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Βαζκόο Πξση. :
ΠΡΟ:
Γ/λζε ΓΔ Α΄ Αζήλαο (γηα ηνπο
Πιεξνθνξηθνύο ΟΛΩΝ ησλ ζρνιείσλ –
Γπκλ-ΓΔΛ-ΔΠΑΛ θαη απηνύο ζηε
δηάζεζε ΠΤΓΔ)
ΚΟΙΝ.:
 Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο (Tκήκα
Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδ/θήο
θαζνδήγεζεο Γ.Δ.)
 ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ

ΘΔΜΑ: εμινάπια σ επιμόπθωζηρ Πληποθοπικών εκηόρ ωπαπίος. Ππόζκληζη δήλωζηρ ζςμμεηοσήρ
αο ελεκεξώλσ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθoύ ζεκηλαξίνπ, πξναηξεηηθά θαη εθηόο σξαξίνπ
δηδαζθαιίαο, ζην νπνίν κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή. Λεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη.
Παπακαλείζηε να ενημεπώνεζηε και από ηο δικηςακό ηόπο ηος σολικού ςμβούλος www.belesiotis.gr
(…Γεςηεποβάθμια… Ανακοινώζειρ ) για ηςσόν πληποθοπίερ ή έκηακηα ζςμβάνηα.
Σέινο, ζαο ελεκεξώλσ όηη πξνγξακκαηίδνληαη άκεζα ηόζν παξόκνηα ζεκηλάξηα όζν θαη θύθινο Γεηγκαηηθώλ
Γηδαζθαιηώλ-παξαθνινύζεζε δηδαζθαιίαο.

Με εθηίκεζε
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο

Γξ Βαζίιεηνο ση. Μπειεζηώηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ηοισεία ζεμιναπίος)
Ανηικείμενο
Ημεπομηνία
Υώπορ
Γιδακηική αξιοποίηζη Γιαδικηςακών
ΠΔ, 23/1/2014
4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο
πεπιβαλλόνηων. Πεπιβάλλον App Inventor και
Δξγαζηήξην
ανάπηςξη εθαπμογών για ζςζκεςέρ Android

Ωπερ
15.00-19.00

* Το App Inventor είναι ένα περιβάλλον -Διαδικησακή σπερεζία- ανοικηού κώδικα ποσ βαζίδεηαι ζε ζύννεθο
(cloud based tool) ηοσ Massachusetts Institute of Technology (MIT ), για ηε δεμιοσργία εθαρμογών λογιζμικού
μέζω web browser για λειηοσργικό ζύζηεμα (OS) Android. Έτει μεγάλε τρήζε ζηεν εκπαίδεσζε και
τρεζιμοποιεί ένα γραθικό περιβάλλον πλακιδίων -παρόμοια με ηο Scratch και ηε StarLogo TNG- ποσ
επιηρέπει ζηο τρήζηε να δεμιοσργεί εύκολα εθαρμογές ποσ μπορεί να εκηελούνηαι ζε Android ζσζκεσές.
Γήλωζη ζςμμεηοσήρ: Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://www.doodle.com/43qtzbsv8m2tq2pr κε έλαξμε
δειώζεσλ ηελ Πέμπηη, 16/1/2014 ώπα 22.00 θαη κε ηνπο πξώηνπο 25 λα γίλνληαη άκεζα δεθηνί γηα ηελ
23/1/2014 ρσξίο άιιε επηβεβαίσζε. Μεηά ηνπο πξώηνπο 25 γηα ηελ 23/1/2014, ην ζύζηεκα επηηξέπεη λα
δειώζεηε κόλν σο επηιαρόληεο ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο, είηε γηα ηελ πεξίπησζε απόζπξζεο θάπνηνπ είηε γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ γίλεη δπλαηή επαλάιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ, νπόηε θαη ζα εηδνπνηεζείηε ζρεηηθά ζηα ζρνιεία ζαο.
Η απόζπξζε γίλεηαη κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ.
Καηά ηε δήισζε ζα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: α) Δλεξγνπνηείηε νπσζδήπνηε κία εθ ησλ επηινγώλ, άιισο
δελ γίλεηαη θξάηεζε, β) Καηαρσξείηε: Όλνκα, Δπώλπκν, ρνιείν, email (πεδνθεθαιαία, εθηόο ηνπ email, θαη
κε δηαρσξηζηηθό ην θόκκα θαη ρσξίο θελά.
Πξδ. Βαζίιεηνο,Μπειεζηώηεο,1ν ΔΠΑΛ Ηιηνύπνιεο,vbelesiotis@sch.gr). Σν ζύζηεκα δελ εκθαλίδεη ηα
ζηνηρεία ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, ελώ ζαο εκθαλίδεη ηνλ α/α ζαο γηα λα αληηιεθζείηε-επηβεβαηώζεηε ηε
ζπκκεηνρή ζαο.
Οπγάνωζη: ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο Γξ Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ/ληή ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ Αζήλαο Ισάλλε Πξίληεδε, ηνλ Πιεξνθνξηθό ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ
Δκκαλνπήι Αλαηνιησηάθε.
Υώπορ: 4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο: Σζίιεξ θαη Ρσο 1, Παηήζηα (λόηηα ηνπ ζηαζκνύ Ηιεθηξηθνύ «Άλσ Παηήζηα»,
όπσο επίζεο θαη BA ηνπ ζηαζκνύ «Αγ. Διεπζέξηνο». Η νδόο Σζίιεξ είλαη ε 1ε παξάιιεινο ηεο Παηεζίσλ).
Δπγαζηηπιακή ζπλεδξία κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην ρνιηθό
ύκβνπιν.
Γιαθεζιμόηηηα: =< 25 άηνκα, ιόγσ εξγαζηεξηαθήο ζπλεδξίαο.
Γιδάζκονηερ – Ανηικείμενα
Βαζίλειορ Μπελεζιώηηρ, ρνιηθόο ύκβνπινο
 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε Γηαδηθηπαθώλ Πεξηβαιιόλησλ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη εηδηθά ηνπ Αpp
Inventor. Γηδαθηηθή θαη θηλεηέο ζπζθεπέο.
Ιωάννηρ Ιωαννίδηρ (1ν ΔΠΑΛ Τκεηηνύ) - Γεώπγιορ Φπαγκάκηρ (1ν ΔΠΑΛ Αζήλαο).
 Πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο App Inventor. Δθαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή
ηεο Πιεξνθνξηθήο. Παξαδείγκαηα.
 Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Γεκηνπξγία εθαξκνγήο (ζπλδπαζκόο web development θαη smart phones-Android OS) .
 Πξνηάζεηο πεγώλ πιεξνθόξεζεο θαη ηνκέσλ πεξαηηέξσ ελαζρόιεζεο.
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