
 

Θζμα: «10ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ» 

 
Για το ςχολικό ζτοσ 2019-20 το 10ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ  κα 

διεξαχκεί παράλλθλα ςε 20 πόλεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα: 

Άγιοσ Νικόλαοσ, Αγρίνιο, Βόλοσ, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτςα (νζα πόλθ), 

Καςτοριά, Κοηάνθ (νζα πόλθ), Λάριςα, Μυτιλινθ, Πάτρα, Πειραιάσ (νζοσ διμοσ), Πφργοσ 

Ηλείασ, Σφροσ (Νζα πόλθ), Σπάρτθ (νζα πόλθ) Τρίκαλα, Τρίπολθ, Χανιά. 

 

Ειδικότερα για τα Ιωάννινα  

το 10ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ  

θα πραγματοποιηθεί 

την Πζμπτη 7 και την Παραςκευή 8 Μαΐου 2020 

ςτο 2ο Γυμνάςιο/Λφκειο Ιωαννίνων. 

Για ενημζρωςη ςχετικά με το τοπικό φεςτιβάλ και υποβολή ζργων 

δείτε το ιςτολόγιο https://digifest-ioa.blogspot.com/ 
 

 

Το Φεςτιβάλ ζχει τθν υποςτιριξθ και ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ και 

Θρηςκευμάτων (Φ16/132380/Δ2/27-8-2019).  

 

Στο 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 Ζϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων ςτα ΕΠΑΛ. 

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

πλαίςιο κάποιασ ςχολικισ δραςτθριότθτασ (Περιβαλλοντικι, Πολιτιςτικι, Αγωγισ Υγείασ 

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

του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ και άλλων μακθμάτων.  

 

Σθμειϊνεται ότι το Μακθτικό Φεςτιβάλ δεν ζχει διαγωνιςτικό χαρακτήρα, αλλά 

βραβεφεται κάθε ςυμμετοχή.  

 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ενόσ μακθτικοφ ζργου ςτο Φεςτιβάλ αποτελεί θ ςυμμετοχι 

εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ ςτθν ομάδα των εκπαιδευτικϊν που ςυντονίηει το ζργο, αν 

δεν το ςυντονίηει αποκλειςτικά ο ίδιοσ, διότι βαςικόσ ςκοπόσ του Φεςτιβάλ είναι θ 

https://digifest-ioa.blogspot.com/


προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων και θ δθμιουργία διακεματικϊν και διεπιςτθμονικϊν 

ςχεδίων εργαςίασ/ζρευνασ (project).  

 

 

Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:  

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

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

ευκφνθ του ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ. Στοιχεία των μακθτικϊν ζργων 

εκτίκενται εδϊ: http://www.digifest.info/index.php/el/τα-ζργα-των-μακθτϊν.html  

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν ςχολεία από όλη την Ελλάδα, ανεξάρτθτα από τθν 

ζδρα τουσ, με τθν επιςιμανςθ ότι θ οργάνωςθ του Φεςτιβάλ δεν μπορεί να καλφψει 

ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ.  Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ οι 

οποίοι μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν εκπροςωπϊντασ το 

ςχολείο τουσ να ενθμερωκοφν από τθν ιςτοςελίδα www.digifest.info.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και δηλώςεισ ςυμμετοχήσ, μπορείτε να 

απευκυνκείτε ςτθν τοπικι οργανωτικι επιτροπι τθσ πόλθσ ςτθν οποία επικυμείτε να 

παρουςιαςτεί θ δουλειά των μακθτϊν 

(http://www.digifest.info/index.php/el/επικοινωνία.html). Η αποδοχι ι όχι εξ 

αποςτάςεωσ ςυμμετοχϊν είναι αποκλειςτικά απόφαςθ τθσ κάκε πόλθσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ όμωσ ο αρικμόσ των εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχϊν κα είναι εξαιρετικά 

περιοριςμζνοσ.  

 

 

Εκ μζρουσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ 

 

Ο ΣΕΕ Πλθροφορικισ  

Ακανάςιοσ Μπαςοφνασ 

http://www.digifest.info/

