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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΜΑΘΗΣΩΝ-ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ 

Οη Όκηινη Δεκηνπξγηθόηεηαο θαη Αξηζηείαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην 1
ν
 Πξόηππν Πεηξακαηηθό 

ΓΕΛ Αζελώλ «Γελλάδεην» γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-13 είλαη νη αθόινπζνη: 

 «ΣΑΞΙΔΕΤΟΝΣΑ ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ» (ΟΜΙΛΟ 

ΦΤΙΚΗ) 

 Ο Όκηινο ζα ιεηηνπξγήζεη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα από κία ώξα ε θάζε ζπλάληεζε 

(Δεπηέξα 14.00-14.45 θαη Σεηάξηε 13.30-14.15) θαη απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο όισλ ησλ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Αζελώλ. 

Τπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ειέλε Κνπηξνπκάλνπ θαη Παλαγηώηεο Υαξαηδόπνπινο.  

ύλδεζκνο γηα ειεθηξνληθή ηάμε 

 

 

 «Εηζαγσγή ζηνλ  Πξνγξακκαηηζκό κε  νδεγό ηελ  Αιγνξηζκ ηθή θέςε»  

(Όκηινο Πιεξνθνξηθήο) 

Θεματική Ομίλοσ 

 Ανάλυςη προβλήματοσ, με αναφορά ςτον καθοριςμό και την κατανόηςη τον προβλήματοσ, ςτη 

δομή του και ςτον καθοριςμό των απαιτήςεών του 

 Σχεδίαςη και Ανάπτυξη αλγορίθμων, με αναφορά ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και μεθοδολογίεσ 

ςχεδιαςμοφ αλγορίθμων καθώσ και ςτην ανάπτυξη και τον ζλεγχο των αλγορίθμων. 

 Υλοποίηςη ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον, με αναφορά ςτα είδη, τισ τεχνικζσ και 

περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ, με προςανατολιςμό: 

o ζε ζηνηρεία δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ, 

o ζε ζηνηρεία ζύγρξνλσλ Πξνγξακκαηηζηηθώλ Πεξηβαιιόλησλ, 

o ζηελ πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ κε ρξήζε κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ, 

o ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ εθζθαικάησζε πξνγξάκκαηνο. 

 

 Αξιολόγηςη-Τεκμηρίωςη προγράμματοσ, με αναφορά ςτην Τεκμηρίωςη του προγράμματοσ 

καθώσ και ςτην Αξιολόγηςη, τη Βελτιςτοποίηςη και την Επζκταςη του προγράμματοσ 

 

 Ο Όκηινο ζα ιεηηνπξγήζεη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα από κία ώξα ε θάζε ζπλάληεζε (Σξίηε 

14.15-15.00 θαη Πέκπηε 14.15-15.00) θαη απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ 

ησλ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Αζελώλ. 

Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Δεκήηξεο Γηάηαο 

http://eclass.sch.gr/courses/EL19116/


 Σελίδα 2 

 

  



 Σελίδα 3 

 

 

 

 «ΟΜΙΛΟ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

 Θέκα: «Αλάπηπμε ηεο Νεαληθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζα ζην ρνιείν θαη ύλδεζε κε 

ηελ Αγνξά Εξγαζίαο» 

 Ο Όκηινο ζα έρεη 10 έως 20 μαθητές-μαθήτριες, από όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ή 

θαη γεηηνληθώλ ζρνιείσλ.  

 Η επηινγή ησλ καζεηώλ-καζεηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Όκηιν  γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε 

πξόηαζεο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ θαη κε ηεζη αλίρλεπζεο δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξόλησλ 

ηνπ Holland(Οδεγόο Εθπαηδεπηηθνύ θαη Επαγγεικαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ) . 

 Ο Όκηινο ζα ιεηηνπξγήζεη κία θνξά ηελ εβδνκάδα, γηα έλα ζπλερόκελν δίσξν, κεηά ην 

πέξαο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ 

ησλ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Αζελώλ. 

Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Μαξία Καιθάθε  

 

  

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

Ο/Η ππνγξάθ…..  ………………………………………………………………… 

θεδεκόλαο η… καζεη… ……………………………………………………………... 

ηεο ……. ηάμεο ηνπ …………………………………………. Λπθείνπ, δειώλσ όηη 

ην παηδί κνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνπο Οκίινπο (επηιέμηε ην πνιύ δύν) πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα κε X.  

 

……………………..(ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) 

 

……………………..(ππνγξαθή) 


