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ΠΡΟΣ: Εκπ/κούς Πληροφορικής (κλ. ΠΕ19-20)
όλων των σχολείων της Περιφ. Ιονίων Νήσων
και Ηπείρου.
ΚΟΙΝ.: 1. Περιφ. Δ/ντή Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης
Ιονίων Νήσων
2. Προϊσταμένη Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β΄θμιας Εκπ/σης
περιφ. Ιονίων νήσων.
1. Δ/νσεις Β΄θμιας Εκπ/σης Κερκύρας,
Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.
3. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κερκύρας, Λευκάδας,
Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

2η Ανακοίνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα.

ΣΧΕΤ:

Το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (http://digifest-ker.blogspot.gr) θα
πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα στις 19-20 Απριλίου 2013 στην Ιόνιο Ακαδημία με ευθύνη
Τοπικής οργανωτικής επιτροπής, που συντονίζει ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων
Νήσων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, Αρ. Απόφ. 5109/Γ7/15-01-2013) και με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Κέρκυρας, της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π), του Ιονίου
Πανεπιστημίου, της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας.
Το φεστιβάλ πραγματοποιείται παράλληλα στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μυτιλήνη, στα Χανιά,
στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και στο Αγρίνιο (www.digifest.info).
Στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα
ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία θα δημιουργηθούν:


στα μαθήματα της Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και
Επαγγελματικό Λύκειο),



στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ και την Ειδική Θεματική Δραστηριότητα
(ΕΘΔ) των ΕΠΑΛ,



σε κάποια Σχολική δραστηριότητα (Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντική κ.α.) που
συμμετέχει εκπ/κός Πληροφορικής κλ. ΠΕ19-20 ή



σε κάποιο διαθεματικό/διεπιστημονικό σχέδιο συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της
Πληροφορικής και μαθημάτων άλλης ειδικότητας.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια θα δώσει την ευκαιρία:
 ανάδειξης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής
αλλά και παρουσίασης της εργασίας τους σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την
ευρύτερη κοινωνία,
 ενημέρωσης και διάδοσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην
ολόπλευρη μάθηση μέσω ερευνητικών σχεδίων εργασίας (projects), μοντελοποίησης και
επίλυσης πρακτικών προβλημάτων με αξιοποίηση των ΤΠΕ και τέλος
 επικοινωνίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς)
μεταξύ τους αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία.
Γι’ αυτό το λόγο το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα αλλά βραβεύεται
κάθε συμμετοχή.
Στο 3ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα μπορεί να λάβει μέρος κάθε σχολείο της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και ανεξάρτητα της περιοχής που βρίσκεται, με την
επισήμανση ότι η οργάνωση του Φεστιβάλ δεν μπορεί να καλύψει έξοδα μετακίνησης και
διαμονής.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
(α) Σύντομη παρουσίαση (<10΄) της εργασίας από τις μαθητικές ομάδες εργασίας με τον
υπεύθυνο καθηγητή τους σε ακροατήριο στην Αίθουσα Τελετών Ιονίου Ακαδημίας.
(β) Ένας Υπολογιστής του σχολείου στον εκθεσιακό χώρο για ένα διάστημα 2-3 ωρών, ώστε η
κάθε ομάδα μαθητών με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής να εκθέτουν το έργο τους και να
απαντούν σε ερωτήσεις γι’ αυτό.
(γ) Ανάρτηση κατάλληλου πολυμεσικού υλικού στην τοπική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ της
Κέρκυρας με ευθύνη του συντονιστή εκπαιδευτικού Πληροφορικής (http://digifestker.blogspot.gr/p/blog-page_7.html).
Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής κλ. ΠΕ19-20 μαζί με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και
τις Ομάδες μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους, θα
πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ του έργου.
Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής η 31η Μαρτίου 2013.
Με τη συμπλήρωση της φόρμας γίνεται αυτόματα και ανάρτηση του υλικού του έργου σας
στο τοπικό Ιστολόγιο (http://digifest-ker.blogspot.gr/), αφού πρώτα ελεγχθεί από το
διαχειριστή. Στο ιστολόγο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας και την
ανάρτηση του έργου σας στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ της Κέρκυρας.
Η Οριστική Φόρμα Καταχώρισης του έργου αφορά όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν
στο Φεστιβάλ ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει την αρχική δήλωση συμμετοχής.
Ευελπιστούμε το Φεστιβάλ, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Διαδίκτυο, να δώσει μια
νότα χαράς και δημιουργικότητας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν τους καθηγητές Πληροφορικής που υπηρετούν
στο σχολείο τους.
Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Περιφ. Ιονίων Νήσων
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