
 

«6ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ δημιοςπγίαρ παισνιδιού ζηο Scratch» 

Δεληίο ηύπος 

Οινθιεξώζεθε κε κεγάιε επηηπρία ν 6ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ δημιοςπγίαρ 
παισνιδιού ζηο Scratch πνπ δηνξγάλσζαλ Δθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φαλίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΠΛΗΝΔΤ Φαλίσλ, 
Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη Δθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο Παλειιαδηθά, 
θαζώο θαη ην Δξγαζηήξην Γηαλεκεκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ 
Πνιπκέζσλ ηεο Σρνιήο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ηνπ 
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.  

  
Σκοπόρ ηνπ δηαγσληζκνύ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ 

ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Scratch, αμηνπνηώληαο ηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε θαη 

ηνλ πεηξακαηηζκό κε βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο. 

Ο θεηηλόο δηαγσληζκόο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-20 αθνξνύζε ζηελ πινπνίεζε ελόο  
«Παισνιδιού», κε αλνηρηή ζεκαηνινγία, είρε Δηδηθή ζεκαηηθή «ηα Γλςπηά ηος 
Παπθενώνα» θαη ηεινύζε ππό ηελ έγθξηζε ηνπ ΥΠΠΔΘ (Αξ. Πξση. Φ15/204719/Γ2/27-
12-2019). 

Σπκκεηείραλ 133 έπγα από 311 καζεηέο θαη κε ηελ ππνζηήξημε 50 εθπαηδεπηηθώλ. 

Όια ηα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζέινπκε 
λα ζαο επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηελ πνιύηηκε ζπλεξγαζία ζε 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ. Κπξίσο όκσο ηνπο καζεηέο καο γηα ηηο όκνξθεο, δεκηνπξγηθέο θαη 
εκπλεπζκέλεο δεκηνπξγίεο ηνπο. 

Τα θεηηλά βπαβεία πξνέθπςαλ κεηά από ηξεηο θάζεηο αμηνιόγεζεο θαη είλαη: 

● 1ν Βξαβείν (Γεκνηηθό) Γίλνκαη ππεύζπλνο / 3ν Γεκνηηθό Σρνιείν Καιακπάθαο 

● 1ν Βξαβείν (Γπκλάζην) kill Covid-19 / Πξόηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο Σρνιήο 
Σκύξλεο 

● 1ν Βξαβείν (Λύθεην) Marble Run / Γεληθό Λύθεην Λεπηνθαξπάο 

● Βξαβείν Δηδηθήο Θεκαηηθήο - Γεκνηηθό (...ηα Γιππηά ηνπ Παξζελώλα) Μπζηήξην ζηελ 
Αθξόπνιε / Ιδησηηθό Γεκνηηθό Σρνιείν Θενδσξνπνύινπ 

● Βξαβείν Δηδηθήο Θεκαηηθήο - Γπκλάζην (...ηα Γιππηά ηνπ Παξζελώλα) SPY Inc. – 
Case “Statues of the Parthenon” / Πξόηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο Σρνιήο Σκύξλεο 

● Βξαβείν Δηδηθήο Θεκαηηθήο - Λύθεην (...ηα Γιππηά ηνπ Παξζελώλα) ην θπλήγη ηεο 
αιεπνύο / 5ν Λύθεην Καβάιαο 
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● 2ν Βξαβείν (Γεκνηηθό) Αλεβαίλνληαο ηνλ βξάρν / 3ν Γεκνηηθό Σρνιείν Δπαλνκήο, 
Θεζζαινλίθε 

● 2ν Βξαβείν (Γπκλάζην) Πεξηπέηεηα θάησ από ηελ Αθξόπνιε / Διιεληθό Γπκλάζην 
Λύθεην Λνλδίλνπ 

● 3ν Βξαβείν (Γεκνηηθό) Parthenon Trilogy marbles story - Η ηζηνξία ησλ γιππηώλ 
καο! / 6ν Γεκνηηθό Σρνιείν Καξδίηζαο 

● 3ν Βξαβείν (Γπκλάζην) Μαγλεηηθόο Γεξαλόο (Magnetic Crane) / 2ν Γπκλάζην 
Δπόζκνπ Θεζζαινλίθεο 

● Έπαηλνο Τν θπλήγη ησλ αξηζκώλ / Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
(Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) Αραΐαο 

● Έπαηλνο Car 2 Play / Δληαίν Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην - Λύθεην, Φαιθίδα 

● Έπαηλνο Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη εξσηήζεσλ [Edu Play Questions] / Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην - Λύθεην, Φαιθίδα 

Θέινπκε λα ζεκεηώζνπκε όηη ζην θεηηλό δηαγσληζκό είρακε πνιιά θαη ελδηαθέξνληα 
έξγα ζηελ ειδική θεμαηική, πνπ καο γέκηζαλ κε ραξά θαη αηζηνδνμία γηα ηνλ ηξόπν πνπ 
νη καζεηέο καο αγθαιηάδνπλ πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηνλ ηόπν καο. 

Δπίζεο, λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνπο αξιολογηηέρ ησλ έξγσλ θαη όζνπο κε ηε 
βνήζεηά ηνπο ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ δηαγσληζκνύ. Όια ηα 
βπαβεία, ηα αναμνηζηικά θαη νη βεβαιώζειρ γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 
ηα ζρνιεία, κπνξνύλ λα εθηππσζνύλ από ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα 
http://festman.schoolab.gr/, κεηά ηελ είζνδό ζαο, ζηελ επηινγή “Αναμνηζηικά”.  

 

Σαο επρόκαζηε έλα όκνξθν θαη απνιαπζηηθό θαινθαίξη κε πγεία θαη δεκηνπξγηθέο 
ραξέο θαη ζα ζαο πεξηκέλνπκε, κε ηα έξγα ζαο, ζηνλ 7ν Παλειιήλην δηαγσληζκό 
παηρληδηνύ ζην Scratch ην ζρνιηθό έηνο 2020-21. 

 

 

Γηα ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 
 
 

Γηώξγνο Γώγνπινο 
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