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ΘΕΜΑ:  «10ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ, 1η ανακοίνωςη» 
 

 

Αγαπθτζσ/Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019 πραγματοποιικθκε το 9ο Μακθτικό 

Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ, ςτο οποίο 5500 μαθητζσ ςε 16 πόλεισ εργάςτθκαν 

ςυλλογικά και παρουςίαςαν τα δικά τουσ ψθφιακά ζργα. τοιχεία των ζργων βρίςκονται 

αναρτθμζνα ςτα τοπικά ιςτολόγια των πόλεων του Φεςτιβάλ 

(http://www.digifest.info/index.php/el/τα-ζργα-των-μακθτϊν.html). Σο Φεςτιβάλ 

επιςκζφκθκαν δεκάδεσ χιλιάδεσ μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ και άλλοι πολίτεσ. 

τθν εκδιλωςθ αυτι, εκτόσ από τα μακθτικά ζργα που παρουςιάςτθκαν από τουσ ίδιουσ 

τουσ μακθτζσ, ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα παρουςίαςαν τθ δθμιουργικι και 

εκλαϊκευμζνθ εκδοχι τθσ επιςτιμθσ τθσ Πλθροφορικισ μζςω διαδραςτικϊν παρουςιάςεων 

και εργαςτθριακϊν ςεμιναρίων (workshops) για μακθτζσ και γονείσ. 

http://blogs.sch.gr/pekespelop/
http://www.digifest.info/index.php/el/%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD.html


 

 

Για το ςχολικό ζτοσ 2019-20 

το 10ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ 

κ α  π ρα γμ ατ ο πο ιθ κε ί  πα ρά λ λθ λ α ςε  

Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Βόλο, Θράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτςα (νζα πόλθ) 

Καςτοριά, Κοηάνθ (νζα πόλθ), Λάριςα, Μυτιλινθ, Πάτρα, Πειραιά (νζοσ διμοσ), Πφργο 

Θλείασ, φρο (νζα πόλθ), Σρίκαλα, Σρίπολθ και Χανιά κακϊσ και  

γ ι α  π ρϊτ θ  φο ρά κ αι  ς τθ ν   π άρ τ η .  

 τθ ν   πά ρτθ  κ α π ρα γμ ατ ο πο ιθ κε ί  τ η ν  Π ζ μ π τ η 7  Μ αΐο υ 2 02 0   

ς τ ο  Πν ευ μ α τι κό  Κ ζν τ ρ ο  το υ  Δ ή μο υ πά ρ τ η σ  

 «Ε υ άγγ ελο σ  Φιλ ιππ ό πο υλο σ»  

( Ι ς όγ ειο  Δ η μ ό ς ι ασ  Κ ε ντ ρι κ ή σ  Βιβ λ ιοθ ήκ η σ   πά ρ τ ησ ,   

Λ ε ω φ.  Λ υκ οφ ργ ου  1 35 ,   π άρ τ η )   

 

Σο  Φεςτιβάλ ζχει τθν υποςτιριξθ και ζγκριςθ του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρηςκευμάτων (Φ16/132380/Δ2/27-8-2019) και ςτθ πάρτη κα γίνει με τθν πολφτιμθ 

ςυνδιοργάνωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λακωνίασ, τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λακωνίασ, του Νομικοφ Προςϊπου Πολιτιςμοφ και 

Περιβάλλοντοσ του Διμου πάρτθσ και τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ πάρτθσ.  

το πλαίςιο του Μακθτικοφ Φεςτιβάλ κα υπάρξει θ δυνατότθτα να παρουςιαςτοφν 

ζργα ψθφιακισ δθμιουργίασ, τα οποία δθμιουργικθκαν ςτο πλαίςιο μακθμάτων 

Πλθροφορικισ όλων των βακμίδων (Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λφκειο), 

ςτισ Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ του ΓΕΛ, ςτο μάκθμα «Ερευνθτικζσ δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ» των ΓΕΛ και ςτθ Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων ςτα ΕΠΑΛ. 

Επιπλζον, είναι δυνατό να ςυμπεριλθφκοφν και ζργα τα οποία δθμιουργικθκαν ςτο 

πλαίςιο κάποιασ ςχολικισ δραςτθριότθτασ (Περιβαλλοντικι, Πολιτιςτικι, Αγωγισ Τγείασ, 

κ.ά.) ι ςτο πλαίςιο κάποιου διακεματικοφ/διεπιςτθμονικοφ ςχεδίου ςυνεργαςίασ μεταξφ 

του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ και άλλων μακθμάτων. 

Θ ςυγκεκριμζνθ μακθτικι ςυνάντθςθ κα δϊςει τθν ευκαιρία: 

α) τθσ ανάδειξθσ και ενίςχυςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

Πλθροφορικισ, και τθσ παρουςίαςθσ των ψθφιακϊν ζργων τουσ ςε ςυμμακθτζσ, 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και τθν ευρφτερθ κοινωνία, 

https://drive.google.com/open?id=0BwyNxQRXnu28QllTVkxsaXU3S0RjcTYyZlltaXZKdllQbE9R


 

β) τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ διάχυςθσ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ 

καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτα και τθν ολόπλευρθ μάκθςθ μζςω των ςχεδίων εργαςίασ 

και τθσ επίλυςθσ πρακτικϊν προβλθμάτων, και 

 γ) τθσ επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ) 

μεταξφ τουσ και με τθν ευρφτερθ κοινωνία. 

θμειϊνεται ότι το Μακθτικό Φεςτιβάλ δεν ζχει διαγωνιςτικό χαρακτιρα, αλλά 

βραβεφεται κάκε ςυμμετοχι. 

Προχπόθεςη ςυμμετοχήσ ενόσ μαθητικοφ ζργου ςτο Φεςτιβάλ αποτελεί η 

ςυμμετοχή εκπαιδευτικοφ Πληροφορικήσ ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν που ςυντονίηει 

το ζργο, αν δεν το ςυντονίηει αποκλειςτικά ο ίδιοσ. 

Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: 

(α) φντομθ παρουςίαςθ (<=8ϋ) τθσ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ ςε ακροατιριο 

(β) Τπολογιςτισ του ςχολείου, εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ και ομάδα μακθτϊν ςτον 

εκκεςιακό χϊρο για ζνα διάςτθμα 2-3 ωρϊν, ϊςτε να εκκζτουν το ζργο τουσ και να 

απαντοφν ςε ερωτιςεισ γι’ αυτό 

(γ) Ανάρτθςθ κατάλλθλου πολυμεςικοφ υλικοφ ςτθν τοπικι ιςτοςελίδα του Φεςτιβάλ με 

ευκφνθ του ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ. Σα μακθτικά ζργα τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Λακωνίασ κα εκτίκενται εδϊ: https://digifest-

spar.blogspot.com/      

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ που μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ 

ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν εκπροςωπϊντασ το ςχολείο τουσ να ςυμπλθρϊςουν 

θλεκτρονικά φόρμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  υμμετοχι ςτο 1ο Μακθτικό Φεςτιβάλ 

μζχρι τθν Παραςκευή 13 Μαρτίου 2020. τθ φόρμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

καταγράφονται μόνο ςτοιχεία επικοινωνίασ όςων εκπαιδευτικϊν προτίκενται να 

ςυμμετζχουν ςτο φεςτιβάλ, χωρίσ δζςμευςθ, και με ςκοπό τθν άμεςθ και χωρίσ 

λεπτομζρειεσ ςυλλογι ςτοιχείων πρόκεςθσ ςυμμετοχισ. Σα αναλυτικά ςτοιχεία των ζργων 

και των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν κα ςυμπλθρωκοφν ςε μεταγενζςτερο 

χρόνο.  

Για τθν Οργανωτικι Επιτροπι πάρτθσ, 
Ευςτρατία Λιακοποφλου 

 

υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου  
                               Πλθροφορικισ (ΠΕ 86) 

https://digifest-spar.blogspot.com/
https://digifest-spar.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckNZFe1SisHQeOgxUl4IaNgLOWgcS7HS0yLM797k7t5-_sgg/viewform
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