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Βαςικζσ αποφάςεισ για ωρολόγια προγράμματα, οι οποίεσ ζχουν 
τροποποιθκεί ςε κάποια ςθμεία… 

Υ.Α. Φ2/65921/Δ4  ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26-4- 2017

«Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των μακθμάτων Γενικισ Ραιδείασ και των 
μακθμάτων Ειδικότθτασ τθσ Γϋ Τάξθσ Θμεριςιου… »

Υ.Α. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018  ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12-06- 2018

«Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των μακθμάτων Γενικισ Ραιδείασ, 
Ρροςανατολιςμοφ και Επιλογισ τθσ Αϋ Τάξθσ και των μακθμάτων Γενικισ 
Ραιδείασ και των Τεχνολογικϊν – Επαγγελματικϊν μακθμάτων των 
Τομζων τθσ Βϋ Τάξθσ των ΕΡΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Αϋ 83)»

Υ.Α. Φ2/107972/Δ4  ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/5-7- 2018

«Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των μακθμάτων του τριετοφσ Εςπερινοφ ΕΡΑ.Λ. 
του ν. 4386/2016 (Αϋ83)»

Ωρολόγια προγράμματα μακθμάτων ΕΡΑΛ



Εγκφκλιοσ:  Φ3/111294/Δ4/27-8-2020

Φλθ και Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Επιλογισ 
«Γεωπονία και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» τθσ Αϋ τάξθσ ΕΡΑ.Λ., 

των Τεχνολογικϊν-Επαγγελματικϊν μακθμάτων του Τομζα 
Γεωπονίασ, Τροφίμων και Ρεριβάλλοντοσ τθσ Βϋ τάξθσ ΕΡΑ.Λ. 

και των μακθμάτων ειδικότθτασ των Ειδικοτιτων του Τομζα τθσ Γϋ 
τάξθσ Θμεριςιου και Εςπερινοφ ΕΡΑ.Λ. ςχ. ζτουσ 2020-2021

* Αναμζνεται για το 2021-22

Φλθ και οδθγίεσ μακθμάτων 



Υ.Α. Αρικμ. Φ22/75401/Δ4 ΦΕΚ 1664/15-5-2018 

Ανακζςεισ μακθμάτων Επαγγελματικοφ Λυκείου 

Υ.Α. Αρικμ. Φ22/110010/Δ4/ ΦΕΚ 3609/29-8-2020

Τροποποίθςθ… ωσ προσ τισ ανακζςεισ μακθμάτων 
τθσ ειδικότθτασ «Τεχνικόσ Τεχνολογίασ Τροφίμων 
και Ροτϊν» τθσ Γ’ τάξθσ του Τομζα Γεωπονίασ, 
Τροφίμων και Ρεριβάλλοντοσ των ΕΡΑ.Λ.

Υ.Α. Αρικμ. 115824/Δ3 ΦΕΚ 2944/20-7-2018

Ανακζςεισ μακθμάτων ςτο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

Ανακζςεισ μακθμάτων ΕΡΑΛ



Μακιματα

Θεωρθτικά

 Σε ςχολικι αίκουςα

 Ζνασ διδάςκων

Εργαςτθριακά

 Σε εργαςτιριο

Σε Σχολικό 
Εργαςτιριο (ΣΕ)

Σε Εργαςτθριακό 
Κζντρο (ΕΚ)



Με βάςθ τθν παραπάνω ΥΑ Φ22/75401/Δ4

θ διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν 
μακθμάτων και το εργαςτθριακό μζροσ 
των μικτϊν μακθμάτων ςε τμιμα με 
αρικμό παρακολουκοφντων μακθτϊν:

 μζχρι και δϊδεκα (12) διεξάγεται από 
ζναν (1) εκπαιδευτικό, 

 από δεκατρείσ (13) και άνω διεξάγεται 
από δφο (2) εκπαιδευτικοφσ. 

ςυν-διδαςκαλία εργαςτθριακϊν μακθμάτων



ζςν-διδαζκαλία ζηα επγαζηηπιακά μαθήμαηα

 Οι εκπαιδεςηικοί είναι ιζόηιμοι

 Οι εκπαιδεςηικοί  +διδάζκοςν ζε όλη 

ηην ομάδα μαθηηών 

 Βιωμαηική μάθηζη

 Σύνδεζη θεωπίαρ - ππάξηρ

 Εμπειπία εκπαιδεςηικού

 Γνώζη ηος ανηικειμένος

 Ικανόηηηα ζςνεπγαζίαρ

 Εξοικείωζη με ηη ζςνδιδαζκαλία



Εξεταηόμενα μακιματα    ΥΑ Φ4/72379/Δ4 ΦΕΚ  1675/τβ/14-5-2019 



Εξεταηόμενα μακιματα



Εξεταηόμενα μακιματα



Γεωπονία και Αειφόροσ Ανάπτυξθ – Μθ εξεταηόμενο

Γραπτι εξζταςθ με δφο ομάδεσ κεμάτων

Α΄ ομάδα περιλαμβάνει κζματα που μπορεί να αναλφονται ςε υποερωτιματα με 
ςκοπό τον ζλεγχο τθσ κατανόθςθσ τθσ διδαχκείςασ φλθσ

- ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των βαςικϊν γνωςτικϊν ςτοιχείων 

- ςυνδυάηουν διαφορετικοφ τφπου ερωτιματα (ανάπτυξθσ, ςφντομθσ απάντθςθσ, 
ςωςτοφ - λάκουσ, πολλαπλϊν επιλογϊν κ.λπ.) και διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. 

Β΄ ομάδα αποτελείται από κζματα (αςκιςεισ εφαρμογϊν ι προβλιματα, ι 
ερωτιματα ι μελζτεσ περίπτωςθσ) που μπορεί να αναλφονται ςε υποερωτιματα

- ελζγχεται θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςτθν 
κακθμερινι πράξθ των γνϊςεων που απζκτθςαν οι μακιτριεσ/τζσ. 

Θ βακμολογία κατανζμεται κατά 50% ςτθν Αϋ ομάδα κεμάτων και κατά 50% ςτθ Βϋ.

Κακοριςμόσ μακθμάτων



Γραπτώσ εξεταηόμενα Θεωρθτικά – κεωρθτικό μζροσ μεικτών

Κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

Γραπτι εξζταςθ με δφο ομάδεσ κεμάτων ςε χρονικι διάρκεια μιας ώρας

Α΄ ομάδα Θ πρϊτθ ομάδα περιλαμβάνει ερωτιςεισ που μπορεί να αναλφονται ςε 
υποερωτιματα με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ κατανόθςθσ τθσ διδαχκείςασ φλθσ .

Β΄ ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει αςκιςεισ εφαρμογϊν ι και προβλιματα ι άλλα 
ερωτιματα ι μελζτεσ περίπτωςθσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ κριτικισ ςκζψθσ των 
μακθτϊν/τριϊν κακϊσ και τθσ ικανότθτασ εφαρμογισ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ.

Θ βακμολογία κατανζμεται κατά 50% ςτθν Αϋ ομάδα κεμάτων και κατά 50% ςτθ Βϋ.

Μθ εξεταηόμενα Θεωρθτικά – κεωρθτικό μζροσ μεικτών

Θ εξζταςθ τουσ πραγματοποιείται όπωσ και θ εξζταςθ των κεωρθτικϊν μακθμάτων και 
του κεωρθτικοφ μζρουσ μεικτϊν μακθμάτων των αντίςτοιχων «γραπτϊσ 
εξεταηομζνων» μακθμάτων.

Μακιματα Τομζα Βϋ τάξθ



Γραπτώσ εξεταηόμενα Θεωρθτικά – κεωρθτικό μζροσ μεικτών

Κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

Γραπτι εξζταςθ με δφο ομάδεσ κεμάτων ςε χρονικι διάρκεια μιας ώρας

Ππωσ τα γραπτϊσ εξεταηόμενα μακιματα τθσ Βϋ τάξθσ.

Μθ εξεταηόμενα Θεωρθτικά – κεωρθτικό μζροσ μεικτών

Ππωσ τα μθ εξεταηόμενα μακιματα τθσ Βϋ τάξθσ.

Μακιματα Τομζα Γϋ τάξθ



… δίνεται ζμφαςθ ςτθν επίτευξθ των προβλεπόμενων από τα Ρρογράμματα 
Σπουδϊν (Ρ.Σ.) ςτόχων και μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και λαμβάνονται 
ιδιαιτζρωσ υπόψθ τα εξισ: 

 ο βακμόσ εφαρμογισ των κεωρθτικϊν γνϊςεων ςε πρακτικό επίπεδο 

 ο βακμόσ ςτον οποίο ο/θ μακθτισ/τρια ζχει τθριςει τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ 
για τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου, ζχει εφαρμόςει κανονιςμοφσ υγείασ και 
αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του/τθσ και πρακτικζσ που ςζβονται 
το περιβάλλον 

 ο βακμόσ ςτον οποίο χρθςιμοποίθςε κατάλλθλα εργαλεία, όργανα, μθχανιματα 
και υλικά 

 θ ποιότθτα του τελικοφ αποτελζςματοσ τθσ εργαςίασ κάκε μακθτι/τριασ

 ο βακμόσ αξιοποίθςθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.), 
όπου αυτό είναι εφικτό 

 θ επίδοςθ ςτθν γραπτι ι πρακτικι ι προφορικι δοκιμαςία του τετράμθνου

Εργαςτθριακά μακιματα Βϋ και Γϋ τάξθσ



Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/τριεσ εξετάηονται γραπτά ι προφορικά με επίδειξθ των 
δεξιοτιτων τουσ ςτο εργαςτιριο και με εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου, ανάλογα με 
τθ φφςθ του αντικειμζνου του μακιματοσ. 

Επιλζγεται μια μορφι εξζταςθσ ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν. 

Αν επιλεγεί μόνο γραπτι μορφι εξζταςθσ ςτο εργαςτθριακό μάκθμα, ακολουκείται 
θ ίδια διαδικαςία εξζταςθσ που ακολουκείται για τα μακιματα κεωρθτικοφ 
περιεχομζνου τομζων. 

Πςον αφορά τθν εκτζλεςθ και τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ κάκε εργαςτθριακισ 
άςκθςθσ, ο/θ μακθτισ/ τρια υποβοθκείται από ςχετικά Φφλλα Ζργου τα οποία 
ςυντάςςονται και μοιράηονται από τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ ςτθν αρχι κάκε 
εργαςτθριακισ ενότθτασ. 

Θ αξιολόγθςθ κάκε εργαςτθριακισ άςκθςθσ γίνεται ςυμπλθρωματικά με τθ μζκοδο 
τθσ ςυςτθματικισ και αντικειμενικισ παρατιρθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ από 
τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ. Τ

Εργαςτθριακά μακιματα Βϋ και Γϋ τάξθσ



Εξεταηόμενα μακιματα Β΄ και Γ΄ τάξθσ

Τα κζματα τθσ γραπτισ εξζταςθσ ταξινομοφνται ςε δφο ομάδεσ. 

Η πρώτθ ομάδα περιλαμβάνει δφο (2) τουλάχιςτον ερωτιςεισ που μπορεί 
να αναλφονται ςε υποερωτιματα με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ κατανόθςθσ 
τθσ διδαχκείςασ φλθσ. 

Η δεφτερθ ομάδα περιλαμβάνει δφο (2) τουλάχιςτον αςκιςεισ 
εφαρμογϊν ι και προβλιματα ι άλλα ερωτιματα ι μελζτεσ περίπτωςθσ 
με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/τριϊν κακϊσ και 
τθσ ικανότθτασ εφαρμογισ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ. 

Θ βακμολογία κατανζμεται κατά 50% ςτθν πρϊτθ ομάδα και κατά 50% 
ςτθ δεφτερθ.

Ρροαγωγικζσ – Απολυτιριεσ εξετάςεισ



Βαςικό μζλθμα του εκπαιδευτικοφ ο προγραμματιςμόσ τθσ φλθσ 
Θεωρθτικϊν και Εργαςτθριακϊν μακθμάτων. 

Θεωρθτικά μακιματα

 Υπολογιςμόσ ςελίδων – μθνιαία κατανομι

 Τρόποι αξιολόγθςθσ - Διαγωνίςματα 

 Εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ

 Εποπτικό υλικό

Ρροετοιμαςία – πραγματοποίθςθ

διδακτικϊν επιςκζψεων

Ρρογραμματιςμόσ φλθσ



Εργαςτθριακά μακιματα

 Δθμιουργία εργαςτθρίου

 Απαραίτθτθ πλζον θ χριςθ υπολογιςτι – projector ι TV

Ρρογραμματιςμόσ εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

 Αξιοποίθςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ – καταγραφι αναγκϊν  

 Καταγραφι – πρόταςθ για αγορά αναλϊςιμων υλικϊν για τισ 
ανάγκεσ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων

 Εποπτικό υλικό – πραγματικά αντικείμενα

 Χριςθ ΤΡΕ

Ρροετοιμαςία διδακτικϊν επιςκζψεων – υλοποίθςθ

Ρραγματοποίθςθ ζνα με δφο ολοκλθρωμζνα ζργα

* Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ

Ρρογραμματιςμόσ φλθσ



Ακοφω και ξεχνϊ

Βλζπω και κυμάμαι

Ρράττω και καταλαβαίνω

(Κινζηικο ρθτό)              

Θ αξία των ΤΡΕ και των εργαςτθριακϊν αςκιςεων



Αξιοποίθςθ υλικοφ ςτο Φωτόδεντρο

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΚΑΘΟΙΗΟΥΝ ΤΘΝ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3738

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΘΣ ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑΣ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8111

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8085

ΔΙΑΡΝΟΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΝΟΘ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6271

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ - ΟΙ 
ΜΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8389

ΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΟ ΦΥΤΑ - ΕΩΤΘΣΕΙΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8388

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΡΟ 
ΦΥΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΩΤΘΣΕΙΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8386

ΑΝΘΩΡΙΝΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7562

ΥΡΑΝΣΘ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΩΤΘΣΕΙΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7566



Αξιοποίθςθ υλικοφ ςτο Φωτόδεντρο

Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΡΩΤΟΓΕΝΘ ΤΟΜΕΑ – ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΥΗΙΟΥ 
ΣΕ ΙΝΔΙΑ – ΙΑΡΩΝΙΑ

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photo
dentro-lor-8521-1218

ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΘΝ 
ΡΑΑΓΩΓΘ

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photo
dentro-lor-8521-1219

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photo
dentro-lor-8521-1230

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΔΟΥΣ ΣΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photo
dentro-lor-8521-1221

ΡΑΑΓΩΓΘ ΡΙΤΑΣ http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photo
dentro-educationalvideo-8522-183



** Προςοχι πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ: 
- πνευματικά δικαιϊματα
- επιςτθμονικι εγκυρότθτα 
- περιεχόμενο (από κοινωνικισ και θκικισ 

πλευράσ).

Μθχανικι ςυλλογι ελιάσ Διατροφι αγροτικϊν ηϊων – Βαςικζσ 
αρχζσ - Σιτθρζςιο

Ταξιδζψτε μζςα ςτο φφλλο

Αξιοποίθςθ βίντεο ( από youtube, κ.ά.)

https://www.youtube.com/watch?v=N_qHN2TQSeY
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgaSsz69D0
https://www.youtube.com/watch?v=pwymX2LxnQs


Λογιςμικό Τα τρόφιμαΕλεφκερο ςχεδιαςτικό πρόγραμμα για 
κιπουσ

Ψθφιακό ςφςτθμα iGarden
diagnostic system

Κάνουμε χριςθ λογιςμικϊν, προςομοιϊςεων, π.χ.

https://www.gardena.com/uk/garden-life/garden-planner/
https://igardenaua.github.io/
https://igardenaua.github.io/
https://igardenaua.github.io/
https://igardenaua.github.io/
https://igardenaua.github.io/


Phet Colorado 
Εικονικό εργαςτιριο 
Plant Mineral Nutrition

Ρροςομοιϊςεισ εικονικά εργαςτιρια

https://phet.colorado.edu/el/simulations
https://phet.colorado.edu/el/simulations
https://phet.colorado.edu/el/simulations
https://phet.colorado.edu/el/simulations
http://www.kscience.co.uk/animations/minerals.htm


 Ypaithros.gr  Αγρότυποσ

 Agronews  agrocapital

 Ellinikomeli

 Ελλθνικι Γεωργία

Δικτυακζσ πφλεσ

https://www.ypaithros.gr/
https://www.agronews.gr/
https://www.agrotypos.gr/
https://www.ypaithros.gr/
https://www.agronews.gr/
http://agrocapital.gr/
https://www.ellinikomeli.gr/
https://www.agrotypos.gr/
https://www.ypaithros.gr/
https://www.ellinikigeorgia.gr/
http://agrocapital.gr/


Υπουργείο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ ¨Διμθτρα¨
Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τροφίμων  και Γεωργίασ FAO

Δικτυακζσ πφλεσ – Ιςτότοποσ ΣΕΕ Ακαναςόπουλου Ανδρζα 

http://users.sch.gr/andratha/agroedu/

http://www.minagric.gr/index.php/el/
https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=638
https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=638
https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=638
https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=638
http://www.fao.org/home/en/
http://users.sch.gr/andratha/agroedu/


 Υ.Α. Αρικμ. Φ6/85271/Δ4 ΦΕΚ 3147/19-7-2021

 «Κακοριςμόσ διδακτζασ - εξεταςτζασ φλθσ των Ρανελλαδικϊσ εξεταηόμενων μακθμάτων 

τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιων και εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ. για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 

 Ο υποψιφιοσ του Τομζα Γεωπονίασ, Τροφίμων και Ρεριβάλλοντοσ ςτισ ειδικότθτεσ:

 Τεχνικόσ Φυτικισ Ραραγωγισ

 Τεχνικόσ Ηωικισ Ραραγωγισ

 Τεχνικόσ Τεχνολογίασ Τροφίμων και Ροτϊν

 Τεχνικόσ Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Τοπίου

Εξετάηεται ςτα μακιματα:

 Σφγχρονεσ Γεωργικζσ Επιχειριςεισ

 Αρχζσ Βιολογικισ Γεωργίασ

Ρανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα



Ρανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα

Υ.Α. Αρικμ. Φ.153/40138/Α5 ΦΕΚ 1106/31-3-2020

«Ρρόςβαςθ αποφοίτων Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΡΑ.Λ.) ςε ποςοςτά κζςεων… και εφεξισ»

ενδιαφζρει το άρκρο 6, Βϋ ΕΝΟΤΘΤΑ: ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ



Πανελλαδικώρ εξεηαζόμενα μαθήμαηα



 Ράντοτε προετοιμαηόμαςτε 

για το μάκθμα τθσ 

επόμενθσ θμζρασ

 Διδακτικά ςενάρια

Πποεηοιμαζία μαθήμαηορ



Ιφιγζνεια Αίςωποσ

Ψθφιακά αποκετιρια

http://users.sch.gr/andratha/agroedu/

http://ifigeneia.cti.gr/repository/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://aesop.iep.edu.gr/


Στοιχεία επικοινωνίασ

Λιάπθσ Ευκφμιοσ
Συντονιςτισ Ε.Ε. ΡΕ88
6977187916
liapisthim@sch.gr



ςασ ευχαριςτϊ… 

…για τθν προςοχι ςασ


