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μικρόκοσμων το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου 
γνωστικών δεξιοτήτων που να μεταφέρονται σε ποικίλες καταστάσεις. 

Ως εφαρμογή, είναι ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο ο μαθητής μπορεί να εξερευνήσει ένα χώρο με ένα ελάχιστο 
συμβουλών, συνδυάζοντας, συνήθως τις εντολές κάποιας γλώσσας 
προγραμματισμού. Ένα κλασικό πλέον παράδειγμα μικρόκοσμου είναι 
τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας, όπως το Cabri Γεωμέτρης και το 
Geometer’s SketchPad.    

Σύμφωνα με την προηγούμενη προβληματική, οι βασικές προδιαγραφές 
που διέπουν έναν υπολογιστικό μικρόκοσμο είναι οι ακόλουθες: 

• Ένας μικρόκοσμος πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από 
υπολογιστικά αντικείμενα τα οποία μοντελοποιούν τις 
μαθηματικές, φυσικές ή επιστημονικές ιδιότητες του χώρου στον 
οποίο αντιστοιχεί ο μικρόκοσμος καθώς και συνδέσεις σε 
πολλαπλού τύπου αναπαραστάσεις των υποκείμενων ιδιοτήτων 
των αντικειμένων ή των μοντέλων του.   

• Ένας μικρόκοσμος πρέπει να επιτρέπει να συνδυάζονται 
αντικείμενα ή τελεστές ώστε να δημιουργούνται πιο σύνθετα 
αντικείμενα, όπως κατασκευάζονται οι φράσεις από τις λέξεις μιας 
γλώσσας.  

• Ένας μικρόκοσμος πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από 
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν το μαθητή να χρησιμοποιήσει 
τα αντικείμενα και τους τελεστές του για να λύσει ένα πρόβλημα, 
να διερευνήσει μία κατάσταση ή να πετύχει ένα στόχο.  

 

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (τύπου Logo) (το λογισμικό 
MicroWorlds Pro) 

Η παιδαγωγική θεωρία της Logo αναπτύχθηκε πάνω στις απόψεις του 
Piaget. η θεωρία αυτή βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα του 
εμπνευστή της S. Papert. Πρώτον, η εμπειρία στο προγραμματιστικό 
περιβάλλον της Logo οδηγεί στην απόκτηση γενικών γνωστικών 
δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλους γνωστικούς χώρους. Δεύτερον, η Logo 
συνιστά ένα ιδανικό χώρο για τη μάθηση βασικών μαθηματικών 
εννοιών όπως οι γωνίες, τα πολύγωνα, οι μεταβλητές, η 
αναδρομικότητα, κλπ. Η χρήση της προσφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα 
νέο τύπο μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί 
να οδηγηθεί στην οικοδόμηση σκέψεων πάνω στις ίδιες του τις πράξεις. 

Το περιβάλλον της γλώσσας Logo συνιστά επίσης πιο κλασικό 
παράδειγμα προγραμματιστικού μικρόκοσμου, το στο πλαίσιο της 
οποίας οι μαθητές λύνουν προβλήματα κατασκευάζοντας μικρά 
προγράμματα. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιήθηκε (και χρησιμοποιείται 
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ακόμα) ως ένα τυπικό παράδειγμα ανακαλυπτικού περιβάλλοντος 
μάθησης. 

Εντούτοις, ο Papert προχώρησε πολύ πιο πέρα από τις κλασσικές 
εποικοδομηστικές προσεγγίσεις δημιουργώντας τη λεγόμενη 
κατασκευαστική προσέγγιση μάθησης με υπολογιστές. Ενώ, οι κλασικοί 
εποικοδομιστές δίνουν έμφαση στο να προσδιορίσουν τα κατάλληλα και 
σχετικά υλικά και να χρησιμοποιήσουν καλές διδακτικές στρατηγικές 
ώστε να ενθαρρύνουν τα παιδιά στο να μάθουν, οι οπαδοί της Logo 
πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα και επιδιώκουν να δημιουργήσουν 
περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα και 
μπορούν συνεπώς να αναπτύσσουν νέους συλλογισμούς με φυσικό 
τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη εκπαίδευση. Ένα 
προγραμματιστικό περιβάλλον τύπου Logo οφείλει να επιτρέπει στους 
χρήστες του:  

• τη δυνατότητα ελέγχου του προγράμματος εκτελώντας βήμα - 
βήμα τις εντολές και να προσφέρει έτσι άμεση ανατροφοδότηση, 

• τη δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος, 
προσφέροντας έτσι την προοπτική της εκφσαλμάτωσης  

• τη δυνατότητα να δημιουργηθεί από ένα σύνολο εντολών ένα 
ενιαίο όλο (το πρόγραμμα), να υποστηρίζει δηλαδή την 
εποικοδόμηση των εννοιών. 

 

Εκπαιδευτικά παιγνίδια ή ηλεκτρονικά παιγνίδια (αναφέρονται για 
λόγους πληρότητας) 

Τα ηλεκτρονικά παιγνίδια είναι λογισμικά, στα οποία έχουν καταγραφεί οι 
κανόνες κάποιου παιχνιδιού, τους οποίους ο παίκτης (ή οι παίκτες όταν 
πρόκειται για παιγνίδι ανταγωνισμού) χρησιμοποιεί για να πετύχει 
κάποιους στόχους. Ο χρήστης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, το 
ποντίκι ή άλλη συσκευή (π.χ. χειριστήριο) επικοινωνεί με τον υπολογιστή, 
ο οποίος - συνήθως σε πραγματικό χρόνο - συγκρίνει τις ενέργειες και 
τις κινήσεις του χρήστη με τους κανόνες του παιχνιδιού, τις επικυρώνει ή 
τις απορρίπτει και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην οθόνη.  

Τα εκπαιδευτικά παιγνίδια, αποτελούν ένα χώρο που βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη στα πλαίσια της ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες που έχουν περιγραφεί στις 
προηγούμενες παραγράφους στερούνται εκπαιδευτικών ιδιοτήτων, η 
ένταξή τους σε ειδική κατηγορία είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους. 
Συνιστούν κατά κανόνα εκπαιδευτικό λογισμικό που εκμεταλλεύεται την 
πτυχή «παιγνίδι του υπολογιστή» ή γενικότερα τη θετική στάση των 
παιδιών απέναντι στο παιγνίδι ώστε να υλοποιηθούν ευκολότερα 
εκπαιδευτικοί στόχοι. O παίκτης στα πλαίσια αυτά είναι ο μαθητής, που 
εξοικειώνεται με τους αριθμούς, τα γράμματα, τα γεωμετρικά σχήματα. 




