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Ηράκλειο , 11/3/2021
Α.Π: Φ2/432
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: «10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας_4η Ανακοίνωση_Σχ. Έτος 2020-2021»
Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για το σχολικό έτος 2020-2021, το

10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

θα

διεξαχθεί πλήρως διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια, με κόμβους
συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα: Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική
Μ α κ ε δ ο ν ί α , Ή π ε ι ρ ο ς , Θ ε σ σ α λ ί α , Κ ρ ή τ η , Ν ό τ ι ο Α ι γ α ί ο κ α ι Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο , το διάστημα 13
έως και 18 Απριλίου 2021. Δείτε την Αφίσα μας στο www.digifest.info .

Ειδικότερα για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου
το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί
την

Πέμπτη 15, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Απριλίου 2021
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Σε συνέχεια της 3 ης Ανακοίνωσης παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που μαζί με τους
μαθητές τους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά την φόρμα υποβολής έργου (https://tinyurl.com/ergo-10odigifest) μέχρι και τη Δευτέρα 12
Απριλίου 2021. Με τη φόρμα υποβολής έργου θα γίνει αυτόματη ανάρτηση του μαθητικού έργου στον
εκθεσιακό χώρο http://ira.digifest.info από τις 18 Μαρτίου και μετά.
Όσοι/-ες συνάδελφοι δεν έχουν προλάβει να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο κάλεσμα της 3ης
ανακοίνωσης και είναι σίγουροι για την συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, παρακαλούνται να στείλουν email
στο panselin@gmail.com έως και 17 Μαρτίου 2021. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, εγγραφές στην
φόρμα υποβολής έργου για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στην φόρμα της 3ης Ανακοίνωσης
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Το Φεστιβάλ έχει, και για το σχολικό έτος 2020-2021, την υποστήριξη και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Φ16/163665/Δ2/1-12-2020), και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (ΕΞ 1582/21-1-2021), υποστηρίζεται δε από Συλλόγους και Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και
Τοπικούς Φορείς (Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, κ.τ.λ.).
Το Φεστιβάλ στο Ηράκλειο 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). Σημαντική είναι η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του
Europe Direct, 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. Το Φεστιβάλ επίσης έχει ξεκινήσει την συνεργασία του με το Ίδρυμα Λάτση
προκειμένου να λάβει την υποστήριξή του και να προμηθευτεί εξοπλισμό για τις δράσεις του.
Προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγω της διαδικτυακής πραγματοποίησης του Φεστιβάλ):
(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/-τριών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης συνεδρίας στην οποία
παρουσιάζουν το έργου τους, ρωτώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με τα έργα που παρουσιάζονται
σε αυτήν. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 40-45 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
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ιστοσελίδα του Φεστιβάλ κατά την συμπλήρωση της φόρμας του έργου. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί και
κατά την ζωντανή παρουσίαση του έργου εφόσον το κρίνει ο/η εκπαιδευτικός ή το επιβάλλουν οι συνθήκες.
(δ) Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκπαιδευτούν στον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων
παραθέτουμε στον ιστότοπο του Ηρακλείου Οδηγίες για τη χρήση πολυμεσικού υλικού από ελεύθερες πηγές
Όπως πάντα, προετοιμάζουμε για μαθητές/-τριες και επισκέπτες, ενδιαφέρουσες ομιλίες,
πρωτότυπα εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες, που αυτήν την φορά θα διεξαχθούν
διαδικτυακά. Σύντομα θα υπάρξει σχετική πρόσκληση σε όλα τα σχολεία προκειμένου οι
μαθητές/-ίτριες να αφιερώσουν κάποιες διδακτικές ώρες προκειμένου να συμμετέχουν στις
δράσεις αυτές ανεξάρτητα του αν παρουσιάζουν στο Φεστιβάλ έργο ή όχι, μιας και το Φεστιβάλ
αποτελεί εκπαιδευτική εκδήλωση που έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο του 10ου Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας διεξάγεται και ο Διαγωνισμός
Brains&Games Greece. Oι ομάδες των μαθητών/-τριών που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή σε
αυτόν υποβάλουν το έργο τους έως και 17 Μαρτίου
 www.digifest.info/brainsngamesgr

Παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές και οι κυρίες Διευθύντριες των σχολείων να
ενημερώσουν τον Σύλλογο Διδασκόντων.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Πανσεληνάς Γεώργιος,

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κρήτης
(Συντονιστής Πανελλήνιου Φεστιβάλ)
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