
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με χαρά διαπιστώσαµε ότι για το σεµινάριο των «Hot potatoes»  δήλωσαν συµµετοχή 60 άτοµα. 
∆υστυχώς, σε πρώτη φάση θα µπορέσουν να συµµετάσχουν στο σεµινάριο µόνο 24 άτοµα. Τα 
ονόµατα των συµµετεχόντων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Τα κριτήρια επιλογής ήταν να 
αντιπροσωπευθούν όλα τα σχολεία (αναλογικά µε το πλήθος των αιτήσεων που είχε το καθένα), να 
υπάρχουν συµµετέχοντες από όλες τις ειδικότητες και κυρίως να συµµετέχουν κατά προτεραιότητα 
εκείνοι οι συνάδελφοι που έχουν πάρει µετάθεση και δε θα τους έχουµε από το Σεπτέµβριο µαζί µας.  

Ως ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήµνου, δεσµευόµαστε για τα υπόλοιπα 36 άτοµα (χωρισµένα σε 2 οµάδες των 
18 ατόµων) ότι θα πραγµατοποιήσουµε άλλα δύο σεµινάρια µε το ίδιο αντικείµενο. Αυτά θα 
πραγµατοποιηθούν και τα δύο το Σεπτέµβριο µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς ή αν το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, το ένα µέσα στον Ιούνιο και το δεύτερο το Σεπτέµβριο. 

Το σεµινάριο των «Hot potatoes» θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου και την Κυριακή 18 
Μαΐου και ώρες 11:00–13:30  και τις δύο ηµέρες, στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γενικού 
Λυκείου Μύρινας. 

α/α Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Σχολείο 

1 Κετσερίδου Ευτυχία ΠΕ01 Θεολόγος ΓΕΛ Μύρινας 

2 Καπελέρη Παναγιώτα ΠΕ02 Φιλόλογος ΓΕΛ Μύρινας 

3 Κούκου Ελένη-Αηδόνα ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

4 Μουντζούρη ∆έσποινα ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

5 Ντέγκας Βύρωνας ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Λιβαδοχωρίου 

6 Παπακωνσταντίνου Άννα ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μούδρου 

7 Πασαδέλλη Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος ΓΕΛ Μύρινας 

8 Αρκάς Βασίλειος  ΠΕ03 Μαθηµατικός ΓΕΛ Μύρινας 

9 Κουρόγλου Χρυσάνθη ΠΕ03 Μαθηµατικός Γυµνάσιο Μύρινας 

10 ∆εληγιάννης Ελευθέριος ΠΕ04.01 Φυσικός ΓΕΛ Μύρινας 

11 Γκουτζιούπας Γεώργιος ΠΕ04.02 Χηµικός ΕΠΑΛ Μύρινας 

12 Ξακουστού Αρτεµησία ΠΕ04.04 Βιολόγος Γυµνάσιο Λιβαδοχωρίου 

13 ∆ρακοπούλου Αλεξάνδρα ΠΕ05 Γαλλικής Γυµνάσιο Μύρινας 

14 Κατακαλίδου Μαρία ΠΕ06 Αγγλικής Γυµνάσιο Μύρινας 

15 Σκοπελιανός Αλέξανδρος ΠΕ06 Αγγλικής ΓΕΛ Μύρινας 

16 Κάντζα Ιφιγένεια ΠΕ07 Γερµανικής Γυµνάσιο Μούδρου 

17 Αργυρίου Αιµιλία ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Γυµνάσιο Μύρινας 

18 Γιαννοπούλου Ευσταθία ΠΕ09 Οικονοµολόγος ΕΠΑΛ Μύρινας 

19 Λασκαρέλιας Βασίλειος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Γυµνάσιο Μούδρου 

20 Καράγιωργα Βασιλική ΠΕ13 Νοµικός Γυµνάσιο Μύρινας 

21 Κυριλλίδου Φωτεινή ΠΕ13 Νοµικός Γραφείο ΣΕΠ 

22 Τσαντηρίδου Σοφία ΠΕ14.04 Γεωπόνος Γυµνάσιο Μύρινας 

23 Παπαδοπούλου ∆έσποινα ΠΕ15 Οικ. Οικονοµίας Γυµνάσιο Λιβαδοχωρίου 

24 Νατσιοπούλου Ευαγγελή ΠΕ19 Πληροφορικής ΕΠΑΛ Μύρινας 



Παρακαλούνται όσοι από τους συναδέλφους που επιλέχθηκαν και αδυνατούν να συµµετέχουν στο 
σεµινάριο, να φροντίσουν να αντικατασταθούν από κάποιον άλλο συνάδελφο του σχολείου τους και 
όπου αυτό είναι δυνατόν, της ίδιας ειδικότητας. Για την αλλαγή αυτή παρακαλούµε να µας 
ενηµερώσετε µε e-mail. 

Στο εργαστήριο του Γενικού Λυκείου Μύρινας, υπάρχουν 12 Η/Υ. Για να µπορέσουµε να 
εξυπηρετήσουµε 24 άτοµα, θα πρέπει 12 από τους συµµετέχοντες να φέρουν µαζί τους (εφόσον 
έχουν…) το φορητό Η/Υ τους. Υπάρχουν στην αίθουσα επιπλέον θρανία στα οποία θα µπορέσουν να 
τακτοποιηθούν και οι 12 φορητοί Η/Υ. Μην παραλείψετε να έχετε µαζί σας τα καλώδια τροφοδοσίας 
των φορητών Η/Υ, αν και καλό θα είναι να είναι πλήρως φορτισµένοι, για να ελαχιστοποιήσουµε τις 
καλωδιώσεις εντός της αίθουσας. Όσοι έχετε USB Flash Disk , να το έχετε µαζί σας για να 
αποθηκεύσετε και να µεταφέρετε τις εργασίες που θα κάνουµε.  

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε (ανά σχολείο) µε e-mail, πόσα άτοµα έχουν και µπορούν να 
φέρουν το φορητό τους Η/Υ στο σεµινάριο. 

Θα πρέπει ακόµα, να φέρετε µαζί σας υλικό από ερωτήσεις κλειστού τύπου, για να τις µετατρέψουµε 
σε ένα ευχάριστο διαδραστικό παιχνίδι µε τη βοήθεια των “Hot potatoes”. Το υλικό αυτό µπορεί να 
είναι από τεστ, από διαγωνίσµατα, από φύλλα εργασίας κ.α. που κατά καιρούς έχετε δώσει ή 
σκοπεύετε στο µέλλον να δώσετε στην τάξη σας. Αν στο υλικό αυτό περιλαµβάνονται εικόνες, ήχος ή 
video και τα έχετε σε ψηφιακή µορφή, να τα έχετε και αυτά µαζί σας. Αν έχετε εικόνες, όχι σε ψηφιακή 
µορφή, να τις έχετε και αυτές µαζί σας για να τις ψηφιοποιήσουµε επιτόπου.  

Θα θέλαµε να έχετε µαζί σας τουλάχιστον :  

� 3 ασκήσεις τύπου Σωστό-Λάθος (κάθε άσκηση τουλάχιστον 5 ερωτήσεις),  

� 2 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής (κάθε άσκηση τουλάχιστον 5 ερωτήσεις, µε κάθε ερώτηση να 
έχει τουλάχιστον 3 πιθανές απαντήσεις) 

� 2 ασκήσεις αντιστοίχισης (κάθε άσκηση να έχει τουλάχιστον 4 ζεύγη στοιχείων για αντιστοίχιση) 

� 2 ασκήσεις συµπλήρωσης κενού (κάθε άσκηση να έχει τουλάχιστον 5 κενά προς συµπλήρωση) 

� 2 ασκήσεις διάταξης (κάθε άσκηση να έχει τουλάχιστον 5 αντικείµενα για να µπουν σε σειρά) 

� 1 άσκηση σταυρόλεξου (να έχει τουλάχιστον 7 λέξεις που θα ψάχνει ο µαθητής, µε τους 
αντίστοιχους ορισµούς τους) 

Για να πάρετε µία ιδέα τι είναι αυτό που πρόκειται να κάνουµε, µπορείτε να βρείτε παραδείγµατα 
ασκήσεων που έχουν γίνει σε “hot potaoes” και βρίσκονται στη διεύθυνση 

http://www.gaitanos.com/kostas/hot-potatoes  

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά µε το σεµινάριο, µπορείτε να απευθύνεστε στον Γαϊτάνο 
Κώστα (τηλ. 6948837486 ή e-mail kostas@gaitanos.com)  

 

Από το ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήµνου 

 


