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Χρήση μαθητικού λογαριασμού 
στο Scratch 3 

 

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-21 θα εργαστούμε συστηματικά με τη γλώσσα προγραμματισμού 

scratch και συγκεκριμένα την έκδοση 3. Πρόκειται για δημιουργία του γνωστού Massachusetts Institute of 

Technology (ΜΙΤ). Είναι μία εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι ιδανική για μαθητές καθώς 

είναι εύκολη στην εκμάθηση και πολύ ενδιαφέρουσα, αφού αποσκοπεί (εκτός των άλλων) και στη δημιουργία 

παιχνιδιών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ταυτόχρονα εισάγει το μαθητή στον προγραμματισμό παρέχοντας 

πλήθος δυνατοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες και για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την ενασχόληση 

με το αντικείμενο αυτό, σε μεγαλύτερες τάξεις. Η έκδοση 3 της γλώσσας είναι η πιο πρόσφατη και η πιο ισχυρή. 

Το scratch 3 δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει εικονικές «τάξεις», στις οποίες να 

εγγράψει τους μαθητές του. Αυτό θα μας διευκολύνει σημαντικά, καθώς: 

 Οι μαθητές/τριες μπορούν να αποθηκεύουν τις ασκήσεις τους διαδικτυακά. Έτσι έχουν άμεση πρόσβαση σε 

αυτές είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι. Άρα, ακόμη κι αν δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν μία άσκηση 

στο μάθημα της Πληροφορικής στο σχολείο, μπορούν να τη βρουν και να τη συνεχίσουν από το σπίτι. 

 Η πρόσβαση του κάθε μαθητή στη σχετική ιστοσελίδα https://scratch.mit.edu/ για να εργαστεί επιτρέπεται 

με χρήση συγκεκριμένων κωδικών που παρέχονται από τον καθηγητή. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι 

ασφαλές, «κλειστό», καθώς κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, εκτός από τους μαθητές του κάθε 

τμήματος (ξεχωριστά ανά τμήμα). 

Η πρώτη εικόνα που βλέπει κανείς στην 

ιστοσελίδα αυτή είναι η ακόλουθη: 

Εδώ αρκεί να επιλέξουμε «Σύνδεση» και να 

εισάγουμε τους κωδικούς τους οποίους ήδη 

θα γνωρίζουμε από τον καθηγητή. Εννοείται 

ότι αυτούς θα πρέπει να τους σημειώσουμε, 

προκειμένου να τους έχουμε πάντα 

διαθέσιμους. 

 

 

Τότε εμφανίζεται μία εισαγωγική οθόνη στην οποία αναφέρεται το όνομα 

χρήστη του μαθητή (για παράδειγμα ma5_23 στη διπλανή εικόνα) καθώς 

και το όνομα χρήστη του καθηγητή (dimmatr2 στη διπλανή εικόνα), ο 

οποίος «προσκαλεί» το μαθητή να συμμετάσχει στο μάθημα. 

Αρκεί να πατήσουμε στο «Ξεκινήστε». 

 

 

https://scratch.mit.edu/
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Μόλις γίνει αυτό, εμφανίζονται κάποιες εισαγωγικές οθόνες οι οποίες μας 

ζητούν κάποιες βασικές, εισαγωγικές  πληροφορίες: 

Επιλέγουμε τα στοιχεία που μας αφορούν.   

Αυτήν  την εικόνα δεν πρόκειται να την ξαναδούμε. Επιπλέον τα στοιχεία που 

συμπληρώσαμε δεν θα είναι ορατά από τους άλλους χρήστες.  

 

 

 

 

 

Eμφανίζεται τώρα μία οθόνη «καλωσορίσματος» στο πρόγραμμα, η οποία 

μας ενημερώνει ότι πλέον είμαστε μέλος κάποιας «τάξης» (του τμήματος c5 

στη διπλανή εικόνα). 

 

 

 

 

 

και μόλις πατήσουμε το «Πηγαίνετε στην τάξη» η βασική 

οθόνη που θα βλέπουμε κάθε φορά που θα συνδεόμαστε με 

τους κωδικούς μας στο scratch. 

Παρατηρούμε ότι πάνω δεξιά αναφέρει το όνομα χρήστη που 

επιλέξαμε. Μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε την πρώτη 

μας άσκηση. Αρκεί να επιλέξουμε το «Δημιουργία».  

 

Θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα: 

Εδώ πλέον βλέπουμε το περιβάλλον της γλώσσας 

προγραμματισμού scratch, έκδοση 3 

(δημιουργήθηκε το 2019 και είναι βελτιωμένη σε 

σχέση με τη 2, με περισσότερες ευκολίες και 

δυνατότητες). 

Για να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε, 

επιλέγουμε τις εντολές που μας ενδιαφέρουν 

ανάμεσα σε όλες αυτές που υπάρχουν στην 
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«παλέτα» εντολών, στα αριστερά της εικόνας. 

Αφού εισάγουμε όποιες εντολές θέλουμε, όταν τελειώσουμε την άσκηση, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Για 

να γίνει αυτό αντικαθιστούμε το “untitled” που αναφέρεται, δίνοντας κάθε φορά ένα ταιριαστό όνομα στην 

άσκηση (στην παραπάνω εικόνα, για παράδειγμα, βάλαμε ως όνομα «prwti askisi») και μετά πατάμε το 

πορτοκαλί κουμπί «μοιραστείτε».  

Αν θέλουμε να επαληθεύσουμε ότι πράγματι η άσκησή 

μας αποθηκεύτηκε, μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω 

δεξιά στο όνομα χρήστη και από το μενού που 

εμφανίζεται να επιλέξουμε «τα πράγματά μου». Στην 

περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί ένας κατάλογος ο οποίος 

(προς το παρόν) θα περιέχει μόνο αυτήν την άσκηση που 

μόλις σώσαμε. Σταδιακά βέβαια, αν συνεχίσουμε και 

αποθηκεύσουμε και άλλες εργασίες, ο κατάλογος θα 

εμφανίζει και εκείνες. 

Θα εμφανίζονται και άλλες πληροφορίες για κάθε εργασία, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία που τη 

δημιουργήσαμε. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να εντοπίσουμε μία από όλες τις εργασίες μας ύστερα από αρκετό 

χρονικό διάστημα. Για να ξαναδούμε τις εντολές που είχαμε χρησιμοποιήσει σε μία από όλες τις ασκήσεις μας 

αρκεί να επιλέξουμε το κουμπί «δείτε μέσα» που συνοδεύει αυτήν την άσκηση που θέλουμε. 

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν τροποποιήσουμε μία παλαιότερη εργασία μας και την αποθηκεύσουμε 

ξανά, η αρχική θα διαγραφεί. Για να μη συμβεί αυτό και χάσουμε κάποια χρήσιμη άσκηση, καλό θα είναι κάθε 

φορά που αλλάζουμε/ προσθέτουμε κάτι σε μία ήδη υπάρχουσα εργασία, να επιλέγουμε  από το μενού 

«αρχείο» το «αποθήκευση ως αντιγράφου». Τότε εκτός από την αρχική άσκηση θα σώζεται επιπλέον, ξεχωριστά, 

και το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα. Θα χρειαστεί να πατάμε και το πορτοκαλί κουμπί «μοιραστείτε».  

Για τον ίδιο λόγο, όταν ξεκινάμε μία τελείως νέα άσκηση, θα επιλέγουμε από το μενού «αρχείο» το «νέο έργο». 

 

Σημαντικό είναι να επισκεπτόμαστε συχνά και την επιλογή «η τάξη μου» που βρίσκουμε στο μενού που 

εμφανίζεται αν επιλέξουμε το όνομα χρήστη (πάνω δεξιά στο παράθυρο). Εκεί θα μπορούμε να βλέπουμε 

οδηγίες του καθηγητή προς όλους τους μαθητές, υποδείξεις, ανακοινώσεις προς όλο το τμήμα κ.ά.  

 

 

Αν θέλουμε να τελειώσουμε την απασχόλησή μας με το scratch, πηγαίνουμε στο όνομα χρήστη πάνω δεξιά, το 

επιλέγουμε και στη συνέχεια πατάμε «αποσύνδεση» στο μενού που εμφανίζεται. 

Την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας, αρκεί στην αρχική οθόνη του scratch 

να πατήσουμε «σύνδεση» και να δώσουμε σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό μας. 


