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Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η νεαρή Μικαέλα 
Λούκας σε διαγωνισμό προγραμματισμού
ΗΜικαέλα Λούκας και η Alia 

Guellati του ∆ηµόσιου Σχο-
λείου McCallum Hill στέ-
φθηκαν πρωταθλήτριες στον 

διαγωνισµό προγραµµατισµού της 
ANSTO Top Coder Competition για 
την πέµπτη τάξη του δηµοτικού.
Οι δύο µαθήτριες του Roselands θρι-
άµβευσαν στον µεγαλύτερο διαγω-
νισµό που διεξήχθη πρόσφατα στο 
κάµπους Lucas Heights της ANSTO, 
ο οποίος προσέλκυσε περισσότερους 
από 100 νεαρούς αναδυόµενους µη-
χανικούς ροµποτικής και προγραµ-
µατιστές.
Ο διαγωνισµός διεξήχθη από την 
Αυστραλιανή Οργάνωση Πυρηνικής 
Επιστήµης και Τεχνολογίας (ANSTO) 
µε θέµα για την Πέµπτη τάξη «Επι-

στήµη στο διάστηµα». Επτά από τους 
οκτώ νικητές φέτος ήταν κορίτσια.
Οι µαθητές συνεργάστηκαν µε εκ-
παιδευτές κωδικοποίησης και ρο-
µποτικής αναπτύσσοντας δεξιότητες, 
επινοώντας ιδέες, εφαρµόζοντας τις 
τεχνικές ικανότητές τους και χρησι-
µοποιώντας δεξιότητες δηµιουργικής 
και κριτικής σκέψης.
Στον διαγωνισµό προγραµµατισµού 
δόθηκε στους µαθητές το θέµα «Επι-
στήµη στο διάστηµα», όπου πρώτα 
έπρεπε να αναπτύξουν µια ιδέα για 
ένα παιχνίδι, για κινούµενα σχέδια, 
τέχνη, µουσική ή ιστορία και έπειτα 
να χρησιµοποιήσουν τις ικανότητές 
τους στον προγραµµατισµό και να 
εργαστούν στη χρήση της γλώσσας 
προγραµµατισµού «Scratch» .

Οι µαθητές που συµµετείχαν στον δι-
αγωνισµό ροµποτικής συµµετείχαν 
σε µια σειρά προκλήσεων, χτίζοντας 
τις δεξιότητες και την ικανότητά τους 
στον προγραµµατισµό και στην κα-
τασκευή καθώς προετοιµάζονταν για 
µια τελική δοκιµασία στο τέλος της 
ηµέρας.
Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ο φετι-
νός διαγωνισµός ήταν ο µεγαλύτερος 
που έχουν διεξαγάγει ως τώρα, προ-
σθέτοντας και τον διαγωνισµό ρο-
µποτικής σε ένα event που έως τώρα 
αφορούσε µόνο τον προγραµµατι-
σµό. Ο Brandon Wong και η Caitlin 
Jiang από το ∆ηµόσιο Σχολείο Berala 
έλαβαν το βραβείο Top 6 Coder για 
την έκτη δηµοτικού.
Μαθητές από σχεδόν 50 σχολεία 

συναγωνίστηκαν σε εννέα γύρους 
και δύο τελικούς, µε µαθητές από το 
Burren Junction να ταξιδεύουν πάνω 
από 2.400 χιλιόµετρα για να πάρουν 
µέρος.
«Ο διαγωνισµός Top Coder της 
ANSTO καλλιεργεί τις κρίσιµες επι-
στηµονικές και ψηφιακές δεξιότητες 
που πρέπει να αναπτύξουν οι σηµε-
ρινοί µαθητές για να πετύχουν στον 
κόσµο του αύριο» ανέφερε ο CEO της 
ANSTO, ∆ρ Adi Paterson.
«Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της 
Αυστραλίας στην επιστήµη και στην 
τεχνολογία θα είναι καθοριστικής 
σηµασίας για τη µελλοντική παραγω-
γικότητα της Αυστραλίας και για να 
παραµείνει ανταγωνιστική σε παγκό-
σµια κλίµακα».

Απαγορεύονται 
τα κινητά στα 
δηµοτικά σχολεία 
από του χρόνου
Τα δηµοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης θα επιβάλουν την απαγόρευση των κινητών 
τηλεφώνων από το επόµενο σχολικό έτος, στο 
πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης της Νέας 
Νότιας Ουαλίας για τη µείωση του ηλεκτρονι-
κού εκφοβισµού και της περιττής απόσπασης 
της προσοχής.
Η αλλαγή αυτή είναι συνέπεια µιας έκθεσης 
εµπειρογνωµόνων µε επικεφαλής τον παιδοψυ-
χολόγο Dr Michael Carr-Gregg που ανατέθηκε 
τον Ιούνιο.
Η έκθεση, η οποία εξέτασε περίπου 14.000 
απαντήσεις σε έρευνα και 80 γραπτές αναφορές, 
κατέδειξε επίσης περιπτώσεις µαθητών που πέ-
φτουν θύµατα αγνώστων.
Τα δηµόσια γυµνάσια θα µπορούν να επιλέξουν 
να υιοθετήσουν την απαγόρευση ή να αποφα-
σίσουν σε ποιο βαθµό θα επιτρέψουν τη χρήση 
των κινητών τηλεφώνων.
Η πρωθυπουργός Gladys Berejiklian δήλωσε 
ότι τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν µια νέα δο-
κιµασία για τις σχολικές κοινότητες, οι οποίες 
πάντοτε διαµαρτύρονταν για τον περισπασµό 
της προσοχής και για φαινόµενα εκφοβισµού.
«Θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι τα κινητά τηλέ-
φωνα και άλλες έξυπνες συσκευές χρησιµεύουν 
για να συµπληρώνουν την εκπαίδευση των µα-
θητών και αντιµετωπίζονται µε τρόπο κατάλλη-
λο για την ηλικία τους στο σχολείο» ανέφερε. 
«Αυτές οι αλλαγές θα δώσουν σαφή όρια στα 
σχολεία µας για να διασφαλίσουµε ότι η τεχνο-
λογία παραµένει ένας παράγοντας που δεν είναι 
επικίνδυνος».
Ο σκιώδης υπουργός Παιδείας David Harris 
δήλωσε ότι η αντιπολίτευση χαιρετίζει αυτή την 
κίνηση.

Ο Bill Shorten υπερασπίστηκε τη 
δηµοτικότητά του και την καταλ-
ληλότητά του να είναι ο επόµενος 
πρωθυπουργός της Αυστραλίας, 
καθώς στα γκάλοπ φαίνεται διαρ-
κώς να βρίσκεται πίσω από τον 
Scott Morrison, όπως κάποιους 
µήνες πριν βρισκόταν πίσω και 
από τον Malcolm Turnbull, παρά 
τις αναταραχές που έπληξαν την 
κυβέρνηση.
Στο τελευταίο γκάλοπ για το 
2018, οι Εργατικοί ξεπέρασαν 
τον Συνασπισµό µε 55 έναντι 45 
τοις εκατό, ωστόσο ο κ. Morrison 

ήταν µπροστά µε 44 έναντι 36 
τοις εκατό ως προτιµώµενος 
πρωθυπουργός.
Ο κ. Shorten δήλωσε ότι η «πο-
ρεία προς την τρέλα» προέρχεται 
από την ανάλυση των δηµοσκο-
πήσεων κάθε δύο εβδοµάδες και 
αρνήθηκε να πάρει στα σοβαρά 
το µήνυµά τους.
Πιστεύει η παρακολούθηση συ-
νεδριάσεων τοπικών συµβουλί-
ων και οι επισκέψεις σε νοσοκο-
µεία και σε σχολεία είναι πολύ 
καλύτεροι δείκτες της δηµοτικό-
τητάς του.

«Όταν βγαίνω έξω και συναντώ 
τους αληθινούς ανθρώπους της 
Αυστραλίας, µου επιφυλάσσουν 
µια καλή υποδοχή» δήλωσε ο κ. 
Shorten στο Sky News την Τε-
τάρτη. «Όταν είναι κανείς ο αρ-
χηγός της αντιπολίτευσης, τείνει 
να είναι µόνο για το βραδινό 
δελτίο ειδήσεων όπου θα κατα-
κεραυνώσει την κυβέρνηση για 
κάποιο λάθος, άρα έτσι ούτως ή 
άλλως το πλαίσιο όπου εµφανί-
ζεται είναι αρνητικό».
«∆εν µπορούµε να τους έχουµε 
όλους ικανοποιηµένους».

Shorten: Είμαι δημοφιλής 
στους αληθινούς Αυστραλούς




