
 

  

 
 

 
Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου – Απολογισμός Σεμιναρίου 

 
 

 
Το Σάββατο και την Κυριακή 1-2 Απριλίου έγινε στους χώρους του Ιονίου 

Πανεπιστημίου σεμινάριο στα πλαίσια του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων (Ionio-Student-
Innovation) που διοργανώθηκε για πρώτη χρονιά φέτος από την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (με την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας). 

Στο σεμινάριο αυτό παραβρέθηκαν μαθητές της ΔΔΕ εκπαίδευσης 

Κέρκυρας, που κατέθεσαν τις ιδέες τους για κρίση από την επιστημονική επιτροπή 
του διαγωνισμού. Κατά τη διάρκεια του διημέρου οι μαθητές είχαν την μοναδική 

ευκαιρία να γνωρίσουν επαγγελματίες του τόπου τους που έχουν καινοτομήσει 
και διακρίνονται σε Πανελλαδικό αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο με τις δημιουργίες 
και τα προϊόντα τους. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

στοχευμένες και ειδικά διαμορφωμένες ομιλίες για αυτούς από καθηγητές τους 
Ιονίου Πανεπιστημίου και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα την πρώτη μέρα του διαγωνισμού ο κος Δαφνής από την 
εταιρία Governor Olive Oil παρουσίασε στους μαθητές τον μοναδικό τρόπο 
ανάδειξης του Κερκυραϊκού ελαιόλαδου στην παγκόσμια αγορά, η κα Ράντου 

εκπροσώπησε το Casa Parlante και μας εξήγησε πως το μοναδικό «ομιλών» 
μουσείο σε Ελληνικό χώρο πρωτοπορεί στο νησί μας. Επίσης ο κος Δούλης και οι 

κες Μισφούτ μίλησαν στους νέους και τις νέες του νησιού μας, παρουσιάζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν άδεια γυάλινα μπουκάλια και 
να δημιουργήσουν μοναδικά καλλιτεχνήματα.   

Την δεύτερη μέρα του διαγωνισμού μίλησαν στους μαθητές οι εκπρόσωποι 
της εταιρείας Corfuland κοι Γεωργοτάς και Φρόνιμος και παρουσίασαν τις νέες 

τεχνικές social media marketing ενώ αμέσως μετά, οι κοι Ντάϊκος και Ανδρεάδης 
δημιουργοί της εταιρείας Salty Bag μίλησαν στους μαθητές μας για τον τρόπο 



δημιουργίας και μοναδικότητας της δικής τους εταιρείας καθώς και για την θέση 
τους αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά!  

Όλοι οι καλεσμένοι μας ανέδειξαν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα 
ως ένα γεγονός το οποίο έρχεται όπως ανέφεραν : «Όταν αγαπάς κάτι και 

πιστεύεις σε αυτό, τότε δε μπορεί να σε σταματήσει τίποτα». 
Στις δυο αυτές ημέρες του σεμιναρίου μίλησαν επίσης οι καθηγητές κες - 

κοι, Α. Πατέλη, Π. Κουρουθανάσης και Κ. Οικονόμου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 

οι κες - κοι Ε. Σιώτος, Σ. Φωτίου και Ε. Χριστοπούλου από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και ο κος Ν. Αλεξάκης από το ΤΕΕ-τμήμα Κέρκυρας 

καλύπτοντας σημαντικά θέματα σχετικά με την επιστημονική καθοδήγηση και 
οργάνωση των ιδεών που κατέθεσαν οι μαθητές του νησιού μας.  

Η οργανωτική και η επιστημονική επιτροπή του 1ου Μαθητικού 

Διαγωνισμού Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων (Ionio-
Student-Innovation) θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ομιλητές για αυτό 

το υπέροχο σεμινάριο αλλά κυρίως να ευχαριστήσει του μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν τις 2 αυτές ημέρες στο σεμινάριο 
και πλούτισαν το χώρο το σεμιναρίου με τις ιδέες τους και τις ερωτήσεις τους και 

τις δημιουργίες τους.  
Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των 

τελικών εργασιών των μαθητών καθώς και τις βραβεύσεις των νικητήριων 
ομάδων.   

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το χρονοδιάγραμμα των 
σεμιναρίων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.ionio-student-
innovation.eu  

   

 
 Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού  

http://www.ionio-student-innovation.eu/
http://www.ionio-student-innovation.eu/

