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θεμαηικοί 
κύκλοι 

 
δελ ρσξίδνληαη κε 
ζηεγαλό ηξόπν, 
ηέκλνληαη θαη 
αιιεινζρεηίδνληαη 

Ανκρωπιςτικζσ και 
Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 
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η επιλογή 
ενός θέμαηος… 

Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 

λα κοσ αρέζεη• 
 
λα βρίζθεηαη κέζα ζηοσς προζωπηθούς κοσ 

προβιεκαηηζκούς• 
 
λα ζτεηίδεηαη κε ηα περηετόκελα ηωλ δηδαζθόκελωλ 

καζεκάηωλ• 
 
λα ληώζω κέζα κοσ κηα βεβαηόηεηα: έτω κηα θάποηα 

σποδοκή• θάηη κπορώ λα πω πάλω ζ’ ασηό ηο ζέκα. 
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παράδειγμα 
θέμαηος 

Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 

Ο ζεβαζκός ζηο περηβάιιολ είλαη πηο ποιύ ζέκα 
θοηλωληθής εσζύλες θαη αγωγής θαη ποιύ 
ιηγόηερο δήηεκα ζωζηώλ κέηρωλ θαη ελεργεηώλ. 

Περιβάλλον 

Αγωγι 

Κοινωνικι 
Ευκφνθ  

Κοινωνικζσ 

Επιςτιμεσ 
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1η εκδοχή 
επιλογής θέμαηος 

έλαο καζεηήο 
κηα καζήηξηα 
αλαιακβάλεη 
έλα ζέκα ή 
έλα ππνζέκα 

Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 

Θεματικόσ 

κφκλοσ 

Προςωπικι 

Επιλογι 

κζματοσ 

Τράπεηα 

Θεμάτων 
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2η εκδοχή 
επιλογής θέμαηος 

κηα νκάδα 
3-4 ζπκκαζεηώλ 
αλαιακβάλνπλ 
έλα ζέκα 

Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 

Τράπεηα 

Θεμάτων 

Ομαδικι 

Επιλογι 

Θζματοσ 

Ομαδοςυνεργατικόσ 

τρόποσ 

εργαςίασ 
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3η εκδοχή 
επιλογής θέμαηος 

ν ππεύζπλνο 
θαζεγεηήο 
νξίδεη ην ζέκα 

Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 

Τράπεηα 

Θεμάτων 

Προτείνει ο 
διδάςκων 

Επιλογι 

Θζματοσ 

Αίρεται  θ  

ελεφκερθ επιλογι 
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οι 3 εκδοχές 
επιλογής θέμαηος 

Τράπεηα 

Θεμάτων 

Επιλογι 

κζματοσ 

Ατομικι Ομαδικι Επιβαλλόμενθ 

Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

Τζχνθ και 
Πολιτιςμόσ 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, 
Τεχνολογία 
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Τι ςημαίνει άραγε κατανοώ ζνα θζμα; 

• δε κνπ είλαη παληειώο άγλσζην, ζθνηεηλό ή θαη αθαηαλόεην. 
Μπνξώ, ζε κηα πξώηε πξνζέγγηζε, λα πσ νξηζκέλα, έζησ 
θαη ζηνηρεηώδε, πξάγκαηα. 

1 

• δε κνπ πξνθαιεί ηπξαλληθά, αλαπάληεηα θαη βαζαληζηηθά 
εξσηήκαηα θαη δε κνπ βάδεη γηα ιύζε πξνβιήκαηα κε 
πνιινύο αγλώζηνπο. 

2 

• κπνξώ λα ππνςηαζηώ ηηο ιαλζάλνπζεο πηπρέο ηνπ, λα ην 
δηαζπάζσ ζε κεξηθόηεξα ππνζέκαηα, λα θαηαιάβσ ηελ 
πνιππξηζκαηηθόηεηά ηνπ. 

3 

• θαηαιαβαίλσ, έζησ θαη αδξνκεξώο, ηη επηπηώζεηο 
πξνθαινύληαη όηαλ ζπλεμεηάδσ ην ζέκα κέζα ζηηο ζύγρξνλεο 
θνηλσληθέο ζπλζήθεο.  

4 
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Παράδειγμα θζματοσ:  Ευθαναςία 

• έλα θαιό εηπκνινγηθό ιεμηθό, γηα λα δνύκε ηελ «ηζηνξία» ηεο 
ιέμεο, πώο δεκηνπξγήζεθε, πνηα ηα ζηνηρεία πνπ ηε 
ζπγθξνηνύλ. 

1 

• ζπκπιεξσκαηηθά κπνξνύκε λα ζπκβνπιεπζνύκε έλα έγθπξν 
εξκελεπηηθό ιεμηθό. 2 

• παξάιιεια, ζα καο βνεζνύζε πνιύ λα βιέπακε θαη ηα όζα 
γξάθνπλ ηα ιεγόκελα ιεμηθά βαζηθώλ ελλνηώλ. 3 

• κπνξνύκε, ηέινο, λα θιείζνπκε απηή ηελ πξώηε καο 
βηβιηνγξαθηθή πεξηπιάλεζε, αλαηξέρνληαο ζην ιήκκα κηαο 
θαινγξακκέλεο εγθπθινπαίδεηαο.  

4 

Τέζζεξηο πξώηεο θηλήζεηο πξηλ ηελ πεξηπιάλεζε ζην δηαδίθηπν… 
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Παραδείγματα υποθεμάτων:  Η ποιητική γενιά του ‘30 

Έλαο θαηαηγηζκόο ηδεώλ γηα λα εληνπίζνπκε δηάθνξα ππνζέκαηα… 

• Τη νλνκάδνπκε ινγνηερληθή γεληά; α 

• Σε ηη δηαθέξεη από ηε ιεγόκελε [ινγνηερληθή] ζρνιή; β 

• Πνηεο άιιεο ινγνηερληθέο γεληέο γλσξίδνπκε; γ 

• Σηελ πνηεηηθή γεληά ηνπ ’30 πνηνη, θπξίσο, πνηεηέο αλήθνπλ; δ 

• Πνηα είλαη ηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζε απηνύο 
ηνπο πνηεηέο, ηα νπνία ηνπο ελνπνηνύλ ζε κηα εληαία νκάδα; 

ε 

• Πνηνο ζεσξείηαη άηππνο αξρεγόο θαη εγέηεο απηήο ηεο γεληάο; 
Γηαηί; 

ζη 

• Μέζα από πνηα βηβιία, έληππα θαη πεξηνδηθά εθθξάζηεθε ε γεληά 
ηνπ ’30; 

δ 
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πληροθορίες... 
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