
 

 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 2ο σεµινάριο των «Hot potatoes» θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου και την 
Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου και ώρες 11:00–13:30  και τις δύο ηµέρες, στο Εργαστήριο 
Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου Μύρινας. 

Το 2ο τµήµα αποτελείται από τους συναδέλφους των Γυµνασίων Μύρινας & Μούδρου, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. (κάποιοι βέβαια µπορεί να έχουν αλλάξει σχολείο). 

α/α Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Σχολείο 

1 Αντωνογιάννη Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

2 Γκουτζελάς Χρήστος ΠΕ04 Βιολόγος Γυµνάσιο Μύρινας 

3 Γούτου Ελένη ΠΕ05 Γαλλικής Γυµνάσιο Μύρινας 

4 Καζακίδου Στέλλα ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

5 Κολώνη Ελένη ΠΕ06 Αγγλικής Γυµνάσιο Μύρινας 

6 Κοµηνός ∆ηµήτριος ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

7 Κούκου Ελένη-Αηδόνα ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

8 Κουρόγλου Χρυσάνθη ΠΕ03 Μαθηµατικός Γυµνάσιο Μύρινας 

9 Πιτής Χαράλαµπος ΠΕ07 Γερµανικής Γυµνάσιο Μύρινας 

10 Πορφύρη Μάλαµα ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

11 Ρηγάκης Γεώργιος ΠΕ03 Μαθηµατικός Γυµνάσιο Μύρινας 

12 Τσέτσου Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μύρινας 

13 Τσόγκα Άννα - Μαρία ΠΕ04 Φυσικός Γυµνάσιο Μύρινας 

14 Ευθυµίου Βασιλική ΠΕ03 Μαθηµατικός Γυµνάσιο Μούδρου 
15 Λασκαρέλιας Βασίλειος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Γυµνάσιο Μούδρου 
16 Παγανά ∆έσποινα ΠΕ01 Θεολόγος Γυµνάσιο Μούδρου 
17 Παπαβασιλείου ∆ηµήτριος ΠΕ02 Φιλόλογος Γυµνάσιο Μούδρου 
18 Χρυσανθακοπούλου Ιωάννα ΠΕ05 Γαλλικής Γυµνάσιο Μούδρου 

Μέσα στον Οκτώβριο ή τον Νοέµβριο, θα πραγµατοποιηθεί και το 3ο σεµινάριο µε τους 
υπόλοιπους συναδέλφους που είχαν δηλώσει συµµετοχή από πέρυσι. Παρακαλούνται όσοι από 
τους συναδέλφους που επιλέχθηκαν για το 2οι σεµινάριο, αδυνατούν να συµµετέχουν αυτές τις 
ηµεροµηνίες και θα προτιµούσαν τις ηµεροµηνίες του 3ου σεµιναρίου, να µας το δηλώσουν µε e-
mail σήµερα κιόλας, ώστε να φροντίσουµε τους αντικαταστήσουµε µε άτοµα του 3ου σεµιναρίου. 



Στο εργαστήριο του Γενικού Λυκείου Μύρινας, υπάρχουν 12 Η/Υ. Για να µπορέσουµε να 
εξυπηρετήσουµε 18 άτοµα, θα πρέπει 6 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 6 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 potatoes” 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 

 
 

 


