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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΝΑΡΙΟΤ 

1.1 ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο 

Υαιθηδηθήο.  

1.2 ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Σν ζελάξην αθνξά ηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ πνπ εληάζζεηαη, ζύκθσλα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, ζην 

κάζεκα ηεο Γιώζζαο θαη ππνζηεξίδεηαη από ην αληίζηνηρν ζρνιηθό 
εγρεηξίδην ηεο Σ’ ηάμεο κε ηίηιν: «Λέμεηο…, Φξάζεηο…., Κείκελα». 

1.3 ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Tν εθπαηδεπηηθό ζελάξην κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηελ Σ΄ 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Η γξαπηή έθθξαζε αληηκεησπίδεηαη 
σο κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία. Η εθκάζεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζέκα ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε ζρνιηθή 
εμέιημε θαη πνξεία ηνπ παηδηνύ, εθόζνλ ν γξαπηόο ιόγνο απνηειεί ην 

θπξηόηεξν κέζν κε ην νπνίν νη καζεηέο δείρλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε 
δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα (Graves, 1994). 

1.4 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

• ην κάζεκα ηεο «Γιώζζαο» ηεο Σ' Γεκνηηθνύ πξνβιέπεηαη ε 

δηδαθηηθή ελόηεηα: «Σαμίδηα, ηόπνη, κεηαθνξηθά κέζα», όπνπ 
νη καζεηέο θαινύληαη λα αζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ 

ιόγνπ. Δμάιινπ ην ζελάξην αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε ζρεηηθή 
άζθεζε ηνπ βηβιίνπ πνπ πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα 

δηνξγαλώζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Οη καζεηέο 
αζθνύληαη ζηνλ εληνπηζκό ησλ δνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηε ζύλδεζή ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
δνκήο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο ζην νπνίν αλήθεη απηό ην θείκελν 

θαη βαζίδνληαη ζ’ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα παξαγάγνπλ 
νη ίδηνη θείκελα πνπ λα αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθό 

είδνο. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΓΟΜΗ 

Σν κάζεκα είλαη θαιό λα γίλεη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Οη 
καζεηέο ζα ρσξηζηνύλ ζε 4 νκάδεο, αιιά ζα εξγαζηνύλ αλά δύν ζηνπο 
ππνινγηζηέο, πνπ ζα έρνπλ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν [επηιεγκέλεο 
ηζηνζειίδεο] θαη ζα έρνπλ εγθαηαζηεκέλα  δηάθνξα ινγηζκηθά [επεμεξγαζηή 
θεηκέλνπ (Word), Internet Browsers ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο] 



1.6 ΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

Καιή, ζρεηηθά, ρξήζε από ηνπο καζεηέο ησλ εξγαιείσλ ηνπ Η/Τ: 

Internet Browsers, Κεηκελνγξάθν. 

1.7 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Η ζεκαηνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο 
ζηόρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδώλ θαη ζηα Γ.Δ.Π.Π.. Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ζελαξίνπ είλαη λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή  κε ην γξαπηό ιόγν 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ από δηάθνξεο πεγέο θαη 
ηελ θαηαγξαθή ηνπο κε πεξηιεπηηθό ηξόπν. 

ηελ επνρή καο, ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο, ν γξαπηόο ιόγνο 
απνηειεί ην θπξηόηεξν κέζν απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη 

πξόζιεςεο ησλ πιεξνθνξηώλ (Ράπηεο, Ράπηε, 1997). Γηα ηνπο 

ιόγνπο απηνύο ε εθκάζεζή ηνπ είλαη όρη κόλν έλαο από ηνπο 
βαζηθόηεξνπο ζηόρνπο θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη 

κέζν ή πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Πόξπνδαο, 1988). 

Οη ζηόρνη πνπ πεξηκέλνπκε λα επηηεπρζνύλ, δελ πεξηνξίδνληαη κόλν 
ζε ζηόρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα αιιά θαη ζε 

ζηόρνπο  πνπ ζέζακε εκείο. 

πγθεθξηκέλα αλακέλνπκε λα επηηεπρζνύλ νη εμήο ζηόρνη:  

Γεληθνί 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ - πξνθνξηθνύ 

θαη γξαπηνύ - γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή.  

 Να γλσξίζνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηνπο 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.  

 Να αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο. 

 

Δηδηθνί  

 Να αζθεζνύλ ζηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ ππνινγηζηή (π.ρ. 

Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ), ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ 
θαη λα γξάθνπλ θείκελα.  

 Να αζθεζνύλ ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο 
πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ.  

 Να απνθηήζνπλ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ηθαλόηεηα.  

 Να εμαζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή γξαπηώλ θεηκέλσλ.  

 



1.8 ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Έμη δηδαθηηθέο ώξεο  

2.ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Η πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλνπκε είλαη θεηκελνθεληξηθή: Μειέηε ηεο 

γιώζζαο όρη ζην επίπεδν ηεο ιέμεο ή ηεο πξόηαζεο αιιά ζην 
επίπεδν ηνπ θεηκέλνπ. Σα θείκελα πνπ επηιέρζεθαλ είλαη 

πιεξνθνξηαθά θαη επηζηεκνληθά θαη εθπξνζσπνύλ ηνλ αλαθνξηθό 
ιόγν (αθήγεζε, πεξηγξαθή, αλαθνίλσζε).  

 

2.1 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΠΔ  

Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηξέπεη ηε 
κεηάβαζε από ην δαζθαινθεληξηθό ραξαθηήξα ηεο δηάιεμεο ζην 

καζεηνθεληξηθό κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο κέζα από ηελ 

αλαδήηεζε ηεο γλώζεο ζηηο πεγέο. Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ 
ΣΠΔ πνπ ζπλδπάδνπλ: νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ κε ηηο πεγέο, απηελέξγεηα ησλ 
καζεηώλ ζηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, ζύλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη δηαζεκαηηθόηεηα ηείλνπλ λα κεγηζηνπνηνύλ ηα νθέιε ηεο 
ηερλνινγίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

 

2.2 ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΙΟ 

1η & 2η διδακηική ώρα 

Δπιλογή προοριζμού ηης εκπαιδεσηικής εκδρομής. 

ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα ν εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ζηα παηδηά αξρηθά 
γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, πνηνη είλαη νη ζηόρνη πνπ έρνπλ, πνύ ζέινπλ λα θηάζνπλ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ηνπο 

καζεηέο πάλσ ζηηο επηινγέο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ  ζηνλ/νπο 

ηόπν/νπο πνπ ζα επηζθεθηνύλ (Φύιιν εξγαζίαο 1).  

Υωριζμός ομάδων και ανάληψη ρόλων. 

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ρσξίδνληαη ζε 
νκάδεο.  

Θα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ην ξόιν πνπ ζα αλαιάβεη ε θάζε νκάδα.  
Οη ξόινη είλαη:  

 Ιζηορικοί: ζα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Υαιθηδηθήο πνπ ζα 

επηζθεθζνύλ. 



 Γεωγράθοι: ζα επηιέμνπλ από ηνλ νδηθό ράξηε ηε 
δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα βξνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα κέξε από ηα νπνία ζα πεξάζνπλ θαη ζα 
απνθαζίζνπλ ηα ζεκεία όπνπ ζα γίλνπλ ζηάζεηο. 

 Οικονομολόγοι: Θα εξεπλήζνπλ γηα ην νηθνλνκηθό 
θόζηνο ηεο εθδξνκήο, πόζα παηδηά ζα πάξνπλ κέξνο, πόζν 

ζα είλαη ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ. 

 Αρχαιολόγοι: Θα βξνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία πνπ ζα επηζθεθηνύλ θαη ζα 
αλαιάβνπλ ηελ μελάγεζε ηεο ππόινηπεο ηάμεο (Φύιιν 

εξγαζίαο 2). 

 

3η & 4η διδακηική ώρα 

σλλογή διερεύνηζη και καηαγραθή πληροθοριών από ηο διαδίκησο 
και ηα επιλεγμένα CD  

Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζα εμεξεπλήζεη ηνπο ηζηνρώξνπο θαη ηα CD 
πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο  πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζην δηθό ηνπ εξεπλεηηθό ξόιν. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη ζηελή αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ-καζεηή. Ο δάζθαινο 

θαζνδεγεί θαη αλαηξνθνδνηεί ηα παηδηά πνπ δπζθνιεύνληαη – 
ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνπο Η.Τ.  

Σηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξνπλ ζα ηηο ζεκεηώζνπλ ζην πξόρεηξό ηνπο 
θαη ζα είλαη ηα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο έθαλαλ εληύπσζε ή ζα 

είλαη απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο πνπ έθαλαλ (Φύιιν εξγαζίαο 3) 

5η  & 6η  διδακηική ώρα 

ηα πξώηα δεθαπέληε ιεπηά θαηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
ζπιιέμεη θαη πξνζπαζνύλ λα νξγαλώζνπλ έλα πεξηγξαθηθό θείκελν 

κε παξαγσγηθό ηξόπν πεξηγξάθνληαο πξώηα ην όιν θαη θαηόπηλ ηα 

κέξε ηνπ. Παξάιιεια καζαίλνπλ λα θαζνξίδνπλ θαη λα 
αλαγλσξίδνπλ ηελ νπηηθή γσλία ηεο πεξηγξαθήο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Η/Τ γηα λα 
πξνζζέζνπλ ζην θείκελό ηνπο εηθόλεο (Φύιιν εξγαζίαο 4). 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θάζε δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα έρεη γισζζηθό ζηόρν, λα 
θαηαιήγεη κεηά από ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ζε γισζζηθή παξαγσγή, 

πξνθνξηθή ή γξαπηή, θαη λα πεξηιακβάλεη αμηνιόγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγήο. Η αμηνιόγεζε πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξηθά κε ηηο νδεγίεο 
ηεο εθθώλεζεο θαη ην είδνο θεηκέλνπ πνπ παξάγεηαη θαη αλαθνξηθά κε 



ην θαηά πόζν ηα θείκελα θάζε νκάδαο είλαη ειθπζηηθά θαη θαηαλνεηά από 
ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1o Φύλλο εργασίας 
(εξέζηζκα-αλάδεημε αξρηθώλ ηδεώλ)  
Πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη αξραηνινγηθνί ρώξνη ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο; 

Σόπορ - Μνημείο Πεπίλητη 

  

  

  

 

Πνηνλ από απηνύο επηιέγεηε λα επηζθεθηείηε θαη γηαηί; 

Σόπορ – Μνημείο πος 
θέλυ να επιζκεθηώ  

Γιαηί; 

  



2ο Φύλλο εργασίας 
Οι ομάδες της τάξης μου... 

 
1) Γξάθνπκε εδώ ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο καο θαη ηνπ 

ζπληνληζηή καο. 

 

 

Όλνκα νκάδαο Μέιε ηεο νκάδαο πληνληζηήο νκάδαο 

1. Ιζηοπικοί 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

………………………………… 

2. Γευγπάθοι 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

………………………………… 

3. Οικονομολόγοι 

 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

………………………………… 

4. Απσαιολόγοι 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

………………………………… 



3ο Φύλλο εργασίας 
Ομάδα ιζηοπικών  

 α) Η νκάδα ησλ ηζηνξηθώλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα 

εξεπεςνήζει κέζα από ηνπο παξαθάησ επηιεγκέλνπο δηθηπαθνύο 

ηόπνπο  θείκελα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο κπνξεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο από ην CD “Υαιθηδηθή: «Δπινγεκέλνο ηόπνο»” θαη λα 
ζπιιέμεη ζρεηηθά θείκελα για ηοςρ απσαιολογικούρ σώποςρ, ηα 
Μοςζεία θ.ά 

 Γηθηπαθνί ηόπνη: 
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=13&Itemid=32 , (Σειεπηαία επίζθεςε 15-03-2010) 
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh32.jsp  (Σειεπηαία επίζθεςε 15-03-
2010) 

Γξαζηεξηόηεηα:  

 Από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξείηε ζεκεηώζηε ζην πξόρεηξό ζαο ηα ζεκεία 
ησλ θεηκέλσλ πνπ ζαο έθαλαλ εληύπσζε θαη αλαθέξνληαη ζηνπο θπξηόηεξνπο 
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο1. 
 

                                        
1 Καηά ηελ πεξηγξαθή δελ μερλώ λα αλαθέξσ: 

 Πνύ βξίζθεηαη. 

 Πόηε ρηίζηεθε, πνηα ε ηζηνξία ηνπ. 

 Πώο είλαη ν ηόπνο (γεληθή εληύπσζε, ραξαθηεξηζηηθά αξρηηεθηνληθήο θ. ά). 

 Έδεζαλ θάπνηα πξόζσπα ζε απηό; 

 πλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο γηα όια ηα παξαπάλσ. 

 

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh32.jsp


3ο Φύλλο εργασίας 
Ομάδα απσαιολόγυν 

 Η νκάδα ησλ αξραηνιόγσλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα 

εξεπεςνήζει κέζα από ηνπο παξαθάησ επηιεγκέλνπο δηθηπαθνύο 

ηόπνπο  θείκελα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο κπνξεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο από ην CD “Υαιθηδηθή: «Δπινγεκέλνο ηόπνο»” θαη λα 
ζπιιέμεη ζρεηηθά θείκελα γηα ηα κςπιόηεπα μνημεία θ.ά 

 Γηθηπαθνί ηόπνη: 
http://www.halkidiki.gov.gr  , (Σειεπηαία επίζθεςε 15-03-2010) 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2481  (Σειεπηαία 

επίζθεςε 15-03-2010) 

Γξαζηεξηόηεηα: 

Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξείηε ζεκεηώζηε ζην πξόρεηξό ζαο ηα κλεκεία 
πνπ ζαο έθαλαλ εληύπσζε θαη ζα ζέιαηε λα γλσξίζνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο 
ζαο2. 

                                        
2 Καηά ηελ πεξηγξαθή δελ μερλώ λα αλαθέξσ: 

 Πνύ βξίζθεηαη. 

 Πώο ην ιέλε. 

 Πώο είλαη (γεληθή εληύπσζε, ζρήκα, κέγεζνο, ρξώκα). 

 Πεξηγξαθή από έμσ πξνο ηα κέζα. 

 Πώο είλαη θηηαγκέλν, από ηη πιηθά. 

 Πεξηζηαηηθά ζρεηηθά κε απηό. 

 πλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο γηα όια ηα παξαπάλσ. 

http://www.halkidiki.gov.gr/
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2481


3ο Φύλλο εργασίας  
Ομάδα ηυν γευγπάθυν. 

Η νκάδα ησλ γεσγξάθσλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην δηαδίθηπν θαη λα 
εξεπεςνήζει κέζα από δηθηπαθνύο ηόπνπο ράξηεο ηεο Υαιθηδηθήο. Δπίζεο 
κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο από ην CD “Υαιθηδηθή: «Δπινγεκέλνο 
ηόπνο»”. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ  λα αλαηξέμνύλ ζην δηθηπαθό ηόπν 
(http://dide.chal.sch.gr/road_map.html ), λα δεη ην ράξηε θαη ζπιιέμεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηόπνπο πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθηεί: δηαδξνκέο, 
απνζηάζεηο θ.ά. 

 

Γξαζηεξηόηεηα:  

Δθηππώζηε ην ράξηε θαη ζεκεηώζηε ζην πξόρεηξό ζαο: 
 Σε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα ηελ εθδξνκή ζαο. 

Σα θπξηόηεξα κέξε πνπ ζα πεξάζεηε3. 
Γηθηπαθνί ηόπνη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 
http://www.poligiros.gr/villages/?id=1  (Σειεπηαία επίζθεςε 15-03-2010) 

 
http://www.moudania.gr  (Σειεπηαία επίζθεςε 15-03-2010) 

  
 

 

                                        
3 Καηά ηελ πεξηγξαθή δελ μερλώ λα αλαθέξσ: 

 Πνύ βξίζθεηαη. 

 Πόηε ρηίζηεθε, πνηα ε ηζηνξία ηνπ. 

 Πώο είλαη ν ηόπνο (γεληθή εληύπσζε, ραξαθηεξηζηηθά αξρηηεθηνληθήο θ. ά). 

 Αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ. 

 πλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο γηα όια ηα παξαπάλσ. 

  

http://dide.chal.sch.gr/road_map.html
http://www.poligiros.gr/villages/?id=1
http://www.moudania.gr/


3ο Φύλλο εργασίας  
Ομάδα οικονομολόγυν 

Η νκάδα ησλ νηθνλνκνιόγσλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην CD “Υαιθηδηθή: 
«Δπινγεκέλνο ηόπνο»” γηα λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπξηζηηθά γξαθεία 
ηεο Υαιθηδηθήο  ώζηε  λα επηθνηλσλήζεη κε απηά  γηα λα πάξεη πξνζθνξέο γηα 
ην θόζηνο ηεο εθδξνκήο.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

 Δπηθνηλσλήζηε κε ηνπξηζηηθά γξαθεία ηεο πεξηνρή ζαο θαη θαηαγξάςηε 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο (θόζηνο εθδξνκήο). 

 Απνθαζίζηε πνηα είλαη ε θαιύηεξε πξνζθνξά θαη ζπκπιεξώζηε ην 
ζρεηηθό ζπκθσλεηηθό πνπ ζα πάξεηε από ηνλ δάζθαιό ζαο. 

 

Γπαθείο Σηλέθυνο Ποζό 

   

   

   

   

   

 

 

 



4ο Φύλλο εργασίας 
Ομάδα ιζηοπικών  

1. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
θαηαγξάςαηε λα ζςνθέζεηε έλα πεξηγξαθηθό θείκελν (150-200 ιέμεηο) πνπ 
ζα πεξηέρεη ηα θύξηα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάζαηε. 

2. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ηελ πεξίιεςε κε εηθόλεο ησλ 
αξραηνινγηθώλ ρώξσλ. 

1. Δπηζθεθηείηε ηνπο ηζηνρώξνπο κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζαο 
άξεζαλ. 

2. Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. 

3. Κάληε δεμί θιηθ θαη ζην κελνύ επηιέμηε «αληηγξαθή εηθόλαο» 

4. Δπηζηξέςηε ζην θύιιν εξγαζίαο θαη θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 
ζεκείν πνπ ζέιεηε ηελ εηθόλα δώζηε ηελ εληνιή «επηθόιιεζε». 

5. Πξνζαξκόζηε ην  κέγεζνο ηεο εηθόλαο ώζηε λα ρσξά ζηε θύιιν 
εξγαζίαο. 



 

4ο Φύλλο εργασίας 
Ομάδα απσαιολόγυν 

Γξαζηεξηόηεηεο:  

1. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
θαηαγξάςαηε λα ζςνθέζεηε έλα πεξηγξαθηθό θείκελν (30-50 ιέμεηο) γηα θάζε 
κλεκείν πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θύξηα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάζαηε. 

2. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ηα θείκελά ζαο κε εηθόλεο ησλ 
κλεκείσλ. 

1. Δπηζθεθηείηε ηνπο ηζηνρώξνπο κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζαο 
άξεζαλ. 

2. Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. 

3. Κάληε δεμί θιηθ θαη ζην κελνύ επηιέμηε «αληηγξαθή εηθόλαο» 

4. Δπηζηξέςηε ζην θύιιν εξγαζίαο θαη θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 
ζεκείν πνπ ζέιεηε ηελ εηθόλα δώζηε ηελ εληνιή «επηθόιιεζε». 

5. Πξνζαξκόζηε ην  κέγεζνο ηεο εηθόλαο ώζηε λα ρσξά ζηε θύιιν 
εξγαζίαο 



 

4ο Φύλλο εργασίας 
Ομάδα γευγπάθυν 

Γξαζηεξηόηεηεο:  
1. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάςαηε λα ζςνθέζεηε έλα πεξηγξαθηθό θείκελν (150-200 ιέμεηο) 
πνπ ζα απνηειείηαη από ηα θύξηα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάζαηε θαη 
ζα πεξηγξάθεη ηα θπξηόηεξα κέξε από ηα νπνία ζα πεξάζεηε. 

2. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ην θείκελό ζαο κε εηθόλεο ησλ 
κλεκείσλ. 

1. Δπηζθεθηείηε ηνπο ηζηνρώξνπο κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζαο 
άξεζαλ. 

2. Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. 

3. Κάληε δεμί θιηθ θαη ζην κελνύ επηιέμηε «αληηγξαθή εηθόλαο» 

4. Δπηζηξέςηε ζην θύιιν εξγαζίαο θαη θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 
ζεκείν πνπ ζέιεηε ηελ εηθόλα δώζηε ηελ εληνιή «επηθόιιεζε». 

5. Πξνζαξκόζηε ην  κέγεζνο ηεο εηθόλαο ώζηε λα ρσξά ζηε θύιιν 
εξγαζίαο 

 



 

4ο Φύλλο εργασίας 
 

Ομάδα οικονομολόγυν 

Γξαζηεξηόηεηεο:  

1. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, θαη γξάςηε κηα αλαθνίλσζε 
γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα γηα λα πιεξνθνξήζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο 
γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. 
Μελ μεράζεηε ζηελ αλαθνίλσζε λα γξάςεηε: 

 Πνηνο νξγαλώλεη ηελ εθδξνκή. 

 Πνπ θαη πόηε ζα γίλεη. 

 Πώο ζα πάηε. 

 Πνηνη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ. 

 Ση ζα θάλεηε ζηελ εθδξνκή. 

 Ση ζα ρξεηαζηεί λα πάξεηε καδί ζαο. 

 Πόζα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα πιεξώζεηε θαη ζε πνηόλ. 

 

2. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ην θείκελό ζαο κε εηθόλεο ησλ 
κλεκείσλ. 

1. Δπηζθεθηείηε ηνπο ηζηνρώξνπο κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζαο 
άξεζαλ. 

2. Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. 

3. Κάληε δεμί θιηθ θαη ζην κελνύ επηιέμηε «αληηγξαθή εηθόλαο» 

4. Δπηζηξέςηε ζην θύιιν εξγαζίαο θαη θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 
ζεκείν πνπ ζέιεηε ηελ εηθόλα δώζηε ηελ εληνιή «επηθόιιεζε». 

5. Πξνζαξκόζηε ην  κέγεζνο ηεο εηθόλαο ώζηε λα ρσξά ζηε θύιιν 
εξγαζίαο 

 



ΠΠΠαααξξξαααγγγσσσγγγήήή   γγγξξξαααπππηηηνννύύύ   ΛΛΛόόόγγγνννπππ 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ: 

Γιώζζα, Πιεξνθνξηθή  

 

Σάξειρ – ςμβαηόηηηα με ηο Α.Π..  ΚΑΙ Γ.Δ.Π.. 

Γιώζζα: Σν ζελάξην αθνξά ηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο παξαγσγήο 

γξαπηνύ 

Πιεξνθνξηθή: Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζε ζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

 

Οπγάνυζη ηηρ διδαζκαλίαρ και απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή 

Οη επηκνξθνύκελνη/λεο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ κε Η/Τ πνπ ζα 
έρνπλ  δπλαηόηεηα ζύλδεζεο: 

- κε ην δηαδίθηπν (κεραλέο αλαδήηεζεο, ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο,)  

- κε ινγηζκηθό γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζηή θεηκέλνπ,), 

- 

Δπιμοπθυηικοί ζηόσοι 

 Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 
εξεπλεηηθήο δηάζεζεο, ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηεο εμνηθείσζεο 
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπο αξγόηεξα ζε δηαδηθαζίεο θαη 
θξηηήξηα επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο.  

Δπίζεο  

 Να εμνηθεησζνύλ νη εθπαηδεπόκελνη κε ηε ρξήζε ηνπ ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 Να απνθηήζνπλ εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε νκαδνζπλεξγαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε. 

 Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ θαη λα 
απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. 

 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 

Σξεηο (3) ώξεο γηα ηελ κειέηε, εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ 
ζελαξίνπ 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Α.1. Οη επηκνξθσκέλνη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ πινπνηνύλ ην 
δηδαθηηθό ζελάξην, ρξεζηκνπνηνύλ ηα Φύιια Δξγαζίαο θαη θαηαγξάθνπλ ηηο 



παξαηεξήζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαπηύζζεηαη δηάινγνο ηόζν ζηα πιαίζηα 
ησλ νκάδσλ όζν θαη ζπλνιηθά ζηελ νινκέιεηα ζρεηηθά κε: 

 •πνηεο δπζθνιίεο ζπλάληεζαλ νη ίδηνη θαη πνηεο δπζθνιίεο ζεσξνύλ όηη 
κπνξνύλ λα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο ηνπο 

• Σα πιενλεθηήκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ 

• ηηο δπζθνιίεο ή ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα 
ζπλαληήζνπλ νη δάζθαινη π.ρ. σο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ή σο 
πξνο ηελ κεζνδνινγία (ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε). 

• ζε πνηα ζεκεία ζεσξνύλ όηη ζα έπξεπε ελδερνκέλσο λα παξέκβνπλ 
ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη κε πνηνλ ηξόπν  

 ηνπο δηαηππσκέλνπο ζηόρνπο θαη εάλ απηνί θαίλεηαη όηη κπνξνύλ λα 
πινπνηεζνύλ. 

• ην ζρεδηαζκό ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο θαζώο θαη ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο 
ή πξνζαξκνγήο απηώλ ζε θάπνηα ηδέα. 

 Σί ζα άιιαδαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην γηα λα ην πξνζαξκόζνπλ ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο ηνπο θαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο αηδέληα 

 

Α.2. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα ζρεδηάζεη έλα λέν θύιιν εξγαζίαο θαη λα ην 

ππνζηεξίμεη ζηελ νινκέιεηα. 

 

Α.3. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί παξαγσγηθόο δηάινγνο γύξσ από ηελ αμία ηνπ 
δηαδηθηύνπ σο κέζνπ ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Α.4. Η δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη ελδεηθηηθή ηνπ πώο κπνξνύκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαδίθηπν  γηα λα πξνζεγγίζνπκε κηα γλσζηηθή πεξηνρή. 
Πξνηείλνληαη ηξόπνη επέθηαζεο ηνπ ζελαξίνπ. 

 


