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Αθήνα, 11-5- 2015
Αριθ. Πρωτ. :
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: Εκδήλωσης/Ημερίδα «Καλές πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε μαθήματα
Πληροφορικής» - Απολογισμός
Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη 28 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση/Ημερίδα «Καλές
πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε μαθήματα Πληροφορικής» με μεγάλη συμμετοχή.
Πιστεύουμε ότι εκπληρώθηκε πλήρως ο σκοπός της εκδήλωσης, δηλαδή τόσο η ενίσχυση/ανταμοιβή
μαθητών σε σχέση με τη δουλειά τους σε μαθήματα Πληροφορικής όσο και η ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών,
προτάσεων, διδακτικού υλικού και μεθοδολογιών με ρεαλισμό και δυνατότητα εφαρμογής στη φυσιολογική
τάξη. Στο ενδιαφέρον της Ημερίδας, δεν συμπεριλαμβάνονταν θεωρητικές εργασίες ή ιδέες μη εφαρμοσμένες
σε τάξη, θέματα που αφορούν επιστημονικό συνέδριο.
Η Ημερίδα περιέλαβε την παρουσίαση:
α) έργων και εργασιών τάξης από μαθητές (ΔΕ), σε μάθημα Πληροφορικής
β) καλών πρακτικών, όπως εργασίες, αναρτήσεις υλικού και διδακτικών-παιδαγωγικών κ.ά. μεθοδολογιών, από
καθηγητές σε καθηγητές Πληροφορικής (ΔΕ&ΠΕ).
Παράλληλα, στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση με μουσειακό υπολογιστικό υλικό που διατέθηκε
από σχολεία και μέλη της εκδήλωσης.
Η συμμετοχή μαθητών έγινε οργανωμένα και με ευθύνη του σχολείου, ενώ η συμμετοχή των
καθηγητών ήταν ελεύθερη, οικειοθελής και εκτός ωραρίου. Στην Ημερίδα συμμετείχαν επίσης άλλοι φορείς,
όπως Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής και μέλη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ο Σύμβουλος Β' Πληροφορικής του ΙΕΠ, η
υπεύθυνη του ΠΣΔ/ΕΚΠΑ για την Α' Αθήνας, εκπρόσωπος της Βικιπαίδεια.
Για κάθε συμμετέχοντα: α) σχολείο που συμμετείχε, β) μαθητή που παρουσίασε ή παρακολούθησε, γ)
καθηγητή που παρουσίασε εργασία ή παρακολούθησε, καθώς και για κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής
εκδόθηκαν και απεστάλησαν από το Σχολικό Σύμβουλο αντίστοιχες βεβαιώσεις.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας, τα σχετικά με αυτή έγγραφα, οπτικό υλικό και τα URLs των καθηγητών
με χρήσιμο υλικό, βρίσκεται τόσο στο δικτυακό τόπο του Σχολικού Συμβούλου (http://www.belesiotis.gr...
Δ/θμια ... Ανακοινώσεις ... Καλές πρακτικές...) όσο και στο δικτυακό τόπο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α' Αθήνας
( http://plinet-aath.sch.gr/ ).
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και, μετά την επιτυχή έκβαση
της Εκδήλωσης, να δηλώσουμε την πρόθεσή μας να την θεσμοθετήσουμε σε ετήσια βάση στην Δ/νση Α'
Αθήνας, ελπίζοντας να διαδοθεί και σε άλλες περιοχές.
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Δρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης
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