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Θέμα: «Πρόσκληση για απολογισμό της σχολικής χρονιάς 2009-2010 - Δημιουργία πλατφόρμας 
συνεργασίας»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Στα  πλαίσια  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  Πληροφορικής  της  Αν.  Κρήτης,  της 
αποτύπωσης  της  σχολικής  πραγματικότητας  και  της  διάχυσης  καλών  πρακτικών  με  στόχο  τη 
βελτίωση της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου, σας καλώ:

Α) να προτείνετε σενάρια μαθήματος, διδακτικές ιδέες, μεθόδους διδασκαλίας και σχέδια εργασίας 
(project), τα οποία εκπονήσατε την τρέχουσα σχολική χρονιά και «έτρεξαν» αποδοτικά στο σχολείο 
σας.  Επίσης  είναι  δυνατό  να  εισηγηθείτε  προτάσεις  που  αφορούν  στη  χρήση  εκπαιδευτικών 
εργαλείων λογισμικού,  τα οποία βρήκατε  χρήσιμα και  είναι  δυνατό να ενταχθούν στα ΑΠΣ και 
ΔΕΠΠΣ.

Β)  σε  ξεχωριστή  ενότητα,  να  διατυπώσετε  τις  παρατηρήσεις  ή/και  τα  προβλήματα  που 
παρουσιάστηκαν  κατά  την  εκτέλεση  του  διδακτικού  σας  έργου  (μαθησιακή  διαδικασία,  βιβλία, 
αναλυτικό πρόγραμμα, εργαστήρια κτλ), ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε τοπικά 
με διορθωτικές ενέργειες. 



Οι παρατηρήσεις σας θα ληφθούν υπόψη στην έκθεση που θα καταθέσω προς την Περιφερειακή 
Δ/νση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα αρμόδια τμήματα του ΥΠΔΜΘ. 

Ήδη στους  αρμόδιους  φορείς  έχουν  γίνει  προτάσεις  και  έχουν επισημανθεί  προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η διδασκαλία και μάθηση της Πληροφορικής στο σχολείο, όπως έγιναν γνωστά από τις 
δικές μας επισημάνσεις. Ενδεικτικά: (α) διασαφηνίστηκαν κάποια θέματα και προτάθηκαν διορθώσεις 
στα μαθήματα Δομημένος Προγραμματισμός (ΕΠΑΛ) και ΑΕΠΠ (ΓΕΛ) και (β) επανεξετάζεται από 
το ΥΠΔΜΘ το θέμα  της εργαστηριακής διδασκαλίας του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής 
(ΕΠΑΛ) αλλά και των αναθέσεων (ΕΠΑΛ), ώστε να λυθεί το πρόβλημα που προέκυψε πέρυσι.

Επίσης με βάση τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών Πληροφορικής δόθηκε η δυνατότητα για τη 
διοργάνωση της ημερίδας του Δεκεμβρίου 2009 στο Ηράκλειο, των επιμορφωτικών συναντήσεων σε 
Αγ. Νικόλαο, Σητεία και Ιεράπετρα αλλά και των άλλων επιμορφωτικών δράσεων. Σκοπός μου είναι 
να γίνει το ίδιο και τη σχολική χρονιά 2010-2011 και με βάση τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής του Ν. Λασιθίου να διεξαχθεί ημερίδα και στο Ν. Λασιθίου.

Προκειμένου  να  απευθύνεστε  απευθείας  στην  κοινότητα  των  εκπαιδευτικών  Πληροφορικής,  να 
βάζετε  οι  ίδιοι  υπογραφή  και  να  έχετε  τον  πλήρη  έλεγχο  της  εισήγησής  σας  δημιούργησα  την 
πλατφόρμα συνεργασίας και κοινωνικής δικτύωσης grou.ps/plirancrete.
Έγραψα οδηγίες για το πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να αναρτήσετε την εισήγηση αλλά και 
ότι άλλα αρχεία θέλετε να μοιραστείτε. Οι οδηγίες είναι προσβάσιμες από την αρχική σελίδα του 
grou.ps/plirancrete ή κατευθείαν από το 
http://grou.ps/plirancrete/files/download/MjAxMDA1MTQwNjA1NTYtbGt1ZGd1dWhnZm1ra2hm
dWgvT2RpZ2llcy5wZGY=
Παρακαλώ διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες.  Η όλη διαδικασία δεν θα σας πάρει πάνω από 10 
λεπτά.

Επομένως,  φέτος οι απολογισμοί θα αναρτηθούν  αποκλειστικά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα 
grou.ps/plirancrete

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχετε τη δυνατότητα επίσης:
1. να ξεκινήσετε και να συμμετέχετε σε συζητήσεις (forum)
2. να έχετε τη δική σας σελίδα  (blogs)
3. να ανακοινώσετε εκδηλώσεις (events)
4. να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας ή ενδιαφερόντων (groups)
5. να μοιραστείτε φωτογραφίες ή βίντεο
6. να δημιουργήσετε από κοινού ένα έγγραφο στο wiki. Ήδη έχω ξεκινήσει ένα για συγγραφή 

οδηγιών εγγραφής και ανάρτησης στο grou.ps/plirancrete
7. Να συνομιλήσετε με τα μέλη της κοινότητας κάνοντας chat ή και video chat!
8. Να  προσκαλέσετε  άλλα  μέλη  της  κοινότητας  των  εκπαιδευτικών  Πληροφορικής  της  Αν. 

Κρήτης να συμμετέχουν (Η κοινότητα έχει moderator εγγραφής).

Μπορείτε  να  εγγραφείτε  στην  συγκεκριμένη  κοινότητα  και  να  συμμετέχετε  στις  διεργασίες  της 
ανεξάρτητα  από  το  πώς  και  το  πότε  θα  συνεισφέρετε  σε  αυτή.  Το  πλαίσιο  της  συνεισφοράς 
καθορίζεται από τις θεματικές ετικέτες στο grou.ps/plirancrete αλλά μπορεί να επεκταθεί μετά από 
δική σας πρόταση στο διαχειριστή.
Η  πλατφόρμα  βρίσκεται  σε  δοκιμαστική  λειτουργία  (2  εβδομάδων)  και  φαίνεται  να  λειτουργεί 
ικανοποιητικά (είναι λίγο αργή). Νομίζω και λόγω ειδικότητας πρέπει να δοκιμάζουμε καινούρια 
εργαλεία!  Άλλωστε  με  αυτόν  τον  τρόπο  μπορείτε  να  αποφασίσετε  αν  είναι  κατάλληλα  να  τα 
χρησιμοποιήσετε και με τους μαθητές της τάξης ή του σχολείου σας.

http://grou.ps/plirancrete/files/download/MjAxMDA1MTQwNjA1NTYtbGt1ZGd1dWhnZm1ra2hmdWgvT2RpZ2llcy5wZGY
http://grou.ps/plirancrete/files/download/MjAxMDA1MTQwNjA1NTYtbGt1ZGd1dWhnZm1ra2hmdWgvT2RpZ2llcy5wZGY
http://grou.ps/plirancrete/files/download/MjAxMDA1MTQwNjA1NTYtbGt1ZGd1dWhnZm1ra2hmdWgvT2RpZ2llcy5wZGY=
http://plirancrete.sch.gr/files/Nea/Erotimata%20AEPP.pdf
http://plirancrete.sch.gr/files/Nomothesia/epal/Dieykriniseis%20Domimenos.zip
http://plirancrete.sch.gr/files/Nea/Diorthoseis%20bibliou%20AEPP.pdf


To plirancrete.sch.gr (Joomla) θα εξακολουθήσει να λειτουργεί αλλά καταβάλλονται προσπάθειες να 
γίνει περισσότερο δυναμικό και συνεργατικό. Το  plirancrete.blogspot.com δεν δίνει τη δυνατότητα 
να αναρτήσετε αρχεία πέρα από κείμενο και εικόνα.

Περιμένω τις  προτάσεις  και  τις  παρατηρήσεις  σας έως  20 Ιουνίου 2010,  ώστε να προλάβετε  τη 
συγγραφή της έκθεσής μου. Η υποβολή προτάσεων διδασκαλίας έχει μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου.

Σας ευχαριστώ για την ευχάριστη και δημιουργική συνεργασία.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης

Πανσεληνάς Γιώργος
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