ΠΡΟΣΑΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ WORKSHOPS ΑΡΙΣΕΙΑ
_______________________________________
Ζργο: "e-Ερμοφπολη - Η ζξυπνη Ερμοφπολη"
Θζμα: Δθμιουργία Ομάδων Αριςτείασ και Διοργάνωςθ

Εργαςτθρίων Αριςτείασ
_______________________________________

Υψοσ χορηγίασ: 9400€ (πλζον ΦΠΑ)
υμμετζχοντεσ ςτο ζργο και ςτισ δράςεισ του:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ (e-HELLAS)
ΑΜΚΕ
Οργανιςμόσ για τθν Κοινωνία τθσ
Πλθροφορίασ
Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ εμιναρίων
ΑΦΜ 099568143, ΔΟΤ φρου
Περικλζουσ 12, Ερμοφπολθ, φροσ,
84100
τθλ. 2281085557/6947766759
http://www.e-hellas.org

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ (ΚΟΙΝΕΠ)
"ΑΛΤΚΩΝ ΦΩ"
ΣΕΡΜΑ ΑΛΤΚΗ - ΑΙΓΙΟ
ΑΦΜ 997935836
ΑΡ.Μ. Δ00848
ΔΟΤ ΑΙΓΙΟΤ

Δ. Μποφγασ - Ν. Μοςχοφτη - Κ. Βαλςαμάκησ Ο.Ε. (e-WAY.gr )
Μάρτεν Νόρδενςτρομ 4, 84100,
Ερμοφπολθ, φροσ
ΑΦΜ 800389479
Γ.Ε.ΜΗ. 119739538000
ΔΟΤ φρου
http://www.e-way.gr

Τπεφθυνοσ Ζργου: Γεϊργιοσ Νοφτςοσ (DDS), MSc, MSc (Ψθφιακι Ελλάσ e-HELLAS)
Αντιπρόςωποσ Ζργου: ΑΛΤΚΩΝ ΦΩ ΚοινΕπ

Περίληψη
Αγαπθτζσ κυρίεσ και αγαπθτοί κφριοι του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου φρου - Ερμοφπολθσ,
Η εποχι τθσ επανάλθψθσ για τουσ μακθτζσ τθσ Γ' Λυκείου ζφταςε. Ονομάηομαι Γεϊργιοσ Νοφτςοσ και
εκπροςωπϊ ζνα ςυνεργατικό ςχιμα (cluster) οργανιςμϊν και επιχειριςεων που εργάηεται πάνω ςτθν εξζλιξθ τθσ
Ερμοφπολθσ ςε μία "Ζξυπνθ Πόλθ". Παράλλθλα, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μασ με δίκτυα ζξυπνων πόλεων που τισ
διαχειρίηονται άλλεσ δθμοτικζσ αρχζσ, επικυμοφμε το ζργο που ςασ παρουςιάηουμε να αποκτιςει πανελλαδικι
εμβζλεια δθλαδι να γίνουν αντίςτοιχεσ δράςεισ και ςε άλλουσ Διμουσ τθσ Ελλάδοσ. Αντίςτοιχεσ λοιπόν, επιςτολζσ
κα λάβουν ςτο άμεςο μζλλον και άλλεσ Δθμοτικζσ Αρχζσ που δραςτθριοποιοφνται και τολμοφν να καινοτομοφν ςτο
τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ ζξυπνθσ οργάνωςθσ των πόλεων τουσ.
Σο Cluster μασ, δθμιοφργθςε και ανζπτυξε τθν τεχνολογικι πλατφόρμα, το απαιτοφμενο υψθλοφ επιπζδου
περιεχόμενο (εκπαιδευτικι φλθ) και τισ κατάλλθλεσ μεκοδολογίεσ με ςκοπό τθ δημιουργία ενόσ ςυςτήματοσ, μίασ
ψηφιακήσ δομήσ, που θα μπορζςει να ςτηρίξει την διαθεματικότητα και την διεπιςτημονικότητα ςτην
Εκπαίδευςη και ςτη Δια βίου μάθηςη των πολιτϊν τησ ζξυπνησ πόλησ. Η διακεματικι και διεπιςτθμονικι
εκπαίδευςθ είναι το μοντζλο εκπαίδευςθσ που εφαρμόηουν όλεσ οι προθγμζνεσ χϊρεσ. Εκτόσ από τθν δθμιουργία,
διανομι και διαχείριςθ του διακεματικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ - που βαςίηεται ςτα υπάρχοντα ςχολικά βιβλία και
ςτο ιςχφων ςχολικό αναλυτικό πρόγραμμα - ζχουμε προβλζψει ςτο ςφςτθμά μασ τρόπουσ για τθν υποςτιριξθ των
δαςκάλων / κακθγθτϊν ςτθ διακεματικι διδαςκαλία ακόμθ και τθν οικονομικι υποςτιριξθ των ςχολείων και των
ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων θ επιβράβευςθ των μακθτϊν που προοδεφουν.
Οι Δθμοτικζσ Αρχζσ ςε όλθ τθν Ελλάδα δίνουν χορθγίεσ ςε Πολιτιςτικζσ και Ακλθτικζσ Διοργανϊςεισ ι ζχουν
κάνει μεγάλεσ επενδφςεισ ςε Πολιτιςτικζσ, Εκπαιδευτικζσ και Ακλθτικζσ Δομζσ ι Δομζσ Τγείασ. Επίςθσ, ζχουν
δθμιουργιςει τεχνολογικζσ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ π.χ. Portals, ςυςτιματα Σθλεϊατρικισ, ςυςτιματα Ηλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ κλπ. Αυτό που ηθτάμε είναι ο Διμοσ φρου-Ερμοφπολθσ να υποςτθρίξει το ζργο των "Ομάδων
Αριςτείασ" και τισ ςυναφείσ δράςεισ του ξεκινϊντασ από τθν 1θ Φεβρουαρίου 2017. Να υποςτθρίξει ζνα ζργο που
φιλοδοξεί να γίνει θ ψθφιακι εκπαιδευτικι δομι τθσ Ζξυπνθσ Ερμοφπολθσ. Η Ψθφιακι Εκπαιδευτικι Δομι που ςασ
προτείνουμε να υποςτθρίξετε είναι ςυμπλθρωματικι με κοινωνικζσ δράςεισ που αρκετοί Διμοι τολμοφν να
υλοποιιςουν ςτο τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ - αναφερόμαςτε ςτο Κοινωνικό Φροντιςτήριο και ςτα Κζντρα Δια Βίου
Μάθηςησ. κοπόσ του κοινωνικοφ φροντιςτθρίου είναι θ πρόςβαςθ των μακθτϊν που δεν ζχουν τθν οικονομικι
ευχζρεια ςε φροντιςτθριακά μακιματα. Δυςτυχϊσ ςκοπόσ δεν είναι θ ΔΩΡΕΑΝ πρόςβαςθ ΟΛΩΝ των μακθτϊν. "Οι
μακθτζσ που ζχουν χριματα ασ πλθρϊςουν" - αυτι είναι θ γενικι φιλοςοφία και μασ βρίςκει αντίκετουσ.
Σο ςφςτθμα μασ είναι απολφτωσ ςυμπλθρωματικό του Κοινωνικοφ Φροντιςτθρίου γιατί εμπλεκόμαςτε ςτθν
πρακτικι γνωςτικι άςκθςθ των μακθτϊν. Οι κακθγθτζσ παραδίδουν και μακαίνουν ςτουσ μακθτζσ τθν
εκπαιδευτικι φλθ και θ πλατφόρμα μασ υποςτθρίηει τθν πρακτικι γνωςτικι άςκθςθ των μακθτϊν, τθν
ψυχολογικι/ςωματικι τουσ προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ και τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθν αλγορικμικι
ςκζψθ και ςε μεκοδολογίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων.
Αυτό που ηθτάμε από τθ Δθμοτικι Αρχι του Διμου φρου - Ερμοφπολθσ είναι να γίνει χορθγόσ ςτο ζργο μασ,
δθλαδι να αναφζρεται ωσ χορθγόσ ςτο λογιςμικό μασ και ςτθν πλατφόρμα μασ (Ψθφιακι Διαφιμιςθ). Η χορθγία
του Διμου κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό από μακθτζσ τθσ Γ' Λυκείου με κλιρωςθ να
ςυμμετάςχουν ςτισ ομάδεσ αριςτείασ και ςτα εργαςτιρια αριςτείασ που κα διοργανϊςουμε από τθν 1θ
Φεβρουαρίου ςε οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ. κοπόσ μασ είναι μζςα από αντίςτοιχεσ χορθγίεσ
ΟΛΟΙ οι μαθητζσ χωρίσ οικονομικζσ διακρίςεισ να ςυμμετζχουν Δωρεάν. τθν αναλυτικι περιγραφι του ζργου
αναφζρονται το αντίςτοιχο κόςτοσ ςυμμετοχισ και το μοντζλο που κζλουμε να εφαρμόςουμε για τουσ μακθτζσ τθσ
φρου. Αν ο Διμοσ φρου-Ερμοφπολθσ αποφαςίςει τθ δθμιουργία Κοινωνικοφ Φροντιςτθρίου με χαρά κα ςασ
διακζςουμε τθν πλατφόρμα και το περιεχόμενό μασ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ χορθγικισ ςυνεργαςίασ μασ. Επικυμοφμε
επίςθσ να ςασ παρουςιάςουμε το ζργο και το ςφςτθμα όπου και όποτε εςείσ κελιςετε. Αναμζνουμε τθν απάντθςι
ςασ το ςυντομότερο δυνατό.
Με εκτίμθςθ,
Γεϊργιοσ Νοφτςοσ DDS, MSc, MSc

Περιγραφή
"Ομάδεσ Αριςτείασ" ςτην "e-Ερμοφπολη - Η Ζξυπνη Ερμοφπολη"
Οι ομάδεσ αριςτείασ δεν είναι ομάδεσ άριςτων μακθτϊν ι φοιτθτϊν με τθν κλαςςικι ζννοια. Είναι δομζσ μζςα από
τισ οποίεσ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ άριςτοι μακθτζσ μζςα από τθ ςυνεχι βελτίωςθ και πρόοδο. Παλαιότερα, άριςτοι ιταν
οι μακθτζσ που αποςτικιηαν τα πάντα - "τα μάκαιναν νεράκι". ιμερα, ςτθν εποχι του Διαδικτφου και τθσ Google,
άριςτοσ μακθτισ είναι αυτόσ που: α) κατανοεί τισ ζννοιεσ και τισ ςχζςεισ τουσ (διακεματικότθτα), β) μακαίνει να
εφαρμόηει και να δθμιουργεί αλγορίκμουσ λφςθσ προβλθμάτων, γ) οργανϊνει τθ γνϊςθ/φλθ, δ) μπορεί να απαντά
ςε μορφζσ ερωτιςεων διαφορετικϊν και πιο απαιτθτικϊν από τισ κλαςςικζσ ανοικτζσ ερωτιςεισ "παπαγαλίασ", ε)
εφαρμόηει αποτελεςματικοφσ τρόπουσ για να αναηθτά και να ερμθνεφει τθ γνϊςθ, ςτ) γνωρίηει τθ χριςθ των
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ζξυπνων κινθτϊν κλπ και τζλοσ η) το ςθμαντικότερο όλων είναι ότι μακαίνει από τα
ΛΑΘΗ του, ανακαλφπτει τθν μοναδικότθτα του με τα προτεριματα, τισ αδυναμίεσ, τα προβλιματα και τισ ευκαιρίεσ
που ζχει ςε όλα τα επίπεδα τθσ ηωισ και τθσ κοινωνίασ.

Καινοτομία του Ζργου: "ΜΑΘΑΙΝΩ από τα ΛΑΘΗ ΜΟΤ χωρίσ το ΑΓΧΟ τησ ΚΡΙΣΙΚΗ ή του ΒΑΘΜΟΤ"
κοπόσ του ζργου δεν είναι θ αντικατάςταςθ ι υποκατάςταςθ του κακθγθτι ενόσ μακιματοσ. κοπόσ τθσ ομάδασ
μασ είναι θ ανάλυςθ και θ οργάνωςθ τθσ ΤΛΗ του μακιματοσ. Η φλθ του μακιματοσ επιλζγεται από το Τπουργείο
και τισ δομζσ του, ανατίκεται ςε ζνα ι περιςςότερουσ ςυγγραφείσ και περιγράφεται ςε ζνα ι περιςςότερα βιβλία,
ςε ςθμειϊςεισ, εικόνεσ, ςχιματα, γραφιματα video, αρχεία ιχου κλπ. Κατά τθν ανάλυςθ τθσ φλθσ ανακαλφπτουμε
λάκθ και τα διορκϊνουμε ςε ςυνεργαςία με ειδικοφσ κακθγθτζσ. Η ανάλυςθ και θ οργάνωςθ τθσ ΤΛΗ κάκε
μακιματοσ γίνεται με τθ λογικι και τισ μεκοδολογίεσ που εφαρμόηονται ςτθν επιςτιμθ τθσ Πλθροφορικισ. Η
ομάδα μασ δεν φτιάχνει "τεςτάκια". Δθμιουργοφμε τθν τεχνολογία και το πλαίςιο ςτο οποίο θ διακεματικότθτα τθσ
γνϊςθσ δθλαδι το ςχολείο χωρίσ Υλη να γίνει πραγματικότθτα με ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΠΟ ΟΛΟΤ.
Ο μακθτισ μζςω τθσ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ μαθαίνει από τα λάθη του γιατί μπορεί άμεςα να δει αν αυτό που
επζλεξε ιταν ςωςτό ι λάκοσ. Αν ιταν ςωςτό νιϊκει πιο ςίγουροσ και αν ιταν λάκοσ μακαίνει άμεςα το ςωςτό και
μάλιςτα του αποτυπϊνεται καλφτερα ςτθ μνιμθ του. Σα τεςτ είναι τριϊν τφπων: τεςτ μελζτθσ όπου δεν υπάρχει
χρόνοσ ι βακμολογία, είναι ςυνικωσ ανά κεφάλαιο ι ανά κζμα και ο μακθτισ μπορεί να βλζπει τισ ςωςτζσ
απαντιςεισ ι να μελετά και τθν αντίςτοιχθ φλθ, τεςτ προετοιμαςίασ δθλαδι με χρόνο, βακμολογία και δυνατότθτα
να βλζπει τθ ςωςτι λφςθ και τζλοσ διαγωνιςτικά τεςτ μόνο με χρόνο και βακμολογία.

Αντικείμενο του Ζργου:
1. Χριςθ τθσ πλατφόρμασ για τθ διαχείριςθ τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ με γνωςτικζσ αςκιςεισ
TutorKit/StudentKit από τθν εταιρία e-Way (http://www.e-way.gr) με ςκοπό τθν ανάπτυξθ και δθμιουργία
βάςθσ δεδομζνων που κα περιλαμβάνει: α) διακεματικι γνωςτικι φλθ υπό μορφι κειμζνου, εικόνασ, ιχου
ι video β) ερωτιςεων διαφόρων τφπων και απαντιςεων και γ) παραμετροποιθμζνων διαγωνιςμάτων / τεςτ
δ) δεδομζνα παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου των μακθτϊν, φοιτθτϊν και επαγγελματιϊν
2. Πρακτικι γνωςτικι άςκθςθ των μακθτϊν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, φοιτθτϊν ι επαγγελματιϊν
(π.χ. ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ ι ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθσ
3. Θεματολογία: α) αρχικά καλφπτονται πλιρωσ τα εξισ αντικείμενα: Φυςικι 3θσ Λυκείου, Χθμεία 3θσ
Λυκείου και Βιολογία 3θσ Λυκείου, Μακθματικά Δθμοτικοφ 3θσ τάξθσ+ β) βαςικόσ ςκοπόσ είναι να
ςυμπεριλθφκοφν όλα τα μακιματα του ςχολείου όλων των τάξεων, υλικό για τισ βαςικζσ ξζνεσ γλϊςςεσ, τισ
βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτουσ υπολογιςτζσ και υλικό για τισ ςχολζσ επιςτθμϊν υγείασ ι άλλεσ πανεπιςτθμιακζσ
ςχολζσ γ) μζςα από νζεσ ςυνεργαςίεσ κα προςτεκοφν και άλλεσ κεματικζσ περιοχζσ με τελικό ςκοπό το
ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ και τθ ςυνολικι ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ςτην "ζξυπνη πόλη".

Σι όφελοσ ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ; Σο "ςτοίχημα" των Πανελληνίων Εξετάςεων του 2017
Η οργάνωςθ τθσ φλθσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα επιτυχίασ γιατί διευκολφνει το μακθτι να κάνει
αποτελεςματικι και αποδοτικι ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ κατά τουσ 3 τελευταίουσ μινεσ πριν από τισ Πανελλινιεσ Εξετάςεισ.

Κάκε μακθτισ τθσ 3θσ Λυκείου, ειδικά όςοι ςτοχεφουν ςε ανταγωνιςτικζσ ςχολζσ καλείται να μάκει ζνα πολφ
μεγάλο όγκο φλθσ αλλά ωσ γνωςτό μόνο με τθν επανάλθψθ και τθν πρακτικι άςκθςθ ΚΑΣΑΚΣΑ τθ γνϊςθ και νιϊκει
ΠΙΟ ΙΓΟΤΡΟ για τθν τελικι μάχθ.
Για να μιλάμε με αρικμοφσ - ςτο ςφςτθμα μασ ζχουμε 13000 όρουσ μόνο από το μάκθμα τθσ Χθμείασ τθσ Γ'
Λυκείου. Οι ςχζςεισ των όρων, θ ςφνδεςι τουσ ςε αςκιςεισ, θ εξαγωγι οριςμϊν, θ εξαγωγι νοθμάτων και
γεγονότων κλπ είναι το αντικείμενο τθσ εξειδικευμζνθσ ομάδασ πλθροφορικισ και γνϊςθσ.
Μπορεί ο μαθητήσ με ζνα κλικ να ζχει όλουσ του οριςμοφσ τησ Φυςικήσ ή τησ Χημείασ ή όλουσ τουσ τφπουσ με
επεξηγήςεισ, εικόνεσ και αςκήςεισ ή όλουσ τουσ τφπουσ που αφοροφν μία ςυγκεκριμζνη ζννοια; Μπορεί ο
μαθητήσ να οργανϊςει ΜΟΝΟ του κάτι τζτοιο. Ναι, φυςικά και μπορεί αρκεί η 3η Λυκείου να είχε διάρκεια 3
χρόνια!
ε μία ςθμαντικι μάχθ που ετοιμάηεται να δϊςει ο μακθτισ θ εξειδικευμζνθ ομάδα μασ (ψυχολόγοι και life
coachers από τθν ΚΟΙΝΕΠ Αλυκϊν Φωσ) προετοιμάηουν το μακθτι με ςυμβουλζσ καλφτερθσ απόδοςθσ, καλφτερθσ
μνιμθσ, διαχείριςθσ του άγχουσ, αςκιςεισ ςυγκζντρωςθσ ςε καταςτάςεισ κρίςθσ και άγχουσ ι ακόμθ προτείνει
βότανα, τροφζσ, ςυμπλθρϊματα που μποροφν να βοθκιςουν τθν απόδοςθ του μακθτι. κοπόσ μασ είναι ςτισ
ομάδεσ αριςτείασ οι ςυμμετζχοντεσ να λάβουν τθν γνωςτικι / πρακτικι άςκθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν
ψυχολογικι/ςυναιςκθματικι προετοιμαςία και υποςτιριξθ.
Χϊροι πρακτικήσ άςκηςησ
Η πρακτικι άςκθςθ των μελϊν των ομάδων αριςτείασ κα γίνεται ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ οργανιςμϊν
παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ. Οι ωφελοφμενοι μακθτζσ - μζλθ των ομάδων αριςτείασ - ζρχονται ςτουσ
προαναφερκζντεσ χϊρουσ και κάνουν τθν πρακτικι άςκθςθ είτε μόνοι τουσ είτε με τεχνικι επίβλεψθ. Κάκε
ωφελοφμενοσ ζχει τον κωδικό του και μπορεί ςτον ίδιο υπολογιςτι να φιλοξενθκοφν πολλοί ωφελοφμενοι.
Ζναρξη των ομάδων αριςτείασ
Η ζναρξθ των εργαςτθρίων (workshops) ομάδων αριςτείασ ςτθ φρο κα γίνει τθν 1θ Φεβρουαρίου 2017.
Περιγραφή τησ Διαδικαςίασ
1. Ο υποψιφιοσ μακθτισ εγκακιςτά το λογιςμικό Student Kit ςτον υπολογιςτι του ςτο ςπίτι του- αν δεν ζχει
υπολογιςτι θ παρουςίαςθ γίνεται ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν του οργανιςμοφ εκπαίδευςθσ
2. Για κάκε υποψιφιο δθμιουργείται ζνασ λογαριαςμόσ demo/demo για να μπορζςει να χρθςιμοποιιςει το
demo
3. Ο μακθτισ εγγράφεται ςτθν ομάδα αριςτείασ
4. Με τθν εγγραφι του ζνασ μακθτισ λαμβάνει τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ του δθλαδι ειςάγονται ςτουσ
υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου και μπορεί να χρθςιμοποιεί διαφορετικό υπολογιςτι κάκε φορά (όποιοσ
είναι διακζςιμοσ)
5. Αναλόγωσ του workshop ςτο οποίο είναι γραμμζνοσ ο μακθτισ λαμβάνει και τα αντίςτοιχα τεςτ γνωςτικϊν
αςκιςεων
6. Ο μακθτισ μπορεί να εκτελεί όςεσ φορζσ κζλει ζνα τεςτ - αρχικά απλά να μελετιςει τθν φλθ και τισ
ερωτιςεισ π.χ. βλζποντασ τισ απαντιςεισ ι μελετϊντασ τθν αντίςτοιχθ φλθ και μετά τθν προετοιμαςία
μπορεί να εκτελζςει το τεςτ - κάκε φορά θ ςειρά των ερωτιςεων και των απαντιςεων ςε αυτζσ είναι
διαφορετικι. Η ομάδα δθμιουργεί τεςτ με διάφορα κριτιρια π.χ. δυςκολία, κζμα ι κζματα, κεφάλαιο,
ςυνολικά για ζνα μάκθμα.
7. Κατά τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ πριν από τισ εξετάςεισ οργανϊνονται κάκε 10 θμζρεσ ςυνολικά τεςτ,
δθλαδι τεςτ με ερωτιςεισ από όλα τα κεφάλαια τθσ φλθσ και με αυςτθρότθτα ςτο χρόνο π.χ. κα πρζπει να
ολοκλθρϊςει ςε 3 ϊρεσ. κοπόσ του ςυνολικοφ τεςτ είναι θ εξοικείωςθ του μακθτι ςε ςυνκικεσ πίεςθσ.
Φυςικά τα αποτελζςματα του τεςτ δίδονται αμζςωσ με το τζλοσ του τεςτ και δεν περιμζνει τον κακθγθτι
να τα διορκϊςει με τον "κόκκινο ςτυλό" του.

8. Μετά τισ Πανελλινιεσ Εξετάςεισ κα ακολουκιςει θ υποςτιριξθ των μακθτϊν τθσ Β' Λυκείου που
προιχκθςαν ςτθν Γ' Λυκείου και από το καλοκαίρι ξεκινοφν τθν προετοιμαςία τουσ - ςκοπόσ είναι να
ζχουμε καλφψει τα μακιματα και των υπολοίπων κατευκφνςεων του ςχολείου.
9. Η Χορθγία του Διμου φρου-Ερμοφπολθσ κα λιξει ςτισ 31-12-2017. Μετά κα κλθκείτε να ξανααποφαςίςετε αν κα υποςτθρίξετε τισ δράςεισ του ζργου το 2018.

Μοντζλο κόςτουσ ςε περίπτωςη που οι χορηγοί μασ δεν καλφψουν τα απαιτοφμενα ζξοδα και οι μαθητζσ /
γονείσ κληθοφν να καλφψουν μόνοι τουσ το κόςτοσ

Σο κόςτοσ αφορά τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςυνεργαηόμενου Φορζα και κατά τθν
πρακτικι άςκθςθ υπάρχει ομάδα υποςτιριξθσ τόςο ςτο χϊρο όςο και εξ αποςτάςεωσ: α) Demo και εκπαίδευςη
ςτην πλατφόρμα: Δωρεάν β) Μεμονωμζνη χρήςη - Standard: Σο κόςτοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ είναι 12,5€/ϊρα γ)
Workshop 3ησ Λυκείου - Standard: 124€/μινα για τα όλα μακιματα (αναλόγωσ τθσ ςυμμετοχισ ορίηεται ωρολόγιο
πρόγραμμα) δ) Workshop 3ησ Λυκείου - Σρίτεκνων - Πολφτεκνων - Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσ: 62€/μινα ε)
Workshop 3ησ Λυκείου - Άνεργοσ Γονζασ: 31€/μινα ςτ) Workshop 3ησ Λυκείου - Άνεργοι Γονείσ: Δωρεάν η)
Ψυχοςυναιςθηματική και Φυςική Τποςτήριξη και Εκπαίδευςη των Μαθητϊν - Standard: 31€/ςυνεδρία, θ)
Ψυχοςυναιςθηματική και Φυςική Τποςτήριξη και Εκπαίδευςη των Μαθητϊν - Σρίτεκνων - Πολφτεκνων Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσ: 24,8€/ανά ςυνεδρία, κ) Ψυχοςυναιςθηματική και Φυςική Τποςτήριξη και
Εκπαίδευςη των Μαθητϊν - Άνεργοσ Γονζασ: Δωρεάν (οι τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%).
Σο ςυνολικό βαςικό ετιςιο κόςτοσ του ζργου ανζρχεται ςτισ 45000€ και κα το καλφψουμε αποκλειςτικά με
χορθγίεσ από ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ιδρφματα και δθμοτικζσ αρχζσ.
Μοντζλο Επιβράβευςησ
Σα μζλθ τθσ ομάδασ αριςτείασ που παρουςιάηουν πρόοδο λαμβάνουν ειδικζσ εκπτϊςεισ και άλλεσ επιβραβεφςεισ
αναλόγωσ τθσ προόδου.
Μοντζλο Χορηγιϊν
Η χορθγία του Διμου φρου-Ερμοφπολθσ για τθν διοργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα εργαςτιρια
"αριςτείασ" ΟΛΩΝ των μακθτϊν τθσ Γ' Λυκείου του τομζα τθσ "Θετικισ Κατεφκυνςθσ" είναι 9400€. Με αυτι τθ
χορθγία ΟΛΟΙ οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν παραπάνω ομάδα κακϊσ και θ μακθτζσ τθσ νζασ χρονιάσ κα
ςυμμετάςχουν ΔΩΡΕΑΝ ςτισ δράςεισ του 1ου κφκλου δθλαδι μζχρι τισ 31/12/2017.
Επικοινωνία
Όςοι ενδιαφζρονται για να ςυμμετάςχουν ςτισ ομάδεσ αριςτείασ μποροφν να επικοινωνιςουν με τον υπεφκυνο
του ζργου κ. Γεϊργιο Νοφτςο (Οδοντίατροσ, MSc Πλθροφορικι ςτθν Τγεία, MSc Ολιςτικά υςτιματα - Εναλλακτικι
Ιατρικι) ειδικό ςε κζματα διαχείριςθσ γνϊςθσ μζςω των υπολογιςτϊν (data mining, organizational semiotics) και
ανάπτυξθσ πολφπλοκων βάςεων μεγάλου όγκου δεδομζνων (Big Data). Σo τθλζφωνo επικοινωνίασ είναι το
6947766759 και το email: info@e-hellas.org

