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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
2. Ενδυνάμωση δεξιοτήτων μέσα από την δημιουργική έκφραση κλίσεων 

και ταλέντων    

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Αργύρη Παναγιώτα, ΠΕ03, Μαθηματικός  

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

– 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Α1 Α3 Β3 Β2 Γ1  

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

  

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

10 40 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα , αλλά ανάλογα 

με την διαθεσιμότητα των μαθητών, έχουν οριστεί 

συναντήσεις σε καθημερινή βάση (Δευτέρα-

Παρασκευή), με την λήξη του ωρολογίου 

προγραμματος 14.10-15.00 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Υποστήριξη μαθητών για: 

Α) σύνθεση και δημιουργία εργασιών (εκπαιδευτικού υλικού) για συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς & διεθνής 

εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς , αλλά και μαθητικά συνέδρια και ημερίδες  

Β) συγγραφή επιστημονικών εργασιών για δημοσίευση στο μαθητικό ευρωπαϊκο περιοδικό Open Schools Journal 

for Open Science 

 

Α) 1) Διεθνής εκπαιδευτικός διαγωνισμός «GSL Global Goals Competition»  

Υποστήριξη και καθοδήγηση για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ομαδικές εργασίες, που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των παγκόσμιων στόχων των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα κοινωνικά 

συνειδητών ηγετών. Ο στόχος του διαγωνισμού είναι να αναπτύξει την κατανόηση της παγκόσμιας ιθαγένειας από 

τους μαθητές και πώς να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικότητα.  

https://www.globalsocialleaders.com/ggcompetition/ 

 

2) Στα πλαίσια της εκστρατείας STEM Discovery 2020, που αποτελεί μια κοινή διεθνή πρωτοβουλία που 

διοργανώνει η το δίκτυο επιστημών της Ευρωπης Scientix http://scientix.eu/events/campaigns/sdc20, για το 

διάστημα από 01.02.2020 εως και 30.04.2020 οι μαθητές θα καθοδηγηθούν και θα υποστηριχτούν για την 

σύνθεση και σύνταξη εργασιών για τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς: 

 

https://www.globalsocialleaders.com/ggcompetition/
http://scientix.eu/events/campaigns/sdc20


2.1) 2020: "Μείωση των ατομικών επιπτώσεων". Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό ζήτημα ή πρόβλημα ή πρόκληση, και στη συνέχεια να προτείνουν κάτι που μπορούν να κάνουν τα 

άτομα για να μειώσουν το αποτύπωμα τους και να λύσουν αυτή την πρόκληση, ώστε να προκαλέσει αλλαγή σε 

προσωπικό επίπεδο. 

https://www.cstl.org/cleantech/the-challenge 

 

 

2.2) COMnPLAYer εκπαιδευτικός διαγωνισμός. 

Οι μαθητές καλούνται να πάρουν συνέντευξη από κάποιον που εμπλέκεται στην επιστήμη είτε πρόσωπο με 

πρόσωπο, ή με αποστολή των ερωτήσεων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά και της ποιότητας των 

ερωτήσεων, καθώς και η παρουσίαση των μελλοντικών τους σχεδίων σταδιοδρομίας αποτελούν κριτήρια θετικής 

αξιολογησης από τους διοργανωτές.  

https://comnplayscience.eu/contest 

 

2.3) Πρωτοβουλία « Leonardo 4 Παιδιά 2020: δράση για το κλίμα ». Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της 

συμμετοχής των ευρωπαϊκών παιδιών σε θέματα τέχνης και επιστήμης, εμπνευσμένα από το παράδειγμα του 

Leonardo da Vinci. 

 

3)  Δήλωση συμμετοχής στην 41η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος που 

θα υλοποιηθεί στην Αθήνα από τις 10-13 /04 /2020, ώστε να επιλεγούν τριάντα (30) μαθητές εκ των οποίων οι 

έξι (6) πρώτοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην επερχόμενη Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νέων το Φθινόπωρο του 2020 στη Λευκωσία της Κύπρου. Η θεματική της Συνδιάσκεψης στη Αθήνα έχει τίτλο : 

“Το μωσαϊκό της αλλαγής: Από καινοτόμες ιδέες σε απτές λύσεις” και θα κληθούν να συζητήσουν φλέγοντα 

ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτώντας τα όμως από μια άλλη οπτική γωνία. Η 41η Εθνική Συνδιάσκεψη 

Επιλογής έχει σκοπό να προσδώσει τον απαραίτητο χώρο στους συμμετέχοντες της να αναπτύξουν τις ιδέες τους 

και να τους ευαισθητοποιήσει στην ανάγκη της καινοτομίας μέσα στον κόσμο της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Σχόλιο: Για την 41η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος η σχολική μονάδα έχει 

δικαίωμα συμμετοχής με 2 μαθητές, οι οποίοι θα προετοιμαστουν για την συμμετοχή τους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 

που θα τους παρεχω.  

 

5) Οι μαθητές θα υποστηριχτούν και θα εχουν την επίβλεψη μου να συγγράψουν επιστημονικές εργασίες για το 

ευρωπαϊκό μαθητικό περιοδικό Open Schools Journal for Open Science 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/issue/view/1032  

Το περιοδικό αυτό είναι πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρο Τεκμηρίωσης και της  Ελληνογερμανικής Αγωγής στο 

πλαίσιο του μεγάλου ευρωπαϊκού έργου Openaire Advance που προτείνει την ανοιχτή πρόσβαση στα επιστημονικά 

δεδομένα και τις δημοσιεύσεις.  

Αποδέχεται πρωτότυπα άρθρα από μαθητές ηλικίας 10 -18 ετών, από όλη την Ευρώπη, τα οποία αξιολογούνται απο 

επιστημονικούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς.  Τα άρθρα καλύπτουν όλες τις πτυχές της Επιστήμης, της 

Μηχανικής και της Τεχνολογίας και η δημοσίευση είναι δωρεάν. 

 

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται στα πλαίσια των δημιουργικών ερευνητικών εργασιών (project) με τα τμήματα 

Α1&Α3, όμως δεν αποκλείει την συμμετοχή μαθητών από άλλα τμήματα, όπου έχουμε συνεργαστεί στο πλαίσιο του 

ομίλου «Ευρωπαϊκά μονοπάτια γνώσης Θετικών Επιστημών» και έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να συνεχίσουν 

την συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές δράσεις. 

 

Στους μαθητές παρέχονται πρώτυπα μεθοδολογικά πλάνα και πλήρες και στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό πηγών 

για την σύνθεση των εργασιών τους. Μέσα από τις δια ζώσης συναντήσεις (όπως ορίζεται στο τελος του σχολικού 

ωραρίου με την σύμφωνη γνώμη των μαθητών) ή και με πολύ τακτική ηλεκτρονική επικοινωνία, υπάρχει συχνή 

ανατροφοδότηση και παροχή σχολίων βελτίωσης των εργασιών για την επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων.  

 

Τέλος να διευκρινιστεί ότι οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν σε ποιο διαγωνισμό θα συμμετέχουν, κατόπιν συζήτησης  

με την ομάδα τους. Η γενική κατεύθυνση όλων των εκπαιδευτικών διαγωνισμών (όπως προκύπτει και από την 

https://www.cstl.org/cleantech/the-challenge
https://comnplayscience.eu/contest
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/issue/view/1032


περιγραφή του καθενός) είναι η διαπραγμάτευση με ζητήματα περιβαλλοντικά θέματα ή προβλήματα που αποτελούν 

πρόκληση για την κοινωνία του 21ου αιώνα. Οι μαθητές με οδηγό τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης προσπαθούν 

να προτίνουν καινοτόμες λύσεις με βάση την εκπαιδευτική μεθοδολογία Design Thinking. Και ο εκπαιδευτικός 

διαγωνισμός που αφορά την συνέντευξη σε επιστήμονα θα υλοποιηθεί για ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά. 

Οι εργασίες θα κοινοποιηθούν (αξιολογούνται με κριτήριο την ποιοτική εφαρμογή των σταδιών μεθοδολογίας του 

σχεδιασμού σκέψης (design thinking)) με δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό και συμμετοχή σε ημερίδες-

συνέδρια. 

 

  
 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

-Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς και παρουσίαση των εργασιών σε εκπαιδευτικά δρώμενα (ημερίδες, 

δημοσιέυσεις) στοχεύει πρωτίστως στην ευημερία και στην εκπαιδευτική ανάπτυξη του συμμετέχοντος μαθητή για 

την αποκάλυψη των κλίσεων του , μέσα από την εκδήλωση του φυσικού του ταλέντου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

-Καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 1αποτελεί επίσης βασικό επιδιωκόμενο στόχο, καθώς με αφετηρία την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επιδιώκουμε την έκφραση των ταλέντων των μαθητών.   

o Κριτική και καινοτόμος σκέψη: Δημιουργικότητα, επινοητικότητα, δεξιότητες εφαρμογής, σκέψη σκέψης, 

αιτιολογημένη, λήψη αποφάσης 

o Διαπροσωπικές δεξιότητες: Δεξιότητες επικοινωνίας, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδική εργασία, 

συνεργασία, κοινωνικότητα, συλλογικότητα, ενσυναίσθηση.  

o Εσωτερικές δεξιότητες: Αυτοπειθαρχία, ικανότητα μάθησης ανεξάρτητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 

αυτογνωσία, επιμονή, αυτοσεβασμό 

o Η παγκόσμια ιθαγένεια: Ευαισθητοποίηση, ανοχή, ανοικτό πνεύμα, υπευθυνότητα, σεβασμός για τη 

διαφορετικότητα, δημοκρατική συμμετοχή, συγκρούσεις,σεβασμό για το περιβάλλον. 

                                                 
1P21’s Frameworks for 21st Century  (ERI-Net, 2015 · Saavedra και Opfer, 2012 · Trier, 2001 · Hipkins, 2005).  

Binkley, M., Erstad, O., Hermna, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-

First Century Skills. In Griffin, P., Care, E., & McGaw, B. Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Dordrecht, 

Springer. 

http://www.atc21s.org/  

http://www.atc21s.org/


o Ικανότητα λήψης και ανάλυσης πληροφοριών μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

ικανότητα να αξιολογεί κριτικά τις πληροφορίες.  
 

-Ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος των μαθητών/τριων. 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 
Τέτοιοι είδους δράσεις (διαγωνισμοί, συνέδρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις) προσφέρουν στους συμμετέχοντες την 

ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία, να παρουσιάσουν δεξιότητες, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα 

αποτελέσματα και να αποκαλύψουν τις προσωπικές τους ικανότητες. Οι διαγωνισμοί ενθαρρύνουν επίσης τους 

μαθητές να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνικές και να αναπτύξουν τις ιδέες και τις ικανότητές τους.  

 

Αποτελεί μοναδική ευκαιρία η ομαδοσυνεργαστική υλοποίηση εργασιών για την από κοινού επιδίωξη ποιοτικών 

αποτελεσμάτων που θα αξιολογηθούν θετικά με την αναγνώριση θετικών κρίσεων, διότι προετοιμάζει τους μαθητές 

για το εργασιακό περιβάλλον , όπου θα κληθούν να ανταποκριθούν. Αποτελεί μία πραγματική έκθεση σε ρεαλιστικές 

προοπτικές προς την ανταγωνιστική φύση της πραγματικής ζωής, όπου οι μαθητές κάνουν επανειλημμένα μια σειρά 

συνεδριών προβληματισμού, γρήγορες ακολουθίες επίλυσης προβλημάτων και βιώνουν μια εντελώς διαφορετική 

μορφή μάθησης. Επιπρόσθετα τονώνεται η κοινωνική & συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς α) μπορούν να 

κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο αντιμετώπισης αντιφατικών απόψεων και ιδεών, β) πορούν να μάθουν πώς να 

συνεργάζονται με πολύ διαφορετικές προσωπικότητες γ) μπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται την 

υποκειμενικότητα στη ζωή τους δ) μπορούν να μάθουν να μετρήσουν καλύτερα και να αξιολογήσουν τους κινδύνους. 

 

Η μάθηση για μια νοοτροπία ανάπτυξης2 δεν είναι κάτι που διδάσκεται στο σχολείο και οι διαγωνισμοί θέτουν ένα 

πλαίσιο για την εξάσκηση και διευκόλυνση της νοοτροπίας ανάπτυξης για τους μαθητές μας. Μπορούμε να 

αποκτήσουμε αυτή την ικανότητα κάνοντας μικρές επαναλήψεις και επανειλημμένα διερευνώντας τη βελτίωση των 

καθηκόντων που αναλαμβάνουμε.  

 

Μία από τις συνηθέστερες ανησυχίες και παρερμηνείες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς είναι η 

συζήτηση «Ανταγωνισμός εναντίον Συνεργασίας» 3. Βασικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα η μεθοδολογική προσέγγιση 

και ο σχεδιασμός να ενισχύει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. Να τονιστεί το γεγονός ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες προσπαθούν να επιτύχουν ένα έργο με κοινό σκοπό, αυτό τους ενδυναμώνει να εργάζονται με 

συνέπεια για να κατανοήσουν τις ειδικές δεξιότητές τους, αλλά το πώς μπορεί ο καθένας να συμβάλει για την ομαλή 

διεξεγωγή των από κοινού εργασιών με τα βέλτιστα αποτελέσματα.   

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να υποστηρίζουμε την συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά δρώμενα 

(διαγωνισμοί, ημερίδες, συνέδρια, δημοσιεύσεις εργασιών μαθητών) , καθώς αυτό ενισχύει και την καλή συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ομάδων των μαθητών.  

Τέλος σαφέστατα όλα αυτά ενισχύουν θετικές στάσεις του κοινωνικού συνόλου για το πλαίσιο λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, καθώς καταγράφεται η προσπάθεια για την παροχή ευκαιριών σε όλους τους μαθητές για 

αξιοποίηση των κλίσεων και των ταλέντων τους.  
 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

i) Βασικό κριτήριο αξιολόγησης της δράσης αποτελεί το ένδιαφέρον των μαθητών να συνεργαστούν για την 

συμμετοχή τους σε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες σύνθεσης και παρουσίασης εργασιών του.  

                                                 
2  Δρ Carol Dweck (2006) στο διάσημο βιβλίο "Mindset". Μετά από δεκαετίες έρευνας, ο παγκοσμίως γνωστός ψυχολόγος 

του πανεπιστημίου του Stanford Carol S. Dweck, Ph.D., ανακάλυψε μια απλή αλλά πρωτοποριακή ιδέα: τη δύναμη της νοοτροπίας. Δείχνει 

πώς η επιτυχία στο σχολείο, την εργασία, τον αθλητισμό, τις τέχνες και σχεδόν σε κάθε τομέα της ανθρώπινης προσπάθειας μπορεί να 

επηρεαστεί δραματικά από το πώς σκεφτόμαστε τα ταλέντα και τις ικανότητές μας. Οι άνθρωποι με μια σταθερή νοοτροπία - αυτοί που 

πιστεύουν ότι οι ικανότητες είναι σταθεροί - είναι λιγότερο πιθανό να ανθίσουν από εκείνους με νοοτροπία ανάπτυξης - αυτοί που 

πιστεύουν ότι οι ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν. Νοοτροπίααποκαλύπτει πόσο σπουδαίοι γονείς, δάσκαλοι, διευθυντές και αθλητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιδέα για την προώθηση εξαιρετικών επιτευγμάτων. 
3 Redefining competition in education  

http://competitionsciences.org/2016/07/04/redefining-competition-in-education/


ii) Όσον αφορά τα ίδια τα εργα των μαθητών τα κριτήρια αξιολόγησης τους είναι : 

-η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα στην ταύτιση και την προσέγγιση του βασικού προβλήματος 

-η ικανότητα, η φροντίδα και η πληρότητα στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της μελέτης 

- ποιότητα της γραπτής παρουσίασης  

-η ανατροφοδότηση και οι κρίσεις της επιτροπής αξιολογησης 

iii) Για την διαδικασία υλοποίησης των δράσεων κριτήρια αποτελούν:   

-Η ικανότητα συζήτησης, επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών της κάθε ομάδας μαθητών. 

-Η συνέπεια τήρησης των προθεσμιών για την παράδοση των εργασιών. 

-Η ικανότητα αυτοβελτίωσης μετά την παροχή σχολίων και διορθώσεων. 

iv) Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και των αναμεννόμενων αποτελεσμάτων στους μαθητές θα διενεργηθεί 

ποιοτική αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων, αλλά και συμπλήρωση ερωτηματολογίων πρίν την έναρξη υλοποίησης της 

δράσης και μετά. Για την διάρκεια εφαρμογής τηρείται ημερολόγιο με τα στάδια υλοποίησης των εργασιών. 

v) Θα αξιολογηθεί και ο αντίκτυπος τέτοιου είδους δράσεων στους γονείς –κηδεμόνες, όπου κατά την διάρκεια των 

ενημερώσεων στην σχολική μονάδα, θα τους ζητηθούν τα σχόλια τους. 
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

 Ηλεκτρονικό portfolio με τις εργασίες των μαθητών που θα κατατεθούν-δημοσιευτούν καθώς και τις 

αξιολογήσεις που έλαβαν. 

 Ανάρτησεις από την συμμετοχή των μαθητών στους διεθνής εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 Ανάρτηση των ομαδικών εργασιών των μαθητών που εντάσσονται στην θεματική ενότητα των στόχων της 

βιώσιμης ανάπτυξης στην ιστοσελίδα του ΠΣΔ https://blogs.sch.gr/sdb-social-innovation/ (για τον 

διαγωνισμό Global Social Leaders) 

 Φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις στα συνέδρια και τις ημερίδες. 

 Αντίγραφα των βεβαιώσεων συμμετοχών των μαθητών. 

 Τα αποτελέσματα από τον αντίκτυπο στους μαθητές, από την εφαρμογή τέτοιου είδους δράσεων θα 

δημοσιευτούν εθνικό συνέδριο την επόμενη σχολική χρονιά (2020-21), ώστε να έχει ολοκληρωθεί η 

ποιοτική –ποσοτική αξιολογηση.  

 
Η παράδοση θα υλοποιηθεί σταδιακά από 01.04.2020 εως 30.06.2020, μετά το πέρας 10-15 ημερών από την 

ολοκλήρωση της κάθε εκπαιδευτικής δράσης συμμετοχής.   
 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
 Για την συμμετοχή σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες (διαγωνισμοί, ημερίδες, συνέδρια κλπ) ενημερώνεται 

και ο γονέας-κηδεμόνας του μαθητή/ τριας και στην συνέχεια ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση του. 

 H λίστα των διαγωνισμών ή των ημερίδων –συνεδρίων ενδεχομένως να εμπλουτιστεί με βάση επερχόμενες 

προσκλήσεις που θα ανακοινωθούν  
 

  
   

  
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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Τίτλος Δράσης 
3. Καλές διδακτικές πρακτικές, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων 

εκπαιδευτικών τάσεων  

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Αργύρη Παναγιώτα ΠΕ03 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

– 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Α1 Α3     

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

  

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

54 -  
Η εφαρμογή του σεναρίου –διδακτικής πρακτικής 

μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος των 

project με βάση το ωρόλογιο πρόγραμμα  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Τονίζεται από τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής ότι μέχρι το 20304, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης και του αειφόρου τρόπου ζωής με την ενίσχυση του αισθήματος της παγκόσμιας ιθαγένειας. 

Υπό αυτή την εκπαιδευτική τάση και πρόκληση5 στο πλαίσιο του μαθήματος των δημιουργικών ερευνητικών 

εργασιών (project) θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί καλή διδακτική πρακτική, διεπιστημονικό μεθοδολογικό σχέδιο 

μαθήματος που θα ενσωματώνει τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της μείωσης του 

κινδύνου και των καταστροφών, την βιώσιμή κατανάλωση, την εξάλειψη της φτώχειας με χαρακτηριστικά της 

σύνδεση των γνώσεων με τον πραγματικό κόσμο, την επιστημονική διερεύνηση, την καινοτομία, την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητα σε όλα τα μαθήματα των θετικών επιστημών, την προώθηση των βασικών αρχών της 

«Επιστήμης των πολιτών». Βασική παράμετρος του σχεδιασμού αποτελεί και η διερεύνηση για την ενσωμάτωση του 

αντίστοιχου χώρου εργασίας, που θα πλαισιώνει τα ζητήματα διαπραγμάτευσης. Το μεθοδολογικό σχέδιο θα 

ενθαρύνει τους μαθητές να διερευνούν ερωτήσεις, ζητήματα στα περιβάλλοντα εργασίας που σχετίζονται με αυτά. 

Για παράδειγμα οι μεταποίησεις στην βιομηχανία αντιμετωπίσει ζητήματα εκμετάλλευσης πόρων, ρύπανσης, 

πρότυπα κατανάλωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την παγκοσμιοποίηση. 

 

                                                 
4 Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld ; 

UNESCO. 2010. Teaching and Learning for a Sustainable Future: A multimedia teacher education programme. UNESCO, Paris. 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod22.html  
5 UNESCO. Global Citizenship Education: Unesco’s approach. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/questionsanswers-21jan-EN.pdf  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod22.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/questionsanswers-21jan-EN.pdf


 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

 Ο σχεδιασμός της καλής διδακτικής πρακτικής στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη 

χαρακτηρίζεται από την ολιστική παιδαγωγική6, όπου από την μία ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα , αλλά και 

στοχεύει στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της κριτικής 

σκέψης, της υιοθέτησης αξιών και στάσεων σχετικών με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.  

 Βασικός επιδιωκόμενος στόχος είναι αφενός να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη, για 

ρόλο της, για το πώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή και, αφετέρου, η τόνωση του κινήτρου των 

εκπαιδευτικών στις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να εμπλουτίσουν και να ανανεώσουν το 

πρόγραμμα σπουδών με την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα, που θα 

προετοιμάζουν τους μαθητές για την ανάληψη ρόλων και λήψη αποφάσεων ως μελλοντικά μέλη του 

κοινωνικού συνόλου. 

 Προώθηση της σύνδεσης εκπαίδευσης και χώρων εργασίας μέσα από την εκπαίδευση για την βιώσιμή 

ανάπτυξη. 

 
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

o Προκειμένου να ασχοληθούν με τα προβλήματα του 21ου αιώνα και να βρουν λύσεις για την αντιμετώπισή 

τους σε τοπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις 

σχετικές δεξιότητες, γνώσεις, συμπεριφορές και αξίες. Είναι κρίσιμο για αυτούς να κατανοήσουν τον εαυτό 

τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους,καθώς και να συνειδητοποιήσουν τις ατομικές και συλλογικές 

τους επιπτώσεις στον κόσμο γύρω τους.  

o Ενδυνάμωση των μαθητών για να μάθουν πώς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην τοπική τους κοινότητα, 

στην διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο, στην εξισορρόπηση των 

απαιτήσεων του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. 

o Αποτελεί ένα πρότυπο καλής διδακτικής πρακτικής που μπορει να εφαρμοστεί από την εκπαιδευτική 

κοινότητα όλων των ειδικοτήτων. 

o Δημιουργεί δίαυλους συνεργασίας & επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινότητα και τους χώρους 

εργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων.  

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 Για τους εκπαιδευόμενους  

 Ποσοτική αξιολόγηση : Ερωτηματολόγια για την διερεύνηση και κριτική ανάλυση των απόψεων και των 

δηλώσεων σε παγκόσμια θέματα 

 Ποιοτική αξιολογηση με την διενέργεια συνεντεύξεων για την συζήτηση με κριτικό πνεύμα των παγκόσμιων 

ζητημάτων και την προσωπικής αντίληψης. 

 Για την ίδια την καλή διδακτική πρακτική θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια και η ανατροφοδότηση των 

συναδέλφων της σχολικής μονάδας που θα παρακολουθήσουν την εφαρμογή, καθώς και οι κρίσεις που θα 

δημοσιευτούν από την προβολή της στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία.  
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    
 Η καλή διδακτική πρακτική θα δημοσιευτεί στην ψηφιακή κοινότητα του σχολείου μας, στα πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου ‘Open Schools for Open Societies’ 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/envriromental-education-853955  (εως 31.3.2020) 

 

 Θα τεθεί ως εκπαιδευτικό γεγονός  http://scientix.eu/events/campaigns/sdc20 στην πανευρωπαϊκή 

εκστρατεία STEM Discovery 2020 (εως 30.4.2020) 

                                                 
6 ESD Education for Sustainable Development 

GAP Global Action Programme (on Education for Sustainable Development) 

GCED Global Citizenship Education 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/envriromental-education-853955
http://scientix.eu/events/campaigns/sdc20


 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της καλής διδακτικής πρακτικής σε συνέδριο-ημερίδα 

το σχολικό έτος 2020-21.  
 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
Εντάσσεται και στο πλαίσιο συντονισμού εργασιών του ευρωπαϊκού έργου ‘Open Schools for Open Societies’, στο 

οποίο είμαι συντονίστρια για την σχολική μου μονάδα.  
 

  

  
 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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Τίτλος Δράσης 
4. Μαθηματικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια στην Ελληνική & Αγγλική 

Γλώσσα για το 2ο Μαθη(μα)τικό Εκπαιδευτικό Συμπόσιο. 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Αργύρη Παναγιώτα, Αρναούτη Ειρήνη 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

– 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Α Β     



Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

10 50  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθηματικών παιχνιδιών (ταμπού & σταυρόλεξα) που έχει παραχθεί στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού έργου Cinemaths Paradise , μπορεί να εμπλουτιστεί 

και να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για να εφαρμοστεί στα πλαίσια του 2ου Μαθη(μα)τικού 

Συμποσίου στις 14 Μαρτίου 2020. Τα επιτυχή αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί από την εφαρμογή του σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μας προσδίδουν κίνητρο να παρουσιάσουμε αυτή τη διδακτική προσέγγιση στο ευρύ 

κοινό (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) του 2ου μαθηματικού συμποσίου. Στα πλαίσια του μαθήματος της 

γεωμετρίας (Α1, Α3 , Β2) και της Άλγεβρας (Β3) οι μαθητές θα υποστηριχθούν και θα καθοδηγηθούν για την 

δημιουργία υλικού για σταυρόλεξα και καρτών μαθηματικών γνώσεων, με βάση τις αρχές δημιουργίας των 

αντίστοιχων παιχνιδιών. Στο μάθημα των Αγγλικών θα γίνει η γλωσσική επεξεργασία τους και στα αγγλικά. 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

- Κατανόηση των μαθηματικών ορισμών, ενώ οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες και προσπαθούν να περιγράψουν 

και να εξηγήσουν τη μαθηματική γνώση που περιλαμβάνεται στις κάρτες. 

-Κατανόηση μαθηματικών εννοιών κατά την επίλυση του σταυρόλεξου. 

-Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας. 

-Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και ομαδοσυνεργατικότητας. 

-Προβολή και διάδοση των ευρωπαϊκών έργων που έχουν υλοποιηθεί στην σχολική μας μονάδα. 
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 
Πρωτίστως η εκπαιδευτική κοινότητα θα ενημερωθεί για το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί ελεύθερα να 

χρησιμοποιήσει και έχει παραχθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου.  

Η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning), με κύριο στόχο την ανάδειξη 

της επικοινωνιακής προσέγγισης (διαλογική προσέγγιση, επιχειρηματολογία) στη διδασκαλία ξένων γλωσσών για 

την ανακαλυπτική μάθηση των μαθητών και την εμπλοκή τους σε επιστημονικά περιβάλλοντα, ώστε να αποτελέσει 

πρότυπο συνεργασίας ειδικοτήτων των θετικών επιστημών με τις ειδικότητες των ξένων γλωσσών. 

Τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δράσεις ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης των μαθηματικών πέρα από τα παραδοσιακά 

μοντέλα.  

Τα παιχνίδια έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη για να κάνουν τους 

εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αντί να σκέφτονται απλά να μάθουν τις σωστές μορφές. Τα παιχνίδια 

ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να είναι δημιουργικοί και αυθόρμητοι στη 

χρήση της γλώσσας με νόημα. 

Τα παιχνίδια επίσης ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για τη δουλειά και ένας 

δάσκαλος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει περιβάλλοντα στα οποία η γλώσσα είναι χρήσιμη. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η ενεργός συμμετοχή και τα σχόλια των επισκεπτών κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.  

Η ποιότητα του επιπλέον παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού. 



 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 Το εκπαιδευτικό υλικό από τα σταυρόλεξα και τις κάρτες θα είναι ελεύθερο προς χρήση από την 

εκπαιδευτική κοινότητα μετά την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του σχολείου  

 Φωτογραφικό υλικό  

 Κοινοποίηση της συμμετοχής στο μαθηματικό συμπόσιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Ημερομηνία παράδοσης έως 31.03.2020 
 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
Θα δοθούν οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας του ευρωπαϊκού έργου για την ανάκτηση του εκπαιδευτικού υλικού. 
 

  
  

Αργύρη Παναγιώτα (ΠΕ03) 
Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06)    
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Τίτλος Δράσης 
5. Προετοιμασία και συμμετοχή μαθητών στον 13ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό 

Διαγωνισμό Νεαρών Μεταφραστών Juvenes Translatores 2019-2020  

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06) 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Γ’ τάξη      

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται 

– 

Άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία 

Συνεργασία με ευρωπαϊκό φορέα 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

4 
ώρες/εβδ

ομάδα 
32 ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

2 μαθητές / 
1 

καθηγητής 

5 μαθητές / 1 
καθηγητής 

Δευτέρα 14:15-15:45 
Παρασκευή 14:15-15:45 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 



25/09 – 01/10/2019: Επιλογή ομάδας συμμετεχόντων μαθητών βάσει αξιολογικών κριτηρίων 
02/10 – 20/11/2019: Προπόνηση των διαγωνιζομένων μαθητών για τη μετάφραση κειμένων από την αγγλική 
στην ελληνική γλώσσα 
& 01/11 – 20/11/2019: Προετοιμασία σχολικού χώρου για την υλοποίηση του διαγωνισμού στο σχολείο, με 
βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
21/11/2019: Διεξαγωγή διαγωνισμού στον σχολικό χώρο 
22/11/2019: Ανάρτηση δράσης στην ιστοσελίδα και στον λογαριασμό facebook του σχολείου 
02/2020: Ανάρτηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
04/2020: Βράβευση νικητών διαγωνισμού (ενός ανά ευρωπαϊκή χώρα) στις Βρυξέλλες  
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
Στόχος του ανωτέρω Διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και η ενθάρρυνση των νέων 
γλωσσομαθών, καθώς επίσης η καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη. 
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 
1. Εξάσκηση μαθητών στην κατανόηση κειμένων της αγγλικής γλώσσας με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση 
2. Εξάσκηση μαθητών στην κατάλληλη απόδοση κειμένων από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική 
3. Εξάσκηση μαθητών στη διαχείριση χρόνου 
4. Καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη σε μαθητές και καθηγητές   
       

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
1. Συμμετοχή και συνέπεια μαθητών στις προπονήσεις 
2. Τήρηση χρονοδιαγράμματος 
3. Επιτυχής συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό 
3. Επιτυχίες συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    
1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
2. Βεβαιώσεις συμμετοχής μαθητών στον διαγωνισμό 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
 
 

 
Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06)   

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 



 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 6. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α’ τάξη Β’ τάξη Γ΄ τάξη    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
Συνεργασία με ΑΕΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

7 ώρες / 

εβδομάδα 
63 ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

- - 

Ο φοιτητής παραβρίσκεται σε μαθήματα του 

εκπαιδευτικού ΠΕ06 για 6 ώρες την 

εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης, και 1 ώρα 

την εβδομάδα γίνεται συζήτηση-

ανατροφοδότηση. 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι φοιτητές/τριες επισκέπτονται το σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν και ταυτόχρονα να 
εκπονήσουν βοηθητικό διδακτικό έργο σε μία ή περισσότερες τάξεις. Ο/Η καθηγητής/τρια των 
συγκεκριμένων τάξεων έχει τον ρόλο του μέντορα (συμβούλου-εκπαιδευτή) ενώ αντίστοιχα ο/η 
φοιτητής/τρια πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία επινοώντας δραστηριότητες 
για τους/τις μαθητές/τριες ή/και διορθώνοντας εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα, και διδάσκοντας αυτόνομα τουλάχιστον για δυο διδακτικές ώρες, στο τέλος της 
περιόδου της πρακτικής άσκησης.  
 
Η Πρακτική Άσκηση για τους/τις φοιτητές/τριες του Αγγλικού τμήματος, διαρκεί 9 (εννέα) εβδομάδες 
μέσα στο εαρινό εξάμηνο και οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τουλάχιστον 6 
ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, συνεπώς σύνολο 54 ώρες. 
 
Για φέτος η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει 24/02 – 15/05/2020. 



 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1. Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 

ειδικότερα με τις πρακτικές διδασκαλίας σε δημόσιο σχολείο της Β/θμιας εκπαίδευσης 

2. Γνωριμία των μαθητών με φοιτητές και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 

3. Συνεργασία φορέων Β/θμιας και Γ/θμιας εκπαίδευσης 

4. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού μέσα από την ανάληψη του ρόλου μέντορα σε φοιτητή του γνωστικού 

του αντικειμένου 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

      1. Οι μελλοντικοί καθηγητές αγγλικής γλώσσας αποκτούν πρακτική εμπειρία από την σχολική τάξη. 

2. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης, την οποία πιθανόν να κληθούν να 

κάνουν κι εκείνοι ως μελλοντικοί φοιτητές. 

3. Ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Τμήμα και εξελίσσεται επαγγελματικά.  

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Τήρηση χρονοδιαγράμματος που ορίζεται από το Πανεπιστημιακό Τμήμα. 

2. Παραγωγή ποιοτικού διδακτικού υλικού από τον φοιτητή. 

3. Επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης φοιτητή. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

1. Παραγόμενο διδακτικό υλικό από τον φοιτητή 

2. Βεβαίωση υλοποίησης mentoring του καθηγητή, εκδοθείσα από το Πανεπιστημιακό Τμήμα 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

  

 Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06) 
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Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 7. Περιοδικός Πίνακας των χημικών στοιχείων και ανθρώπινη κοινωνία. 

Κοινές «συμπεριφορές» των ατόμων τους. 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Γεώργιος Βαρελάς – Παναγιώτης Δημητρέλιας 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Τμήμα Α4      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 

2 50 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

20 27 Τετάρτη 14 -16 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Σχέσεις συμπεριφοράς των χημικών στοιχείων με την ανθρώπινη κοινωνία.  

Στο πρώτο τετράμηνο. Μελέτη των ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων όπως για παράδειγμα δημιουργία δεσμών, 

αντιδράσεων κλπ (που υπάγονται στο αναλυτικό τους πρόγραμμα).  

Στο δεύτερο τετράμηνο εύρεση αντίστοιχων ανθρώπινων συμπεριφορών με τις ιδιότητες των ατόμων των χημικών 

στοιχείων. 



 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Να μελετηθούν οι ομοιότητες των ιδιοτήτων των ατόμων των χημικών στοιχείων με τις ανθρώπινες συμπεριφορές 

και να εξαχθούν τα σχετικά συμπεράσματα. 

 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Να αντιληφθούν οι μαθητές οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα τα μέλη της κοινωνίας την ομοιότητα των δράσεων 

των «άψυχων» αντικειμένων και των έμβιων όντων.  

       

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η κάθε ιδιότητα των στοιχείων να αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του σχολικού εγχειριδίου.  

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Τέλος της σχολικής χρονιάς (Μάιος 2020) 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
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Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 8. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ – ΠΕ0401 - ΦΥΣΙΚΟΣ 



Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄, Β΄, 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2-3 

12 

ΚΑΤ΄ΕΛ

ΑΧΙΣΤΟ

Ν 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

20 30 ΔΕΥΤΕΡΑ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2.15 – 4.15 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν  με θέματα του Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Φυσικής και άλλων διαγωνισμών , θα μπουν στην συλλογιστική λογική των θεμάτων και θα 
ασκηθούν τόσο στην επίλυση των θεωρητικών κομματιών όσο και στην συλλογή και επεξεργασία  
δεδομένων του πειραματικού μέρους.  
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Στο τέλος της δράσης οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με την φιλοσοφία των θεμάτων του Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού Φυσικής , να έχουν εμβαθύνει στις απαραίτητες φυσικές έννοιες καθώς και στην επεξεργασία του 

πειραματικού μέρους του διαγωνισμού, να σκέφτονται εναλλακτικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα και να επιλέγουν 

την πιο συμφέρουσα κάθε φορά λύση.   

 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική και γενικότερα για τις φυσικές επιστήμες , έχοντας ως 

έναυσμα την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η σειρά κατάταξης των μαθητών στον διαγωνισμό «Αριστοτέλης» 2020 που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών – Τμήμα Φυσικής σε συνεργασία με την  Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την 

Εκπαίδευση, με την έγκριση του υπουργείου παιδείας.  

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 



    

Στα πλαίσια της δράσης, κάθε συμμετέχων μαθητής θα κληθεί να διατυπώσει ως «θεματοδότης» ένα δικό του 

θέμα για τον διαγωνισμό. Παραδοτέα θα είναι η συλλογή αυτών των θεμάτων , με ημερομηνία παράδοσης αρχές 

Μαρτίου.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
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Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 9. Διαθεματική συνδιδασκαλία  Φυσικής - Φιλοσοφίας Η Φυσική συναντά 

την Αριστοτελική τελεολογία  

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ       ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ – ΜΠΑΛΤΑ  
(ΠΕ0401)                                               (ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
  

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

 

Β’ Λυκείου  

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

10 ώρες   Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 



27 54 Κατόπιν συνεννοήσεως 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 
Η διαθεματική συνδιδασκαλία Φυσικής και Φιλοσοφίας Β΄ Γενικού Λυκείου, η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα 

υπό το πρίσμα της  Αριστοτελικής τελεολογίας και η γνωριμία των μαθητών με την Αριστοτελική φυσική της 

οποίας η ιστορική αλλά και επιστημονική αξία είναι καθοριστική καθώς πρόκειται για ένα ενιαίο και λoγικά συνεπές 

σύστημα που εισάγει την πρακτική της εποπτείας .  

 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
1. Να εμβαθύνουν οι μαθητές στην διεπιστημονική εφαρμογή της Αριστοτελικής τελεολογίας. 

2. Να κατανοήσουν την Αριστοτελική τελεολογία ως φιλοσοφική διατύπωση – θεωρία και να την 

εφαρμόσουν στην Αριστοτελική Ηθική.  

3. Να είναι σε θέση να εξηγήσουν ένα φυσικό φαινόμενο υπό το πρίσμα της Αριστοτελικής Φιλοσοφικής 

θεώρησης. 

 
  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Ο βαθμός κατανόησης των εννοιών από τους μαθητές και η επιτυχής ανταπόκρισή τους σε σχετικά 
φύλλα εργασίας.  

2. Η συνδιδασκαλία ως σχολική καινοτομία 
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Το σχέδιο δράσης της συνδιδασκαλίας.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 
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Τίτλος Δράσης 
10. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ Η ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ0401 - ΦΥΣΙΚΟΣ 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ / 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 10 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

20 -  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι συμμετέχοντες  μαθητές της Α΄λυκείου θα γνωρίσουν το πείραμα του Ερατοσθένη για την μέτρηση 
της ακτίνας και της περιμέτρου της Γης , θα μάθουν το θεωρητικό υπόβαθρο του πειράματος και έπειτα 
θα κληθούν να πραγματοποιήσουν το ίδιο πείραμα στην αυλή του σχολείου μας, αφού πρώτα έχουν 
ετοιμάσει φύλλο εργασίας και έχουν μετρήσει τις απαραίτητες για την πραγματοποίηση του πειράματος 
παραμέτρους (Γεωγραφικές συντεταγμένες του σχολείου, χιλιομετρική απόσταση του σχολείου από τον 
τόπο που βρίσκεται στην τομή του δικού μας μεσημβρινού με τον ισημερινό, κ.α). Το πείραμα θα 
πραγματοποιηθεί κατά την εαρινή ισημερία , στις 20/03/2020 στην αυλή του σχολείου. 
Στη συνέχεια οι μαθητές μέσω προσομοίωσης θα μετρήσουν την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας στο 
τόπο μας και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες μαθητές της Β΄λυκείου θα πάρουν τις παραπάνω μετρήσεις 
και εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους πάνω στο Βαρυτικό πεδίο της Γης θα κληθούν να  
 « ζυγίσουν»  τη Γη !! 



 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πείραμα του Ερατοσθένη και μέσα από  

αυτό να αντιληφθούν την αξία του πειράματος καθώς με την χρήση μόνο μιας ράβδου και μιας μετροταινίας θα 

καταφέρουν να μετρήσουν την ακτίνα αλλά και την μάζα της Γης.     

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Οι μαθητές εντυπωσιάζονται από την απλότητα του πειράματος που γίνεται με ευτελή υλικά και αναγνωρίζουν την 

αξία της φυσικής σκέψης και δράσης. Έτσι, αποτελεί ένα κίνητρο γι΄αυτούς  για την μελλοντική τους ενασχόληση 

με τις Φυσικές Επιστήμες.   

       

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Οι τελικές μετρήσεις των μαθητών και ο βαθμός επιτυχίας του πειράματος με βάση το σχετικό σφάλμα των 

υπολογισμών τους. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Τα φύλλα εργασίας των μαθητών στα οποία θα υπάρχουν οι μετρήσεις τους, το σχετικό σφάλμα των μετρήσεών 

τους αλλά και η δική τους αποτίμηση της πειραματικής διαδικασίας.   

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 11. Μουσική – φιλολογική παράσταση: Ελληνική μελοποιημένη ποίηση 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 
Σοφία Γουρνά, Πληροφορικός (ΠΕ 86) - Χριστίνα Παπαδάκη, Καλλιτεχνικών 

(ΠΕ08) – Κωνσταντίνος Εγγλέζος, Μουσικής Γυμνασίου (ΠΕ79) 



Εκπαιδευτικών 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Νικόλαος Λινάρδος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, 4ο ΠΕΚΕΣ 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α’ Λυκείου Β’ Λυκείου Γ’ Λυκείου    

√ √ √    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
- 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 ώρες 36 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

20 30 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Διοργάνωση μουσικής – φιλολογικής παράστασης με θέμα την Ελληνική Μελοποιημένη Ποίηση.  
 
Θα επιλεγούν τραγούδια τα οποία είναι μελοποιήσεις ελληνικών ποιημάτων με κριτήρια τη λογοτεχνική 
τους ποιότητα, την κάλυψη κατά το δυνατόν διαφορετικών ποιητών/συνθετών και ποιητικών/μουσικών 
ρευμάτων και τη θέση τους στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα γίνει κατανομή των τραγουδιών της λίστας 
στους μαθητές/τριες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους αλλά και τα μουσικά όργανα και τις φωνές που θα 
πλαισιώνουν καλύτερα κάθε κομμάτι. Σύντομα πεζά κείμενα θα λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των 
μουσικών έργων και θα συμβάλλουν στη φιλολογική προσέγγιση των ποιημάτων. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου 
ή σε άλλον χώρο κατάλληλο για μουσικές εκδηλώσεις.  
Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό υλικό (ppt), το οποίο θα πλαισιώνει εικαστικά την εκδήλωση καθώς και 
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (Πρόσκληση, Αφίσα, Πρόγραμμα) για την προώθησή της.  
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Οι μαθητές/τριες  να: 
- γνωρίσουν ποιητές και διαφορετικά ρεύματα ποιητικού λόγου 
- γνωρίσουν συνθέτες και να μελετήσουν τραγούδια διαφορετικών ειδών μουσικής 
- αξιοποιήσουν/διευρύνουν τις μουσικές τους γνώσεις και τεχνικές έκφρασης 
- εκφραστούν καλλιτεχνικά σε ομάδες 
- μυηθούν στον ποιητικό λόγο με όχημα τη μουσική 
- βιώσουν τη διαλογική σχέση ποίησης και μουσικής  
- συνθέτουν και να πλαισιώνουν και οπτικά την εκδήλωση 
- διοργανώνουν οπτικοακουστικές δράσεις 
- δημιουργούν εικαστικό  υλικό (αφίσα, πρόσκληση, πρόγραμμα) για την εκδήλωση   

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 
- Αισθητική απόλαυση συνδυασμένη με έκφραση ιδεών και συναισθημάτων 



- Γνωριμία με έργα ποιητών και συνθετών 
- Συνειδητοποίηση της στενής σύνδεσης και της αμφίδρομης σχέσης λογοτεχνίας και μουσικής 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η συνολική εκτίμηση για τη δράση των μαθητών και του κοινού που θα την παρακολουθήσει. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

- Οπτικοακουστικό υλικό από την παράσταση 
- Πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα  εκδήλωσης  

, 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

 

 

 Ν. Σμύρνη 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 12. Συμμετοχή στο 4ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σοφία Γουρνά, Πληροφορικός (ΠΕ 86) - Χριστίνα Παπαδάκη, Καλλιτεχνικών 

(ΠΕ08) - Ζωή Σαρίδου, Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α’ Λυκείου Β’ Λυκείου Γ’ Λυκείου    

√ √ √    



Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
- 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 

ώρες/εβδο

μάδα 

24 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

27 27 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι μαθητές/τριες θα προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν στο 4ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ 
το οποίο διοργανώνεται από το ΓΕΛ του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος υπό την αιγίδα της 
Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας. Το Τριήμερο Φεστιβάλ, με την ονομασία «Ημέρες Τέχνης 2020», θα 
περιλαμβάνει πολιτιστικά δρώμενα/δημιουργίες από κάθε χώρο της τέχνης και της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας, με θέμα το Παραμύθι και τίτλο «Κόκκινη κλωστή δεμένη…». Θα πραγματοποιηθεί από 
30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2020 στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία 
Παρασκευή) και στους χώρους του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης (ΙΜΚ – Πειραιώς 206, Ταύρος, 
Αθήνα). 
Το δρώμενο του σχολείου μας, διάρκειας 10 λεπτών, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ θα προκύψει 
από τη συνεργασία τριών ομάδων (μουσικής, χορού και εικαστικών): 
 
- ΜΟΥΣΙΚΗ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Γουρνά) 
Με αφορμή τέσσερα τραγούδια των Χρήστου Θηβαίου, Λουδοβίκου των Ανωγείων, Δημήτρη 
Οικονομάκη και Άρη Χατζησταύρου, και υπό την ενορχήστρωση και διδασκαλία του συνθέτη Δημήτρη 
Οικονομάκη, οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν μουσικό έργο γραμμένο για τη μουσική ομάδα του 
σχολείου: 2 κιθάρες, πιάνο, βιολί, κλαρινέτο, φλάουτο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, κρουστά και φωνές. 
Με την πρόοδο των προβών οι μαθητές/τριες, ξεκινώντας από την αρχική γνωριμία με τις 
νότες/παρτιτούρα και εξάλειψη ενδεχόμενων τεχνικών δυσκολιών, θα προχωρήσουν στην  ανάδειξη 
μελωδικών γραμμών, αρμονικών σχέσεων και ρυθμικών σχημάτων, για να καταλήξουν στην  
ολοκληρωμένη ερμηνεία του μουσικού έργου, με την προσθήκη εκφραστικών στοιχείων. 
Στη συνέχεια η μουσική ομάδα θα συνεργαστεί με την ομάδα του χορού και την ομάδα των εικαστικών 
σε πρόβες του συνολικού δρώμενου, κατά τη διάρκεια των οποίων ενδέχεται να ανακύψουν προτάσεις για 
μικρές παρεμβάσεις στη μουσική, προκειμένου να προκύψει το βέλτιστο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.  

 

- ΧΟΡΟΣ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζωή Σαρίδου) 
Η πρόκληση για εμάς , τους 10 ερμηνευτές, θα είναι να επιχειρήσουμε να εξιστορήσουμε το  
πρωτότυπο παραμύθι μας, με τίτλο «οι ήρωες των παραμυθιών», με το σώμα μας. Ωθούμενοι από τις 
μελωδίες, κινητικές φόρμες και σωματική αλληλεπίδραση θα μας ωθήσουν σε καλλιτεχνικές 
ανακαλύψεις με παραστατικό αποτέλεσμα.  

 
- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστίνα Παπαδάκη) 

Α) Η ομάδα που θα ασχοληθεί με τα εικαστικά θα σχεδιάσει, κατασκευάσει και συνθέσει τα κοστούμια 
και τα χρηστικά αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στο δρώμενο που θα παρουσιαστεί. 
Β) Ομάδα μαθητών θα δημιουργήσει εικαστικές εργασίες με αφορμή τους στίχους των τραγουδιών  
του δρώμενου,  οι οποίες θα παρουσιαστούν στην εικαστική έκθεση. 

 
 



 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

     Οι μαθητές/τριες να: 

- καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα (εικαστικά, μουσική, χορό) 
- συνειδητοποιήσουν και βιώσουν τη διαλογική σχέση των τριών τεχνών 
- ευαισθητοποιηθούν στη διαχρονική αξία του παραμυθιού σε όλους τους πολιτισμούς  
- εκφραστούν καλλιτεχνικά σε ομάδες 
- μυηθούν στα μυστικά της καλλιτεχνικής δημιουργίας και παρουσίασης του έργου τους 
- καλλιεργήσουν τη συνεργατικότητα τους 
- βιώσουν την αξία της συμμετοχής 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

- Επαφή με την τέχνη ως δημιουργοί ή/και ως ευαισθητοποιημένο κοινό. 
- Συνειδητοποίηση της αξίας του παραμυθιού ως πολιτισμικό αγαθό. 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

- Συνολική εντύπωση που θα αφήσει στους μαθητές η δράση αυτή. 
- Αξιολόγηση του αποτελέσματος (δρώμενου) σε θέματα τεχνικής αρτιότητας και καλλιτεχνικής έκφρασης. 

  

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Οπτικοακουστικό υλικό από τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ/ Απρίλιος 2020 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

- Ιστότοπος του 4ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ 
- Έγκριση διοργάνωσης από το Υπουργείο Παιδείας  

 

 

Ν. Σμύρνη,   

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

https://www.pierce.gr/news/days-of-arts-2020/
https://www.pierce.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΕΞΕ-159571-2019-4ο-Μαθ.-Καλλ.-Φεστιβάλ-Pierce-Αμερ.-Κολλ.-Ελλάδος-σχ.-έτ.pdf


 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 13. Τους αξίζει! 

Μια καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων γύρω από το έγκλημα και την ποινή . 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Παναγιώτης Δημητρέλιας (ΠΕ78), Κωνσταντίνα Μπελεσιώτη (ΠΕ80), 

Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Β΄, Γ΄ λυκείου      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 20 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

54 108  

1. Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και παρουσίαση των δεδομένων που θα συλλεγούν γύρω από τις αντιλήψεις που 

επικρατούν στην κοινωνία για το τι συνιστά έγκλημα και ποια είναι η δέουσα αντιμετώπισή του. Επιπλέον, πώς 

πιστεύουν ότι η ποινή επιδρά στις συμπεριφορές των ανθρώπων. 

 

2. Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Να μελετηθούν οι έννοιες της εγκληματικότητας / παραβατικότητας και του σωφρονισμού, όπως αυτές 

προβλέπεται και στο σχολικό πρόγραμμα. 

Να εργαστούν πάνω σε μία ποσοτική έρευνα. Να δουν πώς η εφαρμοσμένη στατιστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. 

3. Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Να προβληματιστούν οι μαθητές γύρω από τη σημασία και την αποτελεσματικότητα της ποινής. 

Να εξασκηθούν στη χρήση εννοιών της περιγραφικής στατιστικής και στους τρόπους γραφικής παρουσίασης 

ποσοτικών δεδομένων. 

4. Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 



 

5. Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Ερωτηματολόγιο ανώνυμο, αποτελέσματα και  σύνοψη της σχετικής συζήτησης. 

 

6. Άλλα Στοιχεία (εφ΄ όσον υπάρχουν) 

– 

 

 

 Ν. Σμύρνη,     

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 14. Συμμετοχή στο  9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος           

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΚΟΝΟΥ    ΜΑΡΙΑ   ΠΕ04.01, ΣΑΡΙΔΟΥ   ΖΩΗ   ΠΕ11 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α Β Γ    

√ √     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 



Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2-4 68 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

20/2 20/2 Παρασκευή  +  Σάββατο 15:00-17:30 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Ο Δήμος Μεσσήνης διοργανώνει για 9η χρονιά από 5 έως 14 Μαΐου 2020 στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης 

το «9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2020».  

Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή 

κωμωδίας), με σκοπό την ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική 

κληρονομιά. Η ομάδα μας αποφάσισε να υλοποιήσει την τραγωδία του Ευριπίδη «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» γιατί αποτελεί 

μια  αντιπολεμική κραυγή του συγγραφέα ενάντια στον Πελοποννησιακό πόλεμο τονίζοντας  με ιδιαίτερη 

έμφαση τον  παραλογισμό  του πολέμου και τις  καταστροφικές του συνέπειες σε νικητές και ηττημένους. 

Παράλληλα χαρακτηρίζεται ως ύμνος της αθηναϊκής ανθρωπιάς  και  ως μαρτυρία μιας νέας ορθολογιστικής 

θέσπισης κανόνων που άλλοτε στηρίζονταν αποκλειστικά  στη θρησκευτική παράδοση. 

Η δράση ξεκινά από τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Μάιο με την υλοποίηση της παράστασης στην 

αρχαία Μεσσήνη. Κατά την εξέλιξή της εκτός της προετοιμασίας της σε υποκριτικό επίπεδο περιλαμβάνει την 

προετοιμασία σκηνικών, κουστουμιών και  μουσικής.   

 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Βασικοί στόχοι της δράσεις είναι: 

 η επαφή  των μαθητών με την αρχαία τραγωδία πέρα της σχολικής τάξης με κείμενα που δεν διδάσκονται 
και δεν είναι ευρέως γνωστά. 

 η ευαισθητοποίηση αντιπολεμικής συνείδησης 

 η σημαντικότητα της τήρησης κοινωνικών θεσμών  

 η ανάπτυξη της φαντασίας τους και πολλών δεξιοτήτων  

 η ευαισθητοποίησή τους σε συνέπεια  και υπευθυνότητα 

 η εκπαίδευσή τους να εργάζονται και να αποδίδουν τα μέγιστα σε ομάδα 
 
 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Ανάπτυξη αντιπολεμικών πεποιθήσεων και σεβασμό στους κοινωνικούς θεσμούς 

       

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 



Ερωτηματολόγιο μαθητών με στόχο την αυτοαξιολόγηση της δράσης. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Η παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη 10-12 Μαΐου 2020  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

  

 Ν. Σμύρνη,  

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 15. Οργάνωση του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου για την έρευνα και την 

επιστήμη           

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΚΟΝΟΥ    ΜΑΡΙΑ   ΠΕ04.01 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α Β Γ    

√ √ √    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 



Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1 40 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

  Ελεύθερος χρόνος 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Μετά τη μεγάλη απήχηση και συμμετοχή που είχαν το 1ο και το 2ο «Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και 
Επιστήμης» η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε την διεξαγωγή του 3ου μαθητικού συνεδρίου σε συνεργασία 
πάντα με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΑΠΘ και τον «Δημόκριτο». Το συνέδριο απευθύνεται 
αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων - Λυκείων δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με 
μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας. 
Η διοργάνωσή του απαιτεί  σύσταση  κριτικής επιτροπής από καθηγητές και πανεπιστημιακούς για  την  
αξιολόγηση των  εργασιών στους θεματικούς άξονες: 
1) Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία) 
2) Μαθηματικά 
3) Πληροφορική 
4) Αστρονομία και Διαστημική 
5) Τεχνολογία-Ρομποτική 
6) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και Μαθηματικά, 
STEM,  κ.α.) 
7) Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον, Επιστήμη και 
Τέχνη)  
 
Για Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: 
http://geodimako6.wixsite.com/studentconference 
 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει: 

 να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και 
ευρύτερων συνεργασιών. 

 να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας 
ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η αναφορά 
στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας. 

 να ενθαρρύνει τη  συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα) στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου. 

 να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και 
Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα 
επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και την διάχυση της νέας 
επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.  

 να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε 
ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

http://geodimako6.wixsite.com/studentconference


 

Εξοικείωση μαθητών με την ερευνητική  διαδικασία  και την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων τους. 

       

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου τον Φεβρουάριο 2021 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

  

 Ν. Σμύρνη,     

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 16. Συμμετοχή στο  3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης           

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΚΟΝΟΥ    ΜΑΡΙΑ   ΠΕ04.01 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α Β Γ    

√ √ √    



Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 100 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

5 10 
Δευτέρα  +  Σάββατο + Κυριακή  

εκτός σχολικού ωραρίου 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Δημιουργία ερευνητικής ομάδας μαθητών για συλλογή και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων από το 
ραδιοτηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με την έδρα Αστρονομίας και 
Αστροφυσικής του ΕΚΠΑ. Η εργασία θα έχει τη δομή επιστημονικής μελέτης και θα τεθεί σε 
υποψηφιότητα για παρουσίαση στο 3ο Μαθητικό συνέδριο έρευνας και επιστήμης. 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Βασικοί στόχοι της δράσεις είναι: 

 η επαφή  των μαθητών με αστρονομία και αστροφυσική αφού πλέον δεν διδάσκονται σχετικά θέματα στο 
σχολείο. 

 η συνειδητοποίηση και η εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα. 

 η εξάσκηση στην πειραματική διαδικασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

 η εξοικείωση με τη λειτουργία και τη συνεργασία επιστημονικής ομάδας 
 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

       

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών με στόχο την αυτοαξιολόγηση της δράσης. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Περίληψη της εργασίας μέχρι των Ιούνιο 2020. Συγγραφή της εργασίας μέχρι τον Οκτώβριο 2020. 

Η παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη 10-12 Μαΐου 2020  



 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

 

  

 Ν. Σμύρνη,     

  

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 17. Προετοιμασία  μαθητών στο διαγωνισμό EUSO2020 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ 04.04 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Τμήματα Β            

      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  



  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

4 20       ΠΕΜΠΤΗ                                 5η-6η  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

«Προετοιμασία τετραμελής ομάδας  μαθητών Λυκείου και συμμετοχή στο τοπικό/πανελλήνιο 
διαγωνισμό EUSO2020» (Σεπτεμβριος2019- Μάρτιος 2020)  
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

- Κατόρθωμα πρώτης θέσης στο τοπικό διαγωνισμό  EUSO 2020 
- Κατόρθωμα πρώτης θέσης ή πρώτης δεκάδας ομάδων στο αντικείμενο Βιολογίας ,στο Πανελλήνιο 

διαγωνισμό EUSO2020 . 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

     -Εξοικείωση στην χρυσή εργαστηριακών σκευασμάτων 

     - Παρασκευή νωπών παρασκευασμάτων προς παρατήρηση 

     -Χρήση οπτικού μικροσκοπίου 

     -Ομαδική συνεργασία για επίλυση καινών στόχων 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

-Πρόκριση στης αντίστοιχες θέσεις διαγωνισμού 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

   -Ομάδα μαθητών Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, καταλαμβάνει πρώτη θέση στο τοπικό διαγωνισμό 

EUSO2020 

  - Ομάδα μαθητών Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, καταλαμβάνει εβδόμη θέση στις εργαστηριακές 

ασκήσεις βιολογίας ,στο Πανελλήνιο διαγωνισμό EUSO2020 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

  

 Ν. Σμύρνη,     

  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 



 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 

18. Συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο στη Βενετία της 

Ιταλίας με θέμα «Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες, τα Γράμματα και την 

Τεχνολογία: Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του από την Αναγέννηση στον 

σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο» 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Θώδης Γεώργιος, ΠΕ02, Αρναούτη Ειρήνη, ΠΕ06 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α’ τάξη      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

6 

ώρες/εβδ

ομάδα 

72 ώρες 

(σύνολο) 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

10 μαθητές 

/ 2 

καθηγητές 

20 μαθητές / 2 

καθηγητές 

Προετοιμασία εισήγησης: διαδικτυακά 

Πρόβα εισήγησης: 2 τελευταίες Τετάρτες, 

14:15-15:15   

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

16/09 – 30/09/2019: Επιλογή ομάδας συμμετεχόντων μαθητών βάσει αξιολογικών κριτηρίων 

01/10 – 20/10/2019: Επιλογή θέματος εισήγησης και ανεύρεση βιβλιογραφίας σε μαθητικές ομάδες εργασίας 

21/10 – 10/11/2019: Συγγραφή εισήγησης σε μαθητικές ομάδες εργασίας 

11/11 – 19/11/2019: Ανατροφοδότηση από τους επιβλέποντες καθηγητές, επιμέλεια τελικής εισήγησης και 

δημιουργία παρουσίασης σε μορφή PowerPoint από τους μαθητές 

20/11 – 27/11/2019: Πρόβα για την παρουσίαση στο μαθητικό συνέδριο 

28/11/2019: Ενημέρωση για απαιτήσεις μαθητικού συνεδρίου και μετακίνησης 



29/11 – 2/12//2019: Μετακίνηση στη Βενετία της Ιταλίας και συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό 

Συνέδριο 

3/12 – 10/12/2019: Επιμέλεια κειμένου εισήγησης για να καταχωρηθεί στα πρακτικά του συνεδρίου 

11/12-15/12/2019: Ανάρτηση παραδοτέων στην ιστοσελίδα του σχολείου 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι διττός. Αφενός, μέσω της ώσμωσης των Ελλήνων και των Ιταλών μαθητών/τριών, 

να ενισχυθεί αμοιβαίως η εθνική αυτοσυνειδησία και αφετέρου να προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 

μαθητές/τριες την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να επικοινωνήσουν με τους συνομηλίκους τους, να 

ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν ένα δίκτυο διαρκούς μαθητικής επικοινωνίας και προβληματισμού 

σχετικά με την εικόνα και τη δομή που εμφανίζει η σύγχρονη κοινωνία. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

1. Εκμάθηση από τους μαθητές της διαδικασίας σύνταξης και παρουσίασης μίας ερευνητικής εργασίας 

2. Επεξεργασία ακαδημαϊκών κειμένων από τους μαθητές 

3. Λεπτομερής μελέτη μίας πτυχής της ιστορίας, με βάση το επιλεγμένο προς παρουσίαση θέμα 

4. Εξάσκηση εκπόνησης εργασίας σε ομάδες 

5. Έκθεση μαθητών σε πραγματικό συνεδριακό κοινό 

6. Γνωριμία μαθητών και καθηγητών με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μίας άλλης ευρωπαϊκής χώρας 

7. Γνωριμία μαθητών και καθηγητών με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ανταλλαγή απόψεων 

8. Καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη σε μαθητές και καθηγητές 

9. Μετάδοση εμπειριών μαθητών και καθηγητών στη σχολική και τοπική κοινότητα μέσω δια ζώσης διαλόγου και 

αναρτήσεων στην ιστοσελίδα και τον λογαριασμό facebook του σχολείου  

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Συχνότητα συμμετοχής και συνέπεια μαθητών 

2. Τήρηση χρονοδιαγράμματος 

3. Επιτυχής σύνταξη εισήγησης 

4. Επιτυχής δημιουργία παρουσίασης PowerPoint 

5. Επιτυχής συμμετοχή μαθητών με εισήγηση στο μαθητικό συνέδριο 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 



1. Κείμενο εισήγησης μαθητών 

2. Παρουσίαση PowerPoint μαθητών 

Βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου:  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=6652 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄ όσον υπάρχουν) 

– 

 

  

 Θώδης Γεώργιος (ΠΕ02) 

Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06)    

  

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
19. «Η Ελλάς ευγνωμονούσα….» Μια προσέγγιση της Επανάστασης του 

1821 υπό το πρίσμα  της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Τέχνης 

 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Γεώργιος Θώδης, Φιλόλογος (ΠΕ02) 

 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας- 

Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ  

(υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Μέντη (Ε.ΔΙ.Π, Τομέας Ν.Ε. Φιλολογίας, Φιλοσοφική 

Σχολή ΕΚΠΑ) 

 

Β1      

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=6652


Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

14      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 ώρες/εβδομάδα: 1 

προετοιμασίας 

Ιστορίας + 1 

διδασκαλίας Ιστορίας 

/ Συνολικός αριθμός 

ωρών για 21 

εβδομάδες: 42 ώρες   

 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

1 τμήμα x 

14 μαθητές 
42 ώρες   

 

Η προετοιμασία θα γίνεται από τον φιλόλογο της 

δευτεροβάθμιας, κατά τη διάρκεια των διδακτικών 

ωρών των αντιστοίχων μαθημάτων στο τμήμα Β1 

αλλά και διαδικτυακά. 

Προεκτάσεις του μαθήματος, με έμφαση στη 

Λογοτεχνία, θα γίνονται από την φιλόλογο της 

τριτοβάθμιας σε τακτά χρονικά διαστήματα στο 

χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης με την ομάδα 

των συμμετεχόντων μαθητών. 

 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Η Επανάσταση του 1821 υπήρξε μια σειρά πολεμικών, πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων πολύ μεγάλης 

σημασίας, όχι μόνο για τους Έλληνες επαναστάτες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και για ολόκληρη 

την Ευρώπη. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα εθνικά και συνταγματικά κινήματα της Ισπανίας και της Ιταλίας, ο 

Αγώνας των Ελλήνων για «πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία» κρατούσε ζωντανά τα μεγάλα προτάγματα του 

Διαφωτισμού, της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης, σε μια εποχή που αυτά έμοιαζαν να σβήνουν 

στην Ευρώπη της Ιερής Συμμαχίας. 

Το 2021 θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την κήρυξή της. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και ιδρύματα στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, έχουν προγραμματίσει δράσεις που αφορούν διάφορους επιστημονικούς κλάδους.  

Η προτεινόμενη δράση θα ασχοληθεί με την πρόσληψη της Επανάστασης του 1821 από την νεότερη λογοτεχνία 

και την ιστοριογραφία, καθώς και τις προσεγγίσεις της από τα σχολικά εγχειρίδια. 

 

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από μια ουσιαστική ανάγκη να γνωρίσουμε το παρελθόν, προκειμένου να 

συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. 

Η επιλογή της μορφής και της μεθόδου διδασκαλίας σχετίζεται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 

καθώς και με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου θέματος. 

 



Διδακτικές ενότητες:  

Το 1821 στην Ιστορία. 

Το 1821 στην ελληνική και ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. 

Το 1821 στην Τέχνη. 

Η ιστορική έρευνα για την Επανάσταση σήμερα. 

Η Επανάσταση στα σχολικά εγχειρίδια 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι: 

Να ερμηνεύσουν οι μαθητές τα προτεινόμενα κείμενα με βάση το χώρο, το χρόνο, την ιδεολογία της εποχής του 

συγγραφέα ή του αφηγητή. 

Να συγκρίνουν κείμενα της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας που αναφέρονται στην Επανάσταση του 

1821, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στο χειρισμό του θέματος και στο πρόταγμα της ηρωοποίησης. 

Να ανιχνεύσουν κοινωνικά στερεότυπα σε κάθε είδους κείμενο αλλά και να ελέγχουν αν το λογοτεχνικό κείμενο 

τα αναπαράγει ή τα αποτρέπει. 

Να συνδέσουν τις παραπάνω παρατηρήσεις τους από τα κείμενα  με έργα άλλων τεχνών αλλά και με την εμπειρία 

τους από την καθημερινή ζωή. 

Να απολαύσουν τα λογοτεχνικά κείμενα, να αναγνωρίσουν τα διάφορα ποιητικά είδη, να ερμηνεύσουν τη στάση 

και να ασκήσουν κριτική στο περιεχόμενό τους. 

Να αναπτύξουν λειτουργίες ενσυναίσθησης, τοποθετώντας τον εαυτό τους στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και 

να αναπτύξουν έτσι ιστορική κρίση. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Η προτεινόμενη δράση συνεισφέρει στην προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

μαθητές και στους διδάσκοντες να το εξετάζουν πολύπλευρα μέσα από λογοτεχνικές, ιστορικές, εικαστικές, 

κοινωνιολογικές, λαογραφικές  και γλωσσικές «διαδρομές». 

Οι μαθητές, με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας, καλούνται να μελετήσουν λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση 

θέμα. Μέσα από τη συγκριτική εξέταση των κειμένων αυτών θα εξετάσουν πώς διαμορφώθηκε στο πέρασμα του 

χρόνου, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, η αντίληψη σχετικά με τη σημασία, τον χαρακτήρα και τους 

πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821, και θα τη συνδέσουν με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο συγγραφής 

των συγκεκριμένων κειμένων. Τα βασικά θεματικά πεδία της δράσης στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

εγγράφονται και η μετεξέλιξή τους στη σημερινή εποχή, αποτελούν τα βασικά θεματικά πεδία τα οποία 

προσεγγίζονται διακειμενικά και διαχρονικά με βάση τα εργαλεία που παρέχουν οι ΤΠΕ. 

 

 



 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει μέσω φύλλων εργασίας και συνθετικών (ομαδικών ή ατομικών εργασιών). Τα 

μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διδακτική διαδικασία στοχεύουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών μας και στην ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στη διαδικασία της διδασκαλίας.  

Η αξιολόγηση από όλους τους μαθητές αλλά και από τους εκπαιδευτικούς θα αφορά συνολικά την κάθε ομάδα 

και θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: α) για το περιεχόμενο: αν έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί τα σχετικά με 

το εξεταζόμενο θέμα στοιχεία και αν τεκμηριώνονται οι απόψεις. β) για την οργάνωση και δομή των κειμένων: αν 

υπάρχει λογική αλληλουχία και συνοχή. γ) για την ομαδική εργασία: αν οι εργασίες είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας 

συνεισφοράς και ανταλλαγής απόψεων και αν έχουν αξιοποιηθεί οι δεξιότητες όλων των μαθητών και δ) για τη χρήση 

των ΤΠΕ: αν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες των ΤΠΕ για την εκπόνηση των εργασιών. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

1. Διδακτικό υλικό εκπαιδευτικών ανά διδακτική ενότητα. Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων 
2. Υλικό αξιολόγησης ανά διδακτική ενότητα 
3. Εργασίες συμμετεχόντων ανά διδακτική ενότητα 
4. Φόρμες αξιολόγησης προγράμματος από τους συμμετέχοντες 
5. Δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας, στην οποία θα αναρτώνται όλες οι εργασίες των μαθητών: 

https://1821epanastasi.webnode.gr/ 
 

Κάποιες φορές θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί η σχολική βιβλιοθήκη για την ανεύρεση σχετικών λογοτεχνικών 

και ιστορικών πηγών, καθώς και για να παρουσιάσουν οι μαθητές τις ομαδικές τους εργασίες.  

 

Η συνολική εργασία θα παρουσιαστεί εν προόδω σε τελειόφοιτους φοιτητές του Τομέα Νεοελλληνικής Φιλολογίας 

τον Μάρτιο 2020 και θα γίνει αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού ως προς τη στοχοθεσία και την, επιτυχή ή 

μη, διενέργεια της.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

Επισκέψεις- συμμετοχή σε δράσεις φορέων και ιδρυμάτων σχετικές με το θέμα.  

Πιθανή συνέχιση και ολοκλήρωση της δράσης το σχολικό έτος 2020-21. 

  

Γεώργιος Θώδης,  

Φιλόλογος (ΠΕ02) 

 

 

 

https://1821epanastasi.webnode.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 

20. Η ταυτότητα και η φυσιογνωμία της Νέας Σμύρνης, μιας πόλης που 

συνδέει νέες και παλιές πατρίδες. 

 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Θώδης Γεώργιος,Φιλόλογος ΠΕ 02 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής στο πλαίσιο του Διασχολικού πρόγραμματος: 
Νέες και Παλιές Πατρίδες:Από την οικογενειακή στην επίσημη ιστορία 

 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

Β1       

17      

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 ώρες/εβδομάδα: 1 
προετοιμασίας 
Ιστορίας + 1 

διδασκαλίας Ιστορίας 
/ Συνολικός αριθμός 

ωρών για 21 
εβδομάδες: 42 ώρες   

 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

1 τμήμα Χ 
17 μαθητές 

42 ώρες   
Η διδασκαλία θα γίνεται κατά τη διάρκεια των 
διδακτικών ωρών του αντίστοιχου μαθήματος στο 
τμήμα Β1, αλλά κυρίως διαδικτυακά. 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 



 
Μιά ομάδα μαθητών από το τμήμα Β1 (17 μαθήτριες και μαθητές) θα συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με 

κτήρια, τοποθεσίες ή αγάλματα της πόλης: π.χ. Ιωσηφόγλειο, Άλσος, Αγία Παρασκευή, Εθνικη Στέγη, 

Γαλαξίας, γήπεδο Πανιωνίου, Πλατεία, Αγία Φωτεινή, άγαλμα Χρυσσοστόμου, Σμύρνα κ.λ.π. Επίσης θα 

συγκεντρώσουν φωτογραφίες (παλιές αλλά και συγχρονες δικές τους).  

Επιπλέον, θα συγκεντρώσουν και προφορικές μαρτυρίες από ανθρώπους που γνωρίζουν κάποιες πληροφορίες για 
την ιστορία των παραπάνω. 
Τέλος θα δημιουργήσουν σχετικό ερωτηματολογίου που θα αφορά την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία της Νέας 
Σμύρνης, το οποίο, μετά τη συμπλήρωσή του από κατοίκους της Νέας Σμύρνης, θα επεξεργαστούν. 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
Οι στόχοι της δράσης είναι οι εξής: 
1. Να γίνει η ιστορία βίωμα των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
2. Να συνδεθεί η τοπική ιστορία με την ιστορία της οικογένειας και με την επίσημη ιστορία της χώρας 
3. Να συνδεθεί συναισθηματικά η ιστορία της οικογένειας με το παρόν και το μέλλον των νέων μελών, αλλά 

επίσης και με το μέλλον της χώρας συνολικά 
4. Να συνεχιστεί η γραμμή που συνδέει την ιστορία των χαμένων πατρίδων με τη σημερινή ζωή. 
5. Να αποκατασταθεί η συναίσθηση της συνέχειας μέσω της ιστορίας οικογενειών και χώρας 
6. Να γίνουν οι συμμετέχοντες μαθητές ενεργοί πολίτες στη διαμόρφωση της γειτονιάς και της πόλης τους, μέσα 

από τη μελέτη της ιστορίας της 
7. Να βελτιωθεί η επίγνωση των μαθητών σχετικά με τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τις τύχες και την εξέλιξη 

ανθρώπων, οικογενειών, εθνοτικών ομάδων, εθνών και κρατών 
8. Η σύνδεση διδακτικών αντικειμένων με πρακτικές εφαρμογές έρευνας στο πεδίο 
9. Η ανάπτυξη διδακτικών εργαλείων για τη μάθηση της ιστορίας 
10. Η ενίσχυση της διασχολικής συνεργασίας  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 
 
Ως κυριότερος αντίκτυπος αναφέρεται η ανάδειξη της προσωπικής ιστορίας και η σύνδεσή της με τη γενική. 
Επιπλέον, η συμβολή στη διδασκαλία της ιστορίας με την αποδοχή του βιώματος και του συναισθήματος, η 
διατήρηση της μνήμης και η ανάδειξη του νήματος που ενώνει τις γενιές και τέλος η δικτύωση μεταξύ σχολείων 
της περιοχής. 
 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών εργασιών των συμμετεχόντων μαθητών με τη χρήση  κριτικής και συγκριτικής  
σκέψης και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
Η αξιολόγηση θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:  
α) για το περιεχόμενο: αν έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί τα σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα στοιχεία και αν 
τεκμηριώνονται οι απόψεις.  
β) για την οργάνωση και δομή των κειμένων: αν υπάρχει λογική αλληλουχία και συνοχή.  
γ) για την ομαδική εργασία: αν οι εργασίες είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας συνεισφοράς και ανταλλαγής απόψεων και αν 
έχουν αξιοποιηθεί οι δεξιότητες όλων των μαθητών και  
δ) για τη χρήση των ΤΠΕ: αν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες των ΤΠΕ για την εκπόνηση των εργασιών. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    
Όλες οι εργασίες των μαθητών θα συγκεντρωθούν και θα εκδοθούν έντυπα ή/και ψηφιακά. Αυτό θα γίνει με το 
πέρας του διδακτικού έτους 2019-20. 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 



 
Θα στηριχθούμε σε βιβλιογραφία που αφορά στην αρχιτεκτονική και τη φυσιογνωμία της πόλης. 
 

  
Ν. Σμύρνη, 27/1/2020 

 
  

Θώδης Γεώργιος,  
Φιλόλογος ΠΕ 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
21. Προετοιμασία και Συμμετοχή στο διαγωνισμό της Εστίας Νέας 

Σμύρνης για τη Μικρά Ασία. 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Γεώργιος Θώδης, ΠΕ02 Φιλόλογος, Ειρήνη Αρναούτη, ΠΕ06 Αγγλικής 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

– 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Β2      

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  
Θα ενταχθεί στα μαθήματα των Αγγλικών και της 

Ιστορίας, ως διαθεματικό project.  

2 ώρες/ 
εβδομάδα 

24 ώρες 
συνολικά 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

  
Θα υλοποιείται 1 ώρα/εβδομάδα εντός του 
διδακτικού ωραρίου των αγγλικών λόγω της 



ευελιξίας του μαθήματος και της δυνατότητας που 
προσφέρει να υλοποιούνται project στο πλαίσιό 
του και 1 ώρα/ εβδομάδα μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης 

 
Η Εστία Νέας Σμύρνης διοργανώνει τον Μαθητικό Διαγωνισμό για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας. 
Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν μια ιστορία ή διήγηση που αναφέρεται στη ζωή της πόλης 
τους τον 20ο αιώνα (σημαντικά κτήρια, πλατείες, δρόμοι, δημόσιες εκδηλώσεις, οικονομικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες), όπως αυτή ζωντανεύει μέσα από ένα οικογενειακό αντικείμενο, μια φωτογραφία, μια αφήγηση 
των παππούδων κλπ. Στη συνέχεια, λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά σε επίπεδο σχολικού τμήματος και με 
δεδομένη την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, ζητείται να ψηφιοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα τεκμήρια 
(φωτογραφίες, αντικείμενα, προφορικές συνεντεύξεις κλπ) και να καταγράψουν με την εποπτεία των εκπαιδευτικών 
τους την ιστορία τους με τη μορφή σύντομης ταινίας (10’) ή ψηφιακής δημιουργίας (πχ. φωτογραφικού άλμπουμ, 
ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση κ.ά.) 
 

 Προγραμματισμός δράσης 

 
1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/τριες για το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις 

προσδοκίες τους από τη συγκεκριμένη δράση 
2. Προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ με ιστορικό περιεχόμενο για τη Σμύρνη και τη Νέα Σμύρνη 
3. Αναζήτηση πληροφοριών και αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού 
4. Ομαδική συγγραφή σεναρίου στην ελληνική γλώσσα 
5. Ομαδική απόδοση σεναρίου στην αγγλική γλώσσα 
6. Δημιουργία storyboard (εικονογραφημένου σεναρίου) 
7. Μοντάζ εικόνας 
8. Σύνθεση αυθεντικής μουσικής για την ταινία 
9. Προσθήκη μουσικού χαλιού 
10. Ηχογράφηση αφήγησης 
11. Προσθήκη αφήγησης και τελικό μιξάζ ήχου 
12. Προσθήκη τίτλων αρχής και τέλους 
13. Προσθήκη αγγλικών υπότιτλων  
14. Υποβολή ταινίας στον διαγωνισμό 
15. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης της δράσης από τους/τις μαθητές/τριες 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διάσωση ιστορικών τεκμηρίων και στην 
επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των νεότερων γενεών, η αξιοποίησή 
τους σε μαθητικές δημιουργίες και η διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα τροφοδοτήσει η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, η 
απόδοση του ιστορικού λόγου και των ιστορικών εννοιών στην αγγλική γλώσσα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα. 
Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι: 

 
 

ε τις μεθόδους καταγραφής της προφορικής ιστορίας και η σύνδεση των 
επιμέρους ιστοριών με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. 

 

ψηφιακών έργων. 

δημιουργικότητας. 



 
 της κινηματογραφικής αφήγησης. 

 
 

 
       

 Περιγραφή Κριτηρίων Επίτευξης των Στόχων 

 
α) Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών εργασιών των συμμετεχόντων μαθητών/τριών με τη χρήση της κριτικής 
και συγκριτικής τους ιστορικής σκέψης και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
β) Επιτυχής εφαρμογή των αρχών του οπτικοακουστικού γραμματισμού. 
γ) Επιτυχής αναζήτηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού σε αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία. 
δ) Επιτυχής χρήση της αγγλικής γλώσσας με ιστορικούς όρους. 
 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Συμμετεχόντων 

 
Η αξιολόγηση θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: α) για το περιεχόμενο: αν έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 
τα σχετικά με το θέμα που εξετάζεται στοιχεία και αν τεκμηριώνονται οι απόψεις. β) για την οργάνωση και δομή 
του σεναρίου: αν υπάρχει λογική αλληλουχία και συνοχή. γ) για την ομαδική εργασία: αν οι εργασίες είναι 
αποτέλεσμα αμοιβαίας συνεισφοράς και ανταλλαγής απόψεων και αν έχουν αξιοποιηθεί οι δεξιότητες όλων των 
μαθητών, δ) για τη χρήση των ΤΠΕ: αν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες των ΤΠΕ για την εκπόνηση των 
εργασιών, ε) για την παραγωγή της ταινίας: αν έχουν εφαρμοστεί οι αρχές δημιουργίας ταινίας και αν το 
αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και με νοητική συνάφεια εικόνας-ήχου-αφήγησης, στ) για τη χρήση της αγγλικής 
γλώσσας: αν έχει αποδοθεί σωστά η αφήγηση της ταινίας στην αγγλική γλώσσα. 
 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος 

 
1. Ενεργός συμμετοχή μαθητών/τριών 
2. Επιτυχής υλοποίηση εργασιών συμμετεχόντων από άποψη δομής, περιεχομένου, χρήσης της αγγλικής γλώσσας 
και των ΤΠΕ. 
3. Ολοκλήρωση της ψηφιακής ταινίας εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου (τέλη Απριλίου 2020) 
4. Επιλογή της ταινίας από ειδική επιτροπή. 
 

 Παραδοτέα 

    
Παραγόμενο ψηφιακό υλικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού 

 Κανονιστικές ρυθμίσεις 

Πιθανόν να πραγματοποιηθεί διδακτική επίσκεψη στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης και/ή σε κάποια 
δημόσια βιβλιοθήκη.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
 

  
Ν. Σμύρνη,  

Οι καθηγητές, 
Γεώργιος Θώδης 
Ειρήνη Αρναούτη 

 
 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 

22. Συμμετοχή μαθητών του σχολείου στους λογοτεχνικούς μαθητικούς 

διαγωνισμούς:  α) 8ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος 

και Ποίησης “Γρηγόρης Πεντζίκης’’ β) 8ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός 

Διαγωνισμός στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδου 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Θώδης Γεώργιος, ΠΕ 02, Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ02 

 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

 

 Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης ΠΕ Δράμας και Επιστημονικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Εκπαιδευτικός Κύκλος  

 

 Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1 ανά 

δεύτερη 

εβδομάδα 

24 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

  
       Προετοιμασία: κατα τη διάρκεια των 

μαθημάτων αλλά και διαδικτυακά 



 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι μαθητές επιλέγουν να γράψουν ένα διήγημα ή ποίημα με ελεύθερο θέμα, ακολουθώντας τους όρους των 

διαγωνισμών  

Οι διδάσκοντες: 

1. Εξηγούν κανόνες του διηγήματος και της ποίησης 

2. Κάνουν αναφορά σε λογοτεχνικά διηγήματα  

3. Οι μαθητές συγγράφουν 

4. Διορθώνονται βασικά εκφραστικά λάθη 

5. Γίνεται συζήτηση  

6. Οι μαθητές διορθώνουν τα κείμενα τους 

7. Επιλογή όσων θα συμμετάσχουν 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Γνώση και κατανόηση της δομής διηγήματος και του ποιήματος 

Βελτίωση έκφρασης 

Κριτική ικανότητα 

Αυτοεκτίμηση 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Η αυτοέκφραση είναι και παραμένει ο βασικός στόχος της δράσης, η προσπάθεια των ίδιων των μαθητών και με 
ίδια μέσα να μιλήσουν για όλα όσα τους προβληματίζουν, για τις χαρές, τις λύπες, τις σκέψεις τους. Στόχος  επίσης 
είναι η ενθάρρυνση των εφήβων να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να αισθανθούν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν 
ασφαλείς ώστε να ενσωματωθούν στη μαθητική κοινότητα με βάση τα δικά τους προτερήματα, αλλά και να 
εμβαθύνουν στον εαυτό τους, αποκτώντας κίνητρα ενεργητικής ανάγνωσης και δημιουργικής έκφρασης. Οι 
παραπάνω διαγωνισμοί είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης και ενίσχυσης της αυτογνωσίας, με παιδαγωγικό στόχο. 

Αυτό προϋποθέτει μια συνειδητοποίηση μέσα από τον στοχασμό, το διάβασμα και τον διάλογο και αυτό θα είναι 
το κέρδος του διαγωνισμού για τους υποψήφιους αλλά και για τα σχολεία και για την κοινωνία εν γένει. 

Η παρέμβαση των διδασκόντων θα είναι στοχευμένη (π.χ. προτάσεις ανάγνωσης), διαφορετικά θα αλλοιωθεί ο 
αυθορμητισμός και η ιδιαιτερότητα του εφηβικού λόγου. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Αρτιότητα θέματος 



Πρωτοτυπία 

Εκφραστική ικανότητα 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Τα γραπτά δοκίμια των συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (Κατηγορία: Πονήματα Διαγωνισμών  http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=47 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

Τυχόν βραβευθέντα έργα των μαθητών μας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (Κατηγορία: Διακρίσεις 2019-20) http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=190 

 

  

 Θώδης Γεώργιος, ΠΕ 02 

Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ02 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
23. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:ΓΛΩΣΣΑΡΙ  ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

AΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ  

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=47
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=47
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=190
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=190


Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ               

(Α3)                   
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Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1 ώρα/χ15 

εβδομάδες 

+ 1 ώρα 

προετοιμα

σίας χ 15 

εβδομάδες 

30 ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 27 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι μαθητές/τριες του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας της Α3 θα συνεργαστούν για τη μελέτη και 

δημιουργία παρουσιάσεων και ενημερωτικών αφισών (posters) με θέμα: ‘Φύλο και Λογοτεχνία: Γλωσσάρι και Ερμηνεία 

Ανθρωπολογικών Εννοιών και Ορισμών για το Γυναικείο Φύλο, την Προίκα και τη Συγγένεια’. 

 

Η παρούσα δράση έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών με ένα corpus ανθρωπολογικών ορισμών και εννοιών για το γυναικείο 

φύλο, τις έμφυλες σχέσεις, κοινωνικούς θεσμούς όπως η δομή της οικογένειας (πατρογαμικός-μητρογαμικός τύπος συγγένειας, 

κατανομή ρόλων στην παραδοσιακή και σύγχρονη κοινωνία, κα) και θεσμούς που σχετίζονται με αυτές (προίκα), με τη χρήση 

ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών ερμηνευτικών εργαλείων [συγκριτική μέθοδος, αποδόμηση, ερμηνευτική κα]. και 

παραδειγμάτων από εθνογραφικές κοινωνίες Ν. Γουινέας, Αφρικής. 

 

Η δράση περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 

Α. Γενική παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια των κυριότερων σχολών ανθρωπολογικής σκέψης [δομισμός, 
λειτουργισμός, θετικισμός, μεταμοντερνισμός]. 

Β. Παράλληλη αναζήτηση πληροφοριών από τις ομάδες μαθητών από έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές Ανθρωπολογίας και 
Κοινωνιολογιας καθώς και τα βιβλία της Κοινωνιολογίας Γ Λυκείου σχετικά με σημαντικούς κοινωνικούς όρους που σχετίζονται 
με την ανθρωπολογία των Γυναικών, της συγγένειας, τις έμφυλες σχέσεις, την προίκα και τη θέση της γυναικάς σε διαφορετικά 
εθνογραφικά παραδείγματα.   

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  



---Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  

Η Ανθρωπολογία των Γυναικών επικεντρώθηκε στη συλλογή πληροφοριών για τη δράση και την οπτική των γυναικών σε διάφορες 
κοινωνίες, δηλαδή στην προσπάθεια πλήρωσης του κενού που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της συνήθειας των ανθρωπολόγων να βασίζουν 
τις εθνογραφίες τους κυρίως στις συνεργασίες τους με άντρες πληροφορητές. Προϋπόθεση και ζητούμενο των φεμινιστικών τάσεων που 
αμφισβήτησαν την πρωτοκαθεδρία των ανδρών και την ανδροκεντρική οπτική των επιμέρους γνωστικών κλάδων στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970 ήταν η δραστηριοποίηση των γυναικών ως υποκειμένων της επιστημονικής έρευνας και η εστίασή τους σε ερευνητικά ερωτήματα 
που αφορούσαν το γυναικείο φύλο.  

Σε λιγότερο από δέκα χρόνια, ο όρος «Ανθρωπολογία των Γυναικών» αντικαταστάθηκε από τον όρο «ανθρωπολογία του Φύλου». Η 
έννοια του κοινωνικού φύλου έπαψε να παραπέμπει αποκλειστικά ή κυρίως στις γυναίκες και άρχισε να χρησιμοποιείται ως αναλυτική 
έννοια, δηλαδή ως πρίσμα για την προσέγγιση της διαπολιτισμικής ποικιλότητας που παρουσιάζει η διάκριση ανάμεσα σε «άντρες» και 
γυναίκες» ως προς τα ζητήματα τα οποία αφορά, τον ρόλο που παίζει στην οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και τους τρόπους με τους 
οποίους διαπλέκεται με άλλα είδη κοινωνικής διαφοροποίησης. Οι παραπάνω μετατοπίσεις συνετέλεσαν στην αμφισβήτηση της βεβαιότητας 
ότι τα γνωρίσματα του ανδρισμού και της θηλυκότητας είναι οικουμενικά. Η ιδέα ότι η κατά φύλα ανισότητα είναι παντού μετρήσιμη με τα 
ίδια μέτρα υπέστη κριτική. Το ενδιαφέρον για την Ανθρωπολογία του Φύλου έγκειται στο ότι συνιστά ένα αντίδοτο στη χαρακτηριστική 
έμφαση της σχολικής και της πανεπιστημιακής παιδείας σε μεγάλες πράξεις μεγάλων ανδρών ενώ οι γυναίκες παραμένουν σιωπηλές.  

--ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: Η συγγένεια υπήρξε το προνομιακό πεδίο μελέτης και έρευνας της 
ανθρωπολογίας για περίπου έναν αιώνα, μέχρι σήμερα. Οι επιδράσεις της συμβολικής προσέγγισης της συγγένειας και των 
φεμινιστικών αναλύσεων του φύλου, και της αναπαραγωγής, αλλά και οι εθνογραφικές καταγραφές των τρόπων με τους οποίους 
κατασκευάζονται και νοηματοδοτούνται οι συγγενειακές και οικογενειακές σχέσεις στις δυτικές κοινωνίες είχαν ως συνέπεια 
την ανανέωση του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη της συγγένειας και της οικογένειας σε δι’αφορες εθνογραφικές 
φυλές. 

---ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το φύλο είναι ένα σύµβολο, µια 
κατηγορία συµβολικής ταξινόµησης µε την οποία διαφοροποιούνται το αρσενικό και το θηλυκό, οι άνδρες και οι γυναίκες, 
καθορίζονται οι µεταξύ τους σχέσεις και οργανώνονται ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις·  

---ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: το φύλο προσεγγίζεται κυρίως ως κοινωνική σχέση, ως σχέση διαφοράς και 
ανισότητας που αναδύεται µέσα από τις κοινωνικές σχέσεις και την επικρατούσα ιδεολογία, οι οποίες συγκροτούν τους άνδρες 
και τις γυναίκες ως διαφορετικά υποκείµενα. Xρησιµοποιείται δε ως αναλυτικό εργαλείο για να διερευνηθούν ο ρόλος και οι 
διαστάσεις της έµφυλης σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Έτσι, οι µελέτες της τάσης αυτής διερευνούν τη συγκρότηση 
και ανάδυση της έµφυλης διαφοράς και ασυµµετρίας σε διάφορους κοινωνικούς "θεσµούς" και διαδικασίες, όπως το σύστηµα 
συγγένειας, οι σχέσεις εργασίας στην "οικογένεια", η ιδιοκτησία, η κληρονοµιά και πολλά άλλα· 

 

--Η ΠΡΟΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

--Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος και Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 
1992. 

--Πλουμίδης Σπυρίδων, Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα (1600-1864). Έμφυλες σχέσεις και οικονομικές 

δραστηριότητες, μεταδιδακτορική έρευνα, Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2008, σσ. 43-60. 

--Ψυχογιός Δημήτρης, Οικιακός Τρόπος Παραγωγής και Προίκα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Διδακτορική Διατριβή, 

Πάντειο, 1986.  

 

Δ. Η δράση θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υπό μορφή παρουσιάσεων και επιστημονικών αφισών.  



 

Σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης της δράσης, οι μαθητές/τριες θα εργαστούν σε ομάδες, οι οποίες θα καθοδηγούνται από 

την υπεύθυνη καθηγήτρια της δράσης. Συγκεκριμένα, έξι ομάδες  θα συνεργαστούν για τη δημιουργία των ανακοινώσεων και 

των αφισών αναλαμβάνοντας την παρουσίαση των προαναφερθέντων θεμάτων. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1. Γενική παρουσίαση των κυριότερων σχολών ανθρωπολογικής σκέψης [δομισμός, λειτουργισμός, θετικισμός, 
μεταμοντερνισμός]. 

 

 2.Διερεύνηση βασικών εννοιολογικών εργαλείων της ανθρωπολογίας του φύλου 

3. Αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών 

4.Παραγωγή γραπτού λόγου  

5.Εκμάθηση των τεχνικών δημιουργίας παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη μορφή poster 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

1. Τα θέματα που θα μελετηθούν από τους μαθητές/τριες θα επιλεχθούν από τους ίδιους έτσι ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο 
συμμετοχής και η ελεύθερη έκφρασή τους 

2.. Ομαδοσυνεργατικός τρόπος υλοποίησης της δράσης 

3 Διεκπεραίωση της δράσης σε διαθεματικό περιβάλλον (λογοτεχνία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία) 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Συχνότητα συμμετοχής στη δράση 

2. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (διαλόγου, επικοινωνίας, συλλογικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων) 

3. Αφομοίωση πρακτικών της δημιουργίας μιας ενημερωτικής αφίσας-poster 

4. Κατανόηση των εννοιών με προσωπική τους διατύπωση 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 



 

  Η Καθηγήτρια 

ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

  



 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 24. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ 1930 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

1. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) 2. ΘΩΔΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ  (ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ2 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
– 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α2 

(ΚΑΡΙΜΑΛΗ

) 

Α4 

(ΘΩΔΗΣ

) 

 

Β1 

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ

ΛΟΥ) 

   

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 ώρα (Χ 15 

εβδομάδες) + 

1 ώρα 

προετοιμασία 

(Χ 15 

εβδομάδες) 

30 

ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 
27 μαθητές Χ 3 

τμήματα 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι μαθητές/τριες του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας των τμημάτων Α2, Α4 και Β1 θα 

συνεργαστούν μεταξύ τους για τη μελέτη και δημιουργία παρουσιάσεων και ενημερωτικών αφισών (posters) με θέμα: ‘Η 

πρόσληψη της αρχαιότητας στην ποίηση της γενιάς του ’30. 



Η παρούσα δράση έχει στόχο να αναδείξειπτυχές της πρόσληψης της αρχαιότητας από τους κύριους εκπροσώπους της γενιάς 

του ’30 (Σεφερη, Ρίτσο, Ελύτη). Η γενιά του ’30 διαφοροποιήθηκε από τους ποιητές-εκπροσώπους του Ρομαντισμού, οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τα κλασσικά μνημεία ως ιδανικά πρότυπα και ιδεώδη ομορφιάς και καλαισθησίας, ενώ προβληματίστηκαν για 

το προγονικό τους παρελθόν. Για τη γενιά του ’30 το παρελθόν και οι αρχαιότητες γίνονται αφορμή για υπαρξιακή ενδοσκόπηση 

και επαναπροσδιρισμό της σχέσης του παρελθόντος με τη σύγχρονη Ελλάδα του μεσοπολέμου. Τα μνημεία χρησιμοποιούνται 

ως πυκνά σύμβολα, με την πυκνότητα τους να συνοψίζει τα πολλαπλά επίπεδα μνήμης και βίωσής τους. Λειτουργούν ως 

παλίμψηστα, εγγράφοντας στην επιφάνειά τους ποικίλα ιστορικά γεγονότα και αφομοιώνοντας ερεθίσματα από διαφορετικές 

χρονικές περιοδους (Σημαντώνη 2018). ‘Αλλοτε λειτουργούν ως σκηνογραφικό πλαίσιο, κι αλλοτε αναμειγνύονται παράξενα 

με το καθημερινό βίο της νεοελληνικής ζωής. Έτσι δεν αποτελούν μόνο άπιαστα ιδεώδη, αλλά παρεισφρύουν στο σήμερα ως 

υπαρκτές αρχιτεκτονικές οντότητες, βιώνονται ως συνέχεια, προσδίδοντας μια παράξενη (ανοίκεια) αλλά και οικειοποιημένη 

γοητεία στους συγχρόνους τους. Τελικά δένονται ως σύμβολα του χτες με το σήμερα και προσδίδουν μια επαναπροσδιορισμένη 

αλλά και διαχρονική ταυτότητα στους σύχρονους με τους ποιητές νεοέλληνες. Παράλληλα θα συνεξετασθούν και τα κύρια 

χαρακτηριτσικά του ρεύματος του μοντερνισμού όχι μόνο στην ποίηση, αλλά και στη ζωγραφική, αλλά και το ιστορικό πλαίσιο 

της εποχής του μεσοπολέμου. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Σημαντώνη, Π.Ν, 2018. ‘Η ποίηση της δεκαετίας του 1920 και οι ελληνικές αρχαιότητες.Όψεις μιας 

σύνθετης και παραγνωρισμένης σχέσης’. Πρακτικα 9ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών  και 
Υποψηφίων Διδακτόρων Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, 4-7/10/2017. ΕΚΠΑ 2018, σελ. 543-564. 

2. Πυλαρινός, Θ. (επιμ.) 2009. Ελληνική Αρχαιότητα και Νεοεεληνική Λογοτεχνία. Εκδόσεις Ιόνιου 
πανεπιστημίου, Κέρκυρα. 

3. Γαραντούδης, Ε. 2009. ‘Ή ποιητική γενιά του 1970 και η Ελληνική Αρχαιότητα’. στοΕλληνική 
Αρχαιότητα και Νεοεεληνική Λογοτεχνία, εκδ. Επιμ. Θ. Πυλαρινός. Εκδόσεις Ιόνιου πανεπιστημίου, 
Κέρκυρα, σελ. 25-40. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1.Συγκριτική συνεξέταση ποιημάτων των 3 ποιητών. 

2.Διερεύνηση βασικών εργαλείων γραφής του ποιητικού λόγου τους. 

3. Αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών 

4.Παραγωγή γραπτού λόγου (ανάλυση συγκεκριμένων ποιημάτων από τους μαθητές ανά ομάδες με σκοπό να αναδεχθεί πως 
συγκροτείται η πρόσληψη από τον κάθε ποιητή ξεχωριστά). 

5.Εκμάθηση των τεχνικών δημιουργίας παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη μορφή poster 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

1. Τα θέματα που θα μελετηθούν από τους μαθητές/τριες θα επιλεχθούν από τους ίδιους έτσι ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο 
συμμετοχής και η ελεύθερη έκφρασή τους 

2.. Ομαδοσυνεργατικός τρόπος υλοποίησης της δράσης 

3 Διεκπεραίωση της δράσης σε διαθεματικό περιβάλλον (ποίηση, ζωγραφική, ιστορικό πλαίσιο). 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 



 

1. Συχνότητα συμμετοχής στη δράση 
2. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ερμηνείας ποιημάτων (συγγραφική τεχνική, σύγκριση, μετασχηματισμός 

κα.) 
3.  Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (διαλόγου, επικοινωνίας, συλλογικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων) 
4. Αφομοίωση πρακτικών της δημιουργίας μιας ενημερωτικής αφίσας-poster 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

                                        ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

1. Γραπτές εργασίες ή poster ομάδων με την ανάλυση από τους ίδιους τους μαθητές ποιημάτων 
2. Powerpoint με κύριες έννοιες μοντερνισμού στην ποίηση και τη ζωγραφική 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

 

Επίσκεψη του λογοτέχνη Άρη Σφακιανάκη με συζήτηση για το ιστορικό μυθιστόρημα (τελευταίο έργο του ‘Στη σκιά του 

Καποδίστρια’), προσωπικές του τεχνικές συγγραφής, σύχρονη πρόσληψη αρχαίας και νεώτερης ιστορίας από σύγχρονους 

λογοτέχνες, αρχές μετάφρασης κ.α). 

 

(Σε περίπτωση κωλύματος του λογοτέχνη, ενδέχεται να κληθεί ο πανεπιστημιακός κ. Γαραντούδης, Ευριπίδης, 

συγγραφέας του έργου ‘Ή ποιητική γενιά του 1970 και η Ελληνική Αρχαιότητα’.  

Θα καταβληθεί προσπάθεια να κληθούν στο σχολείο και οι δύο προαναφερθέντες.) 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗ (Βικιπαίδεια) 

Ο Άρης Σφακιανάκης γεννήθηκε το 1958 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Το πρώτο του βιβλίο με διηγήματα, "Όταν βρέχει 

και φορά παπούτσια κόλετζ", κυκλοφόρησε το 1981 από τις εκδόσεις Κέδρος. Από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφόρησε το 1984 το δεύτερο βιβλίο του, 

"Οι παράξενες συνήθειες της οικογένειας Μόρφη", το 1990 το τρίτο βιβλίο του "Ο τρόμος του κενού", και το 1993 το τέταρτο βιβλίο του, "Η νόσος 

των κινέζικων εστιατορίων". To 1998 κυκλοφόρησε το πέμπτο βιβλίο του, με τον τίτλο "Δεν ήξερες... δεν ρώταγες!". Το μυθιστόρημα αυτό υπήρξε 

το πρώτο μιας τριλογίας που συνεχίστηκε με το "Μπέιμπι Σίτινγκ". Ακολούθησαν τα βιβλία "Το περσικό φιλί" (2004), "Μητροπόλεις, ιστορίες, 

παράδεισοι" (Ελληνικά Γράμματα, 2006) "Η μοναξιά δεν μου ταιριάζει" (2008) και "Ου μπλέξεις (2011)". Συνέχισε με το "Παντρεμένες" (2013), 

Έξοδος", (2016), και "Η σκιά του Κυβερνήτη" (2019). Έχει ασχοληθείμετημετάφραση και τοσενάριο. 

 

 

ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΛΙΑ    

ΘΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1958
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1981
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1984
https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/2013
https://el.wikipedia.org/wiki/2016
https://el.wikipedia.org/wiki/2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
25.  ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

ΛΙΑ ΚΑΡΙΜΑΛΗ (ΠΕ2) 
 

 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α1 , Α2 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ) 

     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Βλ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Κ. ΦΙΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ)– 



Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 2 τμήματα ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 Η γεωπολιτική είναι η μελέτη των επιδράσεων της γεωγραφίας (ανθρώπινης και φυσικής) στις διεθνείς 
σχέσεις και στη διεθνή πολιτική.  Ασχολείται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρικών αλληλεξαρτήσεων και 
ιστορικής αιτιότητας, αναλύει και συσχετίζει σταθερούς και μεταβλητούς γεωγραφικούς παράγοντες και καταλήγει 
σε συμπεράσματα κατανομής της ισχύος στο διεθνή χώρο. Μελετά επίσης αλλά και συμβουλεύει την εξωτερική 
πολιτική ώστε να γίνει κατανοητή, να εξηγηθεί και τελικά να μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά των διεθνών 
πολιτικών δρώντων μέσα από γεωγραφικές μεταβλητές. Αυτές οι μεταβλητές περιλαμβάνουν το κλίμα/περιβάλλον, 
τον πολιτισμό, την τοπογραφία, τη δημογραφία, τους φυσικούς πόρους και εφαρμοσμένες επιστήμες της περιοχής 
που εξετάζεται. 

Η δράση θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα μέχρι το τέλος των μαθημάτων και του σχολικού έτους. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

 . Η δράση αυτή αυτό εντάσσεται στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας.  

Βασικοί στόχοι είναι  

 η εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονους όρους της Γεωπολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων  (π.χ., ζωτικός 

χώρος κρατών, status quo, διεθνής συσχετισμος δυνάμεων, κα)  και η κατανόηση του πως αυτοί οι όροι 

μπορούν να εφαρμοστούν κατά πολύ στην αρχαία ανθρωπογεωγραφία, και κυρίως στην κλασσική Ελλάδα. 

 Η εξοικείωση με σύγχρονους όρους γεωπολιτικής (υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, διενές Δίκαιο Θάλσσας κα)  

 Η κατανόηση της σύγχρονης πολιτικής γεωπολιτικής κατάστασης στην Α. Μεσόγειο (σχέση Ελλάδας 

Τουρκίας, σύμφωνο Λιβύης-Τουρκίας, ανάγκη καθορισμού ΑΟΖ από την Ελλάδα, φυσικο αέριο και 

γεωπολιτική κα. 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

      Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Κ Φίλη, Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων ΙΔΙΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ). Η ομιλία αυτή έχει ήδη προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Μαρτίου. Θα προσκληθούν οι 

εκπαιδευτικοί των Προτύπου Λυκείου και Γυμνασίου Σμύρνης καθώς και άλλων σχολείων της Δ περιφέρειας.  

Για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει τα παιδιά θα προετοιμάσουν μαζί μου ερωτήσεις.  

 

Ο αντίκτυπος της ομιλίας είναι προφανής—η ενημέρωση των παιδιών για σύγχρονα γεωπολιτικά ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, η ανάπτυξη πολιτικής και ιστορικής συνείδησης και σκέψης αλλά και η 

ικανότητα εφαρμογής των αρχών της γεωπολιτικής κατά τη μελέτη του παρελθόντος. 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 Βαθμός ενεργής και συγκροτημένης συμμετοχής κατά την προετοιμασία και την παρουσίαση 
εργασιών 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1)


 Ενεργητική παρακολούθηση της ομιλίας του κ. Φίλη και συμμετοχή στη διαδικασία συγκρότησης και 
υποβολής ερωτήσεων στον ομιλητή. 

 Κριτική σκέψη 
 Συνεργατικότητα 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

  Παρουσιάσεις power point 

 Δημιουργία αφισών 

 Κριτική αξιολόγηση της ομιλίας κ. Φίλη με καταγραφή κύριων σημείων 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

  

Λ. Καρίμαλη (ΠΕ2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 26. Πάμε Θέατρο 

 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ –ΜΠΑΛΤΑ (ΠΕ02) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Θεατρικοί Οργανισμοί της Αθήνας και το Φεστιβάλ Επιδαύρου 



Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

 

Μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου της Σχολής, καθώς και 

απόφοιτοι. Γονείς και κηδεμόνες.  

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Εν ενεργεία και εν αποστρατεία εκπαιδευτικοί της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης  

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

20 ώρες/ 

μήνα 
 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα ‘Ωρα 

  Μία ΚΥΡΙΑΚΗ απόγευμα κάθε μήνα   

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Μία Κυριακή απόγευμα κάθε μήνα, μαθητές, απόφοιτοι, γονείς και κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί της Σχολής 
παρακολουθούν μία θεατρική παράσταση με μειωμένο εισιτήριο.  
Η υπεύθυνη της δράσης παρακολουθεί προκαταβολικά τις παραστάσεις που προτείνει για αυτονόητους λόγους.  

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1. Καλλιέργεια της αγάπης για το θέατρο, απόκτηση θεατρικής παιδείας.  

2. Γνωριμία με θεατρικούς οργανισμούς της πρωτεύουσας και συντελεστές σημαντικών θεατρικών 

παραστάσεων.  

3. Σχολική εξωστρέφεια – άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.   

4. Γνήσια ψυχαγωγία σε συνδυασμό με υπηρέτηση παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων.  

5. Ευκαιρία για δικτύωση και συνάντηση αποφοίτων με αφορμή μια καλλιτεχνική δραστηριότητα.  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Στα τέσσερα χρόνια που η δράση αυτή πραγματοποιείται έχει γνωρίσει την αποδοχή και την αγάπη του κοινού.  

Κάθε παράσταση παρακολουθείται πλέον κατά μέσο όρο από 80-100 άτομα. Μέχρι σήμερα η δράση έχει 

προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό περίπου τριάντα παραστάσεις και στις θεατρικές επιχειρήσεις  περίπου  25.000 

ευρώ.  

Επίσης από το αντίτιμο προσκλήσεων που οι γονείς πέρυσι ευγενώς παραχώρησαν στο σχολείο, αγοράστηκε  

φορητός υπολογιστής.  

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

1. Ανταπόκριση  του κοινού.  
2. Ποιότητα των παραστάσεων. 
3. Ποικιλία των θεατρικών ειδών  

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 



Αντίγραφα των προσκλήσεων για κάθε παράσταση. Παραδίδονται συνήθως τον Ιούνιο μετά την ανάρτηση και της 

τελευταίας πρόσκλησης κάθε χρόνου που συνήθως είναι μία παράσταση στην Επίδαυρο.  

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 

Η αλληλογραφία με γονείς και μαθητές και τα θετικά σχόλια για τη δράση υπάρχουν και στην ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, στη διεύθυνση η οποία αποκλειστικά προορίζεται για τις  κρατήσεις κάθε παράστασης .  

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
27. Μαθητικό Συνέδριο Κωστής Παλαμάς: 160 από τη γέννησή του  

 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ –ΜΠΑΛΤΑ (ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας  
Λύκεια Κολλεγίου ΑΘΗΝΩΝ & Κολλεγίου Ψυχικού 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

 
Μαθητές και μαθήτριες Λυκείου  

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

Κατά βάση φιλόλογοι  

Άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

20 ώρες  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

2 8 Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020, 08:30-14:30 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 
Οι οχτώ μαθητές και μαθήτριες που αποτέλεσαν την ομάδα που εκπροσώπησε τη Σχολή στο συνέδριο, μελέτησε 
την Τρισεύγενη του Κ. Παλαμά, διάβασε την προσφερόμενη βιβλιογραφία και απαντώντας σε ερωτήσεις 
κατευθυντήριες που η επιβλέπουσα καθηγήτρια έθεσε, συνέταξε εισήγηση με τίτλο : Τρισεύγενη: η θεατρική 
μοναχοκόρη του Κωστή Παλαμά. Την εισήγηση αυτή ανακοίνωσε στη διάρκεια του μαθητικού συνεδρίου, στο 
θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, στη σκηνή που ο Κάρολος Κουν έδωσε τις πρώτες παραστάσεις με τους μαθητές 
του. Μέντορας για κάθε ομάδα ορίστηκε ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος. Η ομάδα μας είχε ως Μέντορα την 
Επίκουρη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κ. Μαρία Δημάκη-Ζώρα, η συνδρομή της οποίας στάθηκε πολύτιμη.  

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 



 

1. Να μελετήσουν οι μαθητές το έργο του Κ. Παλαμά.  

2. Να γνωρίσουν το μοναδικό θεατρικό έργο του ποιητή και τις ποικίλες διαστάσεις του.  

3. Να εξοικειωθούν με την άνοδο του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. 

4. Να αποκτήσουν δεξιότητες σύνταξης μίας επιστημονικής ανακοίνωσης και παρουσίασης αυτής σε 

συνέδριο, ενώπιον της επιστημονικής επιτροπής και ομάδων συνομηλίκων τους.  

5. Να μυηθούν στη βιβλιογραφική έρευνα.   

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Πάντα οι μαθητές δυσκολεύονται σε ανάλογο εγχείρημα. Απαντώντας όμως στις ερωτήσεις, μελετώντας το 

προσφερόμενο υλικό και τις πρωτογενείς πηγές και εντρυφώντας στη δομή μίας εργασίας επιστημονικής οι  

μαθητές αποκτούν ένα πολύτιμο εφόδιο, χρήσιμο στα χρόνια των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Εξασκούν 

επίσης δεξιότητες παρουσίασης μιας εργασίας σε συνέδριο (μέσα, λογισμικά, τήρηση χρόνου, επιλογή 

αποσπασμάτων, ύφος), όσο και τεχνικές συγγραφείς περιλήψεων.  

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
1. Η αξιολόγηση της Μέντορος (επισυνάπτεται στα παραδοτέα).  
2. Το βίντεο της παρουσίασης.  
3. Η εργασία η οποία επίσης παραδίδεται σε έγχαρτη μορφή.  

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

Η εργασία  
Βεβαιώσεις συμμετοχής  
Γονική συναίνεση  
Συγχαρητήρια ηλεκτρονική επιστολή της Μέντορος.  
Δισέλιδο περιλήψεων των εισηγήσεων όλων των συμμετεχόντων.  

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 



 

Τίτλος Δράσης 
28. Διαγωνισμός Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων  

Ποίηση Κικής Δημουλά 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ –ΜΠΑΛΤΑ (ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Λύκεια Κολλεγίου ΑΘΗΝΩΝ &  Κολλεγίου  Ψυχικού,   

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

 
Όλοι οι μαθητές του Λυκείου  

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

 

Άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

15 ώρες  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

1 5 Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 
Κάθε διαγωνιζόμενος επιλέγει ένα ή περισσότερα ποιήματα, των οποίων η ανάγνωση διαρκεί έως 4 λεπτά. Στην 
προκριματική φάση του διαγωνισμού κριτική επιτροπή αξιολογεί τα ποιήματα που διαβάστηκαν. Στη δεύτερη 
φάση συμμετέχουν οι δέκα μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι αξιολογούνται από 
άλλη κριτική επιτροπή, προκειμένου να διακριθούν οι τρεις που βραβεύονται.  

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1. Να αποκτήσει ο μαθητής γνώσεις και δεξιότητες ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου, μέσα από τη 

διαδικασία της ανάγνωσής του.  

2. Να κατανοήσει κάθε μαθητής το νόημα, τον θεματικό πυρήνα, τους χαρακτήρες, τον σκοπό του 

λογοτέχνη.  

3. Να βιώσει ο μαθητής και να καλλιεργήσει στο κοινό του τη θεατρική μέθεξη και επικοινωνία.  

4. Να εξασκήσει ο μαθητής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού την έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, 

την κίνηση του κεφαλιού, και προπάντων τη φωνή του (χρωματισμός, τόνος, ύφος, ένταση, ρυθμός, 

παύσεις, επαναλήψεις, αλλαγή προφοράς).  

5. Να διακρίνει ο μαθητής την ερμηνευτική ανάγνωση από τη δραματοποίηση και την αναπαράσταση.  

6. 6. Να αγαπήσει ο μαθητής τη λογοτεχνία και να τη βιώσει ως τέχνη περισσότερο παρά ως γνωστικό 

αντικείμενο, βιωματικά επικοινωνώντας με τους κειμενικούς δείκτες.  

7. Να καλλιεργήσει κάθε μαθητής τη συναισθηματική νοημοσύνη μέσα από την τέχνη (λογοτεχνική 

γραφή).  

8. Να διεισδύσει στο έργο διαφορετικών Ελλήνων λογοτεχνών, μυούμενος στη φιλαναγνωσία.  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 



Το  σχολείο συμμετέχει για τρίτη χρονιά στον διαγωνισμό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιλέγουν να πάρουν 

μέρος, άλλοτε από αγάπη στο έργο του λογοτέχνη, άλλοτε από το ταλέντο τους στη φιλαναγνωσία άλλοτε πάλι 

γιατί επιθυμούν να συναντηθούν με συνομηλίκους τους και να διαβάσουν ερμηνευτικά μία ολόκληρη Δευτέρα το 

έργο ενός Έλληνα δημιουργού συνεργατικά, συστήνοντας μία ιδιότυπη φιλολογική μαθητική συντροφιά. Το 

μεγάλο κέρδος τους είναι ότι αναζητώντας το έργο που θα απαγγείλουν διατρέχουν το έργο του δημιουργού και 

αποκτούν μια πρώτη εξοικείωση με αυτό.  

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

1. Η πρωτοτυπία των ποιημάτων που θα επιλεγούν.  
2. Η ανταπόκριση των μαθητών στη δράση (συνήθως προηγείται προκριματική φάση στο σχολείο για 

την επιλογή της τελικής πεντάδας που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στον διαγωνισμό).  
3. Η συμμετοχή. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών στον διαγωνισμό.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 
 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 29. Euroscola  

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ –ΜΠΑΛΤΑ  

(ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, Γραφείο Ε.Κ. στην Ελλάδα, 
Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,  

Δ.νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

 
Μαθητές και μαθήτριες γεννημένοι το 2002 και το 2003 

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

Φιλόλογοι, Πολιτικής Παιδείας, Κοινωνιολόγοι  

Άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

100 ώρες  Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 



1 24 Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020, 8:30-18:00 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 
Μαθητές και μαθήτριες διαγωνίζονται σε γραπτό δοκίμιο πάνω σε δεδομένο θέμα που αφορά το Ε.Κ. και το 
οποίο έχει ανακοινωθεί από εικοσαημέρου. Οι 24 με την υψηλότερη βαθμολογία (η οποία προκύπτει ως 
συνάρτηση της επίδοσης στον διαγωνισμό, κατά 60%, στη γλωσσομάθεια, κατά 20% και στον βαθμό προαγωγής 
από την προηγούμενη τάξη, κατά 20%) εκπροσώπησαν την Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αττικής και την Ελλάδα 
στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο Ε.Κ. στο Στρασβούργο. Εκεί σε μια προσομοίωση με μαθητές από όλα τα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. μελέτησαν έξι θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, χωρίστηκαν σε επιτροπές, συνέταξαν 
ψηφίσματα, τα οποία έθεσαν στην κρίση του συνόλου των μαθητών Ευρωβουλευτών, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ ή 
κατά.  

 
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1. Γνωριμία με την Ε.Ε. και τους θεσμούς της.  

2. Γλωσσομάθεια 

3. Γνωριμία με ομηλίκους από κράτη μέλη της Ε.Ε.  

4. Βιωματική άσκηση στην ιδιότητα του Ευρωβουλευτή  

5. Ενίσχυση της δημοκρατικότητας στην Ε.Ε.  

6. Γνωριμία με σημαντικά προβλήματα της Ε.Ε. και προτάσεις αντιμετώπισής τους.  

7. Ρητορικοί αγώνες επιχειρηματολογίας στην αγγλική και γαλλική γλώσσα σε περιβάλλον άμεσης 

δημοκρατίας.  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Οχτώ μαθητές του Πρότυπου ΓΕΛ της Ευαγγελικής Σχολής διακρίθηκαν στους 24 που ταξίδεψαν στο 
Στρασβούργο, ενώ 25 στους 100 πρώτους ήταν μαθητές του σχολείου. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός ανέλαβε 
αρχηγός της εκδρομής. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με μαθητές από άλλα ελληνικά και 
ευρωπαϊκά σχολεία, να δημιουργήσουν, να προτείνουν, να προβληματιστούν, να γνωρίσουν με άμεση επαφή το 
Ε.Κ. και τη λειτουργία του. Όλοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία.  

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
1. Οι επιδόσεις των μαθητών. 
2. Ο ενεργός ρόλος που οι διακριθέντες μαθητές ανέλαβαν στην ημερίδα (ρεπόρτερ, παρουσιαστής της 

χώρας, προεδρεύων σε επιτροπή).  
3. Η ανάθεση της αρχηγίας της αποστολής στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό.   

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

Φάκελος με τις αποφάσεις αξιολόγησης μαθητών, επιλογής συνοδών εκπαιδευτικών.  
Γραπτό και οπτικό υλικό από την ημερίδα.  
Το βίντεο του Ε.Κ. με σημαντικές στιγμές από την ημερίδα.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 
 
 



 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 30. Διαγωνισμός Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων  

Ποίηση Κικής Δημουλά 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ –ΜΠΑΛΤΑ (ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Λύκεια Κολλεγίου ΑΘΗΝΩΝ &  Κολλεγίου  Ψυχικού,   

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

 

Όλοι οι μαθητές του Λυκείου  

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

15 ώρες  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

1 5 Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 



 

Κάθε διαγωνιζόμενος επιλέγει ένα ή περισσότερα ποιήματα, των οποίων η ανάγνωση διαρκεί έως 4 λεπτά. Στην 
προκριματική φάση του διαγωνισμού κριτική επιτροπή αξιολογεί τα ποιήματα που διαβάστηκαν. Στη δεύτερη 
φάση συμμετέχουν οι δέκα μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι αξιολογούνται από 
άλλη κριτική επιτροπή, προκειμένου να διακριθούν οι τρεις που βραβεύονται.  

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

1. Να αποκτήσει ο μαθητής γνώσεις και δεξιότητες ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου, μέσα από τη 

διαδικασία της ανάγνωσής του.  

2. Να κατανοήσει κάθε μαθητής το νόημα, τον θεματικό πυρήνα, τους χαρακτήρες, τον σκοπό του 

λογοτέχνη.  

3. Να βιώσει ο μαθητής και να καλλιεργήσει στο κοινό του τη θεατρική μέθεξη και επικοινωνία.  

4. Να εξασκήσει ο μαθητής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού την έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, 

την κίνηση του κεφαλιού, και προπάντων τη φωνή του (χρωματισμός, τόνος, ύφος, ένταση, ρυθμός, 

παύσεις, επαναλήψεις, αλλαγή προφοράς).  

5. Να διακρίνει ο μαθητής την ερμηνευτική ανάγνωση από τη δραματοποίηση και την αναπαράσταση.  

6. 6. Να αγαπήσει ο μαθητής τη λογοτεχνία και να τη βιώσει ως τέχνη περισσότερο παρά ως γνωστικό 

αντικείμενο, βιωματικά επικοινωνώντας με τους κειμενικούς δείκτες.  

7. Να καλλιεργήσει κάθε μαθητής τη συναισθηματική νοημοσύνη μέσα από την τέχνη (λογοτεχνική 

γραφή).  

8. Να διεισδύσει στο έργο διαφορετικών Ελλήνων λογοτεχνών, μυούμενος στη φιλαναγνωσία.  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Το  σχολείο συμμετέχει για τρίτη χρονιά στον διαγωνισμό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιλέγουν να πάρουν 

μέρος, άλλοτε από αγάπη στο έργο του λογοτέχνη, άλλοτε από το ταλέντο τους στη φιλαναγνωσία άλλοτε πάλι 

γιατί επιθυμούν να συναντηθούν με συνομηλίκους τους και να διαβάσουν ερμηνευτικά μία ολόκληρη Δευτέρα το 

έργο ενός Έλληνα δημιουργού συνεργατικά, συστήνοντας μία ιδιότυπη φιλολογική μαθητική συντροφιά. Το 

μεγάλο κέρδος τους είναι ότι αναζητώντας το έργο που θα απαγγείλουν διατρέχουν το έργο του δημιουργού και 

αποκτούν μια πρώτη εξοικείωση με αυτό.  

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

1. Η πρωτοτυπία των ποιημάτων που θα επιλεγούν.  
2. Η ανταπόκριση των μαθητών στη δράση (συνήθως προηγείται προκριματική φάση στο σχολείο για 

την επιλογή της τελικής πεντάδας που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στον διαγωνισμό).  
3. Η συμμετοχή. 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών στον διαγωνισμό.  



 

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
31. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. 

ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 1420 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ  

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

ΚΑΛΥΨΩ ΛΑΖΟΥ -   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΙΜΑΛΗ– ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΔΗΣ 

(ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

 

Στη δράση εμπλέκονται οι μαθητές των τμημάτων Α4, Β1 & Β3 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 



Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

30 ώρες   
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

10 30 5-9 Απριλίου 2020, Μόσχα  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 
     Η αδερφοποίηση του 1420 σχολείου της Μόσχας με το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης έχει υπογραφεί 
με τη συνδρομή του Δήμου Νέας Σμύρνης τον Νοέμβριο του 2018. Στο πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών των δύο σχολείων, με στόχο την εκπόνηση διασχολικών δράσεων, για τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των 
αδελφοποιημένων σχολικών μονάδων, διαπιστώθηκε ότι αξιόλογος αριθμός μαθητών του σχολικού συγκροτήματος 1420 
της Μόσχας διδάσκεται Νέα Ελληνικά από εκπαιδευτικό ρωσικής καταγωγής. Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί στη διδασκαλία 
της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στοιχεία από τη Νεοελληνική Λαογραφία, με έμφαση σε παραδοσιακά τραγούδια, 
χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά έθιμα.  
     Οι αλλογενείς μαθητές που διδάσκονται Νέα Ελληνικά είναι ηλικίας 14-16 ετών, κατέχουν δε το βασικό επίπεδο  (Β1) 
στην κατανόηση της ξένης γλώσσας. Με άλλα λόγια κατανοούν κείμενα γραμμένα στην καθομιλουμένη, τα οποία 
προσεγγίζουν επικοινωνιακά, δηλαδή σε συνάρτηση με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.   
Η πρόκληση τόσο για τους Έλληνες φιλολόγους, όσο και για τους μαθητές τους έγκειται στο γεγονός ότι η μητρική τους 
γλώσσα διδάσκεται όχι με στόχο την ένταξη αλλόγλωσσου πληθυσμού στην εθνική κοινωνία και τη σμίλευση εθνικής και 
πολιτισμικής ταυτότητας αλλά την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του πολιτισμικού κεφαλαίου εφήβων, 
κατοίκων μιας χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία η Ελλάδα διαχρονικά συναντιέται σε κρίσιμους σταθμούς 
της ιστορίας της, ειδικά μάλιστα κατά τους νεότερους χρόνους.  
Οι τρεις Έλληνες φιλόλογοι σε συνεννόηση με τη Ρωσίδα συνάδελφό τους, αποφάσισαν να καθοδηγήσουν τους Έλληνες 
μαθητές που συμμετέχουν στη δράση να συμβάλλουν στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών σε συνομηλίκους τους είτε 
παράγοντας πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό είτε βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις γραπτές και προφορικές τους 
επικοινωνιακές δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτόν εργάστηκαν δύο ομάδες, καθεμία με διαφορετικό ρόλο: Η ομάδα της Β’ 
Λυκείου με την καθοδήγηση των κ.κ. Καρίμαλη & Λάζου συνέθεσε κείμενα, με τη μορφή επιστολής γνωριμίας, στα οποία 
οι μαθητές παρουσίασαν το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας τους, εστιάζοντας σε θέματα που 
άπτονται της καθημερινής σχολικής και της δικής τους κοινωνικής ζωής και τα οποία βρήκαν ανταπόκριση και στους Ρώσους 
ομηλίκους τους. Το παραγόμενο υλικό (σαράντα περίπου πολυτροπικές επιστολές) αφορά τις καθημερινές συνήθειες των 
σύγχρονων Ελλήνων εφήβων, τη ζωή στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και σημαντικά αρχαία ελληνικά μνημεία (π.χ. Ιερός 
Βράχος και Μουσείο Ακρόπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλαιά Βουλή) μέσα από τα μάτια των μαθητών & μαθητριών 
που τις συνέταξαν. Η ομάδα της Α’ Λυκείου με επιβλέποντα τον κ. Θώδη επεδίωξε να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες 
των Ρώσων μαθητών, ανταλλάσσοντας μαζί τους επιστολές και μηνύματα, με έμφαση στη δυναμική χρήση της γλώσσας. Στο 
πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας οι μαθητές αντάλλαξαν και χριστουγεννιάτικες ευχές.  

     Καθώς η δράση κρίθηκε αποτελεσματική, προκρίθηκε σε επόμενη φάση, η επίσκεψη ελληνικής αντιπροσωπείας 

στη Μόσχα, στο πλαίσιο της αδερφοποίησης, με στόχο την εκπόνηση από κοινού δράσεων για την καλλιέργεια 

του προφορικού λόγου των Ρώσων μαθητών. Η επίσκεψη ορίστηκε να πραγματοποιηθεί από 5 έως 9 Απριλίου 

2020.  

Δρομολογήθηκε, για τις ανάγκες αυτής της συνεργασίας η εκπόνηση κοινού προγράμματος δράσεων, που περιλαμβάνει: Α) 
Επισήμανση γεγονότων-σταθμών στις σχέσεις των δύο λαών,  κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους, με έμφαση σ’ αυτήν των 
νεώτερων χρόνων. Για τον σκοπό αυτόν θα δοθούν σύντομες διαλέξεις  από τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν κοινές 
επισκέψεις σε χώρους ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού (μουσεία, μνημεία). Β) Ανταλλαγή πασχαλινών εθίμων. Γ) Μουσική 
συναυλία με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και έργα Ελλήνων συνθετών του 20ου αιώνα. Δ) Παρακολούθηση 
παραδοσιακών ρωσικών δρωμένων (κοζάκικοι χοροί και τραγούδια). Ε) Οργάνωση  βιωματικών εργαστηρίων 
αυτοανάπτυξης, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και γνωριμίας μεταξύ των μαθητών. Τα εργαστήρια αυτά, αξιοποιούν την 
αρχή της βιωματικότητας (Erlebnis) του Wilhelm Dilthey, την παιδαγωγική αρχή της ενσυναίσθησης (Empathy) του Karl 
Rogers και βασίζονται στην εφαρμογή των θεατρικών τεχνικών στη διδακτική πράξη. Η καλλιέργεια της προφορικής 
επικοινωνίας αξιοποιεί τεχνικές διαθεματικής προσέγγισης, συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης και υπόδησης ρόλων.  
Στ) Μύηση των Ελλήνων μαθητών στην καθημερινή ζωή των Ρώσων ομηλίκων τους, μέσα από τη δική τους δια ζώσης 
ξενάγηση στην πόλη και σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου τους.      

 



 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 
Οι Έλληνες μαθητές αποκτούν έτσι την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της γλώσσας, της παράδοσης και της 
σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, να επικοινωνήσουν με εφήβους μαθητές, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
γνωρίσουν βιωματικά εκπροσώπους ενός λαού, με τον οποίο το έθνος τους συναντήθηκε συχνά στη διάρκεια της νεότερης 
ιστορίας του, με τον οποίο τους συνδέει η ορθόδοξη λατρεία, ο ανθρωπισμός και αρκετές διακρατικές επιχειρηματικές 
συμφωνίες. 
Παράλληλα μέσα από τις γλωσσικές δραστηριότητες και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού μαθαίνουν σε βάθος τη 
μητρική τους γλώσσα, αναπτύσσουν τις προσληπτικές και παραγωγικές τους γλωσσικές δεξιότητες και αναβαθμίζουν την 
αυτοσυνείδηση και την αυτοεκτίμησή τους. Συνειδητοποιούν τη σημασία της γλωσσομάθειας  και τους μηχανισμούς 
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας.  

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Η αδελφοποίηση είναι μία παιδαγωγική καινοτομία που στοχεύει: 

 Στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Στην προώθηση νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας. 

 Στην ενίσχυση του διαλόγου. 

 Στο σεβασμό της διαφορετικότητας. 

Eίναι επίσης μια συμμετοχική διαδικασία που προωθεί τις διδακτικές προσεγγίσεις της διαθεματικότητας και 

διεπιστημονικότητας και βασίζεται σε καταστάσεις και προβληματισμούς της καθημερινής ζωής συνδέοντας το 

σχολείο με την κοινωνία. Μέσα από την αδελφοποίηση το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει ένα σχολείο 

ενθαρρύνει την προσωπική και συλλογική έκφραση βιωμάτων και δημιουργεί θετικά και ασφαλή πλαίσια 

ανταλλαγής και επεξεργασίας εμπειριών. 

Οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι γονείς αυτών, έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους διαφορετικούς ίσως στη 

σκέψη, στις συνήθειες, στα ήθη και έθιμα, και ανακαλύπτουν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Με την επαφή αυτή 

επαναπροσεγγίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις με βάση το σεβασμό της ατομικότητας αλλά και της 

διαφορετικότητας. Η συνεργασία των σχολείων  προωθεί τύπους έκφρασης και μάθησης όπως είναι ο οπτικός, ο 

ακουστικός και ο κιναισθητικός αίροντας κάθε εμπόδιο για το άγνωστο, το διαφορετικό.       

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό. 
2. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
3. Η ανταπόκριση των Ρώσων μαθητών.  

4. Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και η εκτέλεση ενός προγράμματος πολιτισμικής αλληλεπίδρασης 5. Η 
επιτυχής ολοκλήρωση της επίσκεψης 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό  (γραπτό και ψηφιακό).  
2. Το πρόγραμμα των κοινών εκπαιδευτικών δράσεων μεταξύ των δύο σχολείων.  
3. Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη στο σχολείο 1420 της Μόσχας.  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 

Σχεδιάζεται κατόπιν της επίσκεψης να προταθεί μικρή λίστα με αναγνώσματα στα Νέα Ελληνικά, κατάλληλα να 

βελτιώσουν το αναγνωστικό επίπεδο των Ρώσων μαθητών: Λαϊκά παραμύθια, μύθοι του Αισώπου, ποιήματα, 

διηγήματα, τραγούδια, καθώς και διαφημιστικά φυλλάδια παραγγελίας φαγητού, κοινωνικές διαφημίσεις, 

παροιμίες, μικρές αγγελίες, σταυρόλεξα και κόμικς.   

 



  

 Λάζου Κ. 

Καρίμαλη Λ. 

Θώδης Γ.     

  

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 32. Μαθητικοί/Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης 

 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Δρ. Λιτσάρδου Μαρία, ΠΕ02 (φιλόλογος). 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Άλλα Σχολεία (Λύκεια) ή/και Ρητορικοί Αγώνες Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄ Λυκείου    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2  

Μέχρι τη 

διεξαγωγή 

των 

Αγώνων 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

Μαθητές 

Ρητορικού 

Ομίλου 

Μαθητές 

Ρητορικού 

Ομίλου 

Δευτέρα 2.15-4.00 μ.μ. και τις ημέρες και ώρες 

των Μαθητικών/Διασχολικών Αγώνων 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 



1. ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Είναι μία Δράση που γίνεται με συμμετοχή μαθητών του Ρητορικού Ομίλου και 
αφορά στη δημόσια άσκηση της τέχνης τους της ρητορικής. Συναγωνίζονται με μαθητές άλλων σχολείων σε Αγώνες 
Λόγου.   Η καθηγήτρια Λιτσάρδου Μαρία  προετοιμάζει τους μαθητές και στελεχώνει τις κριτικές επιτροπές των 
Αγώνων την ημέρα (ή τις ημέρες) που διαγωνίζεται η ομάδα του Σχολείου. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Οι μαθητές ασκούνται στα πλαίσια του Ρητορικού Ομίλου από την έναρξή του (σχ. έτος 2019-20). 
a. Συμμετέχουν σε Μαθητικούς/Διασχολικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (π.χ. Αγώνες 

Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας) που οργανώνουν διάφοροι φορείς όπως Σχολεία ή το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

b. Τέτοιες εκδηλώσεις και το χρονοδιάγραμμά τους γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

      ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 
1. Εφαρμογή των γνώσεων και τεχνικών που οι μαθητές αποκτούν στο Ρητορικό Όμιλο με την εκφορά 

δημόσιου λόγου μπροστά σε κοινό. 

2. Έρχονται σε επαφή με άλλα σχολεία και συναγωνίζονται μαθαίνοντας το δημοκρατικό λόγο και την ευγενή 

άμιλλα.  

3. Ευκαιρία ανάπτυξης και βελτίωσης ρητορικής δεινότητας σε συνθήκες πραγματικής διεξαγωγής Αγώνων με 

άλλους μαθητές ή με άλλες ομάδες μαθητών διαφορετικών σχολείων. 

4. Οι ρητορικές ομάδες αποκτούν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός ορθά διατυπωμένου 

και πειστικού Λόγου (ή Αντιλόγου) καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησής του, τα οποία είναι: η χρήση της 

σωστής Μεθοδολογίας, Επιχειρηματολογίας, Δομής, η Ομαδικότητα, το κατάλληλο  Ύφος, η Συμμετοχή 

και ο Αντίλογος. 

5. Όλοι οι μαθητές ωφελούνται με την παρουσία τους στους Αγώνες είτε ως ομιλητές είτε ως παρατηρητές που 

εμψυχώνουν την ομάδα τους, αλλά και γνωρίζουν τους μαθητές άλλων σχολείων.  

6. Ενθάρρυνση  της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας. 

7. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

8.  Έρευνα και προβληματισμός πάνω σε διαχρονικά ή σε σύγχρονα θέματα επικαιρότητας. 

9. Κατασκευή επιχειρήματος – αντεπιχειρήματος. 

10. Άσκηση στη σωστή οργάνωση αποτελεσματικού λόγου, αλλά και στην τεκμηριωμένη, ευπρεπή διαφωνία. 

11. Πνευματική άσκηση για την προετοιμασία ενός αυριανού υπεύθυνου και ενημερωμένου πολίτη. 

12. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οι παραπάνω επιδιωκόμενοι στόχοι συνδυάζονται  και με τη στοχοθεσία και θεματολογία 

του μαθήματος της ΕΚΦΡΑΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν δεξιότητες 

χρήσιμες για τις απαιτήσεις του μαθήματος αυτού. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

1. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με άλλα σχολεία και συναγωνίζονται ασκούμενοι στο δημοκρατικό λόγο και 

στην ευγενή άμιλλα.  

Επιπλέον, για τους μαθητές είναι και ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης αλλά και άσκησης για την 

προετοιμασία ενός αυριανού υπεύθυνου και ενημερωμένου πολίτη. 

2. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ως κριτής στη διεξαγωγή των Αγώνων και έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις 

με άλλους εκπαιδευτικούς, να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ρητορικής τέχνης γενικότερα καθώς 

και της ρητορικής δεινότητας των μαθητών και άλλων σχολείων. 

3. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τέτοιους Αγώνες. 



   Μαθητές άλλων σχολείων που συμμετέχουν στο Ρητορικό Όμιλο μπορούν να παρακολουθήσουν ή να λάβουν 

μέρος στους Αγώνες ως ομιλητές. 

 

 

4. Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

       Συμμετοχή σε μαθητικούς ρητορικούς αγώνες. 

5. Παραδοτέα/Ημερομηνία παράδοσης 

   Τα παραδοτέα αφορούν συνολικά τη δραστηριότητα του Ρητορικού Ομίλου: 

Ερωτηματολόγιο. 
Ενδεχομένως, συγγραφή κειμένων από μαθητές για την εμπειρία τους στο Ρητορικό Όμιλο. 

            Κρατείται από την υπεύθυνη καθηγήτρια Ημερολόγιο Αγώνων, Θεμάτων, Δράσεων στα πλαίσια των    

διδασκαλιών και δραστηριοτήτων που αφορούν στο Ρητορικό Όμιλο. 

            Παραδίδονται στο τέλος του σχολικού έτους. 

6. Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

   

                                                                                                                                     Μαρία Λιτσάρδου     
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Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-20 

 

Τίτλος Δράσης 33. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ 

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Δρ. Λιτσάρδου Μαρία, ΠΕ02 (φιλόλογος). 
1. Συντονίστρια Φιλολογικών μαθημάτων και Υπεύθυνη Διδακτικής Άσκησης Φοιτητών 

για τις Δειγματικές Διδασκαλίες των Φιλολόγων και  Mentoring σε φοιτητές 

2. Συμμετοχή στις δειγματικές διδασκαλίες φιλολόγων. 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 

Φιλοσοφική Σχολή 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙ

ΟΥ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

Ώρες 

διδασκαλί-

ας  που 

ζητάει το 

Πανεπιστ

ή-μιο 

Ώρες 

προετοιμα

-σίας των 

Καθηγητώ

ν 

 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

Περίπου 06 

Εκπαιδευτι-

κοί και οι 

μαθητές των 

τμημάτων 

Περίπου 06 

Εκπαιδευτικοί 

και οι μαθητές 

των τμημάτων 

 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/Χρονοδιάγραμμα 

 

1. Συνήθως όλοι οι Φιλόλογοι του Λυκείου μας κάνουν δειγματικές διδασκαλίες για φοιτητές 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Οι εμπλεκόμενοι 
καθηγητές διδάσκουν, δίνουν σχέδια μαθήματος και συχνά συζητούν με τους φοιτητές για τη 
μεθοδολογία της διδασκαλίας τους ή για άλλα σχετικά παιδαγωγικά ζητήματα. 

 Η Μαρία Λιτσάρδου ως Συντονίστρια Φιλολογικών μαθημάτων και Υπεύθυνη 
Διδακτικής Άσκησης Φοιτητών για τις Δειγματικές Διδασκαλίες των Φιλολόγων και  Mentoring 
σε φοιτητές συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Καθηγητές του Πανεπιστημίου για το 
συντονισμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των δράσεων αυτών. 



  Διαμορφώνει  το Πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών των καθηγητών, οργανώνει τις αίθουσες 

διδασκαλίας και συζήτησης, υποδέχεται τους φοιτητές και στην Άσκησή τους με τους μέντορες- καθηγητές 

ενημερώνει φοιτητές και καθηγητές για όσες δραστηριότητες απαιτούνται και διεκπεραιώνει όλα τα 

διαδικαστικά που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο. 

3.     Επιπλέον, συμμετέχει και  η ίδια στις δειγματικές διδασκαλίες. 
 

4.    Συνήθως γίνονται δειγματικές διδασκαλίες σε φοιτητές χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες του Σχολείου. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

    Παρακολούθηση από τους φοιτητές  δειγματικής διδασκαλίας σε φιλολογικό μάθημα  προκειμένου να 

ενημερωθούν για  μεθοδολογία διδασκαλίας και για την παιδαγωγική διαχείριση της Τάξεως. 

 
 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές/τριες  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος και 

αναπτύσσουν λόγο και κριτική σκέψη μπροστά σε κοινό (τους φοιτητές/τριες). 

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για διδακτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που θα τους απασχολήσουν ως 

μελλοντικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Η εκπαιδευτικός, μετά το πέρας της διδασκαλίας της, και οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν διάλογο  σε πλαίσια 

ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

       Ολοκλήρωση του Προγράμματος των Δειγματικών Διδασκαλιών. 

        Δίδεται και Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο. 

 Παραδοτέα/Ημερομηνία Παράδοσης 

    

Σχέδιο μαθήματος υλικό για τους φοιτητές που συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 



                                                            

                                                                                                                                       Μαρία Λιτσάρδου 

  

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-20 

 

Τίτλος Δράσης 
34. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Δρ. Λιτσάρδου Μαρία, ΠΕ02 (φιλόλογος). 

3. Συντονίστρια Φιλολογικών μαθημάτων και Υπεύθυνη Διδακτικής 
Άσκησης Φοιτητών για τις Δειγματικές Διδασκαλίες των Φιλολόγων και  
Mentoring σε φοιτητές 

4. Συμμετοχή  στις δειγματικές διδασκαλίες  των Μεντόρων - Φιλολόγων. 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 

Φιλοσοφική Σχολή 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟ

Υ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

Ώρες 

διεξαγωγής 

του 

Προγράμ-

ματος που 

Ανάλογη η 

ανταπόκρι-

ση των 

καθηγητών 

στις 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

Περίπου 06 Περίπου 06  



ζητάει το 

Πανεπιστή-

μιο 

απαιτήσεις 

του 

Προγράμμα

τος. 

 

Εκπαιδευτικοί 

και οι μαθητές 

των τμημάτων 

που 

συμμετέχουν 

Εκπαιδευτικο

ί και οι 

μαθητές των 

τμηματων 

που 

συμμετέχουν. 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/Χρονοδιάγραμμα 

 

2. Συνήθως όλοι οι Φιλόλογοι του Λυκείου μας συμμετέχουν σε αυτή την Άσκηση των φοιτητών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 

            Για το Πρόγραμμα αυτό (θεσμός Μεντόρων Καθηγητών) οι εμπλεκόμενοι     φιλόλογοι αναλαμβάνουν τα    
ακόλουθα:  

 συνάντηση γνωριμίας με τους φοιτητές.  

 δειγματική διδασκαλία τους στην Ομάδα των φοιτητών/φοιτητριών 

 παρακολούθηση μαθημάτων του φοιτητή που αναλαμβάνουν μέσα στην τάξη τους 

 συζήτηση για τα μαθήματα και τις διδακτικές/παιδαγωγικές μεθόδους με το φοιτητή που 
εποπτεύουν σε πλαίσια ανατροφοδότησης 

 προετοιμασία της διδασκαλίας του φοιτητή 

 την αξιολόγησή του 

 συζήτηση με το φοιτητή/φοιτήτρια για τη λειτουργία του σχολείου. 

3. Η Μαρία Λιτσάρδου ως Συντονίστρια Φιλολογικών μαθημάτων και Υπεύθυνη Διδακτικής 
Άσκησης Φοιτητών για τις Δειγματικές Διδασκαλίες των Φιλολόγων και  Mentoring σε 
φοιτητές συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Καθηγητές του Πανεπιστημίου για το συντονισμό, 
την οργάνωση και την πραγματοποίηση των δράσεων αυτών. 
  διαμορφώνει  το Πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών των καθηγητών, οργανώνει τις αίθουσες 

διδασκαλίας και συζήτησης, υποδέχεται τους φοιτητές και στην Άσκησή τους με τους μέντορες- καθηγητές 

ενημερώνει φοιτητές και καθηγητές για όσες δραστηριότητες απαιτούνται και διεκπεραιώνει όλα τα 

διαδικαστικά που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο. 

4. Επιπλέον, η Μαρία Λιτσάρδου συμμετέχει στο Πρόγραμμα και ως μέντορας – εκπαιδευτικός.  
 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Ο προγραμματισμός γίνεται συνήθως μέσα στο πρώτο τετράμηνο . 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 Παρακολούθηση από τους φοιτητές δειγματικών διδασκαλιών σε διαφορετικά φιλολογικά μαθήματα  
προκειμένου να ενημερωθούν για μεθοδολογία διδασκαλίας και για την παιδαγωγική διαχείριση της 
Τάξεως. 

 Άσκηση των φοιτητών στη διδασκαλία και στη διαχείριση της Τάξεως  

 Συνεργασία μέντορα εκπαιδευτικού και φοιτητή για τα μαθήματα και τις διδακτικές/παιδαγωγικές 
μεθόδους σε πλαίσια ανατροφοδότησης. 

 Αξιολόγηση του φοιτητή από το μέντορα εκπαιδευτικό και παράδοση της βαθμολογίας του στον 
πανεπιστημιακό υπεύθυνο της Άσκησης. 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Οι μαθητές/τριες  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος και 

αναπτύσσουν λόγο και κριτική σκέψη μπροστά σε κοινό (τους φοιτητές/τριες). 

Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στην εκπαιδευτική πρακτική και ενημερώνονται για διδακτικά και εκπαιδευτικά 

ζητήματα που θα τους απασχολήσουν ως μελλοντικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 



Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται δημιουργικά και ανταλλάσσουν απόψεις με τους φοιτητές/τριες σε πλαίσια 

ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

       Ολοκλήρωση της Άσκησης των φοιτητών/τριών – βαθμολόγησή τους από τους μέντορες εκπαιδευτικούς. 

        Δίδεται και Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο. 

 Παραδοτέα/Ημερομηνία παράδοσης 

    

Σχέδιο μαθήματος για φοιτητές που συγκεντρώνεται μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

  

Μαρία Λιτσάρδου 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό 

Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 35. Προετοιμασία μαθητών στη Χημεία με στόχο τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό EUSO 2020 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

Δρ. Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας (ΠΕ04.02 – Χημικός) 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

– 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

B΄(EUSO)      

4-10      

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 



Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών 

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας 

  

33 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

4 10 
Σε συμφωνία με τη διεύθυνση του σχολείου και 

τους μαθητές. 
1. Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης 

 

Ο διαγωνισμός EUSO (Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών) διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση 
Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) και αφορά κυρίως τα παιδιά που 
φοιτούν στη Β΄ Λυκείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο διαγωνισμό, μιας που συνδυάζει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Είναι εργαστηριακός. Οι μαθητές δοκιμάζονται στην εκτέλεση πειραματικών διεργασιών και την 
ανάλυση των πειραματικών τους δεδομένων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Είναι διεπιστημονικός. Πρόκειται για έναν τρίωρο διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές 
δοκιμάζονται εργαστηριακά στη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία. 

 Είναι ομαδοσυνεργατικός. Εν αντιθέσει προς άλλους γραπτούς διαγωνισμούς, κάθε σχολείο συμμετέχει 
με 3μελή ομάδα μαθητών. Οι μαθητές προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους οφείλουν να 
συνεργαστούν. 

Η δράση διαρκεί έως τον 1/2020. Συγκεκριμένα θα γίνεται 2-3ωρη εβδομαδιαία προετοιμασία των 
επιλεγέντων μαθητών (αρχικά 10 και από αυτούς θα προκύψει η τελική ομάδα των 4 μαθητών). Προκειμένου να 
γίνει ορθά η προετοιμασία απαιτούνται επιπλέον 1-3 ώρες κατά περίπτωση για προετοιμασία του απαραίτητου 
υλικού (φύλλα εργασίας, ασκήσεις), προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων, βαθμονόμηση οργάνων, 
πλύσιμο υάλινων σκευών και καθαρισμός πάγκων κ.τ.λ. Επιπλέον θα συνοδεύσουμε τους μαθητές στο 
διαγωνισμό (μέχρι 3 πρωινά Σ/Κ). 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 26/1/2019. Η ομάδα μας πήρε την 1η θέση στη χημεία στον τοπικό 
διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Σμύρνης και την 1η θέση στη χημεία στον τελικό της Ν. 
Ελλάδος. 

Επιπλέον δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας για τη διοργάνωση του Π.Μ.Δ.Χ. της Ε.Ε.Χ. στο σχολείο μας 
(3/2020, Σάββατο πρωί). Ο διαγωνισμός αυτός είναι γραπτός και διενεργείται κάθε χρόνο για τους μαθητές όλων 
των τάξεων του Λυκείου. 

2. Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 
 

Για το διαγωνισμό EUSO οι μαθητές θα επιδιωχθεί να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες τεχνικές: 
 Ανόργανη ποιοτική ημιμικροανάλυση κατιόντων της 1ης και 3ης ομάδας και ανιόντων της 1ης, 

2ης και 3ης ομάδας. 
 Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων. 
 Παρασκευή διαλύματος ουσίας συγκεκριμένης συγκέντρωσης. 
 Αραίωση διαλύματος. 
 Εύρεση πυκνότητας διαλύματος με μετρήσεις μάζας και όγκου. 
 Εύρεση πυκνότητας διαλύματος με πυκνόμετρο. 
 Ανίχνευση καθαρότητας ουσίας με χρωματογραφία χάρτου. 
 Διαχωρισμός μείγματος με διήθηση. 
 Παρατήρηση φθορισμού δείγματος χλωροφύλλης. 
 Εκχύλιση ουσίας από οργανικό διαλύτη. 
 Φυγοκέντρηση. 
 Χρήση πρωτολυτικών δεικτών. 
 Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση. 
 Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση. 
 Προσδιορισμός οξύτητας δείγματος ξυδιού εμπορίου. 
 Προσδιορισμός οξύτητας στο λάδι ΕΛΑΪΣ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ. 
 Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός ουσίας. 
 Χρήση pHμέτρου. 



 Χρήση διάταξης συλλογής αερίου. 
 Προσδιορισμός θερμοχωρητικότητας θερμιδομέτρου και εύρεση ενθαλπίας εξουδετέρωσης. 
 Προσδιορισμός της σχέσης μοριακής αγωγιμότητας – συγκέντρωσης και προσδιορισμός της 

μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού ηλεκτρολύτη. 
3. Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 
Οι μαθητές μας θα εξοικειωθούν με την ορθή εκτέλεση των εργαστηριακών πορειών και θα αποκτήσουν 

ικανότητα ανάλυσης και επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων σε συνδυασμό με τη γνώση των σχετικών 
θεωρητικών εννοιών. 

4. Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 
 

Η επίδοση των μαθητών μας στους διαγωνισμούς. 

5. Παραδοτέα / Ημερομηνία παράδοσης 

 

Τελικά αποτελέσματα 1ης (1η θέση στη χημεία) και 2ης φάσης (1η θέση στη χημεία). 

6. Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 
Σχετικά Δ.Τ. από την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

 
Δρ. Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό 

Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 36. Διαμόρφωση και υποστήριξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

 



Ονοματεπώνυμο και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικού 

Δρ. Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας ΠΕ04.02 – Χημικός 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

– 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

Α΄ Β΄ Όμιλος Χημείας Γ΄   

- 54 ~ 30 32   

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών 

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας 

8 168 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

112 120 24/7 
1. Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Τα μαθήματα της χημείας Β΄και Γ΄ Λυκείου καθώς και οι συναντήσεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις του 
Ομίλου Χημείας υποστηρίζονται από πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τύπου CMS, η οποία 
φιλοξενείται στους servers της εταιρείας PowerSchool Learning (Haiku LMS). Με την πλατφόρμα αυτή 
επιτυγχάνονται κυρίως τα εξής: 
(α) Παροχή επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. Σε κάθε ενότητα το μάθημα επικουρείται με 
επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, π.χ. φύλλα εργασίας, φύλλα ασκήσεων, οδηγούς εργαστηριακών ασκήσεων, 
videos, προσομοιώσεις, ενδιαφέροντα links κ.τ.λ. Επιπλέον παρέχονται στους μαθητές τακτικά ειδήσεις από το 
χώρο της επιστήμης της χημείας και σημαντικές ανακοινώσεις από διεθνή συνέδρια, πληροφορίες για 
διαγωνισμούς, χρηστικές πληροφορίες, όπως π.χ. το πρόγραμμα του σχολείου κ.τ.λ. 
(β) Δυνατότητα forum. Οι μαθητές μπορούν να θέτουν τις απορίες τους σχετικά με τις παραδόσεις, τις ασκήσεις, 
τις εργαστηριακές ασκήσεις κ.τ.λ. Σε όλες τις ερωτήσεις τους λαμβάνουν απάντηση. Με τον ασύγχρονο αυτό τύπο 
επικοινωνίας επιτυγχάνεται ένας επιπλέον δίαυλος επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητών αλλά και μαθητών – 
μαθητών, μιας που εις εκ των επιδιωκόμενων στόχων είναι μαθητές να απαντούν στις απορίες των συμμαθητών 
τους. 
(γ) Διαμόρφωση τεστ αυτοαξιολόγησης. Στην πλατφόρμα ανεβαίνουν τεστάκια αυτοαξιολόγησης, τα οποία αφ’ 
ενός μεν παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα ελέγχου της αφομοίωσης των νέων εννοιών και αφ’ ετέρου την 
ευκαιρία στο διδάσκοντα να ανακαλύψει τυχόν παρερμηνείες από πλευράς των μαθητών. Ταυτόχρονα δύναται 
να ανιχνευθούν οι έννοιες αλλά και οι ασκήσεις που δυσκολεύουν τους μαθητές, ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως 
και το συμβατικό μάθημα εντός της σχολικής τάξης. 

 

Οι σχετικές ιστοσελίδες είναι: 
Χημεία Β΄ Λυκείου: https://www.myhaikuclass.com/cmak/b2020 
Χημεία Γ΄ Λυκείου: https://www.myhaikuclass.com/cmak/2020 
Όμιλος Χημείας: https://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2020 

 
Η ως άνω πλατφόρμα υποστηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμπεριλαμβανομένων των 
επισήμων αργιών και των διακοπών. 

https://www.myhaikuclass.com/cmak/b2020
https://www.myhaikuclass.com/cmak/20
https://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2020


2. Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
Οι κυριότεροι στόχοι της διατήρησης της πλατφόρμας είναι οι εξής: 

Η υποστήριξη των θεωρητικών και εργαστηριακών παραδόσεων με επιπλέον υλικό. 
1. Η ενημέρωση των μαθητών για θέματα σχετικά με την επιστήμη της χημείας και η πρόκληση του 

ενδιαφέροντός τους για τους σχετικούς με τη χημεία τομείς. 
2. Η ύπαρξη ενός σημαντικού διαύλου επικοινωνίας με τους μαθητές, εκτός τυπικού ωραρίου, στα πλαίσια 

του οποίου επιλύονται απορίες τους και συζητούνται επιπλέον έννοιες, ασκήσεις, εργαστηριακές παρατηρήσεις 
κ.τ.λ. 

3. Η επιπλέον επικοινωνία μεταξύ των μαθητών σχετικά με το μάθημα της χημείας και η παροχή 
αλληλοβοήθειας για την επίλυση αποριών. 

4. Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση του 
διαβάσματός τους να αξιολογήσουν τον κόπο τους και ταυτόχρονα να λάβουν χρήσιμη ανατροφοδότηση, η 
οποία θα τους βοηθήσει να επιτύχουν τελικά τόσο τους δικούς τους στόχους όσο και τους στόχους που θέτει ο 
διδάσκων το μάθημα. 

5. Η αξιολόγηση του διδάσκοντος. Οι ερωτήσεις των ως άνω τεστ αυτοαξιολόγησης με χαμηλό ποσοστό 
ορθών απαντήσεων αποτελούν χρησιμότατο εργαλείο για το διδάσκοντα, μιας που τον οδηγούν να ανακαλύψει 
πιθανές παρανοήσεις των μαθητών και να τις διορθώσει. 

3. Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 
 

Η εκπλήρωση των ως άνω στόχων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του παρεχόμενου μαθήματος. 
4. Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Κριτήριο επιτυχίας της δράσης αποτελεί η συμμετοχή των μαθητών αλλά και η επίδοσή τους στα σχετικά 
μαθήματα. Επιπλέον το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί στο τέλος από ανώνυμο ερωτηματολόγιο. 

5. Παραδοτέα / Ημερομηνία παράδοσης 
 

Στατιστικά στοιχεία της συμμετοχής των μαθητών. / Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε σύγκριση με 

παλαιότερη μελέτη (Χ. Μακεδόνα «Οι απόψεις των μαθητών για την πλατφόρμα της χημείας σε Λύκειο 
της χώρας» (ομιλία), 5ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού, Παλαιό Φάληρο 28-29 Απριλίου 2018, τόμος 
πρακτικών σελ. 299-314.). 

6. Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

 
 

 
Δρ. Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

 
Τίτλος Δράσης 

 

37. Παράγω Ανοικτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο - Αποκτώ 
Ελεύθερη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

Μαρία Παπαδοπούλου & Γεώργιος Θώδης, Φιλόλογοι (ΠΕ 02) 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Πανεπιστήμιο Savoie-Mont Blanc (Γαλλία) 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

      

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. – 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών 

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας 

 
 
 

1 ώρα/τμήμα 
Χ 5 εβδομάδες 

(Μάρτιος- 
Απρίλιος 2020) 

+ 1 ώρα 
προετοιμασίας 

30 ώρες 
επαφής 
+ 30 
ώρες 

προετοιμ 
ασίας 

(συμπερι 
λαμβανο 

μένης 
της 

αξιολόγη 
σης) = 

60 ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

  

5 τμήματα x 27 
μαθητές 

 

Αρχαία: 
Α1, Α2 

 
Νεοελληνική 

Λογοτεχνία και 
Γλώσσα: Β1,Β2 

 
Ιστορία: Β1, Β2, 

Β3 

 
 
 
 

 
Ανάλογα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του 

τμήματος 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Ο όρος « Ψηφιακό Περιεχόμενο » αναφέρεται στην πληροφορία που διατίθεται ψηφιακά σε ποικιλία μορφών, π.χ. 
κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό. Η διεθνής πραγματικότητα υπαγορεύει την κατά το δυνατό ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών σε αξιόπιστο, ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο συνειδητό ότι η 
πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών σε ψηφιακό περιεχόμενο ανάλογων προδιαγραφών αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη συλλογική πρόοδο. Έτσι, η διάχυση του ελληνικού πολιτισμικού περιεχομένου και η 
πρόσβαση στην πληροφορία και γνώση που αφορούν δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού (κείμενα- 
μνημεία-αντικείμενα), αποτελούν εθνική στρατηργική και προτεραιότητα για την επερχόμενη δεκαετία 2020- 
2030. Καθώς η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, μέσω των δυνατοτήτων των φορητών συσκευών (ψηφιακή 
φωτογραφία και video, αισθητήρες, γεωγραφικό στίγμα μέσω κινητού τηλεφώνου) αυξάνει διαρκώς τον 
παραγόμενο όγκο ψηφιακών δεδομένων, η προτεινόμενη δράση στόχο έχει να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες, 
αυριανούς πολίτες και καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου στις καλές πρακτικές παραγωγής και χρήσης του 
ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου και λογισμικού στον τομέα του Ελληνικού Πολιτισμού των κειμένων, των 
μνημείων και των αντικειμένων. 



Οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α1, Α2 στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών, των τμημάτων Β1, 
Β2 στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας και των τμημάτων Β1, Β2, Β3 στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας θα συνεργαστούν για τη δημιουργία ανοικτού ψηφιακού πολιτισμικού 
περιεχομένου με τη μορφή: 

 σώματος Ελληνόγλωσσων κειμένων με τη χρήση ανοικτού λογισμικού Voyant Tools 
 Ελληνόγλωσσου ηχητικού περιεχομένου με τη χρήση του ανοικτού λογισμικού Audacity που θα βασίζεται 

στην ανάγνωση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης από τον ιστότοπο 
 

Πιο συγκεκριμένα: 
   Οι μαθητές/τριες θα επισκεφθούν τους παρακάτω ιστότοπους και θα γνωρίσουν το ανοικτό πολιτισμικό 

υλικό που φιλοξενούν: 

 

  SearchCulture.gr: ο εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΤ (Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης) με 523.654 διαθέσιμα προς εξερεύνηση τεκμήρια από 62 φορείς μεταξύ των 
οποίων η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, το Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο 

(Ε.Λ.Ι.Α) & επίσημος Έλληνας εταίρος της Europeana. (δηλ. του Ευρωπαϊκού Συσσωρευτή 
πολιτισμικού περιεχομένου μουσειακών & αρχειακών συλλογών & βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 

 https://www.openbook.gr/: με 6.380 ελληνικά e-books. 

      https://librivox.org/: γνωριμία με τη διεθνή κοινότητα εθελοντών αναγνωστών 
βιβλίων που ανήκουν στο δημόσιο κτήμα, η οποία διαθέτει στον Παγκόσμιο Ιστό σε ανοικτή 
πρόσβαση βιβλία σε όλες τις ομιλούμενες σήμερα γλώσσες, αλλά και στα Αρχαία Ελληνικά. Πρόκειται 
για ένα μη εμπορικό, μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα που δεν περιέχει διαφημίσεις, τροφοδοτείται 
αποκλειστικά από εθελοντές & καλωσορίζει τη δημιουργία ηχητικών βιβλίων σε όλες τις γλώσσες, 
διαθέτει τις ηχητικές καταγραφές των οποίων διατίθενται ελεύθερα στο παγκόσμιο και το κατά τόπους 
κοινό. 

 
   Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τις παρακάτω θεμελιώδεις έννοιες και αρχές δεοντολογίας στο πεδίο των 

Πνευματικών Δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights, ΙPR): 

  Κοινό Κτήμα (Public Domain) 

  Άδειες Creative Commons 

   Οι μαθητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση των εξής λογισμικών/εργαλείων ανοικτού κώδικα: 
 Voyant Tools, δέσμη εργαλείων ανάλυσης, επισημείωσης και απεικόνισης κειμένου. 
 Audacity, πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης, που κυκλοφορεί σαν ελεύθερο 

λογισμικό ανεξαρτήτως πλατφόρμας. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ: 

Μαρία Γαβιηλίδου, Μαρία Κουτσομπόγερα, Αναστάσιος Πατρικάκος, Στέλιος Πιπερίδης (2016) Η Ελληνική 
Γλώσσα στην ψηφιακή εποχή 

«Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) https://mathe.ellak.gr/ 

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, Αφιέρωμα του περιοδικού του ΕΚΤ | 
Τεύχος 80 | Οκτ.-Νοέ. 2010 

Filipa Calado (2018) Using Voyant-Tools to Formulate Research Questions for Textual Data 

Miriam Posner (2019) Investigating texts with Voyant 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Η προτεινόμενη δράση έχει στόχο: 
 να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες στις καλές πρακτικές παραγωγής ποιοτικού Ελληνόγλωσσου 

πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου 

 να τους γνωρίσει τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης του ήδη υπάρχοντος Ελληνόγλωσσου ψηφιακού 
πολιτισμικού περιεχομένου. 

 να ενθαρρύνει τη χρήση ελεύθερων λογισμικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάλυση κειμένου 

https://www.searchculture.gr/
https://www.europeana.eu/portal/el
https://www.openbook.gr/
https://librivox.org/
https://creativecommons.org/choose/?lang=el
http://voyant-tools.org/
https://www.audacityteam.org/
https://www.openbook.gr/i-elliniki-glwssa-stin-psifiaki-epoxi/
https://www.openbook.gr/i-elliniki-glwssa-stin-psifiaki-epoxi/
https://mathe.ellak.gr/
https://www.ekt.gr/el/magazines/features/19074
https://digitalfellows.commons.gc.cuny.edu/2018/11/01/using-voyant-tools-to-formulate-research-questions-for-textual-data/
https://github.com/miriamposner/voyant-workshop/blob/master/investigating-texts-with-voyant.md


(text analytics) από τη διεθνή κοινότητα στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 να ενισχύσει την παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό του Ελληνόγλωσσου ηχητικού ψηφιακού πολιτισμικού 
περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης. 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές/τριες: 

 Θα ευαισθητοποιηθούν στα θέματα ηθικής δεοντολογίας και εθελοντισμού στον κυβερνοχώρο 
 Θα αυξήσουν και θα ενισχύσουν το, κατά γενική ομολογία, ισχνό μέχρι στιγμής ηχητικό αποτύτωμα της 

Ελληνόγλωσσης βιβλιοπαραγωγής που είναι ψηφιακά διαθέσιμο ως ανοικτό πολιτισμικό περιεχόμενο. 
 

Η εκπαιδευτική κοινότητα θα παρακινηθεί για 

 τη δημιουργία ανοικτά προσβάσιμων πόρων και 
 την ενημέρωση στα θέματα ανοικτής πρόσβασης σε περιεχόμενο και λογισμικό. 

 

Η Ελληνική κοινωνία θα ωφεληθεί 

 από την αύξηση (έστω και κατά τι) του μεριδίου της Ελληνόγλωσσης ηχητικής ψηφιακής πολιτισμικής 
κληρονομιάς που διατίθεται σε ανοικτή πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό. 

 

 από την καλλιέργεια του πνεύματος εθελοντισμού από την εφηβική ηλικία. 
 

Η προτεινόμενη δράση είναι σύμφωνη με το πνεύμα της σύστασης πολιτικής της UNESCO (8 Οκτωβρίου 2019), 
στη οποία υποστηρίζεται ότι η χρήση ανοικτού περιεχομένου έχει μεγάλες δυνατότητες να μειώσει το κόστος 
αγοράς ή δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα έθνη και είναι πιθανό να προκαλέσει καινοτομίες στο 
πρόγραμμα σπουδών και στην εκπαίδευση. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Ποσοτικά: 
 Ποσοστό μαθητικής συμμετοχής στη δράση 

 Αριθμός ανοικτού πολιτισμικού περιεχομένου που θα παραγάγουν οι μαθητές/τριες 
2. Ποιοτικά 
 Καλλιέργεια ενσυνείδησης για τη σημασία του ανοικτής πρόσβασης ελληνόγλωσσου ψηφιακού 

πολιτισμικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό 

 Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

 Ιστοσελίδα δράσης 
 5 Ηχητικά βιβλία (audio books) ανοικτής πρόσβασης που θα διαβαστούν από τους/τις μαθητές/τριες και θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου, την ιστοσελδία της δράσης ή και σε ανοικτές κοινότητες ηχητικών βιβλίων 
ή αρχείων, όπως η Librivox (παγκόσμια & πολυγλωσσική κοινότητα ελεύθερων ηχητικών βιβλίων) και το 
Soundcloud 

 1 εκπαιδευτικό βίντεο (screencast) για τη χρήση των Voyant tools (μαθητές/τριες) 

 2 διδακτικά σενάρια 
Παράδοση πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020. 

Σημ. Οι αναρτήσεις των μαθητών/τριών θα διέπονται από τα ισχύοντα περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

Σχετική Ομιλία του καθ. C. Roche (Παν/μιο Σαβοΐας-Γαλλία) με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γλώσσα» 

https://librivox.org/
https://soundcloud.com/upload
https://soundcloud.com/upload
https://www.freescreenrecording.com/


Ο Christophe Roche διδάσκει εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και 
Λογική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Συστημάτων του Παν/μίου Σαβοΐας. 
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται οι Τεχνολογίες της Αναπαράστασης της Γνώσης σε πεδία όπως οι 
Ψηφιακές εφαρμογές για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Ψηφιακή Πολιτισμική Κληρονομιά. Έχει συγγράψει πάνω 
από 150 άρθρα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Είναι εθνικός εκπρόσωπος της 
Γαλλίας & project leader της διεθνούς επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης για τα πρότυπα ISO 1087 , 
ISO 704. Είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής της της ερευνητικής ομάδας Condillac του εργαστηρίου LISTIC (Computer Science, 
Systems, Information and Knowledge Processing Laboratory) του Παν/μίου Σαβοΐας.Έχει συνεργαστεί σε πάνω από 12 
Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα προγράμματα-προπομπός της Europeana Athena plus, Linked Heritage & το νυν εν 
εξελίξει πρόγραμμα E-lexis. Είναι ιδρυτής των διεθνών συνεδρίων TOTh (Terminology & Ontology: Theory & Applications) 

 
 

Μαρία Παπαδοπούλου & Γεώργιος 
Θώδης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

Τίτλος Δράσης 38. Γράφω το Bιογραφικό μου (Curriculum Vitae) στην εποχή των Ανοικτών 
Συνδεδεμένων Δεδομένων 

 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

Μαρία Παπαδοπούλου, Φιλόλογος (ΠΕ 02)-Σοφία Γουρνά Πληροφορικής (ΠΕ 
86) 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Παν/μιο Savoie-Mont Blanc (Γαλλία) 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

      

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών 

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας 

 
 

1 ώρα/τμήμα 
Χ 5 

εβδομάδες 
(Μάρτιος- 
Απρίλιος 

2020) 
+ 1 ώρα 

προετοιμασία 

 
15 ώρες 
επαφής + 
15 ώρες 

προετοιμα 
σίας 

(συμπεριλα 
μβανομένη 

ς της 
αξιολόγησ 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 3 x 27 μαθητές 
 

Νεοελληνική 
Λογοτεχνία και 
Γλώσσα: Β1-Β2 

(Γενική 
Κατεύθυνση) 

Πληροφορική: 
Β’ τάξη (ανά 

 
 
 
 

Ανάλογα με το πρόγραμμα διδ/λίας του 
τμήματος 

http://christophe-roche.fr/
http://toth.condillac.org/


ς ης) = 
30 ώρες 

τμήμα 
Προσανατολισμ 

ού) 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η σύνταξη ενός βιογραφικού είναι κλειδί για την αναζήτηση εργασίας, την εξεύρεση 
χρημαδοτότησης για μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή την υποβολή αίτησης για μια υποτροφία. 
Αναγνωρίζοντας ότι είναι χρήσιμο, ήδη από τη μαθητική ηλικία, να είναι κανείς εξοικειωμένος με την παραγωγή 
αυτού του είδους κειμένων, ο νομοθέτης το έχει εντάξει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Λυκείου. Σύμφωνα με το 
ισχύον σχολικό εγχειρίδιο της Έκφρασης-Έκθεσης Β’ ΓΕ.Λ. ο σκοπός ενός βιογραφικού σημειώματος 
(Curriculum Vitae) ορίζεται ως εξής: « Το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα συνήθως γράφεται για έναν πρακτικό 
σκοπό· π.χ. για την κατάληψη μιας θέσης, για μια υποτροφία κτλ. Στην περίπτωση αυτή προβάλλονται εκείνα τα 
βιογραφικά στοιχεία-προσόντα που εξυπηρετούν κάθε φορά το συγκεκριμένο σκοπό του ενδιαφερομένου. » 

 
Στην εποχή της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων, η ανάρτηση στον 
Παγκόσμιο Ιστό ενός μηχαναγνώσιμου διαλειτουργικού βιογραφικού (κι όχι αποκλειστικά ενός βιογραφικού 
αναγνώσιμου από τον άνθρωπο) είναι ό, τι ικανοποιεί πλήρως τις τρέχουσες ανάγκες που αναδιαμορφώνονται 
διαρκώς από την αιχμή των τεχνολογιών διαδικτύου. Τα πρότυπα τεχνολογικής διαλειτουργικότητας σήμερα 
προκύπτουν από τις εργασίες των διεθνών οργανισμών προτυποποίησης και κυρίως του W3C (World Wide Web 
Consortium) και αφορούν, όχι μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το σύνολο των οργανισμών της Δημόσιας 
Διοίκησης που χρησιμοποιούν Πληροφοριακά Συστήματα για την διαχείριση πληροφοριών για τους πολίτες και 
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Στο αίτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η προτεινόμενη δράση, κατά την οποία οι μαθητές/τριες των τμημάτων 
B1, B2 στο πλαίσιο του μαθήματος της Έκφρασης-Έκθεσης και.στο μάθημα της πληροφορικής Β’ τάξη (ανά 
τμήμα προσανατολισμού) θα συνεργαστούν για τη δημιουργία δεδομένων που είναι δυνατό να αφορούν π.χ. τις 
σπουδές, δεξιότητες, τις μέχρι στιγμής διακρίσεις και τα ενδιαφέροντά τους τα οποία θα εκφράσουν ως ανοικτά 
διαλειτουργικά δεδομένα με τη βοήθεια των διεθνών προτύπων του W3C. 

 
Η δράση περιλαμβάνει: 

 
1. τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, « διαβατηρίου γλώσσας » και « ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων » 

με χρήση του προγράμματος επεξεργασίας Europass Online από τους/τις μαθητές/τριες. Για τα 
πλεονεκτήματα της σύνταξης του βιογραφικού χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Εκδότη (διαθέσιμος και 
στα Ελληνικά) της CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) βλ. 
σχετικό βίντεο (με ελληνικούς υπότιτλους). 
Το Europass προάγει τη διαλειτουργικότητα καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων και 
λεξιλόγιο για να εκφράσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα Europass. Αυτό το μοντέλο 
δεδομένων υλοποιείται με βάση ένα σχήμα XML καθώς και ένα σχήμα JSON. 
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας οι μαθητές/τριες μπορούν να αποθηκεύσουν το έγγραφο σε 
μορφή Europass XML ή σε μορφή PDF με τη συνημμένη XML, η οποία επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου 
και προσπάθειας σε μεταγενέστερο στάδιο, και την κατανάλωση των δεδομένων από άλλα συστήματα ή από 
πύλες εργασίας (job portals) που «κατανοούν» τον προτιμώμενο μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 
του Europass και άλλων συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, όπως είναι η Eures, η Ευρωπαϊκή Πύλη για 
την Επαγγελματική Κινητικότητα. 

 

2. τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος εκπεφρασμένου με τη βοήθεια της οντολογίας/ λεξιλογίου FOAF 
(Friend-Of-A-Friend, ελλ: "Φίλος ενός φίλου"))που δημιουργήθηκε προκειμένου να καθοριστεί ένα λεξιλόγιο 
RDF για την έκφραση των μεταδεδομένων για τους ανθρώπους, τις σχέσεις και τις δραστηριότητές τους. Το 
λεξιλόγιο/ οντολογία FOAF παρέχει ένα βασικό "λεξικό" όρων σχετικά με τους ανθρώπους και τις ασχολίες 
τους: πρόκειται για ένα συνδεδεμένο σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιεί αποκεντρωμένη τεχνολογία 
Σημασιολογικού Ιστού και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων σε διάφορες 
εφαρμογές, ιστότοπους, υπηρεσίες και συστήματα λογισμικού. Η FOAF υιοθετεί μια φιλελεύθερη προσέγγιση 
στην ανταλλαγή δεδομένων. Δεν απαιτεί να αναφέρει κανείς τίποτα για τον εαυτό του ή για άλλους, ούτε θέτει 
όρια στα πράγματα που μπορεί κανείς να πεί ούτε στην ποικιλία των λεξιλογίων του Σημασιολογικού Ιστού 
που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Οι μαθητές/τριες θα πειραματιστούν και με την απλή JavaScript 
εφαρμογή FOAF-a-matic για την δημιουργία περιγραφών FOAF ("Friend-of-A- Friend", του εαυτού τους, 
αλλά και του σχολείου μας. (Βλ. Μπουλογεώργου-Νημά 2010, 114-115). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912%2C11422/
https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/interoperability
https://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/greece
https://youtu.be/2Ruu6GpnVJ0
https://interop.europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/el
https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage
http://xmlns.com/foaf/spec/
https://www.w3.org/RDF/
https://www.w3.org/RDF/
http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.el.html
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13816/1/Boulogeorgou_Msc2010.pdf


 

3. την εισαγωγή στη χρήση λεξιλογίων/οντολογιών/πρότυπων διαλειτουργικότητας του Παγκόσμιου Ιστού, 
όπως το RDF και η γλώσσα ερωτημάτων RDF SPARQL. Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τις εργασίες του 
W3C για τη γλώσσα SPARQ, μια πλούσια γλώσσα ερωτήσεων για τη διαβούλευση με βάσεις δεδομένων των 
δεδομένων FOAF και την θα ασκηθούν στη χρήση ηχαναγνώσιμων τελικών σημείων SPARQL (SPARQL 
endpoints), που δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να κάνει αναζητήσεις σε περιγραφές RDF συνόλων 
δεδομένων. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ: 

 
Στεφανιδάκης, Μιχαήλ, Ανδρόνικος, Θεόδωρος, Παπαδάκης, Ιωάννης 2015 Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα 
και εφαρμογές: Μια πρακτική προσέγγιση στον σημασιολογικό ιστό. Διαθέσιμο εδώ. 

 

«Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) https://mathe.ellak.gr/ 

Προδιαγραφές FOAF: FOAF Vocabulary Specification 0.99 Namespace Document 14 January 2014 

FOAF ως LOV (Linked Open Vocabularies) https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/foaf 

 
Προδιαγραφές Sparql: Πώς χρησιμοποείται το τελικό σημείο SPARQL. Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Η προτεινόμενη δράση έχει στόχο: 
 

 να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες στις καλές πρακτικές παραγωγής διαλειτουργικού ψηφιακού 
περιεχομένου 

 να τους γνωρίσει τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων 

 να ενθαρρύνει τη χρήση ελεύθερων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη δόμηση δεδομένων 
 να ενισχύσει την παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό Ελληνόγλωσσων δομημένων, ανοικτών και 

διαλειτουργικών δεδομένων 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν σχετικά με: 
 

 τις τεχνολογίες δόμησης δεδομένων με στόχο τη διαλειτουργικότητα 
 τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού και άλλων σχετικών με την αναζήτηση 

εργασίας εγγράφων 
 

Η εκπαιδευτική κοινότητα θα στραφεί στη: 
 

 χρήση των Ευρωπαϊκών ανοικτά προσβάσιμων πόρων για τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με την 
αγορά εργασίας 

 την ενημέρωση στα θέματα ανοικτής πρόσβασης σε περιεχόμενο και λογισμικό. 
 
Η Ελληνική κοινωνία θα ωφεληθεί: 

 

 από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση των δομημένων 
δεδομένων 

 από την καλλιέργεια του πνεύματος του Ευρωπαίου και παγκόσμιου πολίτη στους/στις μαθητές/τριες 
 

Η προτεινόμενη δράση είναι σύμφωνη με το πνεύμα της σύστασης πολιτικής της UNESCO (8 Οκτωβρίου 2019), 
στη οποία υποστηρίζεται ότι η χρήση ανοικτού περιεχομένου έχει μεγάλες δυνατότητες να μειώσει το κόστος 
αγοράς ή δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα έθνη και είναι πιθανό να προκαλέσει καινοτομίες στο 
πρόγραμμα σπουδών και στην εκπαίδευση. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

https://data.europa.eu/euodp/el/sparql
https://www.w3.org/RDF/
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1338
https://mathe.ellak.gr/
http://xmlns.com/foaf/spec/
https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/foaf
https://data.europa.eu/euodp/el/sparql
https://data.europa.eu/euodp/el/sparql


 

1. Μετρήσιμα: 
 

 Ποσοστό μαθητικής συμμετοχής στη δράση 

 Αριθμός ανοικτού διαλειτουργικού περιεχομένου που θα παραγάγουν οι μαθητές/τριες 

 Αριθμός ερωτημάτων Sparql 
 

2. Μη μετρήσιμα: 
 

 Καλλιέργεια ενσυνείδησης για τη σημασία της διαλειτουργικότητα των δεδομένων στον Παγκόσμιο 
Ιστό 

 Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα και ανοικτών προτύπων 
για τη δόμηση δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 

 Αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης περί συγγραφής βιογραφικού σημειώματος 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

 Τουλάχιστον 10 διαλειτουργικά βιογραφικά εκπονημένα από μαθητές/τριες 

 1 εκπαιδευτικό βίντεο (screencast) για τη χρήση των λεξιλογίων του Σημασιολογικού Ιστού για τις ανάγκες του 
μαθητικο/νεανικού κοινού (μαθητές/τριες) 

 2 διδακτικά σενάρια 
 1 επιστημονική δημοσίευση ή 1 παρουσίαση (με συγγραφή σχετικού άρθρου) σε συνέδριο ή ημερίδα σχετικό με τη 

χρήση των ΤΠΕ στην Εκαίδευση ή την Διδακτική Τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού ή τη Δημιουργία Ανοικτών 
Περιεχομένου στην Εκπαίδευση 

Παράδοση πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020. 
Σημ. Οι αναρτήσεις των μαθητών/τριών θα διέπονται από τα ισχύοντα περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

Σχετική Ομιλία του καθ. C. Roche (Παν/μιο Σαβοΐας-Γαλλία) με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γλώσσα» 
 

Ο Christophe Roche διδάσκει εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού 
και Λογική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Συστημάτων του Παν/μίου 
Σαβοΐας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται οι Τεχνολογίες της Αναπαράστασης της Γνώσης σε πεδία 

όπως οι Ψηφιακές εφαρμογές για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Ψηφιακή Πολιτισμική Κληρονομιά. Έχει συγγράψει 
πάνω από 150 άρθρα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Είναι εθνικός εκπρόσωπος 

της Γαλλίας & project leader της διεθνούς επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης για τα πρότυπα ISO 1087 
, ISO 704. Είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής της της ερευνητικής ομάδας Condillac του εργαστηρίου LISTIC (Computer 

Science, Systems, Information and Knowledge Processing Laboratory) του Παν/μίου Σαβοΐας.Έχει συνεργαστεί σε πάνω από 
12 Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα προγράμματα-προπομπός της Europeana Athena plus, Linked Heritage & το νυν εν 

εξελίξει πρόγραμμα E-lexis. Είναι ιδρυτής των διεθνών συνεδρίων TOTh (Terminology & Ontology: Theory & 
Applications) 

 
 

Μαρία Παπαδοπούλου, Φιλόλογος (ΠΕ 02) & Σοφία Γουρνά, Πληροφορικής (ΠΕ86) 

 

 

 

 

https://www.freescreenrecording.com/
http://christophe-roche.fr/
http://toth.condillac.org/


 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 39. Παράγω Ανοικτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο - Αποκτώ 

Ελεύθερη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Μαρία Παπαδοπούλου &  Γεώργιος Θώδης, Φιλόλογοι (ΠΕ 02) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Πανεπιστήμιο Savoie-Mont Blanc (Γαλλία) 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1 ώρα/τμήμα 

Χ 5  εβδομάδες 

 (Μάρτιος-

Απρίλιος 2020) 

+ 1 ώρα 

προετοιμασίας 

 

30 ώρες 

επαφής 

+ 30 

ώρες 

προετοιμ

ασίας 

(συμπερι

λαμβανο

μένης 

της 

αξιολόγη

σης) =  

60 ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 

5 τμήματα x 27 

μαθητές 

Αρχαία: 

Α1, Α2 

 

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία και 

Γλώσσα: Β1,Β2 

 

Ιστορία: Β1, Β2, 

Β3  

Ανάλογα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του 

τμήματος 

 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Ο όρος « Ψηφιακό Περιεχόμενο » αναφέρεται στην πληροφορία που διατίθεται ψηφιακά σε ποικιλία μορφών, π.χ. 

κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό.  Η διεθνής πραγματικότητα και ο διαρκώς παραγόμενος όγκος ψηφιακών 



δεδομένων υπαγορεύει την κατά το δυνατό ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστο, ποιοτικό ψηφιακό 

περιεχόμενο. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο συνειδητό ότι η πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών σε ψηφιακό 

περιεχόμενο ανάλογων προδιαγραφών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συλλογική πρόοδο. Έτσι, η διάχυση 

του ελληνικού πολιτισμικού περιεχομένου και η πρόσβαση στην πληροφορία και γνώση που αφορούν 

δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού (κείμενα-μνημεία-αντικείμενα), αποτελούν εθνική στρατηργική και 

προτεραιότητα για την επερχόμενη  δεκαετία 2020-2030. Καθώς η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, μέσω των 

δυνατοτήτων των φορητών συσκευών (ψηφιακή φωτογραφία και video, αισθητήρες, γεωγραφικό στίγμα μέσω 

κινητού τηλεφώνου) αυξάνει διαρκώς τον παραγόμενο όγκο ψηφιακών δεδομένων, η προτεινόμενη δράση στόχο 

να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες, αυριανούς πολίτες και καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου στις καλές 

πρακτικές παραγωγής και χρήσης του ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου και λογισμικού στον τομέα του Ελληνικού 

Πολιτισμού των κειμένων, των μνημείων και των αντικειμένων. 

 

Οι μαθητές των τμημάτων Α1, Α2 στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών, των τμημάτων Β1, Β2  

στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας και των τμημάτων Β1, Β2, Β3 στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, θα συνεργαστούν για τη δημιουργία ανοικτού ψηφιακού πολιτισμικού 

περιεχομένου με τη μορφή:  

 σώματος Ελληνόγλωσσων κειμένων με τη χρήση ανοικτού λογισμικού Voyant Tools 

 Ελληνόγλωσσου ηχητικού περιεχομένου με τη χρήση του ανοικτού λογισμικού Audacity που θα βασίζεται 
στην ανάγνωση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης από τον ιστότοπο  
 
Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι μαθητές/τριες θα επισκεφθούν τους παρακάτω ιστότοπους και θα γνωρίσουν το ανοικτό πολιτισμικό 
υλικό που φιλοξενούν:  

  SearchCulture.gr: ο εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΤ (Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης) (με 523.654 διαθέσιμα προς εξερεύνηση τεκμήρια από 62 φορείς μεταξύ των 
οποίων η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, το Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο 
(Ε.Λ.Ι.Α) κλπ.) & επίσημος Έλληνας εταίρος της Europeana. (δηλ. του Ευρωπαϊκού Συσσωρευτή 
πολιτισμικού περιεχομένου μουσειακών & αρχειακών συλλογών & βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 

  https://www.openbook.gr/: με 6.380 ελληνικά e-books. 

  https://librivox.org/: γνωριμία με τη διεθνή κοινότητα εθελοντών αναγνωστών βιβλίων 
που ανήκουν στο δημόσιο κτήμα, η οποία διαθέτει στον Παγκόσμιο Ιστό σε ανοικτή πρόσβαση βιβλία σε 
όλες τις ομιλούμενες σήμερα γλώσσες, αλλά και στα Αρχαία Ελληνικά. Πρόκειται για ένα μη εμπορικό, 
μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα που δεν περιέχει διαφημίσεις, τροφοδοτείται από εθελοντές, καλωσορίζει 
τη δημιουργία ηχητικών βιβλίων σε όλες τις γλώσσες και διαθέτει τις ηχητικές καταγραφές ελεύθερα στο 
παγκόσμιο και κατά τόπους κοινό.  
 

 Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τις παρακάτω θεμελιώδεις έννοιες και αρχές δεοντολογίας στο πεδίο των 
Πνευματικών Δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights, ΙPR): 

  Κοινό Κτήμα (Public Domain) 

  Άδειες Creative Commons 
 

 Οι μαθητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση των εξής λογισμικών/εργαλείων ανοικτού κώδικα: 

 Voyant Tools, δέσμη εργαλείων ανάλυσης, επισημείωσης και απεικόνισης κειμένου. 

 Audacity, πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης, που κυκλοφορεί σαν ελεύθερο 
λογισμικό ανεξαρτήτως πλατφόρμας. 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ: 

https://www.searchculture.gr/
https://www.europeana.eu/portal/el
https://www.openbook.gr/
https://librivox.org/
https://creativecommons.org/choose/?lang=el
http://voyant-tools.org/
https://www.audacityteam.org/


Μαρία Γαβιηλίδου, Μαρία Κουτσομπόγερα, Αναστάσιος Πατρικάκος, Στέλιος Πιπερίδης (2016) Η Ελληνική 
Γλώσσα στην ψηφιακή εποχή 

«Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) https://mathe.ellak.gr/ 

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, Αφιέρωμα του περιοδικού του ΕΚΤ | 
Τεύχος 80 | Οκτ.-Νοέ. 2010 

Filipa Calado (2018) Using Voyant-Tools to Formulate Research Questions for Textual Data  

Miriam Posner (2019) Investigating texts with Voyant  
 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Η προτεινόμενη δράση έχει στόχο: 

 να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες στις καλές πρακτικές παραγωγής ποιοτικού Ελληνόγλωσσου 
πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου  

 να τους γνωρίσει τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης του ήδη υπάρχοντος Ελληνόγλωσσου ψηφιακού 
πολιτισμικού περιεχομένου.  

 να ενθαρρύνει τη χρήση ελεύθερων λογισμικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάλυση κειμένου 
(text analytics) από τη διεθνή κοινότητα στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 να ενισχύσει την παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό του Ελληνόγλωσσου ηχητικού ψηφιακού πολιτισμικού 
περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές/τριες: 

Θα ευαισθητοποιηθούν στα θέματα ηθικής δεοντολογίας και εθελοντισμού στον κυβερνοχώρο 

Θα αυξήσουν και θα ενισχύσουν το, κατά γενική ομολογία, ισχνό μέχρι στιγμής ηχητικό αποτύτωμα της 

Ελληνόγλωσσης βιβλιοπαραγωγής που είναι ψηφιακά διαθέσιμο ως ανοικτό πολιτισμικό περιεχόμενο. 

 

Η εκπαιδευτική κοινότητα θα παρακινηθεί για τη δημιοργία ανοικτά προσβάσιμων πόρων και την ενημέρωση στα 

θέματα ανοικτής πρόσβασης σε περιεχόμενο και λογισμικό. 

 

Η Ελληνική κοινωνία θα ωφεληθεί από την αύξηση (έστω και κατά τι) του μεριδίου της Ελληνόγλωσσης ηχητικής 

ψηφιακής πολιτισμικής κληρονομιάς που διατίθεται σε ανοικτή πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό. 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
1. Ποσοτικά: 

 Ποσοστό μαθητικής συμμετοχής στη δράση 

 Αριθμός ανοικτού πολιτισμικού περιεχομένου που θα παραγάγουν οι μαθητές/τριες 
2. Ποιοτικά  

 Καλλιέργεια ενσυνείδησης για τη σημασία του ανοικτής πρόσβασης ελληνόγλωσσου ψηφιακού 
πολιτισμικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό  

 Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα 
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

https://www.openbook.gr/i-elliniki-glwssa-stin-psifiaki-epoxi/
https://www.openbook.gr/i-elliniki-glwssa-stin-psifiaki-epoxi/
https://mathe.ellak.gr/
https://www.ekt.gr/el/magazines/features/19074
https://digitalfellows.commons.gc.cuny.edu/2018/11/01/using-voyant-tools-to-formulate-research-questions-for-textual-data/
https://github.com/miriamposner/voyant-workshop/blob/master/investigating-texts-with-voyant.md


 

 Ιστοσελίδα δράσης 

 5 Ηχητικά βιβλία (audio books) ανοικτής πρόσβασης που θα διαβαστούν από τους/τις μαθητές/τριες και θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου, την ιστοσελδία της δράσης ή και σε ανοικτές κοινότητες ηχητικών βιβλίων 
ή αρχείων, όπως η Librivox (παγκόσμια & πολυγλωσσική κοινότητα ελεύθερων ηχητικών βιβλίων) και το 
Soundcloud 

 1 εκπαιδευτικό βίντεο (screencast) για τη χρήση των Voyant tools (μαθητές/τριες) 

 2 διδακτικά σενάρια 
Παράδοση πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020. 
Σημ. Οι αναρτήσεις των μαθητών/τριών θα διέπονται από τα ισχύοντα περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων. 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

Σχετική Ομιλία του καθ. C. Roche (Παν/μιο Σαβοΐας-Γαλλία) με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γλώσσα»  

Ο Christophe Roche διδάσκει εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και 

Λογική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Συστημάτων του Παν/μίου Σαβοΐας. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται οι Τεχνολογίες της Αναπαράστασης της Γνώσης σε πεδία όπως οι 

Ψηφιακές εφαρμογές για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Ψηφιακή Πολιτισμική Κληρονομιά. Έχει συγγράψει πάνω 

από 150 άρθρα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Είναι εθνικός εκπρόσωπος της 

Γαλλίας & project leader της διεθνούς επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης για τα πρότυπα ISO 1087 , 

ISO 704. Είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής της της ερευνητικής ομάδας Condillac του εργαστηρίου LISTIC (Computer Science, 

Systems, Information and Knowledge Processing Laboratory) του Παν/μίου Σαβοΐας.Έχει συνεργαστεί σε πάνω από 12 

Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα προγράμματα-προπομπός της Europeana Athena plus, Linked Heritage & το νυν εν 

εξελίξει πρόγραμμα E-lexis. Είναι ιδρυτής των διεθνών συνεδρίων TOTh (Terminology & Ontology: Theory & Applications) 

 

  

Μαρία Παπαδοπούλου & Γεώργιος Θώδης 

Φιλόλογοι (ΠΕ 02) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

https://librivox.org/
https://soundcloud.com/upload
https://www.freescreenrecording.com/
http://christophe-roche.fr/
http://toth.condillac.org/


 

Τίτλος Δράσης 40. Καλές διδακτικές πρακτικές   

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Παπανδρέου Ευθυμία ΠΕ01 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
- 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 27   

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Θεματολογία : 

1. Ο χώρος λατρείας στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες 

2. Φαγιουμ-βυζαντινή εικόνα 

3. Σύγκριση Ισλάμ-Χριστιανισμού 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

o Υιοθέτηση καλών διδακτικών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας 
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

o Μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας, όπου ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην συζήτηση των 
θεμάτων που αναλύονται  

o Η ένταξη βιωματικών προσεγγίσεων είναι μία βασική παιδαγωγική αρχή που προτείνεται να λαμβάνεται 
υπό όψη για την αποτελεσματική μάθηση των θεμάτων των θρησκευτικών 

o Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ,να κατανοήσουν και αναπτύξουν επιχειρήματα και 
αιτιολογήσεις για τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση. 

o Κινητοποιήση του ενδιαφέροντος των μαθητών  
 



 

 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Ως προς μαθητές 

o Οι θετικές κρίσεις και στάσεις μαθητών. 
o Καλλιέργεια αυτενέργειας,δημιουργικότητας,πνεύματος έρευνας και αναζήτησης. 
o Διάλογος,Ανταλλαγή απόψεων,επιχειρημάτων,διατύπως αιτιολογήσεων  
o Ενθουσιασμός και καταγραφή θετικών συναισθημάτων μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των 

διδασκαλιών 
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Παρουσιάσεις & Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 41. Πρακτική άσκηση φοιτητών –Δειγματικές διδασκαλίες  



Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Παπανδρέου Ευθυμία ΠΕ01 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

  

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 27 
25.11.2019 (3η & 4η δικδακτική ώρα) 

26.11.2020 (2η & 3η διδακτική ώρα)  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

o Προετοιμασία:  Έχει γίνει μεθοδολογικός σχεδιασμός των διδασκαλιών που θα παρακολουθήσων οι 
φοιτητές.  

o Παρακολουθήσεις μαθημάτων : Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης πριν και μετά τη διδασκαλία     
o Παρουσίαση στη διδασκαλία των μαθημάτων από τον εκπαιδευτικό με ενεργή συμμετοχή των μαθητών. 
o Κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος αφιερώνεται χρόνος (1-2 διδακτικές ώρες) για ανατροφόδοτηση 

της διδασκαλίας από τους φοιτητές, συζήτηση, απορίες, παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων που 
μπορούν να εφαρμόσουν. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφανση στην αξιολόγηση της πορείας της διδασκαλίας. 

 

Δειγματικές διδασκαλίες :  

Β Λυκείου : Θεματική Ενότητα : Πολιτισμός, 4.1 Γλώσσα. (26.11.2019) 

Α Λυκείου: Θεματική Ενότητα : Θρησκευτικότητα, 2.2 Λατρεία. (25.11.2019) 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

o Υιοθέτηση καλών διδακτικών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας 
o Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός στους φοιτητές που συμμετέχουν 

στην παρακολούθηση της διδασκαλίας 
o Καλή διαχείριση της διδακτικής ώρας 
o Ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας 
o Πλήρης και μεθοδική καθογήγηση στους φοιτητές, ώστε να τους δοθούν κίνητρα για την μετέπειτα 

πορεία τους.  
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 



Ως προς μαθητές 

o Μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας, όπου ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην συζήτηση των 
θεμάτων που αναλύονται  

o Η ένταξη βιωματικών προσεγγίσεων είναι μία βασική παιδαγωγική αρχή που προτείνεται να λαμβάνεται 
υπό όψη για την αποτελεσματική μάθηση των θεμάτων των θρησκευτικών 

o Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ,να κατανοήσουν και αναπτύξουν επιχειρήματα και 
αιτιολογήσεις για τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση. 

o Κινητοποιήση του ενδιαφέροντος των μαθητών  
 

Ως προς τον τομέα της πρακτικής σας ασκησης. 

o Σύνδεση της θεωρίας  με πραγματικές εμπειρίες μέσα στην αίθουσα της διδασκαλίας 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

Ως προς μαθητές 

o Οι θετικές κρίσεις και στάσεις μαθητών. 
o Καλλιέργεια αυτενέργειας,δημιουργικότητας,πνεύματος έρευνας και αναζήτησης. 

 

Ως προς τον τομέα της πρακτικής άσκησης 

o Διάλογος,Ανταλλαγή απόψεων, επιχειρημάτων με τους φοιτητές που κλήθηκαν να μετέχουν στην 
πρακτική άσκηση 

o Ενθουσιασμός και καταγραφή θετικών συναισθημάτων μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των 
διδασκαλιών 

o Ενδιαφέρον για επέκταση των δειγματικών διδασκαλίων  
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Παρουσιάσεις & Σχεδιασμός Διδασκαλίας 
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Τίτλος Δράσης 42. Η ανατομία μιας κρίσης: η περίπτωση της Ισλανδίας 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα ΣΒΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 



Εκπαιδευτικών 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

Α΄ Λυκείου      

Τμήμα Α2 Τμήμα Α3     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
Δημοσίευση ηλεκτρονικού φυλλαδίου. 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 

1 15 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

 54 Δευτέρα 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης 

 

Σκοπός της δράσης είναι η μελέτη και η ανάλυση της οικονομικής κρίσης της Ισλανδίας, η οποία αποτελεί ιδιάζουσα 
περίπτωση. Πρόκειται για μία πολύ μικρή χώρα, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πλήττεται αμέσως από την 
παγκόσμια κρίση, και επιχειρεί, ακολουθώντας το δικό της δρόμο, να διαχειριστεί τα οικονομικά και πολιτικά της 
προβλήματα.   
Η Ισλανδία αποτελεί σημαντικό παράδειγμα χώρας που κατόρθωσε να ορθοποδήσει μετά από μια βαθιά οικονομική 
και πολιτική κρίση. 

 Προγραμματισμός δράσης 
 

Στη δράση θα εμπλακούν μαθητές και μαθήτριες της Α΄τάξης. Θα ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. 

Θα προβληθεί το διεθνώς βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γ. Αυγερόπουλου: «Μαθήματα από τους Βίκινγκς». 

Θα συζητηθούν ενδελεχώς όλοι οι παράγοντες που επηρέασαν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση της 

χώρας και θα αναλυθούν σημαντικά θέματα λειτουργίας των θεσμών.  

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Η μελέτη της οικονομικής κρίσης στην Ισλανδία 

Η καλλιέργεια και άσκηση κριτικής σκέψης στις μεθόδους που ακολουθήθηκαν από κάθε πλευρά για την αντιμετώπιση 

της κρίσης στην Ισλανδία. 

Η σε βάθος σπουδή του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύχθηκε η κρίση. 

Η κατανόηση του προβλήματος και της κατάστασης στην οποία επήλθε η χώρα, όπως διαμορφώθηκε λόγω της 

επίδρασης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008. 

Η παρουσίαση και ανάλυση της πολιτικής που ακολουθήθηκε όταν εκδηλώθηκε η κρίση και κατέρρευσε ο τραπεζικός 

τομέας. 



 Η εξοικείωση με οικονομικές έννοιες και η σύνδεσή τους με το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις δυνατότητες διαχείρισης των κρίσεων.  

Συζήτηση για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις συνέπειές της. 

Αναζήτηση και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας. 

 

 Περιγραφή Κριτηρίων Επίτευξης των Στόχων 
 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 

Αρτιότητα παραδοτέων εργασιών 

Πληρότητα παραδοτέου υλικού 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Συμμετεχόντων 

 

       Εργατικότητα - Συνέπεια – Συνεισφορά στην ομάδα 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος 

 

       Παραδοτέο υλικό 

 Παραδοτέα 

    

Σύνταξη ηλεκτρονικού φυλλαδίου: «Η ανατομία μιας κρίσης: η περίπτωση της Ισλανδίας» το οποίο θα δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 Κανονιστικές ρυθμίσεις 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
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Τίτλος Δράσης 
43. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 

ΜΕΝΤΟΡΑΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σιώπη 

Καλλιόπη 



Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Αργύρη Παναγιώτα, Μαθηματικός, Σιώπη Καλλιόπη, Μαθηματικός, Τζελέπης 

Αλκιβιάδης, Μαθηματικός , Χασάπης Σωτήριος, Μαθηματικός 

 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Τομέας Διδακτικής-Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Εκπαιδευτικοί που Διδάσκουν Μαθηματικά 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ/ εν δυνάμει εκπαιδευτικοί 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 

48 

(56)/ώρες

/έτος 

12(14) 

ώρες/εκπα

ιδευτικό/έ

τος 

6 

ώρες/συντ

ονισμός/ 

έτος  

3 

ώρες/συντ

ονιστή/τετ

ράμηνο 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

4 

εκπαιδευτικο

ί των 

μαθηματικών 

Αργύρη Π. 

Σιώπη Κ. 

Τζελέπης Α. 

Χασάπης Σ.  

4 εκπαιδευτικοί 

των 

μαθηματικών 

Αργύρη Π. 

Σιώπη Κ. 

Τζελέπης Α. 

Χασάπης Σ.  

 

Σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Η δράση αφορά τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου με τη ειδικότητα του μαθηματικού στο Πρόγραμμα 
της Πρακτικής άσκησης Προπτυχιακών φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ που υλοποιείται κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους και κατόπιν έγκρισης αιτήματός του Τμήματος από την Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας. Το συντονισμό και την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης έχει ο Τομέας Διδακτικής των 
Μαθηματικών του συγκεκριμένου τμήματος.   

Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές αναλαμβάνουν την προετοιμασία και υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών, την 
καθοδήγηση του σχεδιασμού διδασκαλιών από τους φοιτητές, αναλαμβάνουν να συμμετέχουν και να εποπτεύουν 
στις αναστοχαστικές συζητήσεις στα πλαίσια ανατροφοδότησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διδασκαλιών. 

Ο/η συντονιστής (στρια) του προγράμματος πρακτικής άσκησης επιπλέον αναλαμβάνει τον προγραμματισμό των 

διδασκαλιών και τον συντονισμό της παρακολούθησης της υλοποίησης των αξόνων του προγράμματος, την 

καθοδήγηση και επίβλεψη των διδακτικών παρεμβάσεων των φοιτητών στις τάξεις, την αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων φοιτητών καθώς και αυτής των χαρακτηριστικών του προγράμματος της πρακτικής άσκησης με 

βάση τους άξονες που προτείνονται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος.  

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 



Σύνδεση Θεωρίας - Πρακτικής 

Εμπλοκή των εν δυνάμει εκπαιδευτικών σε περιβάλλοντα πραγματικής τάξης  

Μεταφορά/ Επικοινωνία γνώσεων και πρακτικών διαχείρισης διδακτικών καταστάσεων 

Καλλιέργεια /Ενίσχυση κουλτούρας συνεργασίας και κριτικού αναστοχασμού 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

Οι προσωπικές σημειώσεις και αναφορές των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φοιτητών 

Οι ατομικές κρίσεις/απόψεις των εκπαιδευτικών   

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

Σχέδια μαθήματος /φύλλα εργασίας εκπαιδευτικών και φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών από τον μέντορα 

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

  Σιώπη Καλλιόπη 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
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Τίτλος Δράσης 44. Γεωμετρικά Σταυρόλεξα και επιτραπέζιο παιχνίδι. Παραγωγή 

Διδακτικού Υλικού από Μαθητές για Μαθητές  

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σιώπη Καλλιόπη, Μαθηματικός 

 



Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α ΛΥΚΕΙΟΥ      

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 

Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου 

Εκπαιδευτικοί που Διδάσκουν Μαθηματικά 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1 ~20 
  Ημέρα Ωρα 

8 10 Σε ώρες εκτός του ωρολογίου προγράμματος  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Η δράση αφορά το σχεδιασμό και τη δημιουργία γεωμετρικών παιχνιδιών με τη μορφή σταυρόλεξων και 
επιτραπέζιου παιχνιδιού με ταμπλό και κάρτες (τύπου taboo) με πλαίσιο το περιεχόμενο της γεωμετρίας που 
διδάσκονται οι μαθητές στην Α τάξη του λυκείου. 

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν ατομικά και σε ομάδες περιεχόμενα του σχολικού 
βιβλίου της γεωμετρίας, να διατυπώσουν ερωτήματα που αφορούν γεωμετρικά αντικείμενα, έννοιες και ιδιότητές 
τους και να καταγράψουν τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, να συνδυάσουν τα ερωτήματα και απαντήσεις και να 
συνθέσουν γεωμετρικά σταυρόλεξα.  

Να χρησιμοποιήσουν το υλικό ερωτήσεων και απαντήσεων και να δημιουργήσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με 
κάρτες και να περιγράψουν τους βασικούς παράγοντες που αφορούν τη δομή και την οργάνωσή του: στόχος-
σκοπός, κανόνες, πρόκληση, αριθμός παιχτών και ρόλοι τους κτλ. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών 

Εμπλουτισμός γεωμετρικού λεξιλογίου και εξοικείωση με τα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους του ευκλείδειου 

γεωμετρικού χώρου με βάση το περιεχόμενο της γεωμετρίας που διδάσκεται στην Α τάξη του Λυκείου. 

Έλεγχος και βελτίωση γεωμετρικών γνώσεων 

Απόκτηση αυτοπεποίθησης μαθηματικών ικανοτήτων και γνώσεων 

Ανάπτυξη θετικής στάσης για το μάθημα της γεωμετρίας: από το «μαθαίνω μόνο διαβάζοντας» στο «μαθαίνω 

δημιουργώντας και παίζοντας παιχνίδι με θέμα τη γεωμετρία» 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Αναμένεται οι μαθητές, τόσο στη φάση μελέτης του περιεχομένου της γεωμετρίας και της διατύπωσης ερωτημάτων 

και των αντίστοιχων απαντήσεών τους, όσο και στη φάση σχεδιασμού και δημιουργίας του παιχνιδιού και του 



καθορισμού των κανόνων τους, να εξοικειωθούν με τους γεωμετρικούς όρους, να εμπλουτίζουν τις γεωμετρικές 

τους γνώσεις, να γίνουν πιο χαλαροί και να αποφορτίζονται από την πίεση «του δύσκολου μαθήματος»  

Το παραγόμενο υλικό να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ως διδακτικό υλικό στο μάθημα της γεωμετρίας. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

Εφαρμογή του παραγόμενου υλικού στη σχολική τάξη 

Διάθεση του παραγόμενου υλικού στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική κοινότητα  

Διαγωνισμός Γεωμετρικών Σταυρόλεξων και επιτραπέζιου παιχνιδιού από ομάδες μαθητών του σχολείου 

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

Σταυρόλεξα και επιτραπέζιο παιχνίδι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Σχολής στη μαθητική κοινότητα και 

στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Παράδοση με την ολοκλήρωση των μαθημάτων 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

Σιώπη Καλλιόπη 
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Τίτλος Δράσης 45. Στοχευμένες Ερευνητικές Διδακτικές Παρεμβάσεις 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
Καλλιόπη Σιώπη, Μαθηματικός 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Τομέας Διδακτικής-Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ     

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 

Ερευνητική/ Πειραματική Ομάδα Εκπαιδευτικών Λυκείου (Κοινότητα Πρακτικής) 

που συμμετέχουν εθελοντικά στις επιμορφώσεις του Τομέα της Διδακτικής των 

Μαθηματικών 



Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

3 έως 6 

ώρες/τμήμ

α/ 6 

τμήματα 

18 έως 36 

ώρες 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 120 μαθ/6 εκπ Σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα  

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Συν διαμόρφωση με άλλους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθηματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας στο 
πλαίσιο ερευνητικών δράσεων εμπνευσμένων από α) από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mascil  και β) από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUCATE (Erasmus+), εφαρμογή στη σχολική τάξη και κριτικός 
αναστοχασμός. 
Σκοπός είναι η διερεύνηση αφενός της φύσης των μαθηματικών νοημάτων που αναπτύσσουν οι μαθητές 
όταν διερευνούν αυθεντικές καταστάσεις του χώρου εργασίας και αφετέρου, η διερεύνηση της δυνατότητας 
αξιοποίησης απαιτητικών δραστηριοτήτων σε όλους τους μαθητές κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών.  
Διάστημα υλοποίησης, το σχολικό έτος 2019-2020, σε τμήματα της Α και Β λυκείου, σε ενδεδειγμένο για 
τη δράση περιεχόμενο στα μαθήματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας στο πλαίσιο του ΑΠΣ και των οδηγιών 
διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων.  

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Ενίσχυση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και γνωστικής ενεργοποίησης στα μαθήματα των Μαθηματικών 

μέσα από τη στήριξη της μάθησης των εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Διεύρυνση της φύσης των μαθηματικών νοημάτων που αναπτύσσουν οι μαθητές 

όταν διερευνούν αυθεντικές καταστάσεις του χώρου εργασίας. 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών/ βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους. 

 Ενίσχυση διαδικασιών μάθησης των μαθητών  

 Εμπλουτισμός της έρευνας της μαθηματικής εκπαίδευσης 
 

Mascil: Οι δραστηριότητες που θα συν-διαμορφωθούν και θα δοθούν για διαπραγμάτευση αναμένεται να 

ενισχύσουν τις ευκαιρίες νοηματοδότησης εννοιών της γεωμετρίας από τους μαθητές μέσα από την αλληλεπίδρασή 

τους με ένα αυθεντικό πλαίσιο εφαρμογής των μαθηματικών. Επιπλέον αναμένεται να βοηθήσει και να υποστηρίξει 

τους εκπαιδευτικούς στο να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με ρεαλιστικές δραστηριότητες που θα διευκολύνουν 

την νοηματοδότηση γεωμετρικών εννοιών. 

EDUCATE: υποστήριξη των διδασκόντων στο να εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους με γνωστικά απαιτητικές 

δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν σε όλους τους μαθητές τους ανεξαρτήτου σχολικής 

επίδοσης. 

Οι δραστηριότητες με τις οποίες θα εμπλακούν οι μαθητές εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τους μαθητές που έχουν 

την μεγαλύτερη ανάγκη να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση προσφέροντάς τους σημαντικές ευκαιρίες για σκέψη και 

συλλογιστική υψηλού επιπέδου. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 



Όσον αφορά τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης καθορίζονται από τον 

φορέα σχεδιασμού υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων (Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών- 

Μαθηματικό Τμήμα-ΕΚΠΑ) ο οποίος φέρει και την ευθύνη αξιολόγησης της δράσης. 

Όσον αφορά, τους μαθητές, κριτήρια αξιολόγησης είναι οι γραπτές αναφορές-απαντήσεις τους κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης αποτελούν το υλικό για περαιτέρω αυτό-αξιολόγηση και έρευνα από 

τον εκπαιδευτικό σε συνδυασμό με τα ερωτηματολόγια που την συνοδεύουν.   

Όσον αφορά τον φορέα υποδοχής υλοποίησης της δράσης κριτήριο αξιολόγησης της δράσης είναι η διάχυσή 

της μέσω της συμμετοχής της εκπαιδευτικού του Φορέα σε ημερίδες και συνέδρια έρευνας και καινοτομίας.  

 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

Σχέδια μαθήματος- Φύλλα εργασίας. 

Περίληψη εισήγησης ημερίδας ή συνεδρίου  

 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

Αποστολοπούλου Ε., Κουλούρης Α., Πετεινάρα Α., Σίδερης Α., Σιώπη Κ., Στουραϊτης Κ. (2019). Νόρμες σε 
μια διδασκαλία με διαφοροποίηση και αυξημένη μαθηματική πρόκληση. Άρθρο με παρουσίαση στο 8ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, 6-8 Δεκεμβρίου, Λεμεσός, 
Κύπρος. http://cyprusconferences.org/enedim8/wp-content/uploads/2019/11/ENEDIM_2019-Program.pdf 

 

  

Καλλιόπη Σιώπη   

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 46. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΕΒΡΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Αλκιβιάδης Τζελέπης, Μαθηματικός ΠΕ03, Σωτήρης Χασάπης, Μαθηματικός 

ΠΕ03 

http://cyprusconferences.org/enedim8/wp-content/uploads/2019/11/ENEDIM_2019-Program.pdf


Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Τομέας Διδακτικής Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Μαθηματικών, Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σμύρνης 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟ

Υ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1 30 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

10 40 Πέμπτη,  12 - 2 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Το εργαστήριο θα λειτουργήσει για 8ο έτος. Είναι ο χώρος που συνεργάζονται μαθηματικοί από την 
ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή και ασχολούνται με τα μαθηματικά του Λυκείου. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Επιδιωκόμενος στόχος κάθε ομάδας είναι η προαγωγή του διδακτικού έργου, αλλά και της κατάρτισης 
των μελών του εργαστηρίου. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

      
 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
 

 Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

1. Παρουσιάσεις Επιμορφώσεων, 2. Φύλλα Εργασίας, 3. Βιβλίο 2019 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-20 

 

Τίτλος Δράσης 
47. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ. Μία Συνδιδασκαλία Φιλολόγου και 

Μαθηματικού 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (Κλ.ΠΕ02):  Θώδης Γ.   -Καρίμαλη Ε.   -Λάζου Κ . -Λιτσάρδου 

Μ. -Παπαδοπούλου Μ. -Ψευτογιάννη Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (Κλ. ΠΕ03): 

Χασάπης Σ. 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙ

ΟΥ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

Ώρες 

διδασκαλί-

ας  που 

ζητάει το 

Πανεπιστ

ή-μιο 

Ώρες 

προετοιμα

-σίας των 

Καθηγητώ

ν 

 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 06 

Εκπαιδευτι-

κοί 

06 

εκπαιδευτικοί 
 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/Χρονοδιάγραμμα 



 

   Οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, προσέφεραν 

διδασκαλίες  σε δύο ομάδες Κινέζων καθηγητών από τα Γραφεία Εκπαίδευσης Hangzhou Xiacheng District και 

Hangzhou Educational Bureau, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό- επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τις 

ανθρωπιστικές σπουδές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα σχολεία της 

Αθήνας και της Καλαμάτας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2019, συμβάλλοντας σημαντικά στη γνωριμία των 

Κινέζων καθηγητών με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τις 

διδακτικές μεθόδους. 

   Σημειώνεται ότι  μία διδασκαλία ήταν διαθεματική και πραγματοποιήθηκε από τον Υποδιευθυντή του σχολείου και 

Μαθηματικό κ. Χασάπη Σωτήριο μαζί με τη Φιλόλογο Καθηγήτρια κ. Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ. 

   Προηγήθηκε υποδοχή και ενημέρωση των Κινέζων Εκπαιδευτικών σχετικά με την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 

από το Διευθυντή του Προτύπου Λυκείου κ. Φανίδη Χρήστο και τον Υποδιευθυντή κ. Χασάπη Σωτήριο. 

      Προσφέρθηκαν στις ομάδες των Κινέζων Εκπαιδευτικών 2 τρίωρα δειγματικών διδασκαλιών φιλολογικών 

μαθημάτων γύρω από θέματα αρχαιογνωσίας. 

    Μετά τις διδασκαλίες ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα εκπαιδευτικά συστήματα Ελλάδας και 

Κίνας. Συμμετείχε ενεργά η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02  κ. Αγγελική Χρονοπούλου. 

   Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις πολιτισμικού υλικού τόσο από την ομάδα των Κινέζων Εκπαιδευτικών όσο και από 

τους μαθητές του Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 

 

 

 Για την παραπάνω πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εμπειρία, πολύτιμη ήταν η συμβολή μεταφραστή που συνόδευε 

την ομάδα των Κινέζων Εκπαιδευτικών. 

 

Η δράση ολοκληρώθηκε το πρώτο Τετράμηνο. 

 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

    Παρακολούθηση από τους Κινέζους Εκπαιδευτικούς δειγματικών διδασκαλιών σε διαφορετικά φιλολογικά 

μαθήματα με στόχο την ενημέρωσή τους για μεθοδολογία διδασκαλίας και για το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

    Ανταλλαγή απόψεων Ελλήνων και Κινέζων Εκπαιδευτικών που συνέβαλε στη γνωριμία διαφορετικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και στην επικοινωνία των καθηγητών Ελλάδας και Κίνας. 

 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές/τριες  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος και 

αναπτύσσουν λόγο και κριτική σκέψη μπροστά σε κοινό (τους κινέζους εκπαιδευτικούς). 

Οι Έλληνες και Κινέζοι Καθηγητές ανέπτυξαν  διάλογο  σε πλαίσια ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

       Ολοκλήρωση του Προγράμματος των Δειγματικών Διδασκαλιών και πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου. 

 Παραδοτέα/Ημερομηνία Παράδοσης 



    

Σχέδια μαθήματος/υλικό που συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 

 

                                                       

                                                                                                             Μαρία Λιτσάρδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-20 

 

Τίτλος Δράσης 
48. ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (Κλ.ΠΕ02):  Θώδης Γ.   -Καρίμαλη Ε.   -Λάζου Κ . -Λιτσάρδου 

Μ. Παπαδοπούλου Μ.   -Ψευτογιάννη Ι. 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 
Φιλοσοφική Σχολή 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 



Ώρες 
διεξαγωγής 

του 
Προγράμ-
ματος που 
ζητάει το 

Πανεπιστή-
μιο 

Ανάλογη η 
ανταπόκρι-
ση των 
καθηγητών 
στις 
απαιτήσεις 
του 
Προγράμμα
τος. 

 

Περίπου 06 
εκπαιδευτικο

ί 

Περίπου 06 
εκπαιδευτικ

οί 
 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/Χρονοδιάγραμμα 

 
6. Συνήθως όλοι οι Φιλόλογοι του Λυκείου μας συμμετέχουν σε αυτή την Άσκηση των φοιτητών της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερομένου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 

            Για το Πρόγραμμα αυτό (θεσμός Μεντόρων Καθηγητών) οι εμπλεκόμενοι     φιλόλογοι αναλαμβάνουν τα    ακόλουθα:  

 συνάντηση γνωριμίας με τους φοιτητές.  

 δειγματική διδασκαλία τους στην Ομάδα των φοιτητών/φοιτητριών 

 παρακολούθηση μαθημάτων του φοιτητή που αναλαμβάνουν μέσα στην τάξη τους 

 συζήτηση για τα μαθήματα και τις διδακτικές/παιδαγωγικές μεθόδους με το φοιτητή που εποπτεύουν σε 

πλαίσια ανατροφοδότησης 

 προετοιμασία της διδασκαλίας του φοιτητή 

 την αξιολόγησή του 

 συζήτηση με το φοιτητή/φοιτήτρια για τη λειτουργία του σχολείου. 

Η Μαρία Λιτσάρδου ως Συντονίστρια Φιλολογικών μαθημάτων και Υπεύθυνη Διδακτικής Άσκησης Φοιτητών για 
τις Δειγματικές Διδασκαλίες των Φιλολόγων και  Mentoring σε φοιτητές συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους 
Καθηγητές του Πανεπιστημίου για το συντονισμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των δράσεων αυτών. 
  Διαμορφώνει  το Πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών των καθηγητών, οργανώνει τις αίθουσες διδασκαλίας και 
συζήτησης, υποδέχεται τους φοιτητές και στην Άσκησή τους με τους μέντορες- καθηγητές ενημερώνει φοιτητές και 
καθηγητές για όσες δραστηριότητες απαιτούνται και διεκπεραιώνει όλα τα διαδικαστικά που ορίζονται από το 
Πανεπιστήμιο. 
Επιπλέον, η Μαρία Λιτσάρδου συμμετέχει στο Πρόγραμμα και ως μέντορας – εκπαιδευτικός.  
 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Ο προγραμματισμός γίνεται συνήθως μέσα στο πρώτο τετράμηνο . 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 Παρακολούθηση από τους φοιτητές δειγματικών διδασκαλιών σε διαφορετικά φιλολογικά 
μαθήματα  προκειμένου να ενημερωθούν για μεθοδολογία διδασκαλίας και για την 
παιδαγωγική διαχείριση της Τάξεως. 

 Άσκηση των φοιτητών στη διδασκαλία και στη διαχείριση της Τάξεως  

 Συνεργασία μέντορα εκπαιδευτικού και φοιτητή για τα μαθήματα και τις 
διδακτικές/παιδαγωγικές μεθόδους σε πλαίσια ανατροφοδότησης. 

 Αξιολόγηση του φοιτητή από το μέντορα εκπαιδευτικό και παράδοση της βαθμολογίας του στον 
πανεπιστημιακό υπεύθυνο της Άσκησης. 

 
       
 
 
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Οι μαθητές/τριες  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος και 
αναπτύσσουν λόγο και κριτική σκέψη μπροστά σε κοινό (τους φοιτητές/τριες). 
Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στην εκπαιδευτική πρακτική και ενημερώνονται για διδακτικά και εκπαιδευτικά 
ζητήματα που θα τους απασχολήσουν ως μελλοντικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται δημιουργικά και ανταλλάσσουν απόψεις με τους φοιτητές/τριες σε πλαίσια 
ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 



 
       Ολοκλήρωση της Άσκησης των φοιτητών/τριών – βαθμολόγησή τους από τους μέντορες 
εκπαιδευτικούς. 

 Παραδοτέα/Ημερομηνία παράδοσης 

    
Σχέδιο μαθήματος/υλικό για φοιτητές που συγκεντρώνεται μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-20 

 

Τίτλος Δράσης 49. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (Κλ.ΠΕ02): Θώδης Γ.   -Καρίμαλη Ε.   -Λάζου Κ . -Λιτσάρδου 

Μ. Παπαδοπούλου Μ. -Ψευτογιάννη Ι. 

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 
Φιλοσοφική Σχολή 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

      

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟ
Υ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

– 

Ανοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

Ώρες 
διδασκαλ
ί-ας  που 
ζητάει το 

Ώρες 
προετοιμ

α-σίας 
των 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

Περίπου 06 
Εκπαιδευτι-

κοί 

Περίπου 06 
εκπαιδευτικοί 

 



Πανεπιστ
ή-μιο 

Καθηγητ
ών 

 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/Χρονοδιάγραμμα 

 
1. Συνήθως όλοι οι Φιλόλογοι του Λυκείου μας κάνουν δειγματικές διδασκαλίες για φοιτητές της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατόπιν αιτήματος του 

ενδιαφερομένου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές διδάσκουν, δίνουν σχέδια 

μαθήματος και συχνά συζητούν με τους φοιτητές για τη μεθοδολογία της διδασκαλίας τους ή για άλλα σχετικά 

παιδαγωγικά ζητήματα. 

2.  Η Μαρία Λιτσάρδου ως Συντονίστρια Φιλολογικών μαθημάτων και Υπεύθυνη Διδακτικής Άσκησης 

Φοιτητών για τις Δειγματικές Διδασκαλίες των Φιλολόγων και  Mentoring σε φοιτητές συνεργάζεται με 

τους Υπεύθυνους Καθηγητές του Πανεπιστημίου για το συντονισμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των 

δράσεων αυτών. 

  Διαμορφώνει  το Πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών των καθηγητών, οργανώνει τις αίθουσες διδασκαλίας 

και συζήτησης, υποδέχεται τους φοιτητές και στην Άσκησή τους με τους μέντορες- καθηγητές ενημερώνει 

φοιτητές και καθηγητές για όσες δραστηριότητες απαιτούνται και διεκπεραιώνει όλα τα διαδικαστικά που 

ορίζονται από το Πανεπιστήμιο. 

Επιπλέον, συμμετέχει και  η ίδια στις δειγματικές διδασκαλίες. 

 

Συνήθως γίνονται δειγματικές διδασκαλίες σε φοιτητές χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες του Σχολείου. 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
    Παρακολούθηση από τους φοιτητές δειγματικών διδασκαλιών σε διαφορετικά φιλολογικά μαθήματα  

προκειμένου να ενημερωθούν για μεθοδολογία διδασκαλίας και για την παιδαγωγική διαχείριση της Τάξεως. 

 
 
 

 Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 
Οι μαθητές/τριες  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος και 
αναπτύσσουν λόγο και κριτική σκέψη μπροστά σε κοινό (τους φοιτητές/τριες). 
Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για διδακτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που θα τους απασχολήσουν ως 
μελλοντικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Οι εκπαιδευτικοί, μετά το πέρας της διδασκαλίας τους, και οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν διάλογο  σε πλαίσια 
ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
       Ολοκλήρωση του Προγράμματος των Δειγματικών Διδασκαλιών. 

 Παραδοτέα/Ημερομηνία Παράδοσης 

    
Σχέδια μαθήματος/υλικό για τους φοιτητές που συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 

 Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
 



                                                                                                                                       Μαρία Λιτσάρδου 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 
50. Μαθηματική Λογοτεχνία. Με αφετηρία τη Φιλοσοφία   

 

Ονοματεπώνυμα και 
Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

         ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΧΑΣΑΠΗΣ      ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ – ΜΠΑΛΤΑ  

(ΠΕ03)                                           (ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα - Φορείς 

 

Μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται 

 
Μαθητές Β’ Λυκείου των σχολικών ετών 2018-2019 και 2019 - 2020 

Εκπαιδευτικοί στους 
οποίους απευθύνεται. 

 

Άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. 

ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 
εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

20 ώρες   
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

27 108  

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 
Η δράση εδράζεται στη διεπιστημονική συνδιδασκαλία Μαθηματικών και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο πεδίο 
της δημιουργικής γραφής. Στοχεύει, με τη συνδυαστική αξιοποίηση των δύο βασικών γνωστικών αντικειμένων, στα 
οποία οι μαθητές εξετάζονται, προκειμένου να εισαχθούν στα Πρότυπα Σχολεία, να αναδείξει εναλλακτικές 
μεθόδους διδασκαλίας, να αξιοποιήσει το εφηβικό συναίσθημα ως αφορμή κοινωνικού γραμματισμού, να 



καλλιεργήσει στάσεις αποδοχής της ετερότητας. Υλοποιείται ήδη από το περασμένο σχολικό έτος στη Β΄ τάξη 
του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και έχει διετή διάρκεια. Η δράση περιλαμβάνει 
σύντομη θεωρητική εισαγωγή στον ορισμό και στις αρχές της Μαθηματικής Λογοτεχνίας, φιλαναγνωσία, ασκήσεις 
δημιουργικής γραφής, με εμβάθυνση στη θεωρία, στις εφαρμογές και στην ιστορία των Μαθηματικών, 
ετεροπαρατήρηση και  διαμορφωτική αξιολόγηση από τους μαθητές των παραγόμενων έργων. 
 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 
Σκοπός αυτής της διεπιστημονικής δράσης είναι να μελετηθούν τα δύο επιστημονικά πεδία αμφίδρομα, ως 
κορυφαίες πτυχές του ανθρώπινου πνεύματος.  Επιδιώχτηκε δηλαδή να αποτελέσει η Μαθηματική Λογοτεχνία 
εργαλείο  ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης, παράγοντας καλλιέργειας ποικίλων κοινωνικών γραμματισμών και 
μέσο διαμόρφωσης της εφηβικής συναισθηματικής έκφρασης. Για τον σκοπό αυτόν κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης μαθηματικές έννοιες θεραπεύονται και επικοινωνούνται μέσα από το φαινομενικά 
αφιλόξενο έδαφος της λογοτεχνικής μελέτης . συνδέονται με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο που τις 
γέννησε, με ταυτόχρονη επίκληση της συναισθηματικής και της κοινωνικής εμπειρίας των μαθητών.  
 
Παράλληλα επιχειρήθηκε η Μαθηματική Λογοτεχνία να λειτουργήσει ως τρόπος ενίσχυσης της μαθητικής 
δημιουργικότητας και ως μέθοδος βελτίωσης της γλωσσικής έκφρασης, θέτοντας τη μαθηματική δομή και την 
ακριβολογία στην υπηρεσία της εκφραστικής λιτότητας και της ακριβούς γλωσσικής διατύπωσης του ενδιάθετου 
λόγου των εφήβων. Απώτερος στόχος είναι εφεξής τα μαθηματικά να προσεγγίζονται από τους μαθητές και μέσα 
από μία διεπιστημονική οπτική, η οποία εδράζεται στην αφήγηση και στη λογοτεχνία. Η δράση αυτή παράλληλα 
φιλοδοξεί να υπηρετήσει την επικοινωνία των μαθητών με τις έννοιες και τις μαθηματικές ιδέες  και να εγκαινιάσει 
μια εναλλακτική στάση, που συντελεί στην άρση ετεροτήτων και διακρίσεων, οι οποίες αφορούν την υποτίμηση 
μαθητών που αδυνατούν να κατανοήσουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  
 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 
Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχευσαν στην παραγωγή κειμένων που είτε απλοποιούν μαθηματικές έννοιες, 
είτε εξοικειώνουν τους μαθητές με πρόσωπα και γεγονότα της ιστορίας των μαθηματικών, είτε χρησιμοποιούν τα 
μαθηματικά ως αφετηρία για κοινωνικό προβληματισμό. 
Παράλληλα με την καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικής τους δύναμης, οι έφηβοι μαθητές στο πλαίσιο 
της δράσης αυτής: α) Όξυναν τη σκέψη τους και την κριτική τους ικανότητα, μέσα από την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. β) Κατανόησαν τη δύναμη της λογικής, που βοηθά έναν συγγραφέα να ολοκληρώσει την ιστορία 
του και έναν μαθηματικό τον συλλογισμό του. γ) Συνειδητοποίησαν ότι, όπως ο συγγραφέας εμπνέεται και συνθέτει 
μία ιστορία, έτσι και ο μαθηματικός ακολουθεί μία αποδεικτική διαδικασία δομημένη, με αρχή, μέση (πλοκή) και 
τέλος. δ) Διασκέδασαν, δημιούργησαν, προσέγγισαν τα μαθηματικά ως παράγοντα κοινωνικοποίησης και 
προβληματισμού τους. ε) Εμπέδωσαν τις αναλογίες που συνδέουν τη μαθηματική σκέψη με τη δημιουργική γραφή. 
στ) Βίωσαν τον διαθεματικό ρόλο του γλωσσικού μαθήματος. ζ) Εργάστηκαν σε κλίμα ανθρωπισμού και 
αλληλεγγύης που καλλιεργεί η τέχνη, αποβάλλοντας διακρίσεις με βάση την επίδοση στα δύο απαιτητικά 
μαθήματα.   
Η διδακτική αυτή δράση προώθησε εν κατακλείδι την προσωπική ανάπτυξη των  εφήβων και υπηρέτησε την 
προσπάθεια μετασχηματισμού τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και την προσαρμογή τους σε έναν κόσμο 
που καθημερινά αλλάζει με ταχύτατους μάλιστα ρυθμούς, ώστε να αδυνατούν κάποτε να κατανοήσουν κάποιες 
από τις εκφάνσεις του. 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 
1. Η ανταπόκριση των μαθητών. 
2. Η ποιότητα του παραγόμενου υλικού.  
3. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των επιστημών που εμπλέκονται ως αφετηρία της έμπνευσης για 

παραγωγή λογοτεχνικού έργου.  
4. Το τελικό παραγόμενο προϊόν.  

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 
Ως τελικό προϊόν έχει οριστεί η έκδοση μιας επιτομής του παραγόμενου υλικού. 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

– 
 



 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 51. Διαθεματική συνδιδασκαλία Φιλοσοφίας – Μαθηματικών. Τέλεια και 

Ατελής Επαγωγή   

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΧΑΣΑΠΗΣ    ΚΑΛΥΨΩ Ν. ΛΑΖΟΥ – ΜΠΑΛΤΑ  

(ΠΕ03)                                               (ΠΕ02)  

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

 

Β’ Λυκείου  

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
ΝΑΙ 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

10 ώρες   
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ώρα 

27 54  

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 
Η διαθεματική συνδιδασκαλία Μαθηματικών και Φιλοσοφίας Β΄ Γενικού Λυκείου, η οποία μελετά την τέλεια και 

ατελή επαγωγή ως μέθοδο κατάκτησης της αλήθειας. Η προσπέλαση των μελετώμενων εννοιών πραγματοποιείται 

κειμενοκεντρικά, με αναφορές στον Αριστοτέλη, σε λογικά και παραλογικά επιχειρήματα, σε παραδείγματα από 

την καθημερινή ζωή, σε γελοιογραφίες. Αξιοποιείται δε η επαγωγική στατιστική (inferential statistics) και η 

μαθηματική επαγωγή.  

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 



 
Να κατανοήσουν οι μαθητές την τέλεια και ατελή επαγωγή σε τρία επίπεδα: α) ως διαδικασία παραγωγής 

συμπερασμάτων μέσω της λογικής. β) ως τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω της επαγωγικής στατιστικής 

(ποσοτική θεώρηση), β) ως μέθοδο παραγωγής έγκυρων συμπερασμάτων μέσα σε ένα αξιωματικά θεμελιωμένο 

σύστημα (τέλεια (μαθηματική) επαγωγή). Επιπλέον, οι μαθητές, μέσα από τη συζήτηση, θα διαμορφώσουν άποψη 

για τη χρησιμότητα και των δύο θεωρήσεων αλλά και τη δυνατότητα λήψης απόφασης για το βαθμό εγκυρότητας 

που απαιτείται σε μία λογική συμπερασματολογία. 

 
  

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση, προσέλκυσαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις της επαγωγής στα 

Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία που αποδεικνύουν ότι η αναζήτηση της αλήθειας προϋποθέτει ολιστική και 

διεπιστημονική μελέτη των εννοιών.   

Τη συνδιδασκαλία παρακολούθησαν: α) Φοιτητές του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και β) 

δύο ομάδες Κινέζων καθηγητών από τα Γραφεία Εκπαίδευσης Hangzhou Xiacheng & District Hangzhou 

Educational Bureau, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τις ανθρωπιστικές σπουδές στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα σχολεία της Καλαμάτας και της Αθήνας 

τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019. Η ανταπόκριση όλων ήταν θερμή, όπως προκύπτει από τα φύλλα 

αξιολόγησης των φοιτητών και τα προφορικά επιδοκιμαστικά σχόλια των Κινέζων συναδέλφων.  

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

1. Τα επιδοκιμαστικά σχόλια των  φοιτητών και των Κινέζων καθηγητών.  
2. Το επαναλαμβανόμενο αίτημα των μαθητών για επανάληψη αναλόγων δράσεων.  
3. Η συνδιδασκαλία ως σχολική καινοτομία 
4. Η θετική ανταπόκριση της επόπτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ στη διδασκαλία 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

Το σχέδιο δράσης της συνδιδασκαλίας.  

 

Άλλα Στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 

– 

Μαθητές του τμήματος Β3 μετά την ολοκλήρωση της συνδιδασκαλίας, προσέφεραν στους Κινέζους καθηγητές 

μπουφέ με ελληνικά παραδοσιακά φαγητά και γλυκά, μαγειρεμένα από τις μητέρες τους, έπαιξαν στο πιάνο και 

τραγούδησαν έντεχνα ελληνικά τραγούδια, δημιουργώντας μια αυτοσχέδια και επιτυχημένη εκδήλωση της 

ελληνικής φιλοξενίας.  

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 



 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 52. 2ο Μαθηματικό Συμπόσιο 2020 (Οργανωτική Επιτροπή) 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,    ΠΕΚΕΣ Αττικής , 

Συντονιστές Εκπαιεδυτικού έργου Μαθηματικών και Δασκάλων Αττικής, Δήμος 

Πειραιά 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι μαθητές  της Αττικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Όλοι οι Μαθημαιτκοί  και Δάσκαλοι  της Αττικής 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
Οι μαθητές θα βάλουν τους επισκέπτες να δράσουν Μαθηματικά 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 
2Χ3Χ6= 

36 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

350 650 Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 
 

Κύριος Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός η προβολή στο ευρύ κοινό των Μαθηματικών της καθημερινότητας, των 

Μαθηματικών ως πόλου διασκέδασης και επίλυσης προβλημάτων και αφετέρου η διάχυση στη μαθηματική 

εκπαιδευτική κοινότητα εναλλακτικών και καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας των Μαθηματικών. 
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συμμετοχή και ενεργοποίηση ολόκληρης της Μαθηματικής κοινότητας με συνεχή 

τρόπο! 
Κάθε δραστηριότητα, θα δημιουργηθεί από μαθητή ή ομάδα μαθητών με την καθοδήγηση του καθηγητή τους. Θα είναι 

διαδραστική, με την έννοια ότι δεν θα κάνουν οι μαθητές παρουσίαση, αλλά οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν τη 

δραστηριότητα, να σκεφτούν για αυτήν, να παίξουν όπου γίνεται και να λύσουν το πρόβλημα που «κρύβεται» πίσω 

από αυτήν. 

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έχει ξεκινήσει επίσημα, με την έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης που 

συμμετέχει στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή από τον Σεπτέμβριο 2019, με συχνές συγκεντρώσεις στα 

ΠΕΚΕΣ της Αττικής.  

Η επιτροπή έχει στόχο να συγκεντρώσει τις συμμετοχές και να οργανώση όλη την ημέρα διεξαγωγής που θα είναι στις 

14/03/2020 στα Ράλλεια Σχολεία Πειραιά. 

 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 



 

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν από το σχολείο μας θα δουλέψουν πάνω στους στόχους του Συμποσίου:  

α) Θα δημιουργήσουν δραστηριότητες Μαθηματικής ετοιμότητας. 

β) Θα εμπλέξουν τους επισκέπτες σε αυτές τις δραστηριότητες. 

γ) Θα μάθουν να εξηγούν πώς μπορούν τα μαθηματικά να φανούν χρήσιμα στην εύρεση λύσεων στα 

προβλήματα δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν και θα φέτος θα είναι Μαθηματικά Παιχνίδια. 

δ) Θα μάθουν να συναναστρέφονται με άλλους μαθητές και κόσμο και να συνδιαλέγονται μαζί τους για 

Μαθηματικά. 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Για τους μαθητές η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

Για τους καθηγητές η κινητοποίησή τους, ώστε να βάλουν νέες δραστηριότητες στη διδασκαλία τους. 

Για την κοινωνία η συμμετοχή της σε δραστηριότητες που δημιουργούνται στο σημερινό σχολείο και η ανάπτυξη 

της ιδέας των παιχνιδιών και της σκέψης, της επίλυσης προβλήματος μέσα από τα Μαθηματικά. 

       

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο συμπόσιο. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Οπτικοακουστικό υλικό.   Πρόγραμμα εκδήλωσης. Βεβαίωση συμμετοχής των μαθητών από την 

Περιφερειακή διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε   φύλλα 

εργασίας που να τις περιγράφουν. 

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

  

 Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 53. 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής 2020 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Λυκείου 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

3 3Χ4Χ3=36 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

18 18 01/01/2020 -  30/03/2020 

1. Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 
 

Πρόκειται για διαγωνισμό στατιστικής με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, που διοργανώνει η Ελληνικη 

Στατιστική Αρχή για 3η χρονιά.  

 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 



 

Οι γενικοί στόχοι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική που διοργανώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι οι 

ακόλουκοι: 

• Να κινήσει την περιέργεια και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Στατιστική. 

• Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία της Στατιστικής, προωθώντας 

την εφαρμογή στην πράξη των στατιστικών γνώσεων των μαθητών, με τη χρήση στατιστικών στοιχείων. 

* Να αναδείξει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τον ρόλο της Στατιστικής στους διάφορους τομείς της 

κοινωνίας, καθιστώντας τη γνωστή ως μία πανεπιστημιακή σπουδή. 

* Να προωθήσει την ομαδικη εργασία και συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων. 

 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν πραγματικά δεδομένα από επίσημες στατιστικές, καθώς και τα εργαλεία της 

ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT. Επιπλέον, σε γνωστικό επίπεδο επιδιώκεται, μέσω των μαθημάτων προετοιμασίας να 

μάθουν βασικές έννοιες περιγραφικής στατιστικής και να κατανοούν δεδομένα που τους παρουσιάζονται. Επιπλέον, 

θα κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο επαγωγικός τρόπος σκέψης μέσω της Επαγωγικής Στατιστικής, στην οποία δε θα 

επεκταθούμε σε βάθος όμως. Ακόμα θα μάθουν να λειτουργούν ως ομάδα, καθώς ο διαγωνισμός είναι ομαδικός και 

απαιτεί τη συνεργασία μαθητών.        

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές σχετικά με την εμπειρία συμμετοχής τους σε όλη τη διαδικασία του 

διαγωνισμού και της προετοιμασίας. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Υλικό προετοιμασίας. Εργασίες μαθητών που θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

Πρώτο στάδιο εξέτασης: 

 

Τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων, 

Τεστ για τη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων, 

Τεστ για την ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων. 

  

Δεύτερο στάδιο εξέτασης: 

 



Τεστ σχετικά με τα αποτελέσματα στατιστικών ερευνών. 

Οι νικήτριες ομάδες πανελλαδικά θα συμμετέχουν στην Ευρωπαΐκό Διαγωνισμό Στατιστικής.  

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 

 

  

 Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης. 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 54. Δημιουργία σελίδας συγκέντρωσης διδακτικού υλικού αξιοποιήσιμου από 

όλους τους συναδέλφους του κλάδου 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι Μαθητές του σχολείου 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Όλοι οι Μαθηματικοί 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

   

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020


Η σελίδα δημιουργήθηκε το 2017 ως αποθετήριο υλικού του διδάσκοντα και στη συνέχεια εντάσσονται σε αυτό και 

εκπαιδευτικά υλικά άλλων συναδέλφων. 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Η συγκέντρωση διδακτικού υλικού νέου και παλαιότερου του διδάσκοντα ή/και άλλων συναδέλφων προς 

εύκολη εύρεση και αξιοποίηση από όλους τους συναδέλφους 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές και οι συνάδελφοι μπορούν να εντοπίσουν εύκολα ελεγμένο υλικό για τα μαθήματα Μαθηματικών που 

τους ενδιαφέρουν.  

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η επισκεψιμότητα της σελίδας. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

 

https://ylikodidaskalias.wordpress.com/ 

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

  Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης. 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 55. Διαθεματική δραστηριότητα και συνεργασία στην έρευνα στη Χημεία με 

χρήση Μαθηματικών εργαλείων 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης, Χριστόδουλος Μακεδόνας 

https://ylikodidaskalias.wordpress.com/


Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι μαθητές  της Αττικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Μαθηματικοί και Χημικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 10 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

2   

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Οι μαθητές μέσα θα διερευνήσουν τη σιγμοειδή καμπύλη (λογιστική συνάρτηση) μέσα σε προβλήματα και πειράματα 

Χημείας και άλλων φυσικών επιστημών. 

 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Διασύνδεση Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών. 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Καλύτερη κατανόηση και αύξηση του ενδιαφέροντος για τα επιστημονικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η συμμετοχή των μαθητών. Το υλικό που θα προκύψει ως παραδοτέο. 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Έκθεση των μαθητών  που ενδεχομένως θα γίνει και  εργασία προς δημοσίευση. 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

  

 Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης.  



    

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 56. Σελίδα ενημέρωσης για την εκπαιδευτική νομοθεσία 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι καθηγητές και Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Όλοι.  

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
Ναι. 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

   

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Η άμεση ενημερώση της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου για τις αλλαγές στην εκπαιδευτική νομοθεσία. Για 

αυτόν τον λόγο οι νέες διατάξεις κωδικοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα από το 2016. 

 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 



Εύκολη αναζήτηση και εύρεση από συναδέλφους, μαθητές και γονείς της νομοθεσίας που διέπει την 

εκπαίδευση. 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Ενημέρωση για την εκπαιδευτική νομοθεσία       

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η επισκεψιμότητα της σελίδας. Το πλήθος των αναρτήσεων. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Η σελίδα βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση με τις εξελίξεις :  

https://edulawgr.wordpress.com/ 

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

  

 Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης. 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 57. Σημειώσεις ομίλου Αριστείας στα Μαθηματικά 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

https://edulawgr.wordpress.com/


Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι μαθητές Λυκείου 

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
Όλοι οι Μαθηματικοί που διδάσκουν σε λύκειο 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 80 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

   

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Δημιουργία και εξέλιξη σημειώσεων Μαθηματικών Ομίλων. 

 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Υλικό που θα είναι χρήσιμο για την περαιτέρω διείσδυση των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους σε 

ενδιαφέρομενους μαθητές από ενδιαφερόμενους συναδέλφους. 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

  

Δακτυλογραφημένο υλικό.  Ιούλιος 2020.  

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

 Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης. 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 58. Προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς Μαθηματικών. Ανάπτυξη 

σχετικής πλατφόρμας wiki. 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι μαθητές   

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 20 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

30  Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  και καθημερινά. 

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Η επαφή των μαθητών με προβλήματα Μαθηματικών, κατάλληλα επιλεγμένων, έχει αποδεδειγμένη συμβολή στην 

ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, όταν αυτή υλοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο. Η επιλογή του 

υλικού, η παρουσίασή του στην τάξη από τους μαθητές και η επίλυση με διαλεκτικές και συνεργατικές μεθόδους ωθεί 

στην ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων από του μαθητές. 

 



Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

 

Η επαφή των μαθητών με προβλήματα Μαθηματικών διαγωνισμών και οι εκπαιδευτικές που απορρέουν, 

μέσω συνεργατικής επίλυσης αυτών στην τάξη ή και ασύγχρονα μέσω πλατφόρμας wiki. 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Ανάπτυξη Μαθηματικής ωριμότητας και ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.       

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η συμμετοχή των μαθητών. Το υλικό που θα προκύψει ως παραδοτέο. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

https://mathwiki.allmath.gr/ 

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

  

 Ν. Σμύρνη, 

   

Σ.Χασάπης. 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 59. Ανακύκλωση Χαρτιού και βιβλίων  

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα Σωτήριος Δ. Χασάπης 

https://mathwiki.allmath.gr/


Εκπαιδευτικών 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι μαθητές   

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

 5 
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

   

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

Οι μαθητές προτρέπονται να φέρουν στο σχολείο βιβλία που δε χρησιμοποιούν πλέον, ώστε να ανακυκλωθούν. 

Υπάρχει ένα καρότσι με το σήμα της ανακύκλωσης στην είσοδο του σχολείου και εκεί συγκεντρώνεται το υλικό. 

Το πρόγραμμα συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. 

 

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης. Ανταποδοτικοί πόροι για το σχολείο 

 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

       

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η συμμετοχή των μαθητών. Το υλικό που θα προκύψει ως παραδοτέο. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Βιβλία προς ανακύκλωση – Ανταποδοτικό Υλικό. Τέλος Σχολικής Χρονιάς. 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 



 Ν. Σμύρνη, 

Σ.Χασάπης. 

 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 60. Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής τάξης (πλατφόρμας 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) μαθημάτων Μαθηματικών 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 

Σωτήριος Δ. Χασάπης 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
 

Μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται 

      

Όλοι οι μαθητές   

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
 

Απαιτούμενες ώρες 

ανά εβδομάδα / 

Συνολικός αριθμός 

ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

1  
Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

 81  

Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης/ Χρονοδιάγραμμα 

 

Η πλατφόρμα φιλοξενείται στους servers της προσωπικής σελίδας υποστήριξης του διδάσκοντα 

www.allmath.gr και μερικώς στο σχολικό δίκτυο.  

Στην πλατφόρμα εγγράφονται οι μαθητές της τάξης. 

Παρέχεται forum (οι μαθητές και ο καθηγητής μπορούν να διαδράσουν σχετικά με ερωτήματα 

που έχουν). 

Δημιοργούνται γραμμές μάθησης που μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές. 

Αναρτώνται φωτογραφίες από τους πίνακες των καθημερινών μαθημάτων. 
 

Οι μαθητές αυτοαξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίων και εργασιών που αναρτώνται στην ηλεκτρονικη τάξη.  

Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 

http://www.allmath.gr/


 

Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

 

Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν εύκολα στο υλικό του μαθήματος και να βοηθηθούν σε περιπτώσεις απουσιας 

ή επανάληψης. Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθήσουν παλαιότερα μαθήματα.       

 

Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Η συμμετοχή των μαθητών. Το υλικό που θα προκύψει ως παραδοτέο. 

 

Παραδοτέα/ Ημερομηνία παράδοσης 

    

Υλικό Σελίδας 

 

Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

 

http://allmath.gr/ 

http://eclass.sch.gr/courses/EL526159/ 

 Ν. Σμύρνη, 

.    

Σ.Χασάπης.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allmath.gr/
http://eclass.sch.gr/courses/EL526159/


ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Πρόταση Δράσης για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 

 

Τίτλος Δράσης 61.  ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Ονοματεπώνυμα και 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτικών 
ΧΑΡΙΣΣΗ ΑΝΝΑ  (ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) 

Συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα - Φορείς 
_ 

Μαθητές στους οποίους 

απευθύνεται 

      

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    

Εκπαιδευτικοί στους 

οποίους απευθύνεται. 
– 

Ανοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. 
– 

Απαιτούμενες ώρες ανά 

εβδομάδα / Συνολικός 

αριθμός ωρών 

Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων / μαθητών / 

εκπαιδευτικών  

Προτεινόμενη ημέρα και ώρα λειτουργίας  

2 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΑΘΗΤΙΚ

ΩΝ 

ΑΡΘΡΩΝ 

Ελάχιστος Μέγιστος Ημέρα Ωρα 

8 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
 

 Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης 

 

Έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας από μαθητές του σχολείου βασισμένη σε θέματα ποικίλης ύλης. 

Προσκαλούνται όλοι ,ανεξαιρέτως οι μαθητές να προβληματιστούν σε θέματα που απασχολούν το σχολείο , τη 

μαθητική κοινότητα, τα κοινά τους ενδιαφέροντα και να συγγράψουν ελεύθερα τις ιδέες τους πάνω σ αυτά.    

Υπάρχει αρχισυντάκτης και συντάκτες που σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό μεριμνούν για το  πώς 

θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών αλλά και τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών στην έκδοση 

της εφημερίδας. 

 Περιγραφή Επιδιωκόμενων Στόχων 



Παράγοντας τη δική τους εφημερίδα τοίχου οι μαθητές θ αποκτήσουν κάποια επίγνωση σχετικά με την 

παραγωγή εφημερίδων και θα μάθουν για την πραγματικότητα των μέσων επικοινωνίας ¨από μέσα¨. Θα δουν το 

είδος των μέσων ενημέρωσης με κριτικό πνεύμα και επίσης  θα αξιολογήσουν τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 

από μια νέα προοπτική αναπτύσσοντας γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.  

3. Αντίκτυπος δράσης στους μαθητές/τριες, ή/και εκπαιδευτικούς ή/και κοινωνία 

Οι μαθητές βρίσκουν και αναλύουν εφημερίδες και περιοδικά ,αποφασίζουν για τη δομή της εφημερίδας, 

εντοπίζουν τα θέματα που έχουν σημασία για το σχολείο τους αλλά και για τους ίδιους και συγγράφουν άρθρα 

ύστερα από λήψη κοινών αποφάσεων και συζήτηση σε ολομέλεια. 

Η εφημερίδα μπορεί να υπάρχει στη σχολική ζωή μέχρι να πεισθούν και άλλοι εκπαιδευτικοί ότι αξίζει να 

συμμετέχουν και αυτοί. 

 

4. Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης δράσης 

 

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής έκδοσης φύλλων της εφημερίδας . 

5. Παραδοτέα / Ημερομηνία παράδοσης 

 

    Έκδοση ηλεκτρονικών φύλλων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

6. Άλλα Στοιχεία (εφ΄όσον υπάρχουν) 

    

                                                                                           

Ν. Σμύρνη, 

Χαρίσση Άννα 

 

 

 



 


