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«ΒΟΗΘΩΝΣΑ ΣΟΝ ΟΔΤΕΑ ΝΑ ΦΣΑΕΙ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ» 

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

 ΔΠΔΚΣΑΖ: Α Λπθείνπ: ΠΡΑΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ  

   ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ: Μπηιαλάθε Διεπζεξία , ΚΔΤΠ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

 ΣΑΞΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ: Γ΄ Γπκλαζίνπ/ Α Λπθείνπ 

 ΠΔΓΗΟ: Πξόγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. 

 ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ:  

ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο, ΔΠ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΟΤ ΜΔΛΛΟΝ.  

ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ: 

 «Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ»  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ :«Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΟΤ ΔΡΔΤΝΑ» 

 ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 8-12  ΓΗΧΡΑ. 

 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ:  

 Οκαδνζπλεξγαηηθή 

 Βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ύπαξμε εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. 

 ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ: νθηώ  (08). 

 ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ: Πιεξνθνξηθή, Λνγνηερλία, Καιιηηερληθά, 

Φπζηθή, Ηζηνξία, Γεσγξαθία, Ξέλε γιώζζα, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή. 

 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 

  Υξήζε θπξίσο ινγηζκηθώλ Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ (Word),  

 Φπιινκεηξεηή (Internet Explorer)· 

 Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ινγηζκηθνύ Παξνπζηάζεσλ (Power Point), κε εηθόλα, ήρν  

θαη θσηνγξάθηζε θεηκέλσλ, ή Δπεμεξγαζίαο Δηθόλσλ   

 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ, δεκηνπξγία βίληεν,  

 Υξήζε Ζιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, 

  Υξήζε ηζηνζειίδσλ. 
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ΒΒ..  ΠΠεεξξίίιιεεςςεε  

     Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απνζθνπεί :  

ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ 

 λα αλαπηύμεη ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο θαη απνδνρήο,  

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

λα ελζαξξύλεη ηνλ έθεβν/ε λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο,  

ΣΟΥΟΗ ΔΠ 

 λα γλσξίζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, 

 λα γλσξίζεη ηηο εξγαζηαθέο ηνπ αμίεο  

 λα πιεξνθνξεζεί γηα ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο θαη ησλ επαγγεικάησλ, 

 λα πξνεηνηκαζηεί γηα ην ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα 

κεηαβαηηθά ζηάδηα από ηηο ζπνπδέο ζην επάγγεικα 

 λα αλαδεηά θξηηηθά πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη 

ΒΒ..  ΒΒααζζηηθθέέοο  εελλέέξξγγεεηηεεοο  

-Δλεκέξσζε ηνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ (Πξαθηηθό γηα έγθξηζε θαη ππνβνιή 

πξόηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

-Δλεκέξσζε Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ.  

- Οη ζπλαληήζεηο γίλνληαη εθηόο Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο (2 ώξεο 

εβδνκαδηαίσο), ζε εκέξα πνπ θαζνξίζηεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

- πλεξγαζία κε θνξείο θαζώο θαη κε εθπαηδεπηηθνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. 

-ρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζρνιείνπ. 

ΒΒ..  ηηόόρρννηη  
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Γλσζηηθνί: 

     α) Να κάζνπλ νη καζεηέο λα αλαδεηνύλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά έλα ζύλνιν 

δεδνκέλσλ-πιεξνθνξηώλ, πνπ αθνξνύλ ζε  επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηε ζάιαζζα. 

     β) Να εμαζθεζνύλ κέζα από εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, επηζθέςεηο, ζπλεληεύμεηο, 

ώζηε λα θάλνπλ επηινγέο εξγαζίαο, πνπ λα ελαξκνλίδνληαη   κε ηηο δηθέο ηνπο 

δπλαηόηεηεο, αλάγθεο, θιίζεηο θαη ελδηαθέξνληα. 

     γ) Να ζηνραζηνύλ ηα παηδηά, κέζα από θείκελα θαη κύζνπο, θαη λα δηαηππώζνπλ 

απόςεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

Κνηλσληθνί- ςπρνζπλαηζζεκαηηθνί: 

     α) Να θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηα παηδηά δεμηόηεηεο ππεπζπλόηεηαο, 

νκαδηθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, άξα θαη επηθνηλσληαθέο. 

      β) Να θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο, αλάιπζεο θαη 

ζύλζεζεο. 

     γ) Να θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθνύ ζπζρεηηζκνύ θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεσλ από δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, ζε κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε. 

δ) Να εμνηθεησζνύλ ηα παηδηά ζηε ζπρλή ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ Δπεμεξγαζίαο 

Κεηκέλνπ (Word),   ζηε ρξήζε ηνπ Φπιινκεηξεηή (Internet Explorer)· ινγηζκηθνύ 

Παξνπζηάζεσλ (Power Point) . 

     ε) Να θαηαλνήζνπλ, ηέινο, όηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείσλ είλαη όιν θαη πην 

απαξαίηεηε ζην ζύγρξνλν θόζκν. 

Σν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη από καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο 

Γπκλαζίνπ. 

Πνξεία ηεο Έξεπλαο 

- ρεδηαζκόο δξαζηεξηνηήησλ 

- Τινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 
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- Παξαηήξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

- Κξηηηθή ζθέςε πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Μέζνδνη 

-Σν ζελάξην βαζίζηεθε ζε έλα ζπλδπαζκό ζεσξηώλ  κάζεζεο κε ζθνπό λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα θηλεζνύλ πξνο κία θαηεύζπλζε, πνπ δηεπξύλεη ηνπο νξίδνληέο 

ησλ(J PIAGET-Κνλζηξνπθηηβηζκόο) θαη λα ηα αζθήζεη ζηελ αλαθάιπςε λέαο γλώ-

ζεο (αλαθαιππηηθή κάζεζε, J. BRUNER). ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ 

ζεσξήζεσλ ηεο κάζεζεο (Κνηλσληθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο-VΤGOTSKY). 

-   Μέζνδνο Project  

- Σππηθόο-Άηππνο ρνιηθόο Γξακκαηηζκόο,  

-  Βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

- Δξσηεκαηνιόγηα 

- πλεληεύμεηο 

- Ζκεξνιόγην δξαζηεξηνηήησλ 

• Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 

• Υξόλνο: 12 Γηδαθηηθέο ώξεο  

• Ο ξόινο ηνπ δηδάζθνληνο . 

• ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ν ξόινο ησλ δηδάζθνληνο ήηαλ  

δηεπθνιπληηθόο-δηεπθξηληζηηθόο  

• ύλνιν ζπκκεηερόλησλ: .  

• 1
Ο

 ΓΗΧΡΟ: ΤΜΒΟΛΑΗΟ- ΥΧΡΗΜΟ Δ ΟΜΑΓΔ 

•      1) Σνπνζεηνύληαη νη θαξέθιεο ζε θπθιηθή δηάηαμε, γίλεηαη ππνδνρή ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, κε ην θαισζόξηζκα θαη ηε γλσξηκία.  

•     2) πληάζζεηαη ην ζπκβόιαην ηεο νκάδαο,  

•      3) Υσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο εξγαζίαο,  
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• Ο ηίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ  θαζώο θαη ηα θύιια εξγαζίαο δίλνληαη 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή: Καινύληαη από θάησ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο λα απαληήζνπλ θαη λα ζηνραζηνύλ  ζηα θύιια εξγαζίαο . 

•       4) εκεηώλεηαη όηη θαη νη ηέζζεξηο (4) νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ, ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό 

ζελάξην. 

•       5) Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα πνπλ πώο έλησζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ θαη δίλεηαη ρξόλνο γηα πηζαλέο εξσηήζεηο ή πξνβιεκαηηζκνύο. 
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ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΓΡΧΜΔΝΟ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΔΠ  

ΣΗΣΛΟ 

«ΒΟΖΘΧΝΣΑ ΣΟΝ ΟΓΤΔΑ ΝΑ ΦΣΑΔΗ ΣΖΝ ΗΘΑΚΖ».  

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΧΡΔ:  

1. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ 

Δπηινγή κεηάθξαζεο (ηδέξε, Δθηαιηώηε θαη Καδαληδάθε) , δξακαηνπξγηθή 

επεμεξγαζία, δηαλνκή ξόισλ:  

θνπόο:   Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ  ιήςεο απόθαζεο (νξζνινγηζηηθόο, 

δηαζζεηηθόο, εμαξηεκέλνο, ζεσξία Harren,1978 )  

ηόρνη: ύλδεζε κε ζηόρνπο ΔΠ,  ηόλσζε ηεο απηνγλσζίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, 

θαηαλόεζε ησλ δηιεκκάησλ ζηε ράξαμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο καο. 

Καηαλόεζε ησλ πξνζδνθηώλ,αλίρλεπζε ησλ δηεπθνιπληηθώλ ζηνηρείσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο,  

Ανάπτυξη  ζηξαηεγηθήο επηινγήο ιύζεσλ θαη  εθηίκεζε πηζαλνηήησλ επίηεπμεο 

ζηόρνπ ( Gelatt, 1962, Vroom, 1964) . 

2. Ο ππεύζπλνο ηεο νκάδαο κνηξάδεη ηνπο ξόινπο θαη δεκηνπξγεί νκάδεο. 

3. Πξνεηνηκαζία κε πξνζέξκαλζε 

Δπηινγή ζεαηξηθήο ηερληθήο: δηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο (Απδή-Υαηδεγεσξγίνπ 2007): νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο ζρεκαηίδνπλ δπν παξάιιειεο αληηθξηζηέο ζεηξέο, αθήλνληαο ζηε κέζε έλα δηάδξνκν, απ’ 

όπνπ πεξλάεη ν ραξαθηήξαο θαη αθνύεη ηηο ζθέςεηο θαη επηρεηξήκαηα θαζελόο ζρεηηθά κε έλα δίιεκκα 

ιήςεο επαγγεικαηηθήο απόθαζεο πνπ αληηκεησπίδεη (νη δύν πιεπξέο ηνπ δηαδξόκνπ εθπξνζσπνύλ ηηο 

δύν πιεπξέο ηνπ δηιήκκαηνο).  

Δθθξάδνληαη σο έλα είδνο δηθώλ ηνπ ζθέςεσλ, ηεο ζπλείδεζήο ηνπ, επηρεηξεκάησλ (θαη όρη κόλν). ην 

ηέινο απνθαζίδεη θαη δειώλεη ηη ζα θάλεη κε βάζε απηά πνπ άθνπζε θαη ιέεη ηη ήηαλ απηό πνπ ηνλ 

έπεηζε. 

 

4. ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ  
ΠΡΟΩΠΑ 

ΑΦΖΓΖΣΔ: 4 ΠΡΟΩΠΑ 

ΟΓΤΔΑ 

ΚΤΚΛΩΠΑ 

ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΟΓΤΔΑ 
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ΑΦΖΓΖΣΖ 1 

Μηιά ν Οδπζζέαο ζηνπο Φαίαθεο.  

Απνθαιύπηεη πνηνο είλαη θαη εμηζηνξεί ηηο πεξηπιαλήζεηο θαη ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ. 

Αξρίδεη ε ηζηνξία 

ΑΦΖΓΖΣΖ 2 

 Από ην Ίιην ν άλεκνο έθεξε ηα πινία ηνπ Οδπζζέα ζηνπο Κίθνλεο, ζπκκάρνπο ησλ Σξώσλ. 

Καηέζηξεςε θαη ιεειάηεζε ηελ πόιε ηνπο, αιιά νη ζύληξνθνί ηνπ, κεζπζκέλνη από θξαζί θη 

από αίκα, δελ ήζειαλ λα ηνλ αθνύζνπλ θαη λα θύγνπλ από εθεί. Οη Κίθνλεο αληεπεηέζεθαλ θη 

ν Οδπζζέαο αλαγθάζηεθε λα κπεη ζηα πινία κε απώιεηεο. 

ΑΦΖΓΖΣΖ 3 

Θπειιώδεηο άλεκνη ηνπο έζπξσμαλ ζηε γε ησλ Λσηνθάγσλ 

Σξεηο άληξεο ηνπ γεύηεθαλ ηνλ  ισηό πνπ ηνπο έδσζαλ νη ληόπηνη, μέραζαλ ηελ παηξίδα ηνπο 

θαη ήζειαλ λα κείλνπλ εθεί. Σνπο πήξε δηά ηεο βίαο θαη έθαλαλ   βηαζηηθά παληά. 

ΑΦΖΓΖΣΖ 4 

Ύζηεξα έθηαζαλ ζηε ρώξα ησλ Κπθιώπσλ όπνπ ην αλήζπρν πλεύκα ηνπ Οδπζζέα ηνλ έβαιε 

ζε λέεο πεξηπέηεηεο. 

Θέινληαο λα κάζεη ηί είδνπο όληα θαηνηθνύζαλ απηή ηελ ρώξα, κπήθε ζηε ζπειηά ηνπ 

Κύθισπα Πνιύθεκνπ πνπ ηνπ θαηαβξόρζηζε έμη ζπληξόθνπο.  

Σειηθά κε ηερλάζκαηα, κεζώληαο, ηπθιώλνληαο θη εμαπαηώληαο ηνλ Κύθισπα, κπόξεζε λα 

δηαθύγεη 

ΟΓΤΔΑ 

Κη ε Απγή ζα θάλε ε πνπξλνγέλλεηε θαη ξνδνδαρηπιάηε, 

όινπο ζε ζύλαμε ηνπο θάιεζα θη αλακεζό ηνπο είπα: 

 

Οη άιινη ζαο ηώξα εδώ λα κείλεηε, πηζηνί κνπ εζείο ζπληξόθνη, 

θη αηόο κνπ εγώ κε ην θαξάβη κνπ θαη κε ηνπο ζύληξνθνύο κνπ 

ζα πάσ λα κάζσ, εδώ πνηνη θάζνπληαη, ζαλ ηη ινγήο αλζξώπνη. 

Άλνκνη λα 'λαη ηάρα, αλέζπιαρλνη, πνπ δελ ςεθνύλ ην δίθην, 

γηα έρνπλ ςπρή ζενθνβνύκελε θαη ζπκπαζνύλ ηνλ μέλν; 

 

Δίπα, θαη ζην άξκελν αλεβαίλνληαο πξνζηάδσ ηνπο ζπληξόθνπο, 

κόιηο αλέβνπλ ζην πιενύκελν, λα ιύζνπλ ηηο πξπκάηζεο. 

Μπήθαλ θη εθείλνη δίρσο άξγεηα, θαη ζηα δπγά σο θαζίζαλ 

γξακκή, ηελ αθξηζκέλε ζάιαζζα κε ηα θνππηά ρηππνύζαλ. 

 

 

 

ΤΝΣΡΟΦΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ 1 

Καη ζύληαο πηα θεη πέξα θηάζακε — καθξηά καζέο δελ ήηαλ — 

ζηελ άθξαλ άθξα, πιάη ζηε ζάιαζζα, ζσξνύκε νκπξόο καο… 

ζπήιην ςειό, κε δάθλεο θαηαζθέπαζην᾿ πνιιά θνπάδηα κέζα, 

γίδεο θαη πξόβαηα, καληξίδνπληαλ ηε λύρηα᾿ θαη ηξνγύξα 

 

κηα απιή αςειή, πνπ ηελ πεξίδσλαλ ζηε γε ρσκέλεο πέηξεο 

θη αθόκα δξπο αςεινθνύλησηνη θαη ηξηζκεγάια πεύθα. 

 

ΤΝΣΡΟΦΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ 2 

Έλαο πειώξηνο άληξαο πιάγηαδε θεη κέζα, πνπ η᾿ αξληά ηνπ 

βνζθνύζε κνλαρόο, παξάκεξα᾿ θη πνπ δ᾿ έζκηγε ηνπο άιινπο 

πνηέ, κνλ᾿ πάληα ηνπ αζπληξόθηαζηνο κε ην θαθό ζηα θξέλα 
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Σόζν ζεόξαηνο πνπ ηα 'ραλεο, δε ζύκηδε άλζξσπν, όρη, 

πνπ ηξώεη ςσκί, κνλάρα αθξόθνξθν ιεο θη ήηαλ δαζσκέλν 

βνπλνύ αςεινύ, πνπ ζη᾿ άιια αλάκεζα κνλάρν μερσξίδεη. 

  

ΤΝΣΡΟΦΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ 3 

ε ιίγν νκπξόο ζην ζπήιην θηάζακε, κα κέζα απηόο δελ ήηαλ, 

κνλ᾿ ηα παρηά η᾿ αξληά ηνπ εβόζθηδε ςειά ζηα βνζθνηόπηα. 

Κη εκείο ην ζπήιην ηξηγπξίδνληαο ην απνζακάμακε όιν 

                 

…ΓΗΛΖΜΜΑ-ΑΝ …..(ΥΟΛΗΑΜΟ)… 

ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ: 

ΓΗΑΓΡΟΜΟ ΤΝΔΗΓΖΖ 

ΟΓΤΔΑ 

Σα παξαθάιηα ηόηε νη ζύληξνθνη θηλνύζαλ, πξώηα απ᾿ όια 

λα πάξνπκε ηπξηά λα θύγνπκε, θαη πάιη δηαγπξλώληαο 

αξληά από ηα καληξηά λ᾿ αξπάμνπκε θαη ξίθηα, λα ηα πάκε 

ζην πινίν, θη ακέζσο λα καθξύλνπκε πα ζη᾿ αξκπξά πειάγε. 

 

Μα εγώ δελ άθνπζα, θαη ζα 'καζηε πνιύ πην θεξδεκέλνη 

πξώηα λα ηδώ ηνλ ίδηνλ ήζεια θη αλ ζα κνπ δώζεη δώξα 

 

ΤΝΣΡΟΦΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ 4 

Αλάςακε θσηηά θαη ζηνπο ζενύο πξνζθέξακε ζπζίεο, 

κεηά θη εκείο λα θάκε πήξακε ηπξί, θαη θαζηζκέλνη 

ηνλ θαξηεξνύζακε, σο πνπ γύξηζε·  

ζηελ πιάηε εθνπβαινύζε 

μύια ζηεγλά, έλα αθέξην θόξησκα, λα ηα 'ρεη γηα ην δείπλν 

 

ΚΤΚΛΧΠΑ (ΑΚΟΎΓΔΣΑΗ) 

Ξέλνη, πνύζε έξρεζηε αξκελίδνληαο ζηεο ζάιαζζαο ηηο ζηξάηεο; 

Πνηνί 'ζηε; Γνπιεηά θακηά κελ έρεηε; Γηα θαη γπξλάηε σο ιάρεη, 

ζαλ ηνπο θνπξζάξνπο, κεο ζηα πέιαγνπ ηξηγπξλνύλ θαη θέξλνπλ 

θαθό ζηνλ άιιν θόζκν, παίδνληαο ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο;" 

 

ΟΓΤΔΑ 

Αξγίηεο είκαζηε· κηζεύνληαο από ηελ Σξνία, καο δείξαλ 

ζηα πιάηε η᾿ άκεηξα ηεο ζάιαζζαο ινγήο ινγήο αλέκνη. 

ηα ζπίηηα καο λα πάκε ζέιακε, κα πήξακε άιιεο ζηξάηεο 

θαη δξόκνπο άιινπο, από ζέιεκα ηνπ Γία ην δίρσο άιιν. 

 

 θη εθείλνο ν αλειέεκνλνο δελ απνθξίζε ιέμε, 

κνλάρα πάλσ ζηνπο ζπληξόθνπο κνπ ρηκάεη 

 

ΑΦΖΓΖΣΖ 1 

Κη ε Απγή ζα θάλε ε πνπξλνγέλλεηε θαη ξνδνδαρηπιάηε, 

πήξε ην βνπλό, ζθπξίδνληαο, κε ηα παρηά η᾿ αξληά ηνπ 

ν Κύθισπαο 

ΥΔΓΗΟ: ΚΑΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ 

 (ΥΟΛΗΑΜΟ-ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ:  ΚΑΤΣΖ ΚΑΡΔΚΛΑ) 
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ΟΓΤΔΑ 

Έλα θνκκάηη ηόηε ηνπ 'θνςα, καθξύ ζαλ ηελ νξγηά κνπ, 

θαη ζηνπο ζπληξόθνπο ην παξάδσθα, λα κνπ ην μεθινπδίζνπλ 

θη όπσο ην ίζησζαλ, πήξα ην 'μπζα, ζηελ άθξε κύηε λα 'ρεη, 

θη επηύο, γηα λα ζθιεξύλεη, ην 'ρσζα ζηεο ζηηάο ηε θιόγα κέζα, 

 

ΚΤΚΛΧΠΑ 

 

Αλ κε αγαπάο, αθόκα δώζε κνπ, θαη πεο κνπ η᾿ νλνκά ζνπ, 

κα ηώξα επηύο, θαη ζπ ραξνύκελνο ην δώξν ζνπ λα πάξεηο. 

 

ΟΓΤΔΑ 

Σν μαθνπζηό γπξεύεηο, Κύθισπα, λα κάζεηο όλνκα κνπ 

Καλέλαο η᾿ όλνκά κνπ, θη όινη ηνπο Καλέλα κε θσλάδνπλ, 

θη ε κάλα κνπ καζέο θη ν θύξεο κνπ θη νη επίινηπνη ζύληξνθνη.» 

 

ΚΤΚΛΩΠΑ 

Θ᾿ αθήζσ ηνλ Καλέλα νιόζηεξλν λα θάσ᾿ πην πξηλ ηνπο άιινπο 

 

ΟΓΤΔΑ 

 

Μεκηάο εγώ βαζηά παξάρσζα ζηε ζξάθα ην παινύθη, 

σο λα ππξώζεη κόλν, θη έδηλα κηιώληαο ζηνπο ζπληξόθνπο θνπξάγην 

 

ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΚΤΚΛΧΠΔ 

Πνηά ζνπ 'ξζε ζπθνξά, Πνιύθεκε, θη αςνθσλάδεηο έηζη 

κέζα ζηε ζεία ηε λύρηα θη άζθσζεο θαη καο από ηνλ ύπλν; 

 

 

ΚΤΚΛΩΠΑ 

Καλέλαο, θίινη, όπνπ κε αθάληζε, θη όρη κεβηάο — κε δόιν! 

 

………….Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ (ΥΟΛΗΑΜΟ)……………… 

 

ΟΓΤΔΑ 

 

Μα εκέλα ν λνπο κνπ θηόιαο 

πήξε θαη δνύιεπε, ηα πξάκαηα δεμηά πσο ζα 'βγνπλ όια, 

αλ δξόκν ζα 'βξηζθα ηνπο ζπληξόθνπο θαη κέλα λα γιηηώζσ 

 

Ζηαλ εθεί θξηγηνί δαζόκαιινη, ηξαλνί, θαινζξεκκέλνη, 

θαη ην καιιί ηνπο καπξνκόξηθν· 

Οη ηξεηο θξηγηνί θη από 'λαλ ζήθσλαλ ηνλ άληξα θάησζέ ηνπ 

Κη όζν γηα κε ηνλ ίδηνλ, 

απ᾿ ην θνπάδη μερσξίδνληαο ην πην γεξό θξηάξη… 

 …… ην αγθάιηαζα απ᾿ ην ζβέξθν….. 

 

 

ΟΓΤΔΑ 

 

Απ᾿ ηνπο ζλεηνύο αλζξώπνπο, Κύθισπα, θαλείο αλ ζε ξσηήζεη 
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ηέηνηα δνπιεηά πνηνο ζνπ 'θαλε άζθεκε θαη ζνπ 'βγαιε ην κάηη, 

λα πεηο πσο ν Οδπζζέαο ζε ηύθισζελ, ν θαζηξνπνιεκίηεο 

γηόο ηνπ Λαέξηε, θαη ην ζπίηη ηνπ ζα ην 'βξεη ζηελ Ηζάθε!» 

 

ΣΔΛΟ;;; (ΥΟΛΗΑΜΟ- ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ) 

 

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

1. πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα: ε ηαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ ηαμηδεύεη. 

 Πνηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ν Οδπζζέαο θαη γηαηί ιέγεηαη Καλείο. 

  

2. Αθεγνύκαη ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ηνπ Οδπζζέα 

Πνηα εκπόδηα ζπλάληεζα (εζσηεξηθά – εμσηεξηθά)  θαη ηη κπνξεί λα κε βνεζήζεη; 

 

3. ΠΗΘΑΝΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΗΚΑ 

 

ΓΔΝ ΔΥΩ ΑΡΚΔΣΟΤ ΤΝΣΡΟΦΟΤ 

 

ΓΔΝ ΘΔΛΩ 

ΓΔΝ ΔΥΩ ΟΠΛΑ 

 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΩ 

ΓΔΝ ΞΔΡΩ ΣΟ ΜΔΡΟ 

 

ΦΟΒΑΜΑΗ, ΓΗΣΑΕΩ 

 

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Μνπ ηαηξηάδεη 

Θα ηα θαηαθέξσ κε ην κπαιό κνπ κπνξώ 

Θα ηα θαηαθέξσ κε ζρέδην ζέισ 

Θα δεηήζσ βνήζεηα από ηνπο άιινπο Δίλαη δηαζθεδαζηηθό 

Έρσ πεξηέξγεηα Ση λα είλαη άξαγε; 

 

4. Αθεγνύκαη ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ησλ ζπληξόθσλ ηνπ Οδπζζέα 

5. Αθεγνύκαη θαη θαηαγξάθσ  ηα ζηάδηα ηνπ δηιήκκαηνο: λα πξνρσξήζσ ζηελ 

εμεξεύλεζε ηνπ λεζηνύ ή όρη θαη γηαηί;. Υσξίδσ ην δίιεκκα ζε θάζεηο.  

 
 

6. Καηαγξάθσ ηνπο ηόπνπο πεξηπιάλεζεο ( ζρεηηθνί πίλαθεο) θαη δεκηνπξγώ κηα 

ρξνλνγξακκή. 

 

ΔΙΛΗΜΜΑ 

Α ΦΑΗ 

ΚΕΨΕΙ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ  

Β ΦΑΗ 

ΚΕΨΕΙ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ  

 

Γ ΦΑΗ 

ΚΕΨΕΙ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ  
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Eπέθηαζε ζελαξίνπ 1. 

 

 ΔΞΔΡΔΤΝΩΝΣΑ ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ Δ.Δ. 

 

Eπέθηαζε ζελαξίνπ 2. 

 

Αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο Λνγνηερλίαο αξραίαο θαη 

ζύγρξνλεο: 

Ζ λέα Οδύζεηα (Καδαληδάθε) : πξαγκαηνπνίεζε κνπζηθήο πεξηπιάλεζεο ζηελ 

Δπξσπαηθή Λνγνηερλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΧΟ 

ΣΟΠΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΥΡΖΗΜΟΗ ΗΣΟΣΟΠΟΗ 

Νεπξννδύζζεηα : http://neurodyssee.org/2011/Index.php?lang=gr 

 

Μειννδύζζεηα: http://melodisia.mmb.org.gr/ 

 

http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/story-30008.html 

 

ΠΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ; http://www.greek-

language.gr/greekLang/search/index.html 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_t

ypes/pop03.html 

ΒΗΒΛΗΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΚΤΠΡΟ: 

http://www.schooltime.gr/wpcontent/uploads/2012/11/odysseia_vivlio_kathigiti_voithi

ma.pdf 

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΟΓΤΔΗΑ 

• http://esripm.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=4fc9153f4d9248b9b

ab7011e3950b552&webmap=962ca9da38bf4c5e9439a6acf3dd1b3e# 

• ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑ ΟΓΤΔΗΑ 

• http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-

A115/HTML/index.html 

• ΠΤΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

• http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/conference-

1997/Odyssea3.pdf 

• ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΟΓΤΔΗΑ 

• http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/od-g1.htm 

• http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/pai

xnidia%20Odysseia/paixnidia.htm 

• ΜΔΣΑΦΡΑΔΗ ΟΓΤΔΗΑ 

• http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/O

MHROS%20ODYSSEIA.htm 

• ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΓΤΔΗΑ 

• http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm0m.htm 

• ΓΗΑΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΑΦΖΓΖΖ 

• http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1, 

• ΦΖΦΗΑΚΟΗ ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΦΑΚΔΛΛΟΗ 

• http://www.ekebi.gr/Fakeloi/ 

• http://www.openlit.gr/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%

CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.html 

 

 

 

 

 

http://neurodyssee.org/2011/Index.php?lang=gr
http://melodisia.mmb.org.gr/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/story-30008.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/search/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/search/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_types/pop03.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_types/pop03.html
http://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2012/11/odysseia_vivlio_kathigiti_voithima.pdf
http://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2012/11/odysseia_vivlio_kathigiti_voithima.pdf
http://esripm.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=4fc9153f4d9248b9bab7011e3950b552&webmap=962ca9da38bf4c5e9439a6acf3dd1b3e
http://esripm.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=4fc9153f4d9248b9bab7011e3950b552&webmap=962ca9da38bf4c5e9439a6acf3dd1b3e
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A115/HTML/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A115/HTML/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/conference-1997/Odyssea3.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/conference-1997/Odyssea3.pdf
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Paixnidia/od-g1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/paixnidia%20Odysseia/paixnidia.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/paixnidia%20Odysseia/paixnidia.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/OMHROS%20ODYSSEIA.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/OMHROS%20ODYSSEIA.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm0m.htm
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1
http://www.ekebi.gr/Fakeloi/
http://www.openlit.gr/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.html
http://www.openlit.gr/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.html
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7
Ο

 ΓΗΧΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ, ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ, ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ, ΣΔΥΝΗΚΑ 

 ΥΧΡΗΜΟ Δ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΤΠΟ-ΟΜΑΓΔ:  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ: Πνηα επαγγέικαηα θαη πνηεο ζπνπδέο νδεγνύλ ζε απηά; 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΆ: Εσγξαθηθή θαη πνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζάιαζζα θαη 

ηνλ λαπηηθό 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ: ζθνπγγαξάο, θαξνθύιαθαο 

ΣΔΥΝΗΚΑ:; 

 ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΦΤΛΛΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα κε ηηο αληίζηνηρεο ζπνπδέο.  

Τπάξρνπλ ζρεηηθά επαγγέικαηα πνπ κπνξώ λα ζπκπιεξώζσ ζηνλ πίλαθα; 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ  ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΑΣΑΡΣIΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΠΡΟΟΝΣΑ  
ΤΝΘΗΚΕ ΩΡΑΡΙΟ    

ΕΡΓΑΙΑ    

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ ΚΑΙ 

ΝΑΤΣΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
  

  

ΓΕΩΓΡΑΦΟ    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ    

ΣΕΛΕΧΟ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΟ 

ΙΧΘΤΟΚΟΜΙΑ, 

ΑΛΙΕΙΑ,  

ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

   

                                       

          ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ    

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΑΣΑΡΣIΖ 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΤΝΘΖΚΔ 

ΧΡΑΡΗΟ 

ΔΡΓΑΗΑ     

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

   

 

2
Ζ

 ΟΜΑΓΑ 

 ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

Παξαθνινπζώ από ηε δηεύζπλζε: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

Ζ ΥΧΡΑ ΜΟΤ ΑΠΟ ΦΖΛΑ: ΘΑΛΑΔ 

https://www.youtube.com/watch?v=PI5mjcqG36E 

ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΚΑΛΤΜΝΟ 

http://www.greecevirtual.gr/el/dodecanese/kalymnos 

 

Aπό ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΛΑΚΑΡΗΓΖ 

 Δπηιέγσ επαγγεικαηηθέο νκάδεο από ηνλ 15
Ο

 αη θαη κεηά: 

http://el.travelogues.gr/tag.php?view=604 

 

http://www.greecevirtual.gr/el/dodecanese/kalymnos
http://el.travelogues.gr/tag.php?view=604
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Αθνύ πεξηεγεζώ ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο θαη δσ ην ζρεηηθό video, λα γξάςσ 

ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα έληππε ή ειεθηξνληθή γηα ηα επαγγέικαηα ηεο ζάιαζζαο πνπ 

άθκαζαλ ζηελ Διιάδα δηαρξνληθά. 

3
Ζ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΖΜΔΡΑ 

ΜΗΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΜΔΡΑ:ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/maritime2.html 

 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/index.html 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΥΔΣΚΑ ΜΔ ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ 

http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL490123/epagg_sxetika_thalassa_PI

_SEPED.pdf 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3674?locale=el 

 

ΠΛΟΗΑΡΥΟ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/epagelmatiki_stadiodromia.php 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ 

ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ:1.Δμνηθείσζε κε ηηο δπλαηέο πεγέο πιεξνθόξεζεο 

2. πιινγή πιεξνθνξηώλ θαη θαηαγξαθή 

Πνηα πξντόληα παξάγεη ν επαγγεικαηίαο πνπ δηαιέμαηε; 

- Πώο επεξεάδεηαη ε εξγαζία ηνπ από ηα γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ηόπνπ 

(νξεηλόο, πεδηλόο, παξαζαιάζζηνο ηόπνο) όπνπ εξγάδεηαη; 

- Πόζν ζεκαληηθέο είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζην επάγγεικα απηό; 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/maritime2.html
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/index.html
http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL490123/epagg_sxetika_thalassa_PI_SEPED.pdf
http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL490123/epagg_sxetika_thalassa_PI_SEPED.pdf
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3674?locale=el
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/epagelmatiki_stadiodromia.php
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- Πνηα είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο; 

- Με πνηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ν επαγγεικαηίαο πνπ 

δηαιέμαηε; 

- Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο δπζθνιίεο αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη απηό ην επάγγεικα; 

- Ση πξέπεη λα γλσξίδεη έλαο λένο πνπ ζα ήζειε λα γίλεη …. 

- Πόζν έρεη αιιάμεη ην επάγγεικα απηό ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ;  

Πνηα αιιαγή πηζηεύεηε πσο είλαη ε ζεκαληηθόηεξε; 

3
Ζ

 ΟΜΑΓΑ 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΘΑΛΑΗΧΝ 

ΜΔΛΔΣΧΝ, 

Καηαγξαθή εληππώζεσλ κε θσηνγξαθίεο,video, δεκηνπξγία άικπνπκ, παξνπζίαζε 

κε prezi. 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΠΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ… 

ΥΟΛΗΑΜΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΓΖΜΟΗΔΤΘΔΗ… 

4
Ζ

 ΟΜΑΓΑ 

Σα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηελ Διιάδα θαη νη λέεο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο 

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/GREEN_SKILLS_EOPPEP.pdf 

 

Οη δεμηόηεηεο γηα ηα πξάζηλα επαγγέικαηα 

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/prasina_epagg_for_internet.pdf 

 

 

8ν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/GREEN_SKILLS_EOPPEP.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/prasina_epagg_for_internet.pdf
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ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΝΑΡΗΟΤ ΓΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ : ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

• Από ηελ δηεύζπλζε πνπ παξαηίζεηαη πην θάησ, αθνύ κεηαθξάζεηε λα δηαθξίλεηε 

αλά θαηεγνξία ηα επαγγέικαηα πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. http://www.idec.gr/earthcare/home.htm 

 

• ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ: ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ, ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

• ΥΧΡΗΜΟ Δ ΟΜΑΓΔ- ΑΝΑΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

• JOB PROFILES    

 

• Applicability of Renewable Energy Occupation to Renewable Energy 

Sectors 

Occupation 

  

Renewable Energy Sector 

 

Photo-

voltaics 

 

Wind 

power 

 

Solar 

Thermal 

 

Biomass 

energy 

 

Hydro-

power 

 

Geo-

thermal 

 

Rational 

use 

  

Buildings 

Administrative 

Manager  

X X X X X X X X 

http://www.idec.gr/earthcare/home.htm
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Architect  X   X X X X   X 

Chemical 

Engineer  

X     X X X     

Civil Engineer  X X   X X X   X 

Drilling 

Engineer  

          X     

Drilling 

Technician 

          X     

         

 

2. Από ηε δηεύζπλζε πνπ παξαηίζεηαη πην θάησ δεο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

απαζρνινύληαη ζηα πξάζηλα επαγγέικαηα  θαη πξνζπάζεζε λα αληηζηνηρίζεηο 

κε ζπνπδέο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ:  

http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/ 

         http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL490126 

 

Τπνθαηεγνξίεο ΥΟΛΔ  

Σερληθνί  

ύκβνπινη, Δξεπλεηέο  

Δλεξγεηαθνί θαη λνκηθνί ζύκβνπινη θαη εθπαηδεπηέο   

ηειέρε επηρεηξήζεσλ  

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΔΠΑΛ 

3. ΣΟΜΔΗ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

πκπιεξώζηε  ηκήκαηα ησλ ζρνιώλ  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεραλνγξαθηθό ΔΠΑΛ,  

πνπ θαηά ηε γλώκε ζαο,  ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην πεξηβάιινλ   

http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/architect_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/chemical_engineer_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/chemical_engineer_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/civil_engineer_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/drilling_engineer_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/drilling_engineer_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/drilling_technician_en.htm
http://www.idec.gr/earthcare/profiles_en/drilling_technician_en.htm
http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/
http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL490126
http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/86,86-86/
http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/88,88-88/
http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/90,90-90/
http://www.rescompass.org/greek,79/85,85-85/91,91-91/
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ΣΜΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

 

 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

 

 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΤΥΔΣΗΔΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

4. Αθνύ πεξηεγεζείο ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/MONOGRAFIES%20TECNOLOGIAS.htm 

 

 

Να δηαβάζεηε ηνλ Οδεγό ζπνπδώλ πνπ αθνξά ζην επάγγεικα : 

Μεραλνιόγνο κεραληθόο :Οδεγόο ζπνπδώλ ΔΜΠ ,  

Aγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΔΜΠ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2014-2015,  

Ζιεθηξνιόγνο κεραληθόο Ζ/Τ ΠΟΤΓΔ ΔΜΠ Ζιεθηξνιόγνο κεραληθόο Ζ/Τ 

ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ. Να ζπληάμεηε Δπαγγεικαηηθή κνλνγξαθία ζηελ νπνία λα 

πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο ζπνπδέο γηα ηνπο κεραληθνύο θαη λα ηελ 

παξνπζηάζεηε ζε ppt 

Μεραλνιόγνο κεραληθόο  ΠΟΤΓΔ 

ΥΟΛΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Aγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο    

Ζιεθηξνιόγνο κεραληθόο Ζ/Τ ΠΟΤΓΔ ΔΜΠ    

 

http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/MONOGRAFIES%20TECNOLOGIAS.htm
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5. Να παξαθνινπζήζεηο ην video πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληθνύο ζρεδίαζεο 

πξντόληνο από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/agogi_stadiodromias%20.htm#yliko 

 

θαη ηνπο κεραληθνύο ρσξνηαμίαο από ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/THESSALY.htm 

 

Πνην είλαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο; Να  γξάςεηε ζε θείκελν πνπ ζα 

δεκνζηεπζεί ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα: «Πόιε ζύγρξνλε θαη θηιηθή γηα ηνλ 

πνιίηε».  

6.Από ηελ ειεθηξνληθή ηάμε http://eclass.sch.gr/courses/EL490131/ 

 

πκπιεξώλεηο ηα θελά ζηηο αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ηερλνινγηθέο επηζηήκεο. 

Έρνπλ ζρέζε ηα επαγγέικαηα απηά κε ην πεξηβάιινλ θαη κε πνην ηξόπν;. Μπνξείο 

λα θαηαγξάςεηο ηα ζπκπεξάζκαηά ζνπ ζε πίλαθα;  

 

 

 

9:55  

Γέκηζε ηα θελά θαη έιεγμε κε ην θνπκπί check ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ 

. 

   δαπάλεο      εγθαηάζηαζε      εγθαηαζηάζεηο      κειέηε      ππνγξάθεη    

Ο κεραλνιόγνο κεραληθόο πξαγκαηνπνηεί ηε κειέηε, ειέγρεη θαη επηβιέπεη 

ηελ  θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε θηίξηα, 

νηθνδνκέο ή βηνκεραλίεο. 

Δηδηθόηεξα, εμεηάδεη ηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ εξγνζηαζίνπ όπνπ ζα 

εγθαηαζηαζνύλ ηα κεραλήκαηα θαη ζπληάζζεη πιήξε κειέηε ηνπ κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ. ηε κεραλνινγηθή  ππνινγίδνληαη νη ζέζεηο θαη ν ηξόπνο 

http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/agogi_stadiodromias%20.htm#yliko
http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/THESSALY.htm
http://eclass.sch.gr/courses/EL490131/
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ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο ησλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ, ε ηζρύο ηνπο, 

ηα ζεκεία όπνπ ζα πεξάζνπλ νη βνεζεηηθέο  ζσιελώζεσλ θαη αγσγώλ.  

Kαηαξηίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ, ππνινγίδεη ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ πιηθώλ θαζώο θαη ηηο 

άιιεο  ηεο θαηαζθεπήο, ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ.  

Eπηβιέπεη θαη δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεραλώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δνθηκάδεη ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία 

θαζώο θαη ηελ παξερόκελε αζθάιεηα θαη ηελ αλακελόκελε απόδνζή ηνπο. Έρεη ην 

δηθαίσκα λα  κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο κειέηεο, κειέηεο 

βηνκεραληθώλ θαη ελεξγεηαθώλ έξγσλ, θαζώο θαη πδξαπιηθώλ έξγσλ κε πεξηνξηζκό. 

Οθείιεη λα επηβιέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο σο ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ηειηθή ηνπο 

παξάδνζε.  

Ο ρεκηθόο κεραληθόο 

Άζθεζε γεκίζκαηνο θελώλ 

9:54  

Γέκηζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο θαη κε ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζόηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ζνπ 

   ζεξκόκεηξα      ιεηηνπξγίαο      κεζόδνπο  

 

   

Ο ρεκηθόο κεραληθόο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό, ηε ιεηηνπξγία, ηελ 

παξαθνινύζεζε ρεκηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ 

πξντόλησλ ζε βηνκεραληθή βάζε. 

Δηδηθόηεξα, ν ρεκηθόο κεραληθόο επεμεξγάδεηαη λέεο βειηησκέλεο ηερληθέο γηα ηελ 

παξαγσγή ρεκηθώλ πξντόλησλ θαη εξεπλά γηα ηνλ εληνπηζκό ρεκηθώλ ζπλζέζεσλ πνπ 
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ζα δώζνπλ λέα βειηησκέλα πξντόληα, ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ παξαγσγή ησλ 

ρεκηθώλ πξντόλησλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δθαξκόδεη ρεκηθέο θαη κεραληθέο  γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

πνζόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο, αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε θαη ηελ επίβιεςε 

ησλ εξγαζηώλ ηεο θαηαζθεπήο, ζπλαξκνιόγεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη  ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο ρεκηθώλ πξντόλησλ 

θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

αληηξξύπαλζεο ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξεζηκνπνηεί , καλόκεηξα, βάλεο, 

ζηξεπηό εμνπιηζκό (αληιίεο, ζπκπηεζηέο) θαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 

Ο ρεκηθόο κεραληθόο ζπλεξγάδεηαη κε ην ρεκηθό θαη ην κεραλνιόγν κεραληθό ζηελ 

έξεπλα, ην ζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε λέσλ πξντόλησλ θαη από ηελ 

άπνςε απηή ιεηηνπξγεί θαη σο ζηέιερνο πξνώζεζεο πσιήζεσλ. 

Ο ηερλνιόγνο ηξνθίκσλ 

Άζθεζε γεκίζκαηνο θελώλ 

9:56  

Γέκηζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο θαη κε ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζόηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ζνπ 

   επεμεξγαζία      θαηαλάισζε      θιίβαλνη    

Ο ηερλνιόγνο ηξνθίκσλ επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ  ησλ πξώησλ πιώλ 

θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο από ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ηνπο σο ηε δεκηνπξγία ηνπ 
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ηειηθνύ πξντόληνο πνπ δηαηίζεηαη πξνο .  

Φξνληίδεη, αθόκα, γηα ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ παξαγνκέλσλ ηξνθίκσλ, ηελ 

ηππνπνίεζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εηδώλ. 

Μηθξνζθόπηα, αεξηνρξσκαηνγξάθνη, ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ζπεθηνθσηόκεηξα, 

θαξηλνγξάθνη,  θαη γεληθά εηδηθόο κεραλνινγηθόο θαη εξγαζηεξηαθόο 

εμνπιηζκόο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηνλ ηερλνιόγν ηξνθίκσλ 

 

7. ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε κεγάιε εηαηξεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θαζαξηζκό θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ  λα ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππεύζπλνπο 

πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπο . 

Μπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο έλα άικπνπκ κε ραξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο από ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Enviroment/stagonoulis/games/ 

 

9. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ VIDEO  ΟΠΟΤ ΤΠΟΓΤΔΣΔ ΔΡΔΤΝΖΣΔ- 

ΣΔΥΝΗΚΟΤ- ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ  ΠΟΤ ΤΕΖΣΟΤΝ κε ζέκα: «Ζ πξνζηαζία 

ησλ λεξώλ, είλαη ζέκα δσήο γηα ηελ αλζξσπόηεηα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eydap.gr/SocialResponsibility/Enviroment/stagonoulis/games/
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http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C111/72/583,2038/ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΘΑΛΑΑ Π.Η. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/index.html 

https://vimeo.com/20899879 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

Ζ ΥΧΡΑ ΜΟΤ ΑΠΟ ΦΖΛΑ: ΘΑΛΑΔ 

https://www.youtube.com/watch?v=PI5mjcqG36E 

http://www.greecevirtual.gr/el/dodecanese/kalymnos 

   

- Διιεληθή Ναπαγνζσζηηθή Αθαδεκία   

  

- Ηλζηηηνύην Δλαιίσλ Αξραηνινγηθώλ Δξεπλώλ  

  

- Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.) 

  

- Scripps Institution of Oceanography : Από ηα πην παιηά θαη ίζσο ην 

ζεκαληηθόηεξν ηλζηηηνύην σθεαλνγξαθίαο ζηνλ θόζκν 

  

- Χθεαλνγξαθηθό Μνπζείν ηνπ Μνλαθό  

  

- Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

  

- Μεηαπηπρηαθό ηκήκα Χθεαλνγξαθίαο (ρόιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ)  

  

  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C111/72/583,2038/
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/index.html
https://vimeo.com/20899879
https://www.youtube.com/watch?v=PI5mjcqG36E
http://www.greecevirtual.gr/el/dodecanese/kalymnos
http://www.enak.gr/site/
http://www.ienae.gr/e107GR/page.php?16
http://www.hcmr.gr/
http://sio.ucsd.edu/
http://www.oceano.mc/
http://www.mar.aegean.gr/greek/pages/PROPTYXIAKESSPOYDES.htm
http://oceanography.geol.uoa.gr/
http://oceanography.geol.uoa.gr/
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- ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π.  

  

- Έλσζε Δπξσπαίσλ Παξαγσγώλ Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (F.E.A.P.) 

  

- Σκήκα Σερλνινγίαο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ (ΣΔΗ Θεζαινλίθεο)  

  

- Σκήκα Τδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη Αιηεπηηθήο Γηαρείξηζεο (ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ)   

  

- ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ (ΝΓ)  

  

- ρνιή Μόληκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (ΜΤΝ)  

  

- ρνιέο Ληκεληθνύ ζώκαηνο 

  

- Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

  

- Σκήκα Ναπηηιηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά  

 

- Μεηαπηπρηθαθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά: 'Ναπηηιία'  

- ύιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειώλαο : ΑΡΥΔΛΧΝ 

  

- MoM :  Οξγάλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φώθηαο Monachus - Monachus 

  

- Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS 

http://www.naval.ntua.gr/
http://www.feap.info/feap/
http://www.aqua.teithe.gr/
http://www.ydad.teimes.gr/html/new.html
http://www.hna.gr/snd/index.html
http://www.hellenicnavy.gr/smyn/smyn.asp
http://www.yen.gr/yen.chtm?prnbr=28418
http://www.yen.gr/yen.chtm?prnbr=25216
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/naut_spoud/naut_spoud_index.html
http://www.maritime-unipi.gr/
http://www.archelon.gr/
http://www.mom.gr/
http://medsos.gr/medsos/
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- Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (HELMEPA) 

 

ΟΓΤΔΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=A4mDACI6rVU 

ΑΦΖΓΖΖ 

http://thestoryoftelling.com/brand-story-services/ 

http://www.i-scoop.eu/using-storytelling-strengthen-brand/ 

http://sayquarterly.com/issue-6/feature-storytelling.php 

http://www.thesaleslion.com/brand-storytelling-example-lego-movie/ 

http://www.theguardian.com/media-network/marketing-agencies-association-

partner-zone/ten-rules-marketing-brand-storytelling 

http://contently.com/strategist/2014/03/17/15-lessons-for-brand-storytellers/ 

 

http://www.helmepa.gr/gr/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=A4mDACI6rVU
http://thestoryoftelling.com/brand-story-services/
http://www.i-scoop.eu/using-storytelling-strengthen-brand/
http://sayquarterly.com/issue-6/feature-storytelling.php
http://www.thesaleslion.com/brand-storytelling-example-lego-movie/
http://www.theguardian.com/media-network/marketing-agencies-association-partner-zone/ten-rules-marketing-brand-storytelling
http://www.theguardian.com/media-network/marketing-agencies-association-partner-zone/ten-rules-marketing-brand-storytelling
http://contently.com/strategist/2014/03/17/15-lessons-for-brand-storytellers/

