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Ι ΓΩΓΗ 

1. υθκπ δεάΝαδ δκζσΰβ βΝ κυΝγΫηα κμέ 

  ΣκΝία δεσΝελδ άλδκΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝγΫηα κμΝ έθαδΝβΝκζκΫθαΝεαδΝ

αυιαθση θβΝ δ αΰπΰάΝ κυΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ δμΝ απΫμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ πθΝ

θΫπθΝ αθγλυππθΝ ΰ θδεσ λαέΝ Άζζπ Ν κΝ ξκζ έκΝ ηαμΝ υηη έξ Ν βθΝ υλαΝ

ευ δεαΝ βί15  βθΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ λΪ δμ- θβη λυ δμΝ ΰδαΝ κθΝ

πλκΰλαηηα δ ησέΝ 

 Μ Ν βθΝ σ κΝ γ αηα δεάΝ εαδΝ εαγκλδ δεάΝ δ ξυλβ βΝ πθΝ υπκζκΰδ υθΝ

δμΝ απΫμΝ πθΝ αθγλυππθΝ εαδΝ βθΝ κζκΫθαΝ αυιαθση θβΝ βηα έαΝ κυμ,Ν βΝ υλαΝ

ευ δεαΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π λΪ δΝ ΫθαΝ πκυ αέκΝ ηάθυηαΝ η Ν πκζζαπζάΝ βηα έαμΝ

« βηδκτλΰβ ΝησθκμΝ κυΝηέαΝ φαληκΰά,ΝηβθΝπ λδηΫθ δμΝθαΝ βθΝεα ίΪ δμΝαπσΝ

κΝ δα έε υκέΝ Μπκλ έμΝ εδΝ τΝ θαΝ έ αδΝ βηδκυλΰδεσμέΝ Μπκλ έμΝ θαΝ

πλκΰλαηηα έ δμΝαπζΫμΝ φαληκΰΫμΝξπλέμΝπκζζΪΝπλκαπαδ κτη θα»έΝ 

 ΠΪθπΝζκδπσθΝ Ναυ άΝ βΝΰλαηηάΝεδθ έ αδΝεαδΝβΝ λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝαφκτΝ

Ϋξ δΝ αθΝ εκπσΝθαΝίκβγά δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝθαΝ δ αξγκτθΝΝ βθΝαζΰκλδγηδεάΝεαδ,Ν

εα ’Ν πΫε α β,Ν αζΰκλδγηδεάΝ εΫοβΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ SωRχTωώ,Ν πκυΝ  έθαδΝ

ηδα δ ληβθ υση θβ υθαηδεά κπ δεάΝ ΰζυ αΝ πλκΰλαηηα δ ηκτ ία δ ηΫθβΝ εαδΝ

υζκπκδβηΫθβΝ  SqueakέΝ Όθ αμΝ υθαηδεά,Ν πδ λΫπ δΝ Ν αζζαΰΫμΝ κυΝ ευ δεαΝ

αεσηβΝεαδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθέΝΈξ δΝπμΝ σξκΝ βΝ

δ α εαζέαΝ θθκδυθΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ Ν παδ δΪΝ εαδΝ φάίκυμΝ εαδΝ θαΝ κυμΝ

πδ λΫο δΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ παδξθέ δα,Ν ίέθ κΝ εαδΝ ηκυ δεάέΝ Μπκλ έΝ θαΝ

η αφκλ πγ έΝ πλ ΪθΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΝηδαΝ υλ έαΝπκδεδζέαΝ λΪ πθΝ θ σμΝ

εαδΝ ε σμΝ κυΝ ξκζ έκυΝαθΪΝ κθΝεσ ηκέΝΝ υηπ λα ηα δεΪΝ κΝ SωRχTωώΝ έθαδΝ

ΫθαμΝ ιαδλ δεΪΝ τεκζκμΝ εαδΝ τζβπ κμΝ Ν λσπκμΝ ΰδαΝ θαΝ δ αξγ έΝ κΝ ηαγβ άμΝ Ν

απζΫμΝαζΰκλδγηδεΫμΝ κηΫμέ 

https://hourofcode.com/us/el
https://hourofcode.com/us/el
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/Squeak
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ζ ε λκθδευθΝ υ ε υυθΝ Ν σζκΝ κΝ τλκμΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ απάμΝ αθ ιαλ ά πμΝ

βζδεέαμΝΰ ηέακθ αμΝ κΝξλσθκΝηαμΝάΝ βηδκυλΰυθ αμΝξλσθκΝΰδαΝαυ σέΝ 

  Ν υθΪλ β βΝ η Ν αΝ ηαγάηα αΝ βμΝ πζβλκφκλδεάμΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝ η Ν ελδ δεάΝ εΫοβΝ θαΝ αλξέ κυθΝ θαΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ βΝ ζκΰδεάΝ κυΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτΝυπσΝ δαφκλ δεσΝπλέ ηαΝ εαδΝ γΫ κθ αμΝ κδΝ έ δκδΝ λπ άηα αΝ θαΝ

πλκ παγκτθΝθαΝ υ κυθΝαπαθ ά δμΝηΫ αΝαπσΝ βθΝΫλ υθαΝ κΝ δα έε υκΝαζζΪΝεαδΝ

Ν ξ δεάΝίδίζδκΰλαφέαέΝ 

 ΟδΝηαγβ ΫμΝηΫ αΝαπσΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝ

εΪθκυθΝ ε άηαΝ κυμΝ Ν βΝ ΰθυ βΝ αυ άΝ (ίδπηα δεάΝ ηΪγβ β)Ν πκυΝ έΰκυλαΝ γαΝ κυμΝ

έθαδΝαπαλαέ β βΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝαπάμΝ κυμέΝ πέ βμΝηΫ αΝαπσΝ δμΝθΫ μΝΰθυ δμΝ

εαδΝ κθΝελδ δεσΝ κξα ησΝκδΝηαγβ ΫμΝκ βΰκτθ αδΝ βΝαθαγ υλβ βΝ εΫο πθΝεαδΝ

Ϊ πθΝ(η α ξβηα έακυ αΝηΪγβ β)Ν ξ δεΪΝη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝγΫηα  

 

2. εκπσμΝΫλ υθαμΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝ λω άηα αμ 

εκπκέΝ βμΝΫλ υθαμΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 
 

1. ΝαΝ ΰθπλέ κυθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ αΝ ία δεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ

υΰΰλαφάΝηδαμΝαπζάμΝ λ υθβ δεάμΝ λΰα έαμέΝ 

2 ΝαΝ ΰθπλέ κυθΝ βΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ αθααά β βΝ εαδΝ υΰεΫθ λπ βΝ κυΝ

ξλά δηκυΝΰδαΝ βθΝ λΰα έαΝυζδεκτέΝ 

 3. ΝαΝπλκίζβηα δ κτθΝη Ν βθΝ πδζκΰάΝ κυΝαπκ δε δεκτΝυζδεκτΝ βμΝ λΰα έαμΝ

κυ 

4. ΝαΝ δ αξγκτθΝκδΝηαγβ ΫμΝ βθΝαζΰκλδγηδεάΝ εΫοβΝηΫ αΝαπσΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ

κυΝScratch 

5. ΝαΝΰθπλέ κυθΝπυμΝθαΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ ΰξ δλέ δκΝξλά βμΝεαδΝθαΝαθ ζκτθΝαπσΝ

αυ σΝ αΝαθαΰεαέαΝ κδξ έαέ 

6. ΝαΝ ηπδ τκθ αδΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ κυμΝεαδΝθαΝηβθΝφκίκτθ αδΝθαΝπλΪικυθΝεΪ δΝ

αεσηαΝεδΝαθΝκ βΰά δΝ ΝηβΝαπκ ε σΝαπκ Ϋζ ηαΝ 

7. ΝαΝαθαπ τικυθΝ βΝφαθ α έαΝ κυμέ 

8. ΝαΝ ια εά κυθΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β ΪΝ κυμ 

9. ΝαΝηΪγκυθΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝ ΝκηΪ μΝΰδαΝΫθαΝεκδθσΝ εκπσ 
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 ΣαΝ λ υθβ δεΪΝ λπ άηα αΝπκυΝ έγ θ αδΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝαπαθ βγκτθΝ έθαδΝ αΝ

ιάμμ 

1. ΜπκλκτθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ εα αθκά κυθΝ δμΝ αζΰκλδγηδεΫμΝ κηΫμΝ ηΫ πΝ θσμΝ

ζκΰδ ηδεκτν 

2. ΜπκλκτθΝ θαΝ ηΪγκυθΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ αζζΪΝ εαδΝ πμΝ ηΫλκμΝ ηδαμΝ

κηΪ αμΝπκυΝΫξ δΝεκδθσΝ εκπσν 

3. ΜπκλκτθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ αθαζυ δεΫμΝ εαδΝ υθγ δεΫμΝ δεαθσ β μΝ ηΫ πΝ βμΝ

λ υθβ δεάμΝ λΰα έαμνΝ 

 

3. θ δε δεάΝπ λδΰλαφάΝη γσ κυΝπκυΝγαΝαεκζκυγβγ έ 
 

  Ν πλυ βΝ φΪ βΝ ηΫ πΝ λπ ά πθ-απαθ ά πθΝ γαΝ πλκ παγά κυη Ν θαΝ

εΪθκυη Νεα αθκβ ΪΝ αΝ λπ άηα αΝεαδΝ αΝαβ κτη θαέ 

 θΝ υθ ξ έαΝ η Ν εα αδΰδ ησΝ δ υθΝ πλκ παγκτη Ν θαΝ πλκ ΰΰέ κυη Ν κΝ

γΫηαέΝ 

 ΟδΝηαγβ ΫμΝξπλέακθ αδΝ ΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝεαδΝΰέθ αδΝαθΪγ βΝ ΝεΪγ Ν

κηΪ αΝ κυΝγΫηα κμΝαζζΪΝεαδΝ ΝεΪγ ΝηΫζκμΝ βμΝκηΪ αμΝξπλδ Ϊέ 

 Γέθ αδΝ αθααά β βΝ πζβλκφκλδυθΝ ευλέπμΝ κΝ δα έε υκΝ αφκτΝ υπΪλξκυθΝ

αιδσζκΰαΝ ΰξ δλέ δαΝΰδαΝ κΝscratch. 

 Τζκπκδκτθ αδΝκδΝη ηκθπηΫθ μΝπλκΰλαηηα δ ηΫθ μΝα εά δμΝ 

 Γέθ αδΝ εηβλέπ βΝ βμΝεΪγ ΝΪ εβ βμΝ βζα άΝπ λδΰλΪφ αδΝβΝ δα δεα έαΝ

βηδκυλΰέαμΝ κυΝεΪγ ΝΫλΰκυΝ κΝscratch. 

 Γέθ αδΝ τζζβοβΝ (capture)Ν πθΝ δΰηδκ τππθΝ εαδΝ απκγάε υ άΝ κυμΝ Ν

αλξ έκΝ κυΝ π ι λΰα άΝε δηΫθκυ 

 ΟδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ υΰε θ λυθκθ αδΝαιδκζκΰκτθ αδΝαπσΝ Ν βθΝκηΪ αΝη Ν

βΝίκάγ δαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝεα αΰλΪφκθ αδέ 

 

4. θαη θση θαΝαπκ ζΫ ηα α 

 

 ΟδΝηαγβ ΫμΝηαγαέθκυθΝθαΝαθααβ κτθΝεαδΝθαΝαιδκζκΰκτθΝπζβλκφκλέ μ 

 ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ ππμΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ θΝ έθαδΝ σζαΝ σππμΝ

έξθκυθΝάΝσππμΝγαΝάγ ζαθΝθαΝ έξθκυθέΝ 
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 Γέθκθ αδΝεκδθπθκέΝ βμΝίδπηα δεάμΝηΪγβ βμΝηαγαέθκθ αμΝεΪ δΝπκυΝκδΝέ δκδΝ

πλκ πΪγβ αθΝεαδΝ θΝ δπυγβε ΝαπζΪΝαπσΝεΪπκδκθΝΪζζκέ 

 ΈξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ελέθκυθ,Ν θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ εαδΝ θαΝ

η α ξβηα έ κυθΝ βθΝκπκδα άπκ Νζαθγα ηΫθβΝΪπκοβΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ

γΫηαέΝ 

 βηδκυλΰ έ αδΝ η αιτΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πθ τηαΝ υθ λΰα έαμ,Ν κηα δεσ β αμΝ

εαδΝ βηδκυλΰδεσ β αμέΝ 

 

5. ΠσλκδΝ– υζδεΪΝ– ικπζδ ησμέΝ 
Ηζ ε λκθδεκέΝ υπκζκΰδ Ϋμ,Ν δα έε υκ,Ν ίδίζδκΰλαφέα,Ν ζκΰδ ηδεσΝ
SCRATCH βέί,Ν π ι λΰα άμΝ ε δηΫθκυ,Ν ζκΰδ ηδεσΝ βηδκυλΰέαμΝ
παλκυ δΪ πθέΝ 

ΠλΫπ δΝθαΝ κθδ έΝσ δΝκδΝηαγβ ΫμΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝScratch Νΰυηθα δαεάΝ ΪιβΝ
εαδΝ υθ πυμΝ θΝηπκλκτθΝθαΝξαλαε βλδ κτθΝπμΝαλξΪλδκδέΝΠαλσζαΝαυ ΪΝελέγβε Ν
εσπδηκΝθαΝυπΪλι δΝηδαΝηδελάΝεαδΝ τθ κηβΝ δ αΰπΰάΝ Νία δεΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ βμΝ
θΝ ζσΰπΝ ΰζυ αμΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ ΰδαΝ θαΝ ηπκλΫ κυθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ

αθ απκελδγκτθΝ πδκΝ τεκζαΝ δμΝ απαδ ά δμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθέΝ Έ δΝ
αφδ λυγβεαθΝ τκΝ δ αε δεΫμΝ υλ μΝ ΰδαΝ θαΝ «γυηβγκτθ»Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ δμΝ ία δεΫμΝ
πδζκΰΫμΝ βμΝ ΰζυ αμΝ θυΝ πλδθΝ απσΝ εΪγ Ν ι δ δε υηΫθβΝ ζ δ κυλΰέαΝ ΰδθσ αθΝ
θ ζ ξάμΝπαλκυ έα βΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝαπσΝ κΝ δ Ϊ εκθ αέ 

 

6έΝ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ  

 

1βΝ λα βλδσ β α 

 Πλσε δ αδΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝαπζκτΝπαδξθδ δκτΝ κΝκπκέκΝηέαΝηπΪζαΝ

αθαπβ ΪΝ ΝΫθαθΝ κέξκέΝ βΝ υθΫξ δαΝίζΫπκυη ΝΫθαΝ δΰηδσ υπκΝαπσΝ κΝπαδξθέ δ 
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            θυΝπαλαεΪ πΝίζΫπκυη Ν κθΝευ δεαΝεέθβ βμΝ βμΝηπΪζαμ 
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ΣΫζκμ,Ναεκζκυγ έΝκΝευ δεαμΝπκυΝαφκλΪΝ κθΝ κέξκ 
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https://scratch.mit.edu/projects/2289021/#editor  

 

 

 

 

 

ββΝ λα βλδσ β αέ 

  Ν ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ παλαζέαμΝ γαΝ ΰλΪοκυη Ν ΫθαΝ σθκηαΝ εαδΝ γαΝ υ κυη Ν

εέθβ βΝ ΝεΪπκδαΝαπσΝ αΝΰλΪηηα αέ 

 λξδεΪΝγαΝ πδζΫικυη Ν κΝυπσίαγλκΝεαδΝΝγαΝ δαΰλΪοκυη Ν βΝΰΪ αΝ(ΰδαΝθαΝ

ηβθΝ θκξζ έ),ΝαεκζκτγπμΝ πδζΫΰκυη Ν αΝΰλΪηηα αΝT,ΝI,Νεέ 

https://scratch.mit.edu/projects/2289021/#editor
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 βΝ υθΫξ δαΝίζΫπκυη Ν κΝ δΰηδσ υπκΝη Ν κθΝευ δεαΝ κυΝπλυ κυΝΰλΪηηα κμΝΣ 

 

 

εαδΝΫπ δ αΝ κυΝβκυΝΰλΪηηα κμΝΙ 
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3
β
 λα βλδσ β α 

 

  σξκμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ έθαδΝ θαΝ βηδκυλΰά κυη Ν ΫθαΝ θυξ λδθσΝ

εβθδεσΝπσζβμ,ΝθαΝ δ Ϊΰκυη ΝΫθαΝ ζδεσπ λκΝεαδΝθαΝ κΝπλκΰλαηηα έ κυη ΝΫ δΝ

υ ΝθαΝεδθκτη Ν κΝ ζδεσπ λκΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝίΫζβΝαπσΝ κΝπζβε λκζσΰδσΝ

ηαμέ 

 άηαΝ1)Ν βηδκυλΰά Ν κΝ εβθδεσΝωμΝ ιάμΝμΝ 

 ΚΪθ Ν δ αΰπΰάΝαπσΝ oΝφΪε ζκΝτutdoorsΝ κΝυπσίαγλκΝnight-city.  

 άηαΝβ)Ν βηδκυλΰά Ν βθΝηκλφάΝωμΝ ιάμμ 

 ΚΪθ Ν δ αΰπΰάΝαπσΝ o φΪε ζκΝTransportation κΝ ζδεσπ λκΝhelikopter1 

 ζζΪι Ν κΝηΫΰ γκμΝ βμΝηκλφάμΝη Ν κΝεα ΪζζβζκΝ λΰαζ έκέ 

 βηδκυλΰά Ν αΝεα ΪζζβζαΝ θΪλδαΝυ μ 

 ΝαΝι εδθΪΝβΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ θαλέκυΝσ αθΝπα Ϊη Ν βθΝ βηαέαΝ 

 ΝαΝ κπκγ έΝ κΝ ζδεσπ λκΝ κΝηΫ κΝ βμΝκγσθβμέΝ 

 ΜσζδμΝπα ά Ν κΝίΫζκμΝπΪθπΝ Ν κΝ ζδεσπ λκΝθαΝεδθ έ αδΝ ΫεαΝίάηα αΝ

πλκμΝ αΝπΪθπέ 
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 ΜσζδμΝπα ά Ν κΝίΫζκμΝεΪ πΝ Ν κΝ ζδεσπ λκΝθαΝεδθ έ αδΝ ΫεαΝίάηα αΝ

πλκμΝ αΝεΪ πέΝ 

 ΜσζδμΝπα ά Ν κΝίΫζκμΝ ιδΪΝ Ν κΝ ζδεσπ λκΝθαΝεδθ έ αδΝ ΫεαΝίάηα αΝ

πλκμΝ αΝ ιδΪέ 

 ΜσζδμΝ πα ά Ν κΝ ίΫζκμΝ αλδ λΪΝ Ν κΝ ζδεσπ λκΝ θαΝ εδθ έ αδΝ ΫεαΝ

ίάηα αΝ πλκμΝ αΝ αλδ λΪΝ ΓδαΝ θαΝ βηδκυλΰά Ν αΝ θΪλδαΝ γαΝ

ξλ δα έ Ν δμΝ παλαεΪ πΝ θ κζΫμμΝ θΝ βΝ ηκλφάΝ ΰυλέα δΝ αθΪπκ αΝ

δκλγυ Ν κΝη Ν κΝ λΰαζ έκΝεα τγυθ βμΝηκλφάμ!Ν 

άηαΝΝγ)Ν ζζΪι Ν βθΝ αχτ β α κυΝ ζδεκπ ΫλκυΝ 

             Σλκπκπκδά Ν αΝπαλαπΪθπΝ θΪλδαΝυ Ν κΝ ζδεσπ λκΝθαΝεδθ έ ΝπκδκΝ

αλΰΪέ 

 

 

4βΝ λα βλδσ β α 

 Π λέζβοβμΝ ΚΪγ Ν αθ δε έη θκΝ Ϋξ δΝ τκΝ άΝ π λδ σ λαΝ εκ κτηδαΝ εαδΝ

εδθ έ αδΝ αζζΪακθ αμΝ εκ κτηδαέΝ ΟδΝ έ ζκδΝ εδθκτθ αδΝ αλΰΪ,Ν υ Ν θαΝ ηκδΪα δΝ η Ν

παζδΪΝ αδθέαέΝ 

 

  ΗΜ Ν1Ν( δ αΰωΰάΝαθ δε δηΫθωθ) 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝεκυηπέΝΝ  ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝθΫκυΝαθ δε δηΫθκυέ 
 

 
 

 

 Μπ μΝ κθΝφΪε ζκΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝ(Sprites)ΝεαδΝ δ άΰαΰ Νη Ν δπζσΝεζδεΝ

Ϋθα- ΫθαΝ αΝαθ δε έη θαΝη Ν αΝκθσηα αμΝface,Νtitles,Νbird,Νwormέ 
 

 

 ΗΜ ΝβΝ( δαΰλαφάΝαθ δε δηΫθκυ) 
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 Μ Ν ιέΝ‘εζδε’ΝπΪθπΝ κΝαθ δε έη θκ- ΰΪ αΝ(Sprite1)Ν πέζ ι  κΝdelete,ΝΰδαΝ

θαΝ δαΰλΪο δμΝ βΝΰΪ αέ 
 

 ΗΜ ΝγΝ( δ αΰωΰάΝάχκυΝεαδΝ θ λΰ δυθΝ βΝ εβθάΝ– stage) 

 

 
 ΚΪθ Ν‘εζδε’ΝπΪθπΝ κΝ δεκθέ δκΝ βμΝ εβθάμέ 
 

 

 ΓδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝάξκυ,Ν απσΝ κΝ ξυλκΝ θ λΰ δυθΝ πέζ ι  κΝ   

εαδΝΫπ δ αΝimport,ΝΰδαΝθαΝ δ Ϊΰ δμΝ κθΝάξκΝent11k-b.  

 

 
 ΓδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ θ λΰ δυθ,ΝαπσΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθΝ πέζ ι  κΝScriptsέ 

 

  βΝ υθΫξ δαΝγαΝξλ δα έΝθαΝ τλ δμΝ θΫλΰ δ μΝαπσΝ κΝcontrolέΝ δ άΰαΰ Ν

κΝ κηδεσΝ κδξ έκΝ  Ϋ λδμΝφκλΫμΝ έ Νη Ν βΝηΫγκ κΝ βμΝ

αθ δΰλαφάμΝ(Ν  )Ν έ Νη Ν βΝ δα δεα έαΝ κυΝ υλ έηα κμέ 
 



 14 

 
 

 φκτΝ τλ δμΝ αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθ,ΝΪζζαι Ν

κΝε θσΝ κυμΝ Ναυ σΝπκυΝίζΫπ δμΝπαλαπΪθπέΝΚΪθκθ αμΝ ‘εζδε’Ν κΝί ζΪεδΝπκυΝ

Ϋξ δΝπΪθπΝ κυΝ κΝ κηδεσΝ κδξ έκ,Ν ηφαθέα αδΝΫθαΝη θκτΝΰδαΝθαΝ πδζΫι δμΝ ΝπδκΝ

εκυ κτηδΝγ μΝθαΝαζζΪι δμέ .  

 ΚΪθ δμΝ ‘εζδε’Ν πΪθπΝ κΝ  εαδΝ

ηφαθέα αδ,Ν σπκυΝ πζβε λκζκΰ έμμΝ nextΝ title,Ν Ϋπ δ αΝ

wormΝgo,Ν θΝ υθ ξ έαΝbirdΝgoΝεαδΝ ΫζκμΝ faceΝgoέΝΣκΝ

κηδεσΝ κδξ έκ,Ν πκυΝ π λδΫξ δΝ κΝ nextΝ title,Ν πκυΝ

υπΪλξ δΝ πκζζΫμΝ φκλΫμ,Ν ηπκλ έμ,Ν αφκτΝ κΝ

βηδκυλΰά δμΝηδαΝφκλΪ,ΝθαΝ κΝαθ δΰλΪο δμέ   

 

 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαέ 

  ΠλδθΝ τλ δμΝ κΝ ,Ν θαΝ δ Ϊΰ δμΝ κθΝάξκΝαπσΝ βθΝ

παζΫ αΝ θ λΰ δυθΝ ,Ν εΪθκθ αμΝ ‘εζδε’Ν κΝί ζΪεδΝεαδΝ δ Ϊΰκθ αμΝ κθΝάξκΝαπσΝ κΝ

φΪε ζκΝπκυΝίλάε μΝεαδΝ αΝspritesέ 

 

 

 

 

 ΗΜ Ν4Ν( δ αΰωΰάΝ θ λΰ δυθΝ κΝαθ δε έη θκΝface) 

Control 

Control 

Sound 
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 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝ δεκθέ δκΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝface 

 

 
 

 εαδΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθΝ πέζ ι  κΝscriptsέ 

 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθ 

 

 

 

 

 
 

 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

Control 
Look 

Control 

Motion 

Look 
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 Άζζαι Ν κθΝαλδγησΝ πθΝίβηΪ πθΝεΪθκθ αμΝεζδεΝπΪθπΝ κΝζ υεσΝεκυ ΪεδΝ

εαδΝΰλΪφκθ αμΝ κυμΝαλδγηκτμΝπκυΝίζΫπ δμΝπαλαπΪθπέ 
 

 

ΗΜ ΝηΝ( δ αΰωΰάΝ θ λΰ δυθΝ κΝαθ δε δηΫθκυΝtitles ) 

 

 
 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝ δεκθέ δκΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝtitles 

 

 
 

εαδΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθΝ πέζ ι  κΝscriptsέ 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

  Άζζαι Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ίβηΪ πθΝ εΪθκθ αμΝ ‘εζδε’Ν πΪθπΝ κ ζ υεσΝ

εκυ ΪεδΝεαδΝΰλΪφκθ αμΝ κυμΝαλδγηκτμΝπκυΝίζΫπ δμΝπαλαπΪθπέ 
 

 

Control 

Look 

Numbers 
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 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

 Άζζαι Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ίβηΪ πθΝ εΪθκθ αμΝ ‘εζδε’Ν πΪθπΝ κΝ ζ υεσΝ

εκυ ΪεδΝεαδΝΰλΪφκθ αμΝ κυμΝαλδγηκτμΝπκυΝίζΫπ δμΝπαλαπΪθπέ 

  αΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ η θκτ,Ν πέζ ι  κΝ αβ κτη θκΝ εΪθκθ αμΝ

‘εζδε’Ν κΝί ζΪεδΝεαδΝ δαζΫΰκθ αμΝηδαΝαπσΝ δμΝ πδζκΰΫμέ 
 

 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

 Άζζαι Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ίβηΪ πθΝ εΪθκθ αμΝ ‘εζδε’Ν πΪθπΝ κΝ ζ υεσΝ

εκυ ΪεδΝεαδΝΰλΪφκθ αμΝ κυμΝαλδγηκτμΝπκυΝίζΫπ δμΝπαλαπΪθπέ 

  αΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ η θκτ,Ν πέζ ι  κΝ αβ κτη θκΝ εΪθκθ αμΝ

εζδεΝ κΝί ζΪεδΝεαδΝ δαζΫΰκθ αμΝηδαΝαπσΝ δμΝ πδζκΰΫμέ 

  

 

ΗΜ ΝθΝ( δ αΰωΰάΝ θ λΰ δυθΝ κΝαθ δε έη θκΝbirdΝ) 

 

 

Look 
Control 

Control 
Look 
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 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝ δεκθέ δκΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝbird 

 

 
 

εαδΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθΝ πέζ ι  κΝscriptsέ 

 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 
 

 

 
 

 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

 Άζζαι Ν κθΝαλδγησΝ πθΝίβηΪ πθΝεΪθκθ αμΝεζδεΝπΪθπΝ κΝζ υεσΝεκυ ΪεδΝ

εαδΝΰλΪφκθ αμΝ κυμΝαλδγηκτμΝπκυΝίζΫπ δμΝπαλαπΪθπέ 

 

ΗΜ ΝιΝ( δ αΰωΰάΝ θ λΰ δυθΝ κΝαθ δε έη θκΝwormΝ) 

 

 
 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝ δεκθέ δκΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝworm 

 

Control 
Look 

Look 

Motion 

Control 
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εαδΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθΝ πέζ ι  κΝscriptsέ 

 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

 

 
 

 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

  

 

 ΠΪ αΝ κΝεκυηπέΝπαλκυ έα βμΝ ,ΝεαδΝη ΪΝ βΝπλΪ δθβΝ βηαέα,Νυ ΝθαΝ

θ λΰκπκδά δμΝ κΝηδελσεκ ηκΝπκυΝΫφ δαι μΝεαδΝθαΝπαέι δμΝ Ναυ σθέ 

 

 ΗΜ ΝκΝ( δ αΰωΰάΝαθ δε δηΫθκυ) 

 

 Μπκλ έμΝθαΝπλκ γΫ δμΝεαδΝΪζζκΝαθ δε έη θκΝη Νεέθβ βΝ κΝanimation; 

 

 

 

 

 

 

Control 

Look 

Control Motion 

Motion 
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5βΝ λα βλδσ β α 

 

 Π λέζβοβμΝ έθαδΝ ΫθαμΝ ηδελσεκ ηκμΝ πκυΝ αφκλΪΝ αΝ ηαγβηα δεΪΝ εαδΝ πδκΝ

υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ υλαέΝ ζζΪακθ αμΝ βθΝ υλαΝ άΝ αΝ ζ π ΪΝ κδΝ έε μΝ

η αεδθκτθ αδΝαθαζσΰπμέΝ θ έεθυ αδΝΰδαΝηδελΪΝπαδ δΪέΝ 

 

 

                                
 

 

 

 ΗΜ Ν1Ν( βηδκυλΰέαΝ εβθάμ) 

 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν βΝ εβθάΝ(stage)έ 

 
 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝεκυηπέΝ  ΰδαΝθαΝ βηδκυλΰά δμΝ βΝ εβθάέ 
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 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝεκυηπέΝ  εαδΝ πέζ ι Ν κθΝετεζκΝξπλέμΝΰΫηδ ηα,ΝπκυΝ

ίλέ ε αδΝαελδίυμΝαπσΝεΪ πέΝξ έα ΝΫθαΝετεζκΝ βθΝκγσθβΝεαδΝπΪ αΝ κΝΟΚέ 

 

 ΗΜ ΝβΝ( βηδκυλΰέαΝαθ δε δηΫθκυ) 

 ΚΪθ Ν ‘εζδε’Ν κΝ εκυηπέΝ  ΰδαΝ θαΝ βηδκυλΰά δμΝ ΫθαΝ θΫκΝ

αθ δε έη θκέ 

 

 
 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝεκυηπέΝ  εαδΝ ξ έα ΝΫθαΝίΫζκμέ 
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 εκζκυγυθ αμΝ βθΝ έ δαΝ δα δεα έα,Ν βηδκτλΰβ Ν εαδΝ ΫθαΝ ίΫζκμΝ

ηδελσ λκυΝη ΰΫγκυμΝεαδΝπλκμΝ βθΝαθ έγ βΝεα τγυθ βέ 

 

 ΗΜ ΝγΝ( δαΰλαφάΝαθ δε δηΫθκυ) 

 

 
 ΚΪθ Ν ιέΝ ‘εζδε’ΝπΪθπΝ κΝαθ δε έη θκΝ– ΰΪ αΝ (SpriteΝ1),ΝεαδΝ πέζ ι Ν κΝ

deleteΝΰδαΝθαΝ κΝ δαΰλΪο δμέ 

 ΗΜ Ν4Ν( δ αΰωΰάΝαθ δε δηΫθκυ) 

 ΚΪθ Ν ‘εζδε’Ν κΝ εκυηπέΝ Ν   ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ θΫπθΝ

αθ δε δηΫθπθέ 

 

 
 

 ΚΪθ Ν δ αΰπΰάΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ – Sprites,Ν απσΝ κΝ φΪε ζκΝ

Desktop Workshop cd-rom Cucoo Clock Sprites. 
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 ΗΜ ΝηΝ( βηδκυλΰέαΝη αίζβ άμ) 

 

 
 ΚΪθ Ν ‘εζδε’Ν κΝ ↑ariablesΝ (η αίζβ Ϋμ)Ν εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ κΝ make a 

variable. 

 

 
  κΝε θσΝπζαέ δκ,ΝΰλΪο Ν κΝσθκηαΝ βμΝη αίζβ άμΝ(hour)ΝεαδΝεΪθ Ν‘εζδε’Ν

βθΝ πδζκΰάμΝόorΝallΝspritesέ 

 παθΪζαί Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝεαδΝΰδαΝ βΝη αίζβ άμΝminute 

 ΗΜ ΝθΝ( δ αΰωΰάΝ θ λΰ δυθ) 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝSpriteΝβΝΝεαδΝ πέζ ι  βθΝεαλ ΫζαΝScriptsέ 

 

 
 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

 

  αΝ ε θΪΝ βμΝ υθγάεβμ,Ν υηπζάλπ Ν βΝ η αίζβ άΝ minuteΝ εαδΝ κυμΝ

αλδγηκτμΝθΝεαδΝλίΝαθ έ κδξαέ 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝSpriteΝζΝΝεαδΝ πέζ ι  βθΝεαλ ΫζαΝScriptsέ 

Control 

Motion Numbers 

Variables 
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 τλ Ν αΝπαλαπΪθπΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ κΝξυλκΝ θ λΰ δυθέ 

ΗΜ ΝιΝ( θ δΰλαφάΝ θ λΰ δυθ) 

 

 
 ΚΪθ Ν ‘εζδε’Ν βθΝ φλαΰέ αΝ εαδΝ κπκγ ά Ν βθΝ πΪθπΝ βΝ κέίαΝ πθΝ

κηδευθΝ κδξ έπθΝπκυΝγΫζ δμΝθαΝαθ δΰλΪο δμέ 

 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝSpriteΝβ 

 
τλ Ν βθΝ κέίαΝπΪθπΝ κΝSprite 3. 

 

 

 
 θ δεα Ϊ β Ν αΝ ε θΪΝ βμΝ υθγάεβμ,Ν υηπζβλυθκθ αμΝ δμΝ η αίζβ ΫμΝ

hourΝ εαδΝ minuteΝ εαδΝ κυμΝ αλδγηκτμΝ γί,Ν βΝ εαδΝ λί,Ν η Ν βθΝ δλΪΝ πκυΝ φαέθ αδΝ

παλαπΪθπέ 

 

 ΚΪθ Ν‘εζδε’Ν κΝSpriteΝζέ 

 
 τλ Ν βΝ κέίαΝ πθΝ κηδευθΝ κδξ έπθΝπΪθπΝ αΝυπσζκδπαΝαθ δε έη θαΝ- 

Sprites. 

 

 

 

 

Control 

Looks 
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7έΝΜ ΘΟ ΟΛΟΓΙ ΝΣΗΝ Ρ ΤΝ Ν 

λ υθβ δεάΝ δα δεα έαΝπκυΝαεκζκυγάγβε  

 

 Ϊ δοΝ ηπζοεάμΝεαδΝ λα βλδοποέβ βμΝ ωθΝηαγβ υθΝ βθΝΫλ υθα 

 ΟδΝηαγβ ΫμΝξπλέ βεαθΝ ΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝεαδΝΰέθ αδ αθΪγ βΝ ΝεΪγ Ν

κηΪ αΝ κυΝγΫηα κμΝαζζΪΝεαδΝ ΝεΪγ ΝηΫζκμΝ βμΝκηΪ αμΝξπλδ Ϊέ 

 Έΰδθ Ν αθααά β βΝ πζβλκφκλδυθΝ ευλέπμΝ κΝ δα έε υκΝ αφκτΝ υπΪλξκυθΝ

αιδσζκΰαΝ ΰξ δλέ δαΝΰδαΝ κΝscratch. 

 ΤζκπκδάγβεαθΝκδΝη ηκθπηΫθ μΝπλκΰλαηηα δ ηΫθ μΝα εά δμΝ 

 π λδΰλΪφ δΝβΝ δα δεα έα βηδκυλΰέαμΝ κυΝεΪγ ΝΫλΰκυΝ κΝscratch. 

 Έΰδθ Ν τζζβοβΝ (capture)Ν πθΝ δΰηδσ υππθ εαδΝ απκγάε υ άΝ κυμΝ Ν

αλξ έκΝ κυΝ π ι λΰα άΝε δηΫθκυ 

 ΟδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ υΰε θ λυγβεαθΝαιδκζκΰάγβεαθΝαπσΝΝ βθΝκηΪ αΝη Ν

βΝίκάγ δαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝεα αΰλΪφβεαθέ 

 

 

8. υηπ λΪ ηα α 

 

    πσΝ βΝξλά βΝ κυΝζκΰδ ηδεκτΝScratch πλκΫευοαθΝ αΝ ιάμΝαπκ ζΫ ηα αμ 

  έΝΟδΝηαγβ ΫμΝΫ διαθΝαλε ΪΝη ΰΪζκ  θ δαφΫλκθΝαπσΝ αΝΝπλυ αΝηαγάηα αΝεαδΝ

γΫζβ αθΝ θαΝ ια εβγκτθΝ αΝ κγΫθ αΝ παλα έΰηα αέΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ

δα λαηΪ δ ΝεαδΝβΝυπΪλξκυ αΝΰθυ βΝπΪθπΝ κΝαθπ ΫλπΝζκΰδ ηδεσ 

έΝ Ό αθΝ παλκυ δΪ βεαθΝ εΪπκδκΝ υ εκζσ λαΝ παλα έΰηα α,Ν σ Ν

ηφαθέ βεαθΝ αΝπλυ αΝπλκίζάηα αΝαφκτΝκδΝηαγβ ΫμΝ θΝ έξαθΝΰθυ βΝ βμΝ

κηάμΝ παθΪζβοβμΝ εαδΝ ξλ δΪ βε Ν αλε ΪΝ η ΰΪζβΝ πλκ πΪγ δα,Ν ηΫ πΝ

π λδ σ λπθΝ εαδΝ αθαζυ δεσ λπθ παλα δΰηΪ πθ,Ν  ΰδαΝ θαΝ εα αθκά κυθΝ

κθΝ λσπκΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝαθπ ΫλπΝ κηάμ 

Γέ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ υ εκζ τκθ αθΝ βΝ τζζβοβΝ βμΝ ία δεάμΝ δ ΫαμΝ ηδαμΝ

λα βλδσ β αμέΝ Ό αθΝ Ϋξκθ αθΝ δμΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ δμΝ κ βΰέ μΝ κυΝ δ Ϊ εκθ α,Ν

ά αθΝαλε ΪΝπδκΝ τεκζκΝθαΝπλκξπλά κυθΝ βθΝυζκπκέβ β 
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έΝ Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ έξαθΝ απκε ά δΝ αλε ΪΝ

εαζάΝ ΰθυ βΝ ξλά βμΝ κυΝ Scratch. βη δπ ΫκθΝ σ δΝ κδΝ κηΪ μ έξαθΝ

δαφκλ δεσΝ πέπ κΝεαδΝαυ σΝφαδθσ αθΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυμέ 

έΝ Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ αλε κέΝ ηαγβ ΫμΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ

ε φ κτθΝαπζκτμΝαζΰκλέγηκυμΝΰδαΝθαΝ πδζτ κυθΝεΪπκδαΝπλκίζάηα α 

 

 

 

9.    δίζδκΰλαφέαέΝ 

1. https://scratch.mit.edu 

2. http://scratched.gse.harvard.edu 

3. http://www.scratchplay.gr/ 

4. http://blogs.sch.gr/kse799/files/2013/03/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%

CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-SCRATCH-10-11new.pdf 

5. http://axis.teikav.edu.gr/pake/Yliko_Eidikou_Merous/diadromi-PE19-

Senaria-V1.pdf  

6. https://scratchgr.wikispaces.com/Scratch+Senaria  
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http://blogs.sch.gr/kse799/files/2013/03/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-SCRATCH-10-11new.pdf
http://axis.teikav.edu.gr/pake/Yliko_Eidikou_Merous/diadromi-PE19-Senaria-V1.pdf
http://axis.teikav.edu.gr/pake/Yliko_Eidikou_Merous/diadromi-PE19-Senaria-V1.pdf
https://scratchgr.wikispaces.com/Scratch+Senaria

	Σύρε την στοίβα πάνω στο Sprite 3.

