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Δημιουργώ Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch : “Recycle now! - 
Ανακύκλωση τώρα!”  
 
1. Τίτλος  
Δημιουργώ Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch :  “Recycle now! - Ανακύκλωση τώρα!”  

Διδακτική προσέγγιση για την εισαγωγή των μαθητών στις βασικές έννοιες 
προγραμματισμού προκειμένου να αναπτύξουν ψηφιακά παιχνίδια προσωπικού και 
συλλογικού ενδιαφέροντος με αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος 
Scratch 2.0. 

 
2. Γνωστικό αντικείμενο ή γνωστικά αντικείμενα  

Πληροφορική. 
   
3. Τάξη ή τάξεις στις οποίες απευθύνεται  

Γ΄ τάξη Γυμνασίου.  
 
4. Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα  

Σκοπός η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες ανακαλυπτικής και 
διερευνητικής μάθησης μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης του Scratch 2.0 με 
σκοπό τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών σε ένα ενεργό, 
συμμετοχικό και ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης.  

Κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών στην τάξη 
διαμορφώνεται ένα ευχάριστο, ελκυστικό, πλούσιο σε ευκαιρίες μάθησης 
περιβάλλον στην κατεύθυνση «μαθαίνω να προγραμματίζω και προγραμματίζω για 
να μαθαίνω». Υιοθετείται η παιχνιδοκεντρική προσέγγιση καθώς οι μαθητές 
σχεδιάζουν και δημιουργούν ψηφιακά παιχνίδια συνδυάζοντας τη μάθηση με τη 
ψυχαγωγία. Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού οι μαθητές 
ενασχολούνται και εξοικειώνονται με βασικές προγραμματιστικές έννοιες και δομές 
όπως: δομή ακολουθίας, δομή επιλογής, δομή επανάληψης, εντολή επιλογής 
τυχαίων αριθμών, συγχρονισμός, μετάδοση μηνυμάτων, μεταβλητές και προχωρούν 
στην σταδιακή επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν συνεχώς στην πορεία. Κατά 
τη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού οι μαθητές έρχονται συχνά σε κατάσταση 
κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης καθώς αντιλαμβάνονται ότι ακόμα και ένα απλό 
παιχνίδι χρειάζεται πολλές παραμέτρους να ληφθούν υπόψη προκειμένου αυτό να 
λειτουργεί ικανοποιητικά. 

 
5. Συνοπτική περιγραφή  

Στη σημερινή κοινωνία η προγραμματιστική ικανότητα προστίθεται στις βασικές 
ικανότητες της ανάγνωσης και γραφής. Ο προγραμματισμός αναπτύσσει δεξιότητες 
όπως κριτική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, δημιουργικότητα και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Παράλληλα, μαθαίνοντας προγραμματισμό οι νέοι είναι σε θέση να 



θέσουν σε εφαρμογή τις ιδέες τους, να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους 
και να καινοτομήσουν.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια αξιοποιούνται ολοένα περισσότερο σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες ως σύγχρονα διδακτικά-μαθησιακά εργαλεία 
αποσκοπώντας στην ενίσχυση των κινήτρων, ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και στάσεων των μαθητών και στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
προσφέροντας τη δυνατότητα υιοθέτησης πολλαπλών εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον Prensky (2007), τα 
χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν ελκυστικά τα ψηφιακά παιχνίδια είναι η ύπαρξη 
δομημένου πλαισίου, η διασκεδαστικότητα που αυτά προβάλλουν, το ευχάριστο 
περιβάλλον, η καλαισθησία (ευχάριστα γραφικά, μουσική), οι διδακτικοί στόχοι οι 
οποίοι παρουσιάζονται ως προβλήματα προς λύση και τέλος η ύπαρξη παιγνιώδους 
υφής, η οποία δημιουργεί στο παιδί έντονη και παθιασμένη εμπλοκή (Παπαδάκης, 
κ.α., 2015). 

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 2.0 δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να αυτενεργήσουν, να διερευνήσουν, να εκφραστούν ελεύθερα και 
δημιουργικά, να συνεργαστούν, να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε 
αποφάσεις για την κατασκευή τεχνουργήματος. Στην κατεύθυνση του κοινωνικού 
κατασκευαστικού εποικοδομητισμού οι μαθητές βρίσκονται σ’ ένα κοινωνικό 
πλαίσιο από το οποίο επηρεάζονται και ωθούνται προς τη μάθηση 
αλληλεπιδρώντας και κατασκευάζοντας τεχνουργήματα (Γλέζου κ.α., 2013; Φεσάκης 
κ.α., 2010). Η συμμετοχή στην ενεργή κοινότητα του Scratch λειτουργεί 
υποστηρικτικά καθώς εκεί ο αρχάριος μπορεί να αναζητήσει έργα, να επικοινωνήσει 
και να συνεργαστεί με άλλους δημιουργούς, να μελετήσει, να κατανοήσει και να 
επαναχρησιμοποιήσει τον κώδικα των έργων, να κατακτήσει γνώσεις, δεξιότητες, 
τεχνικές και να καλλιεργήσει τη συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητά του. 

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση αφορά στην εισαγωγή των μαθητών στις 
βασικές έννοιες προγραμματισμού με αξιοποίηση του προγραμματιστικού 
περιβάλλοντος Scratch 2.0 προκειμένου να αναπτύξουν ψηφιακά παιχνίδια 
προσωπικού και συλλογικού ενδιαφέροντος και να τα μοιραστούν στη διαδικτυακή 
κοινότητα. Η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής αναμένεται να συμβάλει στην 
ενεργό εμπλοκή των μαθητών κατά τη διαδικασία εκμάθησης βασικών εννοιών και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού με θετικά αποτελέσματα προωθώντας τη 
μετεξέλιξη των μαθητών από «καταναλωτές» σε «δημιουργούς» ψηφιακού 
περιεχόμενου και μέλη κοινότητας. 

Ακολουθείται σειρά δραστηριοτήτων σε φάσεις, όπως:  
Φάση 1: Παρουσίαση ενδεικτικών παιχνιδιών-projects Scratch. 
Φάση 2: Εξοικείωση-Πειραματισμός με το Scratch 2.0. 
Φάση 3: Τροποποίηση-ανάμιξη (remix) ενδεικτικών παιχνιδιών-projects 

Scratch. 
Φάση 4: Αξιολόγηση ενδεικτικών παιχνιδιών-projects Scratch -  

Διαμόρφωση κριτηρίων. 
Φάση 5: Δημιουργία σεναρίου παιχνιδιού και πρώτης υλοποίησής του στο 

Scratch 2.0. 
Φάση 6: Παρουσίαση των υλοποιημένων projects στην τάξη. 

Αναστοχασμός - Συζήτηση - Ανατροφοδότηση. 
Φάση 7: Υλοποίηση δεύτερης έκδοσης - εμπλουτισμός παιχνιδιού.  



Φάση 8: Ανάρτηση στην κοινότητα. 
 

 6. Φύλλα εργασίας  
Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν τις οδηγίες προς τους μαθητές και τις 
μαθήτριες.  
 
 

 



 

 

 

“Recycle now! - Ανακύκλωση τώρα!“ – Από την έκδοση v2 στην έκδοση v3 

ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 



 

 



 

 
7. Πρόσθετα στοιχεία - Ανατροφοδότηση 

Η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, καθώς 
και Α΄ τάξης Λυκείου, συνέβαλε σημαντικά στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών κατά 
τη διαδικασία εκμάθησης βασικών εννοιών και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
προγραμματισμού με θετικά αποτελέσματα προωθώντας τη μετεξέλιξή τους από 
«καταναλωτές» σε «δημιουργούς» ψηφιακού περιεχόμενου και μέλη κοινότητας. 
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