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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Λίγα λόγια… 

Θζμα τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι ο «Εποικοδομιςμόσ» ι Constructionism. 

Ο εποικοδομιςμόσ είναι μία κεωρία τθσ εκμάκθςθσ που ζχει τισ ρίηεσ του ςτθ 

φιλοςοφία και ςτθν ψυχολογία. Η ζννοια αυτι χρθςιμοποιικθκε από τον Seymour 

Papert που επθρεαςμζνοσ από τθ γνωςτικι κεωρία του Piaget υποςτθρίηει ότι οι 

μακθτζσ μεμονωμζνα καταςκευάηουν νοθτικά μοντζλα για να κατανοιςουν τον κόςμο 

γφρω τουσ. Ο Papert από το 1960 πιγε ςτο ΜΙΣ τθσ Βοςτϊνθσ όπου από το 1970 

εργάηεται ςτα κζματα Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ. Σο 1980 ανζπτυξε τθ «γεωμετρία τθσ 

Χελϊνασ» ςτθ γλϊςςα Logo, ζνα από τα πιο δθμοφιλι και ζξυπνα λογιςμικά για 

παιδιά. Οι ιδζεσ του Papert ζγιναν γνωςτζσ με τθ δθμοςίευςθ του βιβλίου του 

«Mindstorms (Νοθτικζσ κφελλεσ): Παιδιά, Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ και Δυναμικζσ 

Ιδζεσ». Ο Papert περιγράφει τθ δθμιουργία προγραμμάτων ςτον υπολογιςτι από 

παιδιά, μια μακθτοκεντρικι χριςθ του Η/Τ, βαςιςμζνθ ςτθ χριςθ μικρόκοςμων από 

τουσ μακθτευόμενουσ. 

Μζςα από αυτοφσ τουσ μικρόκοςμουσ(που κα αναλφςουμε ςε επόμενο κεφάλαιο) οι 

μακθτζσ μακαίνουν μακθματικά ηωγραφίηοντασ, γράφοντασ και παίηοντασ μουςικι, 

κακοδθγϊντασ μια χελϊνα (κζρςορασ) ςτθν οκόνθ. Η Logo επθρζαςε βακιά τισ 

εκπαιδευτικζσ χριςεισ τθσ πλθροφορικισ και καταξίωςε το νζο εργαλείο ωσ ζνα μζςο 

για βακιά μεταρρφκμιςθ μάλλον, παρά για επιφανειακι ανανζωςθ του ςχολικοφ 
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ςυςτιματοσ. Επίςθσ, ο Papert καταςκεφαςε video games και διευκφνει μια ςελίδα 

εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν ςτο διαδίκτυο, τθ mamamedia. Σζλοσ, όςον αφορά ςτο 

ζργο του δθμιουργοφ, ςυνεργάηεται με τθ εταιρία LEGO δίνοντάσ τουσ μία άλλθ 

προοπτικι: τθν προοπτικι τθ κίνθςθσ με μοτεράκια και μικροχπολογιςτζσ ϊςτε να 

προςκζτουν τα παιδιά κίνθςθ ςτισ καταςκευζσ τουσ.  

Κλείνοντασ αυτι τθ μικρι ειςαγωγι κα αναφζρουμε μια φράςθ του μεγάλου 

εκπαιδευτικοφ, που μασ δίνει το ζναυςμα να παρακζςουμε ςτα επόμενα κεφάλαια 

πλθροφορίεσ τθσ κεωρίασ του Papert ςχετικά με τθ γλϊςςα Logo και τθν πλθροφορικι 

ςτο ςχολείο: «ο καλόσ δάςκαλοσ δε λειτουργεί ωσ δάςκαλοσ, αλλά ωσ ζνασ άνκρωποσ 

που εξακολουκεί να μακαίνει μαηί με τουσ μακθτζσ του…»  
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ΠΡΩΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

Γλϊςςα Logo και μακθτζσ 

 

Η γλϊςςα Logo είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ υψθλοφ επιπζδου θ οποία 

αναπτφχκθκε το 1966 από τον Seymour Papert και το επιτελείο του ΜΙΣ. Κατά καιροφσ 

εκδίδονται νζεσ εκδόςεισ και γίνονται κάποιεσ αλλαγζσ, αλλά θ φιλοςοφία ςυνεχίηει να 

είναι θ ίδια. Είναι ςθμαντικι και λειτουργικι από τότε που δθμιουργικθκε. Σα Logo-

like περιβάλλοντα μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 

υπολογιςτικϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν, οι οποίεσ πρόςφεραν ςτουσ μακθτζσ τθ 

δυνατότθτα ζκφραςθσ των ςκζψεϊν τουσ και των ιδεϊν τουσ και τουσ παρζχει τθ 

δυνατότθτα προβλθματιςμοφ και πειραματιςμοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Σο όνομα τθσ γλϊςςασ Logo,θ οποία αποτελεί γλϊςςα τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ, 

προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ λόγοσ και όπωσ τονίηει ο Seymour Papert ςτο βιβλίο 

του Νοθτικζσ Θφελλεσ, Παιδιά, Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ και Δυναμικζσ Ιδζεσ, είναι 

κατάλλθλθ για μάκθςθ, γιατί ςχεδιάηοντασ, μακαίνουμε να χειριηόμαςτε τουσ 

υπολογιςτζσ με φυςικι διαδικαςία και χωρίσ πίεςθ, ςα να μακαίνουμε γαλλικά ηϊντασ 

ςτθ Γαλλία και διότι ο τρόποσ που μακαίνουμε να επικοινωνοφμε με τον Η/Τ μπορεί να 

αλλάξει τον τρόπο που μακαίνουμε να επικοινωνοφμε γενικά (ςε άλλα κεματικά 

πεδία…) 
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 Η Logo κεωρείται ωσ γλϊςςα που αφενόσ είναι κατάλλθλθ για τισ μικρζσ ειδικά θλικίεσ 

και αφετζρου με τθ ζννοια ότι τα επίπεδα δυςκολίασ και πολυπλοκότθτασ δεν ζχουν 

όρια. Μεταξφ άλλων γλωςςϊν, θ Logo είναι πιο διαδεδομζνθ και εμφανίηει ιδιαίτερα 

κετικά χαρακτθριςτικά, όπωσ:  

Α) Είναι απλι ςτθν εκμάκθςθ 

 Οι εντολζσ είναι κοντά ςτθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε 

 Διακρίνει τα λάκθ εμφανίηοντασ φιλικά μθνφματα 

 Δε χρειάηονται μεταβλθτζσ 

Β) προάγει ςωςτζσ τεχνικζσ προγραμματιςμοφ 

 Ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν 

 Δεν χρειάηεται ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ λζξεων ι αρικμϊν 

 Επιτρζπει τθ ςφνκετθ αναδρομικι διαδικαςία 

 Δεν υπάρχει κάποιοσ κϊδικασ-οδθγία για τθν καταςκευι 

 Παρζχεται θ διαδικαςία διόρκωςθσ του ςφάλματοσ 

Γ) επιτρζπει τθ δθμιουργία και επαναχρθςιμοποίθςθ διαδικαςιϊν 

 Επιτρζπει τθ επζκταςθ των εντολϊν από το χριςτθ 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ βιβλιοκικθσ για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 

των εντολϊν 

 Επιτρζπει ξεχωριςτά τον ζλεγχο κάκε διαδικαςίασ 

Δ) Αποκικευςθ προγραμμάτων 

 Σα μθνφματα λάκουσ είναι λεπτομερι και βοθκθτικά 

 Διακζτει πολυμεςικά χαρακτθριςτικά 

 Παρζχει ολοκλθρωμζνο ςφνολο εντολϊν διαχείριςθσ αρχείων. 
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Όλεσ οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ αποτελοφν εργαλεία για τθν ανάπτυξθ μοντζλων. 

Με τθ Logo αναπτφςςουμε μοντζλα, ςχεδιάηοντασ ςτο μυαλό μασ το τελικό ςχζδιο και 

το φτιάχνουμε τμθματικά. Πειραματιηόμαςτε με τισ εντολζσ και αξιολογοφμε το 

πρόγραμμά μασ για να δοφμε αν αυτό που ζχουμε ςτο μυαλό μασ το ζχουμε πετφχει. ε 

περίπτωςθ ςφάλματοσ το διορκϊνουμε, εκςφαλματϊνοντασ τισ εντολζσ και 

διαδικαςίεσ. Οι μακθτζσ ςτο περιβάλλον τθσ Logo: 

 Πειραματίηονται με εντολζσ Logo για να τισ καταλάβουν και να νιϊςουν 

αυτοπεποίκθςθ με τθ χριςθ τουσ. 

 χεδιάηουν τθ δουλειά τουσ και τθν οργανϊνουν. 

 Βάηουν όλεσ τισ εντολζσ ςτθ ςωςτι ςειρά ϊςτε να ολοκλθρϊςουν το ζργο τουσ. 

 Δοκιμάηουν τα προγράμματά τουσ και αξιολογοφν τθ δουλειά τουσ 

τισ παραδοςιακζσ ςχολικζσ αίκουςεσ, οι δάςκαλοι προςπακοφν να ζχουν ςυνεργαςία 

με τα παιδιά, αλλά ςυνικωσ το ίδιο το υλικό δεν παράγει προβλιματα ζρευνασ 

αυτομάτωσ. Ζνα πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ δουλειάσ με υπολογιςτζσ είναι ότι 

ο δάςκαλοσ και ο μακθτευόμενοσ μποροφν να αςχολθκοφν με αλθκινι διανοθτικι 

ςυνεργαςία, μαηί μποροφν να προςπακιςουν και να κάνουν τον υπολογιςτι να κάνει 

διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Ο δάςκαλοσ τθσ Logo απαντάει ςε ερωτιςεισ, δίνει βοικεια 

αν του ηθτθκεί και μερικζσ φορζσ προςπακεί μαηί με τον μακθτι να απαντιςουν ςτα 

ερωτιματα. Αυτό που δείχνει δεν κατευκφνεται από προκακοριςμζνο πρόγραμμα και 

γι αυτό κάποιεσ φορζσ ενεργεί αυκόρμθτα, λειτουργϊντασ όπωσ οι άνκρωποι όταν 

είναι ενκουςιαςμζνοι. Σο περιβάλλον τθσ Logo ζχει ςχεδιαςτεί για να υποκάλψει 

πλοφςιεσ αλλθλεπιδράςεισ. Σα παιδιά δθμιουργοφν προγράμματα που παράγουν 

γραφικά, αςτείεσ εικόνεσ, μουςικι και υπολογιςτικά αρχεία. Ζτςι τα παιδιά δρουν και 

ςτα μακθματικά. Μοιράηουν, τοποκετοφν γραφικά ςτουσ τοίχουσ, τροποποιοφν και 

πειραματίηονται με τθ δουλειά των άλλων. τισ παραδοςιακζσ ςχολικζσ αίκουςεσ, οι 
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δάςκαλοι προςπακοφν να ζχουν ςυνεργαςία με τα παιδιά, αλλά ςυνικωσ το ίδιο το 

υλικό δεν παράγει προβλιματα ζρευνασ αυτομάτωσ. Ζνα πολφ ςθμαντικό 

χαρακτθριςτικό τθσ δουλείασ με υπολογιςτζσ είναι ότι ο δάςκαλοσ και ο 

μακθτευόμενοσ μποροφν να αςχολθκοφν με αλθκινι διανοθτικι ςυνεργαςία, μαηί 

μποροφν να προςπακιςουν και να κάνουν τον υπολογιςτι να κάνει διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ,  

Επίςθσ, από τθν εναςχόλθςθ με το πρόγραμμα, τα παιδιά ενκαρρφνονται να 

ςυνομιλοφν για τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και να λζνε όχι τόςο για το τελικό προϊόν τθσ 

δουλειάσ τουσ, όςο για τθ διαδικαςία δθμιουργίασ τουσ. Ακόμθ, ο προφορικόσ λόγοσ 

ενκαρρφνεται όταν τα παιδιά κζλουν να διορκϊςουν τα ςφάλματα ςτα οποία ζχουν 

υποπζςει. Αναπτφςςουν μια αρκρωμζνθ και ξεκάκαρθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφν για 

να ηθτιςουν βοικεια. Όταν θ ανάγκθ για βοικεια διατυπωκεί ξεκάκαρα, το άτομο που 

κα βοθκιςει δεν είναι απαραίτθτο να είναι ειδικά εκπαιδευμζνοσ επαγγελματίασ. Ζτςι, 

θ γλϊςςα Logo εμπλουτίηει το διάλογο ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και 

προςφζρει ξεκάκαρεσ ςχζςεισ διδαςκαλίασ. Είναι ςθμαντικι διότι τα παιδιά μποροφν 

να καταλάβουν τα προβλιματα με ζνα είδοσ πλθρότθτασ που είναι ςπάνιο ςτθν 

κακθμερινι ηωι. 

1.1. Χαρακτθριςτικά τθσ Logo 

Κφρια κετικά χαρακτθριςτικά τθσ Logo αποτελοφν θ αλλθλεπιδραςτικότθτα, θ 

ςυναρμολογθςιμότθτα - επεκταςιμότθτα και θ ευκαμψία ωσ προσ τφπουσ δεδομζνων.  

Αλλθλεπιδραςτικότθτα 

Η Logo γενικά χρθςιμοποιεί διερμθνζα (interpreter) -αν και υπάρχουν κάποιεσ εκδόςεισ 

Logo που χρθςιμοποιοφν μεταγλωττιςτι. Η αλλθλεπιδραςτικότθτα τθσ προςζγγιςθσ 

http://users.sch.gr/glezou/yliko/logo2004.htm#_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_-_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://users.sch.gr/glezou/yliko/logo2004.htm#_%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%AF%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
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αυτισ προςφζρει ςτο χριςτθ άμεςθ ανατροφοδότθςθ για ξεχωριςτζσ εντολζσ, που 

βοθκά ςτθν εκςφαλμάτωςθ και ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  

Σα μθνφματα λάκουσ είναι περιγραφικά, π.χ.  

μπροςά  

Δεν ξζρω τίποτε για μπροςά 

Εξιγθςθ: θ λζξθ μπροςά δεν είναι πρωτογενισ εντολι οφτε διαδικαςία που ορίςατε. 

μπροςτά 

Το μπροςτά απαιτεί περιςςότερα δεδομζνα 

Εξιγθςθ: θ λζξθ μπροςτά αναγνωρίηεται ωσ πρωτογενισ εντολι αλλά το πρόγραμμα 

δεν τρζχει γιατί απαιτείται πρόςκετθ πλθροφορία. 

υναρμολογθςιμότθτα - επεκταςιμότθτα 

Σα προγράμματα τθσ Logo ςυνικωσ αποτελοφν ςυλλογζσ μικρϊν διαδικαςιϊν. Οι 

διαδικαςίεσ ορίηονται ςτθν καρτζλα διαδικαςίεσ. Η ειδικι λζξθ για ακολουκείται από 

το όνομα τθσ διαδικαςίασ. Ακόλουκεσ γραμμζσ ςχθματίηουν τον οριςμό τθσ 

διαδικαςίασ. Η λζξθ τζλοσ ςθματοδοτεί τθ λιξθ του οριςμοφ τθσ διαδικαςίασ. 

Π.χ. για τθν καταςκευι τετραγϊνου ορίηουμε τθ διαδικαςία τετράγωνο 

για τετράγωνο 

επανάλαβε 4* μπ 100 δε 90+ 

τζλοσ 

Η διαδικαςία τετράγωνο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ υποδιαδικαςία άλλθσ 

διαδικαςίασ που ζτςι κα αποτελζςει υπερδιαδικαςία: 

για λουλοφδι 
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επανάλαβε 18* δε 20 τετράγωνο+ 

τζλοσ 

Από τθ ςτιγμι που μια διαδικαςία οριςτεί λειτουργεί όπωσ οι πρωτογενείσ διαδικαςίεσ. 

τθν πραγματικότθτα διαβάηοντασ ζνα πρόγραμμα ςε Logo δεν μπορείσ να ξζρεισ ποιεσ 

λζξεισ είναι πρωτογενείσ και ποιεσ οριςμζνεσ από το χριςτθ εκτόσ αν γνωρίηεισ τθ 

ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ τθσ Logo. Η εντολι διάλεξε αποτελεί πρωτογενισ λζξθ ςε μερικζσ 

εκδόςεισ τθσ Logo, ενϊ ςε άλλεσ όχι. 

Η Logo ςου επιτρζπει να χτίςεισ πολφπλοκα ςχζδια εργαςιϊν με μικρά βιματα. Ο 

προγραμματιςμόσ ςε Logo γίνεται προςκζτοντασ ςτο λεξιλόγιο, διδάςκοντασ το νζεσ 

λζξεισ με βάςθ τισ λζξεισ που ιδθ ξζρει. Μ’ αυτό τον τρόπο μοιάηει με τον τρόπο που 

μακαίνεισ ξζνθ γλϊςςα. 

Ευκαμψία ωσ προσ τφπουσ δεδομζνων 

Η Logo δουλεφει με λζξει και λίςτεσ. Μια λζξθ τθσ Logo είναι μια ςειρά χαρακτιρων. 

Μια λίςτα είναι μια διατεταγμζνθ ςειρά λζξεων ι λιςτϊν. Οι αρικμοί είναι λζξεισ, αλλά 

είναι ςπζςιαλ γιατί μπορείσ να κάνεισ αρικμθτικι μ’ αυτοφσ. 

Πολλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ είναι αυςτθρζσ ςχετικά με τθν απαίτθςθ να 

γνωρίηουν τι είδοσ δεδομζνων κα χρθςιμοποιθκοφν. Αυτό κάνει τα πράγματα εφκολα 

για τον υπολογιςτι αλλά δφςκολα για τον προγραμματιςτι. Προτοφ πχ προςκζςεισ ζνα 

ηευγάρι αρικμϊν κα πρζπει να κακορίςεισ αν πρόκειται για ακεραίουσ ι πραγματικοφσ 

αρικμοφσ. τθ Logo δεν απαιτείται κάτι τζτοιο, όταν ηθτιςουμε να κάνει αρικμθτικι 

απλά το κάνει. 

Πικανά να δθμιουργθκεί ζκπλθξθ ςε όςουσ δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ Logo αλλά 

ζχουν δουλζψει με άλλεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 
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τφπωςε λζξθ "κα "λά 

τυπϊνει ςε υπάρχον πλαίςιο κειμζνου τθ λζξθ καλά 

τφπωςε λζξθ "5 "4τυπϊνει ςε υπάρχον πλαίςιο κειμζνου τον αρικμό 54 

1.2. Logo-like περιβάλλοντα 

Η γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo αποτελεί το κεμζλιο λίκο των Logo-like 

περιβαλλόντων. Σα Logo-like περιβάλλοντα που αναπτφςςονται τα τελευταία 40 χρόνια 

ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν εποικοδομθτικι εκπαιδευτικι φιλοςοφία και ςχεδιάηονται με 

ςκοπό τθσ υποςτιριξθ τθσ εποικοδομθτικισ μάκθςθσ. Οι περιςςότερεσ από τισ 186 

διαφορετικζσ εκδόςεισ και διάλεκτοι τθσ Logo παγκοςμίωσ δεν χρθςιμοποιοφνται 

ευρζωσ, αλλά κάποιεσ ςυνεχίηουν να αναπτφςςονται. Οι διάφορεσ εκδόςεισ Logo, 

κακεμία με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, δυνατά και αδφναμα ςθμεία, παρουςιάηουν 

ςυμφωνία ςε βαςικά κζματα τθσ γλϊςςασ αλλά εμφανίηουν και ςθμαντικζσ διαφορζσ, 

ενϊ ςυχνά προκαλείται ςφγχυςθ από τθν εμφάνιςθ προγραμμάτων γραφικϊν χελϊνασ 

που αποκαλοφνται λακεμζνα Logo. Μεταξφ των πλζων διαδεδομζνων εκδόςεων 

αναφζρονται οι: MSWLogo (MSWLogo (ευρεία χριςθ ςτθ Μ. Βρετανία), UCBLogo 

(γνωςτι και ωσ Berkeley Logo), MIT STARLOGO, NetLOGO, Imagine Logo, MicroWorlds 

Logo. 

Σθ δεκαετία του 1980 θ πιο διαδεδομζνθ και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ ζκδοςθ Logo 

ιταν θ Apple Logo, θ οποία αναπτφχκθκε από τθν LCSΙ για τον υπολογιςτι Apple II. 

φγχρονεσ εμπορικζσ εκδόςεισ Logo, οι οποίεσ διακζτουν επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά 

αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ και αξιοποιοφνται ευρζωσ ςτα ςχολεία ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, αποτελοφν οι MicroWorlds και Imagine. Πλατιά διαδεδομζνεσ 

μοντζρνεσ εκδόςεισ που επιτρζπουν τθν κίνθςθ χιλιάδων ανεξάρτθτων χελωνϊν 
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αποτελοφν και οι MIT STARLOGO και NetLogo, οι οποίεσ αξιολογοφνται ςτθ διδαςκαλία 

πολλϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων όπωσ βιολογία, φυςικι, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.ά. 

Οι περιςςότερεσ εκδόςεισ Logo χρθςιμοποιοφν διερμθνζα και υποςτθρίηουν γραφικά 

δφο διαςτάςεων, με αξιοςθμείωτο τον διερμθνζα Elica που υποςτθρίηει γραφικά τριϊν 

διαςτάςεων. Οι ςφγχρονεσ εκδόςεισ τθσ Logo αποτελοφν ολοκλθρωμζνα περιβάλλοντα 

ανάπτυξθσ υπερμεςικϊν εφαρμογϊν ςυνδυάηοντασ προγραμματιςμό, πολυμεςικά και 

υπερμεςικά χαρακτθριςτικά, παρζχοντασ μακθςιακά περιβάλλοντα, όπου ο μακθτισ 

ωσ δθμιουργόσ του δικοφ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ οικοδομεί τθ γνϊςθ μζςα από 

ςτοχοκετθμζνεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (Μικρόπουλοσ, 2004). 

τα ελλθνικά ςχολεία ςυναντάμε κυρίωσ ωσ εξελλθνιςμζνα Logo-like περιβάλλοντα:  

Α) MicroWords pro 

B) Χελωνόκοςμοσ 

1.3. Σα οφζλθ από τθν εναςχόλθςθ με τθ Logo  

Σο παιδί, προγραμματίηοντασ τον υπολογιςτι, του δίνει εντολζσ για να του «μάκει» τι 

πρζπει να κάνει για να φτιάξει ζνα γεωμετρικό ςχιμα, π.χ. ζνα τετράγωνο. Μζςα από 

αυτι τθ διαδικαςία και με τθ βοικεια του δαςκάλου του, ανακαλφπτει και το δικό του 

τρόπο ςκζψθσ.  

Ο προγραμματιςμόσ απαιτεί ζνα είδοσ αυςτθρισ ςκζψθσ με απόλυτα ςυγκεκριμζνθ 

μορφι. Δεν υπάρχουν υπονοοφμενα ι αοριςτίεσ όταν δίνουμε εντολζσ ςτθ χελϊνα για 

το πϊσ να κινθκεί. Αν υπάρξουν, εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι οι κινιςεισ τισ 

χελϊνασ δεν είναι οι προςδοκϊμενεσ. Επομζνωσ, μζςα από τθ διαδικαςία αυτι το 

παιδί μακαίνει να μιλάει με ακρίβεια και ςαφινεια· αναπτφςςει δεξιότθτεσ 

επικοινωνίασ.  
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Σο γεγονόσ ότι τα παιδιά κάκονται ανά δφο ςτον υπολογιςτι και ςυνεργάηονται για να 

φτιάξουν ςχιματα με τθ χελϊνα, βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

Εννοείται ότι θ επικοινωνία δεν περιορίηεται μόνο μζςα ςτθν ομάδα των δφο παιδιϊν, 

αλλά ςε περίπτωςθ που κανζνα από τα δφο παιδιά δεν μπορεί να βρει τθ λφςθ ςτο 

πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν, είναι ελεφκερα να ςυνεργαςτοφν και με παιδιά από 

άλλεσ ομάδεσ.  

Όταν ηθτάμε από τα παιδιά να φτιάξουν ζνα πολφπλοκο ςχιμα, π.χ. ζνα ςπίτι, τα 

παιδιά «τεμαχίηουν» το πρόβλθμα ςε καταςκευι ενόσ τετραγϊνου (κυρίωσ ςπίτι), ενόσ 

τριγϊνου (ςκεπι) και μερικϊν ορκογωνίων (παράκυρα, πόρτα, καμινάδα). Μακαίνουν 

γενικότερα ότι ζνα πρόβλθμα του οποίου θ λφςθ αρχικά φαίνεται δφςκολθ, μπορεί να 

γίνει εφκολθ αν το ςπάςουν ςε κομμάτια.  

Σο γεγονόσ ότι για το φτιάξιμο ενόσ ςχιματοσ με τθ χελϊνα δεν υπάρχει μόνο ζνασ 

τρόποσ, μακαίνει ςτα παιδιά ότι και για τα υπόλοιπα προβλιματα, είτε ςτα μακθτικά 

είτε ςτθν κακθμερινι ηωι, δεν υπάρχει μόνο μία λφςθ κι ότι δεν είναι θ μία λφςθ 

ςωςτι ι πιο ςωςτι και οι υπόλοιπεσ λάκοσ. Σα παιδιά αποκτοφν ζτςι ευελιξία ςτθ 

ςκζψθ. Μακαίνουν επίςθσ να αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα του τρόπου με τον 

οποίο ςκζπτονται οι άλλοι και να αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα εν γζνει.  

Σο γεγονόσ ότι τα παιδιά κάνουν λάκθ, τα οποία ςτθ ςυνζχεια εκμεταλλεφονται 

(διατρζχουν τισ εντολζσ που ζδωςαν για να βρουν ποφ είναι το λάκοσ), τουσ δίνει τθν 

ευκαιρία αφενόσ να εκτιμιςουν τθν αξία του λάκουσ και αφετζρου να είναι επιεικείσ 

με τουσ άλλουσ.  

Η ορολογία του προγραμματιςμοφ και θ ανοιχτι ςυηιτθςθ που χρειάηεται να γίνεται 

κατά τθ διάρκεια του προγραμματιςμοφ, δίνουν τθν ευκαιρία ανάπτυξθσ 

αναςτοχαςτικϊν δεξιοτιτων, τθσ λεγόμενθσ μεταγνϊςθσ. Σα παιδιά δεν 



 

14 

επικεντρϊνονται μόνο ςτο πρόβλθμα αλλά και ςτθ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ του 

προβλιματοσ. Αναπτφςςεται θ αυτογνωςία τουσ ςχετικά με τισ προςωπικζσ γνωςτικζσ 

τουσ διεργαςίεσ. Μακαίνουν πϊσ μακαίνουν.  

Ο προγραμματιςμόσ παρζχει ςτο παιδί ζνα περιβάλλον μζςα ςτο οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει γενικζσ ζννοιεσ, όπωσ εκείνεσ του μεταςχθματιςμοφ, τθσ ςυνάρτθςθσ 

και τθσ μεταβλθτισ και να παρατθριςει τισ ςυνζπειεσ των εφαρμογϊν του. Είναι αυτό 

που λζγεται για τθ Logo ότι θ γλϊςςα αυτι κάνει το αφθρθμζνο ορατό. 

1.4. Η Χελϊνα 

το περιβάλλον τθσ Logo οι μακθτζσ ουςιαςτικά αναλαμβάνουν το ρόλο του δαςκάλου 

για το μακθτι-χελϊνα. Ο μακθτισ ωσ δάςκαλοσ τθσ χελϊνασ, οφείλει να: 

 Καταλάβει τθ γνϊςθ που πρόκειται να διδάξει, 

 Οργανϊςει μια διδακτικι προςζγγιςθ 

 πάςει τθ γνϊςθ ςε μικρά, κατανοθτά τμιματα 

 Επικοινωνιςει με το μακθτι-χελϊνα 

 Θεμελιϊςει τθ γνϊςθ ωσ βάςθ για μελλοντικι μάκθςθ 

 Αναγνωρίςει τισ ιδθ κατεκτθμζνεσ γνϊςεισ του μακθτι-χελϊνα και να χτίςει πάνω 

ςε αυτζσ  

 Είναι ανοιχτόσ για εξερεφνθςθ νζων ιδεϊν όπωσ εμφανίηονται 

 Ανταποκρίνεται ςτισ παρανοιςεισ και τα λάκθ του μακθτι-χελϊνα 

Η Logo είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ, που παρζχει όλα τα εργαλεία που 

απαιτοφνται για τθ δθμιουργία προγραμμάτων κάκε βακμίδασ και πολυπλοκότθτασ. 

Όςον αφορά ςτον προγραμματιςμό θ γλϊςςα Logo εμπνζει ςωςτζσ τεχνικζσ για 

1. Σθ ςυγγραφι δομθμζνων προγραμμάτων 
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2. Σθν ορκι αξιοποίθςθ τθσ ςυνκικθσ και των διακλαδϊςεων 

3. Σθ χριςθ των μεταβλθτϊν και τθσ αναδρομισ 

4. Σθ χριςθ των δεδομζνων 

Σα προγράμματα που δθμιουργοφνται, προγραμματίηουν μια χελϊνα( που ηει μζςα 

ςτον υπολογιςτι)και εκτελεί κάποιεσ εντολζσ-οδθγίεσ. Διδάςκουμε τθ χελϊνα νζεσ 

λζξεισ, γράφοντασ διαδικαςίεσ οι οποίεσ είναι μια ςειρά εντολϊν για να κάνει κάτι. το 

περιβάλλον τθσ Logo, οι μακθτζσ ουςιαςτικά αναλαμβάνουν το ρόλο του δαςκάλου για 

το μακθτι-χελϊνα. Η χελϊνα αυτι ζχει κάποιεσ ιδιότθτεσ. Αρχικά δεν είναι ςτατικι, 

αλλά είναι δυναμικι και εκτόσ από τθ κζςθ που κατζχει , ζχει και προςανατολιςμό. 

Επίςθσ, ζχει όνομα, πάχοσ ςτυλό και ςχιμα. Δθλαδι κοιτάηει προσ μια κατεφκυνςθ και 

με το κλικ που κα κάνουμε πάνω τθσ εκτελεί οδθγίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ 

ΧΕΛΩΝΟΓΛΩΑ με τθν πλθκϊρα των εντολϊν τθσ , μποροφν να κινιςουν τθ Χελϊνα 

και να φτιάξουν ότι κζλουν. 

Οι Χελϊνεσ δζχονται εντολζσ όπωσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα:  

Οι βαςικζσ εντολζσ κίνθςθσ τθσ χελϊνασ είναι οι εξισ: 

ΕΝΣΟΛΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

FORWARD FD Η χελϊνα κινείται μπροςτά FD 50 
BACK BK Η χελϊνα κινείται πίςω BK 30 
RIGHT RT Η χελϊνα ςτρίβει δεξιά RT 90 
LEFT LT Η χελϊνα ςτρίβει αριςτερά LT 60 

Επειδι το να μάκει το παιδί να ελζγχει τθ Χελϊνα είναι ςα να μακαίνει να μιλάει μια 

γλϊςςα, κινθτοποιείται θ επιδεξιότθτα και θ ευχαρίςτθςι του. Ζτςι, δουλεφοντασ με τθ 

Χελϊνα διαμορφϊνεται θ κακιερωμζνθ παιδικι γνϊςθ τθσ «γεωμετρίασ του ςϊματοσ» 

ωσ αφετθρία για τθν ανάπτυξθ γεφυρϊν που κα οδθγιςουν ςτθν τυπικι γεωμετρία.  
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Η εμπειρία ςτο περιβάλλον τθσ Logo οδθγεί ςτθν απόκτθςθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων 

επίλυςθσ προβλθμάτων, που μποροφν να μεταφερκοφν και ςε άλλουσ γνωςτικοφσ 

χϊρουσ. Επίςθσ, θ γλϊςςα Logo ςυνιςτά ζναν ιδανικό χϊρο για μάκθςθ βαςικϊν 

μακθματικϊν εννοιϊν, μια «μακθματοχϊρα». Η εκπαιδευτικι μασ παιδεία δίνει 

ελάχιςτα εφόδια ς αυτοφσ που μακαίνουν μακθματικά για να καταλάβουν τι είναι 

αυτό που μακαίνουν. Ωσ αποτζλεςμα τα παιδιά μασ υποχρεϊνονται να ακολουκιςουν 

το χειρότερο μοντζλο εκμάκθςθσ μακθματικϊν. Αυτό είναι το μοντζλο τθσ 

κατευκυνόμενθσ μάκθςθσ, που χρθςιμοποιεί το υλικό χωρίσ νόθμα. Είναι ζνα 

αποκομμζνο μοντζλο. Η παιδεία μασ είναι τόςο μακοφοβικι, τόςο τρομοκρατθμζνθ 

από τα μακθματικά, ϊςτε μόνο ςτα περιβάλλοντα τθσ Logo ανοίγουν τα ςφνορα: δεν 

κακορίηονται δραςτθριότθτεσ με υπολογιςτζσ όπωσ «μακαίνω μακθματικά, αλλά 

μετατρζπονται ςε ευχάριςτο προςωπικό παιχνίδι. 

Ο Seymour Papert κεϊρθςε ότι κζτοντασ το μακθτι μπροςτά ςε καταςτάςεισ 

δθμιουργθμζνεσ ςτο κατάλλθλο προγραμματιςμζνο περιβάλλον , βάηει ςτα χζρια του 

νζα νοθτικά εργαλεία και μεταβάλλει τθ μάκθςθ από εξαναγκαςμό ςε αντικείμενο 

ανακάλυψθσ και ενκουςιαςμοφ. (Ράπτθσ & Ράπτθ, 2007: 102-104) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

Θεωρία του εποικοδομιςμοφ 

 

Η κεωρία του εποικοδομιςμοφ είναι μια κεωρία εκμάκθςθσ που ζχεισ τισ ρίηεσ του 

ςτθ φιλοςοφία και τθν ψυχολογία. Η ζννοια δομιςμόσ χρθςιμοποιικθκε από τον 

Seymour Papert που επθρεαςμζνοσ από τθ γνωςτικι κεωρία του Piaget ειςιγαγε 

τον παράγοντα άνκρωπο –μακθτευόμενο και κυρίωσ τον υποκειμενικό τρόπο 

αντίλθψθσ και κατανόθςθσ του παιδιοφ για τον κόςμο γφρω του. Ο ουςιαςτικόσ 

πυρινασ του εποικοδομιςμοφ είναι ότι οι αρχάριοι καταςκευάηουν ενεργά τθ γνϊςθ 

τουσ και τθ ςθμαςία τθσ εμπειρίασ τουσ.  

2.1. Επιςτθμολογικζσ Αρχζσ του Εποικοδομιςμοφ 

 Η γνϊςθ δεν ςυςςωρεφεται πακθτικά, αλλά μάλλον. Είναι το αποτζλεςμα τθσ 

ενζργειασ του ατόμου. 

 Η γνϊςθ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθ βιολογικι καταςκευι και τισ κοινωνικζσ, 

πολιτιςτικζσ και βαςιςμζνεσ ςτθ γλϊςςα αλλθλεπιδράςεισ. 

 Η γνϊςθ οργανϊνει και κατανοεί τθν εμπειρία κάποιου και δεν είναι μια 

διαδικαςία για να δϊςει μια ακριβι αντιπροςϊπευςθ τθσ πραγματικότθτασ. 

Κατά ςυνζπεια, ο εποικοδομιςμόσ αναγνωρίηει τον ενεργό ρόλο του αρχάριου ςτθν 

προςωπικι δθμιουργία τθσ γνϊςθσ, τθ ςθμαςία τθσ εμπειρίασ ςε αυτι τθ 

διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ γνϊςθσ και τθν πραγματοποίθςθ που θ γνϊςθ που 
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δθμιουργείται κα ποικίλει ςτο βακμό ιςχφοσ τθσ ωσ τθν ακριβι αντιπροςϊπευςθ τθσ 

πραγματικότθτασ.  

2.2. Φάςεισ του εποικοδομιςμοφ 

2.2.1 Η φάςθ του προςανατολιςμοφ 

 τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ ο δάςκαλοσ εξθγεί τι πρόκειται να ακολουκιςει. 

Προκαλεί το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Αυτό μπορεί να γίνει με τθν παρατιρθςθ ενόσ 

φαινομζνου, με τθν επίδειξθ μιασ διαφάνειασ κλπ. 

2.2.2. Η φάςθ τθσ ανάδειξθσ των ιδεϊν των μακθτϊν 

Σα παιδιά εκφράηουν προφορικά ι γραπτά τισ ιδζεσ τουσ. Ο δάςκαλοσ ανακαλφπτει 

τι ςκζφτονται τα παιδιά και προγραμματίηει τισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ του. Η 

ανάδειξθ των ιδεϊν μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθ ςυηιτθςθ, με 

ερωτθματολόγια, ατομικζσ εργαςίεσ, με υποκετικά πειράματα κλπ. Οι μακθτζσ 

χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και εργάηονται ςτθν αρχι ατομικά κι ζπειτα ςε επίπεδο 

ομάδασ. Καταγράφουν τισ απόψεισ τουσ , ο δάςκαλοσ τισ ςυγκεντρϊνει, τισ 

κατθγοριοποιεί κι ζτςι βγαίνουν τα ςθμαντικότερα μοντζλα των ιδεϊν των μακθτϊν. 

2.2.3. Η φάςθ τθσ αναδόμθςθσ των ιδεϊν 

Σα παιδιά ενκαρρφνονται να ελζγξουν τισ ιδζεσ τουσ με ςκοπό να τισ επεκτείνουν, να 

αναπτφξουν ιδζεσ ι να αντικαταςτιςουν τισ προχπάρχουςεσ με άλλεσ. κοπόσ του 

δαςκάλου είναι να οι αλλαγζσ αυτζσ ςτισ ιδζεσ των παιδιϊν να γίνουν με τθ κζλθςι 

τουσ και να προςεγγίηουν το επιςτθμονικό πρότυπο. τθ φάςθ αυτι καλοφμε τα 

παιδία να εκτελζςουν τα υποκετικά πειράματα τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ. Αν 

επαλθκευτοφν οι προβλζψεισ τότε ζχουμε τθν επαλικευςθ τθσ προχπάρχουςασ 

γνϊςθσ, αν όχι τότε ζχουμε τθ γνωςτικι ςφγκρουςθ. Σα παιδιά εργάηονται ςε 

ομάδεσ και εκτελοφν τα πειράματα ακολουκϊντασ γραπτζσ οδθγίεσ. Σζλοσ 

προςπακοφν να ερμθνεφςουν τα αποτελζςματα. τόχοσ μασ είναι να οδθγθκοφν τα 
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παιδιά ςε αδιζξοδο και να αναρωτθκοφν γιατί δεν ταιριάηουν οι ιδζεσ τουσ με τα 

αποτελζςματα των πειραμάτων.  

2.2.4. Η φάςθ τθσ εφαρμογισ των νζων ιδεϊν 

Σα παιδιά ςυςχετίηουν όςα ζμακαν με τισ εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θα 

πρζπει να τουσ δοκεί θ ευκαιρία να βρουν πϊσ οι νζεσ ιδζεσ που απζκτθςαν 

μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθ λφςθ πραγματικϊν προβλθμάτων. Ζτςι κα 

αναγνωρίςουν τθν αξία και τθ λειτουργικότθτα των νζων ιδεϊν και κα τισ 

υιοκετιςουν ευκολότερα. 

2.2.5. Η φάςθ τθσ αναςκόπθςθσ 

Οι μακθτζσ πρζπει να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία όςων ανακάλυψαν. Να ςυγκρίνουν 

τισ αρχικζσ με τιδ νζεσ απόψεισ. Ζτςι κα ςυνειδθτοποιιςουν τθν προθγοφμενθ μα 

τθν τωρινι κατάςταςθ, κακϊσ και τθν πορεία που ακολοφκθςαν μζχρι να φτάςουν 

ςτθν αλλαγι ιδεϊν (μεταγνϊςθ). 

2.3. Σφποι εποικοδομιςμοφ 

Ο εποικοδομιςμόσ δεν είναι μια ενωτικι κεωρθτικι κζςθ, είναι μάλλον μια 

ςυνζχεια. Οι υποκζςεισ που κρφβονται κάτω από αυτιν τθν ςυνζχεια ποικίλλουν 

κατά μικοσ διαφόρων διαςτάςεων και ζχουν οδθγιςει ςτον κακοριςμό και τθν 

υποςτιριξθ για τουσ πολλαπλάςιουσ τφπουσ εποικοδομιςμοφ. Χαρακτθριςτικά, αυτι 

θ ςυνζχεια διαιρείται ςε τρεισ ευρείεσ κατθγορίεσ: γνωςτικόσ εποικοδομιςμόσ, 

κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ και ριηικόσ εποικοδομιςμόσ. Οι τρεισ κατθγορίεσ 

ςυμπλθρϊνουν θ μια τθν άλλθ κακϊσ θ αλικεια πάντα βρίςκεται κάπου ςτθ μζςθ. 

2.3.1. Γνωςτικόσ εποικοδομιςμόσ 

Ο γνωςτικόσ εποικοδομιςμόσ αντιπροςωπεφει το ζνα άκρο του εποικοδομιςμοφ. Ο 

γνωςτικόσ εποικοδομιςμόσ υπογραμμίηει μόνο τισ πρϊτεσ δφο αρχζσ, δθλαδι ότι θ 

απόκτθςθ γνϊςθσ είναι μία προςαρμοςτικι διαδικαςία και προκφπτει από τισ 
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ενζργειεσ του ατόμου. Η γνϊςθ, από τθ γνωςτικι κζςθ των δομιςτϊν, είναι το 

αποτζλεςμα τθσ εςωτερίκευςθσ και τθσ αναδθμιουργίασ τθσ εξωτερικισ 

πραγματικότθτασ. Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ διαδικαςίασ εςωτερίκευςθσ είναι 

γνωςτικζσ διαδικαςίεσ και δομζσ που αντιςτοιχοφν ακριβϊσ ςτισ διαδικαςίεσ και τισ 

δομζσ που υπάρχουν ςτον πραγματικό κόςμο. Ο γνωςτικόσ εποικοδομιςμόσ, ωσ 

κεωρία εκμάκθςθσ, κεωρείται ςυχνά «αδφνατθ» μορφι εποικοδομιςμοφ, 

δεδομζνου ότι αγκαλιάηει μόνο δφο από τισ τζςςερισ από τισ επιςτθμολογικζσ αρχζσ. 

Εντοφτοισ, ο γνωςτικόσ εποικοδομιςμόσ και θ ιςτορικι ζνωςι του με τθν 

επεξεργαςία πλθροφοριϊν, ζχουν οδθγιςει ςε ζνα πλικοσ ςθμαντικϊν εμπειρικϊν 

ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν εκμάκθςθ, τθ μνιμθ, και τθ γνϊςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κεωρίασ ςχθμάτων, τα πρότυπα λειτουργικισ μνιμθσ , τα 

υπολογιςτικά πρότυπα τθσ εκμάκθςθσ και τθσ μνιμθσ, και τα νευρολογικά πρότυπα 

τθσ λειτουργίασ εγκεφάλου. 

2.3.2. Ριηικόσ εποικοδομιςμόσ 

Ο ριηικόσ εποικοδομιςμόσ αντιπροςωπεφει το αντίκετο άκρο από το γνωςτικό 

εποικοδομιςμό. Αγκαλιάηει πλιρωσ τισ πρϊτεσ τρεισ επιςτθμολογικζσ αρχζσ. 

Επιπλζον, υπάρχει μία τάςθ μζςα ςτο ριηικό εποικοδομιςμό να δεχτεί τθν τζταρτθ 

επιςτθμολογικι αρχι, αναγνωρίηοντασ τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ ωσ πθγι 

γνϊςθσ. Ο ριηικόσ εποικοδομιςμόσ υποςτθρίηει ότι ενϊ μια εξωτερικι 

πραγματικότθτα μπορεί να υπάρξει, είναι μθ αναγνωρίςιμθ ςτο άτομο. Η 

πραγματικότθτα είναι μθ αναγνωρίςιμθ δεδομζνου ότι από τθν εμπειρία μασ με τισ 

εξωτερικζσ μορφζσ, μεςολαβοφν οι αιςκιςεισ μασ και οι αιςκιςεισ μασ δεν είναι 

ζμπειρεσ ςτθν απόδοςθ μιασ ακριβοφσ αντιπροςϊπευςθσ αυτϊν των εξωτερικϊν 

μορφϊν. Επομζνωσ, ενϊ θ γνϊςθ καταςκευάηεται από τθν εμπειρία, αυτι που 

καταςκευάηεται δεν είναι μία ακριβισ αντιπροςϊπευςθ του εξωτερικοφ κόςμου ι 

τθσ πραγματικότθτασ. Η προςαρμοςτικι φφςθ τθσ γνϊςθσ υπογραμμίηει ότι θ γνϊςθ 

δεν είναι αντικειμενικι «αλικεια», δθλαδι θ εςωτερικι γνϊςθ δεν ταιριάηει με τθν 
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εξωτερικι πραγματικότθτα αλλά μάλλον είναι ζνα βιϊςιμο πρότυπο τθσ εμπειρίασ. 

Μία αξιολόγθςθ του ριηικοφ εποικοδομιςμοφ μασ κάνει να τον κεωροφμε ιςχυρι 

μορφι εποικοδομιςμοφ, δεδομζνου ότι αγκαλιάηει πλιρωσ τρεισ από τισ 

επιςτθμολογικζσ αρχζσ δομιςτϊν και τουλάχιςτον μερικϊσ αγκαλιάηει τθν τζταρτθ. 

Δθλαδι ο ριηικόσ εποικοδομιςμόσ ενδιαφζρεται και για τθν καταςκευι των 

διανοθτικϊν δομϊν, τθ κζςθ των γνωςτικϊν δομιςτϊν, και τθν καταςκευι τθσ 

προςωπικισ ζννοιασ. Από αυτι τθν άποψθ, ο ριηικόσ εποικοδομιςμόσ περιλαμβάνει 

ζναν μεγαλφτερο βακμό καταςκευισ από το γνωςτικό εποικοδομιςμό. 

2.3.3. Κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ 

Ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ βρίςκεται κάπου μεταξφ τθσ μετάδοςθσ τθσ 

αναγνωρίςιμθσ πραγματικότθτασ των γνωςτικϊν δομιςτϊν και τθσ καταςκευισ μιασ 

προςωπικισ και ςυνεποφσ πραγματικότθτασ των ριηικϊν δομιςτϊν. Ο κοινωνικόσ 

εποικοδομιςμόσ, αντίκετα από το γνωςτικό και ριηικό εποικοδομιςμό, υπογραμμίηει 

και τισ τζςςερισ από τισ προθγουμζνωσ αναφερκείςεσ επιςτθμολογικζσ αρχζσ. Αυτζσ 

οι ιδιαίτερεσ επιςτθμολογικζσ εμφάςεισ οδθγοφν ςτον κακοριςμό των αρχϊν που 

διατθροφν τθν κοινωνικι φφςθ τθσ γνϊςθσ και τθν πεποίκθςθ ότι θ γνϊςθ είναι το 

αποτζλεςμα τθσ κοινωνικισ χριςθσ αλλθλεπίδραςθσ και γλϊςςασ, παρά εμπειρίασ. 

Επιπλζον, αυτι θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ εμφανίηεται πάντα μζςα ςε ζνα 

κοινωνικοπολιτιςτικό πλαίςιο, με ςυνζπεια τθ γνϊςθ που είναι ςυνδεδεμζνθ με 

ζναν ςυγκεκριμζνο χρόνο και τόπο. Όπωσ ο ριηικόσ εποικοδομιςμόσ, ο κοινωνικόσ 

εποικοδομιςμόσ κα κεωροφταν ιςχυρι μορφι εποικοδομιςμοφ, που αςπάηεται και 

τισ τζςςερισ από τισ επιςτθμολογικζσ αρχζσ και υπογραμμίηει τθν ομο-καταςκευι 

τθσ ζννοιασ μζςα ςε μια κοινωνικι δραςτθριότθτα. Από αυτι τθν άποψθ, ο 

κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ ενδιαφζρεται για τθ ςθμαςία από τθ δομι.  
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2.4. Βαςικζσ αρχζσ για τθν ςυμβολι του εποικοδομιςμοφ ςτθ μάκθςθ: 

1) Κάκε άτομο δθμιουργεί τισ δικζσ του αναπαραςτάςεισ, χτίηοντασ τισ δικζσ του 

εμπειρίεσ, οπότε: δεν υπάρχει μια μοναδικι ςωςτι αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ. 

2) Οι μακθτζσ μακαίνουν με το δικό τουσ τρόπο, μζςω ενεργοφσ γνωςτικισ 

εξερεφνθςθσ και θ μάκθςθ ςυντελείται όταν: θ εξερεφνθςθ του μακθτι 

αποκαλφπτει ανακολουκίεσ μεταξφ τθσ ιςχφουςασ για αυτόν αναπαράςταςθσ τθσ 

γνϊςθσ και εμπειρίασ του. Η διαδικαςία αυτι λζγεται «γνωςτικι ςφγκρουςθ». 

3) Η μάκθςθ λαμβάνει χϊρα ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο (δίνουμε ςτον μακθτι οικεία 

κζματα/παραδείγματα τθσ κοινωνίασ που ηει) το οποίο χρειάηεται να κατανοθκεί και 

να μεταςχθματιςτεί προκειμζνου να είναι ςυμβατό με τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν 

αλλά και να προςφζρει μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ διευκολυντικισ υποςτιριξθσ 

κοινωνικογνωςτικισ του ανάπτυξθσ. Σο κοινωνικό περιβάλλον παρζχει τα εργαλεία 

τθσ γλϊςςασ, τθσ ςκζψθσ και τθσ γνϊςθσ. 

4) Η γνϊςθ είναι αλλθλζνδετθ με τθν εμπειρία και τθν δράςθ: Ιδιαίτερθ ςθμαςία 

ζχει ο βακμόσ ελζγχου που ζχει ο μακθτισ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ κακϊσ και θ 

ανάπτυξθ των κριτικϊν και αναςτοχαςτικϊν του λειτουργιϊν. υνικωσ πρόκειται για 

ζνα είδοσ βιωματικισ μάκθςθσ, δθλαδι τα παιδιά μακαίνουν κάνοντασ, ενϊ 

ςυμμετζχουν όλεσ οι αιςκιςεισ, κατά τθν οποία οι μακθτζσ μακαίνουν μζςω τθσ 

εμπλοκισ τουσ ςε γνϊςθ προβλθματοποιθμζνθ και ςε καταςτάςεισ απορίασ. 

5) Η γνϊςθ δεν χρειάηεται να κατακερματίηεται, είναι ζνα όλον χωρίσ ςτεγανά. 

Γι’ αυτό πολλοί από τουσ επιδιωκόμενουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και οι 

υιοκετοφμενεσ μεκοδολογίεσ προτείνουν: τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε 

παιδαγωγικά ςχεδιαςμζνεσ ςφνκετεσ καταςτάςεισ και δράςεισ ςε πολυςθμικζσ και 

διακεματικζσ διεργαςίεσ που απαιτοφν ενεργοποίθςθ κριτικισ ςκζψθσ. 
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6) Ο μακθτισ προςεγγίηεται επίςθσ ωσ όλον που αναηθτά νοιματα, ζχει κίνθτρα, 

ςυναιςκιματα και ςτόχουσ 

7) Σο λάκοσ απενοχοποιείται, αφοφ εκλαμβάνεται απλϊσ ωσ ζνα γνωςτικό ςχιμα 

του μακθτι όπωσ για παράδειγμα υπιρξαν και οι κεωρίεσ ζμπειρων επιςτθμόνων 

πριν διαψευςτοφν από άλλουσ. Σο ςυναίςκθμα που γεννιζται μζςα ςτον μακθτι, 

από τθ γνϊμθ που ζχει για τθν αξία ι τθν απαξία του (αυτοςυναίςκθμα) είναι 

κεντρικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ επίδοςθσ και των ςτάςθσ του απζναντι 

ςτθ ςχολικι γνϊςθ. 

2.5. Βαςικζσ κζςεισ του εποικοδομιςμοφ είναι: 

2.5.1. Σα κριτιρια επιςτθμονικότθτασ μιασ κεϊρθςθσ δεν μπορεί να είναι προτάςεισ 

ςφμφωνεσ με τθν πραγματικότθτα. Ο άνκρωποσ δεν μπορεί να γνωρίςει τθν 

πραγματικότθτα με οντολογικι ζννοια, αλλά μόνο ωσ δομθμζνα από εμάσ τουσ 

ίδιουσ μοντζλα. 

2.5.2. Δεν υπάρχει γνϊςθ ανεξάρτθτθ από τον παρατθρθτι. 

2.5.3. Οι διακρίςεισ εννοιϊν, αντικειμζνων, απόψεων κλπ. που λαμβάνουν χϊρα 

κατά τθν επιςτθμονικι ανάλυςθ δεν προζρχονται από τθν πραγματικότθτα αλλά 

είναι κζμα κάκε φορά του "δρϊντοσ και παρατθροφντοσ" υποκειμζνου. 

2.5.4. Η χρθςιμότθτα και εγκυρότθτα των διακρίςεων εξαρτάται κάκε φορά από το 

πλαίςιο δραςτθριοτιτων εντόσ του οποίου ςυγκροτικθκαν. Εκτόσ αυτοφ τισ χάνουν. 

(Κρίβασ, 2002: 118-125) 

Ο εποικοδομιςμόσ ανζδειξε τον άνκρωπο ωσ δρϊν υποκείμενο, ςυνδιαμορφωτι με 

το περιβάλλον του των προςωπικϊν και κοινωνικϊν του πραγματικοτιτων. Η γνϊςθ 

και ο κόςμοσ παφουν να ζχουν μεταφυςικι χροιά και χάνουν τθ διάςταςθ του 

κεςφάτου. Μζςα ιδιαίτερα από τισ απόψεισ που ςυνδζουν τθ δομθτικι ικανότθτα 

του ανκρϊπου με τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ και το ρόλο των πολιτιςμικϊν και 
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των ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων όπωσ είναι θ γλϊςςα, ςχθματοποιείται μια ευρεία 

ςχολι ςκζψθσ με ςθμαντικι αποδοχι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

Papert και πλθροφορικι ςτο ςχολείο 

 

τισ πιο ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ όπου τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι 

με υπολογιςτζσ, ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται για να δοκιμάςει τισ δυνατότθτεσ 

των παιδιϊν, να παρζχει αςκιςεισ κατάλλθλου επιπζδου δυςκολίασ, να 

επανατροφοδοτεί και να δίνει πλθροφορίεσ. Ο υπολογιςτισ προγραμματίηει το 

παιδί. το περιβάλλον τθσ Logo θ ςχζςθ αντιςτρζφεται: το παιδί, ακόμα και ςε 

προςχολικζσ θλικίεσ, ζχει τον ζλεγχο. Σο παιδί προγραμματίηει τον υπολογιςτι και 

διδάςκοντάσ τον πϊσ να ςκζφτεται, τα παιδιά ξεκινοφν για μια εξερεφνθςθ του 

δικοφ τουσ τρόπου ςκζψθσ. Η εμπειρία μπορεί να είναι μεκυςτικι. Η ςκζψθ για τθ 

ςκζψθ κάνει το παιδί επιςτθμολόγο, μια εμπειρία άγνωςτθ ακόμα και ςτουσ 

περιςςότερουσ ενιλικεσ. (Papert, 1980: 35-36) 

Σο παιδί κουράηεται ςε κάκε του απορία να του εξθγοφν και να ακοφει μόνο λόγια 

κεωρθτικά. Δυςτυχϊσ το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε ο 

μακθτισ να είναι κυρίωσ ακροατισ και αδρανισ. Αντίκετα, όταν το παιδί μακαίνει 

να προγραμματίηει, θ διαδικαςία τθσ εκμάκθςθσ μεταμορφϊνεται. Γίνεται 

περιςςότερο ενεργόσ και αυτοοδθγοφμενοσ. Για να κατακτιςει τθ γνϊςθ το παιδί 

πρζπει να κζςει ζνα ςτόχο και να προςπακιςει να τον πετφχει. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τθ χριςθ υπολογιςτϊν και τθσ πλθροφορικισ παιδείασ. Σα προγράμματα που 

ζχουν ςχεδιαςτεί για τα παιδιά τουσ δίνουν δυνατότθτεσ να δουλζψουν 
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μεμονωμζνα και να καταςκευάςουν το νοθτικό μοντζλο που ζχουν ςκεφτεί, να 

κάνουν αλλαγζσ ςτθ ςειρά των εντολϊν, να εντοπίςουν ότι ζχουν κάνει κάποιο 

ςφάλμα, να το απομονϊςουν και να το διορκϊςουν.  

Η εικόνα του παιδιοφ που χρθςιμοποιεί τον υπολογιςτι ωσ όργανο για να γράψει 

και να κατακτιςει τθ γλϊςςα, διαφζρει από αυτό που ο Papert κζλει να πετφχει με 

τθ κεωρία του. Όταν ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται ωσ όργανο διδαςκαλίασ, 

εξαςκεί τα παιδιά ςτθ διάκριςθ ρθμάτων από ουςιαςτικά και ςε ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ, δεν τα βοθκάει ϊςτε να προχωριςουν ζνα βιμα παραπζρα, 

να μάκουν να διδάςκουν τον υπολογιςτι και όχι να τα κάνουν όλα μθχανικά. Ο 

Papert υποςτθρίηει ότι το γράψιμο για παράδειγμα, όςεσ φορζσ κι αν 

επαναλαμβάνεται από τα νιπια, κάκε φορά πρζπει να ενκαρρφνεται. Όταν 

μακαίνεισ να προγραμματίηεισ ζνα υπολογιςτι ςχεδόν ποτζ δεν το κάνεισ ςωςτά τθν 

πρϊτθ φορά. Σο να μάκεισ να είςαι ζμπειροσ προγραμματιςτισ ςθμαίνει να μάκεισ 

να γίνεισ πολφ καλόσ ςτθν απομόνωςθ και διόρκωςθ «ςφαλμάτων». Η ερϊτθςθ 

κατά τθ δθμιουργία δεν είναι ςωςτό ι όχι, αλλά αν διορκϊνεται. Μόνο μζςα από τθ 

διόρκωςθ των λακϊν κα μάκουμε. 

Η επαφι με το περιβάλλον τθσ Logo ςταδιακά υπονομεφει τισ προχπάρχουςεσ 

αντιςτάςεισ ςτθ διόρκωςθ ςφαλμάτων και τισ υποδιαδικαςίεσ. το περιβάλλον τθσ 

Logo τα παιδιά μακαίνουν ότι ο δάςκαλοσ είναι μακθτευόμενοσ και ότι όλοι 

μακαίνουν από τα λάκθ τουσ. 

3.1. Η Πλθροφορικι ςτο ςχολείο 

Η αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ αφορά τθν ζνταξθ των ατόμων 

ςτθν “Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ” αλλά φαίνεται να ζχουν καταλυτικι επίδραςθ και 

ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Ερευνθτικά δεδομζνα υποςτθρίηουν τθν άποψθ πωσ το εκπαιδευτικό λογιςμικό που 

ζχει ςχεδιαςτεί με προδιαγραφζσ που προκφπτουν από τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ 
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μάκθςθσ, μπορεί να αποτελζςει περιβάλλον, ςε αλλθλεπίδραςθ με το οποίο ο 

μακθτισ μπορεί με ενεργθτικό τρόπο να καταςκευάςει τθν γνϊςθ του (Papert, 1980) 

Η χριςθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ςτθν διδαςκαλία διαφόρων 

μακθμάτων μετζτρεψε το πολιτιςμικό περιβάλλον τθσ τάξθσ,  

αλλάηοντασ τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ από απλό “μεταδότθ” γνϊςεων ςε 

ςυνεργάτθ και οργανωτι τθσ μάκθςθσ. 

Επιπλζον θ χριςθ του διαδικτφου ςτθν μάκθςθ των ςχολικϊν μακθμάτων δίνει ςτθν 

γνϊςθ μια δυναμικι διάςταςθ, αυξάνοντασ τισ επιλογζσ όςον αφορά το 

περιεχόμενο του εκάςτοτε μακιματοσ και πολλαπλαςιάηοντασ τισ πθγζσ γνϊςθσ. 

3.2. Η Πλθροφορικι ςτθν εκπαίδευςθ 

Η πλθροφορικι ειςάγεται ςτθν εκπαίδευςθ ωσ: 

α. αντικείμενο μάκθςθσ, 

β. εργαλείο μάκθςθσ, 

γ. ςτοιχείο γενικισ κουλτοφρασ. 

3.2.1. Η Πλθροφορικι ωσ αντικείμενο μάκθςθσ 

Η προςζγγιςθ αυτι ζχει ςτόχο τθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με τθν λειτουργία 

των υπολογιςτϊν, το ρόλο του υλικοφ, τθν ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό κ.ά. 

Βαςικά τθσ ςτοιχεία είναι ο πειραματιςμόσ, θ ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου 

γνωςτικϊν δεξιοτιτων πχ: γενικεφςεισ, ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, 

ϊςτε να ικανοποιθκεί θ ανάγκθ επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

3.2.2. Η Πλθροφορικι ωσ εργαλείο μάκθςθσ 

φμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ οι υπολογιςτζσ αντιμετωπίηονται ωσ εργαλείο για 

όλα τα αντικείμενα μάκθςθσ, ϊςτε να βοθκιςουν ςτθν διδαςκαλία και κατανόθςι 

τουσ. 
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3.2.3. Η Πλθροφορικι ωσ ςτοιχείο γενικισ κουλτοφρασ 

Η προςζγγιςθ αυτι ονομάηεται πραγματολογικι και είναι ςυνδυαςμόσ των δφο 

προθγοφμενων. υνδυάηει τθν διδαςκαλία μακθμάτων αμιγϊν γνϊςεων τθσ 

Πλθροφορικισ με τθν ζνταξθ των διαφόρων τεχνολογιϊν ςτθν διδαςκαλία και τθν 

μάκθςθ όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

τα πλαίςια αυτισ τθσ προςζγγιςθσ αναδεικνφονται οι γνωςτικζσ και οι κοινωνικζσ 

επιδράςεισ τθσ πλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ. 

3.3. Η πλθροφορικι ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο 

Η πλθροφορικι ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο διδάςκεται: 

ςτο Δθμοτικό, ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου ωσ μάκθμα γενικισ 

παιδείασ. 

τθν 3θ Λυκείου ωσ μάκθμα τθσ τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ ονόματι «Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον»  

Επιπλζον διδάςκεται και ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ ςτα τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά εκπαιδευτιρια (ΣΕΕ). 

Οι πζντε βαςικζσ αρχζσ ςφνταξθσ του Πλαιςίου πουδϊν Πλθροφορικισ  

του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου είναι: 

 Ζμφαςθ ςτα ουςιϊδθ και ςθμαντικά. 

 Περιοριςμόσ ςτισ διαχρονικζσ και βαςικζσ γνϊςεισ του αντικειμζνου. 

 Αποφυγι εξεηθτθμζνων ειδικϊν γνϊςεων ςε τεχνολογίεσ ι λογιςμικό. 

 Μζροσ τθσ φλθσ να ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα ϊςτε να δίνεται θ ευκαιρία 

για: 

1. δραςτθριότθτεσ ελεφκερθσ επιλογισ, 
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2. πειραματιςμό ςτισ καινοτομίεσ που δφνανται να ειςάγουν οι υπολογιςτικζσ 

και δικτυακζσ τεχνολογίεσ ςτθν μάκθςθ, 

3. καλλιζργεια πλθροφορικισ παιδείασ. 

Με αυξανόμενο ρυκμό, οι υπολογιςτζσ του πολφ άμεςου μζλλοντοσ κα βρίςκονται 

ςτθ προςωπικι κατοχι ατόμων και αυτό κα ξαναδϊςει ςταδιακά ςτο άτομο τθ 

δφναμθ κακοριςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ. Η εκπαίδευςθ κα γίνει περιςςότερο 

προςωπικι πράξθ και άνκρωποι με καλζσ ιδζεσ, διαφορετικζσ ιδζεσ, εξαιρετικζσ 

ιδζεσ, δε κα αντιμετωπίηουν πια το δίλθμμα να υποχρεωκοφν να «πουλιςουν» τισ 

ιδζεσ τουσ ςτθ ςυντθρθτικι γραφειοκρατία ι να τισ βάλουν ςτο ράφι. Θα μποροφν 

να τισ προςφζρουν ςε μια ελεφκερθ αγορά, κατευκείαν ςτουσ καταναλωτζσ. Θα 

υπάρξουν νζεσ ευκαιρίεσ για φανταςία και πρωτοτυπία. Κςωσ να ζρκει μία 

αναγζννθςθ ςτθ ςκζψθ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 

Μικρόκοςμοι 

 

Η ζννοια του μικρόκοςμου μετρά ςχεδόν τρεισ δεκαετίεσ και τα τελευταία χρόνια θ 

αξιοποίθςθ των μικρόκοςμων ςτθν εκπαίδευςθ ζχει κεντρίςει το ενδιαφζρον και τθν 

προςοχι πολλϊν αξιόλογων ερευνθτϊν. Ο πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τθν ζννοια 

του μικρόκοςμου ιταν ο Papert ςτο χϊρο τθσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για να 

περιγράψει «ζνα μικρό, ςυνεκτικό ςφνολο από αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ τα 

οποία εφαρμόηονται ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα κι ανταποκρίνονται ςε ζνα 

ενδιαφζρον κομμάτι του πραγματικοφ κόςμου.» (Samara & Clements, 2002). Οι 

πρϊτοι μικρόκοςμοι που δθμιουργικθκαν ιταν απλουςτευμζνεσ εκφράςεισ τθσ 

πραγματικότθτασ, οι οποίεσ λειτουργοφςαν ωσ πειραματικό ςτάδιο κεωριϊν 

ευφυοφσ ςυμπεριφοράσ. Ο Papert περιγράφει το μικρόκοςμο ωσ ζνα 

αυτοαναφερόμενο κόςμο ςτον οποίο οι μακθτζσ μακαίνουν να μεταφζρουν τισ 

ςυνικειεσ τθσ διερεφνθςθσ από τθν προςωπικι τουσ ηωι ςτο τυπικό πεδίο 

επιςτθμονικϊν καταςκευϊν. Είναι ςχεδιαςμζνοι να είναι πλοφςιοι ςε ανακαλφψεισ 

με τθν ζννοια ότι μικρά τμιματα γνϊςθσ ζχουν ςκορπιςτεί μζςα ς’ αυτόν τον κόςμο 

για να τα βρεισ εςφ. Ποτζ δεν κα μπλζξεισ, ποτζ δεν κα αιςκανκείσ ανόθτοσ, ποτζ 

δεν κα ςου πει κάτι αγενζσ, ποτζ δεν κα ςε φζρει ςε δφςκολθ κζςθ, ποτζ δεν κα 

διαλυκεί, ποτζ δεν κα ςε τιμωριςει ι κα ςου βάλει ζνα χαμθλό βακμό. Δεν υπάρχει 
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ςωςτό και λάκοσ. Είναι κατά κάποιο τρόπο ςαν ζνα καταςκευαςτικό πακζτο, ςαν να 

κτίηεισ με κφβουσ. ε όλεσ αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ μπορείσ να κάνεισ τα πάντα και 

να περιορίηεςαι μόνο από τουσ νόμουσ του κόςμου μζςα ςτον οποίο βρίςκεςαι. Για 

παράδειγμα οι κφβοι δεν μποροφν να ςτακοφν εκτόσ αν υποςτθριχτοφν. Τπάρχουν 

κάποια όρια για κάκε ζνα από τα κομμάτια αυτά τθσ πραγματικότθτασ.  

Αλλά γενικότερα και για όλθ τθ μάκθςθ, ζνασ ουςιαςτικόσ κεντρικόσ μθχανιςμόσ 

είναι να περιοριςτοφμε ςε ζνα μικρό κομμάτι πραγματικότθτασ το οποίο είναι 

αρκετά απλό για να το κατανοιςουμε. Κοιτάηοντασ μικρά κομμάτια τθσ 

πραγματικότθτασ κάκε ςτιγμι, μακαίνουμε να κατανοοφμε τισ μεγαλφτερεσ 

πολυπλοκότθτεσ ολόκλθρου του κόςμου, του μακρόκοςμου. Οι μικρόκοςμοι 

δθλαδι, ζχουν καταςτάςεισ, καταςκευαςμζνεσ ζτςι ϊςτε ο μακθτισ να ςυναντιςεισ 

μακθματικζσ ιδζεσ που εμπεριζχονται ςτο περιβάλλον πλοφςια νοθματικϊν 

δραςτθριοτιτων. Σζτοιεσ καταςτάςεισ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ το τεχνικό 

μζροσ (τι είδουσ προγράμματα παρζχονται ι δθμιουργοφνται και πϊσ αυτά 

μοντελοποιοφν τθν μακθματικι γνϊςθ), τισ αρχικζσ αντιλιψεισ των μακθτϊν για 

αυτι τθν γνϊςθ και ερμθνεία των απαιτιςεων που τίκενται και τελικά ςτθν 

εκπαιδευτικι κακοδιγθςθ που προςφζρεται.  

Ουςιαςτικά, ο μικρόκοςμοσ δεν διδάςκει τίποτα. Ο χριςτθσ τοποκετείται ςτο ρόλο 

του δαςκάλου-καταςκευαςτι. Διδάςκοντασ τον υπολογιςτι, αναγκαςτικά μακαίνεισ 

ςε βάκοσ τα νοιματα ο ίδιοσ - αλλιϊσ ο υπολογιςτισ "δεν τα καταλαβαίνει".   

Ο Papert ςυνζβαλλε κακοριςτικά ςτο ςχεδιαςμό του μικρόκοςμου τθσ χελϊνασ , ο 

οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν υπολογιςτικι γλϊςςα Logo, κεωρικθκε ωσ «ζνα 

αντικείμενο με το οποίο μπορείσ να ςκζφτεςαι» και το οποίο εμπεριζχει ζννοιεσ τθσ 

διαφορικισ γεωμετρίασ (Papert, 1980). Χρθςιμοποιικθκε ευρφτατα και για τθ 

δθμιουργία πολλϊν άλλων μικρόκοςμων, καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα πολλϊν 

διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν περιοχϊν, όπωσ θ φυςικι, αλλά και άλλων 
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μακθματικϊν εννοιϊν. Αυτό μποροφμε να το ςυμπεράνουμε αν ςκεφτοφμε το εξισ 

παράδειγμα: παρακζτοντασ ςτα παιδιά τρεισ από τουσ νόμουσ του Νεφτωνα 

ςχετικοφσ με τθν κίνθςθ, βλζπουμε ότι τα αρχικά τα παιδιά δε γνωρίηουν τίποτα που 

να μοιάηει με αυτοφσ τουσ νόμουσ, δεφτερον ότι οι νόμοι ζτςι όπωσ δθλϊνονται δεν 

προςφζρουν ςτθρίγματα για τουσ μακθτζσ που κζλουν να τουσ χρθςιμοποιιςουν 

και τζλοσ, οι νόμοι αυτοί χρθςιμοποιοφν ζννοιεσ που βρίςκονται ζξω από τθν 

εμπειρία τν περιςςότερων ανκρϊπων. (Papert, 1980).  

Επομζνωσ, μποροφν να ξεπεραςτοφν αυτζσ οι δυςκολίεσ με τθ δθμιουργία 

μικρόκοςμων χελϊνασ, δθλαδι παρομοιάηοντασ τουσ νόμουσ αυτοφσ με άλλεσ 

καταςτάςεισ και ορίηοντασ τθ χελϊνα ωσ οντότθτα ςτα κατάλλθλα περιβάλλοντα, 

μποροφν να δοκοφν απαντιςεισ και να γίνουν κατανοθτοί οι νόμοι. Αυτό 

επιτυγχάνεται με αργά και ςτακερά βιματα και με τουσ οριςμοφσ «χρθςιμοποίθςζ 

το, παίξε μαηί του» οικοδομείται ζνα περιβάλλον που εμπνζει ςιγουριά ςτα παιδιά. 

Ο μικρόκοςμοσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα μικρό, ςυνεκτικό περιβάλλον 

υπολογιςτι αποτελοφμενο από εργαλεία, δομζσ και δραςτθριότθτεσ που 

αντανακλοφν ζνα πεδίο των Μακθματικϊν και προάγουν τθ μάκθςθ μζςω 

διερεφνθςθσ, επινόθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. (Samara & Clements, 2002). 

Ανάλογα με τθ γνωςτικι περιοχι που κζλουμε να διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ 

δομοφμε και το αντίςτοιχο υπολογιςτικό περιβάλλον. Η Edwards (1998) 

προκειμζνου να διαςαφθνίςει το ρόλο ενόσ μικρόκοςμου ςτθ μακθςιακι διαδικαςία 

διακρίνει δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ανάλυςθσ των μικρόκοςμων: 

 θ δομικι προςζγγιςθ που αφορά ςτα ςχεδιαςτικά χαρακτθριςτικά του 

μικρόκοςμου, τα οποία προβάλλονται ωσ δομικά χαρακτθριςτικά του 

μικρόκοςμου,  

 θ λειτουργικι προςζγγιςθ που εςτιάηει ςτα χαρακτθριςτικά που αναδφονται 

όταν ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά με τον μικρόκοςμο. 
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φμφωνα με τθ δομικι προςζγγιςθ, ζνασ μικρόκοςμοσ:  

 περιζχει ζνα ςφνολο από υπολογιςτικά αντικείμενα τα οποία ζχουν ςχεδιαςτεί 

με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αντανακλοφν τθ δομι μακθματικϊν οντοτιτων, 

 διαςυνδζει πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ που αφοροφν ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

ζννοια (όπωσ ςυμβολικι, γραφικι, ιχοσ, κίνθςθ), 

 δίνει τθ δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ των αντικειμζνων και των λειτουργιϊν ενόσ 

μικρόκοςμου προκειμζνου να ςχθματιςτοφν πιο ςφνκετα αντικείμενα, 

 περιλαμβάνει ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ είτε βρίςκονται ιδθ 

προγραμματιςμζνεσ ςτο υπολογιςτικό περιβάλλον είτε ςτθρίηονται ςε φφλλα 

εργαςίασ. 

φμφωνα με τθ λειτουργικι προςζγγιςθ ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να:  

 χειρίηεται αντικείμενα και να εκτελεί λειτουργίεσ «εμφυτευμζνεσ» ςτο 

μικρόκοςμο , με ςτόχο τθν ανακάλυψθ των ιδιοτιτων τουσ, τθν καταςκευι και 

τθν κατανόθςθ του ςυςτιματοσ ωσ όλου, 

 χρθςιμοποιεί τα αντικείμενα και τισ λειτουργίεσ ςτο μικρόκοςμο για τθ 

δθμιουργία νζων οντοτιτων, 

 ερμθνεφει τθν ανάδραςθ και επιτρζπει τθν εκςφαλμάτωςθ και τθν 

αυτοδιόρκωςθ. 

Η πείρα από τθν παρακολοφκθςθ παιδιϊν που προγραμματίηουν ςε Logo ζχει δείξει 

ότι ο τρόποσ με τον οποίο τα παιδιά δουλεφουν με τθ Logo επθρεάηεται ςθμαντικά 

από τθν παιδαγωγικι κατάςταςθ μζςα ςτθν οποία βρίςκονται τα παιδιά. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ζνασ μικρόκοςμοσ δεν μπορεί να οριςκεί μοναδικά μόνο από το τεχνικό 

του μζροσ. Σα παιδιά (αλλά και οι μεγάλοι) κατανοοφν τισ ζννοιεσ διαφορετικά. 

Φζρνουν ςτο μυαλό τουσ κάποιεσ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ που ζχουν, 
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διάφορα επίπεδα κατανόθςθσ και ςυναιςκιματα από τθν προθγοφμενθ μάκθςι 

τουσ. Όλα αυτά δθμιουργοφν ζνα background απζναντι ςτο οποίο πρζπει να 

εξεταςτεί ο ρόλοσ του μικρόκοςμου. Ζνασ μικρόκοςμοσ δεν μπορεί να οριςκεί χωρίσ 

να λθφκεί υπ' όψιν ο μακθτισ, ο δάςκαλοσ ι το περιβάλλον, ενϊ θ δραςτθριότθτα 

μζςα ςτο μικρόκοςμο κα διαμορφωκεί από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ του μακθτι 

και από τουσ ςκοποφσ και τισ προςδοκίεσ του δαςκάλου.  

4.1. Σα μζρθ του μικρόκοςμου 

4.1.1. Σο τεχνικό μζροσ 

Σο τεχνικό μζροσ αποτελείται κατά κφριο λόγο από τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, 

(ςτθ δικιά μασ περίπτωςθ τθ Logo). Η γλϊςςα δθμιουργεί το πλαίςιο για τισ ζννοιεσ 

που υπάρχουν μζςα ςτο μικρόκοςμο. Ορίηει και περιορίηει τθν ζκταςθ των εννοιϊν 

οι οποίεσ μποροφν να μοντελοποιθκοφν ςωςτά και επιτρζπει με τθ δομι τθσ τθν 

εξερεφνθςθ και τθν ευζλικτθ χρθςιμοποίθςθ των μακθματικϊν εννοιϊν ςτισ οποίεσ 

μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ μζςω του μικρόκοςμου.  

Καινοφργια προγράμματα μποροφν να γραφοφν τα οποία να περιζχουν 

ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ. Αυτά είναι που ςυνικωσ αναφζρονται ςα μικρόκοςμοι, αλλά 

το πιο ςθμαντικό είναι θ ςχζςθ μεταξφ αυτϊν και τθσ ίδιασ τθσ γλϊςςασ. Σα 

καινοφργια προγράμματα εμπεριζχουν μια ι περιςςότερεσ μακθματικζσ ζννοιεσ. 

Προςφζρουν ζναν τρόπο για να κατανοθκοφν οι ζννοιεσ με τθ χρθςιμοποίθςι τουσ 

ςε εργαςίεσ των μακθτϊν οι οποίεσ ςχεδιάςτθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ για 

να πετφχουν ζνα ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα. Με αυτι τθ χριςθ οι μακθτζσ 

οδθγοφνται ςτο να εξερευνιςουν τα αποτελζςματα τθσ αλλαγισ αρχικϊν τιμϊν ι τα 

όρια του πεδίου εφαρμογϊν τουσ. Με αυτόν τον τρόπο θ χριςθ μερικϊν 

προγραμμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ περιορίηεται ςε αυτι του "εργαλείου".  

Αλλά θ ςχζςθ αυτϊν των εργαλείων με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ μασ δίνει 

ακόμα περιςςότερα: λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι ςχεδιαςμζνθ θ Logo, είναι 
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δυνατό να εξερευνιςουμε τθν ίδια τθν ζννοια και να ψάξουμε μζςα ςτο ςωρό των 

εννοιϊν και ςχζςεων που αποτελοφν αυτιν τθν ζννοια. Οι μακθτζσ μποροφν να 

κοιτάξουν μζςα ςτθν καταςκευι του προγράμματοσ, να ανακαλφψουν τα 

αποτελζςματα τθσ αλλαγισ των διαφόρων μερϊν που αποτελοφν το πρόγραμμα και 

να εξερευνιςουν τθν καταςκευι των διαφόρων μερϊν.  

4.1.2. Σο παιδαγωγικό μζροσ 

Η λειτουργία του παιδαγωγικοφ μζρουσ ενόσ μικρόκοςμου είναι να καταςκευάςει 

τθν εξερεφνθςθ των εννοιϊν που εμπεριζχονται ςτο τεχνικό μζροσ, να εςτιάςει τθ 

ςκζψθ ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, να δείξει χριςιμα ςθμεία εκκίνθςθσ και να δϊςει 

το ζναυςμα για ςυνδζςεισ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ.  

Σο παιδαγωγικό μζροσ μπορεί να περιλαμβάνει ζνα δάςκαλο (ο οποίοσ μπορεί να 

είναι νεότεροσ από το μακθτι!), βιβλία, αφίςεσ κ.λπ. Ζχει μεγάλθ ςθμαςία ο τρόποσ 

με τον οποίο το παιδαγωγικό μζροσ αλλθλεπιδρά με το μακθτι: οι αλλθλεπιδράςεισ 

πρζπει να ζχουν ςα ςκοπό να λαμβάνουν υπ’ όψιν τουσ τθν αντίλθψθ που ζχει ο 

μακθτισ για τθν κατάςταςθ και να διαπραγματεφονται με το μακθτι με κατανοθτό 

τρόπο. Αυτό χρειάηεται κάποια εξιγθςθ. Τπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ οι οποίεσ 

εμφανίηονται αυκόρμθτα όταν ζνα παιδί αρχίηει να μακαίνει τθ Logo. Μακαίνει πϊσ 

να μετακινεί τθ χελϊνα μπροσ, πίςω, αριςτερά, δεξιά. Είναι γνωςτό ότι τα παιδιά 

μιλοφν για τζτοιεσ ζννοιεσ φυςιολογικά και κατά τθ διάρκεια του προγραμματιςμοφ 

αλλά και ανεξάρτθτα από αυτόν. Ζχουμε κάποιεσ μικρζσ αποδείξεισ ότι τα παιδιά 

μακαίνουν κάποια πράγματα για τισ βαςικζσ ζννοιεσ του μικουσ και τθσ γωνίασ όταν 

ζρχονται ςε επαφι με τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, παρόλο που αυτό δεν είναι (ακόμα) 

μζροσ τθσ παροφςασ ςυηιτθςθσ.  

Είναι πάντωσ ςθμαντικό να αναγνωρίηουμε ότι ο τρόποσ με τον οποίο βλζπει ο 

δάςκαλοσ τα μακθματικά μζςα από τον προγραμματιςμό είναι πολφ ςθμαντικόσ. Ο 

δάςκαλοσ πρζπει να εςτιάςει τθν προςοχι ςε ςθμεία τθσ δραςτθριότθτασ τα οποία 
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είναι ςθμαντικά για να κάνουν ςαφζσ ςτα παιδιά τθ φφςθ των εργαλείων που 

χρθςιμοποιοφν κακϊσ προγραμματίηουν. Ο δάςκαλοσ επίςθσ ζχει τθν ευκφνθ να 

ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν και τθ διαίςκθςθ και τθ ςκζψθ τουσ 

και να τουσ προςανατολίςει ςτθν ανάπτυξθ των δικϊν τουσ μετα-γνωςτικϊν 

προςεγγίςεων, δθλαδι να ενκαρρφνει τθν πρόβλεψθ, τθν αντίδραςθ ςκζψθ και τθν 

εκτίμθςθ . Είναι επίςθσ αναγνωριςμζνο ότι ζνασ μακθτισ αναπτφςςει μακθματικζσ 

ζννοιεσ από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ μζςα αλλά και ζξω από το ςχολείο. Ζνασ 

λοιπόν από τουσ ρόλουσ του παιδαγωγικοφ μζρουσ είναι να διευκολφνει τθν 

ολοκλιρωςθ των πικανϊν αντιφατικϊν αντιλιψεων που υπάρχουν μζςα ςτο μυαλό 

του μακθτι και να τον οδθγιςει από τθν εκτζλεςθ διαδικαςιϊν ςτθ γενίκευςθ και 

αφαίρεςθ.  

Ήδθ μποροφν να δοκοφν κάποιεσ πρακτικζσ οδθγίεσ ςτουσ δαςκάλουσ. Για 

παράδειγμα, το να τοποκετιςουμε τουσ υπολογιςτζσ ςτθν τάξθ που γίνονται τα 

μακθματικά βοθκάει ςτο να εξαλειφκεί θ διαφοροποίθςθ του προγραμματιςμοφ 

από τα υπόλοιπα μακθματικά και δίνει ςτο δάςκαλο τθ δυνατότθτα να 

δθμιουργιςει ςυνδζςεισ μεταξφ των δφο ειδϊν εργαςίασ. Επίςθσ, προτείνεται ςτουσ 

μακθτζσ να καταγράφουν τισ εντολζσ τουσ κακϊσ δουλεφουν. Αυτό δείχνει να τουσ 

ενκαρρφνει να δουν πιο ςφαιρικά τθν προςπάκειά τουσ και να ψάξουν για κάποια 

δομι μζςα ςτο δικό τουσ προγραμματιςτικό ςχζδιο. Σο πιο ςθμαντικό είναι ότι οι 

μακθτζσ πρζπει να αφινονται ελεφκεροι να κατανοιςουν το νόθμα των 

καινοφργιων διαδικαςιϊν για να καταλάβουν τθ δφναμθ των καινοφργιων 

εργαλείων που δθμιοφργθςαν. 

4.1.3. Σο contextual μζροσ 

Σο τρίτο μζροσ ενόσ μικρόκοςμου ςχετίηεται με το κοινωνικό περιβάλλον μζςα ςτο 

οποίο γίνεται ο προγραμματιςμόσ. Ζχει δειχκεί μζςα από τα μακθματικά ότι θ 

απόδοςθ ενόσ μακθτι ςε κάποιο πρόβλθμα μπορεί να επθρεαςτεί δραματικά από 
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το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο εμπεριζχεται το πρόβλθμα, από τον τρόπο με τον 

οποίο παρουςιάηεται, ακόμα και από τθ μζκοδο με τθν οποία γίνεται θ εκτίμθςθ. Οι 

ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται μζςα από το τεχνικό μζροσ του μικρόκοςμου κα 

εξαρτθκοφν από το νόθμα που εμπεριζχεται ςτο περιβάλλον τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κατάςταςθσ και τα ςυναιςκιματα που αυτι θ κατάςταςθ δθμιουργεί (για 

παράδειγμα αν το μάκθμα κεωρθκεί ςαν παιχνίδι ι εργαςία, ςαν μάκθμα 

μακθματικϊν ι ηωγραφικι εικόνων, ςαν δφςκολο ι εφκολο).  

4.1.4. Σο μακθτικό μζροσ 

Σο τζταρτο και τελευταίο μζροσ του μικρόκοςμου είναι το μακθτικό μζροσ, το οποίο 

περιλαμβάνει και γνωςτικά και ειδικά κζματα. Κατ’ αρχιν όςον αφορά τα γνωςτικά 

κζματα ο τρόποσ με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιοσ μια εργαςία αναγκαςτικά 

εξαρτάται από τα ςυςτιματα αναπαράςταςθσ που διατίκενται ςτο μακθτι και από 

το εάν οι γνϊςεισ που απαιτοφνται βρίςκονται μζςα ςτισ δυνατότθτεσ του μακθτι. 

Είναι πλζον αναγνωριςμζνο ανάμεςα ςτουσ δαςκάλουσ μακθματικϊν ότι οι 

αντιδράςεισ των μακθτϊν βαςίηονται ςε πολφ λογικζσ και ςυνεπείσ αφαιρζςεισ από 

τισ προθγοφμενζσ τουσ εμπειρίεσ. Σο μακθτικό μζροσ αναφζρεται ς’ αυτά που ζχει 

ιδθ κατανοιςει ο μακθτισ και τισ μερικζσ γνϊςεισ που χρθςιμοποιεί κατά τθ 

διάρκεια τθσ μάκθςθσ και με τισ οποίεσ προςπακεί να δουλζψει μζςα ςτο τεχνικό 

μζροσ.  

Οι μακθτζσ κα χρθςιμοποιιςουν ακόμα, κατά τθ διάρκεια τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ 

με το τεχνικό μζροσ, διαφορετικά ςτυλ μάκθςθσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ 

εργαςίασ. Ο προγραμματιςμόσ δεν είναι απαραίτθτα μια δραςτθριότθτα θ οποία 

επιβάλλει ζνα δομθμζνο ςτυλ ςχεδίαςθσ και πολλοί μακθτζσ προτιμοφν ζνα 

εξερευνθτικό ςτυλ εργαςίασ. Κάποια ειδικά κζματα (ειδικά το να ξεπεραςτεί ο 

οποιοςδιποτε φόβοσ αποτυχίασ) κα επθρεάςουν επίςθσ τισ ςτρατθγικζσ των 

μακθτϊν μζςα από τον μικρόκοςμο ειδικά αν οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ δείχνουν 
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να είναι μζροσ των μακθματικϊν. Οι μακθτζσ ζχουν μια πολφ ιςχυρι αντίλθψθ για 

το τι μποροφν να κάνουν και τι μποροφν να κατανοιςουν ςτα μακθματικά και αυτό 

πολλζσ φορζσ οδθγεί ςε μια εςτίαςθ ςτον εαυτό τουσ παρά ςε κάποια ανάμειξθ ςτθ 

δραςτθριότθτα. υχνά οι μακθτζσ κα περιορίςουν τα όρια τθσ εργαςίασ τουσ μζςα 

ςε ζναν τεχνικό μικρόκοςμο ςαν αποτζλεςμα τθσ εξόδου που κα πάρουν από τον 

υπολογιςτι, αλλά και ςαν ζναν τρόπο να ανεβάςουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ και 

τθν αίςκθςθ του ελζγχου.  

Κλείνοντασ, ςτα περιβάλλοντα τθσ Logo κα λζγαμε ότι τα παιδιά ενκουςιάηονται 

γιατί καταλαβαίνουν ότι κάνουν κάτι δθμιουργικό. Δεν είναι ςα το μάκθμα τθσ 

αρικμθτικισ που κάνουν μόνο ακροίςεισ. Εδϊ αντιλαμβάνονται ςοβαρά τθ δουλειά 

τουσ. Αν ζφτιαξαν μόνο ζνα κφκλο δίνοντασ ςτθ Χελϊνα εντολζσ να κάνει μικρά 

μπροςτινά βιματα και μικρζσ δεξιζσ ςτροφζσ, είναι ζτοιμα να επιχειρθματο-

λογιςουν με το δάςκαλο αν ο κφκλοσ είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα πολφγωνο! 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

τθν παροφςα εργαςία αναφερκικαμε ςτθ γλϊςςα Logo και ςτα οφζλθ που παρζχει 

ςτα παιδιά θ εναςχόλθςθ με αυτι ςτα υπολογιςτικά προγράμματα. Ο ιδρυτισ τθσ 

γλϊςςασ αυτισ, Seymour Papert, ζχει το όραμα ότι ο υπολογιςτισ λειτουργεί ωσ ζνα 

μεταβατικό αντικείμενο που κα ςυμβιβάςει τισ ςχζςεισ μεταξφ ανκρϊπων. 

Τπάρχουν άνκρωποι μακοφοβικοί και μακοφιλικοί. Η Χελϊνα εγκακιςτά μία 

γζφυρα. Τπθρετεί ωσ ζνασ κοινόσ φορζασ με τον οποίο μποροφν να 

αναδιαμορφωκοφν τα μοιραηόμενα ςτοιχεία τθσ γεωμετρίασ του ςϊματοσ και τθσ 

τυπικισ γεωμετρίασ. Μζςα από τουσ μικρόκοςμουσ που δθμιουργοφμε, γινόμαςτε 

δάςκαλοι και διδάςκουμε τον υπολογιςτι, διορκϊνουμε τυχόν ςφάλματα χωρίσ να 

νιϊκουμε ποτζ ενοχζσ για το λάκοσ που κάναμε και ςτόχοσ μασ είναι το πϊσ κα το 

διορκϊςουμε.  

Επίςθσ, ζγινε αναφορά ςτθ κεωρία του εποικοδομιςμοφ, που όπωσ αναφζρει ο 

μεγάλοσ παιδαγωγόσ, ςθμαίνει να δίνεισ ςτα παιδιά καλά πράγματα να κάνουν ζτςι 

ϊςτε να μποροφν να μάκουν κάνοντασ πολφ καλφτερα από ότι μποροφςαν πριν 

(Papert, 1980). Κεντρικό ςθμείο του εποικοδομιςμοφ αποτελεί θ ζννοια του 

«μπρικολάη», δθλαδι μαςτόρεμα. Μάςτορεσ είναι τα παιδιά και ο μακθτευόμενοσ 

κακοδθγείται από τθν πορεία τθσ δουλειάσ του και δεν εμμζνει ςε ζνα 

προκακοριςμζνο ςχζδιο.  

Οι υπολογιςτζσ μποροφν να γίνουν φορείσ των ςπερμάτων μορφωτικισ αλλαγισ και 

δυναμικϊν ιδεϊν, ςτο πϊσ μποροφν να βοθκιςουν τουσ ανκρϊπουσ να 
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διαμορφϊςουν νζεσ ςχζςεισ με τθ γνϊςθ και να κόψουν τισ παραδοςιακζσ γραμμζσ 

που χωρίηουν τισ ανκρωπιςτικζσ από τισ κετικζσ επιςτιμεσ και τθ γνϊςθ του εαυτοφ 

τουσ, τισ μεν από τισ δε ι και τισ δυο μαηί από τθν τελευταία αυτι. Η χριςθ 

υπολογιςτϊν είναι μια πρόκλθςθ για τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ ςχετικά με το ποιοσ 

μπορεί να μάκει τι και ςε ποιον. Όταν το παιδί μακαίνει να προγραμματίηει , θ 

διαδικαςία τθσ εκμάκθςθ γίνεται διαφορετικι. Γίνεται περιςςότερο ενεργόσ. Η 

γνϊςθ αποκτάται για ζναν προςωπικό ςκοπό. Η νζα γνϊςθ είναι μια πθγι δφναμθσ 

και βιϊνεται ωσ τζτοια από τθ ςτιγμι που αρχίηει να ςχθματίηεται ςτο παιδικό 

μυαλό. 
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