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Αθήνα, 10 - 2 - 2017
Αριθ. Πρωτ. : 144
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: Διενέργεια Σεμιναρίων & Δειγματικών Διδασκαλιών Πληροφορικής - Ημερίδα

μαθητών
ΣΧΕΤ.: Περ/κή Δνση Π&ΔΕ Αττικής/2160/9-2-2017
Σας ενημερώνω για τις ακόλουθες δράσεις, και παρακαλώ για την ενημέρωση όλων των Πληροφορικών
της μονάδας σας.
1α. Διενέργεια συναντήσεων παρακολούθησης Δειγματικών Διδασκαλιών και επιμόρφωσης
Διδακτικής Πληροφορικής. Αφορά όλους τους Πληροφορικούς των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑΛ-ΕΕ της
περιοχής ευθύνης μου, Α΄ΔΔΕ Αθήνας. Οι δραστηριότητες θα γίνονται 12.00 έως 14.00, ως το πρόγραμμα
που ακολουθεί.

09/3/2017, ΠΕ

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο

Καθηγητές Πληροφορικής Γυμνασίων
(με αναφορά σε πρώην Γραφεία)
Πρώην Γραφεία 1, 2 , 3 & όσα υπάγονται άμεσα στη Δ/νση

30/3/2017, ΠΕ

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο

Πρώην Γραφεία 4, 5 , 6, 7

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Τόπος Διεξαγωγής

Τόπος Διεξαγωγής

Καθηγητές Πληροφορικής ΓΕΛ

02/3/2017, ΠΕ

2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ.

Πρώην Γραφεία 1, 2 , 3 & όσα υπάγονται άμεσα στη Δ/νση

21/3/2017, ΤΡ

1ο Πειραματικό ΓΕ.Λ.

Πρώην Γραφεία 4, 5 , 6, 7

Ημερομηνία
16/3/2017, ΠΕ

Τόπος Διεξαγωγής
6ο ΕΠΑΛ / 1ο ΕΚ Αθήνας

Καθηγητές Πληροφορικής ΕΠΑΛ
Πληροφορικοί των ΕΠΑΛ-ΕΕ

Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει:
1. Συζήτηση σχετικά με θέματα Στρατηγικών Διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής (12.00- 12.30),
2. Παρακολούθηση (φιλοξενία) της 6ης διδακτικής ώρας, μαθήματος Πληροφορικής.
3. Συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών για διδακτικά και λοιπά θέματα (13.30 - 14.00). Ενημέρωσησυζήτηση με υπευθύνους του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ που συμμετέχει.
* Στην περίπτωση που το σχολείο δεν δύναται να διαθέσει την 6η ώρα για μαθητές, δυνατόν να
τροποποιηθεί, εντός του διαστήματος 12.00-14.00, η ώρα παρακολούθησης μαθήματος.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα έγινε σε συνεργασία και σύμφωνη γνώμη τόσο με τη Διεύθυνση όσο και με
τους Καθηγητές Πληροφορικής των αναφερόμενων Σχολείων και έχει λάβει υπόψη την ύπαρξη
μαθήματος Πληροφορικής κατά τις προτεινόμενες ημέρες και ώρες, ώστε να μην επιφέρει αναστάτωση
στα σχολεία, εξασφαλίζοντας έτσι συνθήκες επανάληψης του κύκλου αυτού στο μέλλον.

* Σημειώνεται ότι η ημέρα Πέμπτη είναι αυτή που οι Πληροφορικοί δεν έχουν (ή έπρεπε) μάθημα στο
12.00-14.00. Η μία ημέρα (Τρίτη), προέκυψε αναγκαστικά από τη διαθεσιμότητα του σχολείου.
1β. Σεμινάρια για την ανάπτυξη εργασιών (Θεωρητική προσέγγιση, Τεχνικά θέματα, Ισχύουσα
κατάσταση ανά τύπο Σχολείου - Τύποι εργασιών, ΣΔΕ/ΕΕ/ΔΕ/) και για τους τρεις τύπους σχολείων
(Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-ΕΕ), ως ακολούθως (Οι δραστηριότητες θα γίνονται 12.00 έως 14.00):
16/2/2017, ΠΕ

18ο Γυμνάσιο Αθήνας

23/2/2017, ΠΕ

5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης

Πρώην Γραφεία 1, 2 , 3 & όσα υπάγονται άμεσα στη Δ/νση
(Καλούνται μικτά: Γυμνάσιο/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΕ)
Πρώην Γραφεία 4, 5 , 6, 7
Μικτά Γυμνάσιο/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΕ

Συναντήσεις 1α/1β: Η παρουσία όλων των Πληροφορικών θεωρείται απαραίτητη, ενώ στην περίπτωση
κολλήματος μπορεί να παραβρεθεί σε άλλη αντίστοιχη συγκέντρωση (έστω άλλου τύπου, μετά από
συνεννόηση με τη Δ/νση του Σχολείου για την ημερομηνία). Αν κάποιος διδάσκει σε πολλούς τύπους
σχολείων, πρδ. ΓΕΛ και Γυμνάσιο, μπορεί να παραβρεθεί σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις (μία ανά τύπο). Οι
υπηρετούντες σε εσπερινά, προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκονται, λόγω του πρωϊνού
ωραρίου των συγκεντρώσεων, μια και δεν απαλλάσσονται του βραδινού ωραρίου τους
.
2. Τέλος σας ενημερώνω για την ετήσια εκδήλωση - Ημερίδα μαθητών και καθηγητών "ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ".
27/4/2017, ΠΕ

1ο ΕΚ/6ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Πρόκειται για την 3η Ημερίδα "Καλές πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε μαθήματα
Πληροφορικής (ή εποπτευόμενα)". Έχει προγραμματιστεί σε δύο ζώνες: Α) 8.30 - 13.00 για τους μαθητές και
Β) 14.00 - 17.00 για τους καθηγητές (ως εκτός ωραρίου), Ημερίδα για την οποία ζητώ και την έγκριση.
Στην Ημερίδα προσκαλούνται:
Ζώνη Α΄ (Μαθητών): Μαθητές Δ.Ε. με καθηγητές Πληροφορικής: α) για παρουσίαση έργων και εργασιών
τάξης από μαθητές (ΔΕ) σε μαθήματα Πληροφορικής ή εποπτευόμενα από Πληροφορικό, β) για
παρακολούθηση των παρουσιάσεων άλλων μαθητών. Φυσικά μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε
Πληροφορικός ΠΕ & ΔΕ προαιρετικά και χωρίς άδεια, σε ώρες που δύναται.
Ζώνη Β' (Καθηγητών): παρουσίαση καλών πρακτικών από/σε καθηγητές Πληροφορικής (ΔΕ&ΠΕ) (εργασίες,
αναρτήσεις υλικού και διδακτικών, παιδαγωγικών κ.ά. μεθοδολογιών κλπ). Συζήτηση για τρέχοντα θέματα.
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.
Η συμμετοχή μαθητών στη ζώνη Α', 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 για την επιστροφή των μαθητών και την παραμονή του Πληροφορικού στη Ζώνη
Β' των καθηγητών). Η μεμονωμένη παρουσία καθηγητών είναι προαιρετική και «εκτός» ωραρίου τους.
Για όλα τα παραπάνω, θα δοθούν βεβαιώσεις από το Σχολικό Σύμβουλο.
Παρακαλείστε οπωσδήποτε να ενημερώνεστε από το δ.τ www.belesiotis.gr … Ανακοινώσεις, για
τυχόν έκτακτα συμβάντα.

