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Το 11ο ΜΦΨΔ  θα διεξαχθεί σε τέσσερις μέρες.  

• Η Τρίτη 10 Μαΐου  2022, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, θα είναι κοινή για τις δύο Βαθμίδες 

Εκπαίδευσης και θα συμμετέχουν :  

a) Το Διεθνές  Φεστιβάλ  Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους ( 

https://www.olympiafestival.gr/ ) 

b) Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»   

https://isecurenet.sch.gr/portal/) 

c)  Παρουσίαση έργων της Ενότητας του Φεστιβάλ «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

d) Παρουσίαση ψηφιακών έργων σχολικών μονάδων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

• Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 & Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 σε δύο παράλληλες αίθουσες θα 

παρουσιαστούν τα έργα των σχολικών μονάδων της Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.  

a) Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 είναι προσκεκλημένο το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  

με το «Το βαλς της επιστροφής»-Μια ταινία μικρού μήκους για την Σμύρνη.  

b) Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 , 12:00 – 13.15 θα παρουσιαστεί το διαδικτυακό 

διαδραστικό εργαστήριο «Ο GDPR και οι 40 κλέφτες» από τον Δημήτρη Γραμμένο, 

Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας (ΙΤΕ) και 

την Ανθή Στρατάκη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ. Το εργαστήριο 

απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας (Ε’ Δημοτικού και άνω) 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων). Προκειμένου να δηλώσει μια 

σχολική μονάδα συμμετοχή, θα πρέπει ένας/μια εκπαιδευτικός να κάνει εγγραφή στη 

διεύθυνση 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M9kMasIURpeYC7rC83cTqg  

προκειμένου να του σταλεί αυτόματα ο σύνδεσμος στο Zoom. 

• Για την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 πανελλαδική ημέρα του 11ου ΜΦΨΔ σας προτείνουμε να 

παρακολουθήσετε:  

a) την ομιλία του Καθηγητή κ. Κατεβαίνη, διάρκειας περίπου 15 λεπτών, με τίτλο «Από 

τους Διακόπτες στους Υπολογιστές, και ο Ευρωπαϊκός Επεξεργαστής για την 

Τεχνολογική Απεξάρτηση». 

b)  την ομιλία του Καθηγητή κ. Αργυρού, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, θα έχει τίτλο 

“Η Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών». 

Οι ομιλίες απευθύνονται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ), 

αλλά και σε εκπαιδευτικούς, γονείς και σε οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να τις παρακολουθήσει. 
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Παρακαλούνται όσοι/όσες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις δύο ομιλίες, να το δηλώσουν 

συμπληρώνοντας  τη φόρμα 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S1Qm1bW2QCO3S1A1_AXRIg 

ώστε να λάβουν αυτόματα το σύνδεσμο με τον οποία θα συνδεθούν. 

c) Την παρουσίαση του έργου  του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου / ΕΚ Αγρινίου  «Σύστημα 

διαλογής υλικών (Μέταλλο, γυαλί, πλαστικό)» 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα αντλήσετε από το πρόγραμμα που θα αποσταλεί στις σχολικές 

μονάδες το προσεχές διάστημα, από το μπλοκ του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2704 και από το μπλοκ του 11ου ΜΦΨΔ Δυτικής Ελλάδας  

https://11digifestde.blogspot.com/  

 

 

 Ο Οργανωτικός Συντονιστής του 
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