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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της δοµής
επιλογής για αρχάριους προγραµµατιστές. Ειδικότερα, προτείνεται µια διδακτική
παρέµβαση µε αξιοποίηση του πολυµεσικού προγραµµατιστικού περιβάλλοντος
MicroWorlds Pro και της ενσωµατωµένης σε αυτό γλώσσας προγραµµατισµού Logo για τη
διδασκαλία της δοµής επιλογής στην απλή (αν … τότε … τέλοςαν) και στη διπλή (αν …
τότε … αλλιώς … τέλοςαν) µορφή της. Η συγκεκριµένη πρόταση διδασκαλίας, για την
οποία αναπτύχθηκαν µικρόκοσµοι στο MicroWorlds Pro, σχεδιάσεις µαθηµάτων, φύλλα
εργασίας µαθητή και συνοδευτικά φύλλα καθηγητή, εφαρµόστηκε πιλοτικά στο πλαίσιο της
διδακτικής ενότητας του προγραµµατισµού της Γ΄ Γυµνασίου σε τµήµατα του 1ου και 5ου
Γυµνασίου Ζωγράφου το σχολικό έτος 2004-2005.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε ποικίλες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των
βασικών προγραµµατιστικών δοµών µε διττό στόχο την αντιµετώπιση των δυσκολιών
που δοκιµάζουν οι µαθητές και την ενεργή εµπλοκή τους στη διδακτική-µαθησιακή
διαδικασία (Γρηγοριάδου κ.α., 2002, Pane & Myers 2000, Du Boulay 1989, Soloway
1986, Spohrer & Soloway 1986). Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύσσονται
στοχεύουν κυρίως στον περιορισµό του υποστηριζόµενου ρεπερτορίου εντολών µε απλή
σύνταξη και σηµασιολογία, στην οπτική/ηχητική προσοµοίωση εκτέλεσης των
προγραµµάτων, κ.λπ. (Ξυνόγαλος κ.α. 2000, Brusilovsky et al. 1997).
Η γλώσσα προγραµµατισµού Logo συνιστά ένα δυνατό εργαλείο για την ανάπτυξη
της αλγοριθµικής σκέψης και την οπτικοποίηση των αλγορίθµων, ιδιαίτερα για την
υποχρεωτική εκπαίδευση (Παπανικολάου κ.α. 2005, Μικρόπουλος 2004, Γλέζου &
Γρηγοριάδου 2004, ∆απόντες κ.α. 2003, Dagiene 2003, diSessa 1995, Hoyles 1992,
Papert 1991). To πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της Logo που τη διαφοροποιεί από όλες
τις άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, είναι ο προσανατολισµός της ως εργαλείου
ανάλυσης των διαδικασιών της σκέψης και της µάθησης (Κόµης 2005). Η δυνατότητα
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οπτικής αναπαράστασης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος που παρέχει η Logo,
συµβάλλει στην κατανόηση της λειτουργίας των προγραµµάτων και διευκολύνει τη
διαδικασία εκσφαλµάτωσης (Papert 1991).
Το εκπαιδευτικό λογισµικό MicroWorlds Pro, ένα από τα πλέον διαδεδοµένα Logolike περιβάλλοντα, αποτελεί ένα ισχυρό προγραµµατιστικό πολυµεσικό περιβάλλον και
συνιστά εργαλείο συγγραφής και περιβάλλον εφαρµογής για την ανάπτυξη, διαχείριση
και διερεύνηση µικρόκοσµων. Ο µικρόκοσµος αποτελεί µια υπολογιστική εφαρµογή που
υποστηρίζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο ως πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
(Hoyles 1995). Ένας µικρόκοσµος συνιστά ένα εκκολαπτήριο γνώσης, αφού λόγω της
ιδιότητάς του να προσοµοιώνει τον πραγµατικό κόσµο προσφέρει στο µαθητή τη
δυνατότητα να εξερευνά ένα γνωστικό αντικείµενο εκ των έσω µε ζητούµενο την
ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων που να µεταφέρονται σε ποικίλες
καταστάσεις (Κόµης 2005, Papert 1980). Αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς η
δηµιουργία ενδιαφερόντων και απαιτητικών περιβαλλόντων στα οποία ενθαρρύνεται η
ενεργός και εποικοδοµητική συµµετοχή του µαθητή (Vosniadou 2001).
Στο πλαίσιο αυτό θελήσαµε να µελετήσουµε τη δυνατότητα αξιοποίησης του
προγραµµατιστικού πολυµεσικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro για τη διδασκαλία
των βασικών προγραµµατιστικών εννοιών (µεταβλητές, τρόποι αναπαράστασης
αλγορίθµου, αλγοριθµικές δοµές, δοµή ακολουθίας, δοµή επιλογής και δοµή
επανάληψης) σε αρχαρίους προγραµµατιστές και να αναδείξουµε πτυχές της σχεδίασης,
ανάπτυξης και εφαρµογής µιας αποτελεσµατικής εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης.
Αρχικά, προβήκαµε σε βιβλιογραφική έρευνα αναφορικά µε τις µαθησιακές δυσκολίες
που έχουν καταγραφεί γύρω από τις µελετώµενες έννοιες, προσδιορίσαµε τα γνωστικά
εµπόδια και διατυπώσαµε τους διδακτικούς σκοπούς/στόχους. Στη συνέχεια δοµήσαµε
σειρά µαθηµάτων σε διακριτές διδακτικές ενότητες, κάθε ενότητα σε στάδια και κάθε
στάδιο σε επιµέρους βήµατα. Κατόπιν αναπτύξαµε α)µικρόκοσµους στο MicroWorlds
Pro, β)φύλλα δραστηριοτήτων-σχεδιάσεις µαθηµάτων, γ)φύλλα εργασίας µαθητή και
δ)συνοδευτικά φύλλα καθηγητή εφαρµόζοντας διαµορφωτική – δυναµική αξιολόγηση
κατά τον κύκλο ανάπτυξής τους. Η προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση εφαρµόστηκε
πιλοτικά στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του προγραµµατισµού στο µάθηµα της
Πληροφορικής της Γ΄ Γυµνασίου του 1ου (4 τµήµατα) και 5ου (2 τµήµατα) Γυµνασίου
Ζωγράφου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2004-2005.
Η συλλογή δεδοµένων έγινε από τις σηµειώσεις της εκπαιδευτικού σε κάθε διδακτική
ώρα, τα συµπληρωµένα φύλλα εργασίας και τα γραπτά επαναληπτικού διαγωνίσµατος
των µαθητών, καθώς και από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µαθητών µετά το πέρας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακολουθεί ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων και τα
αποτελέσµατα αυτής οδηγούν σε τροποποιήσεις, παρεµβάσεις και αλλαγές στην
εργονοµία, όψη και λειτουργικότητα των µικρόκοσµων, καθώς και στη βελτιωτική
σταδιακή αναδιαµόρφωση των φύλλων εργασίας και της πορείας διδασκαλίας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ως µελέτη περίπτωσης της προτεινόµενης
προσέγγισης, η διδακτική πρόταση για τη δοµή επιλογής, διάρκειας µίας διδακτικής
ώρας.
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Αντικείµενο ∆ιδασκαλίας: ∆οµή Επιλογής
Η δοµή επιλογής αποτελεί µία από τις τρεις βασικές λογικές δοµές του
προγραµµατισµού και απαντάται σε όλα τα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα
(Κόµης 2005). Η δοµή αυτή επιτρέπει στον αλγόριθµο να επιλέγει τις εντολές που
πρόκειται να εκτελεστούν ανάλογα µε τα αποτέλεσµα ελέγχου µιας δυαδικής συνθήκης.
Χρησιµοποιείται για τη λήψη απόφασης µεταξύ δύο εναλλακτικών καταστάσεων, εκ
των οποίων η µία είναι αληθής και η άλλη ψευδής.
Στην ενότητα αυτή οι µαθητές έρχονται για πρώτη φορά αντιµέτωποι µε την ανάγκη
εισαγωγής της έννοιας της συνθήκης, την έννοια της συνθήκης και τα χαρακτηριστικά
της. Καίρια σηµεία θεωρούνται η δυνατότητα πειραµατισµού και διερεύνησης των
διαφορετικών εναλλακτικών διαδροµών στη ροή του προγράµµατος ανάλογα µε την
τιµή της συνθήκης, η αναγνώριση της απλής και διπλής µορφής της δοµής επιλογής
καθώς και η δυνατότητα εφαρµογής αυτών σε απλά προβλήµατα.
Μαθησιακές δυσκολίες στη χρήση της δοµής επιλογής
Η χρήση της δοµής επιλογής προσθέτει ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στις γενικές
δυσκολίες που αφορούν στην πρόσκτηση του προγραµµατισµού. Οι ιδιαίτερες αυτές
δυσκολίες (Κόµης 2005) συνδέονται κατά κύριο λόγο, µε τα παρακάτω σηµεία:
• λογικό περιεχόµενο των συνθηκών(συνδυασµός περιπτώσεων, αναλυτικότητα και
αποκλειστικότητα, λογικές πράξεις σύζευξης, διάζευξης, άρνησης, κ.λπ.,
• συµβολικές αναπαραστάσεις αυτών των περιπτώσεων,
• σηµασιολογικές και συντακτικές ιδιότητες της δοµής ελέγχου µέσα στη
χρησιµοποιούµενη γλώσσα προγραµµατισµού (Du Boulay 1989),
• αλληλεπιδράσεις µε τις αναπαραστάσεις της ακολουθιακής µορφής της
εκτέλεσης.
Άλλοι ερευνητές (Putnam et al. 1989, Ebrahimi 1994, Pane & Myers 1996,
Τζιµογιάννης & Γεωργίου 1999) αναφέρουν ως σηµαντικότερες µαθησιακές δυσκολίες:
• Την οµαδοποίηση εντολών σε εµφωλευµένες δοµές επιλογής.
• Την κατανόηση της λειτουργίας των δοµών επιλογής.
• Τον προσδιορισµό της τιµής (true/false) της λογικής έκφρασης
• Τον καθορισµό της απαιτούµενης λογικής έκφρασης στο πλαίσιο ενός
προβλήµατος.
Κατά τη διδακτική προσέγγιση της δοµής ελέγχου ακόµα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
η φύση (ενδογενής: ορισµένη από το αποτέλεσµα ενός υπολογισµού, ή εξωγενής:
ορισµένη από µια αλληλεπιδραστική είσοδο, από το χρήστη) των συνθηκών από τις
οποίες εξαρτάται ο έλεγχος, καθώς οι αρχάριοι προγραµµατιστές συναντούν
µεγαλύτερες δυσκολίες στις ενδογενείς παρά στις εξωγενείς συνθήκες (Κόµης 2001).
Επίσης, στην πρόσκτηση της έννοιας της υπό συνθήκη εντολής σηµαντικό ρόλο
διαδραµατίζουν και οι πρότερες µαθηµατικές γνώσεις και οι γνώσεις λογικής (Κόµης
2005).
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∆ιδακτικός Σκοπός
∆ιδακτικός σκοπός της συγκεκριµένης ενότητας είναι να µπορέσουν οι µαθητές να
κατανοήσουν την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τις διαφορετικές µορφές της δοµής
επιλογής και να την εφαρµόζουν κατάλληλα.
∆ιδακτικοί Στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ο µαθητής να είναι σε θέση να:
• ∆ιακρίνει τη δοµή επιλογής από τις άλλες βασικές αλγοριθµικές δοµές,
• Αναγνωρίσει τη σηµασία εισαγωγής της δοµής επιλογής, απλής και διπλής µορφής,
• Αναπαριστά την απλή και τη διπλή µορφή της δοµής επιλογής σε λεκτική
περιγραφή, ψευδογλώσσα και λογικό διάγραµµα,
• ∆ιακρίνει τη συνθήκη στη δοµή επιλογής, τις διαφορετικές τιµές (αληθής/ψευδής)
που µπορεί να πάρει αυτή, και το αποτέλεσµα ανάλογα µε την τιµή της συνθήκης,
• Εντοπίζει ποιες εντολές θα εκτελεστούν ανάλογα µε την τιµή της συνθήκης,
• Αποσαφηνίσει τις διαφορές της διπλής µορφής της δοµής επιλογής από την απλή,
• Αναπτύσσει αλγόριθµους και προγράµµατα µε εφαρµογή της δοµής επιλογής.
Περιγραφή µικρόκοσµου
Ο συγκεκριµένος µικρόκοσµος που σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία της δοµής
επιλογής αποτελείται από 5 σελίδες κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να εξυπηρετούν τα
στάδια της διδασκαλίας όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Στη σελίδα 1 του µικρόκοσµου παρουσιάζονται τα λογικά διαγράµµατα των τριών
βασικών δοµών προγραµµατισµού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) στη γενική τους
µορφή. Οι µαθητές µπορούν να εκτελέσουν το πρόγραµµα που οπτικοποιεί τη ροή του
λογικού διαγράµµατος της απλής δοµής επιλογής (αν … τότε … τέλοςαν) βήµα-βήµα,
να αποδώσουν τιµή στη συνθήκη στο εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου και να
παρατηρήσουν την εναλλακτική ροή του προγράµµατος.
Στη σελίδα 2 του µικρόκοσµου (Σχήµα 1), οπτικοποιούνται οι τρεις τρόποι
αναπαράστασης του αλγορίθµου (διάγραµµα ροής, λεκτική περιγραφή, ψευδογλώσσα)
καθώς και ο κώδικας Logo συγκεκριµένου παραδείγµατος απλής δοµής επιλογής, που
αφορά στο πρόβληµα που περιγράφεται στο 2ο βήµα του φύλλου εργασίας. Οι µαθητές
µπορούν να εκτελέσουν το πρόγραµµα που οπτικοποιεί την παράλληλη ροή του
αλγορίθµου (και στους τρεις τρόπους αναπαράστασης αυτού) και του κώδικα του
συγκεκριµένου παραδείγµατος της απλής δοµής επιλογής, να αποδώσουν τιµή στη
συνθήκη στο εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου και να παρατηρήσουν την εναλλακτική
ροή του προγράµµατος. Η εκτέλεση του προγράµµατος αυτού διευκολύνει τους µαθητές
στην αντιστοίχηση των βηµάτων-εντολών που χρησιµοποιούνται αντίστοιχα στους τρεις
τρόπους αναπαράστασης του αλγορίθµου και στον κώδικα.
Στη σελίδα 3 του µικρόκοσµου (Σχήµα 2), οι µαθητές καλούνται να δώσουν
διαφορετικές τιµές σε µία µεταβλητή α, να εκτελέσουν και να διερευνήσουν την
απόκριση δύο έτοιµων προς εκτέλεση προγραµµάτων θετικός? και θετικός??. Οι
µαθητές εντοπίζουν την αδυναµία εφαρµογής της απλής δοµής επιλογής σε προβλήµατα
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που απαιτούν διπλή διακλάδωση, εισάγονται στην έννοια της διπλής δοµής επιλογής (αν
… τότε … αλλιώς … τέλοςαν) και αναγνωρίζουν την αξία χρήσης της.

Σχήµα 1: Απλή δοµή επιλογής συγκεκριµένου παραδείγµατος: Οπτικοποίηση της ροής
του αλγορίθµου και του κώδικα, και εισαγωγή της τιµής της συνθήκης

Σχήµα 2: Απόκριση του προγράµµατος «θετικός??» σε περίπτωση που ο αριθµός που
εισάγεται δεν είναι θετικός στη σελίδα 3 του µικρόκοσµου
Στη σελίδα 4 του µικρόκοσµου, οπτικοποιούνται οι τρεις τρόποι αναπαράστασης του
αλγορίθµου καθώς και ο κώδικας Logo συγκεκριµένου παραδείγµατος διπλής δοµής
επιλογής, σε αναλογία µε την παρουσίαση συγκεκριµένου παραδείγµατος απλής δοµής
επιλογής στη σελίδα 2. Οι µαθητές µπορούν να εκτελέσουν το πρόγραµµα που
οπτικοποιεί την παράλληλη ροή του αλγορίθµου (και στους τρεις τρόπους
αναπαράστασης αυτού) και του κώδικα του συγκεκριµένου παραδείγµατος της διπλής
δοµής επιλογής, να αποδώσουν τιµή στη συνθήκη στο εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου
και να παρατηρήσουν την εναλλακτική ροή του προγράµµατος.
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Στη σελίδα 5 του µικρόκοσµου οι µαθητές δίνουν διαφορετικές τιµές σε δύο
µεταβλητές α, β και διερευνούν την απόκριση του προγράµµατος που καλούνται να
κατασκευάσουν όπως περιγράφεται στο 8ο βήµα του φύλλου εργασίας.

ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στάδιο 1ο (1ο & 2ο βήµα ~5 λεπτά): Ανάκληση πρότερης γνώσης – Σύνδεση µε την
καθηµερινή ζωή
Στο 1ο βήµα οι µαθητές καλούνται να εµπλακούν σε απλά προβλήµατα τα οποία
εµπεριέχουν «διλήµµατα» της καθηµερινής ζωής. Στο φύλλο εργασίας παρουσιάζεται
ένας πίνακας µε φράσεις στις οποίες υπάρχει η έννοια της συνθήκης, όπως τη
χρησιµοποιούµε στον καθηµερινό µας λόγο, και οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν
τη συνθήκη, να της αποδώσουν τιµή και να προβλέψουν το αποτέλεσµα που θα
προκύψει ανάλογα µε την τιµή αυτή.
Στο 2ο βήµα δίνεται στους µαθητές ένα απλό πρόβληµα για το οποίο καλούνται να
διατυπώσουν έναν αλγόριθµο επίλυσης σε λεκτική περιγραφή. Το πρόβληµα που
καλούνται οι µαθητές να επιλύσουν είναι η κατασκευή ενός προγράµµατος που να
διαβάζει έναν αριθµό και αν ο αριθµός είναι θετικός, να τυπώνει το µήνυµα «ο αριθµός
είναι θετικός».
Στάδιο 2ο (3ο & 4ο βήµα ~10 λεπτά): Παρουσίαση της απλής δοµής επιλογής
Στο 3ο βήµα παροτρύνονται οι µαθητές να ανοίξουν το σχετικό µικρόκοσµο του
MicroWorlds Pro στη σελίδα 1 και να εκτελέσουν το πρόγραµµα που οπτικοποιεί τη ροή
του λογικού διαγράµµατος της απλής δοµής επιλογής στη γενική της µορφή.
Οι µαθητές µέσα από τη δράση και την ανάδραση µε το περιβάλλον ανακαλύπτουν οι
ίδιοι τα γενικά χαρακτηριστικά της απλής δοµής επιλογής και απαντούν στο φύλλο
εργασίας σε σχετικές ερωτήσεις.
Ενδεικτικές ερωτήσεις του φύλλου εργασίας αποτελούν οι παρακάτω: α)Ποιες τιµές
µπορεί να πάρει η συνθήκη στη δοµή επιλογής; β)Πότε εκτελούνται οι εντολές2; γ)Οι
εντολές 3…ν εκτελούνται πάντα ανεξάρτητα από την τιµή της συνθήκης;
Στο 4ο βήµα οι µαθητές µεταβαίνουν στη σελίδα 2 του µικρόκοσµου και εκτελούν το
πρόγραµµα οπτικοποίησης της ροής του αλγορίθµου και του κώδικα για το
συγκεκριµένο παράδειγµα που τους απασχόλησε και στο προηγούµενο στάδιο. Στη
συνέχεια απαντούν στο φύλλο εργασίας σε ερωτήσεις για το συγκεκριµένο παράδειγµα
αποσαφηνίζοντας έτσι τα χαρακτηριστικά της δοµής επιλογής.
Στάδιο 3ο (5ο, 6ο & 7ο βήµα ~10 λεπτά): Παρουσίαση της διπλής δοµής επιλογής
Το 5ο βήµα αφορά στη σελίδα 3 του µικρόκοσµου και στην αλληλεπίδραση µε το
πρόγραµµα θετικός? που δίνεται έτοιµο προς εκτέλεση. Οι µαθητές καλούνται να
δώσουν διαφορετικούς αριθµούς (θετικούς/αρνητικούς/µηδέν) ως είσοδο στο
πρόγραµµα και να καταγράψουν την απόκριση του προγράµµατος στον αντίστοιχο
πίνακα του φύλλου εργασίας τους. Στόχος του βήµατος αυτού είναι να τους εισάγει στην
έννοια της δοµής επιλογής µε τη διπλή της µορφή (αν … τότε … αλλιώς … τέλοςαν)
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ωθώντας τους να αναγνωρίσουν την ανάγκη χρήσης της. Στη συνέχεια η εισαγωγική
ερώτηση του 6ου βήµατος, η οποία αφορά στην απόκριση του προγράµµατος θετικός?
στην περίπτωση που ο εισαγόµενος αριθµός δεν είναι θετικός, φέρνει τους µαθητές
αντιµέτωπους µε τον προβληµατισµό του τι θα κάναµε αν θέλαµε να τυπώνεται ένα
αντίστοιχο µήνυµα και σε αυτή την περίπτωση.
Στο 6ο βήµα οι µαθητές εκτελούν το πρόγραµµα θετικός?? που αφορά στην επίλυση
του νέου προβλήµατος όπως τέθηκε στην προηγούµενη ερώτηση και τους ζητείται να
συνάγουν από το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του προγράµµατος τη λεκτική περιγραφή
του αντίστοιχου αλγορίθµου.
Στο 7ο βήµα οι µαθητές καλούνται να εκτελέσουν ένα συγκεκριµένο παράδειγµα
προγράµµατος που χρησιµοποιεί τη διπλή δοµή επιλογής, και να απαντήσουν σε
ερωτήσεις που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά της και στη διαφορά της µε την απλή
δοµή επιλογής που παρουσιάστηκε σε προηγούµενη φάση. Οι µαθητές εντοπίζουν τα
κοινά χαρακτηριστικά και τις διαφορές των δύο µορφών επιλογής και απαντούν σε
ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Ως ενδεικτικές ερωτήσεις αναφέρονται οι εξής:
α)Πόσες συνθήκες έχουµε σε αυτή τη δοµή (διπλή δοµή επιλογής); β)Ποιες τιµές
παίρνει εδώ η συνθήκη; γ)Πόσες διακλαδώσεις έχουµε στη διπλή δοµή επιλογής;
δ)Ποιες εντολές και πότε δεν εκτελούνται σε αυτή τη δοµή; ε)Σε τι διαφέρει αυτή η
δοµή από την προηγούµενη; Πότε τη χρησιµοποιούµε;
Στάδιο 4ο (8ο βήµα ~15 λεπτά): Πειραµατισµός - Άσκηση - Ανατροφοδότηση
Στο 8ο βήµα οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν πρόγραµµα ανάλογου βαθµού
δυσκολίας µε το προηγούµενο, το πρόγραµµα που να διαβάζει δύο αριθµούς α, β και να
τυπώνει το άθροισµά τους αν α>β, αλλιώς να τυπώνει τη διαφορά τους.
Το πρόβληµα απαιτεί τη χρήση της διπλής δοµής επιλογής και εµπλέκει τους µαθητές
ενεργά στη διαδικασία επίλυσής του. Αρχικά συζητείται στην τάξη ο τρόπος σκέψης για
την επίλυση του προβλήµατος. Ο αλγόριθµος του προβλήµατος δίνεται σε µορφή
λεκτικής περιγραφής στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια οι µαθητές συµβουλευόµενοι το
µικρόκοσµο, καλούνται να µεταφέρουν τον αλγόριθµο που τους δόθηκε, σε
ψευδογλώσσα και λογικό διάγραµµα και στη συνέχεια, να κατασκευάσουν τον κώδικα
Logo πειραµατιζόµενοι στο περιβάλλον του µικρόκοσµου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το επίπεδο των µαθητών ήταν ως επί το πλείστον ανοµοιογενές. Η ανοµοιογένεια
αυτή αφορά τόσο στη διαφορετική καταγωγή και τη γλωσσική ευχέρεια των µαθητών
όσο και στο γνωστικό τους υπόβαθρο. Επίσης, σε κάποια τµήµατα υπήρχε ένα
σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 10% µαθητών µε δυσλεξία και γενικές µαθησιακές
δυσκολίες που έπρεπε να αντιµετωπιστούν µε αυξηµένη προσοχή (π.χ. προφορική
εξέταση, ιδιαίτερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης και της
εκσφαλµάτωσης των προγραµµάτων).
Οι µαθητές είχαν έρθει σε επαφή µε το εκπαιδευτικό λογισµικό MicroWorlds Pro και
είχαν αποκτήσει µια πρώτη εξοικείωση µε το περιβάλλον και τις βασικές εντολές της
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γλώσσας Logo στο πλαίσιο των µαθηµάτων που αφορούσαν στη διδακτική ενότητα
Πολυµέσα που προηγήθηκαν της εισαγωγής στον προγραµµατισµό. Ακόµη, στο
κεφάλαιο του προγραµµατισµού και πριν το συγκεκριµένο µάθηµα για τη δοµή επιλογής
οι µαθητές είχαν ήδη διδαχθεί τις διακριτές φάσεις για την ανάπτυξη ενός
προγράµµατος, την έννοια της µεταβλητής, τους τρόπους περιγραφής των αλγορίθµων,
και είχε γίνει µια πρώτη συνοπτική παρουσίαση των τριών βασικών αλγοριθµικών
δοµών, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση της δοµής ακολουθίας.
Η διδασκαλία είχε ιδιαίτερα θετική απήχηση. Ενδεικτικά επισηµαίνονται τα εξής
σηµεία, άξια προσοχής: Στο Στάδιο 1, οι µαθητές εύκολα αναγνώρισαν το τµήµα της
φράσης που αφορά στη συνθήκη, µπόρεσαν µε άνεση να της αποδώσουν µία τιµή
(ψευδής ή αληθής) αλλά παρουσίασαν δυσκολίες στον προσδιορισµό του αντίστοιχου
αποτελέσµατος. Ενδεικτικά παραδείγµατα από απαντήσεις στο φύλλο εργασίας δύο
µαθητών (Μ1 και Μ2) φαίνονται στον Πίνακα 1. Η αδυναµία χρήσης της δοµής
ακολουθίας κατά την επίλυση του προβλήµατος που εισάγει συνθήκη, οδηγεί τους
µαθητές µε τρόπο φυσικό στην αναγνώριση της ανάγκης εισαγωγής µιας νέας δοµής ως
εργαλείου επίλυσης προβληµάτων. Οι µαθητές, επιλύουν ένα απλό πρόβληµα όπου
εισάγουν φυσικά και αβίαστα τη λέξη αν, λέξη κλειδί της δοµής επιλογής. Κατά τη
συζήτηση που ακολουθεί, στην ερώτηση ποια δοµή χρησιµοποίησαν στον αλγόριθµο, οι
µαθητές ανακαλούν τα διαγράµµατα των τριών δοµών στη γενική µορφή τους και
οδηγούνται οµαλά στη δοµή επιλογής.
Πίνακας 1: Ενδεικτικές απαντήσεις µαθητή στον πίνακα του φύλλου εργασίας µε
φράσεις της καθηµερινής ζωής που εµπεριέχουν συνθήκη στο 1ο βήµα
Τιµή

Φράση

Συνθήκη

Αν βρέξει, θα πάρω οµπρέλα.

Αν βρέξει

ψευδής

Αν έχει ήλιο, θα φορέσω γυαλιά ηλίου.

Αν έχει ήλιο

αληθής

θα φορέσω γυαλιά ηλίου

Αν διαβάσω, θα γράψω καλά στο τεστ.

Αν διαβάσω

ψευδής

θα γράψω καλά στο τεστ

(Αληθής/Ψευδής)

Αποτέλεσµα
δε θα πάρω οµπρέλα

Στο Στάδιο 2, οι µαθητές κινητοποιούνται ιδιαίτερα κατά την αλληλεπίδρασή τους µε
το περιβάλλον καθώς εισάγουν οι ίδιοι την τιµή της συνθήκης που επιθυµούν
καθορίζοντας έτσι τη ροή του διαγράµµατος.
Στο Στάδιο 3: Ενδεικτικές απαντήσεις από ένα φύλλο εργασίας µαθητή στο βήµα 5
παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.
Ενδεικτικές απαντήσεις µαθητή

Σχήµα 3: Ενδεικτικές απαντήσεις µαθητή όσον αφορά στην απόκριση του
προγράµµατος «θετικός?» στο 5ο βήµα του φύλλου εργασίας
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Στο Στάδιο 4, οι µαθητές δήλωσαν ενθουσιασµένοι από την επαφή τους µε το
«καθαρό» προγραµµατιστικό κοµµάτι και χαρακτήρισαν «ζωντανή» την αλληλεπίδρασή
τους µε το περιβάλλον. Στη φάση επίλυσης του προβλήµατος οι µαθητές αντιµετώπισαν
µε άνεση τόσο την ανάλυση του προβλήµατος και την επιλογή της κατάλληλης δοµής
όσο και τη µεταφορά του αλγορίθµου στους τρεις τρόπους αναπαράστασης αυτού. Κατά
τη διαδικασία της ανάπτυξης του κώδικα Logo και της εκσφαλµάτωσης, συχνά οι
ερωτήσεις των µαθητών ήταν επίµονες και επιτακτικές.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι µαθητές παρέµεναν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων και εκδήλωσαν
έντονο ενδιαφέρον στην αλληλεπίδρασή τους µε το περιβάλλον του MicroWorlds Pro
και ιδιαίτερα στη φάση δηµιουργίας δικών τους προγραµµάτων. Μαθητές χωρίς
ενδιαφέρον για το µάθηµα της Πληροφορικής αρχικά, ενεργοποιήθηκαν και
συνεργάστηκαν µε ιδιαίτερη προσήλωση.
Η πιλοτική εφαρµογή σε πραγµατικές συνθήκες σχολικής τάξης και µάλιστα σε
διαφορετικά τµήµατα διαδοχικές ηµέρες προσέφερε σηµαντική ανατροφοδότηση που
ώθησε σε τροποποιήσεις-παρεµβάσεις τόσο στην εργονοµία, όψη και λειτουργικότητα
των µικρόκοσµων, όσο και στη βελτιωτική αναδιαµόρφωση των φύλλων εργασίας και
της πορείας διδασκαλίας. Ο προσδιορισµός αντικειµένου, περιεχοµένου και
λειτουργικών απαιτήσεων του µικρόκοσµου καθώς και η κατασκευή του φύλλου
εργασίας απαιτεί βαθιά σκέψη, υποµονή και επιµονή. Ο σχεδιασµός του µικρόκοσµου
και του φύλλου εργασίας καθορίζει το σκηνικό και επηρεάζει τους ρόλους τόσο του
εκπαιδευτικού όσο και των µαθητών κατά τη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Η
εφαρµογή διαµορφωτικής-δυναµικής αξιολόγησης είναι απαραίτητη και αποδοτική κατά
τον κύκλο ανάπτυξης και εφαρµογής τόσο του µικρόκοσµου όσο και του φύλλου
εργασίας.
Τα ευρήµατα της πιλοτικής εφαρµογής επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η αξιοποίηση
ενός ανοικτού λογισµικού, όπως το MicroWorlds Pro, που επιτρέπει την ανάπτυξη,
επαναχρησιµοποίηση και προσαρµογή µικρόκοσµων καθώς και εναλλακτικών
διδακτικών παρεµβάσεων προωθεί την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της
παιδαγωγικής ελευθερίας του διδάσκοντα από τη µια µεριά, και της ενεργής εµπλοκής
των µαθητών από την άλλη.
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