβάλλον BlueJ και η γλώσσα Java. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται µια πρόταση για τη διδασκαλία των εννοιών του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, η οποία βασίζεται στην προσέγγιση των 
µικρόκοσµων. Συγκεκριµένα, προτείνεται η χρήση του προγραµµατιστικού 
µικρόκοσµου objectKarel (Ξυνόγαλος 2002) - που χρησιµοποιεί τη γλώσσα 
προγραµµατισµού του ροµπότ Karel++ (Bergin et al. 1997) - και της σειράς των 
µαθηµάτων  που συνοδεύουν το λογισµικό. Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του 
objectKarel είναι: (1) ένας εκδότης δοµής για την ευκολότερη ανάπτυξη των 
προγραµµάτων και την αποφυγή της επικέντρωσης στις συντακτικές λεπτοµέρειες της 
γλώσσας προγραµµατισµού, (2) η αναφορά φιλικών προς το χρήστη µηνυµάτων λάθους, 
(3) ένα σύστηµα δυναµικής προσοµοίωσης εκτέλεσης των προγραµµάτων και 
οπτικοποίησης, το οποίο περιλαµβάνει τη δυνατότητα της βήµα προς βήµα εκτέλεσης 
και της επεξηγηµατικής οπτικοποίησης,  της εµφάνισης δηλαδή επεξηγήσεων σε φυσική 
γλώσσα για τη σηµασία της τρέχουσας εντολής, και (4) µια σειρά µαθηµάτων. Τα 
µαθήµατα που έχουν ενσωµατωθεί στο περιβάλλον του objectKarel περιλαµβάνουν 
σύντοµη και περιεκτική θεωρία και δραστηριότητες για την εξοικείωση των σπουδαστών 
µε τις έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, πριν να τους ζητηθεί να τις 
χρησιµοποιήσουν για την ανάπτυξη προγραµµάτων. Η λογική της κατασκευής κάθε 
δραστηριότητας έχει ως στόχο είτε να παρουσιάσει κάθε διδασκόµενη έννοια µε άµεσο 
τρόπο - συνήθως οπτικό, όπως για παράδειγµα δηµιουργία αντικειµένου και αποστολή 
µηνυµάτων σε αντικείµενα µε το πάτηµα κουµπιών, ταυτόχρονη εµφάνιση του κώδικα 
και αναπαράσταση της λειτουργίας στην οθόνη, είτε να οδηγήσει τον αρχάριο σε 
αδιέξοδο ώστε να θεωρήσει ως φυσική συνέπεια την υιοθέτηση των νέων εννοιών, όπως 
για παράδειγµα την έννοια της κληρονοµικότητας. Στη συνέχεια, λόγω της 
περιορισµένης έκτασης της εργασίας, παρουσιάζεται η διδακτική προβληµατική που 
διέπει τη σχεδίαση του περιβάλλοντος objectKarel και του διδακτικού υλικού µέσω της  
περιγραφής της πορείας και των αποτελεσµάτων του 2ου από τα 5 µαθήµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρµογής µε φοιτητές ενός Τµήµατος 
Πληροφορικής και είχε ως στόχο τη διδασκαλία της έννοιας της κληρονοµικότητας. 

 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ» 
Ο γενικός διδακτικός στόχος του µαθήµατος µε τίτλο «Κληρονοµικότητα» είναι: 1) 

να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της κληρονοµικότητας, τα πλεονεκτήµατα της 
δηµιουργίας νέων κλάσεων και της επαναχρησιµοποίησης/τροποποίησης υπαρχουσών 
κλάσεων,  και 2) να εξοικειωθούν µε τη δηµιουργία νέων κλάσεων και µεθόδων. Οι 
βασικές έννοιες στις οποίες αναφέρεται το µάθηµα είναι: κληρονοµικότητα 
(inheritance), γονική κλάση (parent class), δήλωση (declaration), ορισµός (definition), 
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εµβέλεια τελεστή (scope resolution operator) και λεξικό (dictionary). Στη συνέχεια 
περιγράφεται η πορεία του µαθήµατος, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. 
Αρχικά, γίνεται σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα, στο οποίο διδάχθηκαν τις 

έννοιες: αντικείµενο (object), µήνυµα (message) – µέθοδος (method) και κλάση (class). 
Συγκεκριµένα, στο 1ο µάθηµα παρουσιάστηκε στους φοιτητές o µικρόκοσµος και το 
βασικό µοντέλο (κλάση) ροµπότ µε όνοµα Primitive_Robot, το οποίο  µπορεί µε την 
κατάλληλη εντολή να µας εφοδιάσει µε ροµπότ που ανταποκρίνονται στα εξής 
µηνύµατα: (1) στο µήνυµα move() µεταβαίνουν στην επόµενη διασταύρωση, (2) στο 
µήνυµα turnLeft() στρίβουν αριστερά κατά 90 µοίρες, (3) στο µήνυµα pickBeeper() 
σηκώνουν µε το µηχανικό τους χέρι 1 beeper (µικρό πλαστικό κώνο που παράγει ένα 
ήχο – beep) και το τοποθετούν στην ηχοµονωµένη τσάντα τους, (4) στο µήνυµα 
putBeeper() βγάζουν 1 beeper από την τσάντα τους και το τοποθετούν στην τρέχουσα 
διασταύρωση. Οι φοιτητές εξοικειώθηκαν µε τις παραπάνω έννοιες και τον µικρόκοσµο 
µε µια σειρά δραστηριοτήτων που περιλάµβαναν: τη δηµιουργία ροµπότ και την 
αποστολή µηνυµάτων σε αυτά χρησιµοποιώντας τεχνικές άµεσης διαχείρισης (πατώντας 
κουµπιά) χωρίς να γράφουν κώδικα, τη βηµατική εκτέλεση έτοιµων προγραµµάτων και 
την ανάπτυξη προγραµµάτων σε οµάδες. 
Μετά από τη σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα χρησιµοποιείται το παράδειγµα 

του ροµπότ-ταξιδιώτη που περιλαµβάνεται στην θεωρία της ενότητας 
«Κληρονοµικότητα». Το πρόβληµα διατυπώθηκε ως εξής: «Ένα ροµπότ πρέπει να 
προγραµµατιστεί έτσι ώστε να ταξιδεύει διανύοντας µεγάλες αποστάσεις. Υποθέτουµε ότι 
το ροµπότ ξεκινάει από την 1η λεωφόρο και τον 2ο δρόµο και πρέπει να κινηθεί ανατολικά 
κατά µήκος του 2ου δρόµου για 10 χιλιόµετρα (1 χλµ=8 µπλοκ), να σηκώσει ένα beeper 
και στη συνέχεια να κινηθεί 5 χλµ βόρεια». Μετά από συζήτηση µε τους φοιτητές 
επισηµαίνεται ότι η λύση στο πρόβληµα πρέπει να µεταφραστεί σε εντολές που 
µετακινούν το ροµπότ κατά ένα µπλοκ κάθε φορά, αφού τα ροµπότ της κλάσης 
Primitive_Robot δεν κατανοούν την έννοια του χιλιοµέτρου. Αυτό σηµαίνει ότι το 
πρόγραµµα θα περιλαµβάνει 120 εντολές move() και θα έχει την εξής µορφή (στους 
φοιτητές παρουσιάζεται το πρόγραµµα στην πλήρη έκτασή του): 
task 
{ 
 Primitive_Robot Karel (1, 2, East, 0); 

Karel.move(); ... // 79 φορές η εντολή Karel.move() 
Karel.pickBeeper(); 
Karel.turnLeft(): 
Karel.move(); ... // 39 φορές η εντολή Karel.move(); 

} 

Μέσα από το παράδειγµα αυτό οι φοιτητές κατανοούν ότι πολλές φορές, ακόµη και για 
τη λύση απλών προβληµάτων όπως το πρόβληµα του ροµπότ-ταξιδιώτη, απαιτείται η 
ανάπτυξη προγραµµάτων µε πολύ µεγάλο µέγεθος µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η 
κατανόηση, η αποσφαλµάτωση και πολύ περισσότερο η τροποποίησή τους για την 
επίλυση παρόµοιων προβληµάτων. Στην ουσία µε το παράδειγµα αυτό οι φοιτητές 
αναγνωρίζουν τη σηµασία της επέκτασης των δυνατοτήτων του βασικού µοντέλου 
(κλάσης) ροµπότ έτσι ώστε τα ροµπότ να ανταποκρίνονται και σε άλλα µηνύµατα. Αυτή 
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είναι η ιδανική στιγµή για να παρουσιαστεί στους φοιτητές η έννοια της 
κληρονοµικότητας. Επισηµαίνεται ότι το πρόβληµα του κώδικα που αναπτύχθηκε για το 
παράδειγµα του ροµπότ-ταξιδιώτη έγκειται στο γεγονός ότι η λύση πρέπει να κάνει 
χρήση των στοιχειωδών µεθόδων της κλάσης Primitive_Robot. Προτείνεται, λοιπόν ως 
λύση στο πρόβληµα αυτό η δηµιουργία νέων κλάσεων ροµπότ που κληρονοµούν τις 
δυνατότητες της κλάσης Primitive_Robot και τις επεκτείνουν - τροποποιούν. Για την 
παρουσίαση της δυνατότητας αυτής δίνεται 2η λύση για το πρόβληµα του ροµπότ-
ταξιδιώτη που περιλαµβάνει τη δήλωση της νέας κλάσης Klm_Walker, η οποία έχει ως 
γονική κλάση την Primitive_Robot και περιλαµβάνει τη νέα µέθοδο moveKLm() που 
επιτρέπει στα ροµπότ να µετακινούνται κατά 1 χλµ. Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα 
αυτό εξηγούνται οι έννοιες κληρονοµικότητα, γονική κλάση, λεξικό και ο τρόπος 
δήλωσης κλάσεων και ορισµού µεθόδων.  
Στη συνέχεια χρησιµοποιείται η δραστηριότητα της 

ενότητας «Κληρονοµικότητα», στα πλαίσια της οποίας 
παρουσιάζεται το πρόβληµα του «σκουπίσµατος σκαλιών» 
(το ροµπότ πρέπει να καθαρίσει τα beepers) και γίνεται 
συζήτηση µε τους φοιτητές για τη λύση του. Οι φοιτητές 
µελετούν και εκτελούν δύο προγράµµατα για το παραπάνω 
πρόβληµα, από τα οποία στο 1ο χρησιµοποιείται ένα 
ροµπότ της κλάσης Primitive_Robot, ενώ στο 2ο ένα 
ροµπότ µιας νέας κλάσης. Επιπλέον, τους ζητείται να 
επιλέξουν ένα από τα 2 προγράµµατα προκειµένου να κα
σκουπίσει µια σκάλα µε 15 σκαλιά και να αιτιολογήσουν την 
Ο κώδικας της παραπάνω δραστηριότητας δίνεται σε έντυ

καθοδηγούµενοι από τον διδάσκοντα χρησιµοποιούν τον εκδό
για να µεταφέρουν τον κώδικα, ενώ στη συνέχεια κάνουν
Στόχος µας είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τον εκδότη δ
ξεκινήσουν να αναπτύσσουν µόνοι τους προγράµµατα µε κλάσ
Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων δίνεται στους φοιτητέ

περιλαµβάνει τις δύο ασκήσεις που περιγράφονται στη συνέχε
1η Άσκηση: Να δηµιουργήσετε µια νέα κλάση µε όν
AugmentedRobot, τα ροµπότ της οποίας θα είναι ικανά 
ανταποκρίνονται στα µηνύµατα: 1) turnRight: στρίβοντας δε
κατά 90 µοίρες, και 2) turnAround: κάνοντας στροφή 180 µοιρ
Στη συνέχεια να δηµιουργήσετε 4 ροµπότ, όπως φαίνεται σ
διπλανή Εικόνα, και να στείλετε σε κάθε ένα από αυτά το µήν
turnRight. 
Ο πηγαίος κώδικας του προγράµµατος που καλούνται να α

οι στόχοι της 1ης άσκησης είναι οι εξής: 
 
 
 

τευθύνουν ένα ροµπότ να 
απάντησή τους.  
πη µορφή και οι φοιτητές 
τη δοµής του  objectKarel 
 διορθώσεις στην κλάση. 
οµής του objectKarel πριν 
εις. 
ς το φύλλο εργασίας που 
ια:  
οµα 
να 
ξιά 
ών. 
την 
υµα 

ναπτύξουν οι φοιτητές και 
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class AugmentedRobot:Primitive_Robot 
{ 
  void turnRight(); 
  void turnAround(); 
}; 
void AugmentedRobot::turnRight() 
{ 
  turnLeft(); 
  turnLeft(); 
  turnLeft(); 
} 
void AugmentedRobot::turnAround() 
{ 
  turnLeft(); 
  turnLeft(); 
} 

task 
{ 
  // ∆ηµιουργία και αρχικοποίηση των   
  // αντικειµένων (ροµπότ). 
  AugmentedRobot Nik(4, 1, West, 0); 
  AugmentedRobot Marta (2,3,South,0); 
  AugmentedRobot Josef (4,5,East,0); 
  AugmentedRobot Baso (6,3,North,0); 
  //Αποστολή του µηνύµατος turnRight  
  //στα ροµπότ. 
  Nik.turnRight(); 
  Marta.turnRight(); 
  Josef.turnRight(); 
  Baso.turnRight(); 
} 

 
• Ο βασικότερος στόχος αυτής της άσκησης είναι να εξακριβωθεί αν επαληθεύεται το 
συµπέρασµα των (Holland et al., 1997) οι οποίοι αναφέρουν ότι µία από τις 
παρανοήσεις των φοιτητών είναι η ταύτιση της κλάσης και του αντικειµένου ή το 
συµπέρασµα των (Carter & Fowler, 1998) οι οποίοι αναφέρουν ότι ο διαχωρισµός 
µεταξύ των αντικειµένων και των κλάσεων δεν δηµιουργεί πρόβληµα στους 
φοιτητές. Οι ερωτήσεις που ενδεχοµένως θα διατυπωθούν και τα προγράµµατα που θα 
αναπτυχθούν θα µας επιτρέψουν να διαπιστώσουµε ποιο από τα δύο αντικρουόµενα 
συµπεράσµατα επαληθεύεται. 

• Η κλάση που θα δηµιουργήσουν οι φοιτητές θα χρησιµοποιηθεί σε επόµενα µαθήµατα 
ως γονική νέων κλάσεων, προκειµένου να κατανοήσουν οι φοιτητές καλύτερα την 
έννοια της κληρονοµικότητας και τα πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας κώδικα 
(κλάσεων) που µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί.  

 
2η  Άσκηση: Ο Karel αποφάσισε να δουλέψει σε µια 
εταιρία καθαριότητας. Το καθήκον του είναι να στρώνει 
χαλιά (φτιαγµένα από beepers) σε κτίρια που υπάρχουν 
στον κόσµο του. Γράψε ένα πρόγραµµα που καθοδηγεί τον 
Karel στο στρώσιµο του χαλιού στο κτίριο που φαίνεται 
στην διπλανή Εικόνα. ∆εν πρέπει να υπάρχουν 
«εξογκώµατα» στο χαλί, γεγονός που σηµαίνει ότι ο Karel 
πρέπει να τοποθετεί µόνο ένα  beeper σε κάθε γωνία του 
διαδρόµου. Ο Karel ξεκινάει την αποστολή του έχοντας 
στην τσάντα του όσα ακριβώς beepers χρειάζονται.  

 
Ο πηγαίος κώδικας του προγράµµατος και οι στόχοι της 2ης  άσκησης είναι οι εξής: 
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class 
CarpetLayer:Primitive_Robot 
{ 
       void carpetOneHall(); 
       void 
carpetFourHalls(); 
}; 
void 
CarpetLayer::carpetOneHall() 
{ 
     putBeeper(); 
     move(); 
     putBeeper(); 
     move(); 
     putBeeper(); 
     move(); 
     putBeeper(); 
     move(); 
     putBeeper(); 
     move(); 
     putBeeper(); 
     move();      

putBeeper(); 
     move(); 
} 
void CarpetLayer::carpetFourHalls() 
{ 
     carpetOneHall(); 
     turnLeft(); 
     carpetOneHall(); 
     turnLeft(); 
     carpetOneHall(); 
     turnLeft(); 
     carpetOneHall(); 
     turnLeft(); 
} 
task 
{ 
     CarpetLayer Karel (9, 2, South, 28); 
     Karel.carpetFourHalls(); 
} 

 
• Ο βασικότερος στόχος της 2ης άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τη δήλωση 
κλάσεων και τον ορισµό µεθόδων, καθώς επίσης και µε τη διόρθωσή τους. 

• Ο ορισµός του προβλήµατος πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να αναφέρεται στον Karel - και 
γενικότερα να χρησιµοποιούνται εκφράσεις όπως «Γράψε ένα πρόγραµµα που 
καθοδηγεί τον Karel…» που επαναλαµβάνονται συνεχώς στο βιβλίο “Karel++: A 
Gentle Introduction to the Art of Object-Oriented Programming” (Bergin et al., 1995) 
- γιατί ενδεχοµένως να δηµιουργηθεί η παρανόηση ότι η κλάση και το αντικείµενο είναι 
έννοιες ταυτόσηµες, ειδικά όταν στις περισσότερες ασκήσεις δηµιουργείται ένα µόνο 
αντικείµενο µιας δεδοµένης κλάσης. Αντίθετα, πρέπει να τονίζεται ότι µια κλάση 
µπορεί να µας εφοδιάσει µε όσα αντικείµενα θέλουµε εµείς, χρησιµοποιώντας 
εκφράσεις όπως «∆ηµιούργησε µια νέα κλάση που θα µας εφοδιάσει µε ροµπότ ικανά 
να….». Ωστόσο, στην άσκηση αυτή το πρόβληµα διατυπώθηκε όπως υπάρχει στο 
προαναφερθέν βιβλίο γιατί θέλαµε να διαπιστώσουµε αν οι φοιτητές κατανόησαν την 
έννοια και τη χρησιµότητα της κλάσης, οπότε θα δηµιουργήσουν µια νέα κλάση, ή αν 
θα λύσουν το πρόβληµα χωρίς τη δηµιουργία νέας κλάσης.  

 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν στο 2ο µάθηµα της 

πιλοτικής εφαρµογής στην οποία συµµετείχαν 19 φοιτητές του Τµήµατος 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής που χωρίστηκαν σε 10 οµάδες. Οι 5 πρώτες οµάδες (η 3η 
αποτελούνταν από 1 άτοµο) αποτελούνταν από φοιτητές του Β’ Εξαµήνου, οι 3 
επόµενες από φοιτητές του ∆’ εξαµήνου και οι 2 τελευταίες του ΣΤ’ εξαµήνου. Όλοι οι 
φοιτητές είχαν αποτύχει στις εξετάσεις του µαθήµατος «Προγραµµατισµός Ι» που έχει 
ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στο διαδικαστικό προγραµµατισµό µε την Pascal.   
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Επιπλέον, οι φοιτητές του ∆’ και ΣΤ’ εξαµήνου είχαν παρακολουθήσει και το µάθηµα 
«Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός» και η πλειοψηφία τους (οι 6 από τους 10) είχε 
αποτύχει στις εξετάσεις και αυτού του µαθήµατος.  
Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση 

των διαδοχικών εκδόσεων (αποθηκεύονται αυτόµατα στο περιβάλλον του objectKarel) 
των προγραµµάτων των φοιτητών. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν είναι τα εξής:  
• Όλες οι οµάδες ανέπτυξαν σωστά προγράµµατα και για τις 2 ασκήσεις, ενώ 

δηµιούργησαν την αρχική κατάσταση για την 2η άσκηση χωρίς προβλήµατα. 
• Όσον αφορά στη στρατηγική επίλυσης προβληµάτων, η πλειοψηφία των φοιτητών (8 

οµάδες στην 1η και 7 οµάδες στη 2η άσκηση) αναπτύσσει ολόκληρο το πρόγραµµα 
και στη συνέχεια το ελέγχει. 

• Τα µισά προγράµµατα δεν περιλάµβαναν κανένα ή περιλάµβαναν ένα µόνο λάθος. 
Γενικά, στην πλειοψηφία των προγραµµάτων εντοπίστηκαν ελάχιστα λάθη, τα οποία 
και διορθώθηκαν άµεσα. Ακόµη και τα λογικά λάθη που δεν οδηγούν σε λάθη 
εκτέλεσης εντοπίζονται άµεσα. Τα αποτελέσµατα αυτά βέβαια, τα οποία 
καταγράφηκαν και στο 1ο µάθηµα, ήταν αναµενόµενα λόγω των φιλικών µηνυµάτων 
λάθους και των τεχνικών οπτικοποίησης του objectKarel.   

• Από τις ερωτήσεις που διατύπωσαν και τα προγράµµατα που ανέπτυξαν οι φοιτητές 
για την 1η άσκηση προκύπτει ότι η πλειοψηφία των φοιτητών δεν συγχέει τις 
έννοιες κλάση και αντικείµενο. Συγκεκριµένα, µία µόνο από τις οµάδες διατύπωσε, 
κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος, στον διδάσκοντα ερώτηση που υποδηλώνει 
την ύπαρξη της εν λόγω παρανόησης που αναφέρουν οι (Holland et al., 1997). Η 
οµάδα αυτή ρώτησε αν χρειαζόταν να δηµιουργήσει 4 κλάσεις, όσα δηλαδή ήταν και 
τα αντικείµενα που έπρεπε να δηµιουργήσει.  

• Όλες οι οµάδες ξεκίνησαν τη 2η άσκηση δηλώνοντας µια νέα κλάση, παρόλο που ο 
ορισµός του προβλήµατος αναφέρεται συνεχώς σε ένα ροµπότ µε όνοµα Karel και 
δεν αναφέρεται καθόλου στη δηµιουργία νέας κλάσης. Μπορούµε λοιπόν να 
συµπεράνουµε ότι οι φοιτητές κατανόησαν την έννοια και τη χρησιµότητα της κλάσης. 

• Τα παραπάνω αποτελέσµατα ήταν αναµενόµενα λόγω της έµφασης που δίνεται στις 
διδασκόµενες έννοιες στο περιβάλλον του objectKarel. Αναµενόµενη δεν ήταν η 
παρακάτω υλοποίηση (οµάδες 1, 3 και 8) της µεθόδου turnAround() της 1ης άσκησης: 

 
 
 

Πα
εκτ
επι
σύ
σε 
της
void AugmentedRobot : turnAround()
{ 
    turnRight(); 
     turnRight(); 
 

 
ρόλο που ένα ροµπότ θα ανταποκριθεί σωστά στο µήνυµα turnAround() θα 
ελέσει έξι αντί για δύο φορές το µήνυµα turnLeft(). Η υλοποίηση αυτή 
βεβαιώνει το πρόβληµα της προηγούµενης εµπειρίας (Sprohrer & Soloway 1986) 
µφωνα µε το οποίο η ανάπτυξη, ανακύκλωση και προσαρµογή σχεδίων βασίζεται 
προϋπάρχουσες εµπειρίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι προφανές ότι βάσει 
 εµπειρίας από την καθηµερινή ζωή δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ αριστερόστροφης 

} 
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και δεξιόστροφης αναστροφής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να δούµε ποια θα ήταν η 
αντίδραση των φοιτητών αν τους είχαµε ζητήσει να στείλουν το µήνυµα turnAround() 
στα ροµπότ και να εκτελέσουν το πρόγραµµά τους βηµατικά. 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία από την ανάλυση των προγραµµάτων για την 1η άσκηση 

Λάθη 

Ο
µά
δα

 

Μ
ετ
αγ
λ/
σε
ις

 

Συ
ντ
ακ
τι
κά

  

Ση
µα
σ/
ογ
ικ
ά 

 

Λ
ογ
ικ
ά 

 

Χ
ρό
νο
ς 

(λ
επ
τά

) Στρατηγική Επίλυσης Παρατηρήσεις 

1 3 - - 1  
(1) 4 

1) ∆ηµιουργία κλάσης, 
αντικειµένων και έλεγχος, 2) 
Στη συνέχεια αποστέλλουν τα 
µηνύµατα στα ροµπότ  

Υλοποίηση της turnAround 
χρησιµοποιώντας την turnRight 

2 1 - - - ? Ανάπτυξη προγράµµατος και 
στη συνέχεια έλεγχος  

3 2 - - - ? Ανάπτυξη προγράµµατος και 
στη συνέχεια έλεγχος 

1) Υλοποίηση της turnAround 
χρησιµοποιώντας την turnRight 
2) Χρησιµοποίησε σχόλια 

4 2 - - 1 
 (1) 6 Ανάπτυξη προγράµµατος και 

στη συνέχεια έλεγχος  

5 1 - - - ? Ανάπτυξη προγράµµατος και 
στη συνέχεια έλεγχος  

6 9 1 
(1) - 

6 
 

(2,4,
5,6,
7,8)

15 Ανάπτυξη προγράµµατος και 
στη συνέχεια έλεγχος 

1) Ρώτησαν αν χρειάζεται να 
δηµιουργήσουν 4 κλάσεις (όσα 
είναι τα ροµπότ),  2) Από την 3η 
µεταγλώττιση είναι σωστό, αλλά 
στέλνουν τα 2 µηνύµατα αρκετές 
φορές σε κάθε ροµπότ 

7 3 1 
(1) - - 5 

1) ∆ηµιουργία κλάσης & ενός 
ροµπότ, αποστολή µηνύµατος 
& έλεγχος, 2) ∆ηµιουργία 
υπόλοιπων ροµπότ & 
αποστολή µηνυµάτων 

 

8 1 - - - ? Ανάπτυξη προγράµµατος και 
στη συνέχεια έλεγχος 

Υλοποίηση της turnAround 
χρησιµοποιώντας την turnRight 

9 5 - 
2  

(1, 
3) 

1  
(2) 8 Ανάπτυξη προγράµµατος και 

στη συνέχεια έλεγχος  

10 2 - - 1  
(1) 2 Ανάπτυξη προγράµµατος και 

στη συνέχεια έλεγχος  

Παρατήρηση: σε παρενθέσεις αναφέρεται ο αύξοντας αριθµός της έκδοσης του προγράµµατος 
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Πίνακας 2: Στοιχεία από την ανάλυση των προγραµµάτων για την 2η άσκηση 
Λάθη 

Ο
µά
δα

 

Μ
ετ
αγ
λ/
σε
ις

 

Συ
ντ
ακ
τι
κά

 

Ση
µα
σ/
κά

 

Λ
ογ
ικ
ά 

Ε
κτ
έλ
εσ
ης

 

Χ
ρό
νο
ς 

(λ
επ
τά

) Στρατηγική Επίλυσης Παρατηρήσεις 

1 10 - 
6 (4,
5,6,7
,8,9)

- 2  
(1, 2) 23 Ανάπτυξη προγρ/τος & 

στη συνέχεια έλεγχος 

Το πρόγ/µα είναι σωστό από την 
3η µεταγλώττιση (16 λεπτά), 
αλλά κάνουν αλλαγές (όνοµα 
κλάσης, µεθόδων) ίσως για να 
δοκιµάσουν τον εκδότη. 

2 1 - - - - 45  Τα 45 λεπτά είναι ο χρόνος από 
την αποθήκευση της 1ης άσκησης 

3 4 
2 

(2, 
3) 

- - - 14 

1) ∆ηµιουργία κλάσης-
ροµπότ, αποστολή µηνύ-
µατος, έλεγχος, 2) ανάπ-
τυξη υπόλοιπου προγρ/τος

 

4 4 - - - 2  
(1,2) 18 Ανάπτυξη προγρ/τος & 

στη συνέχεια έλεγχος Κάνουν δεξιόστροφο στρώσιµο  

5 4 1 
(3) - 1 

(1) - 40 Ανάπτυξη προγρ/τος & 
στη συνέχεια έλεγχος 

Αρχικά τοποθετούν beepers µόνο 
στις γωνίες   

6 2 - - - 1 (1) 31 Ανάπτυξη προγράµµατος 
& στη συνέχεια έλεγχος  

7 2 - - - 1 (2) 12 Ανάπτυξη προγρ/τος & 
στη συνέχεια έλεγχος  

8 7 1 
(1) 

2 
(4,5)  - 1 (2) 30 Ανάπτυξη προγρ/τος & 

στη συνέχεια έλεγχος 
Αρχικά τοποθετούν beepers µόνο 
στις γωνίες 

9 2 - - - - 24 
1) ∆ηµιουργία κλάσης & 
ροµπότ, 2)   Αποστολή 
µηνυµάτων & έλεγχος 

Ορίζουν µέθοδο stripes που 
περιλαµβάνει µόνο την turnLeft 

10 4 - - - 1 (1) 25 Ανάπτυξη προγρ/τος & 
στη συνέχεια έλεγχος 

Το πρόγραµµα είναι σωστό από 
την 2η µεταγλώττιση 

 
• Από τη σύγκριση των συγκεντρωτικών στοιχείων για τις δύο ασκήσεις προκύπτει ότι 

όλες οι οµάδες αφιέρωσαν πολύ περισσότερο χρόνο για τη 2η άσκηση, χωρίς ο 
αριθµός των µεταγλωττίσεων και των προβληµάτων που αντιµετώπισαν να είναι 
ιδιαίτερα µεγαλύτερος. Αν και θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι η διαδικασία 
ανάπτυξης αλγορίθµων ακόµα και για απλά προβλήµατα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα,  
από την µελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των 8 προγραµµάτων που η ανάπτυξή τους 
κράτησε περισσότερα από 15 λεπτά προκύπτει ότι: (1) το παραπάνω συµπέρασµα 
ισχύει για τρεις οµάδες (2, 6, 9), (2) δύο οµάδες (1, 5) δεν κατανόησαν σωστά τον 
ορισµό του προβλήµατος, (3) µία οµάδα δοκίµασε τον εκδότη κάνοντας αλλαγές στο 
πρόγραµµα, το οποίο επανέφερε στην αρχική µορφή, (4) µία οµάδα (10) βελτίωσε το 
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πρόγραµµά της. Είναι προφανές λοιπόν, ότι η µελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των 
προγραµµάτων µπορεί να µας αποτρέψει από την εξαγωγή λανθασµένων 
συµπερασµάτων και να µας βοηθήσει να εντοπίσουµε τις πραγµατικές δυσκολίες, 
παρανοήσεις και προγραµµατιστικές συνήθειες των φοιτητών. 
 Από την παρατήρηση των οµάδων θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι έγιναν ελάχιστες 

ερωτήσεις από τους φοιτητές σχετικά µε τον τρόπο δήλωσης των κλάσεων και τον 
ορισµό των µεθόδων στο προγραµµατιστικό περιβάλλον, ενώ δεν παρατηρήθηκε καµία 
δυσκολία κατά την ανάπτυξη των προγραµµάτων. Όσον αφορά στη 2η άσκηση, µία 
οµάδα διατύπωσε ερώτηση για το αν θα πρέπει το ροµπότ να τοποθετεί beeper µόνο στις 
γωνίες ή κατά µήκος του διαδρόµου. Επιπλέον, δύο ακόµη οµάδες ανέπτυξαν αρχικά 
πρόγραµµα που τοποθετούσε beepers µόνο στις γωνίες και στη συνέχεια το διόρθωσαν 
(ίσως µετά την ερώτηση που διατυπώθηκε). Καλό θα ήταν λοιπόν στις ασκήσεις να 
δίνεται η εικόνα τόσο της αρχικής όσο και της τελικής κατάστασης µιας και φαίνεται ότι η 
οπτική παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται πολύ πιο εύκολα αντιληπτή. 
Από την ανάλυση των δεδοµένων του 2ου µαθήµατος έγινε εµφανές ότι θα πρέπει να 

γίνουν κάποιες διορθώσεις στο διδακτικό υλικό. Συγκεκριµένα, στην 1η άσκηση 
πρέπει να ζητηθεί από τους σπουδαστές να στείλουν εκτός από το µήνυµα turnRight() 
και το µήνυµα turnΑround() στα ροµπότ. Έτσι, στην περίπτωση που κάποιοι φοιτητές 
υλοποιήσουν τη µέθοδο turnΑround() χρησιµοποιώντας την turnRight() και όχι την 
turnLeft(), θα µας δοθεί η δυνατότητα να διαπιστώσουµε αν η βηµατική εκτέλεση θα 
τους βοηθήσει να εντοπίσουν το πρόβληµα. Επιπλέον, για όλες τις ασκήσεις: (1) ο 
ορισµός του προβλήµατος πρέπει να αναφέρεται στη δηµιουργία µιας κλάσης που 
µπορεί να µας εφοδιάσει µε αντικείµενα και όχι στο ροµπότ Karel, γιατί ενδεχοµένως να 
δηµιουργηθεί η παρανόηση ότι κλάση και αντικείµενο είναι έννοιες ταυτόσηµες, και (2) 
πρέπει να δίνεται η εικόνα τόσο της αρχικής όσο και της τελικής κατάστασης. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η διδασκαλία του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες, γεγονός που οδήγησε στη σχεδίαση ενός µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών 
προγραµµατιστικών περιβαλλόντων, αλλά και ολοκληρωµένων προτάσεων διδασκαλίας. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε µια πρόταση διδασκαλίας βασισµένη στον 
προγραµµατιστικό µικρόκοσµο objectKarel. Τα αποτελέσµατα της πρώτης πιλοτικής 
εφαρµογής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω 
έρευνα της προταθείσας προσέγγισης διδασκαλίας, η οποία πραγµατοποιείται στα 
πλαίσια του προγράµµατος ενίσχυσης ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ». Συγκεκριµένα, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο διδακτικό 
υλικό, βάσει των αποτελεσµάτων της πιλοτικής εφαρµογής και θα πραγµατοποιηθούν 
πειραµατικές διδασκαλίες σε φοιτητές µε χρήση του περιβάλλοντος οbjectKarel και στη 
συνέχεια του περιβάλλοντος BlueJ για τη διδασκαλία του αντικειµενοστραφούς 
προγραµµατισµού. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον τα 
εκπαιδευτικά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα προσφέρουν βοήθεια στη διδασκαλία του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και επιπλέον κατά πόσον µια εισαγωγή στον 
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προγραµµατισµό που χρησιµοποιεί κατ’ αρχήν προγραµµατιστικούς µικρόκοσµους είναι 
πλέον αποτελεσµατικότερη από εκείνες που χρησιµοποιούν επαγγελµατικά 
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα. 
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Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
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