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     ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Ωο πξνο ην ζρνιείν ζεκηλαξίνπUbuntu 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

          ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  Γ.Δ.         

Α΄ Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΘΗΝΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε    :  Κεθηζίαο 16, 11526  Αζήλα 

e-mail            : grassy@dide-a-ath.att.sch.g 

Σειέθωλν     :  210-5241118 

Αζήλα,   20-1- 2015 

Αξηζ. Πξση.    :   49 

           Βαζκόο Πξση. : 
 

ΠΡΟ:  

Γ/λζε ΓΔ Α  ́Αζήλαο γηα ηνπο 
Πιεξνθνξηθνύο όισλ ησλ ζρνιείσλ (Γπκλ. 

ΓΔΛ,ΔΠΑΛ/ΔΚ) 

Γ/λζε ΠΔ Α  ́Αζήλαο γηα ηνπο 
Πιεξνθνξηθνύο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 

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 

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 Πιεξνθνξηώλ πξναηξεηηθά θαη εΚηόο ωξαξίνπ 

 

αο ελεκεξώλσ γηα κηα ζεηξά επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πξναηξεηηθά θαη εθηόο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, ζηα 
νπνία κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή.  

 

29/1/2015, ΠΔ 

ή 
19/2/2015, ΠΔ 

Πεξηβάιινληα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ ζην Λ Ubuntu.  

Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

4
ν
 ΔΠΑΛ Αζήλαο 

 

4/2/2015, ΣΔ 
Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθή ρνιηθή Σάμε (eclass) ηνπ 

ΠΓ. Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

1
ν
   ΔΚ/6

ν
 ΔΠΑΛ 

11/2/2015, ΣΔ 
Ιζηνιόγηα ζην ΠΓ. Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε 1

ν
   ΔΚ/6

ν
 ΔΠΑΛ 

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, θαζώο θαη από ην δηθηπαθό 

ηόπν ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. http://plinet-aath.sch.gr/ 

Με εθηίκεζε                   
                                                                     Ο ρνιηθόο ύκβνπινο 

                                                                  

 

 
 

                   Γξ Βαζίιεηνο ση. Μπειεζηώηεο 

mailto:vbelesiotis@sch.gr
http://www.belesiotis.gr/
http://plinet-aath.sch.gr/
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

Αληηθείκελν Ηκεξνκελία Υώξνο Ώξεο  

Πεξηβάιινληα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ ζην 

Λ Ubuntu. Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε  

ΠΔ, 29/1/2015 

           ή 

ΠΔ, 19/2/2015 

4
ν
 ΔΠΑΛ Αζήλαο 

Δξγαζηήξην 
15.00-19.00 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο (απαξαίηεηε): Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://doodle.com/rubeg2ainfe6sh65 κε 

έλαξμε δειώζεωλ ηελ Σξίηε 27/1/2015, 17.00 θαη κε ηνπο πξώηνπο 25 (αλά ζεκηλάξην) 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,1
ν
 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 
αληηιεθζείηε-επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

Οξγάλωζε 

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α  ́Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε: 
α) ηνλ Τπεύζπλν ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γξ. Ισάλλε Απνζηνιάθε θαη ηνπο Γηδάζθνληεο- Σερληθνύο Τπεύζπλνπο 

ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ 

β) ηνλ Πξίληεδε Ισάλλε Γ/ληε 4
νπ

 ΔΠΑΛ Αζήλαο θαη ηνλ Μαλόιε Αλαηνιησηάθε Δθπαηδεπηηθό ΠΔ19 ηνπ 

4
νπ

 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. Βαζίιεο Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο: Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιόλησλ.  Πξνηάζεηο 
έληαμήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

2. Μαλόιεο Αλαηνιηωηάθεο (4
ν
 ΔΠΑΛ Αζήλαο)  θαη Ιωάλλεο Καβαζάο, 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 ). 

 

http://doodle.com/rubeg2ainfe6sh65
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 

Αληηθείκελν Ηκεξνκελία Υώξνο Ώξεο  

Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθή ρνιηθή Σάμε 

(eclass) ηνπ ΠΓ. Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε 4/2/2015 ΣΔ 
1o EK/6o ΔΠΑΛ 

Ακθηζέαηξν 15.00-19.00 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο (απαξαίηεηε): Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://doodle.com/4aqp2e2y2a683qq2 κε 

έλαξμε δειώζεωλ ηελ Σξίηε 27/1/2015 , 17.00 θαη κε ηνπο πξώηνπο 120 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,1
ν
 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 αληηιεθζείηε-

επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

Οξγάλωζε 
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α  ́Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε: 

α) ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γξ. Ισάλλε Απνζηνιάθε θαη ηνλ ηερληθό ππ. ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Ισάλλε 

Παπατσάλλνπ. 

β) ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Φίιιηπν Γειεγηάλλε, ΠΔ19, Γ/ληή ηνπο 1
νπ

 Δ.Κ. θαη Νηθόιαν Νίθα, 

ΠΔ19, Γληή ηνπ 6
νπ

 ΔΠΑΛ Αζήλαο 

γ) ηνλ Κσλ/λν Γθπξηή ΠΔ19, ππνδηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 ΔΚ, ηνλ Νηθόιαν Νηθνινπδάθε ΠΔ 17.08 ππεύζπλν 

ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Ηιεθηξνληθήο θαη ηνλ Αλαζηάζην Υαηδεπαπαδόπνπιν, ΠΔ19 ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ 

Πιεξνθνξηθήο. 

Υώξνο: Νέζηνπ 4 - 11527 - πι. Μαβίιε, Ακπειόθεπνη, BA ζηαζκνύ Μεηξό Μέγαξν Μνπζηθήο 

Πξνζθαινύκελνη: Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Α  ́Αζήλαο ηεο ΓΔ θαη ηεο ΠΔ, νη θαζεγεηέο όισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ θύξηα ησλ ζρνιείσλ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ.  

Δξγαζηεξηαθή επίδεημε κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ηνλ ρ. ύκβνπιν. 

Γηαζεζηκόηεηα: ~120 άηνκα  

Γηδάζθνληεο – Αληηθείκελα  [Πξνζνκνίωζε αλάπηπμεο θαη εμέιημεο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ΠΓ, 

Ηιεθηξνληθή ρνιηθή Σάμε (eclass)] 
Βαζίιεο Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο: 

 Πεξηβάιινληα LMS (Learning Management Systems): Moodle, LAMS, eclass 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαλεσκέλνπ πεξηβάιινληνο eclass (ε Σάμε) ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνύ 

Γηθηύνπ θαη πξόηαζε έληαμήο ηνπ ζε δηδαζθαιίεο καο. 

Ιωάλλεο Απνζηνιάθεο ππεύζπλνο θαη Ιωάλλεο Παπαϊωάλλνπ ηερληθόο ππεύζπλνο ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. 

Α΄ Αζήλαο. Δπίζεο Γεκήηξηνο Γηάηαο 1
ν
 ΠΠ ΓΔΛ Αζήλαο θαη Αζήλαο  θαη  Ιωάλλεο Ιωαλλίδεο ΔΠΑΛ 

Τκεηηνύ: 

 Αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα εμειηρζεί κέζσ εξγαζηεξηαθήο επίδεημεο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 Γεκηνπξγία ησλ εξγαζηώλ ηεο Φάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηδάζθνληα, όπσο: 

o Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ eclass. Απόδνζε δηθαησκάησλ εηζόδνπ ζηνπο 
Μαζεηέο ηάμεο θ.ά. / Μεηαθόξησζε πιηθνύ (Σίηινο, ζθνπόο, ζηόρνη, αξρεία ππνζηήξημεο 

ηεο ζεσξίαο, Δξγαζηώλ) / Γεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη εξσηήζεσλ, ζην πεξηβάιινλ 

o Δίζνδν «Μαζεηώλ», ζε πξαγκαηηθό ρξόλν: Δίζνδνο «καζεηώλ», κεηαθόξησζε αξρείσλ 

ζεσξίαο, αζθήζεσλ θ.ά. / Μεηαθόξησζε από «καζεηέο» απαληήζεσλ γηα ην δηδάζθνληα 

 Απαληήζεηο από ηνλ θαζεγεηή.  

 Γεκηνπξγία wiki από ηνλ «θαζεγεηή» ζε πξαγκαηηθό ρξόλν / Δξγαζία ζην wiki «καζεηώλ». 

 Παξνπζίαζε ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο ηάμεο ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή όζν θαη ηνπ καζεηή. 

 

 

http://doodle.com/4aqp2e2y2a683qq2
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+4,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&aq=0&oq=%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5+4&sll=37.985195,23.742176&sspn=0.227302,0.238953&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+4,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&ll=37.98238,23.758761&spn=0.007103,0.007467&t=m&z=17
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ 

 

Αληηθείκελν Ηκεξνκελία Υώξνο Ώξεο  

Ιζηνιόγηα ζην ΠΓ. Γηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε 
11/2/2015 ΣΔ 

1o EK/6o ΔΠΑΛ 

Ακθηζέαηξν 15.00-19.00 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο (απαξαίηεηε): Γίλεηαη απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε http://doodle.com/rqq4upxnnxiu6b8s 

κε έλαξμε δειώζεωλ ηελ Σξίηε 27/1/2015 , 17.00 θαη κε ηνπο πξώηνπο 120 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,1

ν
 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 αληηιεθζείηε-
επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

Οξγάλωζε 

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α  ́Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο, 
ζε ζπλεξγαζία κε: 

α) ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΣ Γξ. Ισάλλε Απνζηνιάθε  

β) ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Φίιιηπν Γειεγηάλλε, ΠΔ19, Γ/ληή ηνπο 1
νπ

 Δ.Κ. θαη Νηθόιαν Νίθα, 

ΠΔ19, Γληή ηνπ 6
νπ

 ΔΠΑΛ Αζήλαο 

γ) ηνλ Κσλ/λν Γθπξηή ΠΔ19, ππνδηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 ΔΚ, ηνλ Νηθόιαν Νηθνινπδάθε ΠΔ 17.08 ππεύζπλν 

ηνκέα Πιεξνθνξηθήο Ηιεθηξνληθήο θαη ηνλ Αλαζηάζην Υαηδεπαπαδόπνπιν, ΠΔ19 ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ 

Πιεξνθνξηθήο. 

Υώξνο: Νέζηνπ 4 - 11527 - πι. Μαβίιε, Ακπειόθεπνη, BA ζηαζκνύ Μεηξό Μέγαξν Μνπζηθήο 

Πξνζθαινύκελνη: Οη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Α  ́Αζήλαο ηεο ΓΔ θαη ηεο ΠΔ, νη θαζεγεηέο όισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ θύξηα ησλ ζρνιείσλ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ.  

Δξγαζηεξηαθή επίδεημε (ακθηζέαηξν) κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην ρ. 

ύκβνπιν. 

Γηαζεζηκόηεηα: ~120 άηνκα  

Γηδάζθνληεο – Αληηθείκελα  [Πξνζνκνίωζε αλάπηπμεο θαη εμέιημεο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ΠΓ,  
Βαζίιεο Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο: 

 Πεξηβάιινληα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο  

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαλεσκέλνπ πεξηβάιινληνο «Ιζηνιόγηα» ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ 

θαη πξόηαζε έληαμήο ηνπ ζε δηδαζθαιίεο καο. 

Παλαγηώηεο Καξαγεώξγνο (9
ν
 ΔΠΑΛ Αζήλαο), Ιωάλλεο Απνζηνιάθεο (ππεύζπλνο) θαη Αληώλεο 

Αληωλαθάθεο (ηερληθόο ππεύζπλνο) ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Α  ́Αζήλαο: 

 Πεξηβάιινληα Ιζηνινγίσλ, ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο. 

 Βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία (Αξζξα,  ειίδεο  θ.α.) 

 Γηαρείξηζε ηζηνινγίνπ 

 Αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα εμειηρζεί κέζσ εξγαζηεξηαθήο επίδεημεο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 

 

http://doodle.com/rqq4upxnnxiu6b8s
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+4,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&aq=0&oq=%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5+4&sll=37.985195,23.742176&sspn=0.227302,0.238953&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+4,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1,+%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&ll=37.98238,23.758761&spn=0.007103,0.007467&t=m&z=17

