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Hour of code 
Η ώρα του κώδικα είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα που ακολουκοφν 180+ χώρεσ.  

 
Κάκε χρόνο διοργανώνονται εκδθλώςεισ διάρκειασ μίασ ώρασ που ςκοπό ζχουν 
να ειςάγουν το ευρφ κοινό ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτών 
και ςχεδιάηονται ζτςι ώςτε να απομυκοποιιςουν τον κώδικα και να καταδείξουν 
ότι είναι μία διαδικαςία προςιτι ςε όλουσ τουλάχιςτον όςον αφορά τισ βαςικζσ 

ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ. 

Οι εκδθλώςεισ δθλώνονται και εμφανίηονται ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ  
ςτο site: https://hourofcode.com 
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Το κζμα τθσ εκδιλωςισ μασ:  
 

«Κυνιγι του Κρυμμζνου Θθςαυροφ» 

Στθν περίπτωςι μασ: 
 Κρυμμζνοσ Θθςαυρόσ ιταν οι κώδικεσ που καλοφςαμε να διαβαςτοφν να 
εκτελεςτοφν και να βρεκοφν τα αποτελζςματά τουσ  
Κριτιρια βακμολογίασ: Η ορκότθτα των αποτελεςμάτων, ο χρόνοσ εκτζλεςισ 
τουσ και θ ςυνεργαςία των μελών τθσ ομάδασ… 
Θθςαυρόσ – Ζπακλο για τον Νικθτι : Μία τοφρτα ςοκολάτασ!!! 4 



Η εκδιλωςι μασ δθλώκθκε ςτο κεντρικό site του οργανιςμοφ  
                 https://hourofcode.com 

Και ςτθ ςυνζχεια οργανώκθκε από τθν εκπαιδευτικό το ζντυπο υλικό: 
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Η ώρα κώδικα αρχίηει… 
Ζνασ φάκελοσ με τουσ όρουσ, τα κζματα και τα ειςιτιρια των ρόλων για κάκε         

Σμιμα. παραδίδεται ςτον Πρόεδρο τθσ Μακθτικισ Κοινότθτασ του τμιματοσ με 
ςκοπό να διαβάςει τουσ όρουσ του Κρυμμζνου Θθςαυροφ ςτουσ ςυμμακθτζσ του και 
αυτοί με τθ ςειρά τουσ μετά από ςυνεννόθςθ μεταξφ τουσ να μοιράςουν τισ ομάδεσ 
και το ρόλο που κα ζχει ο κάκε μακθτισ ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και 
ενδιαφζροντά του, ώςτε το τμιμα τουσ, να καταφζρει να κερδίςει τθ μεγαλφτερθ 
δυνατι βακμολογία…  
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Κόκκινο ειςιτιριο : Στουσ δφο υπολογιςτζσ 

που ζχουν οριςτεί για το τμιμα τουσ οι μακθτζσ 
επιλφουν όςα περιςςότερα quiz μποροφν από το 
site του Hour of Code ανεβαίνοντασ επίπεδο 
δυςκολίασ και για όςο διαρκεί θ Ώρα Κώδικα 
ςυλλζγουν μονάδεσ … (μόνο 2 κόκκινα ειςιτιρια 
οι μακθτζσ όμωσ μποροφν να εναλλάςςονται αν 
το επικυμοφν.) 

Πράςινο ειςιτιριο (ζνα μόνο για όλθ τθν ομάδα) : όλοι  οι υπόλοιποι μακθτζσ μζνουν ςτθν 

αίκουςά τουσ και τρζχουν το ςυγκεκριμζνο  κομμάτι κώδικα που τουσ ζχει δοκεί ςε χαρτί ςτο φάκελο του 
τμιματοσ. 
Σκοπόσ: Να βρει το ςωςτό αρικμό κυλίνδρου από τθ δεςμίδα του τμιματόσ, του  που κρατεί ο 
Υποδιευκυντισ. . Έχει τθ δυνατότθτα μιασ μόνον επιλογισ φακζλου ςφμφωνα με το μινυμα του κώδικα.  

τθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ των ομάδων …. Δρα θ… 

Μπλε ειςιτιριο: Από δφο μακθτζσ ανά ομάδα που ιςoβάκμιςε ςυναγωνίηονται ςτο 
εργαςτιριο επιλφοντασ quiz για ςυγκεκριμζνο χρόνο. Το μεγαλφτερο επίπεδο νικά!!! 
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Αλλά και θ 2θ κζςθ για το Γ2, 
δεν είναι άςχθμθ… 
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• Η καλι οργάνωςθ τθσ παραπάνω ωριαίασ δράςθσ ιταν κακοριςτικι για τθν 
επιτυχι ςυμμετοχι όλων των μακθτών του ςχολείου. 

 
• Ο ςαφισ ρόλοσ του κακενόσ μακθτι μζςα ςτθν ομάδα ζτςι όπωσ κακορίςτθκε 

από το φφλλο οδθγιών και το χρώμα και τον αρικμό των ειςιτθρίων, κακόριςε τθν 
οικονομία ςτθν προςπάκεια οργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ τόςο ςτο εκπαιδευτικό 
προςωπικό όςο και ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου. 
 

• Η εμπλοκι του Προεδρείου των Μακθτικών Κοινοτιτων ζδωςε νζα προοπτικι 
ςτο ρόλο του ςτο ςχολικό περιβάλλον. 
 

•  Η ανάκεςθ ρόλων και θ επιλογι κζςεων ςτθν ομάδα  με τθ μζκοδο τθσ 
ςυνεννόθςθσ μεταξφ των μακθτών του τμιματοσ ζδωςε τθν ευκαιρία για 
αλλθλοαξιολόγθςθ, αυτοαξιολόγθςθ, εκτίμθςθ, αναγνώριςθ  και αξιοποίθςθ των 
ιδιαίτερων ικανοτιτων τουσ με κίνθτρο το κοινό καλό.  

 
• Η παραπάνω οργανωτικι δομι κα μποροφςε να εφαρμοςτεί ςε μια ςειρά από 

εκπ/κζσ δράςεισ με μεγάλο αρικμό εμπλεκόμενων μακθτών. Το μόνο που απαιτεί 
είναι ςαφείσ οδθγίεσ και καλι κατανομι ρόλων, επίςθσ βοθκάει εξαιρετικά και 
κάνει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ευχάριςτθ και δθμιουργικι, ζνα καλό βραβείο. 
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