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Scratch: Βασική Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό 

 

Περίληψη: Το Scratch είναι μια γλώσσα και ένα περιβάλλον ψηφιακού 

προγραμματισμού, που στόχο έχει να διδάξει στα παιδιά και τους νέους 

να προγραμματίζουν με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο. Οι μαθητές 

σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Scratch για να προγραμματίσουν 

τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια και παιχνίδια. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά, να 

αποκτούν συστηματικό λογισμό και να συνεργάζονται, αποκτώντας 

δεξιότητες απαραίτητες για όλους στη σημερινή κοινωνία. 

 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch δημιουργήθηκε από τον Mitch Resnick και το MIT 

LifeLong Kindergarten Lab. Ρίξτε μια ματιά στην TED ομιλία του σχετικά με τη σημασία της 

γνώσης προγραμματισμού εδώ: 

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code.  

 

Στις ακόλουθες δραστηριότητες Scratch, οι μαθητές σας θα μάθουν τα βασικά του 

προγραμματισμού με χρήση κώδικα σε μορφή τούβλων: κίνηση, αλλαγή χρώματος, κινούμενα 

σχέδια, κ.ο.κ καθώς και να δημιουργήσουν το πρώτο τους διασκεδαστικό έργο και να 

σχεδιάσουν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι. 

 

Διάρκεια Δραστηριότητας: 60 λεπτά 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

1.1 Αλγόριθμοι 

1.2 Ακολουθίες 

1.3 Επανάληψη και βρόχοι 

1.4 Γεγονότα και επιλογή 

1.5 Παραλληλισμός 

1.6 Προϋποθέσεις και λογικοί χειρισμοί 

1.7 Μαθηματικοί χειριστές 

1.8 Μεταβλητές και διαχείριση δεδομένων 

1.9 Λειτουργίες 

2.1 Διαδοχική και επαναληπτική εργασία 

2.2 Δοκιμή και διόρθωση σφαλμάτων 

2.3 Επαναχρησιμοποίηση και 

επανατοποθέτηση 

2.4 Αφαίρεση 

2.5 Μοντελοποίηση 

2.6 Πληροφορίες: συλλογή και διαχείριση 

3.1 Συνεργασία 

3.2 Πρακτικές διαπραγμάτευσης 

3.3 Περιγραφή της διαδικασίας σκέψης 

3.5 Μάθηση από εξειδικευμένες εμπειρίες 

4.1 Συνδιασμός 

4.2 Ανακάλυψη 

4.3 Μετασχηματισμός 

5.1 Αναγνώριση προβλημάτων 

5.2 Ιδεασμός και καταιγισμός ιδεών 

5.3 Εφαρμογή 

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code
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5.4 Αξιολόγηση και 

ανασκόπηση 

5.5 Επανάληψη 

 

Δραστηριότητα: Βασική εισαγωγή 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι Μαθητές σας θα έχουν μια πρώτη γνωριμία με τη γλώσσα και 

το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Στο Scratch, τα δομικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται είναι τουβλάκια για να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό παιχνίδι, κινούμενα σχέδια 

ή κάποια εφαρμογή. 

 

Εισαγωγή 

Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον Scratch σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(1) στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://scratch.mit.edu/ ή (2) χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο 

εγκαθιστώντας το εκτός σύνδεσης επεξεργαστή (https://scratch.mit.edu/download). Αν θέλετε 

οι Μαθητές σας να εργάζονται στο διαδίκτυο και να αποθηκεύουν τη δουλειά τους (συνιστάται), 

θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεύθυνση 

https://scratch.mit.edu/educators/faq για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό 

εκπαιδευτή και λογαριασμούς για κάθε Μαθητή. 

 

 

Πρώτη παρουσίαση του Scratch 

Αρχικά θα θέλετε να δείξετε στους Μαθητές σας τι είναι το Scratch πριν ξεκινήσετε. Μπορείτε 

είτε να το κάνετε αυτό, προβάλλοντας την οθόνη σας στην τάξη και κάνοντας μερικές πρώτες 

κινήσεις προγραμματισμού, είτε να προβάλετε ένα εισαγωγικό βίντεο μέσω YouTube. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/educators/faq
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Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά προτείνουμε ένα βίντεο από έναν μαθητή 

που ονομάζεται "Matt το παιδί Scratch": http://bit.ly/intro-scratch.   

 

Ανακαλύπτοντας παίζοντας 

Τώρα οι Μαθητές σας είναι έτοιμοι να μάθουν προγραμματισμό με τον πιο διασκεδαστικό 

τρόπο: με παιχνίδι και πειραματισμό. Εκτυπώστε τα πακέτα των καρτών αρχαρίων, οι οποίες 

δείχνουν μια βασική διαδικασία προγραμματισμού η κάθε μια, όπως η κίνηση με τα βέλη του 

πληκτρολογίου, η χρήση ποντικιού για μετακίνηση, η αλλαγή του χρώματος ενός χαρακτήρα 

και ούτω καθεξής. Προκαλέστε τους Μαθητές σας να δοκιμάσουν όλες τις κάρτες στο πακέτο. 

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την αγγλική σειρά καρτών αρχαρίων από το 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  

 

http://bit.ly/intro-scratch
http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/

