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«∆ημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, 

γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας» 
 

http://www.diagonismos2010.com 
 
 
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαγωνιστική διαδικασία δημιουργίας ψηφιακής εργασίας, που θα 
υλοποιηθεί στην τάξη και στο διαδίκτυο και θα ολοκληρωθεί με την απονομή των βραβείων την πρώτη 
μέρα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Το μέλλον της μάθησης», στον Πολυχώρο 
«Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά, στις 30 Οκτωβρίου 2010. Θα συμμετάσχουν μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου, λυκείου, με την εποπτεία-καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους ή ομάδες 
μορφωτικών/πολιτιστικών συλλόγων, με την εποπτεία-καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, δικτυακοί 
επισκέπτες σαν εθελοντές κριτές καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σαν σχεδιαστές κι 
επόπτες της όλης διαδικασίας. 
 
Προτροπή του διαγωνισμού: «Δημιουργείστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε 
πρεσβευτές του τόπου σας», ζητώντας από τους μαθητές να αναδείξουν αυτό το κάτι από τον τόπο 
τους, που θα ήθελαν να το μάθουν και οι συμμαθητές τους ως την άλλη άκρη του κόσμου.  
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών συσκευών και μέσων, θα 
δημιουργήσουν γνώση, θα τη συγκεντρώσουν, θα την ταξινομήσουν, θα τη μετατρέψουν σε ψηφιακή, 
θα την αναδείξουν διαμέσου του διαδικτυακού μέσου, θα τη μοιραστούν με άλλους! 

Ο διαγωνισμός οργανώνεται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη 
Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, ένωση αναγνωρισμένη από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 629/2004 απόφασή του,  στα πλαίσια των καταστατικών της στόχων. 
Αποτελεί παράλληλη συνεδριακή εκδήλωση του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ "Το μέλλον 
της μάθησης", που θα διεξαχθεί στις 30 & 31 Οκτωβρίου 2010, στον Πολυχώρο "Απόλλων" της 
Νομαρχίας Πειραιά. 

Στους 10 πρώτους νικητές του διαγωνισμού θα απονεμηθούν βραβεία -  κι ακόμα δώρα 
που θα δωροθετηθούν  από τους χορηγούς του διαγωνισμού. Σε όλους τους διαγωνισθέντες θα 
απονεμηθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής &  Έπαινοι εκπαιδευτικής αξιοποίησης του 
διαδικτύου. Η συμμετοχή για το διαγωνιζόμενο, είναι χωρίς καμιά επιβάρυνση. 

Λήξη προθεσμίας αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, η 30ή Απριλίου 2010 
 
Για την αίτηση και για περισσότερες πληροφορίες, ας επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, 
στη διεύθυνση : 

http://www.diagonismos2010.com 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τηλ. 2109858645 (17.00-19.00, εργάσιμες μέρες) – ΦΑΞ 2109858646 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


