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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ένα από τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματισμού που κερδίζει 

έδαφος τα τελευταία χρόνια αποτελεί το Greenfoot. Το Greenfoot είναι ένα αξιόλογο 

περιβάλλον για την εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στο σχολικό 

επίπεδο, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τη χρήση του κατά τα πρώτα πανεπιστημιακά έτη. 

Πρόκειται για ένα εύχρηστο σύστημα με δυνατότητες γραφικής απεικόνισης των 

αντικειμένων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχει στον χρήστη να 

αλληλεπιδράσει άμεσα με τα αντικείμενα αλλά και η δυναμική προσομοίωση των 

προγραμμάτων. Ακόμα μέσω του διαθέσιμου framework είναι εφικτή η δημιουργία νέων 

σεναρίων από τους καθηγητές. Πολύτιμος είναι επιπλέον ο ενσωματωμένος συντάκτης που 

διαθέτει καθώς και ο μεταγλωττιστής και αποσφαλματωτής, που το καθιστούν ως ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον. Όσον αφορά τη σχεδίασή του είναι εμπνευσμένη τόσο από την 

ιδέα των μικρόκοσμων (microworlds), όσο και από τα περιβάλλοντα άμεσης 

αλληλεπίδρασης.  

Στην εργασία αυτή μελετήσαμε αναλυτικά τις διάφορες λειτουργίες του Greenfoot. 

Εξετάσαμε το γραφικό του περιβάλλον και τον τρόπο χρήσης από την πλευρά του χρήστη. 

Επιπλέον δόθηκαν παραδείγματα των εργαλείων που σχετίζονται με το Greenfoot και 

εξετάζονται τα στοιχεία που καθοδήγησαν τη δημιουργία του. Ακολούθησε σύντομη 

περιγραφή του framework καθώς και των βασικών του κλάσεων. Διερευνήθηκε ο λόγος που 

επιμένει στην χρήση παιχνιδιών για την εκμάθηση του προγραμματισμού και 

διαπιστώνονται τα μέσα υποστήριξης που παρέχει τόσο στους μαθητές όσο και στους 

καθηγητές. Πραγματοποιήθηκε ακόμα σύγκριση με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

και τους προγραμματιστικούς μικρόκοσμους. Επιπλέον μετά την εξοικείωσή μας με τα 

έτοιμα σενάρια του Greenfoot, δημιουργήσαμε ένα δικό μας σενάριο, το παιχνίδι Snake, 

ώστε να αποκτήσουμε προσωπική εμπειρία με το περιβάλλον. 

Μετά την εκτενή μελέτη ακολούθησε η δημιουργία του δικτυακού ιστοτόπου του 

Greenfoot. Ο ιστότοπος αποτέλεσε και αυτός μέσω υποστήριξης αφού παρέχει πληροφορίες 

και αρχεία για την εγκατάσταση, αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης του Greenfoot και ειδικά 

εγχειρίδια για τους προγραμματιστές. Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν 

και να λάβουν διάφορα έτοιμα σενάρια, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέσουν στον δικτυακό τόπο τα δικά τους  προγράμματα και να τα διαχειριστούν. Τέλος 

επιπλέον βοήθεια παρέχεται και μέσω της ηλεκτρονικής κοινότητας του Greenfoot. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στη σημερινή εποχή  η  Πληροφορική  έχει  εισχωρήσει  σε  όλους  τους  

τομείς  της  επιστήμης  και  κάθε  άλλης  παραγωγικής  δραστηριότητας  

συμβάλλοντας  με τον τρόπο αυτό στην ασύλληπτη  εξέλιξή  της.  Η  εκπαίδευση  δε  

θα  μπορούσε  και  ούτε  πρέπει  να  μείνει  ανεπηρέαστη,  απαθής  και  

αποστασιοποιημένη  από  αυτή  τη  νέα  πραγματικότητα. Έτσι τα τελευταία χρόνια 

έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του σχολείου ειδικά μαθήματα για την εξοικείωση των 

μαθητών με τον υπολογιστή αλλά και την απόκτηση ειδικών γνώσεων όπως μιας 

γλώσσας προγραμματισμού. Οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν προηγούμενη 

εμπειρία με το αντικείμενο του προγραμματισμού. Επιπλέον ακόμα και σήμερα το 

ελληνικό σχολείο παραμένει προσκολλημένο στον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης 

και κυρίως μετάδοσης της γνώσης. Έτσι τα εμπόδια που θέτει στους αρχάριους 

προγραμματιστές η κλασσική μέθοδος εισαγωγής στον προγραμματισμό είναι 

πολλά. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη σταδιακή παρουσίαση των 

δομών μιας γλώσσας προγραμματισμού γενικού σκοπού και του συντακτικού της, 

μέθοδος που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική.  

Ως εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας προτείνεται η χρήση των ειδικών 

προγραμματιστικών περιβαλλόντων, που αποσκοπούν στην εισαγωγή των βασικών 

αρχών προγραμματισμού των ατόμων χωρίς προηγούμενη προγραμματιστική 

εμπειρία. Ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί το Greenfoot και θα μελετηθεί 

στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Το Greenfoot απευθύνεται  κυρίως σε μαθητές 

λυκείου ή πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου. Η σχεδίαση του Greenfoot είναι 

εμπνευσμένη τόσο από την ιδέα των μικρόκοσμων (microworlds), όπως το 

objectKarel (Ξυνόγαλος, 2002), όσο και από τα περιβάλλοντα άμεσης αλληλεπίδρασης 

(direct interaction environments), όπως το Bluej (Kölling, 2001)  που είναι ένα περιβάλλον 

σε Java.  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε αναλυτικά το Greenfoot και 

να εξετάσουμε το κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της σχολικής 

εκπαίδευσης. Επιπλέον σκοπεύουμε να εξετάσουμε τις επιπλέον δυνατότητες του σε 

σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Θα ερευνήσουμε επίσης σε τι υπερτερεί 

από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τους προγραμματιστικούς 

μικρόκοσμους, που αποτελούν επίσης εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. 
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Επιπλέον θα επιδιώξουμε να μελετήσουμε πώς μπορεί ο μαθητής να γνωρίσει μέσω 

του Greenfoot  τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, να επωφεληθεί από τη 

χρήση του προγράμματος αυτού και οι καθηγητές να λάβουν βοήθεια και ενίσχυση 

στο έργο της διδασκαλίας. Η διεξοδική μελέτη του Greenfoot κρίνεται απαραίτητη, 

ώστε να είμαστε σε θέση έπειτα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τον δικτυακό 

τόπο του, που θα παρέχει τόσο ενημέρωση και κυρίως υποστήριξη στους μαθητές, 

στους εκπαιδευτικούς και στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. 

Η δομή του κειμένου που ακολουθεί είναι η εξής: αρχικά γίνεται μία 

σύντομη εισαγωγή των παραδοσιακών και εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης, 

επισημαίνοντας τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε μιας. Ακολουθεί σύντομη 

περιγραφή στα σχετιζόμενα με το Greenfoot συστήματα. Στη συνέχεια μελετάμε το 

Greenfoot, τους σκοπούς δημιουργίας του και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για  

αυτήν. Ακόμα περιγράφονται το γραφικό περιβάλλον του Greenfoot και το 

framework του, εξετάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες του και ο τρόπος χρήσης του 

από την πλευρά του χρήστη και δίνεται μία σύντομη αναφορά στις βασικές του 

κλάσεις. Επίσης μελετούνται οι εργασίες που μπορεί ένα μαθητής να διενεργήσει 

σαν εξάσκηση ενός σεναρίου καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται από το 

Greenfoot τόσο στους καθηγητές όσο και στους εκπαιδευόμενους. Στο τέλος του 

πρώτου κεφάλαιου πραγματοποιείται σύγκριση του Greenfoot με τα υπόλοιπα 

εκπαιδευτικά περιβάλλονται και των προγραμματιστικών μικρόκοσμων.  

Η ανάπτυξη του ιστοτόπου μελετάται στο κεφάλαιο 2. Αρχικά εξετάζονται οι 

λειτουργίες που παρέχει ο δικτυακός τόπους στους χρήστες και στον διαχειριστή. 

Στη συνέχεια περιγράφεται η βάση δεδομένων όπου δίνονται αναλυτικά οι πίνακες 

που δημιουργήθηκαν και οι μεταξύ τους σχέσεις. Ακολουθεί η ανάλυση των 

απαραίτητων δυναμικών αρχείων καθώς και η περιγραφή των ιστοσελίδων του 

ιστοτόπου συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα στιγμιότυπα εικόνων.  

Στο κεφάλαιο 3 δίνονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής και οι 

δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

1.1 Εισαγωγή 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η τεχνολογία της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερες 

καθημερινές εργασίες πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως 

ακόλουθο αυτών η σχολική εκπαίδευση θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας των 

υπολογιστών, των διαφόρων εφαρμογών της και των περιορισμών της (Reichert, 

2003). Κλειδί για την κατανόηση αυτή αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με 

βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού υπολογιστών, γεγονός που 

εφαρμόζεται στη χώρα μας τα τελευταία σχολικά έτη. Επομένως αποτελεί κοινή 

παραδοχή ότι ο προγραμματισμός θα πρέπει να κατέχει κεντρικό ρόλο στα σχολικά 

προγράμματα σπουδών Ωστόσο, παρά τα αναμφισβήτητα οφέλη του 

προγραμματισμού για τους μαθητές, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η εκμάθησή του 

είναι μια δύσκολη υπόθεση για αρχάριους όλων των ηλικιών .  

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος εισαγωγής στον προγραμματισμό είναι η 

σταδιακή παρουσίαση των δομών μιας γλώσσας προγραμματισμού γενικού σκοπού 

και η επίλυση προβλημάτων αυξανόμενης δυσκολίας με τη χρήση αυτών των δομών. 

Παρόλα αυτά η προσέγγιση αυτή κρίνεται ως αναποτελεσματική, ιδιαίτερα για 

μαθητές μικρής ηλικίας, καθώς θέτει μια σειρά από εμπόδια στους αρχάριους 

προγραμματιστές: α) απαιτείται από το μαθητή να εξοικειωθεί ταυτόχρονα τόσο με 

την αυστηρή σύνταξη και τη σημασιολογία της ίδιας της γλώσσας όσο και με τις 

βασικές αρχές του προγραμματισμού, β) η διδασκαλία και χρήση μιας πλήρους 

γλώσσας προγραμματισμού στο σχολείο μπορεί να αποβεί πολύ χρονοβόρα, γ) 

παρέχεται συνήθως περιορισμένη υποστήριξη όσον αφορά στην κατανόηση των 

βασικών εντολών και δομών ελέγχου της γλώσσας αφού η διαδικασία της εκτέλεσης 

του προγράμματος παραμένει κρυμμένη από το μαθητή, ενώ η έλλειψη οπτικής 

ανάδρασης εμποδίζει την κατανόηση της σημασιολογίας της γλώσσας, δ) οι μαθητές 
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δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν λάθη στα προγράμματά τους, ε) 

τα πρώτα προβλήματα που τίθενται στους μαθητές αφορούν κατά κανόνα στην 

επεξεργασία αριθμών ή συμβόλων και αποτυγχάνουν να κινήσουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών, ενώ η ανάπτυξη πιο ελκυστικών εφαρμογών απαιτεί την εκμάθηση 

ενός μεγάλου υποσυνόλου της γλώσσας. Ειδικότερα στις μέρες μας το ενδιαφέρον 

των μαθητών έλκεται από πολυμεσικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θυμίζουν 

ηλεκτρονικά παιχνίδια (Μάργαρης & Παπαστεργίου, 2008). 

Ως εναλλακτική, πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την εισαγωγή μαθητών αλλά 

και φοιτητών στον προγραμματισμό έχουν προταθεί μαθησιακά μινι-περιβάλλοντα (mini-

environments) που βασίζονται σε μινι-γλώσσες (mini-languages) και μικρόκοσμους 

(microworlds). Οι μινι-γλώσσες είναι μικρές γλώσσες προγραμματισμού ειδικά 

σχεδιασμένες για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Οι μαθητές μαθαίνουν να 

προγραμματίζουν καθοδηγώντας τις ενέργειες μιας ψηφιακής οντότητας (π.χ. χελώνας, 

ρομπότ) που ζει σε έναν εικονικό κόσμο (μικρόκοσμο). Η οντότητα μπορεί να εκτελέσει ένα 

μικρό σύνολο εντολών και να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις που επιστρέφουν τιμές. 

Συνήθως, ο μαθητής ελέγχει την οντότητα αρχικά δίνοντας μεμονωμένες εντολές και 

κατόπιν γράφοντας μικρά προγράμματα στη μινι-γλώσσα, που συνήθως περιλαμβάνει όλες 

τις βασικές δομές ελέγχου (π.χ. εκτέλεση υπό συνθήκη, βρόγχους), καθώς και μηχανισμούς 

για τη δημιουργία νέων εντολών και υποπρογραμμάτων. Τα πλεονεκτήματα της 

προσέγγισης αυτής είναι τα ακόλουθα (Μάργαρης & Παπαστεργίου, 2008) 

• 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. 
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Από την παραπάνω παρουσίαση καθίσταται προφανές ότι τα προγραμματιστικά μινι- 

περιβάλλοντα συνιστούν ένα απλό αλλά ισχυρό μέσο για την εισαγωγή των μαθητών στον 

προγραμματισμό. Η ιδέα των προγραμματιστικών μινι-περιβαλλόντων δεν είναι νέα. Δύο 

ευρέως διαδεδομένα μινι-περιβάλλοντα είναι η Logo (Papert, 1980) και ο Karel the Robot 

(Pattis, 1995). Έχοντας τα δύο αυτά εργαλεία θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σε αυτά και 

τα χρησιμοποιήσουμε παράλληλα. Αν όμως εκτελέσουμε το Karel μέσα από το Bluej 

(Kölling et al., 2003) , τo αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο και παρουσιάζει 

προβλήματα. Τόσο το Karel όσο και το Bluej παρουσιάζουν γραφικά τα αντικείμενα με  

διαφορετικό τρόπο με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σύγχυση στον μη εξοικειωμένο 

χρήστη. Επίσης υπαρκτά είναι τα προβλήματα όπως η επανεμφάνιση ίδιων αντικειμένων, η 

κατανομή αντικειμένων σε διάφορες προβολές του προγράμματος και η αναγκαστική χρήση 

ενός ορισμένου μικρόκοσμου. 

Το Greenfoot ως νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον βοηθά όπως αναφέραμε στην 

εκμάθηση Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού και απευθύνεται κυρίως σε 

μαθητές λυκείου ή πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου. Οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών (Topor, 2002). 

Ορισμένες από τις δυσκολίες αυτές φαίνεται να είναι εγγενείς στην εκμάθηση των αρχών 

του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, ενώ άλλες δεν έχουν τόσο έντονο χαρακτήρα. 

Το σύστημα Greenfoot δίνει λύση στα προβλήματα που όπως προαναφέραμε 

παρουσιάζονται στην παράλληλη χρήση των Karel  Bluej παρέχοντας ένα διαδραστικό 

meta-framework μικρόκοσμων (interactive microworld meta-framework) . Επιπλέον το 

Greenfoot δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν διάφοροι μικρόκοσμοι με ποικίλα 

σενάρια, ενώ παρέχει built-in υποστήριξη για τον τρόπο προβολής στοιχείων και για την 

απευθείας αλληλεπίδραση. 

Ο σχεδιασμός του Greenfoot  επηρεάστηκε σημαντικά από τα ήδη 

χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά συστήματα. Επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις 

δυνατότητες τους και να εκμεταλλευτεί έμμεσα τα προβλήματα που παρουσίαζαν, 

αφού έδωσε λύση σε αυτά. Τα σημαντικότερα από τα συστήματα που προηγήθηκαν 

του Greenfoot παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά (Henriksen, 2004).   
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1.2 Karel the robot 

 Το εργαλείο  Karel είναι ένα framework και αναφέρεται κυρίως σε μαθητές. 

Χρησιμοποιεί ένα ρομπότ, το οποίο κινείται μέσα σε ένα ορισμένο περιβάλλον όπου 

μπορούν να υπάρξουν και άλλα αντικείμενα όπως βομβητές (beepers) και τείχη 

(walls) (Εικόνα 1). Το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εκτελεί διάφορες 

εργασίες όπως συλλογή beepers και αποφυγή εμποδίων. Ο προγραμματισμός και η 

εκτέλεση πραγματοποιείται σε ένα κλασσικό περιβάλλον σύνταξης εντολών και 

εκτέλεσης. Κατά τη διάρκεια που εκτελείται το Karel πρόγραμμα απεικονίζεται 

γραφικά ο κόσμος του Karel και ένα απλός πίνακας ελέγχου (control panel) με 

δυνατότητες διακοπής ή επανεκκίνησης της εκτέλεσης. Οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν αντικείμενα τύπου ρομπότ, beeper, wall, καθένα από τα οποία έχει 

τη δική του γραφική εμφάνιση και να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά τους. Παρόλα 

αυτά δεν είναι υπαρκτή η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντικειμένων.  

 
Εικόνα 1. Karel the Robot 

 

1.3 Jeroo 

Το Jeroo είναι μία από τις τελευταίες παραλλαγές του Karel και χρησιμοποιεί 

τη δική της τύπου  Java γλώσσα προγραμματισμού.  Το Jeroo προσθέτει αρκετά 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ότι «φωτίζει» την εκάστοτε 

εντολή του πηγαίου κώδικα που εκτελείται κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του προγράμματος και περιορισμένες δυνατότητες επιθεώρησης 

μεταβλητών (inspection). Όπως και τα υπόλοιπα συστήματα του τύπου Karel δεν 

παρέχει αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμένων. 
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1.4 ObjectKarel 

O objectKarel (Ξυνόγαλος, 2002) αποτελεί έναν προγραμματιστικό 

μικρόκοσμο και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη διδασκαλία και 

την εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, που δεν υφίστανται σε 

πολλά λογισμικά της κατηγορίας αυτής. Στον objectKarel χρησιμοποιείται μία μικρή 

γλώσσα προγραμματισμού η Karel++, ώστε να είναι περιορισμένο το ρεπερτόριο 

εντολών, γεγονός ωφέλιμο για τους αρχάριους μαθητές. Επιπλέον η δυναμική 

προσομοίωση εκτέλεσης προγραμμάτων καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης του 

προγραμματιστικού μικρόκοσμου είναι φανερές στον χρήστη με αποτέλεσμα να την 

καλύτερη κατανόηση της σημασιολογίας των εντολών και της ροής εκτέλεσης του 

κώδικα.  

Για την εύκολη ανάπτυξη των προγραμμάτων έχει επίσης υλοποιηθεί ένας 

συντάκτης δομής έτσι ώστε να επιλέγεται η κατάλληλη ενέργεια ή μήνυμα και να 

αποστέλλεται στα αντικείμενα ρομπότ μέσω μενού επιλογών. Επιπρόσθετα με τον  

συντάκτη δομής επιτυγχάνεται η διαδραστικότητα με το σύστημα μέσω πλαισίων 

διαλόγου. Ακόμα το προγραμματιστικό περιβάλλον εντοπίζει και αναφέρει 

κατανοητά και αρκετά κατατοπιστικά μηνύματα λάθους όλων των τύπων. Τέλος, ο 

objectKarel ενσωματώνει e-lessons, τα οποία βοηθούν στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού. Τα e-lessons περιλαμβάνουν θεωρία αλλά και διάφορες 

δραστηριότητες, που δίνουν τη δυνατότητα στους αρχάριους να εξοικειωθούν με τις 

συγκεκριμένες έννοιες χωρίς να χρειάζεται να γράψουν κώδικα εξ αρχής και να 

πειραματίζονται με τα έτοιμα παραδείγματα. 

 

1.5 Bluej 

Το Bluej είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την 

εκπαίδευση. Το Bluej παρακινεί τους μαθητές να ορίσουν κλάσεις καθώς και τις 

μεταξύ τους σχέσεις χρησιμοποιώντας τη UML σημειολογία. Από τη στιγμή που θα 

γίνει μεταγλώττιση της κλάσης, είναι εφικτό να δημιουργηθούν στιγμιότυπά 

(instances) της. Τα αντικείμενα αυτά έχουν μία απλή απεικόνιση. Είναι δυνατή 

επίσης η επιθεώρηση (inspection) καθώς και η εκτέλεση των μεθόδων τους. Η 

δυναμική του Bluej είναι ο απόλυτος διαχωρισμός των κλάσεων και των 
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αντικειμένων καθώς επίσης και η ικανότητα της αλληλεπίδρασης και της 

επιθεώρησης (inspection)  αυτών. Το αρνητικό είναι ότι κατά τη γραφική απεικόνιση 

ενός αντικειμένου στο Bluej εμφανίζονται μόνο το όνομα του αντικειμένου και της 

κλάσης όπου ανήκει (Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2. Bluej απεικόνιση 

 

1.6 Turtle graphics 

Το εργαλείο Turtle Graphics είναι από τις πιο παλιές βιβλιοθήκες που 

εισήγαγαν την ιδέα του προγραμματισμού στους αρχάριους. Αν και αρχικά 

αναπτύχθηκε προκειμένου να δημιουργήσει τις «χελώνες» ρομπότ, έγινε ευρέως 

γνωστό μέσω υλοποιήσεων σε Logo τη δεκαετία του ’70 και σύντομα διαθέσιμο σε 

διάφορες γλώσσες. Η Turtle Graphics βιβλιοθήκη εμπερικλείει την ιδέα της 

«χελώνας» που μπορεί να κινείται σε ένα δυσδιάστατο χώρο. Καθώς κινείται σύρει 

και ένα στυλό μαζί της και αφήνει το ίχνος των κινήσεών της (Εικόνα 3). Ο 

προγραμματισμός της χελώνας ώστε να ζωγραφίζει διάφορα σχέδια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή σε διάφορες βασικές έννοιες του 

προγραμματισμού όπως την επανάληψη (iteration) και την αναδρομή (recursion) 

καθώς και έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.  
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Εικόνα 3. Turtle Graphics 

 

1.7 Alice 

 Το Alice είναι μία πρώτα προσέγγιση για τη διδασκαλία μαθημάτων της 

επιστήμης των υπολογιστών. Βασίζεται σε τρισδιάστατα γραφικά τα οποία μπορούν 

να ελεγχθούν από τους μαθητές. Οι γραφικές σκηνές συμβολίζονται από 

αντικείμενα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί από μαθητές σε μία built-in γλώσσα 

προγραμματισμού. Το Alice παρέχει έναν συντάκτη εντολών (editor) όπου μπορούν 

οι μαθητές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο drag – and – drop  να εισάγουν εντολές και 

αντικείμενα. Μόλις δημιουργηθεί η συμπεριφορά ενός αντικειμένου, μπορεί να 

εισαχθεί στον 3-Δ περιβάλλον. Οι ιδιότητες του αντικειμένου μπορούν να ελεγχθούν 

και να διορθωθούν μόνο πριν την εκκίνηση του γραφικού. 

 

1.8 The marine biology case study 

 Το Marine Biology Case Study είναι ένα μικρό framework σε Java που 

παρέχει ένα δυσδιάστατο κόσμο δομημένο ως ένα πλέγμα (Εικόνα 4) . Ο κόσμος 

αυτός μπορεί να «κατοικηθεί» από αντικείμενα, τα Ψάρια. Οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν διαφόρων ειδών Ψάρια και να καθορίσουν τη συμπεριφορά τους. 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης έχει παρόμοιο χαρακτήρα με το Karel the Robot. Όπως 

το Karel έτσι και το Marine Biology Case Study δεν παρέχει άμεση αλληλεπίδραση 

αντικειμένων. 
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Εικόνα 4. Marine Biology Case Study 

 

1.9 Το σύστημα Greenfoot 

Το σύστημα Greenfoot είναι ένας διαδραστικός κόσμος αντικειμένων. 

Παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας (framework) και ένα περιβάλλον για τη δημιουργία 

δυσδιάστατων εφαρμογών αλληλεπίδρασης και δυνατότητας εξομοίωσης. Ο κόσμος 

καθώς και τα αντικείμενα που κατοικούν σε αυτόν εμφανίζονται γραφικά όπως στο 

Karel the Robot και το Marine Biology Case Study. Από την άλλη δίνει τη 

δυνατότητα στον χρήστη να καλέσει άμεσα μεθόδους των αντικειμένων που 

εξομοιώθηκαν παρόμοια με το περιβάλλον Bluej. Τα σενάρια είναι εντελώς αποκομμένα 

από την οπικοποίηση (visualization) και το διαδραστικό framework , με αποτέλεσμα το 

Greenfoot να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαφόρων γραφικών 

εφαρμογών. Πριν μελετήσουμε αναλυτικά το γραφικό περιβάλλον και τις 

λειτουργίες του θα αναφερθούμε στους λόγους εκείνους που επηρέασαν τον τρόπο 

σχεδίασης του συστήματος Greenfoot. 

 

1.9.1 Σκοποί σχεδίασης 

Πριν περιγράψουμε τη χρήση του Greenfoot, κρίνεται χρήσιμο να  

αναφερθούμε στους σκοπούς εκείνους που καθοδήγησαν την σχεδίασή του 

(Henriksen, 2004). Ο βασικός σκοπός του είναι να αποτελέσει σύστημα κατάλληλο 
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για τη διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στο σχολικό επίπεδο, 

χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τη χρήση του κατά τα πρώτα πανεπιστημιακά έτη.   

Πριν τη σχεδίαση του συστήματος έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα εξής δύο 

σημαντικά στοιχεία: το πώς θα γίνει εφικτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον 

αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό από τους μαθητές και αν θα παρέχει το 

σύστημα τη δυνατότητα υποστήριξης των καθηγητών. Στα σχολικά πλαίσια το 

επίπεδο αφοσίωσης του μαθητή στον προγραμματισμό διαφέρει από αυτόν του 

πανεπιστημίου. Η επαφή του μαθητή αφενός με το περιβάλλον προγραμματισμού 

είναι πρωτόγνωρη, αφετέρου δεν έχει αποφασίσει αν θα ασχοληθεί αργότερα με τον 

αντικείμενο αυτό. Έτσι το σύστημα θα πρέπει να έχει διπλό ρόλο, να βοηθήσει στην 

εκμάθηση του προγραμματισμού καλλιεργώντας ταυτόχρονα όμως μία θετική άποψη 

στους μαθητές.  

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε όπως προαναφέραμε είναι το επίπεδο 

προετοιμασίας που αναμένεται από τους καθηγητές του σχολείου. Οι περισσότεροι 

καθηγητές Προγραμματισμού λόγω περιορισμένου χρόνου και ελλιπούς 

υποστήριξης δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να ανανεώσουν και να αναβαθμίσουν 

το γνωστικό τους επίπεδο στην πληροφορική, ώστε να είναι ενημερωμένοι για τις 

τελευταίες εξελίξεις στο χώρο. Επιπλέον δεν έχουν την ευχέρεια του χρόνου να 

ετοιμάσουν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Επομένως το σύστημα Greenfoot εκτός 

από το να υποστηρίζει τους μαθητές στην εκπαίδευσή τους έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να υποβοηθά και τους καθηγητές στη διδασκαλία. Η σχεδίαση του εργαλείου είναι 

τέτοια ώστε να προσφέρει εύκολη εξάσκηση και δυνατότητα χρήσης διαφόρων 

σεναρίων.  

Σκοπός του συστήματος Greenfoot είναι να παρέχει την ικανότητα 

οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες μπορούν να πειραματίζονται με 

στιγμιότυπα (instantiations) κλάσεων απευθείας από την διεπιφάνεια χρήστη, ώστε 

να τα κατανοήσουν καλύτερα μέσω άμεσης οπτικής διάδρασης. Αυτό συμβάλλει 

θετικά στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών να ασχοληθούν με το 

σύστημα και έμμεσα με τον προγραμματισμό. Το Greenfoot κρατάει μία ισορροπία 

μεταξύ απλότητας και των δυνατοτήτων του προγράμματος. Αν το σύστημα δεν 

είναι απλό στη χρήση του, οι μαθητές μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους και το 

πρόγραμμα να λειτουργήσει πλέον ως ένα εργαλείο απλής αναπαραγωγής.  
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Ιδιαίτερο σημαντικό είναι το στοιχείο της ευελιξίας των σεναρίων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα. Προκειμένου να «κερδίσει» τους 

χρήστες το πρόγραμμα είναι ικανό να παρέχει παραδείγματα που ταιριάζουν στην 

ηλικία τους και την προσωπικότητά τους. Για τη σχεδίαση του Greenfoot αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί να παρέχει μία μεγάλη ποικιλία διαφόρων εργασιών και 

σεναρίων. Η ευελιξία των σεναρίων επιτρέπει την ύπαρξη πολυπλοκότητας 

διαφόρων επιπέδων στα παραδείγματα. Συνεπώς κρίθηκε αναγκαίο να ληφθεί υπόψη 

κατά το σχεδιασμό του συστήματος. 

Απαραίτητος σκοπός του Greenfoot είναι η απλή απεικόνιση των εννοιών 

του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Το κύριο σημείο εστίασης είναι να 

μπορέσει να κατανοήσει ο μαθητής τις έννοιες αυτές του προγραμματισμού. Μέσω 

της χρήσης του συστήματος θα πρέπει να εξοικειωθούν οι χρήστες σημαντικά με 

βασικές έννοιες όπως τα αντικείμενα, τις κλάσεις, το κάλεσμα των μεθόδων και 

άλλα. Αν ο μαθητής δεν έχει κατανοήσει τα δομικά στοιχεία της 

αντικειμενοστραφούς γλώσσας, τότε η ενασχόληση του με τον προγραμματισμό θα 

συνοδεύεται από προβλήματα, απορίες. Με τον καιρό τα δυσνόητα κομμάτια θα 

πολλαπλασιάζονται με άμεσο επακόλουθο την απογοήτευση του μαθητή και την 

απομάκρυνσή του από το αντικείμενο του προγραμματισμού. 

Η εύκολη ανάπτυξη σεναρίων και ασκήσεων είναι ουσιαστικά στοιχεία σε 

ένα σύστημα τα οποία διαθέτει το Greenfoot. Έμμεσος στόχος της υποστήριξης των 

καθηγητών είναι η δυνατότητα δημιουργίας ασκήσεων και προγραμμάτων με εύκολο 

τρόπο. Τα παραδοσιακά συστήματα όπως τα Karel the Robot, Marine Biology Case 

Study είναι τέτοια ώστε να καθιστούν ανέφικτο για τους περισσότερους καθηγητές 

να αναπτύξουν παρόμοιες ασκήσεις με διαφορετικές ιστορίες. Το Greenfoot έχει 

επιτύχει την εύκολη δημιουργία ασκήσεων και σεναρίων ώστε ο κάθε καθηγητής να 

αναπτύσσει τις δικές τους εκδόσεις σεναρίων και ασκήσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι 

το κομμάτι του σεναρίου από το χρήστη θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο από τη 

γενική υλοποίηση του framework .  

Η σχεδίαση του Greenfoot λοιπόν έχει επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς. Για 

να αποτελέσει όμως τη βέλτιστη περίπτωση σχεδίασης συστήματος δεν έχει 

παραλείψει την δυνατότητα μεταφοράς των εργασιών (migration). Μετά από ένα 

ορισμένο χρονικό σημείο το Greenfoot  θα είναι περιορισμένο σε χρήση. Οι χρήστες 
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θα θέλουν να προχωρήσουν παραπέρα από το σύστημα αυτό είτε για λόγους 

γραφικών είτε για δημιουργία μεγαλύτερων εργασιών είτε για άλλους λόγους. Το 

σύστημα Greenfoot επιτρέπει τα όσα έχουν υλοποιηθεί σε αυτό, να μπορούν να 

μεταφερθούν εύκολα και σε άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.  

 

1.9.2 Το γραφικό περιβάλλον  

Τα βασικά στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος του Greenfoot είναι ο 

κόσμος, η προβολή κλάσεων και ο πίνακας ελέγχου (Εικόνα 5). Ο κόσμος θεωρείται 

το πιο σημαντικό κομμάτι, διότι εμφανίζει γραφικά τα αντικείμενα που υπάρχουν σε 

αυτόν. Αποτελείται από ένα δύο διαστάσεων πλέγμα κελιών. Ένα κελί είναι δυνατόν 

να έχει οποιοδήποτε ορθογώνιο σχήμα και κάθε κελί μπορεί να περιέχει αρκετά 

αντικείμενα. Το αντικείμενο δεν περιορίζεται σε ένα μόνο κελί, αλλά μπορεί να 

επεκτείνεται σε διάφορα κελιά.  Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα 

αντικείμενα αυτά άμεσα και οι αλληλεπιδράσεις αντικατοπτρίζονται στην εμφάνιση 

του αντικειμένου.  

Στην προβολή των κλάσεων εμφανίζονται οι κλάσεις που συμμετέχουν στο 

σενάριο καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον 

κώδικα των κλάσεων, να τις επεξεργαστούμε, να τις μεταγλωττίσουμε ή να 

δημιουργήσουμε στιγμιότυπα αυτών. Από τον πίνακα ελέγχου μπορούμε να 

ελέγξουμε την εκτέλεση του προγράμματος κατά τη διάρκεια ενός βρόχου 

επανάληψης1. Μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά την εκτέλεση, να προσθέσουμε 

επιπλέον αντικείμενα ή αν αφαιρέσουμε ορισμένα και να συνεχίσουμε την εκτέλεση 

από το σημείου που είχε διακοπεί.  

                                                 
 
1 Με την φράση ‘βρόχος επανάληψης’ εννοούμε το επαναλαμβανόμενο κάλεσμα  μίας συγκεκριμένης 
μεθόδου (act())  όλων των αντικειμένων με μία καθυστέρηση μεταξύ των σειριακών καλεσμάτων της 
μεθόδου. 
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Εικόνα 5. Γραφικό περιβάλλον του Greenfoot  

 

1.9.3 Χρήση του Greenfoot 

Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν τα διάφορα μενού. Από το μενού 

Scenario  New scenario δημιουργούμε ένα νέο σενάριο. Αρχικά η οθόνη του νέου 

σεναρίου έχει τη μορφή που βλέπουμε στην Εικόνα 6. Για να δημιουργήσουμε τον 

δικό μας κόσμο και τα αντικείμενά του, χρησιμοποιούμε την προβολή των κλάσεων. 

Με δεξί κλικ στην κλάση  New subclass εισάγουμε νέα υποκλάση. Με διπλό κλικ 

στο εικονίδιο της υποκλάσης μεταβαίνουμε στον πηγαίο κώδικα όπου μπορούμε να 

επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές.  
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Εικόνα 6. Αρχική εμφάνιση οθόνης νέου σεναρίου 

 

Παρόλο που η ακολουθία των εντολών είναι μια απλή διαδικασία στην 

πραγματικότητα η δημιουργία ενός σεναρίου απαιτεί αρκετή προσπάθεια, η οποία 

όμως διευκολύνεται με τη χρήση του Greenfoot. Τα βήματα της δημιουργίας ενός 

σεναρίου είναι (Henriksen, 2004): 

 Υλοποίηση του framework 

 Επινόηση και υλοποίηση του σεναρίου                                          

 Επινόηση και υλοποίηση της άσκησης του σεναρίου 

 Επίλυση της άσκησης 

 

                                        
Εικόνα 7. Δραστηριότητες με τον παραδοσιακό          Εικόνα 8. Δραστηριότητες με το Greenfoot 
μικρόκοσμο  
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 Κατά τη χρήση παραδοσιακών μικρόκοσμων (Εικόνα 7) ο καθηγητής θα 

πρέπει να γράψει κώδικα ο ίδιος τόσο για το framework όσο και για τις ασκήσεις 

ενός σεναρίου. Δεδομένου ότι η δημιουργία του framework και του σεναρίου 

συνδέονται στενά, η δημιουργία του σεναρίου πλέον απαιτεί υπερπροσπάθεια, διότι 

ένα νέο framework  πρέπει να δημιουργηθεί ταυτόχρονα. Αποτέλεσμα αυτού είναι 

ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος μόνο ένα σενάριο χρησιμοποιείται. Η χρήση 

πολλών σεναρίων στο μάθημα προϋποθέτει την εκμάθηση διαφόρων framework για 

τα διάφορα σενάρια.  

 Στο Greenfoot η κατασκευή σεναρίου και framework είναι αποκομμένες 

μεταξύ τους (Εικόνα 8). Συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο για τον διδάσκοντα να 

δημιουργήσει σενάριο που στοχεύει στο κοινό που παρακολουθεί. Η μείωση της 

πολυπλοκότητας οδηγεί και στη δημιουργία σεναρίων διαφόρων ειδών. Η κοινή 

χρήση ενός framework για τα διάφορα σενάρια, καθιστά ικανή τη χρήση πολλών 

σεναρίων σε ένα μάθημα χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση. Με το Greenfoot ο καθηγητής 

έχει πλέον περισσότερη ελευθερία, αφού έχει ήδη ένα framework κατάλληλο για ένα 

μεγάλο αριθμό σεναρίων. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι περιορίζεται η αναγκαία 

συμμετοχή του διδάσκοντα στην ανάπτυξη του framework και καθιστά ευέλικτο το 

Greenfoot.  

Όσον αφορά τις ασκήσεις πραγματοποιούνται για ένα ορισμένο σενάριο. Η 

άσκηση ενδέχεται να είναι εξολοκλήρου γραπτή περιγραφή ορισμένων ενεργειών 

που θα πρέπει να δοκιμάσει ο μαθητής στο σενάριο προκειμένου να το γνωρίσει.  

Μπορεί όμως να είναι μία άσκηση που προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα στο 

σενάριο όπως για παράδειγμα να δώσει μία επιπλέον συμπεριφορά σε ένα 

αντικείμενο του σεναρίου ή να βελτιώσει μία ελαττωματική.  

  

1.9.4 Tο framework  

Το framework από την πλευρά των χρηστών αποτελείται από δύο κλάσεις. Οι 

υπόλοιπες κλάσεις εμπερικλείονται στο εσωτερικό του Greenfoot. Ο λόγος που είναι 

απαραίτητες ορισμένες κλάσεις framework είναι το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν αντικείμενα με οπτική απεικόνιση στα οποία έχει 

πρόσβαση το περιβάλλον Greenfoot.  Για την υλοποίηση αυτού το Greenfoot 
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παρέχει την υπερκλάση (super class) GreenfootObject. Επίσης διαθέσιμη είναι η 

κλάση GreenfootWorld που αποτελεί την απεικόνιση δύο διαστάσεων του κόσμου 

όπου παρουσιάζονται τα GreenfootObject τύπου αντικείμενα. Οι δύο αυτές κλάσεις 

του framework ανήκουν στο πακέτο με όνομα greenfoot.  

 

1.9.4.1 H κλάση GreenfootObject 

 Η κλάση GreenfootObject είναι η υπερκλάση για όλα τα αντικείμενα που 

απαιτούν οπτική αναπαράσταση. Η σημαντικότερη ευθύνη της κλάσης αυτής είναι 

να παρέχει γραφική απεικόνιση ενός αντικειμένου και μία τοποθεσία για αυτό. Για 

το λόγο αυτό διαθέτει τη μέθοδο getImage() και τις μεθόδους getX(), getY() για να 

λαμβάνει την θέση του αντικειμένου στον δυσδιάστατο κόσμο. Για να θέσει μία 

εικόνα σε ένα αντικείμενο χρησιμοποιείται η κλάση setImage() που μπορεί να δεχθεί 

σαν παραμέτρους όνομα αρχείου ή ένα java.swing.ImageIcon αντικείμενο. Με τη 

μέθοδο setLocation() μπορούμε να θέσουμε την θέση του αντικειμένου. Είναι επίσης 

δυνατόν να περιστρέψουμε την εικόνα ενός GreenfootObject με τη μέθοδο 

setRotation(double rotation), η οποία ενεργεί περιστροφή σε μοίρες ως προς το 

κέντρο του αντικειμένου. Επιπλέον υπάρχει η μέθοδος act() ώστε να μπορεί να 

συμμετέχει το αντικείμενο στην προσομοίωση ενός σεναρίου.  

 Προκειμένου να παραμείνει το framework ευέλικτο απαιτείται ένας επιπλέον 

τρόπος για σχεδίαση στοιχείου όπως για παράδειγμα στο σενάριο turtle graphics 

όπου χρειάζεται να ζωγραφίσει το αντικείμενο-χελώνα στο φόντο. Η μέθοδος 

getCanvas() υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτή, αφού επιστρέφει έναν καμβά πάνω 

στον οποίο μπορούν να σχεδιαστούν διάφορα σχέδια. Βέβαια μετά από κάθε 

ενέργεια ζωγραφικής απαιτείται ανανέωση του κόσμου, γεγονός που επιτυγχάνεται 

με τη μέθοδο update(). Ο καμβάς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση 

κειμένου μέσα στον κόσμο.  

 Για ένα GreenfootObject που θα «τρέξει» σε ένα βρόχο μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τη μέθοδο delay, η οποία θα καθυστερήσει την εκτέλεση για μία 

χρονική στιγμή. Έτσι δίνεται η αίσθηση του χρόνου. Ακόμα μπορούμε να 

γνωρίζουμε τον κόσμο στον οποίο ανήκει το GreenfootObject χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο getWorld(), στοιχείο που είναι χρήσιμο για την προσθήκη νέων αντικειμένων 

στον κόσμο.  
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1.9.4.2 H κλάση GreenfootWorld 

 Η κλάση GreenfootWorld είναι μία αναπαράσταση ενός μοντέλου κόσμου 

δύο διαστάσεων. Ένας από τους λόγους που είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη κλάση 

είναι ότι η δυνατότητα δημιουργίας υποκλάσεων αυτής και σχεδιασμού ενός κόσμου 

προσαρμοσμένου στα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Οι δύο πιο σημαντικές 

μέθοδοι που συνδέονται με το GreenfootObject είναι οι addObject και 

removeObject. Είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για να κατοικηθεί ο κόσμος από 

αντικείμενα ή για να απαλλαγεί από αυτά. Επιπρόσθετα μπορούμε να επέμβουμε 

στην εμφάνιση του κόσμου ως εξής: μπορούμε να 

ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση πλέγματος, να τροποποιήσουμε 

το χρώμα του πλέγματος , το χρώμα και την εικόνα του φόντου, το μέγεθος του 

κόσμου και των κελιών από τα οποία συντελείται. Ακόμα είναι δυνατό να λάβουμε 

μία λίστα με όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στον κόσμο.  

 

1.9.5 Ταυτόχρονος προγραμματισμός  

 Υπάρχει δυνατότητα σε ένα σενάριο να έχουμε αντικείμενα στον κόσμο τα 

οποία να μπορούν να κινηθούν ταυτόχρονα όπως για παράδειγμα στο σενάριο Karel 

the Robot μπορεί να έχουμε ορισμένα ρομπότ. Το Greenfoot χρησιμοποιεί τη μέθοδο 

του ακριβούς ελέγχου μέσω ενός βρόχου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος των νημάτων (threads) αλλά θα ήταν δύσκολο να ελέγξουμε τη σειρά με την 

οποία θα ενεργήσουν τα αντικείμενα και η τυχαία σειρά των αντικειμένων θα 

προκαλούσε σύγχυση. Στην επιλεγμένη μέθοδο του Greenfoot χρησιμοποιείται ένα 

while-loop που εκτελείται σε κάθε ένα GreenfootObject κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης όπου εκτελείται η εκάστοτε μέθοδος act(). Για να δώσει την αίσθηση 

του χρόνου χρησιμοποιείται η μέθοδος delay() κάθε φορά που εκτελεί οποιαδήποτε 

ενέργεια το αντικείμενο. Συνέπεια αυτού είναι η ταυτόχρονη συμπεριφορά των 

αντικειμένων πλέον να μετατρέπεται σε σειριακή. Φυσικά ανάλογα με το σενάριο 

και το framework  η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ωφέλιμη ή και 

περιοριστική.  
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1.9.6 Επιλογή παιχνιδιού ως σενάριο  

Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση η έρευνα για τη χρήση 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών έχει ενταθεί καθώς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη 

δυναμική να παρακινούν τους χρήστες να ασχολούνται με αυτά αφιερώνοντας πολύ 

μεγάλο μέρος του χρόνου τους. Σύμφωνα με μελέτες (Malone, 1981), (Μαραγκός & 

Γρηγοριάδου, 2002) τα παιχνίδια γοητεύουν τους μαθητές και τους παρακινούν να 

ασχοληθούν με αυτά. Προσφέρουν εξωγενή αλλά και εσωτερικά κίνητρα όπως είναι 

τα αισθήματα του ελέγχου, της περιέργειας και της φαντασίας. Με βάση τα 

εσωτερικά κίνητρα οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς να απαιτούν 

οποιαδήποτε ανταμοιβή. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της εσωτερικής 

παρακίνησης του μαθητή είναι η πεποίθησή του ότι απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας 

αποτελεί η προσπάθεια. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά προτείνεται 

τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως ένα μέσο εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων που να υποστηρίζουν νέους τύπους μάθησης. Το μοντέλο που 

βασίζεται στην παραδοσιακή διδασκαλία είναι μία μη αποδοτική μέθοδος και δεν 

μπορεί να εξασφαλίσει τα  ζητούμενα αποτελέσματα στη μάθηση. Έχοντας υπόψη 

τις θετικές επιδράσεις των παιχνιδιών, οι καθηγητές χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια 

μαθήματος προγράμματα παιχνιδιών ως παραδείγματα, προτείνουν εργασίες  στους 

μαθητές που βασίζονται σε παιχνίδια  ή δημιουργούν δικά τους σενάρια παιχνιδιών 

για την εκμάθηση εννοιών στην τάξη. Έτσι και το Greenfoot ως εκπαιδευτικό 

περιβάλλον χρησιμοποιεί απλά παιχνίδια ως έτοιμα παραδείγματα που μπορούν με 

τη συμβολή του καθηγητή και των μαθητών να αναπτυχθούν περισσότερο ή να 

αποτελέσουν βάση για τη δημιουργία πιο σύνθετων παιχνιδιών. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί η διαπίστωση ότι οι περισσότεροι χρήστες του Greenfoot 

προτίμησαν να υλοποιήσουν ως σενάριο ένα γνώριμο σε αυτούς παιχνίδι, γεγονός 

επιβεβαιώνει τα όσα προαναφέρθηκαν (Μαραγκός & Γρηγοριάδου 2002).  
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1.9.6.1 Παράδειγμα σεναρίου  

Στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποιώντας το Greenfoot αναπτύξαμε το 

δικό μας σενάριο. Βασιζόμενοι στο σενάριο Robots επιλέξαμε να δημιουργήσουμε 

το γνωστό παιχνίδι Snake (Εικόνα 9). Αρχικά εμφανίζεται η περιοχή μέσα στην 

οποία μπορεί να κινηθεί το Snake (SnakeWorld). Ο χρήστης θα πρέπει να 

δημιουργήσει ένα αντικείμενο τύπου Snake, ορισμένα αντικείμενα τύπου Food σε 

διάφορα σημεία και να εκκινήσει την εκτέλεση του προγράμματος. Κάθε φορά που 

το Snake τρώει ένα αντικείμενο Food, αυξάνεται το μέγεθος της ουράς του και το 

score κατά 1 βαθμό. Σε περίπτωση που το Snake έρθει σε επαφή με κάποιο μέρος 

του σώματός του ή με τα όρια του SnakeWorld, το παιχνίδι τερματίζεται.  

Όσον αφορά τις κλάσεις του σεναρίου αρχικά δημιουργήσαμε την κλάση 

SnakeWorld μέσα στον οποίο έχει τη δυνατότητα να κινείται το Snake. Τα 

αντικείμενα τύπου SolidWall χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση του κόσμου του 

Snake. Έπειτα δημιουργήσαμε την κλάση Snake,  η οποία περιλαμβάνει και το πιο 

σύνθετο μέρος του κώδικα. Στην κλάση αυτή ελέγχουμε μέσω της canMove() αν 

υπάρχει δυνατότητα να κινηθεί το Snake, ενώ με την μέθοδο move() το μετακινούμε. 

Για να ορίσουμε την κατεύθυνση κίνησης του Snake χρησιμοποιούμε τη 

setDirection. Σε κάθε βήμα της εκτέλεσης εξετάζουμε αν υπάρχει αντικείμενο Food 

στη θέση που βρίσκεται το Snake.  

Αν ισχύει η περίπτωση αυτή, τότε το Snake τρώει το αντικείμενο τύπου 

Food. Στο επόμενο βήμα το αντικείμενο Food θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον 

SnakeWorld και το μέγεθος του Snake θα μεγαλώσει με την εμφάνιση ενός 

αντικειμένου τύπου Body. Τα αντικείμενα Body θα πρέπει να ακολουθούν την 

κεφαλή σε κάθε κίνηση του Snake, διαδικασία ιδιαιτέρως πολύπλοκη που 

υλοποιείται στο εσωτερικό της move(). Επιπλέον στο κάτω μέρος του SnakeWorld 

εμφανίζουμε το Score χρησιμοποιώντας την κλάση Counter, ενώ κατά τη λήξη του 

παιχνιδιού εμφανίζεται μέσω της κλάσης ScoreBoard μήνυμα “Game over” 

συνοδευόμενο από το σκορ που έχει επιτύχει ο χρήστης. 
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Εικόνα 9. Snake scenario 

 

1.9.7 Δραστηριότητες μαθητών  

Οι εργασίες που μπορεί ένα μαθητής να διενεργήσει σαν εξάσκηση ενός 

σεναρίου στο Greenfoot είναι να εκτελέσει αρχικά το σενάριο για να λάβει μία 

γενική εικόνα για αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αντικείμενο και να το 

τοποθετήσει με διαδραστικό τρόπο σε όποιο σημείο του κόσμου επιθυμεί. Επιπλέον 

έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί με διαδραστικό τρόπο για τις δυνατές 

συμπεριφορές του αντικειμένου, τις συμπεριφορές που έχει κληρονομήσει από άλλες 

κλάσεις και να τις εκτελέσει. Ακόμα ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει 

επιθεώρηση (ispect) των πεδίων του αντικειμένου, να μεταβεί στο παράθυρο του 

πηγαίου κώδικα και να τον τροποποιήσει. Λόγω της σχεδίασης του Greenfoot ο 

χρήστης γρήγορα μπορεί να καλέσει τον συντάκτη εντολών (editor), να 

μεταγλωττίσει το σενάριο (compile) και να παρακολουθήσει βήμα βήμα την 

εκτέλεση του εύκολα, γρήγορα και από τον ίδιο χώρο. Παρακάτω αναφερόμαστε πιο 

αναλυτικά στις δραστηριότητες που έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ο μαθητής 

(Kölling & Henriksen, 2004) 
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 Παρατήρηση-παρακολούθηση: η πρώτη επαφή των μαθητών με το 

Greenfoot συνήθως γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος και με την προτροπή του 

διδάσκοντα. Οι μαθητές απλά ανοίγουν το σενάριο που τους προτείνεται. Καλό είναι 

με την έναρξη του σεναρίου να υπάρχει δημιουργημένο ένα ή περισσότερα 

αντικείμενα ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον του μαθητή, να παρατηρήσει τα 

αντικείμενα που θα πρωτοδεί και να πειραματιστεί με αυτά. Αν λάβουμε ως 

παράδειγμα το σενάριο Robot (Εικόνα 10) όπου έχουμε ρομπότ τύπου Harverster και 

ορισμένα αντικείμενα τύπου Beeper, ο μαθητής μπορεί πατώντας το κουμπί Run να 

ζητήσει εκκίνηση του σεναρίου και να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά των 

αντικειμένων. Θα παρατηρήσει πως μπορεί να κινηθεί το ρομπότ και να συλλέξει τα 

αντικείμενα Beepers. Πατώντας το κουμπί  Run αρχίζει η εκτέλεση του 

προγράμματος γεγονός που σημαίνει ότι οι μέθοδοι act όλων των αντικειμένων 

καλούνται κατ’ επανάληψη. Ενώ πατώντας το κουμπί Act εκτελείται η μέθοδος act 

όλων των αντικειμένων μία μόνο φορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς των αντικειμένων κατά βήμα.  

 Άμεση αλληλεπίδραση με συγκεκριμένα αντικείμενα: μία άλλη 

δυνατότητα είναι η απευθείας  αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα του κόσμου. 

Μπορούμε να προκαλέσουμε μία μέθοδο σε ένα αντικείμενο και να 

παρακολουθήσουμε τις αλλαγές στην κατάστασή του αμέσως. Στην Εικόνα 10 (από 

το παράδειγμα Robot) αρχικά επιλέγεται η μέθοδος turnLeft() του ρομπότ από το 

βοηθητικό αναδυόμενο μενού και έπειτα ακολουθεί η εμφάνιση της κατάστασης του 

ρομπότ μετά το κάλεσμα της μεθόδου.  

 Στιγμιότυπα κλάσεων: η δημιουργία αντικειμένων υποστηρίζεται άμεσα 

από το γραφικό περιβάλλον του Greenfoot. Για να δημιουργήσει ο χρήστης ένα 

αντικείμενο ρομπότ για παράδειγμα απλά χρησιμοποιεί το αναδυόμενο με δεξί κλικ 

μενού της κλάσης Robot και ορίζει ο ίδιος σε ποια θέση ακριβώς στον κόσμο θα 

ενταχθεί το αντικείμενο (Εικόνα 11).  
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Εικόνα 10. Κάλεσμα διαδραστικής μεθόδου (αριστερά) με άμεση οπτική ανάδραση (δεξιά) 

 
 

Επιθεώρηση: η προβολή των αντικειμένων στον κόσμο δεν εμφανίζουν 

εντελώς την κατάστασή τους. Για παράδειγμα μπορεί να μην είναι δυνατόν να δει ο 

χρήστης πόσα σε αριθμό αντικείμενα Beeper μεταφέρει ένα ρομπότ. Τα αντικείμενα 

είναι εύκολο να επιθεωρηθούν μέσω του βοηθητικού μενού (Εικόνα 11) και να 

γίνουν γνωστές οι ακριβείς τιμές των πεδίων τους (Εικόνα 12).  

 
 

 
Εικόνα 11. Διαδραστική δημιουργία νέου αντικειμένου 

 
Τροποποίηση συμπεριφοράς: μέχρι αυτό το σημείο είδαμε πώς μπορούν οι 

μαθητές να πειραματιστούν και να παρατηρήσουν τα αντικείμενα χωρίς να 

γνωρίζουν πηγαίο κώδικα. Το επόμενο βήμα είναι να τροποποιήσουν ορισμένες από 

τις κλάσεις που υλοποίησε ο καθηγητής έτσι ώστε να δουν πώς έχουν οριστεί 

προγραμματιστικά οι μέθοδοι. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 

συντάκτη εντολών κάνοντας απλά διπλό κλικ στο εικονίδιο της κλάσης. Η σύνταξη 

εντολών, η μεταγλώττιση και η αναφορά σφαλμάτων είναι ενσωματωμένα στο 
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περιβάλλον επιτρέποντας τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ συγγραφή κώδικα και 

εκτέλεση. Τέλος οι χρήστες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν και τις δικές τους 

υποκλάσεις με τη βοήθεια του δεξί κλικ στην υπερκλάση. 

 
Εικόνα 12. Επιθεώρηση (ispect) ενός Robot αντικειμένου 

 

1.9.8 Υποστήριξη για μαθητές και καθηγητές 

 Το σύστημα Greenfoot δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να πειραματιστούν 

με σενάρια πλούσια σε γραφικά στοιχεία που έχουν αποδειχθεί δημοφιλή σε άλλα 

συστήματα καθώς και να αλληλεπιδράσουν με αυτά. Η δυνατότητα εύκολης 

αλληλεπίδρασης σε συνδυασμό με τα εργαλεία για πειραματισμό που παρέχει το 

Greenfoot καθιστά βέβαιη την ενασχόληση των μαθητών με το σύστημα αυτό αλλά 

και την κατανόηση των θεμάτων προγραμματισμού.  

Το περιβάλλον Greenfoot έχει την ικανότητα να παρουσιάζει με οπτικό 

τρόπο και άμεσα τις αλλαγές κατάστασης και της συμπεριφοράς των αντικειμένων 

ενός σεναρίου. Παράλληλα παρέχεται και η εκτέλεση των μεθόδων ενός 

αντικειμένου. Ο μαθητής μπορεί να παρατηρήσει βήμα βήμα την επόμενη κίνηση 

του αντικειμένου και την πιθανή αλληλεπίδρασή του με άλλο αντικείμενο στον 

κόσμο του Greenfoot. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει μία ορισμένη συμπεριφορά 

αντικειμένου καλώντας άμεσα την αντίστοιχη μέθοδο που την προκαλεί. Έχει όμως 

και τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον τρόπο λειτουργίας κάθε αντικειμένου 

επεμβαίνοντας στον πηγαίο κώδικα πολύ εύκολα. Ακόμα και στο επίπεδο κώδικα 

υπάρχει υποστήριξη στους μαθητές από το Greenfoot αφού παρέχει ενσωματωμένο 
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συντάκτη εντολών (editor), ενσωματωμένο μεταγλωττιστή και δυνατότητα 

αποσφαλμάτωσης του πηγαίου κώδικα. 

Η υποστήριξη του Greenfoot θα πρέπει να παρέχεται όμως και στην άλλη 

πλευρά, στους καθηγητές. Οι διδάσκοντες θα μπορούσαν να υλοποιήσουν 

εξολοκλήρου το framework από μόνοι τους δίνοντας τους με αυτόν τον τρόπο την 

ευελιξία δημιουργίας σεναρίων της προτίμησής τους. Στην πραγματικότητα όμως 

αυτό δεν είναι καθόλου πρακτικό, διότι ο φόρτος εργασίας για τη δημιουργία και 

συντήρηση του framework είναι πολύ υψηλός για έναν μέσο καθηγητή. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έτοιμο framework όπως τα Karel, Turtle 

Graphics, Marine Biology Case Study όπου όμως υπάρχει το μειονέκτημα ότι δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα σενάρια παρά μόνο συγκεκριμένα.  

Τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά υπάρχουν framework που χρησιμοποιούν 

μικρόκοσμους. Τα framework αυτά δημιουργούνται και συντηρούνται από ένα 

ορισμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης των 

σεναρίων για τους δεδομένους μικρόκοσμους. Η δημιουργία ασκήσεων τότε και η 

κοινή τους χρήση μεταξύ των καθηγητών είναι εύκολη. Αποτέλεσμα αυτής της 

περίπτωσης είναι ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός σεναρίων για αυτούς τους 

συγκεκριμένους μικρόκοσμους.  

 

 
Εικόνα 13. Ρόλοι των ανθρώπων που εμπλέκονται στη δημιουργία και στη χρήση των 

παραδοσιακών μικρόκοσμων (αριστερά) και των Greenfoot (δεξιά) 
 

 Το Greenfoot όμως απομονώνει την δημιουργία του framework από τη 

συγγραφή του σεναρίου (Εικόνα 13). Από τη στιγμή που είναι διαθέσιμο το 
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framework του Greenfoot, η δυσκολία και οι απαιτήσεις χρόνου για τη συγγραφή 

ενός σεναρίου καθίσταται ελέγξιμα για τους περισσότερους διδάσκοντες. Εργασίες 

όπως το Robot world είναι εύκολο να δημιουργηθούν, από τη στιγμή που όλη η 

λογική της εκτέλεσης παρέχεται άμεσα από το περιβάλλον. Επιπλέον χρήσιμα 

εργαλεία όπως συντάκτης εντολών (editor), ενσωματωμένος μεταγλωττιστής, 

αποσφαλματωτής (debugger) και δημιουργός τεκμηρίωσης (documentation 

generator) παρέχονται μέσω μίας απλής και εύκολης διεπαφής χρήσης. Το Greenfoot 

δεν είναι ένας μικρόκοσμος απλά, αλλά ένα meta framework για μικρόκοσμους. 

Συνεπώς ο διαχωρισμός της λειτουργίας του framework από το επίπεδο του 

σεναρίου θέτει το Greenfoot ως ένα καλό εργαλείο υποστήριξης για την εκμάθηση 

του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Henriksen, 2004).  

 

1.9.9  Σύγκριση του Greenfoot με άλλα περιβάλλοντα  

Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διάφοροι εκπαιδευτικοί 

μικρόκοσμοι  και περιβάλλοντα για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Και τα 

δύο είδη εκπαίδευσης  αποδεικνύονται εύχρηστα ανάλογα με το εργαλείο που 

αναφερόμαστε. Ενσωματώνουν ή όχι δυνατότητες οπτικοποίησης και κίνησης 

(animation), συνήθως χρησιμοποιούν μια εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού 

και παρέχουν ή όχι τη δυνατότητα της δυναμικής προσομοίωσης της εκτέλεσης των 

προγραμμάτων. Οι πιο γνωστοί μικρόκοσμοι είναι οι εξής : KarelJRobot, 

JKarelRobot, Jeroo, Alice, objectKarel ενώ όσον αφορά τα εκπαιδευτικά 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι τα BlueJ (Kölling, 2001) , Greenfoot, GiniPad 

(MokaByte, 2007) , JGrasp (Auburn University, 2008) , jCreatorLE (Xinox, 2000) και 

άλλα. Τα εργαλεία και περιβάλλοντα αυτά μπορούν να συγκριθούν σύμφωνα με 

εξειδικευμένα κριτήρια που έχουν προταθεί στο (McIver, 2002). 

Στον Πίνακα 1.1 δίνεται μια συνολική συγκριτική παρουσίαση των κύριων 

εκπαιδευτικών εργαλείων και προγραμματιστικών περιβαλλόντων που 

χρησιμοποιούνται με βάση τα σημαντικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν ή όχι και 

την ωριμότητα χρήσης τους. Ως βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στη συγκριτική παρουσίαση των εργαλείων-περιβαλλόντων θεωρήθηκαν τα: 

απλότητα (simplicity) του περιβάλλοντος, δυνατότητα αλληλεπίδρασης (interaction) 

(δημιουργία αντικειμένων και κλήση μεθόδων επί αυτών), οπτικοποίηση 

 31



(visualization) των κλάσεων και των αντικειμένων, υποστήριξη της μοντελοποίησης 

(modeling), οπτικοποίηση της δομής του προγράμματος με UML ή UML-like 

διαγράμματα, οπτικοποίηση της δυναμικής εκτέλεσης του προγράμματος, 

δυνατότητα δημιουργίας skeletons κώδικα από τις γραφικές αναπαραστάσεις των 

κλάσεων, ύπαρξη γραφικού ενδιαμέσου, πλήρης υποστήριξη της γλώσσας 

προγραμματισμού Java, εύκολη μεταγλώττιση (compilation), επισήμανση της 

γραμμής κώδικα με συντακτικό λάθος, δυνατότητα αποσφαλμάτωσης (debugging). 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω αναφέρονται ως βασικές κατηγορίες 

χαρακτηριστικών οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύγκριση. 

Από τη συγκριτική παρουσίαση, προκύπτει η υπεροχή του περιβάλλοντος 

Greenfoot. Αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό προγραμματιστικό 

περιβάλλον. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι: i) η ευχρηστία του σε σχέση με άλλα 

ολοκληρωμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (IDEs), ii) η δυνατότητα να 

αντιληφθείς ότι μια εφαρμογή είναι ένα σύνολο από συνεργαζόμενες κλάσεις, iii) η 

οπτική αναπαράσταση των κλάσων και των αντικειμένων, iv) η αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευόμενου με τις κλάσεις δημιουργώντας αντικείμενα (μπορεί να “δει” τα 

αντικείμενα, να ελέγξει (inspect) τις τιμές των ιδιοχαρακτηριστικών τους (attributes), 

να αλληλεπιδράσει με αυτά καλώντας και εκτελώντας μεθόδους και να παρατηρήσει 

και ελέγξει τα αποτελέσματα της εκτέλεσής τους, v) η ευκολία στο πέρασμα από το 

οπτικό περιβάλλον στο περιβάλλον κώδικα vi) η εύκολη μεταγλώττιση vii)  η 

επισήμανση γραμμής με το συντακτικό λάθος viii) η ύπαρξη αποσφαλματωτή 

(debugger).   

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται το χαρακτηριστικό της δυναμικής 

προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων που ενσωματώνει το Greenfoot από τα 

εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Πρόκειται για τη δυνατότητα της 

βήμα προς βήμα εκτέλεσης του προγράμματος και συγχρόνως απεικόνισης του 

αποτελέσματος της εκτέλεσης στην κατάσταση του μικρόκοσμου. Επομένως 

αποτελεί ένα περιβάλλον ολοκληρωμένο για την εκμάθηση του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, αφού ενσωματώνει όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση (Πίνακας 1.1). 

Περιορισμός ωστόσο θεωρείται το γεγονός ότι η σχεδίασή του απευθύνεται 
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συγκεκριμένα σε εκπαιδευόμενους σχολικής ηλικίας ή πρωτοετείς φοιτητές και το 

ότι δεν υπάρχουν για το Greenfoot αποτελέσματα χρήσης στη διδακτική πράξη.  
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   Πίνακας 1.1. Συγκριτική παρουσίαση Προγραμματιστικών Μικρόκοσμων-Εκπαιδευτικών Προγραμματιστικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία του ΑΠ 

 
2 Πηγή: Γεωργαντάκης και συν., 2008Π

 
 

2 μα= μόνο οπτικοποίηση αντικειμένων 
  γαε = γραφικές αναπαραστάσεις εννοιών 
  αοα = αφηρημένες οπτικοποιήσεις αντικειμένων 
  δδκμ = δενδρική δομή κλάσεων – ιδιοτήτων – μεθόδων 
  αμμκ = αντικείμενα με μορφή κειμένου 
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2.4.1 Home 

 Στην αρχική σελίδα της ιστοθέσης υπάρχει μία σύντομη περιγραφή του 

Greenfoot ώστε ένας απλός επισκέπτης με μία γρήγορη ανάγνωση να γνωρίσει τα 

βασικά για το Greenfoot (Εικόνα 29). Στο αριστερό μέρος της σελίδας εμφανίζεται 

το κεντρικό μενού επιλογών με τις κύριες συνδέσεις που θα αναλύσουμε αργότερα. 

Ενώ στο δεξιό μέρος οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν συμπληρώσουν στην ειδική 

φόρμα τα στοιχεία του λογαριασμού τους, να εισέλθουν ως έγκυρα μέλη του 

Greenfoot και να κάνουν χρήση των λειτουργιών που παρέχει ο δικτυακό τόπος. Αν 

ο χρήστης είναι απλός περιηγητής μπορεί μέσω του υπερσυνδέσμου Register να 

πραγματοποιήσει εγγραφή. 



Εικόνα 29. Αρχική σελίδα του Greenfoot 
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2.4.2 Registration 

Με τη μετάβαση στην ιστοσελίδα Registration εμφανίζεται μία ειδική φόρμα 

που καλείται να συμπληρώσει ο επισκέπτης προκειμένου να γίνει ανήκει ως μέλος 

στην κοινότητα του Greenfoot (Εικόνα 30). Θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία που συνοδεύονται από * , με αγγλικούς χαρακτήρες και χωρίς 

κενά διαστήματα και να επιλέξει  το κουμπί Create account. Πριν την τελική 

ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη σωστή 

συμπλήρωση της φόρμας (που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα στο αρχείο 

κώδικα registration.php) και εφόσον δεν υπάρξουν προβλήματα δημιουργείται ο 

λογαριασμός του χρήστη. 

 

Εικόνα 30. Ιστοσελίδα εγγραφής νέου μέλους 
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2.4.3 About Site

Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας υπάρχει η υπερσύνδεση About Site, 

όπου περιγράφεται ο λόγος της δημιουργίας του δικτυακού τόπου. Αναφέρεται ότι ο 

ιστότοπος αποτέλεσε το τελικό στάδιο απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος του 

δημιουργού του ιστοχώρου  και δίνονται στοιχεία επικοινωνίας  τόσο με τον 

επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας όσο και με τον ίδιο το δημιουργό. Επιπλέον 

διατηρείται το κεντρικό μενού επιλογών ώστε να είναι δυνατή η μετάβαση από τη 

μία στην άλλη υπερσύνδεση άμεσα  (Εικόνα 31).  

 
Εικόνα 31. About Site ιστοσελίδα 

 
 

2.4.4 About Greenfoot 

Στην ιστοσελίδα About Greenfoot δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον Greenfoot, για το σκοπό δημιουργίας του, το ενδιαφέρον 

που δύναται να προκαλέσει στους αρχάριους χρήστες της java και την υποστήριξη 

που μπορεί να παρέχει στους διδάσκοντες της αντικειμενοστραφούς γλώσσας 

(Εικόνα 32). Και εδώ διατηρείται το κεντρικό μενού επιλογών. 
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Εικόνα 32. About Greenfoot ιστοσελίδα 

 

2.4.5 Screenshots 

Επιπλέον κατά την επίσκεψη στον υπερσύνδεσμο Screenshots έχουμε τη 

δυνατότητα να πάρουμε μία μικρή γεύση από τα διάφορα προγράμματα που έχουν 

δημιουργηθεί μέσω του Greenfoot. Εδώ εμφανίζονται στιγμιότυπα εικόνων της 

λειτουργίας των σεναρίων που συνοδεύονται από μία σύντομη περιγραφή (Εικόνα 

33). 

 

2.4.6 License

Ακόμα στην ιστοσελίδα License λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την 

άδεια του Greenfoot (Εικόνα 34). Τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς 

Michael Kölling  και Poul Henriksen. Τόσο το Greenfoot όσο και το κείμενο 

τεκμηρίωσης (documentation) διατίθεται δωρεάν για χρήση αλλά όχι για 

κερδοσκοπικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.  
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Εικόνα 33. Στιγμιότυπα σεναρίων 
 
 

Εικόνα 34. Άδεια Greenfoot 
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2.4.8 News

Τέλος με την επιλογή του  υπερσυνδέσμου News μεταβαίνουμε στην επίσημη 

ιστοσελίδα των νέων του Greenfoot, ώστε να ενημερωθούμε για τις τελευταίες 

εξελίξεις γύρω από το  Greenfoot. 

2.4.9 Getting Started 

Κατά την περιήγησή μας στην ιστοσελίδα Getting Started (Εικόνα 35) ο χρήστης 

θα ενημερωθεί για τα τρία βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να 

γνωρίσει και να μάθει να χρησιμοποιεί το Greenfoot. Αρχικά προτρέπει τον χρήστη 

να εγκαταστήσει απαραίτητα το λογισμικό JDΚ κάνοντας χρήση του 

υπερσυνδέσμου της Sun που του παρέχει. Έπειτα θα πρέπει ο χρήστης να κατεβάσει 

την ανάλογη με το λειτουργικό του σύστημα έκδοση του Greenfoot από τη σχετική 

σελίδα Download, να μελετήσει το online εγχειρίδιο από την υπερσύνδεση Tutorial 

ή να επικοινωνήσει  με τα μέλη του Greenfoot μέσω του Forum που θα μελετήσουμε 

στη συνέχεια.  

Εικόνα 35. Τα πρώτα βήματα για το Greenfoot μέσω της ιστοσελίδας Getting Started 
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2.4.10 Tutorial 

Το επόμενο βήμα είναι να διαβάσει το ειδικό εγχειρίδιο που διατίθεται online 

μέσω του συνδέσμου tutorial. Στη σελίδα του εγχειριδίου αρχικά εμφανίζεται ένας 

πίνακας με τις ενότητες που περιλαμβάνει, ώστε να επιλέξει και να μεταβεί άμεσα ο 

χρήστης σε όποια τον ενδιαφέρει (Εικόνα 36, Εικόνα 37). Οι πληροφορίες που 

παρέχονται εδώ αφορούν πληροφορίες γενικές για το Greenfoot, την εγκατάστασή 

του, τα βασικά για το άνοιγμα και τη χρήση ενός σεναρίου καθώς και στοιχεία 

κώδικα για τους προγραμματιστές.  

 
 

Εικόνα 36. Πίνακας περιεχομένων του online εγχειριδίου 
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Εικόνα 37. Απόσπασμα του online εγχειριδίου 
 

2.4.11 Download 

Στην ιστοσελίδα Download μπορεί ο επισκέπτης να κάνει λήψη διαφόρων 

αρχείων σχετικών με το Greenfoot (Εικόνα 38). Έχει τη δυνατότητα να  λάβει την 

πιο πρόσφατη έκδοση του Greenfoot ή και παλαιότερη και να επιλέξει σενάρια από 

ένα πλήθος διαθέσιμων σεναρίων που παρέχονται για λήψη μέσω του 

υπερσυνδέσμου Scenarios που θα μελετήσουμε αργότερα, ώστε να γνωρίσει και να 

εξοικειωθεί με το περιβάλλον του Greenfoot.  

Επίσης οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια, θα 

χρειαστούν για τα αντικείμενα τους μία γραφική απεικόνιση. Στην ιστοσελίδα Image 

Collection (Εικόνα 39) μπορούν να βρουν διάφορες εικόνες ταξινομημένες ανά 

κατηγορία. Η συλλογή διαθέτει πληθώρα διαφορετικών εικόνων, ώστε να καλύψει 

τις περισσότερες ανάγκες του σεναρίου του χρήστη τόσο για φόντο όσο και για τα 

κύρια αντικείμενα.  
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Εικόνα 38. Ιστοσελίδα για λήψη αρχείων 

 79



 
Εικόνα 39. Συλλογή φωτογραφιών για τα αντικείμενα σεναρίων 
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Ακόμα στη σελίδα Download δίνεται οι δυνατότητα να ληφθούν στον 

υπολογιστή του επισκέπτη διάφορα βίντεο που καθοδηγούν βήμα βήμα τον χρήστη 

για το πώς θα εκτελέσει βασικές λειτουργίες στο Greenfoot, όπως να δημιουργήσει 

ένα σενάριο, να θέσει ένα ορισμένο φόντο, να προκαλέσει κίνηση στα αντικείμενα, 

να κάνει χρήση του ποντικιού στο σενάριο κτλ. 

Επιπρόσθετα κάθε απλός περιηγητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει το 

εγχειρίδιο του Greenfoot μέσω της υπερσύνδεσης tutorial και να αποθηκεύσει 

επίσης στον υπολογιστή του σχετικά με το Greenfoot δημοσιευμένα άρθρα. Αλλά 

και για τους εξειδικευμένους με τον προγραμματισμό χρήστες παρέχεται το 

απαραίτητο κείμενο τεκμηρίωσης με τις βασικές κλάσεις του Greenfoot καθώς και 

το ειδικό για τους προγραμματιστές εγχειρίδιο, ώστε να είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια ή να βελτιώσουν τα ήδη υπάρχοντα. 

 

2.4.12 Scenarios 

Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του το 

περιβάλλον Greenfoot, καλό είναι να λάβει ορισμένα έτοιμα σενάρια αρχικά ώστε να 

εξοικειωθεί με το Greenfoot, να πειραματιστεί με τα σενάρια, να γνωρίσει την 

αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού προτού αποφασίσει να δημιουργήσει 

τα δικά του προγράμματα. Η ιστοσελίδα Scenarios παρέχει έναν μεγάλο αριθμό 

έτοιμων σεναρίων για λήψη και χρήση (Εικόνα 42). 

 Στην σελίδα αυτή αρχικά εμφανίζονται τα σενάρια που συμπεριλαμβάνονται στο 

λογισμικό πακέτο εγκατάστασης του Greenfoot, ενώ ακολουθούν εκείνα που έχουν 

δημιουργηθεί κατά καιρούς από διάφορες θαυμαστές του Greenfoot. Για κάθε 

σενάριο δίνεται αρχικά μία χαρακτηριστική εικόνα, το όνομα του δημιουργού καθώς 

και οι απαραίτητοι σύνδεσμοι για τη λήψη στιγμιοτύπου της λειτουργίας του 

σεναρίου άλλα και για τη λήψη του αρχείου με τον πηγαίο κώδικα, ώστε να 

πειραματιστεί ο χρήστης (Εικόνα 40). Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του 

σεναρίου, η γενική κατηγορία όπου κατατάσσεται, η ημερομηνία δημοσιοποίησής 

του καθώς και οι πιθανές ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο 

σενάριο διαθέσιμες προς λήψη. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ταξινόμηση 

των σεναρίων κατά όνομα σεναρίου, όνομα δημιουργού, κατηγορία ή ημερομηνία 

επιλέγοντας το όνομα της αντίστοιχης στήλης. 
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Εικόνα 40. Στοιχεία ενός σεναρίου της ιστοσελίδας Scenarios 

 

Επιπρόσθετα μπορεί ο επισκέπτης να αναζητήσει ένα σενάριο ή μία άσκηση 

σεναρίου μέσω της ειδική φόρμας που παρέχεται στη σελίδα Scenarios (Εικόνα 41). 

Ο χρήστης απλά εισάγει τη λέξη κλειδί στο ειδικό πεδίο και επιλέγει ως προς ποιο 

πεδίο θα γίνει η αναζήτηση (όνομα δημιουργού, όνομα σεναρίου, κατηγορία ή όνομα 

άσκησης). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με διάταξη ίδια με αυτήν που 

παρουσιάζονται τα διαθέσιμα σενάρια και με ταξινόμηση ως προς το όνομα των 

σεναρίων. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει το είδος της ταξινόμησης ή να 

πραγματοποιήσει μία νέα αναζήτηση. 

 

 
Εικόνα 41. Φόρμα αναζήτησης σεναρίων, ασκήσεων της ιστοσελίδας Scenarios 
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Εικόνα 42. Απόσπασμα της ιστοσελίδας με τα  διαθέσιμα προς λήψη σενάρια και ασκήσεις 
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 Ακόμα σε περίπτωση που ο επισκέπτης ανήκει στα εγγεγραμμένα μέλη της 

κοινότητας Greenfoot, τότε έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στην ιστοσελίδα των 

σεναρίων τα δικά του σενάρια και ασκήσεις, να τα επεξεργαστεί ή και να τα 

διαγράψει (Εικόνα 43).  
 

 
Εικόνα 43. Υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας Scenarios για προσθήκη,  επεξεργασία 

 και διαγραφή σεναρίων και ασκήσεων  
 

2.4.13 Upload scenario 

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα Upload scenario, 

ώστε να εισάγει το δικό του σενάριο (Εικόνα 44). Εκεί συμπληρώνει την κατάλληλη 

φόρμα με τα στοιχεία του σεναρίου του. Θα πρέπει να δώσει ένα όνομα στο σενάριο 

του, να επιλέξει μία χαρακτηριστική εικόνα για αυτό, μία εικόνα στιγμιότυπο της 

λειτουργίας του σεναρίου, καθώς και το αρχείο με τον κώδικα δημιουργίας του. 

Ακόμα καλείται να δώσει ένα κείμενο περιγραφής του σεναρίου και να το κατατάξει 

σε μία από τις υπάρχουσες γενικές κατηγορίες ή σε μία νέα που θα δημιουργήσει ο 

ίδιος ο χρήστης. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσθήκης σεναρίου 

ελέγχονται τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης. Συγκεκριμένα κάθε αρχείο μπορεί 

να έχει μέγιστο μέγεθος 2ΜΒ, ενώ τα αρχεία εικόνων επιτρέπεται να έχουν μία από 

τις καταλήξεις .gif, .ico, .jpe, .jpeg, .jpg, .jps, .png, .bmp, .tif. Επίσης στα ονόματα 

των αρχείων, του σεναρίου, της κατηγορίας δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα και 

ελέγχεται αν οι ονομασίες αρχείων και σεναρίου που έχουν επιλεγεί από τον χρήστη 

χρησιμοποιούνται ήδη. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα για 

διόρθωση των στοιχείων. 
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Εικόνα 44. Φόρμα συμπλήρωσης για προσθήκη νέου σεναρίου 

 

2.4.14 Edit scenario 

Ο εκάστοτε δημιουργός σεναρίων είναι απαραίτητο να έχει τη δυνατότητα να τα 

τροποποιήσει είτε για να επιβάλλει διορθώσεις λαθών απροσεξίας είτε βελτιώσεις. 

Έτσι στη σελίδα Edit scenario, ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα διάφορα 

σενάριά του (Εικόνα 45). Αρχική εμφανίζονται μόνο τα ονόματα των σεναρίων σε 

μορφή λίστας και στη συνέχεια κάθε σενάριο αναλυτικά στον δικό του πίνακα. 

Επιλέγοντας το όνομα του σεναρίου από τη λίστα μεταβαίνουμε απευθείας στον 

πίνακα του επιλεγμένου σεναρίου, ώστε να μην το αναζητά ο χρήστης στη σελίδα. 
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Εικόνα 45. Απόσπασμα της ιστοσελίδας επεξεργασίας σεναρίων 

 

Να σημειώσουμε ότι κάθε πίνακας εμφανίζει τα δεδομένα του εκάστοτε 

σεναρίου αλλά απενεργοποιημένα. Ο λόγος είναι η αποφυγή τυχαίων αλλαγών στα 

στοιχεία. Επομένως ο χρήστης εντοπίζει το σενάριο που θέλει να επεξεργαστεί και 

επιλέγει το υπερσύνδεσμο Edit this scenario. Πλέον τα στοιχεία του συγκεκριμένου 

σεναρίου είναι ενεργοποιημένα και διαθέσιμα για μεταβολή ενώ οι υπόλοιποι 

πίνακες παραμένουν απενεργοποιημένοι. Οποιοδήποτε από τα στοιχεία του σεναρίου 

μπορούν να μεταβληθούν ή και όλα. Αφού πραγματοποιήσει ο χρήστης τις αλλαγές 

που επιθυμεί, επιλέγει το κουμπί Upload και διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι 

παρόμοιοι με αυτούς που αναφέραμε στη σελίδα Upload scenario. Εφόσον οι 
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τροποποιήσεις είναι αποδεκτές, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα για την επιτυχημένη 

τροποποίηση του σεναρίου. 

2.4.15 Delete scenario 

Διαθέσιμη είναι επίσης η δυνατότητα διαγραφής σεναρίων. Μόνο ο 

δημιουργός του σεναρίου έχει το δικαίωμα αυτό. Στη σελίδα Delete scenario 

εμφανίζονται αρχικά τα διάφορα σενάρια μόνο ονομαστικά (Εικόνα 46). 

Επιλέγοντας ένα από αυτά μεταφέρεται άμεσα στα στοιχεία του σεναρίου. Κάθε 

σενάριο εμφανίζεται σε έναν πίνακα συνοδευόμενο από μία περιγραφή, για να 

βεβαιωθεί ο χρήστης ότι πρόκειται όντως για το σενάριο που θέλει να απαλείψει. Η 

αίτηση για διαγραφή του σεναρίου πραγματοποιείται μέσω του σύνδεσμου delete 

του αντίστοιχου σεναρίου. Αμέσως εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα για να 

επιβεβαιώσει ο χρήστης τη διαγραφή του σεναρίου ή να την ακυρώσει. Μετά την 

επιβεβαίωση μήνυμα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται 

στην οθόνη του χρήστη. 

 
Εικόνα 46. Απόσπασμα ιστοσελίδας διαγραφής σεναρίων 
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2.4.16 Upload exercise 

Εκτός από την εισαγωγή νέων σεναρίων ένα εγγεγραμμένο μέλος είναι εφικτό να 

δημοσιεύσει και τις ασκήσεις που δημιούργησε βασισμένες σε ένα σενάριο. Στην 

ιστοσελίδα Upload exercise ο χρήστης συμπληρώνει την ειδική φόρμα (Εικόνα 47). 

Συγκεκριμένα επιλέγει το αρχείο της άσκησης, το σενάριο βασισμένο στο οποίο 

δημιουργήθηκε η άσκηση και δίνει ένα κείμενο περιγραφής. Όπως ενημερώνει το 

κείμενο της ιστοσελίδας όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα, το αρχείο που θα επιλέξει 

ο χρήστης πρέπει να είναι τύπου .zip, μεγέθους ως 2ΜΒ και η ονομασία του να μην 

περιέχει κενά διαστήματα. Κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και εφόσον όλα τα δεδομένα είναι 

επιτρεπτά επιτυγχάνεται η εισαγωγή της νέας άσκησης. 

 

 
Εικόνα 47. Ιστοσελίδα προσθήκης νέας άσκησης σεναρίου 
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2.4.17 Edit exercise 

Διαθέσιμη είναι επιπλέον η επεξεργασία των στοιχείων των ασκήσεων. Το μέλος 

του Greenfoot που τη δημιούργησε και μόνον αυτό έχει τη δυνατότητα να 

τροποποιήσει την άσκηση. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 48 εμφανίζονται τα 

ονόματα των σεναρίων για τα οποία έχει δημιουργήσει ασκήσεις ο χρήστης και 

ακολουθούν πίνακες, ένας για κάθε άσκηση. Στον πίνακα προβάλλονται το όνομα 

του αρχείου που είχε επιλέξει ο χρήστης καθώς και η δυνατότητα αλλαγής του. 

Επίσης δίνεται το όνομα του σεναρίου όπου ανήκει, η περιγραφή που μπορεί να 

μεταβληθεί και η ημερομηνία τροποποίησης .  

 

 
Εικόνα 48. Απόσπασμα ιστοσελίδας επεξεργασίας άσκησης σεναρίου 
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2.4.18 Delete exercise 

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα Delete exercise εμφανίζεται αρχικά μία 

λίστα των ονομάτων των σεναρίων για τα οποία υπάρχουν ασκήσεις του χρήστη 

(Εικόνα 49). Με την επιλογή ενός σεναρίου μεταβαίνει ο χρήστης στην πρώτη από 

τις ασκήσεις του επιλεγμένου σεναρίου. Η ονομασία του αρχείου κάθε άσκησης, η 

ονομασία του σεναρίου όπου ανήκει και η ημερομηνία δημοσίευσής της 

εμφανίζονται σε πίνακες, ένας για κάθε άσκηση. Με τον υπερσύνδεσμο delete 

δίνεται η δυνατότητα να διαγραφής άσκησης.  

 

 
Εικόνα 49. Απόσπασμα της σελίδας διαγραφής ασκήσεων 
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2.4.19 Forum 

Κάθε περιηγητής μπορεί να επισκεφτεί το forum του δικτυακού τόπου, να 

διαβάσει τα σχετικά με το Greenfoot νέα καθώς και τα διάφορα θέματα συζήτησης 

(Εικόνα 50). Για να μπορέσει να πάρει μέρος στις συζητήσεις ο χρήστης θα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένος. Δυνατότητα εγγραφής δίνεται τόσο από την αρχική σελίδα 

του Greenfoot όσο και από την αρχική του forum. Από τη στιγμή που έχει 

λογαριασμό ο χρήστης, μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στην κοινότητα, να θέσει 

θέματα προς συζήτηση ή να δημοσιεύσει ένα πρόβλημά του και να δεχθεί 

απαντήσεις. Επιπλέον από τον υπερσύνδεσμο User Control Panel μεταβαίνει στον 

πίνακα ελέγχου (Εικόνα 51) και μπορεί να τροποποιήσει το προφίλ του, να 

προσαρμόσει την εμφάνιση του forum, να πραγματοποιήσει ρυθμίσεις σχετικά με τα 

μηνύματα που θα δέχεται, να γίνει μέλος μιας ομάδας, να καθορίσει τα άτομα με τα 

οποία επιθυμεί να επικοινωνεί ή όχι κτλ.  

 

 

Εικόνα 50. Greenfoot forum 
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Εικόνα 51. Πίνακας ελέγχου του χρήστη στο forum 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   
 

3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Από την μελέτη του Greenfoot συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα 

περιβάλλον που μπορεί να αξιοποιηθεί στα σχολικά πλαίσια εκπαίδευσης του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, το 

Greenfoot κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή, αφού του δίνει τη 

δυνατότητα να γνωρίσει τον προγραμματισμό μέσω παιχνιδιών αλλά και να 

πειραματιστεί με δικά του δημιουργήματα. Από την άλλη, διατίθενται στους 

καθηγητές έτοιμα σενάρια για χρήση ως παραδείγματα και εξάσκηση πάνω σε αυτά, 

ενώ μέσω του διαθέσιμου framework του Greenfoot είναι εφικτή η δημιουργία νέων 

σεναρίων και ασκήσεων. Η υπεροχή του Greenfoot γίνεται φανερή από τη 

συγκριτική μελέτη με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τους 

προγραμματιστικούς μικρόκοσμους (βλ.Ενότητα1.9.9). Η ευχρηστία, η 

οπτικοποίηση, οι ιδιαίτερης σημασίας δυνατότητες άμεσης αλληλεπίδρασης με τα 

αντικείμενα και δυναμικής προσομοίωσης του Greenfoot σε συνδυασμό με τους 

ενσωματωμένους συντάκτη, μεταγλωττιστή και αποσφαλματωτή, το καθιστούν ως 

ένα πολύ αξιόλογο ολοκληρωμένο περιβάλλον για την εκμάθηση 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.  

Επιπρόσθετα ο δικτυακός τόπος είναι ένα μέσο γνωριμίας του Greenfoot με 

όλους τους περιηγητές. Οι απλοί επισκέπτες αλλά κυρίως οι υπάρχοντες και οι 

μελλοντικοί προγραμματιστές μπορούν να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον Greenfoot και να το υιοθετήσουν για τη δημιουργία προγραμμάτων 

τους. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν, 

παρέχεται από τον ιστότοπο το απαραίτητο λογισμικό πακέτο εγκατάστασης, 

λεπτομερή εγχειρίδια τόσο για τους απλούς χρήστες όσο και τους δημιουργούς, 

κείμενα τεκμηρίωσης των βασικών κλάσεων του  Greenfoot καθώς και 

καθοδηγητικά αρχεία βίντεο. Επίσης σημαντική είναι η υποστήριξη που παρέχει ο 

δικτυακός τόπος στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους απλούς 
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χρήστες, αφού διαθέτει προς λήψη διάφορα σενάρια και ασκήσεις δίνει όμως και την 

ευκαιρία στα εγγεγραμμένα μέλη να δημοσιεύσουν τα δικά τους αρχεία. Σε 

περίπτωση που εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, είναι εφικτό να το 

κοινοποιήσουν οι χρήστες στην ηλεκτρονική κοινότητα του Greenfoot και να 

λάβουν βοήθεια.  

Τέλος παρά τα διάφορα πλεονεκτήματα του Greenfoot υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσής του στο μέλλον ώστε να εξελιχθεί σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

κατάλληλο και για έμπειρους χρήστες. Συγκεκριμένα προτείνεται να βελτιωθεί ο 

τρόπος δημιουργίας φόντου ενός σεναρίου, καθώς ο υπάρχων δεν επιτρέπει την 

σύνθετη κατασκευή γραφικών. Επιπλέον αν και η οπτικοποίηση είναι από τα θετικά 

στοιχεία του Greenfoot, θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου χωρίς 

απεικόνιση. Από την προσωπική μας εμπειρία διαπιστώθηκε ακόμα ότι η ύπαρξη 

ταυτόχρονου προγραμματισμού σε ένα σενάριο, μετατρέπεται σε περίπλοκη 

διαδικασία στο Greenfoot σε σύγκριση με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

προγραμματισμού, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εν κατακλείδι η 

προσπάθεια για έναν αναβαθμισμένο συντάκτη και αποσφαλματωτή θα ενισχύσει 

σημαντικά την εξέλιξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Greenfoot. 
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