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Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματισμού στο δημοτικό 
σχολείο. Τα συμπεράσματα από δύο ερευνητικές προσπάθειες 

Φωκίδης Εμμανουήλ  
Ph. D., Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία συνοψίζει τα ευρήματα δύο ερευνητικών πρωτοβουλιών που είχαν ως 
κεντρικό θέμα τη διερεύνηση της δυνατότητας διδασκαλίας εννοιών του προγραμματι-
σμού με παιγνιώδη τρόπο, σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού. Στις έρευνες 
αυτές φάνηκε ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν ένα προγραμματιστικό περιβάλλον όπου 
κυριαρχούσε ο παιγνιώδης χαρακτήρας, είχαν καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε σύ-
γκριση με συμβατικές διδακτικές μεθόδους. Αυτό το εύρημα ερμηνεύεται από ένα συν-
δυασμό παραγόντων όπως η ομαδική εργασία, η ενεργός συμμετοχή και τα περισσότερα 
κίνητρα για μάθηση. Τα παραπάνω οδήγησαν στον ορισμό ενός νέου πλαισίου για τον 
προγραμματισμό ως διδακτικού αντικειμένου στο δημοτικό σχολείο, αλλά και στην ανά-
γκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητές δημοτικού, προγραμματισμός, τρισδιάστατα παιχνίδια, Kodu  

Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται για την Πληροφορική είναι το πώς μπορούμε 
να μετατρέψουμε τους νέους από χρήστες της τεχνολογίας σε ικανούς σχεδιαστές και δη-
μιουργούς μέσω αυτής (OECD, 2015). Αρκετοί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό (Resnick et al., 2009). Ο 
προγραμματισμός είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου στις 
δύο τελευταίες τάξεις, στα πλαίσια της διδασκαλίας της Πληροφορικής (ΥΠΔΒΜΘ, 
2003). Όμως, το περιεχόμενό του, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, είναι τόσο 
φτωχό που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνει τους στόχους του. Έτσι, μέσω δύο 
ερευνητικών προσπαθειών, κατά το προηγούμενο έτος, διερευνήθηκαν δύο κατευθύνσεις: 
(α) ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του διδακτικού αντικειμένου του προγραμματισμού 
και (β) η καλύτερη οριοθέτηση των στόχων του. Και οι δύο έρευνες είχαν κοινά χαρακτη-
ριστικά: (α) διερευνήθηκαν οι δυνατότητες χρήσης προγραμματιστικών εργαλείων που α-
ξιοποιούν το στοιχείο τη διασκέδασης και του παιχνιδιού, (β) διδάχθηκαν προγραμματι-
στικές έννοιες πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) είχαν 
διάρκεια και δείγμα που επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  

Τα κύρια ερευνητικά τους ερωτήματα ήταν: (α) σε ποιο βαθμό τα παιδιά του δημοτικού 
μπορούν να κατανοήσουν σύνθετες προγραμματιστικές έννοιες, (β) ποια είναι η ενδεδειγ-
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μένη διδακτική μεθοδολογία και (γ) τι ρόλο παίζει το στοιχείο του παιχνιδιού και της δια-
σκέδασης. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά αυτές οι προσπά-
θειες και τα συμπεράσματά τους και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, γίνονται συ-
γκεκριμένες προτάσεις ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.  

Ο προγραμματισμός ως διδακτικό αντικείμενο  

Ο προγραμματισμός εντάσσεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπου-
δών, ως μέρος του μαθήματος της Πληροφορικής στο δημοτικό, στις δύο τελευταίες τά-
ξεις. Ως στόχοι αναφέρονται η χρήση μιας απλής γλώσσας προγραμματισμού, έτσι ώστε 
οι μαθητές να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν απλές εντολές με στόχο να δημιουργήσουν 
σχήματα ή να λύσουν κάποιο απλό πρόβλημα, κατανοώντας έτσι την έννοια των αλγοριθ-
μικών δομών, καλλιεργώντας την ικανότητα σχεδίασης και εφαρμογής προγραμμάτων (Υ-
ΠΔΒΜΘ, 2003). Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται ως φτωχό ως προς 
τη διάρκεια και το περιεχόμενό του (Γρηγοριάδου, Γόγουλου, & Γούλη, 2002). Φαίνεται 
μάλιστα ότι  και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθη-
τών ούτε είναι αποτελεσματικό στο να μεταφέρει τις αρχές του προγραμματισμού (Ξυνό-
γαλος, Σατρατζέμη, & Δαγδιλέλης, 2000). Έτσι, ανακύπτουν δυσκολίες όπως: (α) αδυνα-
μία εντοπισμού της σχέσης μεταξύ προγράμματος και μηχανισμού εκτέλεσης (Ξυνόγαλος, 
2002), (β) αδυναμία εξήγησης των αποτελεσμάτων (Γρηγοριάδου, Γόγουλου, & Γούλη, 
2002) και (γ) δυσκολίες κατανόησης προγραμματιστικών εννοιών (Εφόπουλος, Ευαγγελί-
δης, Δαγδιλέλης, & Κλεφτόδήμος, 2005).  

Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι ο προγραμματισμός ενισχύει μία σειρά από νοη-
τικές και γνωστικές δεξιότητες των μαθητών. Κινητοποιούνται, έχουν την ευκαιρία για 
διερευνητική μάθηση, αποκτούν δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση ενός προ-
γραμματιστικού προβλήματος, τη δημιουργία και το σχεδιασμό αλγορίθμων, τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση ενός προγράμματος (Harms et al., 2012). Τα οφέλη επεκτείνονται και 
σε άλλους τομείς, βελτιώνοντας την υπολογιστική και την αλγοριθμική σκέψη (Grover & 
Pea, 2013), τις ανώτερες πνευματικές ικανότητες, και τις ικανότητες επίλυσης προβλημά-
των (Kafai, Burke, & Resnick, 2014). Υπάρχει εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετικά με τους 
τρόπους που μπορεί να διδαχθεί ο προγραμματισμός σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. 
Από την επισκόπησή της, φαίνεται ότι το Scratch συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστη-
μονικής κοινότητας και αρκετοί επισημαίνουν ότι μέρος της αποτελεσματικότητάς του ο-
φείλεται στον παιγνιώδη χαρακτήρα του (ενδεικτικά, Su, Huang, Yang, Ding, & Hsieh, 
2015). Διερευνώντας παραπάνω αυτό το στοιχείο, διαπιστώθηκε ότι πολύ θετικά αποτελέ-
σματα έχουν προγραμματιστικά περιβάλλοντα που ο σκοπός τους είναι η κατασκευή παι-
χνιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι οι μαθητές γίνονται πιο δημιουργικοί, 
αποκτούν κίνητρα για μάθηση (Hayes & Games, 2008) και βελτιώνουν την αλγοριθμική 
τους σκέψη (Preston & Morrison, 2009). 
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Διερευνώντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας του προγραμματισμού  

Έχοντας ως δεδομένο ότι τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα με παιγνιώδη χαρακτήρα 
δείχνουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, το ενδιαφέρον στράφηκε προς αυτά και απο-
φασίστηκε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Έτσι, οργανώθηκαν, μέσα στο 
2016, δύο ερευνητικές δράσεις. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται πολύ συ-
νοπτικά η ταυτότητά τους και τα βασικά τους συμπεράσματα.  

Έρευνα 1 

Η έρευνα αυτή είχε ως ομάδα-στόχο μαθητές της Στ΄ τάξης (Φωκίδης & Μπούκλα, 2016). 
Οι προγραμματιστικές έννοιες που επιλέχθηκαν ως διδακτικό αντικείμενο ήταν οι μετα-
βλητές, η δομή ακολουθίας και οι υπορουτίνες. Η διάρκεια ήταν περίπου ένας μήνας και 
περιλάμβανε δύο δίωρες διδακτικές παρεμβάσεις για κάθε έννοια. Το εργαλείο που επιλέ-
χθηκε για τη διδασκαλία του προγραμματισμού ήταν το Kodu της Microsoft Research Labs 
(http://www.kodugamelab.com/), το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη τρισδιάστατων παιχνι-
διών μέσω οπτικού προγραμματισμού με πολύ απλούς κανόνες που στηρίζονται σε φυσι-
κούς όρους και έννοιες όπως βλέπω, ακούω και συγκρούομαι. Απευθύνεται σε παιδιά ηλι-
κίας από 10 ετών και πάνω.  

Οι μαθητές εργάστηκαν χωρισμένοι σε ζευγάρια, τόσο με το Kodu όσο και χωρίς αυτό. Ο 
εκπαιδευτικός της Πληροφορικής παρουσίαζε το διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος 
και ζητούσε από τους μαθητές να επιλύσουν σχετικά προβλήματα υλοποιώντας μικρά παι-
χνίδια με το Kodu. Σε επόμενη φάση, ο εκπαιδευτικός έθετε προβλήματα από την καθη-
μερινότητα, σχετιζόμενα με την υπό εξέταση προγραμματιστική έννοια και οι μαθητές τα 
επιλύαν, στο χαρτί, με τη μορφή ψευδοκώδικα. Για να συγκριθούν τα αποτελέσματα, δη-
μιουργήθηκαν άλλες δύο ομάδες μαθητών. Μία ομάδα δεν διδάχθηκε συστηματικά προ-
γραμματισμό. Αξιολογήθηκε δηλαδή τι μπορούν να αντιληφθούν οι μαθητές διαισθητικά 
σχετικά με τις προαναφερθέντες προγραμματιστικές έννοιες. Η ομάδα αυτή χρησιμοποί-
ησε το Kodu και εκτέλεσε τις ίδιες δραστηριότητες με την προηγούμενη ομάδα, έχοντας 
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού μόνο σε θέματα χρήσης του Kodu και συμπλήρωσε τα 
ίδια φύλλα αξιολόγησης. Η άλλη ομάδα διδάχθηκε τις προγραμματιστικές έννοιες με συμ-
βατικό/παραδοσιακό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός δίδαξε χρησιμοποιώντας σημειώσεις, πα-
ρουσιάσεις, έντυπα, και τον πίνακα και οι μαθητές εκτέλεσαν τις ίδιες δραστηριότητες με 
τις άλλες ομάδες. Συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές της Στ' τάξης τριών γειτονικών σχο-
λείων της Αττικής. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών έγινε με pre-test (απ' όπου 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων), με 
φύλλα αξιολόγησης που δίνονταν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάποιας 
έννοιας. Επίσης, στο τέλος της ερευνητικής παρέμβασης, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με 
σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των μαθητών για το Kodu. 
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Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ενώ οι ομάδες είχαν αρχικά το ίδιο (σχεδόν 
μηδενικό) επίπεδο γνώσεων στις συγκεκριμένες προγραμματιστικές έννοιες,  η ομάδα που 
διδάχθηκε συστηματικά με το Kodu, είχε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα 
από όλες τις άλλες ομάδες σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις (δομή ακολουθίας και υπο-
ρουτίνες). Στις μεταβλητές, τα αποτελέσματά της ήταν τα ίδια με αυτά της ομάδας που δεν 
διδάχθηκε συστηματικά, αλλά ξεπέρασε την ομάδα που διδάχθηκε συμβατικά. Όσον α-
φορά τις εντυπώσεις των μαθητών αναφορικά με την επαφή τους με το Kodu, αυτές ήταν 
ιδιαίτερα θετικές. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανέφεραν ότι τους άρεσε από πολύ η 
επαφή τους με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι το βρήκαν πολύ ελκυστικό. Παράλ-
ληλα, δήλωσαν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή των μαθημάτων του προ-
γραμματισμού με τη χρήση του Kodu και έκριναν τα μαθήματα ως ευχάριστα, διασκεδα-
στικά και σαν παιχνίδι.  

Έρευνα 2 

Στην δεύτερη έρευνα, ομάδα-στόχος ήταν μαθητές της Ε  ́τάξης (Χατζηγρηγορίου & Φω-
κίδης, 2016). Έχοντας ως οδηγό την προηγούμενη έρευνα, όπου η συμβατική διδασκαλία 
δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα, αποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση διδακτικών σχη-
μάτων που περιστρέφονται γύρω από την ομαδική εργασία. Έτσι, δημιουργήθηκαν και 
πάλι τρεις ομάδες μαθητών, που και οι τρεις εργάστηκαν ομαδικά. Στην πρώτη, ο εκπαι-
δευτικός της Πληροφορικής είχε ενεργό ρόλο, διδάσκοντας συστηματικά στοιχεία προ-
γραμματισμού, δίνοντας παραδείγματα στο Kodu και παρέχοντας υποστήριξη στους μα-
θητές. Στη δεύτερη, ο εκπαιδευτικός είχε υποστηρικτικό ρόλο (μόνο για τεχνικά θέματα) 
και οι μαθητές μελετούσαν τις προγραμματιστικές έννοιες και τα ανάλογα παραδείγματα 
από αναλυτικές σημειώσεις. Στην τελευταία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν και πάλι 
περιορισμένος και, επιπλέον, οι μαθητές δεν είχαν στη διάθεσή τους τις σημειώσεις, ανα-
ζητήσαν μόνοι τους λύσεις. Να σημειωθεί ότι κανένας μαθητής, και σε καμία ομάδα, δεν 
γνώριζε τη χρήση του Kodu. 

Βασική επιδίωξη ήταν οι μαθητές να κατασκευάσουν ένα σύνθετο παιχνίδι. Αυτό υλοποι-
ήθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο, ζητήθηκε από τους μαθητές η κατασκευή ενός απλού 
παιχνιδιού, χωρίς προγραμματιστικά στοιχεία, με σκοπό την εξερεύνηση των αντικειμένων 
που περιλαμβάνονται στο Kodu. Στο δεύτερο, ζητήθηκε η κατασκευή ενός άλλου παιχνι-
διού, με την προσθήκη στοιχείων αλληλεπίδρασης με τα αντικείμενα και η υλοποίηση ενός 
απλού σεναρίου. Έτσι, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με σημαντικές προγραμματιστικές έν-
νοιες όπως λογικές εκφράσεις (AND, OR), οι συνθήκες (When-Do) και οι υπορουτίνες. 
Στο τελικό στάδιο, ζητήθηκε η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και σύνθετου παιχνιδιού 
με την προσθήκη όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. Η παρέμβαση είχε σημαντικά 
μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με την πρώτη (περίπου τρεις μήνες, 70 ώρες για κάθε ο-
μάδα). Αυτό έγινε λόγω της αναγκαιότητας να έχουν οι μαθητές αρκετό χρόνο ώστε να 
κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν. Η παρέμβαση 
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υλοποιήθηκε σε τρία τμήματα της Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου στην Αθήνα και συμμε-
τείχαν 60 μαθητές.  

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο εντυ-
πώσεων για το Kodu και τα παιχνίδια που κατασκεύασαν οι μαθητές, τα οποία αξιολογή-
θηκαν. Για την αξιολόγησή τους χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου 
και επινοήθηκε ένα σύνθετο σύστημα βαθμολόγησης που περιείχε ποσοτικά αλλά και 
ποιοτικά κριτήρια. Στα ποσοτικά κατατάσσονταν ο αριθμός των αντικειμένων και τα είδη 
των εντολών που χρησιμοποιήθηκαν, αν χρησιμοποιήθηκαν σωστά και αν υπήρχαν λάθη 
στις εντολές. Ως ποιοτικά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που προτείνουν οι 
Consalvo και Dutton (2006), δηλαδή η αισθητική αρτιότητα του παιχνιδιού, η περιπλοκό-
τητα του χώρου που εκτυλίσσονταν τα παιχνίδια, η περιπλοκότητα των εντολών στα αντι-
κείμενα και τους χαρακτήρες, το gameplay, το σενάριο, κτλ.  

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η διδακτική προσέγγιση, με εξαίρεση το 
παιχνίδι στο δεύτερο στάδιο, δεν είχε στατιστικώς σημαντική επίδραση στην συνολική 
βαθμολογία των παιχνιδιών. Στο παιχνίδι του δεύτερου σταδίου, η ομάδα που είχε την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και η ομάδα που δεν είχε καμία απολύτως καθοδήγηση, 
πέτυχαν εξίσου καλά αποτελέσματα, καλύτερα από αυτά της ομάδας που είχε στη διάθεσή 
της γραπτές σημειώσεις. Επίσης, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
ομάδων, σε καμία από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εντυπώσεων. Συγκεκριμένα, 
σε όλες τις ομάδες το Kodu άρεσε πολύ ως σύνολο και τους φάνηκε εύκολη η κατασκευή 
παιχνιδιών με προγραμματισμό. Τέλος, η ικανοποίηση από τη χρήση του Kodu ήταν με-
γάλη. 

 Συζήτηση-Προς ένα νέο πλαίσιο 

Όσον αφορά το Kodu, μία πρώτη σημαντική επισήμανση σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα είναι ότι τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας είναι σύμφωνα 
με τα ευρήματα άλλων, ανάλογων ερευνών (ενδεικτικά, 2013; Earp, Dagnino, & Ott, 
2014). Στοιχεία που επισημαίνονται από τις έρευνες αυτές στα οποία συμφωνούν τα ευρή-
ματα της παρούσας εργασίας, είναι ότι το Kodu κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο, λόγω του 
παιγνιώδους χαρακτήρα του, και το ότι βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 
τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορεί να ειπωθεί, με 
σχετική ασφάλεια, ότι η χρήση του παιγνιώδους προγραμματιστικού περιβάλλοντος του 
Kodu προκρίνεται, συγκριτικά με άλλες πιο συμβατικές προσεγγίσεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας, φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία 
το διδακτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι καμία 
ομάδα δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά από τις άλλες. Με μία πρώτη ματιά, το 
εύρημα προκαλεί εντύπωση και ίσως θεωρηθεί δυσερμήνευτο. Μία όμως πιο προσεκτική 
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ανάγνωσή των αποτελεσμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Α-
ντίθετα με άλλες έρευνες, έγινε αξιολόγηση των παιχνιδιών που παρήγαγαν οι μαθητές. 
Συνεπώς, δεν αξιολογήθηκε ένα "στιγμιαίο" αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα σε ένα δια-
γώνισμα, αλλά το αποτέλεσμα πολύωρης εργασίας. Είναι πιθανό οι τρεις ομάδες κατά την 
πορεία των μαθημάτων να είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, που να οφείλοντας στη 
μέθοδο διδασκαλίας. Φαίνεται όμως πως αυτές εξομαλύνθηκαν όσο οι μαθητές διέθεταν 
ώρες για τη βελτίωση των παιχνιδιών τους. Συνεπώς, ακόμα κι αν κάποια διδακτική μέθο-
δος υστερούσε σε σχέση με τις άλλες, οι μαθητές ήταν ο παράγοντας εκείνος που ισορρό-
πησε τα αποτελέσματα. Άρα, θα πρέπει να εξετάσουμε το πως εργάστηκαν οι μαθητές. 
Κυρίαρχο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά. Οι μαθητές συ-
νεργάστηκαν μεταξύ τους, εφαρμόζοντας κατ' ουσία την κονστρουκτιβιστική θεώρηση για 
τη διαδικασία της μάθησης (Ertmer & Newby, 2013). Είχαν έτσι την ευκαιρία να συμμε-
τάσχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να ανα-
καλύψουν τις βασικές του αρχές με τις δικές τους δυνάμεις, όπως προτείνει η θεωρία της 
ανακαλυπτικής μάθησης (Dostál, 2015).  

Τα καλά αποτελέσματα ίσως να ενισχύθηκαν από τη χρήση εργαλείων που κίνησαν το 
ενδιαφέρον των μαθητών, όπως άλλωστε οι ίδιοι τόνισαν στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. 
Η διαπίστωση αυτή είναι κοινή σε πολλές ανάλογες μελέτες (ενδεικτικά, Heinrich, 2012). 
Αυτό φαίνεται να είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινήτρων για μάθηση και στην 
καλύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου του προγραμματισμού, που με τη σειρά 
του οδήγησε σε καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνεται και από άλλους 
ερευνητές (Snell & Snell-Siddle, 2013). Μάλιστα, επειδή είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν 
το αποτέλεσμα της εργασίας τους, εκτελώντας το παιχνίδι στο Kodu, οι μαθητές μπορού-
σαν να ελέγχουν εύκολα την πρόοδό τους, έχοντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο επάνω στη 
μαθησιακή διαδικασία και αυτονομία, όπως επισημαίνει ο West (2013). 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς φορείς να εξετάσουν τη δυνα-
τότητα ένταξης παιγνιωδών προγραμματιστικών περιβαλλόντων, όπως το Kodu, στο πρό-
γραμμα σπουδών ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας του προγραμματισμού στο δη-
μοτικό σχολείο. Το πλαίσιο διδασκαλίας μπορεί να προκύψει από τη μεθοδολογία που ε-
φαρμόστηκε στις έρευνες που παρουσιάστηκαν: (α) ομαδική εργασία των μαθητών, (β) 
πάνω σε παιγνιώδη προγραμματιστικά περιβάλλοντα, (γ) με αυξημένη αυτονομία ώστε να 
ανακαλύψουν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους λύσεις στα εκάστοτε προγραμματιστικά προ-
βλήματα, και (δ) με αρκετή άνεση χρόνου (σε διδακτικές ώρες) ώστε να καλλιεργηθεί η 
αναγκαία αλγοριθμική και μαθηματική σκέψη.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη συνοψίζει τα συμπεράσματα δύο ερευνητικών προσπαθειών που εξέ-
τασαν τα αποτελέσματα της χρήσης παιγνιωδών προγραμματιστικών περιβαλλόντων, στην 
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εκμάθηση βασικών στοιχείων προγραμματισμού σε μαθητές του δημοτικού. Παρά τα θε-
τικά αποτελέσματα, υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να αναφερθούν. Τα δείγματα, αν 
και επαρκή για στατιστική ανάλυση, ήταν σχετικά μικρά. Η εξέταση περισσότερων προ-
γραμματιστικών εννοιών θα επέτρεπε την κατανόηση του εξεταζόμενου προβλήματος σε 
μεγαλύτερο βάθος. Τέλος, όπως σε κάθε έρευνα, οι συμμετέχοντες μαθητές, μπορεί να μην 
ήταν απόλυτα ειλικρινείς στις απαντήσεις τους σχετικά με τις εντυπώσεις τους, συνδέοντας 
τη διεξαγωγή της έρευνας με τη διαδικασία των εξετάσεων. Από τους περιορισμούς της 
εργασίας προκύπτουν και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Έτσι, μελλοντικές έρευνες 
θα μπορούσαν να διευρύνουν το μέγεθος του δείγματος και τη διάρκεια των παρεμβάσεων. 
Επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία, όπως συνε-
ντεύξεις μαθητών και δασκάλων. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερο εύρος ποιοτικών και ποσο-
τικών στοιχείων. Η χρήση άλλων προγραμματιστικών εργαλείων θα επέτρεπε τη σύγκρισή 
τους και πιθανώς θα οδηγούσε στην επιλογή άλλου περιβάλλοντος ως καταλληλότερου. 
Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε μία προσπάθεια διδασκαλίας στοιχείων του προγραμματισμού 
σε ακόμα μικρότερες τάξεις. 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους μελλοντικούς δρόμους για έρευνα, δύσκολα 
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το θέμα έχει κλείσει. Σχεδιάζεται ήδη η συγκρότηση εκτενέ-
στερων προγραμμάτων παρεμβάσεων, σε διάρκεια και περιεχόμενο, αλλά και η χρήση άλ-
λων εργαλείων και διδακτικών μεθόδων. Εντούτοις, τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ενισχύουν 
την άποψη ότι τα παιγνιώδη προγραμματιστικά περιβάλλοντα έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην εκμάθηση προγραμματιστικών εννοιών, ειδικά στις μικρές ηλικίες. 
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