
 
 

Σεπτέμβριος 2016 
Προς τους Γονείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων μας 

 
Αγαπητοί γονείς,  

   Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά. Ως υπεύθυνη 
για το μάθημα της πληροφορικής έκρινα σκόπιμο να σας ενημερώσω για τον ετήσιο προγραμματισμό και τους 
επιδιωκόμενους στόχους μας. 
  Σκοπός μας στην Προσχολική εκπαίδευση είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αντίληψη των 
βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του. 
  Στο σχολείο μας οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους έναν υπολογιστή ανά τμήμα. Κάθε μαθητής 
απασχολείται στον υπολογιστή, ατομικά ή σε ομάδες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η διδασκαλία ξεκινά την 1η 
Οκτωβρίου. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα δεν απαιτείται η αγορά υλικών, λογισμικού ή άλλου 
εξοπλισμού. 

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι οι μαθητές μας να εξοικειωθούν με απλές βασικές 
λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του. Επιδίωξή μας είναι να 
δημιουργήσουμε τα θεμέλια για την περαιτέρω γνώση και εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθειά μας να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον 
υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού και να «παίζουν» με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τον 
υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Επίσης τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και 
ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με κατάλληλα 
για την ηλικία τους εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστότοπους στο Διαδίκτυο, αλλά και να έρθουν σε μια πρώτη 
επαφή με τη χρήση του πληκτρολογίου και εργαλείων ζωγραφικής. 

Επίσης οι μαθητές μας γνωρίζουν τον κόσμο του προγραμματισμού και της ρομποτικής μέσα από 
κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και εξοπλισμό.  

Η ενεργή συμμετοχή σε ευχάριστες και κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών δραστηριότητες αποτελεί 
για εμάς την βασική αρχή του σχεδιασμού της διδασκαλίας μας. 

  Με εκτίμηση, 
Τμήμα Πληροφορικής  

των εκπαιδευτηρίων μας 


