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Ηράκλειο , 5/4/2021
Α.Π: Φ2/914
Προς:
Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά
Λύκεια και Ε.Κ. Ηρακλείου και Ρεθύμνου και
Λασιθίου
Κοιν:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Κρήτης
2. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Περ.
Εν. Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου

Θέμα: Διαδικτυακή Ξενάγηση στο «Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά» για μαθητές στο
πλαίσιο του 10ου Διαδικτυακού Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο του 10ου Διαδικτυακού Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info και

ira.digifest.info), θα διεξαχθούν δύο διαδικτυακές ξεναγήσεις για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, Λυκείου
αντίστοιχα με τίτλο «Aρχαία Ελλάδα - Οι απαρχές των Τεχνολογιών» και ξεναγούς του μουσείου τους Βέρα
Σαρόγλου και Ιωάννη Φώτη.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, μέσα από το τρίπτυχο επιστήμη – μύθος – καθημερινή ζωή οι μαθητές
απολαμβάνουν μια πρωτότυπη εκπαιδευτική και μουσειακή εμπειρία γεμάτη εναλλαγές και γόνιμα ερεθίσματα,
που βασίζεται στη διάδραση, τη συμμετοχικότητα, την ανακαλυπτική προσέγγιση και την αγωγή του βλέμματος.
Η βιωματική γνωριμία με επιλεγμένα εκθέματα από το εξειδικευμένο προσωπικό στηρίζεται στην
αλληλεπίδραση και αποτελεί μια στοχευμένη και δυναμική διαδικασία.

Προϋποθέτει την εγγραφή του μαθητή/ της μαθήτριας στη φόρμα: https://forms.gle/rrxAxTyQM7n8cxbFA έως
και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021.
Για το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας το οποίο αποτελεί εκπαιδευτική εκδήλωση εγκεκριμένη
από του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να διατεθούν διδακτικές ώρες από το ημερήσιο
ωρολόγιο πρόγραμμα είτε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής είτε με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων.
Στους συμμετέχοντες μαθητές ή εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν με ομάδα μαθητών θα αποσταλεί ο
σύνδεσμος για την παρακολούθηση της ξενάγησης μια μέρα πριν την ημερομηνία ξενάγησης στο email
εγγραφής.

Η
ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω WEBEX, την Πέμπτη
15 Απριλίου 2021 και ώρα 14:15-15:15 (για μαθητές
Δημοτικού) και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα
11:45-12:45 (για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου).
Στους συμμετέχοντες μαθητές θα σταλούν βεβαιώσεις
συμμετοχής.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολείων σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να
ενημερώσουν όλους τους μαθητές και τους γονείς τους
και να συνδράμουν στην υποβολή της αίτησής τους, όπου
αυτό είναι απαραίτητο.
Γιώργος Πανσεληνάς
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

