
 
 

«ScratchGame…και μπήκαμε ςε περιπζτειεσ!!!» 

2η Ανακοίνωςη 

Το γραφείο Σχολικοφ Συμβοφλου Πλθροφορικισ Δυτικισ Κριτθσ ςε ςυνεργαςία με  το 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, Εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ πανελλαδικά 
και το Εργαςτιριο Διανεμθμζνων Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν Πολυμζςων 
τθσ Σχολισ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 
του Πολυτεχνείου Κριτθσ, προκθρφςςουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνιςμό παιχνιδιοφ ςτο 
Scratch. 

Σκοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μια ςυνεργατικι και 
δθμιουργικι διαδικαςία για τθν ανάπτυξθ ενόσ υπολογιςτικοφ παιχνιδιοφ ςτο 
προγραμματιςτικό περιβάλλον Scratch, καλλιεργϊντασ και προάγοντασ τθν αλγορικμικι 
ςκζψθ και τον πειραματιςμό με βαςικζσ προγραμματιςτικζσ δομζσ. 

Ο φετινόσ διαγωνιςμόσ για το ςχολικό ζτοσ 2017-18 είναι υπό τθν αιγίδα  του ΥΠΠΕΘ 
(100518/Δ2/15-6-2017) και αφορά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ  

 «Παιχνιδιοφ περιπζτειασ1» 

Ειδική θεματική του διαγωνιςμοφ, χωρίσ να είναι δεςμευτική, είναι θ 

 «Οδική Αςφάλεια»,λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι το 2018 ζχει ανακθρυχκεί 
ωσ ζτοσ “Οδικής Αζφάλειας” από τον Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ κφριο Προκόπιο 
Παυλόπουλο. 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και κα δοκοφν 
αντίςτοιχα βραβεία και ζπαινοι ςε ζργα μακθτϊν: 

 Δθμοτικοφ 

 Γυμναςίου 

 Λυκείου (Γενικοφ & Επαγγελματικοφ) 

 Ειδικϊν ςχολείων 
Τα υποβλθκζντα ζργα μπορεί να είναι προϊόντα είτε ατομικισ είτε ομαδικισ 
προςπάκειασκαι πρζπει να είναι πρωτότυπα, δθλαδι να προκφπτουν από τθν προςωπικι 
δθμιουργικιεργαςία των μακθτϊν. 

Σημειώνουμε 

Στον ιςτότοπο http://festman.schoolab.gr/festival/21 ζχουν αναρτθκεί: 

 θ αφίςα του διαγωνιςμοφ 

 οδθγίεσ Ανάρτθςθσ και Διαχείριςθσ των ζργων 
                                                           
1
 Τα παιχνίδια περιπζτειασ αφοροφν ςε ζναν «κόςμο» που απαρτίηεται από διάφορα ςυνδεδεμζνα 

δωμάτια ι ςκθνζσ, όπου διαδραματίηονται οι «περιπζτειεσ» ενόσ χαρακτιρα ακολουκϊντασ μια 
ιςτορία, θ οποία εξελίςςεται κακϊσ ο χριςτθσ προχωρά προοδευτικά ςτο παιχνίδι. Η πρόοδοσ ςτο 
παιχνίδι πραγματοποιείται μζςω τθσ επίλυςθσ γρίφων/προβλθμάτων από τον χριςτθ κακϊσ 
αντιμετωπίηει τισ προκλιςεισ που εμφανίηονται ςταδιακά. 

http://festman.schoolab.gr/festival/21


 
 κριτιρια αξιολόγθςθσ, όπου περιγράφονται βαςικά χαρακτθριςτικά υλοποίθςθσ 

των ζργων κακϊσ και τα κριτιρια αξιολόγθςισ τουσ 

22 Απριλίου 2018: Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζργων των μακθτϊν. 
 

 
 
 

Για τθν οργανωτικι επιτροπι 
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