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Το παιχνίδι κωδικοποίησης είναι ένα δοκιμασμένο εκπαιδευτικό 
βοήθημα, σχεδιασμένο να βοηθήσει τα μικρότερα παιδιά να 
σκέφτονται καλύτερα και δημιουργικά, διεγείροντας την περιέργειά 
τους. Η κωδικοποίηση φέρνει το παιδί πιο κοντά στον κόσμο 
του προγραμματισμού υπολογιστών, αλλά ο στόχος δεν είναι να 
εκπαιδεύσει μια γενιά μελλοντικών προγραμματιστών, αλλά να 
εκπαιδεύσει τα παιδιά από μικρή ηλικία στην υπολογιστική σκέψη, 
η οποία είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ακόμη και 
πολύπλοκων, εφαρμόζοντας λογική, συλλογιστική βήμα προς βήμα 
σχετικά με την καλύτερη στρατηγική για να φτάσει στη λύση.

Η εκπαίδευση πρέπει να προσανατολίζεται, από νεαρή ηλικία, 
στην ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης ασυνήθιστων 
καταστάσεων και επίλυσης αναδυόμενων προβλημάτων. 
Η μάθηση γίνεται ένα μέσο με το οποίο το παιδί δέχεται 
πληροφορίες, αναλύει πολύπλοκα περιβάλλοντα, κάνει 
επιλογές και γνωρίζει να κατευθύνει σωστά τις προσπάθειές του. 
«Η μάθηση για τη μάθηση» είναι η απαραίτητη ικανότητα 
που επιτρέπει την ανανέωση της αντιμετώπισης και των γνώσεων 
όταν χρειάζεται. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν να 
γνωρίζουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματά τους και να κρίνουν πρόσωπα και πράγματα.

Εισαγωγή
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Το παιχνίδι του κώδικα είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι STEM. S.T.E.M. είναι τα αρχικά 
των επιστημών (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) που καθιερώθηκαν 
από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα παιχνίδια STEM 
βοηθούν τα παιδιά να προσεγγίσουν αυτούς τους κλάδους, χάρη στη λειτουργικότητα 
και την εύκολή τους κατανόηση. Επίσης τα  βοηθούν  να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, 
κάνοντας τη μάθηση μια δημιουργική και συναρπαστική στιγμή. Αποτελούν τον τέλειο 
συνδυασμό μάθησης και διασκέδασης.

Τα παιχνίδια STEM
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Όταν μιλάμε για την κωδικοποίηση για ένα μικρό παιδί δεν εννοούμε την τυπική γραφή 
της γλώσσας του υπολογιστή, αλλά μια ευρεία έννοια, την εκπαίδευση με τη χρήση των 
πνευματικών του εργαλείων για να προχωρήσει στην επίλυση ενός προβλήματος με μια 
αποδοτική σειρά ενεργειών-οδηγιών. Μιλάμε για υπολογιστική σκέψη, που ορίζεται 
από τον Jeannette Wing ως τέταρτη βασική δεξιότητα μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή 
και τον υπολογισμό. Με την κωδικοποίηση, τα παιδιά αναπτύσσουν υπολογιστική 
σκέψη, δηλαδή, την αντιμετώπιση περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκων προβλημάτων. 
Δεν μαθαίνουν απλώς να προγραμματίζουν αλλά να σχεδιάζουν την εκμάθησή τους.

«Αυτά τα παιδιά είναι η πρώτη γενιά  που 
γεννήθηκε και μεγαλώνει σε έναν ψηφιακό 
κόσμο, π.χ. θα πρέπει να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για το 
μέλλον τους, αλλά συχνά αφήνονται μόνα 
να ασχολούνται με τις παρενέργειες και τις 
αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογίας». 

Yuhyun Park

Κωδικοποίηση και υπολογιστική σκέψη
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Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 8 ετών: μια ευρεία ηλικιακή 
ομάδα που αγκαλιάζει τόσο την παιδική ηλικία όσο και τα πρώτα χρόνια του σχολείου. 
Μια περίοδος ανάπτυξης, ερωτήσεων και ανακαλύψεων κατά την οποία το παιδί αρχίζει 
να επιλέγει και να αποκτά αυτονομία και ανεξαρτησία.

Το παιχνίδι του κώδικα
Σε ποιον απευθύνεται το παιχνίδι
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Συνιστάται να προετοιμάσετε για το παιχνίδι ένα 
κατάλληλο περιβάλλον, σε ένα ήρεμο μέρος χωρίς 
περισπασμούς. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αφήσετε 
στο παιδί όλη την ώρα που είναι απαραίτητη για 
την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ευνοώντας τη 
συγκέντρωσή του. Κάθε παιδί έχει τους δικούς του 
ρυθμούς μάθησης και είναι καθήκον του εκπαιδευτή 
γονέα να τους κατανοήσει και να τους σεβαστεί.

Ένα παζλ ταμπλό που στη μία πλευρά του απεικονίζονται τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα 
(πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα και διαδρομή μοτοσικλέτας) και από την άλλη μια πίστα Formula 1. 
20 κάρτες εμποδίων (5 εμπόδια για το περιβάλλον και  20 εμπόδια για τη διαδρομή Formula 1)
8 κάρτες θησαυρού - 1 κάρτα αφετηρίας - 1 κάρτα προορισμού - 132 κάρτες κατέυθυνσης 
(4 για άλμα, 32 για αριστερά, 32 για  δεξιά, 32 για μπροστά, 32 για πίσω) - 5 πλαστικά πιόνια 
οχημάτων (βάρκα, αυτοκίνητο, λεωφορείο, αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες).

ταμπλό 4 περιβάλλοντα ταμπλό διαδρομής Formula 1 Εμπόδια της πόλης

Εμπόδια της εξοχής

Εμπόδια της θάλασσας

Εμπόδια της διαδρομής μοτοσυκλέτας

Εμπόδια της  διαδρομής Formula 1

κάρτες θησαυρού κάρτες κατεύθυνσης πιόνια οχημάτωνκάρτες
αφετηρίας-τερματισμού

Παρουσίαση

Περιεχόμενα παιχνιδιού
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Μέσα από αυτό το παιχνίδι, το παιδί προσεγγίζει την 
υπολογιστική σκέψη, αναπτύσσει την ικανότητα της επίλυσης 
περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκων προβλημάτων και 
σκέφτεται την καλύτερη στρατηγική για να φτάσει στη λύση.
 Αναπτύσσει επίσης
• δημιουργική και λογική σκέψη
• ικανότητα προσανατολισμού
• δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
• συγκέντρωση
• περιέργεια
• μνήμη και οπτική αντίληψη
• αυτονομία

Η νοημοσύνη είναι η ικανότητα να προσαρμόζεται η σκέψη σε μεταβαλλόμενες 
συνθήκες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Για την επίτευξη των στόχων, αυτό 
το διδακτικό βοήθημα προωθεί στο παιδί την ανάπτυξη διαφορετικών ευφυΐων.

Λογική-μαθηματική ευφυΐα: επιτρέπει την κατανόηση και τον συσχετισμό για 
την επίλυση προβλημάτων, την επιλογή της καλύτερης στρατηγικής που πρέπει 
να εφαρμόσουμε για να επιτύχουμε τον στόχο και να καταλήξουμε στη λύση.

Χωρική ευφυΐα: συνίσταται στην ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων 
των αντικείμενων στον χώρο,στον σχηματισμό νοητών εικόνων και στη 
χρησιμοποίηση της οπτικής μνήμης.

Προσωπική ευφυΐα: αναφέρεται στην ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους 
άλλους και στην αναγνώριση των δικών τους των συναισθημάτων των άλλων.

Καρδιο-κιναισθητική ευφυΐα: αφορά εκτεταμένες δεξιότητες χειρισμού 
των αντικειμένων και στον έλεγχο και τον σωστό  συντονισμό των κινήσεων.

Διδακτικό αντικείμενο

Εμπλεκόμενες ευφυΐες

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;
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Το παιχνίδι παίζεται με 2 έως 4 παίκτες. Για αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
το ταμπλό από την πλευρά των τεσσάρων περιβαλλόντων, τις κάρτες κατεύθυνσης και 
τα 4 πιόνια οχημάτων: βάρκα, μοτοσικλέτα, αυτοκίνητο, λεωφορείο (οι κάρτες εμποδίων 
μοιράζονται ανά περιβάλλον και οι κάρτες  θησαυρού πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις 
προτεινόμενες παραλλαγές του παιχνιδιού στις επόμενες σελίδες). 
Τα παιδιά, αφού φτιάξουν το παζλ, επιλέγουν ένα πιόνι οχημάτων και το τοποθετούν 
στην αφετηρία του αντίστοιχου περιβάλλοντος (λεωφορείο-πόλη, αυτοκινητο-εξοχή, 
βάρκα-θάλασσα, μοτοσικλέτα-διαδρομή μοτοσυκλέτας). Οι παίκτες παίρνουν ο καθένας τις 
ακόλουθες κάρτες κατέυθυνσης: 8 δεξιά, 8 αριστερά, 8 προς τα εμπρός, 8 πίσω. 
Έπειτα, όλοι οι παίκτες ταυτόχρονα, πρέπει να “γράψουν” (να τοποθετήσουν σε σειρά τις κάρτες 
κατεύθυνσης) τη σωστή σειρά και να βεβαιωθούν ότι το πιόνι έφτασε στη γραμμή τερματισμού. 
Ο πρώτος παίκτης που ολοκληρώνει το “γράψιμο”, σταματά το παιχνίδι φωνάζοντας “ΣΤΟΠ”.

Παραλλαγές κωδικοποίησης με τις κάρτες κατεύθυνσης
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Α

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
B

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
B

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
B

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
B

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Φτάσε στον τερματισμό
Προτεινόμενες δραστηριότητες



Για να γίνει το παιχνίδι πιο συναρπαστικό, μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο  δυσκολίας, 
χρησιμοποιώντας τις κάρτες εμποδίων, που ο γονέας μπορεί να τοποθετήσει στο αντίστοιχο 
περιβάλλον, βάσει ενός σχήματος και μιας προοδευτικής δυσκολίας. Κάθε παιδί πρέπει να 
αντιμετωπίσει ένα μονοπάτι με το ίδιο επίπεδο δυσκολίας. Ξεκινά με 1 εμπόδιο έως 
5 για το κάθε περιβάλλον. Σε αυτήν την παραλλαγή ο κάθε παίκτης παίρνει από 
1 κάρτα “άλμα”, που χρησιμοποιείται για να παρακάμψει το εμπόδιο με ένα άλμα.  

12

Το παιδί, με τη βοήθεια του γονέα, πρέπει να 
ελέγξει αν οι “γραπτές” οδηγίες κατεύθυνσης είναι 
σωστές, ακολουθώντας τις και μετακινώντας το 
πιόνι οχήματος στο μονοπάτι. Αν το πιόνι κινηθεί 
σωτά από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό, ο 
παίκτης κερδίζει, αλλιώς είναι σειρά του επόμενου 
παίκτη που ολοκληρώνει να ελέγξει αν έχει γράψει 
τον σωστό κώδικα της διαδρομής. 

Προτάσεις για την τοποθέτηση εμποδίων. Συνιστούμε στον γονέα να τοποθετήσει τα εμπόδια με έναν παρόμοιο 
τρόπο στις 4 διαδρομές, για να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο δυσκολίας για κάθε παίκτη. 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;
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Ο τρόπος παιξίματος είναι λίγο πολύ ο ίδιος με τον προηγούμενο:  ίδιος αριθμός παικτών, ίδιες 
διαθέσιμες κάρτες. Αυτή τη φορά ο γονέας πρέπει να τοποθετήσει τις κάρτες θησαυρού σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον, ακολουθώντας ένα πρότυπο με προοδευτική δυσκολία. Το παιδί, 
πρώτα για να φτάσει στη γραμμή τερματισμού, πρέπει να ανακτήσει τον θησαυρό και, 
για να το κάνει, πρέπει να περάσει από το βήμα της διαδρομής που βρίσκεται ο θησαυρός.
Ο πρώτος παίκτης που θα γράψει σωστά τον κώδικα των κινήσεων με τις κάρτες 
κατεύθυνσης μέχρι τον προορισμό, έχοντας πάρει και τον θησαυρό, είναι ο νικητής.

Προτάσεις για την τοποθέτηση θησαυρών. Συνιστούμε στον γονέα να  τοποθετεί τους θησαυρούς εξίσου και 
στις 4 διαδρομές, για να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο δυσκολίας για κάθε παίκτη.

Βρες τον θησαυρό

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
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Χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα, και οι δύο τρόποι παιχνιδιού που περιγράφηκαν 
προηγουμένως μπορούν να παιχτούν και από 1 παίκτη με πλήρη αυτονομία. Είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε: το ταμπλό από την πλευρά της Formula 1, τις 20 αντίστοιχες 
κάρτες εμποδίων, τις κάρτες θησαυρών, τις κάρτες αφετηρίας και προορισμού και το πιόνι 
του  αγωνιστικού αυτοκινήτου. Το παιδί μπορεί να εκπαιδευτεί μόνο του για να φτάνει σε 
διαφορετικούς προορισμούς. Ο γονέας, τοποθετεί τις κάρτες αφετηρίας και προορισμού κατά 
βούληση και μπορεί να κάνει το επίπεδο πιο δύσκολο, τοποθετώντας τις κάρτες εμποδίων, 
ακολουθώντας τις ακόλουθες διατάξεις.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;

Παίξε και μάθε
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Για να αυξήσετε τη δυσκολία μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες θησαυρού και να 
ενθαρρύνετε το παιδί να φτάσει στον προορισμό αφού έχει πάρει τον θησαυρό. Το παιδί, με αυτό τον 
τρόπο, εκπαιδεύεται και αποκτά αυτοποεποίθηση όταν έρθει η ώρα να παίξει με τους φίλους του.

Ο γονέας μπορεί να αποφασίσει να πειραματιστεί με το παιδί του και με άλλους συνδυασμούς 
και παραλλαγές της διαδρομής, χρησιμοποιώντας όλο το διαθέσιμο υλικό. Για να το κάνετε 
αυτό, ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί στην δημιουργία εμποδίων, έχοντας υπόψη 
ότι στο ομαδικό παιχνίδι, κάθε παίκτης έχει μόνο μία κάρτα άλματος και, έτσι, μπορεί να 
παρακάμψει μόνο ένα εμπόδιο με άλμα.

Σημείωση για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ




