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Θέμα: Πρόσκληση για διδακτική επίσκεψη στο 11ο Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής 

Δημιουργίας – Πρόγραμμα- Εργαστήρια 

 

Αξιότιμες κυρίες Διευθύντριες, Αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές, 

Αξιότιμες και Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί, 

Παρακαλώ εξετάστε το ενδεχόμενο να συμμετέχετε με διδακτική επίσκεψη στο 11ο 

Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας έχοντας τους μαθητές και τις μαθήτριές σας 

να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των έργων των συμμαθητών/-τριών τους από 

σχολεία όλης της Ελλάδας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (στο πρόγραμμα θα 

βρείτε και τα δωμάτια Webex και Zoom στα οποία θα γίνουν οι παρουσιάσεις): 

https://tinyurl.com/11oDigifest  

Αφιερώνοντας την Πέμπτη 12/5 ή την Παρασκευή 13/5 στο Φεστιβάλ για να 

παρακολουθήσουν οι μαθητές/-τριές σας τις παρουσιάσεις (δεν χρειάζεται εγγραφή για τις 

παρουσιάσεις), δηλώστε συμμετοχή ως σχολείο στα εξ αποστάσεως εργαστήρια 

(απαιτείται). 

Συγχρόνως, ενημερώστε τους μαθητές και τους γονείς περνώντας από τις τάξεις και 

στέλνοντας email και sms και για τα δια ζώσης εργαστήρια και παρουσιάσεις των 

μαθητών/-τριών το Σάββατο 14/5 στο 1ο Ε.Κ Ηρακλείου (Ιτάνου 40, Κηπούπολη) ή/και 

Ηράκλειο, 4/5/2022 
                                            Αρ. Πρωτ.: φ2/653 

 
 
Προς: Σχολεία Π/θμιας (Δημοτικά) και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου, 
Εκπαιδευτικούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου 
 
Κοιν.:  

 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
(ανάρτηση σελίδα ΠΕΚΕΣ) 

 Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 

 Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Λασιθίου 

mailto:pekeskritis@sch.gr
https://tinyurl.com/11oDigifest


οργανώστε μια κοινή επίσκεψη (δεν χρειάζεται συγκέντρωση συγκαταθέσεων για 

μετακίνηση το Σάββατο εφόσον έρθουν με τους γονείς τους). 

Όλα τα εργαστήρια βρίσκονται εδώ https://tinyurl.com/DigifestWorkshops2022, 
υπάρχουν ακόμα πολλές θέσεις και απαιτείται δήλωση συμμετοχής έως Δευτέρα 9/5 και 
ώρα 10:00 π.μ. 

Για το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας το οποίο αποτελεί εκπαιδευτική 
εκδήλωση εγκεκριμένη από το  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Φ16/120197/Δ2/24-9-21) είναι δυνατόν να διατεθούν διδακτικές ώρες από το ημερήσιο 
ωρολόγιο πρόγραμμα είτε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής είτε με απόφαση 
του Συλλόγου Διδασκόντων εφόσον είναι αναγκαία η αναδιαμόρφωση του προγράμματος. 

 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  
Πληροφορικής 

Γεώργιος Πανσεληνάς 
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