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Αζήλα, 13- 2 - 2014
Αξηζ. Πξση. : 191
Βαζκόο Πξση. :
ΠΡΟ:
Γ/λζε ΓΔ Α΄ Αζήλαο. Γηα ηνπο
Πιεξνθνξηθνύο ΟΛΩΝ ησλ ζρνιείσλ (
Γπκλ-ΓΔΛ-ΔΠΑΛ/ΔΚ 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.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ

ΘΔΜΑ: εμινάπια σ επιμόπθωζηρ Πληποθοπικών εκηόρ ωπαπίος. Ππόζκληζη δήλωζηρ ζςμμεηοσήρ
«Δκπαιδεςηική Ρομποηική και ζύζηημα Arduino. Γιδακηικέρ πποηάζειρ. Δπίδειξη

καηαζκεςών»
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.

Με εθηίκεζε
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο

Γξ Βαζίιεηνο ση. Μπειεζηώηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ηοισεία ζεμιναπίος)

Δκπαιδεςηική Ρομποηική και
ζύζηημα Arduino. Γιδακηικέρ

21/2, Παπαζκεςή

πποηάζειρ. Δπίδειξη καηαζκεςών

Πειπαμαηικό
σολείο
Πανεπιζηημίος
Αθηνών

15.00-19.00
(5 διδ. ώπερ)

Γήλωζη ζςμμεηοσήρ
Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://www.doodle.com/v44ns3k5235qrhyr κε έλαξμε δειώζεσλ ηελ
Σπίηη 18/2/2014 ζηιρ 17.00 κε ηνπο πξώηνπο 24 λα γίλνληαη άκεζα δεθηνί, ελώ κεηά ην ζύζηεκα ζα θιείζεη ηηο
θαηαρσξήζεηο (νη ζηήιεο επηιαρόληεο αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηπρόλ επαλάιεςε ηνπ ζεκηλαξίνπ αξγόηεξα, κέρξη
θαη ηνλ Ηνύλην). Ζ απόζπξζε γίλεηαη κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ.
Καηά ηε δήισζε ζα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: α) Δλεξγνπνηείηε νπσζδήπνηε ηελ επηινγή, β) Καηαρσξείηε:
Όλνκα, Δπώλπκν, ρνιείν, email (πεδνθεθαιαία, εθηόο ηνπ email, θαη κε δηαρσξηζηηθό ην θόκκα θαη ρσξίο
θελά. Πξδ. Βαζίιεηνο,Μπειεζηώηεο,1ν ΔΠΑΛ Ζιηνύπνιεο,vbelesiotis@sch.gr). Καιό είλαη λα ηα έρεηε
πξνεηνηκάζεη (έσο 65 ραξ/ξεο ζπλνιηθά) θαη λα επηθνιιήζεηε πξνο απνθπγή ιαζώλ θαη εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ.
Σν ζύζηεκα δελ εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, ελώ ζαο εκθαλίδεη ηνλ α/α ζαο γηα λα
αληηιεθζείηε-επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. Σν αξρείν κε ηα νλόκαηα γηα ηελ 21/2/2014 ζα αλαξηεζεί ηελ
επνκέλε ζην www.belesiotis.gr … Γ/ζκηα … Αλαθνηλώζεηο κε θιεηδί sxs_seminars
Οπγάνωζη: ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο Γξ Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζύληξηα ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θα Διέλε Γαλίιε θαη
ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο Γξ Γεκήηξην Λνπθάην ηόζν σο δηδάζθνληα όζν θαη σο εξγαζηεξηαθή
ππνζηήξημε.
Υώπορ: Πεηξακαηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ΚΟΤΦΑ 43 & Λπθαβεηηνύ (6 ηεηξάγσλα: ΒΓ
Μεηξό ύληαγκα είηε ΒΑ Μεηξό Παλεπηζηήκην)
Δπγαζηηπιακή ζπλεδξία κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην ρνιηθό
ύκβνπιν.
Γιαθεζιμόηηηα: =< 24 άηνκα, ιόγσ εξγαζηεξηαθήο ζπλεδξίαο.
Γιδάζκονηερ – Ανηικείμενα
Βαζίλειορ Μπελεζιώηηρ, ρνιηθόο ύκβνπινο
 Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε.
Γημήηπιορ Λοςκάηορ, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΠΠΑ


Δμνηθείσζε κε ην ζύζηεκα Arduino, πξνγξακκαηηζκόο θαη ηερληθέο δηαζύλδεζεο εμαξηεκάησλ.

 Παξνπζίαζε απιώλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο ηάμεο.
Κωνζηανηίνορ Βεκπάκηρ, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 4νπ Γπκλαζίνπ Εσγξάθνπ
 Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο ηάμεο. Παξνπζίαζε ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ.
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