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ΠΡΟΣ: Εκπ/κούς Πληροφορικής (κλ. ΠΕ19-20)
όλων των σχολείων της Περιφ. Ιονίων Νήσων.
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.
3. Δ/νσεις Β΄θμιας Εκπ/σης Κερκύρας,
Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.
4. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κερκύρας, Λευκάδας,
Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα (1η Ανακοίνωση).
Σε συνέχεια του 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, που πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία τον Απρίλιο του 2013 παράλληλα με την Κέρκυρα, στο Ηράκλειο, στο
Αγρίνιο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο και στα Χανιά, όπου
περισσότεροι από 4000 μαθητές, από 265 σχολεία εργάστηκαν συλλογικά και
παρουσίασαν 592 ψηφιακά έργα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την
έναρξη των εργασιών του 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας της Κέρκυρας
που θα πραγματοποιηθεί στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας στις 4-5 Απριλίου 2013 με
ευθύνη Τοπικής οργανωτικής επιτροπής, που συντονίζει ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Ιονίων Νήσων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και με
την υποστήριξη της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας, της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π), του Ιονίου Πανεπιστημίου, της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας.
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 Βιωματικές Δράσεις του Γυμνασίου, στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ
και την Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (ΕΘΔ) των ΕΠΑΛ,
 σε κάποια Σχολική δραστηριότητα (Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντική) στην
οποία συμμετέχει και ένας 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 κλ. ΠΕ19-20.
Για δηλώσεις συμμετοχής θα ακολουθήσει 2η Ανακοίνωση.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Περιφ. Ιονίων Νήσων
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