Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας
Ιονίων Νήσων (Ionio-Student-Innovation) διοργανώνεται για πρώτη χρονιά
φέτος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο.
Στόχος του διαγωνισμού́ είναι η ανάδειξη της νεανικής καινοτομικής και
δημιουργικής σκέψης για την προδιαγραφή́ πρακτικών ιδεών που καλύπτουν ένα
ευρύ́ σύνολο θεματικών περιοχών όπως η πληροφορική́ και η τεχνολογία, η
καθημερινότητα και τα προβλήματα του πολίτη, ο πολιτισμός κ.α. Παράλληλα, ο
διαγωνισμός αποσκοπεί στο να εκπαιδευτούν οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου
σε χρήσιμες δεξιότητες που προάγουν την δημιουργική́ και καινοτομική́ σκέψη.
Η συμμετοχή́ στο διαγωνισμό́ είναι ανοικτή́ και δωρεάν και μπορούν να
συμμετάσχουν μαθητές σε ατομικό́ επίπεδο ή σε ομάδες. Σημειώνεται ότι η
δημιουργία ομάδων προβλέπεται και ως δραστηριότητα στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα κατά́ τη διάρκεια του διαγωνισμού́.
Τη φετινή χρονιά 2017, ο διαγωνισμός, θα λειτουργήσει πιλοτικά και μόνο
για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας ενώ από την επόμενη
χρονιά 2017-2018 στόχος είναι ο διαγωνισμός να επεκταθεί και να συμπεριλάβει
τους μαθητές αλλά και τους φοιτητές Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. όλων των Ιονίων Νήσων.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν μία πρόταση-ιδέα (400-600 λέξεων)
στην οποία θα προτείνουν καινοτόμες ιδέες που αφορούν:





Την αξιοποίηση του διαδικτύου και άλλων νέων τεχνολογιών (όπως π.χ.
κινητά τηλέφωνα smartphones, έξυπνοι αισθητήρες, ρομπότ κλπ.) για νέες
υπηρεσίες που θα έχουν ως στόχο την χρήση τους τόσο σε τοπικό όσο και
σε Παγκόσμιο επίπεδο.
Την παρουσίαση προτάσεων – λύσεων σε σημαντικά θέματα και προβλήματα
του τόπου μας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Την ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας
χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Η πρόταση σε αρχικό στάδιο (που θα κατατεθεί στην πρώτη ημερομηνία- τέλος
Φεβρουαρίου) μπορεί να έχει μια γενική μορφή ως μία γενική έκθεση ιδεών,
παρουσιάζοντας κυρίως το πρόβλημα και την προτεινόμενη λύση. Σε επόμενο
στάδιο και μετά τη διεξαγωγή 2 σεμιναρίων εκπαιδευτικού και οργανωτικού
χαρακτήρα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η αρχική πρόταση θα επαναδιατυπωθεί και
θα αποκτήσει την τελική της μορφή, έτοιμη για κρίση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του
διαγωνισμού.
Συμμετοχή και Υποστήριξη
Η συμμετοχή́ στο διαγωνισμό́ είναι ανοικτή́ και δωρεάν και μπορούν να
συμμετάσχουν μαθητές σε ατομικό́ επίπεδο ή ομάδες έως 8 ατόμων.
Στη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη η συμμετοχή και ενός ενήλικα που
μπορεί να είναι είτε ο/η καθηγητής/τρια του σχολείου τους είτε ο γονέας ή
κηδεμόνας ενός από τους μαθητές της ομάδας.
Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον ιδιωτικό
τομέα μαζί με τους μαθητές τους.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν τα 2 σεμινάρια που θα οργανώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με
ομιλητές καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και να συναντήσουν
επαγγελματίες της περιοχής μας που έκαναν την καινοτόμα ιδέα τους
πραγματικότητα και διακρίθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε Πανελλαδικό –
Παγκόσμιο επίπεδο.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης των
σεμιναρίων.
Οι νικητήριες ομάδες του διαγωνισμού θα επιβραβευτούν με βραβείαδώρα που θα αποβλέπουν στο άνοιγμα των εκπαιδευτικών οριζόντων των νέων
της περιοχής μας.
Χρονοδιάγραμμα



Μέχρι 5 Μαρτίου 2017: Κατάθεση αρχικών καινοτόμων προτάσεων ιδεών.
11 και 12 Μαρτίου 2017 Σαββατοκύριακο πρωινού σεμιναρίου 9:00 –




13:00 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1 και 2 Απριλίου 2017 Σαββατοκύριακο πρωινού σεμιναρίου 9:00 – 13:00
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Τέλη Ιουνίου 2017 (Μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις) : Ανακοίνωση
και βράβευση νικητών.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό Ionio-Student-Innovation είναι ανοικτή και
δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν Μαθητές Γυμνασίων/ Λυκείων από όλα τα
Γυμνάσια και Λύκεια της Κέρκυρας (για την φετινή σχολική χρονιά 2016-2017) σε
ατομικό επίπεδο ή ομάδες έως 8 ατόμων.
2. Η αρχική έκθεση θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 400 – 600 λέξεων.
3. Η υποβολή της αρχικής έκθεσης θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 5
Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του
διαγωνισμού www.ionio-student-innovation.eu.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το
Επιμελητήριο Κέρκυρας, και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Την επιστημονική επιμέλεια του
διαγωνισμού έχει το τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) Ιονίων Νήσων και το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας Τ.Ε.Ε. τμήμα Κέρκυρας, με την συμμετοχή της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό
μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση ioniostudentinnovation@gmail.com ή
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ionio-student-innovation.eu.

