
Ηλεκηοξμικό poster 
Μια εικόμα ςίλιεπ λένειπ…. 

 
... Μια ποόηαζη 

 καλλιηεςμικήπ δημιξρογίαπ  
για ηξρπ ΠΕ04 

 και ηξρπ θίλξρπ ηξρπ…  



Γιαηί μα μάθω μα κάμω έμα 
ηλεκηοξμικό poster; 

 Γηα κα παροσζηάζοσμε μια δοάζη ηοσ ζτοιείοσ μας 
ζε μηα εθδήιφζε (πτ προγράμμαηα Περηβαιιοκηηθής 

εθπαίδεσζε, αγφγής σγείας)…ποσ ηειηθά ζα ζηοιίζεη μηα 
αίζοσζα ζηο ζτοιείο μας 

 Γηα κα δοζεί ωπ εμθύμιξ μηας ζσιιογηθής δοσιεηάς 
ζηοσς μαζεηές μας 

 Γηα κα γίκεη η αθίζα μηας εθδήιφζε ηοσ ζτοιείοσ 
μας 

 Γηα κα παροσζηαζηεί ε δράζε μας ζηξ site ηοσ 
ζτοιείοσ μας θαη ότη μόκο, με ζύκηομο θαη 

ταρούμεκο ηρόπο 
 
 



Διαζηάζειπ 

 μπορεί κα ησπφζεί ζε δηαζηάζεης: 
 

 1.20 ύυος θαη 80 πιάηος 
 Α3 
 Α4 

 Μπορεί θαη κα πιαζηηθοποηεζεί ζηης δηαζηάζεης 
Α3 θαη Α4 



Ποξεογαζία 

Πρηκ αρτίζοσμε ηε δεμηοσργία ηοσ Poster μας 
Καιό ζα είκαη κα έτοσμε εηοημάζεη  

Έκα θάθειο με  
 

1. Σης θφηογραθίες μας 
 

2. Με ηα θείμεκα μας 



Τι ποξηείμω μα έςει έμα poster; 

 Σίηιο  
 Όκομα ζτοιείοσ 
 τοιηθό έηος 
 ηότοσς 
 Δράζεης: θφηογραθίες, θείμεκα μηθρά θαη περηγραθηθά. 
 σμπεράζμαηα 
 Οκόμαηα ηφκ μαζεηώκ ηες ομάδας 
 Οκόμαηα σπεσζ. Καζεγεηώκ 
 Υορεγός ακ σπάρτεη 
 Γσταρηζηήρηο ακ θρηζεί απαραίηεηο. 
 Ακ ηο poster είκαη ζηο site ηοσ ζτοιείοσ μας ίζφς κα 

μπορέζοσμε κα βάιοσμε θαη θάποηο video ή μηα μοσζηθή 
σπόθροσζε. 



Παοαδείγμαηα 

 Η πρώηε απόπεηρα… 
 Πρόησπο τεδίαζες 
 Ρύπακζε Περηβάιιοκηος 
 Κρεηηθή Δηαηροθή – Οηθοιογηθός ηρόπος δφής 
 απούκη 
 Αθίζα Βραδηάς Γεσζηγκφζίας 
 Καθέ … με ηο ΓΚΦΓ 



Επιζκεθηείηε μαπ… 

 τοιηθές Δραζηερηόηεηες Δηεύζσκζες 
Δεσηεροβάζμηας Γθπαίδεσζες Υακίφκ 

 http://dide.chan.sch.gr/agygeias/2011-2012/poster_gsio_palaioxwras.pdf 

 

 Γθθιεζηαζηηθό Λύθεηο Υακίφκ – τοιηθά  
Προγράμμαηα 

      http://lyk-chanion.chan.sch.gr/articles/sxolikaprogs.html 
 

  6 EΠΑΛ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ-Περηβαιιοκηηθό 
πρόγραμμα 

   http://6epal-irakl.ira.sch.gr/new/index.php/drasthriothtes/perivallontikes 
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Για ποξζηαζία ζηξ διαδίκηρξ 

 
 
 
 

Κάκοσμε 
 αποζήθεσζε ηοσ poster μας 

 φς PDF 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΓΠΙΣΤΥΙΑ!!! 
 

 

 

Μηα πρόηαζε δεμηοσργίας  
 από ηε Νεθηαρία Αρτοκηάθε 

Υεμηθό 
ΤΓΦΓ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΛΑΙΟΥΩΡΑ 

ΓΚΦΓ ΥΑΝΙΩΝ 
2012 


