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Σσμμετοτή τοσ 2οσ Σ.Δ.Ε. Τρικάλωμ  

στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηυιακής Δημιοσργίας! 

 
Τμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε θαη θέημξ εκενγά ζημ 8μ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ψεθηαθήξ 

Δεμημονγίαξ. 

Τμ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ψεθηαθήξ 

Δεμημονγίαξ είκαη μηα εθπαηδεοηηθή 

εθδήιςζε ε μπμία δίκεη ηε δοκαηόηεηα 

ζημοξ μαζεηέξ κα δεμημονγήζμοκ θαη κα 

πανμοζηάζμοκ ρεθηαθά ένγα πμο 

ακαπηύζζμοκ ζημ ζπμιείμ ημοξ. 

Τμ Φεζηηβάι είκαη ακμηθηό ζηεκ θμηκςκία θαη δίκεη ηεκ εοθαηνία ζε μαζεηέξ, 

εθπαηδεοηηθμύξ, γμκείξ θαη επηζθέπηεξ κα ιάβμοκ μένμξ ζε πνςηόηοπεξ εθπαηδεοηηθέξ θαη 

ροπαγςγηθέξ δναζηενηόηεηεξ με ακηηθείμεκμ ηεκ Πιενμθμνηθή θαη ηεκ Ψεθηαθή 

Τεπκμιμγία. 

Τμ 8μ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ψεθηαθήξ Δεμημονγίαξ πναγμαημπμηήζεθε ζηεκ πόιε ηςκ 

Τνηθάιςκ ζηηξ 20 Απνηιίμο 2018 ζημ Μμοζείμ Τζηηζάκε θαη ήηακ ακμηπηό ζε όιμοξ. 

 

 

 

 

 

Η ζογθεθνημέκε μαζεηηθή ζοκάκηεζε ζηόπμ έπεη κα δώζεη ηεκ εοθαηνία: 

– ηεξ ακάδεηλεξ ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ ηςκ μαζεηώκ θαη ηςκ εθπαηδεοηηθώκ 

Πιενμθμνηθήξ θαη ηεξ πανμοζίαζεξ ηεξ ενγαζίαξ ημοξ ζε μαζεηέξ, εθπαηδεοηηθμύξ, γμκείξ 

θαη ηεκ εονύηενε θμηκςκία, 

– ηεξ εκεμένςζεξ θαη ηεξ δηάδμζεξ μαζεηηθώκ δναζηενημηήηςκ, μη μπμίεξ 

θαιιηενγμύκ ηε δεμημονγηθόηεηα θαη ηεκ μιόπιεονε μάζεζε, μέζς ηςκ ζπεδίςκ ενγαζίαξ 

θαη ηεξ επίιοζεξ μαζεηηθώκ πνμβιεμάηςκ, 

– ηεξ ακηαιιαγήξ θαιώκ πναθηηθώκ θαη ηδεώκ μεηαλύ ηςκ ζπμιείςκ 
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– ηεξ επηθμηκςκίαξ ηςκ μειώκ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ μεηαλύ ημοξ θαη με ηεκ 

θμηκςκία. 

Γη’ αοηόκ ημκ ιόγμ ημ Μαζεηηθό Φεζηηβάι δεκ έπεη δηαγςκηζηηθό παναθηήνα αιιά 

βναβεύεηαη θάζε ζομμεημπή. 

Τμ Φεζηηβάι πναγμαημπμηείηαη οπό ηεκ αηγίδα ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ με ηεκ 

οπμζηήνηλε Σοιιόγςκ θαη Γκώζεςκ Πιενμθμνηθήξ (ΠΓΚΑΠ, ΓΠΓ, ΓΠΥ, ΓΤΠΓ) θαη 

ημπηθώκ θμνέςκ. 

Σημ 8μ μαζεηηθό θεζηηβάι ρεθηαθήξ δεμημονγίαξ ζομμεηείπακ θαηά ζεηνά 

πανμοζίαζεξ, το 2ο ΣΔΕ, ημ 5μ Γομκάζημ Τνηθάιςκ, ημ 7μ Γομκάζημ Τνηθάιςκ , ημ 9μ 

Γομκάζημ Τνηθάιςκ , ημ 1Ο Γομκάζημ Τνηθάιςκ, ημ 2μ Γομκάζημ Καιαμπάθαξ, ημ 1μ 

Δεμμηηθό Καιαμπάθαξ, ημ Γομκάζημ Οηπαιίαξ, ημ 1μ ΓΠΑΛ Τνηθάιςκ, ημ ΓΓΛ Βαιηηκμύ, ημ 

12μ Δεμμηηθό Τνηθάιςκ, ημ 32μ Δεμμηηθό Τνηθάιςκ, ημ Μμοζηθό ζπμιείμ Κανδίηζαξ, ημ 7μ 

ΓΓΛ Τνηθάιςκ, ημ Γκηαίμ Γηδηθό Γπαγγειμαηηθό Λύθεημ, ημ Δεμμηηθό Γιύκμοξ, ημ 1μ 

Γζπενηκό ΓΠΑΛ, ημ 6μ ΓΓΛ Τνηθάιςκ, ημ 3μ Γομκάζημ θαη ημ Μμοζηθό ζπμιείμ Τνηθάιςκ. 

Τμ ζπμιείμ μαξ πανμοζίαζε ηηξ ρεθηαθέξ δεμημονγίεξ δομ δηαθμνεηηθώκ μμάδςκ 

εθπαηδεομμέκςκ θαη εθπαηδεοηηθώκ.  

Η πνώηε μμάδα εθπαηδεομμέκςκ ζομμεηείπε ζηε δεμημονγία μηαξ ηαηκίαξ animation 

μηθνμύ μήθμοξ με ζέμα ηεκ πενηβαιιμκηηθή αθύπκηζε. Η ανπηθή ηδέα ηεξ ζοκαδέιθμο 

Μανίαξ Ληκανδμπμύιμο, Πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ, έδςζε ημ έκαοζμα κα λεθηκήζεη μηα 

ζεηνά εηθαζηηθώκ δεμημονγηώκ, ζοδεηήζεςκ θαη πνμβιεμαηηζμώκ με ζέμα ημ δάζμξ. Οη 

δςγναθηέξ πμο πνμέθορακ ρεθημπμηήζεθακ θαη με ηεκ βμήζεηα εκόξ άηοπμο ζεκανίμο 

οιμπμηήζεθε ε ηαηκία με ηίηιμ «Τμ Δάζμξ». Τε δνάζε ζοκηόκηζακ θαη επημειήζεθακ μη 

θαζεγεηέξ ημο 2μο ΣΔΓ Ιςάκκα Γηακκαθμπμύιμο, Φηιόιμγμξ θαη Βαζίιεξ Τζέιημξ, 

Πιενμθμνηθόξ. 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=gyNttD9bPPI 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyNttD9bPPI
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Η δεύηενε μμάδα εθπαηδεομμέκςκ ζομμεηείπε ζηε δεμημονγία μηαξ πακμναμηθήξ 

πανμοζίαζεξ ημο ζπμιείμο μαξ. Η ηδέα λεθίκεζε θαη οιμπμηήζεθε από ημοξ μαζεηέξ ημο Β’ 

θύθιμο ζπμοδώκ. Σηόπμξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ ρεθηαθήξ δεμημονγίαξ ήηακ κα πανμοζηάζεη 

ημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο θαη κα ακαδείλεη ηα απμηειέζμαηα ηςκ δνάζεςκ-θαηαζθεοώκ 

πμο ιαμβάκμοκ μένμξ ηα ηειεοηαία πνόκηα ζημ ζπμιείμ μαξ. Οη εθπαηδεοόμεκμη είπακ ηεκ 

εοθαηνία κα θςημγναθίζμοκ ημ ζπμιείμ (εζςηενηθά-ελςηενηθά) θαη με ημ θαηάιιειμ 

ιμγηζμηθό (WondershareDVDSlideshowBuilder) κα δεμημονγήζμοκ μηα αληόιμγε 

πανμοζίαζε με ηεκ πνμζζήθε εθέ θαη μμοζηθήξ. Τε δνάζε ζοκηόκηζε θαη επημειήζεθε μ 

θαζεγεηήξ ημο 2μο ΣΔΓ Βαζίιεξ Τζέιημξ, Πιενμθμνηθόξ.Τεκ πανμοζίαζε μπμνείηε κα 

παναθμιμοζήζεηε ζημ αθόιμοζμ ζύκδεζμμ: 

https://youtu.be/hwD6fgJsNpI 

 

https://youtu.be/hwD6fgJsNpI

