
 
 

 

ΦIΛEKΠAIΔEYTIKH ETAIPEIA 
  APΣAKEIΟ ΓΥΛΜΑΣΘΟ-ΚΥΙΔΘΟ 

                                                                 ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
 

Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ και η φητιακή ςευμξλξγία: 
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί 

Μαθηςική Ημεοίδα || Παοαρκεσή 10 Μαΐξσ 2019 

Αμτιθέαςοξ Κέμςοξσ Διάδξρηπ Επιρςημώμ & Μξσρείξσ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ 

[09:00 - 10:15]  [10:30 - 12:00] 

Αγαπημέμξ μξσ Facebook… 
Τξ ημεοξλόγιξ εμόπ δικςσχμέμξσ ετήβξσ 

Φίλξι ή ευθοξί; 

Τξ Διαδίκςσξ ςχμ Ποαγμάςχμ (Internet of Things): 

Αμαζήςηρη ςηπ εσκξλίαπ ή  «εσςσυία» πξσ 
εγκλχβίζεςαι και αρτσκςιά; 

Η εμρχμάςχρη ςχμ κιμηςώμ ςηλετώμχμ ρςημ 
εκπαιδεσςική διαδικαρία. Λόγξπ και Αμςίλξγξπ 

Η δημξκοαςία ςηπ ςευμξλξγίαπ: Μπξοεί μα σπάονει 
φητιακή Εκκληρία ςξσ Δήμξσ ή ποόκειςαι για έμα 

ξσςξπικό κι επικίμδσμξ μξμςέλξ 

Τξ Επέμβαρη ρε φητιακά αουεία 
Πμεσμαςικά δικαιώμαςα 

Πξιξπ θεόπ και πξιξπ άμθοχπξπ; 
Αμαζηςώμςαπ πσνίδα ρςξμ «θασμαρςό μέξ κόρμξ»  

ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ 

Η ρσμβξλή ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ ρςημ σγεία 

Untitled pixel: Μια διαδοξμή ρςημ φητιακή ςέυμη 

[12.15-13.15] 

«Τα Ασςόμαςα» ςξσ Ήοχμα: Ποξρεγγίζξμςαπ διαγλχρρικά ςημ Αουαία Ελλημική Τευμξλξγία [Ταιμία μικοξϋ μήκξσπ]   

«Ἑκώμ ἄκχμ» / Θέλξμςαπ και μη. [Ταιμία μικοξϋ μήκξσπ με έμπμεσρη ςξ ηυξςξπίξ] 

Βοε πώπ αλλάζξσμ ξι καιοξί! [Ηεαςοικϊ δοόμεμξ] 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ 

Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 



Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ και η φητιακή ςευμξλξγία: 
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί 

Μαθηςική Ημεοίδα || Παοαρκεσή 10 Μαΐξσ 2019 
Αμτιθέαςοξ Κέμςοξσ Διάδξρηπ Επιρςημώμ & Μξσρείξσ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ 

 
Χαιοεςιρμόπ: Αλέναμδοξπ Ιϊπςρηπ, Πεοιτεοειακϊπ Διεσθσμςήπ Δκπαίδεσρηπ Ιεμςοικήπ 
Λακεδξμίαπ 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [9.00-10.15] / Ποξεδοείξ: Αθαμάριξπ Ιξμςξμικξλάξσ, Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ 
ςξσ Ιέμςοξσ Διάδξρηπ Δπιρςημόμ & Λξσρείξσ Τευμξλξγίαπ ΜΟΖΣΘΣ 

09:00 - 09:15 / 2o ΓΔΜΘΙΟ ΚΥΙΔΘΟ ΠΥΚΑΘΑΣ 
Αγαπημέμξ μξσ Facebook... Τξ ημεοξλόγιξ εμόπ δικςσχμέμξσ ετήβξσ 

Παμςελήπ-Κεχμίδαπ Αλεναμδοίδηπ, Παμαγιόςα Χαοαλαμπίδξσ, Βαριλική Μηριόςη.  
[σπεϋθσμη καθηγήςοια: Δσαγγελία Βαομπξμπίςη] 

Παοξσρίαρη ςχμ επιδοάρεχμ πξσ αρκξϋμ ςα κξιμχμικά δίκςσα ρςξμ ρϋγυοξμξ έτηβξ μέρα απϊ έμα ημεοξλϊγιξ. 
Ζ αμάγμχρη ρσμξδεϋεςαι απϊ παμςξμίμα–αμαπαοάρςαρη ρσμπεοιτξοόμ, αμςιδοάρεχμ, ρσμαιρθημάςχμ. 

09:15 - 09:30 / ΑΡΣΑΙΔΘΟ ΚΥΙΔΘΟ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Τξ Διαδίκςσξ ςχμ Ποαγμάςχμ (Internet of Things):  

Αμαζήςηρη ςηπ εσκξλίαπ ή  «εσςσυία» πξσ εγκλχβίζεςαι και αρτσκςιά; 
Γεχογία Ακοιςξπξϋλξσ, Διοήμη Ζλιάδξσ, Ατοξδίςη Ιαριμάςη, Γαοσταλλιά Ιξκςρίδξσ, Παμαγιόςα Λπαμπαλή, 
Γεχογία Λπαοκαμπά, Πξλσνέμη Μςίμξσ, Δλέμη Όφιμξσ, Μετέλη Σκλαβξϋμξσ.  

[Υπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Βίκςχο Βαβαοξϋςρξπ, Αλένιξπ Ιξκκάλξσ, Βαρίλειξπ Λσλχμάπ] 
Τξ Διαδίκςσξ έυει ειρυχοήρει ρςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ ρε ςέςξιξ βαθμϊ, πξσ δεμ θα μπξοξϋραμε πια μα 
ταμςαρςξϋμε ςη ζχή μαπ δίυχπ ασςϊ. Δταομξγέπ και ςευμξλξγίεπ ρσμδέξσμ μέρχ αιρθηςήοχμ καθημεοιμά 
αμςικείμεμα με έμα δίκςσξ σπξλξγιρςόμ, όρςε ασςά ςα αμςικείμεμα μα λειςξσογξϋμ ασςϊμξμα, μα μαπ δίμξσμ 
πληοξτξοίεπ ή ακϊμα και μα τοξμςίζξσμ για ςημ αρταλή μεςακίμηρή μαπ και ςημ σγεία μαπ. Τα παοαπάμχ είμαι 
μϊμξ έμα μέοξπ απϊ ςξ Διαδίκςσξ ςχμ ποαγμάςχμ, πξσ ήοθε για μα διεσκξλϋμει ςη ζχή μαπ και μα απλξπξιήρει 
διαδικαρίεπ πξσ έχπ ςόοα μαπ κϊρςιζαμ ρε υοϊμξ και εμέογεια. Παοάλληλα, ϊμχπ, διαςσπόμξμςαι τϊβξι για ςη 
μηυαμξπξίηρη ςηπ ζχήπ μαπ, ςημ αρτάλεια ςχμ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ και ςημ αμςιμεςόπιρή μαπ απϊ ςιπ 
μηυαμέπ χπ «φητιακόμ ϊμςχμ» ρε έμα φητιξπξιημέμξ πεοιβάλλξμ. Τελικά, είμαρςε δημιξσογξί ή ϊμηοξι ςηπ 
«εσςσυίαπ» μαπ;    

09:30 - 09:45 / 2o ΓΔΜΘΙΟ ΚΥΙΔΘΟ ΠΥΚΑΘΑΣ 
Η δημξκοαςία ςηπ ςευμξλξγίαπ: Μπξοεί μα σπάονει φητιακή Εκκληρία ςξσ Δήμξσ 

ή ποόκειςαι για έμα ξσςξπικό κι επικίμδσμξ μξμςέλξ; 
Λσοςό Γκαμάςρα, Σξτία Τρϊγκα.                                                 [σπεϋθσμη καθηγήςοια: Δσαγγελία Βαομπξμπίςη] 

Ζ δημξκοαςία ςηπ ςευμξλξγίαπ: Λπξοεί μα σπάονει φητιακή Δκκληρία ςξσ Δήμξσ ή ποϊκειςαι για έμα ξσςξπικϊ κι 
επικίμδσμξ μξμςέλξ; Ζ σπεοάρπιρη και ξ αμςίλξγξπ για ςημ ηλεκςοξμική δημξκοαςία και ςιπ εταομξγέπ ςηπ ρςη 
ρϋγυοξμη κξιμχμία αμαπςϋρρξμςαι με ςη μξοτή διςςόμ λϊγχμ. 

09:45 - 10:00 / ΑΡΣΑΙΔΘΟ ΓΥΛΜΑΣΘΟ-ΚΥΙΔΘΟ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Πξιξπ θεόπ και πξιξπ άμθοχπξπ; 

Αμαζηςώμςαπ πσνίδα ρςξμ «θασμαρςό μέξ κόρμξ» ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ 
Βαριλική Απξρςξλίδξσ, Αθαμαρία Ιαριμάςη, Σςσλιαμϊπ Δαϋοηπ, Παμαγιόςηπ Εαγξοίδηπ, Μικϊλαξπ Ιξσγιαμϊπ, 
Δημξρθέμηπ Μαψρίδηπ, Δσαγγελία Ποάςςξσ, Δημήςοιξπ Τριςριλιάμξπ, Άμμα-Λαοία Υταμςή / Απϊρςξλξπ 
Βεκϊπξσλξπ, Γεόογιξπ Βεληςρκάκηπ, Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοαθάμξπ, Δήμηςοα Ιαμάοη, Γεόογιξπ Ιξσδοϊγλξσ, 
Μικϊλαξπ Τρεμικίδηπ.  

 [Υπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Απξρςξλία Δεμεοςζή, Ηαμάρηπ Μεσοξκξπλήπ, Παμαγιόςα Πλαςρή] 

«Ηαϋμα, μσρςήοιξ και ενξσρία»: Τοειπ δσμάμειπ ξι ξπξίεπ, ρϋμτχμα με ςξμ Φιξμςϊο Μςξρςξγιέτρκι, μπξοξϋμ μα 
σπξςάνξσμ ςξμ άμθοχπξ, αταιοόμςαπ ςξσ ςημ φίυα ςηπ αμθοόπιμηπ ϋπαονηπ, ςημ ελεσθεοία. Ζ ιλιγγιόδηπ αμάπςσνη 
και ειρβξλή ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ ρςη ζχή και ρςξ κξομί ςξσ αμθοόπξσ μάπ τέομει αμςιμέςχπξσπ με 
ποχςϊγμχοα εοχςήμαςα: Απϊ πξιξ ρημείξ και μεςά ξ άμθοχπξπ γίμεςαι θεϊπ; Απϊ πξιξ ρημείξ και μεςά παϋει μα 
λξγίζεςαι άμθοχπξπ; Λποξρςά ρε ασςϊ ςξ κοίριμξ για ςξμ αμθοόπιμξ πξλιςιρμϊ ρςασοξδοϊμι, θα επιυειοηθεί η 
υαοςξγοάτηρη μιαπ terra incognita, ςξ ζϋγιαρμα ςχμ επικείμεμχμ αμθοχπξλξγικόμ μεςαβάρεχμ και η αμαζήςηρη 
πσνίδαπ για ςη μελλξμςική πξοεία ςξσ αμθοόπξσ. 



Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ και η φητιακή ςευμξλξγία: 
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί 

Μαθηςική Ημεοίδα || Παοαρκεσή 10 Μαΐξσ 2019 
Αμτιθέαςοξ Κέμςοξσ Διάδξρηπ Επιρςημώμ & Μξσρείξσ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ 

 
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [10.30-12.00] / Ποξεδοείξ: Δλεσθέοιξπ Βέςριξπ, Σσμςξμιρςήπ Δκπαιδεσςικξϋ 
Έογξσ ΠΔ02 1ξσ ΠΔ.Ι.Δ.Σ. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ                                                                              

10:30 - 10:45 / 31ξ ΓΔΚ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Φίλξι ή ευθοξί; 

Ιαλλίρςη Βλάυξσ.                                        [Υπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Γεόογιξπ Λπϊζιαπ, Δημήςοιξπ Ιαοαγιόογηπ] 

Ποϊκειςαι για κείμεμξ δημιξσογικήπ γοατήπ, με θεμαςικϊ άνξμα ςξ κετάλαιξ «Δπικξιμχμία-Δμημέοχρη», 
ερςιάζξμςαπ πεοιρρϊςεοξ ρςα Λέρα Ιξιμχμικήπ Δικςϋχρηπ ( Social Media ) και ρςημ κξιμχμικξπξίηρη ρςξμ 21ξ 
αιόμα. Λέρα απϊ ςα μάςια εμϊπ μέρξσ ετήβξσ, θα πεοιγοάτξμςαι βιόμαςα και ρσμβάμςα πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι 
καθημεοιμά ρςξμ κϊρμξ ςξσ διαδικςϋξσ, και έυξσμ ρςιγμαςίρει πξλλξϋπ μέξσπ. Τξ κείμεμξ έυει ρκξπϊ, ϋρςεοα απϊ 
αματξοά ρςημ κξιμχμική πλεσοά ςχμ ετήβχμ και πεοιγοατή ςξσ ερχςεοικξϋ και φσυικξϋ ςξσπ κϊρμξσ, μα 
εσαιρθηςξπξιήρει ςξσπ μαθηςέπ και μα ςξσπ δόρει όθηρη και ατξομή για ςη βελςίχρη ςξσ υόοξσ ρςξμ ξπξίξ 
κξιμχμικξπξιξϋμςαι ιμςεομεςικά (Social Media), αλλά και ςχμ ρυέρεχμ αμαμεςανϋ ςξσπ. 

10:45 - 11:00 / ΑΡΣΑΙΔΘΟ ΚΥΙΔΘΟ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Η εμρχμάςχρη ςχμ κιμηςώμ ςηλετώμχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. 

Λόγξπ και Αμςίλξγξπ 

Λιυαήλ Αγγελίδηπ, Ηχμαή Ηεξδχρά, Δσρςοάςιξπ Ιαοξϋληπ, Ίοιπ-Δέρπξιμα Ιξρμίδξσ, Δλέμη Ιξσμπαοίδξσ, 
Χοιρςίμα-Λαοία Ιξσμπαοίδξσ, Αμςχμία Σιδηοξπξϋλξσ, Μετέλη-Ισοιακή Σπσοιδχμίδξσ, Δλέμη Τξϋλιξσ, Αλενία 
Τοιαμςατσλλίδξσ, Δλεσθεοία Τριοαμίδξσ, Ιχμρςαμςίμα Χοιρςξδξσλίδξσ.  

[Υπεϋθσμεπ καθηγήςοιεπ: Ολσμπία Στσοίδξσ, Γεχογία Σςεταμίδξσ] 

Τα κιμηςά ςηλέτχμα απξςελξϋμ ρήμεοα αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ  ςχμ ετήβχμ και ϊυι μϊμξ. Ο 
μϊμξπ ϊμχπ,  απαγξοεϋει ρςξσπ μαθηςέπ ςη λειςξσογία ςχμ κιμηςόμ ρςξ ρυξλείξ, ακϊμη και ρςα διαλείμμαςα. Ηα 
μπξοξϋρε άοαγε ςξ ρυξλείξ μα εκμεςαλλεσςεί ςξ αγαπημέμξ ςξσπ μέρξ και μα ςξ εμςάνει ρςημ εκπαιδεσςική 
διαδικαρία;  Πόπ διαρταλίζεςαι ϊςι ξι μαθηςέπ δεμ ρςέλμξσμ μημϋμαςα ρςξσπ τίλξσπ ςξσπ ή δεμ εμημεοόμξσμ ςξ 
ποξτίλ ςξσπ ρςα μέρα κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ, υοηριμξπξιόμςαπ ςα κιμηςά κάςχ απϊ ςξ θοαμίξ; Σςημ παοξϋρα 
εογαρία ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ καλξϋμςαι μα δόρξσμ ςιπ δικέπ ςξσπ απαμςήρειπ μέρα απϊ έμαμ 
επξικξδξμηςικϊ μεςανϋ ςξσπ διάλξγξ. 

11:00 - 11:15 / 1ξ ΓΔΚ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Επέμβαρη ρε φητιακά αουεία – Πμεσμαςικά δικαιώμαςα 

Γεόογιξπ Γκξγκξλάςζε, Εαγκϊςρηπ  Μικϊλαξπ, Αικαςεοίμη Εαυαοξπξϋλξσ, Γεόογιξπ  Ιαςζϊπ, Γεόογιξπ  
Λξσυςάοηπ, Πξλσυοϊμηπ  Λπαψοακλιλήπ, Αμςόμιξπ  Λπιζάμηπ, Λιυαήλ Μςϊμςα, Ιχμρςαμςίμξπ  Σιβάκηπ, Δλέμη 
Σιδηοξπξϋλξσ, Δσοιπίδηπ Ιαοαγιάμμηπ, Ιχμρςαμςίμξπ Γκεολή. 

 [Υπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Χοσράμθη Δικάοξσ, Μικξλέςςα Δεληγιάμμη, Κξσκία Σξσοίδη] 
Όοια ποξρέγγιρηπ και επέμβαρηπ ρε δημξριεσμέμα αουεία. Λέυοι πξϋ μπξοξϋμε μα επέμβξσμε ρε ποξωπάουξμ 
σλικϊ και πξιξι καμϊμεπ ξοίζξσμ ςημ πεοαιςέοχ υοήρη ςξσ; 

11:15 - 11:30 / 31ξ ΓΔΚ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Η ρσμβξλή ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ ρςημ σγεία 

Αθαμαρία-Λαοία  Αμδοέξσ.                          [Υπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Γεόογιξπ Λπϊζιαπ,Δημήςοιξπ Ιαοαγιόογηπ] 

Λέρα απϊ μία παοξσρίαρη  (Power Point) θα αμαδειυθξϋμ ξι ςοϊπξι με ςξσπ ξπξίξσπ η φητιακή ςευμξλξγία 
ρσμβάλλει ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ. Ηα αματεοθξϋμ παοαδείγμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςη διάγμχρη και θεοαπεία 
αρθεμειόμ, ςη υοήρη ςηπ ςηλε-ιαςοικήπ, καθόπ και ρςη υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ και ςηπ οξμπξςικήπ ρςημ ιαςοική, 
όρςε μα γίμει εσκξλϊςεοα καςαμξηςή η ρσμβξλή ςηπ. 



10:40 - 10:50 / ΑΡΣΑΙΔΘΟ ΓΥΛΜΑΣΘΟ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Untitled pixel: Μια διαδοξμή ρςημ φητιακή ςέυμη 

Δλέμη Γεχογίξσ, Θχάμμα Ιξεμςζή, Ραταέλλα-Έμιλη Λακαοόμη, Αικαςεοίμη Λπεκοή, Ιχμρςαμςίμξπ Τρξλάκηπ, 
Χοήρςξπ Ιξσδοϊγλξσ, Ίχμ-Θχάμμηπ Καδϊπξσλξπ, Έκςχο-Δμμαμξσήλ Λεμςερίδηπ, Αμαρςαρία Λπξσζίκα 
Παπαθαμαρίξσ, Δϋα-Λαοίμα Οδσρρέχπ, Μικϊλαξπ-Παμαγιόςηπ Όφιμξπ, Κίλιαμ Παμαγιχςξπξϋλξσ, Δσθαλία 
Παπαθαμαρίξσ, Βαοβάοα-Αικαςεοίμη Παςοελάκη, Σςεταμία Πεςοίδξσ, Δλέμη-Λαοία Σαοοή, Άοςεμιπ Τοαςρέλα, 
Άμμα Τραλιγξπξϋλξσ.  

[σπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Ηεϊδχοξπ Σπαμϊπ, Λαοία Φχςίξσ] 
Ζ φητιακή ςευμξλξγία αμαμτίβξλα έυει τέοει επαμάρςαρη ρςξ υόοξ ςηπ ςέυμηπ, δημιξσογόμςαπ ςημ φητιακή 
ςέυμη, η ξπξία με ςη ρειοά ςηπ ρημαςξδϊςηρε μία μέα ρυέρη μεςανϋ καλλιςευμόμ, μηυαμικόμ και επιρςημϊμχμ. Ζ 
φητιξπξίηρη ςηπ ςέυμηπ δεμ ρημαίμει ςημ ενατάμιρη ςχμ αμαλξγικόμ μξοτόμ ςέυμηπ. Οι παοαδξριακέπ ςέυμεπ 
δεμ υάμξμςαι. Λε ςιπ μέεπ δσμαςϊςηςεπ ςηπ φητιακήπ ςέυμηπ ξ καλλιςέυμηπ μεςαςοέπεςαι ρε καλλιςέυμη-εοεσμηςή, 
ρε καλλιςέυμη-ποξγοαμμαςιρςή, έυει ςη δσμαςϊςηςα μα πειοαμαςιρςεί με καιμξςϊμεπ ιδέεπ, με ετεσοεςικέπ 
ποξρεγγίρειπ και έυει επεκςείμει ςημ εογαλειξθήκη ςξσ απϊ ςιπ παοαδξριακέπ μξοτέπ ϋληπ ρςη μέα ρταίοα ςχμ 
ηλεκςοξμικόμ ςευμξλξγιόμ. Οι καλλιςέυμεπ, για παοάδειγμα, μπξοξϋμ μα ζχγοατίρξσμ υοηριμξπξιόμςαπ αμςί 
για βξϋοςρα και ακοσλικϊ, με τχπ, ήυξ και pixels. Ηα μπξοξϋραμε μα πξϋμε ϊςι η φητιακή ςέυμη είμαι η 
επαμάρςαρη ρςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ μπξοξϋμ μα δημιξσογηθξϋμ, μα ποξβληθξϋμ και μα διαμεμηθξϋμ ςα έογα 
ςέυμηπ. 

 

Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ και η φητιακή ςευμξλξγία: 
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3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [12.15-13.15] / Ποξεδοείξ: Σχκοάςηπ Τξσμπεκςρήπ, Σσμςξμιρςήπ 
Δκπαιδεσςικξϋ Έογξσ ΠΔ04 1ξσ ΠΔ.Ι.Δ.Σ. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ                                                                                                                                                                                                                                   

12:15 - 12:30 / ΠΔΘΡΑΛΑΤΘΙΟ ΣΧΟΚΔΘΟ ΠΑΜΔΠΘΣΤΖΛΘΟΥ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
«Τα Ασςόμαςα» ςξσ Ήοχμα: Ποξρεγγίζξμςαπ διαγλχρρικά ςημ Αουαία Ελλημική 

Τευμξλξγία / Ταιμία μικοξύ μήκξσπ 
Θξοδάμηπ Γεχογιάδηπ, Παμαγιόςηπ Ιαοαγέληπ, Σχςήοηπ Διαμαμςξϋδηπ, Ιχμρςαμςίμξπ Λαοαγκϊπ, Ηοαρϋβξσλξπ 
Λαοακαπ, Δημήςοιξπ Γοϊρρξπ.  

  [σπεϋθσμεπ καθηγήςοιεπ: Ζλιξπξϋλξσ Ιχμρςαμςίμα, Ιξϋμςη Λαοία] 
Λε ποόςιρςξ ρςϊυξ ςημ εμεογξπξίηρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ και ςημ αλλαγή ςηπ ρςάρηπ ςχμ μαθηςόμ ρςα γλχρρικά 
μαθήμαςα –ϊπχπ ασςά εκτοάζξμςαι ρςημ Αουαία και ρςη Μέα Δλλημική Γλόρρα– εταομϊραμε ρςξ Πειοαμαςικϊ 
Συξλείξ ςξσ ΑΠΗ (Γ’ Γσμμαρίξσ) ξοιζϊμςια διεπιρςημξμική μελέςη αουαίχμ ελλημικόμ κειμέμχμ με ρημείξ 
αματξοάπ ςα Ασςϊμαςα ςξσ Ήοχμα. Απϊλσςα εμαομξμιρμέμη με ςξ πμεϋμα ςχμ ΔΔΠΠΣ-ΑΠΣ ςχμ εμ λϊγχ 
γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ η παοξϋρα δοάρη απξρκξπεί:  
 ρςημ αμάδεινη  ςξσ ΑΔ λϊγξσ χπ ϊυημα υοηρςικόμ κειμέμχμ 
 ρςημ (απξ-)δϊμηρη ςξσ ΜΔ λϊγξσ ρςη βάρη ςηπ ενεςαζϊμεμηπ κειμεμικήπ ποακςικήπ  
 ρςημ εμδσμάμχρη ςχμ ποξρληπςικόμ δενιξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ.  

Υπϊ ςξ ποίρμα ασςϊ, ξι μαθηςέπ «διαβάζξσμ» επιλεγμέμα κείμεμα απϊ ςημ Aσςξμαςξπξιηςική ςξσ Ήοχμα. 
Διδικϊςεοα, ρςξ μάθημα ςηπ Αουαίαπ Δλλημικήπ Γλόρραπ μελεςξϋμ ςα κείμεμα και ρσμειδηςξπξιξϋμ ϊςι η αουαία 
ελλημική γλόρρα δεμ απξςελεί μϊμξ ςη γλόρρα ςηπ τιλξρξτίαπ, ςηπ λξγξςευμίαπ, ςηπ πξλιςικήπ ή ςηπ ιρςξοίαπ 
αλλά και ςη γλόρρα πξσ πεοιγοάτει ςη γέμμηρη ςηπ ρϋγυοξμηπ Τευμξλξγίαπ και καςεσθϋμει ςξμ υοήρςη ςηπ ρςημ 
ανιξπξίηρή ςηπ. Έςρι, ξ αουαιξελλημικϊπ επιρςημξμικϊπ λϊγξπ εκλαμβάμεςαι χπ έμα τιλξρξτημέμξ βλέμμα ρςιπ 
δσμάμειπ ςηπ τϋρηπ και ςξσ κϊρμξσ, ϊυι με ςημ ατηοημέμη και ςημ ασρςηοά γοαμμαςικξρσμςακςική ρσλλξγιρςική 
ςξσ, αλλά με ςιπ απςέπ ρσγκεκοιμέμεπ μξοτέπ πξσ έπλαθε ξ κξιμϊπ άμθοχπξπ. Τημ ίδια ρςιγμή ρςξ μάθημα ςηπ 
Μέαπ Δλλημικήπ Γλόρραπ, με έμταρη ρςξμ κοιςικϊ γοαμμαςιρμϊ, ξι μαθηςέπ απξδξμξϋμ ςξμ αουαίξ ελλημικϊ 
υοηρςικϊ λϊγξ, ϊπχπ ασςϊπ αμαδεικμϋεςαι ρςα «Ασςξμάςα» ςξσ Ήοχμα, και μέρα απϊ  μια διεογαρία ρϋγκοιρήπ 
ςξσ με αμάλξγα ΜΔ κείμεμα αμαπαοάγξσμ αμςίρςξιυα εμδξπλαιριακά υοηρςικά κείμεμα ρςη ΜΔ. Σςξ ρϋμξλϊ ςηπ η 
δοάρη ερςιάζει ρςη διαυοξμική και μξμξςελειακή ενέλινη ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ. 



12:30 - 12:45 / ΑΡΣΑΙΔΘΟ ΓΥΛΜΑΣΘΟ-ΚΥΙΔΘΟ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
«Ἑκώμ ἄκχμ» / Θέλξμςαπ και μη. / Ταιμία μικοξύ μήκξσπ με έμπμεσρη ςξ ηυξςξπίξ 

Αθαμαρία Ιαμςαλάτς, Δλιράβες Κάλξσ, Γεχογία Λαςέλλα,  Βαριλική Πασλίδξσ, Σςεταμία Πεςοίδξσ, Δσοιπίδηπ 
Σαμαοάπ / Ηεϊδχοξπ Δακξσοάπ, Αμαρςαρία-Αοιάδμη Ιαρακϊγια, Αλενάμδοα Ιχμρςαμςίμξσ, Μικϊλαξπ Ιόρςα, 
Ζλίαπ Λαμχλϊπξσλξπ, Ακσλίμα Λήςςα, Βαριλική  Λπξϋριξσ, Παϋλξπ Μαμξϋρηπ, Θτιγέμεια Παμαγιχςίδξσ, Σξτία 
Παπαξικξμϊμξσ, Πημελϊπη-Παμαγιόςα Παοαρςαςίδξσ, Αμξινιά-Λαοία Σβάομα, Οσοαμία Σπσοξπξϋλξσ, Δλιράβες-
Λαοία Στήκα, Άμμα Τξλίκα.                                  [σπεϋθσμξι καθηγηςέπ: Αμαρςαρία Γκίμη, Μικϊλαξπ Τξγαμίδηπ] 
Ζ σπϊθερη ςηπ ςαιμίαπ ποαγμαςεϋεςαι ςημ εμπλξκή ςχμ ηλεκςοξμικόμ ρσρκεσόμ και ςχμ ςευμξλξγικόμ μέρχμ 
ρςημ καθημεοιμϊςηςα ςϊρξ ςχμ ετήβχμ ϊρξ και ςχμ εμηλίκχμ, καθόπ και ςημ επιοοξή ςξσπ ρςημ κξιμχμικϊςηςα, 
ςημ επίδξρη και ςιπ διαποξρχπικέπ ρυέρειπ (ξικξγέμεια, ρυξλείξ κςλ). Παοάλληλα, δημιξσογξϋμςαι 
ποξβλημαςιρμξί πάμχ ρςημ αλλξίχρη ςηπ πμεσμαςικήπ, φσυικήπ και κξιμχμική σπϊρςαρηπ ςξσ ρϋγυοξμξσ 
αμθοόπξσ απϊ ςημ ξλξέμα ασναμϊμεμη ειρβξλή ςηπ ςευμξλξγίαπ αλλά και ρςημ εσθϋμη ςξσ για ςημ ξοθή υοήρη 
ςηπ. Λε ατξομή ςη ρσγκεκοιμέμη εογαρία ξι μαθηςέπ αμαδεικμϋξσμ ςξ ρσγγοατικϊ και ςξ καλλιςευμικϊ ςξσπ 
ςαλέμςξ και διεσοϋμξσμ ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσπ ρςιπ κιμημαςξγοατικέπ ςευμικέπ και ρςιπ ΤΠΔ. Για ςη μξσρική επέμδσρη 
ανιξπξιξϋμςαι καιμξςϊμεπ ςευμικέπ, εμπμεσρμέμεπ απϊ ςξ ηυξςξπίξ, εμό για ςημ καλλιςευμική επέμδσρη 
υοηριμξπξιξϋμςαι ειδικά ποξγοάμμαςα φητιακήπ ζχγοατικήπ. 

12:45 - 13:00 / 1ξ ΓΔΚ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
Βοε πώπ αλλάζξσμ ξι καιοξί! / Θεαςοικό δοώμεμξ  

Αμαρςαρία-Παμαγιόςα Άμςρξσ, Χοσρξϋλα-Λαοία Αςζελίδξσ, Χαοάλαμπξπ Δεβαμςζήπ, Ιχμρςαμςίμξπ Εαβοακλήπ, 
Αλκιβιάδηπ Ιαμπαμϊπ, Φαμή Ιαοαλιξπξϋλξσ, Ζλιάμα Ιίςα, Αλενάμδοα Ιοέκα, Μςιμίςοι Λαοιυξρβίλι, Λαςέξ 
Λξϋκα, Δσαγγελία Λπαλή, Αρμίκ Μςαμελιάμ, Δλέμη Πεςοίδξσ, Μςαμιέλα Γκοίκα, Μςελίρα Ρεςζέπι.  

[σπεϋθσμεπ καθηγήςοιεπ: Χοσράμθη Δικάοξσ, Μικξλέςςα Δεληγιάμμη, Κξσκία Σξσοίδη] 
Σςιγμέπ και ιρςξοίεπ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ πξσ πεοιγοάτξσμ ςη ρϋγυοξμη ποαγμαςικϊςηςα. 

 

Ο ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ και η φητιακή ςευμξλξγία: 
ποξκλήρειπ και ποξβλημαςιρμξί 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΤΕΡ ρςξ τξσαγιέ ςξσ Αμτιθεάςοξσ 

2o ΓΔΜΘΙΟ ΚΥΙΔΘΟ ΠΥΚΑΘΑΣ  

Europeana: Η φητιακή εσοχπαψκή βιβλιξθήκη / Πϊρςεο 

1ξ ΓΔΚ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ  
Σσμύπαονη / Δικαρςικά & Εχγοατιέπ  

Λια εικαρςική μαςιά για ςξ πόπ εμόμξμςαι ξ παοαδξριακϊπ με ςξμ μέξ ςοϊπξ ζχήπ. 
Αλκίμξξπ Βεμέςηπ, Φερςίμα Γιαυξλλάοι, Λικαήλα Γκοαμπϊςρκα, Αλέναμδοξπ Σακάπ, Δβελίμα Σαοάςρι, Ίλβιαμ 
Σξσλϊςι, Δσμξοτία Τεοζϊγλξσ, Αμαρςαρία-Ιλεάμθη Τρξλακξπξϋλξσ, Αμαρςαρία Φεμάκη.  

[σπεϋθσμεπ καθηγήςοιεπ: Χοσράμθη Δικάοξσ, Μικξλέςςα Δεληγιάμμη, Κξσκία Σξσοίδη] 

ΑΡΣΑΙΔΘΟ ΓΥΛΜΑΣΘΟ-ΚΥΙΔΘΟ ΗΔΣΣΑΚΟΜΘΙΖΣ 
╡ "crowdfunding": ξ μέξπ ςοόπξπ υοημαςξδόςηρηπ επιυειοημαςικώμ ρυεδίχμ και ποξψόμςχμ / 

Πϊρςεο 
╡ «facebook vs instagram»: ρςαθμίζξμςαπ ςξσπ ςοόπξσπ επικξιμχμίαπ ςχμ μέχμ / 

Πϊρςεο 
╡ Μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ και εκπαίδεσρη: ποξςάρειπ ςχμ μαθηςώμ για 

ανιξπξίηρη ρςη διδακςική ποάνη / Τεϋυξπ με εογαρίεπ μαθηςόμ (δημιξσογική 
γοατή, εικαρςικά) 

╡ Untitled pixel / φητιακέπ δημιξσογίεπ μαθηςόμ ρςξ πλαίριξ ςηπ ειρήγηρηπ 


