Τι είναι το "Megaconference Jr. 2006";
Το "Megaconference Jr. 2006" βρίσκεται στο τρίτο έτος λειτουργίας του. Είναι ένα
πρόγραμμα σχεδιασμένο για να δίνει σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου από όλο τον
κόσμο την ευκαιρία να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο,
χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους Βίντεο-Συνδιάσκεψης πολλών σημείων.
Οι παρουσιαστές (μαθητές, σχολεία, γονείς, κλπ) θα σχεδιάσουν και θα διευθύνουν
παρουσιάσεις και δραστηριότητες επικεντρωμένες σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θέσουν ερωτήσεις στους παρουσιαστές, να συνεργαστούν
γεωγραφικά από διάφορα σημεία, συνειδητοποιώντας έτσι τις δυνατότητες που δίνουν οι
τεχνολογίες της πληροφορικής και του Διαδικτύου.

Πότε θα γίνει;
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18/5/2006 ώρα 1.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και θα
λήξει την Παρασκευή 19/5/2006 ώρα 01.00 π.μ.. Η δωδεκάωρη διάρκεια θα δώσει τη
δυνατότητα στα σχολεία από διαφορετικές ζώνες ώρας να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια
των κανονικών σχολικών ωρών.
Οι διοργανωτές είναι ενθαρρυντικοί στο άνοιγμα των σχολείων ούτως ώστε να πάρουν
μέρος γονείς, διαχειριστές, μέλη κάποιας κοινότητας για να μένουν συνδεδεμένοι όσο το
δυνατόν περισσότερο και να συμμετέχουν ενεργά από περιοχές σε όλο το κόσμο με
διαφορετική ώρα.
Ενθαρρύνουν επίσης ειδικά μουσεία και βιβλιοθήκες να προσκαλούν παιδιά και επισκέπτες
από βιβλιοθήκες έτσι ώστε να συμμετέχουν εκτός ωρών σχολείου.

Πως μπορώ να συμμετέχω;
Μπορείτε να προτείνετε μία παρουσίαση διάρκειας 10 με 15 min ή να παρουσιάσετε ένα
ενδιαφέρον αντικείμενο που έχετε κάνει στο σχολείο σας. Μπορείτε επίσης να προτείνετε
κάποιες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οργανωθούν μεταξύ των παρουσιάσεων ή
μπορείτε να συμμετέχετε χωρίς καμία ειδική παρουσίαση (ερωτήσεις στο τέλος της
παρουσίασης είναι ευπρόσδεκτες από όλους).

Ποιος μπορεί να γίνει παρουσιαστής;
Μαθητές και καθηγητές μπορούν να γίνουν παρουσιαστές. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν
παρουσιάσεις με συμμετοχή πολλών περιοχών.

Πως μπορώ να παραδώσω μία πρόταση;
Καθένας που επιθυμεί να υποβάλει μια πρόταση πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως
παρουσιαστής στο "Megaconference Jr. 2006". Μόλις καταχωρηθούν οι αιτήσεις, οι
διοργανωτές θα έρθουν σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους για τη δοκιμή των συνδέσεων
των δικτύων τους. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος μπορούν να παραδώσουν την πρόταση
που αυτοί επιθυμούν. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περάσει
από μια προκαταρκτική δοκιμή διασύνδεσης.

Πως θα αξιολογηθούν οι προτάσεις;
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1) Τίτλος: Ο τίτλος πρέπει να είναι μοναδικός και να συνδέεται με τους στόχους της
παρουσίασης.
2) Η παρουσίαση σχετίζεται με το θέμα: Οι παρουσιάσεις των μαθητών πρέπει να
εστιάσουν στα εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά ζητήματα και να συνδέονται με παγκόσμια
αντίληψη και συνεργασία.
3) Συνεργασία/αλληλεπίδραση: Η ιδανική παρουσίαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
συνεργασία με μαθητές από άλλη γεωγραφική περιοχή. Αν η εργασία

συμπεριλαμβάνει άλλη περιοχή, τότε να αναφερθεί στο κομμάτι της αίτησης με την
σήμανση «Επισκόπηση - overview».
4) Δημιουργικότητα/Μοναδικότητα: Η παρουσίαση πρέπει να παραδίδεται
δημιουργικό τρόπο και να παρουσιάζει ένα διαφορετικό ή ένα μοναδικό θέμα.
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5) Πολυμέσα: Χωρίς να αποσπάται η προσοχή από τους στόχους της πρότασης,
ενθαρρύνεται η χρήση εφαρμογών πολυμέσων και κατάλληλες εξ' αποστάσεως
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τι τεχνολογία χρειάζομαι για να συμμετέχω;
Χρειάζεται ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων και πρόσβαση με εξοπλισμό που
υποστηρίζει Η.323 Βιντεο-διασκέψεις. Οι παρουσιάσεις πρέπει να φτιάχνονται
χρησιμοποιώντας τεχνολογία Η.323, κατά προτίμηση στα 768kbps και να φτιάχνονται από
την περιοχή του παρουσιαστή. Παρουσιάσεις με περισσότερους απομακρυσμένους
παρουσιαστές είναι ευπρόσδεκτες (δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης παραπάνω).

Θα είμαι σε θέση να προετοιμαστώ;
Ναι, όλοι οι παρουσιαστές προηγουμένως θα συμμετάσχουν σε μία τουλάχιστον δοκιμαστική
πρόβα έτσι ώστε να βελτιώσουν την παρουσίασή τους.

Πως να καταχωρήσω και να υποβάλω μια πρόταση;
Η καταχώρηση και η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί on-line (έπειτα από
επιτυχημένο τεστ) στον σύνδεσμο http://megaconferencejr.org/?id=registration

Πρoθεσμίες:
Μπορείτε να υποβάλλετε την πρότασή σας μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2006.
Γενική έναρξη καταχωρήσεων : 10 Φεβρουαρίου 2006
Γενικό κλείσιμο καταχωρήσεων: 28 Απριλίου 2006

Μάθετε περισσότερα για το "Megaconference Jr. 2006":
http://megaconferencejr.org

