3ο WORKSHOP ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
για μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στη
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
(DST - Deutsche Schule Thessaloniki)
WORKSHOP ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 1-2 Οκτωβρίου 2016
Μέρα 1η (1/10/16)

Το περιεχόμενο του workshop
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Σε ποιούς απευθύνεται το workshop;

Τι εξοπλισμό χρειάζονται οι μαθητές για να
συμμετάσχουν;

Το workshop απευθύνεται σε μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που γοητεύονται από
τη φυσική, τα μαθηματικά, τη πληροφορική, την
τεχνολογία και την έρευνα. Όσους τους αρέσει ή θα
τους άρεσε να είναι δημιουργικοί «φτιάχνοντας»

Η DST διαθέτει εργαστηριακό περιβάλλον
πλήρως εξοπλισμένο και με όλες τις σχετικές
προδιαγραφές ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες πρέπει
να έχουν μαζί τους έναν φορητό υπολογιστή τον
οποίο θα χρησιμοποιούν για τον απαιτούμενο

προγραμματισμό στο Workshop. Στον Η/Υ θα
εγκατασταθεί στην DST το κατάλληλο λογισμικό. Ο
υπολογιστής μπορεί να είναι ακόμα και δεκαετίας με
απαραίτητη προΰπόθεση να λειτουργεί κανονικά (πχ
να μην «κρασσάρει») και τα USB ports να δίνουν την
τάση που πρέπει (αυτό συμβαίνει αν για παράδειγμα
τα flashdiscs «διαβάζονται» με καλή ταχύτητα ή ένα
«ποντίκι» συνδεδεμένο με USB λειτουργεί ομαλά).

Προθεσμίες
Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 20
Ιουνίου. Οι υποψήφιου που θα επιλεγούν, θα
ενημερωθούν στις 23 Ιουνίου. Οι επιλεγμένοι
μαθητές θα μπορούν μέχρι τις 27 Ιουνίου να έρθουν
στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης για την
πιστοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τους.

Σεβδυνίδης Μιχάλης,
φυσικός Ρ/Η, καθηγητής φυσικής στη DST και
υπεύθυνος σχεδιασμού του workshop

