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Αθήνα, 19-3- 2015
Αριθ. Πρωτ. : 276
Βαθμός Πρωτ. :
ΠΡΟΣ:
Όλα τα σχολεία της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας,
για τους Πληροφορικούς (Γυμν.
ΓΕΛ,ΕΠΑΛ/ΕΚ)
Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας, για τους
Πληροφορικούς των Δημοτικών Σχολείων
ΚΟΙΝ.:
 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Αττικής Tμήματα
Επιστημονικής και Παιδ/κής
καθοδήγησης Δ.Ε. και Π.Ε.

 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Εκδήλωσης/Ημερίδας «Καλές πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε
μαθήματα Πληροφορικής».
Σας ενημερώνω για τη διενέργεια Εκδήλωσης "ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", σε μορφή Ημερίδας στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν από τις Δ/νσεις Α΄ Αθήνας:
α) οι καθηγητές Πληροφορικής ΔΕ (μαθήματα Πληροφορικής Γυμνασίου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ /ΕΚ) τόσο οι ίδιοι όσο
και με μαθητές και β) οι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ (όχι οι μαθητές ΠΕ) οικειοθελώς και εφόσον μπορούν
στο ωράριο της Ημερίδας.
Η παρουσία των καθηγητών είναι προαιρετική και «εκτός» ωραρίου τους, ενώ η συμμετοχή μαθητών
μπορεί να γίνει οργανωμένα και απόλυτα τυπικά με απόφαση και ευθύνη του σχολείου (πιθανά ως διδακτική
επίσκεψη).
Η Ημερίδα περιλαμβάνει:
α) την παρουσίαση έργων και εργασιών τάξης από μαθητές (ΔΕ), σε μάθημα Πληροφορικής
β) παρουσίαση καλών πρακτικών από καθηγητές Πληροφορικής (ΔΕ&ΠΕ) (εργασίες, αναρτήσεις υλικού και
διδακτικών, παιδαγωγικών κ.ά. μεθοδολογιών κλπ).
Τα παραπάνω έχουν ως στόχο τόσο την ενίσχυση/ανταμοιβή μαθητών σε σχέση με τη δουλειά τους σε
μαθήματα Πληροφορικής όσο και την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών, προτάσεων, διδακτικού υλικού και
μεθοδολογιών με ρεαλισμό και δυνατότητα εφαρμογής στη φυσιολογική τάξη. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο
ενδιαφέρον της Ημερίδας θεωρητικές εργασίες ή ιδέες μη εφαρμοσμένες σε τάξη, θέματα που ίσως απασχολούν
επιστημονικό συνέδριο.
Επαναλαμβάνεται, ότι για ουσιαστικούς λόγους η συμμετοχή μαθητών θα γίνει οργανωμένα και με
αποκλειστική ευθύνη του σχολείου, ενώ η συμμετοχή των καθηγητών είναι ελεύθερη, οικειοθελής και εκτός
ωραρίου.
Το οριστικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα αναρτάται τόσο στο δικτυακό τόπο του Σχολικού Συμβούλου
(www.belesiotis.gr ... Δ/θμια ... Ανακοινώσεις ... Καλές πρακτικές...) όσο και στο δικτυακό τόπο του
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α' Αθήνας (http://plinet-aath.sch.gr/). Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε και στα
αντίστοιχα emails. Όσα σχολεία πρόκειται να συμμετάσχουν πρέπει να ενημερώσουν την οργανωτική επιτροπή.
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Δρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
28/4/2015, ΤΡ

Καλές πρακτικές Πληροφορικής μαθητών (ΔΕ) και
καθηγητών (ΔΕ & ΠΕ)

1ο ΕΚ / 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Οργάνωση
Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δρ. Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης
Σε συνεργασία:
Α) Με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και Β) Τα στελέχη των σχολείων φιλοξενίας της Ημερίδας
Σχέδιο προγράμματος
(το τελικό θα τροποποιηθεί ανάλογα με τις δηλώσεις).
Προσέλευση – Εγγραφές: 8.30 - 09.00
Εισαγωγικές ομιλίες: 09.00-09.15
Ζώνη Α: Μαθητές ΔΕ (09.30 – 14.00): Καλές πρακτικές μαθημάτων Πληροφορικής μαθητών (εργαστηριακή
συνεδρία σε αμφιθέατρο, με παρουσιάσεις από μαθητές λογισμικού και υλικού. Δυνατότητα πόστερς,
εκθεσιακού υλικού κλπ.). Ύπαρξη υπολογιστών και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης φορητών συσκευών:
 Υλικό (Ρομποτική, Κυκλώματα, Χρήση συστημάτων όπως Rasberry, …)
 Λογισμικό (Προγραμματισμός και Εφαρμογές)
 Άλλα αντικείμενα
(αποχώρηση μαθητών, με τους συνοδούς τους).
Ζώνη Β: Καθηγητές Πληροφορικής (ΔΕ &ΠΕ) (14.00-16.00+)
Σε σχέση κύρια με τα μαθήματα Πληροφορικής και αυτό των ΤΠΕ στο Δημοτικό.
 Καλές παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογίες διαχείρισης τάξης
 Καλές διδακτικές πρακτικές
 Καλές διοικητικές πρακτικές στη σχολική μονάδα
 Ιστότοποι και διδακτικό υλικό
 Υλικό (συστήματα υλικού -π.χ. ρομποτικά- για χρήση στη διδασκαλία, χρήση μέσων ή μηχανισμών σε
διδασκαλία)
 Λογισμικό (ιδιαίτερη χρήση λογισμικού)
 Άλλο
(16.00 … ) Συζήτηση ανταλλαγή προτάσεων
Ανταλλαγή απόψεων για τις Καλές πρακτικές μας μεταξύ των σχολείων, της δυνατότητας εφαρμογής
τους, τους απαιτούμενους πόρους κλπ.
Τρόπος συμμετοχής
 Μαθητές (ΔΕ): α) παρουσίαση ή β) παρακολούθηση (οργανωμένα ως αναφέρθηκε)
 Καθηγητές Πληροφορικής (ΔΕ/ΠΕ): α) παρουσίαση, β) Παρακολούθηση (Οικειοθελώς και «εκτός»
ωραρίου).
Βεβαιώσεις
Θα δοθούν βεβαιώσεις από το Σχολικό Σύμβουλο:

Συμμετοχής μαθητών με εργασία (μία ομαδική για την ομάδα παρουσίασης:
Σχολείο/καθηγητές συνοδοί/μαθητές/αντικείμενο)

Συμμετοχής μαθητών για παρακολούθηση (μία ομαδική για την ομάδα που παραβρέθηκε και
παρακολούθησε (Σχολείο/καθηγητές συνοδοί/μαθητές/αντικείμενο)

Συμμετοχής Καθηγητή α) για παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες.
Όσα σχολεία επιθυμούν τη συμμετοχή τους (με παρουσίαση ή παρακολούθηση), αφού συνεννοηθούν για τον
τρόπο συνοδείας-μετάβασης μαθητών θα την δηλώσουν μέσω της φόρμας ( εδώ ).
Παρόμοια οι Πληροφορικοί που έχουν να παρουσιάσουν ένα αντικείμενο. Οι δηλώσεις θα γίνουν μέσω της
φόρμας ( εδώ )
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