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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα είναι μια εμπειρία εκμάθησης και
προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου, συνδυάζοντας επισκέψεις σε
εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με ενημερωτικές διαδραστικές
συνομιλίες για επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τον
προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα ψηφιακά παιχνίδια,
τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή των νέων. Τα Εξειδικευμένα
Μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνονται στο πανεπιστήμιο και
να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαστήρια ή άλλο εξοπλισμό.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python και βασικές έννοιες
προγραμματισμού παιχνιδιών.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα απευθύνεται σε μαθητές της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη κάποια εμπειρία στον
προγραμματισμό, ώστε να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τις βασικές
έννοιες προγραμματισμού της Python που χρησιμοποιούνται στο
παιχνίδι μνήμης.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη χρήση
μεταβλητών, if-then-else δηλώσεων, βρόχων και συναρτήσεων σε
οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα
να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Python υποστηρίζει αυτές τις
έννοιες προγραμματισμού.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

2 έως 3 ακαδημαϊκές ώρες

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ιδανικά, το πανεπιστημιακό προσωπικό με εμπειρία στη διδασκαλία
μαθημάτων εισαγωγικού προγραμματισμού μπορεί να χρησιμεύσει ως
εκπαιδευτές (κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας τη γλώσσα
προγραμματισμού Python). Το έργο μπορεί εύκολα να εκτελεστεί από
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή φοιτητές στο πιο προηγμένο στάδιο σπουδών
τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει προηγούμενη εκπαίδευση.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Γενικές γνώσεις και κατανόηση των βασικών εννοιών προγραμματισμού
στην Python:
•

boolean, ακέραιες και αλφαριθμητικές μεταβλητές

•

συναρτήσεις και local vs global μεταβλητές

•

λίστες

•

boolean και αριθμητικές εκφράσεις

•

συναρτήσεις

•

αντικείμενα και μέθοδοι

Γενικές γνώσεις και κατανόηση των εννοιών προγραμματισμού βάσει
συμβάντων (ο προγραμματισμός βάσει συμβάντων είναι το υποκείμενο
μοντέλο προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε όλες τις σύγχρονες
γραφικές διεπαφές και σχετίζεται επίσης με τη διαχείριση εισόδων από
απομακρυσμένες συσκευές καθώς και με συσκευές εισόδου / εξόδου
συνδεδεμένες στον υπολογιστή):
•

Συμβάντα και ανακλήσεις

•

Βρόχος συμβάντων
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Οι μαθητές θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στον προγραμματισμό.
ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Υποθέτοντας ότι οι συνοδοί καθηγητές είναι καθηγητές υπολογιστών που
διδάσκουν προγραμματισμό, μπορούν να μάθουν τους συντακτικούς
κανόνες της Python που υποστηρίζουν τον διαδικαστικό
προγραμματισμό, καθώς και τον αντικειμενοστραφή και παραδείγματα
προγραμματισμού (αν δεν τα γνωρίζουν ακόμα)
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν επίσης δεξιότητες
για
να
χρησιμοποιήσουν
την
πλατφόρμα
CodeSkulptor
http://www.codeskulptor.org έτσι ώστε να μπορούν να τις
χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τις διδακτικές τους ικανότητες για
να διδάξουν προγραμματισμό.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το προσωπικό του πανεπιστημίου θα βελτιώσει τις δεξιότητές του τόσο
για να διδάξει όσο και για να επικοινωνήσει την επιστήμη

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Προβολέα πολυμέσων (ή τηλεόραση) και υπολογιστή με σύνδεση στο
διαδίκτυο για να δείξετε στους συμμετέχοντες τον κώδικα του παιχνιδιού
μνήμης που χρησιμοποιείται σε αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα.

Για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα, οι
συμμετέχοντες
φοιτητές θα αναπτύξουν επίσης τις δεξιότητες
προγραμματισμού τους στην Python και θα κατανοήσουν πώς θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Python ως εισαγωγική γλώσσα
προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης αυτοτελών παραδειγμάτων
(projects) με τη μορφή μίνι-παιχνιδιών.

Ένας ασπροπίνακας μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για να εξηγήσετε
τον παρουσιαζόμενο κώδικα με σχηματικά διαγράμματα.
Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν
να εργαστούν σε ομάδες για να χρησιμοποιήσουν και να τροποποιήσουν
τον κώδικα που παρουσιάζεται. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα CodeSkulptor http://www.codeskulptor.org, η οποία
παρέχει μια απλή βιβλιοθήκη GUI που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανάπτυξη απλών γραφικών και ψηφιακών παιχνιδιών
χρησιμοποιώντας γραφικά στοιχεία. Το CodeSkulptor είναι διαθέσιμο
στο διαδίκτυο, οπότε δεν χρειάζεται εγκατάσταση.
Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Η προσέγγιση βασίζεται σε ένα έτοιμο παιχνίδι που παρουσιάζεται
αρχικά στους μαθητές μαζί με πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δομές
προγραμματισμού της γλώσσας Python. Η αρχική παρουσίαση
περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον
προγραμματισμό των παιχνιδιών, όπως τα γεγονότα, οι συναρτήσεις
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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επανάκλησης και ο βρόχος συμβάντων. Μετά την αρχική παρουσίαση, οι
φιλοξενούμενοι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί καλούνται να
εργαστούν σε πιθανές επεκτάσεις του αρχικά παρουσιαζόμενου
παιχνιδιού μνήμης και τελικά να παρουσιάσουν τις τροποποιήσεις τους σε
μια τελική συνεδρία που προωθεί την αυτοκριτική.
Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα διαιρείται σε 3 μέρη:
1. Ενημερωτική ομιλία/Διάλεξη: Αυτό το μέρος θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε αίθουσα διδασκαλίας ή αμφιθέατρο του
διοργανώνοντος πανεπιστημίου ώστε οι μαθητές να μπορούν να γευτούν
το πως είναι να είσαι φοιτητής. Αυτό το μέρος ξεκινά με ένα καλώς
όρισμα και μια σύντομη παρέκκλιση από το μάθημα που στοχεύει στη
συζήτηση της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών με τον
προγραμματισμό και την δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται το παιχνίδι μνήμης, οι μαθητές καλούνται να το παίξουν
και τελικά παρουσιάζεται ο κώδικας του.
2. Πρακτική δραστηριότητα/ Εργαστήριο: Αυτό το μέρος θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε αίθουσα υπολογιστών, οπότε το πρώτο βήμα είναι
να μετακινηθείτε από την αίθουσα διαλέξεων στο εργαστήριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών για να παρακολουθήσετε τη δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, τα βήματα του δεύτερου μέρους είναι τα εξής:
Βήμα 1 - Αν δεν είναι ήδη σε εργαστήριο πληροφορικής, οι μαθητές και
οι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους, μετακινούνται σε ένα εργαστήριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή
συνεδρίαση.
Βήμα 2 - Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μαθητές χωρίζονται σε
ομάδες 2-4 ατόμων (ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων
υπολογιστών και τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών).
Βήμα 3 - Οι ομάδες καλούνται να κάνουν ορισμένες αλλαγές στον
κώδικα του παιχνιδιού μνήμης. Θα μπορούσαν είτε να αναπτύξουν τις
δικές τους τροποποιήσεις είτε να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες που
έθεσε ο εκπαιδευτής.
Βήμα 4 - Το πανεπιστημιακό προσωπικό και οι φοιτητές που
συμμετέχουν στο Εξειδικευμένο Μάθημα, διαδραματίζουν το ρόλο των
βοηθών για να βοηθήσουν τις ομάδες των μαθητών να αναπτύξουν τις
επιλεγμένες αλλαγές/τροποποιήσεις. Αυτό το ρόλο θα μπορούσε να
διαδραματίσουν και οι συνοδοί δάσκαλοι.
3. Αυτοκριτική εκ μέρους των: Αυτό το μέρος θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε αίθουσα διαλέξεων ή αμφιθέατρο, ίσως το ίδιο με
εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο μέρος του Εξειδικευμένου
Μαθήματος. Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα είναι να μετακινηθείτε από
το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών πίσω στην αίθουσα
διδασκαλίας ή στο αμφιθέατρο. Εκεί, κάθε ομάδα με τη σειρά της
παρουσιάζει την έκδοση του παιχνιδιού μνήμης που αναπτύχθηκε στο
μέρος 2. Καλούνται επίσης να αναφέρουν τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν και πώς λύθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν. Μετά
τις παρουσιάσεις των μαθητών, ο εκπαιδευτής κλείνει τη συνεδρία
παρέχοντας επιπλέον συνδέσμους και πληροφορίες για όσους θέλουν να
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

6

μάθουν περισσότερα για τα θέματα του Εξειδικευμένου Μαθήματος
(προγραμματισμός Python και ψηφιακά παιχνίδια).
ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο κώδικας του παιχνιδιού μνήμης που χρησιμοποιείται σε αυτό το
Εξειδικευμένο Μάθημα είναι διαθέσιμος online από:
http://www.codeskulptor.org/#user44_VlbTLt8MzXB6GmB.py
Από αυτόν τον σύνδεσμο είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση του κώδικα σε
οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Με βάση τον παραπάνω αρχικό κώδικα, μπορούν να αναπτυχθούν πολλές
πιθανές επεκτάσεις.
Είναι δυνατό να προσαρμόσετε ολόκληρη το Εξειδικευμένο Μάθημα σε
άλλα παραδείγματα παιχνιδιών ή προσομοιώσεων που αναπτύχθηκαν στο
CodeSkulptor. Μια τέτοια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, η οποία
παρέχει επίσης εξαιρετικές δυνατότητες για να μιλήσετε για την
πολυπλοκότητα και τα πρότυπα είναι το Παιχνίδι της Ζωής που είναι
διαθέσιμο σε:
http://www.codeskulptor.org/#demos-game_of_life.py

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ ΓΙ Α ΤΗΝ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Αυτός ο πόρος βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με το CodeSkulptor
και ενδεικτικά προγράμματα μαθητών που είναι διαθέσιμα στη
διεύθυνση:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81687/Ajayi_Richar
d.pdf?sequence=1

με το CodeSkupltor και εισαγωγικό υλικό για την Python:
http://www.codeskulptor.org/docs.html#tabs-Python

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

7

Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφέας: Νεκτάριος Μουμούζης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Τα περισσότερα εργαλεία λογισμικού που είναι διαθέσιμα σήμερα
παρέχουν ισχυρές scripting γλώσσες για να επιτρέπουν την ευέλικτη
προσαρμογή και την ανάπτυξη πλούσιου διαδραστικού περιεχομένου
από τους τελικούς χρήστες. Από αυτή την άποψη, η γνώση των εννοιών
προγραμματισμού υπολογιστών είναι σήμερα απαραίτητη για τους
περισσότερους εργάτες της γνώσης, συμπεριλαμβανομένων των
επιστημόνων και των μηχανικών.
Κατά συνέπεια, πολλά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν
συμπεριλάβει εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού στα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών τους. Πολλές χώρες επεκτείνουν τα
προγράμματα σπουδών τους στη δευτεροβάθμια ή ακόμη και στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων προγραμματισμού. Η σημασία του προγραμματισμού των
υπολογιστών έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή μέσω εκστρατειών
προγραμματισμού υπολογιστών όπως η «Η ώρα του κώδικα» και «η
εβδομάδα κώδικα της Ευρώπης». Άτυπες ευκαιρίες μάθησης
προσφέρονται επίσης σε πολλές χώρες, ακολουθώντας την οργανωτική
προσέγγιση των Coding Clubs.
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, τα εισαγωγικά μαθήματα
προγραμματισμού ακολουθούν την παραδοσιακή προσέγγιση της
παρουσίασης των χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης γλώσσας
προγραμματισμού μία προς μία μαζί με τεχνητά παραδείγματα και
μικρές ασκήσεις προγραμματισμού. Ένας εναλλακτικός, πιο ελκυστικός
τρόπος για να προωθηθεί η εισαγωγική γνώση προγραμματισμού
υπολογιστών είναι μέσω της χρήσης σημαντικών παραδειγμάτων και
έργων προγραμματισμού όπως τα ψηφιακά παιχνίδια. Τα ψηφιακά
παιχνίδια είναι πολύ δημοφιλή στους νέους και μπορούν να προσφέρουν
συναρπαστικές εμπειρίες μάθησης εάν πλαισιωθούν μέσα σε ένα
κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο (μάθηση με βάση το παιχνίδι ή μάθηση
μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών). Αυτή είναι η προσέγγιση που
ακολουθείται σε αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα.
Κατά την παρακολούθηση αυτού του Εξειδικευμένου Μαθήματος, οι
συμμετέχοντες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα
βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Python ενώ
παράλληλα μπορούν να κατανοήσουν τα βασικά δομικά στοιχεία και τη
μηχανική των ψηφιακών παιχνιδιών.
Η Python εισήχθη πρόσφατα σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης (επαγγελματικά λύκεια) καθώς και στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Κατά
συνέπεια, υπάρχει μια αυξανόμενη δημοτικότητα για τη γλώσσα
προγραμματισμού της Python στην εκπαίδευση. Αυτή η τάση σχετίζεται
στη χρήση της Python ως scripting γλώσσα σε πολλές πλατφόρμες και
εφαρμογές, καθώς και στην αυξανόμενη δημοτικότητά της σε
επιστημονικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης των
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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δεδομένων (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Python_software).
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η εισαγωγή των μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον προγραμματισμό της Python με
τρόπο που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά
και τα πλεονεκτήματα αυτής της γλώσσας. Η προσέγγιση που υιοθετείται
σε αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα είναι η χρήση απλών ψηφιακών
παιχνιδιών τα οποία μπορούν να εξερευνηθούν και να αναμειχθούν με ένα
διαδικτυακό περιβάλλον προγραμματισμού Python (CodeSkulptor).
ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα προγραμματισμού. Τέτοια
μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών δραστηριοτήτων
μικρής διάρκειας) έχουν λάβει μεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην πανταχού παρούσα χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στον πολλαπλασιασμό των αποκαλούμενων κουλτούρων
συμμετοχής (που σχετίζονται με ψηφιακές πλατφόρμες που προάγουν
την ψηφιακή δημιουργικότητα), στον προγραμματισμό των τελικών
χρηστών (πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν
και να προγραμματίζουν τα δικά τους ψηφιακά αντικείμενα) - εφαρμογές
λογισμικού χρηστών (συστήματα που προωθούν τη δημιουργία ψηφιακών
αντικειμένων μεταξύ τελικών χρηστών και προγραμματιστών λογισμικού).
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο προγραμματισμός των υπολογιστών
είναι ένα μέσο για τη δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών αντικειμένων
και για την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης και της βαθύτερης
κατανόησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
Σε αντίθεση με τον προγραμματισμό με διαδικασίες, ο οποίος είναι
οργανωμένος γύρω από τις συναρτήσεις, ο
αντικειμενοστραφής
προγραμματισμός αναφέρεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού που
οργανώνεται γύρω από αντικείμενα που συνδυάζουν δεδομένα και
λειτουργικότητα. Τα αντικείμενα ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα, με τη
μορφή πεδίων (συχνά αναφερόμενα ως ιδιότητες) και κώδικα, με τη
μορφή διαδικασιών (συχνά αναφέρονται ως μέθοδοι). Οι μέθοδοι ενός
αντικειμένου μπορούν να έχουν πρόσβαση και συχνά να τροποποιούν τα
πεδία δεδομένων του αντικειμένου με το οποίο συνδέονται. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ποικιλία αντικειμένων που αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους. Πολλές από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες
προγραμματισμού (όπως C ++, Object Pascal, Java, Python κ.λπ.)
υποστηρίζουν αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό.

Προγραμματισμός βάσει συμβάντων
Ο προγραμματισμός βάσει συμβάντων είναι το υποκείμενο μοντέλο
προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε όλες τις σύγχρονες γραφικές
διεπαφές και σχετίζεται επίσης με τη διαχείριση εισόδων από
απομακρυσμένες συσκευές καθώς και με συσκευές εισόδου / εξόδου
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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συνδεδεμένες σε ένα υπολογιστή

Scripting γλώσσα
Μια scripting γλώσσα είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που
ερμηνεύεται από κάποιο άλλο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
και όχι από τον επεξεργαστή του υπολογιστή.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Ο κώδικας του παιχνιδιού μνήμης που χρησιμοποιείται σε
αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα για την εισαγωγή μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Python διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.codeskulptor.org/#user44_VlbTLt8MzXB6GmB.py.
Αυτός ο κώδικας δείχνει τα περισσότερα από τα βασικά χαρακτηριστικά
της Python:


Χρήση βιβλιοθηκών (δηλώσεις εισαγωγής στις γραμμές 5-6)



Χρήση σχολίων στον κώδικα του προγράμματος (γραμμές 1-3,
10, 23, 52, 66, 69, 74, 78).



Ορισμός συναρτήσεων ως εξής:
◦

new_game() - αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για την
προετοιμασία των global μεταβλητών κατά την εκκίνηση ενός
νέου παιχνιδιού. Αυτές οι global μεταβλητές περιλαμβάνουν
τον κατάλογο των καρτών που χρησιμοποιούνται στο
παιχνίδι μνήμης, τα χαρακτηριστικά παρουσίασης των
καρτών (πλάτος, ύψος, η ορατότητα τους καθώς o χρήστης
κάνει κλικ σε αυτές που αναπαρίστανται στη λίστα
'εκτεθειμένο'). Ένα νέο παιχνίδι ξεκινά όταν ξεκινούν οι
εφαρμογές (η συνάρτηση new_game () καλείται στη γραμμή
67) ή κάθε φορά που ο παίκτης κάνει κλικ στο κουμπί με την
ετικέτα 'Επανεκκίνηση' (new_game () είναι καταχωρημένο
ως callback για κλικ σε αυτό το κουμπί στη γραμμή 71 ).

◦

mouseclick(pos) – αυτή η συνάρτηση ορίζεται στις γραμμές
24-50. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των κλικ του
ποντικιού. Αυτή είναι μια συνάρτηση επανάκλησης που έχει
καταχωρηθεί στη γραμμή 75. Όταν καλείται, αυτή η
συνάρτηση έχει πρόσβαση στις συντεταγμένες x, y του κλικ
του ποντικιού ως μια λίστα των τιμών στην παράμετρο
εισόδου 'pos'. Ο κώδικας αυτής της συνάρτησης είναι
οργανωμένος σε τρεις ενότητες (if-elif) ανάλογα με τον
αριθμό των προηγούμενων κλικ που υπολογίζονται με τη
μεταβλητή 'counter'. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να
χειριστείτε το πώς εκτίθενται οι κάρτες μνήμης
(αποκαλυφθείσες) στη συσκευή αναπαραγωγής. Ο παίκτης
μπορεί να δει δύο κάρτες ταυτόχρονα. Εάν οι δύο κάρτες
έχουν το ίδιο σύμβολο (γράμμα) παραμένουν εκτεθειμένες
για το υπόλοιπο του παιχνιδιού και ο παίκτης πρέπει να βρει
ένα άλλο ζευγάρι όμοιων καρτών. Εάν όχι, οι κάρτες
κρύβονται και ο παίκτης πρέπει να βρει ξανά ένα ζευγάρι
πανομοιότυπων καρτών ενώ προσπαθεί να θυμάται τις κάρτες
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που είχαν εκτεθεί προηγουμένως.
draw(canvas) – αυτή η συνάρτηση ορίζεται στις γραμμές 53-64. Καλείται
σε κάθε επανάληψη του κύριου βρόχου του παιχνιδιού. Είναι μια
συνάρτηση επανάκλησης που είναι καταχωρημένη στο βρόχο παιχνιδιών
στη γραμμή 76.



Χρήση των κύριων εντολών του προγράμματος (γραμμές 67-79).
Στο κύριο πρόγραμμα, η συνάρτηση new_game() καλείται να
εκκινήσει τις συνολικές μεταβλητές και στη συνέχεια
δημιουργείται μία φήμη CodeSkulptor simplegui (γραμμή 70)
όπου προστίθεται ένα κουμπί "Επανεκκίνηση" (γραμμή 71) που
χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση του παιχνιδιού
καταγράφοντας τη συνάρτηση new_game() ως επανάκληση
(γραμμή 71). Επιπλέον, προστίθεται μια ετικέτα στο πλαίσιο
(γραμμή 72) που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον αριθμό
των φορών που έχει παίξει ο παίκτης ('Turns = 0'). Στη γραμμή
75 είναι καταχωρημένη ή mouseclick(pos) και στη γραμμή 76 ο
κύριος χειριστής βρόχου παιχνιδιού (δηλ. Η συνάρτηση draw
(canvas)). Τέλος, η τελευταία εντολή του κύριου προγράμματος
είναι το frame.start () για να ξεκινήσει ο κύριος βρόχος
παιχνιδιών.



Χρήση local και global μεταβλητών. Οι μεταβλητές θα
μπορούσαν να είναι απλές μεταβλητές που αποθηκεύουν κείμενο,
αριθμούς ή τιμές boolean ή λίστες (όπως 'cardList', 'exposed').
Η αρχικοποίηση των λιστών με διάφορους τρόπους
παρουσιάζεται στις γραμμές 13, 16 και 19 και η τυχαία ανάδευση
των στοιχείων λίστας παρουσιάζεται στη γραμμή 15. Για την
πρόσβαση στα στοιχεία της λίστας χρησιμοποιείται η []
σημείωση, ή οποία περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση σε στοιχεία
με αρνητικούς δείκτες για καταμέτρηση από το τέλος μιας λίστας
(γραμμές 42-44).



Χρήση αντικειμένων και μεθόδων/ιδιοτήτων αντικειμένων
χρησιμοποιώντας τον τελεστή dot (.) (Όπως στις γραμμές 7079).

Χρήση βρόχων (γραμμές 57-59, 61-64).
Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

- Μην είστε "άλλος ένας δάσκαλος" - μην διδάσκετε μόνο. Μοιραστείτε
με τους μαθητές το πάθος σας για προγραμματισμό. Αυτό συνήθως
συνεπάγεται να τους πείτε πώς εισαχθήκατε στον προγραμματισμό και
γιατί σας αρέσει να το κάνετε.
- Δημιουργήστε μια πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές. Αυτό
συνήθως συνεπάγεται να τους πείτε κάτι για τον εαυτό σας ή να κάνετε
αστεία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
- Ξεκινήστε ρωτώντας τους μαθητές για τις προηγούμενες γνώσεις τους
στον προγραμματισμό, προκειμένου να συνδέσουν τη νέα γνώση με αυτά
που οι μαθητές γνωρίζουν ήδη. Για παράδειγμα, εάν οι περισσότεροι από
τους μαθητές έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό με Scratch
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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(http://scratch.mit.edu), ο εκπαιδευτής θα πρέπει να περιγράψει τον
παρουσιαζόμενο κώδικα κάνοντας αναλογίες με το Scratch (π.χ. τον
τρόπο που οι λίστες δηλώνονται και χρησιμοποιούνται στο Scratch και
σε Python).
- Παρουσιάστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον κώδικα του
παιχνιδιού μνήμης που περιγράφεται στο πεδίο "Λεπτομερής
παρουσίαση" παραπάνω, από μια προοπτική που τονίζει τον τρόπο
εκτέλεσης του κώδικα.
- Προσπαθήστε να κάνετε τους μαθητές να ενδιαφερθούν για άλλες
γλώσσες προγραμματισμού ή για το προγραμματισμό άλλων παιχνιδιών.
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της ενημερωτικής ομιλίας είναι να κάνει τους μαθητές να
αισθανθούν άνετα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, να αναφέρουν και να
προβληματιστούν σχετικά με τις προηγούμενες γνώσεις τους στον
προγραμματισμό υπολογιστών και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους στον προγραμματισμό. Αυτό επιτυγχάνεται σε αυτό το
στάδιο, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τον κώδικα του παιχνιδιού
μνήμης.
Οι μαθητές θα κληθούν να αναθεωρήσουν αυτόν τον κώδικα στο δεύτερο
μέρος του Εξειδικευμένου Μαθήματος (κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης).

ΣΚΗΝΙΚΟ

Κατ 'αρχήν, η ενημερωτική ομιλία μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό
φοιτητών. Οποιοδήποτε όριο στον αριθμό των σπουδαστών θα εξαρτηθεί
από το δεύτερο μέρος του Εξειδικευμένου Μαθήματος, το οποίο πρέπει
να διεξαχθεί σε ένα εργαστήριο πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια αυτού
του δεύτερου μέρους οι μαθητές θα οργανωθούν σε ομάδες.
Η διάρκεια αυτού του μέρους του Εξειδικευμένου Μαθήματος μπορεί να
κυμανθεί από 30 έως 60 λεπτά ανάλογα με το σε πόσο χρονικό διάστημα
θα εξηγηθεί ο κώδικας του παιχνιδιού μνήμης, λαμβάνοντας υπόψη την
προηγούμενη γνώση των μαθητών.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Αίθουσα διδασκαλίας ή αμφιθέατρο

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη να παρουσιάσουν τον
κώδικα ενώ το πανεπιστημιακό προσωπικό θα μπορούσε να συντονίσει
τη δραστηριότητα και τη συζήτηση, ιδίως στην αρχή της
δραστηριότητας, όταν οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν τις
προηγούμενες γνώσεις τους σχετικά με τον προγραμματισμό
υπολογιστών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Καλωσόρισμα,
διευκρίνιση
του 3-5 λεπτά
στόχου
του
Εξειδικευμένου
Μαθήματος

2

Αστείο/Κάτι για να σπάσει ο πάγος

3-7 λεπτά

Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα
μπορούσε να καλέσει τους μαθητές να
δουλέψουν σε ζευγάρια για να βρουν 23 πράγματα που κάνουν τα ψηφιακά
παιχνίδια να ελκυστικά και τα
διαφοροποιούν από τα παραδοσιακά
παιχνίδια ή να τους ζητήσουν να
περιγράψουν σύντομα το αγαπημένο
τους ψηφιακό παιχνίδι.
3

Παρουσίαση του παιχνιδιού μνήμης. 2-5 λεπτά
Οι εθελοντές καλούνται να το
παίξουν.

4

Οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται 5-12 λεπτά
να απαντήσουν στις ακόλουθες
ερωτήσεις: Πώς λειτουργεί αυτό το
παιχνίδι; Τι συμβαίνει όταν κάνετε
κλικ στο κουμπί "Επανεκκίνηση" ή
σε μια κάρτα μνήμης; Πώς θα
μπορούσατε να αναπτύξετε αυτό το
παιχνίδι με τη γλώσσα / πλατφόρμες
προγραμματισμού που γνωρίζετε
ήδη;

5

Παρουσίαση του
παιχνιδιού μνήμης

κώδικα

του 15-25 λεπτά

Δείτε τις λεπτομέρειες που παρουσιάζονται
στο «Φύλλο βασικών γνώσεων». Οι
εθελοντές φοιτητές μπορούν να αναλάβουν
το ρόλο των παρουσιαστών εδώ. Φύλλο
βασικών γνώσεων
6

Κλείσιμο

5 λεπτά

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει εν συντομία
τι θα ακολουθήσει και τι είδους
τροποποιήσεις θα κληθούν να κάνουν
οι μαθητές στη δραστηριότητά τους
στο
εργαστήριο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Οι μαθητές μετακινούνται
εργαστήριο υπολογιστών.

στο

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να επιτρέψει στους μαθητές να
αναπτύξουν τη δική τους εκδοχή του παιχνιδιού μνήμης, εφαρμόζοντας
ενδεχόμενες τροποποιήσεις και επεκτάσεις του κώδικα που
παρουσιάστηκε κατά το πρώτο μέρος του Εξειδικευμένου Μαθήματος.
Οι μαθητές θα πρέπει να βοηθηθούν σε αυτή τη διαδικασία στο βαθμό
που είναι απαραίτητο.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών όπου οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων ανά
ομάδα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.
Οι εθελοντές φοιτητές ή οι καθηγητές που συνοδεύουν τους φοιτητές
μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο βοηθών. Κάθε βοηθός θα πρέπει
να υποστηρίξει το πολύ 2 ομάδες μαθητών.

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το πρακτικό μέρος του Εξειδικευμένου Μαθήματος αναμένεται να
πραγματοποιηθεί σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών το
οποίο συνήθως χρησιμοποιείται από φοιτητές, για να μπορούν οι
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να γνωρίσουν τη ζωή των
φοιτητών. Οι υπολογιστές στο εργαστήριο θα πρέπει να έχουν μια ενεργή
σύνδεση στο Internet, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
CodeSkulptor για την πρόσβαση και την τροποποίηση του κώδικα του
παιχνιδιού μνήμης.

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Όπως έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω, η δραστηριότητα αυτή έχει
σχεδιαστεί για να συμπεριλάβει τους φοιτητές ως βοηθούς. Σε περίπτωση
έλλειψης εθελοντών, αυτό μπορεί να γίνει από το πανεπιστημιακό
προσωπικό. Ωστόσο, η συμμετοχή των φοιτητών είναι ιδιαίτερα
επιθυμητή, καθώς θα βοηθήσει τους μαθητές να αισθανθούν πιο άνετα και
μπορούν επίσης να συζητούν μαζί τους άλλα πράγματα εκτός του
προγραμματισμού (π.χ., πράγματα που σχετίζονται με τη ζωή των
σπουδαστών).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κληθούν να τροποποιήσουν τον κώδικα
του αρχικά παρουσιαζόμενου παιχνιδιού μνήμης. Θα τους δοθούν επίσης
αρκετές ιδέες για επεκτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ή θα
μπορούσαν να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες.
Ενδεικτικές επεκτάσεις που πρέπει να προταθούν στους συμμετέχοντες
φοιτητές είναι οι εξής:


Αλλάξτε την αναπαράσταση των καρτών μνήμης (π.χ.
διαφορετικά γράμματα, αριθμοί, άλλα σύμβολα).

Επίπεδο δυσκολίας για την επέκταση αυτή: ΧΑΜΗΛΗ


Αλλάξτε την οπτική εμφάνιση των καρτών (π.χ. χρώματα,
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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γραμματοσειρές ...).
Επίπεδο δυσκολίας για την επέκταση αυτή: ΧΑΜΗΛΗ


Αλλάξτε τον αριθμό των καρτών σε μια ομάδα που πρέπει να
αποκαλυφθεί για να προχωρήσετε. Αρχικά, κάθε ομάδα
αποτελείται από δύο ίδιες κάρτες. Αυτό μπορεί να αλλάξει έτσι
ώστε κάθε ομάδα να έχει 3 ή 4 φύλλα, αυξάνοντας έτσι τη
δυσκολία του παιχνιδιού.

Επίπεδο δυσκολίας για την επέκταση αυτή: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ


Αλλάξτε το πλέγμα των καρτών μνήμης από μια ακολουθία σε
ένα ορθογώνιο (π.χ. 4Χ4 για 16 κάρτες).

Επίπεδο δυσκολίας για την επέκταση αυτή: ΥΨΗΛΗ


Ανάλογα με την επιλογή της επέκτασης, ο κώδικας θα μπορούσε
να τροποποιηθεί περαιτέρω για να δώσει διαφορετικές επιλογές
στον χρήστη, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με ορισμένα
κουμπιά. Π.χ. επιλέξτε την επιθυμητή αναπαράσταση των καρτών
μνήμης, την οπτική εμφάνιση των καρτών, τον αριθμό των
καρτών σε μια ομάδα ή το μέγεθος του πλέγματος. Όλες οι
παραπάνω επιλογές μπορούν να ελεγχθούν με νέα κουμπιά στο
παράθυρο ελέγχου του παιχνιδιού στο CodeSkulptor.

Επίπεδο δυσκολίας για την επέκταση αυτή: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Οργάνωση των ομάδων έτσι ώστε σε 2-5 λεπτά.
κάθε ομάδα να υπάρχει ισορροπία μεταξύ
των μαθητών που έχουν προηγούμενη
εμπειρία στον προγραμματισμό και των
μαθητών που δεν έχουν ισχυρές
δεξιότητες προγραμματισμού.

2

Σύντομη
εισαγωγή
CodeSkulptor

3

Παρουσίαση πιθανών επεκτάσεων

4

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να 20-40 λεπτά.
αναπτύξουν τις επεκτάσεις τους

στη

διεπαφή 2-5 λεπτά.
5-10 λεπτά.

Οι εθελοντές φοιτητές ενεργούν ως βοηθοί
5

Ανταπόκριση και αυτοκριτική

30-40 λεπτά.

Οι ομάδες παρουσιάζουν με τη σειρά τους τις
δημιουργίες τους και αναφέρουν τα προβλήματα
που αντιμετώπισαν και τις λύσεις που έχουν βρει.
Αυτή η τελική φάση προβληματισμού μπορεί να
γίνει ξανά στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο
αμφιθέατρο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ενημερωτική συζήτηση.
6

Συμπεράσματα και αποχαιρετισμός

5 λεπτά.

Ο εκπαιδευτής καταλήγει

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Annex I: Knowledge Resource
The code of the memory game used in this Master
http://www.codeskulptor.org/#user44_VlbTLt8MzXB6GmB.py.

Class

is

available

at:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

