
 
            ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

 
Καηά ην ρνιηθό Έηνο 2013-14 ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα πινπνηήζεθαλ νη 
παξαθάησ δξάζεηο: 
 

        A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΓΡΑΗ  ΣΙΣΛΟ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 

Α1.1. Ζ ΚΗΝΖΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

 
ΣΟΓΑΝΗΓΖ ΣΡΤΦΧΝ & 

ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΟΤΛΑ 
 

Α1.2. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΑΓΟΡΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 

ΠΟΛΔΧΝ-ΥΧΡΧΝ 

 
ΠΟΛΗΣΖ ΑΒΒΑ 

Α1.3. ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ 

ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ 
ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

 
ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΜΑΡΧ & 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΕΖΝΟΒΗΑ 

Α1.4. ΠΟΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΟΡΣΑΕΟΤΜΔ ΖΜΔΡΑ; 

 
ΓΟΛΑΠΣΖ ΔΛΔΝΖ 

Α1.5. ΔΚΓΟΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

 
ΠΔΣΚΟΤ ΔΤΘΤΜΟΤΛΑ, 

ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΣΟΤΝΟΤΗΓΟΤ, 
ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ & 
ΚΑΡΑΜΖΣΡΟΤ ΑΜΑΛΗΑ 

 

 
 

 
 
ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 

 
Α2.1. ΜΑΘΖΣΔ ΔΝΔΡΓΟΗ ΠΟΛΗΣΔ ΣΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ 
ΥΟΛΗΚΖ ΒΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

 

 
 

ΑΜΑΛΗΑ ΚΑΡΑΜΖΣΡΟΤ & 
ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΣΟΤΝΟΤΗΓΟΤ 

 
Α2.2. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ 

 
ΣΔΡΦΗΓΟΤ ΚΡΤΣΑΛΗΑ, 

ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ & 
ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ 
 

 
 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 

 
Α3.1. ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ: ΈΝΑ ΑΘΛΖΜΑ ΓΗΑ 
ΟΛΟΤ! 
 

 
ΑΜΑΛΗΑ ΓΡΑΚΟΤ 

 
ΑΓΩΓΗ 
ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 

 
Α.4. ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΑΓΝΧΣΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

 
ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ & 
ΚΑΛΟΓΔΡΗΓΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ 

 



Α1. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  
 
Α1.1. Η ΚΙΝΗΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ  
 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Σογανύδησ Σρϑφων 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: - 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Δεληγιϊννη μαροϑλα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: - 
 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 15 
 
ΜΟΡΥΟΠΟΤΛΟΤ ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ, ΜΟΤΣΟ ΑΡΙΟΝA, ΜΤΡΨΝΙΔΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΥΨΣIO, ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 
ΠΑΠΑΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ, ΑΠΟΤΝΣΖΗ  ΒΑΪΑ, ΕΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΛΟ, 
ΣΑΝΟ  ΠΕΣΡΟ, ΣΑΔΗΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΥΑΜΕΛΛΟ  ΠΕΣΡΟ, 
ΦΑΣΖΗΑΝΔΡΕΑ ΙΨΑΝΝΗ, ΦΑΣΖΗΝΨΣΑ  ΦΛΟΗ, ΧΤΦΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ, ΧΨΜΑ 
ΔΑΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Δευτϋρα, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 
ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΕΤΣΙΚΨΝ ΣΗ ΕΠΟΦΗ 
ΣΟΤ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ Ψ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗΝ ΚΙΝΗΗ. (ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΣΟΤ 20ΟΤ 
ΑΙΨΝΑ ΚΑΙ ΑΡΦΨΝ ΣΟΤ 21ΟΤ ΑΙΨΝΑ) 
- ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΟΣΕ ΔΤΝΑΣΟΝ ΠΟΟΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ 
ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΜΨΝ ΣΟΤ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ. 
- ΦΕΗ ΑΤΣΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΠΟΤ ΚΤΡΙΨ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΗΚΑΝ. 
 
ΣΟΦΟΙ 
ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΨΡΗΗ - ΒΙΨΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ- ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ 
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΕΧΗ 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
1) - ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΕΤΣΙΚΨΝ ΣΗ ΕΠΟΦΗ 
ΣΟΤ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ Ψ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗΝ ΚΙΝΗΗ. (ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΣΟΤ 20ΟΤ 
ΑΙΨΝΑ ΚΑΙ ΑΡΦΨΝ ΣΟΤ 21ΟΤ ΑΙΨΝΑ) 
- ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΟΣΕ ΔΤΝΑΣΟΝ ΠΟΟΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ 
ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΜΨΝ ΣΟΤ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ. 
- ΦΕΗ ΑΤΣΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΠΟΤ ΚΤΡΙΨ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΗΚΑΝ. 
2) ΕΠΑΥΗ ΜΕ ΣΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ    
( ϋκθεςη παιχνιδιών: "παύζοντασ με ξεχαςμϋνα κουρδιςτϊ παιχνύδια") 
3) ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΑΠΟ ΑΣΟΜΙΚΕ ΤΛΛΟΓΕ 
 
ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 
ΥΤΙΚΗ Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ – ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΙΣΟΡΙΑ 
 
ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΘΕΜΑΣΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 



2οσ ΜΗΝΑ ΕΡΕΤΝΑ - ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΨΝ –ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ ΕΠΙΚΕΧΗ 
3οσ ΜΗΝΑ ΕΡΕΤΝΑ - ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΨΝ –ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 
4οσ ΜΗΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ - ΕΞΑΓΨΓΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΨΝ 
5οσ ΜΗΝΑ ΤΝΘΕΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 1    
           

Α1.2. ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΑΓΟΡΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΠΟΛΕΨΝ-ΦΨΡΨΝ 
 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Πολύτησ ϊββασ 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: - 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 18 
 
ΠΕΦΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΠΙΠΙΛΙΚΑ ΑΝΝΑ, ΠΟΤΡΑΝΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ, 
ΡΟΜΠΙΕ ΒΑΙΛΕΙΑ, ΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ, ΑΡΗΚΨΣΑ ΙΨΑΝΝΗ, 
ΚΡΑΠΑΡΛΗ ΚΨΝ/ΝΟ, ΟΤΡΒΑΝΟ ΙΨΑΝΝΗ, ΣΑΜΑΣΙΟΤ  ΣΕΡΓΙΟ, 
ΣΙΓΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΨΝΗ, ΣΖΙΑΜΠΟΤΡΑ  ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, 
ΣΖΙΜΕΑ ΓΕΨΡΓΙΑ, ΣΟΤΛΑ ΜΤΡΣΨ, ΣΑΔΗΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΛΟΠΟΤΛΟ ΥΨΣΗ, 
ΣΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΓΛΟΤ ΕΛΕΝΗ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Σετϊρτη, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 

⧠ Παραδοςιακϋσ αγορϋσ τησ πϐλησ μασ -  ανοιχτϋσ αγορϋσ 
⧠ ϑγχρονεσ αγορϋσ τησ πϐλησ – εμπορικϊ κϋντρα 
⧠ Ιςτορύα των παραδοςιακών αγορών 
⧠ Ο καταναλωτιςμϐσ: φαινϐμενο τησ ςϑγχρονησ εποχόσ 
⧠ Αγορϋσ ϊλλων πϐλεων -χωρών 

ΣΟΦΟΙ 

⧠ Γνωριμύα με την πϐλη τησ Θεςςαλονύκησ και την ιςτορύα τησ 
⧠ 2. Διϊκριςη αρχιτεκτονικών ςτυλ 
⧠ 3. Μετϊδοςη γνώςεων για τα δικαιώματα του καταναλωτό 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

⧠ Διαλϋξεισ 
⧠ Προβολό video 
⧠ υνεντεϑξεισ με ιδιοκτότεσ καταςτημϊτων – επιχειρόςεων   
⧠ Επύςκεψη ςτο Κϋντρο Ιςτορύασ τησ Θεςςαλονύκησ για ςυλλογό ςτοιχεύων 
⧠ Παρουςύαςη θεματικών ενοτότων απϐ υποομϊδεσ μαθητών 

ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 



⧠ Ιςτορύα 
⧠ Αιςθητικό αγωγό 

⧠ Σεχνολογύα 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

⧠ Διερεϑνηςη θϋματοσ 
⧠ Φωριςμϐσ ςε υποομϊδεσ / ανϊθεςη υποενοτότων  
⧠ Διδαςκαλύα χρόςησ πυξύδασ, ανϊγνωςησ χϊρτη με ιςοϒψό 
⧠ Επεξεργαςύα των υποθεμϊτων / παρουςύαςη ανϊ ομϊδεσ 
⧠ Παρεμβϊςεισ απϐ τισ  ϊλλεσ ομϊδεσ 
⧠ Επιςκϋψεισ ςε αγορϋσ τησ πϐλησ – ςυλλογό ςτοιχεύων 
⧠ Προετοιμαςύα για την παρουςύαςη 
⧠ χεδιαςμϐσ, προτϊςεισ για βιωματικϐ τρϐπο παρουςύαςησ 
⧠ Προετοιμαςύα για την παρουςύαςη 
⧠ Παρουςύαςη 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 1     
           
 

Α1.3. ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ε ΦΟΛΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ 

ΕΚΔΗΛΨΕΙ 
 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Αβραμύδου μαρώ 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Παπαδοποϑλου Ζηνοβύα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 15 
Γ1: Μυρωνύδησ Νύκοσ, Μπραβϊκη Νύκη, Νύκογλου Ϊλενα, Μουρατύδου Ζηνοβύα 
Γ2: ταματύου τϋργιοσ 
Β1: Βϐκασ Αριςτοτϋλησ, Λιολιοποϑλου Μαρύα-Λυδύα 
A1: Αγγελύδου  Θεοδώρα, Βϐκα Ελϋνη, Γιαπαντζό Υωτεινό 
Α2: απουντζό  ΒαϏα, Μυρωνύδου Ελευθερύα, Υϊμελοσ Πϋτροσ, Παπαδοποϑλου 
Αγγελικό, Πετρακϊκη Αυγοϑςτα 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Πϋμπτη, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 
ϑνθεςη μουςικόσ  για ςχολικό θεατρικό παρϊςταςη. 
 
ΣΟΦΟΙ 
Σα παιδιϊ θα γνωρύςουν το θεατρικϐ ϋργο  με το οπούο θα αςχοληθοϑμε , θα 
ςυγκρύνουν την εποχό που γρϊφτηκε με την ςημερινό και θα ψϊξουν για  
διαχρονικϊ ςτοιχεύα. Επύςησ θα  ςυνεργαςτοϑνε μεταξϑ τουσ  για να ςυνθϋςουν  
και να ηχογραφόςουν μουςικϋσ, οι οπούεσ μαζύ  με τον ϐμιλο θεϊτρου θα 
δημιουργόςουν μια ολοκληρωμϋνη θεατρικό παρϊςταςη. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 



⧠ Ομαδοςυνεργατικό: διαχωριςμϐσ ςε ομϊδεσ εργαςύασ. 
⧠ Διαθεματικό: ςυνεργαςύα με τον ϐμιλο θεϊτρου. 
⧠ Μουςικό ςϑνθεςη 
⧠ Ηχογρϊφηςη 
⧠ Υωτογρϊφηςη 
⧠ υνεργαςύεσ: υναντόςεισ με ειδικοϑσ και επιςκϋψεισ ςε  αντύςτοιχουσ 

φορεύσ ϐπωσ studio Cue productions, Υιλύππου 80, Θεςςαλονύκη, Email: 
Info(at)cue.gr 

ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 

⧠ Θεατρικό Αγωγό 
⧠ Πληροφορικό 
⧠ Νεοελληνικό Γραμματεύα 
⧠ Όμιλοσ θεϊτρου. 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ Γνωριμύα με το πρϐγραμμα, χωριςμϐσ ςε ομϊδεσ εργαςύασ και 
ςυλλογό πληροφοριών για τον ςυγγραφϋα και το θεατρικϐ ϋργο. 
2οσ ΜΗΝΑ Κατανϐηςη του ϋργου ςε ςυνεργαςύα με τον ϐμιλο θεϊτρου και 
επιςόμανςη των μουςικών μοτύβων και του ϑφουσ τησ μουςικόσ που όδη 
υπϊρχει. 
3οσ ΜΗΝΑ Διερεϑνηςη του Θεατρικοϑ ϋργου ςε ςυνεργαςύα με τον ϐμιλο 
θεϊτρου για τισ δικϋσ μασ μουςικϋσ παρεμβϊςεισ και διαχωριςμϐσ ςε θεματικϋσ 
ενϐτητεσ εννοιολογικϋσ και μουςικϋσ.  
4οσ ΜΗΝΑ Διαχωριςμϐσ ςε ομϊδεσ μουςικόσ ςϑνθεςησ ανϊλογα με τισ 
θεματικϋσ ενϐτητεσ του ϋργου,  ςϑνθεςη και καταγραφό μουςικόσ παρτιτοϑρασ 
για κϊθε  μύα απϐ αυτϋσ. 
5οσ ΜΗΝΑ Ενορχόςτρωςη των μουςικών μελωδιών, δημιουργύα οργανικών 
ςυνϐλων για την εκμϊθηςη και εκτϋλεςη  αυτών, ηχογρϊφηςη των μουςικών  
ςυνθϋςεων και παρουςύαςη αυτών ςε θεατρικό παρϊςταςη. 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 2   
             
                         

Α1.4. ΠΟΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΣΑΖΟΤΜΕ ΗΜΕΡΑ; 

 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Δολαπτςό Ελϋνη 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ:2   
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: - 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 15 
 
ΚΑΡΑΣΖΟΒΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΛΟΤΒΕΡΔΗ ΗΛΙΑ, ΜΠΡΑΒΑΚΗ ΝΙΚΗΥΟΡΑ, 
ΜΤΡΨΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΝΙΟΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ, ΜΟΤΡΑΣΙΔΟΤ ΖΗΝΟΒΙΑ, 
ΣΕΥΑΝΙΔΟΤ  ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ, ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΒΟΚΑ  
ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, ΜΑΜΑΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΝΟ ΑΘΑΝΑΙΑ, ΜΨΡΑΪΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ, 
ΝΣΡΕΑ ΜΑΣΙΛΝΣΑ, ΚΑΣΕΣΙΑΔΗ ΑΛΚΗ, ΚΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Πϋμπτη, 14:00-15:30 



 
ΘΕΜΑΣΑ 
Ενημϋρωςη και αφϑπνιςη μαθητών για κϊποια θϋματα που αφοροϑν την  
κοινωνύα μασ, την ζωό μασ. 
 
ΣΟΦΟΙ 
Μϋςα απϐ αυτό την δρϊςη τα παιδιϊ θα γνωρύςουν πολλϊ θϋματα και 
προβλόματα που απαςχολοϑν την ςημερινό μασ κοινωνύα. Σα αποτελϋςματα 
απϐ τισ ϋρευνεσ που θα γύνονται απϐ τα ύδια τα παιδιϊ , θα παρουςιϊζονται και 
θα γνωςτοποιοϑνται ςε ϐλο το ςχολεύο , την ημϋρα την ςυγκεκριμϋνη. Με αυτϐν 
τον τρϐπο θα υπϊρξει ςυμμετοχό ϐλου του ςχολεύου και οι υπϐλοιποι μαθητϋσ 
θα ϋχουν την ευκαιρύα να ενημερωθοϑν και να ςυμμετϋχουν ςτην εκδόλωςη 
αυτό.  Διϊχυςη προγρϊμματοσ. Παρουςύαςη ςε ανοιχτό εκδόλωςη του ςχολεύου. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

⧠ Ομαδοςυνεργατικό: Φωριςμϐσ ςε ομϊδεσ  
⧠ Project : Eργαςύεσ με τη μϋθοδο “project”. 
⧠ Δραματοπούηςη – Παιχνύδια ρϐλων 
⧠ Ιςτοεξερεϑνηςη 
⧠ Υωτογρϊφηςη, βιντεοςκϐπηςη  
⧠ Μουςικό Επϋνδυςη 

ΤΝΕΡΓΑΙΕ - ΕΠΙΚΕΧΕΙ 
υναντόςεισ με ειδικοϑσ και επιςκϋψεισ ςε αντύςτοιχουσ φορεύσ  
 
ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 
Ιςτορύα, Μουςικό, Πληροφορικό, Αιςθητικό Αγωγό, Μαθηματικϊ. 
 
ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ  
1η Υϊςη: Γνωριμύα με το Πρϐγραμμα, υμβϐλαιο ςυνεργαςύασ, Φωριςμϐσ ςε 
ομϊδεσ, υλλογό βιβλιογραφύασ, (Περιοδικϊ, Εφημερύδεσ, ΙΝΣΕΡΝΕΣ) Θα 
ενημερωθοϑμε για κϊποιεσ Ημϋρεσ που ϋχουν περϊςει. 
Επιλογό των Παγκϐςμιων Ημερών με τισ οπούεσ θα αςχοληθοϑν οι μαθητϋσ 
2οσ ΜΗΝΑ υλλογό Πληροφοριών και Παρουςιϊςεισ των αντύςτοιχων  
Παγκϐςμιων Ημερών. Επιλογό  των Παγκϐςμιων Ημερών με τισ οπούεσ θα 
αςχοληθοϑν τα παιδιϊ. Ϊρευνα και παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ κϊθε 
ομϊδασ, η οπούα θα αςχοληθεύ με μύα ςυγκεκριμϋνη Παγκϐςμια Ημϋρα. 
3οσ ΜΗΝΑ Οι μϋρεσ που θα γιορταςτοϑν τον Μόνα  Υεβρουϊριο εύναι : 
Π.Η.Αςφαλοϑσ Πλοόγηςησ ςτο διαδύκτυο, Π.Η. κατϊ του Καρκύνου, 
4οσ ΜΗΝΑ Οι μϋρεσ που θα γιορταςτοϑν τον Μόνα  Μϊρτιο εύναι : Π.Η.  του 
Νεροϑ, Π.Η. τησ Γόσ,  Π.Η. Πούηςησ,  Π.Η. κατϊ του Ρατςιςμοϑ 
5οσ ΜΗΝΑ Οι μϋρεσ που θα γιορταςτοϑν τον Μόνα Απρύλη εύναι : Π.Η. 
Παιδικοϑ Βιβλύου, Π.Η. Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 2               



Α1.5. ΕΚΔΟΗ ΦΟΛΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ  
 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Πϋτκου Ευθυμοϑλα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: - 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Σουνουςύδου Φαρύκλεια, ΚαλαϏτζύδου 
Ελϋνη, Καραμότρου Αμαλύα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: Καλαώτζύδου Ελϋνη 2 
 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 18 
 
ΠΡΟΚΟΒΑ ΑΝΑΣΑΙΟ-ΦΡΗΣΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΠΙΔΑ-ΒΑΙΛΙΚΗ, 
ΣΙΦΛΗ ΜΙΦΑΗΛ, ΜΠΑΝΣΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΑΙΑ, ΞΕΚΟΤΡΗ ΙΙΔΨΡΟ, 
ΠΑΠΑΒΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ, ΣΑΣΙΔΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ, ΑΗΜΙΑΔΗ ΙΑΟΝΑ, ΔΕΛΗ 
ΕΡΜΗ-ΓΕΨΡΓΙΟ, ΜΑΜΑΗ ΕΛΕΝΗ-ΗΛΙΟΣΑΛΑΚΣΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΑΝΣΕΡΗ ΝΙΚΗ, ΜΟΤΣΟ ΑΡΙΟΝΑ, ΠΕΣΚΟ ΜΕΝΕΛΑΟ, 
ΝΟΜΙΚΟ ΓΙΨΡΓΟ,  ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΨΝΗ, ΜΕΓΑΛΙΟ ΑΡΓΤΡΗ, 
ΕΒΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Δευτϋρα, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 
Οι μαθητϋσ, μϋςα απϐ τη ςυνεργαςύα με ςυμμαθητϋσ τουσ και με μαθητϋσ απϐ 
οριςμϋνα ϊλλα ςχολεύα, θα κληθοϑν να δημιουργόςουν μια διμηνιαύα ςχολικό 
εφημερύδα ποικύλησ ϑλησ. Η εφημερύδα θα περιλαμβϊνει ςτόλεσ και ϊρθρα για 
τη ζωό και τον πολιτιςμϐ του τϐπου μασ, τη ςχολικό ζωό, αλλϊ και για οριςμϋνα 
ϊλλα πεδύα, ϐπωσ εύναι το περιβϊλλον, οι επιςτόμεσ και η τεχνολογύα, ο 
αθλητιςμϐσ, η υγεύα, η ψυχαγωγύα κ.ϊ.  
 
ΣΟΦΟΙ 

⧠ Ανϊπτυξη ικανϐτητασ ςυνεργαςύασ. Καλλιϋργεια ευγενοϑσ ϊμιλλασ και 
δημιουργικοϑ ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ των μαθητών. 

⧠ Ενύςχυςη τησ αναγνωςιμϐτητασ των μαθητών και ϊμβλυνςη τησ 
απαξύωςησ προσ το γραπτϐ λϐγο. 

⧠ Ανϊπτυξη ικανοτότων ςυνεργατικόσ ςυγγραφόσ και διϐρθωςησ 
κειμϋνου. 

⧠ Ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ κατϊ την αναζότηςη, επιλογό και οργϊνωςη 
πληροφοριών ςχετικών με ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

⧠ υγγραφό διαφορετικών τϑπων ϊρθρων (ςυνεντεϑξεισ, ρεπορτϊζ, 
φωτογραφικϐ ρεπορτϊζ, διαφόμιςη, ϋρευνα, δοκύμιο, κριτικό κτλ). 

⧠ Εξοικεύωςη με την δημοςιογραφικό εμπειρύα, τα δικαιώματα και τισ 
αρμοδιϐτητεσ των δημοςιογρϊφων, την αρχό των πνευματικών 
δικαιωμϊτων. 

⧠ Εκμϊθηςη αξιολϐγηςησ περιεχομϋνου γραπτοϑ λϐγου καθώσ και 
δημιουργύασ γραπτόσ κουλτοϑρασ με πειραματιςμϐ ςε γλωςςικϋσ 
εκφρϊςεισ και επικοινωνιακϋσ προςεγγύςεισ. 

⧠ Εκμϊθηςη βαςικών αρχών ηλεκτρονικόσ ςυγγραφόσ και κανϐνων 
γραφικόσ ςχεδύαςησ. 



⧠ Φρόςη ςυνεργατικών εργαλεύων των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και 
Επικοινωνιών (ΣΠΕ) για δημοςύευςη, διϐρθωςη, ςχολιαςμϐ και 
αξιολϐγηςη ϊρθρων. 

⧠ Αναζότηςη εργαλεύων ανοιχτοϑ κώδικα για τη ςυγγραφό, εκτϑπωςη και 
δημοςύευςη τησ εφημερύδασ καθώσ και ςχετικών εργαλεύων Web 2 με 
παρϊλληλη  εκμϊθηςη των εργαλεύων αυτών. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Τιοθετεύται η ομαδοςυνεργατικό μεθοδολογύα με χρόςη του ακϐλουθου υλικοϑ: 

⧠ Η/Τ 
⧠ Διαδύκτυο 
⧠ Σοπικϐσ, Εθνικϐσ και Διεθνόσ Σϑποσ  (ϋντυποσ και ηλεκτρονικϐσ) 
⧠ Δημοτικό Βιβλιοθόκη Θεςςαλονύκησ 

 

υνεργαζϐμενοι φορεύσ: 

⧠ Δόμοσ – Νομαρχύα Θεςςαλονύκησ 
⧠ Σοπικϋσ εφημερύδεσ και τηλεοπτικού ςταθμού 
⧠ Σοπικού Πολιτιςτικού ϑλλογοι  
⧠ Σοπικϊ θϋατρα - Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ 
⧠ ϑλλογοσ Γονϋων και Κηδεμϐνων 1ου ΠΠΓ/ςύου Θεςςαλονύκησ 
⧠ Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ – Σμόμα Επικοινωνύασ και 

ΜΜΕ 

 
ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 
Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα ςυνδϋεται με τα ακϐλουθα γνωςτικϊ αντικεύμενα: 
Νεοελληνικό γλώςςα, Κοινωνικό και Πολιτικό Αγωγό.  
Μπορεύ, ωςτϐςο, να ςυνδεθεύ και με πολλϊ ϊλλα, ϐπωσ με την Πληροφορικό, τη 
Γεωγραφύα κ.ϊ. 

 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ ϑςταςη ομϊδων εργαςύασ και ανϊθεςη των ςτηλών τησ 
εφημερύδασ ςτισ ομϊδεσ. Καθοριςμϐσ των ρϐλων των μαθητών (βοηθού 
αρχιςυντϊκτεσ, απλού ςυντϊκτεσ ϊρθρων και ειδόςεων, ρεπϐρτερ, 
φωτορεπϐρτερ κλπ.) ανϊλογα με τισ δυνατϐτητεσ και τα ενδιαφϋροντϊ τουσ. 
2οσ ΜΗΝΑ Αναζότηςη εργαλεύων ανοιχτοϑ κώδικα για τη ςυγγραφό, 
εκτϑπωςη και δημοςύευςη τησ εφημερύδασ καθώσ και αντύςτοιχων εργαλεύων 
Web 2. Εξοικεύωςη των μαθητών με βαςικϋσ ϋννοιεσ του πληροφορικοϑ 
γραμματιςμοϑ, τη χρόςη των ςϑγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, ςτα εργαλεύα 
επικοινωνύασ και τισ δικτυακϋσ υπηρεςύεσ, για την προςπϋλαςη, διαχεύριςη, 
ενςωμϊτωςη, αξιολϐγηςη, δημιουργύα και επικοινωνύα πληροφοριών.  
ϑνταξη 1ου τεϑχουσ τησ εφημερύδασ , ανϊρτηςό του ςτην ιςτοςελύδα του 
ςχολεύου κι ϋντυπη ϋκδοςό του. 
3οσ ΜΗΝΑ Μϋςα απϐ την εναςχϐληςό τουσ με την εφημερύδα και τη 
δημοςύευςη των ϊρθρων τουσ, οι μαθητϋσ θα ενθαρρυνθοϑν να εκφραςτοϑν, να 
αναπτϑξουν και να εξελύξουν τισ ικανϐτητεσ ςτον γραπτϐ λϐγο και ςε ϐλα τα 



διαφορετικϊ εύδη ϊρθρων (ςυνεντεϑξεισ, ρεπορτϊζ, φωτογραφικϐ ρεπορτϊζ, 
διαφόμιςη, ϋρευνα, δοκύμιο, κριτικό κτλ). 
Επύςκεψη ςτα γραφεύα τοπικόσ εφημερύδασ. 
4οσ ΜΗΝΑ ϑνταξη 2ου τεϑχουσ τησ εφημερύδασ, ανϊρτηςό του ςτην 
ιςτοςελύδα του ςχολεύου κι ϋντυπη ϋκδοςό του. 
5οσ ΜΗΝΑ Ανϊλογα θϋματα θα επεξεργϊζονται και θα δημοςιεϑουν και 
οριςμϋνοι μαθητϋσ - ςυνεργϊτεσ απϐ ϊλλα ςχολεύα. Με αυτϐν τον τρϐπο, μϋςα 
απϐ τη ςυνεργαςύα και την ανταλλαγό εμπειριών, εργαςιών και ϊρθρων, θα 
δοθεύ η ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να επικοινωνόςουν με ςυνομηλύκουσ τουσ απϐ 
ϊλλα μϋρη και να ϋρθουν ςε επαφό με μια  διαφορετικό τοπικό πολιτιςτικό 
κουλτοϑρα. 
6οσ ΜΗΝΑ ϑνταξη 3ου τεϑχουσ τησ εφημερύδασ, ανϊρτηςό του ςτην 
ιςτοςελύδα του ςχολεύου κι ϋντυπη ϋκδοςό του. 
Επύςκεψη ςτο Σμόμα Επικοινωνύασ και ΜΜΕ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ 
ό ςε τοπικϐ ραδιοφωνικϐ ςταθμϐ /τοπικϐ τηλεοπτικϐ κανϊλι. 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 2               
 
 
 
 

Α2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ 

Α2.1. ΜΑΘΗΣΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ 
 
ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ: χολικό βύα 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Αμαλύα Καραμότρου 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: - 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Φαρύκλεια Σουνουςύδου 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 20 
 
ΠΕΦΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΠΙΠΙΛΙΚΑ ΑΝΝΑ, ΠΛΟΤΜΙΣΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, 
ΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ, ΑΡΗΚΨΣΑ ΙΨΑΝΝΗ, ΙΜΟ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΡΟΠΟΤΛΟ 
ΑΝΣΨΝΗ, ΣΟΤΛΑ ΜΤΡΣΨ, ΣΑΔΗΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΛΟΠΟΤΛΟ ΥΨΣΗ, 
ΣΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ, ΥΤΛΑΚΣΟ ΣΙΜΟΛΕΨΝ, ΜΠΑΝΣΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΑΙΑ, 
ΜΨΡΑΪΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ, ΝΣΡΕΣΑ ΜΑΣΙΛΝΣΑ, ΞΕΚΟΤΡΗ  ΙΙΔΨΡΟ, 
ΠΑΠΑΟΤΛΙΨΣΗ ΙΨΑΝΝΑ, ΠΡΟΚΟΒΑ ΑΝΑΣΑΙΟ-ΦΡΗΣΟ, ΣΑΜΑΣΙΟΤ 
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ, ΣΖΨΡΣΖΗ ΜΙΦΑΗΛ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Παραςκευό, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 



⧠ Εννοιολογικϐσ προςδιοριςμϐσ – Διϊκριςη ϐρων (μορφϋσ βύασ, ςχολικό 
βύα, εκφοβιςμϐσ, οικογενειακό βύα, παραβατικϐτητα, νεανικό 
εγκληματικϐτητα, θυματοπούηςη, επιθετικϐτητα, κ.λ.π.) 

⧠ τοιχεύα φαινομενολογύασ, επιδημιολογύασ: ϐψεισ, διαςτϊςεισ του 
προβλόματοσ ςτην ελληνικό κοινωνύα και ςτο ελληνικϐ ςχολεύο. 
ϑγκριςη με διεθνεύσ περιπτώςεισ 

⧠ Διερεϑνηςη αιτύων, ςυνεπειών ςτο ςχολικϐ, οικογενειακϐ, κοινωνικϐ 
περιβϊλλον 

⧠ Σρϐποι πρϐληψησ, αντιμετώπιςησ, περιςτολόσ του φαινομϋνου 
⧠ χολικϐσ εκφοβιςμϐσ και ψυχικό υγεύα του εφόβου 
⧠ Δικαιώματα του παιδιοϑ και του εφόβου 
⧠ χολικό βύα και εκφοβιςμϐσ ςτο πλαύςιο των πολυπολιτιςμικών 

κοινωνιών  
⧠ Κοινωνικϊ προβλόματα (μετανϊςτευςη, οικονομικό κρύςη, αποκλειςμϐσ, 

ανϋχεια, ανεργύα) – βύα – θυματοπούηςη 
⧠ Παιδαγωγικό τησ ειρόνησ και τησ αλληλεγγϑησ 

 
ΣΟΦΟΙ 
Μϋςα απϐ τη διαςϑνδεςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ με το Παρατηρητόριο Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ για την πρϐληψη τησ ςχολικόσ βύασ και την ανϊπτυξη ςυνεργαςύασ 
με αρμϐδιουσ φορεύσ και υπηρεςύεσ ςε επύπεδο Διεϑθυνςησ Εκπαύδευςησ, 
επιδιώκονται οι ακϐλουθοι παιδαγωγικού ςτϐχοι: 

⧠ Αναγνώριςη και εντοπιςμϐσ των κρουςμϊτων βύασ και ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ απϐ μαθητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και γονεύσ 

⧠ Γνώςη και ςυνειδητοπούηςη των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ και απϐ τισ  λοιπϋσ ομϊδεσ  (εκπαιδευτικοϑσ, 
γονεύσ, κοινωνικοϑσ εταύρουσ) 

⧠ Ευαιςθητοπούηςη ςτα θϋματα προςταςύασ δικαιωμϊτων του παιδιοϑ και 
καλλιϋργεια υπεϑθυνησ και ενεργητικόσ ςτϊςησ των μαθητών απϋναντι 
ςε μορφϋσ προςβολόσ ό καταπϊτηςησ των ατομικών τουσ δικαιωμϊτων. 

⧠ Ανϊπτυξη ενςυναύςθηςησ, κριτικόσ ςτϊςησ και ςυλλογικόσ δρϊςησ των 
μαθητών απϋναντι ςε φαινϐμενα κοινωνικόσ παθογϋνειασ. 

⧠ Καταπολϋμηςη του φϐβου και του ϊγχουσ των μαθητών με τεχνικϋσ 
ενδυνϊμωςησ τησ προςωπικϐτητϊσ τουσ και εςωτερικόσ ενύςχυςησ. 

⧠ Βελτύωςη ςχϋςεων μαθητών εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξϑ τουσ. 
⧠ Πρϐληψη, αντιμετώπιςη και περιςτολό των κρουςμϊτων βύασ και 

εκφοβιςμοϑ ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ ό ομϊδασ ϐμορων ςχολεύων. 
⧠ Επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςε ςχολικϐ και διαςχολικϐ επύπεδο. 

Ανϊδειξη του 1ου Πρϐτυπου Πειραματικοϑ Γυμναςύου ωσ μονϊδα 
ϋρευνασ δρϊςησ και επιμϐρφωςησ για τα ςχολεύα τησ περιοχόσ. 

⧠ Εξοικεύωςη μαθητών και εκπαιδευτικών με τεχνικϋσ διαχεύριςησ κρύςεων, 
επύλυςησ διαφορών και διευθϋτηςησ ςυγκροϑςεων. 

⧠ Καλλιϋργεια των ικανοτότων επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μαθητών και 
εκπαιδευτικών ςτο πλαύςιο ομϊδων και δικτϑων. 

⧠ Βελτύωςη δεξιοτότων ςτην παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου, 
ςτη ςϑνθεςη πολυτροπικών κειμϋνων, ςτην ϋκθεςη απϐψεων και ςτην 
υποςτόριξη επιχειρημϊτων. 

⧠ Εμπλοκό των  μαθητών ςτισ διαδικαςύεσ διεξαγωγόσ εμπειρικόσ ϋρευνασ 
και ςτην παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ με επιςτημονικϐ τρϐπο. 



⧠ Εξϊςκηςη ςτη χρόςη Νϋων Σεχνολογιών, τεχνικών παρουςιϊςεων. 
⧠ Ενθϊρρυνςη τησ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ και δημιουργύασ. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

⧠ υμμετοχό των μαθητών/-τριών ςε ενδοςχολικϋσ και διαςχολικϋσ 
παρεμβϊςεισ βιωματικοϑ χαρακτόρα. 

⧠ υμμετοχό ςε δύκτυα ςυνεργαςύασ ςε περιφερειακϐ επύπεδο και ςε 
επύπεδο Διεϑθυνςησ Εκπαύδευςησ. 

⧠ υνεργατικό μϋθοδοσ και εργαςύα ςε ομϊδεσ. 
⧠ Μϋθοδοσ πρϐτζεκτ 
⧠ Παραγωγό και χρόςη ειδικϊ διαμορφωμϋνου εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ. 
⧠ Παροχό υμβουλευτικόσ απϐ ςυνεργαζϐμενεσ ομϊδεσ ειδικών. 
⧠ Ενημερωτικϋσ επιςκϋψεισ ειδικών 
⧠ Ϊρευνα δρϊςησ και παραγωγό καλών πρακτικών. 
⧠ Τλοπούηςη βιωματικών εργαςτηρύων για μαθητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ. 
⧠ Δημιουργύα ομϊδων παρατόρηςησ και διαμεςολϊβηςησ 
⧠ Δημιουργύα ομϊδασ «ομοτύμων». 
⧠ Διεξαγωγό ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋρευνασ ςτϊςεων με τη χρόςη 

μεθοδολογικών εργαλεύων του Παρατηρητηρύου του ΤΠΑΙΘ. 
⧠ Δειγματοληψύα και επιτϐπια ϋρευνα ςε ϐμορεσ Περιφερειακϋσ  

Διευθϑνςεισ Εκπαύδευςησ (Δυτικόσ Μακεδονύασ, Ανατολικόσ Μακεδονύασ 
– Θρϊκησ), με ϋμφαςη ςτα ιδιαύτερα γεωγραφικϊ και κοινωνιολογικϊ 
χαρακτηριςτικϊ των περιοχών (παραμεθϐριεσ περιοχϋσ, ςυγκϋντρωςη 
μεταναςτευτικών πληθυςμών, ανεργύα, κτλ), που ενδεχομϋνωσ 
ςυνδϋονται με την επιδημιολογύα του φαινομϋνου. 

⧠ υνεργαςύα με τα Παρατηρητόρια των αντύςτοιχων Περιφερειακών 
Διευθϑνςεων Εκπαύδευςησ, ανταλλαγό εμπειριών και καλών πρακτικών. 

⧠ Τλοπούηςη επιμορφωτικών ςυναντόςεων καθώσ και ημερύδασ 
ευαιςθητοπούηςησ για μαθητϋσ, γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ. 

⧠ Δημιουργύα ιςτοςελύδασ – ηλεκτρονικοϑ ημερολογύου (blog) με 
καταχωρύςεισ των ςυμμετεχϐντων μαθητών. ϑνδεςη τησ ιςτοςελύδασ 
του προγρϊμματοσ με την αντύςτοιχη τησ Περιφερειακόσ Διεϑθυνςησ 
Εκπαύδευςησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ. 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ 

⧠ υνεργαςύα με χολικοϑσ υμβοϑλουσ, ςτελϋχη επιςτημονικόσ και 
παιδαγωγικόσ καθοδόγηςησ, Τπευθϑνουσ υμβουλευτικών ταθμών και 
Τπευθϑνουσ χολικών Δραςτηριοτότων. 

⧠ Παρατηρητόριο του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων για την 
Πρϐληψη τησ ςχολικόσ βύασ και του Εκφοβιςμοϑ. 

⧠ Παρατηρητόριο τησ Περιφερειακόσ Διεϑθυνςησ Εκπαύδευςησ Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ για την Πρϐληψη τησ ςχολικόσ βύασ και του Εκφοβιςμοϑ. 

⧠ Δύκτυο τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ανατολικόσ Θεςςαλονύκησ για 
την Πρϐληψη τησ ςχολικόσ βύασ και του Εκφοβιςμοϑ 

⧠ Εταιρεύα Χυχοκοινωνικόσ Τγεύασ του Παιδιοϑ και του Εφόβου (ΕΧΤΠΕ) 
⧠ υνόγοροσ των Δικαιωμϊτων του Παιδιοϑ 
⧠ Πρϐγραμμα Εκπαύδευςησ Παλιννοςτοϑντων και Αλλοδαπών μαθητών 
⧠ Πρϐγραμμα Εκπαύδευςησ Σςιγγανοπαύδων 
⧠ Παρατηρητόριο Διαπολιτιςμικόσ Παιδεύασ του Αριςτοτελεύου 

Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ 



⧠ Παρατηρητόριο κατϊ τησ ξενοφοβύασ και του ρατςιςμοϑ τησ 
Παιδαγωγικόσ χολόσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ 

⧠ Ερευνητικϐ ύδρυμα Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αθηνών 
⧠ Εθελοντικϋσ Οργανώςεισ: «Σο χαμϐγελο του Παιδιοϑ», «Πυξύδα»,κτλ 
⧠ Ιατροδικαςτικϋσ υπηρεςύεσ Θεςςαλονύκησ και φορεύσ ψυχικόσ υγιεινόσ 
⧠ Περιφερειακό Ενϐτητα Κεντρικόσ Μακεδονύασ 
⧠ Περιφερειακό Ενϐτητα – Δόμοσ Θεςςαλονύκησ και ϐμοροι δόμοι. 
⧠ Βουλό των Ελλόνων (Πρϐγραμμα πολιτειακόσ αγωγόσ) 
⧠ Βρετανικϐ υμβοϑλιο (Πρϐγραμμα για τον ςχολικϐ εκφοβιςμϐ) 

 

ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 

⧠ Πολιτικό και κοινωνικό αγωγό Γ’ Γυμναςύου 
⧠ Νεοελληνικό Γλώςςα ϐλων των Σϊξεων του Γυμναςύου 
⧠ Νεοελληνικό Λογοτεχνύα ϐλων των Σϊξεων του Γυμναςύου, Γεωγραφύα, 

Ιςτορύα, Θρηςκευτικϊ, Πληροφορικό, Εικαςτικϊ, Μουςικό, Ξϋνεσ Γλώςςεσ 
⧠ Όμιλοσ Δημοςιογραφύασ του 1ου Πρϐτυπου Πειραματικοϑ Γυμναςύου 

Θεςςαλονύκησ. Ψσ προσ τισ μεθοδολογικϋσ αρχϋσ ςυνϊδει με τα πιλοτικϊ 
προγρϊμματα ςπουδών 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ  
ΤΠΕΎΘΤΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΊ- ΜΑΘΗΣΕ: Ϊναρξη ςυναντόςεων και 
ενημϋρωςη των μαθητών πϊνω ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ του Προγρϊμματοσ. 
Διαμϐρφωςη ομϊδων. Προςδιοριςμϐσ ςτϐχων. χεδιαςμϐσ δρϊςησ. Κατανομό 
εργαςιών. Εξοικεύωςη με τα υπϊρχοντα μεθοδολογικϊ εργαλεύα. Βιβλιογραφικό 
επιςκϐπηςη του θϋματοσ. Αναζότηςη  πηγών ( Σϑποσ, Διαδύκτυο, Εμπειρικό 
Παρατόρηςη). 
ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ/ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΨΝ: Ενημϋρωςη ςχετικϊ με το 
περιεχϐμενο και τουσ ςτϐχουσ του Προγρϊμματοσ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΦΟΛΙΚΗ 
ΒΙΑ: Ενημϋρωςη μαθητών και εκπαιδευτικών απϐ τουσ υπευθϑνουσ του 
Παρατηρηρύου και ςχεδιαςμϐσ τησ ςυνεργαςύασ με τα μϋλη του 
Παρατηρητηρύου και του αντύςτοιχου δικτϑου τησ Διεϑθυνςησ Δ.Ε. Ανατολικόσ 
Θεςςαλονύκησ 
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Οικοςυςτημικό 
προςϋγγιςη, μελϋτη περιβϊλλοντοσ 
2οσ ΜΗΝΑ  
ΤΠΕΎΘΤΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΊ- ΜΑΘΗΣΕ 

⧠ Επεξεργαςύα πηγών, παραγωγό κειμϋνων (α’ φϊςη) 
⧠ χεδιαςμϐσ εικαςτικοϑ και πολυμεςικοϑ υλικοϑ απϐ τουσ μαθητϋσ 
⧠ Διαμϐρφωςη θεματικών ενοτότων ιςτοςελύδασ/ blog  (ςταδιακό 

ανϊρτηςη υλικοϑ) 
⧠ ϑνδεςη με την ιςτοςελύδα του Παρατηρητηρύου 
⧠ υμπλόρωςη ερωτηματολογύων του Παρατηρητηρύου του ΤΠΑΙΘ, απϐ 

μαθητϋσ, γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ 
⧠ υμμετοχό των μαθητών ςε βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ με τη χρόςη 

ειδικϊ διαμορφωμϋνου εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ και τη ςυνεργαςύα ειδικών 



επιςτημϐνων, κοινωνικών λειτουργών και ςυνεργατών του δικτϑου ό/ 
και ϊλλων ςυνεργαζϐμενων προγραμμϊτων. 

⧠ (Α) Επύςκεψη μαθητών ςε φορϋα 
⧠ υνεντεϑξεισ μαθητών με υπευθϑνουσ φορϋων και προγραμμϊτων – 

Επεξεργαςύα ςυνεντεϑξεων – Ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ 

⧠ 1η Επιμορφωτικό ςυνϊντηςη με τουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου και 
ϐμορων ςχολεύων – Βιωματικϐ εργαςτόριο – Διερεϑνηςη περιβϊλλοντοσ 
ςχολεύου (-ων) 

⧠ υγκρϐτηςη ομϊδων διαμεςολϊβηςησ (μαθητών/εκπαιδευτικών) για την 
ειρηνικό επύλυςη ςυγκροϑςεων και την καταγραφό περιςτατικών 
 

3οσ ΜΗΝΑ  
υμμετοχό των μαθητών ςε βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ με τη χρόςη ειδικϊ 
διαμορφωμϋνου εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ και τη ςυνεργαςύα ειδικών επιςτημϐνων, 
κοινωνικών λειτουργών και ςυνεργατών του δικτϑου ό/ και ϊλλων 
ςυνεργαζϐμενων προγραμμϊτων. 

⧠ Παραγωγό κειμϋνων και πολυμεςικοϑ υλικοϑ (β΄ φϊςη – εμπλουτιςμϐσ 
ςχετικόσ ιςτοςελύδασ του Προγρϊμματοσ). 

⧠ Επεξεργαςύα δεδομϋνων ϋρευνασ – τατιςτικό επεξεργαςύα - Αξιολϐγηςη 
αποτελεςμϊτων 

⧠ Παραγωγό κειμϋνου ςυνθετικόσ – ερευνητικόσ εργαςύασ (α’ ςτϊδιο) 
⧠ Διοργϊνωςη ημερύδασ 
⧠ (Β) Επύςκεψη μαθητών ςε φορϋα 
⧠ υνεντεϑξεισ μαθητών με υπευθϑνουσ φορϋων και προγραμμϊτων – 

Επεξεργαςύα ςυνεντεϑξεων – Ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα 
  

4οσ ΜΗΝΑ  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ 

⧠ 2η Επιμορφωτικό ςυνϊντηςη με τουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου και 
ϐμορων ςχολεύων. 

⧠ Ανατροφοδϐτηςη ςχετικϊ με τη λειτουργύα των ομϊδων διαμεςολϊβηςησ 
⧠ Βιωματικό παρϋμβαςη ςε μαθητϋσ απϐ ειδικοϑσ του δικτϑου 

 

ΤΠΕΎΘΤΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΊ- ΜΑΘΗΣΕ 

⧠ υμμετοχό των μαθητών ςε ομαδοςυνεργατικϋσ δραςτηριϐτητεσ με τη 
χρόςη ειδικϊ διαμορφωμϋνου εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ και τη ςυνεργαςύα 
ειδικών επιςτημϐνων, κοινωνικών λειτουργών και ςυνεργατών του 
δικτϑου ό/ και ϊλλων ςυνεργαζϐμενων προγραμμϊτων. 

⧠ Παραγωγό κειμϋνων και πολυμεςικοϑ υλικοϑ (γ΄ φϊςη – εμπλουτιςμϐσ 
ςχετικόσ ιςτοςελύδασ του Προγρϊμματοσ). 

⧠ Παραγωγό κειμϋνου ςυνθετικόσ – ερευνητικόσ εργαςύασ (β’ ςτϊδιο) 
⧠ Επύςκεψη μαθητών ςε φορϋα 
⧠ υνεντεϑξεισ μαθητών με υπευθϑνουσ φορϋων και προγραμμϊτων – 

Επεξεργαςύα ςυνεντεϑξεων – Ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα 



 

5οσ ΜΗΝΑ  

⧠ Ολοκλόρωςη ςυνθετικόσ- ερευνητικόσ εργαςύασ με βϊςη τα 
αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ,  των ςυνεντεϑξεων και τησ ϋρευνασ ςτισ 
ϐμορεσ περιφερειακϋσ διευθϑνςεισ 

⧠ υμμετοχό ςτο Μαθητικϐ υνϋδριο Πληροφορικόσ Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ 

⧠ Προετοιμαςύα παρουςύαςησ Προγρϊμματοσ 
⧠ Παρουςύαςη Προγρϊμματοσ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 3         

               
 

Α2.2. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ 

 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Σερψύδου Κρυςταλύα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Κυπριανύδου Μαρύα, Καλαώτζύδου Ελϋνη 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: - 
 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 24 
 
ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΘΕΟΔΨΡΑ, ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΦΡΙΣΟ-ΣΤΛΙΑΝΟ, ΑΝΣΨΝΑΡΑΚΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΡΑΥΑΗΛ, ΑΠΟΣΟΛΙΔΟΤ 
ΜΑΡΙΑ-ΝΕΥΕΛΗ, ΒΟΓΑ ΔΗΜΟΘΕΝΗ-ΦΡΗΣΟ, ΒΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΙΑΚΟΤΜΟΓΛΟΤ ΠΑΦΑΛΗ, ΓΙΑΠΑΝΣΖΗ ΥΨΣΕΙΝΗ, ΔΡΙΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, 
ΖΕΡΒΑ ΜΙΦΑΗΛ, ΖΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΕΣΗ, ΗΛΙΑΔΟΤ ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ, 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΣΕΣΙΑΔΗ ΑΛΚΗ-ΑΠΟΣΟΛΟ, ΚΕΛΠΗ 
ΑΝΝΑ, ΚΕΥΑΛΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΚΟΝΣΟΛΑΖΟ ΡΑΥΑΗΛ, ΚΡΤΣΑΛΛΗ 
ΔΗΜΗΣΡΑ, ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, ΛΟΜΠΑ ΓΕΨΡΓΙΟ, ΜΑΝΣΖΑΒΕΛΑ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΥΑΝΙΑ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Δευτϋρα, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 

⧠ Αναγνώριςη και Μορφϋσ του φαινομϋνου 
⧠ Αύτια του φαινομϋνου 
⧠ υνϋπειεσ του φαινομϋνου 
⧠ Εύδη παρατηρητών ςτο διαδικτυακϐ εκφοβιςμϐ 
⧠ Πρϐληψη και Αντιμετώπιςη του διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ  
⧠ Ο ρϐλοσ του χολεύου  

 
ΣΟΦΟΙ 



⧠ Κατανϐηςη, ευαιςθητοπούηςη και πρϐληψη του φαινομϋνου του 
διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ  

⧠ Αναγνώριςη και εκτύμηςη τησ διαφορετικϐτητασ των ατϐμων 
⧠ Κοινωνικό ϋνταξη ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον – Ειρηνικό επύλυςη διαφορών 
⧠ Ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ μεταξϑ μαθητών 
⧠ Προώθηςη του διαλϐγου, τησ ϋκφραςησ ιδεών, τησ διαπραγμϊτευςησ 

απϐψεων, τησ κριτικόσ και αναςτοχαςτικόσ ςκϋψησ 
⧠ Ενύςχυςη του παιδαγωγικοϑ ρϐλου των καθηγητών ςτην πρϐληψη 

ςυμπεριφορών διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ 
⧠ χεδιαςμϐσ και οργϊνωςη ενημϋρωςησ για τον διαδικτυακϐ εκφοβιςμϐ 

ςτη ςχολικό κοινϐτητα 
⧠ Εκμϊθηςη εργαλεύων Σ.Π.Ε. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

⧠ Διερευνητικό μϋθοδοσ 
⧠ Ομαδο-ςυνεργατικό μϋθοδοσ 
⧠ Φρόςη Σ.Π.Ε. 

 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΨΝ, ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ, ΑΛΛΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ, ΥΟΡΕΙ  

⧠ υνεργαςύα με το ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΧΗ «ΕΛΠΙΔΑ» Εξαρτηςιογϐνων 
ουςιών Ανατολικοϑ τομϋα Ν. Θεςςαλονύκησ 

⧠ υνεργαςύα με το ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΧΗ «ΕΙΡΙΟ» ΣΨΝ ΕΞΑΡΣΗΕΨΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Κεντρικοϑ Σομϋα –– 
Δόμου Θεςςαλονύκησ 

⧠ Πρϐςκληςη ειδικών για ενημϋρωςη των μαθητών ςχετικϊ με το 
φαινϐμενο του Διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ ςτα πλαύςια του 
Εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ κατϊ τησ ενδοςχολικόσ βύασ με θϋμα 
«ϋβομαι τη Διαφορετικϐτητα – Γύνομαι Ενεργϐσ Πολύτησ» του 
Βρετανικοϑ υμβουλύου και του Διεθνοϑσ Κϋντρου Ολυμπιακόσ 
Εκεχειρύασ. 

⧠ υνεργαςύα με το Δημοτικϐ Ραδιϐφωνο Θεςςαλονύκησ FM 100 

 
ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 

⧠ Κοινωνικό και πολιτικό Αγωγό (κοινωνικϊ μηνϑματα και δρϊςεισ) 
⧠ Πληροφορικό 
⧠ Πολιτιςμϐσ και Δραςτηριϐτητεσ 
⧠ Γλώςςα (Παραγωγό γραπτοϑ λϐγου) 

 
ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ  
Ϊναρξη ςυναντόςεων 
Προςδιοριςμϐσ ςτϐχων  
Διαχωριςμϐσ ομϊδων 
Καταμεριςμϐσ Εργαςιών  



Διερεϑνηςη θϋματοσ - Αναζότηςη υλικοϑ ςτο διαδύκτυο, εφημερύδεσ, κλπ. 
 
2οσ ΜΗΝΑ Επεξεργαςύα του υλικοϑ απϐ το διαδύκτυο – εφημερύδεσ  
Προβολό ταινιών με ςχετικό θεματολογύα 
ϑνθεςη υλικοϑ  
Δημιουργύα ψηφιακόσ παρουςύαςησ / video – υμμετοχό ςτο Διαγωνιςμϐ «Λϋμε 
ϐχι ςτο ςχολικϐ εκφοβιςμϐ» / Say no to bullying” (www.respect-diversity.org) 
χεδύαςη ϋρευνασ  
Δημιουργύα ερωτηματολογύου 
Διανομό του ερωτηματολογύου 
  
3οσ ΜΗΝΑ Επεξεργαςύα αποτελεςμϊτων ϋρευνασ  
Επιςκϐπηςη - αξιολϐγηςη αποτελεςμϊτων 
Πρϐςκληςη ειδικών για ενημϋρωςη των μαθητών ςχετικϊ με το φαινϐμενο του 
Διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ ςτα πλαύςια του Εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ κατϊ 
τησ ενδοςχολικόσ βύασ με θϋμα «ϋβομαι τη Διαφορετικϐτητα – Γύνομαι Ενεργϐσ 
Πολύτησ» του Βρετανικοϑ υμβουλύου και του Διεθνοϑσ Κϋντρου Ολυμπιακόσ 
Εκεχειρύασ. 
Επύςκεψη / Ενημϋρωςη απϐ το ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΧΗ «ΕΛΠΙΔΑ» 
Εξαρτηςιογϐνων ουςιών Ανατολικοϑ τομϋα Ν. Θεςςαλονύκησ 
 
4οσ ΜΗΝΑ υνεργαςύα με το ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΧΗ «ΕΙΡΙΟ» ΣΨΝ 
ΕΞΑΡΣΗΕΨΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Κεντρικοϑ 
Σομϋα –– Δόμου Θεςςαλονύκησ 
Παραγωγό κειμϋνου ςυνθετικόσ – ερευνητικόσ εργαςύασ  
Επεξεργαςύα ςυμπληρωματικοϑ υλικοϑ  (φωτογραφύεσ comics, VIDEO)  
Προετοιμαςύα δημϐςιασ παρουςύαςησ ςυνθετικόσ - ερευνητικόσ εργαςύασ 
 
5οσ ΜΗΝΑ Προετοιμαςύα κειμϋνων για ζωντανό ραδιοφωνικό εκπομπό 
Δρϊςη - Ζωντανό Εκπομπό των μαθητών ςτο Δημοτικϐ Ραδιϐφωνο 
Θεςςαλονύκησ FM 100.6 Λϐγου και Σϋχνησ με θεματολογύα ςχετικό με το 
πρϐγραμμα 
Παρουςύαςη video ςτη ςχολικό κοινϐτητα και διϊχυςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ 
υμμετοχό ςε ςυνϋδριο/ ημερύδα 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 3               
 
 
 
 

Α3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Α3.1. ΑΓΨΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ: ΈΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΤ!  
 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Δρϊκου Αμαλύα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: - 



 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 15 
 
ΓΨΓΟ  ΙΨΑΝΝΗ, ΜΟΤΡΑΣΙΔΟΤ ΖΗΝΟΒΙΑ, ΛΤΠΗΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΝΙΟΣΗ 
ΑΠΟΣΟΛΟ, ΜΑΛΗΟΒΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
ΚΑΒΟΤΡΙΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΛΙΟΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΛΤΔΙΑ, ΜΟΤΡΜΟΤΡΑ 
ΛΕΨΝΙΔΑ, ΜΨΡΑΪΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ, ΝΣΡΕΣΑ ΜΑΣΙΛΝΣΑ, ΠΙΣΟΤΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΠΟΤΛΙΟΤ AΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, ΣΑΜΑΣΙΟΤ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ, ΣΖΨΡΣΖΗ 
ΜΙΦΑΗΛ 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Παραςκευό, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 

⧠ Ωθληςη ςε φυςικϐ περιβϊλλον: τα επιπλϋον οφϋλη τησ ςτην υγεύα 
⧠ Κανονιςμού του αθλόματοσ του προςανατολιςμοϑ 
⧠ Περιαςτικϊ δϊςη τησ Θεςςαλονύκησ – ο ρϐλοσ τουσ ςτην ποιϐτητα του 

ευρϑτερου αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ 
⧠ Οδηγϐσ υπαύθριασ διαβύωςησ 
⧠ Φώροι υπαύθριασ αναψυχόσ ςε ϊλλεσ πϐλεισ-χώρεσ 

 
ΣΟΦΟΙ 

⧠ Μετϊδοςη γνώςεων για τη ςυμβολό των φυςικών δραςτηριοτότων ςτην 
υγεύα 

⧠ Μετϊδοςη γνώςεων για την αςφαλό διαβύωςη ςτην ϑπαιθρο 
⧠ Μετϊδοςη γνώςεων για τα δϊςη και το ρϐλο τουσ ςτην οικολογύα 
⧠ Παρακύνηςη για αϑξηςη ςυμμετοχόσ ςε φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
⧠ Καλλιϋργεια  οικολογικόσ ευαιςθηςύασ 
⧠ Τιοθϋτηςη θετικών ςτϊςεων ωσ προσ τη διαβύωςη ςε φυςικϐ περιβϊλλον 

– αλλαγό ςυμπεριφορϊσ 
⧠ Δια βύου ϊςκηςη 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

⧠ Διαλϋξεισ 
⧠ Υυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ με ϋμφαςη ςτην εξϊςκηςη του 

προςανατολιςμοϑ 
⧠ Προβολό video 
⧠ χεδιαςμϐσ απλοϑ αγώνα προςανατολιςμοϑ εντϐσ του ςχολικοϑ κτηρύου  

απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ – ςυνεργαςύα με τον ςϑλλογο αγωνιςτικοϑ 
προςανατολιςμοϑ Θεςςαλονύκησ 

⧠ Παρουςύαςη θεματικών ενοτότων απϐ υποομϊδεσ μαθητών 

 

ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 

⧠ Βιολογύα: α) μεταβολϋσ ςτο ανθρώπινο ςώμα και την υγεύα μϋςα απϐ     
προγραμματιςμϋνεσ φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ η πεζοπορύα β) 
επιπτώςεισ ςτον ανθρώπινο οργανιςμϐ τησ ϊθληςησ ςε υψϐμετρο 



⧠ Γεωγραφύα: α) μελϋτη χαρτών για γεωγραφικό και ςχετικό θϋςη τϐπων, 
β) μελϋτη του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ τησ 
Θεςςαλονύκησ με χρόςη χϊρτη 

⧠ Υυςικό αγωγό: α) βελτύωςη φυςικόσ κατϊςταςησ, β) κοινωνικοπούηςη  
⧠ Περιβϊλλον και εκπαύδευςη γι α την αειφϐρο ανϊπτυξη   

 
ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ Διερεϑνηςη θϋματοσ 
Φωριςμϐσ ςε υποομϊδεσ / ανϊθεςη υποενοτότων  
Διδαςκαλύα χρόςησ πυξύδασ, ανϊγνωςησ χϊρτη με ιςοϒψό 
2οσ ΜΗΝΑ Επεξεργαςύα των υποθεμϊτων / παρουςύαςη ανϊ ομϊδεσ 
Παρεμβϊςεισ απϐ τισ  ϊλλεσ ομϊδεσ 
Επύλυςη απλών αςκόςεων προςανατολιςμοϑ 
3οσ ΜΗΝΑ Εθελοντικό ςυμμετοχό ςε αγώνεσ προςανατολιςμοϑ (1οσ αγώνασ: 
Κυριακό, 8 /12/2013, περιοχό Πλατανϊκια - Πανϐραμα) 
χεδιαςμϐσ παιχνιδιοϑ τϑπου «Φαμϋνοσ θηςαυρϐσ» ςτο ςχολικϐ κτόριο 
4οσ ΜΗΝΑ  
Προετοιμαςύα για την παρουςύαςη 
χεδιαςμϐσ, προτϊςεισ για βιωματικϐ τρϐπο παρουςύαςησ 
5οσ ΜΗΝΑ Προετοιμαςύα για την παρουςύαςη 
Παρουςύαςη 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 2               
 
 
 

Α.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΨΓΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Α4. ΓΝΨΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΝΨΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 

 
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ: 18η-19/11/2013 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: Κυπριανύδου Μαρύα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Καλογερύδου Ουρανύα 
ΨΡΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΨΡΑΡΙΟΤ: 1 
 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: 17 
 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΑΖΕΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΣΖΟΒΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, 
ΚΑΣΑΥΕΡΗ ΒΑΛΕΝΣΙΝΗ, ΚΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ, ΚΛΙΥΟΠΟΤΛΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ, ΚΟΤΗ 
ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΑ, ΛΑΝΑΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΑ, ΛΤΠΗΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΜΠΑΛΛΑ 
ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΡΣΖΨΚΑ ΙΨΑΝΝΑ, ΠΑΝΣΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ 
ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΣ ΕΤΕΛΗΝ-ΕΙΡΗΝΗ, ΠΛΟΤΜΙΣΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΡΟΜΠΙΕ ΒΑΙΛΕΙΑ, 
ΣΖΙΜΕΑ ΓΕΨΡΓΙΑ 
 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΑΔΑ: Κϊθε Σετϊρτη, 14:00-15:30 
 
ΘΕΜΑΣΑ 



⧠ Σεςτ δεξιοτότων και προςωπικϐτητασ 
⧠ Ενημϋρωςη για επαγγελματικϊ θϋματα 
⧠ Γνωριμύα με ϊγνωςτα επαγγϋλματα 
⧠ ϑνταξη βιογραφικοϑ ςημειώματοσ – Δημιουργύα ατομικοϑ portfolio  

ΣΟΦΟΙ 
Να διερευνόςει ο μαθητόσ τϐςο τα χαρύςματα και αδυναμύεσ ϐςο και εκεύνα τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικϐτητϊσ του που ςυνδϋονται ϊμεςα με μια 
επιτυχημϋνη επαγγελματικό ςταδιοδρομύα 
2. Να κατανοόςει ϐτι τα κριτόρια επιλογόσ των πανεπιςτημιακών του ό ϊλλων 
ςπουδών δεν μπορεύ να περιορύζονται ςτην ςχολικό του επύδοςη 
3. Να κατανοόςει τη ςτενό ςϑνδεςη ςπουδών και επαγγελματικόσ 
ςταδιοδρομύασ, αλλϊ και τη ςχετικϐτητα τησ ςϑνδεςησ αυτόσ 
4. Να προβληματιςτεύ ςχετικϊ με ϋννοιεσ ϐπωσ λ.χ. δημϐςιοσ και ιδιωτικϐσ 
τομϋασ, προςφορϊ και ζότηςη, ανϊγκεσ τησ αγορϊσ, αςφϊλεια, αυταςφϊλιςη και 
εξαςφϊλιςη, τηλεργαςύα και κατ΄ούκον εργαςύα 
5. Να εμβαθϑνει ςτη ςϑνδεςη δεξιοτότων και ιδιοςυγκραςύασ με ςυγκεκριμϋνεσ 
ομϊδεσ επαγγελμϊτων 
6. Να ϋρθει ςε επαφό με επαγγελματύεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςε 
διαφορετικοϑσ εργαςιακοϑσ χώρουσ, να θϋςει ερωτόματα και να 
προβληματιςτεύ 
7. Να ενημερωθεύ για επαγγϋλματα ό ομϊδεσ επαγγελμϊτων ϊγνωςτα ςτο 
ευρϑτερο μαθητικϐ κοινϐ 
8. Να ϋρθει ςε πρώτη επαφό και να προβληματιςτεύ ςχετικϊ με τισ δυνατϐτητεσ 
που δύνει η παγκϐςμια αγορϊ εργαςύασ. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

⧠ Διερευνητικό μϋθοδοσ 
⧠ Ομαδο-ςυνεργατικό μϋθοδοσ 
⧠ Φρόςη Σ.Π.Ε. 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΨΝ, ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ, ΑΛΛΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ, ΥΟΡΕΙ  

⧠ υνεργαςύα με επαγγελματύεσ – οργανιςμοϑσ – φορεύσ  
⧠ υνεργαςύα με το Δημοτικϐ Ραδιϐφωνο Θεςςαλονύκησ  

ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΨΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΨΝ 
ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 

⧠ Κοινωνικό και πολιτικό Αγωγό (κοινωνικϊ μηνϑματα και δρϊςεισ) 
⧠ Πληροφορικό 
⧠ Πολιτιςμϐσ και Δραςτηριϐτητεσ 
⧠ Γλώςςα (Παραγωγό προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου) 
⧠ Καλλιτεχνικϊ  

ΦΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
1οσ ΜΗΝΑ Ϊναρξη ςυναντόςεων 
Προςδιοριςμϐσ ςτϐχων  
υμπλόρωςη απϐ τουσ μαθητϋσ τεςτ προςωπικϐτητασ / δεξιοτότων. 
υμπλόρωςη ερωτηματολογύου αναγνώριςησ νοητικών και μαθηςιακών τϑπων 
ςτο διαδικτυακϐ ςϑςτημα PEGASUS. 



υζότηςη των αποτελεςμϊτων - Αναςτοχαςμϐσ 
Διερεϑνηςη ϊγνωςτων επαγγελμϊτων - Αναζότηςη υλικοϑ ςτο διαδύκτυο, 
εφημερύδεσ, κλπ. 
 
2οσ ΜΗΝΑ Επεξεργαςύα του υλικοϑ απϐ το διαδύκτυο – εφημερύδεσ  
Προβολό βύντεο με ςχετικό θεματολογύα 
Δημιουργύα φϑλλου περιγραφόσ επαγγϋλματοσ / ςυζότηςη κριτηρύων 
χεδύαςη ϋρευνασ  
Δημιουργύα ερωτηματολογύου ςχετικοϑ με τα ϊγνωςτα επαγγϋλματα 
Διανομό ερωτηματολογύου ςε μαθητϋσ 
Επεξεργαςύα - αξιολϐγηςη αποτελεςμϊτων 
 
3οσ ΜΗΝΑ Παραγωγό κειμϋνου ςυνθετικόσ – ερευνητικόσ εργαςύασ (α’ 
ςτϊδιο) 
Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςε επιχειρόςεισ / οργανιςμοϑσ  
υζότηςη με εργαζϐμενουσ ςε διϊφορουσ εργαςιακοϑσ χώρουσ. 
Πρϐςκληςη ειδικών για ενημϋρωςη των μαθητών ςχετικϊ με διϊφορα 
επαγγϋλματα. 
Δημιουργύα ερωτημϊτων ςυνϋντευξησ 
Δρϊςη – υνεντεϑξεισ απϐ διϊφορουσ εργαζϐμενουσ / επαγγελματύεσ. 
Επεξεργαςύα αποτελεςμϊτων ςυνεντεϑξεων  
 
4οσ ΜΗΝΑ Παραγωγό κειμϋνου ςυνθετικόσ – ερευνητικόσ εργαςύασ (β’ 
ςτϊδιο) 
Επεξεργαςύα ςυμπληρωματικοϑ υλικοϑ  (φωτογραφύεσ comics, VIDEO)  
ϑνταξη βιογραφικοϑ ςημειώματοσ – Δημιουργύα ατομικοϑ portfolio  
Προετοιμαςύα δημϐςιασ παρουςύαςησ ςυνθετικόσ - ερευνητικόσ εργαςύασ 
Προετοιμαςύα κειμϋνων για ζωντανό ραδιοφωνικό εκπομπό 
 
5οσ ΜΗΝΑ Δρϊςη - Ζωντανό Εκπομπό των μαθητών ςτο Δημοτικϐ 
Ραδιϐφωνο Θεςςαλονύκησ FM 100.6 Λϐγου και Σϋχνησ με θεματολογύα ςχετικό 
με το πρϐγραμμα 
Παρουςύαςη ςτη ςχολικό κοινϐτητα ςυνθετικόσ - ερευνητικόσ εργαςύασ και 
διϊχυςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ 
υμμετοχό ςε ημερύδα 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ: 3               
 
 
 
 
 
 
 
  


