Microsoft: Η Ώρα του Κώδικα είναι και πάλι
εδώ 2-9 Δεκεμβρίου!

Μάθε και εσύ τη σημασία του προγραμματισμού και γίνε μέρος σε ένα
παγκόσμιο τεχνολογικό κίνημα!

H Ώρα του Κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που φθάνει σε δεκάδες
εκατομμύρια μαθητές σε 180+ χώρες.
Σε αυτό το πνεύμα, η Microsoft διοργανώνει, από τις 2 έως τις 9
Δεκεμβρίου,
μία σειρά δωρεάν μαθημάτων για παιδιά όλων των ηλικιών και
ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχτεί μαθητές και δασκάλους!

Η εβδομάδα εορτασμού της Ώρας του Κώδικα θα ξεκινήσει με μία ανοιχτή
εκδήλωση,
ειδικά για γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και όλους και όλες
που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη σημασία της διδασκαλίας των
ψηφιακών δεξιοτήτων
και τα οφέλη της εκμάθησης του προγραμματισμού.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Microsoft Hellas στην Αθήνα.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου – Kickoff event
Μicrosoft Welcomes the Hour of Code!

Πρόγραμμα

9.30 - 10.00: Προσέλευση

10.00 - 10.30: Καλωσόρισμα και εισαγωγή στην "Ώρα του Κώδικα"
Βαγγέλης Μόρφης / Διευθυντής Μάρκετινγκ & Λειτουργιών - Microsoft
(Ελλάδα / Κύπρος / Μάλτα)

10.30 - 11.00: Πώς υποστηρίζει η Microsoft την εκμάθηση του
προγραμματισμού;
Πλούταρχος Ρήγας / Διευθυντής Τομέα Εκπαίδευσης - Microsoft (Ελλάδα /
Κύπρος / Μάλτα)

11.00 - 11.45: < Crack the Code />
Μιχαλίτσα Παπασωτηρίου / Υπεύθυνη Ακαδημαϊκής Υποστήριξης - TechnoKids

11.45 - 12.00 Διάλλειμα

12.00 - 12.30: THE CODE AWAKENS | REAL CODING in a VIRTUAL GALAXY...
not far away
Λία Τερζίδου / Καθηγήτρια Πληροφορικής / Πρόεδρος ΕΠΥ Παράρτημα
Μακεδονίας Θράκης

12.30 - 13.00: Why software ? Why coding?
Δρ. Δημοσθένης Κυριαζής - Επίκουρος Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Πειραιά

13.00 - 14.00: Κλείσιμο & Ελαφρύ Γεύμα

Για όσους δεν καταφέρουν να προσέλθουν στα γραφεία μας και να
παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκδήλωση, δίνεται η δυνατότητα να
την παρακολουθήσουν μέσω του διαδικτύου επιλέγοντας τον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://aka.ms/HoC_Greece

Σημείωση: Για την προσέλευση στην εκδήλωση απαιτείται προεγγραφή
εδώ : https://aka.ms/HoC_2017_Registration . Είναι απαραίτητο τα προσωπικά
στοιχεία να δηλωθούν με ακρίβεια και κατά την προσέλευση να επιδείξετε το
επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε όσους
ταυτοποιηθούν με βάσει τα δηλωμένα στοιχεία της προεγγραφής.

Πού: Μicrosoft Hellas, Λεωφόρος Κηφισιάς 221, Μαρούσι 151 24
Πώς: Επικοινωνήστε μαζί μας και κρατήστε θέση
τηλεφωνικά στο 2111206161, κ. Άρης Τσιανάκας.

