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ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Νικολού Αγγελική, ΠΕ19  

 

Όμιλος «Προγραμματίζουμε παιχνίδια!»  

 

Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε για να μάθετε 

Με το Scratch, μπορείτε να προγραμματίσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, animation και 

να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας με άλλους στην online κοινότητα. Μέσα από τον 

προγραμματισμό, θα μάθετε σημαντικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων, καθώς 

και για το σχεδιασμό έργων και την επικοινωνία ιδεών. 

 

Θεματική Ομίλου: Πειραματισμός με τα στοιχεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος 

Scratch, σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  

 

Τάξεις: Δ', Ε', ΣΤ’ 

 

Οι σημερινοί μαθητές/τριες χαρακτηρίζονται ως “ψηφιακοί αυτόχθονες (digital natives)”, 

λόγω της φαινομενικής άνεσης που έχουν με την ψηφιακή τεχνολογία (αποστολή 

μηνυμάτων, πολύωρη ενασχόληση με ψηφιακά παιχνίδια, περιήγηση στο Web). Όμως, λίγοι 

είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια ή τις 

δικές τους διαδραστικές ιστορίες. Είναι σαν να μπορούν να “διαβάζουν”, αλλά όχι να 

“γράφουν” (Resnick et al., 2009). 

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch είναι ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού 

οδηγούμενο από γεγονότα (event-driven), το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με σημαντικές μαθηματικές και υπολογιστικές ιδέες, να 

κατανοήσουν τη γενική διαδικασία του σχεδιασμού αλγορίθμων, να αντιληφθούν την έννοια 

της διάδρασης μεταξύ των αντικειμένων και να σχεδιάσουν-υλοποιήσουν παιχνίδια και 

διαδραστικές ιστορίες.  

Το προγραμματι στικό περιβάλλον Scratch: 

α) διαθέτει εύχρηστο και ευχάριστο γραφικό περιβάλλον στο οποίο ο αρχάριος 

προγραμματιστής συνθέτει προγράμματα με τη χρήση ψηφίδων διαφορετικών σχημάτων και 

χρωμάτων, που όμως μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους μόνο με συντακτικά σωστούς 

τρόπους,  

β) υποστηρίζει τον οδηγούμενο από γεγονότα προγραμματισμό (event driven programming), 

γ) υποστηρίζει τον πολυνηματικό προγραμματισμό (multithreading programming),  

δ) επιτρέπει τον ταυτόχρονο προγραμματισμό, μέσω παράλληλων διεργασιών που  

απεικονίζονται με διαφορετικές στοίβες από εντολές οι οποίες μπορούν να εκτελούνται 

ταυτόχρονα (concurrent programming),  

ε) επιτρέπει διαισθητικό χειρισμό των πολυμέσων (γραφικά, κινούμενα σχέδια, μουσική, 

ήχους), οπότε ακόμη και αρχάριοι εκπαιδευόμενοι μπορούν εύκολα να αναπτύσσουν 

πολυμεσικές εφαρμογές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους,  

στ) επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζουν τις δημιουργίες τους στο διαδίκτυο 

(http://scratch.mit.edu), αλλά και να εμπνέονται από τις δημιουργίες άλλων,  
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ζ) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συμμετέχουν σε κοινότητες πρακτικής και 

μάθησης και να αλληλεπιδρούν με άλλους δημιουργούς προγραμμάτων σε scratch,  

η) το περιβάλλον υλοποίησης του είναι ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν από το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας MIT. 

 

 

Σκοποί και Στόχοι 

 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 

● Να μπορούν να σχεδιάσουν το παιχνίδι πριν το προγραμματίσουν, και να 

αναγνωρίζουν τις ανάγκες που απορρέουν στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας 

δημιουργίας του.  

● Να συνδυάζουν κατάλληλα τις απαραίτητες εντολές και δομές προγραμματισμού για 

τη δημιουργία σύνθετου κώδικα και να χρησιμοποιούν εντολές από διαφορετικές 

καρτέλες όπως κίνησης, ελέγχου, αισθητήρων, τελεστών, ...  

● Να αναγνωρίζουν την ανάγκη σύνθεσης πολύπλοκου κώδικα για τη δημιουργία ενός 

απλού παιχνιδιού. 

● Να διαχειρίζονται σκηνικά, μορφές, ενδυμασίες. 

● Να δημιουργούν γεγονότα (events) και να αναπτύσσουν κώδικα ανταπόκρισης σε 

αυτά. 

● Να μπορούν να προγραμματίζουν μορφές ώστε να ελέγχονται από τα πλήκτρα του 

πληκτρολογίου ή το ποντίκι. 

● Να αξιοποιούν εντολές επιλογής και επανάληψης στον κώδικά τους.  

● Να χρησιμοποιούν μεταβλητές, να διαχειρίζονται μηνύματα και να αντιμετωπίζουν 

προγραμματιστικά το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ των μορφών. 

● Να μπορούν να ανιχνεύουν την επαφή μεταξύ δύο μορφών και να προγραμματίζουν 

τις μορφές ώστε να αντιδρούν σε αυτή την επαφή. 

● Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της δοκιμής και πλάνης. 

● Να ελέγχουν τη ροή εκτέλεσης των εντολών και να διορθώνουν επιμέρους 

προβλήματα που προκύπτουν, επιλέγοντας να προβούν σε κατάλληλες 

τροποποιήσεις του κώδικα.  

● Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις μικρές ή μεγάλες απογοητεύσεις όταν το 

παιχνίδι δε λειτουργεί ικανοποιητικά κατά το δοκούν. 

● Να καλλιεργήσουν την αναλυτική σκέψη. 

● Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους δημιουργώντας το δικό τους παιχνίδι. 

● Να συνεργάζονται σε ομάδες, να αποδέχονται τη γνώμη του άλλου στην ομάδα, να 

επιλύουν τις τυχόν διαφωνίες.  

 

Διδακτικό Υλικό - Προτεινόμενες ιστοσελίδες (ενδεικτικά) 

● To Scratch πάει Δημοτικό-Προτάσεις αξιοποίησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Βασίλης Βασιλάκης, Πάρης Παπαπαρασκευάς. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου - Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, 2014. 

(http://sepchiou.gr/docs/scratchDay/ScratchDay%20Seminar.pdf)  

● Έργα μαθητών από τον 1ο και 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch 

(https://scratch.mit.edu/studios/853766/projects/,  

http://festman.schoolab.gr/project/index)  

● Scratch - games (https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/ ) 

http://sepchiou.gr/docs/scratchDay/ScratchDay%20Seminar.pdf
https://scratch.mit.edu/studios/853766/projects/
http://festman.schoolab.gr/project/index
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/
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● Φωτόδεντρο - Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2 

(http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3162)  

● Αίσωπος - Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch  

(http://aesop.iep.edu.gr/node/22206)  

● Introduction to Game Production in Scratch 

(http://scratched.gse.harvard.edu/resources/introduction-game-production-scratch)  

 

Παραδοτέα: Τα παιχνίδια που θα δημιουργήσουν οι μαθητές, θα αναρτηθούν στον δικτυακό 

τόπο του Σχολείου. 
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