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2.5 Θέμα 

Το θέμα κάθε αγώνα είναι διαφορετικό, το οποίο προέρχεται από το εκπαιδευτικό πεδίο STEAM, σημαντικά 

διεθνή ή εθνικά  γεγονότα, τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, τις ειδήσεις και την 

καθημερινή ζωή κ.λπ. Οι διαγωνιζόμενοι  ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε πολλούς αγώνες για να 

αποκτήσουν πλήρη και πλήρη κατανόηση του διαγωνισμού. Το  θέμα του έργου πρέπει να είναι θετικό και 

να σχετίζεται στενά με το θέμα κάθε αγώνα. 

Παρακάτω θα βρείτε μια λεπτομερή εισαγωγή του θέματος για κάθε αγώνα. Οι διαγωνιζόμενοι 

προτείνεται  να επικεντρωθούν στο θέμα, να το σκεφτούν από πολλαπλές προοπτικές και να κάνουν 

πλήρη χρήση της φαντασίας και της  δημιουργικότητας κατά τον προγραμματισμό λογισμικού και την 

κατασκευή υλικού. 

 

2.5.1 1st Match-Code for Health 

Ιστορικό 

Το 2020, ένα ξέσπασμα της νέας λοίμωξης coronavirus (Covid-19) επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής 

μας. Επιστημονικά ιδρύματα,  κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται στενά για 

να λάβουν άμεσα επιστημονικά μέτρα, από τη μελέτη της  δομής του ιού, την παρακολούθηση της 

εξάπλωσης του ιού και τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων για την πρόληψη των  επιδημιών. 

Έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας επιστημονικής γραμμής άμυνας για 

την προστασία της  ανθρώπινης υγείας. 

 

Επεξήγηση θέματος  

Το θέμα του 2021 Διαγωνισμού MakeX Spark Online-1st   Code for Health 

Οι διαγωνιζόμενοι αναμένεται να αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες για την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας.  Το θέμα μπορεί να μελετηθεί σε ένα μεγάλο φάσμα για να καταλήξει στον σχεδιασμό του 

έργου. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα ρομπότ χωρίς αφή, το οποίο μπορεί να  καταπολεμήσει 

τις επιδημίες και να παραδώσει προμήθειες σε νοσοκομεία. Μπορεί επίσης να είναι ένα έξυπνο 

εργαλείο που μπορεί να  καταστρέψει ιούς και να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία, ή ένα 

διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση της σωματικής υγείας ανά πάσα  στιγμή ....... Όσο οι ιδέες 

είναι αρκετά τολμηρές και έχουν να κάνουν με την προστασία ανθρώπινη υγεία, είστε ο φύλακας 

ασφάλειας που  αναζητούμε! 

2.5.2 2ο Match - Family Care 

Ιστορικό 

Τι  σκέφτεσαι όταν μιλάμε για το σπίτι; Ένα ωραίο σπίτι; Ένα μεγάλο δείπνο που ετοίμασαν οι γονείς; 

Ένας μυστικός χώρος για τον εαυτό σας;  Ή φροντίδα της οικογένειας; Ένα ζεστό σπίτι ανεφοδιάζει το 

σώμα και το πνεύμα μας σαν βενζινάδικο. Μέσα στη φασαρία της  σύγχρονης ζωής, οι γονείς είναι 

πάντα απασχολημένοι με τις επιχειρήσεις. Όταν κάνετε παρέα με φίλους, δεν μπορείτε να αφήσετε τα 

γατάκια  σας πίσω. Αλλά πώς να φροντίζετε την εταιρεία σας όταν είστε μακριά; Το μόνο που χρειάζεστε 

είναι να κάνετε ένα ακόμη βήμα, και να  δημιουργήσετε την δική σας λύση. 
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Επεξήγηση θέματος 

Το θέμα του 2021 αγώνα MakeX Spark Online Competition-2nd είναι Family Care. Με βάση αυτό το θέμα, 

οι διαγωνιζόμενοι  ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν αποτελεσματικά έργα για να περάσουν την αγάπη 

και τη φροντίδα. Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις  για να σκεφτείτε: 1) Πόσα μέλη της οικογένειας 

υπάρχουν στο σπίτι σας; Ποιοι είναι αυτοί? Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την  παραμονή τους; Τι 

είδους φροντίδα χρειάζονται; 2) Γνωρίζετε κάποιον που στερείται οικογενειακής φροντίδας περισσότερο 

από άλλους  στην κοινότητά σας; Πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε; 

Ας δημιουργήσουμε μια λύση Οικογενειακής Φροντίδας με τις λαμπρές ιδέες μας! 

 

Διαδικασία 

Το MakeX Spark εστιάζει στη διεπιστημονική μάθηση, δίνει έμφαση στη διασύνδεση της θεωρητικής 

γνώσης και του πραγματικού κόσμου και  ενθαρρύνει τους διαγωνιζόμενους να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία να κατανοήσουν τα πραγματικά προβλήματα και να προσπαθήσουν να  λύσουν τα 

προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους. Το παρακάτω είναι η συνιστώμενη διαδικασία. Κάθε 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να  προετοιμάσει επαρκή και σε βάθος εξερεύνηση, να διερευνήσει πλήρως το 

ιστορικό ή την πραγματική κατάσταση του προβλήματος, να συλλέξει  πληροφορίες, να δημιουργήσει και 

να δοκιμάσει πιθανές λύσεις, να αναλύσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα. 
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παράρτημα 3: Πόροι Διαγωνισμού 

Εγγραφείτε στο Διαγωνισμό MakeX Spark Online Skype Group: 

https://join.skype.com/X5KZg8YXsnXp 

* Σημείωση: Συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Skype προτού κάνετε κλικ στο Εγγραφείτε στο σύνδεσμο πάνω από. 
Διαφορετικά, αν επιλέξετε Εγγραφείτε  ως επισκέπτης χωρίς λογαριασμό, η συνομιλία σας θα διαρκέσει μόνο 24 ώρες. 

Επίσημος ιστότοπος MakeX: http://www.makex.io 

Email επαφής MakeX: 

https://join.skype.com/X5KZg8YXsnXp
http://www.makex.io/



