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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κατάθεση εµπειριών, προβληµατισµών και 

προτάσεων σχετικών µε την εισαγωγή κι αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη 
διδακτική πράξη µε σκοπό την ανάδειξη σηµαντικών πτυχών της σχεδίασης, ανάπτυξης, 
εφαρµογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
της αποτελεσµατικής ένταξης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
Ως απόσταγµα της µέχρι σήµερα βιωµατικής εµπειρίας πειραµατισµού αξιοποίησης 

υπολογιστικών και δικτυακών περιβαλλόντων στη σχολική τάξη µε κύρια εστίαση στα 
Logo-like περιβάλλοντα, προτείνονται διδακτικές παρεµβάσεις στη θεµατική ενότητα 
«Ελέγχω και προγραµµατίζω» του διαθεµατικού ενιαίου πλαισίου προγράµµατος 
σπουδών του ∆ηµοτικού σχολείου µε χρήση του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος 
πολυµέσων Microworlds Pro.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Logo, Logo-like περιβάλλον, Microworlds Pro, ∆ηµοτικό 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην πορεία µετάβασης του σχολείου στην Κοινωνία της Πληροφορίας και την 

προσπάθεια αναβάθµισης της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας και µετεξέλιξης της 
παραδοσιακής τάξης σε µια κριτική και αναστοχαστική κοινότητα µάθησης, η 
εισαγωγή και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
στη σχολική τάξη αποτελεί ένα ανοιχτό, πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό θέµα. Οι 
ΤΠΕ καλούνται να λειτουργήσουν ως καταλύτης-όχηµα για τη µετάλλαξη της 
σχολικής τάξης σε τόπο δηµοκρατίας, δηµιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, σε 
τόπο ζωής και χαράς όπου η αναζήτηση, η προσέγγιση και η κατάκτηση της γνώσης θα 
έχει προσωπικό νόηµα τόσο για το µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.  
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Οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα τα Logo-like περιβάλλοντα µπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
σχεδίαση και την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία προσφέρουν στους 
µαθητές τη δυνατότητα έκφρασης κι αξιοποίησης των σκέψεων, ιδεών και 
διαισθήσεών τους και υποστηρίζουν τη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης 
διαµορφώνοντας πλούσια σε ευκαιρίες προβληµατισµού και πειραµατισµού 
περιβάλλοντα µάθησης (Γλέζου, 2002, Noss, 1995, diSessa, 1995, Hoyles, 1992, 
Papert, 1991). 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος όπου ο/η εκπαιδευτικός και οι µαθητές 

καλούνται να συνεργαστούν σε ένα συνεκτικό αλλά και ανοικτό ιστό υποθέσεων, 
αντικειµένων και σχέσεων που τα διέπουν, εξερευνώντας πολλαπλές εναλλακτικές 
δυνατότητες και προσεγγίσεις, απαιτεί την υιοθέτηση µιας διαφορετικής καινοτόµας 
εποικοδοµητιστικής νοοτροπίας και στάσης. Η χρήση των υπολογιστικών εργαλείων, 
ως εργαλείων σκέψης, συντελεί στο να οικοδοµήσουν οι µαθητές ατοµικά και 
κοινωνικά τη γνώση, σε καταστάσεις που αυτή είναι λειτουργική και σκόπιµη, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσουν τη µεταγνωστική τους συνείδηση.  
Η σχεδίαση, ανάπτυξη κι εφαρµογή των εκπαιδευτικών σεναρίων και 

δραστηριοτήτων αξιοποιώντας Logo-like περιβάλλον στηρίζονται σε ένα πλαίσιο 
γενικών παιδαγωγικών αρχών που αποτελούν τη συνισταµένη των αντιλήψεων που 
αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των γνωστικών και κοινωνικογνωστικών 
θεωριών µε βάση το κοινωνικό εποικοδοµητικό µοντέλο. 
Ως βασικοί άξονες για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων 

προτείνονται: η δόµηση διερευνητικών ρόλων (Papert, 1991, Soloway, 1990, diSessa, 
1997), η υποστήριξη διαδικασιών ενεργητικής δόµησης της γνώσης (Piaget, 1979, 
Papert, 1991), η ανάπτυξη πλούσιου εννοιολογικού δικτύου, η αξιοποίηση των 
προηγούµενων γνώσεων, εµπειριών-βιωµάτων και διαισθήσεων των µαθητών (diSessa,  
1995, Vergnaud, 1987), η ανάπτυξη νέων ρόλων µαθητών–δασκάλου (Hoyles, 1995, 
Κυνηγός, 1995), η διαµόρφωση συνεργατικών περιβαλλόντων µάθησης (diSessa, 1995, 
Vergnaud, 1987), και τέλος, η διαθεµατική προσέγγιση. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ο ρόλος των µαθητών  
Οι µαθητές στο πλαίσιο του µαθήµατος καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε µικρές 

οµάδες των 2-3 µελών για την εκπόνηση οµαδικής συνθετικής εργασίας. Κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους συλλέγουν, επεξεργάζονται, αναλύουν, συγκρίνουν, 
αναπαριστούν (συµβολικά, γραφικά, εικονικά), γενικεύουν, ερµηνεύουν δεδοµένα 
υιοθετώντας µια ποικιλία στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων από την απλή δοκιµή 
και πλάνη µέχρι τον πιο σύνθετο αφαιρετικό συλλογισµό ενώ ωθούνται σε συνεχή 
αυτοπαρατήρηση και αναστοχασµό. Εξοικειώνονται µε αξιοσηµείωτη ευκολία και 
άνεση στο υπολογιστικό περιβάλλον και αναπτύσσουν γρήγορα τις απαιτούµενες 
δεξιότητες για το χειρισµό των εργαλείων. Ανταποκρίνονται µε ενθουσιασµό σε νέα 
εργαλεία και χαρακτηρίζονται από αυξηµένα κίνητρα για µάθηση, αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο, προσπάθεια και προσοχή σε σύγκριση µε την παραδοσιακή τάξη. 
Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, ακολουθούν διαφορετικές µε προσωπικό νόηµα 

 



διαδροµές και κατευθύνουν µόνοι τους τη µάθησή τους χωρίς να χρειάζονται τη 
συνεχή καθοδήγηση και επιβεβαίωση του δασκάλου. Αναπτύσσουν υψηλό βαθµό 
συνειδητότητας, αυτοεκτίµησης, υπευθυνότητας και σεβασµού στο διαφορετικό, και 
καλλιεργούν δεξιότητες έκφρασης, συνεργασίας κι επικοινωνίας. Εξοικειώνονται µε τις 
διαδικασίες πειραµατισµού, διατύπωσης υποθέσεων και ελέγχου αυτών, δοκιµής και 
λάθους, καθώς και συµφιλίωσης, αποδοχής, αποποινικοποίησης και εκµετάλλευσης 
του λάθους. Κατά την αλληλεπίδραση µε τα παρεχόµενα υπολογιστικά εργαλεία 
αναδύονται και επιλύονται γνωστικές ασυµφωνίες, δοµούνται νέα γνωστικά σχήµατα 
ενώ παράλληλα καλλιεργούνται µεταγνωστικές δεξιότητες. 
Συχνότατα εµφανίζονται έντονα προβλήµατα συνεργασίας, κλιµακούµενες εντάσεις 

στη φάση επιλογής των µελών των οµάδων, ρήξεις φιλικών δεσµών µεταξύ των µελών 
της οµάδας και διάσπασης αυτής, ανάπτυξη νέων φιλικών δεσµών και αιτήµατα 
ανασύνθεσης των οµάδων. Απαιτούνται λεπτοί χειρισµοί εκ µέρους του δασκάλου 
προκειµένου να µάθουν σταδιακά πώς να ακούν, να εκφράζονται, να συναποφασίζουν, 
να συνεργάζονται, να αναλαµβάνουν το τίµηµα των επιλογών τους. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
Ο εκπαιδευτικός, παραγωγός, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής ο ίδιος σε µια 

προσωπική κριτική ενεργό έρευνα δράσης, καλείται να υιοθετήσει το ρόλο του 
διευκολυντή, σύµβουλου παιδαγωγού και συνερευνητή µέσα στη διδακτική-µαθησιακή 
διαδικασία και πράξη. Περιορίζει την καθοδηγητική του τάση, επικουρεί και 
ενθαρρύνει τις προσπάθειες των µαθητών, τους παροτρύνει σε αυτενέργεια και 
πειραµατισµό καλλιεργώντας δεξιότητες ανακαλυπτικής-διερευνητικής και 
συνεργατικής µάθησης. Εξελίσσεται σταδιακά από διαµεσολαβητή σε συνδιαµορφωτή 
καινοτοµικών παρεµβάσεων και αναδεικνύεται ως ο καταλύτης που δίνει κύρος ή 
ακυρώνει την προστιθέµενη διδακτική-µαθησιακή αξία των ΤΠΕ.  
Αναπτύσσει την ικανότητα οργάνωσης δραστηριοτήτων και λειτουργεί ως 

ερευνητής: α)αναγνωρίζει το πρόβληµα, β)σχεδιάζει µέθοδο έρευνας, γ)ορίζει το 
πρόβληµα και εντοπίζει ερωτήµατα αναζήτησης, δ)οργανώνει φάσεις δραστηριότητας 
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις αναµονές και την πρότερη 
γνώση των µαθητών, ε)συλλέγει, αξιολογεί, επεξεργάζεται δεδοµένα και ευρήµατα,  
και ζ)αναπτύσσει διδακτικό υλικό, µεθόδους και στρατηγικές. Στην προετοιµασία του 
πλάνου δραστηριότητας προβλέπει πολλαπλές εναλλακτικές διαδροµές. Επισηµαίνεται 
ότι η απουσία άγχους κάλυψης της ύλης διευρύνει τα περιθώρια πειραµατισµού. 
Η χρήση συνοδευτικών φύλλων εργασίας συµβάλλει θετικά κυρίως στην περίπτωση 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης. Το ορθώς διαρθρωµένο φύλλο εργασίας επιβοηθά στην 
εστίαση της προσοχής σε επιλεγµένα σηµεία, στον εντοπισµό των 
λαθών/παρανοήσεων/εσφαλµένων αντιλήψεων και των ιδιαίτερων µαθησιακών 
αναγκών, καθώς και στην καλλιέργεια αναστοχασµού και µεταγνωστικών δεξιοτήτων, 
ενώ καθοδηγεί και αξιολογεί δυναµικά τη διδακτική πορεία. Ο κύκλος σχεδιασµού, 
δηµιουργίας, εφαρµογής, αξιολόγησης και αναδιαµόρφωσης του φύλλου εργασίας 
αποτελεί χρονοβόρα και ενεργοβόρα διαδικασία και κυρίως για το λόγο αυτό, συνήθως 
απουσιάζει από την καθηµερινή πρακτική.  
Η διαχείριση της τάξης στο εργαστήριο υπολογιστών, ο κατάλληλος καταµερισµός 

των µαθητών σε οµάδες και η οργάνωση των οµάδων απαιτεί βασικές γνώσεις 
ψυχολογίας οµάδων. Ο πράγµατι αυξηµένος θόρυβος στο εργαστήριο, η διάσπαση της 

 



προσοχής του εκπαιδευτικού στις διαφορετικές οµάδες και η αδυναµία αδιάλειπτης 
παρακολούθησης της πορείας κάθε οµάδας και συχνά µη λειτουργικών παρεµβάσεων 
προκαλούν συχνά συναισθήµατα δυσφορίας, εντάσεις, ακόµα και τάσεις παραίτησης. 
Σηµειώνεται ακόµα, ότι στο σχολικό εργαστήριο παρουσιάζεται έντονα το πρόβληµα 
της τεχνικής υποστήριξης, της συντήρησης και αναβάθµισης των µηχανηµάτων και του 
δικτύου και ελλείψει εξειδικευµένου τεχνικού, ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει το 
ρόλο του τεχνικού χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και συχνότατα χωρίς την 
απαιτούµενη αναγνώριση για την προσπάθεια που καταβάλλει. 

 Προκειµένου ο εκπαιδευτικός να εντάξει και να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά τις 
ΤΠΕ στην καθηµερινή σχολική πρακτική, απαιτείται µακράς διάρκειας, µη εντατική 
επιµόρφωση και δια βίου ενηµέρωση, και εκ µέρους του προσωπική δέσµευση, 
κατάθεση ψυχής, σηµαντική διανοητική αλλά και οικονοµική επένδυση ενώ 
προϋποθέτει ανεπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη, ενσυναίσθηση, ευρύ πνεύµα, 
διερευνητική κι αναστοχαστική διάθεση, αυτοπαρατήρηση, γνώση και εµπειρία, 
αντοχή σε αναβολές, µαταιώσεις και απογοητεύσεις. Πρόκειται για µια ατέρµονη, 
όµορφη αλλά δύσβατη πορεία αυτογνωσίας, πλούσια σε συγκινήσεις, χαρές και λύπες, 
εκπλήξεις, αµφιταλαντεύσεις, δοκιµές και λάθη, µοναχικές περιπλανήσεις, 
εγκλωβισµούς σε λαβυρίνθους, επαναστροφές, συνεχείς αναθεωρήσεις, 
επανατοποθετήσεις και επαναπροσδιορισµούς.  

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό Microworlds Pro της καναδικής εταιρείας LCSI (Logo 

Computers Systems Inc. http://www.lcsi.ca/) αποτελεί ένα ισχυρό, ευέλικτο και 
πλούσιο προγραµµατιστικό πολυµεσικό περιβάλλον.  
Το Microworlds Pro συνιστά εργαλείο συγγραφής και περιβάλλον εφαρµογής για 

την ανάπτυξη, διαχείριση και διερεύνηση Μικρόκοσµων, είναι ανοιχτό λογισµικό, το 
οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραµµατισµού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί 
σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Seymour Papert, εµπνευστή της Logo και 
συνεργάτη του Jean Piaget. Κατά την αξιοποίηση των Μικρόκοσµων, εξειδικευµένων 
εφαρµογών, στην τάξη παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στον εκπαιδευτικό ενώ προσφέρονται πλούσιες ευκαιρίες 
πειραµατισµού, δοκιµής και λάθους, ανατροφοδότησης και οικοδόµησης των γνώσεων 
στους µαθητές. Ο Μικρόκοσµος αποτελεί µια υπολογιστική εφαρµογή που υποστηρίζει 
ένα εκπαιδευτικό σενάριο ως πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Hoyles, 1995). 
Σηµαντικά θετικά χαρακτηριστικά του Microworlds Pro αποτελούν:  
α. Η δυνατότητα εισαγωγής, διαχείρισης και επεξεργασίας ποικίλων µορφών 

πληροφορίας όπως κείµενο, ήχος, εικόνες, µουσική, video) διαµορφώνουν ένα 
πλούσιο, φιλικό και εύχρηστο πολυµεσικό περιβάλλον, κατάλληλο για ανάπτυξη 
συνθετικών εργασιών και παρουσιάσεων χωρίς να απαιτείται η γνώση γλώσσας και 
τεχνικών προγραµµατισµού. 
β. Η ευκολία εισαγωγής στον προγραµµατισµό και σταδιακής εξοικείωσης µε τη 

γλώσσα προγραµµατισµού Logo που επιτρέπει τη δηµιουργία µικρών εφαρµογών. 
γ. Η δυνατότητα δηµιουργίας ιστοσελίδων (ως πρότυπα HTML) και παρουσίασης 

συνθετικών διαδραστικών εργασιών στο διαδίκτυο. 
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Το Microworlds Pro ως προγραµµατιστικό περιβάλλον ευνοεί τόσο την εύκολη και 
γρήγορη εκµάθηση στοιχειώδους προγραµµατισµού για αρχαρίους όσο και την 
εκµάθηση τεχνικών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου και την εµβάθυνση στον 
προγραµµατισµό για προχωρηµένους. Αξίζει να επισηµανθεί το λογισµικό δεν έχει 
καθόλου υψηλές απαιτήσεις συστήµατος [Windows 95 ή επόµενη έκδοση, 
επεξεργαστής Pentium, 16 ΜΒ RAM, µονάδα CD ROM, ρυθµίσεις οθόνης "πολλά 
χρώµατα" (16 bits), ανάλυση οθόνης 800 x 600], στοιχείο ιδιαίτερα θετικό κι ευνοϊκό 
για τη διάδοση και ευρεία χρήση του. 
Σηµειώνεται ότι στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ (http://www.e-yliko.gr/) 

καθώς και στο σχετικό ιστότοπο (http://www.microworlds.com/library/index.html) της 
LCSI οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν, να εντοπίσουν, να 
αλληλεπιδράσουν, να κατεβάσουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά µε το Microworlds Pro 
(όπως ενδιαφέροντα άρθρα, δραστηριότητες και φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων) και 
να το τροποποιήσουν σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Το σενάριο «Το Σήµα της Ειρήνης» έχει ως αντικείµενο διερεύνησης το σήµα της 

Ειρήνης, όπως άλλωστε δηλώνει ο τίτλος του. Αποτελεί ένα διαθεµατικό σενάριο όπου 
διασυνδέονται στοιχεία των µαθηµατικών, της αισθητικής αγωγής, καθώς και της 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής αξιοποιώντας Logo-like περιβάλλον. Το σενάριο 
αυτό και οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για την ∆΄ - Ε΄- Στ΄ ∆ηµοτικού µε 
δυνατότητα επέκτασης για την Α΄ Γυµνασίου.  
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σεναρίου επιχειρείται η διερεύνηση των 

ιδιοτήτων του κύκλου και των τόξων καθώς και η εξοικείωση των µαθητών µε τις 
έννοιες προσανατολισµού, της γωνίας, της απόστασης, της κλίµακας.  
Οι δραστηριότητες του σεναρίου εξελίσσονται σε τέσσερις διακριτές φάσεις: 
Α΄ Φάση: Κατασκευή κύκλων µε χρήση εντολών ή/και διαδικασιών Logo.  
Β΄ Φάση: Κατασκευή του σήµατος της Ειρήνης µε χρήση εντολών ή/και διαδικασιών 

Logo. 
Γ΄ Φάση: Κατασκευή του σήµατος της Ειρήνης µε χρήση υπερδιαδικασιών Logo.  
∆΄ Φάση: Εκπόνηση-Παρουσίαση συνθετικής εργασίας.  
Ανάλογα µε την τάξη και το επίπεδο των µαθητών προχωρούµε στη σταδιακή 

εισαγωγή της έννοιας της µεταβλητής και τη χρήση παραµετρικών διαδικασιών και 
παραµετρικών υπερδιαδικασιών Logo. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη φάση της διερεύνησης συµπληρώνονται αντίστοιχα µε τις φάσεις: 
Α1΄)Κατασκευή κύκλων µε χρήση παραµετρικών διαδικασιών Logo, Β1΄)Κατασκευή 
του σήµατος της Ειρήνης µε χρήση παραµετρικών διαδικασιών Logo, και 
Γ1΄)Κατασκευή του σήµατος της Ειρήνης µε χρήση παραµετρικών υπερδιαδικασιών 
Logo.  
Στην ∆΄ ∆ηµοτικού η κατασκευή του κύκλου και του σήµατος της Ειρήνης 

ολοκληρώνεται µε χρήση απλών εντολών και της εντολής επανάληψης χωρίς να 
προχωρούµε στον ορισµό διαδικασιών Logo παρά µόνο στην περίπτωση έµπειρων 
µαθητών.  
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Στην Ε΄ ∆ηµοτικού για την κατασκευή κύκλων προχωρούµε στον ορισµό 
διαδικασιών Logo και για την κατασκευή του σήµατος της Ειρήνης στον ορισµό 
υπερδιαδικασιών Logo. 
Στην Στ΄ ∆ηµοτικού για την κατασκευή κύκλων προχωρούµε στον ορισµό 

παραµετρικών διαδικασιών Logo και για την κατασκευή του σήµατος της Ειρήνης 
στον ορισµό παραµετρικών υπερδιαδικασιών Logo. 
Η εκτιµώµενη διάρκεια της δραστηριότητας αντιστοιχεί συνολικά σε 6 - 10 

διδακτικές ώρες και προτείνεται η παρακάτω κατανοµή ωρών: ∆ιάρκεια Α΄ Φάσης: 1 - 
2 διδακτικές ώρες, ∆ιάρκεια Β΄ Φάσης: 1 - 2 διδακτικές ώρες, ∆ιάρκεια Γ΄ Φάσης: 2 - 
3 διδακτικές ώρες, ∆ιάρκεια ∆΄ Φάσης: 2 - 3 διδακτικές ώρες.  
Επισηµαίνεται ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων, οι συγκεκριµένοι διδακτικοί - 

µαθησιακοί στόχοι των δραστηριοτήτων, ο τελικός σχεδιασµός, ο 
χρονοπρογραµµατισµός καθώς και η πορεία διδασκαλίας καθορίζονται ανάλογα µε το 
επίπεδο των γνώσεων και πρότερων εµπειριών των µαθητών καθώς και τα 
ενδιαφέροντά τους.  
 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
Οι µαθητές, εµπλεκόµενοι στο σενάριο και τις δραστηριότητες µε αξιοποίηση Logo-

like περιβάλλοντος καλούνται: 
Α. Παιδαγωγικοί στόχοι 

• Να διατυπώσουν υποθέσεις, να πειραµατιστούν, να ελέγξουν την ορθότητα 
των υποθέσεών τους, να εξάγουν συµπεράσµατα και να προβούν σε ερµηνεία 
αυτών. 

• Να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες διαισθήσεις τους.  
• Να καλλιεργήσουν τη συστηµική τους σκέψη που συνίσταται σε εξοικείωση 

µε τη διαδικασία ανάλυσης του προβλήµατος στα επιµέρους συστατικά του, 
αντιµετώπισης καθενός ξεχωριστά και σύνθεσης µιας ολοκληρωµένης λύσης. 

• Να εξοικειωθούν µε την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήµατος. 
• Να αναζητήσουν και να αντιµετωπίσουν τον προβληµατισµό θετικά και 

µεθοδικά και να «αποποινικοποιήσουν» την έννοια του λάθους (Papert, 1991, 
diSessa, 1995). 

• Να δηµιουργήσουν πρωτότυπες κατασκευές προσωπικού νοήµατος. 
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες έκφρασης (προφορικού και γραπτού λόγου, 
καλλιτεχνικής, «γλώσσας του σώµατος» και επικοινωνίας (Vergnaud, 1987). 

• Να συνεργαστούν µεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου 
αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως µέλη µιας οµάδας. 

Β. Γενικοί διδακτικοί – µαθησιακοί στόχοι 
α. Στόχοι ως προς τα Μαθηµατικά 

• Να διατυπώσουν µαθηµατικές υποθέσεις, να πειραµατιστούν, να ελέγξουν 
την ορθότητα των υποθέσεών τους, να εξάγουν συµπεράσµατα και να 
προβούν σε ερµηνεία αυτών. 

• Να διαµορφώσουν στρατηγικές για την αντιµετώπιση και επίλυση 
µαθηµατικών προβληµάτων.  

• Να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες προσανατολισµού, γεωµετρικών 
σχηµάτων, µεταβολής µεγεθών, αναλογιών, κλίµακας. 

 



• Να ανακαλύψουν κανόνες στην πράξη (theorems in action). 
• Να διακρίνουν συµµεταβολές, αναλογικές ή µη σχέσεις µεταξύ µεγεθών και 
τµηµάτων των κατασκευών. 

• Να προσεγγίσουν την έννοια της µεταβλητής και της παραµετροποίησης. 
β. Στόχοι ως προς την Πληροφορική 

• Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
διερευνητικού λογισµικού και βασικών εφαρµογών γραφείου. 

• Να εισαχθούν σταδιακά στον προγραµµατισµό, να εξοικειωθούν µε βασικές 
έννοιες προγραµµατισµού, να κατανοούν και να συγγράφουν απλά 
προγράµµατα Logo. 

• Να µεταφέρουν δεδοµένα από µια υπολογιστική εφαρµογή σε άλλη. 
• Να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης αρχείων. 
• Να εξοικειωθούν µε πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης των δεδοµένων 

(συµβολική, γραφική, εικονική). 
γ. Στόχοι ως προς την Αισθητική Αγωγή 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες καλλιτεχνικής έκφρασης. 
• Να δηµιουργήσουν πρωτότυπες κατασκευές προσωπικού ενδιαφέροντος και 
νοήµατος. 

Γ. Ειδικοί ∆ιδακτικοί - µαθησιακοί στόχοι  
α. Στόχοι ως προς τα Μαθηµατικά 

• Να διερευνήσουν τις γεωµετρικές ιδιότητες των τόξων και των κύκλων,  
• Να εξάγουν και να διατυπώσουν συµπεράσµατα σχετικά µε τις γεωµετρικές 
ιδιότητες των τόξων και των κύκλων.  

β. Στόχοι ως προς την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
• Να διαµορφώσουν φιλειρηνική συνείδηση. 
• Να δραστηριοποιηθούν στον αγώνα για επικράτηση της παγκόσµιας ειρήνης. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Α΄ Φάση: Κατασκευή κύκλων (προτείνεται η διαδοχική εξέλιξη των δύο 

προσεγγίσεων χωρίς να θεωρείται προαπαιτούµενη η  πρώτη προσέγγιση) 
α)∆ιαισθητική προσέγγιση των γεωµετρικών σχηµάτων 

Οι µαθητές χωρίζονται σε δύο ή περισσότερες οµάδες. Η τάξη µπορεί να βγει στην 
αυλή του σχολείου αν ο χώρος του εργαστηρίου είναι µικρός, κι αν φυσικά ο καιρός το 
επιτρέπει, ή ακόµα να µεταβεί σε άλλη διαθέσιµη ευρύχωρη αίθουσα. Οι οµάδες 
καλούνται να ζωγραφίσουν κύκλους µε κιµωλία στο δάπεδο της αυλής ή σε χαρτόνια 
στο πάτωµα. Στη συνέχεια κάθε οµάδα εξηγεί στην άλλη πώς έφτιαξε το σχέδιό της 
και ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε τις ιδιότητες των κύκλων. Ένας µαθητής-
εθελοντής καλείται να παίξει το ρόλο της χελώνας εδάφους και καθοδηγείται από τα 
παιδιά στην περίµετρο του κύκλου µε χρήση των γνωστών εντολών της Logo. 
Επισηµαίνεται ότι, τα παιδιά παρουσιάζουν χαµηλού επιπέδου δεξιότητες 
προσανατολισµού, µπερδεύουν το αριστερά µε το δεξιά, το µέγεθος της γωνίας 
στροφής και του βήµατος.  
Κατόπιν οι µαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν κύκλους διαφορετικών µεγεθών στο 

σηµειωµατάριό τους. 

 



β)Υπολογιστική προσέγγιση 
Κάθε οµάδα µαθητών καλείται να κατασκευάσει στο υπολογιστικό περιβάλλον της 

Logo ένα κύκλο τυχαίου µεγέθους. Οι οµάδες συζητούν για τον τρόπο κατασκευής 
κύκλου ως κλειστής πολυγωνικής γραµµής και εντοπίζονται οι ιδιότητες των κύκλων. 
Κατόπιν καλούνται να κατασκευάσουν κύκλους διαφορετικών µεγεθών και να 
παρατηρήσουν τι αλλάζει κάθε φορά µε τις εντολές που δίνουν στη χελώνα. Ο 
δάσκαλος κατά την κρίση του µπορεί να προτείνει στους µαθητές ενδεικτικές 
διαδικασίες ενώ εγείρει θέµατα προβληµατισµού γύρω π.χ. από το πότε/πώς αλλάζουν 
οι γωνίες στροφής της χελώνας. Τέλος, ζητάµε να συσχετίσουν τα ευρήµατά τους και 
να διατυπώσουν συµπεράσµατα για την κατασκευή των κύκλων. 
Ανάλυση µαθηµατικής-προγραµµατιστικής προσέγγισης κατασκευής κύκλου και  

τόξων  
Η χελώνα προκειµένου να σχεδιάσει καµπύλες συνδυάζει µετακίνηση και στροφή, 

δηλαδή προχωρά µπροστά κατά µία σταθερή µικρή απόσταση -το βήµα της-, έπειτα 
στρίβει κατά µία σταθερή µικρή γωνία και επαναλαµβάνει πολλές φορές το 
συνδυασµό µετακίνησης και στροφής. Όταν η χελώνα στραφεί κατά 360 µοίρες, θα 
σχεδιαστεί ένας πλήρης κύκλος. 

 
Α. ΑΠΛΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
για κύκλο1 
επανάλαβε 360 [µπροστά 1 
δεξιά 1] 
τέλος  
 
για κύκλο2 
επανάλαβε 180 [µπροστά 1 
δεξιά 2] 
τέλος  
 
για κύκλο10 
επανάλαβε 36 [µπροστά 10 
δεξιά 10] 
τέλος  

Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
για κύκλοβ :βήµα 
επανάλαβε 36 [µπροστά 
:βήµα δεξιά 10] 
τέλος  
 
για τεταρτοκύκλιο :βήµα 
επανάλαβε 9 [µπροστά :βήµα 
αριστερά 10] 
τέλος 
 
για τόξο :βήµα :µοίρες 
επανάλαβε :µοίρες / 10 
[µπροστά :βήµα αριστερά 10] 
τέλος 

Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ 
ΥΠΕΡ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
  
 για κύκλοα :ακτίνα 
κύκλοβ 2 * π * :ακτίνα / 36 
τέλος  
 
για τεταρτοκύκλιοα :ακτίνα 
τεταρτοκύκλιο 2 * π * :ακτίνα / 36 
τέλος 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές διαδικασίες και υπερδιαδικασίες Logo για κατασκευή κύκλων 
και τόξων: Α. Απλές διαδικασίες Logo, Β. Παραµετρικές διαδικασίες Logo, Γ. 
Παραµετρικές υπερδιαδικασίες Logo. 

Η διαδικασία «κύκλο1» σχεδιάζει ένα κύκλο (βλέπε Πίνακας 1). Επισηµαίνεται ότι, 
δεν πρόκειται για κύκλο µε την αυστηρή γεωµετρική σηµασία γιατί στην 
πραγµατικότητα η διαδικασία κύκλο σχεδιάζει ένα πολύγωνο µε 360 πλευρές. 
Η διαδικασία «κύκλο10» σχεδιάζει ένα λιγότερο τέλειο κύκλο, ένα πολύγωνο µε 36 

πλευρές. 
Για να σχεδιάζουµε κύκλους διαφορετικών µεγεθών εύκολα και γρήγορα µπορούµε 

να µεταβάλουµε τη διαδικασία προσθέτοντας είσοδο για το βήµα της χελώνας, οπότε 
προκύπτει η παραµετρική διαδικασία «κύκλοβ» µε µεταβλητή το «βήµα». Το µέγεθος 
του κύκλου αλλάζει ανάλογα µε την τιµή της εισόδου του. Όσο πιο µεγάλος είναι ο 

 



αριθµός που εισάγεται, δηλαδή το βήµα, τόσο πιο µεγάλος είναι ο κύκλος. Η τιµή του 
βήµατος καθορίζει το µήκος της περιµέτρου. 
Μια διαδικασία κύκλου µε είσοδο για τον καθορισµό της ακτίνας είναι πιο 

εύχρηστη. Γνωρίζουµε ότι το γινόµενο 2πρ (όπου ρ είναι η ακτίνα  και π το γνωστό 
3.14 κατά προσέγγιση), ισούται µε την περίµετρο ενός κύκλου. Στην παραπάνω 
διαδικασία «κύκλοβ» η περίµετρος του κύκλου µας έχει 36 βήµατα µπροστά. Έτσι, 
προκύπτει η παρακάτω εξίσωση που δηλώνει τη σχέση ανάµεσα στο βήµα και την 
ακτίνα του κύκλου:   36 * :βήµα = 2 * π * :ακτίνα    από 
την οποία προκύπτει :βήµα = 2 * π * :ακτίνα / 36 και :ακτίνα = 36 * :βήµα / 2 * π * . 
Τώρα µπορούµε να ορίσουµε την υπερδιαδικασία «κύκλοα», δίνοντας την 

παραπάνω πολύπλοκη µαθηµατική πράξη ως τιµή εισόδου στη διαδικασία «κύκλοβ». 
Η εισαγωγή και χρήση των µεταβολέων παρέχει τη δυνατότητα και την ευκολία για 

πολλαπλές δοκιµές τιµών των µεγεθών στην είσοδο των παραµετρικών διαδικασιών. 
 
Α. ΑΠΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
  
 
 
για ειρήνη 
στκ  
εµχ 
µπ 112 
δε 90 
επανάλαβε 360 [µπ 1 δε 1] 
στα  
δε 90 
µπ 56 
στκ 
αρ 45  
µπ 56 
στα πι 56  
δε 90 
στκ 
µπ 56   
στα 
απχ 
τέλος 
 
  

Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ 
ΥΠΕΡ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ ΒΗΜΑ 
 
για ΣήµαΕιρήνης 
στκ εµχ θέσεκατεύθυνση 0 
κύκλοβ βήµα  
αρ 90 
στα µπ 36 * βήµα / 2 * π 
δε 90 
µπ 36 * βήµα / 2 * π 
στκ 
πι 2 * 36 * βήµα / 2 * π 
στα 
µπ 36 * βήµα / 2 * π 
αρ 135 
στκ 
µπ 36 * βήµα / 2 * π 
στα 
πι 36 * βήµα / 2 * π 
αρ 90 
στκ 
µπ 36 * βήµα / 2 * π 
στα 
απχ 
τέλος 
 

Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ 
ΥΠΕΡ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ 
  
για ΣήµαΕιρήνηςΑ 
στκ εµχ θέσεκατεύθυνση 0 
κύκλοα ακτίνα 
στα  
τεταρτοκύκλιοα ακτίνα 
θέσεκατεύθυνση 0 
στκ 
πι 2 * ακτίνα 
στα  
µπ ακτίνα  
θέσεκατεύθυνση 135  
στκ µπ ακτίνα 
στα πι ακτίνα 
θέσεκατεύθυνση 225  
στκ  
µπ ακτίνα 
στα  
απχ 
τέλος 

Πίνακας 2: Ενδεικτικές διαδικασίες Logo για κατασκευή σήµατος Ειρήνης, Α. Απλή 
διαδικασία, Β. Παραµετρική υπερδιαδικασία, Γ. Παραµετρική υπερδιαδικασία Logo. 

Β΄ Φάση: Κατασκευή σήµατος Ειρήνης µε χρήση εντολών και διαδικασιών Logο 
Οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν το σήµα της Ειρήνης στο υπολογιστικό 

περιβάλλον της Logo (βλέπε Πίνακας 2: Α). Οι οµάδες συζητούν για τον τρόπο 
κατασκευής και εντοπίζονται ως σηµεία αιχµής τα σηµεία τοµής κύκλου και των 
ευθυγράµµων τµηµάτων. Κατόπιν καλούνται να κατασκευάσουν το σήµα της Ειρήνης 
σε διαφορετικά µεγέθη και να παρατηρήσουν τι αλλάζει κάθε φορά µε τις εντολές που 

 



δίνουν στη χελώνα. Ο δάσκαλος κατά την κρίση του µπορεί να προτείνει στους 
µαθητές ενδεικτικές διαδικασίες ενώ εγείρει θέµατα προβληµατισµού γύρω π.χ. από το 
πότε/πώς αλλάζουν οι γωνίες στροφής της χελώνας. Τέλος, ζητάµε να συσχετίσουν τα 
ευρήµατά τους και να διατυπώσουν συµπεράσµατα για τις κατασκευές µε αναφορά σε 
εµπλεκόµενες έννοιες όπως ηµικύκλιο, τεταρτοκύκλιο. 
Γ΄ Φάση: Κατασκευή του σήµατος της Ειρήνης µε χρήση υπερδιαδικασιών Logo 
Κάθε οµάδα µαθητών διαµορφώνει την πορεία που θα ακολουθήσει προκειµένου να 

σχεδιάσει το σήµα της Ειρήνης χρησιµοποιώντας εντολές και διαδικασίες Logo για 
κύκλους ή/και τόξα (βλέπε Πίνακας 2: Β, Γ). Μετά από πειραµατισµούς, δοκιµές και 
λάθη ορίζει την υπερδιαδικασία για το σήµα της Ειρήνης της επιλογής της και 
δηµιουργεί την εικόνα του ως γραφικά της χελώνας (βλέπε Σχήµα 1). Προτείνεται να 
αποθηκεύσει την εικόνα του σήµατος της Ειρήνης που δηµιούργησε καθώς και τις 
εντολές Logo που χρησιµοποίησε σε ξεχωριστά αρχεία. Ακόµα, µπορεί να 
επεξεργαστεί/εµπλουτίσει την εικόνα του σήµατος µε τα εργαλεία της Ζωγραφικής και 
να δηµιουργήσει αφίσες και κονκάρδες. 

 

  

Σχήµα 1: Στιγµιότυπα του Μικρόκοσµου Logo στο περιβάλλον του Microworlds Pro: 
α)πειραµατισµός µε την παραµετρική υπερδιαδικασία ΣήµαΕιρήνης, και 
β)πειραµατισµός µε την παραµετρική υπερδιαδικασία ΣήµαΕιρήνης καθώς και µε τις 
παραµετρικές διαδικασίες ∆ιαλέγωΠάχος και ∆ιαλέγωΧρώµα. 

∆΄ Φάση: Εκπόνηση-Παρουσίαση συνθετικής εργασίας 
Οι µαθητές µπορούν να εµπλουτίσουν το µικρόκοσµό τους µε κουµπιά, µεταβολείς, 

κείµενα, σχήµατα, εικόνες, µελωδίες, ήχους (Βλέπε Σχήµα 2) και να δηµιουργήσουν κι 
άλλες σελίδες µε θέµατα σχετικά µε την Ειρήνη καθώς και παρουσιάσεις της εργασίας 
τους αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες αυτού του προγράµµατος. Κατόπιν κάθε 
οµάδα µαθητών καταγράφει στον κειµενογράφο την πορεία που ακολούθησε και τα 
συµπεράσµατά της. Στο σκελετό της έκθεσης περιλαµβάνονται στοιχεία όπως: όνοµα 
οµάδας, µέλη οµάδας, θέµα διερεύνησης, καταγραφή της διαδικασίας κατασκευής του 
σήµατος της Ειρήνης, δυσκολίες που συνάντησαν στο Logo-like περιβάλλον και στη 
συνεργασία τους, πώς αντιµετώπισαν τις δυσκολίες, τι αποκόµισαν από τη 
δραστηριότητα αυτή. Τέλος, εισάγει στο έγγραφό της την εικόνα του µικρόκοσµου 
που δηµιούργησε και τις εντολές Logo που χρησιµοποίησε και εµπλουτίζει, 

 



διαµορφώνει το έγγραφό της ολοκληρώνοντας τη δουλειά της. Προτείνεται οι µαθητές 
να έχουν προετοιµάσει το κείµενο της έκθεσης από το σπίτι τους.  
Οι εργασίες παρουσιάζονται µέσα στην τάξη σε ξεχωριστό µάθηµα και ακολουθεί 

συζήτηση. Οι δουλειές των παιδιών µπορούν να παρουσιαστούν σε έκθεση στο 
σχολείο, να δηµοσιευθούν στην εφηµερίδα ή/και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
Επισηµαίνεται ότι, τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα όταν η δουλειά τους αναγνωρίζεται 
και γίνεται ευρύτερα γνωστή, γεγονός το οποίο λειτουργεί σαν πρόσθετο κίνητρο για 
τη συνέχιση των προσπαθειών τους. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Σηµειώνεται ότι το σενάριο αυτό σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε ως 

διέξοδος της έντονης εσωτερικής πίεσης και ανάγκης έκφρασης αντιπολεµικής 
διαµαρτυρίας µετά την κήρυξη του αναίσχυντου αµερικανικού πολέµου στο Ιράκ το 
Μάρτη του 2003. Το θέµα προτάθηκε σε µαθητές ∆΄, Ε΄, Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού στο 
πλαίσιο του µαθήµατος ∆ιερεύνησης και η πρόταση έγινε αποδεκτή µε ενθουσιασµό 
εκφράζοντας την ευαισθησία των µαθητών, παιδιών ήδη ευαισθητοποιηµένων από το 
οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον. Κατά την πορεία της 
διερεύνησης ήταν ολοφάνερη η καταλυτική σηµασία της προσωπικής δέσµευσης, 
προσωπικών κινήτρων, εµπλοκής σε αυθεντικές καταστάσεις της επικαιρότητας τόσο 
για τον/ην εκπαιδευτικό όσο και για τους µαθητές. 

 

  

Σχήµα 2: Παραδείγµατα στιγµιότυπων Μικρόκοσµων Logο στο περιβάλλον του 
Microworlds Pro από εργασίες παιδιών µε θέµα «Το Σήµα της Ειρήνης». 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στην προσπάθεια αναβάθµισης της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας και 

αποτελεσµατικής ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη προβάλλει επιτακτική η ανάγκη 
ουσιαστικής, µακράς διάρκειας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου µε συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων εστιασµένων στην παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικών 
εργαλείων. Σεµινάρια µικρής διάρκειας, εντατικά ή/και ενηµερωτικού τύπου 

 



αποτελούν µόνο ένα πρώτο βήµα για το ταξίδι στην Ιθάκη και συµβάλουν ελάχιστα 
στην επίτευξη του τελικού στόχου.  
Κάθε προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει 

να συνοδεύεται από µια έντονα κριτική στάση και µια στέρεα θεµελιωµένη 
παιδαγωγική αντίληψη για το ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν τα µέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ως απάντηση στις υψηλές και ολοένα αυξανόµενες 
απαιτήσεις που καταιγίζουν εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστώ τους µαθητές µου, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους 

δασκάλους µου για την πολύτιµη εµπειρία της συνάντησης και της γόνιµης 
ανταλλαγής σκέψεων, ιδεών και απόψεων, θέσεων και αντιθέσεων όταν κάποια στιγµή 
στο χωρόχρονο οι δρόµοι µας διασταυρώθηκαν.  
Η εργασία αυτή αφιερώνεται στη Μπέσσυ Αλιβιζάτου, στη φίλη, δασκάλα, 

ερευνήτρια και εµπνευσµένο πρωτοπόρο στην πορεία ένταξης και παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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