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Περίληψη 
 

Ο προγραμματισμός είναι μια από τις θεμελιώδεις δεξιότητες που πρέπει να 

αποκτήσουν οι μαθητές, όχι μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και κατά την 

διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αρχάριοι μαθητές που διδάσκονται 

προγραμματισμό για πρώτη φορά, έχουν να αντιμετωπίσουν την κατανόηση εννοιών 

όπως τις δομές ελέγχου, δομές επανάληψης, δομές δεδομένων και λειτουργίες 

διάφορων αλγορίθμων, όπως άθροισμα, μέσο όρο, εύρεση μέγιστου – ελάχιστου, 

ταξινόμηση, αναζήτηση, συγχώνευση. Ανεξάρτητα από το ποιά γλώσσα 

προγραμματισμού διδάσκονται, αρχικός στόχος είναι η κατανόηση των παραπάνω 

εννοιών. Παρ’ όλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών δυσκολεύονται στην 

κατανόηση των βασικών αρχών του προγραμματισμού.  

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι παραπάνω δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές, οι οποίοι είναι αρχάριοι στον προγραμματισμό και αναλύονται εκείνες οι 

μέθοδοι που επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τις αλγοριθμικές 

και προγραμματιστικές έννοιες. Αρχικά, γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με την διδασκαλία του προγραμματισμού και τις δυσκολίες που συναντάνε οι 

μαθητές και στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με 

την χρήση νέων τεχνολογιών, πολυμέσων και μεθόδων οπτικοποίησης για την 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος του προγραμματισμού. 

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική τάξη, 

αξιοποιώντας τα περισσότερα εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρει η 

πλατφόρμα Moodle με σκοπό την πλήρη διδασκαλία του μαθήματος της 

Πληροφορικής στην Γ΄ Γενικού Λυκείου. Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των 

σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, των πολυμέσων και των μεθόδων 

οπτικοποίησης των αλγορίθμων, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές να 

κατανοήσουν σε βάθος δύσκολες έννοιες και αλγορίθμους του προγραμματισμού, 

αλλά και να δημιουργήσουν μια ευχάριστη και δημιουργική μάθηση 
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Abstract 
 
Programming is one of the basic skills that students must acquire, not only in 

higher education, but also during secondary education. The basic concepts of 

programming include knowledge of control structures (sequence, selection and 

repetition), mechanisms aggregation (table, structure, association), pointers, functions, 

etc. In teaching programming, our goal is to teach beginners basic principles using 

programming concepts regardless of the programming language. However, goals are 

sometimes difficult to achieve in the real world.  

This Dissertation examines the above difficulties faced by students who are 

beginners in programming and analyzes those methods that allow students to more 

easily understand algorithmic and programming concepts. First, a review of the 

literature on the teaching of programming and the difficulties encountered by students 

is made and then, modern teaching approaches are presented using new technologies, 

multimedia and visualization methods for the most effective teaching of the 

programming lesson. In the empirical part of the work, an electronic class was 

created, utilizing most of the tools and possibilities offered by the Moodle platform in 

order to fully teach the course of programming at high school. In conclusion, the use 

of modern technological tools, multimedia and algorithm visualization methods, can 

significantly help students to understand in depth difficult concepts and algorithms of 

programming, but also to create a pleasant and creative learning. 
 

 

KeyWords: Programming Teaching, E-learning, Moodle  
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1. Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στο βασικό θέμα της εργασίας, στην 

οριοθέτηση του προβλήματος που καλείται η εργασία να διερευνήσει και να δώσει 

απαντήσεις, καθώς και παρουσιάζεται η δομή των κεφαλαίων της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας.  

 

1.1 Οριοθέτηση Προβλήματος 
Την δεκαετία του 1960 [1] [2],  ξεκίνησε για πρώτη φορά η δημιουργία των 

βασικών προγραμματιστικών γλωσσών, σχεδιασμένες για την εκμάθηση και την 

χρήση από όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτου ηλικίας. Από το ξεκίνημα της 

εκμάθησης των βασικών εννοιών του προγραμματισμού των υπολογιστών,  φάνηκε 

ότι οι ιδέες και η φιλοσοφία  του προγραμματισμού, θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν αναπόσπαστο ρόλο σε όλη την εκπαίδευση. 

Γρήγορα, οι ερευνητές [3] [6] άρχισαν να διερευνούν τους τρόπους με τους 

οποίους, ο προγραμματισμός και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα 

μπορούσε να ενσωματωθεί και να βελτιώσει τα μαθήματα των μαθηματικών, της 

φυσικής, της βιολογίας, της μηχανικής της μουσικής και γενικότερα όλων των 

μαθημάτων που διδάσκονται στα σχολεία. 

Επίσης, ορισμένοι ερευνητές [4] προσπάθησαν να διερευνήσουν πώς θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν τα πολύ μικρά παιδιά (ηλικίας 5 ή 6 ετών) από την 

χρήση των υπολογιστών και της εκμάθησης του προγραμματισμού. Έτσι, αυξανόταν 

όλο και περισσότερο, το ενδιαφέρον των ερευνητών για την εκμάθηση γλωσσών 

προγραμματισμού και την κωδικοποίηση εννοιών και αλγορίθμων, καθώς γινόταν 

κατανοητό ότι ο προγραμματισμός γινόταν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την 

ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και δεν ήταν απλά ένα γνωστικό αντικείμενο.  

Όμως, ο προγραμματισμός αποτελεί, για την πλειονότητα των μαθητών, μια 

ελάχιστα ελκυστική δραστηριότητα [5]. Η διδασκαλία και εκμάθησή του παρουσιάζει 

αρκετές δυσκολίες, που οφείλονται κυρίως στην κλασική προσέγγιση διδασκαλίας, 

που συνίσταται στη χρήση μιας γλώσσας γενικού σκοπού, ενός επαγγελματικού 

περιβάλλοντος προγραμματισμού και στην επίλυση προβλημάτων τα οποία είναι 
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ασύμβατα με τις πραγματικές διδακτικές ανάγκες των μαθητών. Συνεπώς, σύντομα 

διαπιστώθηκε από τους εκπαιδευτικούς, ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης, οι 

οποίες εφαρμόζονται σε άλλα μαθήματα, δεν έχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

Τα παραπάνω προβλήματα, οδήγησαν την ερευνητική κοινότητα, και τους 

εκπαιδευτικούς, στην αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, για τους μαθητές 

που διδάσκονται για πρώτη φορά, τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού [6] [7] 

[8]. Όμως, όπως θα παρουσιαστεί στην συνέχεια στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, η απάντηση στα ερωτήματα, ποια προγραμματιστικά μοντέλα, ποιες 

γλώσσες προγραμματισμού, και ποιες οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι πρέπει να 

χρησιμοποιούμε στο σχολείο, δεν είναι καθόλου προφανής.  

 

1.2 Σκοπός της Εργασίας 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη των  

προτεινόμενων μεθόδων, για την διδασκαλία του προγραμματισμού, και ειδικότερα 

της εκμάθησης των βασικών εννοιών του προγραμματισμού, και της κωδικοποίησης 

(ψευδογλώσσα - Γλώσσα), στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. Ειδικότερα, μέσα από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, συνοψίζονται τα αποτελέσματα ερευνών, όπου έχουν 

εφαρμοστεί διάφορες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις, με σκοπό να 

αναδειχθούν εκείνες οι μέθοδοι και τα εργαλεία που υπερέχουν σε μαθησιακά 

αποτελέσματα και προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών στην εκμάθηση των 

γλωσσών προγραμματισμού.  

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη 

ηλεκτρονική τάξη (https://palmos-edu.gr/eclass/), με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πλάνο, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, πολυμεσικό υλικό και οπτικοποίηση 

παραδειγμάτων αλγορίθμων, χρησιμοποιώντας της πλατφόρμα Moodle. Απώτερος 

σκοπός είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και η βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των μαθητών για το μάθημα του προγραμματισμού στην Γ΄ Λυκείου.   
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1.3 Δομή της Εργασίας 

Η εργασία δομείται σε οκτώ κεφάλαια. Αναλυτικότερα, στο παρόν εισαγωγικό 

κεφάλαιο, αναφέρεται ο βασικός σκοπός της εργασίας και το θεωρητικό υπόβαθρο 

του θέματος της εργασίας. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην 

διδασκαλία του προγραμματισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις 

δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές για την εκμάθηση εννοιών του 

προγραμματισμού των υπολογιστών.  

Το τρίτο κεφάλαιο, αναλύει ορισμένες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σήμερα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην διδασκαλία του 

προγραμματισμού. Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται εκτενώς, οι 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τα εργαλεία όπως τα πολυμέσα, η οπτικοποίηση, η 

χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να 

κατανοήσουν σε βάθος αλγοριθμικές και προγραμματιστικές έννοιες.  

Το πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζει τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς 

και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Moodle. Στην συνέχεια, στο 

έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βήματα σχεδίασης και υλοποίησης μιας 

ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τάξης για την ενίσχυση της διδασκαλίας του 

προγραμματισμού στην Γ΄ Λυκείου. Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα 

σημαντικότερα ευρήματα και συμπεράσματα από το βιβλιογραφικό μέρος αλλά και 

από την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Τέλος, στο όγδοο και τελευταίο 

κεφάλαιο, με αφορμή και την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας λόγω του 

ιού COVID 19, παρουσιάζονται οι προτάσεις μας και μελετώνται οι προϋποθέσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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2. Το μάθημα του Προγραμματισμού 
στα σχολικά προγράμματα σπουδών 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα οφέλη από την εκμάθηση 

προγραμματισμού στους μαθητές, καθώς και η κατάσταση των σχολικών 

προγραμμάτων ως προς την ενσωμάτωση της πληροφορικής και της εκμάθησης 

γλωσσών προγραμματισμού, στα σχολικά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα αλλά 

και στο εξωτερικό. Τέλος, εξετάζονται οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές αλλά 

και οι εκπαιδευτικοί, στην εκμάθηση των βασικών εννοιών τους προγραμματισμού.  

 

2.1 Η αξία του Προγραμματισμού 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η διδασκαλία της πληροφορικής και 

ειδικότερα της εκμάθησης του προγραμματισμού υπολογιστών, έχει προσελκύσει σε 

μεγάλο βαθμό, το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

απόκτηση γνώσεων πληροφορικής και ειδικότερα προγραμματισμού υπολογιστών 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ικανότητες λόγω της γενικής μαθησιακής τους 

αξίας. Πάρα πολλές μελέτες [10] [9] [19] που πραγματοποιήθηκαν, δείχνουν ότι είναι 

εξαιρετικά σημαντικό, τόσο από εκπαιδευτική όσο και από κοινωνική άποψη, η 

εκμάθηση της κωδικοποίησης και των γλωσσών προγραμματισμού, στους μαθητές, 

από τις πρώτες κιόλας τάξης του σχολείου.  

Σύμφωνα με πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ο λόγος πίσω από την 

εκμάθηση του προγραμματισμού και της πληροφορικής, δεν είναι απλώς η 

δημιουργία και η προετοιμασία μιας ομάδας ειδικευμένων προγραμματιστών για την 

κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας [11]. Στην πραγματικότητα, η μάθηση του 

κώδικα επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να 

αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους και να διευρύνουν τις σκέψεις τους. Επιπλέον, 

βοηθά τους μαθητές, να μετακινηθούν από τον ρόλο του «καταναλωτή» σε εκείνο του 

«δημιουργού», μέσα στην κοινωνία που ζουν, η οποία βασίζεται στις νέες 

τεχνολογίες. Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν αλγοριθμική σκέψη 

που τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τον 
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αντίκτυπο της σκέψης στην  ζωή τους. Επίσης, η κωδικοποίηση και ο 

προγραμματισμός των υπολογιστών, εκπαιδεύει τα παιδιά ώστε να γίνουν 

ανεξάρτητοι πολίτες σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται και είναι 

πανταχού παρούσα [12]. 

Ο Soloway [13], υποστηρίζει  ότι η εκμάθηση του προγράμματος, αναπτύσσει 

ισχυρές στρατηγικές σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και της 

δημιουργική ανάπτυξη του μαθητή. Όταν ο μαθητής καλείται να προγραμματίσει, θα 

πρέπει πρώτα να σκεφτεί σε βάθος το πρόβλημα που καλείται να λύσει, και αυτό 

ενεργοποιεί και διεγείρει την κριτική σκέψη τους [14]. Η δημιουργία λύσεων 

σημαίνει ότι ένα από τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και, αν το πρόβλημα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα άλλο μαθησιακό 

αποτέλεσμα, είναι η ικανότητα του μαθητή να χωρίζει το πρόβλημα σε υπο-

προβλήματα και να δημιουργεί μια γενικευμένη κεντρική λύση.  

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επίλυση «ρεαλιστικών» προβλημάτων σε διάφορους τομείς μαζί με τους 

υπολογιστικούς στόχους [16] [15] [17]. Η μεταβίβαση αυτών και άλλων δεξιοτήτων 

είναι το επιχείρημα που οδήγησε τους Feurzeig, Papert [18] να εισαγάγουν για πρώτη 

φορά, τον προγραμματισμό ως έναν τρόπο να βοηθήσουν τους μαθητές να 

κατανοήσουν τις έννοιες των μαθηματικών όπως: λειτουργία, αποσύνθεση, 

αποσφαλμάτωση και γενίκευση. Οι Syslo και Kwiatkowska [20] προχώρησαν 

περαιτέρω διερευνώντας εκείνες τις μαθηματικές έννοιες που μπορούν να ωφεληθούν 

από τον προγραμματισμό, αλλά οι οποίες πρέπει ακόμα να συμπεριληφθούν στο 

αναλυτικό πρόγραμμα της Πολωνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Συνεπώς, οι παραπάνω λόγοι, καθιστούν την εκμάθηση προγραμματισμού 

σημαντικό γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 

βελτιώσουν την μάθηση τους σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. μαθηματικά, 

φυσική) [21], αλλά και να βελτιώσουν πολλές δραστηριότητες της καθημερινής τους 

ζωής. Παρακάτω αναφέρονται τα βασικότερα οφέλη που προσφέρει η διδασκαλία του 

προγραμματισμού στους μαθητές: 

• Αυξημένο ακαδημαϊκό κίνητρο  

• Απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων 
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• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

• Απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής  

• Ανάπτυξη αυτονομίας  

• Ομαδική εργασία, συνεργασία 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης  

• Βελτίωση αυτοεκτίμησης  

• Αίσθησης ικανότητας 

• Ανάπτυξη δημιουργικότητας  

• Ικανότητα εύρεσης πληροφοριών 

• Βελτίωση της ικανότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων 

• Ανάπτυξη σχεδιαστικών δεξιοτήτων 

 

2.2 Το μάθημα της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού στα 

Σχολικά Προγράμματα 

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, 

έχουν αναθεωρήσει τα σχολικά προγράμματα σπουδών, στην πρωτοβάθμια αλλά και 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό αφενός  να αυξήσουν τις ώρες 

διδασκαλίας των μαθημάτων της πληροφορικής, αφετέρου, να βελτιώσουν την 

διδασκαλία του προγραμματισμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο προγραμματισμός 

μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις γνωστικές λειτουργίες, την επίλυση 

προβλημάτων, την λογική και την δημιουργικότητα των μαθητών. Καθώς η 

τεχνολογία προχωρά και αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς, η ανάγκη της αγοράς 

εργασίας για επαγγελματίες προγραμματιστές αυξάνεται όλο και περισσότερο.  

Επιπλέον, οι δεξιότητες πληροφορικής απαιτούνται όλο και συχνότερα σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς, όχι μόνο σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις Νέες 

Τεχνολογίες και την πληροφορική [22].  

Σε μια μελέτη που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2014 μεταξύ 20 Ευρωπαϊκών 

Υπουργείων Παιδείας, διαπιστώθηκε ότι ο προγραμματισμός υπολογιστών αποτελεί 

ήδη μέρος του προγράμματος σπουδών σε 12 χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, 

Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
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(Αγγλία). Επίσης, επτά χώρες σχεδιάζουν να ενσωματώσουν τον προγραμματισμό, 

στα προγράμματα σπουδών τους στο εγγενές μέλλον [23]. 

Για παράδειγμα, το 2012 η Εσθονία ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το «Proge 

Tiiger», με σκοπό να διδάξει προγραμματισμό σε όλους τους μαθητές, σε όλες τις 

ηλικίες, δηλαδή από την πρώτη τάξη του δημοτικού έως και την τελευταία τάξη του 

Λυκείου. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από τον Σεπτέμβριου του 2014,  

ενσωμάτωσε το μάθημα του προγραμματισμού υπολογιστών, σε όλα τα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο και η Φινλανδία, τον 

Σεπτέμβριο του 2016, ενσωμάτωσε και αυτή το μάθημα του προγραμματισμού, στις 

περισσότερες τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα, από το 1990 που ενσωματώθηκαν τα πρώτα μαθήματα 

προγραμματισμού στα προγράμματα σπουδών των σχολείων, ακολουθήθηκαν δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις [24]. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, η οποία 

εφαρμόστηκε στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια, οι μαθητές διδάσκονταν τις 

γλώσσες προγραμματισμού κυρίως σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, οι μαθητές έπρεπε να 

μαθαίνουν τις γλώσσες προγραμματισμού (όπως Pascal, Basic, Cobol), 

αποστηθίζοντας τις εντολές, το αλφάβητό, το συντακτικό τους. Όμως αυτό το 

μοντέλο διδασκαλίας, αποτύγχανε στο να διδάξει τον τρόπο σχεδίασης και επίλυσης 

προβλημάτων και γενικότερα δεν βελτίωνε την κριτική σκέψη των μαθητών [25].  

Αντίθετα, η δεύτερη προσέγγιση, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1997, στα 

γενικά Λύκεια, με την εισαγωγή των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής και 

Υπολογιστών» και «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», 

μάθημα το οποίο διδάσκεται ως σήμερα και εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις 

από τους μαθητές που επιλέγουν τον προσανατολισμό «Οικονομίας και 

Πληροφορικής». Αυτή η προσέγγιση είχε ως βασικό σκοπό, την διδασκαλία της 

κατανόησης και της επίλυσης προβλημάτων με την χρήση του προγραμματισμού και 

της κωδικοποίησης των εντολών, αναπτύσσοντας παράλληλα στους μαθητές, την  

αναλυτική και συνθετική σκέψη. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές, είχαν την ευκαιρία 

να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν 

απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον.  

Από την περιγραφή των δύο παραπάνω προσεγγίσεων, σαφώς η δεύτερη 

προσέγγιση, φαίνεται να έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία, για όλους τους λόγους που 
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έχουν αναφερθεί παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, πολλές απόψεις ειδικών και 

εκπαιδευτικών, φαίνεται να θέτουν υπό αμφισβήτηση, τον τρόπο με τον οποίο 

διδάσκεται σήμερα ο προγραμματισμός στα σχολεία, ιδιαίτερα στους μαθητές της την 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [25].  

 

2.3 Οι δυσκολίες της εκμάθησης του προγραμματισμού 

Το μάθημα του προγραμματισμού των υπολογιστών απαιτεί από τον 

εκπαιδευόμενο να έχει δεξιότητες στο σχεδιασμό αλγορίθμου, στην συγγραφή του 

προγράμματος, στην κατανόηση της σύνταξης της γλώσσας προγραμματισμού που 

χρησιμοποιεί, καθώς και στη λογική του προγράμματος. Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι ο 

προγραμματισμός είναι από τα πιο δύσκολα μαθησιακά αντικείμενα για αρκετούς 

λόγους [26]. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, 

α) η δυσκολία του μαθήματος του προγραμματισμού, β) Η δεκτικότητα και το 

ενδιαφέρον των μαθητών, γ) Ο τρόπος διδασκαλίας του καθηγητή.  

2.3.1 Το μάθημα του προγραμματισμού 

Η φύση του μαθήματος του προγραμματισμού, αποτελεί ένα από τους βασικούς 

λόγους,  που καθιστά το μάθημα δύσκολο στην κατανόηση από τους μαθητές που 

διδάσκονται για πρώτη φορά να προγραμματίζουν με μια γλώσσα προγραμματισμού.. 

Για παράδειγμα, οι μαθητές πρέπει να μάθουν σταδιακά τη βασική σύνταξη και στη 

συνέχεια τη σημασιολογία [23], τη δομή και τα διάφορα στυλ προγραμματισμού. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός πολλές φορές συνεχίσει 

την παράδοση της ύλης και του μαθήματος, χωρίς να περιμένει από όλους τους 

μαθητές να κατανοήσουν πλήρους το μάθημα.  

Επίσης, ο προγραμματισμός απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, όπως η ικανότητα της 

ιεραρχικής σχεδίασης και ανάλυσης, η ερμηνεία των βημάτων ενός αλγορίθμου, η 

μετάφραση των εντολών, η σωστή σύνταξη της κωδικοποίησης των εντολών. ενός 

προγράμματος. Πολλές φορές, οι μαθητές [30] μπορεί να λαμβάνουν υψηλούς 

βαθμούς στο μάθημα προγραμματισμού, αλλά εξακολουθούν να μην νιώθουν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και νιώθουν ότι πολλά πράγματα που έχουν διδαχθεί, 

δε τα κατέχουν πλήρως. 
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Ένα χαρακτηριστικό του μαθήματος του προγραμματισμού, το οποίο το καθιστά 

δύσκολο στην κατανόηση, είναι ότι η κωδικοποίηση των εντολών που καλείται να 

συντάξει ο μαθητής προορίζονται να εκτελεστούν από μια μηχανή, δηλαδή, από ένα 

υπολογιστή. Με άλλα λόγια, ένα πρόγραμμα που εκτελείται στον υπολογιστή 

αποτελεί ένα μηχανισμό, ο οποίος δεν είναι εύκολα προσιτός στους μαθητές. Οι 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες, ώστε οι μαθητές να εμπεδώσουν το πρόγραμμα ως 

μια ενιαία οντότητα, να κατανοήσουν τα κύρια μέρη του και τις σχέσεις μεταξύ τους, 

απαιτούν χρόνο και αναπτύσσονται σταδιακά. Η έλλειψη επαρκών αναπαραστάσεων 

για τη ροή των δεδομένων, το ρόλο και τη λειτουργία των βασικών μονάδων του 

υπολογιστή φαίνεται να παρεμβαίνει καθοριστικά στο μοντέλο της μηχανής που 

οικοδομούν οι μαθητές [24]. 

Η διδακτική εμπειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η μηχανή 

αντιμετωπίζεται από τους μαθητές ως μαύρο κουτί (blackbox). Τα μοντέλα και οι 

αντιλήψεις των μαθητών εισάγουν πρόσθετα γνωστικά εμπόδια στο να κατανοήσουν 

το επίπεδο λεπτομέρειας, το οποίο απαιτείται για να περιγραφεί μια υπολογιστική 

διαδικασία σε γλώσσα προγραμματισμού. 

2.3.2 Το ενδιαφέρον των μαθητών 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα του προγραμματισμού επηρεάζει 

επίσης την διαδικασία μάθησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα τους. Αν η 

διαδικασία μάθησης του προγραμματισμού δεν πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του μαθητή, τότε ο ίδιος γρήγορα θα χάσει το 

ενδιαφέρον του για το μάθημα [27].  

Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται στην τάξη μπορεί 

επίσης να είναι ένας παράγοντας που κάνει τον μαθητή να μην ενδιαφέρεται για το 

θέμα. Οι μαθητές έχουν διαφορετικά είδη κινήτρων. Μερικοί μαθητές παρακινούνταν 

να μάθουν προγραμματισμό λόγω του ενδιαφέροντος τους, ενώ οι άλλοι 

υποκινήθηκαν από τους γονείς ή τους φίλους τους. 

 Το μαθησιακό στυλ των μαθητών είναι επίσης διαφορετικό για κάθε μαθητή 

[28]. Μια κατηγορία μαθητών αρέσκεται στο να συνεργάζεται ομαδικά και να 

μελετούν από κοινού, ενώ μια άλλη κατηγορία μαθητών, επιθυμούν να μελετούν 

μόνοι τους.  Όποια και αν είναι το μαθησιακό στυλ, το πιο σημαντικό από όλα, είναι 



Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Προσεγγίσεων για το μάθημα της Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου 
– Νικόλαος Α. Δάρδας 

20 
 

ο τρόπος σκέψης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκμάθηση του προγράμματος 

συνεπάγεται διαφορετικό τρόπο σκέψης [28] [29] [31].  

2.3.3 Εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική 

μετάδοση των γνώσεων τους στους μαθητές [30]. Οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι να 

εξηγήσουν με σαφήνεια στους μαθητές και να τους προτείνουν τη λύση για τα 

προβλήματά τους. Το μαθησιακό περιβάλλον [26] όπως το μέγεθος της τάξης, η 

χρονική περίοδος για την τάξη και η διάρκεια της τάξης μπορούν επίσης να 

επηρεάσουν τα κίνητρα των μαθητών. Αυτά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για τους 

μαθητές, αν οι καθηγητές δεν καταφέρουν να χειριστούν την κατάσταση εκτός από 

τις διάφορες μορφές μάθησης των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους για να 

προσελκύσουν τους μαθητές και να βοηθήσουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος στον 

κόσμο του προγραμματισμού. Επίσης, θα πρέπει να εφοδιάζουν με επεξηγηματικές 

σημειώσεις, και να προτρέπουν τους μαθητές να προετοιμάζονται και να μελετούν 

την θεωρία, πριν προχωρήσουν στην πραγματοποίηση ασκήσεων και την συγγραφή 

προγραμμάτων με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, καλό είναι να ενθαρρύνουν και να προτρέπουν τους 

μαθητές, να εκφράζουν τις απορίες τους, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα της 

διδασκαλίας των βασικών εννοιών του προγραμματισμού, καθώς αν δεν κατανοηθούν 

πλήρως οι βασικές έννοιες, τότε στη συνέχεια οι μαθητές θα δυσκολευτούν ακόμη 

περισσότερο και τότε υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτούν, λόγω της δυσκολίας της 

φύσης του μαθήματος του  προγραμματισμού [31]. 

2.3.4 Απόψεις των μαθητών 

Σε έρευνα των Rahmantetal. [23], συμμετείχαν 179 μαθητές Λυκείου, με σκοπό 

να εξεταστούν οι απόψεις τους, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

εκμάθηση του προγραμματισμού. Στους συμμετέχοντες μαθητές της έρευνας, 

μοιράστηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε βασικά ερωτήματα για τη 

διερεύνηση των προβλημάτων στον προγραμματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, φαίνεται ότι οι μαθητές, δεν έχουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για να 

εκτελούν μόνοι τους, τις ασκήσεις και τις περισσότερες φορές ζητούν επιπλέον 
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βοήθεια από τους συμμαθητές τους. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με 

τους μαθητές, είναι ότι οι σημειώσεις που δίνονται από τους καθηγητές τους, δεν 

επαρκούν για την πλήρη κατανόηση του μαθήματος του προγραμματισμού.  
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3. Θεωρίες Μάθησης  
και Διδακτικές Μέθοδοι του Προγραμματισμού 

 

3.1 Διδακτικές τεχνικές 

Ο όρος «διδακτική τεχνική» είναι συνώνυμος με τους όρους «τεχνική 

διδασκαλίας» ή «εκπαιδευτική τεχνική» και αφορά σε ένα παιδαγωγικό «εργαλείο», 

το οποίο αξιοποιείται στο πλαίσιο των διδακτικο-μαθησιακών δραστηριοτήτων μιας 

στρατηγικής και χαρακτηρίζει τη διδακτική μορφή της διδασκαλίας. Οι διδακτικές 

τεχνικές δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να σκεφτούν, να γράψουν, να 

συζητήσουν, να σχολιάσουν και να ασκηθούν ατομικά ή ομαδικά. Κρίνεται σκόπιμο 

να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους, τις 

συνθήκες, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών, ώστε να επιτυγχάνονται τα 

βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και να κινητοποιείται/διατηρείται το μαθησιακό 

ενδιαφέρον. Επιπλέον, η αξιοποίηση πολλαπλών διδακτικών τεχνικών στη 

διδασκαλία ικανοποιεί τις ανάγκες και το στυλ μάθησης των μαθητών, διευρύνοντας 

την προσαρμοστικότητα τους καθώς εξασκούνται σε εναλλακτικές συνθήκες 

μάθησης. Μερικές από τις τεχνικές διδασκαλίας είναι [34]: 

1) Εισήγηση ή διάλεξη ή μονολογική παρουσίαση  

2) Συζήτηση ή διάλογος 

3) Ερωταποκρίσεις  

4) Χιονοστιβάδα  

5) Καταιγισμός ιδεών  

6) Επίδειξη  

7) Πρακτική άσκηση 

8) Ομάδες εργασίας  

9) Παιχνίδι ρόλων  

10) Μελέτη περίπτωσης  

11) Εννοιολογική χαρτογράφηση & Εννοιολογικός Χάρτης  

12) Διερευνητικές και συνεργατικές διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες σε 

μαθήματα Προγραμματισμού 



Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Προσεγγίσεων για το μάθημα της Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου 
– Νικόλαος Α. Δάρδας 

23 
 

3.2 Η διδακτική του προγραμματισμού 

Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται κυρίως στα εισαγωγικά μαθήματα του 

προγραμματισμού είναι η λεγόμενη «κλασσική» (ή παραδοσιακή) διδακτική 

προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία βασίζεται στην παρουσίαση των 

βασικών προγραμματιστικών εννοιών/δομών μέσω μιας συγκεκριμένης γλώσσας 

προγραμματισμού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο συντακτικό της συγκεκριμένης 

γλώσσας και η παρουσίαση των εννοιών/δομών που υποστηρίζονται γίνεται 

ακολουθιακά [33], (αρχικά παρουσίαση της έννοιας της μεταβλητής, στη συνέχεια 

δομές επιλογής, κ.ο.κ.) Η διδακτική αυτή προσέγγιση οδηγεί τους μαθητές να 

σκέφτονται στα «στενά πλαίσια» μιας γλώσσας προγραμματισμού και να θεωρούν ότι 

η επίλυση ενός προβλήματος μέσω του υπολογιστή σχετίζεται κυρίως με την 

«κωδικοποίηση» της λύσης του σε μια γλώσσα προγραμματισμού [34].  

Ο Hromovic [14] υποστηρίζει ότι ο προγραμματισμός θεωρείται ως μια ικανότητα 

επικοινωνίας, με έναν σαφή τρόπο, μεταξύ του προγραμματιστή και μιας μηχανής η 

οποία δεν διαθέτει κάποια ευφυΐα. Αν η διαδικασία αυτή μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μέσω μιας σχετικά απλής γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. Python) 

με μια απλούστερη σύνταξη, συγκριτικά με άλλες κοινά χρησιμοποιούμενες γλώσσες 

προγραμματισμού, οι μαθητές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο στη 

σημασιολογική πλευρά του προγράμματος και να παράγουν λιγότερα συντακτικά και 

λογικά λάθη [22] [30].  

Ένας άλλος τρόπος για να βελτιωθεί η κατανόηση των προβλημάτων στο μάθημα 

του προγραμματισμού, είναι η χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, όπως η καταγραφή 

των βημάτων της υλοποίησης μιας συνταγής μαγειρέματος, η οποία θα βοηθήσει τον 

μαθητή να κατανοήσει με απλά βήματα, για το τι χρειάζεται για να φτάσει στην λύση 

ενός προβλήματος.  

Η σύνταξη ενός συνόλου οδηγιών για την επίλυση ενός προβλήματος είναι ο 

προσδιορισμός του αλγορίθμου. Για να επιτευχθεί αλγοριθμική σκέψη, οι μαθητές 

πρέπει να επιλύσουν πολλά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να επιλέγονται από τον 

εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα της χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού [35] και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες παιδαγωγικές αρχές [37]. Στην πραγματικότητα, η 

αλγοριθμική σκέψη μπορεί να εισαχθεί με επιτυχία χωρίς τη βοήθεια του υπολογιστή 

[36].  
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4. Προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης 

 

4.1 Πολυμέσα και Εκπαιδευτικό λογισμικό 

Σύμφωνα με τον Sethi [39] , τα πολυμέσα αναφέρονται στην ενσωμάτωση δύο ή 

περισσότερων διαφορετικών μέσων ενημέρωσης σε ένα σύστημα υπολογιστή. Αυτά 

τα μέσα μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο και κινούμενα 

σχέδια. Ο Vaughan καθόρισε τα πολυμέσα ως συνδυασμό ψηφιακά επεξεργασμένων 

κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων και στοιχείων βίντεο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, τα πολυμέσα μπορούν να θεωρηθούν ως συνδυασμός 

κειμένου, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων και βίντεο που παρέχονται από 

κάποια μορφή υπολογιστή. Όταν ο χρήστης έχει κάποιο έλεγχο του τι παρουσιάζεται 

γίνεται διαδραστικό πολυμέσο. Τα πολυμέσα δεν πρέπει να είναι διαδραστικά, για 

παράδειγμα ένα σεμινάριο μπορεί απλώς να περιλαμβάνει τον μαθητή πατώντας enter 

για να μεταβεί στην επόμενη οθόνη με γραμμικό τρόπο. Το σεμινάριο θα ήταν 

διαδραστικό εάν ο μαθητής επηρεάσει το σεμινάριο, για παράδειγμα εάν η απάντησή 

τους σε μια ερώτηση καθόριζε ποια οθόνη εμφανίστηκε στη συνέχεια [40]. 

Εκτός του ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την παρουσίαση, τα πολυμέσα 

προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα στον τομέα της εκπαίδευσης, μας επιτρέπει 

επίσης να παρέχουμε έναν τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να βιώσουν το 

θέμα τους με εναλλακτικό τρόπο. Το κλειδί για την παροχή αυτής της εμπειρίας είναι 

η ταυτόχρονη γραφική παράσταση, βίντεο και ήχος, παρά με διαδοχικό τρόπο. Η 

τεχνολογία δεν οδηγεί απαραίτητα την εκπαίδευση. Αυτός ο ρόλος ανήκει στις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Με τα πολυμέσα, η διαδικασία της μάθησης 

μπορεί να γίνει περισσότερο προσανατολισμένη στους στόχους, περισσότερη 

συμμετοχή, ευέλικτη στο χρόνο και στο χώρο, χωρίς να επηρεάζεται από την 

απόσταση και να προσαρμόζεται στο ατομικό στυλ μάθησης και να αυξάνει τη 

συνεργασία μεταξύ δασκάλων και μαθητών. Με τα πολυμέσα, η επικοινωνία των 

πληροφοριών μπορεί να γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο και μπορεί να είναι ένα 
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αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μέσο για την παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριών, 

διότι επιτρέπει στον δάσκαλο να παρουσιάσει τις πληροφορίες σε διάφορα μέσα.  

Ο συνδυασμός του περιεχομένου και της τεχνολογίας πολυμέσων οδηγεί σε 

διαδραστικό υλικό πολυμέσων που μπορεί να παραδοθεί στους μαθητές με τρόπους 

διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, με επίκεντρο τους μαθητές 

ή με υβριδικό τρόπο. Στη λειτουργία με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, ο δάσκαλος 

είναι αυτός στον έλεγχο των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους μαθητές και 

είναι υπεύθυνος για το πόσες πληροφορίες διαδίδονται σε αυτούς. Οι μέθοδοι με 

επίκεντρο τον δάσκαλο περιλαμβάνουν παρουσιάσεις και επιδείξεις για την 

επεξεργασία των πληροφοριών. Οι μαθητές είναι επίσης σε θέση να διατηρήσουν και 

να ανακαλέσουν τις πληροφορίες, καθώς και να αποκτήσουν γνώση του αντικειμένου 

με ασκήσεις και πρακτικές και σεμινάρια, τα οποία είναι πολύ διαδραστικά.  

Το λογισμικό πολυμέσων μπορεί επίσης εύκολα να μεταφερθεί και να παραδοθεί 

σε μια δικτυακή τάξη που οδηγεί σε λειτουργία με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό όπου 

το λογισμικό ανοίγει στους υπολογιστές τους και οι μαθητές παρακολουθούν τη 

διάλεξη του εκπαιδευτικού στους υπολογιστές τους. Στη μέθοδο με επίκεντρο τον 

μαθητή, οι μαθητές κατασκευάζουν τις δικές τους γνώσεις και φέρνουν «αυθεντικές» 

εμπειρίες στη μαθησιακή διαδικασία με τον καθηγητή ως συντονιστή.  

Το περιεχόμενο του λογισμικού πολυμέσων μπορεί επίσης να δημιουργηθεί  ως 

αρχείο Ιστού και να παραδοθεί στο Διαδίκτυο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού 

μπορεί να οδηγήσει σε διαδικτυακά μαθήματα όπου οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο 

λογισμικό από έναν πρόγραμμα περιήγησης στους υπολογιστές τους. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές είναι ελεύθεροι να συμμετάσχουν στη μάθηση με το δικό τους χρόνο και 

χώρο, και κατά συνέπεια, ο τρόπος μάθησης είναι επικεντρωμένος στους μαθητές. 

Αυτό το υλικό πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ομαδικής 

επεξεργασίας και της ενεργού μάθησης όπως με τη μέθοδο συνεργασίας και 

συνεργασίας. Αυτό ενθαρρύνει τη μάθηση υψηλότερου επιπέδου, αυξάνει τα ποσοστά 

κατανόησης και διατήρησης και επικεντρώνεται στη συνολική ανάπτυξη του μαθητή 

στην αυτο-προσβάσιμη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.  

Στην υβριδική λειτουργία, ο δάσκαλος έχει την ευελιξία να ενσωματώσει τις δύο 

προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης όποτε τις θεωρεί χρήσιμες, για να αυξήσει και 

να βελτιώσει τις μαθησιακές διαδικασίες των μαθητών τους. Εδώ, το ίδιο περιεχόμενο 
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λογισμικού πολυμέσων μπορεί επίσης να συσκευαστεί και να παραδοθεί μέσω 

δορυφορικών και ευρυζωνικών τεχνολογιών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εν τω 

μεταξύ, ο μαθητής διαβάζει το υλικό σύμφωνα με τον χρόνο που αυτός 

προγραμματίζει, και αλληλοεπιδρά με τον δάσκαλο μέσω τηλεδιάσκεψης σε 

πραγματικό χρόνο [41]. 

Για τους περισσότερους από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται  σε μικρά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (Σχολεία, κολέγια, εκπαιδευτικά κέντρα) όπου οι πόροι είναι 

λιγοστοί, τα χρήματα είναι λιγοστά, ο χρόνος είναι περιορισμένος και η 

επαγγελματική ομάδα προγραμματιστών πολυμέσων είναι ουσιαστικά ένα αδύνατο 

επίτευγμα. "Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολυμέσων αναπόφευκτα απαιτεί τη 

δέσμευση σημαντικών ποσών χρόνου και χρήματος. Και οι δύο τυπικά δεν έχουν 

επαρκή προσφορά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα [41]. 

Ελλείψει περιορισμένου αριθμού εξειδικευμένων μελών της ομάδας, πρέπει να 

αποφασίσουμε: θα πρέπει να απορρίψουμε το σχεδιασμό εφαρμογών πολυμέσων 

εντελώς, ή θα πρέπει να αναλάβουμε τη δύσκολη πρόκληση απόκτησης ορισμένων 

από τις βασικές δεξιότητες πολυμέσων. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι διαφορετικοί 

μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με διαφορετικούς τρόπους. υπάρχουν οπτικοί μαθητές, 

απτικοί μαθητές και ακουστικοί μαθητές. Επίσης, διαφορετικά θέματα και θέματα 

είναι συχνά πιο κατανοητά όταν διδάσκονται με διαφορετικούς τρόπους.  

Η χρήση πολλών μέσων διδασκαλίας διευκολύνει τη μεταφορά πληροφοριών από 

τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη [38]. Μερικοί μαθητές τα πάνε 

καλά με τη δοκιμασμένη και αληθινή μέθοδο άμεσης διδασκαλίας, αλλά η 

πλειονότητα των μαθητών δεν το κάνει. Για να προσεγγίσει την πλειοψηφία των 

μαθητών, ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει μια ποικιλία μαθησιακών εμπειριών. 

 Ο Thomas B. Corcoran [42] το θέτει ως εξής: Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

νέες προσδοκίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμβαθύνουν τη γνώση του περιεχομένου 

τους και να μάθουν νέες μεθόδους διδασκαλίας.  

Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους, 

για να εξετάσουν κριτικά τα νέα πρότυπα που προτείνονται, και να αναθεωρήσουν το 

πρόγραμμα σπουδών. Χρειάζονται ευκαιρίες για ανάπτυξη, διαχείριση και 

προβληματισμό σχετικά με νέες προσεγγίσεις στην εργασία με παιδιά [43]. Ο πρώτος 

και πιο απλοϊκός τρόπος είναι η χρήση εφαρμογών τεχνολογίας και πολυμέσων για τη 
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συμπλήρωση της διδασκαλίας στην τάξη. Οι εφαρμογές τεχνολογίας και πολυμέσων 

θα βοηθήσουν στην ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, επιτρέποντας στους 

μαθητές να αλληλοεπιδρούν με τις πληροφορίες σε ένα διαφορετικό μέσο. Ένας 

εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στην ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων αντιμετωπίζει 

δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και 

να δημιουργήσουμε εφαρμογές πολυμέσων; Και το δεύτερο περιλαμβάνει πώς 

μπορούμε να σχεδιάσουμε εφαρμογές πολυμέσων; Πρέπει να πω αμέσως ότι δεν θα 

συζητήσω εδώ το δεύτερο πρόβλημα. Ο ισχυρός ισχυρισμός αυτής της εργασίας είναι 

ότι για τα πολυμέσα να έχουν σημαντική επίδραση στην εκπαίδευση, το υλικό που 

διδάσκεται πρέπει να σχεδιαστεί από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αυτές τις 

τάξεις.  

 

4.2 Η σημασία του εκπαιδευτικού Λογισμικού στην Εκπαίδευση 

Το πρώτο και πιο προφανές ζήτημα για δημιουργική εργασία στα πολυμέσα είναι 

ο τρόπος ενσωμάτωσης τέτοιου έργου στην παρούσα δομή του προγράμματος 

σπουδών. Σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom [44], καθώς τα παιδιά κινούνται 

μέσω της ιεραρχίας της μάθησης, οι σπουδές τους θα πρέπει προοδευτικά να 

κινηθούν προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερου επιπέδου. 

 Σύμφωνα με τον Andresen & Brink [45], οι εφαρμογές πολυμέσων μπορούν να 

διευκολύνουν αυτήν τη διαδικασία όταν ενσωματωθούν στο υπάρχον πρόγραμμα 

σπουδών. Οι μέρες που ξοδεύουμε τις ώρες μελετώντας πάνω από δώδεκα έντυπα 

βιβλία που αναζητούν πληροφορίες για ένα ερευνητικό έργο μένουν πίσω από τη 

μέρα μας. Με τις εφαρμογές πολυμέσων, οι μαθητές μπορούν να μετατοπίσουν την 

εστίασή τους από την απόκτηση πληροφοριών στην εργασία του χεριού - σύνθεση, 

ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών. Και οι δύο ρόλοι του δασκάλου και του 

μαθητή έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία 25 χρόνια.  

Στο παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης, ο δάσκαλος ήταν υπεύθυνος για τη 

διάδοση πληροφοριών στους μαθητές. Η πρωταρχική ευθύνη των μαθητών ήταν να 

καταναλώνουν και να διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα γεγονότα και τα 

στοιχεία. «Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέες ικανότητες και νέους ρόλους σε ένα 

περιβάλλον μάθησης πολυμέσων. Εκτός από την ευρεία βάση γνώσεων, οι 
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εκπαιδευτικοί πρέπει να προσφέρουν παιδαγωγική καθοδήγηση και επίβλεψη 

εμπνέοντας, παρακινώντας και καθοδηγώντας τους μαθητές στην αναζήτηση της 

γνώσης» [45]. 

Οι πιο επιτυχημένοι μαθητές ήταν αυτοί που μπορούσαν να απομνημονεύσουν 

και να αναδημιουργήσουν πληροφορίες σε ποικίλα έγγραφα γραφής, προφορικές 

αναφορές και τεστ. Ωστόσο, ανακαλύψαμε πρόσφατα ότι αυτοί οι τύποι δεξιοτήτων 

δεν προετοιμάζουν πάντα τους μαθητές μας για την επαγγελματική τους ζωή. Για να 

είναι επιτυχημένος ένας μαθητής στη σημερινή αγορά εργασίας, πρέπει να είναι σε 

θέση να εκτιμήσει και να αναλύσει πληροφορίες, όχι απλώς να απομνημονεύσει. Οι 

επιχειρήσεις αναζητούν ανεξάρτητους στοχαστές και όχι ρομπότ.  

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων δεν είναι, και δεν θα είναι ποτέ, 

μετασχηματισμένες από μόνες τους. Απαιτεί τη βοήθεια εκπαιδευτικών που 

ενσωματώνουν τις εφαρμογές πολυμέσων στο πρόγραμμα σπουδών, την 

ευθυγραμμίζουν με τους μαθησιακούς στόχους των μαθητών και τη χρησιμοποιούν 

για προγράμματα μάθησης. Ως εκπαιδευτές, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε [43] αυτό 

το γεγονός και να προσαρμόσουμε αναλόγως το πρόγραμμα σπουδών μας. Λογισμικό 

Ένα εμπόδιο στην ενσωμάτωση πολυμέσων είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

πολλοί εκπαιδευτικοί στην εύρεση και χρήση κατάλληλου λογισμικού για 

διδασκαλία.  

Οι εκπαιδευτικοί στα στάδια αρχάριου ή μαθητείας της τεχνολογικής 

ολοκλήρωσης μπορεί να χρειάζονται καθοδήγηση στον εντοπισμό λογισμικού 

πολυμέσων και ιστότοπων Διαδικτύου για να υποστηρίξουν τους μαθησιακούς 

στόχους του σχολείου, είτε επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα μέσα ή επειδή 

αισθάνονται συγκλονισμένοι από την αφθονία λογισμικού στην αγορά και ιστότοπους 

το διαδίκτυο. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην έχουν κάποιες προσωπικές δεξιότητες και χρόνο 

για να λάβουν καλές αποφάσεις σχετικά με το ποιες συγκεκριμένες εφαρμογές ή 

ιστότοποι έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης των μαθησιακών στόχων [43]. Αυτό 

μπορεί να κάνει την ενοποίηση πολυμέσων μια τρομακτική προοπτική. Σύμφωνα με 

τον Glenn [43] η εύρεση και χρήση του σωστού λογισμικού ή του λογισμικού για 

οδηγίες είναι μια δύσκολη εργασία. Ο αριθμός των εφαρμογών πολυμέσων υψηλής 

ποιότητας έχει αυξηθεί και υπάρχει μια ευρύτερη ποικιλία. Ωστόσο, απαιτεί 
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κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται στην τάξη και ποιοι μαθησιακοί 

στόχοι διατηρούνται από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Το γεγονός αν τα 

εκπαιδευτικά πολυμέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα σχολεία δεν είναι πλέον το 

θέμα στην εκπαίδευση. Αντίθετα, η τρέχουσα έμφαση είναι να διασφαλίσει ότι τα 

πολυμέσα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τη δημιουργία νέων ευκαιριών για 

μάθηση και για την προώθηση των επιτευγμάτων των μαθητών. 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές πολυμέσων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν 

τις ειδικές ανάγκες διαφορετικών εκπαιδευομένων, αλλά οι περισσότερες από τις 

εμπορικές εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων μέχρι τώρα δεν προσφέρονται 

εύκολα σε μια εποικοδομητική προσέγγιση. Τα πολυεπίπεδη σχεδιαστικά πλαίσια που 

πρότεινε ο Taylor [46] υποστηρίζουν ότι: Οι περισσότεροι χρήστες, σχεδιαστές 

πολυμέσων και εκπαιδευτικοί θα συμφωνούσαν ότι όλες οι εφαρμογές πολυμέσων 

στην αγορά αντιπροσωπεύουν πολύ δύσκολους τύπους εφαρμογών. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα είχαν έναν δύσκολο χρόνο να εξηγήσουν 

προσεκτικά γιατί είναι διαφορετικοί και, το πιο σημαντικό, οι επιπτώσεις αυτών των 

διαφορών τόσο για αποτελεσματική χρήση όσο και για μελλοντική πρακτική 

σχεδιασμού [46].  

Πώς μπορούμε να αποφασίσετε ποιες εφαρμογές είναι κατάλληλες για μια 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών; Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το λογισμικό που 

διατίθεται στο εμπόριο ανήκει σε κατασκευαστές υπολογιστών ή στους διανομείς του 

και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων των χωρών και 

τις διεθνείς διατάξεις περί συνθηκών. Οι περισσότερες άδειες λογισμικού ορίζουν ότι 

ο αρχικός αγοραστής ενός λογισμικού Το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει ένα 

αρχειακό αντίγραφο αποκλειστικά για εφεδρικούς σκοπούς. Είναι παράνομο να 

δημιουργείτε επιπλέον αντίγραφα ενός προγράμματος για χρήση από μαθητές ή 

άλλους εκπαιδευτικούς εντός σχολείου ή περιοχής, εκτός εάν ληφθεί συγκεκριμένη 

γραπτή άδεια από τον εκδότη ή τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων. των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν περιορισμένη διασκέδαση να αγοράσουν τέτοιο 

λογισμικό, προκειμένου να προωθήσουν την ηθική χρήση των εκπαιδευτικών 

λογισμικών τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους 

εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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4.3 Ρομποτική και διδακτική του προγραμματισμού 

Η  εκπαιδευτική ρομποτική 

Η εκπαιδευτική δυναμική της ρομποτικής συνίσταται στη δυνατότητα που 

προσφέρει στους μαθητές να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. ένα μοντέλο 

αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Από την άποψη αυτή, η εκπαιδευτική ρομποτική 

συνδέεται ισχυρά με την επίλυση προβλήματος ενώ μπορεί επίσης να προωθήσει τη 

συνεργατική μάθηση μέσω της ανάθεσης κοινών εργασιών σε ομάδες μαθητών [47]. 

Εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής με μαθητές και εκπαιδευτικούς έδειξαν 

θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του τεχνολογικού εγγραμματισμού και της 

επίλυσης προβλημάτων. Η αξιοποίηση της ρομποτικής σε συνδυασμό με τον οπτικό 

προγραμματισμό δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές. 

Ειδικότερα, επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και 

πραγματικού αντικειμένου, υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση, ο εκπαιδευτικός 

διαθέτει περισσότερο χρόνο για κάθε μαθητή, υλοποιείται ένα είδος εξατομικευμένης 

μάθησης, υπάρχει πειραματισμός και ενεργός συμμετοχή από τους μαθητές, 

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, ενώ ο μαθητής απαλλάσσεται από την εκμάθηση και 

απομνημόνευση συντακτικών κανόνων μιας γλώσσας προγραμματισμού [48]. Σε 

προηγμένες χώρες, εδώ και μια δεκαετία, η ρομποτική χρησιμοποιείται ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών και την 

ενίσχυση της συνεργασίας και της διαθεματικότητας [48]. 

 

4.4 Visualization (Οπτικοποίηση) στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού 

Κατά την διδασκαλία του προγραμματισμού, ανεξάρτητα από την γλώσσα 

προγραμματισμού που επιλέγεται να μάθουν οι μαθητές, συναντάνε αρκετές 

δυσκολίες κατά την συγγραφή αλγορίθμων, ακόμη και στην περίπτωση απλών 

προβλημάτων. Από την μια πλευρά, οι μαθητές μπορεί να επιτυγχάνουν να 

κατανοήσουν το πρόβλημα και τα ζητούμενα του, από την άλλη πλευρά, υπάρχει 

συχνά η δυσκολία στο να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη, δηλαδή, δυσκολεύονται 

στο να αναπαραστήσουν τα ζητούμενα και τα βήματα της λύσης με την μορφή 
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αλγορίθμου και εντολών. Συνεπώς, η καλή γνώση μαθηματικών δεν επαρκεί κατά την 

ανάπτυξη ενός αλγορίθμου. Χρειάζεται επιπλέον δεξιότητες από τον μαθητή, ώστε να 

κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των εντολών, την αλληλουχία των εντολών καθώς 

και το αποτέλεσμα που έχει κάθε εντολή στον υπολογιστή. Η παραδοσιακή 

προσέγγιση του διδακτικού προγραμματισμού [49] ήταν σε μεγάλο βαθμό αφηρημένη 

και μαθηματική.  Ωστόσο,  το να αναπτύξει ο μαθητής τις κατάλληλες δεξιότητες 

στον προγραμματισμό, χρειάζεται βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση του 

προβλήματος που καλείται να λύσει, ώστε στην συνέχεια να γράψει τα απαραίτητα 

βήματα/εντολές του αλγορίθμου. Επίσης, ο μαθητής χρειάζεται να κατανοήσει και να 

συνδέσει τον πραγματικό κόσμο με τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή, όπως τις 

μεταβλητές, τις πράξεις, την χρήση των δομών επιλογών ή των δομών επανάληψης. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού δεν 

μπορεί να ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός σε άλλα μαθήματα, όμως δεν επαρκεί για την εκμάθηση του 

προγραμματισμού, καθώς διαφέρει στον τρόπο σκέψης.  

Με την βοήθεια τις τεχνολογίας, των υπολογιστών, των πολυμέσων καθώς και 

κατάλληλων προγραμμάτων οπτικοποίησης, ο μαθητής μπορεί να ξεπεράσει τα 

προβλήματα κατανόησης αλγοριθμικών εννοιών και να καταφέρει να κατανοήσει σε 

βάθος την φύση του προγραμματισμού. [49]. 

Με την χρήση της οπτικοποίησης των προβλημάτων αρχικά ο μαθητής μπορεί να 

κατανοήσει τα ζητούμενα του προβλήματος που καλείται να λύσει. Επιπλέον, ο 

διδάσκων μπορεί να συνδέσει ένα αλγοριθμικό πρόβλημα με προβλήματα από τον 

πραγματικό κόσμο, έτσι ώστε ο μαθητής να μπορέσει μέσω της εμπειρίας του από 

πραγματικές καταστάσεις που έχει βιώσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες αλγοριθμικών 

εννοιών και να καταγράψει τα απαιτούμενα βήματα πριν τα μετατρέψει σε εντολές 

στον υπολογιστή. Η χρήση εικόνων, κινούμενων και μη, η χρήση βίντεο και 

κατηγοριοποίησης μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την παραπάνω διαδικασία.  

Συνεπώς, μέσω της οπτικοποίησης ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να 

επαναλάβει και να υπενθυμίσει βασικές αλγοριθμικές έννοιες, τις οποίες ο μαθητής 

έχει διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα, και μέσω οπτικών παραδειγμάτων, ο 

μαθητής μπορεί να συνθέσει την νέα γνώση και να κατανοήσει τον τρόπο με τον 
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οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες ο υπολογιστής καθώς και να προσεγγίσει την 

λύση του προβλήματος με πιο εύκολο τρόπο [49].  

Επίσης, η χρήση της οπτικοποίησης αλγοριθμικών εννοιών, με χρήση 

κινούμενων εικόνων, βίντεο ή άλλης μορφής παραδειγμάτων, μπορεί να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των μαθητών, ακόμη και εκείνους που δεν 

δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα του προγραμματισμού. Η μαθησιακή 

διαδικασία γίνεται πιο ευχάριστη και η κατανόηση αλγοριθμικών εννοιών 

εμπεδώνονται καλύτερα από τους μαθητές. Ειδικότερα σε δομές επαναλήψεων ή σε 

δομές δεδομένων, οι οποίες δημιουργούν δυσκολίες στην κατανόηση τους, η χρήση 

της οπτικοποιήσης είναι αναγκαία, για να γίνει κατανοητή η ροή εκτέλεσης του 

προγράμματος [49]. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό (70 - 75%) των μαθητών 

κατανοούν γρηγορότερα και ευκολότερα τις αλγοριθμικές έννοιες, τις λειτουργίες των 

προγραμμάτων και το αποτέλεσμα των εντολών που γράφουν, όταν γίνεται χρήση 

οπτικών παραδειγμάτων, όπως γραφήματα, εικόνες, διαγράμματα κα. Βέβαια, θα 

πρέπει να σημειωθεί, όπως πολύ σωστά αναφέρει και οι  Naps et al. [51], ότι για να 

αποδώσει η χρήση της μεθόδου της οπτικοποίησης κατά την διδασκαλία του 

προγραμματισμού θα πρέπει οι μαθητές να έχουν διαβάσει πρώτα τις απαραίτητες 

έννοιες και ν συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Η οπτικοποίηση κατά 

την διδασκαλία του προγραμματισμού, περιλαμβάνει πληθώρα εργαλείων, 

πολυμέσων και λογισμικών. Παρ’ όλα αυτά, τα εργαλεία οπτικοποίησης 

κατηγοριοποιούνται σε δυο βασικές κατηγορίες α) τα διαγράμματα ροής και β) τα 

εργαλεία προσομοίωσης [52].  

Τα διαγράμματα ροής χρησιμοποιούνται πολύ συχνά κατά την διδασκαλία του 

προγραμματισμού, καθώς παρουσιάζουν την ροή εκτέλεσης των αλγορίθμων και των 

αλληλουχία των εντολών με οπτικό τρόπο, αποκρύπτοντας λεπτομέρειες του κώδικα 

που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στον μαθητή. Συνεπώς, ακόμα και αν ο 

μαθητής δεν έχει μάθει ακόμα τις απαραίτητες εντολές μιας γλώσσας 

προγραμματισμού, βλέποντας ένα διάγραμμα ροής, είναι σε θέση να κατανοήσει τον 

τρόπο λειτουργίας ενός προγράμματος, και αυτό αποτελεί μια καλή αρχή για την 

εκμάθηση δομών επιλογών και δομών επανάληψης. Συνεπώς, τα διαγράμματα ροής 
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αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο οπτικοποίησης, για την εκμάθηση του 

προγραμματισμού.  

Όμως, στην περίπτωση πιο περίπλοκων προβλημάτων, τα διαγράμματα ροής 

μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή, στην περίπτωση περίπλοκων 

αλγορίθμων δεν ωφελούν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της λύσης. Για 

τον λόγο αυτό, η οπτικοποίηση και η λειτουργία που αναπαριστούν τα διαγράμματα 

ροής είναι ωφέλιμα για απλούστερα προβλήματα [54].  

 

 
Εικόνα 1- Παράδειγμα χρήσης Διαγράμματος Ροής 

 

Όλα τα αναφερόμενα εργαλεία επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργήσουν 

αλγορίθμους μέσω ενός συνδυασμού βασικών γραφικών συμβόλων. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι επιδόσεις των μαθητών που χρησιμοποιούν περιβάλλοντα ανάπτυξης 

οπτικοποίησης με τη βοήθεια ενός διαγράμματος ροής ήταν υψηλότερες σε σχέση με 

εκείνους που έμαθαν προγραμματισμό χρησιμοποιώντας παραδοσιακά περιβάλλοντα 

ανάπτυξης. Η γενική προσέγγιση για την κινούμενη εικόνα των αλγορίθμων που 

ορίζονται σε διαδικαστικές γλώσσες υψηλότερου επιπέδου ξεκίνησε με το σύστημα 

BALSA [55] μετά το οποίο αναπτύχθηκαν συστήματα TANGO και Polka στο 

Ινστιτούτο της τεχνολογίας. Ο βασικός στόχος ήταν η διδασκαλία δυναμικής 

συμπεριφοράς συνθέτων αλγορίθμων. Όμως, αυτά τα συστήματα δεν είχαν μεγάλη 
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επιτυχία, γιατί ο σχεδιασμός τους ήταν καταλληλότερος για ειδικούς στον 

συγκεκριμένο τομέα από ότι για αρχάριους μαθητές στον προγραμματισμό. 

Στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, οι Jorma Tarhio και Erkki Sutinen ανέπτυξαν το 

Jeliot το οποίο επικεντρώθηκε στην κίνηση των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα 

του εμπειρικού πειράματος που συσχετίστηκαν με τη χρήση του εργαλείου Jeliot στην 

δασκάλα του προγραμματισμού έχουν δείξει ότι τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση 

αυξήθηκαν. Όμως η χρήση του είναι αρκετά περίπλοκη και μπερδεμένη για τους 

αρχάριους μαθητές  l[56]. 

Το Jeliot αρχικά σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους χρήστες. 

Στην αρχή, χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να κατανοούν πολύ καλύτερα τις προγραμματιστικές έννοιες 

και με αποτέλεσμα να αναπτύξουν το λεξιλόγιο. Βασικός στόχος της τελευταίας 

ανανεωμένης έκδοσης του Jeliot (αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Joensuu) είναι η 

παρακολούθηση του κώδικα Java. Έτσι επιτυγχάνεται η κατανόηση των βασικών 

δομών ελέγχου και πραγματοποιείται η «εκσφαλμάτωση» του κώδικα.   l[57] 
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Εικόνα 2- Γραφικό περιβάλλον του Λογισμικού Jeliot για την διδασκαλία του προγραμματισμού 

Πηγή: Rajala (2021) 
 

 

Karel 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα πακέτα λογισμικού προσομοίωσης απεικόνισης είναι το 

λογισμικό «Karel». Το πρόγραμμα «Karel» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο 

επιτρέπει στον μαθητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα 

από τον έλεγχο ενός ρομπότ, το οποίο μπορεί να εκτελέσει κάποιες βασικές ενέργειες 

μέσα σε ένα χώρο. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν 

κατά την διάρκεια διδασκαλίας των βασικών εννοιών του προγραμματισμού στους 

μαθητές που είναι αρχάριοι ακόμα στον προγραμματισμό. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, είναι γλώσσα προγραμματισμού Pascal, η 

οποία θεωρείται απλή και κατανοητή, και σε πολλά πανεπιστήμια και σχολεία 

επιλέγεται ως η πρώτη γλώσσα που διδάσκεται σε αρχάριους προγραμματιστές. 

Επίσης, το συγκεκριμένο λογισμικό, έχει βελτιωθεί και αναπτυχθεί ώστε να 

υποστηρίζει και άλλες γλώσσες, ώστε να μπορεί να είναι χρήσιμο και στην 

περίπτωση που οι μαθητές επιθυμούν να διδαχθούν και να μάθουν και τις 

αντικειμενοστραφής γλώσσες όπως η C++  ή η Python.  
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Εικόνα 3 - Γραφικό περιβάλλον του λογισμικού «Karel» για την διδασκαλία του προγραμματισμού 

Πηγή: Xinogalos(2018) 

 

4.5 Μέθοδος PRIMM 

Το PRIMM σημαίνει Πρόβλεψη, Εκτέλεση, Διερεύνηση, Τροποποίηση και 

Κατασκευή. Με τη χρήση του PRIMM, μπορούν να σχεδιαστούν δραστηριότητες 

στην τάξη, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόβλεψη της παραγωγής κώδικα, κατανόηση 

κώδικα και σταδιακή δημιουργία νέων προγραμμάτων. Πρόκειται για μια μέθοδο 

διδασκαλίας προγραμματισμού που αντιπαραβάλλει το γνωστό πρόβλημα των 

αρχαρίων προγραμματιστών που προσπαθούν να γράψουν προγράμματα πριν ακόμη 

καταφέρουν να κατανοήσουν τις εντολές [58]. Ενσωματώνει δραστηριότητες που 

δημιουργούν ικανούς μαθησιακούς μαθητές και παρέχει μια ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία για την διδασκαλία του προγραμματισμού.  

Σε έρευνα των Sentenceetal. [65], με σκοπό να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου PRIMM στην διδασκαλία του προγραμματισμού, πραγματοποιήθηκε 

ποιοτική έρευνα με πραγματοποίηση συνεντεύξεων, με συμμετέχοντες εννέα 

έμπειρους καθηγητές πληροφορικής, σχετικά με τη διδασκαλία τους στον 
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προγραμματισμό σε μαθητές ηλικίας 11 - 14. Τα αποτελέσματα της παραπάνω 

έρευνας, δείχνουν ότι οι καθηγητές εκτιμούν ιδιαίτερα την πρόβλεψη του κώδικα, τη 

δυνατότητα διαφοροποίησης σε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και τη δομή που 

παρέχεται από το PRIMM. 

Επίσης, σε άλλη έρευνα, των Sueetal. [58], όπου επίσης διερευνήθηκε η 

αποτελεσματικότητα της χρήσης της μεθόδου PRIMM για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είχε θετικό 

αντίκτυπο στην επίτευξη της κατανόησης δύσκολων εννοιών προγραμματισμού στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην συγκεκριμένη έρευνα, συμμετείχαν 493 μαθητές 

ηλικίας 12-15 ετών, από 13 σχολεία σε περιοχή του Λονδίνου. Στην έρευνα, οι 

εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν μαθήματα προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την 

προσέγγιση PRIMM για 8-12 εβδομάδες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός 

συνδυασμού βασικής δοκιμής, μετά τη δοκιμασία για σύγκριση συγκριτικών και 

πειραματικών ομάδων και συνεντεύξεων εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν καλύτερη απόδοση στην κατανόηση δοκιμασία 

μετά από την ομάδα ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πολλά οφέλη από την 

χρήση της μεθόδου PRIMM, συμπεριλαμβανομένου του ότι το PRIMM τους βοήθησε 

να διδάξουν αποτελεσματικά σε τάξεις μικτής ικανότητας, επιτρέποντας σε όλους 

τους μαθητές να σημειώσουν πρόοδο. 

Συνεπώς, η μέθοδος PRIMM συμβάλλει στον προγραμματισμό της έρευνας για 

την εκπαίδευση, αξιοποιώντας την προηγούμενη εργασία στην αποτελεσματική 

παιδαγωγική για τους εκπαιδευτικούς και ενθαρρύνοντας τη χρήση της γλώσσας και 

του διαλόγου για τη διευκόλυνση της κατανόησης.  
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5. Η πλατφόρμα Moodle 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται τα οφέλη της χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης, 

και ειδικότερα με την χρήση της γνωστής πλατφόρμας Moodle, το οποίο 

χρησιμοποιείται από χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα, όλων των βαθμίδων, σε όλο τον 

κόσμο.  Αρχικά, στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται τα οφέλη της ηλεκτρονικής 

μάθησης και στην συνέχεια, αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της 

πλατφόρμας Moodle και η χρήση της στην δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων.  

 

5.1 Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Μέσω των πολύπλοκων χαρακτηριστικών και των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών του, η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ωστόσο, για να επηρεάσουν θετικά τη συνεργασία και την απόδοση, οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πώς να την ενσωματώσουν 

αποτελεσματικά στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Η αποτελεσματικότητα 

της ηλεκτρονικής μάθησης καθορίζεται, σύμφωνα με τους Meng και Werner [59] 

από: 

Α) Το βαθμό γνώσης και χειρισμού των τεχνολογικών εργαλείων και των 

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων από τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

επιτυγχάνεται η μαθησιακή διαδικασία και οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι  

Β) Την ικανότητα των εκπαιδευτικών ώστε να δημιουργούν ένα 

αλληλεπιδραστικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα ενθαρρύνεται η 

συνεργασία και θα αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των μαθητών  

 

Πολλές φορές, κατά την χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης, οι μαθητές  

αισθάνονται απομονωμένοι λόγω της μη παρουσίας σε μια φυσική τάξη, και λόγω της 

έλλειψης της επικοινωνίας πρόσωπο-με-πρόσωπο με τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές τους. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν 

πώς να δημιουργούν ένα άνετο περιβάλλον, δημιουργώντας νέου είδους σχέσεις, με 

την βοήθεια της τεχνολογίας [58].  
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Όσον αφορά την ηλεκτρονική μάθηση, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 

συγκριτικές μελέτες  μεταξύ της παραδοσιακής διδασκαλίας στην φυσική τάξη, και 

της διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και τα αποτελέσματα συγκλίνουν 

στο ότι η ηλεκτρονική μάθηση, όταν χρησιμοποιείται με συγκεκριμένους τρόπους 

μπορεί να είναι εξίσου ή ακόμη και περισσότερη αποτελεσματική [59].   

Ειδικότερα, σε μελέτες, στις οποίες εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική μάθηση, οι 

μαθητές μπόρεσαν να αφομοιώσουν τις πληροφορίες καθώς και ή ακόμα καλύτερα 

από τους μαθητές που μελετούσαν με τον παραδοσιακό τρόπο  και ότι η διαδικτυακή 

μάθηση αποδείχθηκε αποτελεσματική ειδικά στην περίπτωση ντροπαλού, εύκολα 

εκφοβισμένοι και αργοί μαθητές που συνήθως δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν και 

να εκφραστούν στην τάξη [60].  

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης, σε σχέση με τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είναι ότι παρέχει ευελιξία στους εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους αναφορικά με την απεριόριστη πρόσβαση σε πόρους.  Έτσι, η 

ηλεκτρονική μάθηση έχει μεγάλη σημασία στη διαδικασία της μάθησης επειδή έχει 

τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητά της, προσφέροντας τη δυνατότητα 

εξατομίκευσης και προσαρμογής των μαθημάτων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Λόγω της ευελιξίας του, η ηλεκτρονική μάθηση εξαλείφει τα εμπόδια χώρου και 

χρόνου, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, 

διευκολύνει τη συνεργασία, επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν με τον δικό τους 

ρυθμό, τους παρακινεί να αλληλοεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους, να 

συζητήσουν και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών [60]. 

Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι ωφελεί το γεγονός ότι η διαδικτυακή μάθηση είναι 

ταχύτερη, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα επειδή δεν περιλαμβάνει μετακινήσεις και το 

περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο προς τους εκπαιδευόμενους  είναι συνεπές και 

μπορεί εύκολα να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί.  Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα 

του Al-Dosari, ο οποίος διερεύνησε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευομένων όσο αναφορά την χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης,  διαπίστωσε ότι 

από τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως η προσβασιμότητα, η εστίαση στους 

μαθητές, η ευελιξία και η συνεργασία, οι συμμετέχοντες θεώρησαν την 

προσβασιμότητα ως το πιο σημαντικό όφελος της ηλεκτρονικής μάθησης. 
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Αναμφίβολα η ηλεκτρονική μάθηση έχει πολλά οφέλη, αλλά ορισμένα 

μειονεκτήματα της μπορούν επίσης να εντοπιστούν. Οι διαδικτυακοί εκπαιδευόμενοι 

μπορεί εύκολα να αποσπαστούν την προσοχή, να χάσουν την εστίαση ή να χάσουν τις 

προθεσμίες, η ηλεκτρονική μάθηση εξαρτάται από την τεχνολογία: το Διαδίκτυο και 

τους υπολογιστές, στους οποίους οι μαθητές ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση και 

ενδέχεται να εμφανιστούν διακοπές ή άλλα σφάλματα συστήματος κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων [61]. Για τους μαθητές, η ικανότητα οργάνωσης του τρόπου με τον 

οποίο σπουδάζουν και του χρόνου που αφιερώνεται στη μάθηση μπορεί μερικές 

φορές να οδηγήσει σε μειωμένα κίνητρα και η έλλειψη σωματικής αλληλεπίδρασης 

και παρουσίας συναδέλφων μπορεί να καθορίσει τους μαθητές να αισθάνονται 

απομονωμένοι. Τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν επίσης να 

θεωρηθούν ως προς τη σωματική υγεία. Επειδή περνούν πολλές ώρες καθισμένοι και 

μπροστά σε μια οθόνη, οι διαδικτυακοί μαθητές και εκπαιδευτικοί ενδέχεται να 

παρουσιάσουν προβλήματα όρασης ή πλάτης και η υπαίθρια δραστηριότητά τους 

μπορεί να μειωθεί. 

 

5.2 Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle 

Η πλατφόρμα Moodle ανήκει στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, στα αγγλικά 

ο όρος που χρησιμοποιείται είναι LMS (Learning Management System). Ένα  LMS 

είναι ένα πλαίσιο που διασυνδέει και τις δύο πλευρές της μαθησιακής διαδικασίας 

απλοποιώντας τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Τα LMS 

υποστηρίζουν ένα νέο πρότυπο διδασκαλίας, δημιουργώντας μια συνεργατική 

μάθηση, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο διδακτικό υλικό και παρέχοντας 

μηχανισμούς αξιολόγησης. 

Προωθούν την επικοινωνία δασκάλου-μαθητή (σύγχρονη ή ασύγχρονη) και την 

απλοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας παρέχοντας πόρους που ενισχύουν τα 

κίνητρα των μαθητών και μια ευκολότερη κατανόηση του περιεχομένου του 

μαθήματος το οποίο διδάσκεται. Το LMS [62] είναι επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς τους βοηθούν να διαχειριστούν τη μαθησιακή 

διαδικασία, να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους μαθησιακούς στόχους του 

οποίους αρχικά έχουν θέσει, καθώς και να συλλέξουν δεδομένα για την 
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παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των  

LMS έχει αυξηθεί σημαντικά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τελικός στόχος τους είναι να 

συνδέσουν  εκπαιδευτικούς, μαθητές και ενδιαφερόμενους φορείς μιας εκπαιδευτικής 

κοινότητας σε μια ενιαία πλατφόρμα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την 

παραγωγικότητα της μαθησιακής διαδικασίας  εργασίας [62]. 

 Το όνομα Moodle προέρχεται από το Modular Object Oriented term, 

αναπτυξιακό μαθησιακό περιβάλλον και ουσιαστικά είναι σύστημα διαχείρισης 

μαθημάτων (CMS) μέσω του διαδικτύου. Είναι γνωστό και ως σύστημα διαχείρισης 

μάθησης (LMS) ή εικονικό περιβάλλον μάθησης (VLE). lΕίναι lμια ελεύθερη (δωρεάν) 

lεφαρμογή lΙστού lπου lμπορούν lνα lχρησιμοποιήσουν lοι lεκπαιδευτικοί lγια lνα 

lδημιουργήσουν lαποτελεσματικούς lδιαδικτυακούς lιστότοπους lμάθησης. lΈνα lαπό lτα 

lκύρια lπλεονεκτήματά lτου lείναι lότι lείναι lανοιχτού lκώδικα l(Opensource), lγεγονός lπου 

lεπιτρέπει lσε lκάθε lχρήστη lμε lγνώσεις lπρογραμματισμού lνα lτροποποιεί lκαι lνα 

lπροσαρμόζει lτο lπεριβάλλον lσύμφωνα lμε lτις lδικές lτου lανάγκες. 

Το Μoodle λόγω του χαμηλού κόστους συντήρησης και αναβάθμισης του, 

μπορεί να εγκατασταθεί σε πολλούς διακομιστές (servers). Το Μoodle 

χρησιμοποιείται σήμερα από μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από μεγάλες επιχειρήσεις. 

Το Moodle αναπτύχθηκε από τον lMartin Dougiamas, ο οποίος επιθυμούσε lνα 

lσυνδυάσει lτις lεκπαιδευτικές lτου lικανότητες lμε lτις lγνώσεις lτου lστην lπληροφορική, lμε 

lσκοπό lτη lδημιουργία lενός lεργαλείου lμε lτεχνολογικά lκαι lπαιδαγωγικά lχαρακτηριστικά. 

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Moodle συνεχώς αυξάνονται, διότι το επιτυχημένο 

αυτό εργαλείο είναι διαθέσιμο για βελτιώσεις και τροποποιήσεις. Ακόμη έχει 

μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες [62]. 

Μπορεί αρχικά να προοριζόταν για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, χρησιμοποιείται όμως πλέον από μεγάλους οργανισμούς και ειδικά 

υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δομές στην διεξαγωγή των διαδικτυακών μαθημάτων. 

Αν και το Moodle υστερεί σε σχέση με ένα πλήρως εμπορικό LMS, με τις 

δυνατότητές που παρέχει μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ-εργαλείο που με τη 

βοήθεια άλλων προγραμμάτων μοιράζονται ένα περιβάλλον.   
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Το MOODLE θεωρείται ως ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης (VLE), όπου η 

μαθησιακή διαδικασία ολοκληρώνεται στο διαδίκτυο, αντιπροσωπεύοντας ένα 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα και προορίζεται να υποστηρίξει ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης. Αποτελεί ένα νέο πλαίσιο μάθησης, βασισμένο στην 

κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική όπου συναντώνται τόσο το διδακτικό προσωπικό 

όσο και οι μαθητές, ολοκληρώνουν συνεργατικές δραστηριότητες και δημιουργούν 

πληροφορίες (www.moodle.org). Ως πόρος δωρεάν, μπορεί να εγκατασταθεί σε 

διακομιστή για πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. 

Έχει μια απλή και λογική διεπαφή, οργανωμένη σε ενότητες. Ως αποτέλεσμα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί εύκολα από χρήστες που δεν έχουν πολύ προηγμένες ψηφιακές 

ικανότητες επίσης. Μέσω αυτής της πλατφόρμας παρέχεται ένας διαδραστικός τρόπος 

δράσης μεταξύ διδακτικού προσωπικού και μαθητών. Μέσα σε αυτό το εικονικό 

περιβάλλον οι μαθητές μαθαίνουν με άμεση, συνεργατική συμμετοχή, όπου τόσο οι 

μαθητές όσο και το διδακτικό προσωπικό μπορούν να έχουν συγχρονισμένη ή μη 

συγχρονισμένη πρόσβαση στην πλατφόρμα. Το Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και σε ιδιωτικά ή δημόσια ιδρύματα. 

Το Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πανεπιστήμια για διάφορους σκοπούς, τόσο 

στην εκμάθηση πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης, στην ηλεκτρονική μάθηση ή 

στην ανάμειξη, τόσο στον αρχικό όσο και στον συνεχή σχηματισμό. Αυτή η 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει στους χρήστες μια σειρά από 

εγκαταστάσεις επικοινωνίας, όπως φόρουμ, σύστημα συνομιλίας και μηνυμάτων, 

χώρο wiki και ούτω καθεξής (www.docs.moodle.org).  

Μέσω των φόρουμ μπορούμε να επικοινωνούμε με μη συγχρονισμένο τρόπο, το 

οποίο μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους 

ή τους καθηγητές τους ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση 

στο Διαδίκτυο [63]. Οι συζητήσεις του φόρουμ μπορεί να σχετίζονται με θέματα 

γενικού ενδιαφέροντος ή να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπου 

οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Σε αντίθεση με το φόρουμ, 

το σύστημα συνομιλίας παρέχει την ευκαιρία συγχρονισμένης επικοινωνίας σε 

πραγματικό χρόνο μεταξύ των χρηστών στην πλατφόρμα μαθημάτων. Με το σύστημα 

μηνυμάτων, η ιδιωτική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών ολοκληρώνεται.  
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Στο Moodle, το wiki είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές μπορούν να 

ολοκληρώσουν συνεργατικές δραστηριότητες. Ιδανικό για χρήση σε ομάδες, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες σεμιναρίου ή έργου. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων της χρήσης αυτής της πλατφόρμας σε μαθησιακές δραστηριότητες, 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα [63]:  

• Το διδακτικό προσωπικό έχει μια πιο εύκολη επαφή με τους μαθητές που 

υπέβαλαν αίτηση για το μάθημα, από τα εικονικά μαθήματα που 

δημιουργήθηκαν.  

• Μπορεί να αποτελεί ένα περιβάλλον όπου μπορούν να δημοσιεύονται 

μαθήματα, θέματα εργαστηρίων και σεμιναρίων ή απαραίτητη 

βιβλιογραφία.  

• Ένας χώρος όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα τα δεδομένα των 

μαθητών (εικονική γραμματεία).  

• Παρέχει ευκαιρίες αξιολόγησης γνώσεων και αυτοαξιολόγησης μέσω 

διαδικτυακών δοκιμών.  

Επιτρέπει την καλή επικοινωνία και κοινωνικοποίηση μέσω συνομιλίας ή 

φόρουμ, τόσο μεταξύ εκπαιδευομένων όσο και με το διδακτικό προσωπικό. Επίσης, 

είναι δυνατή η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς για θέματα που 

μπορούν να συζητηθούν από όλα τα μέλη που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα [63].   
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6. Υλοποίηση ηλεκτρονικής τάξης  
για τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Πληροφορικής στη Γ΄ Λυκείου 
με χρήση της πλατφόρμας Moodle 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν εκτενώς, όλα τα στάδια που 

ακολουθήθηκαν, για την δημιουργία της ηλεκτρονικής τάξης (https://palmos-

edu.gr/eclass), με σκοπό την διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Γ΄ 

Λυκείου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Moodle, η οποία 

προσφέρει σημαντικά  εκπαιδευτικά εργαλεία για την διδασκαλία των μαθημάτων. 

Απώτερος σκοπός της δημιουργίας της ηλεκτρονικής τάξης, είναι η 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος του προγραμματισμού, με τη χρήση 

πολυμεσικού υλικού, την οπτικοποίηση συγκεκριμένων αλγορίθμων 

προγραμματιστικών εννοιών, καθώς και τη δημιουργία τεστ αυτό-αξιολόγησης των 

μαθητών. 

 

6.1 Φάσεις Σχεδιασμού ηλεκτρονικής τάξης 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές 

μεθόδους, δεν αντιμετωπίζουν τον εκπαιδευόμενο ως ένα απλό καταναλωτή της 

έτοιμης γνώσης που του παρέχεται από τον εκπαιδευτή, αλλά τον εμπλέκουν ενεργά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον καθιστούν ερευνητή και παραγωγό της γνώσης. 

Το μοντέλο ADDIE αποτελείται από 5 βασικές φάσεις [64]:  

• Ανάλυση 

• Σχεδιασμός 

• Ανάπτυξη 

• Εφαρμογή 

• Αξιολόγηση 

Εάν κάποιος έχει αποφασίσει να σχεδιάσει ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης, 

ενσωματώνοντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορα 
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βήματα. Αυτά τα βήματα είναι βασικά τα ίδια με οποιαδήποτε παραδοσιακή ιδέα 

μαθημάτων. Υπάρχουν μόνο μερικά επιπλέον σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Το λεγόμενο μοντέλο ADDIE καλύπτει τις διάφορες φάσεις ενός μαθήματος, από την 

ανάλυση πλαισίου έως την ενδεχομένως απαραίτητη αναδιοργάνωση ή 

επανασχεδιασμό του. 

 

Φάση 1 - Ανάλυση 

Κατά το στάδιο της ανάλυσης, είναι σημαντικό να γίνει ανάλυση ορισμένων 

σημαντικών εκπαιδευτικών ερωτημάτων, τα οποία σχετίζονται με το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον των εκπαιδευομένων, τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους, καθώς και 

την υποδομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ανήκουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Συνεπώς, στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι απαιτήσεις.  

Οι ακόλουθες ερωτήσεις βοηθούν στον προσδιορισμό των απαιτήσεων:  

• Χαρακτηριστικά Εκπαιδευομένων: Πόσοι μαθητές αναμένεται να 

παρακολουθούντο μάθημα; Ποιες οι γνώσεις τους στον χειρισμό των 

υπολογιστών και την χρήση του διαδικτύου;   

• Δυνατότητες και τεχνολογική υποδομή: Ποιες δυνατότητες προσφέρει το 

σχολείο όσο αναφορά την υπάρχουσα υποδομή; Υπάρχει αίθουσα 

υπολογιστών με επαρκείς υπολογιστές; Υπάρχει προβολέας (projector) στην 

τάξη; Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν στο σπίτι ή γενικά 

εκτός των ωρών του σχολικού προγράμματος; Έχουν όλοι οι μαθητές έναν 

υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι; Θα υπάρχουν επιπλέον 

κινητές συσκευές, π.χ. smartphone, υπολογιστές tablet; 

• Τεχνικές Απαιτήσεις: Ποιες τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

Ποιο λογισμικό είναι διαθέσιμο ή πρέπει να εγκατασταθεί;  Τι είδους 

μαθήματα (π.χ. διάλεξη, σεμινάριο) πρέπει να εμπλουτιστούν με τη χρήση 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών; Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο, 

δηλαδή όπως ορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα (π.χ. αριθμός εξετάσεων, 

τύπος εξέτασης και επίπεδο συμμετοχής των μαθητών);  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ηλεκτρονική τάξη που θα 

δημιουργηθεί, αφορά τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, στους οποίους διδάσκεται 
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(σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών) το μάθημα του προγραμματισμού. Βέβαια, το 

μάθημα θα μπορούσε να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε αρχάριος στον 

προγραμματισμό. Ο σχεδιασμός του μαθήματος της διδασκαλίας του 

προγραμματισμού στο Moodle, δεν απαιτεί την χρήση κάποιου εξειδικευμένου 

λογισμικού, ούτε την χρήση ισχυρού υπολογιστικού συστήματος, παρά μόνο την 

χρήση απλού υπολογιστή, ή κινητής συσκευής (κινητό τηλέφωνο, tablet) και την 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επίσης, θεωρητικά δεν υπάρχει περιορισμός 

στον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη. Ακόμη, ο 

μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη, από οποιοδήποτε σημείο, 

και όποτε αυτός το επιθυμεί.  

 

Φάση 2 - Σχεδιασμός ηλεκτρονικού Μαθήματος 

Έπειτα από την ανάλυση των παραπάνω ερωτήσεων, ακολουθεί ο σχεδιασμός, ο 

οποίος αφορά το περιεχόμενο το οποίο πρέπει να σχεδιαστεί.  Ειδικότερα, στην φάση 

σχεδιασμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα 

• Εργαλεία και Μέθοδοι 

• Περιεχόμενο μαθημάτων 

• Ανάθεση Εργασιών 

• Εκπαιδευτικοί και Μαθησιακοί Στόχοι 

• Τρόπος Διδασκαλίας (ασύγχρονος/σύγχρονος) 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τον σχεδιασμό του μαθήματος για την 

διδασκαλία του προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκε η οργάνωση της ύλης ανά 

κεφάλαιο, η χρήση πολυμεσικού περιεχομένου, δηλαδή, εικόνες, βίντεο, 

παρουσιάσεις powerpoint, υπερσύνδεσμοι καθώς και η χρήση quiz για την 

αξιολόγηση των μαθητών.  

 

Φάση 3 - Ανάπτυξη ηλεκτρονικού Μαθήματος 

Μόλις διαμορφωθούν οι στόχοι διδασκαλίας και μάθησης, ξεκινά η δημιουργία 

περιεχομένου, παρόλο που το περιεχόμενο είναι κυρίως προκαθορισμένο από το 

πρόγραμμα σπουδών ή το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη 
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κατά τη διαμόρφωση των στόχων διδασκαλίας και μάθησης. Είναι σημαντικό, ότι 

μόνο μετά από αυτήν τη φάση διατύπωσης μαθησιακών και διδακτικών στόχων και 

επιλέγοντας το περιεχόμενο επιλέγονται τα εργαλεία και οι κατάλληλες μέθοδοι. 

Ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να καθορίσει και να απαντήσει πρώτα στην ερώτηση 

τι να διδάξει (δηλαδή τι είδους περιεχόμενο, ποιος σκοπός) και στην συνέχεια να 

επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία και εκείνες τις μεθόδους για την επίτευξη των 

στόχων του.  

Όπως συμβαίνει και στις παραδοσιακές προσεγγίσεις διδασκαλίας, οι μέθοδοι και 

τα εργαλεία θα πρέπει να ποικίλλουν και να συνδυάζονται προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες δυσκολίες και εμπόδια κατά την 

διαδικασία της διδασκαλίας. 

Όχι μόνο οι μέθοδοι πρέπει να διαφοροποιηθούν για να αντιμετωπίσουν 

διαφορετικά στυλ μάθησης, αλλά και διάφορα μέσα και κοινωνικές ρυθμίσεις 

συμβάλλουν στην επίτευξη μιας ελκυστικής και βιώσιμης διαδικασίας μάθησης και 

διδασκαλίας. 
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6.2 Δημιουργία περιεχομένου στο Moodle 

• Σκοπός 

• Απαιτούμενα εργαλεία 

• Υλικό μαθήματος 

 

Για τη δημιουργία του περιεχομένου, χρησιμοποιήθηκε υλικό από το σχολικό 

βιβλίου του μαθήματος, από προσωπικές σημειώσεις του συγγραφέα της παρούσης 

εργασίας καθώς και από χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο.  

 

Δημιουργία Ενοτήτων - Κεφαλαίων 

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προστέθηκε στο μάθημα «ΑΕΠΠ» δομήθηκε σε 

κεφάλαια, αντίστοιχα με αυτά της ύλης του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι 

δημιουργήθηκαν τα εξής κεφάλαια: 

 

• 1ο Κεφάλαιο 

• 2ο Κεφάλαιο 

• 3ο Κεφάλαιο 

• 4ο Κεφάλαιο 

• 6ο κεφάλαιο 

• 7ο κεφάλαιο 

• 8ο κεφάλαιο 

• 9ο Κεφάλαιο 

• 10ο Κεφάλαιο 

 
Δομή κεφαλαίου  

Σε κάθε κεφάλαιο, ο μαθητής μπορεί αρχικά να δει την ύλη και τους στόχους του 

κάθε κεφαλαίου. 
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Εικόνα 4- Σύνοψη του κεφαλαίου, και καθορισμός μαθησιακών στόχων 

 

Από την επιλογή «Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου», υπάρχει η δυνατότητα 

προσθήκης ενοτήτων, ερωτήσεων quiz, ανέβασμα αρχείων και παρουσιάσεων 

powerpoint και γενικότερα ότι πόρος χρειάζεται για να είναι εμπλουτισμένη η 

διδασκαλία και το υλικό του μαθήματος.  

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, με την επιλογή προσθήκης πόρου ή 

υλικού, το moodle προσφέρει μια σειρά από επιλογές, ανάλογα με το τι είδους υλικό 

επιθυμεί ο καθηγητής να προσθέσει. Ειδικότερα υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: 

• Δημιουργία Wiki 

• Διεύθυνση URL 

• Ανέβασμα αρχείου 

• Εξωτερικά εργαλεία 

• Δημιουργία Quiz 

• Γλωσσάριο 
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Εικόνα 5- Προσθήκη πόρου/Δημιουργία Δραστηριότητας 

 

 
Εικόνα 6 -  Οργάνωση Περιεχομένου του μαθήματος στο Moodle 

 
 

Δομή - Οργάνωση Μαθήματος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το μάθημα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ακολουθείται η ύλη του μαθήματος. Σε κάθε κεφάλαιο ο μαθητής μπορεί αρχικά να 

διαβάζει την θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου και στην συνέχεια ακολουθούν οι 
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μεθοδολογίες και οι αλγόριθμοι του αντίστοιχου κεφαλαίου. Ενδεικτικά, σε κάθε 

κεφάλαιο υπάρχουν οι ακόλουθοι διαθέσιμοι πόροι/υλικό για την διδασκαλία του 

μαθήματος: 

Α)  Θεωρία Σχολικού Κεφαλαίου, με ορισμού, εικόνες και διαγράμματα 

Β)  Εκμάθηση Μεθοδολογιών, διαθέσιμο σε μορφή pdf 

Γ)  Παρουσίαση powerpoint με σκοπό την καλύτερη επεξήγηση των εντολών 

και των αλγορίθμων 

Δ) Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι 

Ε) Ενσωμάτωση βίντεο, για την καλύτερη κατανόηση ορισμένων αλγορίθμων 

(π.χ. Ταξινόμηση Πίνακα) 

ΣΤ) Quiz Ερωτήσεων Σωστό –Λάθος με σκοπό την αυτό-αξιολόγηση των 

μαθητών  

Ζ) Διαδραστικές ασκήσεις, όπως συμπλήρωση κενών, αντιστοίχηση με χρήση 

drag&drop 

 
Εικόνα 7- Διαθέσιμοι πόροι/υλικό για το κεφάλαιο 1 του μαθήματος του ΑΕΠΠ 

 

Το υλικό για κάθε μάθημα, μπορεί να διαφέρει, καθώς σε ορισμένα κεφάλαια, 

κρίθηκε αναγκαίο να εμπλουτιστούν με περισσότερο πολυμεσικό υλικό, καθώς 
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ορισμένες έννοιες δυσκολεύουν αρκετά τους μαθητές να τις κατανοήσουν. Για 

παράδειγμα, στο κεφάλαιο της διδασκαλίας των Δομών Δεδομένων, κρίνεται αναγκαία 

η χρήση οπτικών παραδειγμάτων με πίνακες, χρήση δεικτών, λειτουργίες στους 

πίνακες κ.α.  

 

Δημιουργία Quiz 

Για το μάθημα του ΑΕΠΠ, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση,  δημιουργήθηκαν 

quiz σε κάθε κεφάλαιο και υποενότητα κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής 

μπορεί να πραγματοποιεί το αντίστοιχο quiz, αφού διαβάσει την θεωρία του εκάστοτε 

κεφαλαίου ή υποενότητας. Επίσης, με αυτό τον τρόπο ο καθηγητής μπορεί να 

παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών. Οι επιλογές που προσφέρει η πλατφόρμα 

moodle, κατά την δημιουργία των quiz είναι πολλές. Ειδικότερα προσφέρονται οι 

εξής επιλογές: 

• Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 

• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

• Ερωτήσεις με σύντομη απάντηση (Συμπλήρωση κενών) 

• Αντιστοίχιση 

 
Εικόνα 8- Δημιουργία Quizγια την δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης 
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Σημαντικό πλεονέκτημα των quiz, αποτελεί το γεγονός ότι σε κάθε λανθασμένη 

απάντηση, ο καθηγητής μπορεί να γράφει κείμενο ανατροφοδότησης, έτσι ώστε ο 

μαθητής να μπορεί να κατανοεί τα λάθη του.  

 
Εικόνα 9- Επιλογή είδους ερώτησης για την δημιουργία Quiz 

 
 

 
Εικόνα 10- Δημιουργία Ερώτησης, τύπου Σωστό-Λάθος 
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Διαδραστικό υλικό 

Αρχεία h5p 

Το H5P είναι ένα δωρεάν πρόσθετο δημιουργίας περιεχομένου το οποίο 

χρησιμοποιείται σε διάφορα LMS, συμπεριλαμβανομένου και του Moodle. Το βασικό 

πλεονέκτημα του πρόσθετου αυτού είναι ότι επιτρέπει στον προγραμματιστή να 

δημιουργήσει πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο με δραστηριότητες στις οποίες 

υπάρχει αυξημένη διάδραση. Για παράδειγμα, επιτρέπει την δημιουργία περιεχομένου 

σε μορφή HTML5,  όπως βίντεο, κουίζ, παιχνίδια και παρουσιάσεις - για μαθησιακές 

δραστηριότητες, εμπλουτισμό και δοκιμή ανάκλησης. 

Για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό LUMI 

 
Εικόνα 11- Γραφικό περιβάλλον της Εφαρμογής LUMI, για την δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου 
 

Αφού δημιουργηθεί η δραστηριότητα στην συνέχεια αποθηκεύεται ως αρχείο με 

κατάληξη h5p. Στην συνέχεια, από τη επιλογή «δραστηριότητας ή πόρου» από την 

σελίδα της διαχείρισης μαθημάτων στο moodle, επιλέγουμε h5p. Στην επεξεργασία 

κάνουμε upload το αρχείο με κατάληξη h5p. Ως τελικό αποτέλεσμα, το moodle 

«φορτώνει» την δραστηριότητα και ο μαθητής μπορεί με ευχάριστο τρόπο να 

δοκιμάσει τις γνώσεις που έλαβε από το κεφάλαιο διδασκαλίας. Για παράδειγμα, στην 
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παρακάτω δραστηριότητα, η οποία ανήκει στο 1ο κεφάλαιο του μαθήματος, 

δημιουργήθηκε συμπλήρωση κενών, όπου ο μαθητής έχει την δυνατότητα να «σύρει» 

την σωστή λέξη στο αντίστοιχο κενό (drag & drop).  

 
Εικόνα 12- Δημιουργία δραστηριότητας στο Moode με χρήση πόρων τύπου h5p 

 

Άμεσα, μπορεί να δει τα αποτελέσματα του quiz, καθώς κατά την δημιουργία του 

quiz έχει ρυθμιστεί το ανάλογο feedback (ανατροφοδότηση). Επίσης, ο μαθητής 

μπορεί να υποβάλλει ξανά το quiz, αλλά και να δει την σωστή λύση, επιλέγοντας το 

ανάλογο κουμπί.  

 
Εικόνα 13- Ανατροφοδότηση(feedback) δραστηριότητας με συμπλήρωση κενών 
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Διδασκαλία αλγορίθμων Ταξινόμησης 

Μια από τις δυσκολίες που οι μαθητές συναντάνε στο μάθημα του 

προγραμματισμού, είναι η κατανόηση της λειτουργίας του αλγορίθμου της 

ταξινόμησης πινάκων. Η οπτικοποίηση των πινάκων με κινούμενες εικόνες, μπορεί 

να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει πιο γρήγορα, τον τρόπο λειτουργίας της 

ταξινόμησης της φυσαλίδας. Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο βίντεο αλλά και 

κινούμενες εικόνες (εικόνα 14) για την πλήρη εξήγηση και τα στάδια της λειτουργίας 

του παραπάνω αλγορίθμου. 

 
Εικόνα 14- Χρήση κινούμενων εικόνων και βίντεο για την καλύτερη κατανόηση του Αλγορίθμου της 
Φυσαλίδας 

 
Επίσης, δημιουργήθηκαν ασκήσεις με συμπλήρωση κενών (εικόνα 15), όπου το 

σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα αν αυτό που συμπλήρωσε ο μαθητής 

είναι σωστό. Συνεπώς, υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση στο μαθητή.  
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Εικόνα 15-  Δραστηριότητα Συμπλήρωση κενών, για την κατανόηση του Αλγορίθμου ταξινόμησης 

 
Στο παράστημα Α υπάρχουν αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες και οι δυνατότητες 

της ηλεκτρονικής τάξης. Από εκεί ο αναγνώστης μπορεί να έχει μια καλύτερη 

κατανόηση της χρησιμότητας της πλατφόρμας Moodle και του σχεδίου των 

μαθημάτων σε κάθε κεφάλαιο.   
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο προγραμματισμός είναι μια από τις θεμελιώδεις δεξιότητες που πρέπει να 

υιοθετήσουν οι μαθητές των επιστημών της πληροφορίας στο τέλος του πρώτου έτους 

της μελέτης τους. Αναμένεται επίσης ότι θα γνωρίζουν βασικές έννοιες 

προγραμματισμού και έχουν αναπτύξει την αλγοριθμική προσέγγιση για την επίλυση 

προβλημάτων. Οι βασικές έννοιες προγραμματισμού περιλαμβάνουν τη γνώση των 

τριών στοιχειωδών δομών (ακολουθία, επιλογή και επανάληψη). Βασικές λειτουργίες 

όπως το άθροισμα πίνακα, η εύρεση μέγιστου – ελάχιστου, τους δείκτες, τις 

συναρτήσεις κ.λπ. Κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού, παραμένει βασικός 

στόχος η διδασκαλία στους αρχάριους μαθητές των βασικών αρχών χρησιμοποιώντας 

τις έννοιες του προγραμματισμού ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού. 

Στην πραγματικότητά οι στόχοι είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν. 

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, σε διεθνή επίπεδο, 

έδειξαν ότι οι αρχάριοι φοιτητές, αφού ολοκληρώσουν και περάσουν τα μαθήματά 

τους στα οποία μαθαίνουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, εξακολουθούν 

να αντιμετωπίζουν προβλήματα δημιουργίας απλών λύσεων προγράμματος. Αυτό 

πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές δεν έχουν την 

εμπειρία και τις σχετικές δεξιότητες για να τους οδηγήσουν στην σωστή επιλογή της 

κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουν. Ένα ακόμη 

πρόβλημα είναι ότι οι αρχάριοι μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα των 

συντακτικών λαθών. Τα λάθη αυτά είναι συνηθισμένα και πολλές φορές 

επαναλαμβάνονται. Για να βοηθηθούν οι μαθητές στα αρχικά τους βήματα στην 

εκμάθηση του προγραμματισμού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα 

συστήματα  λογισμικού οπτικοποίησης και κινουμένων εικόνων. 

Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα εργαλεία 

που προσφέρουν τα πολυμέσα και οι τεχνολογίες του διαδικτύου, με σκοπό την 

δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης στην πλατφόρμα Moodle. Πολλοί θα συμφωνήσουν 

ότι το Moodle παρέχει πληθώρα εργαλείων, και προγραμματιστικών δυνατοτήτων για 

την ενσωμάτωση πλούσιου πολυμεσικού υλικού, για την δημιουργία διαδραστικού 

περιεχομένου. Σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης είναι ότι 

οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν την ροή του μαθήματος, να κατανοήσουν 
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καλύτερα δύσκολες αλγοριθμικές έννοιες με την χρήση οπτικών παραδειγμάτων, 

κινούμενων εικόνων, χρήση βίντεο, παρουσιάσεων powerpoint. Επίσης, πολύ 

σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του Moodleείναι η δημιουργία δραστηριοτήτων, 

όπως συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση, ερωτήσεις Σωστό –Λάθος, μέσα από τα 

οποία υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές.  

Συνοψίζοντας, ο σωστός τρόπος σχεδιασμού, οργάνωσης του περιεχομένου, η 

χρήση πολυμεσικού υλικού, η οπτικοποίηση αλγοριθμικών εννοιών, αφενός 

δημιουργούν ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο ο μαθητής έχει την 

δυνατότητα να προβάλει το υλικό, όταν και όσες φορές το επιθυμεί, αφετέρου μπορεί 

να ειπωθεί ότι βελτιώνει τις δεξιότητες του μαθητή στον προγραμματισμό, την 

αποτελεσματικότερη κατανόηση δύσκολων εννοιών, την εκμάθηση 

προγραμματιστικών ορολογιών, και βελτιώνει την δυνατότητα του στον να εντοπίζει 

τα λάθη στον κώδικα.  

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης των 

μαθητών που προσφέρεται με την πραγματοποίηση αντίστοιχων quizανά ενότητα του 

μαθήματος του προγραμματισμού.  
 

8. Προτάσεις - Μελλοντική Έρευνα 
 
 

Σήμερα, έχοντας διανύσει μια μεγάλη χρονική περίοδο όπου η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση χρησιμοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, λόγω της 

κατάστασης του ιού Covid-19, δημιουργείται η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας 

του υλικού καθώς και του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα. Η χρήση 

της πλατφόρμας Moodle, οι δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει, μπορούν να 

ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές που διδάσκονται το μάθημα του 

προγραμματισμού εξ αποστάσεως. Συνεπώς, η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής τάξης 

μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην πρόοδο του μαθητή καθώς το εκπαιδευτικό 

υλικό είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο στους μαθητές. Επίσης, η χρήση των 

πολυμέσων, των οπτικών παραδειγμάτων βοηθά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

κατανόηση δύσκολων εννοιών στο μάθημα του προγραμματισμού. Τέλος, σημαντική 
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είναι και η δυνατότητα ανατροφοδότησης αλλά και αυτό-αξιολόγησης του μαθητή 

μέσω των τεστ - quiz. 

Μελλοντικά, η δημιουργία της ηλεκτρονικής τάξης στο Moodle που 

παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία για την διδασκαλία του προγραμματισμού 

στην Γ΄ Λυκείου, θα μπορούσε να επεκταθεί και να εμπλουτιστεί με επιπλέον υλικό 

και περισσότερες δραστηριότητες. Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η χρήση 

της πλατφόρμας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας 

στην τάξη, ως βοηθητικό εργαλείο.  
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