
 
«Ελληνική Μυθολογία – Scratchάροντας με ένα μύθο» 

Δελτίο Τύπου 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός παιχνιδιού στο Scratch 
που διοργάνωσαν το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης σε 
συνεργασία με  το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Σχολικούς Συμβούλους, Εκπαιδευτικούς 
Πληροφορικής πανελλαδικά και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Ο φετινός διαγωνισμός είχε τίτλο «Ελληνική Μυθολογία – Scratchάροντας με ένα μύθο» 
και στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη την ειδική θεματική 
«Ελληνική Μυθολογία και Καζαντζάκης» 

Όλα τα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διαγωνισμού όπως και το 
Ίδρυμα Νίκου Καζαντζάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας 
και την πολύτιμη συνεργασία σε όλες τις φάσεις του. Κυρίως όμως τους μαθητές μας για τις 
εμπνευσμένες δημιουργίες τους. 

Το Μουσείο Καζαντζάκη με μεγάλη χαρά υποδέχθηκε τις δημιουργίες των μαθητών για τη 
θεματική «Νίκος Καζαντζάκης και ελληνική μυθολογία». Το όμορφο αποτέλεσμα των 
παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν από μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
αποδεικνύει ότι το έργο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα αποτελεί μία διαχρονική 
παρακαταθήκη και συνεχίζει να εμπνέει τις νέες γενιές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν η 
έμπνευση αυτή προέρχεται από νέους ανθρώπους και εκφράζεται μέσα από τις δικές τους 
ανησυχίες και τα δικά τους ενδιαφέροντα, ενώ συγχρόνως προσαρμόζεται στο νέο ψηφιακό 
κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα σχολεία και τους μαθητές που συνεργάστηκαν 
λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό και τους ανθρώπους που ανέλαβαν την πρωτοβουλία 
για τη δημιουργία της συγκεκριμένης θεματικής. 

 

Τα φετινά βραβεία προέκυψαν μετά από τρεις φάσεις αξιολόγησης και είναι: 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

1ο Βραβείο 
Ατλαντίδα /1ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 
2ο Βραβείο 
Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή /Ελληνογαλλική Σχολή “Saint Joseph” 
3ο Βραβείο 
Ίκαρος και Δαίδαλος /Δημοτικό Νεάπολης Βοιών - Νομού Λακωνίας 
 
 
 

  

http://festman.schoolab.gr/project/2436
http://festman.schoolab.gr/project/2594
http://festman.schoolab.gr/project/2458


 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
1ο Βραβείο 
Icarus Rush / 1ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου 
2ο Βραβείο 
Το ταξίδι του Οδυσσέα / 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, Άνω Λιόσια 
3ο Βραβείο 
Μυθολογία και παιχνίδια / Γυμνάσιο Σκύδρας 

 
Ειδική θεματική  

«Ελληνική Μυθολογία και Καζαντζάκης» 

 
1ο Βραβείο 
Το ταξίδι του Οδυσσέα με βοηθό τον Καζαντζάκη / Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής 
2ο Βραβείο 
Ψάχνοντας για τον Καζαντζάκη / 2o Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
Έπαινος - (Καζαντζάκη) 
Kazantzakis-Ο Θησέας και ο Μινώταυρος / Νηπιαγωγείο Χωραφακίων 
 

Έπαινος 
Μινώταυρος / Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Εύβοιας 
Λαβύρινθος / Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πάτρας 
 

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο, ξεκούραστο και δημιουργικό καλοκαίρι και θα σας 
περιμένουμε με τα έργα σας στον 4ο Πανελλήνιο διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch το 
σχολικό έτος 2017-18. 

 

 
Για την οργανωτική επιτροπή 

 
Γιώργος Γώγουλος 

Σχολικός Σύμβουλος 
Πληροφορικής Δυτ. Κρήτης 

http://festman.schoolab.gr/project/2549
http://festman.schoolab.gr/project/2418
http://festman.schoolab.gr/project/2548
http://festman.schoolab.gr/project/2590
http://festman.schoolab.gr/project/2385
http://festman.schoolab.gr/project/2528
http://festman.schoolab.gr/project/2523
http://festman.schoolab.gr/project/2477

