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Αθήνα, 4- 4 - 2017
Αριθ. Πρωτ. : 318
Βαθμός Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: ΔΙΔΕ Α' Αθήνας (Για όλα τα
σχολεία Γυμν/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΕ)
ΚΟΙΝ.
1) ΚΕΠΛΗΝΕΤ
2) Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
(Tμήμα Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Ημερίδα μαθητών - καθηγητών "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", 2η

ανακοίνωση
ΣΧΕΤ.: Περ/κή Δνση Π&ΔΕ Αττικής/2160/9-2-2017
Σας ενημερώνω και πάλι για την 3η Ημερίδα - ετήσια εκδήλωση μαθητών και καθηγητών "ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ".
27/4/2017, ΠΕ

1ο ΕΚ/6ο ΕΠΑΛ Αθήνας, 8.30 - 13.00

** Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ημερομηνίας, έχει κρατηθεί από το σχολείο διαθέσιμη και η 28/4/2017,
Παρασκευή. Για μια τέτοια αλλαγή θα ενημερωθείτε εγγράφως, αλλά και μέσω του δικτυακού μου τόπου.
Στην Ημερίδα προσκαλούνται:
Ζώνη Μαθητών: Μαθητές Δ.Ε. με καθηγητές Πληροφορικής και συνοδούς:
α) για παρουσίαση έργων και εργασιών τάξης από μαθητές (ΔΕ) σε μαθήματα Πληροφορικής ή συγγενή
εποπτευόμενα από Πληροφορικό
β) για παρακολούθηση, των παρουσιάσεων των άλλων μαθητών. Φυσικά μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε
Πληροφορικός ΠΕ & ΔΕ προαιρετικά και χωρίς άδεια, σε ώρες που δύναται.
Φέτος δεν θα ακολουθήσει ζώνη Β' καθηγητών, η οποία σχεδιάζεται για άλλη ημερομηνία.
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 ή διαγωνισμούς.
Όπως έχει ανακοινωθεί με το πρώτο έγγραφο (δες τε belesiotis.gr … Δ/θμια … Ανακοινώσεις), η συμμετοχή
μαθητών', για ουσιαστικούς λόγους, ΠΡΈΠΕΙ να γίνει οργανωμένα και με αποκλειστική ευθύνη του σχολείου
(πιθανά ως διδακτική επίσκεψη, με τυχόν συμμετοχή και συνοδού καθηγητή άλλης ειδικότητας. Η μεμονωμένη
παρουσία καθηγητών είναι προαιρετική και «εκτός» ωραρίου τους.
Για όλα τα παραπάνω, θα δοθούν βεβαιώσεις (σε κάθε μαθητή/Σχολείο/Καθηγητή, παρουσιαστή ή
επισκέπτη) από το Σχολικό Σύμβουλο.
Μια και βρισκόμαστε σχετικά κοντά στην εκδήλωση παρακαλώ, μέχρι και την Πα, 7/4/2017 να στείλετε
μαιλ με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα - φόρμα:

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΜΑΘ.-ΚΑΘ. 4/2017 Α' ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ [ΣΧΟΛΕΙΟ: ++++++]
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘ/ΤΩΝ 4/2017 Α' ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (1)
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
(ΠΕ…)
/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(0)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΑΡ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
(σύνολο)
ΘΕΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ)

1
2
3

ΑΛΛΟ
Παράδειγμα συμπλήρωσης:

-

1) ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 30, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: (προφανώς πρόκειται για παρακολούθηση μόνον και είναι
υποπερίπτωση του 2 σε βεβαιώσεις)
2) ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 30, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΘΕΜΑ: ……, #5 μαθητές, ΘΕΜΑ …. #3, ΘΕΜΑ …. 2
(Οπότε προκύπτει ότι Συμμετέχουν γενικά 30, και οι βεβαιώσει θα είναι: 5 (παρακολούθηση και παρουσίασε
το …), όμοια 3 (…..), 2(….) και 20 βεβ. ότι παρακολούθησε ….. Επίσης βεβαιώσεις για χ καθηγητές
…ανάλογες, αν Παρουσίασε με μαθητές του ή παρακολούθησε (συνοδός)., και τέλος 1 για το σχολείο ότι
συμμετείχε.
Οι όποιοι αριθμοί είναι ακόμη ενδεικτικοί και θα ερωτηθείτε ανά περίπτωση για λεπτομέρειες (# και
ονόματα) αργότερα στο μαιλ που απαντήσατε.
Παρακαλείστε οπωσδήποτε να ενημερώνεστε από το δ.τ www.belesiotis.gr … Ανακοινώσεις, για
τυχόν έκτακτα συμβάντα. ειδικά αυτό της Ημερομηνίας.
Προς τη Διεύθυνση του σχολείου (Γυμνάσια/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΚ) και κάθε τύπου
1. Θεωρώ ότι η όλη εκδήλωση-Ημερίδα μαθητών, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται -φυσιολογικές
εργασίες τάξης, μη διαγωνισμός, παρουσίαση μαθητή σε μαθητές, βεβαίωση σε όλους- είναι μια
διαφορετική εκδήλωση από πολλές που μας κατακλύζουν (έργα, διαγωνισμοί, κ.ά.) και έχει να προσφέρει
πολλαπλά στους μαθητές και στο σχολείο σας, οπότε θα ήταν θετικό να παροτρύνετε για τη συμμετοχή
μαθητών σας.
2.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ CIE2017
Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζω σχετικά με το Συνέδριο του οποίου είμαι συνδιοργανωτής και αφορά του
Πληροφορικούς αλλά και όλες τις ειδικότητες (οπότε παρακαλώ να τους ενημερώσετε):
Το 9th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (9th CIE2017),
διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής
του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 13-15
Οκτωβρίου 2017.
Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και ΤΠΕ, Καινοτομία και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
(π.χ STEM, Ρομποτική, κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα
Λεπτομέρειες (και on line πρακτικά) στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: di.ionio.gr/cie
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Δρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης

