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ΘΔΜΑ: Δβδομάδα Πληροθορικής: Ώρα κώδικα, 9-15 Γεκεμβρίοσ 2013
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
όπωο ζαο ελεκέξωζα ηόζν ζηηο ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο καο όζν θαη κε ην έγγξαθν 1085/19-112013/ΓξΣρΣ Α’ Αζήλαο, ην Code.org πινπνηεί δηεζλώο ηελ «Ώρα Κώδικα» ζην πιαίζην ηωλ
εηήζηωλ εθδειώζεωλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Δθπαηδεπηηθή εβδνκάδα γηα ηελ Δπηζηήκε ηωλ
Υπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο. H δξάζε απηή απνζθνπεί ζην λα παξνηξύλεη νπνηνλδήπνηε, λα δεη
όηη κπνξεί λα απνθηήζεη βαζηθέο γλώζεηο γύξω από ηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ην
ζύλζεκα «όλοι μπορούν» θαη λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο.
Με αθνξκή ηε δηεζλή απηή δξάζε, θαζηεξώζακε ηελ «Δβδομάδα Πληροθορικής» κε ζέκα γηα
θέηνο ε «Ώρα κώδικα- The hour of code» πνπ ζα εμειηρζεί 9-15 Γεκεμβρίοσ 2013.
Με ηελ ηειεπηαία απηή αλαθνίλωζε ζαο ππελζπκίδω ηελ πξόηαζε γηα ηηο ζρνιηθέο δξάζεηο,
θαηά ηελ Δβδνκάδα Πιεξνθνξηθήο:
o Αλάγλωζε, κε ηε ζπκθωλία ηνπ ζρνιείνπ, ζε πξωηλή ζπγθέληξωζε, θεηκέλνπ ζρεηηθά κε
ην ζέκα πξνο ελεκέξωζε ηωλ θαζεγεηώλ θαη ηωλ καζεηώλ αιιά ηωλ γνληώλ.
o Σπδήηεζε ζε κάζεκά ζαο Πιεξνθνξηθήο κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκό, κε
ηελ παξόηξπλζε λα κεηαθέξνπλ θαη ζπδεηήζνπλ ην ζέκα απηό ζην πεξηβάιινλ ηνπο.
o Δθπόλεζε δξαζηεξηνηήηωλ κε ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ώξαο
καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο κέζα ζηελ εβδνκάδα, γηα θάζε ηκήκα, πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε θώδηθα, αιιά θαη επίδεημε, πξνβνιή βίληεν θ.ά.
ηοιτεία: α) γηα ην θείκελν κε ζέκα ηελ «Ώξα θώδηθα», β) έηνηκεο δξαζηεξηόηεηεο, γ)
πξνηάζεηο δηεμαγωγήο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη πηζαλήο απόθηεζεο «certificate» γηα ην ηκήκα
ζαο, δ) ηξόπνο εγγξαθήο ζην δηεζλέο ζύζηεκα, ε) ινηπά ζηνηρεία, ππάξρνπλ ήδε θαη
επηθαηξνπνηνύληαη ζπλερώο θύξηα ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ειιεληθήο πξνζπάζεηαο Σρνιηθώλ
Σπκβνύιωλ Πιεξνθνξηθήο http://cseduweek.wordpress.com/
ηοιτεία ζα ππάξρνπλ θαη ζην δηθηπαθό κνπ ηόπν www.belesiotis.gr … Γεπηεξνβάζκηα …
Αλαθνηλώζεηο, γηα ζέκαηα πνπ ηπρόλ ζρεηίδνληαη κε ηελ Α’ ΓΓΔ Αζήλαο.
Σαο ππελζπκίδω όηη ν δηθηπαθόο ηόπνο ηεο διεθνούς δράζης, όπνπ αλαξηάηαη πξννδεπηηθά
πιηθό θαη δηάθνξα άιια ζέκαηα, βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε http://csedweek.org/
Δπηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή αθίζα γηα επηθόιιεζε ζην ζρνιείν θαη όπνπ αιινύ ζεωξήζεηε
ζθόπηκν.
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