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Θέμα: «10o Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας» 
 

 
 
 

Για το σχολικό έτος 2020-2021, το 10 Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί πλήρως 
διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα αλλά και την Ομογένεια, με κόμβους συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα: Άγιο 
Νικόλαο,  Αγρίνιο,  Αθήνα,  Βόλο,  Ηράκλειο,  Ιωάννινα,  Καλαμάτα,  Καρδίτσα,  Καστοριά,  Κοζάνη,  Λάρισα, 
Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιά, Πύργο Ηλείας, Σύρο, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά, το διάστημα 15 έως και 17 
Απριλίου 2021. 

 
Δείτε την Αφίσα μας στο  www.digifest.info 

 
Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα 

Τρικάλων 
το 10ο  Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί 

την  Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 

 

Το Φεστιβάλ έχει, και για το σχολικό έτος 2020-2021, την υποστήριξη και έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ( Φ 16 /16 36 65/Δ2/1 -12-2020),  και  υποστηρίζεται  από  Συλλόγους  και  
Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και Τοπικούς Φορείς (Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, κλπ.). 

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), στις Δημιουργικές Εργασίες των ΓΕΛ, στο μάθημα «Ερευνητικές 
δημιουργικές δραστηριότητες» των ΓΕΛ και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ αλλά και στο 
πλαίσιο όλων των μαθημάτων όπου εμπλέκεται κάποιο είδος ψηφιακής δημιουργίας. 

https://drive.google.com/file/d/16S0PHjulSjVew4hUBXns7rBv4FP2SqyA/view


 
Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή 
εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το 
συντονίζει ο ίδιος. 

 
 

Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία: 
α)  της ανάδειξης  της  δημιουργικότητας των μαθητών και  των εκπαιδευτικών  Πληροφορικής και της 
παρουσίασης της εργασίας τους σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία, 
β) της ενημέρωσης και της διάδοσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες καλλιεργούν τη 
δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών 
προβλημάτων και γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) 
μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία. 

 

 
Το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει  διαγωνιστικό χαρακτήρα αλλά βραβεύεται  κάθε συμμετοχή 

 
 

 
  

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 


