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Γ) Σην ζπλέδξην CIE2014.
Α) ηα ζσολεία 11-17 Οκτωβρίου 2014 - Ενθμζρωςθ Σχολείων – Εκπαιδευτικών – Γονζων
Κάκε αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςε ανκρώπουσ και υπολογιςτζσ διζπεται από ζναν κώδικα.
Ο προγραμματιςμόσ είναι παντοφ και είναι κακοριςτικόσ για τθν κατανόθςθ ενόσ
υπερςυνδεδεμζνου κόςμου και τθν ανάπτυξθ και παροχι μιασ ςειρά υπθρεςιών και εργαλείων
που διευκολφνουν τθ ηωι μασ.
Οι Σχολικοί Σφμβουλοι Πλθροφορικισ με τθν αιγίδα του ΥΠΑΙΘ 148023/Γ2/17-09-2014
ςτο πλαίςιο δράςεων με τίτλο «Εβδομάδα Πληροφορικήσ: Ώρα Κώδικα» υποςτθρίηουν και
ενκαρρφνουν
τθ
ςυμμετοχι
των
εκπαιδευτικών
πλθροφορικισ
ςτθν
Ευρωπαϊκι
Εβδομάδα
Προγραμματιςμοφ.

Στισ 11-17 Οκτωβρίου 2014 κα πραγματοποιθκεί για
δεφτερθ χρονιά θ Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ.
Εκατομμφρια παιδιά, γονείσ, εκπαιδευτικοί, επιχειρθματίεσ
και πολιτικοί ικφνοντεσ κα ςυμμετάςχουν ςε μαηικζσ
εκδθλώςεισ και κα παρακολουκιςουν μακιματα για να
μάκουν προγραμματιςμό και να αποκτιςουν ςυναφείσ
δεξιότθτεσ. Η ιδζα είναι να προβλθκεί ο προγραμματιςμόσ,
να απομυκοποιθκοφν οι ςχετικζσ δεξιότθτεσ, και να ζρκουν
ςε επαφι άτομα που ζχουν μεγάλθ επικυμία να
αποκτιςουν γνώςεισ.

Πώσ μπορεί να ςυμμετζχει κάποιοσ ςτην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ;



Παιδιά/ζφθβοι/ενιλικεσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε εκδθλώςεισ για τον
προγραμματιςμό
Προγραμματιςτζσ μποροφν να διοργανώςουν εργαςτιρια ςε ςχολεία, ανοιχτά
εργαςτιρια (hack spaces) ι κοινοτικά κζντρα










Εκπαιδευτικοί που διδάςκουν προγραμματιςμό μποροφν να διοργανώςουν μακιματα
προγραμματιςμοφ, να κοινοποιιςουν τα προγράμματα των μακθμάτων τουσ και να
διοργανώςουν εργαςτιρια για τουσ ςυναδζλφουσ τουσ
Εκπαιδευτικοί που δεν διδάςκουν προγραμματιςμό μποροφν να διοργανώςουν ςεμινάρια
ι να προςκαλζςουν τουσ γονείσ ι τουσ μακθτζσ να ανταλλάξουν γνώςεισ για τον
προγραμματιςμό
Γονείσ μποροφν να ενκαρρφνουν τα παιδιά τουσ να ςυμμετάςχουν ςε ζνα εργαςτιριο
προγραμματιςμοφ
Επιχειριςεισ και μθ κερδοςκοπικζσ οργανώςεισ μποροφν να φιλοξενιςουν εργαςτιρια
προγραμματιςμοφ, να διακζςουν εκπαιδευτζσ από το προςωπικό τουσ, να διοργανώςουν
διαςκεδαςτικά δρώμενα προγραμματιςμοφ για μακθτζσ ι να προςφζρουν χορθγίεσ για
εκδθλώςεισ προγραμματιςμοφ
Κάκε άτομο που ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτα προγραμματιςμοφ μπορεί να μιλιςει για
τθν εμπειρία του και να εμπνεφςει κι άλλουσ!

Για τουσ εκπαιδευτικοφσ Πληροφορικήσ:


Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν δράςθ - προετοιμαςία με παραδείγματα δραςτθριοτιτων από:
o τθν πρωτοβουλία Σχολικών Συμβοφλων
Πλθροφορικισ
ςτθν Ελλάδα
http://cseduweek.wordpress.com/
o Ιςτότοπο τθσ Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Προγραμματιςμοφ http://codeweek.eu όπου
κα μάκετε περιςςότερα και κα βρείτε τισ εκδθλώςεισ που πραγματοποιοφνται ςτθν
πόλθ ςασ
o Από τον ιςτότοπο http://www.openscience.gr/codeEUGreece/my-even για το πώσ κα
οργανώςετε μια εκδιλωςθ ςτο ςχολείο ςασ
o Δείτε άλλεσ εκδθλώςεισ ςτθν Ελλάδα και προςκζςτε τθ δικι ςασ δράςθ ςτο ςχολείο
ςασ

Σχολικζσ δράςεισ, που προτείνονται να πραγματοποιηθοφν:
1. Εκτφπωςθ και ανάρτθςθ ενθμερωτικισ Αφίςασ ( http://goo.gl/X2TAMD )
2. Ανάγνωςθ ςε πρωινι ςυγκζντρωςθ του ςχολείου ςφντομου κειμζνου ςχετικά με το κζμα
προσ ενθμζρωςθ μακθτών και κακθγθτών (ενδεικτικό κείμενο μπορεί να ανακτθκεί από:
http://cseduweek.wordpress.com/)
3. Αποςτολι ενθμερωτικισ επιςτολισ ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτών του ςχολείου
(ενδεικτικι επιςτολι μπορεί να ανακτθκεί από: http://cseduweek.wordpress.com )
4. Συηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τθν Πλθροφορικι και τον κώδικα προγράμματοσ και το
πώσ μποροφν να γίνουν δθμιουργοί και όχι μόνο καταναλωτζσ, με τθν παρότρυνςθ να
ςυηθτιςουν και να μεταφζρουν τθν εμπειρία τουσ ςτο περιβάλλον τουσ
5. Εκπόνθςθ κατάλλθλθσ αυκεντικισ μακθςιακισ βιωματικισ δραςτθριότθτασ ςτθ
διάρκεια μιασ (1) διδακτικισ ώρασ μακιματοσ Πλθροφορικισ μζςα ςτθν εβδομάδα, για
κάκε τμιμα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ανάπτυξθ/τροποποίθςθ κώδικα, αλλά και
επίδειξθ, προβολι video κλπ Ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ, προτάςεισ διεξαγωγισ των
δραςτθριοτιτων, λοιπά ςτοιχεία, αναρτώνται προοδευτικά ςτο δικτυακό τόπο τθσ
ελλθνικισ
προςπάκειασ
Σχολικών
Συμβοφλων
Πλθροφορικισ
http://cseduweek.wordpress.com/ παράλλθλα με το υλικό τθσ ευρωπαϊκισ δράςθσ που
εμπλουτίηεται κακθμερινά
Όποιοσ ςυνάδελφοσ επικυμεί προςκαλείται να ςυμμετάςχει, να προτείνει εκδθλώςεισ ι να
ςυμμετζχει με το ςχολείο του και να το δθλώςει τόςο ςτο e-mail του Σχολικοφ Συμβοφλου, ςτο
δικτυακό
τόπο
αναφοράσ
http://cseduweek.wordpress.com/
και
ςτο
χάρτθ
http://events.codeweek.eu/ για να φανεί πάλι θ χώρα μασ και φζτοσ.

Ενδεικτικό περιεχόμενο για τισ εκδθλώςεισ
Στα Ελλθνικά
• Η Ώρα του Κώδικα (Hour of Code): http://learn.code.org/hoc/1
 Ζνα βιβλίο για τθ δθμιουργία παιχνιδιών ςτο Scratch: http://www.scratchplay.gr/
• Υλικό για το εργαλείο App Inventor:
http://codeweek.eu/resources/greece/AppInventor_NXT.pdf
• Βιβλίο και υλικό για τθ δθμιουργία παιχνιδιών με το MS Kodu: http://www.koduplay.gr/
• Υλικό για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε τεχνολογίεσ του web:
http://www.test4u.eu/el/codeweek
Στα Αγγλικά
• Flappy Code (φτιάξτε το δικό ςασ Flappy Bird από τθν αρχι): http://learn.code.org/flappy/1
• Play Lab: http://learn.code.org/s/playlab/stage/1/puzzle/1
• RoboMind (κατευκφνετε ζνα ρομπότ ςτο ςτόχο του):
https://www.robomindacademy.com/go/robomind/home
• LightBot (δωρεάν εφαρμογι για ςυςκευζσ Android και iOS):
http://lightbot.com/hocflash.html
• for Zombies (μάκετε Ruby on με τα zombies να ςασ κυνθγοφν!): http://railsforzombies.org/
• TryRuby (θ πρώτθ επαφι με τθ Ruby μζςα από τον browser):
http://tryruby.org/levels/1/challenges/0
• RubyWarrior (προγραμματίςτε ζναν ιππότθ κακώσ επιτίκεται ςτουσ δράκουσ):
https://www.bloc.io/rubywarrior/#/
Β) Ημεπίδα σολικών ςμβούλων Πληποθοπικήρ Αηηικήρ
Η Π.Δ.ΚΑ.Π. θαη νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη Πιεξνθνξηθήο Αηηηθήο αληαπνθξηλόκελνη ζηελ αλνηθηή
πξόζθιεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Δπξωπαϊθή Δβδνκάδα Πξνγξακκαηηζκνύ 2014, δηνξγαλώλνπλ Ηκεξίδα
ελεκέξωζεο κε ζέκα "Δβδνκάδα Πιεξνθνξηθήο: Δπξωπαϊθή Δβδνκάδα Πξνγξακκαηηζκνύ 2014". Η
Ηκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάπηη 8 Οκηωβπίος 2014 ζην Αμθιθέαηπο «ΑΘΗΝΑ 9.84»
(Τερλόπνιηο, Πεηξαηώο 100, Γθάδη ~ Σηάζε Μεηξό Κεξακεηθόο). Ώπα έναπξηρ 14:30.
Βαζηθνί Άμνλεο ηεο Ηκεξίδαο είλαη:
 ε απνηίκεζε ηεο δξάζεο "Δβδνκάδα Πιεξνθνξηθήο: Ώξα Κώδηθα", πνπ πινπνηήζεθε κε
κεγάιε επηηπρία ην Ννέκβξην ηνπ 2013,
 ε εθηίκεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ρώξνπ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηέηνηωλ παξεκβάζεωλ ζηε ζρνιηθή
δωή θαη,
 παξνπζηάζεηο πξνηάζεωλ γηα ηελ επεξρόκελε "Δβδνκάδα Πιεξνθνξηθήο: Δπξωπαϊθή εβδνκάδα
Πξνγξακκαηηζκνύ 2014" θαη παξάιιειωλ εθδειώζεωλ ελεκέξωζεο γηα ηελ ζεκαληηθή απηή
Δπξωπαϊθή πξωηνβνπιία.
Δηζεγεηέο ζα είλαη Παλεπηζηεκηαθνί, Σρνιηθνί Σύκβνπινη θαη Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο.
Τν Πξόγξακκα ηεο Ηκεξίδαο ζα αλαθνηλωζεί ηηο επόκελεο εκέξεο θαη ζην δ.η. ηεο ΠΔΚΑΠ

Γ) ςνέδπιο: 6th Conference on Informatics in Education 2014 - Η Πληποθοπική ζηην
Δκπαίδεςζη (6th CΙΔ2014)

Τν ζπλέδξην 6th Conference on Informatics in Education 2014- Η Πληποθοπική ζηην
Δκπαίδεςζη εζηηάδεηαη ζηελ Πληποθοπική, αιιά θαη ζηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Θα ιάβεη ρώξα
ζην Ιόνιο Πανεπιζηήμιο ζηην Κέπκςπα, 10-12 Οκηωβπίος 2014. Ππόγπαμμα θαη πιεξνθνξίεο,
ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζπλεδξίνπ http://di.ionio.gr/cie/ . Πεξηιακβάλεη, εθηόο ηωλ πνιιώλ άξζξωλ,
εξγαζηήξηα, νκηιίεο-ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, εθδειώζεηο (όπωο ε ώξα ηνπ θώδηθα) πνπ ελδηαθέξνπλ
ηόζν ηνπο Πληποθοπικούρ όζν θαη όλερ ηηο ειδικόηηηερ, θαζώο θαη ηνπο θοιηηηέρ, καθώρ και
εκδήλωζη για ηην Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ.
Με εθηίκεζε
Ο Σρνιηθόο Σύκβνπινο
Γξ Βαζίιεηνο Σωη. Μπειεζηώηεο

