ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
Δυτικής Ελλάδας
Το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Δυτικής Ελλάδας
πραγματοποιήθηκε, εξολοκλήρου διαδικτυακά, την Τετάρτη 14, την Πέμπτη 15 και
την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021. Στο φεστιβάλ, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία,
συμμετείχαν παραπάνω από 2.200 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, από 75
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και από σχολεία άλλων περιοχών της Ελλάδας και του εξωτερικού
(Αττικής, Έδεσσας, Φθιώτιδας, Ροδόπης, Ρόδου, Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρικής
κ.ά.). Ένα εισαγωγικό βίντεο του φεστιβάλ μπορεί να αναζητηθεί εδώ.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ψηφιακά τους έργα, τα
οποία ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας (ιδιαίτερης, εξαιτίας της
πανδημίας) χρονιάς στα σχολεία τους. Το σύνολο των έργων που παρουσιάστηκαν
ανήλθε στα 61 (28 έργα από μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικά και Νηπιαγωγεία - και 33 έργα από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.
Γενικά, τα θέματα των έργων των μαθητών, που όλα είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του φεστιβάλ, αφορούσαν σε:











Κανόνες Ασφάλειας στο Διαδίκτυο
Δημιουργία ιστοσελίδων ποικίλου περιεχομένου
Αλγοριθμικές επιλύσεις προβλημάτων της καθημερινής ζωής
Ψηφιακές ιστορίες και αφηγήσεις
Πολυμεσικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά παιχνίδια
Κόμικ και animation
Προγραμματισμό στο Scratch
Εκπαιδευτική ρομποτική
Διάφορες κατασκευές με τη βοήθεια σχετικών προγραμμάτων
Κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων

 Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο/ ταινίας
 Ηχητικές συνθέσεις με ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου
 Διαδραστικούς χάρτες με κείμενα, εικόνες και βίντεο.
Στο φεστιβάλ, το οποίο τελούσε υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
απεύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ο Οργανωτικός Συντονιστής του
ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η Οργανωτική Συντονίστρια του 2ου
ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου.
Πολύ σημαντική στιγμή του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
Δυτικής Ελλάδας αποτέλεσε η κεντρική ομιλία του, από τον κ. Αναστάσιο Μπούντη,
Ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Αντεπιστέλλον Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, που είχε ως τίτλο: «Η μετάβαση από την μέση στην ανώτατη
εκπαίδευση και η προσφορά της επιστήμης της πολυπλοκότητας». Στην ομιλία του
αυτή, ο κ. Μπούντης αναφέρθηκε, στο πολύ σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει –
δυναστεύει τη μετάβαση των νέων της χώρας μας, από την Λυκειακή στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. Πρόκειται για την αδυναμία του Λυκείου να καταδείξει την
αλληλεξάρτηση των διαφορετικών περιοχών μάθησης και να εμφυσήσει στους νέους
μια βαθύτερη εκτίμηση για τις επαναστατικές εξελίξεις της Επιστήμης και των
Τεχνών των τελευταίων δεκαετιών, ώστε να επιλέξουν το μέλλον τους με βάση τις
βαθύτερες επιθυμίες και τα ταλέντα τους. Στην ομιλία περιγράφηκε πώς η νέα
επιστήμη της Πολυπλοκότητας μπορεί να αποβεί καταλυτική για να
αντιμετωπιστούν, αποφασιστικά, οι αδυναμίες αυτού του «πιο αδύναμου κρίκου»,
μεταξύ της Μέσης και της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ακόμη, πολύ ευχάριστη και ενθουσιαστική νότα στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής Δημιουργίας Δυτικής Ελλάδας προσέδωσαν με τις παρακάτω μουσικές και
καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και δημιουργίες τους:
 Το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Λάμπειας
 Ο μικρός πρίγκιπας
 Θα βρεθούμε ξανά
 Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου συμμετοχή στο 10ο ΜΦΨΔ
 Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
 Χορευτική Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου
 Το 9ο Νηπιαγωγείο Πύργου, με τραγούδια και στίχους των μαθητών
 Ο Πλανήτης μας νοσεί



Τον πλανήτη μου εγώ τον αγαπώ (σε συνεργασία με το
Νηπιαγωγείο Χαβαρίου)



Serf-άρω με ασφάλεια...

Η οργανωτική επιτροπή του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
Δυτικής Ελλάδας ευχαριστεί πολύ όλους τους (διαδικτυακούς) συμμετέχοντες και
ιδιαίτερα τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς αλλά και τους Διευθυντές των Σχολείων,
οι οποίοι αμφότεροι υποστήριξαν και ενέπνευσαν τους μαθητές που πήραν μέρος στο
φεστιβάλ. Φυσικά, οι περισσότερες ευχαριστίες και τα θερμότερα συγχαρητήρια
εκφράζονται προς τους συμμετέχοντες μαθητές, οι οποίοι με την ποιότητα, την
καινοτομία και την εφευρετικότητα των έργων τους απέδειξαν, περίτρανα, ότι το
μαθητικό δυναμικό της περιοχής μας είναι ικανό να δημιουργήσει και να υπηρετήσει
όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, οι οποίες εγγυώνται ότι το μέλλον θα είναι σπαρμένο
από ομορφιά, σιγουριά, δυναμική και ελπίδα.

Για το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Δυτικής Ελλάδας
Η Οργανωτική Επιτροπή

Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του φεστιβάλ:

