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Γξ ΒΑΙΛΔΙΟ ΩΣ. ΜΠΔΛΔΙΩΣΗ
ΥΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔ ΚΛΑΓΟΤ ΠΔ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ: Γ/ΝΗ ΓΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ

e-mail:
sym19-aath@attik.pde.sch.gr , vbelesiotis@sch.gr
Γηθη ηόπνο: http://www.belesiotis.gr

Αζήλα, 20 - 1 - 2014
Αξηζ. Πξση. : 63
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: εκηλάξηα επηκόξθωζεο Πιεξνθνξηθώλ εθηόο ωξαξίνπ. Πξόζθιεζε δήιωζεο ζπκκεηνρήο
αο ελεκεξώλσ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πξναηξεηηθά θαη εθηόο σξαξίνπ
δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή. Λεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη.
Παξαθαιείζηε λα ελεκεξώλεζηε θαη από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ www.belesiotis.gr
(…Γεπηεξνβάζκηα… Αλαθνηλώζεηο ) γηα ηπρόλ πιεξνθνξίεο ή έθηαθηα ζπκβάληα.
Σέινο, ζαο ελεκεξώλσ όηη πξνγξακκαηίδνληαη άκεζα ηόζν παξόκνηα ζεκηλάξηα όζν θαη θύθινο Γεηγκαηηθώλ
Γηδαζθαιηώλ-παξαθνινύζεζεο δηδαζθαιίαο, όπνπ εηδηθά γηα ηα ΓΔΛ ζα ζπδεηεζνύλ θαη ζέκαηα
αμηνιόγεζεο καζεηώλ ζηηο εμεηάζεηο Μαΐνπ-Ινπλίνπ ζην κάζεκα Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ Α΄ ηάμεο.

Με εθηίκεζε
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο

Γξ Βαζίιεηνο ση. Μπειεζηώηεο
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙOY
Ηκεξνκελία

Αληηθείκελν
Υώξνο
Ώξεο
4ν ΔΠΑΛ
19/20. Πεξηβάιινληα ειεύζεξνπ
19: TE, 29/1/2014
Αζήλαο
ινγηζκηθνύ ζην Λ Ubuntu. Γηδαθηηθή
15.00-19.00
20: ΠΔ 6/2/2014 (επαλάιεςε)
Δξγαζηήξην
αμηνπνίεζε
Γήιωζε ζπκκεηνρήο: Απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://doodle.com/v7b8h3n8dq5dnnit κε έλαξμε δειώζεσλ
ηελ Παξαζθεπή, 24/1/2014 ώξα 16.00 θαη κε ηνπο πξώηνπο 50 λα γίλνληαη άκεζα δεθηνί, νη πξώηνη 25 ηελ
29/1/2014 θαη νη επόκελνη 25 6/2/2014 θαη ρσξίο άιιε επηβεβαίσζε. Η απόζπξζε δήισζεο γίλεηαη κε έγθαηξε
ελεκέξσζε ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ.
Καηά ηε δήιωζε ζα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: α) Δλεξγνπνηείηε νπσζδήπνηε κία εθ ησλ επηινγώλ, άιισο
δελ γίλεηαη θξάηεζε, β) Καηαρσξείηε ζηνπο δηαζέζηκνπο ραξαθηήξεο από ην ζύζηεκα: Όλνκα, Δπώλπκν,
ρνιείν, email (πεδνθεθαιαία, εθηόο ηνπ email, θαη κε δηαρσξηζηηθό ην θόκκα. Πξδ. Βαζίιεηνο,Μπειεζηώηεο,1ν
ΔΠΑΛ Ηιηνύπνιεο,vbelesiotis@sch.gr). Καιό είλαη λα έρεηε ήδε γξάςεη ηα ζηνηρεία ζαο θαη λα εξγαζηείηε
κέζσ επηθόιιεζεο, ώζηε λα κελ έρεηε απώιεηα ρξόλνπ, ειιηπή ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία.
Σν ζύζηεκα δελ εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, ελώ ζαο εκθαλίδεη ηνλ α/α ζαο γηα λα
αληηιεθζείηε-επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. Η ιίζηα κε ηα ζηνηρεία ζα βξίζθεηαη, κεηά ην θιείζηκν ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζην www.belesiotis.gr … Γεπηεξνβάζκηα … Αλαθνηλώζεηο, θαζώο θαη ζην Γηαδηθηπαθό
ηόπν plinet-aath.sch.gr ζε αξρείν θαη κε θιεηδί ………………….( ζην έγγξαθν ζηα ζρνιεία )
** Σν θιεηδί απηό ηζρύεη θαη γηα ηα άιια ζεκηλάξηα, όπσο θαη γηα ην αξρείν όζσλ δήισζαλ ζην AppInventor
Οξγάλωζε: ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο θαη
ν Yπεύζπλνο ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γξ. Ισάλλεο Απνζηνιάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ/ληή ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ
Αζήλαο Ισάλλε Πξίληεδε, ηνλ Πιεξνθνξηθό ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ Δκκαλνπήι Αλαηνιησηάθε.
Υώξνο: 4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο: Σζίιεξ θαη Ρσο 1, Παηήζηα (4 ηεηξάγσλα λόηηα ηνπ ζηαζκνύ Ηιεθηξηθνύ
«Άλσ Παηήζηα», όπσο επίζεο θαη BA ηνπ ζηαζκνύ «Αγ. Διεπζέξηνο». Η νδόο Σζίιεξ είλαη ε 1ε
παξάιιεινο ηεο Παηεζίσλ).
Δξγαζηεξηαθή ζπλεδξία κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην ρνιηθό
ύκβνπιν.
Γηαζεζηκόηεηα: =< 25 άηνκα (αλά ζεκηλάξην), ιόγσ εξγαζηεξηαθήο ζπλεδξίαο
Γηδάζθνληεο – Αληηθείκελα
1. Βαζίιεο Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο: Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιόλησλ. Πξνηάζεηο
έληαμήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε
2. Δπάγγεινο Γήκνο, Ιωάλλεο Παπαϊωάλλνπ, Βαζίιεηνο Φιώξνο,: Σερληθνί Τπεύζπλνη
ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Α΄ Αζήλαο
 Δγθαηάζηαζε εθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ από ην απνζεηήξην θαη ελεκέξσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο.
 Δπίδεημε ελζσκαησκέλσλ βνεζεηηθώλ εθαξκνγώλ ηύπνπ Libre Office, email, ζπκπίεζε αξρείσλ κε
xarchive, αλάγλσζε αξρείσλ κε pdf.
 Δγθαηάζηαζε Wine παξακεηξνπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε αληίζηνηρσλ ινγηζκηθώλ πνπ δνπιεύνπλε
ζε πεξηβάιινλ Windows όπσο scratch θαη microwords pro.
 Δγθαηάζηαζε θαη επίδεημε ινγηζκηθώλ επεμεξγαζίαο (ήρνπ audacity , εηθόλαο gimp, sharpshot,
video devede, avidemux ).
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