
 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

                                                    

«Το σχολείο εν μέσω της πανδημίας… δημιουργεί» 

 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ 

 

 

 



 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

1.Πορεία υλοποίησης Σχεδίου Δράσης-  

Υποδράσεις  

 

                               

                                                             

ΥΠΟΔΡΑΣΗ  1. 

Α) Τίτλος: «Η Επανάσταση του χθες με τη ματιά του σήμερα 

(1821)» 

Β) i. Σκοπός: Δημιουργία οπτικοακουστικού έργου με θέμα την 

Επανάσταση του χθες σε σχέση με το σήμερα, αξιοποιώντας το αρχείο 

της ΕΡΤ. 

 

   ii. Στόχοι: Κατανόηση της έννοιας της ιστορικής πηγής και η αξιοποίησή 

της 

Διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος 

Καλλιέργεια της διαθεματικότητας  και της διεπιστημονικότητας 

μέσα από την υλοποίηση ψηφιακών έργων 

Εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και το 

σενάριο. 

 



 

 

Ενίσχυση της φαντασίας, αυτενέργειας, πρωτοβουλίας για 

καλλιτεχνική έκφραση και της πηγαίας δημιουργικότητας. 

Ανακάλυψη πολιτιστικών στοιχείων και παραδόσεων μιας άλλης εποχής, 

σύγκριση με το σήμερα 

Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακός γραμματισμός. 

 

Γ) Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου σε 100- 300 λέξεις ( 
Πορεία/ στάδια δραστηριοτήτων, ξεκάθαρη αναφορά και αιτιολόγηση των 

αναγκαίων δαπανών, σημείωση του κωδικού δαπάνης όπως αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό, εμπλοκή των μαθητών κ.τ.λ.)  

 Αρχικά, οι μαθητές/τριες  θα αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

(από συγκεκριμένα sites) για την Επανάσταση του 1821. Ιδεοθύελλα και 

συζήτηση για λόγους επανάστασης στο σήμερα. 

Στη συνέχεια θα γίνει διαδραστική παρουσίαση για την ιστορία του 

ντοκιμαντέρ.  

Παρακολούθηση επιλεγμένων αποσπασμάτων οπτικοακουστικών 

έργων, ώστε να διακρίνουν τρόπους ψηφιακής αφήγησης. 

Απόδοση μιας μικρής ενότητας κειμένου σε «κινηματογραφικό λόγο». 

Προσωπικότητες της Επανάστασης του 2021 , φωτογραφικό υλικό και 

ψηφιακή αποτύπωση του τόπου όπου γεννήθηκαν και έδρασαν οι 

ήρωες της επανάστασης. 

Αναζήτηση ιστορικών πηγών, εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες στο 

ψηφιακό αποθετήριο της ΕΡΤ σχετικό με την επανάσταση του 1821.. 

Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης -Επεξεργασία τεκμηρίων και σύνθεση 

ψηφιακής δημιουργίας. Παρουσίαση οπτικοακουστικού έργου. 

Η συγκεκριμένη υποδράση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παρουσία 

ενός ανθρώπου σε ρόλο παρουσιαστή στα πλαίσια του μαθήματος ΖΔΔ 

μέσω webex(ή δύο, με την τήρηση αποστάσεων) και το σύνολο των 

σταδίων να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, τηρώντας παράλληλα όλους 

τους στόχους του Έργου. Το σεμινάριο φωτογραφίας, σκηνοθεσίας 

μπορεί επίσης να γίνει από απόσταση μέσω webex. Ο εξοπλισμός είναι 



 

 

μεταφερόμενος. 

Για την πραγματοποίηση της υποδράσης  θα χρειαστούν τα κάτωθι :        

 ηχεία (για σύνδεση με προβολέα και Η/Υ) – ενδεικτική τιμή: 100€ 

 DSLR φωτογραφική μηχανή (kit) – ενδεικτική τιμή: 500€ 

 σεμινάρια φωτογραφίας/σκηνοθεσίας/μοντάζ – ενδεικτική τιμή: 200€ 

 Μικρόφωνα ψείρες ενδεικτική τιμή: 50€ 

Δ) Παραδοτέα  ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_1   (σημειώνετε αύξοντα αριθμό) 

   Τα Παραδοτέα μπορούν να έχουν μόνο ψηφιακή μορφή. Π.χ. Φωτογραφίες  

(έως 10, jpeg), βίντεο (1- 2, έως 512 mb),  αρχεία  power point (ppt) , pdf, 

σύνδεσμοι  κ.λπ. 

   Σημειώνετε το παραδοτέο σας στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχίζετε με 

το είδος ψηφιακού αρχείου που θα ανεβάσετε στην πλατφόρμα   

https://mnae.noesis.edu.gr/ 

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΟΛΑ τα παραδοτέα που θα δηλωθούν παρακάτω, πρέπει να 

σταλθούν. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_ (σημειώνετε 

αύξοντα αριθμό ) 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

(jpeg, ppt, word, pdf, mp4 

κτλ) 

1. Φωτογραφίες ( 10 ή περισσότερες) jpeg 

2.  Διαδραστική παρουσίαση για την 

ιστορία του ντοκιμαντέρ 

ppt 

  

 

 

 

https://mnae.noesis.edu.gr/


 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ _2. 

Α) Τίτλος: «Θέατρο και Κινηματογράφος: Ένας πολιτισμικός 

διάλογος» 

Β) i. Σκοπός: Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους διασκευάζοντας ένα 

θεατρικό έργο. 

  ii. Στόχοι: Κινητοποίηση του κριτικού ενδιαφέροντος για το θέατρο και 

τον κινηματογράφο – από την πρόσληψη ως την παραγωγή. 

 Κατανόηση των βασικών θεατρικών και κινηματογραφικών 

μηχανισμών παραγωγής νοήματος 

 Εξοικείωση με τις τεχνικές, τη γλώσσα και την ιστορία των μέσων. 

 Κατανόηση της διαδικασίας σχηματισμού της κινηματογραφικής 

εικόνας και της σχέσης της με την πραγματικότητα. 

 Να μπορέσουν οι μαθητές να περιγράψουν τους συντελεστές 

παραγωγής μιας θεατρικής παράστασης και μιας ταινίας και το ρόλο 

τους. 

 Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ 

τους. 

 Να πειραματιστούν, να ελέγξουν και να επιλύσουν προβλήματα που 

τυχόν προκύψουν. 

 Να μάθουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας κι έκφρασης με τους 

άλλους-προσέγγιση κι επικοινωνία  των άλλων μέσω της τέχνης. 

 να αποκτήσουν δημιουργική έκφραση μέσα από τις οπτικές τέχνες 

και ιδιαίτερα την τέχνη του θεάτρου και του κιν/φου. 

 

Γ) Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου σε 100- 300 λέξεις. ( 
Πορεία/ στάδια δραστηριοτήτων, ξεκάθαρη αναφορά και αιτιολόγηση των 

αναγκαίων δαπανών, σημείωση του κωδικού δαπάνης όπως αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό, εμπλοκή των μαθητών κ.τ.λ.)  

Αρχικά, θα γίνει διαδραστική παρουσίαση για την ιστορία του θεάτρου 

και του κινηματογράφου και συγχρόνως γίνεται συζήτηση. 



 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες θα παρακολουθήσουν επιλεγμένα 

αποσπάσματα θεατρικών παραστάσεων, ώστε να διακρίνουν τα βασικά 

θεατρικά στοιχεία. 

Παρακολούθηση επιλεγμένων αποσπασμάτων οπτικοακουστικών έργων, 

ώστε να διακρίνουν τις βασικές κλίμακες κάδρων, οπτικές γωνίες λήψης, 

τις βασικές κινήσεις της κινηματογραφικής κάμερας. 

Απόδοση μιας μικρής ενότητας θεατρικού κειμένου σε 

«κινηματογραφικό λόγο». 

Επιλογή θεατρικού έργου για διασκευή. 

Δημιουργία σεναρίου, ομαδοσυνεργατικά και storyboard σκηνών. 

Ανάθεση ρόλων για την παραγωγή της ταινίας. 

Προετοιμασία ταινίας –Θα οργανωθούν τα γυρίσματα  και τέλος με 

κάμερες και εξοπλισμό του εξωτερικού συνεργάτη θα γυριστεί η ταινία 

με την εμπλοκή στο σενάριο, στους ρόλους και στην κινηματογράφηση 

των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης. 

Υλοποίηση ταινίας-Το οπτικοακουστικό υλικό συγκεντρώνεται και 

μοντάρεται-Παρουσίαση της ταινίας. 

Για την υλοποίηση της υποδράσης θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές/τριες τον κάτωθι εξοπλισμό και υποστήριξη:  

 ηχεία (για σύνδεση με προβολέα και Η/Υ) –(ίδιο με την 1 υποδράση) 

 DSLR φωτογραφική μηχανή (kit) –(ίδιο με την 1 υποδράση) 

 σεμινάρια φωτογραφίας/σκηνοθεσίας/μοντάζ –(ίδιο με την 1 υποδράση) 

 κινηματογραφικός εξοπλισμός (κάμερες, φώτα, μικρόφωνο-boom, sound recorder, 

κ.τ.λ.) – ενδεικτική τιμή: 400€ 

 βιβλία θεατρικών έργων – ενδεικτική τιμή: 50€ 

 

Δ) Παραδοτέα  ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_2   (σημειώνετε αύξοντα αριθμό) 

   Τα Παραδοτέα μπορούν να έχουν μόνο ψηφιακή μορφή. Π.χ. Φωτογραφίες  

(έως 10, jpeg), βίντεο (1- 2, έως 512 mb),  αρχεία  power point (ppt) , pdf, 

σύνδεσμοι  κ.λπ. 



 

 

   Σημειώνετε το παραδοτέο σας στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχίζετε με 

το είδος ψηφιακού αρχείου που θα ανεβάσετε στην πλατφόρμα   

https://mnae.noesis.edu.gr/ 

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΟΛΑ τα παραδοτέα που θα δηλωθούν παρακάτω, πρέπει να 

σταλθούν. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 2_ 

(σημειώνετε αύξοντα αριθμό ) 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

(jpeg, ppt, word, pdf, mp4 

κτλ) 

1. Βίντεο   

 

mp4 

2. Φωτογραφίες από τα γυρίσματα 

(έως 10 ή περισσότερες) 

 jpeg 

3.Φωτογραφίες των διαδικτυακών σεμιναρίων  jpeg 

(έως 10) 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ _3  

Α) Τίτλος: «Εικαστικές παρεμβάσεις μέσα και έξω από το 

σχολείο» 

Β) i. Σκοπός: οι μαθητές να κατανοήσουν και να γνωρίσουν την αξία των 

εικαστικών παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους και να εκτιμήσουν 

την θετική επίδρασή τους στην επικοινωνία και στις σχέσεις με τους 

άλλους .  

     ii. Στόχοι: Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Τεχνολογίας, της 

χρήσης υλικών, και των εργαλείων για την κατασκευή εικαστικού έργου, 

https://mnae.noesis.edu.gr/


 

 

να μελετήσουν αντίστοιχες εφαρμογές σε δημόσιους χώρους, να 

αυτοσχεδιάσουν, να οραματιστούν, να εκφραστούν και να τονώσουν την 

αυτοεκτίμησή τους. Επιπλέον στόχος είναι η δημιουργική έκφραση, η 

επικοινωνία, η συνεργασία  και η ομαδικότητα, η ανακάλυψη νέων  

δεξιοτήτων, κλπ  

-να «συνεργαστούν»  με τα νήπια, αξιοποιώντας τις ζωγραφιές και τις 

ιδέες τους για τον εξωραϊσμό της αυλής του Νηπιαγωγείου, 

μεταφέροντας τα παιδικά σχέδια σε μεγάλη κλίμακα. 

-να μάθουν να ετοιμάζουν προτάσεις προσχέδια-ιδέες-κατασκευές για 

τέτοιου είδους έργα, οικοδομώντας τη γνώση βιωματικά πάνω στο 

γραμμικό-ελεύθερο  σχέδιο-αρχών σύνθεσης. 

-να διαμορφώνουν χρονοδιαγράμματα εργασιών και να τα κοστολογούν 

τα έργα που υλοποιούν. 

 

Γ) Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου σε 100- 300 λέξεις :  

  Για την υλοποίηση του σχεδίου θα ακολουθήσουμε τα κάτωθι στάδια για 

την εικαστική παρέμβαση στο σχολείο μας και στο σχολείο του 

συνεργαζόμενου φορέα: α) Οι μαθητές μας από τον Τομέα Εφαρμοσμένων 

τεχνών (Β΄ τάξη) και από την ειδικότητα  Γραφικών τεχνών (Γ Τάξη) θα 

ετοιμάσουν  τα σχέδια  

μέσα στην τάξη  ή και μέσω τηλεκπαίδευσης, για την διακόσμηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του σχολείου μας, κατόψεις/όψεις και 

μελέτη τεχνικών εφαρμογής και β)  θα κάνουν τη μελέτη και θα 

σχεδιάσουν τα επιδαπέδια παιχνίδια (φιδάκι, μποούλινγκ, διαδρομές κλπ) 

επιτοίχια παιχνίδια στόχων. Επίσης θα διακοσμήσουν τον αύλειο χώρο, με 

μια τοιχογραφία στον εξωτερικό τοίχο του θερινού θεάτρου του 

Νηπιαγωγείου και με συνθέσεις χρωμάτων-λουλουδιών στα δέντρα της 

αυλής και άλλες συνθέσεις. 



 

 

ΥΛΙΚΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ –ΚΟΣΤΟΣ :150 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 

Παλέτες, πινέλα, είδη χαρτικών ζωγραφικής   

Πέντε (5) λίτρα χρώμα:  

Μεγάλα ζάρια, μπάλες και κορίνες  μπόουλινγκ, κρίκοι και κρεμάστρες 

Γλάστρες, χώμα , φυτά 

 

  Δ) Παραδοτέα  ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_   (σημειώνετε αύξοντα αριθμό) 

   Τα Παραδοτέα μπορούν να έχουν μόνο ψηφιακή μορφή. Π.χ. 

Φωτογραφίες  (έως 10, jpeg), βίντεο (1- 2, έως 512 mb),  αρχεία  power 

point (ppt) , pdf, σύνδεσμοι  κ.λπ. 

   Σημειώνετε το παραδοτέο σας στον παρακάτω πίνακα και 

αντιστοιχίζετε με το είδος ψηφιακού αρχείου που θα ανεβάσετε 

στην πλατφόρμα   https://mnae.noesis.edu.gr/ 

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΟΛΑ τα παραδοτέα που θα δηλωθούν παρακάτω, 

πρέπει να σταλθούν. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_ (σημειώνετε αύξοντα 

αριθμό ) 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

(jpeg, ppt, word, pdf, mp4 κτλ) 

1. Φωτογραφίες (10) από τις 

εικαστικές παρεμβάσεις των 

μαθητών. 

jpeg 

2.Power point  από τις δράσεις μέσα κι 

έξω από το σχολείο. 

 power point (ppt) 

 

 

 

 

https://mnae.noesis.edu.gr/


 

 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ _4. 

Α) Τίτλος: “Διερεύνηση  της προσβασιμότητας και της 

προσπελασιμότητας του σχολείου στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης” 

 

Β) i. Σκοπός:  Να διερευνήσουν οι μαθητέ/τριες  τις δυνατότητες 

πρόσβασης του διδακτηρίου σχολείου τους από ειδικές ομάδες 

μαθητών/τριών ΑΜΕΑ και να αποτυπώσουν με τη μορφή σχεδίων 

και μακέτας τις προτάσεις τους για σχετικές τροποποιήσεις ώστε 

να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ένα σχολείο για όλους χωρίς 

διακρίσεις (μαθητές/τριες  ΑΜΕΑ, γονείς κλπ). 

     ii. Στόχοι: να διερευνήσουν και να  μελετήσουν τις έννοιες της 

πρόσβασης, προσπέλασης  καθώς και την έννοια της 

συμπερίληψης  και να  αναδείξουν τις κατηγορίες της αναπηρίας 

που απαιτούν την άρση των εμποδίων σε επίπεδο υποδομών για 

ισότιμη πρόσβαση. 

 Να διερευνήσουν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις 

προδιαγραφές των δημόσιων χώρων και διδακτηρίων για τις 

διαφορετικές αναπηρίες 

 Να αποτυπώσουν κομβικές υποκατηγορίες προδιαγραφών σε 

επίπεδο υποδομών που θα πρέπει να πληρούνται σε ένα 

διδακτήριο 

 Να παρατηρήσουν, να εντοπίσουν και να καταγράψουν (Μελέτη 



 

 

περίπτωσης των υπαρχόντων σχολικών διδακτηρίων)  την ύπαρξη 

ή μη των επιλεγμένων προδιαγραφών σχετικά με την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ.  

 Τέλος, να διαμορφώσουν πρόταση για σχετικές τροποποιήσεις με 

στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης και την αποτύπωσή τους με 

τη μορφή σχεδίων αποτύπωσης και για τις δύο σχολικές μονάδες 

(ΕΝΕΕΓΥΛ- ΕΠΑΛ). 

 Να κατασκευάσουν  αντιπροσωπευτικές  μακέτες που θα 

στηρίζονται στα σχέδια που θα δημιουργήσουν με τη βοήθεια των 

Μηχανολόγων και των εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών μαθημάτων 

και να προτείνουν μέσα απ΄ αυτά ένα σχολείο προσπελάσιμο και 

συμπεριληπτικό για όλους/όλες μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

Γ) Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου σε 100- 300 λέξεις  

( Πορεία/ στάδια δραστηριοτήτων, ξεκάθαρη αναφορά και αιτιολόγηση των 

αναγκαίων δαπανών, σημείωση του κωδικού δαπάνης όπως αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό, εμπλοκή των μαθητών κ.τ.λ.) 

 Αρχικά, οι μαθητές/τριες  θα αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

(από συγκεκριμένα sites) για τις έννοιες της πρόσβασης, προσπέλασης 

και συμπερίληψης εντοπίζοντας αντιπροσωπευτικά δημόσια κτήρια 

ή/και τρόπους εργασίας στο πλαίσιο ενός συμπεριληπτικού σχολείου 

ενώ θα επισκεφτούν και ένα προσβάσιμο διδακτήριο της περιοχής που 

είναι νεόδμητο και πληροί τις προδιαγραφές. 

Στη συνέχεια θα γίνει είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης 

συνεργασία και εστιασμένη συζήτηση με τους μαθητές του ΕΝΕΓΥΛ  για το 

τι αποτελεί εμπόδιο στην προσβασιμότητα σ΄ ένα σχολείο και ποια 



 

 

σχολεία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για την ισότιμη πρόσβαση. Η 

συζήτηση /προβληματισμός θα καταλήξει στο να διαμορφωθεί ένα 

ερευνητικό εργαλείο αποτύπωσης κομβικών παραμέτρων που θα πρέπει 

να έχουν προβλεφτεί ώστε ένα διδακτήριο να είναι προσβάσιμο σε 

διάφορους τύπους αναπηριών. 

Κατόπιν, οι δυο ομάδες που αρχικά δημιουργήθηκαν από τα σχολεία θα 

συνεργαστούν ώστε να μελετήσουν τα δύο διδακτήρια και να 

αποτυπώσουν έντυπα και με φωτογραφίες την ύπαρξη ή μη των 

προαναφερόμενων προϋποθέσεων καταλήγοντας σε κομβικές προτάσεις 

για παρεμβάσεις/τροποποιήσεις των υπαρχόντων υποδομών 

(αξιοποιώντας, κατόπιν δανεισμού, αναπηρικό αμαξίδιο/ περπατούρα, 

μπαστούνι- οδηγό,  κλπ ). Τέλος, θα αξιοποιήσουν λογισμικό ελεύθερης 

πρόσβασης για τη δημιουργία πιλοτικών σχεδίων που θα 

συμπεριλαμβάνουν αυτές τις προτάσεις και θα εκτυπωθούν ενώ θα 

κατασκευαστούν δειγματικές μακέτες  μία για κάθε διδακτήριο με έμφαση 

την «αίθουσα διδασκαλίας» και την άρση των εμποδίων ώστε ο χώρος 

μαθήματος  να συμπεριλαμβάνει την όποια ιδιαιτερότητα με όραμα το 

ένα σχολείο για όλους. 

ΥΛΙΚΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ –ΚΟΣΤΟΣ : 300 ευρώ 

Για την υλοποίηση της υποδράσης θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές/τριες τον κάτωθι εξοπλισμό:  

ηχεία (για σύνδεση με προβολέα και Η/Υ) –(ίδιο με την 1 υποδράση) 

DSLR φωτογραφική μηχανή (kit) –(ίδιο με την 1 υποδράση) 

DreamPlan Home Design Software (ελεύθερο λογισμικό) 

Υλικά μακέτας (150 ευρώ) 



 

 

Εκτυπώσεις σε plotter/μουσαμά (100 ευρώ) 

Χαρτί- εκτυπώσεις (50 ευρώ) 

Δ) Παραδοτέα  ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_4   (σημειώνετε αύξοντα αριθμό) 

   Τα Παραδοτέα μπορούν να έχουν μόνο ψηφιακή μορφή. Π.χ. Φωτογραφίες  

(έως 10, jpeg), βίντεο (1- 2, έως 512 mb),  αρχεία  power point (ppt) , pdf, 

σύνδεσμοι  κ.λπ. 

   Σημειώνετε το παραδοτέο σας στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχίζετε με 

το είδος ψηφιακού αρχείου που θα ανεβάσετε στην πλατφόρμα   

https://mnae.noesis.edu.gr/ 

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΟΛΑ τα παραδοτέα που θα δηλωθούν παρακάτω, πρέπει να 

σταλθούν. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ_ (σημειώνετε 

αύξοντα αριθμό ) 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

(jpeg, ppt, word, pdf, mp4 

κτλ) 

1. Έντυπη Εργασία  word 

2. Φύλλο καταγραφής/αποτύπωσης word 

3 .     Φωτογραφίες από την 

αποτύπωση και εκτύπωση σε 

μουσαμά 

jpeg 

4. Φωτογραφίες από την μακέτα jpeg 

5. Βίντεο από την αποτύπωση- 

κατασκευή μακέτας 

mp4 

6. Παρουσίαση  από τις δράσεις μέσα κι 

έξω από το σχολείο. 

 power point (ppt) 

 

(Επαναλάβετε τα Α έως Δ ανάλογα με τον αριθμό των Υποδράσεών σας, 

μέσα στον πίνακα.) 

https://mnae.noesis.edu.gr/


 

 

  ΜΕΡΟΣ Γ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


