
  
       

        
 

  
        -----     

Βαθμός Ασφαλείας: 
 Nα διατηρηθεί μέχρι: 
 Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
  

  
 
  
 
  
 
  

  
 

 Μαρούσι,                     29/12/2017 
 Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15.1/229482/Δ2 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
      

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «1ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής και Τ.Π.Ε. με τίτλο «Οι Τ.Π.Ε. ως εργαλείο και η 

Πληροφορική ως αντικείμενο» για μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – σχ. έτ. 

2017-2018». 

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 216669/Δ2/08-12-2017 και 151927/ΓΔ4/13-09-2017 εισερχόμενα 

έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 4356/13-09-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. 

Βορείου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/07-12-2017 του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής και 

Τ.Π.Ε. με τίτλο «Οι Τ.Π.Ε. ως εργαλείο και η Πληροφορική ως αντικείμενο» για μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που διοργανώνουν το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ Π.Ε. - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Γ΄ Δ.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

       ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

       ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

---- 

 

----- 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Δημητρακόπουλος Θ. (Π.Ε.) 
   Βάρλα  Ά.  (Δ.Ε.) 
    Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο : 210-34.43.288 (Π.Ε.) 

    210-34.43.272 (Δ.Ε.) 

   210-34.43.317 (Δ.Ε.) 

   210-34.42.212 (Ε.Ε.) 

Fax : 210-34.43.390 

 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. 

Βορείου Αιγαίου 

2. Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής Π.Ε. & 

Δ.Ε.  Βορείου Αιγαίου 

(μέσω της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου) 

3. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. Βορείου 

Αιγαίου 

(μέσω της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου) 

4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. 

Βορείου Αιγαίου 

 (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mailto:spudonde@minedu.gov.gr


Μυτιλήνης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, τα Γραφεία 

Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Βορείου Αιγαίου και το 

τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Το εν λόγω Μαθητικό Συνέδριο υλοποιείται για την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (νησιά: 

Λέσβος, Λήμνος, Αγ. Ευστράτιος, Χίος, Ψαρά, Οινούσες, Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι), θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 και θα απευθύνεται σε 

μαθητές Δημοτικών (τάξεις Ε’-ΣΤ’), Γυμνασίων και Λυκείων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας να εδραιωθεί 

στην Εκπαίδευση ο κριτικός και δημιουργικός ρόλος του σχολείου στην κοινωνία, ώστε να μπορεί όχι 

μόνο να ακολουθεί, αλλά και να πρωτοπορεί στις εξελίξεις, προετοιμάζοντας τους μαθητές ως προς τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών για όφελός τους. Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί του συνεδρίου είναι:  

 Η ενθάρρυνση των μαθητών, ώστε να ακολουθήσουν μια, ανάλογα με την ηλικία τους 

επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση στην εκπόνηση μιας εργασίας.  

 Η ενίσχυση της διαθεματικής προσέγγισης των σχολικών μαθημάτων με βασικό άξονα την 

Πληροφορική.  

 Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία ερευνητικών 

διαθεματικών εργασιών.  

 Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).  

 Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο.  

 Η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης στους μαθητές με σκοπό την βελτίωσή τους.  

 Η δημιουργία μελλοντικών καλών πρακτικών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Μαθητικού Συνεδρίου θα είναι ελεύθερες με 

έμφαση στην πρωτοτυπία, τη διαθεματικότητα και την ελκυστική παρουσίαση. Θα δίνεται η δυνατότητα 

στους ίδιους τους μαθητές να επιλέξουν το θέμα της εργασίας τους με τη συνεργασία και την 

καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να 

αφορούν σε:  

 Προγράμματα, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού  

 Κατασκευή δικτυακών ιστότοπων.  

 Δημιουργία ψηφιακού εντύπου (σχολική εφημερίδα ή άλλα έντυπα σχολικού ή εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος). 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια, εφαρμογές για έξυπνες συσκευές, ηλεκτρονικά μαθησιακά αντικείμενα για 

το ψηφιακό σχολείο.  

 Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.  

 Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών.  



Η συμμετοχή των μαθητών θα ολοκληρώνεται με την υποβολή των περιλήψεων των έργων τους 

(έως 500 λέξεις για τα Δημοτικά, έως 1000 λέξεις για τα Γυμνάσια και έως 1500 λέξεις για τα Λύκεια), οι 

οποίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.  

Στα πλαίσια του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων 

δράσεων, όπως ομιλίες και θεματικά εργαστήρια (Workshops), σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας που θα 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς. Την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσής τους θα την αναλάβει ο 

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κ. Τιμολέων Θεοφανέλλης.  

Η συμμετοχή στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για τα σχολεία της Λέσβου. Για τα 

υπόλοιπα νησιά, η συμμετοχή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.  

 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

απαραίτητες προϋποθέσεις:  

 η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο συνέδριο να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας 

ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή,  

 η συμμετοχή στο εν λόγω μαθητικό συνέδριο δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,  

 οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν 

ενυπόγραφα τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στο συνέδριο καθώς και για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του,  

 να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη (άμεση ή έμμεση) για τους συμμετέχοντες μαθητές/-

τριες (και τους γονείς και κηδεμόνες τους),  

 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός 

του περιεχομένου του συνεδρίου,  

 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του συνεδρίου να γίνουν με την ευθύνη 

των γονέων και κηδεμόνων τους,  

 η όλη διενέργεια του συνεδρίου θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του συνεδρίου,  

 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του μαθητικού συνεδρίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να 

απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, κ. Αναγνώστου Ευστράτιο, 

(τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 48153) και στον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Β. Αιγαίου & 

Δωδεκανήσου, κ. Τιμολέοντα Θεοφανέλλη (τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 34181). 

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο 

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 



Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.  

 

Εσωτερική Διανομή:                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα            

2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα Α΄           

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄    

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

και  Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα Α΄ 

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                              

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα Γ΄ 
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