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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη διδασκαλία προγραμματισμού σε 

μαθητές Γυμνασίου. Για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μικρές ηλικίες έχουν 

προταθεί διάφοροι προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι που παρακινούν τα παιδιά 

κρύβοντας το αυστηρό περιβάλλον και τις εντολές της γλώσσας προγραμματισμού 

κάτω από ένα ευχάριστο γραφικό περιβάλλον που παρακινεί το παιδί να γνωρίσει 

τον προγραμματισμό παίζοντας. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα μελετηθεί ο 

προγραμματιστικός μικρόκοσμος Snap! και θα αναπτυχθεί υλικό σε μορφή E-book 

που θα διατίθεται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου και θα διευκολύνει έναν μαθητή 

αυτής της ηλικίας να προσεγγίσει το αντικείμενο του προγραμματισμού μέσα από το 

περιβάλλον Snap!. 

 

ABSTRACT 

 

The topic of this thesis is the introduction of programming to secondary school 

curriculum. Recently, several graphical programming language microworlds have 

been proposed, which hide the strict environment and syntax of text-based 

languages under a pleasant graphical interface that motivates and promotes 

learning and makes programming fun and engaging for young students. In this 

thesis, the Snap! microworld is carefully studied and educational material for it is 

developed in the form of an e-book that will be freely available on the internet and 

which, we claim, can facilitate the introduction of programming to secondary school 

students. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Διδασκαλία του προγραμματισμού. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Snap!, μικρόκοσμος, εντολές, μορφή. 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

7 
Άννα E. Μολέ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................11  

1.1Περιγραφή των στόχων  .................................................................................... 11 

1.2 Η έννοια του προβλήματος .............................................................................. 11 

1.3 Τι είναι Αλγόριθμος ........................................................................................... 14 

1.4 Ιδιότητες ενός Αλγορίθμου ............................................................................... 15 

1.5 Υλοποίηση Αλγορίθμου με υπολογιστή - Προγραμματισμός ............................ 17 

1.6 Γλώσσες Προγραμματισμού ............................................................................ 18 

1.7 Χαρακτηριστικά Γλωσσών Προγραμματισμού ................................................. 19 

1.8 Η διδασκαλία του Προγραμματισμού ............................................................... 21 

1.9 Η μέθοδος των Μικρόκοσμων Προγραμματισμού ............................................ 22 

1.10 Λογισμικά δημιουργίας Μικρόκοσμων ............................................................ 24 

2. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ Snap!.....................................................................28 

2.1 Πως ανοίγω το Snap! ....................................................................................... 28 

2.2 Πως αλλάζω γλώσσα ....................................................................................... 29 

2.3 Μια πρώτη διερεύνηση .................................................................................... 29 

2.4 Ας ‘τρέξουμε’ ένα έτοιμο Σενάριο. .................................................................... 30 

2.5 Αποθήκευση .................................................................................................... 33 

 2.6 Αντικείμενα ...................................................................................................... 35 

3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Snap!........................................... 39 

3.1 Τα βασικά κομμάτια του Snap!! ........................................................................ 39 

3.2 Ας φτιάξουμε το πρώτο μας Σενάριο - Πρόγραμμα. ......................................... 42 

3.3 Επιπλέον χρήσιμες λειτουργίες. ....................................................................... 43 

4. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!.........................................................50 

4.1 Εντολή εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις ........................................ 50 

4.2 Η εμφάνιση μηνυμάτων .................................................................................... 54 

4.3 Συνομιλία με τον υπολογιστή. .......................................................................... 56 

4.4 Μεταβλητές ...................................................................................................... 58 

4.5 Ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων ............................................................ 60 

4.6 Δομή Επανάληψης ........................................................................................... 65 

4.7 Δημιουργώντας νέες λέξεις - Διαδικασίες ......................................................... 66 

4.8 Επιλέγοντας... .................................................................................................. 72 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

8 
Άννα E. Μολέ 

4.9 Δημιουργώντας πιο σύνθετες εφαρμογές ……………………………………….73 

5. Το E-book ……..……………………………………………………………….…...76 

5.1 Τι είναι το Weebly…………………………………………………………………. .76 

5.2 Η ανάπτυξη του E-book ………………………… ………………………………...76 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ………………………………………………………………….....77 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………...81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

9 
Άννα E. Μολέ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
Εικόνα 1.1: Η οργάνωση μιας σχολικής εκδρομής…………………………………..14 

Εικόνα 1.2: Το γνωστό παιχνίδι ΤΕΤΡΙΣ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

περιλαμβάνει μια σειρά εντολών (ένα μικρό υποσύνολο των εντολών του μπορείτε 

να δείτε στα δεξιά της εικόνας) …………………………………..……………………18 

Εικόνα 1.3 : Τμήμα Προγράμματος σε γλώσσα μηχανής …………………………19 

Εικόνα 1.4 : Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε. του 

υπολογιστή……………………..………………………………..………………………21 

Εικόνα 1.5 : Το περιβάλλον Scratch!………………………………..……………… 25 

Εικόνα 1.6 : Το περιβάλλον BYOB! ………………………………..………………   26 

Εικόνα 1.7 : Το περιβάλλον Snap!(Επίσημη ιστοσελίδα: 

http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html) ……………………………………26 

Εικόνα1.8: Η βασική μορφή του Snap! ………………………………..…………… 27 

Εικόνα1.9: Το Logo του Snap! ………………………………..…………………..… 27 

Εικόνα 2.1: Μενού εντολών του Snap! ………………………………..…………… 28 

Εικόνα 2.2 : Το περιβάλλον του Snap! ………………………………..…………… 29 

Εικόνα 2.3 : Περιβάλλον εργασίας του Snap! …………………………………….. 30 

Εικόνα 2.4: Έτοιμα παραδείγματα του Snap! ………………………………………31 

Εικόνα 2.5 : Παράδειγμα copter. …………………………………………………….32 

Εικόνα 2.6 : Εκτέλεση του παραδείγματος copter. ……………………………….. 32 

Εικόνα 2.7: Παραδείγματα στη σελίδα του Snap!.................................................33 

Εικόνα 2.8 : Περιβάλλον αποθήκευσης εργασιών του Snap! …………………… 34 

Εικόνα 2.9:.Κώδικας xml………………………………………………………………36 

Εικόνα 2.10 : Περιβάλλον εντολών του παραδείγματος example_2. ……………36 

Εικόνα 2.11: Εντολές example_2.…………………………………….…………….. 37 

Εικόνα 3.1: Περιβάλλον  παραδείγματος animal game…………………………..  35 

Εικόνα 3.2 : Περιβάλλον δραστηριότητας …………………………………………  46 

Εικόνα 3.3 : Εντολές σεναρίου δραστηριότητας ………………………………….  46 

Εικόνα 3.4 :Εντολές σεναρίου δραστηριότητας …………………………………..  47 

Εικόνα 4.1 : Βασικές κατηγορίες εντολών του Snap! …………….……………...  50 

Εικόνα 4.2 :Εντολές εμφάνισης Snap! …………………………………………….  51 

Εικόνα 4.3 : Εντολές διαχείρισης Snap! …………………………………………… 52 

Εικόνα 4.4 : Αριθμητική πράξη διαίρεσης………………………………………….. 53 

Εικόνα 4.5 : Εντολές αριθμητικών πράξεων……………………………………….  53 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

10 
Άννα E. Μολέ 

Εικόνα 4.6 : Παράδειγμα χρήσης της αριθμητικής πράξης της πρόσθεσης……  54 

Εικόνα 4.7 : Παράδειγμα εμφάνισης κειμένου……………………………………... 55 

Εικόνα 4.8 : Εμφάνιση εικονικής συνομιλίας……………………………………….. 57 

Εικόνα 4.9 : Σενάριο με εντολές αισθητήρων………………………………………. 58 

Εικόνα 4.10  : Σενάριο με χρήση μεταβλητών……………………………………… 60 

Εικόνα 4.11 : Μενού εντολών κίνησης……………………………………………… 62 

Εικόνα 4.12 : Εντολές κατηγορίας στυλό…………………………………………… 62 

Εικόνα 4.13 : Εντολές συντεταγμένων……………………………………………… 63 

Εικόνα 4.14 :Εντολές για την δημιουργία τετραγώνου……………………………. 65 

Εικόνα 4.15 : Εντολές επανάληψης………………………………………………… 70 

Εικόνα 4.16 : Δημιουργία τετραγώνου με εντολές επανάληψης…………………. 71 

Εικόνα 4.17 : Δημιουργία μπλοκ……………………………………………………. 71 

Εικόνα 4.18 : Εντολές για δραστηριότητα με μεταβλητή…………………………  72 

Εικόνα 4.19 : Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού με εντολές του Snap! …………….  73 

Εικόνα 4.20 : Εμφάνιση δραστηριότητας calculator………………………………  74 

Εικόνα 4.21 : Εμφάνιση δραστηριότητας μάντεψε τον αριθμό…………………… 75 

Εικόνα 5.1 : Η αρχική σελίδα του E-book………………………………….……….. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

11 
Άννα E. Μολέ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αναφορά σε έννοιες που σχετίζονται με τις γλώσσες 

προγραμματισμού, τα βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος με τη χρήση 

υπολογιστή και τη δημιουργία και εκτέλεση Προγράμματος. Επιπλέον θα γίνει μια 

περιγραφή κάποιων εκπαιδευτικών λογισμικών και του εκπαιδευτικού λογισμικού 

Snap! το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία προγραμματισμού. Στόχος 

είναι να καλυφθούν οι γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που έχει θέσει το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την τάξη της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα της 

«Πληροφορικής». 

1.1 Περιγραφή των στόχων  

Στις προηγούμενες τάξεις αναφέρθηκε ότι ο υπολογιστής μπορεί να μας υποστηρίζει 

σε διάφορες δραστηριότητές μας, επιτελώντας απλές λειτουργίες (π.χ. αριθμητικές 

πράξεις) με μεγάλη ταχύτητα. Μπορούμε, όμως, να χρησιμοποιήσουμε τον 

υπολογιστή και στην επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. Στο βιβλίο αυτό θα 

θέσουμε τον υπολογιστή στην υπηρεσία μας, δημιουργώντας τα δικά μας 

προγράμματα. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε ακόμα και τα δικά μας παιχνίδια. 

 

1.Τι είναι πρόβλημα; 

 

2.Πώς μπορούμε να περιγράψουμε με σαφήνεια τη λύση ενός προβλήματος; 

 

3. Σε ποια γλώσσα «καταλαβαίνει» ο υπολογιστής τις εντολές που του δίνουμε; 

 

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι είναι 

πρόβλημα και θα μάθουμε να περιγράφουμε με σαφήνεια τη λύση του. 

 

 1.2 Η έννοια του προβλήματος 

Τη λέξη πρόβλημα την έχετε συναντήσει πολλές φορές από τις πρώτες τάξεις του 

σχολείου. Έχετε λύσει, για παράδειγμα, προβλήματα στα Μαθηματικά και τη 

Φυσική. Προβλήματα, όμως, αντιμετωπίζομε και καθημερινά, όπως: ποιος είναι ο 

πιο σύντομος δρόμος, για να πάμε στο σχολείο μας, πώς να οργανώσουμε μία 

εκδρομή, πώς να τακτοποιήσουμε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη, ώστε να τα βρίσκουμε 
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ευκολότερα. Τα προβλήματα που μόλις αναφέραμε είναι σχετικά απλά και σύντομα 

βρίσκουμε τη λύση τους. Πολλά προβλήματα, όμως, είναι πιο πολύπλοκα και η 

επίλυσή τους μας δυσκολεύει ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, η ρύπανση της 

ατμόσφαιρας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η θεραπεία ορισμένων ασθενειών, η 

εξερεύνηση του διαστήματος και η κατασκευή μιας γέφυρας μεγάλου μήκους, είναι 

ιδιαίτερα σύνθετα προβλήματα. Υπάρχουν επίσης και άλλες κατηγορίες 

προβλημάτων που: 

είτε δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε με τις μέχρι τώρα γνώσεις μας, όπως η ακριβής 

πρόβλεψη των σεισμών, η γήρανση του ανθρώπου, η ανακάλυψη εξωγήινων 

πολιτισμών και η επικοινωνία μαζί τους, 

είτε έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε, όπως: ο τετραγωνισμός 

του κύκλου με κανόνα και διαβήτη ή το ταξίδι στο παρελθόν. 

Τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε στο σχολείο είναι συνήθως 

υπολογιστικά και απαιτούν μια σειρά από λογικές σκέψεις και μαθηματικές πράξεις. 

Για παράδειγμα: «ποιο είναι το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά μήκους 10 

εκατοστών;», «σε πόσο χρόνο θα πέσει ένα αντικείμενο που εκτελεί ελεύθερη 

πτώση από ύψος 10 μέτρων;» Παρόμοια υπολογιστικά προβλήματα συχνά 

καλούμαστε να επιλύσουμε και στην καθημερινή μας ζωή, όπως: «ποιος είναι ο 

μέσος όρος της βαθμολογίας μου;», «τι διαστάσεις πρέπει να έχει το γραφείο που 

θα αγοράσω, για να χωράει στο δωμάτιο μου;», «πόσα χρήματα χρειαζόμαστε, για 

να αγοράσουμε τον αγαπημένο μας δίσκο μουσικής, όταν η αρχική του τιμή είναι 15 

€ και έχει έκπτωση 20%;». 

Γενικότερα, ως πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε 

κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός 

προβλήματος δεν μας είναι γνωστή, ούτε προφανής. 

Η πρώτη μας ενέργεια για να λύσουμε πιο εύκολα ένα πρόβλημα, είναι η καταγραφή 

των δεδομένων. Δεδομένα προβλήματος είναι τα στοιχεία που μας είναι γνωστά και 

μπορούν να μας βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος. Σε κάθε πρόβλημα 

ψάχνουμε να βρούμε την απάντηση σε μια ερώτηση. Αυτό που ψάχνουμε είναι το 

ζητούμενο. Για παράδειγμα, το ζητούμενο σε μια κατασκήνωση μπορεί να είναι το 

στήσιμο της σκηνής ή ο καταμερισμός των εργασιών. Σε μια παρτίδα σκάκι 

ζητούμενο είναι οι κατάλληλες κινήσεις που θα μας οδηγήσουν σε «ματ» του 

αντίπαλου βασιλιά. Σε ένα γεωμετρικό πρόβλημα ζητούμενο μπορεί να είναι το 

μήκος ενός ευθυγράμμου τμήματος. Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το 
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ζητούμενο και επιτυγχάνουμε τον επιθυμητό στόχο ονομάζεται επίλυση 

προβλήματος. Υπάρχουν προβλήματα, των οποίων τη λύση μπορούμε να 

περιγράψουμε με ακρίβεια (π.χ.: ο υπολογισμός της υποτείνουσας ορθογωνίου 

τριγώνου) και προβλήματα που δεν έχουν ακριβή λύση (π.χ.: η αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου μας). Ακόμα πολλές φορές πρέπει να ελέγχουμε, αν τα δεδομένα 

του προβλήματος που έχουμε είναι επαρκή, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε την 

επίλυσή του. 

Πολλές φορές η λύση ενός προβλήματος χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Για 

παράδειγμα στο επόμενο πρόβλημα: 

Ένας εργάτης χτίζει 1 μέτρο τοίχο σε 2 ώρες. Σε πόσο χρόνο θα έχει ολοκληρώσει 

το χτίσιμο 11 μέτρων, αν δουλέψει μόνος του; 

Η απάντηση: σε 22 ώρες φαίνεται λογική, αλλά ξεχνάμε ότι ένας εργάτης δεν μπορεί 

να δουλέψει 22 ώρες συνεχόμενες! 

Έτσι, για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει αρχικά να το κατανοήσουμε. Πρέπει 

δηλαδή να καταλάβουμε καλά το περιεχόμενο του, να διακρίνουμε τα δεδομένα που 

έχουμε στη διάθεσή μας και τα ζητούμενά του. Είναι σημαντικό, όμως, να 

προσδιορίσουμε και το «περιβάλλον» ή το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το 

πρόβλημα (χώρος του προβλήματος). 

Για παράδειγμα, στο σύνολο των φυσικών αριθμών η αφαίρεση 3 - 9 είναι αδύνατη, 

ενώ στο σύνολο των ακεραίων αριθμών η ίδια αφαίρεση έχει αποτέλεσμα 3 - 9 = -

6. Στο παράδειγμα της οργάνωσης μιας εκδρομής το «περιβάλλον» του 

προβλήματος είναι το σχολικό περιβάλλον. Η οργάνωση μιας εκπαιδευτικής 

εκδρομής έχει αρκετά διαφορετικά στοιχεία από την οργάνωση μιας εκδρομής με 

φίλους. Μια εκπαιδευτική εκδρομή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια 

των κανόνων που καθορίζονται από το σχολικό περιβάλλον, ενώ μια εκδρομή με 

φίλους ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες. 

Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα προβλήματα είναι σύνθετα και δε μας έρχεται 

στο νου η λύση τους με την πρώτη ματιά. Χρειάζεται πολλές φορές να τα 

μελετήσουμε σε βάθος και να εξερευνήσουμε διαφορετικούς πιθανούς τρόπους 

επίλυσής τους. Όσο περισσότερο μελετάμε ένα πρόβλημα, τόσο πιο πιθανό είναι 

να το επιλύσουμε. Συχνά μάλιστα η λύση του μας έρχεται σαν αναλαμπή, σε άσχετη 

φαινομενικά στιγμή. Αρκεί να θυμηθούμε το πρόβλημα του Αρχιμήδη που βασάνιζε 

για καιρό το μυαλό του –πώς θα μπορέσει να αποδείξει ότι το στέμμα του βασιλιά 

αποτελείται μόνο από χρυσάφι ή από πρόσμιξη και άλλων μετάλλων ίδιου βάρους– 
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και όταν ξαφνικά βρήκε τη λύση την ώρα που έκανε μπάνιο, πήδησε έξω 

ενθουσιασμένος φωνάζοντας «Εύρηκα!». 

Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, είναι αναγκαίο να το 

αναλύσουμε σε απλούστερα προβλήματα. Για παράδειγμα, η οργάνωση μίας 

σχολικής εκδρομής (εικόνα 1.1), αν και φαίνεται απλή, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. 

Για την καλύτερη επίλυσή του μπορούμε να το χωρίσουμε σε μια σειρά από 

απλούστερα προβλήματα. 

 

Εικόνα 1.1:Η οργάνωση μιας σχολικής εκδρομής. 

Αντιμετωπίζοντας καθένα από τα απλούστερα προβλήματα ξεχωριστά, στο τέλος 

θα καταφέρουμε να επιλύσουμε και το πιο πολύπλοκο πρόβλημα της «οργάνωσης 

σχολικής εκδρομής». 

Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, όμως, περιέχει συχνά δυσκολίες. Όταν 

θέλουμε να δώσουμε οδηγίες σε κάποιον, για να κάνει μια σύνθετη εργασία, 

διαπιστώνουμε πόσο δύσκολη είναι η διατύπωση σωστών οδηγιών. 

Οι σαφείς και απλές στη διατύπωσή τους οδηγίες είναι περισσότερο απαραίτητες, 

όταν στην προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος συμμετέχουν περισσότεροι 

άνθρωποι, που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους (στην επίλυση του 

προβλήματος της εκδρομής του σχολείου συμμετέχουν ο Διευθυντής, οι καθηγητές 

και οι μαθητές που θα βοηθήσουν). 

Αν τύχει και ταξιδέψετε με πλοίο προς ένα από τα όμορφα νησιά της πατρίδας μας, 

θα παρατηρήσετε ότι σε εμφανή σημεία του πλοίου υπάρχει αναρτημένος ένας 

κατάλογος με τέσσερις απλές οδηγίες για το πώς μπορούμε να βάλουμε ένα 

σωσίβιο θαλάσσης σε περιπτώσεις ανάγκης. Οι οδηγίες αυτές έχουν διατυπωθεί σε 

ξεχωριστά βήματα - ενέργειες, με λογική σειρά και με απλά λόγια, ώστε ο καθένας 

να μπορεί να τις καταλάβει και να είναι σε θέση να τις εκτελέσει. 

1.3 Τι είναι Αλγόριθμος 

Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια εργασία ή να 

επιλύσουμε ένα πρόβλημα, συνθέτουν έναν Αλγόριθμο. Για παράδειγμα, οι οδηγίες 
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για την κατασκευή ενός χαρταετού μπορεί να αποτελέσουν έναν αλγόριθμο. 

Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών 

οδηγιών - βημάτων, με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. 

Αλγόριθμος μπορεί να είναι μια συνταγή μαγειρικής ή η βήμα προς βήμα περιγραφή 

της λύσης ενός μαθηματικού προβλήματος. Όταν σχεδιάζουμε έναν αλγόριθμο, 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να βάζουμε με λογική σειρά τις 

οδηγίες (instructions) που θα μας οδηγήσουν στη λύση του προβλήματός μας. Αν, 

για παράδειγμα, δεν περιγράψουμε σωστά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν, ώστε να μαγειρέψει ένας άπειρος μάγειρας μια μακαρονάδα, τότε 

είναι πιθανό να μείνουμε νηστικοί. 

1. Άνοιξε το μάτι της κουζίνας στο 

2. Βάλε 3 λίτρα νερό σε μία κατσαρόλα χωρητικότητας 4 λίτρων. 

3. Τοποθέτησε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας, που έχεις ήδη ανάψει. 

4. Πρόσθεσε στην κατσαρόλα μία κουταλιά του καφέ αλάτι. 

5. Περίμενε μέχρι να βράσει το νερό. 

6. Βγάλε τα μακαρόνια από το πακέτο. 

7. Βάλε τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. 

8. Ανακάτευε τα μακαρόνια για 10 λεπτά. 

9. Κλείσε το μάτι της κουζίνας που άνοιξες. 

10. Βγάλε την κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας. 

11. Άδειασε τα μακαρόνια από την κατσαρόλα σε ένα σουρωτήρι. 

12. Ρίξε κρύο νερό από τη βρύση στα μακαρόνια για 20 δευτερόλεπτα. 

13. Άφησε για 2 λεπτά τα μακαρόνια να στραγγίξουν. 

14. Σερβίρισε τα μακαρόνια στο πιάτο. 

15. Πρόσθεσε σε κάθε πιάτο 3 κουταλιές της σούπας τριμμένο τυρί. 

1.4 Ιδιότητες ενός Αλγορίθμου 

Τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο ονομάζονται οδηγίες ή εντολές. Αν 

ακολουθηθούν οι οδηγίες ενός αλγορίθμου στο τέλος πρέπει να προκύπτει ένα 

αποτέλεσμα, ένα έργο. Για παράδειγμα, αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες μιας 

συνταγής μαγειρικής θα παραγάγουμε το επιθυμητό φαγητό. Μια παρτιτούρα 

περιέχει οδηγίες· αν γνωρίζουμε μουσική και τις εφαρμόσουμε σε ένα μουσικό 

όργανο, παράγουμε μουσική. 

Όπως περιγράψαμε στα προηγούμενα παραδείγματά μας, για να μπορέσουμε από 

έναν αλγόριθμο να πάρουμε αποτελέσματα χρειαζόμαστε κάποιον που θα 
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υλοποιήσει τον αλγόριθμο, δηλαδή κάποιον που θα ακολουθήσει τις οδηγίες που 

περιλαμβάνει ο αλγόριθμος. Αυτός που υλοποιεί τον αλγόριθμο μπορεί να είναι ένας 

άνθρωπος ή ένας υπολογιστής. Για την υλοποίηση μιας συνταγής μαγειρικής 

υπεύθυνος είναι ο μάγειρας. Για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τετραγώνου 

αυτός που θα υλοποιήσει τον αλγόριθμο μπορεί να είναι ένας υπολογιστής. 

Οι αλγόριθμοι που κατασκευάζουμε πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. 

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι, αν υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο, 

κάποτε θα τελειώσει επιτυγχάνοντας τον αρχικό σκοπό. Φανταστείτε να δώσουμε 

μία εντολή σε ένα δρομέα, να αρχίσει να τρέχει και να μην του πούμε πότε θα 

σταματήσει. Όμοια, αν δώσουμε εντολή σε έναν υπολογιστή, ώστε να ζωγραφίσει 

τα δέκα πέταλα ενός λουλουδιού, πρέπει να αναφέρουμε τον αριθμό των πετάλων 

που θα έχει το λουλούδι (δέκα), ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής θα 

σταματήσει το σχεδιασμό μόλις σχηματιστεί το λουλούδι. 

 

Αντίθετα η οδηγία: 

επανάλαβε συνεχώς [σχεδίασε_πέταλο] 

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλγόριθμος, γιατί ο υπολογιστής θα σχεδιάζει πέταλα 

συνεχώς χωρίς να σταματήσει ποτέ! 

Οι εντολές ενός αλγορίθμου πρέπει να έχουν ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να μην 

μπερδευτεί αυτός που θα υλοποιήσει τον αλγόριθμο και τις εκτελέσει με λανθασμένο 

τρόπο. 

Σε μια συνταγή μαγειρικής, για παράδειγμα, πρέπει να περιγράψουμε ακριβώς την 

ποσότητα αλατιού που θα ρίξει ο μάγειρας (μία κουταλιά του καφέ, ή 10 γρ.). Όταν 

δώσουμε μία εντολή στον υπολογιστή να εμφανίσει ένα μήνυμα, πρέπει να του 

περιγράψουμε πού θα το εμφανίσει (στην οθόνη ή στον εκτυπωτή), σε ποιο σημείο, 

με τι μέγεθος, σε ποια χρονική στιγμή κ.λπ. 

Τέλος, οι εντολές ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι εκφρασμένες με απλά λόγια, 

ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές. 
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αλγόριθμος είναι η περιγραφή της λύσης ενός 

προβλήματος με μια συγκεκριμένη διαδοχική σειρά βημάτων. Για να μπορέσουμε 

να περιγράψουμε σε κάποιον τα βήματα που οδηγούν στη λύση ενός προβλήματος, 

πρέπει πρώτα να έχουμε κατανοήσει το πρόβλημα, να βρούμε τη λύση του και στη 

συνέχεια να περιγράψουμε τη λύση αυτή με μορφή αλγορίθμου. 

1.5 Υλοποίηση Αλγορίθμου με υπολογιστή - Προγραμματισμός 

Τα πολλά διαφορετικά προγράμματα που μπορεί να εκτελεστούν σε έναν 

υπολογιστή, αποτελούν τον κύριο λόγο που χρησιμοποιούμε σήμερα τους 

υπολογιστές για διαφορετικές χρήσεις. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται σε 

επιχειρήσεις - οργανισμούς, στη δημόσια διοίκηση, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά 

και σε σπίτια. Κάθε υπολογιστής γίνεται μια διαφορετική μηχανή ανάλογα με το 

πρόγραμμα που εκτελεί και αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Τι είναι όμως ένα 

πρόγραμμα; 

Ένα πρόγραμμα είναι η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γραμμένη σε γλώσσα 

κατανοητή για έναν υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα, δηλαδή, αποτελείται από μία 

σειρά εντολών που δίνονται στον υπολογιστή με σκοπό να εκτελέσει κάποια 

συγκεκριμένη λειτουργία ή να υπολογίσει κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εργασία 

σύνταξης των προγραμμάτων ονομάζεται προγραμματισμός, ενώ τα άτομα που 

γράφουν και συντάσσουν ένα πρόγραμμα ονομάζονται προγραμματιστές. 

Όλα τα προγράμματα του υπολογιστή αποτελούνται από ένα πλήθος κατάλληλων 

εντολών, που είναι γραμμένες σε λογική σειρά. Τα παιχνίδια, ο Επεξεργαστής 

Κειμένου, η Ζωγραφική, το Λειτουργικό Σύστημα αποτελούνται από ένα πλήθος 

εντολών κατανοητών από τον υπολογιστή. Κάθε φορά που χρειαζόμαστε ένα 

πρόγραμμα, για να εκτελέσουμε μια λειτουργία ή να επιλύσουμε κάποιο πρόβλημα, 

ένα σύνολο εντολών αποθηκεύονται («φορτώνονται») στη μνήμη του υπολογιστή, 

για να εκτελεστούν στη συνέχεια πιστά από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. 

(Δείτε επίσης την Εικόνα 5.2 της Α΄ Γυμνασίου). 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθουμε και εμείς να προγραμματίζουμε τον υπολογιστή, 

ώστε να δημιουργούμε τα δικά μας προγράμματα. Τα προγράμματα που θα 

αναπτύξουμε μπορεί να είναι απλά στην αρχή, αλλά οι βασικές αρχές του 

προγραμματισμού είναι παρόμοιες και στα πιο σύνθετα προγράμματα. Με τον καιρό 

θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να δημιουργείτε όλο και πιο σύνθετα προγράμματα, 

παιχνίδια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ή ιστοσελίδες και να επιλύετε διάφορα 

προβλήματα με τη βοήθεια του υπολογιστή. 
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Εικόνα 1.2: Το γνωστό παιχνίδι ΤΕΤΡΙΣ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μια 
σειρά εντολών (ένα μικρό υποσύνολο των εντολών του μπορείτε να δείτε στα δεξιά της 

εικόνας. 

1.6 Γλώσσες Προγραμματισμού 

Διαβάζοντας τα παραπάνω μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί σε ποια γλώσσα 

μπορούμε να προγραμματίσουμε έναν υπολογιστή. Οι γλώσσες που 

«καταλαβαίνουν» οι υπολογιστές είναι τεχνητές γλώσσες που ονομάζονται γλώσσες 

προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για την 

επικοινωνία του ανθρώπου με τη μηχανή, όπως οι φυσικές γλώσσες (ελληνική, 

αγγλική, γαλλική κ.λπ.) χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν κι αυτές το δικό τους λεξιλόγιο και το δικό τους 

συντακτικό. Αν θέλουμε να προγραμματίζουμε τον υπολογιστή, για να εκτελεί πιστά 

τις λειτουργίες που του ζητάμε, πρέπει να μάθουμε κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού. Δυστυχώς οι υπολογιστές δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να 

καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάμε, δηλαδή τη φυσική γλώσσα. Η πρόοδος, 

όμως, στον τομέα αυτό είναι σημαντική και πιθανόν στο μέλλον να δίνουμε οδηγίες 

στον υπολογιστή με την ομιλία. 

Γλώσσα Μηχανής 

Όπως έχει αναφερθεί στη Β΄ Γυμνασίου, η λειτουργία των υπολογιστών βασίζεται 

στην αναπαράσταση μόνο δύο ψηφίων, των «0» και «1». Στα πρώτα βήματα της 

ιστορίας των υπολογιστών οι άνθρωποι, για να επικοινωνήσουν με τον υπολογιστή, 

έπρεπε να χρησιμοποιούν μία γλώσσα που είχε ως αλφάβητο το «0» και το «1». Αν 

ήθελαν λοιπόν να δώσουν μία απλή εντολή στον υπολογιστή, π.χ. να προσθέσει το 

3+5 και να εμφανίσει το αποτέλεσμα, έπρεπε να μετατρέψουν όλη την εντολή σε μία 

γραμμή από 0 και 1. Η γλώσσα αυτή ονομάστηκε γλώσσα μηχανής. Η γλώσσα 
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μηχανής είναι αρκετά δύσκολη για να την μάθει κάποιος, γιατί είναι πολύ 

διαφορετική από τη φυσική μας γλώσσα (Εικόνα 1.3). Επίσης δεν είναι ενιαία σε 

όλους τους υπολογιστές, μια και κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό 

επεξεργαστή) έχει τη δική του γλώσσα μηχανής. 

 

Εικόνα 1.3.Τμήμα Προγράμματος σε γλώσσα μηχανής. 

1.7 Χαρακτηριστικά Γλωσσών Προγραμματισμού 

Με την πάροδο των χρόνων οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίχθηκαν, ώστε να 

μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη φυσική μας γλώσσα. Στις μέρες μας υπάρχουν 

διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 

γενικών εφαρμογών, ενώ άλλες είναι πιο εξειδικευμένες και χρησιμοποιούνται για 

πιο ειδικά επιστημονικά προβλήματα (ανώτερων μαθηματικών, μηχανικής, 

προσομοίωσης πειραμάτων κ.λπ.) και εξειδικευμένες εφαρμογές 

(προγραμματισμός ιστοσελίδων, διαχείριση εμπορικών δεδομένων κ.λπ.). Μερικές 

γνωστές γλώσσες προγραμματισμού είναι η Visual Basic, η Logo, η Pascal, η C++, 

η Java και άλλες. 

Όπως και οι φυσικές γλώσσες, έτσι και κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει ως 

βασικά χαρακτηριστικά: 

το αλφάβητο, 

το λεξιλόγιο και 

το συντακτικό. 

Το αλφάβητο μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των χαρακτήρων 

που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα. 

Το λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα 

και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία. Στις γλώσσες προγραμματισμού το 

λεξιλόγιο είναι πολύ περιορισμένο (μερικές δεκάδες λέξεις), ώστε να μπορούμε να 

το μάθουμε εύκολα. 

Το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των κανόνων που 

πρέπει να ακολουθούμε, για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις. Σε μια γλώσσα 
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προγραμματισμού η σύνδεση λέξεων δημιουργεί ολοκληρωμένες εντολές προς τον 

υπολογιστή. Αν δεν ακολουθήσουμε αυστηρά το συντακτικό μιας γλώσσας, είναι 

αδύνατο για τον υπολογιστή να καταλάβει ποια εντολή του δίνουμε. 

Για να μάθουμε λοιπόν μία γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει να μάθουμε 

σταδιακά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί και το συντακτικό που ακολουθεί, ώστε να 

γράφουμε κατάλληλα τις εντολές. Κάθε εντολή προκαλεί συγκεκριμένες ενέργειες, 

αν εκτελεστεί από τον υπολογιστή. Για παράδειγμα, στη γλώσσα Logo η εντολή 

«ΤΥΠΩΣΕ "Καλημέρα» έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της λέξης «Καλημέρα» 

στην οθόνη του υπολογιστή. 

Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον 

Οι σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού μάς προσφέρουν ένα φιλικό περιβάλλον, 

έτσι ώστε γρήγορα να αναπτύσσουμε τα προγράμματά μας. Ένα περιβάλλον 

προγραμματισμού αποτελείται από διάφορα εργαλεία που βοηθάνε τον 

προγραμματιστή να γράψει και να διορθώσει το πρόγραμμά του. 

Τα κύρια εργαλεία είναι: 

ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος, που χρησιμεύει για τη σύνταξη και τη διόρθωση 

του προγράμματος και 

ένα πρόγραμμα-μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στη μορφή που τις 

καταλαβαίνει ο επεξεργαστής, δηλαδή σε μια σειρά από 0 και 1 (Σχήμα 1.3). 

Αυτή τη μετατροπή μπορούμε να την παρομοιάσουμε με τη διαδικασία επικοινωνίας 

μας με ένα κάτοικο της Κίνας. Αν δεν ξέρουμε Κινέζικα και έχουμε έναν Άγγλο 

μεταφραστή που μιλάει Κινέζικα, μπορούμε να του μιλήσουμε Αγγλικά και αυτός να 

μεταφράσει αυτό που θέλουμε στα Κινέζικα. Βέβαια μια τέτοια διαδικασία 

προϋποθέτει ότι ξέρουμε Αγγλικά. Παρόμοια, αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με 

τον υπολογιστή, πρέπει να μάθουμε μία γλώσσα προγραμματισμού με την οποία 

μπορεί να γίνει η απαραίτητη μετατροπή των οδηγιών μας σε σειρά από 0 και 1 

(γλώσσα μηχανής). 

Αν σε κάποια οδηγία έχουμε κάνει λάθος στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο 

συντακτικό τότε το πρόγραμμα που μετατρέπει τις οδηγίες μας σε σειρά από 0 και 

1 θα μας δώσει ένα κατάλληλο μήνυμα λάθους, ώστε να μας βοηθήσει να 

διορθώσουμε το λάθος μας. Τα λάθη αυτά ονομάζονται συντακτικά λάθη. 

Τα προγράμματα που μετατρέπουν τις οδηγίες μας σε 0 και 1 μπορούν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

στους μεταγλωττιστές και 
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στους διερμηνείς. 

Η διαφορά τους είναι ότι οι μεταγλωττιστές (compilers) θα ελέγξουν όλο το 

πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά θα το μετατρέψουν όλο σε μια κατάλληλη 

σειρά από 0 και 1, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή του 

υπολογιστή. 

Αντίθετα οι διερμηνείς (interpreters) ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά, την εκτελούν 

και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία. Η γλώσσα προγραμματισμού Logo, που θα 

δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιεί διερμηνέα. 

 

Εικόνα 1.4 Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε. του υπολογιστή. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο υπολογιστής εκτελεί πιστά, όποιες συντακτικά ορθές 

εντολές και αν του δώσουμε. Αν το αποτέλεσμα, που τελικά προκύπτει από την 

εκτέλεση του προγράμματος, δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα δε 

βρίσκεται στον τρόπο εκτέλεσης, αλλά στον αλγόριθμο που κατασκευάσαμε για τη 

λύση του προβλήματός μας. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε κάνει ένα λογικό 

λάθος και πρέπει να ελέγξουμε ένα προς ένα τα βήματα - εντολές του αλγορίθμου 

μας, ώστε να διαπιστώσουμε, αν δίνουμε τις κατάλληλες εντολές με τη σωστή σειρά. 

Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε, όταν προγραμματίζουμε, είναι ότι 

για τον υπολογιστή τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ενώ εμείς οι άνθρωποι έχουμε την 

ικανότητα να συμπληρώνουμε τις οδηγίες κάποιου με τη λογική και την εμπειρία 

μας, ο υπολογιστής χρειάζεται να περιγράψουμε με μεγάλη ακρίβεια τις εντολές μας 

στον υπολογιστή, για να τις εκτελέσει. Αν, για παράδειγμα, του δώσουμε μία εντολή 

να υπολογίσει ένα άθροισμα, δεν είναι αυτονόητο ότι θα μας εμφανίσει και το 

αποτέλεσμα. Αν φαίνεται ότι οι υπολογιστές επιλύουν πολύ «έξυπνα» διάφορα 

προβλήματα, είναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι τους προγραμμάτισαν γι' αυτό και όχι 

γιατί οι μηχανές είναι «έξυπνες». Για να φτιάξουμε λοιπόν ένα καλό πρόγραμμα, 

πρέπει πρώτα να έχουμε σχεδιάσει έναν καλό αλγόριθμο. Ο ρόλος του αλγορίθμου 

είναι θεμελιώδης. 

1.8 Η διδασκαλία του Προγραμματισμού 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί 

πηγή δυσκολιών για την εκμάθηση του προγραμματισμού έγκειται στο γεγονός ότι, 

η κλασική προσέγγιση διδασκαλίας είναι ασύμβατη με τις πραγματικές διδακτικές 

ανάγκες των μαθητών. [6]   
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Με τον όρο κλασική προσέγγιση διδασκαλίας εννοούμε τη διδασκαλία που 

συνίσταται:  

• στη χρήση μιας γλώσσας γενικού σκοπού (όπως οι Pascal, C, κλπ),  

• ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος προγραμματισμού για τη γλώσσα αυτή, και 

• στην επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών 

των εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού που 

αναπτύχθηκαν έχοντας ως στόχο τη στήριξη της διδακτικής πράξης και την 

αντιμετώπιση σχετικών μαθησιακών δυσκολιών. Επίσης, παρουσιάζονται μερικά 

από τα πιο αντιπροσωπευτικά εκπαιδευτικά εργαλεία/περιβάλλοντα που έχουν 

αναπτυχθεί στα πλαίσια της κάθε προσέγγισης και προτείνονται από το Πρόγραμμα 

Σπουδών της Πληροφορικής για το Γυμνάσιο. Στο τέλος του Κεφαλαίου γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των περιβαλλόντων Scratch και BYOB και της συμβολής τους 

στην εκμάθηση του προγραμματισμού τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

1.9 Η μέθοδος των Μικρόκοσμων Προγραμματισμού 

Ως εναλλακτική, πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την εισαγωγή μαθητών αλλά 

και φοιτητών στον προγραμματισμό έχουν προταθεί μαθησιακά μίνι-περιβάλλοντα 

(mini - environments) που βασίζονται σε μίνι-γλώσσες (mini-languages) και 

μικρόκοσμους (microworlds) [6]. Οι μίνι-γλώσσες προγραμματισμού αν και είναι 

ένας απλός και οπτικά διαισθητικός τρόπος για την εισαγωγή των μαθητών στον 

προγραμματισμό, αποτελούν ταυτόχρονα και μια ισχυρή μέθοδο διδασκαλίας του 

προγραμματισμού. Με τη βοήθεια των μίνι-γλωσσών προγραμματισμού επιχειρείται 

μια εισαγωγή στον προγραμματισμό αλλά και μια πολύ καλή εισαγωγή στην 

Επιστήμη των Η/Υ, αφού οι βασικές αρχές του προγραμματισμού αποτελούν τη 

βάση για τη θεμελίωση του λογικού και του αφαιρετικού συλλογισμού που είναι 

θεμελιώδεις έννοιες στην επιστήμη της Πληροφορικής.  Η βασική ιδέα των 

μικρόκοσμων προγραμματισμού στηρίζεται στην κατασκευή μιας μικρής και απλής 

γλώσσας. Σε πολλές περιπτώσεις ο μικρόκοσμος έχει επικρατήσει να δηλώνει το 

συνδυασμό ενός πρωταγωνιστή (actor),  ο οποίος ενεργεί στον μικρόκοσμο, και μιας 

γλώσσας, που συνήθως αναφέρεται σε μικρό σύνολο εντολών, οι οποίες ελέγχουν 

τη λειτουργία του πρωταγωνιστή.  Στις πιο πολλές υπάρχουσες μίνι- γλώσσες ο 

πρωταγωνιστής είναι συνήθως μια χελώνα  (όπως οι παραλλαγές της Logo), ένα 

ρομπότ (Κarel, StageCreator) ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που μπορεί να 
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λειτουργήσει μέσα στον μικρόκοσμο. Οι περισσότερες μίνι-γλώσσες περιλαμβάνουν 

όλες τις βασικές δομές μιας κλασσικής γλώσσας προγραμματισμού όπως οι δομές 

ελέγχου (δομές διακλάδωσης, επαναληπτικές δομές κτλ)  και ένα μηχανισμό που 

επιτρέπει την κατασκευή νέων εντολών [2], [3].  

  Η επιλογή μιας μίνι-γλώσσας, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά 

κάποια από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω [3],[4], [5]. 

Μια μίνι-γλώσσα έχει μικρό συντακτικό και απλή σημασιολογία. Επομένως, οι 

μαθητές μπορούν γρήγορα να τη μάθουν και να τη χρησιμοποιήσουν με 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα, επενδύοντας το χρόνο τους σε σημαντικότερα 

ζητήματα, όπως η κατανόηση προγραμματιστικών δομών και αρχών, η ανάπτυξη 

αλγορίθμων και η σχεδίαση προγραμμάτων. 

Το όλο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι κτισμένο πάνω σε κάποια οπτικά 

ελκυστική και παρακινητική για τους μαθητές μεταφορά (metaphor) και επιτρέπει 

στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ενδιαφέροντα προβλήματα που σχετίζονται με 

τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών. 

Οι διάφορες ενέργειες που εκτελεί η οντότητα προκαλούν ορατές αλλαγές στο 

μικρόκοσμο που αναπαρίσταται στην οθόνη, πράγμα που βοηθά τον αρχάριο 

προγραμματιστή να αντιληφθεί τι κάνει το πρόγραμμά του και να κατανοήσει τη 

σημασιολογία των διαφόρων δομών της γλώσσας. 

Τα προβλήματα που συνοδεύουν το περιβάλλον μοιάζουν περισσότερο με 

σπαζοκεφαλιές παρά με «σοβαρά» προβλήματα και η δραστηριότητα της επίλυσής 

τους γίνεται ένα είδος παιχνιδιού για τους μαθητές. 

Προάγεται η δημιουργικότητα των μαθητών καθώς και η εποικοδομητική 

(constructivist) μάθηση μέσα από τον ενεργό πειραματισμό. 

Παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να οικοδομούν νοητικά μοντέλα και να 

αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που είναι πιθανό να 

μεταφερθούν αργότερα σε άλλα πλαίσια. 

Οι πρώτες προσπάθειες για μίνι-γλώσσες ξεκίνησαν με τη χελώνα της Logo, αν και 

η Logo δεν σχεδιάστηκε για εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού. Ακολούθησε 

το Ρομπότ Karel. Από τότε έχουν παρουσιαστεί και άλλοι μικρόκοσμοι, όπως: Josef 

the robot, Turingal, Karel-3D, Karel++. Όλες οι προσπάθειες που αναφέραμε 

παραπάνω επικεντρώθηκαν στην κατασκευή μίνι-γλωσσών προγραμματισμού και 

στην επινόηση ενός συνόλου προβλημάτων που στόχο έχουν να διδάξουν την 

ανάπτυξη αλγορίθμων, το σχεδιασμό προγράμματος και την αποσφαλμάτωση των 
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προγραμμάτων, προκαλώντας το ενδιαφέρον του μαθητή. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις έγινε κάποια προσπάθεια 

εκμετάλλευσης της τεχνολογίας ώστε να ενσωματωθούν στα αναπτυσσόμενα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα λειτουργίες που θα διευκόλυναν τη διδακτική χρήση 

τους. Για παράδειγμα, σε λίγους σχετικά μικρόκοσμους προγραμματισμού 

υπάρχουν τμήματα για την αξιολόγηση των μαθητών ή την καταγραφή των 

ενεργειών τους, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να διαπιστώσει τις φάσεις από τις 

οποίες πέρασε ο κάθε μαθητής στην πορεία λύσης ενός προβλήματος.   

Συμπερασματικά, οι διδακτικοί μικρόκοσμοι ανοίγουν μια νέα προοπτική στην 

εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο ως μέσο διδασκαλίας εισαγωγικών εννοιών της 

Πληροφορικής αλλά και ως μέσο αξιολόγησης και μελέτης των αντιλήψεων των 

μαθητών. 

1.10 Λογισμικά δημιουργίας Μικρόκοσμων 

Scratch 

To Scratch αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarden Group στο ΜΙΤ Media lab 

και πήρε το όνομά του από την τεχνική των DJs (Scratching). Είναι ένα πλούσιο σε 

οπτικοακουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον, στο οποίο οι αρχάριοι 

προγραμματιστές μπορούν να εκφράσουν την δημιουργικότητά τους ενώ μαθαίνουν 

να σκέφτονται υπολογιστικά (Εικόνα 1.5). Το Scratch είναι γραμμένο στο Squeak 

(www.squeak.org), μία ανοιχτή εφαρμογή της γλώσσας Smalltalk-80 και γενικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι εμπνέεται από άλλα περιβάλλοντα προγραμματισμού, 

που έχουν σχεδιαστεί για νέους αρχάριους προγραμματιστές. 

http://www.squeak.org/
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Εικόνα1.5: Το περιβάλλον Scratch (Επίσημη ιστοσελίδα:http://scratch.mit.edu/ ) 

Snap! 

Μετά την συζήτηση για την χρησιμότητα του προγραμματισμού στην 

καθημερινότητα σας και το τι είναι προγραμματισμός τι σχέση έχει με τον αλγόριθμο 

και  το πρόβλημα, έφτασε η στιγμή να γνωρίσετε ένα τρόπο για να γράφετε τα δικά 

σας προγράμματα. Ο τρόπος αυτός είναι το προγραμματιστικό περιβάλλον Snap! . 

Τί είναι το Snap!; 

Το Snap! είναι μία νέα γλώσσα προγραμματισμού με την οποία μπορούμε να 

φτιάχνουμε τις δικές μας διαδραστικές ιστορίες, τα δικά μας παιχνίδια εύκολα και 

γρήγορα, ενώ παράλληλα θα συζητάμε για βασικές αρχές του προγραμματισμού. 

Το Snap! (Πρώην BYOB) είναι μια οπτική, drag-and-drop γλώσσα 

προγραμματισμού. Είναι μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού για την εκμάθηση 

προγραμματισμού ακόμα και από την νηπιακή ηλικία. Το Snap! αποτελεί  μια 

τροποποιημένη μορφή του Scratch σχεδιασμένη κυρίως από τους χρήστες Jens 

Mönig και Bharney Harvey. Είναι μια προσπάθεια να επεκταθεί η λειτουργικότητα 

του Scratch με την προσθήκη κάποιων νέων χαρακτηριστικών αλλά διατηρώντας τη 

φιλοσοφία του Scratch για να είναι εύκολη η χρήση του  και από τους 

παλιούς  χρήστες. Το κυριότερο βάρος σε αυτή τη τροποποιημένη μορφή του 

Scratch δίνεται στα πρώτης τάξεως δεδομένα (first class data), λιστών και 

διαδικασιών και στην δυνατότητα για κατασκευή νέων εντολών (blocks). Το BYOB 
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διαθέτει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά σε σχέση με το Scratch. Το πιο σημαντικό 

όπως ήδη αναφέραμε είναι ότι δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να κατασκευάσει νέες 

εντολές (blocks) με τη σύνθεση των προγραμματιστικών δομών που υποστηρίζει. Ο 

χρήστης με το Snap!  μπορεί να διαμοιράζεται τις Μορφές (Sprites) που δημιουργεί. 

Επιπλέον έχει εμφωλεύσιμες και αντικειμενοστραφείς Μορφές  δημιουργώντας έτσι 

μια πραγματική ιεραρχία πραγμάτων μέσω της κλωνοποίησης μορφών, όπου οι 

μορφές απόγονοι κληρονομούν κάποια από τα χαρακτηριστικά από τη μορφή – 

πρόγονο. Τέλος, υποστηρίζει πολυδιάστατες λίστες, πρώτης τάξης διαδικασίες και 

έλεγχο ατομικότητας. 

 

Εικόνα1.6: Το περιβάλλον BYOB (Επίσημη ιστοσελίδα: http://byob.berkeley.edu/ ) 

 

Εικόνα1.7: Το περιβάλλον Snap! (Επίσημη ιστοσελίδα: 
http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html) 

http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html


Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

27 
Άννα E. Μολέ 

 

 

 

Εικόνα1.8: Η βασική μορφή του Snap! 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα1.9: Το Logo του Snap! 
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Κεφάλαιο 2  

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ Snap! 
 

2.1 Πως ανοίγω το Snap! 

 Μετά την παραπάνω περιγραφή θα θέλετε και εσείς να φτιάξετε τα δικά σας 

προγράμματα με το Snap!. Η διαδικασία για να αποκτήσετε το Snap! είναι πολύ 

απλή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας φυλλομετρητής (Web browser) όπως 

χρειάζεστε για να ανοίξετε οποιαδήποτε ιστοσελίδα (Web Site). Αφού ανοίξετε έναν 

Web browser μετά μπορείτε είτε να επιλέξετε τον σύνδεσμο (link) 

http://snap.berkeley.edu/run να ακολουθήσετε τη διαδικασία της Αντιγραφής και  

Επικόλλησης στον Web browser είτε να τον πληκτρολογήσετε στην γραμμή 

διευθύνσεων ή πολύ πιο απλά να κάνετε κλικ πάνω του. Οποιονδήποτε τρόπο και 

αν επιλέξετε θα σας ανοίξει το Snap!. 

 

 

Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον Snap! (Επίσημη ιστοσελίδα: 
http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html) 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον φυλλομετρητή (Web browser) επιθυμείτε 

(chrome , Internet explorer  , Mozilla Firefox ) .  

Αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Αυτό είναι το περιβάλλον προγραμματισμού  

του Snap!.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://snap.berkeley.edu/run
http://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
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Εικόνα 2.2: Το περιβάλλον Snap!  

2.2 Πως αλλάζω γλώσσα 

Το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αλλάξουμε την γλώσσα του 

περιβάλλοντος από Αγγλικά σε Ελληνικά για να είναι πιο κατανοητές οι επιλογές 

που μας δίνει.  

Για να αλλάξετε την γλώσσα από Αγγλικά σε Ελληνικά πατήστε το κουμπί  ρυθμίσεις  

. 

Μόλις πατήσετε ανοίγουν οι παρακάτω επιλογές. 

 

 

Μετά πατήστε  στην επιλογή Language…. και από τη λίστα που ανοίγει διαλέξτε τη 

γλώσσα που θέλετε. 

2.3 Μια πρώτη διερεύνηση 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το περιβάλλον εργασίας του Snap!.  

 Μπορείτε να εξερευνήσετε  τις πτυχές της διεπαφής χρήστη κυρίως αυτές που 

επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα αλλά και γενικά όλο το περιβάλλον. Παίξτε γύρω 
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για μια στιγμή και δείτε αν μπορείτε να ανακαλύψετε τα σημαντικότερα στοιχεία της 

διασύνδεσης . 

 

Εικόνα 2.3: Το περιβάλλον Snap!  

2.4 Ας ‘τρέξουμε’ ένα έτοιμο Σενάριο. 

Ας πάρουμε όμως μαζί μια πρώτη γεύση από τις δυνατότητες του. Αφού ανοίξει το 

περιβάλλον του Snap! , θα τρέξουμε ορισμένα έτοιμα παραδείγματα, για να 

καταλάβετε τι θα μπορείτε να δημιουργήσετε στο τέλος αυτού του βιβλίου και για να 

έχουμε μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον εργασίας του. Για να ανοίξουμε τα έτοιμα 

παραδείγματα που προσφέρει το Snap! ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. 

Αρχικά πατήστε το εικονίδιο φάκελος (file)  . 

Εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές. 

 

Πατήστε στην επιλογή  Άνοιγμα…   

 

 Ανοίγει ένα νέο παράθυρο. 
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Πατήστε το κουμπί Examples (Παραδείγματα). Εμφανίζονται τα παρακάτω 

παραδείγματα. Διαλέξτε το παράδειγμα με το όνομα copter (είτε όποιο άλλο θέλετε) 

κάνοντας είτε  διπλό click πάνω του ή πατήστε μια φορά πάνω του και μετά πατήστε 

το κουμπί Open.  

 

Εικόνα 2.4: Έτοιμα παραδείγματα. 

Στην περιοχή του Σεναρίου θα εμφανιστούν τα blocks που συνθέτουν το Σενάριο 

του παραδείγματος και δεξιά στην Σκηνή το περιβάλλον του, δηλαδή οι μορφές και 

το σκηνικό που το αποτελούν. Πάτα πάνω σε κάθε μορφή και προσπάθησε να 

καταλάβεις τι κάνει η κάθε μορφή. Μετά εκτέλεσε το πρόγραμμα για να δεις τι κάνει.   
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Εικόνα 2.5:Παράδειγμα Copter. 

 

Για να εκτελέσετε-τρέξετε-δείτε τι κάνει το συγκεκριμένο Σενάριο απλά πατήστε το 

κουμπί  έναρξη   που είναι πάνω από την Σκηνή.  

 

Εικόνα 2.6: Εκτέλεση του παραδείγματος Copter. 

 

 

Τα άλλα δύο κουμπιά είναι παύση και τερματισμός του Σεναρίου αντίστοιχα  

 . 
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Μερικά επιπλέον παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

https://snap.berkeley.edu/ .Πηγαίνετε προς τα κάτω στην σελίδα και βρίσκεται τα 

παραδείγματα. Κάνοντας απλά κλικ πάνω στο παράδειγμα που θέλετε να τρέξετε 

ανοίγει αυτόματα το περιβάλλον του Snap! και τρέχετε το παράδειγμά σας.  

 

 

Εικόνα 2.7: Παραδείγματα στη σελίδα του Snap!. 

Μην απογοητευτείτε τα παραδείγματα αυτά είναι αρκετά πολύπλοκα απλά για να 

καταλάβετε πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε με το περιβάλλον αυτό και πόσο 

διασκεδαστικός είναι ο προγραμματισμός. Στο συγκεκριμένο βιβλίο θα εξασκηθούμε 

με απλές εφαρμογές. 

2.5 Αποθήκευση 

Αφού έχετε δημιουργήσει ένα έργο, θα θελήσετε να το αποθηκεύσετε , έτσι ώστε να 

μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε 

το Snap !. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα 

έργο στον υπολογιστή σας, ή μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο Snap! web site . Το 

πλεονέκτημα της αποθήκευσης στο Διαδίκτυο είναι ότι έχετε πρόσβαση στο έργο 

σας , ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό υπολογιστή , ή μια φορητή 

συσκευή , όπως ένα δισκίο ή smartphone . Το πλεονέκτημα της αποθήκευσης στον 

υπολογιστή σας είναι ότι έχετε πρόσβαση στο αποθηκευμένο έργο, ακόμα και σε 

ένα αεροπλάνο ή άλλού που δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Να λοιπόν γιατί 

έχουμε πολλούς τρόπους για να σώσουμε την δουλειά μας . 

Τοπική αποθήκευση 

https://snap.berkeley.edu/
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Τα σενάριά μας είναι αποθηκευμένα στον δικό μας υπολογιστή και στον 

συγκεκριμένο browser που ανοίγουμε το Snap! και αν βρεθούμε σε άλλον 

υπολογιστή δεν είναι διαθέσιμα. Η διαδικασία για να γίνει η τοπική αποθήκευση είναι 

η παρακάτω. 

Πατάω πάνω στο εικονίδιο File Button    

Από το μενού που ανοίγει επιλέγω Αποθήκευση ως..  και εμφανίζεται το παρακάτω 

παράθυρο. 

 

Εικόνα 2.8: Περιβάλλον αποθήκευσης εργασιών. 

 Είναι ήδη επιλεγμένο το Browser και απλά δίνω ένα όνομα στο αρχείο μου και 

πατάω Αποθήκευση και το αποθηκεύω όπου θέλω στον υπολογιστή μου.  

Αποθήκευση XML αρχείου  

Με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε τον παραπάνω περιορισμό και μπορούμε να 

μεταφέρουμε τα αρχεία μας και να τρέχουμε τα σενάριά μας σε διαφορετικούς 

υπολογιστές. 

Πάλι πατάμε στο File Button αλλά τώρα από το μενού πατάω το Εξαγωγή εργασίας, 

αμέσως ανοίγει ένα νέο παράθυρο στον Browser  με κώδικα xml (μην 

πανικοβληθείτε, είναι απλά μια κωδικοποίηση των δεδομένων του Σεναρίου σας και 

των εικόνων που περιλαμβάνει) .Μετά θα κάνετε δεξί κλικ πάνω στην σελίδα και θα 

ανοίξει ένα παράθυρο με επιλογές απλά θα πατήσετε Αποθήκευση ως..  και θα 

αποθηκεύσετε το αρχείο όπου θέλετε στον υπολογιστή σας. Θα δούμε μια 

δραστηριότητα παρακάτω για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο αυτό περισσότερο. 
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2.6 Αντικείμενα  

Το πιο σημαντικό και βασικό  στοιχείο του προγραμματισμού στο Snap! είναι τα 

αντικείμενα ή χαρακτήρες ή μορφές ή sprites (όπως αναφέρονται στο Snap!). Το 

πραγματικό  περιβάλλον μας αποτελείται από αντικείμενα, τα οποία μπορούμε 

εύκολα να αντιληφθούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε πολλά παραδείγματα από το 

στυλό μέχρι το αεροπλάνο και πολλά ακόμα. Κάθε αντικείμενο διακρίνεται από 

κάποια συμπεριφορά άλλοτε απλή και άλλοτε πολύπλοκη. Για παράδειγμα το στυλό 

αν ακουμπήσουμε την μύτη του σε μια επιφάνεια θα γράψει. Το αυτοκίνητο ανάλογα 

την επιλογή του οδηγού μπορεί να προχωρήσει ευθεία, να σταματήσει ,να  στρίψει. 

Αρχικά διαλέγουμε τα αντικείμενα που θέλουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Όμως 

αυτό δεν αρκεί.  Τα αντικείμενα μας από μόνα τους δεν είναι καθόλου έξυπνα, δεν 

έχουν δική τους βούληση, αλλά ούτε και υπακούνε σε φυσικούς νόμους άρα σε αυτό 

το σημείο αναλαμβάνει δράση ο προγραμματιστής δίνοντας ζωή στα αντικείμενα. Ο 

προγραμματιστής το καταφέρνει αυτό γράφοντας  ένα σύνολο από εντολές που θα 

καθορίζουν τη συμπεριφορά που θα ήθελε να έχουν τα αντικείμενα του. Έτσι απλά 

καταφέρνουμε να φέρουμε τον πραγματικό κόσμο στον υπολογιστή μας, μέσα από 

την φιλοσοφία των αντικειμένων. Ώρα λοιπόν να συμπεριφερθούμε σαν 

προγραμματιστές. 

Δραστηριότητα 

Στην δραστηριότητα αυτή θα δούμε έναν ακόμα τρόπο για να κάνουμε εισαγωγή 

έτοιμα Σενάρια. 

Αρχικά πάτησε πάνω στο αρχείο Εxample_1, ανοίγει μια σελίδα με κώδικα xml (μην 

πανικοβληθείτε, είναι απλά μια κωδικοποίηση των δεδομένων του Σεναρίου σας και 

των εικόνων που περιλαμβάνει) . 
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Εικόνα 2.9:.Κώδικας xml. 

Μετά θα κάνετε δεξί κλικ πάνω στην σελίδα και θα ανοίξει ένα παράθυρο με επιλογές 

απλά θα πατήσετε Αποθήκευση ως..  και θα αποθηκεύσετε το αρχείο όπου θέλετε 

στον υπολογιστή σας. Μετά είτε σύρε το αρχείο σου στο Snap! είτε από το μενού 

που ανοίγει από το File Button κάνε Εισαγωγή του Example_1. Ανοίγει η παρακάτω 

εικόνα. 

 

Εικόνα 2.10:Περιβάλλον παραδείγματος example_2. 

Παρατηρήστε ότι πατώντας την έναρξη δεν γίνεται τίποτα. Γιατί;  

Άρα πρέπει να καθορίσω και την συμπεριφορά του, δηλαδή να γράψω τις 

κατάλληλες εντολές για να έχει το αντικείμενο την συμπεριφορά που θέλω. 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

37 
Άννα E. Μολέ 

Χρειαζόμαστε όμως  κάτι ακόμα για να φέρουμε σε επαφή τον χρήστη με τα 

αντικείμενα; Τα αντικείμενα έχουν συμπεριφορές, αλλά πως αυτές ενεργοποιούνται; 

Πως οι χρήστες τα ελέγχουν; Εδώ μπαίνει μια καινούρια έννοια του 

προγραμματισμού, τα γεγονότα. Γεγονός είναι ένα συμβάν που γίνεται αντιληπτό 

από κάποιο αντικείμενο (π.χ. η κίνηση του ποντικιού, ένα κλικ κτλ.) και εξαιτίας του, 

το αντικείμενο ενεργοποιεί μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών.   

Τώρα εκτέλεσε το example_2 και προσπάθησε να καταλάβεις τη διαφορά. 

 

Εικόνα 2.11:Εντολές example_2. 

 

Δραστηριότητα  

Άνοιξε τώρα το παράδειγμα animal game. Εκτέλεσε το πρόγραμμα και προσπάθησε 

να καταλάβεις τι κάνει. Μπορείς να το εκτελέσεις παραπάνω από μια φορά για να 

καταλάβεις τη λειτουργικότητά του. 
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Εικόνα 2.12:Παράδειγμα animal game. 

 

Στο παράδειγμα animal game μπορείτε να διακρίνεται πιο είναι το αντικείμενο και 

ποια η συμπεριφορά του; 

Ποιο είναι το πρόβλημα που λύνει; Μπορείς να γράψεις έναν απλό αλγόριθμο για 

το πρόβλημα αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

39 
Άννα E. Μολέ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Snap! 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε καλύτερα  τις δυνατότητες που παρέχει το 

προγραμματιστικό περιβάλλον του Snap! . Θα παρουσιάσουμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας, τα διάφορα πακέτα εντολών, το πώς 

μπορούμε να εισάγουμε μία εντολή, πώς δημιουργούμε αντικείμενα, σκηνικά και 

σενάρια. Ας ξεκινήσουμε  μια  ξενάγηση στο περιβάλλον εργασίας μας. 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές περιοχές του περιβάλλοντος 

εργασίας του Snap!. Η λευκή περιοχή με το κίτρινο σχέδιο στα δεξιά είναι η σκηνή, 

ο χώρος δράσης των μορφών των Σεναρίων μας.  Ακριβώς από κάτω βρίσκεται η 

λίστα μορφών και σκηνικών. Στο κέντρο του παραθύρου βρίσκεται ο χώρος στον 

οποίο εισάγουμε τις εντολές για κάθε μορφή, ενώ στα αριστερά βλέπουμε τα πακέτα 

εντολών και ποιες εντολές συμπεριλαμβάνει το καθένα. 

 

Εικόνα 3.1:Παράδειγμα animal game. 

3.1 Τα βασικά κομμάτια του Snap!! 

Πακέτα εντολών (ή blocks όπως τα λέμε στο περιβάλλον του Snap! ). 

 

Βασικά κουμπιά γραμμής εντολών. 

     Κουμπιά Έναρξης -Παύσης-Τερματισμός. 
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 Το File Button έχει μενού κυρίως για αποθήκευση Σεναρίων, φόρτωση 

Σεναρίων αλλά και κουστουμιών και ήχων. 

 

 To Cloud Button για να αποθηκεύσεις τα Σενάριά σου στο Cloud. 

 

 Το Settings Button έχει μενού με κάποιες επιλογές για το τρέχον Σενάριο ή 

το μελλοντικό μας. 

Σκηνή-εδώ βλέπουμε την εκτέλεση του Σεναρίου μας. 

 

 

Η μορφή του σεναρίου μας (Sprite). Η αρχική μορφή είναι η χελώνα. 

 

                  

 

Καρτέλες για επεξεργασία Σεναρίου – Μορφής –Ήχου . 
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Κοστούμια  κάθε μορφή μπορεί να έχει πολλά κοστούμια. 

 

Περιοχή Σεναρίων εδώ σέρνουμε τα blocks-εντολές για να συνθέσουμε το σενάριο 

μας. 

 

Sprite corral έλεγχος των μορφών. Κάθε μορφή έχει δικό της σενάριο . Για να δείτε 

τα σενάρια για ένα συγκεκριμένο sprite στην περιοχή Σεναρίων , κάντε κλικ στο 

εικόνα της Sprite στο Sprite Corral. 
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Δημιουργία καινούργιας μορφής. Η νέα μορφή εμφανίζεται μευχαία κατεύθυνση, 

τυχαίο χρώμα και τυχαία θέση στη σκηνή. 

 

Στυλ στροφής μορφών. 

 

3.2 Ας φτιάξουμε το πρώτο μας Σενάριο - Πρόγραμμα. 

Το Snap! είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, δηλαδή μπορείτε να πείτε σε έναν 

υπολογιστή τι θέλετε να κάνετε. Αντίθετα με τις περισσότερες γλώσσες 

προγραμματισμού το Snap! είναι μια οπτική (visual) γλώσσα  αντί να γράφετε ένα 

πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, στο Snap! ο προγραμματιστής 

χρησιμοποιεί το  drag-and-drop γνωστό στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Το πρόβλημά μας είναι να κάνουμε την μορφή χελώνα να πει «Γεια». 

Αρχικά βρισκόμαστε στην  καρτέλα σενάρια. 

Αριστερά στην καρτέλα εντολών επιλέγουμε την κατηγορία Διαχείρηση. 

Μόλις πατήσουμε πάνω της ανοίγουν οι εντολές που περιέχει. Επιλέγουμε την 

πρώτη εντολή και την σέρνουμε στο χώρο της καρτέλας σενάρια. 

 

Μετά από την κατηγορία Εμφάνιση επιλέγουμε την παρακάτω εντολή. 

 

Τις δύο αυτές εντολές τις ενώνουμε σαν κομμάτια παζλ στο χώρο του σεναρίου και 

με αυτό τον τρόπο έχουμε φτιάξει το πρώτο μας Σενάριο –Πρόγραμμα. 

 

Για να το εκτελέσουμε  και να ελέγξουμε αν τελικά λύνει το πρόβλημά μας, πάνω 

από τη σκηνή πατάμε το κουμπί της έναρξης και στην Σκηνή παρατηρούμε  το 
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αποτέλεσμα. Αν θέλετε δοκιμάστε και άλλες παρόμοιες εντολές για να λύσετε το 

πρόβλημα αυτό. 

3.3 Επιπλέον χρήσιμες λειτουργίες. 

Κοστούμια και Ήχοι 

Στο κέντρο της εφαρμογής μας υπάρχουν οι εξής καρτέλες. 

Σενάρια όπου συνθέτουμε το πρόγραμμά μας με τα blocks. 

Κουστούμια  όπου έχουμε τις εικόνες-μορφές που χρησιμοποιούμε στο σενάριό 

μας. 

Ήχοι  όπου έχουμε ήχους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σενάριό μας. 

 

Κοστούμια  

Αρχικά το περιβάλλον μας έχει μόνο την μορφή χελώνα αλλά μας δίνει την 

δυνατότητα  να της αλλάξουμε εμφάνιση-κοστούμι ανάλογα με τις ανάγκες του 

Σεναρίου μας. Η διαδικασία είναι απλή και έχουμε πολλές επιλογές για να το 

υλοποιήσουμε.  

 

Ένας  τρόπος είναι  να πάω στο εικονίδιο file   ,το οποίο είναι πάνω από την 

καρτέλα με τις εντολές-blocks και έχει τα  τρία κουμπιά    και  να 

επιλέξω από τη λίστα με τις επιλογές που θα μου ανοίξει  το Κοστούμια….. Επιλέγω 



Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με το Snap! 

44 
Άννα E. Μολέ 

πιο κοστούμι θέλω για τη μορφή μου απλά κάνοντας κλικ πάνω του. Μπορώ στο 

Σενάριό μου να χρησιμοποιήσω όποια και όσα κοστούμια θέλω για τη μορφή μου. 

Εγώ είμαι ο προγραμματιστής και ξέρω τις ανάγκες του Σεναρίου μου!!  

 

Δραστηριότητα  

Δοκίμασε να κάνεις εισαγωγή το κοστούμι cat2.png. Μετά κάνε εισαγωγή και το 

κοστούμι  cat4.png 

Μάθε και αυτό! 

Παρατηρώ ότι όλες οι καταλήξεις των αρχείων μου είναι  .png ή .gif ! Ξέρεις τι 

σημαίνουν αυτές οι καταλήξεις και τι δηλώνουν; 

Ένας δεύτερος τρόπος  είναι  να κάνουμε αναζήτηση μιας  εικόνας που θέλουμε για 

το σενάριό μας  στο διαδίκτυο, να την αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας και 

μετά είτε να την σύρουμε στην καρτέλα Κοστούμια είτε να την εισάγουμε. Η 

εισαγωγή γίνεται ως εξής. Πατάω πάλι το κουμπί file   και  μου ανοίγει 

διάφορες επιλογές. Από αυτές θα επιλέξω την Εισαγωγή…   (παρατηρώ ότι με το 

που θα μετακινήσω τον κέρσορα μου πάνω της ανοίγει και  ένα συννεφάκι με 

οδηγίες για την Εισαγωγή… ). 
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Μόλις κάνουμε κλικ πάνω της μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε αναζήτηση 

στους φακέλους του υπολογιστή  και να επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε να 

εισάγουμε.  

Δραστηριότητα  

Κάνε αναζήτηση στο διαδίκτυο μια εικόνα, μετά αποθήκευσε την στον υπολογιστή 

σου και τέλος κάνε την εισαγωγή στο Snap! . Άμα θέλεις δοκίμασε να εισάγεις και 

μια δικιά σου εικόνα.  

Tip! 

Μπορείς να φτιάξεις ένα φάκελο είτε με το όνομα Snap! και να αποθηκεύεις εκεί όλες 

τις εικόνες σου αλλά και τα σενάριά σου στη συνέχεια. 

Μια ακόμα επιλογή είναι  να φτιάξετε το δικό σας κοστούμι, αυτό γίνεται από το 

κουμπί paint    που είναι δίπλα στην χελώνα. Πατώντας κλικ πάνω του ανοίγει 

το παράθυρο Paint Editor. 

 

Ακόμα μπορώ να επεξεργαστώ μια ήδη υπάρχουσα μορφή (να της αλλάξουμε 

χρώμα, να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία κτλ). Έστω ότι έχω εισάγει  την μορφή  
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 στα κοστούμια μου. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω της μου ανοίγουν οι 

επιλογές     .Από αυτές επιλέγω την επεξεργασία  και ανοίγει πάλι ο 

Paint Editor. 

Ηχοι 

Με την ίδια λογική μπορούμε να κάνουμε και εισαγωγή ήχων. 

Είτε από το εικονίδιο file θα επιλέξεις την επιλογή  Ήχοι…  είτε θα σύρεις κάποιο 

αρχείο από τον υπολογιστή σου είτε θα εισάγεις κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή 

σου ή από το διαδίκτυο. 

Δραστηριότητα 

Έχοντας εισάγει στην παραπάνω δραστηριότητα τις δύο μορφές τώρα μπορείς να 

εισάγεις και τον ήχο Kitten.wav. Μετά τρέξε τις παρακάτω εντολές και προσπάθησε 

να καταλάβεις τι κάνουν. 

 

Τα χρώματα του κάθε block θα σε βοηθήσουν να εντοπίσεις σε πιο πακέτο εντολών 

ανήκουν. 

Ξέροντας τις βασικές επιλογές τώρα μπορείς να πειραματιστείς με τις δικές σου 

μορφές και ήχους αλλά και να εξερευνήσεις και τις υπόλοιπες επιλογές και να 

φτιάξεις ένα δικό σου σενάριο. 

Σκηνή 

Ένα ακόμα βασικό κομμάτι για την κατασκευή των σεναρίων μας είναι η Σκηνή 

(Stage). Έχουμε και εδώ την δυνατότητα να την αλλάξουμε και να την 

προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Μπορούμε να συνθέσουμε το περιβάλλον μας 

όπως θέλουμε. 
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Αρχικά κάτω από την Σκηνή έχω το  

 

Παρατηρώ ότι έχω ένα στοιχείο που είναι η χελώνα και την σκηνή. 

Πάνω στο εικονίδιο της σκηνής κάνω κλικ και αμέσως στην καρτέλα κοστούμια 

εμφανίζεται το εικονίδιο της Σκηνής. 

Πάλι με τον ίδιο τρόπο μπορώ να εισάγω ένα σκηνικό  - background  από το 

εικονίδιο file, είτε από τον υπολογιστή μου να σύρω μια εικόνα είτε να κάνω 

εισαγωγή. 

Δραστηριότητα  

Φτιάξε ένα νέο σκηνικό για το παραπάνω σενάριο με την γάτα. 

Μορφές 

Κάτω από την Σκηνή είναι το κουμπί για εισαγωγή νέας μορφής . Η μορφή 

που εισάγεται πάντα είναι μια χελώνα με τυχαία κατεύθυνση και τυχαίο χρώμα. 

(Μπορώ από την καρτέλα Κοστούμια να της αλλάξω εμφάνιση όπως κάναμε 

παραπάνω.) 

Στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας μας μόλις πατήσω στο Στοιχείο 2 εμφανίζεται 

το παρακάτω. 

 

Δραστηριότητα  

Ας δοκιμάσουμε ένα Σενάριο τώρα με δύο μορφές. 

Αρχικά πάτησε το κουμπί . Μόλις πατήσω το κουμπί έχω την παρακάτω 

εικόνα. 
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Παρατηρώ ότι έχω δύο στοιχεία τώρα.  

Πάτησε στο Στοιχείο ένα και από την καρτέλα Κοστούμια άλλαξέ το σε boy1-

standing.  

Μετά πατήστε στο Στοιχείο2 και με την ίδια διαδικασία άλλαξέ το  σε girl1-standing. 

 

Τι παρατηρείτε για τις δύο μορφές σας;  

Παρατηρούμε ότι οι δύο μορφές το αγόρι και το κορίτσι έχουν εντελώς διαφορετικές 

περιοχές σενάριού . Κάντε κλικ σε κάθε χαρακτήρα για να δείτε περιοχή σεναρίου 

του. 

Γράψε για την μορφή αγόρι το παρακάτω Σενάριο. 
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Γράψε για την μορφή κορίτσι το παρακάτω σενάριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση των πρώτων αλγορίθμων 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Snap!.  

4.1 Εντολή εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις 

Μια βασική βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει ο υπολογιστής είναι η εκτέλεση 

σύνθετων αριθμητικών πράξεων.  

Όλες λοιπόν οι διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού έχουν σχεδιαστεί, ώστε 

να μπορούμε να εκτελούμε αριθμητικές πράξεις. 

 Ας  υπολογίσουμε το κόστος μιας εκπαιδευτικής εκδρομής. Τα απαραίτητα 

δεδομένα είναι το κόστος ενοικίασης του λεωφορείου και το πλήθος των μαθητών 

που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην εκδρομή άρα πρέπει να κάνουμε τη διαίρεση  

200 : 25 = ;.  

Μπορούμε να δώσουμε μια εντολή με τη γλώσσα προγραμματισμού Snap! και να 

μας εμφανίσει το αποτέλεσμα της διαίρεσης; 

Όπως αναφέραμε παραπάνω το Snap! έχει οχτώ βασικές κατηγορίες εντολών που 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 4.1: Κατηγορίες εντολών του Snap!. 

 

Στη συνέχεια είναι η κατηγορία Εμφάνιση με τις παρακάτω εντολές για να 

εμφανίζουν μηνύματα στην οθόνη. 
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Εικόνα 4.2: Εντολές εμφάνισης του Snap!. 

 

Η πιο βασική κατηγορία είναι η Διαχείριση και περιλαμβάνει τις παρακάτω εντολές. 

Κάποιες από αυτές τις έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει και κάποιες είναι για πιο 

προχωρημένους χρήστες. 
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Εικόνα 4.3: Εντολές Διαχείρισης του Snap!. 

 

Επιλέγοντας από το block εντολών της κατηγορίας Διαχείριση την εντολή 

 , την σέρνουμε στην καρτέλα σενάρια για να ξεκινήσουμε το 

Σενάριό μας. Ακριβώς από κάτω τοποθετούμε σαν παζλ την εντολή από την 

κατηγορία Εμφάνιση  αλλά μέσα στο κουτάκι  που λέει την λέξη ‘Γεια’ 

τοποθετούμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να πάρουμε σαν έξοδο στην οθόνη, 

δηλαδή το κόστος της εκδρομής. Από την κατηγορία Χειριστές επιλέγω το σύμβολο 

της διαίρεσης ορίζοντας σαν μεταβλητές τους αριθμούς  200 και 25 αντίστοιχα 

. Αφού τρέξουμε το πρόγραμμα μας πατώντας το κουμπί πάνω δεξιά 

 θα πάρουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε στο σχήμα . 

Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει την δική του μορφή και το δικό του σκηνικό. 
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Εικόνα 4.4: Παράδειγμα χρήσης της αριθμητικής πράξης της διαίρεσης. 

 

Παρατηρώ ότι στην κατηγορία Χειριστές έχει διάφορες εντολές που αφορούν τις 

αριθμητικές πράξεις. 

 

Εικόνα 4.5 : Εντολές αριθμητικών πράξεων. 

Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα εκτέλεσε τις παρακάτω πράξεις κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές στο Σενάριό σου. 

 1852+15568= 

 1582-6987= 

 1825*85= 

 Βρες το υπόλοιπο του 2654 αν το διαιρέσουμε με το 15. 

 Στρογγυλοποίησε το 56,7899. 

 Βρες τη ρίζα του 568. 
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Εκτέλεσε τώρα την διαίρεση  και την διαίρεση . Τι 

αποτέλεσμα περιμένεις να πάρεις και τελικά τι αποτέλεσμα σου δίνει το Σενάριο σου 

όταν το τρέξεις; 

4.2 Η εμφάνιση μηνυμάτων 

Η εντολή  επιτρέπει, εκτός από αριθμούς, να εμφανίζεται στη σκηνή  και 

κάποια λέξη. Αν, για παράδειγμα, θέλουμε να εμφανίσουμε το όνομά μας τότε 

μπορούμε να γράψουμε . 

Η εντολή   εμφανίζει το «5+3» και όχι το αποτέλεσμα της πράξης, γιατί ο 

υπολογιστής εκλαμβάνει το 5+3 ως μία λέξη και όχι ως αριθμούς με τους οποίους 

πρέπει να κάνει πρόσθεση. Για να γίνει η πρόσθεση πρέπει να δηλώσουμε τους 

αριθμούς ως Χειριστές μέσα στην εντολή  όπως έγινε στο προηγούμενο 

παράδειγμα. 

 

 

Εικόνα 4.6: Παράδειγμα χρήσης της αριθμητικής πράξης της πρόσθεσης. 
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Πώς μπορούμε, όμως, να εμφανίζουμε μηνύματα μαζί με τα αποτελέσματα 

αριθμητικών πράξεων; Για παράδειγμα, ποια εντολή θα δίναμε, για να εμφανιστεί 

στον Κωστή 

και στη Χρύσα το μήνυμα: «Το κόστος της εκδρομής είναι 8€ ανά μαθητή», όπου το 

8 είναι το αποτέλεσμα της πράξης 200 / 25; 

 

Για να εμφανίσουμε μαζί κείμενο και το αποτέλεσμα μίας πράξης θα πρέπει να 

συνδυάσουμε εντολές εμφάνισης με εντολές χειριστών. Δηλαδή θα επιλέξουμε από 

τις εντολές εμφάνισης την εντολή  και μέσα σε αυτή την εντολή θα 

τοποθετήσουμε την εντολή (πατώντας τα βελάκια στην άκρη 

της εντολής αυξάνω ή μειώνω τα κουτάκια),παρατηρούμε ότι αυτή η εντολή  μπορεί 

να πάρει λέξεις ή και αριθμούς και να τις συνενώσει. Στην προκειμένη περίπτωση 

εμείς επιθυμούμε να συνενώσουμε λέξεις και την πράξη της διαίρεσης, άρα θα 

βάλουμε σε κάποια κουτάκια το κείμενο που θέλουμε κα σε κάποιο άλλο θα βάλουμε 

την πράξη την διαίρεσης επιλέγοντας την από τις εντολές χειριστών ακολουθώντας 

την ίδια λογική με πριν. 

 

Εικόνα 4.7: Παράδειγμα εμφάνισης κειμένου . 

Κάποιες επιπλέον χρήσιμες εντολές Εμφάνισης που μπορείς να δοκιμάσεις είναι οι 

παρακάτω. Μπορείς να τις εφαρμόσεις στο Σενάριό σου;  
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4.3 Συνομιλία με τον υπολογιστή. 

Περισσότερα για τις εντολές εισόδου-εξόδου. 

Στα παραπάνω παραδείγματα ορίζαμε από την αρχή τις μεταβλητές μας και 

παίρναμε ένα μήνυμα εξόδου. Ας δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε εντολές που 

δημιουργούν μια απλή εικονική συνομιλία. Σε αυτό μας βοηθάνε οι εντολές της 

κατηγορίας Αισθητήρες. 

 

Δοκίμασε να εκτελέσεις το παρακάτω Σενάριο. 

 

Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής. 
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Στο κουτάκι που εμφανίζεται μπορείς να γράψεις την απάντησή σου και να πατήσει 

το  ή Enter. 

Τελικά έχω το παρακάτω αποτέλεσμα. Παρατηρώ  ότι η εντολή  

μεταφέρει στο πρόγραμμα μου ότι είσοδο έδωσα στο κουτί που άνοιξε. 

 

Εικόνα 4.8 : Εμφάνιση εικονικής συνομιλίας. 
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Μπορείς τώρα να τροποποιήσεις το αρχικό Σενάριο με την εκδρομή ώστε το Σενάριό 

σου να σου ζητά το κόστος του λεωφορείου και εσύ να το δίνεις;  

4.4 Μεταβλητές 

Επιπλέον μπορώ να ζητάω και το πλήθος των μαθητών σαν εισαγωγή στο Σενάριό 

μου. Η εντολή  έχει όμως την τιμή που της δίνω τη δεδομένη στιγμή. 

Δηλαδή αν αρχικά της δώσω το κόστος του λεωφορείου θα γίνει 200 η τιμή της μετά 

αν ζητήσω και το πλήθος των μαθητών η τιμή της θα αλλάξει και θα γίνει ίση με το 

πλήθος των μαθητών άρα στον χειριστή για την πράξη της διαίρεσης που θα  βάλω 

και στον διαιρέτη και στον διαιρετέο  θα έχει και στους δύο την ίδια τιμή. 

Δοκίμασε το παρακάτω σενάριο. 

 

 

Εικόνα 4.9 : Σενάριο με εντολές αισθητήρων. 

 Βασικό σύνολο εντολών που θα με βοηθήσει για να υλοποιήσω σωστά το 

παραπάνω αλγόριθμο είναι οι Μεταβλητές. Το περιεχόμενο 

μιας μεταβλητής μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. 

Μια μεταβλητή αντιστοιχεί σε μία θέση της μνήμης του υπολογιστή και γίνεται 

αναφορά σε αυτή με το όνομα που της δίνουμε εμείς. Μία θέση μνήμης μπορεί να 

έχει μόνο μία τιμή κάθε φορά, αλλά μπορούμε να την αλλάζουμε, όποτε είναι 

απαραίτητο, με μία άλλη τιμή. 
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Αρχικά γίνεται εμφανές από το πρόβλημά μου ότι θέλω δύο μεταβλητές μια για να 

κρατάει την απάντηση για το κόστος του λεωφορείου και μια για να κρατάει τι πλήθος 

των μαθητών. 

Πατάω το κουμπί . Μόλις το πατήσω ανοίγει ένα παράθυρο 

που ζητάει να δώσουμε ένα όνομα στην μεταβλητή. Ας ονομάσουμε την μια 

ΚΟΣΤΟΣ και την άλλη ΠΛΗΘΟΣ. 

 

Μετά την δημιουργία τους εμφανίζονται και στο block των εντολών της κατηγορίας 

Μεταβλητές και στην οθόνη μου όπως και μια καινούρια επιλογή 

. 
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Μετά την κατασκευή των μεταβλητών μου θα τροποποιήσω  το Σενάριό μου όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 4.10  : Σενάριο με χρήση μεταβλητών. 

Στην εντολή     παρατηρώ ότι το βελάκι μου ανοίγει μια λίστα 

με τις μεταβλητές που έχω ορίσει. 

4.5 Ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων 

Η βασική μορφή του Snap! όπως και όλων των συναφών περιβαλλόντων 

προγραμματισμού είναι η χελώνα . Όπως αναφέραμε και παραπάνω για να 

κατασκευάσουμε νέα χελώνα αρκεί να πατήσουμε το κουμπί  και θα 

εμφανιστεί σε τυχαία κατεύθυνση στην οθόνη. Στο Snap! Έχουμε ένα σύνολο 

εντολών για να μετακινούμε την χελώνα και γενικά τη μορφή που έχουμε επιλέξει 

για το Σενάριό μας. Οι εντολές αυτές είναι στην  κατηγορία Κίνηση. 
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Ας δοκιμάσουμε τις παραπάνω εντολές. 

Χρησιμοποίησε την εντολή  και μετακίνησε την χελώνα 200 

εικονοστοιχία (βήματα) μπροστά. Για να επιστρέψει πίσω αρκεί αντί για +50 γράψε 

-50. 

Οι επόμενες δύο εντολές  και 

 στρίβουν την χελώνα προς τα δεξιά ή αριστερά 

αντίστοιχα όσες μοίρες έχουμε ορίσει. 

Η εντολή  ορίζει την κατεύθυνση που θα κοιτάει η 

χελώνα μας έχει κάποιες ήδη ορισμένες κατευθύνσεις αλλά ο χρήστης μπορεί να 

ορίσει και την δική του, όπως με τις δύο παραπάνω.  
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Μια κατηγορία εντολών που ταιριάζει με αυτές είναι η κατηγορία Στυλό με τις 

παρακάτω εντολές. Είναι ένα σύνολο εντολών που χρησιμοποιούνται για να αφήνει 

‘ίχνος η χελώνα μας καθώς κινείται.  

 

Εικόνα 4.11 : Μενού εντολών κίνησης. 

Δοκίμασε το παρακάτω Σενάριο. 

 

Στη συνέχεια πρόσθεσε την εντολή  και χρησιμοποίησε ξανά την εντολή 

για να προχωρήσει 200 βήματα. 

Οι παρακάτω εντολές χρησιμοποιούνται για να αλλάξουμε χρώμα στο ίχνος μας με 

διαφορετικό τρόπο. 

  

Εικόνα 4.12 : Εντολές κατηγορίας στυλό. 
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Στην πρώτη διαλέγουμε το χρώμα από μια παλέτα μόλις πατήσουμε πάνω. Στην 

δεύτερη αλλάζοντας το όρισμα αλλάζω το αρχικό χρώμα. Ενώ στην τρίτη βάζω έναν 

αριθμό για  όρισμα το οποίο αντιστοιχεί σε ένα χρώμα.  

Μια ακόμα σημαντική εντολή είναι . Όταν πατήσουμε την εντολή αυτή 

καθαρίζει από την οθόνη ότι έχουμε σχεδιάσει. 

Δραστηριότητα  

Φτιάξε μια χελώνα η οποία θα κάνει 80 βήματα μπροστά και ανά 80 να αλλάζει το 

χρώμα του ίχνους  που αφήνει. 

Ένα επιπλέον υποσύνολο εντολών που αφορούν την κατηγορία Κίνηση είναι οι 

εντολές που έχουν σχέση με τις συντεταγμένες. Ορίζεται η σκηνή σαν ένας χώρος 

δύο διαστάσεων (x,y) και με τις παρακάτω εντολές μπορώ να ορίσω την θέση που 

θέλω να πάει η μορφή μου  ή να αλλάξω τις συντεταγμένες όπως επιθυμώ. 

 

 

Εικόνα 4.13 : Εντολές συντεταγμένων. 

Παρατηρώ ότι στην κατηγορία Κίνηση εμφανίζονται οι εντολές  οι 

οποίες έχουν ένα κουτάκι στην αρχή. Αν πατήσετε πάνω στο κουτάκι εμφανίζεται 

ένα  και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη για την συντεταγμένη. 
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Δραστηριότητα  

 Αφού επιλέξεις τις εντολές  και  να εμφανίζονται στην οθόνη στον 

χώρο του Σεναρίου σου τοποθέτησε τις παραπάνω εντολές που σχετίζονται με τις 

συντεταγμένες, χωρίς όμως να τις ενώσεις. Άλλαξε τα ορίσματα και πάτα πάω στις 

εντολές παρατηρώντας ταυτόχρονα τι κάνει η χελώνα και τι δείχνει το κουτάκι με τις 

τιμές στην οθόνη. 

Τετράγωνο 

Αφού μάθαμε πως μπορούμε να μετακινούμε την χελώνα (ή όποια μορφή θέλουμε) 

μπορούμε να κατασκευάσουμε διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Αρχικά θα 

κατασκευάσουμε το τετράγωνο. Δοκίμασε το παρακάτω Σενάριο. 

 

Tip! 

Αντί να προσθέτουμε κάθε φορά τις εντολές στο Σενάριό μας επειδή 

επαναλαμβάνονται μπορούμε να τις διπλασιάσουμε. Προσθέτουμε τις πρώτες 

εντολές και μετά κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε διπλασίαση. Αν κάνω κλικ στο 

μέσο των δυο εντολών θα μου διπλασιάσει και τις δύο ενώ αν κάνω στην μια θα 

διπλασιαστεί αυτή που έκανα κλικ.  
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Εικόνα 4.14 :Εντολές για την δημιουργία τετραγώνου. 

Δραστηριότητα  

Μπορείς να φτιάξεις ένα ορθογώνιο; Γράψε πρώτα τον αλγόριθμο και μετά το 

αντίστοιχο Σενάριο. 

4.6 Δομή Επανάληψης 

Αν μελετήσουμε καλύτερα τα παραπάνω Σενάρια παρατηρούμε ότι οι εντολές 

επαναλαμβάνονται.  Θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα 

ομαδοποιώντας τις δύο εντολές και δίνοντας μια εντολή που να τις επαναλαμβάνει 

τέσσερις φορές. 

Η δομή της επανάληψης είναι πολύ χρήσιμη στον προγραμματισμό. 

Χρησιμοποιώντας τις εντολές επανάληψης ο υπολογιστής μπορεί να εκτελεί τις 

επαναλαμβανόμενες ενέργειες (υπολογισμούς, εμφανίσεις στην οθόνη κλπ) και 

μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από εμάς. 

Τις εντολές για να συντάξουμε την δομή της επανάληψης θα τις βρούμε στην 

κατηγορία Διαχείριση. 

 

 

Η πιο απλή είναι η εντολή  στην οποία δίνουμε σαν όρισμα πόσες 

φορές θέλουμε να εκτελεστεί το σύνολο των εντολών που θα βάλουμε στην εντολή. 
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Με την βοήθεια της εντολής αυτής το Σενάριο για το τετράγωνο τροποποιείται ως 

εξής.  

 

 

Δραστηριότητα  

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος μπορείτε να γράψετε το Σενάριο; 

Επανέλαβε 360 φορές τα παρακάτω 

Κάνε μπροστά 1 βήμα 

Κάνε στροφή δεξιά 1 μοίρα. 

Ποιο σχήμα φτιάχνει ο παραπάνω αλγόριθμος; 

Φυσικά μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλα σχήματα να κατασκευάσετε.  

4.7 Δημιουργώντας νέες λέξεις - Διαδικασίες 

Εντολές που επιθυμούμε να εκτελεστούν με τη σειρά μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε ένα νέο όνομα. Η ομαδοποίηση αυτή των εντολών καλείται Διαδικασία. Η 

εκτέλεση μίας διαδικασίας μπορεί να χρησιμεύσει στον υπολογισμό ενός 

μαθηματικού τύπου (συνάρτηση), στη δημιουργία ενός σχήματος ή στην εμφάνιση 

μιας συνομιλίας. Το πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι μπορούμε να την 

καλέσουμε με το όνομά της όποτε τη χρειαστούμε, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

πληκτρολογήσουμε ξανά όλες τις εντολές που περιέχει. 

Στο Snap!  για  να κατασκευάσουμε μια διαδικασία οι εντολή βρίσκεται στην  

κατηγορία Μεταβλητές. 

Μόλις πατήσω την εντολή  εμφανίζεται το παρακάτω 

παράθυρο. 
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Στο παράθυρο αυτό μπορώ να διακρίνω τρείς περιοχές: 

 

Α. Την περιοχή με τις κατηγορίες μπλοκ. Διαλέγω την κατηγορία που θέλω να ανήκει 

η διαδικασία που θα κατασκευάσω. 

Β. Επιλέγω αν θα είναι Εντολή-Αναφορέας- Κατηγορούμενο.  

Γ. Αν η διαδικασία θα είναι μόνο για μια μορφή ή για όλες. 

 

Τα βήματα για να κατασκευάσω μια νέα διαδικασία είναι απλά. 

Στο παραπάνω παράθυρο κάνω τις επιλογές που ταιριάζουν. Για παράδειγμα αν 

θέλουμε να φτιάξουμε μια διαδικασία που να πηγαίνει πίσω 100 βήματα. 

1. Θα επιλέξουμε την κατηγορία Κίνηση. 

2. Θα δώσουμε ένα όνομα στη διαδικασία μας, «Back». 

3. Επιλέγουμε να είναι Εντολή. 

4. Επιλέγουμε να ισχύει για όλα τα sprite (μορφές). 

5. Πατάμε OK. 

6. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο  
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Και ταυτόχρονα στην κατηγορία Κίνηση έχει προστεθεί. 

 

 

7.Στον Επεξεργαστή μπλοκ βάζω τις κατάλληλες εντολές για να φτιάξω την 

διαδικασία. 

 

 8.Πατάω OK και έχω μια νέα διαδικασία. 

Αν πατήσουμε δεξί κλικ πάνω στη διαδικασία που φτιάξαμε έχουμε κάποιες 

επιλογές όπως διαγραφή και επεξεργασία. 
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Ένας ακόμα τρόπος για να κατασκευάσω διαδικασία είναι να κάνω δεξί κλικ στο 

χώρο του Σεναρίου και μου ανοίγουν οι παρακάτω επιλογές και επιλέγω πάλι 

δημιουργία ενός μπλοκ και ακολουθώ τα ίδια βήματα με πριν. 

 

Δραστηριότητα  

Δημιουργήστε δύο διαδικασίες: μία με το όνομα τετράγωνο, που θα σχεδιάζει ένα 

τετράγωνο και μία δεύτερη με το όνομα τρίγωνο, που θα σχεδιάζει ένα τρίγωνο. 

Χρησιμοποιώντας τις νέες λέξεις-εντολές «τετράγωνο» και «τρίγωνο» που μόλις 

δημιουργήσατε, προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια διαδικασία με το όνομα σπίτι, 

που θα σχεδιάζει ένα σπιτάκι, όπως το παρακάτω σχήμα. 

Στη συνέχεια δημιουργήστε μια διαδικασία με το όνομα χωριό, που θα χρησιμοποιεί 

τη λέξη «σπίτι» και θα σχεδιάζει πολλά σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο. 

 

Τα σχήματά μας μέχρι στιγμής τα κατασκευάζαμε με σταθερά ορίσματα. Μπορούμε 

με κάποιο τρόπο να κατασκευάσουμε σχήματα με μεταβλητές διαστάσεις; 

Έστω ότι στην παραπάνω  διαδικασία τετράγωνο που έχω φτιάξει θέλω να δίνω 

διαφορετικό μήκος πλευράς. Φτιάχνω  μια μεταβλητή με όνομα «side» και 

αντικαθιστώ το όρισμα στην εντολή  . 
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Εικόνα 4.15 : Εντολές επανάληψης 

Επιλέγω από την κατηγορία Μεταβλητές την μεταβλητή μου και αυτή εμφανίζεται 

στην οθόνη. 

 

Για να αλλάξω την τιμή της κάνω δεξί κλικ πάνω και μου εμφανίζει τις παρακάτω 

επιλογές. 

 

Αν επιλέξω Ρυθμιστής ανοίγει κάτω από την μεταβλητή μια μπάρα με την οποία 

μπορώ να μεταβάλλω την τιμή της μεταβλητής side. 
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Με τις επιλογές ελάχιστη αξία και μέγιστη αξία βάζω ένα άνω και κάτω όριο στον 

ρυθμιστή μου. 

Δοκίμασε το Σενάριο για διαφορετικέ τιμές του Ρυθμιστή. 

 

Εικόνα 4.16 : Δημιουργία τετραγώνου με εντολές επανάληψης 

Η μεταβλητή στον προγραμματισμό δεν έχει την ίδια έννοια που έχει η μεταβλητή 

στα Μαθηματικά. Στον προγραμματισμό σε μία μεταβλητή Χ τοποθετούμε 

(εκχωρούμε) μία τιμή, δηλαδή, στη θέση μνήμης που αντιστοιχεί στη μεταβλητή Χ 

αποθηκεύουμε προσωρινά μία τιμή. 

 Μπορούμε στην νέα διαδικασία που φτιάξαμε να της δίνουμε όρισμα όταν την 

καλούμε. Στην διαδικασία που έχουμε φτιάξει κάνουμε επεξεργασία και πατάμε + 

δίπλα στην διαδικασία «square». 

 

Ανοίγουμε ένα νέο παράθυρο Δημιουργία ονόματος τιμής και γράφουμε «side1». 

  

Εικόνα 4.17 : Δημιουργία μπλοκ. 
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Τώρα η διαδικασία γίνεται     και στην εντολή  

αντικαθιστώ το όρισμα με «side1» και η διαδικασία που καλούμε γίνεται 

,για να δώσουμε το όρισμα που θέλουμε. 

Δραστηριότητα  

Δοκίμασε το παρακάτω Σενάριο. Μπορείτε να προσθέσετε μια μεταβλητή «side2» η 

οποία στο πρώτο τετράγωνο θα έχει την τιμή 100 και στα υπόλοιπα θα είναι 

αυξημένη και 100 και κατά 200 αντίστοιχα. Χρησιμοποίησε τις εντολές   

 και . 

  

Εικόνα 4.18 : Εντολές για δραστηριότητα με χρήση μεταβλητής. 

4.8 Επιλέγοντας... 

Αρκετές φορές η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος δεν είναι μία ακολουθία 

βημάτων που πρέπει να εκτελεστούν όλα σε σειρά το ένα μετά το άλλο. Υπάρχουν 

προβλήματα που, για να λυθούν, πρέπει να επιλέγουμε ποια βήματα θα 

εκτελεστούν. 

Οι εντολές που αφορούν την επιλογή στο Snap! είναι οι   και . 

Επιπλέον για να συντάξουμε εντολές επιλογής μας είναι χρήσιμες και οι παρακάτω 

εντολές από τους Χειριστές. 
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Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να γράψουμε έναν αλγόριθμο που θα μας δίνει 

την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. 

Αν θυμηθούμε λίγο τα Μαθηματικά, η απόλυτη τιμή ενός αριθμού x ισούται με: 

 x, αν x > 0, 

 0, αν x = 0 και 

 -x, αν x < 0. 

 

 

Εικόνα 4.19 : Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού με εντολές του Snap! 

4.9 Δημιουργώντας πιο σύνθετες εφαρμογές  

Ας δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάποιες πιο σύνθετες δραστηριότητες συνδυάζοντας 

ότι έχουμε μάθει παραπάνω αλλά γνωρίζοντας και νέες εντολές. 

Μεγάλη Δραστηριότητα Calculator  

Αρχικά θα υλοποιήσουμε μόνο τις τέσσερις βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμό, διαίρεση). 

Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κατέβασε το XML αρχείο Calculator. Προσπάθησε 

να καταλάβεις τι κάνει το Σενάριο αυτό ποια είναι τα αντικείμενα και ποια η 
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λειτουργικότητα τους. Κάνε τις κατάλληλες προσθήκες για να δουλεύουν όλα τα 

πλήκτρα και φυσικά αν θέλεις μπορείς να προσθέσεις και τις υπόλοιπες πράξεις. 

 

Εικόνα 4.20 : Εμφάνιση δραστηριότητας calculator. 

Μεγάλη Δραστηριότητα Μάντεψε τον Αριθμό 

Στην δραστηριότητα αυτή θέλουμε ο υπολογιστής να διαλέγει ένα τυχαίο αριθμό από 

1 έως 10 και ο χρήστης προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό. Μέχρι να βρει ο χρήστης 

τον αριθμό τρέχει μια ατέρμονη επανάληψη. 

Βοήθεια χρήσιμες εντολές 

Εντολή για τυχαία επιλογή αριθμού. 

 

Εντολή για ατέρμονη επανάληψη. 
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Εικόνα 4.21 : Εμφάνιση δραστηριότητας μάντεψε τον αριθμό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Το E-book 
Τέλος η παραπάνω εργασία αναπτύχθηκε σε μορφή E-book με τη χρήση του 

εργαλείου  Weebly (http://www.weebly.com/) με URL http://annamole.weebly.com/. 

 

5.1 Τι είναι το Weebly 

Το Weebly είναι μια web-hosting υπηρεσία που παρέχει την ανάπτυξη ιστοσελίδας 

drag - and-drop . Από τον Αύγουστο του 2012,το weebly φιλοξενεί πάνω από 20 

εκατομμύρια ιστοσελίδες με μηνιαίο ρυθμό πάνω από 1 εκατομμύριο μοναδικούς 

επισκέπτες .  Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο . Η εταιρεία ιδρύθηκε 

από τον διευθύνων σύμβουλος ( CEO ) David Rusenko , προϊστάμενος τεχνολογίας 

( CTO )  Chris Fanini , και γενικός διευθυντής ( COO ) Dan Veltri. 

5.2 Η ανάπτυξη του E-book 

Η ανάπτυξη ήταν αρκετά εύκολη λόγω της drag - and-drop φιλοσοφίας του 

εργαλείου. Διαθέτει τα αντίστοιχα κεφάλαια με την εργασία αλλά δίνει την 

δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί και να ανατρέξει σε προηγούμενη ενότητα με 

πιο άμεσο τρόπο. Διαθέτει συνδέσμους που βοηθάνε το μαθητή να κατανοήσει 

καλύτερα κάποιες έννοιες. 

 

Εικόνα 5.1 : Η αρχική σελίδα του E-book. 

http://www.weebly.com/
http://annamole.weebly.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Στο παράρτημα αυτό παρατίθεται ο κώδικας ανάπτυξης από τις παραπάνω    

εφαρμογές.  

Example_2 

 

Example_3 
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Calculator 
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Μάντεψε τον αριθμό. 
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