
 

 

 

Κοηάνθ, 27 Ιανουαρίου 2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θζμα: «10ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ - Ανακοίνωςθ Σχ. Ζτοσ 2020-2021» 

   
Αγαπθτζσ ςυναδζλφιςςεσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

Για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, το 10ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ κα διεξαχκεί 

πλιρωσ διαδικτυακά για όλθ τθν Ελλάδα αλλά και τθν Ομογζνεια, με κόμβουσ ςυμμετοχισ ςε όλθ τθν Ελλάδα: 

Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Ακινα, Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτςα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Λάριςα, 

Μυτιλινθ, Πάτρα, Πειραιά, Πφργο Ηλείασ, Σφρο, Σπάρτθ, Τρίκαλα, Τρίπολθ και Χανιά, το διάςτθμα 13 ζωσ και 18 

Απριλίου 2021. Λόγω τθσ περυςινισ αναβολισ του, φζτοσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν και ζργα που 

πραγματοποιικθκαν και το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ 2019-2020, αρκεί βζβαια να παρουςιαςτοφν από τουσ 

ίδιουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που τα δθμιοφργθςαν. Δείτε τθν αφίςα μασ ςτο www.digifest.info . 

 

Γηα ηελ Περηθερεηαθή Ελόηεηα Κοδάλες 

ηο 10
ο
 Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ψεθηαθής Δεκηοσργίας ζα πραγκαηοποηεζεί 

ηελ Παραζθεσή 16 Απρηιίοσ 2021 

από ηολ ΠΕΚΤΠΕ Κοδάλες ηες Περηθερεηαθής Δηεύζσλζες Εθπαίδεσζες Δσηηθής Μαθεδολίας 
 
 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ που μαηί με τουσ μακθτζσ/-τριεσ τουσ ενδιαφζρονται να 

ςυμμετζχουν εκπροςωπϊντασ το ςχολείο τουσ να ςυμπλθρϊςουν άμεςα τθ  φόρμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

https://forms.gle/xQeNwL25KQ1nvqSYA και όχι αργότερα από τθν 15θ Φεβρουαρίου 2021. Στθ φόρμα 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καταγράφονται μόνο ςτοιχεία επικοινωνίασ όςων εκπαιδευτικϊν προτίκενται να 

ςυμμετάςχουν ςτο φεςτιβάλ, χωρίσ δζςμευςθ, και με ςκοπό τθν άμεςθ και χωρίσ λεπτομζρειεσ ςυλλογι 

ςτοιχείων πρόκεςθσ ςυμμετοχισ. Τα αναλυτικά ςτοιχεία των ζργων και των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν κα ςυμπλθρωκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο.  

 
Το  Φεςτιβάλ ζχει, και για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, τθν υποςτιριξθ και ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων (Φ16/163665/Δ2/1-12-2020), και υποςτθρίηεται από Συλλόγουσ και Ενϊςεισ Πλθροφορικισ, 

κακϊσ και Τοπικοφσ Φορείσ (Διμουσ, Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, κ.τ.λ.). 

http://www.digifest.info/
https://forms.gle/xQeNwL25KQ1nvqSYA
https://drive.google.com/file/d/16S0PHjulSjVew4hUBXns7rBv4FP2SqyA/view


 

 

 

Το Φεςτιβάλ ςτθν Κοηάνθ διοργανϊνεται από τον Πόλο Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ Τεχνολογιών 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιών Κοηάνθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

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 των ΓΕΛ, ςτο μάκθμα «Ερευνθτικζσ 

δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ» των ΓΕΛ και ςτθ Ζϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων των 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. 

 

Η 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/-τριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και τθν 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/-τριεσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ) μεταξφ τουσ και 

με τθν ευρφτερθ κοινωνία. 

 

Σθμειϊνεται ότι το Μακθτικό Φεςτιβάλ δεν ζχει διαγωνιςτικό χαρακτιρα, αλλά βραβεφεται κάκε ςυμμετοχι. 

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. 

Νζεσ ενθμερωμζνεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (λόγω τθσ διαδικτυακισ πραγματοποίθςθσ του Φεςτιβάλ): 

(α) Σφντομθ ηωντανι παρουςίαςθ (<=8ϋ) τθσ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ/-τριεσ μζςω πλατφόρμασ ςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ (Zoom ι Webex) με δυνατότθτα να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ του κοινοφ. 



 

 

 

(β) Συμμετοχι των μακθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθσ ςυνεδρίασ ςτθν οποία 

παρουςιάηουν το ζργου τουσ, ρωτϊντασ και απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ ςε ςχζςθ με τα ζργα που παρουςιάηονται 

ςε αυτιν. Η κάκε ςυνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. 

(γ) Δθμιουργία βίντεο (<=8ϋ) που να παρουςιάηει το ζργο των μακθτϊν και ανάρτθςι του ςε κατάλλθλο χϊρο 

του ςχολείου ι του εκπαιδευτικοφ πλθροφορικισ, προκειμζνου ο ςφνδεςμοσ (link) να αναρτθκεί ςτθν τοπικι 

ιςτοςελίδα του Φεςτιβάλ κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ του ζργου. Τα μακθτικά ζργα τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Κοηάνθσ εκτίκενται ςτο  http://koz.digifest.info. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιθκεί και κατά τθν ηωντανι 

παρουςίαςθ του ζργου εφόςον το κρίνει ο/θ εκπαιδευτικόσ ι το επιβάλλουν οι ςυνκικεσ. 

(δ) Προκειμζνου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να εκπαιδευτοφν ςτον ςεβαςμό των πνευματικών δικαιωμάτων 

παρακζτουμε Οδθγίεσ για τθ χριςθ πολυμεςικοφ υλικοφ από ελεφκερεσ πθγζσ. 

 

Όπωσ πάντα, προετοιμάηουμε για μακθτζσ/-τριεσ, ενδιαφζρουςεσ ομιλίεσ, πρωτότυπα εργαςτιρια και 

διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ, που αυτιν τθν φορά κα διεξαχκοφν μζςω τθσ τεχνολογίασ και με νζεσ μεκόδουσ. 

 
Καλοφμε όλα τα ςχολεία ακόμα και αν δεν παρουςιάηουν κάποιο μακθτικό ζργο να 
παρακολουκιςουν το Φεςτιβάλ. 
 
Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ των ςχολείων να ενθμερώςουν ενυπόγραφα τουσ 
εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ. 
 
Επικοινωνία: dtzimas@sch.gr, antsi@sch.gr 
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