
Όμιλοι Δημιοσργικότητας και Αριστείας στ. έτοσς 2017-2018 

       Όπωο νξίδεηαη ζην λόκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ Πξόηππωλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείωλ, από ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013  ζπγθξνηήζεθαλ ζ’ 

απηά Όκηινη δεκηνπξγηθόηεηαο θαη αξηζηείαο, κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηωλ ηδηαίηεξωλ θιίζεωλ θαη ελδηαθεξόληωλ ηωλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζε 

γλωζηηθνύο ηνκείο όπωο ε γιώζζα, νη θπζηθέο επηζηήκεο, ε ινγνηερλία θαη ινηπά πεδία όπωο ην ζέαηξν, ε δεκνζηνγξαθία, ν αζιεηηζκόο θ.ά. 

      Η ιεηηνπξγία ηωλ Οκίιωλ νινθιεξώλεηαη κε ην πέξαο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Οη όκηινη ζα ιεηηνπξγνύλ κία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα 

δύν δηδαθηηθέο ώξεο ηε θνξά, κεηά ην πέξαο ηνπ επηάωξνπ ηηο εκέξεο Τξίηε θαη Πέκπηε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ εμάωξνπ ηηο εκέξεο Δεπηέξα, 

Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή. 

      Κάζε όκηινο ζα έρεη 11 έωο 20 καζεηέο, από κία ή πεξηζζόηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ή θαη γεηηνληθώλ ζρνιείωλ. Κάζε καζεηήο/καζήηξηα 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί έωο 2 Οκίινπο. 

      Σην πιαίζην ηωλ Οκίιωλ, θάζε καζεηήο αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο: παξαδίδεη εξγαζίεο θαη εθπιεξώλεη νπνηνδήπνηε άιιν 

έξγν ηνπ αλαζέηεη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν/ε ππεύζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα. Με ηελ νινθιήξωζε ηεο επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ζηνλ 

Όκηιν, θαη εθόζνλ δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ επηηξεπόκελωλ απνπζηώλ (8 ή 16 εηεζίωο, αλάινγα κε ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηωλ Οκίιωλ), 

ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. 

         Η εγγξαθή ηωλ καζεηώλ ζηνπο νκίινπο γηα καζεηέο/καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζηηο δεκόζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο κηαο νξηζκέλεο γεωγξαθηθήο 

πεξηνρήο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ ΕΠ.Ε.Σ. ηνπ Π.Σ., ύζηεξα από αίηεζε ηωλ αζθνύληωλ ηε γνληθή κέξηκλα ζην ΕΠ.Ε.Σ. θαη κε ηε ζύκθωλε 

γλώκε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία θνηηά ν/ε καζεηήο/καζήηξηα. 

         Δειώζεηο ελδηαθέξνληνο από ηνπο θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ/καζεηξηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Οκίινπο, ππνβάιινληαη έωο θαη 11-10-2017 

ζην Σρνιείν. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ην ζρεηηθό έληππν από ην ζρνιείν.  Μπνξείηε λα ηππώζεηε ηε Δήιωζε θαη από ηελ 

ηζηνζειίδα. 

  



ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
Δολαπτςό Ελϋνη 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ07 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ 
Όμιλοσ Κρατικού Πιςτοποιητικού Γλωςςομϊθειασ Γερμανικών μϋςα από κεύμενα, από τη γραμματικό και 

την γερμανικό κουλτούρα. 

ΣΑΞΗ Α’Β’Γ’ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
12-20 

ΣΟΦΟΙ 

1.Ευχϋρεια προφορικού λόγου   
2.Διεύρυνςη λεξιλογύου  
3.Εκμϊθηςη γραμματικόσ  
4.Απόκτηςη νϋων φύλων και φυςικϊ 
5. Απόκτηςη του Κρατικού Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μϋςα από την Ιςτορύα, την Αρχιτεκτονικό, το Περιβϊλλον, την Σϋχνη, τον Πολιτιςμό, οι μαθητϋσ 
όχι μόνο  θα εμπλουτύςουν τισ γνώςεισ τουσ πϊνω ςτα θϋματα αυτϊ αλλϊ θα διευρύνουν το 
Λεξιλόγιό τουσ ςτα Γερμανικϊ με ϋναν ευχϊριςτο και ενδιαφϋροντα τρόπο. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 
Με ϋναν διαφοροποιημϋνο τρόπο μϊθηςησ οι μαθητϋσ αναπτύςςουν πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ 
που καθιςτούν την απόκτηςη πτυχύων γλωςςομϊθειασ πιο αποτελεςματικό και πιο ευχϊριςτη.  

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 4 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Σο διδακτό υλικό που θα  χρηςιμοποιηθεύ για την διεξαγωγό του μαθόματοσ θα εύναι  από το 

«Ηλεκτρονικό χολεύο του ΚΠγ»  καθώσ και από προςωπικό διδακτικό υλικό τησ καθηγότριασ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
 Δημιουργύα ϊλμπουμ  με αςκόςεισ και υλικό των μαθητών που θα χρηςιμοποιηθεύ για το όμιλο 
τησ επόμενησ χρονιϊσ.  Απόκτηςη του Κρατικού Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ 

 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  
Goethe-Institut Thessaloniki 

 



ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΖΗΝΟΒΙΑ-ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ01-ΠΕ06 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ ΟΜΙΛΟ ΘΕΑΣΡΟΤ/ «ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΙΟΤΝ ΗΘΟ» 

ΣΑΞΗ Α, Β, Γ. 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
ΕΩ 16 

ΣΟΦΟΙ 

κοπόσ του Ομύλου εύναι η επαφό των μαθητών με το θεατρικό εύδοσ, αρχαύο και ςύγχρονο, και η 
ανϊπτυξη τησ ςυνεργαςύασ, τησ ομαδικότητασ και τησ ατομικόσ ευθύνησ των μελών του.  
Θα ςυζητόςουμε και θα επιλϋξουμε μαζύ με τουσ μαθητϋσ το θεατρικό ϋργο με το οπούο θα αςχοληθούμε 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντϊ τουσ, καθώσ και τον αριθμό των ςυμμετεχόντων.  θα 
γνωρύςουμε τον ςυγγραφϋα/ δημιουργό του ϋργου, θα βρούμε αναφορϋσ του  ςτην μαθητικό κοινωνύα 
και θα αναζητόςουμε διαχρονικϊ ςτοιχεύα. Σα παιδιϊ θα ςυνεργαςτούν μεταξύ τουσ για να 
δημιουργόςουν μια ολοκληρωμϋνη θεατρικό παρϊςταςη με ςκοπό να διδαχτούν από αυτόν αλλϊ και να 
διαςκεδϊςουν. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Οι μαθητϋσ θα ςυνεργαςτούν αλλϊ και θα βοηθόςουν ο ϋνασ τον ϊλλον να κατανοόςουν ϋνα κεύμενο, μια 
κατϊςταςη, μια εποχό. Θα κοινωνικοποιηθούν και θα εξωτερικεύςουν ςτοιχεύα του χαρακτόρα τουσ. 
Σϋλοσ θα χρηςιμοποιόςουν την φανταςύα τουσ και την καλλιτεχνικό τουσ φύςη για να εκφραςτούν 
καθώσ επύςησ θα εξαςκηθούν ςτην ορθοφωνύα και θα αναπτύξουν την αυτοεκτύμηςό τουσ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

 Γνωριμύα με τον όμιλο (1η εβδομϊδα του Οκτώβρη) 
 Επιλογό θεατρικόσ παρϊςταςησ(Οκτώβρησ-Νοϋμβρησ) 
 Κατανομό εργαςιών και ςυλλογό πληροφοριών για τον ςυγγραφϋα και το θεατρικό 

ϋργο(Νοϋμβρησ)  
 Κατανόηςη και διαχωριςμό του ϋργου ςε θεματικϋσ εννοιολογικϋσ ενότητεσ και διανομό 

ρόλων.(Νοϋμβρησ-Δεκϋμβριοσ)  
 Εκμϊθηςη ρόλων και πρακτικό ϊςκηςη αυτών.(Δεκϋμβριοσ-Απρύλιοσ) 
 κηνοθεςύα, ςκηνικϊ, κουςτούμια.(Μϊρτιοσ-Απρύλιοσ) 
 Παρουςύαςη θεατρικού.(Μϊησ) 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 4 ΩΡΕ(2+2) 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
                   ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 

(ΑΡΦΑΙΑ,ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ,ΤΦΡΟΝΗ)    



ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΑΝΕΒΑΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ/CD 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  ΚΡΑΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ Β.ΕΛΛΑΔΟ, ΦΟΛΗ ΘΕΑΣΡΟΤ ΑΠΘ, ΣΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ ΔΗΜΟ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΔΡΕΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ05 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ ΚΠΓ Α1-Α2 / ΜΤΗΗ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ, ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΑΛΛΟΥΩΝΙΑ 

ΣΑΞΗ Α,Β,Γ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
15 

ΣΟΦΟΙ 

 
Εςτύαςη ςτην καλλιϋργεια τησ διαπολιτιςμικόσ ςυνεύδηςησ των μαθητών και μαθητριών, μϋςω τησ 
μύηςόσ τουσ ςτη γαλλικό κουλτούρα και τησ εξοικεύωςόσ τουσ με ποικύλεσ μορφϋσ ϋκφραςησ τησ 
γαλλικόσ γλώςςασ. 
Ειδικότερα:  
 Εξοικεύωςη των μαθητών και μαθητριών με ποικύλα κειμενικϊ εύδη που παρϊγονται ςε ςύγχρονα 

περιβϊλλοντα επικοινωνύασ με τη χρόςη πολυτροπικών, ςυνεχών και αςυνεχών, ϋντυπων και 
ψηφιακών κειμϋνων (π.χ. εικόνων, χαρτών, αρχεύων όχου, videos) 

 Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα, μϋςω τησ υποςτόριξησ των μαθηςιακών ιδιαιτεροτότων αλλϊ και τησ 
ανϊπτυξησ δεξιοτότων  πολλαπλών τύπων νοημοςύνησ 

 Ανϊπτυξη γλωςςικών μακροδεξιοτότων (πρόςληψησ-κατανόηςησ και παραγωγόσ προφορικού και 
γραπτού λόγου) ςε ποικιλύα κειμενικών ειδών (λογοτεχνικών, πληροφοριακών-ειδηςεογραφικών, 
τραγουδιών κ.ϊ.) 

 Ανϊπτυξη γλωςςικών μικροδεξιοτότων, κυρύωσ αυτών που αναφϋρονται ςτο επικοινωνιακό πλαύςιο 
 Διεύρυνςη τησ διαπολιτιςμικόσ επύγνωςησ 

 



ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 Ανϊπτυξη πολυγραμματιςμών, μϋςω τησ κατανόηςησ και ςυγκριτικόσ προςϋγγιςησ πολλαπλών 
πηγών πληροφόρηςησ, από διαφορετικϊ κοινωνικοπολιτιςμικϊ ςυμφραζόμενα 

 Ανϊπτυξη κοινωνιογλωςςικών δεξιοτότων και ικανοτότων 
 Ανϊπτυξη δεξιοτότων λόγου που απαιτούνται για την απόκτηςη του κρατικού πιςτοποιητικού 

γλωςςομϊθειασ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΡΕΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ, ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΝΣΑΙ 
ΜΕ ΣΗΝ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ Κ.Π.Γ. (1ο Σετρϊμηνο) ΜΕΩ ΑΤΘΕΝΣΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ Σ.Π.Ε., ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΓΛΩΙΚΟΤ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΩΝ ΕΣΩΝ (2ο Σετρϊμηνο). 

 Μελϋτη και αςκόςεισ ανϊγνωςησ ενόσ λογοτεχνικού κειμϋνου ςε ςυνεργαςύα με το Γαλλικό 
Ινςτιτούτο Θεςςαλονύκησ καθώσ και αςκόςεισ προφορϊσ των φωνημϊτων τησ γαλλικόσ γλώςςασ 
κατϊ το 1ο Σετρϊμηνο, ενώ ςτο 2ο θα πραγματοποιηθεύ η δραματοπούηςη και η θεατρικό 
παρουςύαςη του εν λόγω ϋργου. 

 Αποδώςουν ελεύθερα το νόημα μύασ ό περιςςοτϋρων παροιμιών ςε ξϋνη γλώςςα/εσ  
 Με αφορμό την Ευρωπαώκό Ημϋρα Γλωςςών, εύρεςη παροιμιών ςτην ελληνικό γλώςςα, 

διαγλωςςικό μετϊφραςη ςτη γαλλικό γλώςςα και ελεύθερη απόδοςη του νοόματοσ τησ 
αντύςτοιχησ παροιμύασ για το 1ο Σετρϊμηνο. 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 4 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 Αξιοπούηςη διδακτικού υλικού από το φϊκελο του εκπαιδευτικού 
 Αξιοπούηςη πολυμεςικών εργαλεύων μϊθηςησ 
 Αξιοπούηςη υλικού που ανταποκρύνεται ςε ποικύλεσ μαθηςιακϋσ και διδακτικϋσ ανϊγκεσ και υπηρετεύ 

πολλαπλούσ τύπουσ νοημοςύνησ 
 υςτηματικό χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ του εκπαιδευτικού δικτύου Edmodo 
 Άντληςη κειμϋνων από το διαδύκτυο για ςυγκεκριμϋνεσ θεματικϋσ 
 Αξιοπούηςη παλαιότερων θεμϊτων του κρατικού πιςτοποιητικού γλωςςομϊθειασ 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ Α1-Α2 ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΔΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟ ΓΑΛΛ. ΙΝΣ. ΕΝΟ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  
Γαλλικό Ινςτιτούτο Θεςςαλονύκησ  

 

ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 



ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΜΑΡΙΑ ΜΗΣΙΑΚΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ02 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ Όμιλοσ Λογοτεχνικόσ Ανϊγνωςησ & υγγραφόσ 

ΣΑΞΗ Α΄, Β' & Γ'  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
11 ϋωσ 20 

ΣΟΦΟΙ 

Οι ςτόχοι του προταθϋντοσ ομύλου αντλούνται από το νϋο Π για τη Διδαςκαλύα τησ Λογοτεχνύασ (2011) και 

εύναι οι εξόσ:  

 Η προώθηςη τησ φιλαναγνωςίασ, τησ δημιουργίασ, δηλαδή, ςυςτηματικών και ανεξάρτητων αναγνωςτών, 
οι οποίοι αιςθάνονται την ανάγνωςη ωσ βαςική τουσ ανάγκη και είναι ικανοί να επιλέγουν και να 
αξιοποιούν τα αναγνώςματά τουσ, 

 η ςυνειδητοποίηςη τησ ςχέςησ τησ λογοτεχνίασ με την ανθρώπινη εμπειρία και, επομένωσ, τησ ςημαςίασ 
τησ για την κατανόηςη του κόςμου ςτον οποίο ζούμε και του εαυτού μασ, 

 η καλλιέργεια μιασ ποικιλίασ αναγνωςτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, μέςα από την αξιοποίηςη 
κειμένων από όλο το φάςμα τησ πολιτιςμικήσ παραγωγήσ, από όλα δηλαδή τα διαφορετικά είδη τησ 
εικονικήσ, θεατρικήσ και μαζικήσ επικοινωνίασ, 

 η ανάπτυξη τησ κριτικήσ και ταυτόχρονα δημιουργικήσ ςχέςησ των μαθητών με το ςύγχρονο κοινωνικό και 
πολιτιςμικό περιβάλλον, καθώσ και η ςυμβολική ενδυνάμωςη τησ υποκειμενικότητασ όλων των μαθητών 
και μαθητριών έτςι ώςτε να γίνουν ενεργητικοί πολίτεσ και παραγωγοί πολιτιςμού, 

 η αναγνώριςη ότι η λογοτεχνία είναι ένασ κατεξοχήν διαπολιτιςμικόσ τόποσ, όπου ο διάλογοσ ανάμεςα 
ςτουσ πολιτιςμούσ γίνεται πράξη μέςα από τη μετάφραςη, τη διαςκευή και την αέναη επανερμηνεία και 
όπου η ετερότητα όχι μόνον αναγνωρίζεται αλλά ενςωματώνεται ωσ αναγκαίοσ όροσ τησ ζωτικότητασ και 
τησ δυναμικήσ τησ, 

 η ενίςχυςη τησ αίςθηςησ ότι η δύναμη και οι δυνατότητεσ τησ γλώςςασ μπορούν να είναι μία από τισ 
μεγαλύτερεσ χαρέσ τησ ανάγνωςησ τησ λογοτεχνίασ.  

 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Κατϊ τη διϊρκεια του ομύλου οι μαθητϋσ αναμϋνεται να: 
 είναι ςε θέςη να διερευνούν όλουσ τουσ ςυντελεςτέσ και τουσ αναγκαίουσ παράγοντεσ που 

ςυμβάλλουν ςτην παραγωγή και ςτην πρόςληψη των  λογοτεχνικών κειμένων 
 είναι ςε θέςη να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τισ αξίεσ και τισ ιδέεσ που ενυπάρχουν ςτα 

λογοτεχνικά κείμενα 
 κατανοήςουν ότι οι πολιτιςμικέσ αξίεσ ςχετίζονται με το χώρο, το χρόνο και την κοινωνική ομάδα 

που τισ παράγει , είναι επομένωσ προςδιοριςμένεσ ιςτορικά , γεγονόσ που δικαιολογεί τη 



ςχετικότητα αλλά και την ποικιλία τουσ  
 εξοικειωθούν οι μαθητέσ με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και να κατανοήςο υν ότι αυτά 

ανταποκρίνονται ςε διαφορετικούσ ςκοπούσ και ιςτορικέσ ανάγκεσ , χωρύσ όμωσ να χϊνουν τη 
διαχρονικότητϊ τουσ 

 αναπτύξουν αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη προςωπική άποψη , αρέςκεια ή απαρέςκεια , για τα 
κείμενα που διαβάζουν 

 να αξιολογήςουν τη δική τουσ ερμηνευτική προςέγγιςη καθώσ και εκείνη των ςυμμαθητών τουσ  
 αναγνωρύςουν τουσ διαφορετικούσ τρόπουσ  με τουσ οποίουσ οι ςυγγραφείσ «μιλούν» για τα 

διάφορα θέματα 
 να εξοικειωθούν με όλα τα είδη ανάγνωςησ : ιδιωτική, ςυν-ανάγνωςη, δημόςια ανάγνωςη ςε 

ςυγκεκριμένεσ περιςτάςεισ , ανάγνωςη ύςτερα από προτροπή , ςύςταςη, ανάθεςη, 
δραματοποιημένη ανάγνωςη, ανάγνωςη μέςω τησ χρήςησ κοινωνικών δικτύων κτλ.  

 να επιςημάνουν τουσ ςυγκρουόμενουσ κ ώδικεσ ςυμπεριφοράσ ανάμεςα π .χ. ςε ήρωεσ 
διαφορετικήσ ηλικίασ ή φύλου 

 να αφηγηθούν οι ίδιοι με τη ςυνδυαςμένη χρήςη λόγου και εικόνασ 
 να μεταφέρουν τα ςυναιςθήματα που τουσ προκαλεί μια λογοτεχνική ανάγνωςη ςε νέο κείμενο , 

πεζό, ποιητικό, ζωγραφικό, μουςικό, δραματικό.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

Α΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 
-Ειςαγωγό ςτισ λογοτεχνικϋσ ςυμβϊςεισ των θεατρικών ϋργων  
-υνανϊγνωςη δραματικών ϋργων τησ ξϋνησ και ελληνικόσ λογοτεχνύασ, π.χ. Το Ημέρωμα της Στρίγγλας 
του William Shakespeare, Το φιόρο του Λεβάντε του Γ. Ξενόπουλου, κ.ϊ. Κοινό ϊξονα αποτελεύ η αντύθεςη 
ανϊμεςα ςτην εξωτερικό εμφϊνιςη και τον εςωτερικό κόςμο των ανθρώπων, αντύθεςη που αρχύζει να 
απαςχολεύ τουσ μαθητϋσ ϋντονα κατϊ την εφηβεύα και ςυνδϋεται ϊμεςα με περιςτατικϊ ςχολικού 
εκφοβιςμού. Σα κεύμενα θα επιλεγούν από τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο τησ προαναφερθεύςασ 
θεματικόσ που ενιςχύει την κατανόηςη τησ διαφορετικότητασ και τησ πολυςύνθετησ φύςησ τησ 
ανθρώπινησ προςωπικότητασ. 
-Επιλογό 2 ό 3 θεατρικών ϋργων, το μεγαλύτερο μϋροσ των οπούων θα παρουςιϊζεται και ςχολιϊζεται 
κριτικϊ εντόσ των ωρών του ομύλου. υχνϊ θα ανατύθεται ιδιωτικό ανϊγνωςη και κριτικό προςϋγγιςη ωσ 
δημιουργικό εναςχόληςη για το ςπύτι. 
 
Β΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 
- Μετϊ τα Φριςτούγεννα θα τεθούν οι βϊςεισ για την προςωπικό ςυγγραφό των μαθητών (ατομικό ό 
ςυλλογικό) ςτην ύδια θεματικό και ςτο ύδιο λογοτεχνικό εύδοσ. 
-το πλαύςιο αυτό, θα αναζητηθεύ η ςυμβολό ειδικών του ΚΘΒΕ με επύςημη πρόςκληςη ςτο χώρο του 
ςχολεύου. 



-Μετϊ την ανϊγνωςη των ϋργων και την (ςυγ)κριτικό τουσ προςϋγγιςη, θα παρουςιαςτούν 
αποςπϊςματα ταινιών και παραςτϊςεων.   
-Παρϊλληλα, θα επιλεγούν με κοινό απόφαςη αποςπϊςματα τόςο των κλαςικών ϋργων όςο και των 
προςωπικών ϋργων των μαθητών, τα οπούα θα δραματοποιηθούν και θα παρουςιαςτούν ςτο τϋλοσ τησ 
ςχολικόσ χρονιϊσ. 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 2 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

-Βαςικϋσ αρχϋσ Θεωρύασ τησ Λογοτεχνύασ 

-Βαςικϋσ αρχϋσ Θεατρολογύασ, π.χ. Περί θεάτρου, Ν. Παπανδρϋου 

-Λογοτεχνικϊ βιβλύα, π.χ. Το φιόρο του Λεβάντε, Γ. Ξενόπουλοσ, κτλ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

1) Δραματοπούηςη αποςπαςμϊτων των αναγνωςθϋντων θεατρικών ϋργων 

2) υγγραφό ατομικών ό ςυλλογικού/ών θεατρικών ϋργων με θϋμα την αντύθεςη τησ εξωτερικόσ 

εμφϊνιςησ και του εςωτερικού κόςμου, τα φυςικϊ ταλϋντα και τα φυςικϊ 'ψεγϊδια'  

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  Κρατικό Θϋατρο Βορεύου Ελλϊδοσ (πρόςκληςη ειδικού/ών ςε θϋματα διαςκευόσ λογοτεχνικού ϋργου ό 
ςυνεργαςύα για την καταςκευό κουςτουμιών) 

 

ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
Αμαλύα Καραμότρου 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
Υιλόλογοσ –ΠΕ02 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ 

«Εκφρϊζομαι μϋςα από τα ενδιαφϋροντϊ μου»: Όμιλοσ δημιουργικόσ ϋκφραςησ, δημοςιογραφύασ και ρητορικόσ 

ςτην ελληνικό γλώςςα 

 

ΣΑΞΗ 
Α, Β, Γ ( όλεσ οι τϊξεισ Γυμναςύου - Λυκεύου) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 

Ο Όμιλοσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ/-ιτριεσ που ςυμμετζχουν να αςχολθκοφν με τα ενδιαφζροντά τουσ 

ευχάριςτα, ξεκοφραςτα και δθμιουργικά.  Τα παιδιά επιλζγουν το μζςο (καταςκευζσ, κόμικ. διαδίκτυο, δθμιουργικι 

γραφι, επιςτιμθ, τζχνθ, Μζςα Επικοινωνίασ - Μedia) ςυνδυάηοντασ τισ αγαπθμζνεσ τουσ εναςχολιςεισ με τθ γλωςςικι 

ζκφραςθ. 

 



Βαςιςμζνοι ςτθ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του H. Gardner,   ανακαλφπτουμε τισ ικανότθτζσ τουσ, 

αναπτφςςουμε δεξιότθτεσ και εκφραηόμαςτε μζςα από διάφορουσ κώδικεσ επικοινωνίασ. Παράλλθλα, ζχοντασ ωσ 

ςτακερό ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ ελλθνικισ γλώςςασ, γραπτισ και προφορικισ, μζςα ςε νοθματοδοτθμζνο 

επικοινωνιακό πλαίςιο, ςυνδυάηουμε τισ καινοτόμεσ δραςτθριότθτζσ μασ, με τθ δθμοςιογραφία, τθ μακθτικι 

ραδιοφωνία και τθλεόραςθ, τισ προςομοιώςεισ ρθτορικισ και τισ εκδθλώςεισ καλλιτεχνικισ ανάγνωςθσ.  

 

ΣΟΦΟΙ 

 Πολύπλευρη ανϊπτυξη προςωπικότητασ, ανύχνευςη ταλϋντων και δεξιοτότων 
 Καλλιϋργεια κριτικόσ ικανότητασ, γλωςςικών δεξιοτότων  
 Βελτύωςη ικανότητασ παραγωγόσ γραπτού και προφορικού λόγου 
 Ανϊπτυξη επικοινωνιακόσ ικανότητασ, δημόςιου λόγου και παρουςύαςησ 
 Ενύςχυςη αυτοπεπούθηςησ, αυτογνωςύασ, ενςυναύςθηςησ 
 Διαμόρφωςη ομαδικού πνεύματοσ και ςυνθηκών ςυλλογικόσ εργαςύασ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

  Να χρηςιμοποιόςουν οι μαθητϋσ/μαθότριεσ βιωματικϋσ και ανακαλυπτικϋσ μεθόδουσ απόκτηςησ τησ 
γνώςησ 

 Να μϊθουν να υποςτηρύζουν ϋγγραφα ό/και προφορικϊ την προςωπικό τουσ ϊποψη 
 Να εξοικειωθούν με τη διαδικαςύα δημοςιοπούηςησ των θϋςεων τουσ 
 Να κατανοόςουν τον ρόλο τησ υγιούσ δημοςιογραφύασ ςε μια δημοκρατικό κοινωνύα 
 Να μϊθουν να ελϋγχουν την εγκυρότητα των πληροφοριών, όπωσ και να αξιολογούν κεύμενα και 

πληροφορύεσ που κυκλοφορούν ςτα ΜΜΕ 
 Να αναπτύξουν την κριτικό τουσ ικανότητα, την παρατηρητικότητϊ τουσ και  να ευαιςθητοποιηθούν ςε 

καύρια κοινωνικϊ ζητόματα 
 Να καλλιεργόςουν τα ενδιαφϋροντϊ τουσ για τον πολιτιςμό, τον αθλητιςμό, τισ ξϋνεσ γλώςςεσ, κ.λ.π. 
 Να γνωρύςουν επαγγϋλματα που ςχετύζονται με τον δημοςιογραφικό  χώρο 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

 Καταςκευό, δημιουργύα, ανϊλυςη εικόνασ 
 Νϋεσ τεχνολογύεσ, Πληροφορικό, δημιουργύα κειμϋνων 
 Πολυτροπικϊ κεύμενα 
 Γνωριμύα με ποικύλα κειμενικϊ εύδη 
 Παραγωγό και μεταςχηματιςμόσ κειμενικών ειδών 
 Θεωρύεσ επικοινωνύασ 
 Θεωρύεσ Πολιτιςμού 
 Επικοινωνύα & δημοςιογραφύα 



 Βαςικϋσ δημοςιογραφικϋσ αρχϋσ 
 Έντυπη δημοςιογραφύα (εύδη, ιςτορύα) 
 Διαδικαςύα ϋκδοςησ ενόσ εντύπου (εφημερύδασ, περιοδικού) – Διαδικαςύα ϋκδοςησ 

ηλεκτρονικόσ εφημερύδασ 
 Αρχιςυνταξύα 
 Αρθρογραφύα : Σο ςχόλιο και η εύδηςη 
 υνϋντευξη : Μορφϋσ - Σεχνικό 
 Επιμϋλεια  κειμϋνου  
 Προφορικό επικοινωνύα : ραδιοφωνικό & τηλεοπτικό εκπομπό (ιςτορικό αναδρομό) 
 Διαδικαςύα δημιουργύασ μιασ ραδιοφωνικόσ/ τηλεοπτικόσ εκπομπόσ/ενόσ ενημερωτικού 

εντύπου : ειδικότητεσ/επαγγϋλματα που εμπλϋκονται 
 Διεξαγωγό δημοςιογραφικόσ ϋρευνασ - τοιχεύα κοινωνικών επιςτημών 
 Σεχνικϋσ ανϊπτυξησ επιχειρηματολογύασ- ρητορικού λόγου  
 Ραδιόφωνο/τηλεόραςη : Γλωςςικϊ και παραγλωςςικϊ ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
 Απόκτηςη γνώςεων πϊνω ςε προγρϊμματα γραφιςτικόσ και δημιουργύασ ιςτοςελύδων  

 Έκδοςη εφημερύδασ & δημιουργύα μαθητικού ηλεκτρονικού εντύπου 
ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 2 ώρεσ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 Αποςπϊςματα ελληνικών & ξϋνων μονογραφιών ςχετικών με τα παραπϊνω θϋματα 
 Εγχειρύδια γλωςςικόσ διδαςκαλύασ Γυμναςύου και Λυκεύου 
 Ηλεκτρονικού γλωςςικού πόροι 
 Οπτικοακουςτικό δημοςιογραφικό υλικό 
 Έγκυρο διαδικτυακό υλικό 
 Βύντεο 
 Υύλλα εργαςύασ 
 Μελϋτεσ περύπτωςησ 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ Υύλλα εργαςύασ, καταςκευϋσ, ϋντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  

 Πανεπιςτημιακϊ Σμόματα 
 Ερευνητικούσ φορεύσ 
 Ραδιοτηλεοπτικούσ & ραδιοφωνικούσ ςταθμούσ 
 Μ.Κ.Ο. 

 Επικοινωνύα με εκπροςώπουσ του δημόςιου βύου και τησ πνευματικόσ ζωόσ, κλπ 
 



ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΑΜΑΛΙΑ ΔΡΑΚΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ11 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ ΡΤΘΜΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 

ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΡΙΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΣΡΕΙ ΣΑΞΕΙ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
Θα ανακοινωθεύ  

ΣΟΦΟΙ 

τόχοι ψυχοκινητικού τοµϋα 
` Ανϊπτυξη ςυντονιςτικών ικανοτότων 
` Ανϊπτυξη ςύνθετων και περύπλοκων κινητικών δεξιοτότων 
` Ανϊπτυξη τησ κινητικόσ δηµιουργικότητασ 
τόχοι ςυναιςθηµατικού τοµϋα 
` Ανϊπτυξη δεξιοτότων αυτοπειθαρχύασ, θετικόσ αυτοαντύληψησ,  
αυτοπεπούθηςησ, θϊρρουσ, θϋληςησ, υποµονόσ και επιµονόσ 
` Ανϊπτυξη δεξιοτότων επικοινωνύασ, υπευθυνότητασ και 
αλληλοβοόθειασ 
τόχοι γνωςτικού τοµϋα 
` Κατανόηςη τησ ϋννοιασ του ρυθμού  ςε όλεσ τισ εκφϊνςεισ του 
` Κατανόηςη τησ επύδραςησ τησ γυμναςτικόσ αλλϊ και τησ μουςικόσ ςτην ανθρώπινη υγεύα 
` Κατανόηςη των αιςθητικών ςτοιχεύων τησ κύνηςησ 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ανϊπτυξη και καλλιϋργεια δεξιοτότων επικοινωνύασ, ςυνεργαςύασ, υπευθυνότητασ, αυτοπειθαρχύασ, 
θϋληςησ, θϊρρουσ, υποµονόσ και επιµονόσ 
Καλλιϋργεια τησ νοοτροπύασ ότι ο αθλητιςμόσ εύναι τρόποσ ζωόσ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

Πρακτικό εξϊςκηςη ςτην τεχνικό οργϊνων ρυθμικόσ γυμναςτικόσ 
Μελϋτη του κώδικα βαθμολογύασ τησ διεθνούσ ομοοςπονδύασ γυμναςτικόσ  
Βαςικϋσ αρχϋσ κλαςςικού χορού 
Βαςικϋσ αρχϋσ ςύνθεςησ προγραμμϊτων – χορογραφύασ 
Δημιουργύα προγραμμϊτων από τισ ύδιεσ τισ μαθότριεσ 
Παρακολούθηςη προπόνηςησ αγωνιςτικών τμημϊτων ό/και αγώνων ρυθμικόσ γυμναςτικόσ 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ Δύο (2) 



ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Κώδικασ βαθμολογύασ Ρυθμικόσ Αγωνιςτικόσ Γυμναςτικόσ τησ Ελληνικόσ Γυμναςτικόσ Ομοςπονδύασ, 

ημειώςεισ από το βιβλύο «Ρυθμικό γυμναςτικό»,  ςυγγραφεύσ: Jastrjembskaia, Nadejda, επιμζλεια: 

Γιαννιτςοποφλου (επίκουρθ κακθγιτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Α.Π.Θ.) 

Σθμειώςεισ Δράκου Αμαλίασ 

Χριςθ πολυμζςων (διαδίκτυο, βιντεοανάλυςθ) 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Παρουςύαςη του ομύλου τησ  ρυθμικόσ γυμναςτικόσ ςε ενδοςχολικό εκδόλωςη 

Πιθανό ςυμμετοχό του ςχολεύου ςτη Γυμναςτρϊδα - γιορτό τησ γυμναςτικόσ που διοργανώνει κϊθε χρόνο ο δόμοσ 

Θεςςαλονύκησ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  
ΣΕΥΑΑ ΑΠΘ, ειδικότητα ρυθμικόσ γυμναςτικόσ 

 

ΥΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ 02 (Υιλολόγων) 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ 
ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΣΑΞΗ Α και Β Γυμναςύου 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
11-20 

ΣΟΦΟΙ 
Η βιωματικό προςϋγγιςη τησ ελληνικόσ ιςτορύασ και του ελληνικού πολιτιςμού 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Η προςϋγγιςη του ελληνικού πολιτιςμού, και ειδικότερα του αρχαύου ελληνικού πολιτιςμού, με 
βιωματικό τρόπο και η κατϊδειξη τησ ςυνϋχειασ του ελληνικού πολιτιςμού από τα αρχαύα χρόνια 
ωσ ςόμερα. Η βαθύτερη κατανόηςη και αξιοπούηςη των ιςτορικών πηγών, και μϊλιςτα των μη 
γραπτών. Η ςυγκριτικό μελϋτη και κριτικό διαφορετικών μϋςων ενημϋρωςησ και μϊθηςησ 
(ντοκιμαντϋρ, ιςτοςελύδεσ, φωτογραφύεσ, αρχαιολογικϊ ευρόματα κ.ϊ.). Η αυτενϋργεια μϋςω τησ 
υπόδυςησ ρόλων και τησ ανϊπτυξησ εφαρμογών και η προβολό μϋρουσ των μαθηςιακών 
αποτελεςμϊτων ςτην κοινωνύα του ςχολεύου.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

2017 
14/10: Γνωριμύα 
21/10, 4/11: γραφό, Γραμμικό Β-αλφϊβητα 

http://www.bestprice.gr/author/38593/jastrjembskaia-nadejda.html


11,18/11: αγγεύα 
25/11, 2/12: όπλα-κομμώςεισ 
9,16/12: όπλα, κομμώςεισ (εφαρμογϋσ) 
2018 
13,20/1: τρόποι επικοινωνύασ 
27/1,3/2: διατροφό 
10,17/2: ενδυμαςύα 
24/2, 3/3: ςυναλλαγϋσ και νομύςματα 
10,17/3: παιχνύδια και αθλητικού αγώνεσ 
31/3,21/4: τϋχνη 
28/4,5/5: αρχαιοκαπηλύα 
12/5: αρχαιοκαπηλύα 
 
 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 2 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Υύλλα εργαςύασ/ εργαλεύα Web 1 & 2/ ϋντυπη και διαδικτυακό βιβλιογραφύα 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ Εργαςύεσ μαθητών/ φωτογραφικό λεύκωμα 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ  
 

 

 

 


