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Δρμαμική ζρμμεηξςή ηξρ 2ξρ Σ.Δ.Ε. Τοικάλωμ  

ζηξ 7ξ Μαθηηικό Φεζηιβάλ Ψηθιακήπ Δημιξρογίαπ! 

 

Τμ ζπμιείμ μαξ, ζοκεπίδμκηαξ ηε 

δναζηενημπμίεζή ημο ζηα πνμγνάμμαηα 

εθείκα πμο ζομβάιιμοκ ζηεκ θμηκςκηθή, 

πμιηηηζηηθή θαη πμιύπιεονε ακάπηολε ηςκ 

έγθιεηζηςκ μαζεηώκ ημο, ζομμεηείπε θαη 

θέημξ ζημ 7μ Μαζεηηθό Φεζηηβάι 

Χεθηαθήξ Δεμημονγίαξ πμο έιαβε πώνα 

ζηηξ 27 θαη 28 Απνηιίμο, ζηεκ αίζμοζα 

ζοκεδνηάζεςκ ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο 

ηεξ πόιεξ μαξ. 

Τμ Μαζεηηθό Χεθηαθό Φεζηηβάι πμο δημνγακώζεθε θαη αοηή ηε πνμκηά πακειιαδηθά 

οπό ηεκ αηγίδα ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ θαη ημπηθά οπό ηεκ αηγίδα ημο Δήμμο Τνηθθαίςκ 

με ηεκ οπμζηήνηλε ημο Κέκηνμο Πιενμθμνηθήξ θαη Νέςκ Τεπκμιμγηώκ (ΚΓΠΛΗΝΓΤ) 

Τνηθάιςκ, απμηειεί μηα εθπαηδεοηηθή εθδήιςζε πμο πανέπεη ηε δοκαηόηεηα ζημοξ μαζεηέξ 

όιςκ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ βαζμίδςκ κα δεμημονγήζμοκ θαη κα πανμοζηάζμοκ πμηθηιία 

ρεθηαθώκ ένγςκ ακαδεηθκύμκηαξ ημ ένγμ θαη ηεκ θαηκμημμία πμο πανάγεηαη μέζα ζηα 

ζπμιεία ημοξ. Γπηπιέμκ, είκαη μηα δηαδηθαζία όπμο ακαδεηθκύμκηαη ηαιέκηα, ακηαιιάζζμκηαη 

εμπεηνίεξ, δηαπέεηαη ε θαηκμημμία. Γίκαη ημ ίδημ ζεμακηηθέξ θαη ε πανμοζίαζε ημο ένγμο 

εκόξ ζπμιείμο θαη ε παναθμιμύζεζε ηςκ ένγςκ ηςκ άιιςκ ζπμιείςκ. Γη’ αοηό θαη ημ 

θεζηηβάι δεκ έπεη δηαγςκηζηηθό παναθηήνα. 

Πνόθεηηαη γηα ηε «γημνηή» ηεξ Πιενμθμνηθήξ ζηεκ εθπαίδεοζε πμο δίκεη ηεκ 

εοθαηνία κα βγεη έλς από ηα όνηα ηεξ ηάλεξ θαη ηα θάγθεια ηεξ θοιαθήξ ε δεμημονγηθόηεηα 

μαζεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ θαη κα θακεί ζογθεκηνςμέκα ζε έκα πμιύμμνθμ παδι πόζα 

πμιιά επηηογπάκμκηαη ζηα ζπμιεία θαη μέζα από ημ ηοπηθό ακαιοηηθό πνόγναμμα 

δηδαζθαιίαξ.  

Τμ 2μ Σ.Δ.Γ., πιήνςξ ηεπκμιμγηθά ελμπιηζμέκμ θαη εκηαγμέκμ ζηεκ Κμηκςκία ηεξ 

Πιενμθμνίαξ θαη ηεξ Τεπκμιμγίαξ, δίκεη θίκεηνα ζημοξ εκήιηθμοξ μαζεηέξ ημο γηα ηεκ 

εκαζπόιεζή ημοξ με ηα ζύγπνμκα ρεθηαθά ηεπκμιμγηθά μέζα, ηόζμ ζημ πιαίζημ ημο 

μαζήμαημξ ηεξ Πιενμθμνηθήξ όζμ θαη ζε άιια γκςζηηθά ακηηθείμεκα, όπςξ ηεξ Γιιεκηθήξ 

Γιώζζαξ θαζώξ θαη ζημ πιαίζημ Θενηκώκ Πνμγναμμάηςκ πμο ιεηημύνγεζακ ημ πενζηκό 

θαιμθαίνη γηα πνώηε θμνά ζημ ζπμιείμ.  
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Έηζη ιμηπόκ, ηεκ Πέμπηε 27 Απνηιίμο, μεηαλύ ηςκ 22 ζπμιείςκ ημο Νμμμύ μαξ πμο 

ζομμεηείπακ ζημ θεηηκό θεζηηβάι, πανμοζηάζηεθακ ηα ρεθηαθά ένγα ηνηώκ μμάδςκ μαζεηώκ 

από ημοξ ακηίζημηπμοξ εθπνόζςπμοξ θαζεγεηέξ.  

Πημ ζογθεθνημέκα :  

 

 Η μμάδα μαζεηώκ πμο ζομμεηείπε ζηεκ θαιμθαηνηκή δνάζε ημο Θενηκμύ 

Σπμιείμο «Δεμημονγία ηαηκίαξ» με ζέμα ηε μεηακάζηεοζε, δεμημύνγεζε μηα ηαηκία 

animation μηθνμύ μήθμοξ με ηίηιμ «Σοκακηήζεηξ», ηεκ μπμία θάιορακ με μμοζηθή 

επέκδοζε θαη αθήγεζε. Οη θαζεγήηνηεξ Νηίκα Νέμο, Πιενμθμνηθόξ θαη Βίιο 

Φαδμοιίηζε, Φηιόιμγμξ πμο επημειήζεθακ θαη ζοκηόκηζακ αοηό ημ ζπέδημ δνάζεξ, 

εκζάννοκακ ημοξ μαζεηέξ ζηε πνήζε μπηηθμαθμοζηηθήξ γιώζζαξ θαη 

θηκεμαημγναθηθώκ ενγαιείςκ έθθναζεξ, ζηε βειηίςζε ηςκ πνμθμνηθώκ θαη 

γναπηώκ ηθακμηήηςκ ιόγμο ημοξ, όπςξ θαη ζηεκ εκίζποζε ηεξ θνηηηθήξ ημοξ 

ζθέρεξ. Φνεζημμπμηήζεθακ ηα ελήξ ιμγηζμηθά: ημ Gimp γηα ηεκ επελενγαζία 

εηθόκςκ, ημ Fotosketcher γηα ηε δεμημονγία ζθίηζςκ, ημ FreeMake Audio 

Converter γηα ηεκ ηνμπμπμίεζε μμοζηθώκ θμμμαηηώκ θαη ημ  Frames γηα ηε 

δεμημονγία ηεξ ηαηκίαξ.   

 

 Άιιε μμάδα μαζεηώκ ζομμεηείπε ζηε δεμημονγία μηαξ ηαηκίαξ animation μηθνμύ 

μήθμοξ με ζέμα ηηξ ζοκζήθεξ εγθιεηζμμύ θαη ηηξ εζςηενηθέξ δηαδνμμέξ πμο 

πνεηάδεηαη κα δηακύζεη θακείξ πνμθεημέκμο κα απμθηήζεη θαηκμύνημ κόεμα ε δςή 

ημο εκηόξ θαη εθηόξ ηςκ ηεηπώκ. Έηζη, μμιμκόηη ε αθήγεζε είκαη «ζηαηηθή», 

θαζώξ ε ηαηκία πενηγνάθεη ηε δςή ημο ήνςα ζε έκα θειί, μ ηίηιμξ ηεξ είκαη «Τμ 

Ταλίδη». Τε δνάζε ζοκηόκηζακ θαη επημειήζεθακ μη θαζεγεηέξ ημο 2μο ΣΔΓ 

Ιςάκκα Γηακκαθμπμύιμο, Φηιόιμγμξ θαη Βαζίιεξ Τζέιημξ, Πιενμθμνηθόξ. Οη 

μαζεηέξ πμο ζομμεηείπακ ζηε δνάζε δηενςηήζεθακ ζπεηηθά με ηηξ ζοκζήθεξ πμο 

ζα μπμνμύζακ κα θάκμοκ πημ ακζνώπηκεξ ηηξ ζοκζήθεξ εγθιεηζμμύ, κα ακμίλμοκ 

έκα πανάζονμ ζημκ θόζμμ εθηόξ αιιά θη εκηόξ μαξ – μηα απάκηεζε ζε αοηό ημ 

ενώηεμα είκαη ε ακάγκςζε βηβιίςκ, ε δεμημονγηθή έθθναζε, ε ακζνώπηκε επαθή. 

Οη μαζεηέξ θιήζεθακ κα μκμμάζμοκ ηεκ εμπεηνία ημοξ από ημκ εγθιεηζμό θαη κα 

ακαδεηήζμοκ εθθναζηηθμύξ ηνόπμοξ μέζς ηεξ θηκεμαημγναθηθήξ γιώζζαξ. Τμ 

ιμγηζμηθό πμο πνεζημμπμηήζεθε ήηακ ημ Photostory γηα ηεκ δεμημονγία ηεξ 

ηαηκίαξ ηεκ μπμία μπμνείηε κα παναθμιμοζήζεηε ζημ αθόιμοζμ ζύκδεζμμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=20FiszfvQsU 

 Τέιμξ μηα αθόμε μμάδα μαζεηώκ ζομμεηείπε ζηεκ δεμημονγία εκόξ παηπκηδημύ 

πνεζημμπμηώκηαξ ημ πενηβάιιμκ ημο ιμγηζμηθμύ ημο Scratch.  Οη μαζεηέξ είπακ 

https://www.youtube.com/watch?v=20FiszfvQsU
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ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ ηεκ έκκμηα ημο πνμγναμμαηηζμμύ θαη ηεκ ρεθηαθή 

δεμημονγία εκόξ παηπκηδημύ δεμημονγώκηαξ μηα πίζηα αοημθηκήημο. 

Φαναθηενηζηηθά ζηηγμηόηοπα από ηηξ δεμημονγίεξ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μθέιε πμο απμθόμηζακ μη μαζεηέξ μαξ από ηε ζομμεημπή ηςκ ένγςκ ημοξ ζημ 

Φεζηηβάι Χεθηαθήξ Δεμημονγίαξ είκαη μεγάιεξ ζοκαηζζεμαηηθήξ αλίαξ θαζώξ ημοξ δόζεθε 

ε δοκαηόηεηα κα πανμοζηαζημύκ μη δεμημονγίεξ ημοξ μπνμζηά ζε θμηκό απμηειμύμεκμ από 

μαζεηέξ, εθπαηδεοηηθμύξ θαη γμκείξ. Με αοηό ημκ ηνόπμ επηζθναγίδεηαη ε οπόζπεζή ημοξ 

γηα πενηζζόηενεξ θαη αθόμε πημ εκηοπςζηαθέξ ρεθηαθέξ δεμημονγίεξ ζηεκ επόμεκε 

ζομμεημπή ημοξ.  

Ήηαμ μια ημέοα αμάδεινηπ ηηπ δημιξρογικόηηηαπ ηωμ μαθηηώμ μαπ. ! 

Θεομά ζργςαοηηήοια ζε όλξρπ!!! 

 

 



4 

 

ΠΕΜΠΣΗ 27/4/2017 

ΩΡΑ χολείο Σίτλοσ εργαςίασ 
Τπεφθυνοσ 

Εκπαιδευτικόσ 

9:00-9:08 2ο  ΔΕ 
Σαινία animation μικροφ μικουσ με τίτλο "Σο 
Σαξίδι" 

Λωάννα Γιαννακοποφλου  (ΠΕ02) 
- Βαςίλειοσ Σςζλιοσ  (ΠΕ19) 

9:08-9:16 2ο  ΔΕ Παιχνίδι ςτο Scratch. Βαςίλειοσ Σςζλιοσ  (ΠΕ19) 

9:16-9:24 2ο ΔΕ 
Σαινία μικροφ μικουσ με τίτλο "υναντιςεισ". 
Δθμιουργικθκε ςτα πλαίςια του κερινοφ 
ςχολείου (καλοκαίρι 2016) 

Κωνςταντίνα Νζου (ΠΕ20) 

9:24-9:31 7ο  ΓΤΜΝΑΙΟ 
Εκμάκθςθ προγραμματιςμοφ μζςα από 
δθμιουργία παιχνιδιϊν με Scratch  

Καλλιάρασ Κωνςταντίνοσ 
 

9:31-9:39 7ο  ΓΤΜΝΑΙΟ 
Δθμιουργία διαδραςτικισ εφαρμογισ με τθ 
χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου 

Καλλιάρασ Κωνςταντίνοσ 
 

9:40-9:48 4ο  ΓΤΜΝΑΙΟ Ρομπότ πυροτεχνουργόσ  Ματίνα Μαροφςθ 

9:49-9:57 6ο  Γυμνάςιο 
Τλοποίθςθ Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν τθσ νζασ 
Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ – Αναγνωςτθρίου 
του ςχολείου μασ 

Παπαδθμθτρίου Γεϊργιοσ 

9:58-10:05 2ο ΕΠΑΛ 
English Vocabulary Practise 
Εφαρμογι για εξάςκθςθ αγγλικϊν 

Αβδελίδθσ Ευάγγελοσ, 
Μπαροφτα Ευαγγελία 
 

10:05-10:13 2ο ΕΠΑΛ 

Πρωτεφουςεσ του κόςμου (Ελλθνικι ζκδοςθ) - 
Capitals of the world (Αγγλικι ζκδοςθ) 
Εφαρμογι για εμπλουτιςμό γεωγραφικϊν 
γνϊςεων 
 

Αβδελίδθσ Ευάγγελοσ, 
Αβδελίδου Ελζνθ 

10:13-10:21 2ο ΕΠΑΛ 
Football Quiz 
Εφαρμογι παιχνίδι-κουίη για το ποδόςφαιρο 

Αβδελίδθσ Ευάγγελοσ, 
Αβδελίδου Ελζνθ 
 

10:22-10:30 
Γυμνάςιο 
Αμπελίων 

Αριάδνθ και Βίκτωρασ Ηιάκα Λωάννα 

10:31-10:38 
Γυμνάςιο 
Οξφνειασ 

Ο Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων 
 

Ηιάκα Λωάννα 

10:39-10:46 1ο Γυμνάςιο 

«Εκπαιδεφοντασ τον παπποφ», 
εικονογραφθμζνθ ιςτορία ςε scratch για τθν 
Θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου, Άννα 
Μπουρλιοφ, Γιάννθσ Γκιουλζκασ, Αναςτάςιοσ 
Σςζλιοσ 

Ευαγγελία Ηαφείρθ 

10:46-10:53 1ο Γυμνάςιο 

κρατςάροντασ με ζνα μφκο: «Ο Κθςζασ και ο 
μίτοσ τθσ Αριάδνθσ», παιχνίδι λαβυρίνκου ςε 
scratch, Γιϊργοσ Ντινόπουλοσ, Γιάννθσ 
Μαραγκόσ, Άννα Λάςκου, Γιάννθσ Γκιουλζκασ, 
Ανδρζασ Αργυρόπουλοσ 

Ευαγγελία Ηαφείρθ 

10:53-11:00 1ο Γυμνάςιο 
"Internet of Things...What?" , βίντεο ςε 
animoto, Μπουλοφτςοσ Βθςςαρίων Β' Σάξθ 

Χριςτίνα Μεγαρχιϊτθ 

11:00-11:07 1ο Γυμνάςιο 
Παιχνίδι ςε scratch:“Οι περιπζτειεσ του 
Κθςζα”, Μλβα Βάςκα  και τζφανοσ 
Ανδρεόπουλοσ, Γ τάξθ 

Χριςτίνα Μεγαρχιϊτθ 

11:07-11:15 Γυμνάςιο Εκπαιδευτικό παιχνίδι με το Scratch Βαςιλικι Παπαβαςιλείου 
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Βαλτινοφ 

11:15-11:22 28ο Δημοτικό Σι μου αρζςει     Σμιμα Γ1 
Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

11:22-11:29 28ο Δημοτικό Σα φαγθτά που μου αρζςουν  Σμιμα Γ2 
Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

11:29-11:36 28ο Δημοτικό Σο χωριό μου       Σμιμα Δ1 
Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

11:36-11:43 28ο Δημοτικό Θ πόλθ μου        Σμιμα   Δ2 
Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

11:43-11:50 28ο Δημοτικό Animation     Σμιμα  Δ2 
Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

11:50-11:57 28ο Δημοτικό 
Δθμιουργία ψθφιακοφ αρχείου  βιβλίων τθσ 
ςχολικισ βιβλιοκικθσ    Σμιμα   Ε’ 

Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

11:57-12:14 28ο Δημοτικό Παιγνίδια ςε Scratch   Σμιμα  τ’ 
Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

12:14-12:22 28ο Δημοτικό 

«Γλωςςοδζτεσ και μουςικι» από τθ 
ςυμμετοχι του ςχολείου μασ ςτο Μακθτικό 
Ραδιόφωνο (European School Radio)   
Σμιματα Ε’ – τ’ 

Κουκουλζτςοσ Λάηαροσ 
 

12:22-12:29 9ο Γυμνάςιο Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου τζφανοσ Μπουλογεϊργοσ 

12:29-12:37 9ο Γυμνάςιο Κλιματικι αλλαγι τζφανοσ Μπουλογεϊργοσ 

12:37-12:45 3ο Γυμνάςιο Παιχνίδια με το Scratch Καλλιόπθ Μαγαλιοφ 

12:45-12:53 3ο Γυμνάςιο Δθμιουργία βίντεο My Nationality is Human Καλλιόπθ Μαγαλιοφ 

12:53-13:00 5ο Γυμνάςιο Δθμιουργία βίντεο μζςω διαδικτφου Φανι μιξιϊτθ 

13:00-13:07 5ο Γυμνάςιο Κυμάμαι : υμμετοχι ςτθν Γαλλοφωνία  
Μαρία Καμπόςθ, Παναγιϊτα 
Βακουφτςι 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28/4/2017 

ΩΡΑ χολείο Σίτλοσ εργαςίασ 
Τπεφθυνοσ 

Εκπαιδευτικόσ 

9:00-9:08 9ο  Γυμνάςιο Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα - Θλιακι ενζργεια 
τζφανοσ 
Μπουλογεϊργοσ 

9:09-9:17 9ο  Γυμνάςιο Αςφαλζσ διαδίκτυο 
τζφανοσ 
Μπουλογεϊργοσ 

9:18-9:26 
5ο Δημοτικό 
Καλαμπάκασ 

Ο  Ιλιοσ και ο Βοριάσ Ηιάκα Λωάννα 

9:27-9:35 2ο ΓΕΛ 
“Διαδρομζσ ςτο φυςικό Περιβάλλον και ςτον 
Πολιτιςμό του τόπου μασ” 

Αποςτόλου Μαριάννα  
Βοφηα Αγλαϊα  
Λυμπίκθσ Αριςτείδθσ 

9:36-9:44 Μουςικό χολείο 
Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ 2017, 
"Je me souviens de… je me souviens... de mon 
grand-père"    Α1 Γυμναςίου    

φρρου Ευαγγελία 

9:45-9:53 Μουςικό χολείο Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ φρρου Ευαγγελία 
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2017, "Souvenirs d’enfance"   Β1 Γυμναςίου     

9:54-10:02 Μουςικό χολείο 
Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ 2017, 
"Μémoires en jeu"    Γ'  Γυμναςίου   

φρρου Ευαγγελία 

10:03-10:11 Μουςικό χολείο 
Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ 
2017, "Mémoires d'un artiste"    Β'  Λυκείου   

φρρου Ευαγγελία 

10:12-10:20 Μουςικό χολείο 
 «Ξζρω Σι Ηθτάω: Μπορϊ να λζω ΟΧΛ», 
Animation με το powtoon    Β3 γυμναςίου 

οφλα Νικολζττα, 
τουκογεϊργου 
Αναςταςία, φρρου 
Ευαγγελία 

10:21-10:29 Μουςικό χολείο 

Α2 Λυκείου: «Vinegar Cipher: Εφαρμογι MIT 
App Inventor, Λιψθσ και Αποςτολισ 
Κρυπτογραφθμζνων μθνυμάτων με τθ 
Μζκοδο Vigenère Cipher» 

οφλα Νικολζττα 

10:30-10:38 1ο ΕΚ  Χριςτοσ Ευςτακίου 

10:39-10:47 6ο ΓΕΛ ALICE 3D περιβάλλον προγραμματιςμοφ Μπάνοσ Δθμιτρθσ 

10:48-10:56 Γυμνάςιο Πρίνου 

"Κεοί του Ολφμπου-δεν παίηονται!", 
δθμιουργοί: Κουτελίδασ Κάνοσ, Αργυρίου 
Ειρινθ, Μαντά Αριςτζα, Ευςτακίου 
Χριςτίνα(Γ' Σάξθ) 

Χριςτίνα Μεγαρχιϊτθ 

10:57-11:05 Γυμνάςιο Πρίνου 
"Παρζα με τον Αχιλλζα", δθμιουργοί: 
Βαςδζκθσ ωτιρθσ, Νταϊλιάνθσ Βαγγζλθσ 

Χριςτίνα Μεγαρχιϊτθ 

11:06-11:14 Γυμνάςιο Πρίνου 
"Escape castle", δθμιουργοί: κρζκα 
Κωνςταντίνα, Μπάμπα Αγορίτςα, 
Σςιοφκα Ελζνθ 

Χριςτίνα Μεγαρχιϊτθ 

11:15-11:23 Γυμνάςιο Πρίνου 
"Κουιη με τουσ Κεοφσ του Ολφμπου", 
δθμιουργοί: ακελλάρθ Γεωργία 

Χριςτίνα Μεγαρχιϊτθ 

11:24-11:32 10ο Γυμνάςιο Βόλου 
Ζργο του ςχολείου με τθν Περιβαλλοντικι 
ομάδα 

 

11:33-11:41 10ο Γυμνάςιο Βόλου Ψθφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια  

11:42-11:50 5ο Γυμνάςιο Δθμιουργίεσ με το Scratch Ελζνθ Μπουνζλθ 

11:51-11:59 5ο Γυμνάςιο Γεφυρϊνοντασ το χκεσ με το ςιμερα 

Γεϊργιοσ Κουβζλασ, 
Χριςτοσ Καλλιάρασ, 
Μιχαιλ Καρκανιάσ, 
Βαςίλειοσ Παρδάλθσ, 
Μαρία Μιχαιλ, οφία 
Πατριϊτθ, Φανι 
μιξιϊτθ 

12:00-12:08 χολείο Προςφφγων Από τθν πόλθ μου ςτο ςχολείο των Σρικάλων 
Ουρανία Παπαηεφκου, 
Λεωνίδασ Μποντίλασ 

12:09-13:00 

Σηλεδιάςκεψη με τισ 
άλλεσ 17 πόλεισ που 
λαμβάνουν μζροσ ςτο 
φεςτιβάλ και με το 
Τπουργείο Παιδείασ 

  

 

 


