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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Μπασούνας Αθανάσιος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 
Ταχ. Δ/νση      : Λουκή Ακρίτα 15α & Φιλικής  
                            Εταιρείας, Ιωάννινα 
Ταχ. Κώδικας  : 45444 
Τηλέφωνο       : 2651025897, 6945416351 
e-mail: basounas@sch.gr 

 
Α.Π: 124/3-2-2021 
 
Προς: 
Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά 
Λύκεια και Ε.Κ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και 
Θεσπρωτίας 
 
Μέσω των Δ/νσεων: 

Π/θμιας Εκπ/σης Άρτας 
Δ/θμιας Εκπ/σης Άρτας 
Π/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας 
Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας 
Π/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 
Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 
Π/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας 
Δ/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας 

 
Κοιν: 

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ηπείρου 

Θέμα: «10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας – Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

 
Το χρονικό διάστημα 13-18 Απριλίου 2021 και πλήρως διαδικτυακά θα διεξαχθεί το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ 

Ψηφιακής Δημιουργίας, με κόμβους συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα. Το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ στο οποίο 

μπορούν να συμμετέχουν  μαθητές από όλη την Ελλάδα αλλά και την Ομογένεια, θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στο πλαίσιο του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν ψηφιακά έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν στο 

πλαίσιο μαθημάτων όλων των γνωστικών αντικειμένων όλων των βαθμίδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και ψηφιακά 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. 

Το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή. Προϋπόθεση 

συμμετοχής ενός μαθητικού ψηφιακού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού 

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

ίδιος. 
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Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μαζί με τους/τις μαθητές/τριες τους εκπροσωπώντας το 

σχολείο τους θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον κοντινότερο στην Περιφέρειά τους 

κόμβο του Φεστιβάλ, που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ http://www.digifest.info.  

Στην παραπάνω ιστοσελίδα του Φεστιβάλ μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες αλλά και να 

δουν ψηφιακά έργα μαθητών από προηγούμενα Φεστιβάλ. 

 
Ειδικότερα για τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας το 10ο Μαθητικό 

Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Απριλίου 

2021. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που μαζί με τους μαθητές/-τριες τους ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους, να συμπληρώσουν άμεσα την νέα φόρμα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος https://forms.gle/AcJcMYf4JbJorADy9. Στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγράφονται 

μόνο στοιχεία επικοινωνίας όσων εκπαιδευτικών προτίθενται να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, χωρίς δέσμευση, 

και με σκοπό την άμεση και χωρίς λεπτομέρειες συλλογή στοιχείων πρόθεσης συμμετοχής. Τα αναλυτικά 

στοιχεία των έργων και των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών θα συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο 

χρόνο.  

Η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί μέχρι 26 Φεβρουάριου 2021. 

 

Παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές και οι κυρίες Διευθύντριες των σχολείων να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. 

 
Εκ μέρους της Τοπικής Οργανωτική Επιτροπής 

 
Αθανάσιος Μπασούνας 

 
ΣΕΕ Πληροφορικής Ηπείρου 
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