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Προςχολική Ηλικία  

ΠΡΟΚΛΗΗ για ςυμμετοχή ςτο Διαδικτυακό Μάθημα 

«Προγραμματιςμόσ με το ScratchJr για εκπαιδευτικοφσ Προςχολικήσ 

Εκπαίδευςησ» 

Το Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Ηλικία του 
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν προςφζρει δωρεάν Μαηικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάκθμα 
(ΜΑΔΜ) ι MassiveOnlineOpenCourse (MOOC) με τίτλο «Προγραμματιςμόσ με το 
ScratchJr για εκπαιδευτικοφσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ» διάρκειασ πζντε (5) 
εβδομάδων με πιςτοποιητικό επιτυχοφσ παρακολοφθηςησ. 

Μζςω του διαδικτυακοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ΜΑΔΜ οι εκπαιδευόμενοι 
κα χρθςιμοποιιςουν το προγραμματιςτικό περιβάλλον του ScratchJr για να 
οικοδομιςουν βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ και να δθμιουργιςουν 
πολυμεςικά ζργα που κα περιλαμβάνουν εικόνα, ιχο και κίνθςθ αξιοποιϊντασ 
βαςικζσ προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ και δομζσ.  

Η προγραμματιςτικι ικανότθτα αποτελεί πλζον μια βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ 
υπολογιςτικισ ςκζψθσ, θ οποία είναι βαςικι ικανότθτα που πρζπει να διακζτουν οι 
πολίτεσ του 21ου αιϊνα. Στοιχεία προγραμματιςτικισ ικανότθτασ εντάςςονται πλζον 
ςτα αναλυτικά προγράμματα του Νθπιαγωγείου ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου. Το 
ΜΑΔΜ ανταποκρίνεται ςτισ βαςικζσ προγραμματιςτικζσ ανάγκεσ εκπαιδευτικϊν τθσ 
Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ. Προςεγγίηει βαςικζσ προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ και 
δομζσ με τρόπο παιγνιϊδθ, προςιτό και ευχάριςτο για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ.  

ε ποιουσ απευθφνεται το ΜΑΔΜ;  

Το ΜΑΔΜ, ωσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανοικτισ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
απευκφνεται ςε εν ενεργεία εκπαιδευτικοφσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 
ενδιαφζρονται για τθν εκμάκθςθ προγραμματιςμοφ μζςω του περιβάλλοντοσ 
ScratchJr (scratchjr.org). 

Ποιεσ θεματικζσ ενότητεσ καλφπτει το ΜΑΔΜ; 

 Γνωρίηω το ScratchJr και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του 

 Ξεκινϊ να προγραμματίηω με το ScratchJr 

 Συμβάντα και αλλθλεπίδραςθ 

 Επανάλθψθ και Ήχοι 

 Παράλλθλοσ προγραμματιςμόσ και εκςφαλμάτωςθ 



Ποια είναι η διάρκεια του ΜΑΔΜ;  

Το ΜΑΔΜ «Προγραμματιςμόσ με το ScratchJr για εκπαιδευτικοφσ Προςχολικισ 
Εκπαίδευςθσ» ζχει ςχεδιαςτεί με τθ μζκοδο τθσ ανοικτισ εξ αποςτάςεωσ 
αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ και προβλζπει ςυνολικά είκοςι (20) ϊρεσ φόρτου 
εργαςίασ. Κάκε εβδομάδα εςτιάηει ςε διαφορετικι ενότθτα, θ οποία απαιτεί 
περίπου τζςςερισ (4) ϊρεσ μελζτθσ, ςυμπεριλαμβάνει παρακολοφκθςθ βίντεο  
ςυνολικισ διάρκειασ το πολφ 10 λεπτϊν, εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων εξάςκθςθσ, 
απάντθςθ ερωτθμάτων που κα τίκενται ςτθν ομάδα ςυηιτθςθσ τθσ εβδομάδασ, 
ςυμπλιρωςθ κουίη αυτοαξιολόγθςθσ και υποβολι μιασ υποχρεωτικισ 
δραςτθριότθτασ.  

Η επιτυχία ςε ποςοςτό άνω του 80% ςτα κουίη αυτοαξιολόγθςθσ και θ υποβολι τθσ 
εβδομαδιαίασ υποχρεωτικισ δραςτθριότθτασ οδθγεί ςε ολοκλιρωςθ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ επιτυχοφσ 
παρακολοφκθςθσ.  

Προχπόθεςη ςυμμετοχήσ ςτο μάκθμα αποτελεί θ φπαρξη tablet με λογιςμικό IΟS ι 
Android και θ εγγραφι ςτθν πλατφόρμα του μακιματοσ. Σο ΜΑΔΜ είναι δωρεάν. 

Για τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο ΜΑΔΜ πατιςτε εδϊ! Στο e-mail που κα δθλϊςετε, 
κα ςασ αποςταλεί το όνομα χριςτθ (username), ο κωδικόσ (password) και ο 
ςφνδεςμοσ του μακιματοσ, ςτον οποίο κα ζχετε πρόςβαςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ περιόδου των εγγραφϊν.  

Εγγραφζσ κα πραγματοποιοφνται από 20 Μαρτίου 2019 ζωσ και 5 Απριλίου 2019. 
Το μάκθμα προβλζπεται να ξεκινιςει ςτισ 8 Απριλίου 2019, να κάνει μια παφςθ 
κατά τθ διάρκεια των δυο εβδομάδων των διακοπϊν του Πάςχα και να ςυνεχιςτεί 
αμζςωσ μετά… 

Η πλατφόρμα και τα περιεχόμενα του ΜΑΔΜ ςχεδιάςτθκαν από τθ Μίνα Δαλάπα 
και τον Βαςίλη Κόμη. Οι ςχεδιαςτζσ ευχαριςτοφν κερμά τθν Ανδρομάχθ Φιλιππίδθ 
για τθ βοικειά τθσ.  

Εδϊ κα βρείτε παραδείγματα από ψθφιακό υλικό που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 
MOOC.  

 

Mίνα Δαλάπα, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ86, Μεταπτυχιακι Φοιτιτρια ΤΕΕΑΠΗ, 

Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 

Βαςίλθσ Κόμθσ, Κακθγθτισ, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 

 

https://www.surveymonkey.com/r/LN6L3NN
https://adalapa.weebly.com/
https://adalapa.weebly.com/

