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Πεξίιεςε
Ζ γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ LOGO δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 από ηνλ S.
Papert, ζπλεξγάηε ηνπ
J. Piaget πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ
"Δπηθνδνκεηηζκνύ". Δίλαη κηα πξνζαξκνζκέλε δηάιεθηνο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Lisp.
Σν πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ ηνπ Microworlds Pro (εμειιεληζκέλν ην 2003) εκπεξηέρεη ηε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ LOGO. Ζ πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγεί έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ
όπνπ ην παηρλίδη γίλεηαη ε γέθπξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Μαύξν θνπηί,
δηεξεπλεηηθή κάζεζε, παηρλίδη ξόισλ θαη αμηνπνίεζε Μειέηεο Πεξίπησζεο σο Παξάδεηγκα
Αλαθνξάο, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ παξακέλεη έληνλν ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ε
ηθαλνπνίεζε από ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα πιεξόηεηαο. Ο καζεηήο ηειηθά
βηώλεη ηελ άκεζε ζύλδεζε ηεο Γηαδηθαζίαο - Κνπκπηνύ θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Μεηαβνιέα.
Λέμεηο θιεηδηά: δηαδηθαζία, θνπκπί, κεηαβνιέαο.

Summary
The Programming Language LOGO was created in the early '70s by S. Papert, J. Piaget's collaborator
on issues related to the theory of "Constructivist". It is adapted to the programming language dialect
Lisp.
The Multimedia environment of Microworlds Pro (Hellenized version in 2003) contains the
programming language LOGO. The proposed activity creates a learning environment where the game
becomes the bridge that leads to the learning objectives. The Black box, the exploratory learning, the
role play and the use case as an example of Reference, all these find application in teaching activity.
The students' interest remains vivid throughout the course of teaching and the satisfaction that derives
from the achievement of the objective creates a sense of completeness. They finally experience the
direct connection of Procedure - Button and practical application of Changes.

τέδιο Μαθήμαηος
Γνωζηικό Ανηικείμενο:
σνθεηικές εθαρμογές με ηη γλώζζα LOGO
Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ
Θέκα: Γεκηνπξγία Λαβύξηλζνπ (Παηρλίδη ηύπνπ Arcade κε ην MicroWorlds Pro)
Γηδαθηηθέο ώξεο: 2
α. κοπός και ηότος ηοσ Μαθήμαηος
Γενικός διδακηικός ζηότος:
Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηε ζύλδεζε : <θνπκπηνύ> - εληνιήο ή δηαδηθαζίαο

Διδικοί διδακηικοί ζηότοι-Προζδοκώμενα αποηελέζμαηα:
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:
Να αληηζηνηρνύλ έλα θνπκπί ζε κηα δηαδηθαζία.
Να ρξεζηκνπνηνύλ έλα κεηαβνιέα ζε δηαδηθαζία.
Να απνζεθεύνπλ έλα γξαθηθό ζε αξρείν ζαλ εηθόλα θαη αληίζηξνθα λα εηζάγνπλ
αλαθαινύλ έλα γξαθηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε κε έλα πξόγξακκα δσγξαθηθήο ζην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηνπ MicroWorlds Pro
Γνωζηικό Τπόβαθρο
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Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε δεκηνπξγία θνπκπηνύ, κεηαβνιέα, δηαδηθαζίαο.
Δπίζεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε θάπνην πξόγξακκα δσγξαθηθήο (από ηελ Α' ηάμε)
Γλσξίδνπλ ηηο εληνιέο: κπξνζηά (κπ), πίζσ (πη), αλαθνίλσζε .
Νέεο εληνιέο: ζπλερώο, πεξίκελε, ΑξρηθνπνίεζεΥξνληζηή, ΘέζεΚαηεύζπλζε, ζέζε,
νιαζηνπ
Δποπηικά και Γιδακηικά μέζα
Πίλαθαο, Τπνινγηζηέο, Πξνβνιέαο, Φύιιν Δξγαζίαο & Φύιιν Αμηνιόγεζεο πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό.
Γηδαθηηθέο Σερληθέο/Πξνζεγγίζεηο

Δηζήγεζε, Δπίδεημε, Μαύξν θνπηί, Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Οκάδεο Δξγαζίαο θαη
αμηνπνίεζε Μειέηεο Πεξίπησζεο σο Παξάδεηγκα Αλαθνξάο, Καηαηγηζκόο ηδεώλ, πδήηεζε,
Δξσηαπνθξίζεηο

β. Γομή διδακηικής περιόδοσ
γ. Μέθοδοι εκπαίδεσζης
(Τινπνηήζεθαλ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί)
1η ΩΡΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Δηζαγσγή

Κύξην κέξνο

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΜΔΘΟΓΟΙ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ
ΜΔΑ

5’

ύλδεζε κε ηα
πξνεγνύκελα.
θνπόο θαη ζηόρνο
ηνπ ζεκεξηλνύ
καζήκαηνο.
Δπίδεημε.
Δπηζήκαλζε ηεο
ζπνπδαηόηεηαο ηνπ
καζήκαηνο, ππνβνιή
εξσηήκαηνο
πξνβιεκαηηζκνύ
πξνθεηκέλνπ λα
θηλεηνπνηεζεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηώλ.

Δηζήγεζε Δπίδεημε
Αξρηθά δείρλνπκε
ζηνπο καζεηέο
ηελ εθαξκνγή
Λαβύξηλζνο
(Μαύξν θνπηί)

Πξνβνιηθό,
MicroWorlds Pro

15'

Γεκηνπξγία
δηαδηθαζηώλ:
έλαξμε, πάλσ
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Δηζήγεζε ΔπίδεημεΜειέηε
Πεξίπησζεο σο
Παξάδεηγκα
ΑλαθνξάοΠαηρλίδη ξόισλ.
Υσξίδνπκε ηε
δεκηνπξγία ηεο
εθαξκνγήο, κεηά
από ζπδήηεζε, ζε
δύν ελόηεηεο:
1. Γεκηνπξγία
ησλ δηαδηθαζηώλ
θαζνδήγεζεο ηεο
ρειώλαο
2. Γεκηνπξγία ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ

Δξγαζηήξην Ζ/Τ
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Λαβύξηλζνπ.
Γεκηνπξγνύκε
ηελ δηαδηθαζία
ΔΝΑΡΞΖ, κε
ππόδεημε.
Μεηά
δεκηνπξγνύκε ηε
δηαδηθαζία
ΠΑΝΩ. Έλαο
καζεηήο,
ζηξεθόκελνο
θαηά ηε θνξά ησλ
δεηθηώλ ηνπ
σξνινγίνπ,
δείρλεη ηε
θαηεύζπλζε
ΠΑΝΩ, ΚΑΣΩ,
ΓΔΞΗΑ,
ΑΡΗΣΔΡΑ

Αλαθεθαιαίσζε

15'

Γεκηνπξγία
δηαδηθαζηώλ: θάησ,
Γ, Α, Γεκηνπξγία
Μεηαβνιέα

Άζθεζε κε
θαζνδήγεζε
Καηαηγηζκόο
ηδεώλ
Υξεζηκνπνηώληαο
ηε δηαδηθαζία
ΠΑΝΩ, σο
παξάδεηγκα
αλαθνξάο, νη
καζεηέο
Δξγαζηήξην Ζ/Τ
δεκηνπξγνύλ ηηο
δηαδηθαζίεο Γ (ή
->), Α (ή <-) θαη
ΚΑΣΩ.
Με θαζνδήγεζε
πξνζζέηνπκε ην
Μεηαβνιέα ζηε
δηαδηθαζία
ΔΝΑΡΞΖ (βήκα 5
ηνπ ΦΔ)

5’

Αλαθεθαιαίσζε
Δξσηήζεηο από ηνπο
καζεηέο
Φύιιν Αμηνιόγεζεο
- quiz
(test1)

Δξσηαπνθξίζεηο.
Εεηνύκε από ηνπο
καζεηέο λα
θέξνπλ ηδέεο γηα
ην ζρήκα ηνπ
Λαβύξηλζνπ.

2η ΩΡΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

3

ΜΔΘΟΓΟΙ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ
ΜΔΑ
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Δηζαγσγή

5’

ύλδεζε κε ηα
πξνεγνύκελα.
θνπόο θαη ζηόρνο
ηνπ ζεκεξηλνύ
καζήκαηνο
Τπνβνιή
εξσηήκαηνο
πξνβιεκαηηζκνύ
πξνθεηκέλνπ λα
θηλεηνπνηεζεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηώλ.

15'

Γεκηνπξγία
'ιαβύξηλζνπ' κε
Εσγξαθηθή
Δηζαγσγή εηθόλαο
ζην Πεξηβάιινλ
Δξγαζίαο ηνπ
MicroWorlds Pro

10’

Γεκηνπξγία
δηαδηθαζίαο : Αξρή
Σξνπνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο Έλαξμε
(εηζαγσγή
ρξνληζηή)
Πξνγξακκαηηζκόο
ρειώλαο θαη ζηόρνπ

Κύξην κέξνο

4

Δηζήγεζε Δπίδεημε
ηελ αξρή ηεο
2εο ώξαο
δείρλνπκε ζηνπο
καζεηέο ηελ
εθαξκνγή
Λαβύξηλζνο

Πξνβνιηθό,
MicroWorlds Pro

Άζθεζε κε
θαζνδήγεζε.
Μεηά από
ζπδήηεζε
θαηαιήγνπκε όηη
ην Λαβύξηλζν
κπνξνύκε λα ηνλ
δεκηνπξγήζνπκε:
1.
Υξεζηκνπνηώληαο
ηα γξαθηθά ηνπ
MicroWorlds Pro.
2. Με έλα
πξόγξακκα
δσγξαθηθήο,
απνζεθεύνληαο
ην ζρήκα ζε
Δξγαζηήξην Ζ/Τ
αξρείν.
3. Από έλα έηνηκν
ζρέδην ζε ραξηί
κέζσ ηνπ
ζαξσηή,
απνζεθεύνληαο
ην ζρήκα ζε
αξρείν.
Δπηιέγνπκε λα
εηζάγνπκε ηελ
εηθόλα ηνπ
Λαβύξηλζνπ από
αξρείν πνπ
έρνπκε
πξνεηνηκάζεη (γηα
νηθνλνκία
ρξόλνπ)
Άζθεζε κε
θαζνδήγεζε
Καηαηγηζκόο
ηδεώλ.
Αξρηθά, κεηά ηελ Δξγαζηήξην Ζ/Τ
εηζαγσγή ηεο
εηθόλαο ηνπ
Λαβύξηλζνπ, νη
καζεηέο
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Αλαθεθαιαίσζε

5’

Πξαθηηθή άζθεζε

5’

Αλαθεθαιαίσζε
Δξσηήζεηο από ηνπο
καζεηέο
Φύιιν Αμηνιόγεζεο
- quiz (test2)

παξαηεξνύλ όηη ε
ρειώλα πεξλά ηα
'ηνηρώκαηα'. Με
θαζνδήγεζε (δεμί
θιηθ πάλσ ζην
ρξώκα) ζην θνπηί
ρειώλα
εηζάγνπκε ηελ
εληνιή: πη 10
όπσο θαίλεηαη
ζην βήκα 7 ηνπ
ΦΔ
Πξνθαιώληαο κε
ηελ εξώηεζε:
"Θέιεηε λα
κεηξάηε ηηο
επηδώζεηο ζαο;' ,
εηζάγνπκε ηελ
έλλνηα ηνπ
ρξνληζηή.(ΦΔ,
βήκα 8)
Με ππόδεημε νη
καζεηέο
δεκηνπξγνύλ ηε
δηαδηθαζία
ΑΡΥΖ (ΦΔ,βήκα
9)
Άζθεζε ρσξίο
θαζνδήγεζε
Δξσηαπνθξίζεηο

Δξγαζηήξην Ζ/Τ

Πξνβνιηθό, PPT

Φύλλο Δργαζίας
Θέκα: Καζνδήγεζε ρειώλαο ζε ιαβύξηλζν.
ΒΗΜΑ 1
Γεκηνπξγήζηε ηε δηαδηθαζία κε ην όλνκα ΔΝΑΡΞΖ , αληηγξάθνληαο ηηο επόκελεο γξακκέο:
γηα ΔΝΑΡΞΖ
ζπλερώο[κπ 4 πεξίκελε 1]
ηέινο
ημείωζη: Χπηζιμοποιούμε για ππώηη θοπά ηην ενηολή ζπλερώο. Η ενηολή ζπλερώο
αθνινπζείηε από [λέξη ή λίζηα - ππορ εκηέλεζη] πνπ επαλαιακβάλεη ζπλέρεηα.
ΒΗΜΑ 2
Γεκηνπξγήζηε ηε δηαδηθαζία κε ην όλνκα ΠΑΝΩ , αληηγξάθνληαο ηηο επόκελεο γξακκέο:
γηα ΠΑΝΩ
ζεζεθαηεπζπλζε 0
ηέινο
ημείωζη: Χπηζιμοποιούμε για ππώηη θοπά ηην ενηολή ζεζεθαηεπζπλζε, Η ενηολή
ζεζεθαηεπζπλζε αθνινπζείηε από αξηζκό πνπ δείρλεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ρειώλαο ζε
κνίξεο. Θεηηθή θνξά είλαη ε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ σξνινγίνπ (όπσο ζην ζρήκα)
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ΒΗΜΑ 3
Γεκηνπξγήζηε ηηο δηαδηθαζίεο κε νλόκαηα: Γ (ή -> ) γηα δεμηά, Α (ή <- ) γηα αξηζηεξά θαη
ΚΑΣΩ γηα θάησ.
Γεκηνπξγήζηε έλα θνπκπί πνπ ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία ΔΝΑΡΞΖ
ΒΗΜΑ 4
Γεκηνπξγήζηε θνπκπηά πνπ ελεξγνπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο Γ (ή -> ), Α (ή<- ) θαη ΚΑΣΩ
αληίζηνηρα.
ΒΗΜΑ 5
Με ηα θνπκπηά: ΔΝΑΡΞΖ, Γ(ή -> ), Α(ή <- ) θαη ΚΑΣΩ, θαζνδεγείζηε ηε ρειώλα ζηελ
Δπηθάλεηα Δξγαζίαο
Γεκηνπξγείζηε Μεηαβολέα κε ην όλνκα ηατύηηηα θαη εύξνο ηηκώλ από 1 μέτρι 10
Σξνπνπνηείζηε ηε δηαδηθαζία ΔΝΑΡΞΖ :
γηα ΔΝΑΡΞΖ
ζπλερώο[κπ ηαρύηεηα πεξίκελε 1]
ηέινο
Καζνδεγείζηε ηε ρειώλα ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο αιιάδνληαο ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο ηεο
ρειώλαο από ην Μεηαβνιέα.
ΒΗΜΑ 6
Αλνίμηε ηε ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ ησλ Windows δσγξαθίζηε ην παξαθάησ ρήκα 1(744Υ426):

τήμα 1: Πιαίζην ιαβύξηλζνπ
Απνζεθεύζηε ηελ εηθόλα.
ην ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ MicroWorlds Pro εηζάγνπκε ηελ εηθόλα (Αξρείν ->
Δηζαγσγή -> Δηθόλα)
ΒΗΜΑ 7
Με δεμί θιίθ ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ιαβύξηλζνπ πξνγξακκαηίζηε ηε ρειώλα,
όηαλ ζπλαληήζεη ηε γξακκή ηνπ ιαβύξηλζνπ <επεμεξγαζία ρξώκαηνο>. ην θνπηί Χιώλα
γξάςηε ηελ εληνιή: πη 10
Με ηνλ ίδην ηξόπν (δεμί θιηθ πάλσ ζην ζηόρν) πξνγξακκαηίζηε ην ρξώκα ηνπ ζηόρνπ. ην
θνπηί ρειώλα γξάθσ ηελ εληνιή:
Αλαθνίλσζε (θξ[Μπξάβν! Ο Χξόλνο ζνπ ήηαλ: ] ρξνληζηήο / 10 [ δεπηεξόιεπηα!
ΣΔΛΟ]) Όιαζηνπ
ΒΗΜΑ 8
Σξνπνπνηείζηε ηελ δηαδηθαζία ΔΝΑΡΞΖ , πξνζζέηνληαο ηελ εληνιή ΑπσικοποίηζηΧπονιζηή
όπσο παξαθάησ:
γηα ΔΝΑΡΞΖ
ΑξρηθνπνίεζεΧξνληζηή
ζπλερώο[κπ ηαρύηεηα πεξίκελε 1]
ηέινο
ΒΗΜΑ 9
Γεκηνπξγήζηε ηε δηαδηθαζία κε ην όλνκα Αξρε , αληηγξάθνληαο ηηο επόκελεο γξακκέο:
γηα Αξρε
ζέζεΥξώκα 59
ζεζεθαηεπζπλζε 180
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ζεζεζεζε [-285 120]
ηέινο
Γεκηνπξγήζηε έλα θνπκπί πνπ ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία Αξρε
ΒΗΜΑ 10
Γνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνύ.

ΣΔΛΟ

πκεπάζκαηα:
Ζ δηαδηθαζία έρεη δηδαρηεί ζε δύν Γπκλάζηα ( 2 ηκήκαηα από 2 ώξεο)
ην ηέινο θάζε ώξαο νη καζεηέο απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγην πνπ έγηλε κε QUIZ
BULDER. Γείγκα ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα αθνινπζνύλ:

Από ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ θαη ηηο απαληήζεηο ζηo Test, θάλεθε θαζαξά όηη βίσζαλ
ηελ άκεζε ζύλδεζε ηεο Γηαδηθαζίαο - Κνπκπηνύ, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Μεηαβνιέα θαη
εκπέδσζαλ ηε ζύληαμε κηαο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο ε εηζαγσγή ηεο εηθόλαο από αξρείν, ζην
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πεξηβάιινλ ηνπ MicroWorlds Pro αιιά θαη ε απνζήθεπζε ελόο γξαθηθνύ ζε αξρείν, έδσζε
ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ όηη ηα γξαθηθά πνπ δεκηνπξγνύλ κε ηε LOGO
κπνξνύλ ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη από άιιεο εθαξκνγέο, όπσο MS-Word, PowerPoint .
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