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Αζήλα, 16 - 12 - 2012
Αξηζ. Πξωη. : 906
Βαζκόο Πξωη. :
ΠΡΟ:
Γ/λζε ΓΔ Α΄ Αζήλαο (γηα ηνπο
Πιεξνθνξηθνύο ΟΛΩΝ ηωλ ζρνιείωλ –
Γπκλ-ΓΔΛ-ΔΠΑΛ θαη απηνύο ζηε
δηάζεζε ΠΤΓΔ)
ΚΟΙΝ.:
 ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ
 Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο
(Tκήκα Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδ/θήο
θαζνδήγεζεο Γ.Δ.)

ΘΔΜΑ: Πραγμαηοποίηζη δύο ζεμιναρίων επιμόρθωζης Πληροθορικών, εκηός ωραρίοσ, για ηα
περιβάλλονηα: α) Joomla και β) iTALC. Πρόζκληζη δήλωζης ζσμμεηοτής.
αο ελεκεξώλω ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δύν επηκνξθωηηθώλ ζεκηλαξίωλ, πξναηξεηηθά θαη εθηόο
ωξαξίνπ, ζηα νπνία κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή.
1) εκηλάξην γηα ην CMS, Joomla.
2) εκηλάξην γηα ην πεξηβάιινλ αλνηθηνύ θώδηθα iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers),
πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα πξνβάιιεη θαη λα ειέγρεη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ ηνπ
εξγαζηεξίνπ κε κηα πνηθηιία ηξόπωλ, εληζρύνληαο έηζη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
ηα εξγαζηεξηαθά ζεκηλάξηα ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έηζη ζα γίλεη ζρεηηθή επηινγή πνπ
βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά παξακέηξωλ, όπωο είλαη: ε ρξνληθή πξνηεξαηόηεηα δήιωζεο, ν α/α πξνηίκεζεο θαζώο θαη
ε ζπλέπεηα δήιωζεο θαη παξνπζίαο ζε πξνεγνύκελα ζεκηλάξηα. ε όζνπο παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξην ζα δνζεί
ζρεηηθή βεβαίωζε από ην ρνιηθό ύκβνπιν.
Η δήλωζη πξέπεη λα γίλεη ζηα emails: vbelesiotis@sch.gr ΚΑΙ apost@sch.gr κε Θέμα: i, ΔΠΩΝΤΜΟ,
ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ, ΥΟΛΔΊΟ (ζηνηρεία απαξαίηεηα θαη γηα ηε βεβαίωζε). Σα αποηελέζμαηα ζα
αλαθνηλωζνύλ ΜΟΝΟ ζηελ ηζηνζειίδα www.belesiotis.gr (Γ/ζκηα, Αλαθνηλώζεηο) ζε αξρείν κε θιεηδί:
sxs_seminars θαη απηό ζα γίλεη άκεζα κεηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόληωλ ζηα 2 ηκήκαηα, νπόηε
θαη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε θαηάζεζε δειώζεωλ εθ κέξνπο ζαο.
Δπίζεο, ζαο ελεκεξώλω όηη ηειείωζε επηηπρώο ν θύθινο κε ηηο επηά (7) ζπγθεληξώζεηο θαζνδήγεζεο θαη
πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, εληόο ωξαξίνπ θαη κεηά ηε ζρεηηθή άδεηα. Σξεηο (3) γηα ηα Γπκλάζηα,
(3) γηα ηα ΓΔΛ θαη κία γηα ηα ΔΠΑΛ ζηελ πεξίνδν Οθηωβξίνπ - Ννεκβξίνπ. ε όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο
πξνζεθιήζεζαλ θαη ζπκκεηείραλ ν ππεύζπλνο θαη κέιε ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔΣ ηεο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο.
ηα ζέκαηα πνπ αλαιύζεθαλ πεξηέρνληαλ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Νέν Γπκλάζην, ηα Πεηξακαηηθά, ηελ
εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ηελ ΔΘΓ, ζέκαηα θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, εξγαζηεξίωλ θαη εμνπιηζκνύ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΘΔΜΑ
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Joomla
iTALK

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΩΡΟ

ΩΡΔ

5/12/2012, Σεηάξηε

4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο – Δξγαζηήξην

15.00-19.00, 5 ώξεο

12/12/2012, Σεηάξηε

4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο – Δξγαζηήξην

15.00-19.00, 5 ώξεο

Υώρος: 4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο: Σζίιεξ θαη Ρωο 1, Παηήζηα (4 ηεηξάγωλα λόηηα ηνπ ζηαζκνύ Ηιεθηξηθνύ «Άλω Παηήζηα»,
όπωο επίζεο θαη BA ηνπ ζηαζκνύ «Αγ. Διεπζέξηνο». Η νδόο Σζίιεξ είλαη ε 1ε παξάιιεινο ηεο Παηεζίωλ).
Δργαζηηριακές ζπλεδξίεο κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίωζε 5 ωξώλ από ην ρνιηθό ύκβνπιν.
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1: Joomla
Οργάνωζη: ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο (Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο), ν ππεύζπλνο
ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. (Ιωάλλεο Απνζηνιάθεο) θαη νη ηερληθόο ππεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ Παλαγηώηεο Σδίηδηξαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ/ληή ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ Αζήλαο Ιωάλλε Πξίληεδε θαη ηνλ Πιεξνθνξηθό Δκκαλνπήι Αλαηνιηωηάθε.
Ανηικείμενα: α) Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ ζε ηνπηθό επίπεδν θαη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο (Web Server, DataBase,
Joomla, β) Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ γ) Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ ζην ΠΓ (εξγαζηεξηαθή επίδεημε).
Γιαθεζιμόηηηα: < 30 άηνκα, ιόγω εξγαζηεξηαθήο ζπλεδξίαο.
Γιδάζκονηες:
 Δκκαλνπήι Αλαηνιηωηάθεο.
 Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο.
 Παλαγηώηεο Σδίηδηξαο.
2. iTALK (Intelligent Teaching And Learning with Computers)
Οργάνωζη: ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο (Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο), ν ππεύζπλνο
ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. (Ιωάλλεο Απνζηνιάθεο) θαη νη ηερληθνί ππεύζπλνη ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ Βαζίιεηνο Φιώξνο, Σαμηάξρεο
Ληάζθαο θαη Ιωάλλεο Παπαϊωάλλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ/ληή ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ Αζήλαο Ιωάλλε Πξίληεδε θαη ηελ
Πιεξνθνξηθό Αηθαηεξίλε Γξηκπιή.
Ανηικείμενα: Η θηινζνθία θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο iTALC. Δγθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηνλ Δμππεξεηεηή θαη ζε ζηαζκνύο εξγαζίαο. Δξγαζία ζην όιν πεξηβάιινλ θαη πξνζνκνίωζε ηάμεο.
Γιαθεζιμόηηηα: < 30 άηνκα, ιόγω εξγαζηεξηαθήο ζπλεδξίαο.
Γιδάζκονηες:
 Σαμηάξρεο Ληάζθαο.
 Ιωάλλεο Παπαϊωάλλνπ.
 Βαζίιεηνο Φιώξνο.

Με εθηίκεζε
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο

Γξ Βαζίιεηνο ωη. Μπειεζηώηεο
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