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 ασ ενθμερϊνουμε ότι από τθν Σρίτθ 9 ζωσ και άββατο 13 Απριλίου 2019 κα 

πραγματοποιθκεί το 9ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ ςε 16 πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 

Σθν Παραςκευι 12 Απριλίου 2019, κα υπάρξει διαςφνδεςθ όλων των πόλεων μεταξφ τουσ μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ. 

Σο Φεςτιβάλ τελεί και φζτοσ υπό τθν Αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων (Φ20.2/ 127415 /Δ2/26-7-2018). Σο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ 

Δθμιουργίασ διοργανϊνεται για όλουσ τουσ μακθτζσ από τουσ κακθγθτζσ Πλθροφορικισ ςε 

ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ από άλλεσ ειδικότθτεσ, τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
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του ΠΕ.Κ.Ε.., τισ Διευκφνςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, τουσ Τπεφκυνουσ ΠΛΘ.ΝΕ.Σ και 

τοπικοφσ φορείσ.   

Σα ζργα δθμιουργοφνται από μακθτζσ ςτα μακιματα Πλθροφορικισ όλων των 

βακμίδων (Νθπιαγωγείων, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λφκειο), ςτισ 

Ερευνθτικζσ Δθμιουργικζσ Δραςτθριότθτεσ των ΓΕΛ, ςτθ Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων 

και των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτθν Σεχνολογία των ΕΠΑΛ. Επιπλζον, είναι δυνατό να 

ςυμπεριλθφκοφν και ζργα τα οποία δθμιουργικθκαν ςε κάποια χολικι δραςτθριότθτα 

(Περιβαλλοντικι, Πολιτιςτικι, Αγωγισ Τγείασ κ.α.) ι ςε κάποιο διακεματικό/διεπιςτθμονικό 

ςχζδιο ςυν-εργαςίασ μεταξφ του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ και άλλων μακθμάτων. 

Σο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ δεν ζχει διαγωνιςτικό χαρακτιρα. Θα 

δοκοφν ςυμβολικά δϊρα από τουσ χορθγοφσ κατόπιν κλιρωςθσ, ςε α)ζναν μακθτι β)ζναν 

κακθγθτι  και γ)ζνα ςχολείο ανά πόλθ. 

 

το φεςτιβάλ μποροφν να ςυμμετζχουν ςχολεία από όλθ τθν Ελλάδα ανεξάρτθτα τθσ 

ζδρασ τουσ, με τθν επιςιμανςθ ότι θ οργανωτικι επιτροπι του Φεςτιβάλ δεν μπορεί να 

καλφψει ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ.  

υγκεκριμζνα ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, το Φεςτιβάλ κα διοργανωκεί με βάςθ το 

παρακάτω πρόγραμμα: 

τον Πφργο (https://9digifestilei.blogspot.com/) τθν Σρίτθ 09 Απριλίου 2019, ςτο 1ο Γυμνάςιο Πφργου.  

το Αγρίνιο (https://9digifestait.blogspot.com/) τθν Σετάρτθ 10 Απριλίου 2019, ςτο μουςικό χολείο 

Αγρινίου.  

τθν Πάτρα (https://9digifestach.blogspot.com/) τθν Πζμπτθ 11 Απριλίου 2019, ςτθν αγορά Αργφρθ. 
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υμμετοχι με παρουςίαςθ ζργου 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ενόσ μακθτικοφ ζργου ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ 

Δθμιουργίασ αποτελεί θ ςυμμετοχι εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ ςτθν ομάδα των 

εκπαιδευτικϊν που ςυντονίηει το ζργο. 

Επιπλζον προχποκζςεισ:  

(α) φντομθ παρουςίαςθ (μζχρι 7 λεπτά) τθσ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ ςε 

ακροατιριο.  

(β) Παρουςία ομάδασ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ ςτον χϊρο τθσ 

Ζκκεςθσ για διάςτθμα 2-3 ωρϊν ϊςτε να προβάλλουν, να εκκζςουν και να 

επικοινωνιςουν το ζργο τουσ ςτουσ επιςκζπτεσ του φεςτιβάλ.  

(γ) Τπολογιςτισ του ςχολείου όπου κα είναι εγκατεςτθμζνο το ψθφιακό ζργο.  

(δ) Ανάρτθςθ κατάλλθλου πολυμεςικοφ υλικοφ για το ζργο ςτθν τοπικι ιςτοςελίδα του 

Φεςτιβάλ με ευκφνθ του ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ. Θ ανάρτθςθ 

πραγματοποιείται αυτόματα με τθν υποβολι τθσ τελικισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ κατόπιν 

οδθγιϊν μασ. 

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ (ςε ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ άλλων 

ειδικοτιτων) οι οποίοι ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν εκπροςωπϊντασ το ςχολείο τουσ, να 

ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία τουσ ςτθ φόρμα υμμετοχισ ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ 

Δθμιουργίασ. 

Φζτοσ κα παρουςιαςτοφν μόνο 18 ζργα ανά πόλθ με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

1. ειρά προτεραιότθτασ διλωςθσ ςτθ φόρμα 

2. αναλογία βακμίδασ ςχολείων ωσ εξισ: 

3 Νθπιαγωγεία 

5 Δθμοτικά 

3 Γυμνάςια 

3 Λφκεια 

1 ΕΠΑΛ 

1 Ειδικό  

3. αςτικά-περιφερειακά (για παράδειγμα ςτα Νθπιαγωγεία 2 από τθν περιφζρεια και 1 

αςτικό).  

Μθ ςυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων ςυμμετοχϊν ςε μια κατθγορία, κα διαφοροποιιςει το 

πλικοσ των ςυμμετοχϊν ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ  βάςει τθσ κρίςθσ τθσ τοπικισ οργανωτικισ 

επιτροπισ και τθσ προαναφερκείςασ αναλογίασ ανά βακμίδα ςχολείων.  

Λόγω του κριτθρίου προτεραιότθτασ, θ Φόρμα κα ανοίξει για να δεχκεί αιτιςεισ από τισ 

20/02/2019 και ϊρα 15:00 ζωσ 12/03/2019 και ϊρα 15:00.  

Σο φεςτιβάλ κα πραγματοποιθκεί ςτισ πόλεισ ςτισ οποίεσ κα ςυμπλθρωκοφν τουλάχιςτον 

δζκα (10) ζργα προσ παρουςίαςθ και δζκα (10) ςυμμετοχζσ ςτισ επιτροπζσ υποςτιριξθσ.  
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το πλαίςιο του Φεςτιβάλ διοργανϊνονται παράλλθλα εργαςτιρια, εκκζςεισ, ομιλίεσ, 

επιδείξεισ κ.α. δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ απευκφνονται ςε μακθτζσ, αλλά και ςε 

εκπαιδευτικοφσ. Σα εργαςτιρια γίνονται ςτουσ χϊρουσ που φιλοξενοφν το Φεςτιβάλ και τισ 

ϊρεσ που το Φεςτιβάλ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. τθν 3θ ανακοίνωςθ που κα ακολουκιςει, κα 

ςυμπεριλαμβάνεται φόρμα διλωςθσ των ςχολείων που ςυμμετζχουν με παρουςίαςθ ζργου ι 

παρακολοφκθςθ του φεςτιβάλ ςτα διακζςιμα εργαςτιρια. 

Σο Φεςτιβάλ είναι ανοιχτό ςτθν κοινωνία και δίνει τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ, 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και επιςκζπτεσ να λάβουν μζροσ ςε πρωτότυπεσ εκπαιδευτικζσ και 

ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με αντικείμενο τθν Πλθροφορικι και τθν Ψθφιακι Σεχνολογία.  

Για τον λόγο αυτό ςτθν Πάτρα τθν Πζμπτθ 11-4-2019 το απόγευμα (17:30-21:00) 

διοργανϊνεται ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ κεντρικι εκδιλωςθ του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ για 

το ευρφ κοινό – γονείσ, θ οποία κα περιλαμβάνει:  μουςικό ςχιμα, παρουςιάςεισ ζργων 

μακθτϊν (αν υπάρξει ενδιαφζρον και από ςχολεία εκτόσ τθσ Πάτρασ), διακεκριμζνεσ ομιλίεσ 

από φορείσ όπωσ το ΕΑΠ, το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν και το ΑΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τον 

επαγγελματικό προςανατολιςμό ςτουσ τομείσ τθσ Πλθροφορικισ και τθσ Ψθφιακισ 

Σεχνολογίασ. Όςα ςχολεία ενδιαφζρονται να παρουςιάςουν το ζργο τουσ ςτθν απογευματινι 

εκδιλωςθ του ΠΕΚΕ Δυτικισ Ελλάδασ, τθν Πζμπτθ 11-4-2019 ςτθν αγορά Αργφρθ, δθλϊνουν 

τθν επικυμία τουσ ςτθ φόρμα υμμετοχισ ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε ςχολείο κα πρζπει, εφόςον το επικυμεί, να μεριμνιςει για τθν 

βιντεοςκόπθςθ τθσ παρουςίαςθσ του ζργου του ζχοντασ πρϊτα εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ 

προβλεπόμενεσ άδειεσ από τουσ γονείσ.  

Επιπλζον, φζτοσ κα υπάρξει ςυνεργαςία με το Patras IQ το οποίο κα διεξαχκεί από 12 

ζωσ 14 Απριλίου2019 ςτθν Πάτρα και κα φιλοξενιςει ζργα μακθτϊν από το Φεςτιβάλ. 

Παρακολοφκθςθ 

Όςα ςχολεία επικυμοφν μποροφν να επιςκεφτοφν και να παρακολουκιςουν το 

Φεςτιβάλ χωρίσ να παρουςιάςουν κάποιο ζργο, δθλϊνοντασ τθν επικυμία τουσ ςτθ φόρμα 

υμμετοχισ ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ. 

Σα ςχολεία μετακινοφνται ςφμφωνα με τα ιςχφοντα για τισ εκπαιδευτικζσ ι διδακτικζσ 

επιςκζψεισ. 

Οργάνωςθ 

Επιςθμαίνεται ότι θ διοργάνωςθ του φεςτιβάλ αποτελεί μια ςυλλογικι προςπάκεια 

ςυναδζλφων από όλεσ τισ πόλεισ που ςυμμετζχουν. Για όλεσ τισ πόλεισ υπάρχει ανοιχτι 

πρόςκλθςθ για όςουσ ςυναδζλφουσ κζλουν να ςυνειςφζρουν ςτθ διοργάνωςθ ςτελεχώνοντασ 

τθν τοπικι οργανωτικι επιτροπι ι να υποςτθρίξουν εκελοντικά τθ διοργάνωςθ του φεςτιβάλ 

τθν θμζρα διεξαγωγισ του ςτθν αντίςτοιχθ πόλθ. Κάκε μζλοσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, 

αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ και όλοι ςυνειςφζρουν, για να ολοκλθρωκεί το ζργο 

αυτό. τον ακόλουκο ςφνδεςμο παρακαλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να δθλϊςουν ότι επικυμοφν 

να ςυμμετάςχουν ςτθν Οργανωτικι επιτροπι ι τθν ομάδα υποςτιριξθσ και να ςυνδράμουν ςτθν 

προςπάκεια που γίνεται για να διοργανωκεί το φεςτιβάλ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
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μπορείτε να απευκφνεςτε ςτουσ υντονιςτζσ των τοπικϊν οργανωτικϊν επιτροπϊν με βάςθ τον 

παρακάτω πίνακα: 

Αγρίνιο Αραπογιάννθσ Ευάγγελοσ  

Κουμπαροφλθσ Γεώργιοσ 

6972587525 

6974747461 

arapogianvag@gmail.com 

gkoub@sch.gr 

Πάτρα Μπαλωμζνου Ακαναςία 

Κοφβελασ Θεόδωροσ 

6945754989 

6937407936 

smpalom@upatras.gr 

theokouv@sch.gr 

Πφργοσ Γεωργακοποφλου Άννα 

Δροφηασ Παναγιώτθσ 

6974937056 

6944724957 

anngeorgak@sch.gr 

pdrouzas@sch.gr 

 

Φόρμα υμμετοχισ ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ. 

 

 

Ο Οργανωτικόσ υντονιςτισ ΠΕ.Κ.Ε.. 
Δυτικισ Ελλάδασ 

 
 

Δρ. πυρίδων  Παπαδάκθσ 
Συντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Έργου 

Πληροφορικήσ (ΠΕ86) 
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