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Αθήνα, 19-10- 2015
Αριθ. Πρωτ. : 762
Βαθμός Πρωτ. :
ΠΡΟΣ:
Όλα τα σχολεία της Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας,
για τους Πληροφορικούς (Γυμν.
ΓΕΛ,ΕΠΑΛ/ΕΚ)
ΚΟΙΝ.:
 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Αττικής Tμήμα Επιστημονικής
και Παιδ/κής καθοδήγησης Δ.Ε.

 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

ΘΕΜΑ: Σεμινάρια επιμόρφωσης Πληροφορικών: Γλώσσα προγραμματισμού Python
Σας ενημερώνω για τη διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου, προαιρετικά και εκτός ωραρίου διδασκαλίας, στο
οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.

29/10/2015,ΠΕ

Γλώσσα προγραμματισμού Python

1ο ΕΚ Αθήνας / 6ο ΕΠΑΛ Αθ.

Το σεμινάριο απευθύνεται, και θα έχουν προτεραιότητα, κύρια σε Πληροφορικούς ΕΠΑΛ ως αναγκαία
επιμόρφωση λόγω μαθημάτων με χρήση Python και στη συνέχεια ως γενική ενημέρωση σε Πληροφορικούς
ΓΕΛ και Γυμνασίων.
Λεπτομέρειες στο Παράρτημα που επισυνάπτεται.
Παρακαλείστε να ενημερώνεστε από το δικτυακό τόπο του Σχολικού Συμβούλου www.belesiotis.gr
(…Δευτεροβάθμια… Ανακοινώσεις ) για τυχόν πληροφορίες ή έκτακτα συμβάντα.
Σας ενημερώνω ότι θα ακολουθήσουν σεμινάρια για Greenfoot, AppInventor, Alice κ.ά.
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Δρ Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Αντικείμενο

Ημερομηνία/Ώρες

Γλώσσα προγραμματισμού Python

29/10/2015, ΠΕ
15.00-19.00

Χώρος
1ο ΕΚ Αθήνας

Περιγραφή: Γλώσσα προγραμματισμού Python
Εισαγωγή στη γλώσσα Python και στα πλεονεκτήματά της ως γλώσσα προγραμματισμού στην εκπαίδευση
αλλά και γενικότερα. Παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας.
Υλοποίηση δραστηριοτήτων στο περιβάλλον προγραμματισμού IDLE.
Αναφορά σε πηγές άντλησης υλικού για τη διδασκαλία.
Σκοπός του σεμιναρίου: Ο σκοπός του σεμιναρίου σχετίζεται κύρια με την επιμόρφωση των
Πληροφορικών των ΕΠΑΛ και ειδικά αυτούς που διδάσκουν μαθήματα με (νέο) ΑΠΣ που αναφέρεται στη
γλώσσα προγραμματισμού Python. Δευτερευόντως με την επιμόρφωση Πληροφορικών των ΓΕΛ και
Γυμνασίων ως γενική επιμόρφωση σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.
Δήλωση συμμετοχής (απαραίτητη)
Τεχνικά, η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε διεύθυνση (url) που θα αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο belesiotis.gr ....
Δ/θμια... Ανακοινώσεις ... Python την Τετάρτη 21/10/2015 16.30 (έναρξη) και λήξη το Σάββατο 24/10/2015
20.00. Η λίστα με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθεί ΔΕ, 26/10/2015, επίσης στο Δικτυακό τόπο belesiotis.gr
.... Δ/θμια... Ανακοινώσεις σε αρχείο με κλειδί python (πεζά). Προφανώς θα πρέπει να δηλώσετε αν διδάσκετε
σε ΕΠΑΛ/Γυμν/ΓΕΛ.
Τρόπος δήλωσης: Θα πρέπει αυστηρά να προσέξετε: Ενεργοποιείτε το κουμπί επιλογής και στη συνέχεια
καταχωρείτε στους διαθέσιμους χαρακτήρες τα στοιχεία σας για τη βεβαίωση: Όνομα, Επώνυμο, Σχολείο,
email (πεζοκεφαλαία, εκτός του email, και με διαχωριστικό το κόμμα). Πρδ. Βασίλειος,Μπελεσιώτης,1ο ΕΠΑΛ
Ηλιούπολης,vbelesiotis@sch.gr). Καλό είναι να τα έχετε ήδη γράψει σε έναν επεξεργαστή κειμένου (δέχεται έως
65 χαρ/ρες συνολικά) και να τα επικολλήσετε, προς αποφυγή λαθών και εξοικονόμησης χρόνου. Το σύστημα
δεν εμφανίζει τα στοιχεία των ήδη εγγεγραμμένων, ενώ σας εμφανίζει τον α/α σας για να αντιληφθείτεεπιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας.
Προσκαλούμενοι: Προτεραιότητα έχουν οι Πληροφορικοί των ΕΠΑΛ/ΕΚ. (ως αναλύεται στο σκοπό) και για
τις υπόλοιπες θέσεις οι λοιποί συνάδελφοι με βάση τη σειρά δήλωσης στο σύστημα. Ο μέγιστος αριθμός που θα
επιλεγεί ανέρχεται σε 50, μια και θα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης αμφιθεάτρου για τα γενικά θέματα
και 2 παράλληλων εργαστηρίων στη συνέχεια.
Εργαστηριακή συνεδρία, με αντίστοιχη βεβαίωση 5 διδακτικών ωρών από το Σχ. Σύμβουλο.
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