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  Κοιν:  

1. ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας  

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής. Ελλάδας 

3. ΔΠΕ & ΔΔΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας, 

Ηλείας 

4. Προϊστ. Εκπ. Θεμάτων ΔΠΕ & ΔΔΕ 

Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας 

  

 

Θέμα: «Χαιρετισμός Σπυρίδωνος Παπαδάκη, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής Ελλάδας για το 
Σχολικό Έτος 2019-2020» 

 
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά 2019-2020 ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

(ΣΕΕ) Πληροφορικής (ΠΕ86) του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, με 

υγεία, δημιουργία και επιτυχία στο έργο σας. 

Όπως γνωρίζετε, από το μέσον περίπου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς  άρχισε σταδιακά 

η λειτουργία νέων θεσμών για την υποστήριξη του Επιστημονικού και Παιδαγωγικού έργου στην 

Π/θμια και τη Δ/θμια Εκπαίδευση.  Οι αλλαγές αυτές συμπεριέλαβαν και το θεσμό του Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ως εξέλιξη (αλλά με αρκετές διαφορές) του προηγούμενου θεσμού του 

Σχολικού Συμβούλου. Επιπλέον, στη νέα δομή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Δυτικής Ελλάδας ανέλαβα τα καθήκοντα του Οργανωτικού Συντονιστή του 

ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Με βάση το νέο νόμο δεν υπήρξε απαλλαγή - αναπλήρωσή μου  από τα  

καθήκοντα του ΣΕΕ Πληροφορικής (όπως ίσχυε στον προηγούμενο νόμο για τους θεσμούς των 

Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης των 

οποίων συνέχεια είναι ο ρόλος του Οργανωτικού Συντονιστή). Το  γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

περιορισμένες δυνατότητες και χρόνο (ιδιαίτερα το πρώτο έτος δημιουργίας και λειτουργίας των νέων 

δομών) για την άσκηση αυτών των παράλληλων καθηκόντων του Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής σε μία τόσο 

μεγάλη περιφέρεια όπως η Δυτική Ελλάδα για την Π/θμια και τη Δ/θμια εκπαίδευση. 

  Στη νέα σχολική χρονιά που μόλις έχει ξεκινεί προσδοκώ και ζητώ τη στήριξη -βοήθεια και 

συμβολή σας στο έργο μου ως Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής 

Ελλάδας ώστε το νέο σχολικό έτος 2019-2020 ώστε μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ακόμη 
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περισσότερες και ακόμη πιο ποιοτικές ενημερωτικές, επιμορφωτικές και λοιπές δράσεις αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση και των τοποθετήσεων – διαθέσεων και ανάληψη υπηρεσίας όλων των συναδέλφων 

εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Δυτική Ελλάδα.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 

I. Ενημερωτικές – Επιμορφωτικές Συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕ86 & ΤΕ01.13 

1.1. Π/θμια Εκπαίδευση.  Προγραμματίζονται ενημερωτικές -  επιμορφωτικές ημερίδες  με 

τους εκπαιδευτικούς  ΠΕ86 που θα υπηρετούν το σχολικό έτος 2019-2020  στα Δημοτικά 

Σχολεία της Δυτικής Ελλάδας (σε συνεργασία και με τους ΣΕΕ ΠΕ70 που έχουν την 

παιδαγωγική ευθύνη των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων) με θέμα: «Οργάνωση & 

προγραμματισμός Διδασκαλίας, Διδακτική ΤΠΕ και Διαχείριση τάξης στο Δημοτικό 

Σχολείο» από Οκτώβριο έως Νοέμβριο 2019 στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτ/νίας, 

Αχαΐας και Ηλείας  

1.2. Δ/θμια Εκπαίδευση Προγραμματίζεται ένας πρώτος κύκλος ενημερωτικών – 

επιμορφωτικών συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς  ΠΕ86 & ΤΕ01.13 που θα υπηρετούν 

το σχολικό έτος 2019-2020  στα Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΚ / ΕΚ και Ειδικά Σχολεία της 

Δυτικής Ελλάδας από το Νοέμβριο 2019 έως Φεβρουάριο του 2020 στις Περιφερειακές 

Ενότητες Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

II. Προαιρετικά  επιμορφωτικά σεμινάρια – βιωματικά εργαστήρια  
 

2.1 «Διδασκαλία Πληροφορικής με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης»  
Προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο – βιωματικό εργαστήριο τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών,  
για δεκαέξι (16) εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86 & ΤΕ01.13) της Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας 

Ηλείας,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, 16:30-20:00, στο 20ο 
Γυμνάσιο Πάτρας (Ηρακλείδου 4, Περιβόλα, Πάτρα).  

Υποβολή αιτήσεων από 10/09/2019 (μέχρι και την Τρίτη 17/09/2019, 13:00). από εδώ: 

https://bit.ly/2ZL4VYy   

1.2 «Προγραμματισμός Η/Υ με δραστηριότητες  STEM - Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 

Επανάληψη του προαιρετικού επιμορφωτικού σεμιναρίου – βιωματικού εργαστηρίου τεσσάρων 

(4) διδακτικών ωρών,  για δεκαέξι (16) εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για τη διδασκαλία του 
προγραμματισμού μέσα από μία Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, 
της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)  με τη  χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου LEGO 
WeDo 2.0 

 Υποβολή αιτήσεων θα ανακοινωθεί  στα μέσα Οκτωβρίου σε συνεννόηση με τους 

συναδέλφους – σχολεία που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του. 

1.3 Λοιπά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα – αντικείμενα που θα ζητήσετε με βάση 
την ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών σας 

  

III. Δειγματικές Διδασκαλίες - Επιμορφώσεις σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 

Προγραμματίζονται 1-2  περίπου δειγματικές διδασκαλίες ανά μήνα (όπως και πέρυσι) για 
μαθήματα ΤΠΕ και Πληροφορικής στις οποίες θα προσκαλούνται εκπαιδευτικοί από κοντινές  
σχολικές μονάδες.  Όσοι  συνάδελφοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δειγματικές διδασκαλίες 
το σχολικό έτος 2019-2020 παρακαλώ να με ενημερώσουν με mail για  την πρόθεση τους  
αναγράφοντας ενδεικτικά και  δύο εναλλακτικές  Ημερομηνίες –Ώρες (κατά προτίμηση 2η-4η  

Δ.Ω.),  Τμήμα, Μάθημα  Κεφάλαιο-Ενότητα που εκτιμούν ότι θα βρίσκονται. 
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IV. Μαθητικός Διαγωνισμός  Δυτικής Ελλάδας – «Μαθηματική Λογική και 

Υπολογιστική Σκέψη»    
Έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ η πρόταση μας  (Συνεργασία ΣΕΕ Μαθηματικών & ΣΕΕ 
Πληροφορικής) και προτιθέμεθα για την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικού Διαγωνισμού στη 
Δυτική Ελλάδα με θέμα «Μαθηματική Λογική και Υπολογιστική Σκέψη» αντίστοιχο του 
διαγωνισμού Grand Prix Φυσικών Επιστημών.    

V. 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.   
Προτιθέμεθα  για τη συνέχεια του θεσμού «Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας» από 
Τρίτη 5 έως Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 αντίστοιχα σε Πύργο, Αγρίνιο και Πάτρα. 

VI. Διαπεριφερειακό Δίκτυο με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».  
Προτιθέμεθα  για τη συνέχεια της συμμετοχής μας στο Διαπεριφερειακό Δίκτυο «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο» http://isecurenet.sch.gr/portal/  

VII. Ιστοσεμινάρια 
Προτιθέμεθα  για τη λειτουργία μια ανάλογης δράσης όπως τα ιστοσεμινάρια για 
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και όχι μόνο … 
https://blogs.sch.gr/webinarspe1920/archivedwebinars/  

 

Σας υπενθυμίζω ότι είναι χρήσιμο να επισκέπτεστε περιοδικά στους παρακάτω ιστότοπους  για:   

 Να ενημερώνεστε ή να αναζητάτε πληροφορίες για τα θέματα των ΤΠΕ και της Πληροφορικής 

στην Π/θμια & Δ/θμια εκπαίδευση, και του κλάδου μας γενικότερα από το  

Ιστολόγιο Συντονιστή Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής Ελλάδας 
 

 Να βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, σχέδια μαθήματος, υποδείγματα, ανοικτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους κ.α. στην  
Ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής  Αιτωλοακαρνανίας 2012-2018  

  

Επίσης, μπορείτε ανώνυμα ή επώνυμα να συμβάλετε στην  προσπάθεια διερεύνησης των 

επιμορφωτικών αναγκών σας, καθώς και να μοιραστείτε μαζί μου τις δικές σας σκέψεις, ιδέες, 

ανάγκες, προτάσεις για επιμόρφωση ή άλλες δράσεις: στη φόρμα: https://bit.ly/2slDx4Y.  

 

Προσβλέποντας στις παρατηρήσεις, στους  προβληματισμούς, στις προτάσεις για καλές 

πρακτικές κτλ., εξαιρετικά πολύτιμη θα είναι η βοήθεια όλων των συναδέλφων. 

  

Ευελπιστώντας ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα προς όφελος των μαθητών, της παιδείας και 

της επαγγελματικής μας ανάπτυξης, προσδοκώ σε μια ειλικρινή, ποιοτική και αποτελεσματική 

συνεργασία.  

  

 

 

Μετά τιμής 

 

Δρ. Σπυρίδων Χ. Παπαδάκης 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86)  
Δυτικής Ελλάδας 
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