26/11/2016 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

@Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Συμμετοχή της ομάδας προγραμματισμού του σχολείου μας, στο Συνέδριο
ROBOESL, στην έκθεση των σχολείων και στην παρουσίαση paper. Την ομάδα
εκπροσώπησαν 2 μαθήτριες και 2 μαθητές: ΜΑΝΚΟΛΛΙ ΙΖΑΜΠΕΛΑ, ΠΑΣΧΟΥ
ΑΘΗΝΑ, ΚΡΟΙΤΟΡ-ΚΑΤΑΡΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ.
Η Αθηνά Πάσχου ετοίμασε ένα εντυπωσιακό video με τις δράσεις της ομάδας στα
αγγλικά και η Ιζαμπέλα Μανκόλλι μια όμορφη παρουσίαση με κινούμενες εικόνες.

Το φυλλάδιο της ομάδας στα ελληνικά

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7ο Γυμνάσιο Αθηνών
Η ΟΜΑΔΑ:

GreekCodersK12

Είμαστε μέλη του Coding Club του 7ου Γυμνασίου και 7ου ΓΕΛ Αθηνών.
Το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε, υλοποιήθηκε το 2015-16 στα πλαίσια του
περιβαλλοντικού προγράμματος "Coding Club: Προγραμματίζω Δημιουργικά
στο Ψηφιακό Περιβάλλον" και περιελάμβανε:
Προγραμματισμό σε Scratch,
Ανοιχτό και Ελεύθερο Λογισμικό,
Μικροελεγκτή Arduino,
Λογισμικά παρουσιάσεων,
3D modeling/printing.
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ομάδας προγραμματισμού
που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια, να έρθει σε επαφή με τον
κώδικα, να γίνει ψηφιακά εγγράμματος/η και να αποκτήσει επικοινωνιακές
δεξιότητες.
Το σχολικό έτος 2016-17 το Coding Club έχει 20 μέλη από το 7ο Γυμνάσιο και 7ο
ΓΕΛ Αθηνών. Φέτος θα ασχοληθούμε με τη γλώσσα προγραμματισμού Python
σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πρόγραμμα <py4hs> που
υποστηρίζεται από τη Google.
Ελάτε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας 
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Το φυλλάδιο της ομάδας στα αγγλικά

SCHOOL:
ΟΜΑΔΑ:

7th Junior High School of Athens

GreekCodersK12
DESCRIPTION OF THE PROJECT

We are members of the Coding Club of 7th Junior High School and 7th High
School of Athens.
The project we present, implemented in 2015-16 as part of the environmental
program "Coding Club: I Code Creatively in the Digital Environment"
included:
Scratch Programming,
Open and Free Software,
Microcontroller Arduino,
Presentation software,
3D modeling / printing.
The aim of the program is the creation of a programming team which will
give to every student the opportunity to learn to code, to acquire digital
literacy and soft skills.
This school year 2016-17 the Coding Club has 20 members from the 7th Junior
High School and 7th High School of Athens. We will code in Python under the
program <py4hs> supported by Google and organized by University of Crete.
Have fun with code 
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Enjoy coding!!
7gymcoding@gmail.com

Από την έκθεση των
σχολείων και την
παρουσίαση του paper
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Από την παρουσίαση του
paper με τις εμπειρίες από το
Coding Club

Digital Collage με workshops των μελών του Coding Club
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Digital Collage με τα έργα των μελών του Coding Club
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