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1 Τα βασικά του Scratch 

Ο υπολογιστής είναι ένα προγραμματιζόμενο μηχάνημα, μπορεί δηλαδή με το ίδιο υλικό να επιτελεί 

πολλές εργασίες, εκτελώντας διαφορετικές οδηγίες κάθε φορά. Οι οδηγίες αυτές λέγονται προγράμματα  

και γράφονται σε μια τεχνητή γλώσσα, που λέγεται γλώσσα προγραμματισμού. Ένα πρόγραμμα 

αποτελείται από τα δεδομένα (αριθμοί, κείμενο, εικόνες κ.α.) και τις εντολές που επεξεργάζονται αυτά 

τα δεδομένα. 

Το Scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που φτιάχτηκε με στόχο την εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα στο Scratch λέγεται έργο και αποτελείται από ένα ή περισσότερα αντικείμενα. 

Κάθε αντικείμενο αποτελείται κυρίως από δύο πράγματα: 

α) τις ιδιότητές του, όπως τη μορφή του (ενδυμασία), τη θέση του στην οθόνη, ή κάποιον ήχο που 

μπορεί να παίξει και 

β) τα σενάρια που μπορεί να εκτελέσει, ομάδες δηλαδή εντολών που περιγράφουν κάποιο έργο που 

μπορεί να εκτελέσει. 

Ένα σενάριο ξεκινά πάντα από ένα συμβάν, όπως το κλικ στο αντικείμενο ή στην πράσινη σημαία και 

μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα με άλλα, χωρίς περιορισμό. 

Οι ενέργειες (εντολές) του Scratch είναι χωρισμένες σε ομάδες. Κάποιες από τις βασικές ομάδες και 

εντολές είναι: 

 

Συμβάντα. Καθορίζουν πότε θα αρχίσει να εκτελείται ένα σενάριο εντολών. Κάθε σενάριο σαν πρώτη 

εντολή έχει πάντα ένα συμβάν. Τα κυριότερα είναι: 

πάτημα με το ποντίκι στην πράσινη σημαία. 

 πάτημα με το ποντίκι πάνω στο ίδιο το αντικείμενο. 

όταν πατηθεί το πλήκτρο που έχουμε θέσει στην εντολή. 

 

Έλεγχος. Οι εντολές σε ένα σενάριο εκτελούνται με τη σειρά που είναι τοποθετημένες. Οι εντολές 

ελέγχου αλλάζουν αυτή τη σειρά. Οι πιο σημαντικές είναι: 

ανάμεσα στο εάν και στο τότε τοποθετούμε ένα εξάγωνο μπλοκ εντολής. Το εξάγωνο 

δηλώνει ότι το μπλοκ αυτό μας λέει αν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει. Εξάγωνα μπλοκ υπάρχουν στους 

αισθητήρες και στους τελεστές. Οι εντολές που βάζουμε μέσα στην εάν-τότε εκτελούνται μόνο όταν το 

εξάγωνο ισχύει. 

όπως προηγουμένως οι εντολές που βάζουμε μέσα στην εάν-τότε εκτελούνται όταν το 

εξάγωνο ισχύει, όταν όμως δεν ισχύει εκτελούνται οι εντολές μέσα στο αλλιώς. 

οι εντολές που βάζουμε μέσα εκτελούνται συγκεκριμένο αριθμό φορών. 
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 οι εντολές που βάζουμε μέσα εκτελούνται συνεχώς. 

 οι εντολές που βάζουμε μέσα εκτελούνται όσο το εξάγωνο δεν ισχύει. 

 σταματά την εκτέλεση όλων των σεναρίων ή ρυθμίζουμε να σταματήσει μόνο το 

συγκεκριμένο σενάριο. 

 

Τελεστές. Χρησιμεύουν για να κάνουμε πράξεις.  Οι κυριότεροι είναι: 

αριθμητικές πράξεις. 

 συγκρίσεις. Το αποτέλεσμα είναι αληθής (ισχύει) ή ψευδής (δεν 

ισχύει). Προσέξτε το εξαγωνικό σχήμα, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια εντολή εάν-τότε ή σε 

μια εντολή επανάλαβε-ώσπου. 

λογικές πράξεις. Ενώνουν άλλα εξάγωνα 

σχηματίζοντας πιο σύνθετες λογικές εκφράσεις. 

ένωση κειμένων. 

 

Αισθητήρες. Δίνουν πληροφορίες στο αντικείμενο από το περιβάλλον του. Κυριότεροι: 

λέει στο αντικείμενο αν ακουμπά με το δείκτη του ποντικιού ή με άλλο 

αντικείμενο ή με την άκρη της οθόνης. 

λέει στο αντικείμενο αν ακουμπά με το συγκεκριμένο χρώμα. 

 λέει στο αντικείμενο αν έχει πατηθεί το ποντίκι. 

 λέει στο αντικείμενο αν έχει πατηθεί το πλήκτρο που έχουμε ρυθμίσει. 

Και οι τέσσερις αυτοί αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια εντολή εάν-τότε ή σε μια εντολή 

επανάλαβε-ώσπου. 

 

Κινήσεις. Εντολές σχετικές με τη θέση του αντικειμένου στην οθόνη. Το αντικείμενο βρίσκεται σε μια 

θέση στην οθόνη και κοιτά προς μια κατεύθυνση. Χ είναι η οριζόντια θέση του αντικειμένου και Υ η 

κατακόρυφη. Κατεύθυνση 0 μοίρες σημαίνει επάνω, 90 μοίρες σημαίνει δεξιά, -90 αριστερά και 180 

κάτω. Κυριότερες: 

 
 

Όψεις. Εντολές σχετικές με την εμφάνιση του αντικειμένου στην οθόνη. Κυριότερες: 
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Ήχοι. Εντολές σχετικές με τους ήχους που μπορεί να αναπαράγει το αντικείμενο. Κυριότερες: 

 
Σχεδιασμοί πένας. Εντολές που επιτρέπουν στο αντικείμενο να ζωγραφίζει στην οθόνη καθώς κινείται. 

Όταν η πένα είναι κατεβασμένη το αντικείμενο ζωγραφίζει καθώς κινείται, ενώ όταν είναι ανεβασμένη 

το αντικείμενο κινείται χωρίς να ζωγραφίζει. Κυριότερες: 

 
 

Δεδομένα. Οι ιδιότητες των αντικειμένων που προϋπάρχουν στο scratch φυλάσσονται σε αντίστοιχες 

μεταβλητές, κάποιες από τις οποίες μπορούμε να βρούμε για να τις χρησιμοποιήσουμε στις σχετικές 

καρτέλες, όπως: 

 
Αν χρειαζόμαστε άλλα δεδομένα, όπως τις ζωές ενός παίκτη σε ένα παιχνίδι ή το βαθμό ενός μαθητή, 

φτιάχνουμε κατάλληλες μεταβλητές στην καρτέλα δεδομένα. Από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε 

μια μεταβλητή, αυτή εμφανίζεται στην καρτέλα μαζί με τις επόμενες εντολές: 

 
 

Είσοδος δεδομένων. Ο κύριος τρόπος με τον οποίο ο χρήστης της εφαρμογής δίνει δεδομένα στην 

εφαρμογή είναι με τη χρήση του ερώτηση-απάντηση από την καρτέλα αισθητήρες: 

. Με την εντολή «ρώτησε» εμφανίζεται η ερώτηση και 

ένας χώρος όπου γράφεται η απάντηση. Την απάντηση το σενάριο την χρησιμοποιεί μέσω της ειδικής 

μεταβλητής «απάντηση». Πριν κάνουμε άλλη ερώτηση, αποθηκεύουμε την απάντηση σε κατάλληλη 

μεταβλητή γιατί διαφορετικά θα χαθεί. 

Για απλά αριθμητικά δεδομένα, άλλος τρόπος εισαγωγής είναι με τη χρήση μεταβολέα στην μεταβλητή. 

 


