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Περίληψη
Το εκπαιδευτικό λογισµικό Microworlds Pro έχει αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο. Βρίσκει
άριστη εφαρµογή τόσο στην ενότητα των Πολυµέσων όσο και στη διδασκαλία
των βασικών αρχών του Προγραµµατισµού. Στην παρούσα εργασία περιγράφουµε
διάφορες διδακτικές πρακτικές από τη χρήση του στο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο
Ευόσµου και στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης.
Λέξεις Κλειδιά
∆ιδασκαλία προγραµµατισµού, διδασκαλία πολυµέσων, διδακτικές πρακτικές στο
Γυµνάσιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό λογισµικό Microworlds Pro είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο
που δίνει τη δυνατότητα κατασκευής µικρόκοσµων µε οποιοδήποτε θεµατικό
αντικείµενο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία πολλών γνωστικών
αντικειµένων, ιδιαίτερα όµως προσφέρεται για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, της Φυσικής και των Μαθηµατικών, καθώς αποτελεί ένα πολύ εύχρηστο
µέσο κατασκευής γεωµετρικών σχηµάτων και προσοµοίωσης της κίνησης σωµάτων µε βάση κάποιους κανόνες. Η ευκολία στη χρήση του, το ευχάριστο περιβάλλον του και οι βιβλιοθήκες εικόνων, σκίτσων, µουσικής, ήχων και βίντεο
που διαθέτει, καθώς και οι δυνατότητες ηχογράφησης, µουσικής σύνθεσης,
επεξεργασίας εικόνας και δηµιουργίας κινούµενου σχεδίου µε ελάχιστες κινήσεις, το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για µικρούς µαθητές.
Στην παρούσα εργασία µελετούµε διδακτικές πρακτικές χρήσης του λογισµικού για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και συγκεκριµένα των πολυµέσων
και του προγραµµατισµού. ∆εδοµένου ότι το όλο περιβάλλον του λογισµικού
είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και απευθύνεται κυρίως σε νεαρούς µαθητές, τίθεται
το ερώτηµα: πώς αντιδρούν οι µεγαλύτερες ηλικίες σε ένα τέτοιο εργαλείο
εκµάθησης; Στα πλαίσια της διδασκαλίας του Πληροφορικού Γραµµατισµού
(Freire & Macedo 1987, ∆αγδιλέλης, 2003) στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας
(Σ∆Ε) Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2004-2006, η χρήση του λογισµικού εφαρµόστηκε πιλοτικά στους ενήλικες εκπαιδευόµενους του Σ∆Ε. Ο πρωταρχικός
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στόχος ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε την έννοια των πολυµέσων
και τη δηµιουργία µιας στοιχειώδους πολυµεσικής εφαρµογής.
Ταυτόχρονα, το λογισµικό χρησιµοποιήθηκε ευρέως και στο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Ευόσµου για τη µύηση των µαθητών στις βασικές αρχές της
αλγοριθµικής (π.χ. Manber 1989) και του προγραµµατισµού. Στις ενότητες
που ακολουθούν περιγράφουµε αναλυτικά τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα
συµπεράσµατα από τη σύγκριση των επιδόσεων των µικρών µαθητών και των
ενηλίκων εκπαιδευόµενων.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROWORLDS PRO ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ Σ∆Ε
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόµενους του Σ∆Ε Θεσσαλονίκης, πριν την
εισαγωγή τους στο Σ∆Ε δεν είχαν καµία επαφή µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γι’ αυτό το λόγο, πριν τη γνωριµία τους µε το Microworlds Pro προηγήθηκαν αρκετοί µήνες εξοικείωσης µε τη χρήση των περιφερειακών συσκευών, το
παραθυρικό περιβάλλον, την επεξεργασία κειµένου και το διαδίκτυο.
Στη συνέχεια, τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
α) Γνωριµία µε το περιβάλλον του Microworlds Pro. Ελεύθερη πλοήγηση σε
όλο το διαθέσιµο πολυµεσικό υλικό των βιβλιοθηκών του (εικόνες, σκίτσα,
ήχους, µουσικά κοµµάτια, βίντεο).
β) Ξενάγηση σε έτοιµες πολυµεσικές αλληλεπιδραστικές εφαρµογές που
υπάρχουν ενσωµατωµένες, για γνωριµία µε τις δυνατότητες του λογισµικού (π.χ. παρουσίαση ενός παιχνιδιού περιπέτειας).
γ) ∆ηµιουργία µιας πρώτης «σελίδας» της εφαρµογής µας µε διάφορα στατικά αντικείµενα. Πρώτη γνωριµία µε τη «χελώνα» (προγραµµατιζόµενο
αντικείµενο).
δ) Η χελώνα ως κινούµενο σχέδιο. Η χελώνα ως κουµπί έναρξης µιας προβολής (π.χ. αναπαραγωγής ήχου, µουσικής ή βίντεο). Η χελώνα ως κουµπί
µετάβασης από µια σελίδα σε άλλη κ.ο.κ. Για όλα τα παραπάνω χρειάστηκε
να χρησιµοποιηθούν εξελληνισµένες εντολές Logo και συχνά, σειρά από
τέτοιες εντολές. Στην περίπτωση του κινούµενου σχεδίου, προκειµένου να
γίνει µία συγκεκριµένη κίνηση της χελώνας (π.χ. η κίνηση ενός πλανήτη
γύρω από τον ήλιο) χρειάστηκε να γίνει αρκετός πειραµατισµός και να
χρησιµοποιηθούν αρκετές µαθηµατικές έννοιες.
ε) Συνδυασµός κίνησης και ήχου (π.χ. ένα λιοντάρι που ανοιγοκλείνει το
στόµα του και βρυχάται). Κατέστη αναγκαία η δηµιουργία αλγορίθµου.
στ) Αλληλεπίδραση του χρήστη µε την εφαρµογή. Ο µεταβολέας έντασης: εισαγωγή στην έννοια της µεταβλητής.
ζ) Ελεύθερη δηµιουργία από τους εκπαιδευόµενους. Ηχογράφησαν τη φωνή
τους, συνέθεσαν δικά τους µουσικά κοµµάτια, επεξεργάστηκαν έτοιµα
σκίτσα για να φτιάξουν δικές τους παραλλαγές προκειµένου να κάνουν το
επιθυµητό κινούµενο σχέδιο.
η) Σύνθεση όλων των παραπάνω γνώσεων και τεχνικών σε µία τελική εργασία: τη δηµιουργία της δικής τους πολυµεσικής εφαρµογής για ένα συγκεκριµένο θέµα. Παράδειγµα θέµατος: «Το διάστηµα». Εύρεση από το διαδίκτυο βίντεο εκτόξευσης πυραύλων και κατάλληλης µουσικής υπόκρουσης.
Αναπαραγωγή µε το πάτηµα κουµπιού. Μετάβαση σε άλλη σελίδα όπου
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υπήρχε σχετικό κείµενο και η ηχογραφηµένη ανάγνωσή του. Μετάβαση σε
επόµενη σελίδα όπου µε το πάτηµα ενός κουµπιού έπαιζε animation του
ηλιακού συστήµατος, µε φωτογραφίες των πλανητών σε όσο το δυνατόν
ρεαλιστικά συγκριτικά µεγέθη και ρεαλιστικά κινούµενοι σύµφωνα µε το
νόµο του Κέπλερ (οι πιο αποµακρυσµένοι πλανήτες κινούνται πιο αργά).
Όλη η παραπάνω µαθησιακή διαδικασία διήρκεσε περίπου 10 δίωρα. Οι
ηλικίες των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν ήταν από 18 µέχρι 55 ετών.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROWORLDS PRO ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Οι µαθητές της Γ’ τάξης του ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου χρησιµοποίησαν το
Microworlds Pro ως προγραµµατιστικό εργαλείο logo στο µάθηµα της Πληροφορικής. Σκοπός του µαθήµατος ήταν η κατανόηση της έννοιας του αλγορίθµου και η µετάβαση από την αλγοριθµική στον προγραµµατισµό. Ειδικότερα
επιτεύχθηκαν οι στόχοι της εξοικείωσης µε τις βασικές δοµές του συµβατικού
προγραµµατισµού, της γνωριµίας µε τα αντικείµενα και τον προγραµµατισµό
τους και η δηµιουργία ενός απλού πλην ολοκληρωµένου παιχνιδιού ιπποδροµίας. Το µάθηµα διήρκεσε 20 ώρες και χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη
φάση (την κυρίως συµβατική – συναρτησιακή) οι µαθητές χρησιµοποίησαν
τη χελώνα της logo ως σχεδιαστικό αντικείµενο για να σχεδιάσουν στην αρχή
απλά γεωµετρικά σχήµατα και στη συνέχεια απλά θραύσµατα (fractals). Στη
δεύτερη φάση (την κυρίως αντικειµενοστραφή) η κάθε χελώνα χρησιµοποιήθηκε ως αντικείµενο που αλλάζει µορφές και εκτελεί συγκεκριµένη αποστολή.
Εδώ ερευνήθηκαν οι τεχνικές των σύνθετων κινήσεων στην αρχή µε πεταλούδες και πουλιά που πετούν προς ορισµένη κατεύθυνση µε ορισµένη ταχύτητα ανοιγοκλείνοντας τα φτερά τους και στη συνέχεια µε άλογα που τρέχουν
στον ιππόδροµο µε τυχαία επιτάχυνση το καθένα. Η πορεία των µαθηµάτων
δεν ήταν αυστηρά προσχεδιασµένη και οι µαθητές ακολούθησαν δρόµους της
δικής τους επιλογής. Έτσι µερικοί ασχολήθηκαν µε τον “σκληρό πυρήνα” του
προγραµµατισµού, άλλοι µε την εξωτερική οπτικοακουστική εµφάνιση των κινουµένων αντικειµένων και άλλοι µε την διακόσµηση του περίγυρου. Η χρονική διάρκεια αποδείχτηκε ανεπαρκής για εµβάθυνση κι’ έτσι στις τεχνικές
αξιοποίησης sliders, triggers και events έγινε µόνο µια σύντοµη αναφορά και
επίδειξη.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η σύγκριση των µαθησιακών αποτελεσµάτων µεταξύ των µαθητών των δύο
σχολείων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί κανείς το κοινό
στοιχείο που έχουν τα δύο σχολεία, ενώ φαινοµενικά είναι πολύ διαφορετικά. Τόσο το ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο όσο και το Σ∆Ε, είναι σχολεία µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην πρώτη περίπτωση οι µαθητές προέρχονται από
ετερόκλητα κοινωνικά, πολιτισµικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συχνά
έχουν έντονες δυσκολίες στη γλώσσα και πολλά οικογενειακά ή οικονοµικά προβλήµατα. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα απαντώνται και
στους εκπαιδευόµενους των Σ∆Ε, τους οποίους µάλιστα, λόγοι όπως αυτοί
που αναφέραµε παραπάνω, στο παρελθόν ανάγκασαν να διακόψουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όπως οι µαθητές των διαπολιτισµικών σχολείων, έτσι
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και οι µαθητές των Σ∆Ε είναι ετερόκλητοι από πολλές απόψεις, κυρίως ως
προς την ηλικία, την κοινωνική µόρφωση και το επίπεδο των προϋπαρχουσών
γνώσεων.
Κατά την εφαρµογή του λογισµικού στο Σ∆Ε, όλοι οι εκπαιδευόµενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρακολούθησαν µε ενθουσιασµό και αµείωτο ενδιαφέρον
µέχρι το τέλος. Ο καθένας βρήκε κάτι που τον συγκίνησε και ασκήθηκε περισσότερο σ’ αυτό: τη δηµιουργία ενός κινούµενου σχεδίου, τα κουµπιά µετάβασης από µία σελίδα σε άλλη, το µεταβολέα, την ηχογράφηση ή σύνθεση
µελωδίας και την αναπαραγωγή της µε χρήση κουµπιού, κλπ. Έτσι συνειδητοποίησαν τι θα πει «πολυµέσα» και «αλληλεπιδραστική εφαρµογή» και ήρθαν
για πρώτη φορά σε επαφή µε την έννοια της κωδικοποιηµένης οδηγίας και της
αλληλουχίας οδηγιών που πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να επιτευχθεί
π.χ. ένας συγκεκριµένος τρόπος κίνησης ενός αντικειµένου. «Βίωσαν» δηλαδή την έννοια του κώδικα και του αλγορίθµου µε τον πιο ανώδυνο τρόπο.
Στους 71 µαθητές του ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου δόθηκαν στις απολυτήριες εξετάσεις τρεις απλές προγραµµατιστικές ασκήσεις logo σε σύνολο εννέα
ερωτήσεων, από τις οποίες ο κάθε µαθητής επιλέγει να απαντήσει τις έξι. Από
αυτούς, 26,76% επέλεξαν να απαντήσουν και στις τρεις ερωτήσεις logo, 30,99%
σε δύο, 5,63% σε µία και 36,62% δεν επέλεξαν ασκήσεις logo. Λαµβάνοντας
υπόψη το σύνολο των επιλογών των µαθητών η επιλογή των ασκήσεων logo
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθότι συνιστά το 40,23% της συνολικής επίδοσης. Η
επίλυση των προβληµάτων logo ήταν απολύτως επιτυχής σε ποσοστό 48,89%,
ικανοποιητική σε ποσοστό 42,22% και αποτυχηµένη σε ποσοστό 8,89%. Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των απαντήσεων η επίλυση των προβληµάτων
logo συντέλεσε στην συνολική επίδοση των µαθητών σε ποσοστό 39,37%. Από
αυτά προκύπτει το συµπέρασµα ότι τόσο το ποσοστό επιλογής των ασκήσεων
logo από τους µαθητές, όσο και η ποιότητα των απαντήσεων ήταν πολύ ικανοποιητική.
Θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον µία µακροπρόθεσµη έρευνα πάνω στις επιδόσεις όσων εκπαιδευόµενων συνέχισαν τη φοίτηση στο Λύκειο και διδάχτηκαν
προγραµµατισµό: βοήθησε η προηγούµενη άσκησή τους στο Microworlds Pro
στη µετέπειτα απόκτηση δεξιοτήτων κατασκευής αλγορίθµων και συγγραφής
προγραµµατιστικού κώδικα;
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