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Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) - 

Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη πληροφορίες για τον «Ο.Η.Ε.» και την 

«Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες». Η παρουσίαση θα γίνει μέσω 

του εργαλείου παρουσιάσεων «Google Drive». Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα 

των μαθητών της ομάδας. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν 

να ξεκινήσετε. 

 Πότε ιδρύθηκαν και γιατί; 

 Ποιες χώρες μετέχουν; 

 Ποιος είναι ο σκοπός τους;  

 Με ποια θέματα ασχολείται σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία; 

  Προτεινόμενες ιστοσελίδες: 

 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών:  http://un.org 

 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: http://unhcr.gr 

 

Καλή έμπνευση! 

 

 

 

http://un.org/
http://un.org/
http://unhcr.gr/
http://unhcr.gr/
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Η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη πληροφορίες για τη «Συνθήκη της 

Γενεύης για τους Πρόσφυγες». Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του εργαλείου 

παρουσιάσεων «Google Drive». Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών 

της ομάδας καθώς και η βιβλιογραφία σας. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις για να 

σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. 

 Πότε ψηφίστηκε η Συνθήκη; 

 Ποιες χώρες την υπέγραψαν και γιατί; 

 Ποια είναι η σημασία του όρου «πρόσφυγας» σύμφωνα με τη Συνθήκη;  

 Με ποια θέματα ασχολείται η Συνθήκη; 

 

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: 

 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: http://unhcr.gr 

 http://refworld.org 

 

 

Καλή έμπνευση! 

 

 

 

 

http://unhcr.gr/
http://refworld.org/
http://refworld.org/
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Απόδημος Ελληνισμός 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη πληροφορίες για τον «Απόδημο 

Ελληνισμό». Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του εργαλείου παρουσιάσεων «Google 

Drive». Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας καθώς και η 

βιβλιογραφία σας. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε. 

 Τι σημαίνει ο όρος «απόδημος ελληνισμός»; 

 Σε ποιες χώρες του κόσμου κατοικούν Έλληνες και πόσοι;  

 Για ποιους λόγους έφυγαν από την Ελλάδα; 

 Ποια στοιχεία ενώνουν τους Έλληνες του εξωτερικού; 

 Πότε ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και το 

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και γιατί; 

 Ποιος είναι ο σκοπός τους; 

 

  Προτεινόμενες ιστοσελίδες: 

 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού:  

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 

 Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού:  http://sae.gr 

Καλή επιτυχία! 

 

 

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
http://sae.gr/
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Συμφωνία Σένγκεν 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη πληροφορίες για τη «Συμφωνία 

Σένγκεν». Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του εργαλείου παρουσιάσεων «Google 

Drive». Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας καθώς και η 

βιβλιογραφία σας. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε. 

 Πότε υπογράφηκε η Συμφωνία και από πού πήρε το όνομά της; 

 Ποιες χώρες την έχουν υπογράψει;  

 Ποιος είναι ο σκοπός της;  

 Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Συμφωνία; Αν ναι, πότε; 

 Τι σημαίνει η Συμφωνία για τους πολίτες; 

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: 

Ευρωπαϊκή Ένωση:  

 http://europa.eu   

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf
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Έλληνες Ευεργέτες 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη πληροφορίες για «Έλληνες Ευεργέτες». 

Μπορείτε να διαλέξετε 5 από αυτούς που ενδεικτικά αναφέρονται στην ενότητα 12.6 

του βιβλίου «Πολιτική Παιδεία». Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του εργαλείου 

παρουσιάσεων «Google Drive». Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών 

της ομάδας καθώς και η βιβλιογραφία σας. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις για να 

σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. 

 Ποια περίοδο έζησαν; 

 Ποιος ήταν ο τόπος καταγωγής τους; 

 Ποια είναι η προσφορά τους στην Ελλάδα;  

   

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: 

 Πατριαρχείο Ιεροσολύμων:  http://www.romiosini.org.gr/3180636b.el.aspx  

 Βικιπαίδεια: http://wikipedia.org 

 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

http://www.romiosini.org.gr/3180636b.el.aspx
http://wikipedia.org/
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Τραγούδια της ξενιτιάς 

 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη πέντε τραγούδια που έχουν γραφτεί για την 

ξενιτιά. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του εργαλείου παρουσιάσεων «Google 

Drive».  Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας καθώς και η 

βιβλιογραφία σας. Από τα τραγούδια αυτά διαλέξτε 1-3 για να τα ακούσουμε. 

Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. 

 Πότε γράφτηκαν τα τραγούδια;  

 Ποιος είναι ο στιχουργός και ποιος ο τραγουδιστής; 

 Τι λένε οι στίχοι τους; 

 Σε ποιο είδος μουσικής ανήκουν; 

    

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: 

 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia.htm  

 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1

690,5406/ 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5406/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5406/

