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Περίληψη  

Έρευνες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να εισαχθούν 

στον προγραμματισμό. Αν και έχουν σχεδιασθεί μία πληθώρα προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων που ισχυρίζονται ότι μπορούν να διδάξουν προγραμματισμό σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητά τους. Η 

παρούσα έρευνα εξέτασε την αποτελεσματικότητα του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος ScratchJr στην καλλιέργεια θεμελιωδών εννοιών προγραμματισμού σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (N=34, 4-6χρονών) στα πλαίσια του ελληνικού 

νηπιαγωγείου, μέσα από μία διδακτική παρέμβαση, χρονικής διάρκειας μίας 

εβδομάδας. Αν και στον μεταέλεγχο αμφότερες οι μέθοδοι διδασκαλίας είχαν ως 

αποτέλεσμα περίπου ίση μέση επίδοση, δεν ισχύει το ίδιο με τη μέση βελτίωση, 

καθώς η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ισχυρώς στατιστικά μεγαλύτερη 

βελτίωση σε μαθητές των οποίων η μέθοδος διδασκαλίας συμπεριελάμβανε το 

ScratchJr. Τα ευρήματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Λέξεις κλειδιά: Προγραμματιστικά περιβάλλοντα, Υπολογιστική σκέψη, Προσχολική 

εκπαίδευση, ScratchJr 
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   Εισαγωγή 

 

Η σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία έχει ανάγκη από πολίτες οι οποίοι θα μπορούν 

να συνδράμουν εποικοδομητικά σε κάθε πτυχή της. Απαιτεί πολίτες του αύριο με 

δημιουργικότητα και με ανεπτυγμένη την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Lye & 

Koh, 2014). Μία από τις ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύσσονται εντός και εκτός 

του σχολικού περιβάλλοντος και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας είναι, σύμφωνα 

με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Μαΐου 2018, η 

ψηφιακή ικανότητα (Council Recommendation of 22 May 2018, 2018).  

 Η παρουσία της επιστήμης των υπολογιστών κάνει αισθητή την παρουσία της 

σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση 

των μαθητών στις βασικές αρχές της λειτουργίας των υπολογιστών (Flórez, Casallas, 

Hernández, Reyes, Restrepo & Danies, 2017). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 

επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη των υπολογιστών από το 2014 έως 

2024 θα δημιουργήσουν 500.000 νέες θέσεις εργασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με 

έρευνα των Fayer, Lacey & Watson (2017). Κρίνεται πλέον απαραίτητο οι μαθητές 

να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που σχετίζονται με την 

υπολογιστική σκέψη οι οποίες μέσω της εκμάθησης του προγραμματισμού μπορούν 

να αναπτυχθούν (Flórez et al., 2017). 

Ήδη έρευνες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να 

προγραμματίσουν (Bers, Flannery, Kazakoff & Sullivan, 2014) αλλά και να 

αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις βασικές διαστάσεις της υπολογιστικής 

σκέψης όπως: η αποσφαλμάτωση, οι έννοιες της αλληλουχίας και της ακολουθίας 

(Bers, González & Torres, 2019). Τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιασθεί ψηφιακές 

εφαρμογές που σκοπός τους είναι να διδάξουν βασικές έννοιες προγραμματισμού σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ζαράνης, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2019). Αν και 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ψηφιακών περιβαλλόντων που έχουν ως σκοπό να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον ως προς την κωδικοποίηση, ελάχιστες εμπειρικές 

έρευνες έχουν διεξαχθεί που να αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα των 

εφαρμογών αυτών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κωδικοποίησης σε μαθητές της 

προσχολικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στην καλλιέργεια της υπολογιστικής 

σκέψης (Pila, Aladé, Sheehan, Lauricella & Wartella, 2019). Παράλληλα, η μεγάλη 

εισροή εφαρμογών που έχουν κατακλύσει την ψηφιακή αγορά καθιστά δύσκολο τον 

εντοπισμό εκείνων των προγραμματιστικών περιβαλλόντων με την πραγματική 



 

5 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

εκπαιδευτική αξία. Επιπροσθέτως, ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο οι 

προγραμματιστές παράγουν, ειδικά, εφαρμογές για κινητά και το εύρος των 

διαθέσιμων εφαρμογών έχουν ξεπεράσει αυτό που είναι λογικό να αξιολογούν οι 

ερευνητές και οι ειδικοί στον τομέα. Συν τοις άλλοις, η σχεδίασή τους γίνεται από 

δημιουργούς που με μεγάλη ευκολία τις χαρακτηρίζουν ως εκπαιδευτικές (Hirsh-

Pasek, Zosh, Golinkoff, Gray, Robb & Kaufman, 2015). Η παρούσα έρευνα επιδιώκει 

να προσθέσει στη βιβλιογραφία στοιχεία που να αποδεικνύουν αν το 

προγραμματιστικό περιβάλλον ScratchJr μπορεί να καλλιεργήσει βασικές έννοιες 

προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια του ελληνικού 

νηπιαγωγείου μέσα από μία διδακτική παρέμβαση, χρονικής διάρκειας 7 ημερών, που 

θα πραγματοποιηθεί από την ίδια την ερευνήτρια/εκπαιδευτικό μέσα σε μία φυσική 

τάξη νηπιαγωγείου. 
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ΜΕΡΟΣ 1
ο
: Θεωρητικό Πλαίσιο  

 

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά ξεκινούν την πρώτη τους 

γνωριμία με τις ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές συσκευές των 

ανθρώπων που αποτελούν το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μέσω της μίμησης και 

της παρατήρησης, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλληλεπιδρούν με αυτές 

ακόμη κι αν δεν έχουν κατακτήσει τις θεμελιώδεις δεξιότητες του γραμματισμού, της 

γραφής και της ανάγνωσης. Σημαντικοί αρωγοί σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι 

ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θετικά τις τεχνολογικές ευκαιρίες που 

προσφέρει στα παιδιά τους η ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες (Chaudron, 

Gioia & Gemo, 2018). Από την άλλη πλευρά, οι μικροί χρήστες έρχονται αντιμέτωποι 

με έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, ασύνδετων μεταξύ τους. Επομένως, χρειάζονται 

τα απαραίτητα μέσα που θα τους επιτρέψουν να αντλήσουν τη γνώση που βρίσκεται 

πίσω από αυτό το εκτεταμένο εύρος δεδομένων. Η καλλιέργεια της υπολογιστικής 

σκέψης μπορεί να τους προσφέρει αυτά τα εργαλεία (Flórez et al., 2017). 

 

1.1. Εννοιολογική προσέγγιση της υπολογιστικής σκέψης 
  

 Ο όρος «Υπολογιστική Σκέψη» (ΥΣ) δεν είναι καινούριος καθώς έγινε χρήση 

του, για πρώτη φόρα, τη δεκαετία του ΄80 από τον Papert με κύριο σκοπό  να θέσει σε 

ένα νέο πλαίσιο τη σχέση των παιδιών αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (Papert, 1980). Αν και χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, από τον Papert, 

ιδιαίτερα δημοφιλής έγινε τον Μάρτιο του 2006 με τη δημοσίευση του άρθρου 

«Υπολογιστική σκέψη» από την καθηγήτρια της Επιστήμης των Υπολογιστών, 

Jeannette Wing. Στην έρευνά τους οι Román-González, Pérez-González & Jiménez-

Fernández (2017) έχουν διακρίνει, μέσα από τη βιβλιογραφία,, τρεις κατηγορίες 

ορισμών της υπολογιστικής σκέψης. Η πρώτη κατηγορία είναι οι γενικοί ορισμοί. Σε 

αυτήν την κατηγορία εντάσσεται κι ο ορισμός της Wing (2006) η οποία περιγράφει 

τον όρο υπολογιστική σκέψη ως ένα σύνολο νοητικών διεργασιών που στοχεύουν 

στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων με την παράλληλη συμμετοχή του ανθρώπου 

και του μηχανικού στοιχείου. Ταυτόχρονα παρουσιάζει και τα χαρακτηριστικά της 

υπολογιστικής σκέψης τα οποία είναι: η δεξιότητα να σκέφτεσαι αφαιρετικά, η 

δυνατότητα να επιλύεις προβλήματα με δημιουργικό τρόπο με παράλληλη εφαρμογή 
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των λύσεων που προκύπτουν και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, η 

συνδυαστική χρήση της επιστήμης των μαθηματικών και της μηχανικής και η 

αναγνώρισή της ως η θεμελιώδης δεξιότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα τελευταία 

χρόνια δεν έχει υπάρξει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός, παρόλο που έχουν γίνει 

προσπάθειες επανεξέτασης και αναθεώρησης του πρώτου γενικού ορισμού της Wing 

(Kalelioǧlu, Gülbahar & Kukul, 2016). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και τον 

δεύτερο ορισμό που διατύπωσε η Wing (2011, σελ.1) σύμφωνα με τον οποίο η 

υπολογιστική σκέψη «περιλαμβάνει τις διεργασίες σκέψης που σχετίζονται με τη 

διατύπωση προβλημάτων και λύσεών τους, ώστε αυτές να αναπαριστώνται σε μία 

μορφή που να καθιστά δυνατή την αποτελεσματική υλοποίησή τους από ένα μέσο 

επεξεργασίας πληροφοριών» 

Ο λειτουργικός ορισμός αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία. Το 2009 η Διεθνής 

Εταιρεία Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (I.S.T.E.) και η Ένωση Καθηγητών 

Πληροφορικής (C.S.T.A.) οργάνωσαν μία έρευνα με απώτερο σκοπό να διατυπώσουν 

έναν λειτουργικό ορισμό της υπολογιστικής σκέψης. Σύμφωνα με τον λειτουργικό 

ορισμό στον οποίο κατέληξαν η υπολογιστική σκέψη περιγράφεται ως ένα 

διευρυμένο σύνολο δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική επίλυση 

προβλημάτων με την ταυτόχρονη υποστήριξη και ενός συνόλου συμπεριφορών και 

στάσεων συνυφασμένων με την επιστήμη των υπολογιστών (Barr & Stephenson, 

2011) και μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει (ISTE, 2011) είναι τα 

εξής: 

 Διατύπωση προβλήματος 

 Λογική οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων 

 Αφαιρετική αναπαράσταση δεδομένων 

 Αυτοματοποίηση λύσεων μέσω αλγοριθμικής σκέψης 

 Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή πιθανών λύσεων 

 Γενίκευση και μεταφορά της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε 

διαφορετικά πλαίσια. 

Η τελευταία κατηγορία είναι ο εκπαιδευτικός ή διδακτικός ορισμός. Σε αυτή 

την κατηγορία εντάσσονται τα πλαίσια για το πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η 

υπολογιστική σκέψη στις σχολικές αίθουσες. Οι Brennan & Resnick (2012) 

προτείνουν ένα πλαίσιο τριών διαστάσεων το οποίο περιλαμβάνει: τις υπολογιστικές  
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έννοιες, τις υπολογιστικές πρακτικές και τις υπολογιστικές αντιλήψεις. Η πρώτη 

διάσταση παραπέμπει στη χρήση εννοιών που εμπεριέχονται και στη γλώσσα των 

προγραμματιστών, η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στις μεθόδους και στις 

στρατηγικές που ακολουθούνται κατά την διαδικασία του προγραμματισμού και η 

τρίτη διάσταση σχετίζεται με την εσωτερική αίσθηση πληρότητας των μαθητών 

αναφορικά με τον τεχνολογικό κόσμο.   

Ωστόσο η Bers (2018) διευρύνει την έννοια της υπολογιστικής σκέψης 

περιγράφοντάς την ως μία διαδικασία έκφρασης και δημιουργίας και όχι απλά ως ένα 

σύνολο ενεργειών που οδηγούν στην επίλυση ενός προβλήματος. Προτείνει εφτά 

ισχυρές ιδέες της υπολογιστικής σκέψης για την προσχολική ηλικία οι οποίες είναι: οι 

αλγόριθμοι (algorithms), η αρθρωτότητα (modularity), η αναπαράσταση 

(representation), οι δομές ελέγχου (control structures), το υλικό/λογισμικό 

(hardware/software), η αποσφαλμάτωση (debugging) και η διαδικασία σχεδιασμού 

(design process). Ο όρος «ισχυρές ιδέες» (powerful ideas) χρησιμοποιήθηκε πρώτα 

από τον Papert (1980) αναφερόμενος στις δεξιότητες σε έναν τομέα που έχουν 

προσωπική αξία και ταυτόχρονα προσφέρουν νέους τρόπους επίλυσης ενός 

προβλήματος. Για τους Bell, Henderson & Roberts (2018), οι οποίοι είναι υπέρμαχοι 

της καλλιέργειας της υπολογιστικής σκέψης μέσω δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν 

τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, οι δεξιότητες που περιγράφουν την υπολογιστική 

σκέψη είναι η αλγοριθμική σκέψη, η αφαίρεση, η δεξιότητα της αποδόμησης ενός 

προβλήματος, η γενίκευση και τα μοτίβα, η αξιολόγηση και η λογική σκέψη.                                                                                                      

 

1.2. Υπολογιστική σκέψη και προγραμματισμός 

 

Η υπολογιστική σκέψη αποτελεί θεμελιώδη δεξιότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο, 

τα χαρακτηριστικά της οποία εκρέουν από την επιστήμη των υπολογιστών (Wing, 

2006). Για την καλλιέργειά της οι Bers, Gonzalez & Torres (2019) υποστηρίζουν ότι 

η εκμάθηση κώδικα, μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο μέσο (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Η σχέση ανάμεσα στην κωδικοποίηση, την επιστήμη των υπολογιστών 

και την υπολογιστική σκέψη (Angevine, Cator, Roschelle, Thomas, Waite & 

Weisgrau, 2017) 

 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Voogt, Fisser, Good, Mishra & Yadav 

(2015) υποστηρίζοντας ότι η υπολογιστική σκέψη εκτείνεται πέρα από τον 

προγραμματισμό καθώς αποτελεί έναν δημιουργικό τρόπο έκφρασης που οδηγεί σε 

νέες γνωστικές διαδρομές. Για την Bers (2020) η εκμάθηση κώδικα αποτελεί τον «νέο 

γραμματισμό του 21
ου

 αιώνα» και το ιδανικό μέσο για τη διδασκαλία της 

υπολογιστικής σκέψης. Επομένως, η πεποίθηση που επικρατεί να ταυτίζονται οι δύο 

αυτές έννοιες  δεν ευσταθεί. Ενώ η κωδικοποίηση αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο για 

την προώθηση της υπολογιστικής σκέψης, η υπολογιστική σκέψη είναι όλες αυτές οι 

νοητικές ικανότητες που θέτει το άτομο σε εφαρμογή για την κατανόηση και τη 

δόμηση μίας λύσης σε ένα πρόβλημα που προηγείται της κωδικοποίησης (Grover, 

2018). 

H απήχηση που προκάλεσε η δημοσίευση της Wing (2006), σύμφωνα με την 

οποία η καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης θα πρέπει να εισαχθεί στην επίσημη 

εκπαίδευση, οδήγησε πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών στην χάραξη 

εκπαιδευτικών πολιτικών που προάγουν την υπολογιστική σκέψη. Μέσω της 

αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών τους ενίσχυσαν τη διδασκαλία της 

κωδικοποίησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο υιοθετώντας 

διαφορετικές προσεγγίσεις (Bocconi, Chioccariello, Dettori, Ferrari, & Engelhardt, 

2016). Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικές πρωτοβουλίες από μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς (Code.org) αλλά και από κορυφαίες προσωπικότητες του τεχνολογικού 
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κόσμου, όπως ο Bill Gates και ο Mark Zukerburg, έχουν ως κύριο μέλημα την 

προώθηση της υπολογιστικής σκέψης μέσω της εκμάθησης κώδικα. Μάλιστα, 

αποδίδουν στην εκμάθηση κώδικα την ίδια αξία και σημασία με τη διδασκαλία της 

γραφής, ανάγνωσης και της αριθμητικής (Walsh & Campbell, 2018). Ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), με κύριο στόχο να διαμορφώσει 

πολιτικές που προάγουν την ευημερία, την ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευημερία 

για όλους, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις χαράσσει εκπαιδευτικές πολιτικές  

εστιάζοντας σε επτά καινοτόμες μαθησιακές αρχές που θεωρούνται απαραίτητες ώστε 

να προετοιμαστούν όλοι οι νέοι  για τη μελλοντική ιδιότητα του αποτελεσματικού 

πολίτη του 21
ου

 αιώνα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον OECD (2013,2015) τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα θα πρέπει:  

 να ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση και την εργασία σε ομάδες,  

 να αποδεχτούν τον μαθητή ως τον πυρήνα της μαθησιακής διαδικασίας ο 

οποίος θα συμμετέχει ενεργά αναπτύσσοντας δεξιότητες αυτορρύθμισης. 

 να περιλαμβάνουν προγράμματα που θα απαιτούν κοπιαστική προσπάθεια 

από το σύνολο των μαθητών χωρίς να οδηγούν σε υπερφόρτωση. 

 να σέβονται τις ατομικές διαφορές των μαθητών 

 να στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς που θα είναι απολύτως συγχρονισμένοι 

με τα κίνητρα και τα συναισθήματα των μαθητών τους. 

 να χρησιμοποιούν στοχευμένη αξιολόγηση που θα συμβαδίζει με τους 

μαθησιακούς στόχους, δίνοντας βαρύνουσα σημασία στην διαμορφωτική 

ανατροφοδότηση. 

 να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και των γνωστικών 

αντικειμένων καθώς και ευρύτερα στην κοινωνία, την κοινότητα και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. 

Τα ευρήματα της έρευνας του Falloon (2016) υποστηρίζουν την εισαγωγή της 

εκμάθησης κώδικα στα προγράμματα σπουδών της τυπικής εκπαίδευσης καθώς η 

συμπερίληψή της ευνοεί τη δημιουργία μαθησιακών καταστάσεων με τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αλλά και προωθεί την καλλιέργεια ανώτερων 

μορφών σκέψης. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει έρευνες που επικεντρώνονται 

τόσο στον όρο «προγραμματισμό» όσο και στον όρο «κωδικοποίηση», διότι και οι 

δύο προαναφερθείσες διαδικασίες έχουν παρεμφερή μαθησιακά αποτελέσματα, 
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ωστόσο θα διατηρηθεί η αρχική ορολογία που έχουν χρησιμοποιήσει οι εκάστοτε 

ερευνητές στις μελέτες τους κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε μία από αυτές (Pila et 

al., 2019).  

 

1.3. Ο προγραμματισμός στην προσχολική ηλικία 
 

Ο Papert (1980) υπήρξε ο πρωτοπόρος που τόνισε την αξία του 

προγραμματισμού στην εκπαίδευση των παιδιών δημιουργώντας την πρώτη γλώσσα 

προγραμματισμού για παιδιά, τη Logo, ώστε να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να 

μάθουν μαθηματικά. Συγκεκριμένα με το περιβάλλον προγραμματισμού Logo τα 

παιδιά έρχονταν σε επαφή με τον προγραμματισμό δίνοντας οδηγίες ώστε να κινηθεί 

μία χελώνα στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον Papert η αποτελεσματική μάθηση 

προκύπτει κατά τη ενασχόληση των μαθητών με διδακτικές δράσεις που επιτρέπουν 

τον πειραματισμό στη δημιουργία νέων αντικειμένων που έχουν νόημα για τους 

ίδιους τους μαθητές. Οι περισσότερες έρευνες που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό στην προσχολική εκπαίδευση έχουν διεξαχθεί με τη χρήση του 

περιβάλλοντος προγραμματισμού Logo ενώ εξαιρετικά ελάχιστες υπήρξαν έρευνες 

που χρησιμοποίησαν προγραμματιστικά περιβάλλοντα εκτός Logo (Morgado, 2005). 

Οι Fessakis, Gouli & Mavroudi (2013), όμως, υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματική 

και μεθοδική ένταξη του προγραμματισμού στα νηπιαγωγεία δεν καθορίζεται από την 

ποικιλία των προγραμματιστικών περιβαλλόντων αλλά από τη σχεδίαση και 

υλοποίηση κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων που με απλό τρόπο θα μπορούν να 

ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική τάξη.  

Πρόσφατες εμπειρικές έρευνες έχουν καταλήξει ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας μπορούν να καλλιεργήσουν θεμελιώδεις έννοιες της υπολογιστικής σκέψης 

μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Macrides, Miliou & Angeli, 2021). Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των εμπειρικών μελετών θα γίνει με βάση το σύστημα 

ταξινόμησης των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως προκύπτει από την έρευνα των Fessakis, Komis, 

Dimitracopoulou & Prantsoudi (2019). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα βασιζόμενα στη γλώσσα προγραμματισμού Logo 
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και αναφέρονται συχνά ως «χελώνες δαπέδου». Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 

προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Bee-Bot. Έρευνες οι οποίες περιελάμβαναν ως 

εργαλείο για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης το επιδαπέδιο ρομπότ Bee-Bot 

(Misirli & Komis, 2014; Angeli & Valanides, 2020; Repiso & González, 2019) 

κατέδειξαν ότι τα παιδιά από την προσχολική ηλικία, όταν εμπλέκονται σε 

παρεμβάσεις με το συγκεκριμένο ρομπότ, κατακτούν βασικές έννοιες 

προγραμματισμού όπως τη δεξιότητα συσχέτισης των οδηγιών που δίνονται σε ένα 

ρομπότ με τη δράση που εκτελεί, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων, την 

ανάλυση πολύπλοκων δραστηριοτήτων σε μικρότερες εργασίες και την δομή της 

ακολουθίας. Επιπροσθέτως, καλλιεργήθηκαν οι χωρικές σχέσεις και ο χωρικός 

προσανατολισμός (Misirli & Komis, 2014; Angeli & Valanides, 2020) αλλά και 

μαθηματικές έννοιες όπως η διαδικασία της μέτρησης (Misirli & Komis, 2014). Στη 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιούν τεχνικές οπτικού προγραμματισμού όπως το ScratchJr. Τα 

συμπεράσματα των μελετών που προέκυψαν από τη χρήση του ScratchJr ως μέσο για 

την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης δεν περιορίζονται μόνο στην κατάκτηση 

δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης όπως δεξιότητες που σχετίζονται με την 

κατανόηση της αλληλουχίας, την αποσφαλμάτωση, την ερμηνεία των συμβόλων και 

τον στοχευμένο  προγραμματισμό (Strawhacker, Lee & Bers, 2018). Περιλαμβάνουν 

και συμπεράσματα που καταδεικνύουν την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των 

μικρών μαθητών (Strawhacker & Bers, 2019) καθιστώντας τους ενεργούς επιλυτές 

προβλημάτων (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016). Επιπλέον, η ενασχόληση 

των παιδιών με δραστηριότητες εκμάθησης κώδικα ενεργοποιεί τις ανωτέρου 

επιπέδου νοητικές ικανότητες των μικρών μαθητών (Falloon, 2016). Η ενσωμάτωση 

δραστηριοτήτων εκμάθησης κώδικα μέσω ρομποτικών κιτ κατέστη δυνατή στα 

προγράμματα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης  και κατ’ επέκταση στην 

τυπική εκπαίδευση στην έρευνα των Bers et al. (2019). Το κιτ εκπαιδευτικής 

ρομποτικής KIBO που ανήκει στα εκπαιδευτικά ρομποτικά περιβάλλοντα, 

περιλαμβάνεται στα εργαλεία εκείνα που εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία του 

συστήματος ταξινόμησης, στα φυσικά υπολογιστικά περιβάλλοντα (Fessakis et al., 

2019). Μελέτες που χρησιμοποίησαν το KIBO για τη δημιουργία διδακτικών 

δράσεων με στόχο την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών της υπολογιστικής σκέψης 

είχαν θετικά αποτελέσματα (Elkin, Sullivan & Bers, 2016· Sullivan, Bers & Pugnali, 

2017· Sullivan & Bers, 2018· Bers et al., 2019). Άξιο αναφοράς αποτελεί το εύρημα 



 

13 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

μελετών σύμφωνα με το οποίο το ρομπότ KIBO και ορισμένες πτυχές του είναι 

κατάλληλο και για παιδιά ηλικίας 3 ετών παρά το γεγονός ότι έχει σχεδιαστεί για 

παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω (Elkin et al., 2016; Bers et al., 2019). Παράλληλα, οι 

εκπαιδευτικοί εμπλέκοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία την προώθηση του 

προγραμματισμού και της υπολογιστικής σκέψης καλλιέργησαν ένα συνεργατικό 

κλίμα που περιελάμβανε ανταλλαγή ιδεών, δημιουργικότητα και διαμοιρασμό ιδεών. 

Αναπτύχθηκαν θετικές συμπεριφορές    αλλά και ένα κλίμα σεβασμού με την τήρηση 

των κανόνων της τάξης (Sullivan et al., 2017). Πέρα από αυτά, δημιουργούνται και οι 

κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή της πολιτισμικής συνείδησης μέσω της 

συμπερίληψης ποικίλων πτυχών της τέχνης όπως της μουσικής και του χορού. Με 

αυτό τον τρόπο ο προγραμματισμός ενσωματώνεται στην προσέγγιση STEAM. 

Επιπλέον, προκύπτουν και νεοφανή στοιχεία πως η ρομποτική και ο 

προγραμματισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την υποστήριξη 

ακόμη και της εκμάθησης μουσικής και χορού (Sullivan & Bers, 2018; Bers et al., 

2019). 

Από το 2006, όμως, μολονότι η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή ως μία ικανότητα η οποία πρέπει να 

καλλιεργείται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού (Wing, 2006),  με πληθώρα 

ερευνητών να έχουν ως αντικείμενο μελέτης την καλλιέργειά της μέσω του 

προγραμματισμού, στη διεθνή βιβλιογραφία οι μελέτες που επικεντρώνονται στην 

ένταξή της στην τυπική εκπαίδευση είναι ελάχιστες (Voogt et al., 2015). Έως το 2014 

οι Lye & Koh στην βιβλιογραφική τους ανασκόπηση είχαν εντοπίσει μόνο 2 

εμπειρικές μελέτες που απευθύνονταν στην προσχολική ηλικία για την καλλιέργεια 

της υπολογιστικής σκέψης μέσω της εκμάθησης του προγραμματισμού. Κινούμενοι 

στο ίδιο πλαίσιο σκέψης και οι ερευνητές Macrides et al. (2021) συμπεραίνουν, μέσα 

από τη βιβλιογραφική τους έρευνα, ότι η εισαγωγή του προγραμματισμού στην 

προσχολική ηλικία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο και οι εμπειρικές μελέτες 

για την ένταξη του προγραμματισμού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου παραμένουν ελάχιστες.  
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1.4. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη της 

υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

Η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων τεχνολογιών αποτελεί μία βασική προϋπόθεση 

για την επιτυχή εισαγωγή του προγραμματισμού στο νηπιαγωγείο (Macrides et al., 

2021). Ο μεγάλος, όμως, αριθμός των προγραμματιστικών περιβαλλόντων που έχουν 

κατακλύσει την αγορά δυσχεραίνει την αξιολόγησή τους καθιστώντας την επιλογή 

του κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος μία δύσκολη διαδικασία (Hirsh-

Pasek et al., 2015). Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: 

 Ποια προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια 

της υπολογιστική σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση; 

Για να απαντηθεί το ερώτημα διενεργήθηκε μία συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που αποσκοπεί στην περιγραφή εκείνων των προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων που οι εμπειρικές μελέτες ανέδειξαν ως ενδεδειγμένα για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση υλοποιήθηκε με 

την αναζήτηση όλης της αγγλικής βιβλιογραφίας με δημοσιευμένα άρθρα από τον 

Ιανουάριο του 2012 έως το Δεκέμβριο 2021 στις πιο δημοφιλείς βιβλιογραφικές 

βάσεις δεδομένων. Έγινε χρήση προσαρμοσμένης ακολουθίας αναζήτησης λόγω του 

διαφορετικού τρόπου καταχώρησης των δεδομένων σε κάθε βάση. Ακολούθησε η 

αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων για να αφαιρεθούν οι διπλότυπες καταχωρήσεις 

και, ακολούθως, έγινε διαλογή ώστε να ληφθούν εκείνες οι μελέτες που πληρούσαν 

τα κριτήρια για την ένταξη στην μελέτη. Από τη συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προέκυψαν 38 εμπειρικές μελέτες που έκαναν χρήση αναπτυξιακά 

κατάλληλων προγραμματιστικών περιβαλλόντων για την καλλιέργεια της 

υπολογιστική σκέψης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.   

Μεθοδολογία 

Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του ερευνητικού 

ερωτήματος είναι η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για να εντοπιστούν 

όλες οι διαθέσιμες μελέτες που σχετίζονται με το υπό μελέτη ερευνητικό ερώτημα. 
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Αποτελεί μία διαδικασία που περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια ως προς την 

υλοποίησή της ώστε να επιτευχθεί μία εις βάθος εξερεύνηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας μέσω της συνοπτικής έκθεσης προηγούμενων μελετών ώστε να 

ελεγχθούν νέες υποθέσεις, να εξεταστούν νέες θεωρίες και να εντοπιστούν 

ενδεχόμενα κενά που χρήζουν περαιτέρω μελέτης (Xiao & Watson, 2017). Η 

παρούσα συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση υλοποιήθηκε προκειμένου να 

εντοπιστούν οι υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες  οι οποίες ενσωματώνουν στις 

παρεμβάσεις του προγραμματιστικά περιβάλλοντα που είναι κατάλληλα για την 

καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική ηλικία. Με μια γενική 

έννοια, ένα περιβάλλον προγραμματισμού συνδυάζει υλικό και λογισμικό που 

επιτρέπει σε έναν προγραμματιστή να δημιουργεί εφαρμογές. Περιλαμβάνονται 

άρθρα από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2021 καθώς οι Lye & Koh 

(2014) στην έρευνά τους με τίτλο «Review on teaching and learning of computational 

thinking through programming: What is next for K-12?» είχαν εντοπίσει μόνο 2 

εμπειρικές μελέτες που απευθύνονται στην προσχολική ηλικία για την προώθηση της 

υπολογιστικής σκέψης μέσω της εκμάθησης προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, 

αφετηρία των εμπειρικών μελετών για την προαγωγή της υπολογιστική σκέψης σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτέλεσαν οι έρευνες των Kazakoff & Bers (2012) και 

των Fessakis et al. (2013). Ως εκ τούτου η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει έρευνες από 

το 2012 και μετά. 
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Εικόνα 2: Διάγραμμα ροής PRISMA 

 

Στρατηγική αναζήτησης με τη μέθοδο PRISMA 

Στη παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται η παρουσίαση των σταδίων της 

αναζήτησης με χρήση του διαγράμματος ροής PRISMA 2009. Η μέθοδος 

απεικόνισης των σταδίων αναζήτησης PRISMA 2009 καθιερώθηκε για να βοηθήσει 

τον εκάστοτε ερευνητή να αναφέρει με σαφήνεια και δημόσια τους λόγους για τους 

οποίους ανέλαβε την εκάστοτε υπό μελέτη ανασκόπηση, τις ενέργειες που 

ακολούθησε και τα ευρήματα που προέκυψαν (Page, McKenzie, Bossuyt, Boutron, 

Hoffmann, Mulrow, ... & Moher, 2021). Η μεθοδολογία PRISMA 2009 περιλαμβάνει 

τέσσερις φάσεις: τον εντοπισμό, τη διαλογή, την καταλληλότητα και τη συμπερίληψη 

(Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, D. G., Altman, D., & The PRISMA Group, 2010). 

Τα προαναφερθέντα στάδια εμφανίζονται στο διάγραμμα ροής PRISMA 2009 για  το 

παρόν υπό μελέτη ερώτημα που αναφέρεται στα  προγραμματιστικά περιβάλλοντα 



 

17 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

που είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης στην 

προσχολική ηλικία (Εικόνα 2). 

Βάσεις Δεδομένων 

Η αναζήτηση έγινε στις 20 πιο γνωστές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων οι οποίες 

είναι: A.C.M. (Association for Computing Machinery), Digital Library, Cambridge 

Core – Journals and Books Online, CiteSeerX, Digital Library - CSDL | IEEE 

Computer Society, EBSCO Education Research Complete, Emerald Insight, ERIC – 

Education Resources Information Center, Google Scholar, Ingenta Connect, JSTOR, 

Learning & Technology Library (LearnTechLib) (formerly EdITLib), ProQuest, 

SAGE Journals, ScienceDirect, Scopus, Springer Science+Business Media, Taylor & 

Francis, Web of Science and Wiley. Η επιλογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι καμία 

βάση δε θεωρείται ολοκληρωμένη (Xiao & Watson, 2019). 

Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού 

Ύστερα από προσεκτική ανάγνωση τόσο των τίτλων όσο και των περιλήψεων των 

επιλεγμένων άρθρων εφαρμόστηκαν κριτήρια ένταξης και κριτήρια αποκλεισμού. Τα 

επιλεγμένα άρθρα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τα κριτήρια συμπερίληψης και να μην 

περιλαμβάνουν στοιχεία που θα τα ενέτασσαν στις αποκλεισμένες μελέτες.  

Συγκεκριμένα τα κριτήρια ένταξης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

 Άρθρα περιοδικών με εμπειρικά δεδομένα. 

 Οι συμμετέχοντες των παρεμβάσεων στις εμπειρικές μελέτες να είναι παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

 Οι εμπειρικές μελέτες να ενσωματώνουν στις παρεμβάσεις κάποιο 

προγραμματιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. 

 Τα άρθρα να αναφέρουν ή να εστιάζουν στα συμπεράσματά τους στην 

καλλιέργεια βασικών εννοιών της υπολογιστικής σκέψης σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

 Άρθρα με ημερομηνία δημοσίευσης από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον 

Δεκέμβριο του 2021. 

Αναφορικά με τα κριτήρια αποκλεισμού χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:  
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 Η δημοσίευση δεν είναι γραμμένη στα αγγλικά. 

 Η δημοσίευση έχει ήδη καταχωρηθεί σε άλλη βιβλιογραφική βάση. 

 Η δημοσίευση δεν είναι προσβάσιμη. 

 Η δημοσίευση να μην περιλαμβάνει μία απλή περιγραφή ενός 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος.  

 Οι δημοσιευμένες εμπειρικές μελέτες να μην περιλαμβάνουν στο δείγμα τους 

παιδιά προσχολικής ηλικίας με ιδιαιτερότητες.  

Διαδικασία συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

Όπως αναφέρθηκε, η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση υλοποιήθηκε σε 

τέσσερις φάσεις οι οποίες περιελάμβαναν τον εντοπισμό των σχετικών 

δημοσιευμένων μελετών με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, την εξέταση των 

καταχωρήσεων, τον έλεγχο της καταλληλότητας των ερευνών και την τελική 

ενσωμάτωση τους στην ανασκόπηση (εικόνα 1). 

Στο πρώτο στάδιο κατά το οποίο γίνεται η ταυτοποίηση των ερευνών, οι συγγραφείς 

αναζήτησαν μία σειρά λέξεων – κλειδιών οι οποίες προέρχονται από το ερευνητικό 

ερώτημα. Η ηλεκτρονική αναζήτηση έγινε στις πιο γνωστές βιβλιογραφικές βάσεις, 

όπως προαναφέρθηκε. Καθώς οι διάφορες βιβλιογραφικές βάσεις ακολουθούν 

διαφορετικά πρότυπα αρχειοθέτησης, τα κριτήρια αναζήτησης αναπροσαρμόστηκαν 

στις απαιτήσεις κάθε βάσης. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και οι τελεστές Boolean 

για μία πιο συγκεκριμένη εξερεύνηση όλων των βάσεων. Οι λέξεις-κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση όλων των βιβλιογραφικών βάσεων ήταν: 

“preschool education”, “early childhood education”, “kindergarten”, 

“prekindergarten”, “young child”, “nursery school”, “infant school”, “preprimary 

school”, “computational thinking”, “robotics”, “coding”, “computer programming”.  

Αν και χρησιμοποιήθηκαν οι τελεστές Boolean για μία περιεκτική και πιο 

συγκεκριμένη αναζήτηση σε συνδυασμό με τα κριτήρια αποκλεισμού και 

συμπερίληψης, οι καταχωρήσεις που προέκυψαν ήταν πάρα πολλές σε συγκεκριμένες 

βάσεις δεδομένων όπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1 
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Αποτελέσματα ανά πηγή δεδομένων 

Data  

source 

Initial 

search 

1
st
 stage 

(Identification) 

2
nd

 stage 

(Screening) 

3
rd

 stage 

(Eligibility) 

4
th
 stage 

(Included) 

A.C.M. 

(Association for 

Computing 

Machinery) 

Digital Library 145385 300 9 2 2 

Cambridge Core – 

Journals and Books 

Online 84446 300 0 0 0 

CiteSeerX 114 114 0 0 0 

Digital Library - 

CSDL | IEEE 

Computer Society 227 7 0 0 0 

EBSCO Education 

Research Complete 11656 300 3 2 2 

Emerald Insight 23 23 0 0 0 

ERIC – Education 

Resources 

Information Center 640 300 10 2 1 

Google Scholar 17800 300 62 14 10 

Ingenta Connect 3 3 1 0 0 

JSTOR 209 209 0 0 0 

Learning & 

Technology 

Library 

(LearnTechLib) 

(formerly EdITLib) 18 18 3 1 1 

LISTA (Library, 

Information 

Science & 

Technology) 16 16 15 0 0 

ProQuest 51272 300 9 0 0 

SAGE Journals 167 167 0 0 0 

ScienceDirect 2448 300 10 6 6 

Scopus 46 46 5 2 2 
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Springer 

Science+Business 

Media 678 300 16 8 8 

Taylor & Francis 405 300 5 2 2 

Web of Science 63 63 7 3 3 

Wiley 607 300 1 1 1 

Summary 316223 3666 156 43 38 

 

Οι Levy & Ellis (2006) αναφέρουν ποικίλους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην παύση της βιβλιογραφικής αναζήτησης. Ωστόσο οι Haddaway, 

Collins, Coughlin & Kirk (2015) προτείνουν στην εστίαση των πρώτων 200 έως 300 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αναζήτηση των διαφόρων βιβλιογραφικών 

βάσεων. Στην παρούσα συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ύστερα από την 

σύσταση των Haddaway et al. (2015), εξετάστηκαν οι πρώτες 300 καταχωρήσεις σε 

τίτλο και περίληψη για τις βάσεις που απέδωσαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό 

αποτελεσμάτων ενώ οι βάσεις που επέστρεψαν λιγότερες από 300 καταχωρήσεις 

συμπεριλήφθηκαν όλα τα άρθρα στην ανάλυση. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν τα άρθρα 

που είχαν ήδη καταχωρηθεί και σε άλλη βάση δεδομένων αλλά και εκείνα που 

κρίθηκαν ως μη σχετικά. Στο δεύτερο στάδιο της βιβλιογραφικής αναζήτησης 

πραγματοποιήθηκε διαλογή των καταχωρήσεων. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια ένταξης 

και αποκλεισμού, που καθορίστηκαν στην αρχή της διαδικασίας, από τα 3666 άρθρα 

που προέκυψαν από την πρώτη φάση παρέμειναν 156. Η επιλογή τους έγινε ύστερα 

από ενδελεχή έλεγχο των τίτλων αλλά και των περιλήψεων των άρθρων. Στη τρίτη 

φάση της συστηματικής ανασκόπησης συμπεριλήφθησαν 43 μελέτες. Σε αυτό το 

στάδιο, το στάδιο της καταλληλότητας, μελετήθηκαν με σχολαστικότητα τα 43 

εναπομείναντα άρθρα για να επικυρώσουν ότι κάθε άρθρο πληροί τις προϋποθέσεις 

ένταξής του στη παρούσα μελέτη με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια και δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στη συνάφεια με το ερευνητικό ερώτημα. Η διαδικασία αυτή 

υλοποιήθηκε με την προσεκτική ανάγνωση ολόκληρων των κειμένων. Από αυτή τη 

διαδικασία αφαιρέθηκαν 5 μελέτες και απέμειναν 38. Στο τελευταίο στάδιο, τα τελικά 

άρθρα υποβλήθηκαν στον επιβλέποντα καθηγητή προκειμένου να αξιολογηθούν ως 

προς την καταλληλότητά τους για την συμπερίληψή τους στην ανασκόπηση. Αφού 

κρίθηκαν ως κατάλληλα εντάχθηκαν στη μελέτη και θα αποτελέσουν το τελικό 



 

21 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

σύνολο δεδομένων για ανάλυση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2 και στον Πίνακα 3. 

Ο Πίνακας 3 περιλαμβάνει τη συχνότητα εμφάνισης των εφαρμοζόμενων 

περιβαλλόντων προγραμματισμού στις ανασκοπημένες μελέτες. 

Πίνακας 2 

Έρευνες που εντάσσονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Συγγραφέας Έτος 

έκδοσης 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Ηλικία 

συμμετεχόντων 

Προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα  

1 Angeli & 

Valanides 

2020 50 5-6 years Bee-Bot 

2 Arfé, Vardanega, 

Montuori & 

Lavanga 

2019 80 5-6 years Code.org 

3 Bers, Flannery, 

Kazakoff & 

Sullivan 

2014 53 5-6 years CHERP and LEGO 

robotic kit 

4 Bers, Gonzalez & 

Torres 

2019 172 3-5 years KIBO 

5 Çakır, Korkmaz, 

İdil & 

Erdoğmuş 

2021 40 5 years LEGO® WeDo 

2.0® 

6 Çiftci & Bildiren 2020 28 4-5 years Code.org 

7 Critten, Hagon & 

Messer 

2021 15 2-4 years Bee-Bot 

8 DiLieto, 

Inguaggiato, 

Casto, Cecchi, 

Cioni… & Dario 

2017 12 3-5 years Bee-Bot 

9 Elkin, Sullivan & 

Bers 

2016 64 3-5 years KIBO 

10 Falloon 2016 32 5-6 years ScratchJr 

11 Fessakis, Gouli & 

Mavroudi 

2013 10 5-6 years the Ladybug leaf & 

Ladybug maze, 

logo-based 

environments 

12 Flannery, 

Silverman, 

Kazakoff, Bers, 

Bontá & Resnick 

2013 125 5-7 years ScratchJr 
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13 Gordon, Rivera, 

Ackermann & 

Breazeal 

2015 22 4-6 years SoRo Toolkit 

14 Heikkilä & 

Mannila 

2018 - 4-5 years Bluebot 

15 Heljakka & 

Ihamaki 

2019 20 5-6 years Dash robot 

16 Kazakoff, Sullivan 

& Bers 

2013 29 4-5 years CHERP & LEGO 

WeDo 

17 Khoo 2020 3 5 years Colby, the mouse 

robot & ozobot 

18 Lin, Chien, Hsiao, 

Hsia & Chao 

2020 7 5-6 years mBot, Arduino 

robot car 

19 Midura, 

Kozlowski, 

Shumway & Lee 

2021 16 5-6 years  Code-a-pillar 

20 Misirli & Komis 2014 674 4-6 years Bee-Bot 

21 Murcia&Tang 2019 8 3-4 years Cubetto 

22 Nam, Kim & Lee 2019 53 5-6 years TurtleBot 

23 Newhouse, Cooper 

& Cordery 

2017 50 5-6 years Bee-Bot & Sphero 

24 Papadakis, 

Kalogiannakis & 

Zaranis 

2016 43 5 years ScratchJr 

25 Pila, Alade, 

Sheehan, 

Lauricella & 

Wartella 

2019 28 4-5 years Daisy the Dinosaur 

& Kodable 

26 Portelance, 

Strawhacker & 

Bers 

2016 62 5-8 years ScratchJr 

27 Repiso & 

González 

2019  131 3-6 years Bee-Bot 

28 Roussou & 

Rangoussi 

2019 18 4-6 years Colby, the mouse 

robot 

29 Saxena, Lo,Hew & 

Wong 

2020 11 3-6 years Bee-Bot 

30 Strawhacker & 

Bers 

2019 57 5-7 years ScratchJr 
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31 Strawhacker & 

Bers 

2015 35 5 years CHERP & LEGO 

WeDo 

32 Strawhacker, Lee 

& Bers 

2018 222 5-7 years ScratchJr 

33 Sullivan & Bers 2016 60 4-7 years CHERP & Kiwi 

robotic kit 

34 Sullivan & Bers 2018 98 3-6 years KIBO robotics kit 

35 Sullivan & Bers 2019 105 5-7 years KIBO robotics kit 

36 Sullivan, Bers & 

Pugnali 

2017 28 4-7 years KIBO robotics kit 

& ScratchJr 

37 Sullivan, Kazakoff 

& Bers 

2013 37 4 years CHERP & LEGO 

WeDo 

38 Wang, Choi, 

Benson, Eggleston 

& Weber 

2020 3 4 years Code-a-pillar 

 

 

Από τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν 38 εμπειρικές μελέτες 

που έκαναν χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμματιστικών περιβαλλόντων για 

την καλλιέργεια της υπολογιστική σκέψης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα ταξινομήθηκαν με βάση το σύστημα 

κατηγοριοποίησης των Fessakis et al. (2019). Η κατηγοριοποίηση που προτείνουν οι 

ερευνητές βασίζεται σε  πέντε άξονες: τον άξονα που σχετίζεται με τα επίπεδα 

αφαίρεσης του υπολογιστικού συστήματος, τον άξονα της ηλικιακής 

καταλληλότητας, τον άξονα του υποστηριζόμενου προγραμματιστικού μοντέλου, τον 

άξονα της αφαιρετικής προσέγγισης στην προγραμματιστική διαδικασία και τον 

άξονα των υποστηριζόμενων μεθόδων σύνταξης ενός προγράμματος των 

προγραμματιστικών γλωσσών (Fessakis et al., 2019). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Logo 

 Περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού 

 Εμπορικά περιβάλλοντα μάθησης προγραμματισμού για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς 

 Φυσικά υπολογιστικά περιβάλλοντα 
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 Διάφορες «αποσυνδεδεμένες» από τον υπολογιστή εφαρμογές και 

περιβάλλοντα. 

Πίνακας 3. 

Συχνότητα εμφάνισης των εφαρμοζόμενων περιβαλλόντων προγραμματισμού στις 

ανασκοπημένες μελέτες. 

Προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα 

Έρευνες 

Bee-Bot 1,7,8, 20, 23, 27, 29 

 

Blue-Bot 14 

Colby robotic mouse 17, 28 

Code-a-pillar 19, 38 

Lady bug Leaf & Lady 

bug mazes 

11 

Scratch Jr 10, 12, 24, 26, 30, 32, 36 

Daisy the Dinosaur  25 

Kodable 25 

KIBO robotics kit 4,9, 33, 34, 35, 36 

LEGO Education WeDo 37, 31, 16, 5, 3 

Evo  17 

The Dash & Dot robot 15 

Turtle Robot 22 

Cubetto 21 

Sphero Mini Robot Ball 23 

Social Robot (SoRo) 13 

Code.org 2, 6 

mBot, Arduino robot car 18 

 

Βασικό μέλημα της συγκεκριμένης ταξινόμησης είναι να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας στην επιλογή του κατάλληλου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος  για τον σχεδιασμό και την οργάνωση διδακτικών 

προγραμματιστικών δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια της 

υπολογιστικής σκέψης σε παιδιά προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας. Ακολουθεί η 
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κατάταξη των προγραμματιστικών περιβαλλόντων σύμφωνα με το σύστημα 

κατηγοριοποίησης των Fessakis et al. (2019). 

1.4.1. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Logo 

Τα συγκεκριμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα βασίζονται στη πρώτη γλώσσα 

προγραμματισμού που δημιουργήθηκε για παιδιά από τον Papert (1980), τη Logo. 

Ειδικότερα, με το περιβάλλον προγραμματισμού Logo τα παιδιά έρχονταν σε επαφή 

με τον προγραμματισμό δίνοντας οδηγίες ώστε να κινηθεί μία χελώνα στην οθόνη του 

υπολογιστή. Έως και σήμερα, συνεχίζουν να υφίστανται και να αποτελούν έμπνευση 

για την κατασκευή νέων συστημάτων όπως παρατίθενται παρακάτω σε 

υποκατηγορίες (Fessakis et al., 2019). 

Περιπλανητές - Roamers 

Bee-Bot: To Bee-Bot (Εικόνα 3) είναι ένα επιδαπέδιο προγραμματιζόμενο ρομπότ με 

τη μορφή μέλισσας. Το Bee-Bot δέχεται πάνω από 40 εντολές από τα κουμπιά που 

βρίσκονται στο πάνω μέρος του. Περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα πλοήγησης 

(μπροστά, πίσω, αριστερή στροφή 90
ο
 , δεξιά στροφή 90

ο
 ), ένα κουμπί έναρξης 

(GO), ένα κουμπί καθαρισμού μνήμης (CLEAR) και ένα κουμπί παύσης (PAUSE), 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Με το πλήκτρο έναρξης GO γίνεται η εκτέλεση των 

εντολών ενώ με το πλήκτρο παύσης PAUSE διακόπτεται η εκτέλεσή τους. Το κουμπί 

CLEAR σβήνει ότι έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του Bee-Bot. Σε περίπτωση που δεν 

γίνει χρήση του συγκεκριμένου πλήκτρου, τότε στη μνήμη του Bee-Bot εισάγονται 

νέες οδηγίες που προσθέτονται στις ήδη αποθηκευμένες. Τα μάτια της μελισσούλας 

Bee-Bot  αναβοσβήνουν κάθε φορά που ολοκληρώνει κάποια εντολή, ενώ ακούγεται 

ήχος μόλις ολοκληρώσει όλες τις εντολές. Δεν εμπλέκεται υπολογιστής κατά την 

ενασχόληση με το ρομπότ Bee-Bot (Angeli & Valanides, 2020).                             

 

Εικόνα 3: Το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Bee-Bot 
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Blue-Bot: Το Blue-Bot είναι ένα επιδαπέδιο ρομπότ το οποίο χρησιμοποιείται όπως 

το Bee-Bot προγραμματίζοντάς το με τα κουμπιά που βρίσκονται στο πάνω μέρος του 

(Εικόνα 4). Μπορεί να αποθηκεύσει το πολύ 200 εντολές. Όταν πατηθεί το πλήκτρο 

GO, το Blue-Bot θα εκτελέσει όλη την ακολουθία εντολών που έχει αποθηκεύσει με 

μια μικρή παύση μεταξύ κάθε εντολής. Κάθε αποθηκευμένη εντολή μετακινεί το 

επιδαπέδιο ρομπότ κατά 15εκ. προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το Blue-Bot έχει 

διαφανές κέλυφος για να μπορούν τα παιδιά να έχουν οπτική επαφή με το εσωτερικό 

του. Με το πέρας της εκτέλεσης των εντολών, το Blue-Bot θα σταματήσει και ένα 

ηχητικό εφέ θα σημάνει το τέλος. Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης και 

απενεργοποίησης του ήχου χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στην κάτω πλευρά. Το 

Blue-Bot μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με φορητές συσκευές και υπολογιστή. Με 

αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, κάνοντας χρήση της δωρεάν 

εφαρμογής, σε εξ αποστάσεως προγραμματιστικές εμπειρίες. 

 

Εικόνα 4: Το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Blue-Bot 

Colby robotic mouse: είναι ένα μικρό ρομπότ δαπέδου με τη μορφή ενός ποντικιού. 

Ο τρόπος λειτουργίας του είναι συναφής με εκείνο του Bee-bot και του Blue-Bot. 

Περιλαμβάνει χρωματιστά κουμπιά πλοήγησης σε σχήμα βέλους, πλήκτρο διαγραφής 

των αποθηκευμένων εντολών και  πλήκτρο εκκίνησης για την εκτέλεση των εντολών 

(Εικόνα 5). Έχει 2 ταχύτητες και ενσωματώνει ηχητικές ενδείξεις. Η ενασχόληση με 

το συγκεκριμένο ρομπότ παρέχει διασκεδαστικές ευκαιρίες εκμάθησης 

προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνοδεύεται από επιπρόσθετα 

βοηθήματα όπως τετράγωνα σχήματα τα οποία ενώνονται σχηματίζοντας ένα πλέγμα. 

Πάνω στο πλέγμα είναι εφικτό να προστεθούν τοίχοι και τούνελ σε διαφορετικά μέρη 

δημιουργώντας έναν λαβύρινθο. Τα 2 επίπεδα ταχύτητας καθιστούν κατάλληλη τη 

χρήση του τόσο στο πλέγμα όσο και στο δάπεδο ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. 
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Εικόνα 5: Robot mouse Colby 

Code-a-pillar: είναι ένα προγραμματιζόμενο παιχνίδι που έχει το σχήμα μιας 

κάμπιας. Αποτελείται από μία μηχανοκίνητη κεφαλή και 8 επανασυνδεόμενα 

τμήματα για πολλαπλούς συνδυασμούς: τρία τμήματα για κίνηση προς τα εμπρός, 

δύο για στροφή δεξιά 90
ο
 άλλα δύο για στροφή αριστερά 90

ο
 και ένα τμήμα για 

ηχητικές ενδείξεις δράσης (Εικόνα 6). Κάθε τμήμα αποσπάται και επανασυνδέεται. 

Κάθε φορά που τα τμήματα συνδέονται με διαφορετικό τρόπο, η ακολουθία των 

οδηγιών που προκύπτει παρουσιάζει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το Code-a-

pillar (Clarke-Midura, Kozlowski, Shumway & Lee, 2021). Κάθε τμήμα φωτίζεται 

καθώς εκτελείται η δράση αλλά και κάθε φορά που δημιουργείται νέος συνδυασμός 

για να καταστεί σαφής η  επιτυχής σύνδεση μεταξύ των τμημάτων. Το μηχανοκίνητο 

τμήμα κεφαλής διαθέτει φώτα, διασκεδαστικούς ήχους και μάτια που αναβοσβήνουν 

για να «ζωντανέψει» το Code-a-pillar. Αν κατά την εκτέλεση της διαδρομής υπάρξει 

κάποιο εμπόδιο, το συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο παιχνίδι σταματά και συνεχίζει 

εάν πατηθεί η μηχανοκίνητη κεφαλή. 

 

Εικόνα 6: Code-a-pillar 
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Λογισμικοί περιπλανητές (Software roamers) 

Ladybug Leaf & Ladybug mazes: Το Ladybug Leaf & Ladybug mazes είναι δύο 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα τα οποία διατίθενται από το National Library of 

Virtual Manipulatives του Πανεπιστημίου της UTAH των Η.Π.Α. με ελεύθερη 

πρόσβαση. Στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα οι εντολές έχουν την μορφή εικονικών 

πλακιδίων και περιλαμβάνουν: κίνηση προς τα εμπρός, κίνηση προς τα πίσω, 

αριστερή στροφή 45
ο
 ή 90

ο
 και δεξιά στροφή 45

ο
 ή 90

ο
. Βασίζονται στη γλώσσα 

προγραμματισμού Logo. Το πρόγραμμα εμφανίζεται ως μία ακολουθία πλακιδίων-

εντολών στο αριστερό κάτω μέρος της οθόνης. Υπάρχει δυνατότητα προσθαφαίρεσης 

πλακιδίων και δυνατότητα εκτέλεσης μία συγκεκριμένης εντολής ή ολόκληρου του 

αλγόριθμου. Με την εκτέλεση του προγράμματος η πασχαλίτσα κινείται αφήνοντας 

ταυτόχρονα ίχνη που υποδεικνύουν την ολοκλήρωση κάθε εντολής (Fessakis et al., 

2013). 

 

1.4.2. Περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού 

Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός των οπτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού στη 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, πρόκειται για  λογισμικά που επιτρέπουν σε έναν χρήστη να 

δημιουργεί προγράμματα συνδέοντας κατάλληλα πλακίδια κώδικα (Cheng, 2019). Τα 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν ψηφιακά 

πλακίδια για να αναπαραστήσουν τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι γλώσσες 

προγραμματισμού τα οποία δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων δομών για 

τη δημιουργία προγραμμάτων (Fessakis et al., 2019). Η επιλογή των κατάλληλων 

ψηφιακών πλακιδίων γίνεται από τους χρήστες με την ενέργεια της μεταφοράς και 

απόθεσης. Κάθε πλακίδιο φέρει μία εντολή (Cheng, 2019). Ορισμένα οπτικά 

περιβάλλοντα προγραμματισμού παρέχουν οπτικές ενδείξεις για να βοηθήσουν τους 

χρήστες να κατανοήσουν τη λειτουργία των πλακιδίων (Lye & Koh, 2014). 

ScratchJr: Το ScratchJr είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον όπου δίνεται η 

δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών να έρθουν σε επαφή με θεμελιώδεις έννοιες 

προγραμματισμού μέσω της δημιουργίας παιχνιδιών και διαδραστικών ιστοριών. Το 

ScratchJr αναπτύχθηκε σε συνεργασία της ερευνητικής ομάδας DevTech του 

Πανεπιστημίου Tufts και του MIT Lifelong Kindergarten Group. Περιλαμβάνει στην 

κεντρική οθόνη μία θεατρική σκηνή στην οποία οι χρήστες δημιουργούν αντικείμενα 
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και έξι κατηγορίες εντολών: κίτρινα πλακίδια έναρξης, μπλε πλακίδια κίνησης, μωβ 

πλακίδια εμφάνισης, πράσινα πλακίδια ήχου, πορτοκαλί πλακίδια ελέγχου ροής, 

κόκκινα πλακίδια τέλους (Εικόνα 7). Μεταξύ των αντικειμένων δύναται να υπάρξει 

διάδραση κάνοντας χρήση των πλακιδίων προγραμματισμού. Τα προγραμματιστικά 

πλακίδια επιλέγονται και μεταφέρονται στην προγραμματιστική περιοχή στην οποία 

ενεργοποιούνται. Η σύνδεση μεταξύ των πλακιδίων δημιουργεί προγράμματα τα 

οποία εκτελούνται ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά (Bers, 2018). 

 

Εικόνα 7: Στιγμιότυπο του ScratchJr 

Daisy the Dinosaur: H εφαρμογή Daisy the Dinosaur είναι μία δωρεάν ψηφιακή 

εφαρμογή σχεδιασμένη για να διδάξει βασικές έννοιες προγραμματισμού. Η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της εφαρμογής γίνεται μέσω της ενέργειας της 

μεταφορά και της απόθεσης (drag and drop). Στόχος της είναι τα παιδιά να 

αντιληφθούν τις έννοιες της αλληλουχίας (sequence), του βρόγχου (loops) και της 

συνθήκης (conditional). Είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα iOS. Επιλέγοντας 

τη λειτουργία “challenge mode” η Daisy καλείται να ολοκληρώσει δοκιμασίες 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. Για παράδειγμα, στην πρώτη δοκιμασία ζητείται από τη 

Daisy να μετακινηθεί προς ένα αστέρι το οποίο βρίσκεται λίγα εκατοστά πιο μακριά 

από εκείνη (Εικόνα 8). Ο χρήστης θα πρέπει να σύρει από την αριστερή πλευρά της 

οθόνης το πλακίδιο με την εντολή «μετακίνηση» και να το αποθέσει σε ένα πλαίσιο 

που αποτελεί μία προγραμματιστική περιοχή (Pila et al., 2019). 
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Εικόνα 8: Στιγμιότυπο του Daisy the Dinosaur 

Code.org: Το Code.org είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την 

επέκταση της πρόσβασης όλο και περισσότερων σχολείων στην επιστήμη των 

υπολογιστών και στην αύξηση της συμμετοχής ευαίσθητων πληθυσμών. Πρόκειται 

για μία πλατφόρμα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα η οποία διαθέτει 

εκπαιδευτικά σενάρια που απευθύνονται σε όλες τις μαθητικές ηλικιακές ομάδες 

παρέχοντας, παράλληλα, και  εξατομικευμένη ανατροφοδότηση. Περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που προωθούν την υπολογιστική σκέψη μέσω της εκμάθησης 

προγραμματισμού τόσο με τη χρήση υπολογιστή όσο και χωρίς. Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού γίνεται σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα που υιοθετούν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του οπτικού προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας πλακίδια 

για να αναπαραστήσουν τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι γλώσσες 

προγραμματισμού (Arfé, Vardanega, Montuori & Lavanga, 2019). 

 

1.4.3. Εμπορικά περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματισμού για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα εκείνα που 

δεν παρουσιάζουν κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά, η πρόσβαση στη μαθησιακή 

διαδικασία δε γίνεται επί ίσοις όροις και αποτελούν εμπορικά προϊόντα (Fessakis et 

al., 2019) 

Kodable: Το Kodable είναι μία ψηφιακή εφαρμογή για παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών 

με κύριο σκοπό την εκμάθηση προγραμματισμού. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το 
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περιβάλλον της εφαρμογής με την ενέργεια της μεταφορά και απόθεσης και 

χρησιμοποιώντας κατευθυντήρια βέλη για εντολές. Τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν τα 

κατάλληλα βέλη ώστε να βοηθήσουν τον ήρωα του παιχνιδιού να διασχίσει έναν 

λαβύρινθο και να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Η εφαρμογή περιέχει πάνω από 70 

σχέδια μαθήματος για εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, παρέχει και ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα σπουδών το οποίο εστιάζει στην εκμάθηση βασικών εννοιών 

προγραμματισμού στα παιδιά μικρής ηλικίας ενώ για τα μεγαλύτερα  παιδιά  

προβλέπεται η δημιουργία και το γράψιμο του δικού τους κώδικα (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9: Στιγμιότυπο του Kodable 

 

1.4.4. Φυσικά υπολογιστικά περιβάλλοντα 

Τα φυσικά υπολογιστικά περιβάλλοντα αναφέρονται σε ηλεκτρομηχανικά συστήματα 

που ρυθμίζονται από λογισμικά και ενσωματώνουν ρομποτικά εξαρτήματα όπως 

αισθητήρες, κινητήρες και διακόπτες (Fessakis et al., 2019). 

Περιβάλλοντα εκπαιδευτικής ρομποτικής 

KIBO robotics kit: Το KIBO robotic kit απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-7 ετών και 

προσφέρει ευκαιρίες εμπλοκής σε διασκεδαστικές δραστηριότητες προερχόμενες από 

τη μηχανική και τον προγραμματισμό, αφού δύναται το παιδί να δημιουργήσει και να 

προγραμματίσει το δικό του ρομπότ. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 

δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν ποικίλες πτυχές της τέχνης όπως της μουσικής 

και του χορού (Sullivan & Bers, 2018; Bers et al., 2019). Το KIBO robotic kit 
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περιλαμβάνει software και hardaware (Fig. ). Το software που διαθέτει αποτελείται 

από απτικό υλικό, συγκεκριμένα συνδεόμενα ξύλινα κυβάκια που έχουν πάνω τους 

ένα barcode, μία έγχρωμη εικόνα στην οποία αναπαριστάται ένα σύμβολο και 

κείμενο. Αναφορικά με το hardware, διαθέτει αισθητήρες, τροχούς, κινητήρες, 

σαρωτή. Το παιδί δημιουργεί μια ακολουθία οδηγιών (ένα πρόγραμμα) 

χρησιμοποιώντας τα ξύλινα κυβάκια και το KIBO διαβάζει τους γραμμικούς κώδικες 

με τον ενσωματωμένο σαρωτή. Δεν απαιτείται σύνδεση σε κάποια υπολογιστική 

συσκευή. Η αρχική εκδοχή του KIBO είχε την ονομασία KIWI (Εικόνα 10). Για τη 

λειτουργία του ήταν απαραίτητη η χρήση υπολογιστή και κάμερας. Με τη κάμερα 

γινόταν λήψη φωτογραφιών των ξύλινων μπλοκ προγραμματισμού και με τη βοήθεια 

ενός καλωδίου USB πραγματοποιούνταν η αποστολή του αλγόριθμου στο ρομπότ 

(Bers, 2018)    

 

Εικόνα 10: ρομποτικό κιτ KIBO 

LEGO Education WeDo: συνδυάζει τα δημοφιλή τουβλάκια LEGO με έναν κινητήρα, 

δύο αισθητήρες και ένα hub για την σύνδεση των αισθητήρων και των κινητήρων με 

τον υπολογιστή και το πρόγραμμα που τους ελέγχει (Εικόνα 11). Τα μοντέλα που 

δημιουργούνται με τα τουβλάκια LEGO μπορούν να προγραμματιστούν 

χρησιμοποιώντας υπολογιστή (Η/Υ ή φορητό υπολογιστή) ή tablet στο οποίο έχει 

εγκατασταθεί  το λογισμικό LEGO WeDo 2.0. Το λογισμικό WeDo 2.0 είναι μία 

πλατφόρμα βασισμένη σε τεχνικές οπτικού προγραμματισμού και δίνει τη 

δυνατότητα κωδικοποίησης με τη λειτουργία drag and drop (Çakır et al., 2021). 
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Εικόνα 11: LEGO Education WeDo 2.0 

Ozobot: είναι ένα μικρό ρομπότ που διδάσκει στα παιδιά προγραμματισμό. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και πάνω. Το Ozobot διαθέτει ηχείο, 

αισθητήρα εγγύτητας και δυνατότητες σύνδεσης μέσω bluetooth (Εικόνα 12). Ο 

αισθητήρας εγγύτητας συνδέεται με το σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης και τον 

βοηθά να αποφεύγει εμπόδια καθώς κινείται. Το Ozobot μπορεί να αναγνωρίσει 

γραμμές, χρώματα και κωδικούς τόσο σε ψηφιακές επιφάνειες, όπως ένα iPad, όσο 

και σε φυσικές επιφάνειες, όπως χαρτί. Προσφέρει δύο τρόπους κωδικοποίησης. 

Χρησιμοποιεί αισθητήρες για να ακολουθεί γραμμές και να διαβάζει τους κωδικούς 

χρωμάτων που δημιουργεί ο χρήστης με μαρκαδόρους ή και με αυτοκόλλητα. 

Μπορεί, όμως, να προγραμματιστεί και με το λογισμικό του, το OzoBlockly. Με το 

OzoBlockly, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς τύπους μπλοκ – ξεκινώντας από απλές και προχωρώντας σε πιο 

σύνθετες δομές κωδικοποίησης. 
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Εικόνα 12: Ozobot  

The Dash & Dot robot: Ο Dash της Wonder Workshop's είναι ένα 

προγραμματιζόμενο ρομπότ. Ο Dot είναι ο βοηθός του (Εικόνα 13). Οι δύο τροχοί 

του σώματός του δίνουν τη δυνατότητα να τρέχει και να περιστρέφεται. Το "κεφάλι" 

του Dash είναι πλήρως κινητό. Ο χρήστης μπορεί να το χειριστεί με δύο τρόπους, είτε 

ασύρματα, μέσω σύνδεσης Bluetooth, είτε χειροκίνητα. Αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον με ενσωματωμένους αισθητήρες. Περιλαμβάνει αισθητήρες θέσης, 

αισθητήρα εγγύτητας, μικρόφωνα, γυροσκόπιο, φώτα LED. Ανταποκρίνεται σε 

φωνητικά μηνύματα ή εντολές που βασίζονται σε εφαρμογές μιας φορητής συσκευής. 

Παράλληλα, μπορεί να ηχογραφήσει τη φωνή του χρήστη και περιλαμβάνει 

εφαρμογές που επιτρέπουν τόσο τον χειρισμό και τον προγραμματισμό του Dash όσο 

και τον σχεδιασμό νέων συμπεριφορών. 

 

Εικόνα 13: το ρομπότ Dash & Dot  

mBot, Arduino robot car: είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ της Makeblock. Δεν 

παραδίδεται συναρμολογημένο αλλά παρέχονται οδηγίες συναρμολόγησής του με τη 

χρήση ενός κατσαβιδιού (Εικόνα 14). Η διαδικασία κατασκευής παρέχει μια ευκαιρία 

ώστε να μυηθούν τα παιδιά στα βασικά των ρομποτικών μηχανημάτων και των 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Ενσωματώνει τρεις τρόπους λειτουργίας: λειτουργία 

αποφυγής εμποδίων, λειτουργία με τηλεχειριστήριο υπερύθρων και λειτουργία 

ακολουθίας γραμμής. Το χρώμα του LED στην κύρια πλακέτα υποδεικνύει σε ποια 

κατάσταση λειτουργίας βρίσκεται. Για προγραμματιστικές ευκαιρίες το mBot 

συνδέεται με υπολογιστή ή με κάποια έξυπνη φορητή συσκευή μέσω bluetooth. Ο 
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προγραμματισμός του mBot γίνεται με τη χρήση εφαρμογής με χαρακτηριστικά 

οπτικού προγραμματισμού. 

 

Εικόνα 14:  mBot, Arduino robot car 

Turtle Robot: είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ σε μορφή χελώνας (Εικόνα 14). 

Το ρομπότ βρίσκει το δρόμο του προς τον στόχο, καθώς η κωδικοποίηση υλοποιείται 

μέσω ενός αισθητήρα χρώματος με τη χρήση 24 διαφορετικών καρτών. Οι κάρτες 

αποτελούν το software του ρομπότ. Καθεμιά από τις κάρτες αυτές δίνει οδηγίες για 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, αφού καθοριστεί η διαδρομή-στόχος, 

επιλέγονται οι κάρτες που θα υλοποιήσουν τη διαδρομή και τοποθετούνται με τη 

σωστή σειρά. Γίνεται εισαγωγή των καρτών στον ρομπότ τοποθετώντας τις κάρτες με 

τη σειρά κάτω από το κεφάλι της χελώνας-ρομπότ όπου βρίσκεται ο αισθητήρας 

χρώματος. Αφού εισαχθούν όλες οι κάρτες γίνεται εκκίνηση του ρομπότ για να 

εκτελέσει τη διαδρομή (Εικόνα 15). Επιπροσθέτως δύναται να γίνει προγραμματισμός 

της χελώνας-ρομπότ ακολουθώντας τη διαδρομή κατά μήκος της μαύρης γραμμής 

μέσα από πέντε χρωματικούς κωδικούς. Δεν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Ωστόσο, είναι εφικτή η σύνδεσή του μέσω bluetooth. 



 

36 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Εικόνα 15: Turtle Robot 

Cubetto: είναι ένα ρομποτικό εργαλείο που δεν συνδέεται με υπολογιστή ή με κάποια 

άλλη υπολογιστική φορητή συσκευή (Εικόνα 16). Περιλαμβάνει το ρομπότ Cubetto, 

ένα προγραμματιστικό ταμπλό πάνω στο οποίο βρίσκεται το κουμπί εκκίνησης και η 

γραμμή συνάρτησης, 16 πλακίδια διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων που δίνουν 

διαφορετικές εντολές (4 πλακίδια κίνησης προς τα εμπρός, 4 πλακίδια αριστερής 

στροφής 90
ο
 , 4 πλακίδια δεξιάς στροφής 90

ο
 και 4 πλακίδια λειτουργίας) και έναν 

τετραγωνισμένο τάπητα World Map. Για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ο χρήστης 

τοποθετεί τα πλακίδια σε μία σειρά πάνω στο ταμπλό και πατώντας το πλήκτρο 

εκκίνησης το Cubetto εκτελεί την ακολουθία των εντολών. Εάν ένα σύνολο οδηγιών 

χρειαστεί να εκτελεστεί παραπάνω από μία φορά τότε τοποθετείται η ακολουθία των 

οδηγιών αυτών στη γραμμή συνάρτηση. Κάνοντας χρήση του μπλε πλακιδίου γίνεται, 

κάθε φορά, ανάκληση του αλγορίθμου που έχει οριστεί στη γραμμή συνάρτησης. 
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Εικόνα 16: Cubetto 

Sphero mini: Πρόκειται για ένα μικρό σφαιρικό ρομπότ το οποίο είναι εξοπλισμένο 

με γυροσκόπιο, αισθητήρες επιτάχυνσης, φώτα LED και motor encoders. 

Συνοδεύεται από 6 μικροσκοπικές κορίνες και 3 κώνους κυκλοφορίας (Εικόνα 17). 

Έχει ενσωματωμένο bluetooth για να συνδεθεί με έξυπνες φορητές συσκευές. Μέσω 

των εφαρμογών Sphero τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες εκμάθησης κώδικα 

σχεδιάζοντας μια διαδρομή στην εφαρμογή για να ακολουθήσει το ρομπότ τους. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία οδήγησης (drive mode) στο Sphero Edu app ο χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει τον κώδικα στην προγραμματιστική περιοχή της εφαρμογής 

εκτελώντας την ενέργεια drag and drop.  

 

Εικόνα 17: Sphero Mini Robot Ball 

Social Robot (SoRo) toolkit (Εικόνα 18) επιτρέπει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

να πειραματιστούν με υπολογιστικές έννοιες ενώ διδάσκουν σε ένα κοινωνικό ρομπότ 

νέους κανόνες. Το σετ παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων μέσω της αφήγησης που ενσωματώνει διαπροσωπικές και 

υπολογιστικές έννοιες. Ο Soro αξιοποιεί το φυσικό ενδιαφέρον των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας για την κοινωνική αλληλεπίδραση για να τα εξοικειώσει με νέες 

έννοιες. Η διεπαφή προγραμματισμού αποτελείται από πολύχρωμα 

επαναχρησιμοποιήσιμα αυτοκόλλητα βινυλίου. Τα παιδιά διδάσκονται πώς να 

δημιουργούν κανόνες που θα κάνουν το ρομπότ να κάνει νέα πράγματα. Τα παιδιά 

δείχνουν νέους κανόνες στο ρομπότ, ενώ ο πειραματιστής τηλεχειρίζεται τους 
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κανόνες σε ένα tablet, επιτρέποντας στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν αργότερα με το 

ρομπότ και να δοκιμάσουν τον νέο κανόνα. 

 

Εικόνα 18: Social Robot (SoRo)  

   1.4.5. Διάφορες «αποσυνδεδεμένες» από τον υπολογιστή εφαρμογές και 

περιβάλλοντα. 

Σε αυτή την κατηγορία η καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης πραγματοποιείται 

μέσα από διδακτικές καταστάσεις χωρίς τη χρήση υπολογιστή, δραστηριότητες που 

έχουν σχεδιασθεί από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιτραπέζια παιχνίδια και 

εφαρμογές κωδικοποίησης (Fessakis et al., 2019). Η συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση δεν αποκάλυψε εμπειρικές μελέτες που να αντιστοιχούν σε αυτή την 

κατηγορία. 

 

1.5. Η καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική 

εκπαίδευση με τη χρήση του ScratchJr 

Η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων περιβαλλόντων προγραμματισμού είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ενσωμάτωση δεξιοτήτων ΥΣ και κωδικοποίησης 

στην προσχολική εκπαίδευση (Macrides et al., 2021). Η συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι τα κατάλληλα αναπτυξιακά 

περιβάλλοντα προγραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσχολική 

εκπαίδευση. Το ScratchJr είναι ένα πολύ γνωστό περιβάλλον προγραμματισμού για 

την ανάπτυξη βασικών εννοιών ΥΣ και κωδικοποίησης και χρησιμοποιήθηκε σε επτά 

από τις μελέτες που εξετάστηκαν με θετικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 19. 
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Εικόνα 19: Δημοφιλή περιβάλλοντα προγραμματισμού που προέκυψαν από τη 

συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Πρόσφατες έρευνες έχουν καταλήξει στο ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν 

να αναπτύξουν την ΥΣ χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον ScratchJr. 

Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε  6 εμπειρικές μελέτες από τις 

οποίες εξήχθη το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ScratchJr βοήθησε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας να κατανοήσουν βασικές έννοιες της ΥΣ και να εξασκήσουν δεξιότητες 

κωδικοποίησης στα πλαίσια μίας επίσημης τάξης νηπιαγωγείου (Strawhacker et al., 

2019; Strawhacker et al., 2018; Falloon, 2016; Papadakis et al., 2016; Portelance et 

al., 2016; Flannery et al., 2013). Οι 4 από τις 6 έρευνες έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α., 1 

έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Νέα Ζηλανδία, και 1 υλοποιήθηκε στην Ελλάδα. 

Από τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών προκύπτει ότι τα παιδιά ηλικίας 4 έως 7 

ετών μπορούν να κατακτήσουν επιτυχώς βασικές έννοιες προγραμματισμού μέσα από 

προγράμματα παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο των Flannery et al. (2013) 

στοχεύει να δείξει πώς δίνοντας στα μικρά παιδιά ένα αναπτυξιακά κατάλληλο  

προγραμματιστικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει στο να αποκομίσουν ουσιαστικά 

οφέλη από τον προγραμματισμό. Η έρευνα των Papadakis et al. (2016) διερεύνησε 

την επίδραση της χρήσης του ScratchJr στη διδασκαλία βασικών εννοιών 

προγραμματισμού και γενικότερα στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στην 

προσχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, μετρήθηκε η κατανόηση ενός 

μεμονωμένου ψηφιακού πλακιδίου, ο μετασχηματισμός τους σε λειτουργικά 

προγράμματα, η παραγωγή ενός σύνθετου έργου και η αναγνώριση των πλακιδίων 

7 

1 2 2 1 

7 

1 1 

6 
5 
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που συνθέτουν ένα ψηφιακό έργο ScratchJr.  Οι Strawhacker et al. (2018), εκτός από 

τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από μία παρέμβαση που σκοπό έχει 

την καλλιέργεια βασικών εννοιών προγραμματισμού, μελέτησαν και τη σχέση τους 

με το στυλ διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού. Επιπλέον, διερευνήθηκαν ποια 

προγραμματιστικά πλακίδια επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα μικρά παιδιά κατά τη 

διάρκεια δημιουργίας των δικών τους έργων με το ScratchJr (Portelance et al., 2016)  

ενώ στη μελέτη τους οι Strawhacker et al. (2019) ενδιαφέρθηκαν για το ποιους τομείς 

μάθησης εξασκούν τα παιδιά όταν ασχολούνται με τον προγραμματισμό 

χρησιμοποιώντας το ScratchJr και για τα είδη λαθών που έκαναν τα παιδιά κατά την 

αξιολόγησή των γνώσεων κωδικοποίησης, καθώς τα λάθη υποδηλώνουν τα είδη 

λογικών συνδέσεων που προσπαθούσαν να κάνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

κατά την διάρκεια της ενασχόλησής τους με την ολοκλήρωση του εργαλείου 

αξιολόγησης. Τέλος, εξετάστηκαν οι δεξιότητες γενικής σκέψης που εφαρμόζουν τα 

παιδιά κατά την ενασχόλησή τους με την εκμάθηση κώδικα (Falloon, 2016).  

Στην πλειοψηφία των ανασκοπημένων ερευνών το ηλικιακό εύρος των 

συμμετεχόντων κυμαίνεται από τα 5 έως τα 7 έτη, δηλαδή  περιλαμβάνει παιδιά 

προσχολικής ηλικίας αλλά και  παιδιά των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού. Εξ’ 

ολοκλήρου παιδιά προσχολικής ηλικίας, δηλαδή παιδιά 4-6 ετών, συμμετέχουν στην 

έρευνα των Papadakis et al. (2016). Στην μελέτη της Falloon (2016) το δείγμα 

περιλαμβάνει παιδιά ηλικία 5-6 ετών. Σε όλες τις έρευνες η παρέμβαση υλοποιήθηκε 

στα πλαίσια μίας φυσικής τάξης εκτός εκείνης των Flannery et al. (2013) που μέρος 

της πρώτης φάσης  πραγματοποιήθηκε ως καλοκαιρινό πρόγραμμα. Αναφορικά με το 

σχεδιασμό των ερευνών , 4 μελέτες ακολούθησαν ένα συνδυασμό ποιοτικής και 

ποσοτικής προσέγγιση για την ανάλυση των δεδομένων τους (Strawhacker et al., 

2019; Strawhacker et al., 2018· Falloon, 2016; Papadakis et al., 2016), ένας οιωνεί 

πειραματικός σχεδιασμός έγινε από τους Portelance et al. (2016) ενώ στην έρευνα 

των Flannery et al. (2013) πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη με παρατήρηση αφού 

διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της ψηφιακής εφαρμογής ScratchJr, η 

οποία επίσημα κυκλοφόρησε το 2014 για το ipad της Apple.  Στην πλειοψηφία των 

ερευνών οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ασχοληθούν με δραστηριότητες 

προερχόμενες από το πρόγραμμα σπουδών «Animated Genres» σχεδιασμένο από την 

ερευνητική ομάδα DevTech (Portelance et al., 2016) ενώ η Falloon (2016) διερεύνησε 

τη χρήση του ScratchJr σε θέμα για τη διδασκαλία βασικών σχημάτων.  
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, σε όλες τις έρευνες τα παιδιά 

οδηγήθηκαν στην εκμάθηση των λειτουργιών και των εντολών της ψηφιακής 

εφαρμογής ScratchJr και κατανόησαν σε υψηλό βαθμό την έννοια της αλληλουχίας. 

Για την Bers (2021), η αλληλουχία αποτελεί μια πολύ σημαντική ικανότητα για την 

προσχολική ηλικία και θεμελιώδη λίθο της διαδικασίας σχεδιασμού, που αναφέρεται 

στην τοποθέτηση αντικειμένων ή ενεργειών στην σωστή σειρά για την επίτευξη ενός 

στόχου. Στην έρευνα των Strawhacker et al. (2018) ανέπτυξαν παράλληλα και 

δεξιότητες που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την διόρθωση λαθών στον κώδικα, 

την ερμηνεία των συμβόλων και τον στοχευμένο προγραμματισμό. Οι ερευνητές 

παρατήρησαν επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών 

διαφορετικών τάξεων. Όσο μεγαλύτερη ηλικία είχαν οι συμμετέχοντες τόσο 

μεγαλύτερη ήταν και η βελτίωση της επίδοσης. Σε ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και 

τα ευρήματα της έρευνας των Strawhacker et al. (2019) στην οποία τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας παρουσίασαν δυσκολίες ως προς την κατανόηση των ψηφιακών 

πλακιδίων ελέγχου ροής και στη διαχείριση περισσότερων του ενός χαρακτήρων 

(Papadakis et al., 2016). Παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας βρήκαν τις έννοιες αυτές 

περισσότερο προσιτές και εστίασαν στην ενασχόλησή τους με πιο σύνθετες 

διεργασίες. Ωστόσο, κανένα παιδί δεν έδειξε πλήρη έλλειψη κατανόησης σχετικά με 

τις πιο θεμελιώδεις έννοιες προγραμματισμού μετά την παρέμβαση. Στην ίδια 

κατεύθυνση και η έρευνα των Portelance et al. (2016) όπου, μετά την ανάλυση των 

δεδομένων, οι ερευνητές διαπίστωσαν διαφορές μεταξύ της επίδοσης . Ειδικότερα, 

βρέθηκε ότι οι μαθητές της δεύτερης τάξης χρησιμοποίησαν σημαντικά λιγότερα 

πλακίδια τέλους και έναρξης σε σχέση με τα παιδιά του νηπιαγωγείου ενώ 

χρησιμοποίησαν περισσότερα πλακίδια ελέγχου ροής από τους  μικρότερους μαθητές 

καθώς τα συγκεκριμένα ψηφιακά πλακίδια αναγνωρίστηκαν ως δύσκολο να 

κατανοηθούν. Παρόλα αυτά, η έρευνα έδειξε ότι όλα τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη 

προτίμηση ως προς τη χρήση των πλακιδίων κίνησης. Τα παιδιά επέδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και ευχαρίστηση κατά την διάρκεια ενασχόλησής τους με τις 

προγραμματιστικές δραστηριότητες καθιστώντας το ScratchJr ιδιαίτερα ελκυστικό 

(Papadakis et al., 2016; Flannery et al., 2013). Δεν υιοθετήθηκε μία παθητική στάση 

από τα παιδιά κατά την εμπλοκή τους με τις νέες αυτές μαθησιακές εμπειρίες. 

Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες  υπήρξαν ενεργοί επιλυτές προβλημάτων (Papadakis et 

al., 2016; Flannery et al., 2013) εύρημα που ταυτίζεται με τη μελέτη της Falloon 

(2016) σύμφωνα με την οποία ανώτερες μορφές σκέψης εξασκούνται, στην 
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προσχολική εκπαίδευση, κατά τη διαδικασία εμπλοκής σε δραστηριότητες εκμάθησης 

κώδικα. 

Περιορισμοί που έχουν προκύψει από τις προαναφερθείσες ανασκοπημένες έρευνες 

καθιστούν απαραίτητη την εν λόγω έρευνα. Στις περισσότερες μελέτες, τις οποίες 

συνυπογράφει η Bers, το δείγμα, που συμμετείχε στις παρεμβάσεις των ερευνών, δεν 

περιελάμβανε μόνο παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και μεγαλύτερα παιδιά ενώ 

στης Falloon (2016) το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων ήταν από 5 έως 6 ετών.  

Το εμβρυικό στάδιο στο οποίο βρισκόταν ο σχεδιασμός της ψηφιακής εφαρμογής 

ScratchJr κατά τη εκπόνηση της μελέτης των Flannery et al. (2013) και οι 

δυσλειτουργίες που προέκυψαν από το ίδιο το προγραμματιστικό περιβάλλον κατά 

την υλοποίηση της έρευνας των Portelance et al., 2016 υποδεικνύουν την 

αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας. Επιπροσθέτως, τα μεγάλα 

χρονικά διαστήματα που διήρκησαν οι παρεμβάσεις σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς με διαφορετική διδακτική προσέγγιση ο 

καθένας καθώς δεν ήταν εφικτό ο ίδιος ερευνητής να διδάξει κάθε τμήμα και τάξη 

αποτέλεσαν περιοριστικούς παράγοντες. Επιπλέον η ελευθερία που δόθηκε στους 

εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν ο καθένας με το δικό του τρόπο για καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα στις παρεμβάσεις  είχε ως αποτέλεσμα να βιώσουν την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων με διαφορετικό τρόπο και επηρέασε τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων (Strawhacker et al., 2018; Papadakis et al., 2016; 

Portelance et al., 2016). 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσει αν το προγραμματιστικό 

περιβάλλον ScratchJr μπορεί να καλλιεργήσει βασικές έννοιες προγραμματισμού σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), στα πλαίσια του ελληνικού νηπιαγωγείου, 

μέσα από μία διδακτική παρέμβαση, χρονικής διάρκειας 7 ημερών, που θα 

πραγματοποιηθεί από την ίδια την ερευνήτρια/εκπαιδευτικό μέσα στην επίσημη τάξη. 

Πρόκειται για ερώτημα που, όπως φαίνεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που προέκυψαν στο μεθοδολογικό πλαίσιο 

των ερευνών που ανασκοπήθηκαν, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς και γι’αυτό το λόγο 

κρίνεται αναγκαία η υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας. 

Για την προτεινόμενη έρευνα θα τεθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
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 Θα γίνει καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας (4-6 ετών) μέσω μιας βραχυπρόθεσμης εκπαιδευτικής παρέμβασης 

με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ScratchJr; 

 Ποιες ισχυρές ιδέες της υπολογιστικής σκέψης για την προσχολική ηλικία, 

θα αναπτύξουν τα παιδιά μέσω μιας βραχυπρόθεσμης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ScratchJr; 
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Μέρος 2ο: Μεθοδολογία 

 

2.1. Δείγμα 

Ο πληθυσμός από τον οποίο θα επιλεχθεί το δείγμα της προτεινόμενης 

έρευνας είναι  παιδιά προσχολικής ηλικίας, δηλαδή ηλικίας 4 έως 6 ετών, τα οποία 

φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη 

δημοτική κοινότητα Αρχανών. Για την επιλογή του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί 

δειγματοληψία μη πιθανοτήτων (ευκολίας). Επειδή η ερευνήτρια εργάζεται το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως νηπιαγωγός στο νηπιαγωγείο της 

προαναφερθείσας δημοτικής κοινότητας είναι δυνατή και εύκολη η πρόσβαση στο 

συγκεκριμένο δείγμα. Το δείγμα περιλαμβάνει 36 παιδιά (προνήπια/νήπια). Από τα 

36 παιδιά τα  είναι 18 αγόρια και τα  18 είναι κορίτσια. Τ δείγμα περιλαμβάνει 2 

τμήματα νηπιαγωγείου: το πρώτο και το δεύτερο τμήμα έχει από 18 παιδιά. Ωστόσο, 

στην έρευνα συμμετείχαν 15 αγόρια και 17 κορίτσια. Συγκεκριμένα, ένα προνήπιο 

αρνήθηκε να συμμετάσχει και δύο προνήπια και ένα νήπιο απουσίαζαν για λόγους 

υγείας την χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα.  

 

2.2. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της αγωγής» του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και είχε διάρκεια τρεις εβδομάδες. Για τη διεξαγωγή της παρούσης μελέτης 

χρησιμοποιήθηκε ένας ερευνητικός σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας και συγκεκριμένα 

ένας  οιωνεί πειραματικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει μία πειραματική ομάδα 

και μία ομάδα ελέγχου με προέλεγχο και μεταέλεγχο. Η παρέμβαση θα 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος μίας 

τυπικής τάξης νηπιαγωγείου. Το ένα τμήμα θα αποτελεί την πειραματική ομάδα, στην 

οποία θα ScratchJr, και το άλλο τμήμα την ομάδα ελέγχου, όπου θα πραγματοποιηθεί 

πανομοιότυπη παρέμβαση αλλά με «αποσυνδεδεμένες» (unplugged) από τον 

υπολογιστή δραστηριότητες. Καθώς η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει συλλογή 

δεδομένων από παιδιά, θα εφαρμοστούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της, οι 

κανόνες και οι αρχές που διέπουν τον κώδικα δεοντολογίας για την εκπαιδευτική 
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έρευνα με παιδιά. Ζητήθηκε γραπτή συγκατάθεση από τους γονείς και τους 

κηδεμόνες των παιδιών που πήραν μέρος στην έρευνα, αφού πρώτα τους δόθηκε 

αναλυτική περιγραφή του σκοπού και της διαδικασίας αυτής. Η ερευνήτρια θα 

εξασφαλίσει την ανωνυμία των συμμετεχόντων και θα διασφαλίσει την προστασία 

των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες-παιδιά ενημερώθηκαν 

για όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας με όρους που το παιδί μπορεί να κατανοήσει.  

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας έπρεπε να ζητηθεί το εργαλείο αξιολόγησης 

TechCheck (Relkin, Ruiter & Bers., 2020) το οποίο αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο 

αξιολόγησης της υπολογιστικής σκέψης που έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 5 έως 

9 ετών. Περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα 

στην οποία θα εφαρμοστεί. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το TechCheck-K, 

κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εμπεριέχει «αποσυνδεδεμένες» 

(unplugged) δοκιμασίες κωδικοποίησης που μοιάζουν με γρίφους, παρόμοιες με 

εκείνες που καλούνται να λύσουν τα παιδιά κατά την ενασχόλησή τους με 

δραστηριότητες κωδικοποίησης αλλά με χρήση κάποιου προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος. Ο όρος «αποσυνδεδεμένες» περιγράφει τις δραστηριότητες που δεν 

απαιτούν κάποια ηλεκτρονική τεχνολογία (Bell & Vahrenhold, 2018). Αποτελείται 

από 15 δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής που διερευνούν έξι τομείς της ΥΣ, όπως 

περιγράφονται από την Bers (2018) ως αναπτυξιακά κατάλληλοι για μικρά παιδιά: 

πέντε ερωτήσεις εξετάζουν την κατανόηση της έννοιας των αλγορίθμων και από 2 

ερωτήσεις που εξετάζουν αντίστοιχα την αρθρωτότητα, τις δομές ελέγχου, την 

αναπαράσταση, το υλικό/λογισμικό και την αποσφαλμάτωση. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να αναφερθεί ότι η Bers (2018) έχει συμπεριλάβει και την ισχυρή ιδέα της 

διαδικασίας σχεδιασμού ως κεντρική έννοια της ΥΣ. Επειδή, όμως, πρόκειται για μία 

συνεχής και ανοικτού τύπου διαδικασία δε θα μπορεί να αξιολογηθεί με τη χρήση 

ενός ερωτηματολογίου που εμπεριέχει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και δε θα 

συμπεριληφθεί στη παρούσα έρευνα (Relkin et al., 2020).  

Για να αποκτηθεί πρόσβαση στο συγκεκριμένο εργαλείο, έπρεπε να συμπληρωθεί μία 

φόρμα η όποια αποστέλλεται στην ερευνητική ομάδα DevTech ώστε να εξετάσει το 

αίτημα. Αφού εγκριθεί δίνεται πρόσβαση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του 

εργαλείου αξιολόγησης μέσω ενός κωδικού πρόσβασης που αποστέλλεται στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ερευνήτριας. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η 

διαδικασία εκπαίδευσης, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης σε μορφή 
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ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 

της πιστοποίησης αποστέλλεται εκ νέου ένας κωδικός πρόσβασης μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνοντας πρόσβαση στην καταβίβαση του εργαλείου 

αξιολόγησης για «αποσυνδεδεμένες» από τον υπολογιστή δραστηριότητες. Καθώς, το 

εν λόγω εργαλείο μέτρησης αξιολογεί δραστηριότητες χωρίς να απαιτείται γνώση 

κωδικοποίησης  ή χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας, δημιουργήθηκε από την 

ερευνήτρια ένα πανομοιότυπο ερωτηματολόγιο που αξιολογεί δραστηριότητες που 

εμπεριέχουν τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος ScratchJr. Εξαιτίας της 

ξενόγλωσσης απόδοσης των ερωτήσεων του εργαλείου αξιολόγησης, έγινε 

μετάφραση στα ελληνικά. Για τα 2 ερωτηματολόγια έγινε η πιλοτική εφαρμογή του 

σε 4 παιδιά του νηπιαγωγείου, 2 νήπια και 2 προνήπια, από το τρίτο τμήμα του 

νηπιαγωγείου, μέσω της δειγματοληψίας ευκολίας ώστε να διαπιστωθεί η 

λειτουργικότητά του. 

Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε ο προέλεγχος. Κάθε τμήμα χωρίστηκε σε ομάδες 

των 6 παιδιών ώστε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγια ανεπηρέαστα. Η 

ερευνήτρια/ νηπιαγωγός διαμόρφωσε κατάλληλα τον χώρο της τάξης για την 

απρόσκοπτη προβολή του ερωτηματολογίου στον πίνακα καθώς έγινε χρήση 

βιντεοπροβολέα. Η εκφώνηση της ερώτησης διαβαζόταν δύο φορές και δίδονταν ένα 

λεπτό για την απάντηση της. Εάν δεν γνώριζαν την απάντηση,  προτρέπονταν να 

μαντέψουν. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις δύο ομάδες. Ζητήθηκε η 

συγκατάθεση των παιδιών για να ξεκινήσει η διαδικασία και διευκρινίστηκε στα 

παιδιά ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλουν μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους. Σε 

δεύτερη φάση υλοποιήθηκε τόσο στην πειραματική ομάδα, όσο και στην ομάδα 

ελέγχου η διδακτική παρέμβαση (βλ. Παράρτημα), που διήρκησε 3 εβδομάδες. Κάθ’ 

όλη τη διάρκεια της παρέμβασης τα παιδιά εργάστηκαν σε σταθερές ομάδες των δύο 

ατόμων με την κάθε ομάδα να έχει τη δική της φορητή συσκευή. Σε τρίτη, και 

τελευταία, φάση μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, η ερευνήτρια ζήτησε πάλι 

από τα παιδιά και των 2 ομάδων να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για τον 

μεταέλεγχο. 

 

2.3. Θεωρητικό υπόβαθρο της παρέμβασης 
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Ο σχεδιασμός της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε με βάση τις 7 «ισχυρές 

ιδέες» της ΥΣ για την προσχολική ηλικία, όπως πρότεινε η Bers (2018). Η διάρκεια 

της παρέμβασης και για τις δύο ομάδες ήταν εφτά ημέρες και διεξήχθη από τον 

Απρίλιο του 2022 έως τον Μάιο του 2022. Κάθε μέρα, στα πλαίσια του ωρολογίου 

προγράμματος του νηπιαγωγείου, διδάσκονταν και μία «ισχυρή ιδέα». Ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, η «ισχυρή ιδέα» της διαδικασίας σχεδιασμού, αν και διδάχθηκε, δεν 

αξιολογήθηκε καθώς πρόκειται για μία συνεχής και ανοικτού τύπου διαδικασία που 

δεν είναι εφικτό να μετρηθεί με ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών (Relkin et 

al., 2020). Κάθε ημέρα από την παρέμβαση περιελάμβανε 4 δραστηριότητες: α) η 

δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας που αφορούσε τη 

διαμόρφωση της κατάλληλης αφόρμησης για το μάθημα, β) η δραστηριότητα μέσω 

της οποίας θα εισαχθεί η προς απόκτηση γνώση, γ) η δραστηριότητα εμπέδωσης του 

γνωστικού αντικειμένου μέσω προβληματικών καταστάσεων και δ) η δραστηριότητα 

αξιολόγησης και μεταγνώσης κατά τη διάρκεια της οποίας  τα παιδιά μαζεύονται 

στην ολομέλεια για να παρουσιάσει κάθε ομάδα το έργο της, να περιγράψει τα 

βήματα που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα, να αναφερθεί σε 

πιθανές δυσκολίες που συνάντησε, να απαντήσει σε ερωτήσεις των υπολοίπων 

συμμαθητών  και να αναφερθεί στο πώς ένιωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δημιουργίας. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης βασίστηκε στις θεωρίες του 

συμπεριφορισμού και στην κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία. Ειδικότερα, στις 

δραστηριότητες κατά τις οποίες έγινε η γνωριμία με το προγραμματιστικό 

περιβάλλον ScratchJr χρησιμοποιήθηκαν οι συμπεριφοριστικές διδακτικές 

στρατηγικές της παροχής πληροφοριών και της παρουσίασης επίλυσης προβλημάτων 

(ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2019). Η εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση της διδακτικής 

βοήθειας των διερευνητικών ερωτήσεων επιδιώκει να καθοδηγήσει τα παιδιά στην 

απόκτηση γνώσεων αναφορικά με το περιβάλλον της ψηφιακής εφαρμογής ScratchJr 

ενώ, παράλληλα, αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών και στο να 

καταστήσει ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία της. Η διδακτική στρατηγική της επίδειξης 

επίλυσης προβλημάτων θα αποτελέσει τη βάση για την επίλυση πιο σύνθετων 

προβλημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μικροί μαθητές  σε ομάδες των 

2 ατόμων κατά την διάρκεια της δραστηριότητας που έπεται. Η δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες βασίζεται στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία και 

υιοθετεί τη κοινωνικοεποικοδομιστική διδακτική στρατηγική της επίλυσης 

προβλήματος. Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού τα παιδιά 
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μέσα από τη συνεργασία  σε μικρές ομάδες οδηγούνται στη μάθηση. Η ατομική 

γνώση οικοδομείται από κοινωνικού τύπου αλληλεπιδράσεις μέσα από την 

προσπάθεια επίλυσης ανοικτού τύπου προβλημάτων (Doise & Mugny, 1984). Η 

νηπιαγωγός, καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, έχει τον ρόλο του 

«διευκολυντή» της μάθησης. Εν τούτοις, όπου το απαιτεί η μαθησιακή διαδικασία , ο 

ρόλος της γίνεται καθοδηγητικός. Παρέχει την κατάλληλη ενίσχυση, όπου κρίνει ότι 

χρειάζεται, παράλληλα, όμως, καθοδηγεί. 

 

2.4. Μετρήσεις 

 

Οι μεταβλητές οι οποίες θα μετρηθούν στην έρευνα αυτή θα είναι οι εξής: 

Ανεξάρτητες μεταβλητές: Το προγραμματιστικό περιβάλλον ScratchJr. 

Εξαρτημένες μεταβλητές: όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 

Πίνακας 3 

Αναπτυξιακά κατάλληλες ισχυρές ιδέες της ΥΣ για την προσχολική ηλικία (Bers, 2018 ) 

Ισχυρή ιδέα Ορισμός 

Αλγόριθμοι 

(algorithms) 

Η αλληλουχία εντολών τοποθετημένων σε μία σειρά που 

οδηγεί στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην επίτευξη 

ενός τελικού στόχου, λογική οργάνωση 

Αρθρωτότητα 

(modularity) 

Η ανάλυση μίας σύνθετης εργασίας σε μικρότερες 

Δομές ελέγχου (control 

structures) 

Η αναγνώριση μοτίβων και επαναλήψεων 

Αναπαράσταση 

(representation) 

Η χρήση συμβόλων για αναπαράσταση ενεργειών 

Υλικό/Λογισμικό 

(hardware/software) 

Η αναγνώριση ότι οι τεχνολογίες είναι κατασκευασμένες 

από τον άνθρωπο. 

Αποσφαλμάτωση 

(debugging) 

Ο εντοπισμός σφαλμάτων και η ανάπτυξη στρατηγικών για 

την επίλυσή τους. 
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2.5. Ανάλυση δεδομένων 

 

Στην έρευνα πήραν μέρος 32 μαθητές ενός ημιαστικού νηπιαγωγείου της πόλης του 

Ηρακλείου, εκ των οποίων οι 17 αποτελούσαν την πειραματική ομάδα και οι 

υπόλοιποι 15 την ομάδα ελέγχου. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον 

παρακάτω πίνακα από το σύνολο των μαθητών (n=32) που πήραν μέρος στην 

έρευνα, το 46,9% αποτελείται από αγόρια και το 53.1% από κορίτσια.  

 
Μέθοδος διδασκαλίας * Φύλο μαθητή Crosstabulation 

 Φύλο μαθητή Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Ομάδα ελέγχου 

Count 7 8 15 

% within Μέθοδος 
διδασκαλίας 

46.7% 53.3% 100.0% 

Πειραματική ομάδα 

Count 8 9 17 

% within Μέθοδος 
διδασκαλίας 

47.1% 52.9% 100.0% 

Total 

Count 15 17 32 

% within Μέθοδος 
διδασκαλίας 

46.9% 53.1% 100.0% 

 

 

 
 

Εικόνα 20: Κατανομή κοριτσιών/αγοριών ανά μέθοδο διδασκαλίας 
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Δηλαδή από τους 32 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα τα 15 ήταν αγόρια και τα 

17 κορίτσια. Η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 8 αγόρια και 9 κορίτσια και η 

ομάδα ελέγχου από 7 αγόρια και 8 κορίτσια. 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .000
a
 1 .982   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .000 1 .982   
Fisher's Exact Test    1.000 .630 

Linear-by-Linear 
Association 

.000 1 .983   

N of Valid Cases 32     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.03. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Για να δούμε εάν είναι ισοδύναμα κατανεμημένα τα αγόρια και τα κορίτσια μέσα στις 

δύο ομάδες κάνουμε έλεγχο x². Ο έλεγχος x² υπολογίστηκε ίσος με 0 με βαθμό 

ελευθερίας (β.ε.) =1 και p-value μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας και η 

σχέση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Επομένως τα δύο φύλα είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένα και στις δύο ομάδες. 

 

1
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της αποτελεσματικότητας του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος ScratchJr για την καλλιέργεια της ΥΣ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

θα εξεταστεί αν μπορούν οι 2 ομάδες να θεωρηθούν ισοδύναμες ως προς την μέση 

επίδοσή τους, πριν από την παρέμβαση.  

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre test 
Ομάδα ελέγχου 15 7.07 2.576 .665 

Πειραματική ομάδα 17 5.35 1.579 .383 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο είναι για την ομάδα ελέγχου 7,07 μονάδες με τυπική απόκλιση 2,58 και για 

την πειραματική ομάδα είναι 5,35 μονάδες με τυπική απόκλιση 1,58. Παρατηρείται 

μία διαφορά της τάξεως των 1,71 μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την 

ομάδα ελέγχου να υπερτερεί.  
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Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

pre 
test 

Equal 
variances 
assumed 

6.445 .017 2.299 30 .029 1.714 .745 .191 3.236 

Equal 
variances 
not assumed 

  2.233 22.639 .036 1.714 .768 .124 3.303 

 

Η μέση επίδοση της ομάδας ελέγχου (M = 7.07, SD = 2.58) στον προέλεγχο ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της πειραματικής ομάδας (M = 5.35, SD = 

1.58), t(22.64) = 2.23, p = .036. 

 

Για να ελεγχθεί αν τα παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερη μέση επίδοση 

στον μεταέλεγχο από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου θα πραγματοποιηθεί t έλεγχος για 

ανεξάρτητα δείγματα.  

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post test 
Ομάδα ελέγχου 15 7.40 2.823 .729 

Πειραματική ομάδα 17 8.18 2.455 .596 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση επίδοση των παιδιών της ομάδας ελέγχου στο post test είναι 7,40 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 2,82. Η μέση επίδοση των παιδιών της πειραματικής ομάδας στο 

post test είναι 8,18 μονάδες  με τυπική απόκλιση 2,46. Φαίνεται πως υπάρχει μία 

διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 0,78 μονάδων, με την πειραματική ομάδα 

να υπερτερεί ελάχιστα. Θα γίνει έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.214 .647 -
.832 

30 .412 -.776 .933 -2.682 1.129 
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Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
.825 

28.007 .416 -.776 .941 -2.705 1.152 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,214 με p value=0,65>0,05 άρα δεν απορρίπτω 

την H0 και οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων 

τιμών βρέθηκε ότι t= -0,832 με β.ε.=30 και  p value=0,41> από κάθε σύνηθες επίπεδο 

σημαντικότητας. Η διαφορά της τάξεως των 0,78 μονάδων δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. Δεν υπήρξε καμία σημαντική επίδραση στον μεταέλεγχο από την 

μέθοδο διδασκαλίας, t(30) = -0.83, p = .041, παρόλο που η πειραματική ομάδα  

(M = 8.18, SD = 2.45) φαινόταν ότι είχε υψηλότερη μέση επίδοση από την ομάδα 

ελέγχου (M = 7.40, SD = 2.82). 

 

Καθώς στον προέλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν από το ίδιο 

επίπεδο με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί κατά 1,71 μονάδες και στον μεταέλεγχο 

να προκύπτει ότι οι 2 ομάδες είχαν περίπου ίση μέση επίδοση, κρίνεται αναγκαίο να 

ελεγχθεί η μέση βελτίωση των δύο ομάδων μετά την παρέμβαση. Θα 

πραγματοποιηθεί t έλεγχος για ανεξάρτητα δείγματα αφού δημιουργηθεί μία νέα 

μεταβλητή, η βελτίωση δηλαδή η διαφορά του μεταελέγχου από τον προέλεγχο. 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 
pretest 

Ομάδα ελέγχου 15 .33 2.469 .637 

Πειραματική ομάδα 17 2.76 2.437 .591 
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Εικόνα 21: Η μέση βελτίωση ανά μέθοδο διδασκαλίας μετά την παρέμβαση  

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των παιδιών της ομάδας ελέγχου είναι 0,33 μονάδες με τυπική 

απόκλιση 2,47. Η μέση βελτίωση των παιδιών της πειραματικής ομάδας είναι 2,76 

μονάδες  με τυπική απόκλιση 2,44. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες 

τιμές της τάξεως των 2,43 μονάδων, με την πειραματική ομάδα να υπερέχει. Για να 

δούμε εάν η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε t έλεγχο για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 

Equal 
variances 
assumed 

.208 .652 -
2.799 

30 .009 -2.431 .869 -4.205 -.657 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
2.797 

29.405 .009 -2.431 .869 -4.208 -.654 
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Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,21 με p value=0,65>0,05 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= -2,8 με 

β.ε.=30 και  p value=0,009 μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Η 

διαφορά της τάξεως των 2,43 μονάδων είναι ισχυρώς στατιστικά σημαντική. Η μέση 

βελτίωση της πειραματικής ομάδας (M = 2.76, SD = 2.44) είναι ισχυρά 

στατιστικά μεγαλύτερη, t(30) = -2.8, p = .009, από τη μέση βελτίωση της ομάδας 

ελέγχου (M = 0.33, SD = 2.47). 

   

Φύλο 

Ακολούθως θα εξεταστεί αν τα δύο φύλα μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα ως προς 

την μέση επίδοσή τους στον προέλεγχο. 

 
Group Statistics 

 Φύλο μαθητή N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre test 
Αγόρι 15 7.00 2.507 .647 

Κορίτσι 17 5.41 1.734 .421 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των αγοριών στον 

προέλεγχο είναι 7 μονάδες με τυπική απόκλιση 2,51 και για τα κορίτσια είναι 5,41 

μονάδες με τυπική απόκλιση 1,73. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 1,59 

μονάδων στην μέση επίδοση των αγοριών υψηλότερη από εκείνη των κοριτσιών. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

pre 
test 

Equal 
variances 
assumed 

2.114 .156 2.105 30 .044 1.588 .755 .047 3.129 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2.057 24.496 .050 1.588 .772 -.003 3.180 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=2,11 p-value μεγαλύτερο από 

κάθε επίπεδο σημαντικότητα άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Ο έλεγχος t για 

ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=2,11 με β.ε.=30 και p-value (0,04) μικρότερο από 0,05. 

Η μέση επίδοση των δύο φύλων στον προέλεγχο είναι άνιση και η διαφορά των 1,59 

μονάδων υπέρ των αγοριών είναι στατιστικά σημαντική. Άρα η υπεροχή των 
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αγοριών (M = 7, SD = 2.51) στον προέλεγχο είναι στατιστικά σημαντική, t(30) = 

2.11, p = .04, έναντι των κοριτσιών (M = 5.41, SD = 1,73) . 

 

Αναφορικά με τον μεταέλεγχο: 

Group Statistics 

 Φύλο μαθητή N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post test 
Αγόρι 15 8.73 2.463 .636 

Κορίτσι 17 7.00 2.550 .618 

 

 
Εικόνα 21: Η μέση επίδοση κοριτσιών/αγοριών στον μεταέλεγχο 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση επίδοση των αγοριών στο post test είναι 8,73 μονάδες με τυπική απόκλιση 

2,46. Η μέση επίδοση των κοριτσιών στο post test είναι 7 μονάδες  με τυπική 

απόκλιση 2,550. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 

1,73 μονάδων, με τα αγόρια να υπερέχουν. Για να δούμε εάν η διαφορά αυτή είναι 

σημαντική κάνουμε t έλεγχο για ανεξάρτητα δείγματα. 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.163 .690 1.950 30 .061 1.733 .889 -.082 3.549 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1.954 29.732 .060 1.733 .887 -.079 3.546 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,16 με p value=0,69 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t=1,95 με 

β.ε.=30 και  0,1>p value(0,061)>0,05. Άρα η διαφορά της τάξεως των 1,73 μονάδων 

είναι ασθενώς στατιστικά σημαντική. Επομένως, η μέση επίδοση των αγοριών (M = 

8.73, SD = 2.46)  είναι ασθενώς στατιστικά μεγαλύτερη, t(30) = 1.95, p = .06, από 

την μέση επίδοση των κοριτσιών (M = 7, SD = 2.55) στο post test. 

 

Σχετικά με τη μέση βελτίωση των αγοριών της πειραματικής ομάδας και των αγοριών 

της ομάδας ελέγχου βρέθηκε: 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 
pretest 

Ομάδα ελέγχου 7 .14 3.024 1.143 

Πειραματική ομάδα 8 3.00 3.024 1.069 
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Εικόνα 22: Η μέση βελτίωση των αγοριών ανά μέθοδο διδασκαλίας  

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των αγοριών της ομάδας ελέγχου είναι 0,14μονάδες με τυπική 

απόκλιση 3,02 ενώ η μέση βελτίωση των αγοριών της πειραματικής ομάδας είναι 3 

μονάδες με τυπική απόκλιση 3,02. Για να ελεγχθεί όμως αν η διαφορά αυτή των 2,86 

μονάδων είναι σημαντική θα γίνει t έλεγχος για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 

Equal 
variances 
assumed 

.426 .526 -
1.826 

13 .091 -2.857 1.565 -6.238 .524 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
1.826 

12.736 .091 -2.857 1.565 -6.245 .531 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F= 0,43 με p-value=0,264> 0,05 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται ίσες.  Ο t έλεγχος έδωσε t=-1,83 με (β.ε)=13 και 0,1>p-value (0,09)>0,05. 

Επομένως, η σχέση είναι ασθενώς στατιστικά σημαντική. Δηλαδή η μέση βελτίωση 

των αγοριών της πειραματικής ομάδας (M = 3, SD = 3.02) κατά 2,86 μονάδες 

είναι ασθενώς στατιστικά μεγαλύτερη, t(13) = -1.83, p = .09, από τη μέση 

βελτίωση των αγοριών της ομάδας ελέγχου (M = 0.14, SD = 3.02).  

 

Αναφορικά με τη μέση βελτίωση των κοριτσιών: 

 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 

pretest 

Ομάδα ελέγχου 8 .50 2.070 .732 

Πειραματική ομάδα 9 2.56 1.944 .648 
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Εικόνα 23: Η μέση βελτίωση των κοριτσιών ανά μέθοδο διδασκαλίας  

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των κοριτσιών της ομάδας ελέγχου είναι 0,50μονάδες με τυπική 

απόκλιση 2,07 ενώ η μέση βελτίωση των κοριτσιών της πειραματικής ομάδας είναι 

2,56 μονάδες με τυπική απόκλιση 1,94. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 

Equal 
variances 
assumed 

.048 .829 -
2.111 

15 .052 -2.056 .974 -4.131 .020 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
2.103 

14.486 .053 -2.056 .977 -4.145 .034 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F= 0,48 με p-value μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες 

επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Ο t έλεγχος έδωσε t=-

2,11 με (β.ε)=15 και 0,1>p-value (0,052)>0,05. Επομένως, η σχέση είναι ασθενώς 
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στατιστικά σημαντική. Δηλαδή η μέση βελτίωση των κοριτσιών της πειραματικής 

ομάδας (M = 2.56, SD = 1.94) κατά 2,06 μονάδες είναι ασθενώς στατιστικά 

μεγαλύτερη, t(15) = -2.11, p = .052, από τη μέση βελτίωση των κοριτσιών της 

ομάδας ελέγχου (M = 0.50, SD = 2.07).  

 

 

Ηλικιακή ομάδα 

Συνεχίζοντας, θα διαπιστωθεί αν η ηλικιακή ομάδα των νηπίων και των προνηπίων 

μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες ως προς την μέση επίδοσή τους στον προέλεγχο. 

 
Group Statistics 

 Ηλικιακή ομάδα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre test 
Προνήπιο 14 6.14 2.143 .573 

Νήπιο 18 6.17 2.383 .562 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των προνηπίων στον 

προέλεγχο είναι 6,14 μονάδες με τυπική απόκλιση 2,14 και για τα νήπια είναι 6,17 

μονάδες με τυπική απόκλιση 2,38. Παρατηρείται μία ελάχιστη υπεροχή της τάξεως 

των 0,024 μονάδων στην μέση επίδοση των νηπίων έναντι των προνηπίων. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

pre 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.002 .961 -
.029 

30 .977 -.024 .813 -1.684 1.637 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
.030 

29.300 .977 -.024 .802 -1.664 1.616 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0,002 p-value μεγαλύτερο 

από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Ο έλεγχος t 

για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=0,03 με β.ε.=30 και p-value (0,97) μεγαλύτερο από 

κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Κατά συνέπεια η μέση επίδοση νηπίων (M = 6.17, 

SD = 2.38) και προνηπίων (M = 6.14, SD = 2.14) στον προέλεγχο θεωρούνται 

περίπου ίσες, t(30) = 0.03, p = .97. 
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Σχετικά με τον μεταέλεγχο: 

Group Statistics 

 Ηλικιακή ομάδα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post test 
Προνήπιο 14 7.00 2.184 .584 

Νήπιο 18 8.44 2.812 .663 

 

Παρατηρείται ότι η μέση επίδοση των προνηπίων στον μεταέλεγχο είναι 7 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 2,18 και για τα νήπια είναι 8,44 μονάδες με τυπική απόκλιση 2,81. 

Παρατηρείται μία υπερίσχυση της τάξεως των 1,44 μονάδων στην μέση επίδοση των 

νηπίων έναντι των προνηπίων. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.373 .546 -
1.584 

30 .124 -1.444 .912 -3.307 .418 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
1.635 

29.999 .112 -1.444 .883 -3.248 .359 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0,37 p-value μεγαλύτερο από 

κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Ο έλεγχος t για 

ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=1,58 με β.ε.=30 και p-value (0,11) μεγαλύτερο από 

κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Κατά συνέπεια η μέση επίδοση νηπίων (M = 8.44, 

SD = 2.81)  και προνηπίων (M = 7, SD = 2.18) στον μεταέλεγχο θεωρούνται 

περίπου ίσες, t(30) = 1.58, p = .11. 

 

Καθώς η μέση επίδοση νηπίων προνηπίων τόσο στον προέλεγχο όσο και στον 

μεταέλεγχο είναι ίσες, κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί η μέση βελτίωση των δύο 

ηλικιακών ομάδων έτσι όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. 

 
Group Statistics 

 Ηλικιακή ομάδα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από 
το pretest 

Προνήπιο 14 .79 1.528 .408 

Νήπιο 18 2.28 3.250 .766 
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 Εικόνα 24: Η μέση βελτίωση ανά ηλικιακή ομάδα  

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των προνηπίων είναι 0,79 μονάδες με τυπική απόκλιση 1,53. Η 

μέση βελτίωση των νηπίων είναι 2,28 μονάδες  με τυπική απόκλιση 3,25. Φαίνεται 

πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 1,49 μονάδων, με τα νήπια 

να υπερέχουν ως προς τη μέση βελτίωση. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 

Equal 
variances 
assumed 

5.305 .028 -
1.583 

30 .124 -1.492 .943 -3.417 .433 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
1.719 

25.357 .098 -1.492 .868 -3.279 .295 
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Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=5,305 με p value=0,028<0,05 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται άνισες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= -1,72 

με β.ε.=25,36 και  0,1>p value(0,098)>0,05. Η διαφορά της τάξεως των 1,49 μονάδων 

είναι ασθενώς στατιστικά σημαντική. Επομένως, η μέση βελτίωση των νηπίων (M 

= 2.28, SD = 3.25) είναι ασθενώς στατιστικά μεγαλύτερη, t(25.36) = -1.72, p = 

.098, από τη μέση βελτίωση των προνηπίων (M = 0.79, SD = 1.53). 

 

Ελέγχοντας αν τα νήπια της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερη μέση επίδοση στον 

προέλεγχο από τα νήπια της ομάδας ελέγχου, 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre test 
Ομάδα ελέγχου 6 7.50 3.332 1.360 

Πειραματική ομάδα 12 5.50 1.508 .435 

 

παρατηρείται ότι: 

Η μέση επίδοση των νηπίων της ομάδας ελέγχου στο pre test είναι 7,50 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 3,33 ενώ η μέση επίδοση των νηπίων της πειραματικής ομάδας στο 

είναι 5,50 μονάδες  με τυπική απόκλιση 1,51. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις 

μέσες τιμές της τάξεως των 2 μονάδων, με την ομάδα ελέγχου να υπερέχει. Για να 

δούμε εάν η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε  t test για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

pre 
test 

Equal 
variances 
assumed 

11.111 .004 1.783 16 .094 2.000 1.122 -.378 4.378 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1.400 6.047 .211 2.000 1.428 -1.488 5.488 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F= 11,11 με p value=0,004 μικρότερο από κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις δεν θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον 

έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= 1,4 με β.ε.=6,05 και  p value (0,21) 

μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Άρα η διαφορά της τάξεως 
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των 2 μονάδων δεν είναι σημαντική και η μέση επίδοση των νηπίων της 

πειραματικής ομάδας (M = 5.50, SD = 1.51) και των νηπίων της ομάδας ελέγχου 

(M = 7.50, SD = 3.33) στο pre test είναι περίπου ίσες, t(6.05) = 1.4, p = .21. 

 

Ελέγχοντας αν τα νήπια της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερη μέση επίδοση στον 

μεταέλεγχο από τα νήπια της ομάδας ελέγχου, 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post test 
Ομάδα ελέγχου 6 7.17 4.021 1.641 

Πειραματική ομάδα 12 9.08 1.881 .543 

 

παρατηρείται ότι: 

Η μέση επίδοση των νηπίων της ομάδας ελέγχου στο post test είναι 7,17 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 4,02 ενώ η μέση επίδοση των νηπίων της πειραματικής ομάδας στο 

είναι 9,08 μονάδες  με τυπική απόκλιση 1,88. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις 

μέσες τιμές της τάξεως των 1,92 μονάδων, με την πειραματική ομάδα να υπερέχει. 

Για να δούμε εάν η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε  t test για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

5.507 .032 -
1.401 

16 .180 -1.917 1.368 -4.816 .983 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
1.109 

6.121 .309 -1.917 1.729 -6.127 2.294 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F= 5,507 με p value=0,032<0,05, οι διακυμάνσεις 

δεν θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= -

1,11 με β.ε.=6,12 και  p value=0,31 μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο 

σημαντικότητας. Άρα η διαφορά της τάξεως των 1,92 μονάδων δεν είναι σημαντική 

και η μέση επίδοση των νηπίων της πειραματικής ομάδας (M = 9.08, SD = 1.88) 

και των νηπίων της ομάδας ελέγχου (M = 7.17, SD = 4.02) στο post test είναι 

περίπου ίσες, t(6.12) = -1.11, p = .31. 
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Καθώς η μέση επίδοση των νηπίων και των δύο ομάδων στον προέλεγχο και στον 

μεταέλεγχο είναι ίσες, κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί η μέση βελτίωση τους. 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 
pretest 

Ομάδα ελέγχου 6 -.33 3.724 1.520 

Πειραματική ομάδα 12 3.58 2.109 .609 

 

 
Εικόνα 25: Η μέση βελτίωση των νηπίων ανά μέθοδο διδασκαλίας 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των νηπίων της ομάδας ελέγχου είναι -0,33 μονάδες με τυπική 

απόκλιση 3,72. Η μέση βελτίωση των νηπίων της πειραματικής είναι 3,58 μονάδες  

με τυπική απόκλιση 2,11. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες τιμές της 

τάξεως των 3,92 μονάδων, με τα νήπια της πειραματικής να υπερέχουν ως προς τη 

μέση βελτίωση. 

 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 
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Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 

Equal 
variances 
assumed 

3.636 .075 -
2.881 

16 .011 -3.917 1.359 -6.798 -1.035 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
2.392 

6.654 .050 -3.917 1.638 -7.830 -.003 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F= 3,63 με p-value>0,05 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται ίσες. Ο t έλεγχος έδωσε t=-2,88 με (β.ε)=16 και p-value (0,01)<0,05. 

Επομένως, η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. Δηλαδή η μέση βελτίωση των 

νηπίων της πειραματικής ομάδας (M = 3.58, SD = 2.11) είναι στατιστικά 

μεγαλύτερη, t(16) = -2.88, p = .01, από τη μέση βελτίωση των νηπίων της ομάδας 

ελέγχου (M = -0.33, SD = 3.72).  

 

Αναφορικά με τα προνήπια και αν εκείνα της πειραματικής είχαν καλύτερη μέση 

επίδοση στον προέλεγχο από τα προνήπια της ομάδας ελέγχου, 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre test 
Ομάδα ελέγχου 9 6.78 2.108 .703 

Πειραματική ομάδα 5 5.00 1.871 .837 

 

παρατηρείται ότι: 

Η μέση επίδοση των προνηπίων της ομάδας ελέγχου στο pre test είναι 6,78 μονάδες 

με τυπική απόκλιση 2,11 ενώ η μέση επίδοση των προνηπίων της πειραματικής 

ομάδας στο είναι 5 μονάδες  με τυπική απόκλιση 1,87. Φαίνεται πως υπάρχει μία 

διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 1,78 μονάδων, με την ομάδα ελέγχου να 

υπερέχει. Ελέγχουμε εάν αυτή η διαφορά είναι σημαντική. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

pre 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.099 .758 1.568 12 .143 1.778 1.133 -.692 4.247 
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Equal 
variances 
not 
assumed 

  1.627 9.316 .137 1.778 1.093 -.681 4.237 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,09 με p value=0,758 μεγαλύτερο από κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον 

έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t=1,57 με β.ε.=12 και  p value=0,14 μεγαλύτερο 

από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Κατά συνέπεια η διαφορά της τάξεως 

των 1,78 μονάδων δεν είναι σημαντική και η μέση επίδοση των προνηπίων της 

πειραματικής ομάδας (M = 5, SD = 1.87) και των προνηπίων της ομάδας ελέγχου 

(M = 6.78, SD = 2.11) στο pre test είναι περίπου ίσες, t(12) = 1.57, p = .14. 

 

Ελέγχοντας αν τα προνήπια της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερη μέση επίδοση 

στον μεταέλεγχο από τα προνήπια της ομάδας ελέγχου, 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post test 
Ομάδα ελέγχου 9 7.56 1.944 .648 

Πειραματική ομάδα 5 6.00 2.449 1.095 

 

παρατηρείται ότι: 

Η μέση επίδοση των προνηπίων της ομάδας ελέγχου στο post test είναι 7,56 μονάδες 

με τυπική απόκλιση 1,94 ενώ η μέση επίδοση των προνηπίων της πειραματικής 

ομάδας στο είναι 6 μονάδες  με τυπική απόκλιση 2,45. Φαίνεται πως υπάρχει μία 

διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 1,56 μονάδων, με την ομάδα ελέγχου να 

υπερέχει. Για να δούμε εάν η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε  t test για 

ανεξάρτητα δείγματα. 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

.717 .414 1.312 12 .214 1.556 1.186 -1.028 4.139 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1.222 6.868 .262 1.556 1.273 -1.466 4.577 
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Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,717 με p value=0,414>0,05 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= 1,31 με 

β.ε.=12 και  p value=0,21 μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. 

Κατά συνέπεια η διαφορά της τάξεως των 1,56 μονάδων δεν είναι σημαντική και η 

μέση επίδοση των προνηπίων της πειραματικής ομάδας (M = 6, SD = 2.45) και 

των προνηπίων της ομάδας ελέγχου (M = 7.56, SD = 1.94) στο post test είναι 

περίπου ίσες, t(12) = 1.31, p = .21. 

 

Αφού η μέση επίδοση των προνηπίων και των δύο ομάδων στον προέλεγχο και στον 

μεταέλεγχο είναι ίσες, κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί η μέση βελτίωση τους. 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 
pretest 

Ομάδα ελέγχου 9 .78 1.202 .401 

Πειραματική ομάδα 5 .80 2.168 .970 

 

 
Εικόνα 26: Η μέση βελτίωση των προνηπίων ανά μέθοδο διδασκαλίας 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των προνηπίων της ομάδας ελέγχου είναι 0,78 μονάδες με τυπική 

απόκλιση 1,20. Η μέση βελτίωση των προνηπίων της πειραματικής είναι 0,80 

μονάδες  με τυπική απόκλιση 2,17. Φαίνεται πως υπάρχει μία ελάχιστη διαφορά στις 
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μέσες τιμές της τάξεως των 0,02 μονάδων, με τα προνήπια της πειραματικής να 

υπερέχουν ως προς τη μέση βελτίωση. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 

Equal 
variances 
assumed 

.857 .373 -
.025 

12 .980 -.022 .887 -1.955 1.911 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
.021 

5.404 .984 -.022 1.049 -2.659 2.615 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F= 0,86 με p-value μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες.  Ο t έλεγχος έδωσε t=-0,025 

με (β.ε)=12 και p-value μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Επομένως η 

μέση βελτίωση των προνηπίων της πειραματικής ομάδας (M = 0.80, SD = 2.17) 

και της ομάδας ελέγχου (M = 0.78, SD = 1.20) είναι ίση, t(12) = -0.025, p = .98. 

 

2
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

 Αλγόριθμοι (algorithms) 

Αρχικά θα ελεγχθεί εάν οι δύο ομάδες ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο, πριν εξετασθεί η 

αποτελεσματικότητα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος ScratchJr. 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre_algorithms 
Ομάδα ελέγχου 15 2.27 1.033 .267 

Πειραματική ομάδα 17 1.35 .862 .209 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο, αναφορικά με την έννοια των αλγορίθμων, είναι για την ομάδα ελέγχου 

2,27 μονάδες με τυπική απόκλιση 1,03 και για την πειραματική ομάδα είναι 1,35 

μονάδες με τυπική απόκλιση 0,86. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 0,91 

μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί.  

 

Independent Samples Test 
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 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

pre_algorithm
s 

Equal 
variance
s 
assumed 

.80
2 

.37
8 

2.72
8 

30 .011 .914 .335 .230 1.598 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  2.69
7 

27.42
7 

.012 .914 .339 .219 1.608 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0,80 p-value μεγαλύτερο από 

κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Ο έλεγχος t για 

ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=2,73 με β.ε.=30 και p-value (0,011) μικρότερο από 

0,05. Η μέση επίδοση των δύο ομάδων στον προέλεγχο είναι άνιση και η διαφορά 

των 0,91 μονάδων υπέρ της ομάδας ελέγχου (M = 2.27, SD = 1.03) να είναι 

στατιστικά σημαντική, t(30) = 2.73, p = .011, από την πειραματική ομάδα (M = 

1.35, SD = 0.86). 

 

Ακολούθως, θα ελεγχθεί  αν τα παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερη μέση 

επίδοση στον μεταέλεγχο από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post_algorithms 
Ομάδα ελέγχου 15 2.00 1.414 .365 

Πειραματική ομάδα 17 2.29 1.047 .254 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση επίδοση των παιδιών της ομάδας ελέγχου στο post test είναι 2 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 1,41. Η μέση επίδοση των παιδιών της πειραματικής ομάδας στο 

post test είναι 2,29 μονάδες  με τυπική απόκλιση 1,05. Φαίνεται πως υπάρχει μία 

διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 0,29 μονάδων, με την πειραματική ομάδα 

να υπερτερεί ελάχιστα. Θα γίνει έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 
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 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

post_algorithm
s 

Equal 
variance
s 
assumed 

.87
3 

.35
8 

-
.67

4 

30 .506 -.294 .436 -
1.185 

.597 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  -
.66

1 

25.57
6 

.514 -.294 .445 -
1.209 

.621 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,87 με p value=0,36 μεγαλύτερο από κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον 

έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= -0,67 με β.ε.=30 και  p value=0,51> από κάθε 

σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Η διαφορά της τάξεως των 0,29 μονάδων δεν είναι 

στατιστικά σημαντική και η μέση επίδοση της πειραματικής ομάδας (M = 2.29, SD 

= 1.05) και της ομάδας ελέγχου (M = 2, SD = 1.41) στον μεταέλεγχο είναι περίπου 

ίσες, t(30) = -0.67, p = .51. 

 

Καθώς στον προέλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν από το ίδιο 

επίπεδο με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί κατά 0,91 μονάδες και στον μεταέλεγχο 

να προκύπτει ότι οι 2 ομάδες είχαν περίπου ίση μέση επίδοση, κρίνεται αναγκαίο να 

ελεγχθεί η μέση βελτίωση των δύο ομάδων μετά την παρέμβαση. 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 
pretest στο algorithms 

Ομάδα ελέγχου 15 -.27 1.981 .511 

Πειραματική ομάδα 17 .94 1.144 .277 
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Εικόνα 27: Η μέση βελτίωση στην «ισχυρή ιδέα» των αλγορίθμων ανά μέθοδο 

διδασκαλίας 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση βελτίωση των παιδιών της ομάδας ελέγχου είναι -0,27 μονάδες με τυπική 

απόκλιση 1,98. Η μέση βελτίωση των παιδιών της πειραματικής ομάδας είναι 0,94 

μονάδες  με τυπική απόκλιση 1,14. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες 

τιμές της τάξεως των 1,21 μονάδων, με την πειραματική ομάδα να υπερέχει. Για να 

δούμε εάν η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε t έλεγχο για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest στο 
algorithms 

Equal 
variances 
assumed 

3.244 .082 -
2.144 

30 .040 -1.208 .563 -2.358 -.057 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
2.076 

21.801 .050 -1.208 .582 -2.415 .000 
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Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=3,24 με p value=0,08 μικρότερο από 0,05 άρα οι 

διακυμάνσεις θεωρούνται άνισες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών 

βρέθηκε ότι t= -2,07 με β.ε.=21,80 και  p value=0,05. Η διαφορά της τάξεως των 1,21 

μονάδων είναι στατιστικά σημαντική και η μέση βελτίωση της πειραματικής 

ομάδας (M = 0.94, SD = 1.14) είναι στατιστικά μεγαλύτερη, t(30) = 2.73, p = .011, 

από τη μέση βελτίωση της ομάδας ελέγχου (M = -0.27, SD = 1.98). 

 

 Αρθρωτότητα (modularity) 

 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre_modularity 
Ομάδα ελέγχου 15 .80 .775 .200 

Πειραματική ομάδα 17 .29 .470 .114 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο, αναφορικά με την έννοια της αρθρωτότητας, είναι για την ομάδα ελέγχου 

0,80 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,78 και για την πειραματική ομάδα είναι 0,29 

μονάδες με τυπική απόκλιση 0,47. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 0,51 

μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί.  

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

pre_modularit
y 

Equal 
variance
s 
assumed 

4.23
1 

.04
8 

2.26
5 

30 .031 .506 .223 .050 .962 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  2.19
8 

22.48
6 

.039 .506 .230 .029 .983 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=4,23 με p-value (0,048) <0,05 

άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται άνισες. Ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε 

t=2,20 με β.ε.=22,49 και p-value (0,04) μικρότερο από 0,05. Η μέση επίδοση των δύο 

ομάδων στον προέλεγχο είναι άνιση και η διαφορά των 0,51 μονάδων υπέρ της 
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ομάδας ελέγχου (M = 2, SD = 1.41) να είναι στατιστικά σημαντική, t(22.49) = 

2.20, p = .04, συγκριτικά με τη μέση επίδοση της πειραματικής (M = 0.29, SD = 

0.47) 

 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post_modularity 
Ομάδα ελέγχου 15 .93 .704 .182 

Πειραματική ομάδα 17 .88 .697 .169 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση επίδοση των παιδιών της ομάδας ελέγχου στο post test είναι 0,93 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 0,70. Η μέση επίδοση των παιδιών της πειραματικής ομάδας στο 

post test είναι 0,88 μονάδες  με τυπική απόκλιση 0,70. Φαίνεται πως υπάρχει μία 

διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 0,05 μονάδων, με την ομάδα ελέγχου να 

υπερτερεί ελάχιστα. Θα γίνει έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

post_modularit
y 

Equal 
variance
s 
assumed 

.01
7 

.89
8 

.20
6 

30 .838 .051 .248 -.455 .557 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  .20
5 

29.42
7 

.839 .051 .248 -.456 .558 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=0,017 με p value=0,89 μεγαλύτερο από κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον 

έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= 0,21 με β.ε.=30 και  p value> μεγαλύτερο 

από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Η διαφορά της τάξεως των 0,05 μονάδων 

δεν είναι στατιστικά σημαντική και η μέση επίδοση της πειραματικής ομάδας (M = 

0.88, SD = 0.70) και της ομάδας ελέγχου (M = 0.93, SD = 1.70) στον μεταέλεγχο 

είναι περίπου ίσες, t(30) = 0.21, p = .84. 
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Αναφορικά με τη  μέση βελτίωση  

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 

pretest στο modularity 

Ομάδα ελέγχου 15 .13 .743 .192 

Πειραματική ομάδα 17 .59 .795 .193 

 

 
Εικόνα 28: Η μέση βελτίωση στην «ισχυρή ιδέα» της αρθρωτότητας ανά μέθοδο 

διδασκαλίας 

 

 

προκύπτει ότι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου έχουν 0,13 μονάδες με τυπική απόκλιση 

0,74. Η μέση βελτίωση των παιδιών της πειραματικής ομάδας είναι 0,59 μονάδες  με 

τυπική απόκλιση 0,80. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες τιμές της 

τάξεως των 0,46 μονάδων, με την πειραματική ομάδα να υπερέχει. Για να δούμε εάν 

η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε t έλεγχο για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 
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Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest στο 
modularity 

Equal 
variances 
assumed 

1.496 .231 -
1.665 

30 .106 -.455 .273 -1.013 .103 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
1.672 

29.886 .105 -.455 .272 -1.011 .101 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=1,49 με p value=0,23 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται ίσες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= -1,67 με 

β.ε.=30 και  p value (0,11) μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Η 

διαφορά της τάξεως των 0,46 μονάδων  δεν είναι στατιστικά σημαντική και η μέση 

βελτίωση της πειραματικής ομάδας (M = 0.59, SD = 0.80) είναι περίπου ίση, t(30) 

= -1.67, p = .11, με τη μέση βελτίωση της ομάδας ελέγχου (M = 0.13, SD = 0.74). 

 

 Δομές ελέγχου (control structures) 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre_control_structure 
Ομάδα ελέγχου 15 1.00 .845 .218 

Πειραματική ομάδα 17 .71 .772 .187 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο, αναφορικά με την έννοια των δομών ελέγχου, είναι για την ομάδα 

ελέγχου 1 μονάδα με τυπική απόκλιση 0,85 και για την πειραματική ομάδα είναι 0,71 

μονάδες με τυπική απόκλιση 0,77. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 0,29 

μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί.  

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variance

s 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

pre_control_structu
re 

Equal 
variance
s 
assume
d 

.00
0 

.98
8 

1.02
9 

30 .312 .294 .286 -.290 .878 
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Equal 
variance
s not 
assume
d 

  1.02
3 

28.62
2 

.315 .294 .287 -.294 .882 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0 με p-value (0,99) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Ο 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=1,03 με β.ε.=30 και p-value (0,29). Η 

μέση επίδοση των δύο ομάδων, πειραματική (M = 0.71, SD = 1.77) και ομάδα 

ελέγχου (M = 1, SD = 0.85),  αναφορικά με τη βασική υπολογιστική έννοια των 

δομών ελέγχου στον προέλεγχο  είναι ίση, t(30) = 1.03, p = .29. 

 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post_control_structure 
Ομάδα ελέγχου 15 1.20 .775 .200 

Πειραματική ομάδα 17 1.06 .659 .160 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

μεταέλεγχο, αναφορικά με την έννοια των δομών ελέγχου, είναι για την ομάδα 

ελέγχου 1,20 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,78και για την πειραματική ομάδα είναι 

1,06 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,66. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 

0,14 μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί.  

 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

post_control_structu
re 

Equal 
variance
s 
assume
d 

1.58
4 

.21
8 

.55
7 

30 .581 .141 .253 -.376 .659 

Equal 
variance
s not 
assume
d 

  .55
2 

27.69
7 

.586 .141 .256 -.383 .666 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=1,58 με p-value (0,218) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Ο 
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έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=0,56 με β.ε.=30 και p-value (0,58). Η 

μέση επίδοση των δύο ομάδων, πειραματική (M = 1.06, SD = 0.66) και ομάδα 

ελέγχου (M = 1.20, SD = 0.78), αναφορικά με την διδασκαλία των δομών ελέγχου 

στον μεταέλεγχο  είναι ίση, t(30) = 0.58, p = .58. 

 

Όσον αφορά τη  μέση βελτίωση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Διαφορά του posttest από το 
pretest στο control structure 

Ομάδα ελέγχου 15 .20 .414 .107 

Πειραματική ομάδα 17 .35 .996 .242 

 

 
Εικόνα 29: Η μέση βελτίωση στην «ισχυρή ιδέα» των δομών ελέγχου ανά μέθοδο 

διδασκαλίας 

 

 

προκύπτει ότι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου έχουν 0,20 μονάδες με τυπική απόκλιση 

0,41. Η μέση βελτίωση των παιδιών της πειραματικής ομάδας είναι 0,35 μονάδες  με 

τυπική απόκλιση 0,99. Φαίνεται πως υπάρχει μία διαφορά στις μέσες τιμές της 

τάξεως των 0,15 μονάδων, με την πειραματική ομάδα να υπερέχει. Για να δούμε εάν 

η διαφορά αυτή είναι σημαντική κάνουμε t έλεγχο για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 
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 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Διαφορά 
του 
posttest 
από το 
pretest 
στο 
control 
structure 

Equal 
variances 
assumed 

10.235 .003 -
.553 

30 .584 -.153 .277 -.718 .412 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
.579 

21.917 .569 -.153 .264 -.701 .395 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων έδωσε F=10,23 με p value=0,003 άρα οι διακυμάνσεις 

θεωρούνται άνισες. Αναφορικά με τον έλεγχο των μέσων τιμών βρέθηκε ότι t= -058 

με β.ε.=21,9 και  p value (0,57) μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο 

σημαντικότητας. Η διαφορά της τάξεως των 0,15 μονάδων  δεν είναι στατιστικά 

σημαντική και η μέση βελτίωση της πειραματικής ομάδας (M = 1.06, SD = 0.66) 

αναφορικά με τη διδασκαλία των  δομών ελέγχου είναι ίση, t(21.9) = -0.58, p = 

.57, με τη μέση βελτίωση της ομάδας ελέγχου (M = 0.20, SD = 0.41). 

 

 Αναπαράσταση (representation) 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre_representation 
Ομάδα ελέγχου 15 .47 .640 .165 

Πειραματική ομάδα 17 1.00 .612 .149 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο, αναφορικά με την έννοια της αναπαράστασης, είναι για την ομάδα 

ελέγχου 0,47 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,64 και για την πειραματική ομάδα είναι 

1 μονάδα με τυπική απόκλιση 0,61. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 0,53 

μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την πειραματική ομάδα να υπερέχει.  

 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 



 

79 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

pre_representatio
n 

Equal 
variance
s 
assume
d 

2.08
7 

.15
9 

-
2.40

7 

30 .022 -.533 .222 -.986 -.081 

Equal 
variance
s not 
assume
d 

  -
2.40

1 

29.12
6 

.023 -.533 .222 -.988 -.079 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=2,09 με p-value (0,16) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Ο 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t= -2,41 με β.ε.=30 και p-value (0,02)< 0,05 

άρα η διαφορά των 0,53 μονάδων είναι στατιστικά σημαντική. Επομένως η μέση 

επίδοση της πειραματικής ομάδας (M = 1, SD = 0.61)  είναι στατιστικά 

μεγαλύτερη, t(30) = -2.41, p = .02,από την ομάδα ελέγχου (M = 0.47, SD = 0.64)  

στον προέλεγχο κατά 0,53 μονάδες. 
 

Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post_representation 
Ομάδα ελέγχου 15 .53 .516 .133 

Πειραματική ομάδα 17 1.35 .493 .119 
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Εικόνα 30: Η μέση επίδοση στην «ισχυρή ιδέα» της αναπαράστασης ανά μέθοδο 

διδασκαλίας 

 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

μεταέλεγχο, αναφορικά με την διδασκαλία της υπολογιστικής έννοιας της 

αναπαράστασης, είναι για την ομάδα ελέγχου 0,53 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,52 

και για την πειραματική ομάδα είναι 1,35 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,49. 

Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 0,82 μονάδων στην μέση επίδοση των 2 

ομάδων με την πειραματική ομάδα να υπερέχει.  

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

post_representati
on 

Equal 
variance
s 
assume
d 

1.14
2 

.29
4 

-
4.59

2 

30 .000 -.820 .178 -
1.184 

-.455 

Equal 
variance
s not 
assume
d 

  -
4.57

8 

29.09
5 

.000 -.820 .179 -
1.186 

-.454 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=1,14 με p-value (0,29) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Ο 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t= -4,59 με β.ε.=30 και p-value μικρότερο 

από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας άρα η διαφορά των 0,82 μονάδων είναι 

ισχυρά στατιστικά σημαντική. Επομένως η μέση επίδοση της πειραματικής ομάδας 

(M = 1.35, SD = 0.49) είναι ισχυρά στατιστικά μεγαλύτερη, t(30) = -4.59, p = .00, 

από την ομάδα ελέγχου (M = 0.53, SD = 0.52) στον μεταέλεγχο κατά 0,82 

μονάδες. 

 

 Υλικό/λογισμικό (hardware/software) 

 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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pre_hardaware_software 
Ομάδα ελέγχου 15 1.13 .743 .192 

Πειραματική ομάδα 17 1.35 .702 .170 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο, αναφορικά με την υπολογιστική έννοια υλικό/λογισμικό, είναι για την 

ομάδα ελέγχου 1,13 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,74 και για την πειραματική ομάδα 

είναι 1,35 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,70. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως 

των 0,22 μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την πειραματική ομάδα να 

υπερέχει ελάχιστα.  

 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variance

s 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

pre_hardaware_softw
are 

Equal 
variance
s 
assume
d 

.05
4 

.81
8 

-
.85

9 

30 .397 -.220 .256 -.742 .302 

Equal 
variance
s not 
assume
d 

  -
.85

6 

28.99
4 

.399 -.220 .257 -.744 .305 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0,05 με p-value (0,81) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Ο 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t= -0,86 με β.ε.=30 και p-value (0,40) 

μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας. Επομένως η μέση επίδοση 

των δύο ομάδων, πειραματική (M = 1.35, SD = 0.70) και ομάδα ελέγχου (M = 

1.13, SD = 0.74), αναφορικά με την υπολογιστική έννοια υλικό/λογισμικό στον 

προέλεγχο  είναι ίση, , t(30) = -0.86, p = .40. 

 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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post_hardware_software 
Ομάδα ελέγχου 15 1.20 .676 .175 

Πειραματική ομάδα 17 1.82 .393 .095 

 

 
Εικόνα 31: Η μέση επίδοση στην «ισχυρή ιδέα» του υλικού/λογισμικού ανά μέθοδο 

διδασκαλίας 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η μέση επίδοση των παιδιών στον 

μεταέλεγχο, αναφορικά με την υπολογιστική έννοια υλικό/λογισμικό, είναι για την 

ομάδα ελέγχου 1,20 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,68 και για την πειραματική ομάδα 

είναι 1,82 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,39. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως 

των 0,62 μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την πειραματική ομάδα να 

υπερέχει.  

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
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. 
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post_hardware_softw
are 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

4.44
4 

.04
3 

-
3.23

7 

30 .003 -.624 .193 -
1.01

7 

-.230 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

  -
3.13

5 

21.88
7 

.005 -.624 .199 -
1.03

6 

-.211 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=4,44 με p-value (0,04) <0,05 

άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται άνισες. Ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε 

t= -3,13 με β.ε.=21,89 και p-value (0,005) μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο 

σημαντικότητας άρα η διαφορά των 0,62 μονάδων είναι ισχυρά στατιστικά 

σημαντική. Επομένως η μέση επίδοση της πειραματικής ομάδας (M = 1.82, SD = 

0.39) στη διδασκαλία της υπολογιστικής έννοιας υλικό/λογισμικό είναι ισχυρά 

στατιστικά μεγαλύτερη, t(21.89) = -3.13, p = .005, από την ομάδα ελέγχου (M = 

1.20, SD = 0.68) στον μεταέλεγχο κατά 0,62 μονάδες. 

 

 Αποσφαλμάτωση (debugging) 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre_debugging 
Ομάδα ελέγχου 15 1.40 .828 .214 

Πειραματική ομάδα 17 .65 .786 .191 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η μέση επίδοση των παιδιών στον 

προέλεγχο, αναφορικά με την έννοια της αποσφαλμάτωσης, είναι για την ομάδα 

ελέγχου 1,40 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,83 και για την πειραματική ομάδα είναι 

0,65 μονάδες με τυπική απόκλιση 0,79. Παρατηρείται μία διαφορά της τάξεως των 

0,75 μονάδων στην μέση επίδοση των 2 ομάδων με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί.  

 
Independent Samples Test 
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Equal 
variance
s not 
assumed 

  2.62
9 

29.04
4 

.014 .753 .286 .167 1.339 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0,08 με p-value (0,78) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Ο 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t=2,64 με β.ε.=30 και p-value(0,013)<0,05. 

Άρα η μέση επίδοση της ομάδας ελέγχου (M = 1.40, SD = 0.83) είναι στατιστικά 

μεγαλύτερη, t(30) = 2.64, p = .013, από την πειραματική ομάδα (M = 0.65, SD = 

0.79) στον προέλεγχο κατά 0,75 μονάδες. 

 

 
Group Statistics 

 Μέθοδος διδασκαλίας N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post_debugging 
Ομάδα ελέγχου 15 1.60 .737 .190 

Πειραματική ομάδα 17 .76 .664 .161 

 

 
Εικόνα 32: Η μέση επίδοση στην «ισχυρή ιδέα» της αποσφαλμάτωσης ανά μέθοδο 

διδασκαλίας 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Η μέση επίδοση των παιδιών της ομάδας ελέγχου στο post test είναι 1,60 μονάδες με 

τυπική απόκλιση 0,74. Η μέση επίδοση των παιδιών της πειραματικής ομάδας στο 
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post test είναι 0,76μονάδες  με τυπική απόκλιση 0,66. Φαίνεται πως υπάρχει μία 

διαφορά στις μέσες τιμές της τάξεως των 0,05 μονάδων, με την ομάδα ελέγχου να 

υπερτερεί ελάχιστα. Θα γίνει έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
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Equality 
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3 
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  3.35
1 
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8 

.002 .835 .249 .325 1.346 

 

Ο έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων έδωσε F=0,12 με p-value (0,74) 

μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας άρα οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες. 

Ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδωσε t= 3,37 με β.ε.=30 και p-value (0,002) 

μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας άρα η διαφορά των 0,84 

μονάδων είναι ισχυρά στατιστικά σημαντική. Επομένως, η μέση επίδοση της 

ομάδας ελέγχου (M = 1.60, SD = 0.74) στη διδασκαλία της υπολογιστικής έννοιας 

της αποσφαλμάτωσης είναι ισχυρά στατιστικά μεγαλύτερη, t(21.89) = -3.13, p = 

.005, από την πειραματική ομάδα (M = 0.76, SD = 0.66) στον μεταέλεγχο κατά 

0,84 μονάδες. 
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Μέρος 3ο: Σύνοψη 
 

3.1. Συζήτηση – Συμπέρασμα 

Πριν γίνει αναφορά στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο εξετάζει αν θα γίνει 

καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) 

μέσω μιας βραχυπρόθεσμης εκπαιδευτικής παρέμβασης με τη χρήση της ψηφιακής 

εφαρμογής ScratchJr, κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί αν οι δύο ομάδες μπορούν να 

θεωρηθούν ισοδύναμες πριν την υλοποίηση της παρέμβασης. Η ανάλυση δεδομένων 

έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο με την ομάδα ελέγχου να 

υπερέχει σημαντικά. Μετά την παρέμβαση και οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας 

αποδείχθηκαν το ίδιο αποτελεσματικές με την μέση επίδοση να είναι ίση.  Καθώς 

στον προέλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν από το ίδιο επίπεδο 

με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί και στον μεταέλεγχο να προκύπτει ίση μέση 

επίδοση, ελέγχθηκε η μέση βελτίωση των δύο ομάδων μετά την παρέμβαση. Η μέση 

βελτίωση της πειραματικής ομάδας είναι κατά 2,43 μονάδες ισχυρά στατιστικά 

μεγαλύτερη από τη μέση βελτίωση της ομάδας ελέγχου, γεγονός που καταδεικνύει 

την αποτελεσματικότητα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος ScratchJr στην 

καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για 

ένα αποτέλεσμα που ταυτίζεται με εκείνα των ανασκοπημένων ερευνών καθιστώντας 

το ScratchJr ένα τελεσφόρο μέσο για την προαγωγή της. Αναλογιζόμενη τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών στις οποίες δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών ως προς την επίδοση τους στην κατανόηση βασικών εννοιών 

προγραμματισμού (Strawhacker et al., 2019; Papadakis et al., 2016), στην παρούσα 

έρευνα τα αγόρια υπερτερούσαν ασθενώς. Παρ’ όλα αυτά, τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια της πειραματικής ομάδας είχαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση με 

εκείνα της ομάδας ελέγχου επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής 

εφαρμογής ScratchJr. Αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα, αν και στον μεταέλεγχο 

αμφότερες οι μέθοδοι διδασκαλίας είχαν ως αποτέλεσμα ίση μέση επίδοση, δεν ισχύει 

το ίδιο με τη μέση βελτίωση, καθώς για τα νήπια ήταν ασθενώς μεγαλύτερη από 

εκείνη των προνηπίων. Η διαπίστωση αυτή ρέπει προς την ίδια κατεύθυνση με τα 

συμπεράσματα άλλων ερευνών (Strawhacker et al., 2019; Strawhacker et al., 2018; 

Portelance et al., 2016) σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά παρουσιάζουν αναπτυξιακές 
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διαφορές στην κατανόηση του προγραμματισμού, με τα προνήπια (4-5 ετών) να 

επιτυγχάνουν λιγότερη κατανόηση από τα νήπια (5-6 ετών). Συν τοις άλλοις, τα νήπια 

της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερη βελτίωση από τα 

νήπια της ομάδας ελέγχου ως προς την κατανόηση βασικών εννοιών 

προγραμματισμού ενισχύοντας την άποψη περί αποτελεσματικότητας της ψηφιακής 

εφαρμογής ScratchJr. Αντιθέτως, όσον αφορά τα προνήπια, και οι δύο μέθοδοι 

διδασκαλίας αποδείχθηκαν ισάξιες καθώς η μέση βελτίωση των προνηπίων ήταν 

περίπου ίση.  

Εξετάζοντας τα στατιστικά δεδομένα του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, ποιες 

ισχυρές ιδέες της υπολογιστικής σκέψης για την προσχολική ηλικία μπορούν να 

αναπτύξουν τα παιδιά μέσω μιας βραχυπρόθεσμης εκπαιδευτικής παρέμβασης με τη 

χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ScratchJr, προκύπτει ότι και οι δύο μέθοδοι 

διδασκαλίας μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες ως προς την καλλιέργεια των 

βασικών υπολογιστικών εννοιών της αρθρωτότητας και των δομών ελέγχου. Η μέση 

επίδοση των δύο ομάδων στον μεταέλεγχο για τις δύο προαναφερθείσες ισχυρές ιδέες 

ήταν περίπου ίση. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό υπήρξε το προγραμματιστικό 

περιβάλλον ScratchJr για την προαγωγή των προγραμματιστικών εννοιών της 

αναπαράστασης, των αλγορίθμων και του υλικού/λογισμικού. Ειδικότερα, η 

στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε ισχυρή διαφορά στη μέση επίδοση μεταξύ 

πειραματικής και ομάδας ελέγχου αναφορικά με τις υπολογιστικές έννοιες της 

αναπαράστασης και του υλικού/λογισμικού με την πειραματική ομάδα να υπερέχει. 

Όσον αφορά την ισχυρή ιδέα των αλγορίθμων, η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε 

στατιστικά μεγαλύτερη βελτίωση στην πειραματική ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με εκείνα των Strawhacker et al. (2018) που έδειξαν ότι οι μικροί 

μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης που σχετίζονταν με την 

κατανόηση της αλληλουχίας και της ερμηνείας των συμβόλων κάνοντας χρήση της 

ψηφιακής εφαρμογής ScratchJr. Τέλος, μεγάλη εντύπωση προκαλούν τα 

συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με την κατανόηση της 

υπολογιστικής έννοιας της αποσφαλμάτωσης καθώς η ομάδα ελέγχου επέδειξε 

ισχυρά στατιστικά μεγαλύτερη επίδοση σε σχέση με την πειραματική. Αν και 

προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να 

βελτιωθούν στον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών στον κώδικα κατά την 

ενασχόλησή τους με το προγραμματιστικό περιβάλλον ScratchJr (Strawhacker et al., 
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2018; Falloon, 2016), στην εν λόγω έρευνα τα ευρήματα δεν συμφωνούν. Η υψηλή 

απόδοση της ομάδας ελέγχου στην κατανόηση της έννοιας της αποσφαλμάτωσης 

πολύ πιθανόν να σχετίζεται με τις δύο ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο εργαλείο 

αξιολόγησης και μετρούν τη συγκεκριμένη έννοια. Οι ερωτήσεις αυτές παρουσιάζουν 

την εικόνα μίας τραμπάλας που δεν ανεβοκατεβαίνει και ζητείται από τα παιδιά να 

κυκλώσουν την εικόνα εκείνη στην οποία η τραμπάλα λειτουργεί σωστά. 

Παράλληλα, στον αύλειο χώρο του σχολείου, όπου υλοποιήθηκε η εν λόγω έρευνα, 

είναι τοποθετημένες δύο τραμπάλες για να παίζουν οι μικροί μαθητές στο διάλειμμα. 

Προκύπτει, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι τα παιδιά βιωματικά έχουν κατακτήσει τη 

γνώση που σχετίζεται με τον ορθό τρόπο λειτουργίας της τραμπάλας. Ως εκ τούτου, 

τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα ελέγχου, γνωρίζοντας βιωματικά τη σωστή 

λειτουργία της τραμπάλας, να επιλέγουν τις ορθές απαντήσεις στα δύο ερωτήματα 

που μετρούν την κατανόηση της έννοιας της αποσφαλμάτωσης. 

Σε γενικές γραμμές, η ενασχόληση με το ScratchJr φάνηκε να κεντρίζει το 

ενδιαφέρον των μικρών μαθητών και να δημιουργεί ευχάριστες και διασκεδαστικές 

μαθησιακές εμπειρίες. Οι μικροί μαθητές επέδειξαν βαθιά και ενεργή εμπλοκή. Με 

την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της μίας ημέρας αδημονούσαν για την 

επόμενη. Όταν έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν το ScratchJr επαρκώς και μετά την 

ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης εξέφρασαν έντονα την επιθυμία τους να 

δημιουργήσουν τα δικά τους, προσωπικά έργα επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για 

ένα προγραμματιστικό περιβάλλον προώθησης της προσωπικής έκφρασης και 

δημιουργίας. Από τα προαναφερθέντα καθίσταται εμφανές πως το προγραμματιστικό 

περιβάλλον ScratchJr αποτελεί ένα αναπτυξιακά κατάλληλο και ελκυστικό μέσο για 

την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης αλλά και θεμελιωδών εννοιών αυτής στην 

προσχολική εκπαίδευση. 

Παρότι τα ευρήματα κρίνονται ως θετικά, η παρούσα έρευνα έχει κάποιους 

περιορισμούς. Ένας βασικός περιορισμός υπήρξε η μικρής κλίμακας έρευνα. Το 

μικρό μέγεθος του δείγματος και η βραχυπρόθεσμη διδακτική παρέμβαση αποτελούν 

περιοριστικούς παράγοντες για την γενίκευση των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες 

προέρχονται από μία συγκεκριμένη περιοχή του νομού Ηρακλείου. Ενώ το αρχικό 

δείγμα των παιδιών περιελάμβανε 36 παιδιά, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών 

συνθηκών, τρία παιδιά απουσίαζαν και ένα παιδί αρνήθηκε να συμμετάσχει 
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καθιστώντας το δείγμα ακόμη πιο μικρό. Μία έρευνα μεγαλύτερης κλίμακας θα 

μπορούσε να εξαλείψει τους προαναφερθέντες περιορισμούς. 
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Παράρτημα 1 
 

Διδακτική παρέμβαση  

1η μέρα 

Στόχος: Να αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες είναι κατασκευασμένες από τον 

άνθρωπο.  

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 Αφόρμηση 

Μέτα το πέρας των ελεύθερων δραστηριοτήτων και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι 

καθιερωμένες ρουτίνες της τάξης, η ερευνήτρια-νηπιαγωγός αναφέρει στην 

ολομέλεια ένα πρόβλημα που προέκυψε και αφορά έναν φίλο της που είναι 

προγραμματιστής. Συγκεκριμένα, λέει στα παιδιά ότι έχει ένα φίλο, τον κο Παπαδάκη 

Σταμάτιο, ο οποίος είναι προγραμματιστής. Στη συνέχεια, απευθύνεται στα παιδιά 

ρωτώντας τα αν γνωρίζουν τι είναι ο προγραμματιστής. Αν υπάρξει κάποια απάντηση 

καταγράφεται. Αμέσως μετά, αναφέρει στα παιδιά ότι ο προγραμματιστής, κος 

Παπαδάκης, ζήτησε τη βοήθειά τους. Επειδή, όμως, έχει πολλή δουλειά δεν 

προλαβαίνει να έρθει στο σχολείο και  γι’αυτό το λόγο έχει στείλει ένα βίντεο για να 

τον γνωρίσουν και για να τους περιγράψει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το βίντεο 

το έχει δημιουργήσει η ερευνήτρια κάνοντας χρήση ενός διαδικτυακού εργαλείου 

δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων (animaker). Σε αυτό το σημείο η διαρρύθμιση 

της τάξης θα προσαρμοστεί, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να παρακολουθήσουν 

απρόσκοπτα στον βιντεοπροβολέα το σχετικό βίντεο που θα παρουσιαστεί βγάζοντας 

τα τραπεζάκια μπροστά από την οθόνη και αφήνοντας μόνο τα καρεκλάκια ή τα 

παγκάκια ή συμπληρώνοντας μαξιλάρια στο πάτωμα και κλείνοντας τα φώτα για την 

απαιτούμενη συσκότιση. Στο στάδιο αυτό απαραίτητη είναι η διαμόρφωση 

κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος και κλίματος ασφάλειας για το μαθητή. Τα 

παιδιά παρακολουθούν το βίντεο: 

«Γεια σας, παιδιά! 

Ονομάζομαι Παπαδάκης Σταμάτιος και είμαι προγραμματιστής. 

Προγραμματιστής είναι ο άνθρωπος που γράφει οδηγίες στους υπολογιστές για να 
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τους κάνει να δουλέψουν. Γνωρίζετε κάποιον προγραμματιστή;». Στο σημείο αυτό 

γίνεται παύση του βίντεο και περιμένουμε τις απαντήσεις των παιδιών τις οποίες 

καταγράφουμε. Το βίντεο συνεχίζεται: «Πάμε να γνωρίσουμε μερικούς 

προγραμματιστές;». Παρουσιάζονται εικόνες προγραμματιστών. Στις εικόνες 

εντάσσεται και η φωτογραφία της ερευνήτριας-νηπιαγωγού καθώς μαζί της θα 

μάθουν πώς να δημιουργούν κώδικα. Στη συνέχεια ο προγραμματιστής περιγράφει το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει. « Λοιπόν, παιδιά, ο Δημήτρης Διαστημόπουλος είναι 

αστροναύτης και ζήτησε τη βοήθειά μου. Ο υπολογιστής που έχει το διαστημόπλοιό 

του χάλασε με αποτέλεσμα αντί να εκτοξευθεί και να κατευθυνθεί προς το φεγγάρι, 

κατευθύνθηκε πάλι πίσω προς τη Γη και προσεδαφίστηκε σε μία παραλία. Μου 

έστειλε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μου για να προγραμματίσω ξανά τον υπολογιστή 

που έχει το διαστημόπλοιο. Να γράψω δηλαδή τις σωστές οδηγίες στον υπολογιστή 

για να κατευθυνθεί το διαστημόπλοιο του προς το φεγγάρι. Εγώ, όμως, έχω τόση 

δουλειά που μου είναι αδύνατον να τον βοηθήσω. Η κα Νάντια μου είπε ότι μπορείτε 

να με βοηθήσετε εσείς. Να προγραμματίσετε δηλαδή το διαστημόπλοιο να πάει στο 

φεγγάρι. Μπορείτε να με βοηθήσετε; Σας έχω στείλει κι ένα κουτί μέσα στο οποίο θα 

βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να μάθετε να χρησιμοποιείται την γλώσσα των 

υπολογιστών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!». Ενημερώνει ωστόσο τα παιδιά 

ότι θα επικοινωνεί κάθε μέρα μαζί τους μέσω βίντεο για να τα εμψυχώνει και να τα 

καθοδηγεί. Στην πειραματική ομάδα μέσα στο κουτί θα έχουν τοποθετηθεί ταμπλέτες 

στις οποίες έχει εγκατασταθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον ScratchJr ενώ στην 

ομάδα ελέγχου μέσα στο κουτί θα έχουν τοποθετηθεί συμβατικά αντικείμενα όπως ο 

τετραγωνισμένος τάπητας, οι καρτέλες που απεικονίζουν πλακίδια του ScratchJr. 

 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Μετά την προβολή της πολυμεσικής αφήγησης η ερευνήτρια-νηπιαγωγός 

ανακοινώνει ότι για να μπορέσουν να μπορέσουν να προγραμματίσουν τον 

υπολογιστή του διαστημοπλοίου θα πρέπει να μάθουν  να χρησιμοποιούν ένα 

προγραμματιστικό περιβάλλον που ονομάζεται ScratchJr. Στην ολομέλεια και με τη 

χρήση του βιντεοπροβολέα η νηπιαγωγός ανοίγει το ScratchJr και μέσω 

διερευνητικών ερωτήσεων σχετικές με το προγραμματιστικό περιβάλλον του 

ScratchJr περιηγούνται στην εφαρμογή τόσο στη σκηνή του ScratchJr όσο και στην 

προγραμματιστική περιοχή. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 



 

99 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

- Πόσα χρώματα υπάρχουν εδώ (προγραμματιστική περιοχή);  

- Τι θα συμβεί εάν πατήσω πάνω σε κάθε πλακίδιο; 

- Πόσα νέα πλακίδια εμφανίστηκαν; 

- Γιατί τα πλακίδια έχουν διαφορετικό σχήμα; 

- Τι μπορεί να σημαίνουν οι εικόνες πάνω στα πλακίδια; 

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός-ερευνήτρια παρουσιάζει  απλά έργα που έχει 

δημιουργήσει με τη χρήση του ScratchJr. Ενδεικτικές εικόνες: 
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Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το ποιες οδηγίες 

έχει δώσει η προγραμματίστρια για να κινηθεί το αντικείμενο του ScratchJr. Η 

εκπαιδευτικός «τρέχει» τον κώδικα και τα παιδιά παρατηρώντας τη σκηνή και 

ξεκινώντας με την έκφραση «Ο προγραμματιστής λέει…» περιγράφουν αυτό που 

βλέπουν στην σκηνή του ScratchJr να συμβαίνει.  

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά  να εστιάσουν την προσοχή τους στην 

προγραμματιστική περιοχή και στα πλακίδια που έχουν τοποθετηθεί. Ρωτάει τα 

παιδιά τι παρατηρούν; Τα πλακίδια είναι ενωμένα. Η εκπαιδευτικός εξηγεί ότι αυτά 

τα πλακίδια που είναι ενωμένα είναι ένας κώδικας. Όταν συνδυάζονται τα πλακίδια 

δημιουργείται κώδικας, ο οποίος λέει σε έναν υπολογιστή τι να κάνει. Ακολούθως, τα 

παιδιά σε ομάδες των 2 ατόμων πειραματίζονται με το ScratchJr, όντας το ένα παιδί ο 

προγραμματιστής που θα επιλέγει τα πλακίδια και το άλλο θα μαντεύει τη λειτουργία 

που θα εκτελέσουν ξεκινώντας με τη φράση «ο προγραμματιστής λέει…». Με το 

πέρας της δραστηριότητας σε ζευγάρια τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια και 

κάθε ζευγάρι εκφράζει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, μπορεί να ζητήσει βοήθεια 

από την ολομέλεια για να τις λύσει, να αναφέρουν τι τους άρεσε περισσότερο και αν 

έχουν να παρουσιάσουν κάτι που ανακάλυψαν και τους εντυπωσίασε.  

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 

Μετά την προβολή της πολυμεσικής αφήγησης η ερευνήτρια-νηπιαγωγός καλεί τα 

παιδιά να παίξουν το παιχνίδι ρόλων  «Ο προγραμματιστής λέει…». Σε πρώτη φάση 

η νηπιαγωγός θα είναι ο προγραμματιστής που θα δίνει οδηγίες. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

- Ο προγραμματιστής λέει…. αγγίξτε τις μύτες σας. 

- Ο προγραμματιστής λέει… σταθείτε στο ένα πόδι. 

- Ο προγραμματιστής λέει… προχωρήστε 1 βήμα μπροστά. 

- Ο προγραμματιστής λέει… προχωρήστε 3 βήματα πίσω.   

 και τα παιδιά θα είναι οι υπολογιστές που θα κάνουν ότι τους λέει ο 

προγραμματιστής. Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός δίνει μία εντολή χωρίς να αναφέρει «ο 

προγραμματιστής λέει…». Σε αυτό το σημείο, όταν δεν αναφέρεται η παραπάνω 

φράση, τα παιδιά δεν εκτελούν την οδηγία-εντολή. Η δραστηριότητα συνεχίζεται με 
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τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια, όπου το ένα παιδί έχει το ρόλο του 

προγραμματιστή που θα δίνει τις οδηγίες και το άλλο θα είναι ο υπολογιστής που θα 

τις εκτελεί. Μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με εναλλαγή των ρόλων.  

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η νηπιαγωγός εξηγεί στα 

παιδιά ότι το παιχνίδι θα παιχθεί ανάποδα. Η νηπιαγωγός θα είναι ο υπολογιστής και 

θα εκτελεί μία οδηγία. Τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν τι είπε ο προγραμματιστής για 

να εκτελέσει ο υπολογιστής (νηπιαγωγός) αυτή την οδηγία. Ενδεικτικά αναφέρεται: 

- Η νηπιαγωγός έχοντας τον ρόλο του υπολογιστή σηκώνει τα δύο χέρια ψηλά. 

Τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν ότι η οδηγία που δόθηκε ήταν: ο 

προγραμματιστής λέει… σήκωσε τα δύο χέρια ψηλά. 

 

2η μέρα 

Στόχος: Να αναγνωρίζουν ότι ένας αλγόριθμος είναι μια αλληλουχία εντολών 

τοποθετημένων σε μία σειρά που οδηγεί στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην 

επίτευξη ενός τελικού στόχου. 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Τη δεύτερη μέρα η νηπιαγωγός αναφέρει στα παιδιά της πειραματικής ομάδας ότι ο 

κος Παπαδάκης, ο προγραμματιστής, τους έστειλε κι άλλο ένα βίντεο στο οποίο 

εξηγεί την έννοια του αλγόριθμου. Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα 

παρακολουθούν το βίντεο. Συγκεκριμένα, αφού τα καλημερίσει εξηγεί το λόγο της 

αποστολής του βίντεο. Εξηγεί ότι για να μπορέσουν να προγραμματίσουν σωστά τον 

υπολογιστή του διαστημόπλοιου για να εκτοξευθεί προς το φεγγάρι θα πρέπει να 

δώσουν οδηγίες στον υπολογιστή. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να τοποθετηθούν στην 

κατάλληλη θέση, στη σωστή σειρά για να τις «διαβάσει» ο υπολογιστής και να τις 

κάνει. Οι οδηγίες αυτές είναι ο κώδικας. Ακολούθως η νηπιαγωγός παρουσιάζει το 

έργο που έχει δημιουργήσει η ίδια στο ScratchJr στην ολομέλεια εστιάζοντας στα 

πλακίδια που έχουν τοποθετηθεί στην προγραμματιστική περιοχή. Εξηγεί ότι τα 

πλακίδια είναι σε συγκεκριμένη σειρά, ώστε να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουμε να 
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κάνει ο υπολογιστής. Παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις αναφορικά με τις 

εντολές που έδωσε ο προγραμματιστής και με ποια σειρά τις έδωσε.  

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει τόσα έργα όσα είναι οι  ομάδες των 

παιδιών. Κάθε ομάδα θα παρακολουθήσει το έργο της και θα κάνει υποθέσεις 

αναφορικά με τη σειρά των εντολών. Στην ολομέλεια κάθε ομάδα θα «τρέξει» το 

έργο του ScratchJr που της  έχει ανατεθεί και θα διατυπώσει τα συμπεράσματά της 

σχετικά με την σειρά των εντολών. Η ολομέλεια θα εκφράσει την άποψή της για την 

ορθότητα των συμπερασμάτων. 

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 

Τη δεύτερη μέρα η νηπιαγωγός αναφέρει στα παιδιά της ομάδας ελέγχου ότι ο κος 

Παπαδάκης, ο προγραμματιστής, τους έστειλε κι άλλο ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί 

την έννοια του αλγόριθμου. Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα παρακολουθούν το 

βίντεο. Συγκεκριμένα, αφού τα καλημερίσει εξηγεί το λόγο της αποστολής του 

βίντεο. Εξηγεί ότι για να μπορέσουν να προγραμματίσουν σωστά τον υπολογιστή του 

διαστημόπλοιου για να εκτοξευθεί προς το φεγγάρι θα πρέπει να δώσουν οδηγίες 

στον υπολογιστή. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να τοποθετηθούν στην κατάλληλη 

θέση, στη σωστή σειρά για να τις «διαβάσει» ο υπολογιστής και να τις κάνει. Οι 

οδηγίες αυτές είναι ο κώδικας. Θα αναφερθεί στο γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει 

υπολογιστής στην σχολική τάξη η νηπιαγωγός/ερευνήτρια θα είναι ο υπολογιστής και 

θα πρέπει εκείνη να προγραμματίσουν, να της δώσουν συγκεκριμένες  οδηγίες με τη 

σωστή σειρά να ολοκληρώσει μία εργασία. Προτρέπει, λοιπόν, τα παιδιά να 

φανταστούν ότι ο υπολογιστής-νηπιαγωγός έχει χέρια και θέλει να τα πλύνει. 

Κλείνοντας το βίντεο, καλεί τα παιδιά ως προγραμματιστές που δίνουν οδηγίες στον 

υπολογιστή για να τις εκτελέσει να αναφέρουν τα βήματα με τη σωστή σειρά 

προκειμένου να πλύνει τα χέρια του καθώς δεν γνωρίζει καθόλου τη σωστή σειρά των 

βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει.  

Τα παιδιά σε ομάδες συζητούν μεταξύ τους τις εντολές που πρέπει να δώσουν στον 

υπολογιστή-νηπιαγωγό. Αφού τελειώσει ο χρόνος που έχει οριστεί για τη συζήτηση, 

τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια και κάθε ζευγάρι προγραμματίζει τη 

νηπιαγωγό-υπολογιστή. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπαιδευτικός θα 

παρερμηνεύσει τις οδηγίες των παιδιών λόγω της έλλειψης ακρίβειας στη διατύπωση 

των εντολών, όπως εάν τα παιδιά πουν στην εκπαιδευτικό να στρίψει, η 
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εκπαιδευτικός θα κάνει μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της. Αφού 

«προγραμματίσουν» όλα τα ζευγάρια την νηπιαγωγό-υπολογιστή θα ακολουθήσει 

συζήτηση απαντώντας σε ερωτήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Χρησιμοποιήσατε όλες οι ομάδες τις ίδιες οδηγίες με την ίδια σειρά;  

 Ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν; 

 Υπήρξαν κάποια βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν με διαφορετική σειρά 

και να οδηγούσαν πάλι σε ένα αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών; Αν ναι, ποια 

είναι αυτά; 

 Ποια σειρά οδηγιών οδήγησε σε καλύτερο πλύσιμο χεριών; 

Με το πέρας της συζήτησης, η νηπιαγωγός μοιράζει στα παιδιά, που έχουν 

δημιουργήσει πάλι τις ομάδες τους, εικόνες από δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής που για την ολοκλήρωσή τους απαιτούν μία σειρά βημάτων προκειμένου να 

κατανοήσουν ότι υπάρχει μία αλληλουχία εντολών και στην καθημερινότητά τους. 

Κάθε εικόνα αποτελεί και ένα βήμα για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας που 

τους έχει ανατεθεί. Οι ομάδες καλούνται να τοποθετήσουν σε λογική σειρά τις 

εικόνες. Ενδεικτική δραστηριότητα (πλύσιμο δοντιών): 
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Αφού τις τοποθετήσουν, οι ομάδες επανέρχονται στην ολομέλεια και ακολουθεί 

συζήτηση για το αν κάποια βήματα θα μπορούσαν να γίνουν με διαφορετική σειρά. 

Μπορεί να γίνει σύγκριση και με τις άλλες ομάδες που είχαν την ίδια δραστηριότητα 

σχολιάζοντας εάν έχουν ακολουθήσει την ίδια σειρά. 

3η μέρα 

Στόχος: Να κατανοήσουν ότι οι προγραμματιστικές γλώσσες χρησιμοποιούν 

σύμβολα για να αναπαραστήσουν ενέργειες. 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Την τρίτη μέρα η νηπιαγωγός αναφέρει στα παιδιά ότι ο προγραμματιστής τους 

έστειλε ξανά ένα βίντεο. Αφού η νηπιαγωγός έχει διαμορφώσει κατάλληλα την τάξη 

ώστε να προβληθεί το βίντεο με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, τα παιδιά της 

πειραματικής ομάδας μαζεύονται στην ολομέλεια. Κατά την προβολή της 

πολυμεσικής αφήγησης ο προγραμματιστής αναφέρει ότι όταν ήταν νέος αποφάσισε 

να πάει το πρώτο του ταξίδι, όμως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χάθηκε στο δρόμο 

γιατί δεν ήξερε τι σημαίνουν τα σύμβολα που έδειχναν οι πινακίδες που συνάντησε 

με αποτέλεσμα να μην φτάσει στον προορισμό του και να βρεθεί αλλού. Παρουσιάζει 

στα παιδιά τις εικόνες από τις πινακίδες των συμβόλων που συνάντησε και τα καλεί 

να κάνουν υποθέσεις αναφορικά με την ερμηνεία τους. Ενδεικτικές εικόνες: 
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Στη συνέχεια, απευθύνει ερωτήσεις στα παιδιά με τις οποίες τα προτρέπει να 

εξηγήσουν πως κατάλαβαν τη σημασία του κάθε συμβόλου εστιάζοντας στο χρώμα 

και το σχήμα των πινακίδων. Αφού εισακουστούν όλες οι απόψεις, το βίντεο κλείνει 

με την πληροφορία ότι με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και τα σύμβολα που βρίσκονται 

πάνω στα πλακίδια του ScratchJr και παρακινεί τα παιδιά να ερμηνεύσουν τα 

πλακίδια και να εντοπίσουν τις ενδείξεις που τους βοηθούν να καταλάβουν την 

ερμηνεία τους. 

Μόλις τελειώσει η προβολή, η νηπιαγωγός ανοίγει το προγραμματιστικό περιβάλλον 

ScratchJr και τραβώντας ένα πλακίδιο έναρξης, ένα δράσης και ένα λήξης ζητά από 

τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για την ερμηνεία των συμβόλων πάνω στα πλακίδια 

και για τη σημασία των χρωμάτων (π.χ., μπλε = κίνηση, πράσινο = ήχος, ροζ = 

εμφάνιση).  
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Αφού ολοκληρωθεί η επεξήγηση και η κατανόηση των πλακιδίων η νηπιαγωγός 

πραγματοποιεί μία μικρή παρουσίαση για το πώς μπορούν να ενωθούν τα πλακίδια 

μεταξύ τους (Εικόνα 1) για να δημιουργηθεί μία ακολουθία κινήσεων δίνοντας 

παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην λειτουργία του πλακιδίου της έναρξης και της 

λήξης (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1 

 

 

Εικόνα 2 

 

Ακολούθως, η ερευνήτρια-νηπιαγωγός παρουσιάζει στην ολομέλεια έργα που έχει 

δημιουργήσει η ίδια στο προγραμματιστικό περιβάλλον και παροτρύνει τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τον κώδικα στην προγραμματιστική περιοχή και να κάνουν υποθέσεις 

για το τι θα συμβεί στο «αντικείμενο» εάν πατήσουν το πλακίδιο της έναρξης. 

Ακολούθως, αλλάζει  την σειρά των πλακιδίων και ζητά πάλι από τα παιδιά να 

κάνουν υποθέσεις για το τι θα συμβεί.  
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Εν συνεχεία, τα παιδιά, στις προκαθορισμένες ομάδες ,παίρνουν τις ταμπλέτες τους 

και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα νέα πλακίδια που  έμαθαν για να 

δημιουργήσουν τα δικά τους έργα κάνοντας το διαστημόπλοιο να κινηθεί. Στο σημείο 

αυτό η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες για το πώς τα 

παιδιά στις ομάδες τους θα επιλέξουν τον χαρακτήρα-διαστημόπλοιο για να το 

προγραμματίσουν με το ScratchJr. Ενδεικτικά: 

Φύλλο εργασίας 

 

1. Πάτα   

 

2. Πάτα  

 

3. Πάτα  



 

108 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

4. Πάτα   

5. Πάτα   

 

6. Έτοιμος για προγραμματισμό     

 

Τέλος, τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια και οι ομάδες μοιράζονται τα έργα που 

δημιούργησαν, ενθαρρύνονται να δείξουν τον κώδικα που έφτιαξαν, απαντάνε σε 

απορίες των συμμαθητών τους σχετικές με το έργο τους και δέχονται την 

επιβράβευση απ’ όλους για την προσπάθειά τους. 

 

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 

Την τρίτη μέρα η νηπιαγωγός αναφέρει στα παιδιά της ομάδας ελέγχου ότι ο 

προγραμματιστής τους έστειλε ξανά ένα βίντεο. Αφού η νηπιαγωγός έχει 

διαμορφώσει κατάλληλα την τάξη ώστε να προβληθεί το βίντεο με τη βοήθεια 

βιντεοπροβολέα, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας μαζεύονται στην ολομέλεια. 

Κατά την προβολή της πολυμεσικής αφήγησης ο προγραμματιστής αναφέρει ότι όταν 
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ήταν νέος αποφάσισε να πάει το πρώτο του ταξίδι, όμως κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού χάθηκε στο δρόμο γιατί δεν ήξερε τι σημαίνουν τα σύμβολα που έδειχναν οι 

πινακίδες που συνάντησε με αποτέλεσμα να μην φτάσει στον προορισμό του και 

βρέθηκε αλλού. Παρουσιάζει στα παιδιά τις εικόνες από τις πινακίδες των συμβόλων 

που συνάντησε και τα καλεί να κάνουν υποθέσεις αναφορικά με την ερμηνεία τους. 

Ενδεικτικές εικόνες: 

    

              

 

Στη συνέχεια, απευθύνει ερωτήσεις στα παιδιά με τις οποίες τα προτρέπει να 

εξηγήσουν πως κατάλαβαν τη σημασία του κάθε συμβόλου. Με το πέρας της 

προβολής του πολυμεσικού περιεχομένου, η νηπιαγωγός-ερευνήτρια  ενημερώνει τα 

παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε ομάδες των 2 ατόμων. 

Το παιδί Α θα είναι ο προγραμματιστής και το παιδί Β θα είναι το διαστημόπλοιο. Ο 

προγραμματιστής είναι αυτός που δημιουργεί τον κώδικα που λέει στον υπολογιστή 
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του διαστημοπλοίου τι να κάνει. Ο κώδικας είναι οι οδηγίες. Ο προγραμματιστής θα 

πρέπει να δώσει τις σωστές οδηγίες στον υπολογιστή του διαστημοπλοίου για να 

φτάσει το διαστημόπλοιο στον τελικό προορισμό του που είναι το φεγγάρι , χωρίς να 

χαθεί. Οι οδηγίες που θα δώσει ο προγραμματιστής είναι σύμβολα. Η νηπιαγωγός 

παρουσιάζει τα τυπωμένα σύμβολα στα παιδιά και τα καλεί να κάνουν υποθέσεις 

σχετικά με την ερμηνεία τους. Ενδεικτικά: 

   

 

  

   

  

  

 

1 βήμα μπροστά 

1 βήμα πίσω 

1 βήμα πάνω 

1 βήμα κάτω 

Γυρνάω το σώμα μου 1 φορά προς τα δεξιά 

Γυρνάω το σώμα μου 1 φορά προς τα αριστερά 

Ξεκινώ 
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Στη συνέχεια η νηπιαγωγός απλώνει έναν μικρό τετραγωνισμένο τάπητα στο πάτωμα 

της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Αμέσως μετά ο προγραμματιστής/παιδί Α θα χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες 

καρτέλες των συμβόλων που θα τις τοποθετήσει κάτω από τον τάπητα ώστε να 

οδηγήσει το διαστημόπλοιο/ παιδί Β  στον τελικό προορισμό που είναι το φεγγάρι. 

Ενδεικτικά: 

 

    

Αφού ολοκληρώσει τον κώδικα πατάει την πράσινη σημαία και το ρομπότ/παιδί Β 

τον εκτελεί. Απαραίτητο είναι η εκπαιδευτικός να επισημάνει στα παιδιά ότι το 

ρομπότ πρέπει να κάνει ακριβώς τις οδηγίες που του δείχνει ο κώδικας που έφτιαξε ο 

προγραμματιστής ακόμα κι αν γνωρίζει ότι είναι λάθος τρόπος. Οι ρόλοι 

εναλλάσσονται. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν όλες οι ομάδες 

συμμετάσχουν. 

Τέλος 
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Εν συνεχεία, τα παιδιά διατηρώντας τις προγενέστερες ομάδες καλούνται από την 

εκπαιδευτικό να επιλέξουν τυχαία μία καρτέλα. Στις κάρτες απεικονίζεται ένας 

αλγόριθμος διαφορετικός για κάθε ομάδα. Οι ομάδες σε ένα τετραγωνισμένο χαρτί 

Α4 παροτρύνονται να εκτελέσουν τον κώδικα που απεικονίζεται στην κάρτα 

χρησιμοποιώντας μία συμβατική φιγούρα ενός διαστημοπλοίου.  

Τέλος, στην ολομέλεια παρουσιάζει κάθε ομάδα τον κώδικα και την εκτέλεσή του 

δεχόμενη ανατροφοδότηση από τις υπόλοιπες ομάδες και εκφράζοντας θετικές και 

αρνητικές κρίσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν. 

 

4
η
 μέρα 

Στόχος: Να αναγνωρίζουν τις επαναλήψεις στον κώδικα και να αλλάζουν τις 

παραμέτρους. 

Προαπαιτούμενη γνώση: Να απαγγέλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τα 

αριθμητικά σύμβολα από το 1 έως το 5 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρουτίνες της τάξης, η νηπιαγωγός ενημερώνει τα παιδιά 

ότι ο προγραμματιστής τους έστειλε ακόμα ένα βίντεο. Στο βίντεο αφού τους 

συγχαρεί για την εξαιρετική χθεσινή τους προσπάθεια, καθώς η νηπιαγωγός 

επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει για την πρόοδό τους, τους παρουσιάζει 

ένα γρίφο: Πώς θα φτάσει το διαστημόπλοιο στο φεγγάρι χωρίς να πέσει πάνω στο 

αστέρι; Για να τους βοηθήσει τους δίνει την πληροφορία ότι, ίσως, θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσουν το ίδιο πλακίδιο παραπάνω από 1 φορά. Παρακάτω παρουσιάζεται 

σε στιγμιότυπο ο γρίφος. 
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Η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να δημιουργήσουν τις προκαθορισμένες ομάδες 

και, αφού έχει ετοιμάσει σε κάθε ταμπλέτα τον γρίφο, τα παιδιά συνεργάζονται για να 

τον λύσουν. Αφού ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά στην 

ολομέλεια και παρουσιάζουν τη λύση του γρίφου. Μία πιθανή λύση φαίνεται 

ενδεικτικά παρακάτω: 

 

Στο σημείο αυτό, η εκπαιδευτικός αναρωτιέται μήπως είναι πολύ μακρύς και 

προκαλεί τα παιδιά να τον παρατηρήσουν προσεκτικά και να σκεφτούν έναν τρόπο 

για να τον μικρύνουν. Ιδανικά, αναμένεται να εντοπίσουν την επανάληψη κάποιων 

συμβόλων και αυτές τις επαναλήψεις να τις συγκεντρώσουν σε ένα μόνο εικονίδιο. 
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Ιδανικά, θα πρέπει να μετρήσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται το κάθε σύμβολο και 

να αντικαταστήσουν τον αριθμό 1 με τον αριθμό των επαναλήψεων. Μόλις 

καταλήξουν σε αυτή τη λύση η νηπιαγωγός παρουσιάζει στον βιντεοπροβολέα πώς 

μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή: 
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Πατάω σε οποιοδήποτε σημείο που είναι κενό στην προγραμματιστική περιοχή για να 

εξαφανιστεί το πληκτρολόγιο. 

 

Αμέσως μετά τα παιδιά πάλι σε ομάδες κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στα έργα 

τους αλλάζοντας τις παραμέτρους του κάθε πλακιδίου.  

Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, τα παιδιά συνεχίζοντας στις ομάδες τους 

καλούνται να ανοίξουν το πρότζεκτ που έχει ετοιμάσει η εκπαιδευτικός στις 
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ταμπλέτες τους και να προγραμματίσουν το διαστημόπλοιο να φτάσει στη σελήνη. 

Ενδεικτικά: 

 

Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, όπως πάντα, μαζεύονται στην ολομέλεια και 

παρουσιάζουν τα έργα τους.  Ακολουθεί συζήτηση για τις δυσκολίες που ενδεχόμενα 

συνάντησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και αν, τελικά, τους 

άρεσε η διαδικασία του προγραμματισμού.  

 

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 

Σε συνέχεια της προηγούμενης μέρας με το τάπητα, η νηπιαγωγός παρουσιάζει έναν 

μεγαλύτερο της παρακάτω μορφής:  
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Αφού τα παιδιά χωριστούν στις προκαθορισμένες ομάδες, τα παροτρύνει να 

χρησιμοποιήσουν τα σύμβολα που έμαθαν την προηγούμενη μέρα και να 

προγραμματίσουν το παιδί/διαστημόπλοιο να φτάσει στον προορισμό του, 

αποφεύγοντας τη βροχή μετεωριτών. Έχοντας κάθε ομάδα τον κατάλληλο αριθμό 

καρτελών προσπαθεί να προγραμματίσει το διαστημόπλοιο. Όλες οι ομάδες 

παρουσιάζουν τον κώδικά τους. Ο κώδικας που θα πρέπει να παρουσιάσουν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό καρτελών: 

    

 

Αφού υπάρξει ομοφωνία ως προς τον κώδικα, η εκπαιδευτικός αναρωτιέται μήπως 

είναι πολύ μακρύς και προκαλεί τα παιδιά να τον παρατηρήσουν προσεκτικά και να 

σκεφτούν έναν τρόπο για να τον μικρύνουν. Ιδανικά, αναμένεται να εντοπίσουν την 

επανάληψη κάποιων συμβόλων και αυτές τις επαναλήψεις να τις συγκεντρώσουν σε 

ένα μόνο εικονίδιο. Τα παιδιά θα πρέπει να μετρήσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται 

το κάθε σύμβολο και αφού τοποθετήσουν την εικόνα του συμβόλου στον κώδικα 

γράφουν μέσα στο πλαίσιο τον αριθμό των επαναλήψεων, δηλαδή: 

 

Εάν κριθεί απαραίτητο παρουσιάζεται άλλο ένα παράδειγμα για να κάνουν τα παιδιά 

τις απαραίτητες αλλαγές των παραμέτρων.  

Σε δεύτερη φάση, η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να δημιουργήσουν τις ομάδες τους. 

Μοιράζει σε κάθε ομάδα τον απαραίτητο αριθμό καρτελών και  μία διαφορετική 

εκδοχή  της τετραγωνισμένης κόλλας, ενδεικτικά: 
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Στη συνέχεια ζητάει από τα παιδιά να σχηματίσουν τον κώδικα ώστε το 

διαστημόπλοιο να φτάσει με ασφάλεια στο φεγγάρι αποφεύγοντας τους μετεωρίτες.  

Αφού οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τον εντοπισμό της επανάληψης στο κώδικα 

και κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στις παραμέτρους (γράφοντας πάνω στην 

πλαστικοποιημένη καρτέλα τον αριθμό εκείνον που αντιστοιχεί στον αριθμό των 

επαναλήψεων), κάθε ομάδα προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα που της αντιστοιχεί. 

Αφού όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν, επιστρέφουν στην ολομέλεια και κάθε ομάδα 

τοποθετεί στο πάτωμα τη δική της αποστολή, σχηματίζει τον κώδικα και τον εκτελεί  

χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό αντικείμενο που απεικονίζει ένα διαστημόπλοιο. 

Κάθε ομάδα δέχεται ανατροφοδότηση από τις υπόλοιπες ομάδες και εκφράζονται 

θετικές και αρνητικές κρίσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν. 

 

5η μέρα 

Στόχος: Να κατανοήσουν ότι μία σύνθετη εργασία μπορεί να αναλυθεί σε 

μικρότερες εργασίες.  

Προαπαιτούμενη γνώση: Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις των 

γεωμετρικών σχημάτων. Να τα αναγνωρίζουν και να τα ονοματίζουν.  

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Η νηπιαγωγός ανακοινώνει ότι ο προγραμματιστής έστειλε κι άλλο ένα βίντεο. Η 

τάξη διαμορφώνεται κατάλληλα για να προβληθεί το βίντεο με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα. Στο πολυτροπικό κείμενο ο προγραμματιστής εκμυστηρεύεται στα 

παιδιά ότι όταν ήταν μικρός, το όνειρό του ήταν να γίνει αστροναύτης, όπως ο 
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Δημήτρης Διαστημόπουλος, για να ταξιδεύει στο διάστημα. Αναφέρει ότι περνούσε 

αρκετές ώρες στο δωμάτιο του για να  ζωγραφίζει διαστημόπλοια. Όταν, όμως, 

μεγάλωσε ασχολήθηκε με τους υπολογιστές κι έγινε προγραμματιστής. Χάρηκε, 

όμως, πολύ όταν ανακάλυψε ότι το ScratchJr του δίνει τη δυνατότητα να ζωγραφίζει. 

Δείχνει, λοιπόν, στα παιδιά κάποιες από τις δημιουργίες του οι οποίες είναι 

διαστημόπλοια. Ενδεικτικα: 

 

 

 

Στο τέλος τα προτρέπει να δημιουργήσουν τα δικά τους διαστημόπλοια 

χρησιμοποιώντας τη ζωγραφική του ScratchJr. Με το πέρας της πολυτροπικής 
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αφήγησης η νηπιαγωγός, ζητάει από τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεκτικά τις 

δημιουργίες του προγραμματιστή. Απευθύνει ερωτήσεις για το τι παρατηρούν, πώς τα 

έφτιαξε, τι χρησιμοποίησε, από τι αποτελούνται, αν αναγνωρίζουν κάποια σχήματα, 

πόσα σχήματα χρειάστηκε, ποια διαδικασία ακολούθησε για να φτάσει ο 

προγραμματιστής στο τελικό του αποτέλεσμα που είναι το διαστημόπλοιο. 

Αφού τα παιδιά μέσω των ερωταποκρίσεων οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι για να 

φτιάξει το διαστημόπλοιο χρειάστηκε άλλα μικρότερα κομμάτια τα οποία όταν 

ενωθούν με τον κατάλληλο τρόπο σχηματίζουν το διαστημόπλοιο, ενθαρρύνει τα 

παιδιά να εργαστούν σε ομάδες, να πάρουν τις ταμπλέτες και να ζωγραφίσουν το δικό 

τους διαστημόπλοιο χρησιμοποιώντας το ScratchJr. Προηγουμένως, θα γίνει μία 

παρουσίαση της ζωγραφικής του ScratchJr στον βιντεοπροβολέα ακολουθώντας  

Τα παρακάτω βήματα: 

 



 

121 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Φτάνοντας στην παραπάνω οθόνη, παροτρύνουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν την 

εικόνα και να κάνουν υποθέσεις για κάθε εργαλείο της ζωγραφικής του ScratchJr και 

αμέσως μετά παρουσιάζεται η λειτουργία του κάθε εργαλείου. Αφού τα παιδιά 

πειραματιστούν με το εργαλείο της ζωγραφικής προχωρούν στη δημιουργία του 

διαστημοπλοίου τους. 

Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες τη δραστηριότητα, τα παιδιά μαζεύονται στην 

ολομέλεια για να παρουσιάσει κάθε ομάδα το διαστημόπλοιό της, να περιγράψουν τα 

βήματα που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα, να αναφερθούν 

σε πιθανές δυσκολίες που συνάντησαν, να απαντήσουν σε ερωτήσεις των υπολοίπων 

συμμαθητών τους και να αναφερθούν στο πώς ένιωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δημιουργίας. 

 

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 
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Η νηπιαγωγός ανακοινώνει ότι ο προγραμματιστής έστειλε κι άλλο ένα βίντεο. Η 

τάξη διαμορφώνεται κατάλληλα για να προβληθεί το βίντεο με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα. Στο πολυτροπικό κείμενο ο προγραμματιστής εκμυστηρεύεται στα 

παιδιά ότι όταν ήταν μικρός, το όνειρό του ήταν να γίνει αστροναύτης, όπως ο 

Δημήτρης Διαστημόπουλος, για να ταξιδεύει στο διάστημα. Αναφέρει ότι περνούσε 

αρκετές ώρες στο δωμάτιο του για να  σχεδιάσει διαστημόπλοια. Παρουσιάζει  τις 

δημιουργίες του. Ενδεικτικά: 

                    

Συνεχίζει λέγοντας στα παιδιά ότι ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του για τα 

διαστημόπλοια που όχι μόνο τα σχεδίαζε αλλά τα κατασκεύαζε κιόλας. Στο σημείο 

αυτό όμως επισημαίνει ότι για την κατασκευή τους θα μιλήσουν άλλη μέρα. Στο 

τέλος τα προτρέπει να δημιουργήσουν τα δικά τους διαστημόπλοια. Με το πέρας της 

πολυτροπικής αφήγησης η νηπιαγωγός, ζητάει από τα παιδιά να παρατηρήσουν 

προσεκτικά τις δημιουργίες του προγραμματιστή. Απευθύνει ερωτήσεις για το τι 

παρατηρούν, πώς τα έφτιαξε, τι χρησιμοποίησε, από τι αποτελούνται, αν 

αναγνωρίζουν κάποια σχήματα, πόσα σχήματα χρειάστηκε, ποια διαδικασία 

ακολούθησε για να φτάσει ο προγραμματιστής στο τελικό του αποτέλεσμα που είναι 

το διαστημόπλοιο. 

Αφού τα παιδιά μέσω των ερωταποκρίσεων οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι για να 

φτιάξει το διαστημόπλοιο χρειάστηκε πρώτα να φτιάξει τα μικρότερα κομμάτια που 

το αποτελούν και στη συνέχεια να τα ενώσει, ενθαρρύνει τα παιδιά να 

δημιουργήσουν τις σταθερές τους ομάδες και να σχεδιάσουν το δικό τους 

διαστημόπλοιο. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα υλικά όπως 

χαρτόνια, ψαλίδια, μολύβια, κόλλες, λευκό χαρτί, μαρκαδόρους  για να σχεδιάσουν 

και να κόψουν τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται το ομαδικό τους διαστημόπλοιο. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πατρόν τα σχήματα που υπάρχουν στη γωνιά των 
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μαθηματικών  ή να βρουν αντικείμενα μέσα στην τάξη στα οποία θα εντοπίσουν το 

σχήμα που αναζητούν και να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα (π.χ. την μαρκαδοροθήκη 

τους για να σχεδιάσουν έναν κύκλο). Στη συνέχεια θα  ενώσουν  τα κομμάτια με 

τέτοιο τρόπο για να σχηματίσουν το διαστημόπλοιό τους. 

Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες τη δραστηριότητα, τα παιδιά μαζεύονται στην 

ολομέλεια για να παρουσιάσει κάθε ομάδα το διαστημόπλοιό της, να περιγράψουν τα 

βήματα που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα, να αναφερθούν 

σε πιθανές δυσκολίες που συνάντησαν, να απαντήσουν σε ερωτήσεις των υπολοίπων 

συμμαθητών τους και να αναφερθούν στο πώς ένιωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δημιουργίας. 

 

6η μέρα 

Στόχος: Να εντοπίζουν τα σφάλματα σε έναν κώδικα και να αναπτύσσουν 

στρατηγικές επίλυσής τους.   

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Η νηπιαγωγός ανακοινώνει στα παιδιά ότι και σήμερα ο προγραμματιστής έστειλε 

ένα βίντεο. Στο βίντεο ενημερώνει τα παιδιά ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και το 

πρόβλημα αυτό είναι ο βασικός λόγος που ζήτησε τη βοήθειά τους διότι δεν του 

περισσεύει καθόλου χρόνος για να το λύσει. Αναφέρει, λοιπόν, ότι ενώ είχε 

προγραμματίσει το διαστημόπλοιο να κατευθυνθεί προς το φεγγάρι, εκείνο 

κατευθύνθηκε προς τη Γη και προσεδαφίστηκε σε μία παραλία. Κλείνει με την 

παράκληση να παρατηρήσουν τα παιδιά τον κώδικα, να βρουν που έχει κάνει το 

λάθος και να το διορθώσουν για να φτάσει τελικά το διαστημόπλοιο στο φεγγάρι.  

Μετά το τέλος της πολυτροπικής αφήγησης η νηπιαγωγός παρουσιάζει, κάνοντας 

χρήση του βιντεοπροβολέα, τον κώδικα που έχει φτιάξει ο προγραμματιστής στο 

ScratchJr και παίζει το πρόγραμμα με τα λάθη για τα παιδιά. Το πρόγραμμα το παίζει 

όσες φορές χρειαστεί. Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να σηκώνουν το χέρι τους 

και διορθώνουν  τον κώδικα στο πρόγραμμα. Για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται 
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είναι απαραίτητο η νηπιαγωγός να «ξανατρέχει» το πρόγραμμα. Παρακάτω 

παρουσιάζεται στιγμιότυπο με το λάθος πρόγραμμα: 

 

Αφού η τάξη καταλήξει στο σωστό κώδικα μετά από πολλές δοκιμές, τα παιδιά 

καλούνται να δημιουργήσουν τις προκαθορισμένες ομάδες τους και, αφού πάρουν τις 

ταμπλέτες τους, παροτρύνονται από την εκπαιδευτικό να ανοίξουν το έργο που έχει 

δημιουργήσει η  ίδια σε κάθε ταμπλέτα. Τα πρότζεκτ που έχει σχεδιάσει 

περιλαμβάνουν σφάλματα στον κώδικα. Η νηπιαγωγός τους δίνει την οδηγία να 

βρουν τα λάθη στον κώδικα και να τα διορθώσουν ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο που 

ακολουθήθηκε και στην προηγούμενη δραστηριότητα. Παρακάτω παρουσιάζεται 

στιγμιότυπο από ένα έργο με λανθασμένο κώδικα: 
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Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια και οι 

ομάδες μοιράζονται τα διορθωμένα πλέον έργα, ενθαρρύνονται να τρέξουν τον 

σωστό κώδικα και δέχονται την επιβράβευση απ’ όλους για την προσπάθειά τους. 

Μετά την παρουσίαση η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν μια στιγμή 

που έφτιαξαν κάτι που δεν έγινε όπως το σχεδίαζαν, τα προτρέπει να μοιραστούν την 

ιστορία τους και ένα πράγμα που έκαναν ή θα έκαναν, για να βελτιώσουν ή να 

διορθώσουν αυτό που έφτιαξαν. 

 

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 

Η νηπιαγωγός ανακοινώνει στα παιδιά ότι και σήμερα ο προγραμματιστής έστειλε 

ένα βίντεο. Στο βίντεο ενημερώνει τα παιδιά ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και το 

πρόβλημα αυτό είναι ο βασικός λόγος που ζήτησε τη βοήθειά τους διότι δεν του 

περισσεύει καθόλου χρόνος για να το λύσει. Αναφέρει, λοιπόν, ότι ενώ είχε 

προγραμματίσει το διαστημόπλοιο να κατευθυνθεί προς το φεγγάρι, εκείνο 

κατευθύνθηκε προς τη Γη και προσεδαφίστηκε σε μία παραλία. Κλείνει με την 

παράκληση να παρατηρήσουν τα παιδιά τον κώδικα, να βρουν που έχει κάνει το 

λάθος και να το διορθώσουν για να φτάσει τελικά το διαστημόπλοιο στο φεγγάρι. 

Μετά το τέλος του πολυτροπικού περιεχομένου, η νηπιαγωγός παρουσιάζει τον 

λανθασμένο κώδικα. Ενδεικτικά: 

 

Με τη χρήση μίας φιγούρας διαστημοπλοίου, η νηπιαγωγός εκτελεί τον κώδικα όπου 

διαπιστώνεται ότι το διαστημόπλοιο κατευθύνεται προς τη Γη και όχι προς το 
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φεγγάρι. Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να σηκώνουν το χέρι τους και να 

διορθώνουν  τον κώδικα στο πρόγραμμα αντικαθιστώντας τη λάθος καρτέλα με 

εκείνη που θεωρεί κάθε παιδί ότι είναι σωστή. Σε κάθε αλλαγή, το παιδί που την 

προτείνει «τρέχει» από την αρχή τον κώδικα χρησιμοποιώντας τη φιγούρα 

διαστημόπλοιο  για να δοκιμάσει εάν είναι ο σωστός. Υλοποιούνται όλες οι 

προτάσεις των παιδιών μέχρι να προκύψει ο σωστός κώδικας.  

 Αφού η τάξη καταλήξει στο σωστό κώδικα μετά από πολλές δοκιμές, τα παιδιά 

καλούνται να δημιουργήσουν τις προκαθορισμένες ομάδες τους και να διορθώσουν 

το λανθασμένο κώδικα σε έργα που έχει ετοιμάσει η εκπαιδευτικός χωρίς να πέσουν 

πάνω στους μετεωρίτες. Όλες οι ομάδες θα έχουν καρτέλες με τα πλακίδια και από 1 

φιγούρα-διαστημόπλοιο ώστε κάθε φορά που θεωρούν ότι διόρθωσαν τον 

λανθασμένο κώδικα θα χρησιμοποιούν τη φιγούρα για να τον δοκιμάζουν.  

Παρακάτω παρουσιάζεται στιγμιότυπο από ένα έργο με λανθασμένο κώδικα: 

 

Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια και οι 

ομάδες εκτελούν τον διορθωμένο, πλέον, κώδικα και δέχονται την επιβράβευση απ’ 

όλους για την προσπάθειά τους. Μετά την παρουσίαση η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα 

παιδιά να σκεφτούν μια στιγμή που έφτιαξαν κάτι που δεν έγινε όπως το σχεδίαζαν, 

τα προτρέπει να μοιραστούν την ιστορία τους και ένα πράγμα που έκαναν ή θα 

έκαναν, για να βελτιώσουν ή να διορθώσουν αυτό που έφτιαξαν. 

 

7η μέρα 

Στόχος: Να αναγνωρίζουν τα 6 στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού και να 

εφαρμόζουν τα βήματα σε μία μηχανική πρόκληση.  
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Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 Πειραματική ομάδα (ScratchJr) 

Η νηπιαγωγός ανακοινώνει ότι ο προγραμματιστής έστειλε κι άλλο ένα βίντεο. Η 

τάξη διαμορφώνεται κατάλληλα για να προβληθεί το βίντεο με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα. Στο βίντεο ο προγραμματιστής αναφέρει στα παιδιά πόσο 

ενθουσιασμένος ήταν με τα διαστημόπλοια που σχεδίασαν χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο της ζωγραφικής του ScratchJr και πόσο περήφανος είναι για την εξέλιξή 

τους. Μάλιστα βλέποντας τα έργα τους, του ήρθε η ιδέα να τους προτείνει να 

προγραμματίσουν τα ίδια τα παιδιά το διαστημόπλοιο που σχεδίασαν για να 

κατευθυνθεί προς το φεγγάρι. Να φτιάξουν δηλαδή τον δικό τους κώδικα. Για να 

μπορέσουν να δημιουργήσουν, όμως, τον κώδικα θα τους βοηθούσε πάρα πολύ εάν 

ακολουθούσαν 6 σημαντικά βήματα. Αναφέρει ότι αυτά τα βήματα τα ακολουθείς για 

οτιδήποτε θέλεις να προγραμματίσεις. Έμαθε, βέβαια, από την κυρία τους πόσο πολύ 

τους αρέσουν τα τραγούδια και αποφάσισε να τους τα πει τραγουδιστά αυτά τα 6 

βήματα.  Θέτει, λοιπόν, το ερώτημα εάν επιθυμούν να τους πει το τραγούδι. 

Παίρνοντας θετική απάντηση ο προγραμματιστής τους το τραγουδά. Ενδεικτικοί 

στίχοι με εικόνες που θα περιλαμβάνονται στο βίντεο για κάθε βήμα. 

1. «Κάνε μία ερώτηση  , 

2. Βάλε φαντασία  , 

3. Κάνε ένα σχέδιο    
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4. και ξεκίνα τη δημιουργία . 

5. Δοκίμασε μετά   και κάνε βελτιώσεις  

6. Τώρα είναι έτοιμο για να το διαδώσεις .» 

Τους αναφέρει ότι για να τα βοηθήσει να ξεκινήσουν θα κάνει εκείνος το πρώτο βήμα 

θέτοντας στα παιδιά την ερώτηση: «Μπορείτε να προγραμματίσετε το διαστημόπλοιό 

σας να φτάσει στο φεγγάρι;» 

Όταν ολοκληρωθεί η προβολή του βίντεο, η εκπαιδευτικός  αναρτά τις παραπάνω 

εικόνες στον πίνακα και προτρέπει τα παιδιά να επαναλάβουν το τραγούδι δείχνοντας 

κάθε φορά την εικόνα που αντιστοιχεί σε κάθε βήμα. Αν χρειαστεί το 

επαναλαμβάνουν όσες φορές χρειαστεί. Στη συνέχεια γίνεται επεξήγηση του κάθε 

βήματος. Αφού επισημάνει ότι το 1
ο
 βήμα έχει ολοκληρωθεί με τη βοήθεια του 

προγραμματιστή καθώς τους έθεσε την ερώτηση, ακολουθεί το 2
ο
 βήμα κατά το 

οποίο θα χωριστούν στις προκαθορισμένες τους ομάδες και θα πάρουν τις ταμπλέτες 

τους για να σκεφτούν ιδέες για το πώς θα προγραμματίσουν το διαστημόπλοιό τους 

με το ScratchJr, ποιους χαρακτήρες θα χρειαστούν, ποιο φόντο θα επιλέξουν, ποια 

πλακίδια θα χρησιμοποιήσουν για να κινηθεί το διαστημόπλοιο και να κατευθυνθεί 

προς το φεγγάρι. Στο 3
ο
 βήμα θα πρέπει να αποφασίσουν τις παραμέτρους που θέλουν 

να χρησιμοποιήσουν. Στο 4
ο
 βήμα της δημιουργίας θα ξεκινήσουν να «γράφουν» τον 

κώδικα. Στο 5
ο
 βήμα, αφού «γράψουν» τον κώδικα, τον «τρέχουν» πατώντας την 

πράσινη σημαία. Στο σημείο αυτό θα διαπιστώσουν εάν οι παράμετροι είναι σωστές 

κι αν όχι θα προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις. Δοκιμάζουν και βελτιώνουν μέχρι 

να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να φτάσει δηλαδή το διαστημόπλοιό τους 

στο φεγγάρι. 

Η εκπαιδευτικός σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των βημάτων αναλαμβάνει τον ρόλο 

του διευκολυντή της μάθησης παροτρύνοντας, σταδιακά, τους μαθητές σε 
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αυτενέργεια και πειραματισμό συμβάλλοντας στην ανάδειξη δεξιοτήτων 

ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης από την πλευρά των μαθητών της. 

Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες τον προγραμματισμό του διαστημοπλοίου τους, 

τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια για να παρουσιάσει κάθε ομάδα το έργο της. Οι 

ομάδες επιβραβεύονται από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και περιγράφουν τα 

συναισθήματά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου τους στο 

ScratchJr. 

Μετά την παρουσίαση όλων έργων στο ScratchJr η νηπιαγωγός θέτει ένα τελικό 

ερώτημα στα παιδιά: «Βλέποντας τα έργα των άλλων ομάδων και κατά τη διάρκεια 

της ενασχόλησής σας με τα δικά σας έργα, δημιουργήθηκαν ιδέες για νέα πράγματα 

που θα θέλατε να φτιάξετε;» 

 

 Ομάδα ελέγχου (Unplugged δραστηριότητες) 

Η νηπιαγωγός ανακοινώνει ότι ο προγραμματιστής έστειλε κι άλλο ένα βίντεο. Η 

τάξη διαμορφώνεται κατάλληλα για να προβληθεί το βίντεο με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα. Στο βίντεο ο προγραμματιστής αναφέρει στα παιδιά ότι πριν 2 μέρες 

τους είχε εκμυστηρευτεί το όνειρό του να γίνει αστροναύτης και την αγάπη του για τα 

διαστημόπλοια. Τους αναφέρει, επίσης, ότι η κυρία τους του είχε στείλει όλα τα 

διαστημόπλοια που είχαν φτιάξει και ήταν πολύ ενθουσιασμένος με τα σχέδιά τους. 

Στη συνέχεια τους υπενθυμίζει ότι αφού τα σχεδίαζε μετά τα κατασκεύαζε 

χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά που έβρισκε στο σπίτι. Για να μπορέσει να τα 

κατασκευάσει η κυρία του στο νηπιαγωγείο του είχε μάθει με ένα τραγούδι ότι 

έπρεπε να ακολουθήσει  6 σημαντικά βήματα. Αναφέρει ότι αυτά τα βήματα τα 

ακολουθείς για οτιδήποτε θέλεις να κατασκευάσεις. Θέτει το ερώτημα εάν επιθυμούν 

να τους πει το τραγούδι. Παίρνοντας θετική απάντηση ο προγραμματιστής τους το 

τραγουδά. Ενδεικτικοί στίχοι με εικόνες που θα περιλαμβάνονται στο βίντεο για κάθε 

βήμα. 

7. «Κάνε μία ερώτηση  , 
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8. Βάλε φαντασία  , 

9. Κάνε ένα σχέδιο    

10. και ξεκίνα τη δημιουργία . 

11. Δοκίμασε μετά   και κάνε βελτιώσεις  

12. Τώρα είναι έτοιμο για να το διαδώσεις .» 

Τους αναφέρει ότι για να τα βοηθήσει να ξεκινήσουν θα κάνει εκείνος το πρώτο βήμα 

θέτοντας στα παιδιά την ερώτηση: «Μπορείτε να κατασκευάσετε κι εσείς ένα 

διαστημόπλοιο χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά που έχετε στο νηπιαγωγείο;». 

Όταν ολοκληρωθεί η προβολή του βίντεο, η εκπαιδευτικός  αναρτά τις παραπάνω 

εικόνες στον πίνακα και προτρέπει τα παιδιά να επαναλάβουν το τραγούδι δείχνοντας 

κάθε φορά την εικόνα που αντιστοιχεί σε κάθε βήμα. Αν χρειαστεί το 

επαναλαμβάνουν όσες φορές χρειαστεί. Στη συνέχεια γίνεται επεξήγηση του κάθε 

βήματος. Αφού επισημάνει ότι το 1
ο
 βήμα έχει ολοκληρωθεί με τη βοήθεια του 

προγραμματιστή καθώς τους έθεσε την ερώτηση, ακολουθεί το 2
ο
 βήμα κατά το 

οποίο θα χωριστούν στις προκαθορισμένες τους ομάδες για να σκεφτούν ιδέες για τα 

έργα τους και να συζητήσουν πως θα το κατασκευάσουν. Όταν ολοκληρωθεί η 

συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας, η εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα 

ένα φύλλο εργασίας για  σχεδιάσουν τις ιδέες τους και  τα υλικά που θα χρειαστούν. 

Ενδεικτικό φύλλο εργασίας: 
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Όταν ολοκληρώσουν το 3
ο
 βήμα, έχοντας ζωγραφίσει τα υλικά που θα χρειαστούν 

και έχοντας σχεδιάσει την ιδέα τους, περνούν στο 4
ο
 βήμα. Το 4

ο
 βήμα είναι το βήμα 

της υλοποίησης της ιδέας τους. Στο συγκεκριμένο βήμα, θα επιλέξουν από ένα 

σύνολο ανακυκλώσιμων υλικών, που θα έχει συγκεντρώσει η νηπιαγωγός στη τάξη, 

εκείνα που χρειάζονται για την κατασκευή του διαστημόπλοιου. Επιπρόσθετα θα 

υπάρχουν και υλικά χειροτεχνίας όπως: κόλλες, ψαλίδια, μαρκαδόροι, πινέλα, 

μολύβια κ.α. Θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις ομάδες για να δημιουργήσου την 

ιδέα τους. Στα μέσα του 4
ου

 βήματος η εκπαιδευτικός περνώντας από κάθε ομάδα 

ρωτάει τα παιδιά αν οι δημιουργίες τους ακολουθούν το σχέδιό τους κι αν υπάρχουν 

αλλαγές που θα ήθελαν να κάνουν. Σε αυτή τη φάση ενθαρρύνει τα παιδιά σε πιθανές 

βελτιώσεις αναφορικά με τη κατασκευή τους.  

Όταν ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες την κατασκευή τους, τα παιδιά μαζεύονται στην 

ολομέλεια για να παρουσιάσει κάθε ομάδα το διαστημόπλοιό της, να περιγράψει τα 

βήματα, να αναφερθούν σε πιθανές δυσκολίες που συνάντησε και σε βελτιώσεις που 

έκανε ώστε να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, να απαντήσει σε ερωτήσεις των 

υπολοίπων συμμαθητών τους και να αναφερθεί στο πώς ένιωσαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δημιουργίας. Μετά την παρουσίαση όλων των κατασκευών η 

νηπιαγωγός θέτει ένα τελικό ερώτημα στα παιδιά: «Βλέποντας τα έργα των άλλων 

ομάδων και κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής σας με τα δικά σας έργα, 

δημιουργήθηκαν ιδέες για νέα πράγματα που θα θέλατε να φτιάξετε;» 

 Η εκπαιδευτικός σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των βημάτων αναλαμβάνει τον ρόλο 

του διευκολυντή της μάθησης παροτρύνοντας, σταδιακά, τους μαθητές σε 

αυτενέργεια και πειραματισμό συμβάλλοντας στην ανάδειξη δεξιοτήτων 

ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης από την πλευρά των μαθητών της, κυρίως 

κατά τη διάρκεια του 4
ου

 κα 5
ου

 βήματος. 
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Παράρτημα 2 

 

Ερωτηματολόγιο ομάδας ελέγχου 
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Ερωτηματολόγιο πειραματικής ομάδας 
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Παράρτημα 3 

 

Φωτογραφίες (πειραματική ομάδα) 
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Φωτογραφίες (ομάδα ελέγχου)  
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