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Scratch: Δημιουργώντας ένα νέο έργο 

Φτάνοντας το τέλος της δραστηριότητας, οι Μαθητές σας είναι έτοιμοι να κάνουν ομάδες των 

δύο ατόμων και να αρχίσουν να δημιουργούν το δικό τους παιχνίδι. Φυσικά, θα ξεκινήσουν με 

μια άσκηση ιδεοθύελλας, για να καταλάβουν τι είδους παιχνίδι θέλουν να φτιάξουν σαν ομάδα. 

 

Διάρκεια Δραστηριότητας: 60 λεπτά 

 

Συζήτηση για την τάξη 

Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα με μια συζήτηση για τα βιντεοπαιχνίδια. Εάν 

θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις ή να προσθέσετε τις δικές σας 

για να ξεκινήσετε τη συζήτηση. 

 Τι βίντεοπαιχνίδια παίζετε;  

 Ποιο είναι το αγαπημένο σας; 

 Τι σας αρέσει σε αυτά; 

 Τι κάνει το αγαπημένο σας παιχνίδι τόσο καλό; 

 Ποια στοιχεία χρειάζονται σε ένα παιχνίδι; (δηλ. ένας πρωταγωνιστής, ένας εχθρός, 

ένα ιστορικό, μια ιστορία, κ.λπ.) 

 

Ιδεοθύελλα 

Μετά τη συζήτηση, τα ζευγάρια μπορούν να αρχίσουν να σκέφτονται για το είδος παιχνιδιού 

που θα ήθελαν να δημιουργήσουν: ένα παιχνίδι δράσης, ένα παιχνίδι με στυλ άλτη πλατφόρμας 

(platform jumper), ένα παιχνίδι ψηφιακού κατοικίδιου (στυλ Tamagotchi digital pet) και ούτω 

καθεξής. Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες. Να θυμάστε ότι πρέπει να το κρατήσουν απλό, καθώς 

θα έχουν μόνο 30 λεπτά για να «ετοιμάσουν» το παιχνίδι τους κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας. Αφήστε κάθε ζευγάρι Μαθητών να χρησιμοποιήσει το φύλλο εργασίας 3 για 

να γράψουν τι είδους παιχνίδι θέλουν να δημιουργήσουν. 

 

 Δημιουργία 

Οι Μαθητές θα έχουν λίγο χρόνο για να δημιουργήσουν το παιχνίδι που έχουν κατά νου. Θα 

εφαρμόσουν όλες τις έννοιες και τις πρακτικές προγραμματισμού που έμαθαν στις 

προηγούμενες δραστηριότητες, για να κάνουν κάτι δικό τους. Κρατήστε τις κάρτες αρχαρίων 

κοντά, σε περίπτωση που κάποιος κολλήσει και πρέπει να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο τύπο 

κώδικα. 

 

 

Συμβουλές: 

 Ψάχνετε για περισσότερη βοήθεια για το πώς να ξεκινήσετε με το Scratch; 

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους στην ιστοσελίδα τους: 

○ Διαδραστικό σεμινάριο: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  

○ Οδηγός PDF: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-

Started-Guide-Scratch2.pdf  

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted
https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
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 Το Scratch διαθέτει επίσης σελίδα με πληροφορίες ειδικά φτιαγμένη για εκπαιδευτές: 

https://scratch.mit.edu/educators/ 

 Ενώ το ίδιο το Scratch είναι ένα έργο του Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

άλλα πανεπιστήμια βοηθούν επίσης τους εκπαιδευτικούς να βρουν και να 

δημιουργήσουν πόρους για να εργαστούν με κώδικα. Μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη 

βιβλιοθήκη για έμπνευση, με οδηγούς και βοήθεια στο 

https://scratched.gse.harvard.edu  

 Κατέχοντας λογαριασμό εκπαιδευτή θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο των 

μαθητών σας. Μάθετε πως να δημιουργήσετε λογαριασμό στο:  

https://scratch.mit.edu/educators/faq  

 

Υλικά: 

 Ένα υπολογιστή για κάθε Μαθητή 

 Τουλάχιστον 10 εκτυπωμένα πακέτα καρτών αρχαρίου Scratch: δωρεάν από 

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

 Τουλάχιστον 5 εκτυπωμένα πακέτα καρτών έργων Scratch project cards: δωρεάν από 

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf  

 Φύλλο εργασίας 3 για την εργασία ιδεοθύελλας. 
 Στυλό και μολύβια 
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