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ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

Εμιξοειμή 
πεοιξςή βόοεια 
ηηπ Θεμεζξύ, πξρ 
απέςει πεοίπξρ 
20 km από ηξ 
κέμηοξ ηηπ πόληπ 

ΘΓΕ

ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

 Ιπξοεί μα διαςτοιζηεί ζε 2 
πηέοργεπ:
 Ε παλιά απξηελείηαι από 3 

αίθξρζεπ διδαζκαλίαπ και 
ηξ γοαθείξ ηξρ διδακηικξύ 
και γοαμμαηειακξύ 
ποξζτπικξύ

 Ε μέα πηέοργα απξηελείηαι 
από λρόμεμεπ αίθξρζεπ πξρ 
ςοηζιμξπξιξύμηαι τπ 
γοαθείξ διερθρμηή, αίθξρζα 
διδαζκαλίαπ,  εογαζηήοιξ 
Ε/Ρ και εζηιαηόοιξ

Ηηενηαθή οπμδμμή

ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

Παιηά Πηένογα Κέα Πηένογα 

ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

Αίζμοζεξ Δηδαζθαιίαξ

ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

 Οηξ ζςξλείξ μαπ 
θξιηξύμ 36 μαθηηέπ
 31 από ηημ κξιμόηηηα 

Απαιζιάπ

 3 από ηημ κξιμόηηηα 
Άλαζζαπ

 2 από ηημ κξιμόηηηα 
Ηξοθήπ

 Γίμαι καηαμεμημέμξι ζε 
3 ζρμπλέγμαηα

Οη μαζεηέξ μαξ
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ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

 Ιόμιμξ ποξζτπικό:
 1 βξηθόπ διερθρμηήπ
 7 δάζκαλξι

 Γπιζκέπηεπ :
 1 δαζκάλα 1/5 
 1 δαζκάλα ειδικήπ 

εκπαίδερζηπ

 Αγξοά Ρπηοεζιώμ:
 Ηαοάηε 
 Μλρμπιακή Γρμμαζηική
 Ιπαλέηξ

Σμ Δηδαθηηθό Πνμζωπηθό

ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ

Οηθμιμγηθό  πνόγναμμα: «Θάιαζζα»

ΓΚΠΜΝΖΟΙΜΟ ΝΞΜΒΘΕΙΑΠΜΟ

Αδρμαμίεπ καηά ηημ παοαγτγή 
ποξθξοικξύ και γοαπηξύ λόγξρ
 οήζη απλώμ ποξηάζετμ, αζύμδεητμ 

μεηανύ ηξρπ (ποξθξοικά και γοαπηά)

 Νεοιξοιζμέμηπ έκηαζηπ κείμεμα

 Έλλειση ποτηξηρπίαπ

 Φητςό λενιλόγιξ

Αδιαθξοία για μελέηη λξγξηεςμικώμ 
βιβλίτμ

ΟΓΔΖΜ ΔΞΑΟΕΟ

Ορμηξμιζηική ξμάδα:
 Έλεμα Βαζιλειάδη
 Οάββαπ Νοτηξπαπάπ
 Θερηέοηπ Δημηηοίξρ
 Νέοζια Δάθμξρ
 Γύη Αγαθξκλέξρπ – Ούμδεζμξπ Γξμέτμ
 Δτή Ναμηελή – Οςξλική Γθξοεία 

Οηόςξι ποξγοάμμαηξπ:
 Βεληίτζη ηηπ γλτζζικήπ έκθοαζηπ
 Αμάπηρνη ηηπ θιλαμαγμτζίαπ

ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΖΔΜΙΓΚΓΟ

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ

 Ορμμεηξςή λειηξρογξύ ηξρ Ν.Ζ. και ηξρ Ρ.Ν.Ν. ζε 
ξμάδεπ εογαζίαπ ηξρ διδακηικξύ ποξζτπικξύ

 Γμημέοτζη γξμιώμ για ηξ παοεμβαηικό ποόγοαμμα
 Δημιξρογία δαμειζηικήπ βιβλιξθήκηπ για γξμείπ
 Γμπλξρηιζμόπ ζςξλικήπ βιβλιξθήκηπ μαθηηώμ και 

δαζκάλτμ
 Γθαομξγή ελεύθεοηπ εθελξμηικήπ αμάγμτζηπ ζηιπ 

ηάνειπ Γ΄ και Οη΄
 Δημιξρογία ςώοτμ ελεύθεοηπ αμάγμτζηπ
 Νοξκήορνη διαγτμιζμώμ (ζργγοαθή παοαμρθιξύ, 

αμάγμτζηπ βιβλίτμ)
 Δημιξρογική αμηιπαοάθεζη (debate)
 οήζη ηεςμξλξγίαπ ζηη ζργγοαθή παοαμρθιώμ

ΔΞΑΟΓΖΟ

Βηβιημζήθε εζειμκηηθήξ ακάγκωζεξ



31/5/2010

3

ΔΞΑΟΓΖΟ

Δεθάιεπημ εζειμκηηθήξ 
ακάγκωζεξ (Γ΄ - η΄)

Σαθηή ώνα βηβιημζήθεξ ζημ 
πνόγναμμα (Α΄ - Δ΄)

ΔΞΑΟΓΖΟ

Δηαγωκηζμόξ ζογγναθήξ 
παναμοζημύ (Γ΄ - η΄)

Δηαγωκηζμόξ ζογγναθήξ 
παναμοζημύ (Γ΄ - η΄)

ΔΞΑΟΓΖΟ

Ομαδηθή ζογγναθή παναμοζημύ Α΄

ΔΞΑΟΓΖΟ

Ομαδηθή ζογγναθή παναμοζημύ Β΄

ΔΞΑΟΓΖΟ

Ομαδηθή ζογγναθή 
παναμοζημύ (Γ΄- Δ΄)

Ομαδηθή ζογγναθή 
παναμοζημύ (Γ΄- Δ΄)

ΔΞΑΟΓΖΟ

Δναμαημπμίεζε 
παναμοζηώκ

Θεαηνηθό παηπκίδη μέζα 
από ηεκ Αγωγή Δωήξ
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ΔΞΑΟΓΖΟ

Δεμημονγηθή ακηηπανάζεζε

ΔΞΑΟΓΖΟ

Πανμοζίαζε μμαδηθήξ ενγαζίαξ 
ζημ μάζεμα ηωκ Θνεζθεοηηθώκ

Τπόδοζε νόιμο ζημ μάζεμα ηεξ 
Ζζημνίαξ

ΔΞΑΟΓΖΟ

Πανμοζηάδω ημκ εαοηό μμο 
θαη ηα ηαιέκηα μμο

Δεμημονγία ηνίπηοπμο ζημ 
μάζεμα Αγωγή Δωήξ

ΔΞΑΟΓΖΟ

 Θεμα: Ηξιμτμικόπ 
Απξκλειζμόπ

 Οηόςξπ: Κα 
καηαμξήζξρμ ηημ 
έμμξια ηξρ κξιμτμικξύ 
απξκλειζμξύ και μα 
εραιζθηηξπξιηθξύμ ζηξ 
θέμα αρηό

Αλημπμίεζε ΣΠΓ Ένεοκα

ΔΞΑΟΓΖΟ

Ναοά ηημ εμημέοτζη πξρ έηρςαμ ξι γξμείπ και 
ηη ζρμεογαζία πξρ είςαμε με ηημ κξιμόηηηα ζηη 
δημιξρογία δαμειζηικήπ βιβλιξθήκηπ, η 
αμηαπόκοιζη ήηαμ πεμιςοή. Έηζι, δάζκαλξι και 
μαθηηέπ ζε μια  ποξζπάθεια μα 
εραιζθηηξπξιήζξρμε ηξρπ γξμείπ, απξθαζίζαμε 
μα ηξρπ ποξζκαλέζξρμε μα απξλαύζξρμ μια 
«ώοα λξγξηεςμίαπ». Ηάθε μαθηηήπ εηξίμαζε 
ειδική ποόζκληζη για ηξ ζκξπό αρηό.

Δακεηζηηθή βηβιημζήθε πνμξ γμκείξ 

ΔΞΑΟΓΖΟ

 Γμπλξρηιζμόπ 
βιβλιξθήκηπ δαζκάλξρ

 Ναοξρζίαζη ητμ 
βιβλίτμ:

 Γοαμμαηική ηηπ 
Φαμηαζίαπ

 Ιαθαίμτ μα Γοάθτ 
Ηείμεμα

 Γιζηγήζειπ ζηη 
ζρμεδοία ποξζτπικξύ
 Ναοξρζίαζη μαθήμαηξπ 

Γλλημικώμ

 Ανιξλόγηζη γοαπηήπ 
έκθοαζηπ

 Δημιξρογία εμηύπξρ 
ανιξλόγηζηπ

Γπημόνθωζε πνμζωπηθμύ

../../../Local Settings/Temp/κοινωνικόσ.pptx
../../../Local Settings/Temp/κοινωνικόσ.pptx
../../../Local Settings/Temp/πρόσκληση.docx
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ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ

Ηαθημεοιμή παοαηήοηζη

Ανιξλόγηζη γοαπηξύ λόγξρ(έμηρπξ 
ανιξλόγηζηπ)

Ορμέμηερνη (μαθηηέπ, εκπαιδερηικξί)

Γοτηημαηξλόγιξ (εκπαιδερηικξί)
 Αοςική ανιξλόγηζη

 Διαμξοθτηική ανιξλόγηζη

 Πελική ανιξλόγηζη

ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑ

ΔΖΑΙΜΞΦΩΠΖΗΕΟ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ

Πανμοζηάζηεθε βειηίωζε:

 Οηη ζύμθεζη ξλξκληοτμέμτμ ποξηάζετμ

 Οηημ επιςειοημαηξλξγία

 Οηξ λενιλόγιξ

 Οηη ςοήζη επιθέητμ και ζρμδέζμτμ

 Οηη ζύμηανη

 Οηη ζρμθτμία ητμ όοτμ ηηπ ποόηαζηπ

 Πξ εμδιαθέοξμ για μελέηη λξγξηεςμικώμ βιβλίτμ 
και παοαγτγή γοαπηξύ λόγξρ (παοαμύθια -
πξιήμαηα), αρνήθηκε

../../../Local Settings/Temp/Κριτήρια αξιολόγησης.doc
../../../Local Settings/Temp/Κριτήρια αξιολόγησης.doc

