
Διδακτική πρόταση 
 

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ80 Οικονομίας (πρώην ΠΕ09), MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

 
 

12.2 Οι πρόσφυγες και η Συμφωνία Σένγκεν – 

φύλλο εργασίας  

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Α’ – Τραγούδια της ξενιτιάς 

Α. Το θέμα της εργασίας σας είναι τα τραγούδια της ξενιτιάς. Αφού επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο 

καλείστε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τέσσερα τραγούδια που ξεχωρίσατε. Επιλέξτε ένα από αυτά 

για να το ακούσουμε στην τάξη. 

Πηγή μελέτης: η ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-266 τραγούδια και 13 διηγήματα για την 

ξενιτιά», Γιάννης Παπαθανασίου. 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Πότε γράφτηκαν τα τραγούδια;  

2. Ποιος είναι ο στιχουργός και ποιος ο τραγουδιστής; 

3. Τι λένε οι στίχοι τους; 

4. Σε ποιο είδος μουσικής ανήκουν; 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε. 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 

 

 

https://el.padlet.com/
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12.2 Οι πρόσφυγες και η Συμφωνία Σένγκεν – 

φύλλο εργασίας  

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Β’ – Συλλογή εικόνων 

Α. Το θέμα της εργασίας σας είναι η συλλογή εικόνων (πίνακες ή φωτογραφίες) σχετικά με την προσφυγιά. 

Αφού επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο καλείστε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας μία σειρά από 

φωτογραφίες που αναφέρονται στο θέμα των προσφύγων και της προσφυγιάς. Ο όρος αναζήτησης που θα 

εισάγετε στον ιστότοπο είναι η λέξη «refugee». 

Πηγή μελέτης:  η ιστοσελίδα Europeana Συλλογές.   

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Ποιος είναι ο τίτλος της εικόνας;   

2. Ποιος είναι ο δημιουργός της;  

3. Τι απεικονίζει η εικόνα; 

4. Πού βρίσκεται αυτή η εικόνα; 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε. 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 
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12.2 Οι πρόσφυγες και η Συμφωνία Σένγκεν – 

φύλλο εργασίας  

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Γ’ – Η Συνθήκη της Γενεύης 

Α. Το θέμα της εργασίας σας είναι η μελέτη του άρθρου 22 της Συνθήκης της Γενεύης. Αφού επισκεφθείτε 

τον παρακάτω σύνδεσμο όπου θα μελετήσετε το άρθρο 22 με τίτλο «Δημόσια Εκπαίδευσις» καλείστε να 

παρουσιάσετε στους συμμαθητές το περιεχόμενό του και να προσθέσετε τη δική σας άποψη επί του θέματος 

της εκπαίδευσης των προσφύγων στη χώρα υποδοχής.  

Πηγή μελέτης: η Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων.  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Χωρών αναφορικά με την εκπαίδευση των 

προσφύγων;  

2. Ποια ή ποιες επιπλέον υποχρεώσεις θα προσθέτατε εσείς για τις Συμβαλλόμενες Χώρες 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε. 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 
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12.2 Οι πρόσφυγες και η Συμφωνία Σένγκεν – 

φύλλο εργασίας  

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Δ’ – Η Συμφωνία Σένγκεν 

Α. Το θέμα της εργασίας σας είναι η Συμφωνία Σένγκεν. Αφού μελετήσετε τα παρακάτω βίντεο καλείστε να 

παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον χώρο Σένγκεν στα κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Πηγές μελέτης: το Multimedia Centre του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα τα βίντεο με τίτλο 

«Φροντίζοντας τα σύνορα της Ευρώπης» και «Ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο Σένγκεν». 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Ποια είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και για τη Συμφωνία 

Σένγκεν;  

2. Ποιος είναι ο ρόλος της νέας Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής;  

3. Τι είναι το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν;  

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε. 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 
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