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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, 18-2- 2015
Αξηζ. Πξση. : 141
Βαζκόο Πξση. :
ΠΡΟ:
Όια ηα ζρνιεία ηεο Γ/λζεο ΓΔ Α΄ Αζήλαο,
γηα ηνπο Πιεξνθνξηθνύο (Γπκλ.
ΓΔΛ,ΔΠΑΛ/ΔΚ)
Γ/λζε ΠΔ Α΄ Αζήλαο, γηα ηνπο
Πιεξνθνξηθνύο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
ΚΟΙΝ.:
 Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο
Δθπ/ζεο Αηηηθήο Tκήκαηα
Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδ/θήο
θαζνδήγεζεο Γ.Δ. θαη Π.Δ.

 ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ

ΘΔΜΑ: εκηλάξηα επηκόξθωζεο Πιεξνθνξηθώλ:
α) επεμεξγαζίαο εηθόλαο κε GIMP, β) Ηιεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο
αο ελεκεξώλσ γηα ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, πξναηξεηηθά θαη εθηόο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία
κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή.

26/2/2015, ΠΔ

* Πεξηβάιινλ αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ
επεμεξγαζίαο εηθόλαο GIMP. Γηδαθηηθή
αμηνπνίεζε-Γξαζηεξηόηεηεο ηάμεο

06/03/2015,ΠΑ

** Ηιεθηξνκαγλεηηθέο Αθηηλνβνιίεο:
Γηεξεπλώληαο Μύζνπο θαη Πξαγκαηηθόηεηεο

4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο

ΠΠΠΑ

Λεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη.
Παξαθαιείζηε λα ελεκεξώλεζηε από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ www.belesiotis.gr
(…Γεπηεξνβάζκηα… Αλαθνηλώζεηο ) γηα ηπρόλ πιεξνθνξίεο ή έθηαθηα ζπκβάληα.
Με εθηίκεζε
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο

Γξ Βαζίιεηνο ση. Μπειεζηώηεο
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Αληηθείκελν

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ
(Μόλνλ γηα Πιεξνθνξηθνύο ΓΔ & ΠΔ)
Ηκεξνκελία/Ώξεο

Πεξηβάιινλ αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο
εηθόλαο GIMP. Γηδαθηηθή αμηνπνίεζεΓξαζηεξηόηεηεο ηάμεο

26/2/2015, ΠΔ
15.00-19.00

Υώξνο
4ν ΔΠΑΛ Αζήλαο
Δξγαζηήξην

Πεξηγξαθή: Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο GIMP. Αλάπηπμε εθαξκνγώλ επεμεξγαζίαο
εηθόλαο θαη δεκηνπξγίαο θίλεζεο. Γξαζηεξηόηεηεο ηάμεο, κε εμέιημε απνθιεηζηηθά ζην εξγαζηήξην.
Η επεμεξγαζία ςεθηαθήο εηθόλαο είλαη πεξηζζόηεξε εύθνιε θαη δπλαηή από πνηέ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηα
πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο είλαη πιένλ εύρξεζηα θαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε θαη επηπιένλ ε εμάπισζε
ηεο ςεθηαθήο εηθόλαο/θσηνγξαθίαο απμάλεηαη κε πνιύ κεγάιν ξπζκό. Έλα πξόγξακκα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ
επεμεξγαζίαο εηθόλαο είλαη ην GIMP. Έρεη ελζσκαηώζεη ζρεδόλ όια ηα νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξηθώλ πξνγξακκάησλ, όπσο ιεπηνκεξή επηδηόξζσζε εηθόλαο, ζρεδίαζε
ειεύζεξεο κνξθήο, αιιαγή δηαζηάζεσλ θαη ρξσκάησλ, θσηνκνληάδ, εθέ, κεηαηξνπή δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ,
δεκηνπξγία θηλνύκελσλ εηθόλσλ. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο κε ζεκαληηθόηαηε βειηίσζε. Φξεζηκνπνηείηαη επξέσο
θαη ζηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθό εξγαιείν επεμεξγαζίαο εηθόλαο θπξίσο ζε καζήκαηα πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ.
Γήιωζε ζπκκεηνρήο (απαξαίηεηε): Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://doodle.com/4r7suuweah5gmcnx
κε έλαξμε δειώζεωλ ηελ Παξαζθεπή, 20/2/2015, 15.00 θαη κε ηνπο πξώηνπο 35 λα γίλνληαη άκεζα δεθηνί
ρωξίο άιιε επηβεβαίωζε. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ απηνύ ην ζύζηεκα ζα θιείζεη απηόκαηα θαη δελ
ζα επηηξέπεη λα γίλνληαη άιιεο δειώζεηο. (Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο πξόβιεκα, κεηά ην σξάξηό ηνπο). Παξαθαιείζηε λα δειώλεηε έγθαηξα γηα λα
εηνηκάδνληαη νη βεβαηώζεηο.
Σξόπνο δήιωζεο: Θα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: Δλεξγνπνηείηε ην θνπκπί επηινγήο θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηαρωξείηε ζηνπο δηαζέζηκνπο ραξαθηήξεο ηα ζηνηρεία ζαο γηα ηε βεβαίσζε: 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 ηα έρεηε ήδε γξάςεη ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (δέρεηαη έσο
65 ραξ/ξεο ζπλνιηθά) θαη λα ηα 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 αληηιεθζείηεεπηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο.
Οξγάλωζε
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο:

α) Κσλζηαληίλν Κάππα θαη Γεκήηξην Μαηζέ, Πιεξνθνξηθνύο ζην 7ν ΓΔΛ Αζελώλ θαη 27ν ΓΔΛ
Αζελώλ αληίζηνηρα
β) Ισάλλε Πξίληεδε Γ/ληε θαη Μαλόιε Αλαηνιησηάθε Πιεξνθνξηθό ηνπ 4νπ ΔΠΑΛ Αζήλαο.
Υώξνο: 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).
Πξνζθαινύκελνη: Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Α΄ Αζήλαο ηεο ΓΔ θαη ηεο ΠΔ.
Δξγαζηεξηαθή ζπλεδξία, κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην ρ. ύκβνπιν.
Γηδάζθνληεο – Αληηθείκελα

1. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο:
 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε πεξηβαιιόλησλ αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ θαη εηδηθά ηνπ ινγηζκηθνύ
Gimp.
2. Κάππαο Κωλζηαληίλνο (7ν ΓΔΛ Αζελώλ) – Μαηζέο Γεκήηξηνο (27ν ΓΔΛ Αζελώλ):
 Πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνηρεία, ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο.
 Αλαθνξά ζε επηιεγκέλα πξόζζεηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ GIMP.
 Τινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο.
 Παξάδνζε έηνηκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πιηθνύ γηα άκεζε εθαξκνγή ζηε ηάμε.
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ
** Τν ζεκηλάξην νξγαλώλεηαη από ην ΠΣΠΑ. Με ην παξόλ, ν ΣρΣ πξνζθαιεί πξόζζεηα ΜΟΝΟ ηνπο
Πιεξνθνξηθνύο (ΔΕ&ΠΕ) θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ ΓΠΕ ηνπ, σο ζπκκεηέρσλ-νκηιεηήο, ζηνπο
νπνίνπο ζα δώζεη βεβαίσζε.
Αληηθείκελν
Ηκεξνκελία/Ώξεο
Υώξνο

Ηιεθηξνκαγλεηηθέο Αθηηλνβνιίεο:
Γηεξεπλώληαο Μύζνπο θαη Πξαγκαηηθόηεηεο

6/3/2015, ΠΑ
15.00-20.00

ΠΠΑ

Πεξηγξαθή: Είλαη γεγνλόο όηη ππάξρεη γύξσ καο κηα πιεζώξα από πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο
ηόζν ρακειώλ όζν θαη πςειώλ ζπρλνηήησλ. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ηα θηλεηά ηειέθσλα,
νηθηαθέο ζπζθεπέο, ηα θαιώδηα παξνρήο ηεο ΔΕΗ, ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο θαη κνλάδεο δηθηύσζεο θαη
επηθνηλσλίαο. Έηζη, γελλώληαη πιήζνο εξσηήκαηα, όπσο: Επηβαξύλεηαη ε πγεία καο; Πνηεο θαηεγνξίεο πεγώλ
ελδηαθέξνπλ; Πώο κεηξνύκε ηα ζρεκαηηδόκελα πεδία; Υπάξρνπλ θαιέο πξαθηηθέο κείσζεο ησλ όπνησλ
επηπηώζεσλ;
Σηελ εθδήισζε απηή, ε νπνία απνηειεί έλα θαιό παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο Εξεπλεηηθώλ Ιδξπκάησλ θαη
Σρνιείσλ, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηνπο ηόζν εθπαηδεπηηθνί
όζν θαη δηαθεθξηκέλνη εξεπλεηέο, ελώ καζεηέο ζα βνεζήζνπλ κε επηηόπηεο κεηξήζεηο.
Οξγάλωζε: Π.Π..Π.Α.
Με ην έγγξαθν απηό ηνπ ρ πξνζθαινύληαη ΜΟΝΟ νη Πιεξνθνξηθνί ηεο Γ/λζεο Α΄ Αζήλαο
(ΓΔ&ΠΔ) θαη νη θαζεγεηέο ηωλ ζρνιείωλ Γεληθήο Παηδαγωγηθήο Δπζύλεο ηνπ ρ. πκβνύινπ (Η
πξόζθιεζε γίλεηαη αλεμάξηεηα από ηε γεληθή πξόζθιεζε ηνπ ρνιείνπ).
Γήιωζε ζπκκεηνρήο (απαξαίηεηε ζύκθωλα κε ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν): Γίλεηαη απηόκαηα ζηε
δηεύζπλζε http://doodle.com/cz22fca5n7mvfgk7 κε έλαξμε δειώζεωλ ηελ Παξαζθεπή, 20/2/2015, 15.00 θαη
κε ηνπο πξώηνπο 60 λα γίλνληαη άκεζα δεθηνί ρωξίο άιιε επηβεβαίωζε. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ
απηνύ ην ζύζηεκα ζα θιείζεη απηόκαηα θαη δελ ζα επηηξέπεη λα γίλνληαη άιιεο δειώζεηο. (Οη θαζεγεηέο
Πιεξνθνξηθήο ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο πξόβιεκα, κεηά ην
σξάξηό ηνπο). Παξαθαιείζηε λα δειώλεηε έγθαηξα γηα λα εηνηκάδνληαη νη βεβαηώζεηο.
Σξόπνο δήιωζεο: Θα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: Δλεξγνπνηείηε ην θνπκπί επηινγήο θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηαρωξείηε ζηνπο δηαζέζηκνπο ραξαθηήξεο ηα ζηνηρεία ζαο γηα ηε βεβαίσζε: 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 ηα έρεηε ήδε γξάςεη ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (δέρεηαη
έσο 65 ραξ/ξεο ζπλνιηθά) θαη λα ηα 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 αληηιεθζείηεεπηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο.
Υώξνο: ΠΠΠΑ, θνπθά 43 & Λπθαβεηηνύ
Αληηθείκελα:






Πηζαλνί θίλδπλνη από ηηο Ηιεθηξνκαγλεηηθέο Αθηηλνβνιίεο γύξσ καο θαη ν ξόινο ηνπ
ρνιείνπ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξόιεςε.
Καηεγνξίεο πεγώλ Η/Μ αθηηλνβνιίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηώλ. Σερληθέο κέηξεζεο θαη
ζεζκνζεηεκέλα όξηα εθπνκπήο από Πνιηηεία θαη Ιαηξηθή
Δπηβεβαηώλνληαο ηε ζεσξία κέζσ επίδεημεο βαζηθώλ πξαθηηθώλ κέηξεζεο από καζεηέο ηνπ
Π.Π..Π.Α
Καιέο πξαθηηθέο κείσζεο ησλ όπνησλ επηπηώζεσλ ησλ Η/Μ αθηηλνβνιηώλ ζηε δσή καο.

Το αθρηβές πρόγρακκα ζα αλαρηεζεί προζετώς από ηολ Οργαλωηή θαη ζα ηο βρίζθεηε θαη ζηο
δηθησαθό ηόπο www.belesiotis.gr .. Δ/ζκηα … Αλαθοηλώζεης, καδί κε ηστόλ αιιαγές.
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