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Αθήνα, 6- 3 - 2018
Αριθ. Πρωτ. : 172
Βαθμός Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: Όλα τα σχολεία
Γυμν/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΕ της ΔΙΔΕ Α΄Αθ.
(μέσω του Γρ. ΣχΣ)
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 2018"
Σας ενημερώνω για την 4η ετήσια εκδήλωση (Ημερίδα) μαθητών και καθηγητών "ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2018".
3/5/2018, ΠΕ
Αμφιθέατρο 1ου ΕΚ/6ου ΕΠΑΛ/7ου Εσπ.ΕΠΑΛ Αθήνας, 9.00 - 13.00
Στην Ημερίδα προσκαλούνται:
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.
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, ιδέες μη εφαρμοσμένες σε τάξη ή διαγωνιστικές προτάσεις και
προτάσεις έργων, θέματα που ίσως απασχολούν επιστημονικό συνέδριο, διαγωνισμούς ή άλλο.
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.
Καλό θα είναι μέχρι 12/3/2018, να με ενημερώσουν όσα σχολεία έχουν πρόθεση συμμετοχής : α)
αρ. μαθητών για παρακολούθηση και β) # παρουσιάσεων-θέμα. Θα ακολουθήσει, 15 μέρες πριν την
εκδήλωση, επόμενη επικοινωνία για πληρέστερα στοιχεία και για την προετοιμασία των βεβαιώσεων.
Προς τη Διεύθυνση του σχολείου (Γυμνάσια/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΚ) κάθε τύπου
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 εκδήλωση
που έχει να προσφέρει πολλαπλά στους μαθητές και στο σχολείο σας.
Θα ήταν θετικό να παροτρύνετε για τη συμμετοχή μαθητών σας.
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Δρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης

