
1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π/θμιασ και 
Δ/θμιασ Εκπ/ςησ όλθσ τθσ χϊρασ 

2. Δ/νςεισ Πρωτοβάθμιασ και   
Δευτεροβάθμιασ Εκπ/ςησ  

    όλθσ τθσ χϊρασ 
3. Δημοτικά χολεία, Γυμνάςια, ΓΕ.Λ. 

και ΕΠΑ.Λ. όλθσ τθσ χϊρασ (δια των 
Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ) 

4. χολικοί φμβουλοι Πληροφορικήσ 
(δια των Περιφερειακϊν Δ/νςεων 
Εκπ/ςθσ) 
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ΘΕΜΑ: «Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ» 

Οι χολικοί φμβουλοι Πλθροφορικισ των Περιφερειακϊν Δ/νςεων Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Κριτθσ, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικισ Ελλάδασ, Ιονίων Νιςων, Πελοποννιςου (Διευκφνςεων 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων Λακωνίασ και Μεςςθνίασ), Θεςςαλίασ 

(Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων Καρδίτςασ και Λάριςασ), Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ (Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων Ξάνκθσ, 

Ροδόπθσ, Ζβρου) διοργανϊνουν το 4ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ, το οποίο κα 

πραγματοποιθκεί υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων.  

το Φεςτιβάλ μποροφν να ςυμμετάςχουν μαθητζσ όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάςιο, Γενικό 

και Επαγγελματικό Λφκειο), με ςκοπό τθν παρουςίαςθ ζργων ψηφιακήσ δημιουργίασ που ζχουν 

υλοποιθκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ, ςτισ δραςτθριότθτεσ «Δθμιουργϊντασ με 

Κϊδικα» (Hour of Code), ςτισ βιωματικζσ δράςεισ του Γυμναςίου,  ςτο μάκθμα «Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ 

(Project)» των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και ςτο μάκθμα «Ειδικι Θεματικι Δραςτθριότθτα (Ε.Θ.Δ.)» των ΕΠΑ.Λ. Είναι 

δυνατόν να ςυμπεριλθφκοφν και ζργα τα οποία υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια μίασ χολικισ Δραςτθριότθτασ 

(Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Πολιτιςτικά Θζματα, Αγωγι Τγείασ, κ.α.) ι ενόσ διακεματικοφ/ 

διεπιςτθμονικοφ ςχεδίου ςυνεργαςίασ μεταξφ του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ και άλλων μακθμάτων.  

Σο Φεςτιβάλ κα διεξαχκεί από 3 ζωσ 5 Απριλίου 2014 ςε πανελλαδικό επίπεδο, με τθν κακοδιγθςθ 

των κατά τόπουσ αρμοδίων χολικϊν υμβοφλων Πλθροφορικισ ςτο Ηράκλειο, ςτο Αγρίνιο, ςτην 

Καλαμάτα, ςτην Κζρκυρα, ςτη Λάριςα, ςτη Μυτιλήνη, ςτη Ξάνθη, ςτην Πάτρα, ςτη Ρόδο και ςτα Χανιά. 

Σθν Παραςκευή 4 Απριλίου ςτισ 12 το μεςημζρι, κα ςυνδεκοφν όλεσ οι πόλεισ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, 

προκειμζνου να παρουςιαςτοφν τα ζργα των υποψιφιων ομάδων.    

   Βακμόσ Αςφαλείασ: 

   Να διατθρθκεί μζχρι : 

   Μαροφςι      09 – 01 – 2014            

   Αριθ. Πρωτ.  2292/Γ7                

   Βαθ. Προτερ: 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑ 
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ  

ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Σϋ ΜΕΛΕΣΩΝ  

 

  

 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: http:// http:www.minedu.gov.gr/ 
e-mail: elpinor@minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ: Νικολακόπουλοσ Γ., Ελευκερόπουλοσ Ι.  
Σθλζφωνα: 210-3443359, 210-3442217 
Fax: 210-3443343 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 



 Για να πάρει μζροσ ςτο Φεςτιβάλ ζνα μακθτικό ζργο, είναι απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι εκπαιδευτικοφ 

Πλθροφορικισ ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν που ςυντονίηει το ζργο, αν δεν το ςυντονίηει αποκλειςτικά ο 

ίδιοσ, κακϊσ και οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

(α)  Να γίνει ςφντομθ παρουςίαςθ (<=8ϋ) τθσ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ ςε ακροατιριο. 

(β) τον χϊρο του Φεςτιβάλ, και για ζνα διάςτθμα 2-3 ωρϊν, να είναι παρόντεσ ο εκπαιδευτικόσ 

Πλθροφορικισ και ομάδα μακθτϊν, οι οποίοι με χριςθ υπολογιςτι κα παρουςιάηουν το ζργο τουσ και 

κα απαντοφν ςε ερωτιςεισ γι’ αυτό.  

(γ) Να αναρτθκεί κατάλλθλο πολυμεςικό υλικό ςτο τοπικό ιςτολόγιο τθσ πόλθσ    

(http://www.digifest.info/contact) με ευκφνθ του ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ.  

Σο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ κα δϊςει τθ δυνατότθτα: 

α)  Ανάδειξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν το μάκθμα τθσ 

Πλθροφορικισ. 

β) Παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ τουσ ςε ςυμμακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία. 

γ) Ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτα και τθν 

ολόπλευρθ μάκθςθ μζςω ςχεδίων εργαςίασ και επίλυςθσ πρακτικϊν προβλθμάτων, κακϊσ και διάδοςθσ 

των δραςτθριοτιτων αυτϊν.   

Επιςθμαίνουμε ότι  κάκε ςυμμετοχι ςτο Φεςτιβάλ βραβεφεται και ότι ςτουσ χϊρουσ παρουςίαςθσ των 

ζργων κα υπάρχουν εργαςτιρια και κα υλοποιθκοφν διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ για μακθτζσ και 

επιςκζπτεσ.    

Σο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ υποςτθρίηεται από τθν Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν 

Πλθροφορικισ (Π.Ε.Κα.Π.), τθν Ζνωςθ Πλθροφορικϊν Ελλάδασ (Ε.Π.Ε.), τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επιςτθμόνων 

και Επαγγελματιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (Ε.Π.Τ.), τθν Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ 

Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ (Ε.Σ.Π.Ε.), κακϊσ και από τουσ Διμουσ 

Ηρακλείου, Αγρινίου, Καλαμάτασ, Κζρκυρασ, Λαριςαίων, Ροδίων, Χανίων.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αντλιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ (ιςτορικό, προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ, υλικό) για το φεςτιβάλ από τθν ιςτοςελίδα www.digifest.info. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν 

ςχολεία από όλθ τθν Ελλάδα, ανεξαρτιτωσ τθσ ζδρασ τουσ με τθν επιςιμανςθ ότι θ οργάνωςθ του 

Φεςτιβάλ δεν μπορεί να καλφψει ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των ομάδων που κα ςυμμετζχουν. 

     
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
 
  ΑΝΑΣΑΙΑ ΞΤΛΟΚΟΣΑ 

 
 
 
 
Εςωτερική διανομή 
1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
2. Δ/νςθ ΕΠΕΔ/Σμιμα τϋ Μελετϊν 
3. Δ/νςθ ΕΠΕΔ / Σμιμα Γϋ / Γραφείο Καινοτομιϊν  
 

http://www.digifest.info/contact
http://www.digifest.info/

