
 

«5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch» 

2η Ανακοίνωση 

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της   
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε    
συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων,     
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και    
Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά,   
καθώς και το Εργαστήριο Διανεμημένων     
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών    
Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών     
και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου     
Κρήτης διοργανώνουν, τον:  

5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργίας 
παιχνιδιού στο Scratch  

 

Σκοπός του διαγωνισμού η συμμετοχή των      

μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική      

διαδικασία για την υλοποίηση ενός     

προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο    

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch,   

αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον      

πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές    

δομές. 

Ο φετινός διαγωνισμός για τοσχολικό έτος 2018-19,        
τελεί υπό την έγκριση του ΥΠΠΕΘ (Αρ. Πρωτ.        
Φ15/212369/Δ2/10-12-2018) και αφορά στην υλοποίηση ενός      
«Παιχνιδιού», με ανοιχτή θεματολογία. 

Ειδική θεματική του διαγωνισμού, χωρίς να      

είναι δεσμευτική, είναι ο «Ερωτόκριτος». 

● Έτος «Ερωτόκριτου» το 2019 ορίστηκε από το       
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της      
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    
και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι       
σε έργα μαθητών, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:  

● Δημοτικού 
● Γυμνασίου  
● Λυκείου (Γενικό & Επαγγελματικό)  

https://festman.schoolab.gr/uploads/festival/25/documents/%CE%95%CE%9E%CE%95%20-%20212369%20-%202018%20-%20%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%205%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20Scratch.pdf


 

● Ειδικών σχολείων  

Τα υποβληθέντα έργα μπορεί να είναι προϊόντα       
είτε ατομικής είτε ομαδικής προσπάθειας και      
πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να      
προκύπτουν από την προσωπική δημιουργική     
εργασία των μαθητών. 

Σημειώνουμε 

● Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των    
έργων είναι η Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 

● Στα υποβληθέντα έργα είναι δεκτές όλες      
οι εκδόσεις Scratch 

● Διαχειριστές έργων: Όλες και όλοι που      
είχαν πέρυσι δικαιώματα Διαχειριστή    
έργων έχουν αυτόματα τη δυνατότητα   
διαχείρισης και στον 5ο διαγωνισμό το      
σχολικό έτος 2018-19. Διαφορετικά, μετά την     
είσοδό τους στην πλατφόρμα, θα πρέπει να       
κάνουν αίτημα αναβάθμισης σε Διαχειριστή     
έργων. 

● Η ηλ. διεύθυνση του διαγωνισμού:     
https://festman.schoolab.gr/festival/25 έχει ενημερωθεί με τις     
οδηγίες ανάρτησης έργων.  

● Παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση    
εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να    
συμμετέχουν ως κριτές/ αξιολογητές των     
έργων των μαθητών. Δήλωση συμμετοχής με την       
εγγραφή τους στη φόρμα εκδήλωσης     
ενδιαφέροντος. 

 

 

 
Για την 

οργανωτική 
επιτροπή 

 
Γιώργος Γώγουλος 

https://festman.schoolab.gr/festival/25
https://goo.gl/forms/WYHflXV3ct5bLBB03

