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ΠΡΟ
 Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ
 χολικζσ Μονάδεσ των Διμων
Εορδαίασ & Βοΐου (μζςω
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ)

Θζμα: «Διαγωνιςμόσ: “Προγραμματιςμόσ ςτο ςπίτι – Programming@home ”».
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με
το Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικών και Μθχανικών Τπολογιςτών του
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και υπό τθν αιγίδα του Διμου Εορδαίασ
διοργανϊνουν Μακθτικό Διαγωνιςμό με κζμα «Προγραμματιςμόσ ςτο ςπίτι Programming@home».
Ο διαγωνιςμόσ υλοποιείται ςτο πλαίςιο κάλυψθσ των αναγκϊν για τθν εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθν πλθροφορικι και για τθν δθμιουργικι
απαςχόλθςθ ςτο ςπίτι. Ο διαγωνιςμόσ παρζχει ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ των
δεξιοτιτων προγραμματιςμοφ ζξυπνων ςυςκευών ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ
να εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια και ςτθν
ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ και αλγορικμικισ ςκζψθσ, μζςω τθσ βιωματικισ
μάκθςθσ (learning by doing) και του προγραμματιςμοφ εξ αποςτάςεωσ.
το διαγωνιςμό καλοφνται να ςυμμετάςχουν προαιρετικά οι μακιτριεσ και οι
μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των ςχολικϊν μονάδων Διμων
Εορδαίασ και Βοΐου. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται πρότερθ
γνϊςθ προγραμματιςμοφ. Κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί
γνωριμία και εξοικείωςθ με τεχνολογίεσ αιχμισ και εκπαιδευτικισ καινοτομίασ (ΙοΣ,
Linux, Lego Mindstorms EV3, Raspberry, ev3dev, Micropython) μζςω
υποςτθρικτικϊν δραςτθριοτιτων.
Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ ςτιριξθ του
εγχειριματοσ εφόςον το επικυμοφν.
Θ ςυνολικι διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι πζντε (5) εβδομάδεσ και θ υλοποίθςθ
του κα γίνει ςε τρεισ (3) φάςεισ:

1. Προετοιμαςία: Ενθμζρωςθ, ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, εγγραφζσ και Διλωςθ
ςυναίνεςθσ κθδεμόνα για τουσ ανιλικουσ μακθτζσ/τριεσ – Σε. 6/5/2020 –
Κυ. 17/5/2020
2. Προκριματικι: Δε. 18/5/2020 – Κυ. 31/5/2020
3. Σελικι: Δε.01/6/2020 – Κυ.07/6/2020

Ζκδοςθ των αποτελεςμάτων: Δε. 08/6/2020 – Πα. 12/06/2020.
ε όλουσ, όςουσ λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, κα δοκεί βεβαίωςθ ςυμμετοχισ,
ενϊ ςτουσ διακρικζντεσ κα απονεμθκοφν ζπαινοι διάκριςθσ και βραβεία από
πικανζσ χορθγίεσ.

θμαντικι επιςιμανςθ:
- Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό απαιτείται θ ζγγραφθ διλωςθ ςυναίνεςθσ
του κθδεμόνα του μακθτι/τριασ και λογαριαςμόσ ςτο Πανελλινιο χολικό
Δίκτυο.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το διαγωνιςμό και τθν εγγραφι ςε αυτόν
επιςκεφκείτε το Ιςτολόγιο του Πόλου Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ, Σεχνολογίασ,
Πλθροφορίασ
και
Επικοινωνιϊν
(ΠΕΚΣΠΕ)
Πτολεμαΐδασ
https://blogs.sch.gr/pektpeptol.
Για επικοινωνία ςχετικά με το διαγωνιςμό:
Πόλοσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ ΣΠΕ Πτολεμαΐδασ
Βαςιλειάδου Πολυξζνθ ΠΕ86
Ηαραφίδθσ Χαράλαμποσ ΠΕ86
pektpeptol@gmail.com
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