
 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντία Κεραμιδά 

Διδακτικό 
Σενάριο: 

Δομή επανάληψης με Scratch. Κατανόηση και εμβάθυνση στις έννοιες της δομής 

επανάληψης.  

 

Εκτιμώμενη 
Διάρκεια: 

2 Διδακτικές Ώρες 

Ένταξη στο 
πρόγραμμα 
σπουδών / 
Προαπαιτούμενες 
γνώσεις: 

Στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» το εν 

λόγω σενάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του 

δημοτικού σχολείου και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα  «Προγραμματίζω τον 

υπολογιστή».  Επίσης εντάσσεται  στο πρόγραμμα σπουδών της Α’ τάξης των 

ημερησίων και εσπερινών  Ε.ΠΑΛ για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» 

(ειδικότερα στις Ομάδες Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης 

και Οικονομίας, Γεωπονίας-Τεχνολογία Τροφίμων, στην Ενότητα 2: 

«Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα –Δημιουργία Εφαρμογών»), σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση : ΥΑ. 821/Γ2/28-01-2002(Β’ 131). Τέλος, το παρόν σενάριο 

μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της  Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού  

Γενικού  Λυκείου για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής»  και ειδικότερα  στην 

Θεματική ενότητα 2 – Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα – Δημιουργία Εφαρμογών. 

Σχετικά με τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για να είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν την πορεία του σεναρίου στο μάθημα και να φέρουν σε πέρας τις 

απαιτήσεις του, τονίζουμε πως οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν προγράμματα 

στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch με τη δομή της ακολουθίας 

χρησιμοποιώντας εντολές που εξυπηρετούν τη δομή αυτή από όλες τις παλέτες 

εντολών του περιβάλλοντος του Scratch. 

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τη δομή επανάληψης 

με προκαθορισμένο από τους ίδιους πλήθος επαναλήψεων και να αποκτήσουν 

δεξιότητες δημιουργίας συνθετότερων προγραμμάτων στο περιβάλλον του Scratch 

χρησιμοποιώντας λιγότερα τουβλάκια εντολών σε σχέση με ένα αντίστοιχο 

πρόγραμμα όπου χρησιμοποιείται αποκλειστικά η δομή της ακολουθίας. 

 

Υλικοτεχνική 
Υποδομή: 

Για τη διδασκαλία του σεναρίου θα χρειαστεί ένα εργαστήριο πληροφορικής όπου 

έχει εγκατασταθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch (έκδοση στην ελληνική 

γλώσσα) και ένας βιντεοπροβολέας για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρουσιάζει τα 

βίντεο της εισαγωγής του μαθήματος και τις απαντήσεις των φύλλων εμπέδωσης και 

εργασίας. Οι μαθητές θα εργαστούν στους υπολογιστές του εργαστηρίου σε ομάδες 

των δυο ατόμων ανά υπολογιστή. 

 

Οργάνωση Τάξης: Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές 

θα εργαστούν σε ομάδες των δυο ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χρόνος 

ίσως να μην είναι επαρκής για την ολοκλήρωση του 1ου φύλλου εργασίας από τους 

αδύναμους μαθητές για αυτό φροντίζουμε τα ζευγάρια των μαθητών στις ομάδες να 

μην αποτελούνται από δυο αδύναμους μαθητές. 

 

Περιγραφή και 
Ανάλυση του 
Φύλλου 
Εργασίας: 
 

Προκειμένου ο διδάσκων να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

εισάγει στην καινούρια έννοια της δομής επανάληψης, προβάλει με τη βοήθεια 

βιντεοπροβολέα αποσπάσματα βίντεο που έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο και τα 

έχει ενώσει μεταξύ τους με τη βοήθεια προγράμματος επεξεργασίας βίντεο (π.χ. 

movie maker).  

Το πρώτο απόσπασμα βίντεο αφορά τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του βίντεο που 

βρίσκεται στη διεύθυνση URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=TxosJTJRHAo&index=1&list=PLPXTvGdumZ4

1OHMyfoZwActDGr4Me8Rvb 

Μόλις ολοκληρωθεί η προβολή του παραπάνω αποσπάσματος, ο εκπαιδευτικός 

προσπαθεί να εκμαιεύσει με ερωτήσεις του τύπου «Τι κοινό παρατηρήσατε να έχουν 

οι πειρατές με το πειρατικό πλοίο και με τη βάρκα;» ότι οι πειρατές, το πειρατικό 

πλοίο και η βάρκα κινούνται επαναλαμβάνοντας μια μορφή κίνησης πολλές φορές. 

https://www.youtube.com/watch?v=TxosJTJRHAo&index=1&list=PLPXTvGdumZ41OHMyfoZwActDGr4Me8Rvb
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Έτσι οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της επανάληψης. 

Στη συνέχεια προβάλλεται ένα δεύτερο απόσπασμα βίντεο από αυτό που βρίσκεται 

στη διεύθυνση URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7kkj7_mxc 

Το απόσπασμα αυτό έχει διάρκεια 7 δευτερολέπτων (από το σημείο του χρόνου με 

τιμή 7,45 μέχρι το σημείο του χρόνου με τιμή 7,52 στο βίντεο που προβάλλεται στην 

παραπάνω διεύθυνση). Το δεύτερο απόσπασμα παρουσιάζει το αποτέλεσμα 

εκτέλεσης ενός προγράμματος σε Scratch όπου χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης 

με συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Πιο συγκεκριμένα μέσα σε 7 δευτερόλεπτα 

οι μαθητές παρατηρούν έναν δεινόσαυρο να αρπάζει ένα κορίτσι και να το παίρνει 

μαζί του πετώντας ενώ αυτό προσπαθεί να ξεφύγει επαναλαμβάνοντας 5 φορές μια 

ομάδα κινήσεων. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός εφιστά την προσοχή στους μαθητές του να 

παρατηρήσουν στα δυο αποσπάσματα βίντεο που θα ακολουθήσουν πώς 

καταφέρνουμε προγραμματιστικά να δείξουμε στη σκηνή του Scratch ότι το κορίτσι 

προσπαθεί να ξεφύγει από τον δεινόσαυρο που την έπιασε και πώς τελικά με τη 

βοήθεια εντολών φαίνεται ότι ο δεινόσαυρος παίρνει το κορίτσι και φεύγει πετώντας. 

Τα δυο τελευταία αποσπάσματα βίντεο είναι κομμάτια του βίντεο που προβάλλεται 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση URL: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qa7kkj7_mxc 

Το ένα απόσπασμα έχει διάρκεια 53 δευτερολέπτων (από το σημείο του χρόνου με 

τιμή 3,07 μέχρι το σημείο του χρόνου με τιμή 4,00 στο βίντεο που προβάλλεται στην 

παραπάνω διεύθυνση). Μετά την προβολή του αποσπάσματος αυτού ο εκπαιδευτικός 

απευθύνεται στην ολομέλεια και τους ζητά να βρουν στο περιβάλλον του Scratch 

στον υπολογιστή τους συνεργαζόμενοι στις ομάδες τους (2-3 άτομα ανά υπολογιστή) 

την εντολή που βοήθησε να φανεί ότι το κορίτσι προσπάθησε να ξεφύγει. Οι μαθητές 

συνεργάζονται προκειμένου να θυμηθούν τι χρώμα είχε το τουβλάκι της εντολής 

επανάληψης για να εντοπίσουν την παλέτα εντολών που πρέπει να ανοίξουν για να 

βρουν την εντολή. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν τη 

μάθηση, γιατί το περιβάλλον του Scratch στο βίντεο που παρακολούθησαν είναι στην 

αγγλική έκδοση ενώ αυτοί πρέπει να εντοπίσουν μια εντολή στην ελληνική έκδοση 

του περιβάλλοντος του Scratch. Αν οι μαθητές δεν καταφέρουν να εντοπίσουν την 

εντολή, ο εκπαιδευτικός επαναπροβάλλει το βίντεο στο σημείο που φαίνεται ότι 

χρησιμοποιείται. 

Η διάρκεια του τελευταίου αποσπάσματος βίντεο είναι 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα 

(από το σημείο του χρόνου με τιμή 4,30 μέχρι το σημείο του χρόνου με τιμή 6,15 στο 

βίντεο που προβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση). 

Συνολικά υπολογίζεται ότι μέχρι το σημείο αυτό έχουν καλυφθεί 6-7 λεπτά από το 

διδακτικό χρόνο της 1ης διδακτικής ώρας. 

Στη συνέχεια, ως διδάσκοντες, ρωτάμε τους μαθητές να πουν ποια ήταν η δομή 

εκείνη με τη βοήθεια της οποίας προγραμμάτιζαν στα προηγούμενα μαθήματα στο 

Scratch – η δομή της ακολουθίας. Θέτουμε προβληματισμούς στους μαθητές για τη 

δυνατότητα ομαδοποίησης εντολών με βάση το βαθμό επανάληψής τους και με 

απώτερο σκοπό την αποφυγή δημιουργίας μακροσκελών τμημάτων κώδικα, 

χρησιμοποιώντας λιγότερα τουβλάκια εντολών.  

Στη φάση αυτή μοιράζουμε στους μαθητές το πρώτο φύλλο εμπέδωσης και τους 

αφήνουμε για 1-2 λεπτά να μελετήσουν τον κώδικα. Στη επόμενη φάση ζητάμε από 

τους μαθητές να απαντήσουν στα ερωτήματα που εμπεριέχονται στο φύλλο αυτό, 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο την μέχρι τώρα εμπειρία τους. Σκοπός του 

φύλλου εμπέδωσης είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους στις ομάδες τους ότι 

υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα εντολών στον αρχικό κώδικα που δόθηκε η οποία 

επαναλαμβάνεται. Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν αυτή την ομάδα εντολών και 

να παρατηρήσουν πόσες φορές αυτή επαναλαμβάνεται. Επιπρόσθετα πρέπει να 

αναπροσαρμόσουν τον κώδικα που τους δόθηκε ώστε να έχει τα ίδια αποτελέσματα 

με τον αρχικό κώδικα χρησιμοποιώντας την εντολή επανάλαβε και λιγότερα 

τουβλάκια εντολών. Οι μαθητές αρχικά περνούν τον αρχικό κώδικα στο περιβάλλον 

του Scratch για να διαπιστώσουν ποιο είναι το σχήμα του σχεδιάζεται, εφόσον δεν 

μπορούν να το βρουν από μόνοι τους διαβάζοντάς τον. Οι τρεις αριθμημένες 

ερωτήσεις του φύλλου εργασίας με τη σειρά που δίνονται τους βοηθούν να 

οικοδομήσουν τη γνώση ενεργητικά με την παρατήρηση και τη σκέψη, κάνοντας 

μικρά βήματα κάθε φορά. Πρώτα εντοπίζουν τις εντολές του αρχικού κώδικα που 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7kkj7_mxc
https://www.youtube.com/watch?v=qa7kkj7_mxc


επαναλαμβάνονται. Στη συνέχεια παρατηρούν πόσες φορές επαναλαμβάνονται αυτές 

και στο τέλος εισάγουν τις εντολές που επαναλαμβάνονται στην εντολή «επανάλαβε 

4» που τους δίνεται στο φύλλο εμπέδωσης. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός προβάλλει σε 

βιντεοπροβολέα τις εντολές σχηματισμού τετραγώνου στο Scratch. Έτσι οι μαθητές 

παρακολουθούν, βήμα προς βήμα, το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα αυτού και 

συγκρίνουν τη δουλειά τους με αυτό που προβάλλεται στον βιντεοπροβολέα. Με τη 

διαδικασία των ερωταπαντήσεων εκμαιεύουμε τις απαντήσεις των ερωτήσεων από 

τους μαθητές τις οποίες συγκρίνουν με τις δικές τους τοποθετήσεις. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια που οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους, ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

είναι καθοδηγητικός προσφέροντας βοήθεια σε όποια ομάδα μαθητών κρίνει ότι 

χρειάζεται. 

Στο σημείο αυτό αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η 1η διδακτική ώρα του διδακτικού 

σεναρίου. 

Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές έτοιμος ένας κώδικας εντολών (1ο Φύλλο 

Εργασίας). Σε πρώτη φάση, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να απαντήσουν 

ποιο είναι το σχήμα που θα σχηματιστεί μετά την εκτέλεσή του κώδικα, καθώς και 

ποιες εντολές επαναλαμβάνονται. Στη συνέχεια, οι μαθητές οφείλουν να εντοπίσουν 

το πλήθος των επαναλήψεων των εντολών και να προτείνουν τρόπους 

χρησιμοποίησης της εντολής επανάληψης. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να 

υλοποιήσουν τις σκέψεις τους στο περιβάλλον του Scratch, καθώς και να σχεδιάσουν 

ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο, ακολουθώντας τις οδηγίες του 2ου σκέλους του 

φύλλου εργασίας. Κρίνεται σκόπιμο, το τελευταίο 5λεπτο της ώρας ο εκπαιδευτικός  

να παρουσιάσει στην ολομέλεια την ενδεικτική λύση, κάνοντας επισημάνσεις για 

προβλήματα που εντόπισε, όσο οι μαθητές προσπαθούσαν να κατασκευάσουν τον 

κώδικά τους. 

Αρχικά, σκοπός του 1ου φύλλου εργασίας είναι οι μαθητές να μπορούν να 

μετατρέπουν έναν κώδικα δομής επιλογής με επαναλαμβανόμενες εντολές σε κώδικα 

με χρήση δομής επανάληψης για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Σε δεύτερη 

φάση σκοπός του φύλλου εργασίας είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη γνώση που απέκτησαν από την κατασκευή του κώδικα του 

πρώτου ερωτήματος του φύλλου εργασίας, να ανακατασκευάσουν τον κώδικα αυτό 

και να τον προσαρμόσουν ώστε να σχεδιάσουν ορθογώνια σε διάφορες θέσεις της 

σκηνής ή ακόμα και καινούρια σχήματα με μικροαλλαγές του αρχικού κώδικα 

(σχεδίαση τετραγώνου με μετατροπή του κώδικα που σχεδιάζει ορθογώνιο). 

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν το 1ο φύλλο εργασίας αναμένεται να 

διαρκέσει μια διδακτική ώρα. Στο σημείο αυτό αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η 2η 

διδακτική ώρα του διδακτικού σεναρίου. 

 


