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1. Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και ∆/θµιας
Εκπ/σης Κρήτης
2. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆/θµιας
Εκπ/σης Κρήτης
3. ∆/νση και Γραφεία ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου
4. Γραφείο Ε.Ε Ν. Ηρακλείου
5. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν. Ηρακλείου

Θέµα: «Πρόσκληση για την παρακολούθηση διαθεµατικού σχεδίου εργασίας: Πληροφορική και
Μαθηµατικά»
Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,
στο δικτυακό τόπο
http://plirancrete.sch.gr/files/ekpYliko/gymnasio/Diepistominiko%20sxedio%20ergasias%20YpologFylla_Mathimatika.zip
υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό του διαθεµατικού/διεπιστηµονικού σχεδίου εργασίας "Υπολογιστικά Φύλλα και µελέτη
της συνάρτησης ψ=αχ+β", το οποίο έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2009 σε ένα τµήµα της Β' τάξης του Πειραµατικού
Γυµνασίου Ηρακλείου µε πολύ καλή αποδοχή από τους µαθητές.
Το εκπαιδευτικό υλικό για τις ώρες της Πληροφορικής δηµιουργήθηκε από το Σχ. Σύµβουλο Γιώργο Πανσεληνά, ενώ τα
Φύλλα εργασίας για τις ώρες των Μαθηµατικών από το Σχ. Σύµβουλο Γιάννη Κανέλλο και τον εκπαιδευτικό Μαθηµατικών
του Πειραµατικού Γυµνασίου Ηρακλείου Σπανουδάκη Νίκο.
Η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε από τους σχολικούς συµβούλους.
Σηµαντική ήταν η συνεισφορά του Γιάννη Χαλκιαδάκη εκπαιδευτικού Πληροφορικής του Πειραµατικού Γυµνασίου
Ηρακλείου στην υποστήριξη της πραγµατοποίησης του σχεδίου εργασίας και στην παροχή πολύ χρήσιµων επισηµάνσεων
σχετικά µε τον τρόπο αποδοτικής εφαρµογής του.
Το σχέδιο εργασίας πρόκειται να επαναληφθεί το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2010 στο 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου
χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά OpenOffice. Η παρακολούθηση του σχεδίου εργασίας είναι ανοιχτή σε όσους
συναδέλφους θέλουν να το παρακολουθήσουν, εφόσον εκείνη την ώρα δεν έχουν µάθηµα. Όσον αφορά στην
Πληροφορική θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Ηµεροµηνία
∆ευτέρα
Πέµπτη
Πέµπτη
∆ευτέρα
Πέµπτη
∆ευτέρα
Πέµπτη
∆ευτέρα

8 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου
18 Φεβρουαρίου
22 Φεβρουαρίου
25 Φεβρουαρίου
1 Μαρτίου
4 Μαρτίου
8 Μαρτίου

Τµήµα
Β4α
Β4β
Β4β
Β4α
Β4β
Β4α
Β4β
Β4α

∆ιδακτική ώρα
2η
1η
1η
2η
1η
2η
1η
2η

09:05
08:15
08:15
09:05
08:15
09:05
08:15
09:05

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιο/α ή όλα τα µαθήµατα παρακαλούνται να το
δηλώσουν µε email στο grss@dide.ira.sch.gr µε τίτλο «∆ιαθεµατικό Πληροφορική-Μαθηµατικά», σηµειώνοντας ώρες και
µέρες και αφήνοντας email και τηλέφωνο.
Προκειµένου να µη διαταράσσεται το µάθηµα θα υπάρχει µέγιστος αριθµός «παρατηρητών» (πέντε – 5) ανά διδακτική ώρα
και η προσέλευσή τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη του µαθήµατος.
Όσοι ακυρώσουν τη συµµετοχή τους θα πρέπει να ειδοποιούν έγκαιρα µέσω email αλλά και στο τηλέφωνο 2810342206, όπως
επίσης θα ειδοποιούνται για τυχούσα ακύρωση µαθήµατος µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που θα αφήσουν.

Ο Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης

Πανσεληνάς Γιώργος

