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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & 
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ            
Δ.Ε.  Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
 
Πανςεληνάσ Γιώργοσ  
χολικόσ φμβουλοσ Πληροφορικήσ 
Σαχ. Δ/νςθ      : Ρολζν 4 
Σαχ. Κϊδικασ  : 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Σθλζφωνο       : 2810246861, 6945658953 
e-mail: panselin gmail.com 
Δικτυακόσ τόποσ: plirancrete.sch.gr 
 

 
Ηράκλειο , 14/12/2017 
Α.Π: 856  
 
Προσ: 
Δθμοτικά, Γυμνάςια, Γενικά και Επαγγελματικά 
Λφκεια και Ε.Κ. Ηρακλείου και Λαςικίου 
 
Κοιν: 

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Κριτθσ 

2. Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και 
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  Κριτθσ 

3. Δ/νςεισΠ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Π.Ε. 
Ηρακλείου και Π.Ε. Λαςικίου 

4. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. 
Λαςικίου 

Θζμα: «8ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ_2θ Ανακοίνωςθ» 
 
Αγαπθτζσ ςυναδζλφιςςεσ, Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Για το ςχολικό ζτοσ 2017-18 

το 8ο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ 

κ α  δ ι ε ξ α χ κ ε ί  π α ρ ά λ λ θ λ α  ς ε  

Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κζρκυρα, Κομοτθνι, Λάριςα, Μυτιλινθ, 

Πάτρα, Πφργο Ηλείασ, Ρόδο, Σρίκαλα, Φλϊρινα και Χανιά, 

τθν Σετάρτθ 18, τθν Πζμπτθ 19, τθν Παραςκευι 20 και το άββατο 21 Απριλίου 2018. 

 

Ειδικότερα για την Ανατολική Κρήτη, 
το 8ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ κα πραγματοποιθκεί 

ςτον Άγιο Νικόλαο , 
την Σετάρτη  18 Απριλίου 2018 

και ςτθν πόλθ του Ηρακλείου, 
την Πζμπτη 19, την Παραςκευή 20  και το άββατο 21  Απριλίου 2018,  

ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Δήμου Ηρακλείου. 
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Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί Πλθροφορικισ που μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ ενδιαφζρονται να 

ςυμμετάςχουν εκπροςωπϊντασ το ςχολείο τουσ να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά τθν κοινι για 

Ηράκλειο και Λαςίκι φόρμα εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτθ διεφκυνςθ 

https://goo.gl/forms/KRuuECamkThNBuy43  μζχρι τθν Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018.  τθ 

φόρμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καταγράφονται μόνο ςτοιχεία επικοινωνίασ όςων εκπαιδευτικϊν 

προτίκενται να ςυμμετζχουν ςτο φεςτιβάλ, χωρίσ δζςμευςθ, και με ςκοπό τθν άμεςθ και χωρίσ 

λεπτομζρειεσ ςυλλογι ςτοιχείων πρόκεςθσ ςυμμετοχισ. Σα αναλυτικά ςτοιχεία των ζργων και των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν κα ςυμπλθρωκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο.  

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

(194888 /Δ2/13-11-2017), και υποςτθρίηεται από υλλόγουσ και Ενϊςεισ Πλθροφορικισ κακϊσ και Σοπικοφσ 

Φορείσ (Διμοι, Περιφερειακζσ Ενότθτεσ κ.τ.λ.).  

τθν πόλθ του Ηρακλείου διεξάγεται με τθν πολφτιμθ υνδιοργάνωςη του Δήμου Ηρακλείου και ςτον 

Άγιο Νικόλαο με τθν πολφτιμθ Τποςτήριξή του Δήμου Αγ. Νικολάου. Και για τισ δυο πόλεισ, ςθμαντικι είναι θ 

ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Κρήτησ (Europe Direct), του υλλόγου  Κακθγθτϊν Πλθροφορικισ Αν. Κριτθσ και θ 

αρωγι τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και των Δ/νςεων 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου και Λαςικίου. 

το 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 του ΓΕΛ, ςτο μάκθμα «Ερευνθτικζσ 

Εργαςίεσ (Project)» των ΓΕΛ και ςτθ Ζϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων ςτα 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. 

Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν ζχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεφεται κάθε συμμετοχή. 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ενόσ μακθτικοφ ζργου ςτο Φεςτιβάλ αποτελεί θ ςυμμετοχι εκπαιδευτικοφ Πλθ-

ροφορικισ ςτθν ομάδα εκπαιδευτικϊν που ςυντονίηει το ζργο, αν δεν το ςυντονίηει αποκλειςτικά ο ίδιοσ. 

Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: 

(α)  φντομθ παρουςίαςθ (<=8ϋ) τθσ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ ςε ακροατιριο 
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(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. Σα μακθτικά ζργα του Ηρακλείου και του Λαςικίου εκτίκενται 

εδϊ: http://ira.digifest.info/  

 

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, 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, εκπαιδευτικοί, γονείσ) μεταξφ τουσ και με 

τθν ευρφτερθ κοινωνία. 

 

Όπωσ πάντα, ςτουσ χϊρουσ διεξαγωγισ του Φεςτιβάλ κα λάβουν χϊρα, για μακθτζσ και επιςκζπτεσ, 

ενδιαφζρουςεσ ομιλίεσ, πρωτότυπα εργαςτήρια και διαδραςτικζσ δραςτηριότητεσ. 

 

Παράλλθλα, για το ςχολικό ζτοσ 2017-18 θ τοπικι Οργανωτικι Επιτροπι Ηρακλείου - Λαςικίου 

προκθρφςςει μακθτικό διαγωνιςμό για τθ δημιουργία ραδιοφωνικοφ και τηλεοπτικοφ ςποτ για το Μακθτικό 

Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ. Οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα τθλεοπτικό ι ζνα ραδιοφωνικό 

ςποτ χρθςιμοποιϊντασ υλικό, λογιςμικό και άλλα ψθφιακά ι αναλογικά εργαλεία τθσ επιλογισ τουσ. Η επιλογι 

τθσ ιδζασ του ςποτ είναι ελεφθερη για τουσ μακθτζσ, όμωσ κα πρζπει να νοηματοδοτεί το μήνυμα και τισ αξίεσ 

που διαχζει ωσ δράςθ το Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ ςτθν εκπαιδευτική κοινότητα. Η ςυμμετοχι ςτο 

διαγωνιςμό ςυνεπάγεται αυτόματα τθ ςυμμετοχι ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ. Για 

αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και όρουσ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό επιςκεφκείτε τθ ςελίδα: 

http://digifest-spot.blogspot.gr/2017/10/proti-anakoinosi.html 

 

Θα ακολουκιςει 3θ Ανακοίνωςθ τον Μάρτιο του 2018, ςτθν οποία κα καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που 

ζχουν ιδθ δθλϊςει πρόκεςθ ςυμμετοχισ να υποβάλλουν αναλυτικά ςτοιχεία για το ζργο, τουσ ςυμμετζχοντεσ 
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μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ ςε κατάλλθλθ φόρμα μζςω τθσ οποίασ κα γίνεται αυτόματθ ανάρτθςθ του 

μακθτικοφ ζργου ςτο τοπικό ιςτολόγιο http://ira.digifest.info/. 

Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευθυντζσ των ςχολείων να ενημερώςουν ενυπόγραφα τουσ 

εκπαιδευτικοφσ Πληροφορικήσ. 

Η Οργανωτικι Επιτροπι Ηρακλείου και Λαςικίου 
 
Πανςελθνάσ Γεϊργιοσ,  χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ Αν. Κριτθσ (υντονιςτισ Πανελλινιου Φεςτιβάλ) 
 
Ορφανάκθσ Βαςίλειοσ,   Τπεφκυνοσ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ Λαςικίου, (Τπεφκυνοσ Διοργάνωςθσ Λαςικίου) 
Μιχαθλίδθ Αφροδίτθ,  Τποδιευκφντρια 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου (Τπεφκυνθ Διοργάνωςθσ Ηράκλειο) 
Χανιωτάκθσ Ιωάννθσ,   Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Τπεφκυνοσ Διοργάνωςθσ Ηράκλειο) 
Παπαδάκθσ ταφροσ  Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Τπεφκυνοσ Διοργάνωςθσ Ηρακλείου) 
 
Αγγελιδάκθσ Νικόλαοσ,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ-Τποδιευκυντισ 5ου Γυμναςίου Ηρακλείου 
Ανδρεαδάκθ Βάλια  Προϊςτάμενθ Διοικθτικϊν Τποκζςεων Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
Αρβανίτθ Δζςποινα,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Ηρακλείου 
Βαςιλάκθσ πφροσ,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Λαςικίου 
Γαλανάκθ Χαρά,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Ηρακλείου 
Βερβελάκθσ Γεϊργιοσ,  Σεχνικόσ Τπεφκυνοσ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ Ηρακλείου 
Δεςποτόπουλοσ Γεϊργιοσ,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Δ/νςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ Ηρακλείου 
Μακρι Άννα,   Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Ηρακλείου 
Μπλάτςιοσ Χάρθσ,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Ηρακλείου 
Παπαδάκθσ Κωνςταντίνοσ, Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ ΕΠΑΛ Αγ. Νικολάου 
Ρονιϊτθσ Αλζξναδροσ  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ ΒϋΑιγαίου   
αϊτάκθ Αγγελικι,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Ηρακλείου 
Σηαγκαράκθσ Ελευκζριοσ, Τπεφκυνοσ Μθχανογράφθςθσ τθσ ΠΔΕ Κριτθσ 
Σηομπανάκθσ Εμμανουιλ,  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Γυμναςίου Καςτελλίου 
Σηωρμπατηάκθσ Αλζξθσ  Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Τποδιευκυντισ10ου Γυμναςίου Ηρακλείου 
Φαρςάρθσ Ιωάννθσ,   Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ 4ου Εςπερινοφ ΕΠΑΛ Ηρακλείου 
Φαρςάρθσ Μιχαιλ,   Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Λαςικίου 
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