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Αγαπητζσ ςυναδζλφιςςεσ, Αγαπητοί ςυνάδελφοι,
Kατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018 πραγματοποιικθκε το 8ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ
Δθμιουργίασ ςτο οποίο 7032 μακθτζσ με τθν υποςτιριξθ 716 εκπαιδευτικϊν από 338 ςχολεία, ςε 13
πόλεισ, εργάςτθκαν ςυλλογικά και παρουςίαςαν 522 ψθφιακά ζργα. τοιχεία των ζργων βρίςκονται
αναρτθμζνα ςτα τοπικά ιςτολόγια των πόλεων του Φεςτιβάλ (http://www.digifest.info/index.php/el/ταζργα-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.
Σο Φεςτιβάλ διεξιχκθ υπό τθν Αιγίδα του Τπουργείου (194888/Δ2/13-11-2017) και το επιςκζφκθκε, ςτο
Θράκλειο, ο Γ.Γ. του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ο οποίοσ απεφκυνε χαιρετιςμό
ςτθν τθλεςυνάντθςθ όλων των πόλεων και εξζφραςε τθν αρωγι του ςτον κεςμό. Επιπλζον, το Φεςτιβάλ,

για μια ακόμθ χρονιά, ζλαβε τθν υποςτιριξθ υλλόγων και Ενϊςεων Πλθροφορικισ (ΠΕΚΑΠ, ΕΠΕ, ΕΠΤ,
ΕΣΠΕ) κακϊσ και Σοπικϊν Φορζων (Διμοι, Περιφερειακζσ Ενότθτεσ κ.τ.λ.).

Για το ςχολικό ζτοσ 2018-19
το 9ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ
κα διεξαχκεί παράλλθλα ςε
Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρπενήςι, Λάριςα,
Μυτιλήνη, Πάτρα, Πφργο Ηλείασ, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά
και ςε όςεσ ακόμθ πόλεισ δθλϊςουν ςυμμετοχι μζςω Περιφερειακϊν Δομϊν και Τπθρεςιϊν
Π/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων,
την Τρίτη 9, την Τετάρτη 10, την Πζμπτη 11 και την Παραςκευή 12 Απριλίου 2019.
Σο 9ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ ζχει τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρηςκευμάτων (Φ20.2/ 127415 /Δ2/26-7-2018).
το πλαίςιο του Μακθτικοφ Φεςτιβάλ κα υπάρξει θ δυνατότθτα να παρουςιαςτοφν ζργα ψθφιακισ
δθμιουργίασ, τα οποία δθμιουργικθκαν ςτο πλαίςιο μακθμάτων Πλθροφορικισ και ΣΠΕ 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 των 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 ςτθν ευρφτερθ
κοινωνία
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.

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ
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μακθτικοφ

ζργου

ςτο

Φεςτιβάλ αποτελεί

θ

ςυμμετοχι

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

Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:
(α) φντομθ παρουςίαςθ (<=7ϋ) 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.

Σο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ για το ςχ. ζτοσ 2018-19 ςτη Δυτική Ελλάδα ςχεδιάηεται να
πραγματοποιθκεί για 7θ φορά ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ, τα
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ και τοπικοφσ φορείσ (υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα εκδθλωκεί ενδιαφζρον ςυμμετοχισ
εκπαιδευτικϊν ςτθν οργανωτικι επιτροπι και τεχνικι υποςτιριξθ) και από ομάδεσ μακθτϊν - ςχολείων
ςτισ αντίςτοιχεσ πόλεισ ωσ ακολοφκωσ:


Τρίτη 9 Απριλίου 2019, Πφργοσ



Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, Αγρίνιο



Πζμπτη 11 Απριλίου 2019, Πάτρα

Όςοι ενδιαφζρονται α) να ςυμμετάςχουν ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι του Φεςτιβάλ β) να υποςτθρίξουν τθ
διοργάνωςι του γ) να ςυμμετάςχουν με ομάδα μακθτϊν και παρουςίαςθ ζργου δ) να παρακολουκιςουν
τισ εργαςίεσ του φεςτιβάλ με ομάδα μακθτϊν χωρίσ παρουςίαςθ ζργου, παρακαλοφμε να το δθλϊςουν
από εδϊ

ι και εδϊ https://bit.ly/2MsqgRq (ζωσ 30/1/2019), ϊςτε να ςυγκροτθκοφν οι Σοπικζσ

Οργανωτικζσ Επιτροπζσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των ςχολείων κα ακολουκιςει 2η Ανακοίνωςη.

Ο Οργανωτικόσ Συντονιςτήσ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Δυτικήσ Ελλάδασ

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκησ
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