
 
Δελτίο τύπου- Αποτελέσματα διαγωμισμού Ennovation junior 2011 

Τα τρία βραβεία του μαθητικού διαγωμισμού ψηφιακής καιμοτομίας E-nnovation Junior σε μαθητές 
Λυκείου από Άλιμο, Λήμμο και Θεσσαλομίκη 

ε ειδική εκδήλχρη πξσ ξογάμχρε ςξ Οικξμξμικό Παμεπιρςήμιξ Αθημώμ ρςιπ 12 Μαΐξσ, απξμεμήθηκαμ 
ςα τεςιμά βοαβεία ςξσ Παμελλημίξσ μαθηςικξύ διαγχμιρμξύ φητιακήπ καιμξςξμίαπ E-nnovation Junior 
για μαθηςέπ Λσκείξσ.  Σα ςοία βοαβεία και ξι ςερρεοιπ έπαιμξι ήςαμ:  
1. Ποώςξ βοαβείξ Μ. Μαγγιώοξσ (4Ο Λύκειξ Αλίμξσ, Αςςική). Virtuality: ρσμδσαρμόπ πλαςτόομαπ 

φητιακήπ εικξμικήπ πεοιήγηρηπ και on-line αγξοώμ.  
2. Δεύςεοξ βοαβείξ Κ. Κξσμςξσοάπ και Μ. Μξμξκοξύρξπ (Λύκειξ Μσοιμαπ, Λιμμξπ). On-line 

πώληρη ςχμ λσμμίχμ παοαδξριακώμ ποξψόμςχμ και διαδικςσακή αμάδεινη ςχμ λύμμιχμ ηθώμ 
και διαςοξτικώμ ρσμηθειώμ.  

3. Σοίςξ βοαβείξ Α. Βαριλειάδηπ (Δκπαιδεσςηοια Φοσγαμιώςη, Θερραλξμίκη). eFR: 
ρσμπληοχμαςικό φητιακό καμάλι εναςξμικεσμέμηπ πώληρηπ και ενσπηοέςηρηπ πελαςώμ οξύυχμ ρε 
σπάουξσρα βιξςευμία.   

 Έπαιμος. Z. Νςζξύτοα (Πειοαμαςικό Λύκειξ Παμ. Παςοώμ, Πάςοα). Portal για ποξρςαρία ςξσ 
πεοιβάλλξμςξπ πξσ διεσκξλύμει (πληοξτόοηρη, ποαγμαςξπξίηρη) ςξσπ πξλίςεπ ρςημ αμακύκλχρη  

 Έπαιμος. Φ. Ρόοοη (υξλή Μχοαΐςη, Αςςικη). Nightlife_Fever: σπηοερία κξιμχμικηπ μσυςεοιμηπ 
δικςύχρηπ  

 Έπαιμος Α. Μελά (Δκπαιδεσςήοια Φοσγαμιώςη Θερραλξμίκη). Blinds’ beeper: gadget και 
σπηοερία ενσπηοέςηρηπ αμθοώπχμ με ποξβλήμαςα όοαρηπ  

 Έπαιμος. Α. Οοταμξσδάκη (3ξ Λύκειξ Ηοακλείξσ, Κοήςη). Network.com: ιρςόςξπξπ εογαςικήπ 
δικςύχρηπ για αμεύοερη / βελςίχρη ςηπ θέρηπ εογαρίαπ 

ςήμ ποώςη μικήςοια δόθηκε χπ έπαθλξ έμα iPad από ςξ ηλεκςοξμικό καςάρςημα Getitnow.gr.  ςξσπ 
ςοειπ ποώςξσπ μικηςέπ δόθηκε επίρηπ σπξςοξτία για ςξ θεοιμό ρυξλείξ μεαμικήπ επιυειοημαςικόςηςαπ 
(YES) πξσ ξογαμώμει ςξμ Ιξύλιξ ςξ Σμήμα Διξικηςικήπ Δπιρςήμηπ και Σευμξλξγίαπ ςξσ Ο.Π.Α.  
Ο μαθηςικόπ διαγχμιρμόπ ςοέυει ρςα πλαίρια ςξσ 4ξσΠαμελλήμιξσ Φξιςηςικξ’σ Διαγχμιρμξύ Ψητιακηπ 
Καιμξςξμίαπ και Δπιυειοημαςικόςηςαπ για ςξ Ηλεκςοξμικό Δπιυειοείμ (www.ennovation.gr) E-nnovation 
2011. Οι φητιακέπ επιυειοημαςικέπ ποξςάρειπ ςχμ τξιςηςώμ θα ποέπει μα καςαςεθξύμ μέυοι ςιπ 30 
Μαΐξσ.  
Για ςήμ ποξεςξιμαρία ςχμ τξιςηςώμ ρςιπ 12 Μαΐξσ ξογαμώθηκαμ: 
 Διδικό workshop από ςα μέλη ςξσ ΚΔΜΔΛ (Κέμςοξ Δθελξμςώμ Μάμαςζεο Δλλάδξπ) όπξσ γμχρςξί 

Έλλημεπ διεσθσμςέπ μξιοάρθηκαμ ςιπ πξλσυοξμεπ εμπειοίεπ ςξσπ ρςημ αμάπςσνη και σλξπξίηρη εμόπ 
επιυειοημαςικξύ πλάμξσ.  

 Διδικό πάμελ όπξσ μέξι επιυειοημαςίεπ (Νίκξπ Γξσλήπ – pamediakopes, Νίκξπ Δοαμδάκηπ – 
TaxiBeat, ςέλιξπ Ηλιάκηπ – Sleed, Γιάμμηπ Γεχογιάδηπ – rento.gr, Γιώογξπ Ρξδακίδηπ- 
Olyssa, πύοξπ ατοάπ – Wesate Innovations) αματέοθηκαμ ρςξ πχπ νεκίμηραμ και έρςηραμ ςιπ 
επιυειοημαςικέπ ςξσπ δοαρςηοιόςηςεπ με βάρη ςξ Internet.  

 


