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"Η επιστήμη των υπολογιστών γίνεται παιχνίδι"
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Μελέτης Ορφανάκος

Με τη συνεργασία:



Η επιστήμη των υπολογιστών 
γίνεται παιχνίδι

Κωνσταντίνος Ορκόπουλος
πληροφορικός ΠΕ86 στο 23ο ΔΣ Καλλιθέας
Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΕΜΠ
MSc Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ

Μελέτης Ορφανάκος
πληροφορικός ΠΕ86 στο 2ο ΔΣ Ταύρου
Πτυχιούχος Πληροφορικής Παν Πειραιώς



Το παιχνίδι ως περιβάλλον μάθησης

● Εμπλέκει ενεργά τους όλους τους 
μαθητές

● Είναι ελκυστικό
● Ενεργοποιεί τη φαντασία
● Δίνει νόημα και στόχο
● Ευνοεί την ανακάλυψη της γνώσης



Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού

● Κατανοητός στόχος
● Συνεχής ανατροφοδότηση 
● Προσαρμοσμένα επίπεδα δυσκολίας
● Ελκυστικό (σχεδίαση, λειτουργικότητα)
● Να ενεργοποιεί τη φαντασία των παιδιών
● Να μην απεικονίζει βία



Τα δικά μας παιχνίδια

● Είναι πρωτότυπα, δικής μας δημιουργίας
● Δοκιμάστηκαν στην τάξη του δημοτικού σχολείου.
● Στοχεύουν στην κατανόηση  απαιτητικών εννοιών της 

Πληροφορικής.
● Αντίστοιχη φιλοσοφία μπορεί να μεταφερθεί και σε 

άλλα γνωστικά αντικείμενα



Παιχνίδι με κάρτες μνήμης

Δημιουργία ζευγαριών ψηφιακό - 
αναλογικό.

Δείτε το:
https://scratch.mit.edu/projects/356186990



Αγορές στη Ρομποτοπία
Παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα. Εικονικές 
αγορές με δυαδικά χαρτονομίσματα.

Δείτε το:
https://scratch.mit.edu/projects/356042045



Μια δυαδική Μονόπολη

Το ίδιο παιχνίδι χωρίς τη χρήση 
υπολογιστή, με τυπωμένες κάρτες.



Δυαδικό σύστημα

Εξελιγμένη μορφή του προηγούμενου 
παιχνιδιού. Εισάγει την απεικόνιση 
δυαδικών αριθμών.

Δείτε το:
https://scratch.mit.edu/projects/390591033



Υπολογιστές και ψηφιακοί διακόπτες

● Σύνδεση με την ιστορία των 
υπολογιστών. 

● Απαντά στο ερώτημα “Γιατί 
χρησιμοποιούμε το δυαδικό 
στους υπολογιστές;” 

Δείτε το:
https://scratch.mit.edu/projects/353861925



Κωδικοποίηση χαρακτήρων: 
μαθαίνοντας  “Ρομποτίστικα”

Ποια είναι η γλώσσα των 
υπολογιστών; μα φυσικά τα 
“ρομποτίστικα”. 

Εισάγει την έννοια της 
κωδικοποίησης χαρακτήρων.

Δείτε το:
https://scratch.mit.edu/projects/360025222



Η πληροφορική στην αυλή του σχολείου. 

Μετάδοση μηνύματος, αποκωδικοποίηση και επίλυση γρίφου.

Ποιο 
ποντίκι 

δεν 
τρώει 

τυράκι;

Του 
υπολογιστή!

10000-01111-01001-01
111-00000-10000-0111
1-01101-10011-01001-0
1010-01001-00000-001
00-00101-01101-00000-
10011-10001-11000-00
101-01001-00000-1001
1-10100-10001-00001-0
1010-01001-11100



Παιχνίδι με ψηφιακές εικόνες

Τα παιδιά ζωγραφίζουν 
ψηφιακές εικόνες σε χαρτί 
και σε απλές εφαρμογές 
στον υπολογιστή.



Η δημιουργία παιχνιδιών ως γνωστικό 
αντικείμενο

Η δημιουργία ενός παιχνιδιού δίνει ισχυρό 
κίνητρο στον μαθητή για να ασχοληθεί με 
τον προγραμματισμό.

https://scratch.mit.edu/projects/394069142



Η εμπειρία της τάξης

Τα παιχνίδια δοκιμάστηκαν στην τάξη του 
Δημοτικού 

● Θετική ανταπόκριση των παιδιών
● Ενδιαφέρον για συμμετοχή
● Εμπλοκή και των “αδύναμων” μαθητών
● Αυθεντική Ανακάλυψη του αλγορίθμου
● Έλυσαν προβλήματα πολύ ανώτερου 

ηλικιακού επιπέδου



Το υλικό μας

Τα παιχνίδια μας είναι διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο:

https://scratch.mit.edu/studios/25593062/

https://robottopia.weebly.com/

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας




