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ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ: XATZHNIKOΛAΣ MIXAHΛ  

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΟΡΙΑ [13] ΚΟΡΙΤΣΙΑ [9] 

 

ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

 

[+] Τύπος Θέµα Ηµ/νία Έναρξης Ηµ/νία Λήξης 

 Π∆ Σύγχρονες επιτυχηµένες γυναίκες & Σύγχρονοι 

επιτυχηµένοι άνδρες  

24-03-2008 30-05-2008 

[+] Καθηγητής 

Χατζηνικόλας Μιχαήλ  

∆απάνες 

1900€ 

Στοιχεία 

∆ράσης 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ]-Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Τάξη Γ3 Γυµνασίου Ιαλυσού  

Στάδια  

Υλοποίησης 

 Στόχοι:  

 ∆ιερεύνηση κριτηρίων που σχετίζονται µε την έννοια της επιτυχίας. 

 ∆ηµιουργία προβληµατισµού γύρω από το τι θεωρείτε επιτυχηµένος άνδρας & επιτυχηµένη 

γυναίκα. 

 Εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνονται οι έφηβοι την έννοια του 

επιτυχηµένου άνδρα και της επιτυχηµένης γυναίκας µέσω συζήτησης και στατιστικών 

µεθόδων. 

 Κατανόηση από την πλευρά των µαθητών κατάλληλων προτύπων σύγχρονων 

επιτυχηµένων γυναικών και ανδρών.   

 Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή και 

υιοθέτηση σωστών προτύπων σύγχρονων επιτυχηµένων γυναικών και ανδρών µέσω της 

προβολής τους από τα ΜΜΕ. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών µε την οµαδικότητα και τη συνεργασία µέσω της 

διαδικασίας διεξαγωγής του συγκεκριµένου προγράµµατος.  

 Προετοιµασία της τάξης  
 ∆ιεξαγωγή συζήτησης. 

 Καταιγισµός ιδεών. 

 Ανάθεση εργασιών ανά οµάδα. 

 Σύνταξη ερωτηµατολογίου – κωδικοποίηση απαντήσεων – διεξαγωγή αποτελεσµάτων – 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε έντυπη µορφή 

  Μέθοδος:  

Να ζητηθεί από τους µαθητές:  

Α. Να δηµιουργήσουν λίστες µε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Ποιοι άνδρες και Γυναίκες θεωρούνται επιτυχηµένοι/ες  

2. Τα χαρακτηριστικά του επιτυχηµένου άνδρα και της επιτυχηµένης γυναίκας  

3. Τα ονόµατα των επιτυχηµένων ανδρών και γυναικών και µε τις αιτίες για τις οποίες 

θεωρούνται επιτυχηµένοι 
   

Β. Να ερευνήσουν και να συλλέξουν µέσω έντυπου υλικού (ηµερήσιες εφηµερίδες, περιοδικά) 

άρθρων, σχολίων και φωτογραφικού υλικού µε τα προτεινόµενα σύγχρονα πρότυπα 

επιτυχηµένων ανδρών και γυναικών. 
 

Γ. ∆ιεξαγωγή διαλόγου µε την παρουσίαση απόψεων των µαθητών σχετικού µε το αν τα 

σύγχρονα πρότυπα επιτυχηµένων ανδρών και γυναικών στηρίζονται στα κατάλληλα κριτήρια τα 

οποία είναι σύµφωνα µε την έννοια της επιτυχίας. 
 

∆. ∆ιεξαγωγή συζήτησης για το αν τελικά η επιτυχία στηρίζετε στις ικανότητες που έχει το κάθε 

φύλο ξεχωριστά ή στις ικανότητες που κάθε άτοµο ανεξαρτήτου φύλου µπορεί να αναπτύξει 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ώστε να επιτύχει σε διάφορους τοµείς της.     
  
Ε. Ως συµπληρωµατική παρεµβατική δράση πραγµατοποίηση επίσκεψης στο συνεταιρισµό 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής (Ζυµαρικών κ.λ.π.) στην Κατταβιά.   
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Παραδοτέα  Συγγραφή Π.∆. 

 CD auto-run  µε τις δράσεις – παρεµβάσεις της οµάδας κατά τη διεξαγωγή του 

προγράµµατος  

 

[∆ΑΠΑΝΕΣ] 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

62.03 [ταχυδροµικά τέλη] 

64.00 [ενοικίαση πούλµαν] 

64.01 [διατροφή/ διαµονή] 

64.02 
[έξοδα προβολής & διαφήµισης] 

64.07 [έντυπα & γραφική ύλη] 

64.07.90 [αγορά βιβλίων]  

 

Για την εκπαιδευτική εκδροµή που θα 

πραγµατοποιήσει η οµάδα στην Κατταβιά  

100€ 

300€ 

400€ 

 

600€ 

 

400€ 

100€ 

 


