«6οσ Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ δημιουργίασ παιχνιδιοφ ςτο Scratch»
Εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων ςε ςυνεργαςία
με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Εκπαιδευτικοφσ
Πλθροφορικισ Πανελλαδικά, κακϊσ και το Εργαςτιριο Διανεμθμζνων Πλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν Πολυμζςων τθσ Σχολισ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και
Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ διοργανϊνουν και προκθρφςςουν, τον:
6ο Πανελλήνιο Διαγωνιςμό δημιουργίασ παιχνιδιοφ ςτο Scratch

Σκοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μια ςυνεργατικι και
δθμιουργικι διαδικαςία για τθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ
ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιϊντασ τθν αλγορικμικι ςκζψθ και τον
πειραματιςμό με βαςικζσ προγραμματιςτικζσ δομζσ.
Ο φετινόσ διαγωνιςμόσ για το ςχολικό ζτοσ 2019-20, τελεί υπό τθν ζγκριςθ του ΥΠΠΕΘ
(Αρ. Πρωτ. Φ15/204719/Δ2/27-12-2019) και αφορά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ «Παιχνιδιοφ», με
ανοιχτή θεματολογία.
Ειδικι κεματικι του διαγωνιςμοφ, χωρίσ να είναι δεςμευτικι, είναι «τα Γλυπτά του
Παρθενώνα». Έτοσ Μελίνασ Μερκοφρη κηρφχθηκε το 2020 από το Υπουργείο
Πολιτιςμοφ.
Απευθφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και κα δοκοφν αντίςτοιχα βραβεία και ζπαινοι ςε ζργα μακθτϊν, ανά
εκπαιδευτικι βακμίδα:
●
●
●
●

Δθμοτικοφ
Γυμναςίου
Λυκείου (Γενικό & Επαγγελματικό)
Ειδικϊν ςχολείων

Τα υποβλθκζντα ζργα μπορεί να είναι προϊόντα είτε ατομικισ είτε ομαδικισ
προςπάκειασ και πρζπει να είναι πρωτότυπα, δθλαδι να προκφπτουν από τθν προςωπικι
δθμιουργικι εργαςία των μακθτϊν.
Σημειώνουμε
● Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν ςτο διαγωνιςμό είναι προαιρετικι,
απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων και κθδεμόνων και δεν ζχει καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ εμπλεκόμενουσ.
● Ο διαγωνιςμόσ ακολουκεί
κανόνεσ και διαδικαςίεσ αςφαλείασ
προκειμζνου να εμποδίςει διαρροζσ προςωπικϊν δεδομζνων όπωσ αυτζσ
περιγράφονται από τον ευρωπαϊκό κανονιςμό προςταςίασ προςωπικών
δεδομζνων GDBR.
● Διαχειριςτζσ ζργων: Όλεσ και όλοι που είχαν πζρυςι δικαιϊματα
Διαχειριςτι ζργων ζχουν αυτόματα τη δυνατότητα διαχείριςησ και ςτον 6ο
διαγωνιςμό το ςχολικό ζτοσ 2019-20. Διαφορετικά, μετά τθν είςοδό τουσ ςτθν
πλατφόρμα, κα πρζπει να κάνουν αίτθμα αναβάκμιςθσ ςε Διαχειριςτι ζργων.
● Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ των ζργων είναι θ Δευτζρα 26
Απριλίου 2020
● Ενθμζρωςθ, οδθγίεσ και ανάρτθςθ των ζργων ςτθ διεφκυνςθ:
https://festman.schoolab.gr/ ςτθν επιλογι εκδθλϊςεισ/ 6οσ Διαγωνιςμόσ
παιχνιδιοφ ςτο Scratch.

● Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ωσ κριτζσ/
αξιολογθτζσ των ζργων των μακθτϊν, παρακαλοφμε να δθλϊςουν ςυμμετοχι με
τθν εγγραφι τουσ ςτθ φόρμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
● Τα ζργα του φετινοφ διαγωνιςμοφ μποροφν να παρουςιαςτοφν δια ηϊςθσ ι
και από απόςταςθ ςτθν Έκθεςη/ Φεςτιβάλ Μαθητικήσ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ
που πραγματοποιείται για 10θ ςυνεχόμενθ χρονιά ςτα Χανιά τθν Πζμπτη 7, τθν
Παραςκευή
8
και
το
Σάββατο
9
Μαΐου
2020
(https://festman.schoolab.gr/festival/27)

Ευχόμαςτε καλι χρονιά με Υγεία, Αλλθλεγγφθ και Δθμιουργικζσ Συνεργαςίεσ

Για τθν οργανωτικι επιτροπι
Γιϊργοσ Γϊγουλοσ

