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Αριθμ. Πρωτ.: 6479
ΠΡΟΣ:

1. Όλες τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας
2. Τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής

Μακεδονίας

Δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.

3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Κ.
Μακεδονίας
4. ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΠΔΕ Θεσσαλίας
ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Ταχ. Δ/νση:
ΤΚ – Πόλη:
Πληροφορίες:

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65
57001, Θεσσαλονίκη
Ηλιάδης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ιστοσελίδα:

2310 474842
2310 474328
http://www.kmaked.gr

ΚΟΙΝ.:

Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ , Σωματείο Φίλοι Κ.Δ.Ε.Μ.Τ.

ΘΕΜΑ: 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου τόσο στην Κεντρική Σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου
όσο και στις θεματικές ενότητες.
Εκτός από τις εργασίες (δεκάλεπτες σε διάρκεια) που θα παρουσιαστούν στο Συνεδριακό Κέντρο Ν.
Οικονόμου του ΝΟΗΣΙΣ, θα υπάρχει και ένας αριθμός εργασιών σε μορφή e-posters. Το e-Poster είναι η
παρουσίαση μιας εργασίας με τη βοήθεια ενός laptop και ενός προβολικού μηχανήματος (της αντίστοιχης
σχολικής μονάδας), σε ειδικά διαμορφωμένο stand – με τραπέζι και οθόνη προβολής του ΝΟΗΣΙΣ, που θα
βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Για τα e-Posters θα υπάρξει μέριμνα ώστε να προβληθούν και μέσω του
προγράμματος e-poster Show, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του ΝΟΗΣΙΣ.
Σε ξεχωριστό χώρο θα παρουσιαστούν και δύο θεματικές εκθέσεις, η GameLand και η RoboLand, που θα
δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα. H GameLand είναι μια ειδική θεματική, με λογισμικά παιχνιδιών
κατασκευασμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι μας καλούν να τα «δοκιμάσουμε» .
Η GameLand θα βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΝΟΗΣΙΣ.
Η RoboLand περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες μαθητών και μαθητριών στον τομέα της ρομποτικής και
των αυτοματισμών. Οι μαθητές /μαθήτριες επιδεικνύουν τις ρομποτικές κατασκευές τους και συμβάλλουν
στην εξοικείωση του κοινού με την ρομποτική. Η Roboland θα βρίσκεται στο ισόγειο του ΝΟΗΣΙΣ.
Οι παρουσιάσεις στο e-Poster-Show και στην Παιχνιδοχώρα θα καλυφθούν από το 2ο και 3ο τηλεοπτικό
web κανάλι του συνεδρίου.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες για να την μετακίνηση των μαθητών, πάντα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης καλούνται να κατεβάσουν την Υπεύθυνη Δήλωση από το site
του συνεδρίου και να την δώσουν στους συμμετέχοντες μαθητές. Όλες τις υπογεγραμμένες δηλώσεις από
Website: http://kmaked.pde.sch.gr

κηδεμόνα οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να τις παραδώσουν στη γραμματεία του συνεδρίου, την ημέρα που
θα προσέλθουν στο ΝΟΗΣΙΣ.
Σε επόμενο email θα δοθούν οδηγίες ώστε να στείλουν οι εργασίες του συνεδριακού κέντρου μέσω
webtranfer . Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η Παρασκευή 5 Απριλίου, ώστε να ελεγχθούν
και να προετοιμαστεί κατάλληλα ο υπολογιστής παρουσιάσεων στο συνεδριακό κέντρο.
Όλη η διοργάνωση του Συνεδρίου θα καλυφθεί ζωντανά στο διαδίκτυο με 4 κανάλια, κάνοντας χρήση της
πλατφόρμας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και της Περιφέρειας μέσα στο site του συνεδρίου.
Φέτος τo Live Radio του Συνεδρίου θα στελεχωθεί από την ραδιοφωνική ομάδα του ΓΕΛ Αγιου Νικολάου
Χαλκιδικης. Μέσα στο τετραήμερο θα πραγματοποιηθεί ένας μαραθώνιος συνεντεύξεων εισηγητών
μαθητών και εκπαιδευτικών ώστε να ματεδώσουν το παλμό της διοργάνωσης.
Χορηγός Επικοινωνίας του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής θα είναι η ΕΡΤ3 και θα υπάρχει η
υποστήριξη από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν με email σημαντικές οδηγίες προς τους μαθητές εισηγητές αλλά
και τους εκπαιδευτικούς. Και αυτή τη χρονιά, το συνέδριο θα πλαισιωθεί από ενδιαφέρουσες
διαλέξεις και workshops προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για εκείνη τη περίοδο, ώστε οι επισκέπτες να
γεμίσουν δημιουργικά το χρόνο τους στο ΝΟΗΣΙΣ. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα αποσταλεί και το
πρόγραμμα των διαλέξεων - workshops, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ατομικά είτε με την
ομάδα μαθητών τους να δηλώσουν ηλεκτρονικά.
Πλησιάζοντας προς την διεξαγωγή του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής αισθανόμαστε για
ακόμα μια χρονιά ιδιαίτερη χαρά, για τον παλμό και την δυναμική της μαθητικής αυτής διοργάνωσης.
Επιπρόσθετα νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετέχουν και υποστηρίζουν το
σύνολο της διοργάνωσης:


Πρώτα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την «ψυχή» του Συνεδρίου. Το πλήθος
τους ξεπέρασε τους 2.500 μαθητές και μαθήτριες απ’ όλη την Κεντρική Μακεδονία, καθοδηγούμενοι
από 340 δασκάλους, καθηγητές, προερχόμενοι από 128 σχολικές μονάδες.



Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου του κλάδου Πληροφορικής αλλά και όσους Συντονιστές θα
εμπλακούν με τις εργασίες του συνεδρίου στο τριήμερο 16-19 Απριλίου. Η βοήθεια τους είναι
πάντα ανεκτίμητη.



Το ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο Φίλοι του Κ.Δ.Ε.Μ.Τ, για την σημαντική τους συνεισφορά στην
πραγματοποίηση της διοργάνωσης. Χωρίς αυτούς, το συνέδριο θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί
και δε θα είχε την αίγλη και την αποδοχή στο μαθητικό κοινό.
Επισυνάπτουμε:
1) Πρoγράμματα Κεντρικής Σκηνής – Θεματικών E-posters – GameLand – RoboLand
2) Καταστάσεις με λίστα Εργασιών ταξινομημένες ανά Διεύθυνση
3) Αφίσα του Συνεδρίου
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης
Γεωλόγος - Θεολόγος
Website: http://kmaked.pde.sch.gr

