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Προς: 1. σολεία Γ/νζευν Α΄θμιαρ & Β΄
θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Υανίυν και
Ρεθύμνος
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Φεζηιβάλ Μαθηηικήρ Φηθιακήρ Γημιοςπγίαρ 2017-18, 1η

Αγαπηηέρ ζςναδέλθιζζερ και Αγαπηηοί ζςνάδελθοι,
Για 8η ζςνεσόμενη σπονιά ηο γπαθείο σολικού ςμβούλος Πληποθοπικήρ
Γςηικήρ Κπήηηρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Δκπαίδεςζηρ Κπήηηρ,
διοπγανώνει μια γιοπηή δημιοςπγίαρ και έκθπαζηρ ηυν μαθηηών μαρ, ηην Έκθεζη/
Φεζηιβάλ Μαθηηικήρ Φηθιακήρ Γημιοςπγίαρ (http://festman.schoolab.gr/) η οποία
θα ππαγμαηοποιηθεί:
 ηο Ρέθσμνο ηην Σεηάρηη 18 Απριλίοσ 2018 ζηο "πίηι ηος
Πολιηιζμού" και
 ηα Υανιά ζηο Πνεςμαηικό Κένηπο Υανίυν, ηην Πέμπηη 19 και ηην
Παραζκεσή 20 Αππιλίος 2018
Παπάλληλα, ηο θεηινό 8ο Φεζηιβάλ Μαθηηικήρ Φηθιακήρ Γημιοςπγίαρ
(www.digifest.info) θα διεξασθεί ζηα Υανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο,
Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάηα, Κέρκσρα, Ορεζηιάδα, Λάριζα, Μσηιλήνη,
Πάηρα, Πύργο Ηλείας, Ρόδο, ύρο, Σρίκαλα, και Φλώρινα ανηίζηοισερ ημέπερ.
Ζ κοινή μέπα όλυν ηυν πόλευν θα είναι η Παραζκεσή 20 Απριλίοσ, όηαν ζηιρ
11:00 ηο μεζημέπι θα ζςνανηηθούν όλερ οι πόλειρ με ηηλεδιάζκετη.
ηο πλαίζιο ηηρ Έκθεζηρ Μαθηηικήρ Γημιοςπγίαρ, θα παποςζιαζηούν
επγαζίερ μαθηηών οι οποίερ δημιοςπγήθηκαν ζηα μαθήμαηα Πληποθοπικήρ.
Αθοπά όλερ ηιρ βαθμίδερ Α΄/θμιαρ και Β΄/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ (Γημοηικό, Γςμνάζιο,
Γενικό και Δπαγγελμαηικό Λύκειο). ηην Έκθεζη μποπούν να ζςμμεηέσοςν και
έπγα μαθηηών, διαθεμαηικού/ διεπιζηημονικού πεπιεσομένος, ηα οποία
δημιοςπγήθηκαν ζηο πλαίζιο ηυν μαθημάηυν ηος Γςμναζίος, Δπεςνηηικέρ

Δπγαζίερ (Project) ηυν ΓΔ.Λ., έπγα επγαζιών ζηη Εώνη Γημιοςπγικών
Γπαζηηπιοηήηυν όπυρ και έπγυν Πληποθοπικήρ ηυν ΔΠΑ.Λ., ή άλλυν ζσολικών
δπαζηηπιοηήηυν με ζςμμεηοσή εκπαιδεςηικών Πληποθοπικήρ.
κοπόρ ηηρ έκθεζηρ είναι η ανάδειξη, διάσςζη και παποςζίαζη ηηρ τηθιακήρ
μαθηηικήρ δημιοςπγίαρ καθώρ και η ζςνεπγαζία και επικοινυνία ηηρ
εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ με ηην εςπύηεπη κοινυνία.
Ζ ζςγκεκπιμένη μαθηηική ζςνάνηηζη θα δώζει ηην εςκαιπία:
α) ηηρ ανάδειξηρ και ενίζσςζηρ ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ ηυν μαθηηών και ηυν
εκπαιδεςηικών Πληποθοπικήρ, και ηηρ παποςζίαζηρ ηυν τηθιακών έπγυν ηοςρ
ζε ζςμμαθηηέρ, εκπαιδεςηικούρ, γονείρ και ηην εςπύηεπη κοινυνία,
β) ηηρ ενημέπυζηρ και ηηρ διάσςζηρ ηυν μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν, οι
οποίερ καλλιεπγούν ηη δημιοςπγικόηηηα και ηην ολόπλεςπη μάθηζη μέζυ ηυν
ζσεδίυν επγαζίαρ και ηηρ επίλςζηρ ππακηικών πποβλημάηυν, και
γ) ηηρ επικοινυνίαρ ηυν μελών ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ (μαθηηέρ,
εκπαιδεςηικοί, γονείρ) με ηην επιζηημονική κοινόηηηα και ηην εςπύηεπη κοινυνία.
Σο Φεζηιβάλ ηελεί και θέηορ ςπό ηην Αιγίδα ηος Τποσργείοσ Παιδείας,
Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων (Φ20.2/ 139401 /Γ2 /23-8-2017).
ημειώνεηαι όηι ηο Μαθηηικό Φεζηιβάλ δεν έσει διαγυνιζηικό σαπακηήπα, αλλά
βπαβεύεηαι κάθε ζςμμεηοσή.
Ζ Έκθεζη/ Φεζηιβάλ παπαγμαηοποιείηαι ζηο Ρέθςμνο ζε ζςνδιοπγάνυζη με
ηο Γήμο Ρεθύμνηρ, ζηα Υανιά ζε ζςνδιοπγάνυζη με ηην Πεπιθεπειακή Δνόηηηα
Υανίυν, και ζε ζςνεπγαζία με ηιρ Γιεςθύνζειρ Ππυηοβάθμιαρ & Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ Υανίυν και Ρεθύμνος και ζςμμεηοσή ηυν ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. Υανίυν και
Ρεθύμνηρ και θα είναι ανοικηή ζηο κοινό.
ςμμεηέσοςν όλα ηα ζσολεία ηυν Πεπιθεπειακών Δνοηήηυν Υανίυν και
Ρεθύμνος
Καηά ηη διάπκεια και παπάλληλα με ηην έκθεζη θα λειηοςπγούν δπάζειρ
ενημεπώζηρ και βιυμαηικά επγαζηήπια από διαθόποςρ επιζηημονικούρ θοπείρ.

Ανάρηηζη έργων:





Ζ Έκθεζη/ Φεζηιβάλ, όπυρ και όλερ οι δπάζειρ μαρ (Δκδηλώζειρ),
θιλοξενούνηαι ζηην πλαηθόπμα http://festman.schoolab.gr/.
Κάθε εκπαιδεςηικόρ πος ζςμμεηέσει ζηη δπάζη θα ππέπει να κάνει
«Είζοδο» ζηην πλαηθόπμα (σπηζιμοποιώνηαρ ένα λογαπιαζμό ηος
ζηο Google ή ζηο Facebook), ώζηε να ηος δοθούν ηα δικαιώμαηα για
ηη διασείπιζη ηυν έπγυν ηος ζσολείος ηος (ιζσύοςν ηυν παλαιόηεπυν
εηών).
Σο URL ηηρ δπάζηρ μαρ Έκθεζη/ Φεζηιβάλ για ηο ζσολικό έηορ 201718 είναι http://festman.schoolab.gr/festival/20, όπος θα ςπάπσει και η
ζσεηική ενημέπυζη.

Παπακαλώ να ενημεπυθούν όλοι οι εκπαιδεςηικοί Πληποθοπικήρ.
Ο σολικόρ ύμβοςλορ
Γώγοςλορ Γιώπγορ

