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Αθήνα, 29 - 9 - 2015
Αριθ. Πρωτ.: 667
ΠΡΟΣ
 Δ/νση ΔΕ Α΄ Αθήνας (Για όλα τα
ΕΠΑΛ και ΕΕ)
 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
 Πάρεδρο Β' Πληρ/κής ΙΕΠ
ΚΟΙΝ:
Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
(Tμήμα ΕΠΚ ΔΕ)

ΘΕΜΑ: Συσκέψεις προγραμματισμού και καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου των
Πληροφορικών των ΕΠΑΛ/ΕΕ της Α΄ ΔΔΕ Αθήνας
ΣΧΕΤ.: Περ/κή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής / 11657/23-9-2015
Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τη σχετική έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Αττικής, θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις για τους Πληροφορικούς των ΕΠΑΛ/ΕΕ:

7/10/2015 και 14/10/2015
(ΤΕ)

12.00-14.00

Πληροφορικοί όλων των
ΕΠΑΛ/ΕΕ Α΄ Δ/νσης ΔΕ
Αθήνας (και στις δύο
συναντήσεις)

1ο ΕΕ Αθήνας/6ο
ΕΠΑΛ Αθήνας

O σκοπός της συνάντησης εργασίας είναι ο προγραμματισμός και η καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού έργου των Πληροφορικών κύρια λόγω της πρόσφατης δημοσίευσης στο ΦΕΚ
2010/τΒ'/16-9-2015, Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς επίσης και της ύπαρξης νέου διδακτικού
υλικού σχεδόν για όλα τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής. Στις συγκεντρώσεις θα παραβρίσκονται
μέλη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Α΄ ΔΔΕ Αθήνας για παροχή οδηγιών τόσο από τον υπεύθυνο όσο και από
τεχνικούς υπ. του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Και οι δύο συναντήσεις θεωρούνται αναγκαίες για το διδάσκοντα στα ΕΠΑΛ/ΕΕ (παρουσία και στις
δύο συναντήσεις) και παρακαλώ τους κ.κ. Διευθυντές να ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους
ενυπόγραφα, διευκολύνοντάς τους στις δύο παρουσίες τους. Οι συνάδελφοι, πρέπει να ενημερωθούν
οπωσδήποτε τις προηγούμενες ημέρες από την ιστοσελίδα www.belesiotis.gr (Ανακοινώσεις) καθώς και
μέσω του σχολείου τους (email) για τυχόν έκτακτα συμβάντα.
Μεθοδολογία εργασίας: Στην πρώτη συνάντηση θα εργαστούμε σε μαθήματα Προγραμματισμού και
Λογισμικού, ενώ στη δεύτερη σε μαθήματα Δικτύων και Υλικού. Έτσι, παρακαλείστε να είστε ενήμεροι τόσο
για τα ΑΠΣ των μαθημάτων όσο και το διδακτικό υλικό που βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό κόμβο του
ΙΕΠ, ώστε να εργαστούμε σε αυτά. Σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας, τα μέσα και το λογισμικό και ότι άλλο
προκύπτει από την εφαρμογή τους. Γι αυτό παρακαλώ να έχετε μαζί σας ότι υλικό και παρατηρήσεις
χρειάζεται για καθεμιά συνάντηση εργασίας.
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος
Δρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης

