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Περιεχόμενα – Πλάνο παρουσίασης 

• code.org 

• Λειτουργίες διαχείρισης τάξης (Περιβάλλον 
εκπαιδευτικού) 

• Οι δραστηριότητες «Πάρτι χορού» 

• Ροή δραστηριοτήτων 

• Έργα μαθητών 

• Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα 

 



CODE.ORG 

• Μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιστότοπος  

• Ιδρυτές: Hadi και Ali Partovi (2013) 

• Βασικός στόχος: Ενθάρρυνση μαθητών να μυηθούν 
στην επιστήμη των  ΗΥ με διασκεδαστικό τρόπο 

• Η πλατφόρμα διαθέτει: 
• Πληθώρα αυτοτελών σύντομων μαθημάτων 

προγραμματισμού (αρκετά έχουν μεταφραστεί) 

• Τα μαθήματα αποτελούνται από αυτοκαθοδηγούμενες 
δραστηριότητες plugged & unplugged 

• Διαχειριστικό περιβάλλον τάξης από τον εκπαιδευτικό 

• Δυνατότητα αποθήκευσης & διαμοιρασμού έργων 

 

 



Σύνδεση εκπαιδευτικού 

 



Διαχείριση τάξης 

 



Δημιουργία τάξης – Τρόπος σύνδεσης 



Δημιουργία τάξης – Επιλογή 
δραστηριότητας 

 



Προσθήκη μαθητών (1) 

 



Προσθήκη μαθητών (2) 



Συνθηματικά μαθητών 

 



Εποπτεία τάξης – Πρόοδος 

 



Εποπτεία τάξης – Στατιστικά 

 



Εποπτεία τάξης – Έργα μαθητών 

 



Εκτύπωση πιστοποιητικών μαθητών 

 



Οι δραστηριότητες «Πάρτι χορού» 

• «Dance Party 2019», «Keep On Dancing 2019» 

• Γνωριμία των βασικών εννοιών κωδικοποίησης και 
προγραμματισμού συμβάντων (με blocks) 

• Τάξεις: Γ+ 

• Διάρκεια: 1 – 1.5 ώρα 

• Απαιτούνται ηχεία/ακουστικά 

• Στόχοι: 
• Δημιουργία προγραμμάτων που αποκρίνονται σε: 

• συμβάντα πληκτρολογίου,  

• συμβάντα με βάση τον χρόνο (μουσικό & πραγματικό) 

• Δημιουργία animation χορού με κώδικα 

• Καλλιέργεια συνεργασίας και διαμοιρασμού 

• Ενθάρρυνση πειραματισμού / διερεύνησης 

• Ο προγραμματισμός είναι δημιουργία & διασκέδαση 

 



Ροή δραστηριοτήτων (1) 
• Σύνδεση & συνεργασία μαθητών (pair programming) 



Ροή δραστηριοτήτων (2) 

• Πίστα 1: Εισαγωγικό βίντεο – Επεξήγηση 
περιβάλλοντος  https://youtu.be/tY09z2y8-xQ 
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Ροή δραστηριοτήτων (3) 

• Πίστες 2-3: Συμβάντα – Επεξήγηση: 
https://youtu.be/vieZIRAzclI 

• Ενθάρρυνση πειραματισμού / διερεύνησης 
(προσθήκη επιπλέον χορευτών/κινήσεων/συμβάντων) 
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Ροή δραστηριοτήτων (4) 

• Πίστες 4-6: Μέτρηση χρόνου – Βίντεο 
https://youtu.be/0kygot_r3gc 
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Ροή δραστηριοτήτων (5) 

• Πίστες 7-9: Ιδιότητες (Χρώμα, μέγεθος, θέση) και 
επαναλαμβανόμενα συμβάντα – Βίντεο 
https://youtu.be/VtXSKMtHAA8 
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Ροή δραστηριοτήτων (6) 

• Πίστα 10: Ελεύθερη δημιουργία χορευτικού, συνδυασμός 
όλων των προηγουμένων – Διαμοιρασμός έργων – 
https://youtu.be/b-MXzZNhD0w 
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Επιπλέον… δραστηριότητες  
«Πάρτι χορού-συνέχεια» (Keep on Dancing) 



Αξιολόγηση 
• https://studio.code.org/projects/dance/7lpZNu00Apk8RCQzhkzm68i

UnLEVZR-XpCbMr1amLD4/edit 
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Μερικά έργα μαθητών της Γ 
Γ3 - Πάρτι χορού συνέχεια: 

• https://studio.code.org/projects/dance/OP2UEnetKU5HqDDCGdp52utoi8-SkJrNdjn0p0WqyyA 

• https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA 

• https://studio.code.org/projects/dance/6322VZRXwVCbIiOGjg6-Qh3W2bPFUOG6AWHL3Nkqu5c 

• https://studio.code.org/projects/dance/6OO7gda1fUGwmiz7aff5zBKjPZCRKE9e40zPh5Xs8E4 

• https://studio.code.org/projects/dance/aYOVKAlXyh2TXtthi0lchhiBPC6Jz-Qehov9ezF0Ofs 

• https://studio.code.org/projects/dance/e2BXU_Dd1Wn0nprQyQLkrHuSO2Ao4NCZDA1eDp6Ne9U 

• https://studio.code.org/projects/dance/Xf8WFLoSSmotgoyHsJcBg2ciSTQ5wTGLtb-BmmYReIw 

Γ1: Πάρτι χορού 

• https://studio.code.org/projects/dance/E9yXkWjEkC6ktrffmYNul333VQDzbNJk-AT_JizbJFs 

• https://studio.code.org/projects/dance/wtnXRI0NukmK_3MEE3ZLCNiw9lREGr8Blv0Q1bOVzP8 

• https://studio.code.org/projects/dance/Rd0XHDEg4sZFx5yOe1UHrFQswZTBz_V2Z8TTRwGXxlY 

• https://studio.code.org/projects/dance/sPBriGDHJofmoBz3uj0t_SAA7Drk_v3J9PgONU4ovV4 

• https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw 

https://studio.code.org/projects/dance/OP2UEnetKU5HqDDCGdp52utoi8-SkJrNdjn0p0WqyyA
https://studio.code.org/projects/dance/OP2UEnetKU5HqDDCGdp52utoi8-SkJrNdjn0p0WqyyA
https://studio.code.org/projects/dance/OP2UEnetKU5HqDDCGdp52utoi8-SkJrNdjn0p0WqyyA
https://studio.code.org/projects/dance/OP2UEnetKU5HqDDCGdp52utoi8-SkJrNdjn0p0WqyyA
https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA
https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA
https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA
https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA
https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA
https://studio.code.org/projects/dance/xQl-VrUOS2UzeSRPvt-8JeOb62wt2skOknieFGSy2gA
https://studio.code.org/projects/dance/6322VZRXwVCbIiOGjg6-Qh3W2bPFUOG6AWHL3Nkqu5c
https://studio.code.org/projects/dance/6322VZRXwVCbIiOGjg6-Qh3W2bPFUOG6AWHL3Nkqu5c
https://studio.code.org/projects/dance/6322VZRXwVCbIiOGjg6-Qh3W2bPFUOG6AWHL3Nkqu5c
https://studio.code.org/projects/dance/6322VZRXwVCbIiOGjg6-Qh3W2bPFUOG6AWHL3Nkqu5c
https://studio.code.org/projects/dance/6OO7gda1fUGwmiz7aff5zBKjPZCRKE9e40zPh5Xs8E4
https://studio.code.org/projects/dance/6OO7gda1fUGwmiz7aff5zBKjPZCRKE9e40zPh5Xs8E4
https://studio.code.org/projects/dance/aYOVKAlXyh2TXtthi0lchhiBPC6Jz-Qehov9ezF0Ofs
https://studio.code.org/projects/dance/aYOVKAlXyh2TXtthi0lchhiBPC6Jz-Qehov9ezF0Ofs
https://studio.code.org/projects/dance/aYOVKAlXyh2TXtthi0lchhiBPC6Jz-Qehov9ezF0Ofs
https://studio.code.org/projects/dance/aYOVKAlXyh2TXtthi0lchhiBPC6Jz-Qehov9ezF0Ofs
https://studio.code.org/projects/dance/e2BXU_Dd1Wn0nprQyQLkrHuSO2Ao4NCZDA1eDp6Ne9U
https://studio.code.org/projects/dance/e2BXU_Dd1Wn0nprQyQLkrHuSO2Ao4NCZDA1eDp6Ne9U
https://studio.code.org/projects/dance/Xf8WFLoSSmotgoyHsJcBg2ciSTQ5wTGLtb-BmmYReIw
https://studio.code.org/projects/dance/Xf8WFLoSSmotgoyHsJcBg2ciSTQ5wTGLtb-BmmYReIw
https://studio.code.org/projects/dance/Xf8WFLoSSmotgoyHsJcBg2ciSTQ5wTGLtb-BmmYReIw
https://studio.code.org/projects/dance/Xf8WFLoSSmotgoyHsJcBg2ciSTQ5wTGLtb-BmmYReIw
https://studio.code.org/projects/dance/E9yXkWjEkC6ktrffmYNul333VQDzbNJk-AT_JizbJFs
https://studio.code.org/projects/dance/E9yXkWjEkC6ktrffmYNul333VQDzbNJk-AT_JizbJFs
https://studio.code.org/projects/dance/E9yXkWjEkC6ktrffmYNul333VQDzbNJk-AT_JizbJFs
https://studio.code.org/projects/dance/E9yXkWjEkC6ktrffmYNul333VQDzbNJk-AT_JizbJFs
https://studio.code.org/projects/dance/wtnXRI0NukmK_3MEE3ZLCNiw9lREGr8Blv0Q1bOVzP8
https://studio.code.org/projects/dance/wtnXRI0NukmK_3MEE3ZLCNiw9lREGr8Blv0Q1bOVzP8
https://studio.code.org/projects/dance/Rd0XHDEg4sZFx5yOe1UHrFQswZTBz_V2Z8TTRwGXxlY
https://studio.code.org/projects/dance/Rd0XHDEg4sZFx5yOe1UHrFQswZTBz_V2Z8TTRwGXxlY
https://studio.code.org/projects/dance/sPBriGDHJofmoBz3uj0t_SAA7Drk_v3J9PgONU4ovV4
https://studio.code.org/projects/dance/sPBriGDHJofmoBz3uj0t_SAA7Drk_v3J9PgONU4ovV4
https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw
https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw
https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw
https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw
https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw
https://studio.code.org/projects/dance/UOUPS-pfLwnAEBPPDa-cvVqo68XHIqvKEXEIL_KpgKw


Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα 
• Οι μαθητές ενθουσιαστήκανε, γελάσανε, διασκεδάσανε => 

Ενεργοποιήθηκαν ΟΛΟΙ 

• Ιδιαίτερα θετική εντύπωση από: 
• χρήση μουσικής,  

• χορευτές – ζωάκια,  

• κινήσεις των χορευτών (λχ φλος …)  

• οι ίδιοι χειρίζονταν τους χορευτές με τα πλήκτρα 

• διαμοιρασμός και χρήση QR codes και tablets (και κινητού μου  ) 

• Οι δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν μία καλή εισαγωγή στον 
προγραμματισμό με blocks 
• Ίσως ομαλότερη μετάβαση σε άλλο blockly περιβάλλον + Scratch 

• Προβλήματα: 
• Αν το εργαστήριο είναι μικρό δημιουργείται θόρυβος 

• Μέχρι να συνηθίσουν τη λογική των συμβάντων ίσως χρειαστεί ένα demo από τον 
εκπαιδευτικό 

• Επίσης κάποιες άστοχες μεταφράσεις οδηγιών ! 

• Απαιτείται περισσότερο από 1 διδακτική ώρα 



Ερωτήσεις - Συζήτηση 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

https://studio.code.org/projects/dance/OP2UEnetKU5HqDDCGdp52utoi8-SkJrNdjn0p0WqyyA

