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Θζμα: «Ζκκεςθ μακθτικϊν ψθφιακϊν ζργων καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ με τίτλο «100 
χρόνια μετά… Οι μαθητζσ τησ Α.Μ.Θ. καινοτομοφν ψηφιακά για μια Ζξυπνη πόλη και Βιϊςιμη 
Ανάπτυξη» 
 
τα πλαίςια των επετειακϊν εκδθλϊςεων για τα 100 χρόνια από τθν απελευκζρωςθ τθσ Θράκθσ και 

τθσ ενςωμάτωςισ τθσ ςτον εκνικό κορμό η Περιφζρεια Α.Μ.Θ., το ΠΕ.Κ.Ε.. Α.Μ.Θ. δια τθσ 

υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ86 Φωτιάδου Γλυκερίασ, η Δ.Δ.Ε. Ροδόπησ και η Δ.Π.Ε. 

Ροδόπησ διοργανϊνουν τθν Ζκκεςθ Μακθτικϊν Ψθφιακϊν Ζργων Καινοτομίασ και 

Δθμιουργικότθτασ με τίτλο «100 χρόνια μετά… Οι μαθητζσ τησ Α.Μ.Θ. καινοτομοφν ψηφιακά για 

μια Ζξυπνη πόλη και Βιϊςιμη Ανάπτυξη». 

Θ ζκκεςθ κα πραγματοποιθκεί αρχζσ Μαΐου 2020 (με πικανότερθ θμερομθνία τθν Σετάρτη 

6/5/2020), ςε ςχολικι μονάδα ςτθν Κομοτηνή, 8:30-14:00. Οι ςχολικζσ μονάδεσ κα ενθμερωκοφν 

ζγκαιρα για τθν ακριβι θμερομθνία, ϊρα και τόπο τθσ ζκκεςθσ. 

κοπόσ τησ Ζκθεςησ είναι οι μαθητζσ τησ Περιφζρειασ Α.Μ.Θ. (οι αυριανοί πολίτεσ, επιςτήμονεσ, 

ερευνητζσ του 21ου αι.) να προβάλουν ςτην τοπική κοινωνία τα καινοτόμα ζργα που 

δημιοφργηςαν χρηςιμοποιϊντασ ψηφιακζσ τεχνολογίεσ κατά την διάρκεια τησ ςχολικήσ χρονιάσ. 

Μποροφν να παρουςιαςτοφν ζργα που εντάςςονται ςτισ παρακάτω κεματικζσ: ρομποτικι (με 

οποιαδιποτε πλατφόρμα π.χ. (LEGO WeDo, Mindstorms ev3, Arduino, Rasberry pi, Edison, Thymio 

κτλ), Internet of Things, αυτοματιςμοί, επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, 3D printing, video, animation, 

αφίςα, gaming, προγραμματιςμόσ, εφαρμογζσ ζξυπνων ςυςκευϊν, εφαρμογζσ web, διαδικτυακοί 

τόποι,   κτλ. Γενικά οποιοδιποτε ζργο μακθτϊν που δθμιουργικθκε με ψθφιακι τεχνολογία. Ειδικι 

κεματικι τθσ ζκκεςθσ, χωρίσ να είναι δεςμευτικι, είναι «Ζξυπνη πόλη-Βιϊςιμη Ανάπτυξη».  
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τθν ζκκεςθ μποροφν να προβάλλουν τα ζργα τουσ μαθητζσ τησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ 

(Δθμοτικό, Γυμνάςιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) κακϊσ και ςχολικϊν μονάδων ειδικισ αγωγισ.  

Σα ζργα που θα εκτεθοφν θα πρζπει να ζχουν δημιουργηθεί από μαθητζσ, με την καθοδήγηςη 

ενόσ ή περιςςότερων εκπαιδευτικϊν. Μπορεί να ζχουν δθμιουργθκεί ςτα πλαίςια των μακθμάτων 

τθσ Πλθροφορικισ, τθσ Σεχνολογίασ, των Ερευνθτικϊν  Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων ςτο ΓΕΛ, των 

Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτθν Σεχνολογία και τθσ Ηϊνθσ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων ςτα ΕΠΑΛ, 

ςτα χζδια Δράςθσ-ΜΝΑΕ ςτα ΕΠΑΛ, ςτο πλαίςιο των χολικϊν Δραςτθριοτιτων, τθσ Ευζλικτθσ 

Ηϊνθσ ςτα Δθμοτικά κτλ. Σα ζργα μπορεί να ζχουν ι να πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςε 

διαγωνιςμοφσ και ςυνζδρια (πχ. WRO, FirstLegoLeague, Ανοιχτϊν Σεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ, 

generationnext, μακθτικό ςυνζδριο πλθροφορικισ κ.α.)  

Επίςθσ μποροφν να δθμιουργθκοφν ζργα ειδικά για την ζκθεςη, πάντα από ομάδα μακθτϊν 

κακοδθγοφμενων από ζναν ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι προτείνουμε ωσ 

κζμα το «Ζξυπνη πόλη-Βιϊςιμη ανάπτυξη».  

Γνωρίηουμε ότι ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ οι μακθτζσ δθμιουργοφν πολφ αξιόλογα καινοτόμα ζργα, με 

τα οποία πολλζσ φορζσ ςυμμετζχουν ςε πανελλινιουσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ αλλά δεν 

προβάλλονται ςτθν τοπικι  κοινωνία. Θζλουμε να δϊςουμε τθν δυνατότθτα ςε μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ να προβάλλουν αυτό το ζργο, αυξάνοντασ τθν εξωςτρζφεια του ςχολείου, 

ενιςχφοντασ τθν αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν, αναγνωρίηοντασ κι 

επιβραβεφοντασ το ζργο των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

Θα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχήσ ςε μακθτζσ κι εκπαιδευτικοφσ και κα υπάρξουν και δϊρα για 

την αγορά εξοπλιςμοφ και τθν υποςτιριξθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε μελλοντικά τουσ ζργα.  

Σθν ζκκεςθ κα μποροφν να επιςκεφτοφν και μαθητζσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ ΑΜΘ, 

που δεν κα ςυμμετζχουν ωσ εκκζτεσ ςτθν ζκκεςθ, με τθν ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. 

Θα ακολουκιςει 2θ ανακοίνωςθ με περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ για οριςτικζσ δθλϊςεισ 

ςυμμετοχισ εκκετϊν και επιςκεπτϊν. 

Παρακαλοφμε πολφ, όςοι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρεςτε να ςυμμετάςχετε ςτθν ζκκεςθ με ομάδα 

μακθτϊν ςασ, να ςυμπλθρϊςετε τθν ακόλουκθ φόρμα αρχικισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: 

https://forms.gle/8oyg61bKM1jFnprQ7 μζχρι τθν Παραςκευή 14/2/2020.  

 

Οργανωτική Επιτροπή: 

 Κοςμίδου Ηωι, Εκτελεςτικι Γραμματζασ, Περιφζρεια Α.Μ.Θ. 

 Φωτιάδου Γλυκερία, ΕΕ ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.. Α.Μ.Θ. 

 Κοςμίδου Μαίρθ, Δ/ντρια ΔΔΕ Ροδόπθσ 

 Κωνςταντινίδθσ Μαρίνοσ, Δ/ντισ ΔΠΕ Ροδόπθσ 

 άρτθ Μαριάννα, Δ/ντρια 4ου Γυμναςίου Κομοτθνισ 

 Παντελίδου Δανάθ, ΠΕ86, Τποδιευκφντρια 4ου Γυμναςίου Κομοτθνισ 

 τιλπνόπουλοσ Ιωάννθσ, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ86 

 Βουρδόλθσ τζργιοσ, ΤΠΛΘΝΕΣ ΔΔΕ Ζβρου  

 Γρθγοριάδθσ Γρθγόρθσ ΤΠΛΘΝΕΣ ΔΔΕ Καβάλασ 

 Νταντουρισ Κωνςταντίνοσ, ΤΠΛΘΝΕΣ ΔΔΕ Ροδόπθσ 

 Αηίη Ορχάν, ΕΕ ΠΕ73 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 Δαργινίδου Λεμονιά, ΕΕ ΠΕ03 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 Ηωγραφάκθ Μαρία, ΕΕ ΠΕ02 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 
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 Καραμπογάσ Παναγιϊτθσ, ΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 Κιουτςοφκθ Παγϊνα, ΕΕ ΠΕ07 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 Νιηάμ Αχμζτ, ΕΕ ΠΕ73 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 αμαρά Κατερίνα, ΕΕ ΠΕ02 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 Σςουρισ Νίκοσ, ΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 

 Φλωρίδθσ Θόδωροσ, ΕΕ Ειδικισ Αγωγισ 

 Χαμηαδάκθ Γεωργία, ΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕ ΑΜΘ 
 

 

  
 Θ  υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου  
 Κλάδου Πλθροφορικισ (ΠΕ86)  
 
 
 
 
 Γλυκερία Φωτιάδου 


