ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28 - 9 - 2009
Αριθ. Πρωτ. : 537
Βαθµός Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: 1) Τα Γραφεία 1-7, Γραφείο ΕΕ,
Σχολεία της ∆/νσης. Για όλα
τα σχολεία και τους
Πληροφορικούς στη διάθεση
του ΠΥΣ∆Ε
2) ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ ∆/νσης ∆Ε Α’
Αθήνας
ΚΟΙΝ: Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και
∆/θµιας Εκπ/σης Αττικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆.Ε.
∆/ΝΣΗΣ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. ∆/νση
e-mail
Τηλέφωνο

: Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα
: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr
: 210-5226297 Fax : 210-5241147

∆ρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Ε ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: ∆/ΝΣΗ ∆Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

e-mail: vbelesiotis@sch.gr ∆ικτ τόπος: http://www.belesiotis.gr

ΘΕΜΑ: Συσκέψεις προγραµµατισµού και καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου των
Πληροφορικών της Α’ ∆/νσης ∆Ε Αθήνας
Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας εύχοµαι καλή σχολική χρονιά, µε υγεία, δύναµη και επιτυχία στο
έργο σας.
Σας ενηµερώνω ότι µε την έγκριση της Περιφερειακής ∆/νσης Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης
Αττικής θα διενεργηθούν συσκέψεις των Πληροφορικών όλων των σχολείων της περιοχής
ευθύνης µου και αυτών που τυχόν βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε Α΄ Αθήνας, όπως
φαίνεται στο σχετικό πρόγραµµα.
Σκοπός των συναντήσεων-συσκέψεων αυτών είναι ο προγραµµατισµός και η καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού έργου καθώς και η ενηµέρωση των Πληροφορικών για επιστηµονικά, παιδαγωγικά
θέµατα διδασκαλίας.
Στη συγκέντρωση προσκαλούνται και οι υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Α’ ∆∆Ε Αθήνας.
Πρόγραµµα Συσκέψεων Πληροφορικών Α’ ∆/νσης ∆Ε Αθήνας. Ωράριο 12.00-14.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
3-9-2009, ΠΕΜΠΤΗ

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

67ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
ΓΕ.Λ.
7-9-2009, ∆ΕΥΤΕΡΑ
2ο ΓΕ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
8-9-2009, ΤΡΙΤΗ
1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
* Οι καθηγητές που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε καλούνται να παρευρεθούν σε µία τουλάχιστον των
συναντήσεων, κατά προτίµηση και για λόγους χώρου, στην αντίστοιχη των ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, να ενηµερωθούν
οπωσδήποτε τις προηγούµενες ηµέρες από την ιστοσελίδα www.belesiotis.gr για τυχόν έκτακτα
συµβάντα, καθώς και για πληροφορίες πρόσβασης στα σχολεία.
Με εκτίµηση

∆ρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης

