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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Πανσεληνάς Γιώργος  
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 
Ταχ. Δ/νση      : Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας  : 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Τηλέφωνο       : 2810246861, 6945658953 
e-mail: panselin     gmail.com 
Δικτυακός τόπος: plirancrete.sch.gr 

 
Ηράκλειο , 09/02/2022 
Α.Π: Φ2/190 
 
Προς: 
Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά 
Λύκεια και Ε.Κ.  Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 
Λασιθίου 
 
Κοιν: 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Κρήτης 

2. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Περ. 
Εν. Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου 

 

Θέμα: «11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας_3η Ανακοίνωση» 

 
Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Για το σχολικό έτος 2021-2022, το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θ α  

δ ι ε ξ α χ θ ε ί  σ ε  υ β ρ ι δ ι κ ή  μ ο ρ φ ή *  σ ε  ό λ η  τ η ν  Ε λ λ ά δ α  κ α ι  σ τ ι ς  π ό λ ε ι ς :  Αγρίνιο, Αθήνα, Βόλο, 

Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιά, Πύργο Ηλείας, 

Σύρο, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά, το διάστημα 10 έως και 14 Μαΐου 2022.  

 

 
Ειδικότερα για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου  

 
το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί 

την  Πέμπτη 12, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαΐου 2022* 

 
* Την Πέμπτη και την Παρασκευή όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και το Σάββατο δια 
ζώσης στους χώρους του 1ου Ε.Κ Ηρακλείου.  
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Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, που μαζί με τους μαθητές/-τριες τους 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους, να συμπληρώσουν: 

τη  φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://forms.gle/v97MyntRFYU7jRRm9 όχι αργότερα από 

την 10η Απριλίου 2022 (τελευταία προθεσμία). Στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

καταγράφονται στοιχεία επικοινωνίας όσων εκπαιδευτικών προτίθενται να συμμετάσχουν στο 

φεστιβάλ και η δήλωση προτίμησής τους για την ημέρα παρουσίασης του έργου. 

ΚΑΙ 

τη φόρμα υποβολής έργου https://tinyurl.com/ergo-11digifest μέχρι και την 9η Μαΐου 2022. Με 

την ενέργεια αυτή γίνεται και η αυτόματη ανάρτηση του μαθητικού έργου στον εκθεσιακό χώρο 

http://ira.digifest.info.  

 

Το Φεστιβάλ έχει, και για το σχολικό έτος 2021-2022, την υποστήριξη και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Φ16/120197/Δ2/24-9-21) και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(1350/17-1-2022), υποστηρίζεται δε από Συλλόγους και Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και Τοπικούς Φορείς 

(Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, κ.τ.λ.). 

Το Φεστιβάλ στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου διοργανώνεται από το 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)  Κρήτης και τον Σύλλογο για την Κατανόηση και 

Προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής και την Ψηφιακή Δημιουργικότητα (ΨηφιΔα, psifida.gr). 

Εξαιρετικά σημαντική είναι η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Europe Direct, του Δήμου Ηρακλείου, 

του 1ου Ε.Κ Ηρακλείου, του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Αν. Κρήτης, και η αρωγή της Περιφερειακής 

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. 

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής 

δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν: στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής όλων των βαθμίδων 

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των Δημοτικών και 

Γυμνασίων και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν 

και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, 

Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, κ.ά.) ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας 

μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων. 
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Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε 

συμμετοχή. 

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού 

Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο 

ίδιος. 

Όροι συμμετοχής για το δια ζώσης Φεστιβάλ (Σάββατο): 

(α)   Σύντομη παρουσίαση (<=8΄) της εργασίας από τους μαθητές σε ακροατήριο. 

(β)  Υπολογιστής του σχολείου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής και ομάδα μαθητών στον εκθεσιακό 

χώρο για ένα διάστημα 2 ωρών, ώστε να εκθέτουν το έργο τους και να απαντούν σε ερωτήσεις σε 

σχέση με αυτό. Αν ο καιρός είναι καλός η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο στο 

αίθριο, αλλιώς σε κατάλληλο στεγασμένο χώρο. 

(γ) Ανάρτηση πολυμεσικού υλικού στην τοπική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ με ευθύνη του 

συντονιστή εκπαιδευτικού Πληροφορικής. Τα μαθητικά έργα εκτίθενται εδώ: 

http://ira.digifest.info/. 

 

Όροι συμμετοχής για το εξ αποστάσεως Φεστιβάλ  (Πέμπτη και Παρασκευή): 

 
(α) Σύντομη ζωντανή παρουσίαση (<=8΄) της εργασίας από τους μαθητές/-τριες μέσω πλατφόρμας σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης (Zoom ή Webex) με δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού. 

(β) Συμμετοχή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης συνεδρίας στην οποία 

παρουσιάζουν το έργο τους, ρωτώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με τα έργα που παρουσιάζονται 

σε αυτήν. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. 

(γ) Δημιουργία βίντεο (<=8΄) που να παρουσιάζει το έργο των μαθητών και ανάρτησή του σε κατάλληλο χώρο 

του σχολείου ή του εκπαιδευτικού πληροφορικής, προκειμένου ο σύνδεσμος (link) να αναρτηθεί στην τοπική 

ιστοσελίδα του Φεστιβάλ κατά την συμπλήρωση της φόρμας του έργου. Τα μαθητικά έργα εκτίθενται στο 

http://ira.digifest.info/. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά την ζωντανή παρουσίαση του έργου εφόσον το 

κρίνει ο/η εκπαιδευτικός ή το επιβάλλουν οι συνθήκες. 

 

Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκπαιδευτούν στον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων 

παραθέτουμε Οδηγίες για τη χρήση πολυμεσικού υλικού από ελεύθερες πηγές. 
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 Οι εκπαιδευτικοί μέσω της 1ης φόρμας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ημέρα και επομένως τον 

τρόπο συμμετοχής. 

 

Όπως πάντα, προετοιμάζουμε για μαθητές/-τριες και επισκέπτες, ενδιαφέρουσες ομιλίες, πρωτότυπα 

εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες. 

 

Παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές και οι κυρίες Διευθύντριες των σχολείων να 

ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. 

Εκ  μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
 
Πανσεληνάς Γεώργιος,              Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κρήτης 

(Συντονιστής Πανελλήνιου Φεστιβάλ) 
Γαλανάκη Χαρά,                           Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ηρακλείου (Συντονίστρια Ηρακλείου) 
Μιχαηλίδη Αφροδίτη,                Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διευθύντρια 1ου Ε.Κ Ηρακλείου (Συντονίστρια Ηρακλείου) 
Συλιγάρδου Φωτεινή,  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ηρακλείου (Συντονίστρια Ηρακλείου) 
Ορφανάκης Βασίλειος  Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ν.Τ., Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου (Συντονιστής Λασιθίου) 
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