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Φυλλάδιο Γνωριμίας 

Καθώς ακόμη δεν μπορούμε να είμαστε όλοι στο ΣΔΕ για μάθημα, η πρώτη μας 

γνωριμία ας γίνει, λοιπόν, μέσα από το χαρτί! 

Θα ήθελα να γνωρίζεις για εμένα ότι είμαι η Βενετία Μπαρμποπούλου. Είμαι 

Κοινωνιολόγος, έχω σπουδάσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και θα είμαι για φέτος η 

εκπαιδεύτριά σας στον Κοινωνικό Γραμματισμό.  

Είμαι χαρούμενη που θα είμαι μαζί σας και που θα έχουμε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε για πολλά ενδιαφέροντα κοινωνικά θέματα. Αγαπώ πολύ τις Κοινωνικές 

Επιστήμες και με ενδιαφέρει να μελετώ τους ανθρώπους και να κάνω το καλύτερο 

για αυτούς. Ζω στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι παντρεμένη ούτε έχω παιδιά. Μου 

αρέσει το διάβασμα, το περπάτημα και η μουσική. 

1. Εδώ γράψε μου κι εσύ τί θα ήθελες να γνωρίζω για εσένα ξεκινώντας από το 

όνομά σου!  

(Μπορείς να γράψεις πώς σου φαίνεται η φοίτηση στο ΣΔΕ, πώς σε έχει βοηθήσει 

μέχρι σήμερα, τι σκέψεις έχεις για μετά το ΣΔΕ, ποιά είναι τα ενδιαφέροντά σου 

γενικά, ποιά είναι η δουλειά σου και ό,τι άλλο εσύ θέλεις) 
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Τώρα, σε παρακαλώ, να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις που θα με βοηθήσουν 

να οργανώσω το μάθημα: 

1. Τί σου άρεσε περισσότερο στον Κοινωνικό Γραμματισμό από τα θέματα που 

έχετε κάνει μέχρι σήμερα; 
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2. Με τί θέματα θα ήθελες να ασχοληθούμε στη συνέχεια; 

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................ 

 
3. Αν σκεφτείς την κοινωνία που ζούμε, για ποιά θέματα σε ενδιαφέρει να μάθεις 

περισσότερα; 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ ................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 

Σ’ ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε την επικοινωνία μας την επόμενη 

εβδομάδα με το πρώτο θέμα του Γραμματισμού μας.  

Φιλικά, 
Βενετία  
 


