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Προς: 1. ρνιεία Γ/λζεσλ Α΄ζκηαο & Β΄ 
ζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη 
Ρεζύκλνπ 
(διά ηων Διευθύνζεων) 

Κοιν.: 1. Πεξ/θε Γ/λζε Π. & Γ. Δθπ/ζεο 
Κξήηεο  

2. ρνιηθνί ύκβνπινη Π. & Γ. 
Δθπ/ζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ 

3. Γ/λζεηο Α΄ζκηαο & Β΄ ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ 

4.  ΚΔΠΛΗΝΔΣ Υαλίσλ & Ρεζύκλνπ 
 

 
  

Θέμα: Έθζεζε/  Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο – 2
ε
 Αλαθνίλσζε 

 

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

Γηα 8ε ζπλερόκελε ρξνληά ην γξαθείν ρνιηθνύ πκβνύινπ Πιεξνθνξηθήο 
Γπηηθήο Κξήηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, 
δηνξγαλώλεη κηα γηνξηή δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ησλ καζεηώλ καο, ηελ Έθζεζε/ 
Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο (http://festman.schoolab.gr/) ε νπνία 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

 ην Ρέθσμνο ηελ Σεηάρηη 18 Απριλίοσ 2018 ζην "πίηη ηνπ 
Πνιηηηζκνύ" θαη  

 ηα Υανιά ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν Υαλίσλ, ηελ Πέμπηη 19 θαη ηελ 

Παραζκεσή 20 Απξηιίνπ 2018 
Παξάιιεια, ην θεηηλό 8

ν
 Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο 

(www.digifest.info) ζα δηεμαρζεί ζηα Υανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, 

Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάηα, Κέρκσρα, Ορεζηιάδα, Λάριζα, Μσηιλήνη, 

Πάηρα, Πύργο Ηλείας, Ρόδο, ύρο, Σρίκαλα, θαη Φλώρινα αληίζηνηρεο εκέξεο. 

Η θνηλή κέξα όισλ ησλ πόιεσλ ζα είλαη ε Παραζκεσή 20 Απριλίοσ, όηαλ ζηηο 
11:00 ην κεζεκέξη ζα ζπλαληεζνύλ όιεο νη πόιεηο κε ηειεδηάζθεςε. 

 

Σν Φεζηηβάι ηειεί θαη θέηνο ππό ηελ Αιγίδα ηνπ Τποσργείοσ Παιδείας, 

Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων (194888/Δ2/13-11- 2017), θαη ππνζηεξίδεηαη από 

http://festman.schoolab.gr/
www.digifest.info


 

πιιόγνπο θαη Δλώζεηο Πιεξνθνξηθήο θαζώο θαη Σνπηθνύο Φνξείο (Γήκνη, 
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θ.η.ι.). 

πκκεηέρνπλ όια ηα ζρνιεία ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Υαλίσλ θαη 
Ρεζύκλνπ 

  
Καηά ηε δηάξθεηα θαη παξάιιεια  κε ηελ έθζεζε ζα ιεηηνπξγνύλ δξάζεηο 

ελεκεξώζεο θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα από δηαθόξνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, 
εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξύκαηα (Πξνγξακκαηηζκόο, Ρνκπνηηθή, Animation, 
Φσηνγξαθία, Κηλεκαηνγξάθνο θ.ά). 

 

Φόρμα ζσμμεηοτής 
Γηα ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Έθζεζεο/ 

Φεζηηβάι ρξήζηκν είλαη λα ζπκπιεξώζεηε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο ζαο 
(https://goo.gl/forms/GiQJU5TPBjGbBAWc2). Απνηειεί κηα αξρηθή θαηαγξαθή 
πξνεηνηκαζίαο. 

 

Ανάρηηζη έργων: 

 Η θεηηλή Έθζεζε/ Φεζηηβάι, όπσο θαη όιεο νη δξάζεηο καο 
(Δθδειώζεηο), θηινμελνύληαη ζηελ πιαηθόξκα 
http://festman.schoolab.gr/. 

 ηελ Έθζεζε/ Φεζηηβάι ζπκκεηέρνπλ θαη ηα έξγα ηνπ Γηαγσληζκνύ 
«Tα πνιπκέζα … γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν» 
(http://festman.schoolab.gr/festival/22). 

 Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεξπζηλή δηνξγάλσζε 

έρνπλ νξηζηεί, ασηόμαηα, «Διατειριζηές έργων» θαη γηα ηηο θεηηλέο 
δξάζεηο καο. 

 Κάζε εθπαηδεπηηθόο πνπ ζπκκεηέρεη γηα πξώηε θνξά ζηε δξάζε ζα 

πξέπεη λα θάλεη «Είζοδο» ζηελ πιαηθόξκα (ρξεζηκνπνηώληαο έλα 
ινγαξηαζκό ηνπ ζην Google ή ζην Facebook), ώζηε λα ηνπ δνζνύλ ηα 
δηθαηώκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. 

 Σν URL ηεο δξάζεο καο Έθζεζε/ Φεζηηβάι γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-
18 είλαη http://festman.schoolab.gr/festival/20 

 Μπνξείηε λα θάλεηε θαηαρώξεζε ησλ έξγσλ ζαο (νδεγίεο ζα βξείηε 
ζηελ πιαηθόξκα), κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θόξκαο. 

 Σα έξγα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ θεηηλή Έθζεζε/ Φεζηηβάι, ζα 

πξέπεη λα αλαξηεζνύλ κέρξη θαη ηε Δεσηέρα 16 Απριλίοσ. 
 
 
Παξαθαιώ λα ελεκεξσζνύλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο. 
 

 
 
 
 
                                                                                        

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο  
 
 

Γώγνπινο Γηώξγνο 
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