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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
Σηελ παξνύζα εξγαζία, παξνπζηάδνπκε κία δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ εηζαγσγή/ δηδαζθαιία βαζηθώλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ ελλνηώλ/δνκώλ ζε αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Σπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο «Μαύξν-Κνπηί» θαη ε ρξήζε ηνπ εμειιεληζκέλνπ MicroWorlds Pro σο 

πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ζηόρνπο (α) λα αμηνπνηεζεί ε πξόηεξε εκπεηξία ησλ καζεηώλ από ηελ 

θαζεκεξηλή δσή γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο ηππνπνηεκέλεο κνξθήο ηεο 

επαλαιεπηηθήο δνκήο ζε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, θαη (β) νη καζεηέο λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ κέζα από έλα 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο εθηέιεζεο ελόο 

πξνγξάκκαηνο θαη παξέρεη εληνιέο πνπ είλαη θνληά ζηε θπζηθή γιώζζα. Ωο κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ε 

πξόηαζε δηδαζθαιίαο «Εηζαγσγή ζηελ επαλaιεπηηθή δνκή» ε νπνία εθαξκόζηεθε ζε καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ 

θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2004-2005 ζην 3ν Γπκλάζην Ηξαθιείνπ Αηηηθήο. Η δηδαζθαιία θαη ε δξαζηεξηόηεηα 

ησλ καζεηώλ δνκείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: (i) αξρηθά νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ εθηέιεζε δύν πξνγξακκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επαλαιεπηηθή δνκή θαη απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπο παξαθηλνύλ λα παξαηεξήζνπλ 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, (ii) ζηε ζπλέρεηα νη µαζεηέο µειεηνύλ ηνλ 

θώδηθα θαη απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ζύληαμε, ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε ζηόρν λα ζπλδέζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο, θαη (iii) ζην ηέινο νη καζεηέο 

ζρεδηάδνπλ θαη αλαπηύζζνπλ απιά πξνγξάκκαηα ζε Logo ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επαλαιεπηηθή δνκή. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: επαλαιεπηηθή δνκή, εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε «Μαύξν Κνπηί», Logo, 

Logo-like πεξηβάιινλ, MicroWorlds Pro 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη καζεηέο, σο αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε 

βαζηθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαηά ηελ αλάπηπμε απιώλ 

πξνγξακκάησλ. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο νθείινληαη θπξίσο (i) ζηελ θιαζζηθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη ζηα καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

ε δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ ελλνηώλ/δνκώλ κέζσ 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ, (ii) ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ 

ζπλήζσο  ρξεζηκνπνηνύληαη, ηα νπνία αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο λα “κεηαθξάδνπλ”/θσδηθνπνηνύλ 

ηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε ρακεινύ επηπέδνπ πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο πηνζεηώληαο ιεμηιόγην 

θαη ζπληαθηηθό πνπ δελ ηνπο είλαη νηθείν, (iii) ζηελ πξόηεξε γλώζε ησλ καζεηώλ ε νπνία έξρεηαη 
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ζε ζύγθξνπζε κε ηηο έλλνηεο πνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, θαη 

(iv) ζηηο εζθαικέλεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Γξεγνξηάδνπ θά., 2004; Pane & Myers, 2000; Du Boulay, 

1989). 

Πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο θαη ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Γξεγνξηάδνπ θά., 2002). 

Παξάιιεια αλαπηύζζνληαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

ππνζηεξηδόκελνπ ξεπεξηνξίνπ εληνιώλ κε απιή ζύληαμε θαη ζεκαζηνινγία, ζηελ νπηηθή/ερεηηθή 

πξνζνκνίσζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, θ.ιπ. (Ξπλνγαιάο θά, 2000; Brusilovsky & et al, 

1997).  

Θεσξώληαο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ 

ζε έλα κάζεκα πξνγξακκαηηζκνύ απνηεινύλ ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη θαη ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο, ζηελ παξνύζα εξγαζία 

πξνηείλνπκε έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ πνπ πηνζεηεί ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε «Μαύξν-Κνπηί» ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ηνπ εμειιεληζκέλνπ MicroWorlds Pro σο 

πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγώλ, ζηνρεύνπκε ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο, κε έλα ηξόπν πνπ αμηνπνηεί ηελ 

πξόηεξε εκπεηξία ηνπο από ηελ θαζεκεξηλή δσή, παξέρνληάο ηνπο παξάιιεια εξγαιεία πνπ είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. 

Δπίζεο, παξνπζηάδνπκε σο κειέηε πεξίπησζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο, κία δηδαθηηθή 

πξόηαζε γηα ηελ επαλαιεπηηθή δνκή ε νπνία εθαξκόζηεθε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ.  

 

ΤΝΓΤΑΕΟΝΣΑ «ΜΑΤΡΟ – ΚΟΤΣΗ» ΚΑΗ MICROWORLDS PRO ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΩΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη καζεζηαθνί ζηόρνη ησλ εηζαγσγηθώλ καζεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα ππνζηεξηρζνύλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

βαζηθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ, είλαη ζεκαληηθό λα αμηνπνηεζεί ε πξόηεξε γλώζε/εκπεηξία 

ησλ καζεηώλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα θαη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε απηέο. 

Γλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε παξαηήξεζε θαη ε δηεξεύλεζε ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

αλαζεώξεζε εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ θαη ζηελ ελζσκάησζε/νηθνδόκεζε ηεο λέαο γλώζεο 

(Vosniadou, 2001). ε έλα ηέηνην πιαίζην καζήκαηνο επηδηώθεηαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε κηα 

πξώηε επαθή κε ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο παξαηεξώληαο/κειεηώληαο θαηαζηάζεηο από ηελ 

θαζεκεξηλή δσή πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο/δνκέο, θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ ζηελ ηππνπνηεκέλε ηνπο κνξθή λα γίλεη κε βάζε ηηο ππνζέζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε κειέηε ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηώληαο 

ην θαηάιιειν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, εθπνλνύλ 

δξαζηεξηόηεηεο, πεηξακαηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ πνπ 

κειέηεζαλ, ζρεδηάδνπλ θαη  πινπνηνύλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλνπκε έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ 

ην νπνίν (α) πηνζεηεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηώλ 

εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαθαιώληαο ηελ πξόηεξε 

εκπεηξία ηνπο από ηελ θαζεκεξηλή δσή - ζηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε πηνζεηνύκε ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε «Μαύξν-Κνπηί», θαη (β) αμηνπνηεί έλα πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο καζεηέο / αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα - ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξόηαζε ρξεζηκνπνηνύκε ην εμειιεληζκέλν MicroWorlds Pro. 

πγθεθξηκέλα, ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε «Μαύξν-Κνπηί» πξνηείλεη νη µαζεηέο λα 

εμνηθεησζνύλ αξρηθά µε ηηο λέεο έλλνηεο θαηά ηελ εθπόλεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην εξγαζηήξην 

ζπµµεηέρνληαο ζε µία ζπδήηεζε πνπ λα εζηηάδεη ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηώλ. 

Σν κάζεκα νξγαλώλεηαη ζε δύν θάζεηο (i) αξρηθά, νη µαζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ εθηέιεζε 

απιώλ πξνγξαµµάησλ (ησλ νπνίσλ δε γλσξίδνπλ ηνλ θώδηθα θαη ηε ιεηηνπξγία – «µαύξα 

θνπηηά») θαη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε µία ζεηξά από εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην 

απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, θαη (ii) ζηε ζπλέρεηα νη µαζεηέο µειεηνύλ ηνλ 

θώδηθα ησλ πξνγξαµµάησλ θαη απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ζύληαμε, ζηε δνκή θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ κε ζηόρν λα ζπλδέζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο εληνιέο. Σέινο, νη µαζεηέο ζπδεηνύλ ηηο απαληήζεηο/πξνβιεµαηηζµνύο ηνπο θαη 

απνζαθελίδνπλ ηπρόλ απνξίεο ηνπο µε ην δηδάζθνληα (Haberman & Kolikant, 2001).  

Όζνλ αθνξά ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ πηνζεηείηαη ζε καζήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνύ, ε επηινγή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηόζν ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ όζν θαη 

ηελ πξόηεξε γλώζε ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. Η ρξήζε ηνπ 

MicroWorlds Pro (LCSI, 2004) ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη γεληθόηεξα ζηνπο 

αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (LCSI, 2005; Mamamedia, 

2005; OWL, 2005). Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo (Papert, 1991; Logo Foundation, 2005) 

πνπ πηνζεηεί ην MicroWorlds Pro παξέρεη εληνιέο πνπ είλαη θνληά ζηε θπζηθή γιώζζα θαη 

κπνξνύλ λα γίλνπλ εύθνια αληηιεπηέο, λα απνκλεκνλεπζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο 

καζεηέο. Δπίζεο, ε δπλαηόηεηα νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ 

παξέρεη ε Logo, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη δηεπθνιύλεη 

ηε δηαδηθαζία απνζθαικάησζεο (Papert, 1991). Η αιιειεπίδξαζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ όηη εθείλνη δηαηεξνύλ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή θαη όηη ε επηθνηλσλία ηνπο καδί ηνπ απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν 

αιιειεπίδξαζεο ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κέζα από έλα ζύλνιν εληνιώλ δηαηππσκέλσλ θαη 

δνκεκέλσλ κε  ζπγθεθξηκέλν ηξόπν (Papert, 1991; Μηθξόπνπινο, 2004; Ράπηεο θαη Ράπηε, 2004). 

 

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ «ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΓΟΜΖ» 

ηελ πξόηαζε δηδαζθαιίαο, πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, επηδηώθεηαη ε 

εηζαγσγή ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο ζε αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο 

καζεηέο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη αλαθαιώληαο ηελ πξόηεξε εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε 

επαλαιακβαλόκελεο δηαδηθαζίεο από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Με ηνλ ηξόπν απηό ζηνρεύνπκε λα 

πξνεηνηκάζνπκε θαη λα δηεπθνιύλνπκε ηελ εηζαγσγή ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δνκήο ηεο 

επαλάιεςεο κε ηνλ ηππνπνηεκέλν ηξόπν κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Ιδηαίηεξα ε 

επαλαιεπηηθή δνκή πνπ πηνζεηεί ε Logo δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ επαλάιεςε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, δειαδή εθηέιεζε κηαο 

ιίζηαο εληνιώλ θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκό επαλαιήςεσλ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο γηα λα 

πινπνηήζνπλ κία επαλάιεςε ζε γιώζζα Logo ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εληνιή επανάλαβε 

αριθμός_επαναλήυεφν [λίζηα-ενηολών] όπνπ πξέπεη λα νξίζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ 

θαη ηηο εληνιέο/νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ. Η αμηνπνίεζή ηεο επνκέλσο ζε 

πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο από καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Γεκνηηθνύ  είλαη δπλαηή από ηα πξώηα 

βήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό (Γαπόληεο θά., 2003; Γιέδνπ θαη Γξεγνξηάδνπ, 2003; Γιέδνπ θαη 

Γξεγνξηάδνπ, 2004). 
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Η πξόηαζε δηδαζθαιίαο «Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο επαλάιεςεο» ζρεδηάζηεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δνκήο επαλάιεςεο (δηάξθεηα δύν δηδαθηηθέο ώξεο) ζηελ 

Γ‟ Γπκλαζίνπ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2004-2005 ζην 3ν Γπκλάζην Ηξαθιείνπ Αηηηθήο. Οη 

καζεηέο είραλ ήδε δηδαρζεί ηελ έλλνηα ηνπ αιγόξηζκνπ, ηελ αλαπαξάζηαζε αιγόξηζκνπ κε ινγηθό 

δηάγξακκα, ηε δνκή αθνινπζίαο, θαη ηε δνκή επηινγήο. Δπίζεο, είραλ παξαθνινπζήζεη κία 

ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ MicroWorlds Pro θαη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηαζθεπή απιώλ ζρεκάησλ, όπσο ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, ζπίηη, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο εληνιέο ηεο γεσκεηξίαο ηεο ρειώλαο θαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δηδαζθαιίαο κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο θαζώο θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη γεληθόηεξα γηα κία εηζαγσγή ζηε ινγηθή ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

ΣΑ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ  

Οη καζεζηαθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε (α) λα αλαγλσξίδνπλ 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο – αξηζκόο επαλαιήςεσλ θαη εληνιέο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη, (β) λα νξίδνπλ κηα επαλαιεπηηθή δνκή ρξεζηκνπνηώληαο εληνιέο κηαο 

γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ, (γ) λα εθαξκόδνπλ ηελ επαλαιεπηηθή δνκή ζηελ αλάπηπμε απιώλ 

πξνγξακκάησλ, (δ) λα ζρεδηάδνπλ ηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο πνπ απαηηεί ηελ επαλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ πηνζεηήζεθε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε «Μαύξν-Κνπηί» 

θαη αμηνπνηήζεθε ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ MicroWorldsPro. 

Οη καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο εξγάζηεθαλ κε ηα θύιια εξγαζίαο 1 θαη 2, όπσο 

απηά εκθαλίδνληαη ζηηο Δηθόλεο 1 θαη 2. Σν θύιιν εξγαζίαο 1 ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο «Μαύξν-Κνπηί» (βιέπε ππνελόηεηα Οξγάλσζε καζήκαηνο ζηελ ηάμε: 

Φάζεηο 1 θαη 2) κε ζηόρν νη καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

επαλαιακβαλόκελεο δηαδηθαζίαο, λα δηαηππώζνπλ νη ίδηνη κηα εληνιή επαλάιεςεο ζε θπζηθή 

γιώζζα (Μέξνο Α θαη Β) θαη λα γλσξίζνπλ ηελ εληνιή [επαλάιαβε] ηεο γιώζζαο Logo (Μέξνο Γ 

θαη Γ). Αξρηθά, νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ εθηέιεζε δύν πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκόδνπλ ηελ 

επαλαιεπηηθή δνκή γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ ινπινπδηώλ (Δηθόλα 3) θαη δύν “καηηώλ” (Δηθόλα 

4), θαη ζηε ζπλέρεηα θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ 

ζηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ, ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάζε θνξά επαλαιακβάλνληαη θαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Μέξνο Α, εξσηήζεηο 1,2,3 θαη Μέξνο Β, εξσηήζεηο 5,6,8). 

Δπίζεο, νη καζεηέο θαινύληαη λα δηαηππώζνπλ κία επαλάιεςε (Μέξνο Α, εξώηεζε 4 θαη Μέξνο 

Β, εξώηεζε 7). Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Μέξνπο Β‟ δηαθνξνπνηείηαη από απηή ηνπ 

Μέξνπο Α‟ σο πξνο ην γεγνλόο όηη ζε θάζε επαλάιεςε ππάξρεη κία κηθξή αιιαγή ζηηο ελέξγεηεο 

πνπ επαλαιακβάλνληαη – ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ. Δπηδηώθεηαη νη καζεηέο λα πξνβνύλ ζε 

ζύγθξηζε ησλ δύν επαλαιήςεσλ (Μέξνο Β‟, εξώηεζε 8) κε ζηόρν λα παξαηεξήζνπλ όηη νη 

εληνιέο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηε δηάξθεηα κηαο επαλάιεςεο κπνξεί λα είλαη αθξηβώο νη ίδηεο ζε 

θάζε επαλάιεςε ή λα δηαθνξνπνηνύληαη ζε θάπνηα ζεκεία. Η δηαπίζησζε απηή αλάινγα κε ην 

επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εηζαγσγή 

ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο. Σέινο, νη καζεηέο θαινύληαη λα κειεηήζνπλ θνκκάηηα θώδηθα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εληνιή επαλάιεςεο ζε κία πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (γιώζζα 

Logo) κε ζηόρν λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιεηηoπξγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη λα επηρεηξήζνπλ λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ (Μέξνο Γ θαη Γ, όιεο νη εξσηήζεηο). 
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Φύλλο Δργαζίας για ηην Δπαναληπηική Γομή 

Μέρος Α’«Ένας Κήπος με Λοσλούδια!» 
Παξαθνινπζήζηε ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ην ζρεκαηηζκό ησλ ηξηώλ ινπινπδηώλ από ηηο 

ρειώλεο. ηε ζπλέρεηα απαληήζηε πάλσ ζην θύιιν ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

1. «Μ‟ αγαπά, δε κ‟αγαπά!» Γηαιέμηε έλα ινπινύδη από απηά πνπ δεκηνύξγεζαλ νη ρειώλεο θαη 

βξείηε εάλ ζαο αγαπά! Πόζα πέηαια «καδήζαηε»; ...................................... 

2. Δλεξγνπνηήζηε μαλά ηε δεκηνπξγία ησλ ηξηώλ ινπινπδηώλ από ηηο ρειώλεο, θαη αθνινπζήζηε 

κία ρειώλα ζηελ πνξεία ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πέηαινπ. Από πόζα ηόμα απνηειείηαη έλα 

πέηαιν; ........................................................................................... 

3. Παξαθνινπζήζηε ηε ρειώλα θαζώο δεκηνπξγεί έλα ηόμν. Πνηέο θηλήζεηο επαλαιακβάλεη ε 

ρειώλα γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ηόμν; ................................................ 

4. Αλ θαηεπζύλαηε εζείο ηε ρειώλα ζηε δεκηνπξγία ελόο θήπνπ κε 5 ινπινύδηα πσο αθξηβώο ζα 

δηαηππώλαηε ηηο νδεγίεο; πκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε:  

Επαλάιαβε...  

ΜΔΡΟ Β’ «ΜΑΣΗΑ ΜΔ ΚΤΚΛΟΤ!» 

Παξαθνινπζήζηε ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ην ζρεκαηηζκό ησλ δύν «καηηώλ» κε θύθινπο από 

ηηο ρειώλεο. ηε ζπλέρεηα απαληήζηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

5. Γηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θύθιν ε ρειώλα πνηέο θηλήζεηο επαλαιακβάλεη θαη πόζεο 

θνξέο;................................................................................................................................. 

6. Παξαηεξήζηε ην αξηζηεξό κάηη πνπ δεκηνύξγεζε ε ρειώλα. Πόζνπο θύθινπο ζρεδίαζε ε 

ρειώλα γηα λα δεκηνπξγήζεη ην αξηζηεξό κάηη; Ση αιιάδεη ζε θάζε θύθιν; 

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

7. Αλ θαηεπζύλαηε εζείο ηε ρειώλα ζηε δεκηνπξγία ηνπ δεμηνύ καηηνύ πσο αθξηβώο ζα 

δηαηππώλαηε ηηο νδεγίεο; πκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε: 

Δπαλάιαβε… 

8. Να ζπγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ δώζαηε ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 7. Ση νκνηόηεηεο θαη ηη 

δηαθνξέο έρνπλ νη δύν επαλαιήςεηο πνπ νξίζαηε; ........................................................ 

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

Γηα λα απαληήζεηε ζηα Μεξε Γ‟ θαη Γ‟ κειεηήζηε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα θώδηθα. 

ΜΔΡΟ Γ’ 

9. ηε δηαδηθαζία ηόμν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θήπνπ κε ινπινύδηα, πόζα βήκαηα δεηήζεθε από ηε 

ρειώλα λα επαλαιάβεη γηα λα ζρεκαηίζεη έλα ηόμν; ............................. 

10. ηε δηαδηθαζία ηόμν πνηέο θηλήζεηο δεηήζεθε από ηε ρειώλα λα επαλαιάβεη 90 θνξέο γηα λα 

ζρεκαηίζεη έλα ηόμν;............................................................................................................ 

11. Πνηά είλαη ε εληνιή πνπ θαηεπζύλεη ηε ρειώλα ζηελ θαηαζθεπή ελόο ηόμνπ; 

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

12. Πνηά είλαη ε εληνιή πνπ θαηεπζύλεη ηε ρειώλα ζηελ θαηαζθεπή ελόο ινπινπδηνύ; 

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

13. ηελ εξώηεζε 4, ζαο δεηήζεθε λα ζρεδηάζεηε έλαλ θήπν κε 5 ινπινύδηα. Η ρειώλα κε ηελ 

εληνιή ινπινύδη ζρεδηάδεη έλα ινπινύδη. Γώζηε ηελ θαηάιιειε εληνιή ζε Logo ζηε ρειώλα γηα 

λα ζρεδηάζεη ηνλ θήπν!  

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

ΜΔΡΟ Γ’  

14. Μειεηώληαο ηε δηαδηθαζία θύθινοαξ ζηελ θαηαζθεπή ελόο θύθινπ, πνηέο ελέξγεηεο 

επαλαιακβάλεη ε ρειώλα γηα λα ζρεκαηίζεη έλαλ θύθιν θαη πόζεο θνξέο; ....................................... 
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15. Πνηά είλαη ε εληνιή πνπ θαηεπζύλεη ηε ρειώλα ζηελ θαηαζθεπή ελόο αξηζηεξνύ θύθινπ; 

Μπνξείηε ζε απηήλ λα δηαθξίλεηε ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ θαη ηηο εληνιέο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη; ............................................................................................................................. 

16. Πνηά είλαη ε εληνιή πνπ θαηεπζύλεη ηε ρειώλα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αξηζηεξνύ καηηνύ ζηε 

δηαδηθαζία κάηηαξ; Πνηέο εληνιέο επαλαιακβάλεη θαη πόζεο θνξέο; Σί αιιάδεη ζε θάζε 

επαλάιεςε; ......................................................................................................................................... 

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

17. ηελ εξώηεζε 7, ζαο δεηήζεθε λα θαηεπζύλεηε ηε ρειώλα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δεμηνύ 

καηηνύ. Η ρειώλα κε ηελ εληνιή θύθινδε ζρεδηάδεη έλα θύθιν πξνο ηα δεμηά. Γώζηε ηελ 

θαηάιιειε εληνιή ζε Logo ζηε ρειώλα γηα λα ζρεδηάζεη ην δεμί κάηη.  

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

Εικόνα 1. Φύιιν εξγαζίαο 1 - δηεξεύλεζε έλλνηαο επαλάιεςεο θαη επαλαιεπηηθήο δνκήο ηεο γιώζζαο Logo 

ηελ ηξίηε θάζε ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ηε ιύζε ελόο 

πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επαλαιεπηηθή δνκή ηεο γιώζζαο Logo (βιέπε ππνελόηεηα 

Οξγάλσζε καζήκαηνο ζηελ ηάμε: Φάζε 3). 

πγθεθξηκέλα, ζην θύιιν εξγαζίαο 2 δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην ινγηθό δηάγξακκα ηνπ 

αιγόξηζκνπ θαηαζθεπήο ελόο αζηεξηνύ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζε Logo θαη ην γξαθηθό 

απνηέιεζκα. Οη καζεηέο αμηνπνηώληαο απηή ηελ πιεξνθνξία θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ηε ιύζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαζθεπήο έμη αζηεξηώλ (ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο) δίλνληαο ην ινγηθό 

δηάγξακκα, θαη λα αλαπηύμνπλ ην ζρεηηθό πξόγξακκα ζε Logo. Η δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ην 

κέγεζνο ησλ αζηεξηώλ δίλεηαη ώζηε λα θαιύςεη δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο θαη απαηηήζεσλ 

ζε έλα αλνκνηνγελέο θνηλό καζεηώλ. 

 
Εικόνα 2. Φύιιν εξγαζίαο 2 «Οπξαλόο κε αζηέξηα» - εθαξκνγή επαλαιεπηηθήο δνκήο ζην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ MicroWorlds Pro 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - ΟΡΓΑΝΩΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΣΑΞΖ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε πξόηαζε δηδαζθαιίαο εθαξκόζηεθε ζε καζεηέο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ 

θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2004-2005 ζην 3ν Γπκλάζην Ηξαθιείνπ Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα, 
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ζπκκεηείραλ 15 καζεηέο. Οη καζεηέο νξγαλώζεθαλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ, εθηόο από έλαλ 

καζεηή, θαη εξγάζηεθαλ ζηνπο ππνινγηζηέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν κάζεκα 

μεθίλεζε κε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ηεο δηδάζθνπζαο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

καζήκαηνο, θαη ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηά ηνπ.  

Σν κάζεκα θαη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ δνκήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε 

νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ εθηέιεζε δύν πξνγξακκάησλ θαη απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Α θαη Β ηνπ πξώηνπ θύιινπ εξγαζίαο (Δηθόλα 1). ηε δεύηεξε 

θάζε, νη καζεηέο κειεηνύλ ηνλ θώδηθα ησλ πξνγξακκάησλ θαη απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Γ θαη Γ ηνπ πξώηνπ θύιινπ εξγαζίαο (Δηθόλα 1), πνπ αθνξνύλ ζηε 

ζύληαμε, ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. ηελ ηξίηε θάζε νη καζεηέο 

πξνγξακκαηίδνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επαλαιεπηηθή δνκή κε βάζε ην δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο 

(Δηθόλα 2). 

 

Φάζη Α’. Καηά ηελ πξώηε θάζε νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηε δεκηνπξγία ηξηώλ ινπινπδηώλ 

από ηξεηο ρειώλεο όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 3.  

  
Εικόνα 3. Τξεηο ρειώλεο ζρεκαηίδνπλ παξάιιεια ηξία ινπινύδηα πνπ απνηεινύληαη από 8 πέηαια θάζε έλα από 

ηα νπνία απνηειείηαη από δύν ηόμα 

 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο έρνπλ 5‟ γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Α‟ ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο 1 (Δηθόλα 1). Αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ. 

Δπίζεο, νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο νδεγίεο πνπ έδσζαλ ζηε ρειώλα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο 

θήπνπ κε ινπινύδηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα όξηζαλ γεληθά ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

επαλάιεςεο δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ θάζε θνξά 

επαλαιακβάλνληαη.  

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ην Μέξνο Β‟ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο 1. 

Παξαθνινύζεζαλ κία ρειώλα λα ζρεδηάδεη δύν κάηηα πνπ έκνηαδαλ κε θύθινπο θαη αθηέξσζαλ 5‟ 

γηα λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Β‟ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο 1. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε 

κε ηε δηδάζθνπζα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο επαλάιεςεο θαη ηηο δηαθνξέο 

ηεο κε ηελ πξνεγνύκελε εθαξκνγή. 

  
Εικόνα 4. Μία τελώνα ζτημαηίζει δύο μάηια ποσ κάθε ένα αποηελείηαι από πένηε κύκλοσς διαθορεηικού 

μεγέθοσς 

 

Φάζη Β’. ηε δεύηεξε θάζε, ε δηδάζθνπζα δεηά από ηνπο καζεηέο λα εκθαλίζνπλ ηνλ θώδηθα 

ησλ δηαδηθαζηώλ (θαξηέια «Γηαδηθαζίεο» ζην MicroWorlds Pro) γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηξηώλ 

ινπινπδηώλ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ζε απηόλ ηηο εληνιέο πνπ πινπνηνύλ ηελ 
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επαλάιεςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλάιεςεο πνπ όξηζαλ πξνεγνύκελα (Μέξνο Γ‟, Φύιιν 

εξγαζίαο 1).  

Οη καζεηέο απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ‟ ζε ρξόλν 5‟. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε 

ζηελ νπνία νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα εληόπηζαλ θαη αλέιπζαλ ηελ εληνιή ηεο 

Logo επανάλαβε αξηζκόο_επαλαιήςεσλ [ιίζηα-εληνιώλ] ε νπνία εθηειεί ηε ιίζηα εληνιώλ θαηά 

ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκό επαλαιήςεσλ.  

ηε ζπλέρεηα, ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε γηα ηελ Δηθόλα 4 όπνπ νη καζεηέο κειεηνύλ θαη 

πάιη ηνλ θώδηθα. ηόρνο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επαλαιεπηηθή δνκή πνπ πινπνηείηαη από ηελ 

εληνιή επαλάιαβε θαη λα δηαρσξίζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ από ηηο ελέξγεηεο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη. Οη καζεηέο ζε ρξόλν 10‟ θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Μέξνπο Γ‟ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο 1. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζηελ νπνία νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε δηδάζθνπζα θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο κειεηνύλ δύν επαλαιήςεηο όπνπ ζηε κία νη 

ίδηεο εληνιέο εθηεινύληαη ζε θάζε επαλάιεςε ελώ ζηε δεύηεξε νη εληνιέο δηαθνξνπνηνύληαη ζε 

θάζε επαλάιεςε.  

Aλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ σο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ζα κπνξνύζε λα 

είλαη θαη ε αλαγλώξηζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο θαη πσο απηή παίξλεη ηηκή θαη αλαλεώλεηαη 

ζηε δηάξθεηα κηαο επαλάιεςεο ζηε γιώζζα Logo. Απηό ππνζηεξίδεηαη από ηε κεηαβιεηή x πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κάηηαξ θαη κάηηδε (Δηθόλα 4) ε νπνία νξίδεη θαη ηελ αθηίλα ηνπ 

θάζε θύθινπ πνπ δεκηνπξγεί ε ρειώλα. 

  
Εικόνα 3. Οη ρειώλεο ζρεδηάδνπλ ινπινύδηα: ν θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ  επαλαιεπηηθή 

δνκή (δεμηά) θαη ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (αξηζηεξά). 

 

Φάζη Γ’. ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ζρεδηάζνπλ ηε ιύζε ελόο 

πξνβιήκαηνο θαη λα αλαπηύμνπλ ην ζρεηηθό πξόγξακκα (Φύιιν εξγαζίαο 2). Η δηδάζθνπζα 

εμεγεί ζηνπο καζεηέο ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ην θύιιν εξγαζίαο: αξρηθά παξνπζηάδεη ην ιπκέλν 

πξόβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο 2 (δηαδηθαζία αζηέξη) θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

πξόβιεκα πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα επηιύζνπλ, δειαδή ηε δεκηνπξγία έμη αζηεξηώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επαλαιεπηηθή δνκή. ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ε δηδάζθνπζα 

ππνζηήξημε ηνπο καζεηέο ζε πεξηπηώζεηο πνπ δεηήζεθαλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ην 

πξόβιεκα, ην ζπληαθηηθό ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο θαζώο θαη ηε ρξήζε ηνπ MicroWorlds Pro. 
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Εικόνα 4. Η ρειώλα ζρεδηάδεη δύν κάηηα: ν θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ  επαλαιεπηηθή 

δνκή (δεμηά) θαη ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (αξηζηεξά). 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ - ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ε όιε ηε δηάξθεηα ησλ δύν σξώλ νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη έδεημαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλέιαβαλ. Από ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε 

κεηά από ηελ εθπόλεζε ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο 1 θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ, πξνέθπςε όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο απάληεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

πξώηνπ θύιινπ εξγαζίαο ζσζηά θαη δελ ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ αλαγλώξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ επαλαιακβαλόκελσλ δηαδηθαζηώλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπίζεο, ε 

κεηάβαζε ζε κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο έγηλε άκεζα αληηιεπηή από ηνπο 

καζεηέο.  Ωζηόζν ζηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο δηθήο ηνπο εθαξκνγήο ζην δεύηεξν θύιιν 

εξγαζίαο ζπρλά νη καζεηέο παξαβίαδαλ ην ζπληαθηηθό ηεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη αληηκεηώπηδαλ 

δπζθνιίεο ζηελ νξζή δηαηύπσζή ηεο.  

ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην εξγαζηήξην (Φύιιν εξγαζίαο 2) βαζηθή 

δπζθνιία πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο ήηαλ ζην πσο ζα ζπλζέζνπλ κηα εληνιή επαλάιεςεο πνπ 

ζα ζρεδηάδεη αζηέξηα ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο νζόλεο ρσξίο απηά λα ηαπηίδνληαη. Η 

ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε δειώλεη όηη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

δηαρσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο πνπ θαινύληαη λα νξίζνπλ, 

δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ από ηηο εληνιέο πνπ επαλαιακβάλνληαη - ε πξνζνρή ηνπο 

εζηηάζηεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ελεξγεηώλ ηεο ρειώλαο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ νπξαλνύ. 

πλνςίδνληαο, από ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο, πξνθύπηεη όηη νη καζεηέο 

ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία, εηζήρζεζαλ νκαιά ζηελ έλλνηα 

ηεο επαλάιεςεο, θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα πεηξακαηηζκό κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επαλαιεπηηθήο 

δνκήο ζην πεξηβάιινλ MicroWorlds Pro. ηα κειινληηθά καο ζρέδηα πεξηιακβάλεηαη ν 

ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή πξνηάζεσλ δηδαζθαιίαο, πνπ λα αμηνπνηνύλ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

«Μαύξν-Κνπηί» αιιά θαη άιισλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ MicroWorlds Pro, γηα επηπιένλ βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 
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