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ΠΡΟ
 Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Φλώρινασ
 Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Φλώρινασ
 χολικζσ Μονάδεσ Διμου Φλώρινασ
(μζςω αρμόδιασ Διεφκυνςθσ)

Θζμα: «Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Πλθροφορικισ: Programming@home».
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και ο Διμοσ Φλώρινασ
διοργανϊνουν Μακθτικό Διαγωνιςμό με κζμα «Προγραμματιςμόσ ςτο ςπίτι Programming@home», με τθν υποςτιριξθ του υλλόγου Εκπαιδευτικών Πλθροφορικισ
Φλώρινασ.
Ο διαγωνιςμόσ υλοποιείται ςτο πλαίςιο κάλυψθσ των αναγκϊν για εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ
των παιδιών ςτθν πλθροφορικι και για δθμιουργικι απαςχόλθςθ ςτο ςπίτι! Ο διαγωνιςμόσ
παρζχει ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων προγραμματιςμοφ Η/Τ ενκαρρφνοντασ τα
παιδιά να απαντοφν και να εμπλζκονται ςε παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ με κζματα τθν
υπολογιςτικι και αλγορικμικι ςκζψθ, τθ βιωματικι μάκθςθ (learning by doing) και τον
προγραμματιςμό.
Οι μακθτζσ και μακιτριεσ όλων των τφπων ςχολικών μονάδων του Διμου Φλώρινασ καλοφνται
προαιρετικά να δθμιουργιςουν τα εκπαιδευτικά θλεκτρονικά παιχνίδια τουσ με ζμπνευςθ,
φανταςία και δθμιουργικότθτα. Ρροςδοκοφμε ότι, με τθ ςυμμετοχι τουσ, κα βελτιϊςουν τισ
προγραμματιςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ αλλά και τισ δεξιότθτεσ του 21 ου αιϊνα που απαιτοφνται
(ςυνεργαςία, αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ, καινοτομία, ζμπνευςθ, υπολογιςτικι ςκζψθ).
Καλοφμε τα παιδιά με τθν άδεια, τθ ςυγκατάκεςθ και τθν προτροπι των γονζων/κθδεμόνων
τουσ να λάβουν μζροσ ςτθ δθμιουργία του δικοφ τουσ εκπαιδευτικοφ θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ.
Η κεματολογία πρζπει να προάγει εκπαιδευτικζσ αξίεσ.


Για τουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ θ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ
θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ κα υλοποιθκεί ςε περιβάλλον Scratch.



Για τουσ μακθτζσ/τριεσ των Γυμναςίων θ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ θλεκτρονικοφ
παιχνιδιοφ κα υλοποιθκεί ςε περιβάλλον Scratch.



Για τουσ μακθτζσ/τριεσ των Λυκείων (ΕΠΑΛ & ΓΕΛ) θ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ
θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ κα υλοποιθκεί ςε περιβάλλον Python.

Η υποβολι των ςυμμετοχϊν μπορεί να γίνεται από 22/4/2020 ζωσ 31/5/2020 ςτθν θλεκτρονικι
φόρμα ςυμμετοχισ https://bit.ly/2VnmcYI. Εκεί μπορείτε να καταγράψετε τα παραδοτζα ςασ

ι/και να ζχετε υπερςυνδζςμουσ προσ ςυμπλθρωματικό υποςτθρικτικό υλικό (π.χ., blog, εικόνεσ,
βίντεο και ότι άλλο κρίνετε απαραίτθτο και ζχετε αναπτφξει ειδικά για αυτόν τον ςκοπό).
Η κάκε ςυμμετοχι μπορεί να είναι είτε ατομικι, είτε ςυμμετοχι ομάδασ (μζχρι 3
μακθτζσ/τριεσ)
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ (ςτελζχθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) κα κρίνει
με βάςθ τθν εκπαιδευτικι αξία, τθν καινοτομία/πρωτοτυπία και τθ δθμιουργικότθτα.
Σε θμερομθνία που κα ανακοινωκεί, όςοι υποβάλλουν τισ αρτιότερεσ ςυμμετοχζσ κα
παρουςιάςουν ςε ςχετικι θμερίδα με τίτλο «Μζνουμε ςτο ςπίτι & δθμιουργοφμε» τθν
υλοποίθςι τουσ. Επιπρόςκετα, οι αρτιότερεσ ςυμμετοχζσ κα ενςωματωκοφν ςε εκπαιδευτικά
αποκετιρια.
Πςοι διακρικοφν κα κερδίςουν δϊρα και βραβεία, όπωσ: εκπαιδευτικά ρομπότ, tablet, δωρεάν
πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ ακαδθμίεσ Scratch & Python κ.λπ.
θμαντικζσ επιςθμάνςεισ:


Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν γίνεται αποκλειςτικά με τθ ςυγκατάκεςθ των
γονζων/κθδεμόνων τουσ.



Υπεφκυνοι (προπονθτζσ) ορίηονται οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν.



υμμετζχοντεσ: Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ όλων των ςχολικϊν μονάδων Α/βάκμιασ
και Β/βάκμιασ Εκπ/ςθσ του Διμου Φλϊρινασ.



Άτομα ανά ςυμμετοχι: 1-3 παιδιά.

Τποςτθρικτικό Τλικό













Scratch ςτο Διαδίκτυο https://scratch.mit.edu/
Κατεβάηω το Scratch ςτο υπολογιςτι μου https://scratch.mit.edu/download
Ραραδείγματα –Ιδζεσ ςτο Scratchhttps://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all
Βιβλίο για το Scratchhttp://www.scratchplay.gr/index.html
https://coyotelearner.co/el/
Βιβλίο Python
http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/INTRODUCTION_TO_COMPUTER_PROGRAMMING_
WITH_PYTHON.pdf
Βιβλίο Python http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf
Pythonieshttp://pythonies.mysch.gr/
Βιβλίο για PyGamehttp://bit.ly/2qMcjlD
Βιβλίο για PyGame (Αγγλικά) https://inventwithpython.com/pygame/

Για οποιαδιποτε απορία μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον Ρόλο Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ
ΤΡΕ Φλϊρινασ pektpeflo@gmail.com
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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