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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΤ΄  ΤΑΞΗ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

«Χρόνο με το χρόνο-σπιθαμή προς σπιθαμή» 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ιστορία,Γεωγραφία, Γλώσσα,Τ.Π.Ε. 

ΤΑΞΗ:ΣΤ΄                                                                          

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

       Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητες που 

διδάσκονται στη ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού. Θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια των 

ΤΠΕ, αφού σύμφωνα µε το ΔΕΠΠΣ του δημοτικού σχολείου, οι ΤΠΕ μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως διερευνητικό εργαλείο, ως εργαλείο επικοινωνίας, ως 

εργαλείο αναζήτησης της πληροφορίας σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και 

μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση μέσω πράξης. Επίσης οι ΤΠΕ 

επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, κριτική σκέψη και 

ουσιαστική εμπλοκή στην αναζήτηση της γνώσης. 

 

ΣΚΟΠΟΣ  

Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις αλλαγές στα σύνορα της πατρίδας μας , να 

κατανοήσουν και να αναλύσουν τις αιτίες που τις δημιούργησαν. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές: 

Γνώσεις 

 Διακρίνουν  ημερομηνίες –σταθμούς της ελληνικής ιστορίας που 

συνδέονται με την προσάρτηση  μεγάλων γεωγραφικών 

διαμερισμάτων. 

 Παρατηρούν τα ιστορικά δρώμενα και τα συσχετίζουν με τις εδαφικές  

αλλαγές που συνέβηκαν στην πατρίδα μας. 

 Ερευνούν ιστορικές πηγές και αξιοποιούν πρότερες γνώσεις. 

 Οργανώνουν τη σκέψη τους συσχετίζοντας όλα τα δεδομένα.  

 Αξιοποιούν τις γνώσεις τους δημιουργώντας  μια δική τους 

παρουσίαση. 

 Αξιολογούν τις γνώσεις τους μέσα από τη δημιουργία δραστηριοτήτων. 

 

 

Δεξιότητες 

 

 Αναπτύσσουν την παρατηρητική , την συγκριτική, την  περιγραφική 

τους ικανότητα. 

 Κωδικοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. 

 Εξοικειώνονται με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την 

αποδεικτική διαδικασία. 

 Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών που 

χρησιμοποιείται και γενικότερα του Η/Υ.  
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Στάσεις 

 Διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ, ως εργαλείο 

άντλησης και διαχείρισης πληροφοριών. 

 Οικοδομούν την αξία της συνεργασίας, μέσω της επικοινωνίας  και της 

κοινής προσπάθειας. 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

       Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη 

ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένες 

δραστηριότητες διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη 

νέα γνώση. Η δυνατότητα των παιδιών στη συμμετοχική ανακάλυψη δεν είναι 

ανεξέλεγκτη αλλά μεθοδεύεται από συγκεκριμένες πληροφορίες και 

εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, που το καθιστούν πρακτικά εφαρμόσιμο. 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να οργανώσει και να συντονίσει την ερευνητική 

πρωτοβουλία του μαθητή σύμφωνα με τα στάδια αυτά και με στόχο τη 

διερεύνηση νοητικών δομών, ώστε να καταστεί δυνατή η αφομοίωση της νέας 

γνώσης. 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

      Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί  στο εργαστήριο πληροφορικής, διότι εκεί 

υπάρχουν τα  παρακάτω «εργαλεία» που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη του 

σεναρίου: 

 βιντεοπροβολέας συνδεμένος με φορητό υπολογιστή 

 ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

 ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο 
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 οθόνη προβολής 

 εκτυπωτής 

 φορητός υπολογιστής 

 flash disc 

       Οι μαθητές χωρίζονται σε επτά ομάδες των τριών ατόμων η κάθε μια, 

έχοντας μαζί τους και τα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας. Σε κάθε ομάδα 

αντιστοιχεί ένας υπολογιστής. Στην ομάδα ορίζεται ένας χειριστής υπολογιστή, 

ένας εκφωνητής άσκησης και ένας υπεύθυνος για την καταγραφή 

παρατηρήσεων. Οι ρόλοι εναλλάσσονται ανά διδακτική ώρα. Κατά διαστήματα 

οι ομάδες σταματάνε να εργάζονται και γίνεται ανατροφοδότηση των ομάδων, 

δηλαδή συζητούν για τα στοιχεία τα οποία τους έκαναν εντύπωση ή τους 

δυσκόλεψαν και εξηγούν για ποιο λόγο. Μέσα από την συνεργασία των 

παιδιών σε ατομικό επίπεδο και έπειτα σε ομαδικό (ομάδα με ομάδα) 

προκύπτει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή η επίτευξη του σκοπού και των 

επιμέρους στόχων μας. 

 

    

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

        Η διάρκεια του σεναρίου προσδιορίζεται σε έξι (6) διδακτικές ώρες. 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

       Ο/Η εκπαιδευτικός  έχει το ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. 

Λειτουργεί καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της 

ομάδας όταν του ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας 

διακριτικά τη διαδικασία. Έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία 

του εργαστηρίου, την εγκατάσταση των λογισμικών σε όλους τους 

υπολογιστές, έχει αποθηκεύσει τα απαραίτητα αρχεία στην επιφάνεια 

εργασίας, έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων, έχει προβλέψει 

τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. 
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     Στους Η/Υ απαιτείται : 

 η εγκατάσταση των εκπαιδευτικών λογισμικών Centennia , PowerPoint, 

Inspiration, Microsoft Word & Hot Potatoes 

 η σύνδεση στο διαδίκτυο  

       Οι μαθητές  ως προς το γνωστικό αντικείμενο έχουν διδαχτεί τα 

αντίστοιχα κεφάλαια από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας, ενώ ως προς 

ΤΠΕ  έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, έχουν αναπτύξει από 

προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (χρήση του 

ποντικιού, φιλοσοφία λειτουργίας των windows κ.α.), έχουν εξοικειωθεί με τη 

χρήση του φυλλομετρητή και γνωρίζουν τα λογισμικά  Centennia , PowerPoint 

,Inspiration, Microsoft Word & Hot Potatoes  από την χρήση των Τ.Π.Ε. σε 

προηγούμενα μαθήματα 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ  

        

        Το λογισμικό Centennia  ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών 

ανοιχτού τύπου  που στηρίζονται στις αρχές του  κοινωνικού επικοδομισμού 

και μας προσφέρει μια μοναδική ιστορική περιήγηση στην Ευρώπη και στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας. 

Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε μελετητή της ιστορίας, ιδανικό 

βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει ιστορία σε οποιαδήποτε 

βαθμίδα, αλλά και για όλους του μαθητές, που θα μάθουν διασκεδάζοντας. 

Μέσα από τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, την οπτικοποίηση και την 

προσομοίωση, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα της άμεσης ιστορική σύγκριση 

και βλέπουν τις ανακατατάξεις της γεωγραφικής εξάπλωσης των λαών της 

Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των χρονολογιών που επιλέγουμε. 

      

  Το λογισμικό PowerPoint είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό 

εργαλείο.Με τη χρήση του ο μαθητής αναπτύσσει ικανότητες διαχείρισης 

έργου, δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού, δεξιότητες έρευνας, δεξιότητες 

συλλογισμού και δεξιότητες παρουσίασης. Στο πλαίσιο αυτό, τα υπερμέσα 

συνιστούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του μαθητή για την 
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ενίσχυση και των ανάπτυξη των γνωστικών δομών του. Η δημιουργία 

υπερμέσων ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με 

εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από το λογοκεντρισμό και την έμφαση που 

προσδίδει στο γραπτό και τον προφορικό λόγο. 

      

 Το ανοιχτό λογισμικό inspiration  είναι ένα εποικοδομιστικό εργαλείο 

που αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις μαθητών. Με τη χρήση του ο μαθητής 

κάνει συσχετισμούς, συγκρίσεις, δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες  και 

μοντελοποιήσεις. Χρησιμεύει στην ανίχνευση πρότερων γνώσεων και στην 

ανακάλυψη παρερμηνειών-παρανοήσεων. Βασίζεται στη θεωρία της 

δραστηριότητας όπου οι μαθητές συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στους 

στόχους  και  είναι ενεργά υποκείμενα, δίνοντας  τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να κατευθύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία στον στόχο που 

έχει θέσει. Παράλληλα όμως είναι και ένα εξαιρετικό εργαλείο στην αξιολόγηση 

του μαθήματος μέσα από την οποία θα καταλάβει ο εκπαιδευτικός αν τα μέσα 

που χρησιμοποίησε βοήθησαν πραγματικά τους μαθητές του στην ανακάλυψη 

και οικοδόμηση της γνώσης. 

Ο επεξεργαστής κειμένου Word είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού 

που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση,  σελιδοποίηση και 

επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή μορφή.  Στο εννοιολογικό επίπεδο,  η 

επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά 

διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι.  ∆είχνει 

την εξέλιξη στη γραφή,  τον αναστοχασμό. Υπερμεσικό  (με χρήση 

υπερσυνδέσμων). Ευνοεί την πολυτροπικότητα (δυνατότητα να ενσωματώνει 

διαφορετικές μορφές( π.χ. εικόνες – οπτικοποίηση ) 

 To λογισμικό  Hot potatoes  επιτρέπει τη δημιουργία 

αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, 

ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1η Διδακτική παρέμβαση 

Στην αρχή της πρώτης διδακτικής ώρας  προβάλλουμε με το 

βιντεοπροβολέα   στην οθόνη προβολής  τον ιστορικό  χάρτη της Ελλάδας του 

1832   καθώς και τον ιστορικό  χάρτη της Ελλάδας του 1948 (αρχείο χάρτες) . 

Επίσης  προβάλλουμε στατιστικό πίνακα που αναφέρεται στις αλλαγές που 

συντελέστηκαν  στην έκταση αλλά και στον πληθυσμό της χώρας μας από το 

1938 έως το 1913( αρχείο “στατιστικός πίνακας ”). 

Με αφορμή λοιπόν τα παραπάνω δεδομένα που μας δείχνουν 

ξεκάθαρα τις αλλαγές που σημειώθηκαν στα ελληνικά σύνορα, ζητούμε από 

τους μαθητές να μας αναφέρουν τις παρατηρήσεις  και τις εντυπώσεις τους 

αναζητώντας μέσα από συζήτηση τις γνώσεις που έχουν πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια  τους ανακοινώνουμε ότι για πέντε 

διδακτικές ώρες θα ασχοληθούν με το πρόγραμμα που έχει ως τίτλο «Χρόνο 

με το χρόνο-σπιθαμή προς σπιθαμή» , έχοντας σαν στόχο να 

αναγνωρίζουν τις αλλαγές στα σύνορα της πατρίδας μας , να κατανοούν και 

να αναλύουν τις αιτίες που τις δημιούργησαν. 

Στη συνέχεια τους δίνουμε ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής ως 

έναυσμα προβληματισμού, ελέγχοντας ταυτόχρονα τις πρότερες γνώσεις που 

έχουν  επί του θέματος. 

Κατόπιν ζητούμε από τις ομάδες  να ανοίξουν τους υπολογιστές και 

τους δίνουμε το φύλλο εργασίας 1 . Πρόκειται για μια δραστηριότητα που 

στηρίζεται στο εκπαιδευτικό λογισμικό centennia το οποίο επιλέχτηκε διότι 

μπορεί να μας οδηγήσει με μεγάλη επιτυχία στον πρώτο στόχο που έχουμε 

θέσει για την 1η διδακτική παρέμβαση που είναι η διάκριση ημερομηνιών –

σταθμών της ελληνικής ιστορίας οι οποίες συνδέονται με την προσάρτηση  

μεγάλων γεωγραφικών διαμερισμάτων.  

Στη φάση αυτή έχουμε επιλέξει επτά χρονολογίες σταθμούς (1832-

1864-1881-1913-1920-1923-1948) πάνω στις οποίες εργάζονται οι μαθητές 

και αυτός μάλιστα είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε επτά ομάδες εργασίας. 

Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας βοηθούμε τους μαθητές επιλύοντας 

χάρτες/χάρτες.pdf
στατιστικός%20πίνακας/στατιστικός%20πίνακας.pdf
ερωτηματολόγιο.docx
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%201.pdf
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διάφορα προβλήματα, που έχουν να κάνουν είτε με τη λειτουργία των Η/Υ και 

των λογισμικών είτε με δυσκολίες κατανόησης  που προκύπτουν. Στη 

συνέχεια ελέγχουμε την άσκηση  αντιστοίχισης που υπάρχει στο φύλλο 

εργασίας 1, με σκοπό να αξιολογήσουμε τη δραστηριότητα που σχεδιάσαμε 

και να διαπιστώσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος που είχαμε θέσει. 

Τελειώνοντας ζητούμε από τις ομάδες να τερματίσουν τους υπολογιστές  

 

2η Διδακτική παρέμβαση 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θέλουμε οι μαθητές να ερευνήσουν 

βαθύτερα τις ιστορικές πηγές για να μπορέσουν στη συνέχεια να συσχετίσουν 

τις αιτίες με τα αποτελέσματα που δημιούργησαν και στην προκειμένη 

περίπτωση  με τις συνεχόμενες διαμορφώσεις των ελληνικών συνόρων. 

Ζητούμε από τους μαθητές να ανοίξουν τους υπολογιστές και σε κάθε 

μια από τις επτά ομάδες δίνεται ξεχωριστό φύλλο εργασίας και μάλιστα σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία  φύλλο εργασίας 2.1- φύλλο εργασίας 2.2- 

φύλλο εργασίας 2.3- φύλλο εργασίας 2.4- φύλλο εργασίας 2.5-         

φύλλο εργασίας 2.6- φύλλο εργασίας 2.7 είναι αποθηκευμένα στην 

επιφάνεια εργασίας των Η/Υ . Σε αυτή τη δραστηριότητα ωθούμε τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό λογισμικό centennia , το 

σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας καθώς και το αρχείο ιστορικές πηγές που 

βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας  για άντληση 

πληροφοριών. Κάθε ομάδα διερευνά σε βάθος τα ιστορικά γεγονότα μιας 

μόνο χρονολογίας-σταθμού, μελετά ιστορικές πηγές και μέσα από 

στοχευόμενες ερωτήσεις που δίνονται στο φύλλο εργασίας καλείται να 

κατανοήσει ως ερευνητής-ιστορικός το ιστορικό πλαίσιο  της εποχής εκείνης. 

Στη συνέχεια ζητούμε από κάθε ομάδα να συνοψίσει όσες γνώσεις 

απέκτησε  σε μια περίληψη, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόγραμμα 

Microsoft Word. Η εργασία αυτή αποθηκεύεται και εκτυπώνεται για να 

ανακοινωθεί στους μαθητές των υπολοίπων ομάδων στην επόμενη διδακτική 

παρέμβαση. Μέχρι τότε όλες οι περιλήψεις βρίσκονται αναρτημένες στον 

fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.1.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.2.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.3.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.4.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.5.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.6.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%202.7.pdf
ιστορικές%20πηγές.docx
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πίνακα ανακοινώσεων για να είναι προσβάσιμες  απ΄όλους τους μαθητές. 

Τελειώνοντας ζητούμε από τις ομάδες να τερματίσουν τους υπολογιστές. 

 

3η Διδακτική παρέμβαση 

Την τρίτη διδακτική ώρα στοχεύουμε στο να συσχετίσουν οι ομάδες 

όλα τα δεδομένα και να  οργανώσουν  τη σκέψη τους. Οι πληροφορίες-

γνώσεις που αποκτήθηκαν   έχουν  συσσωρευτεί  σε μεγάλο όγκο και 

πολυπλοκότητα  μεταξύ τους ,ώστε να χρειάζεται να τις οργανώσουμε στο 

μυαλό των μαθητών  για να πετύχουμε το γενικό μας στόχο. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιούμε κυρίως το εκπαιδευτικό λογισμικό inspiration. 

Αρχικά προβάλλουμε στον βιντεοπροβολέα το περιβάλλον εργασίας 

του centennia και ζητάμε από την κάθε ομάδα , με τη σειρά, να 

πληκτρολογήσει την ημερομηνία που διερεύνησαν στο αντίστοιχο εικονίδιο, 

ώστε να μεταφερθούμε στον ιστορικό χάρτη εκείνης της περιόδου. Στη 

συνέχεια  διαβάζουν την περίληψη που είχαν ετοιμάσει από την προηγούμενη 

διδακτική ώρα και ακολουθεί μια μικρής διάρκειας συζήτηση για να δώσουμε 

μεγαλύτερη έμφαση στα αίτια-αποτελέσματα (συνθήκες)-προσαρτήσεις 

περιοχών. 

Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες, ζητάμε να ανοίξουν τους Η/Υ και  

δίνουμε το φύλλο εργασίας3 στο οποίο ζητούμε να επιλέξουν το αρχείο 

«ΣΥΝΟΡΑ» που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας. Πρόκειται 

για αρχείο του λογισμικού inspiration και περιέχει έναν ημιδομημένο 

εννοιολογικό χάρτη που καλούνται οι ομάδες να συνθέσουν. Στο χάρτη 

υπάρχουν έτοιμοι όλοι οι όροι-έννοιες αλλά και οι εικόνες που μας 

ενδιαφέρουν σε άτακτη σειρά και καλούμε τις ομάδες να δημιουργήσουν 

δεσμούς μεταξύ τους ώστε να φτάσουν τελικά σε ένα σύνολο που να τους 

εκφράζει, αλλά και να αποδίδει με σωστό τρόπο τη σκέψη τους. 

Εξηγούμε στις ομάδες ότι οι δεσμοί που θα σχηματιστούν  πρέπει να 

συνδέουν τη χρονολογία με το αντίστοιχο αίτιο-αποτέλεσμα-εικόνα και γι’ αυτό 

το λόγο δίνεται ως παράδειγμα έτοιμη η πρώτη σύνθεση. Ταυτοχρόνως 

όμως ξεκαθαρίζουμε ότι η συνολική σύνθεση  που τους δόθηκε δεν είναι 

fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%203.pdf
ΣΥΝΟΡΑ.isf
στατιστικός%20πίνακας/πρώτη%20σύνθεση.pdf
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δεσμευτική και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα τους για να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα μέσα από 

διαφορετική δομή. Για το λόγο αυτό παροτρύνουμε τις ομάδες να 

χρησιμοποιήσουν  τις δυνατότητες του λογισμικού centennia με τον τρόπο 

που έχουν μάθει. 

Τελειώνοντας αποθηκεύουμε τα αρχεία στην επιφάνεια εργασίας, 

εκτυπώνουμε τους εννοιολογικούς μας χάρτες και τερματίζουμε τους Η/Υ. 

 

4η Διδακτική παρέμβαση 

 Την τέταρτη διδακτική ώρα μπαίνουμε στη φάση εφαρμογής της νέας 

γνώσης. Ζητούμε από τις ομάδες να ανοίξουν τους Η/Υ στην επιφάνεια 

εργασίας των οποίων είναι αποθηκευμένο το αρχείο « σύνορα της Ελλάδας» 

και τους δίνουμε  το φύλλο εργασίας 4 . Πρόκειται για μια δραστηριότητα 

που στηρίζεται στο λογισμικό Power Point και έχει σαν στόχο να 

αξιοποιήσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατότητες του 

λογισμικού, δημιουργώντας  μια δική τους οπτικοποιημένη παρουσίαση.  

Το φύλλο εργασίας περιέχει μια σειρά από λεπτομερείς οδηγίες που 

θεωρούμε ότι οδηγούν τις ομάδες στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Στο τέλος 

γίνεται αποθήκευση των εργασιών τους  ( επιφάνεια εργασίας & φλασάκι)  και 

παρουσίαση στην οθόνη προβολής από το  βιντεοπροβολέα. Με τη λήξη των 

προβολών οι ομάδες τερματίζουν τους Η/Υ. 

 

5η Διδακτική παρέμβαση 

 Την πέμπτη διδακτική ώρα αρχίζει η φάση  της αξιολόγησης επίτευξης 

στόχων. Ζητούμε από τους μαθητές να ανοίξουν τους Η/Υ και τους δίνουμε το 

φύλλο εργασίας 5. Με τη δραστηριότητα αυτή στοχεύουμε μέσα από το 

λογισμικό  Hot Potatoes οι μαθητές να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους  με 

ευχάριστο και παιγνιώδη  τρόπο, κατασκευάζοντας και επιλύοντας ένα 

σταυρόλεξο. 

σύνορα%20Ελλάδας
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%204.pdf
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%205.pdf
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 Σε πρώτη φάση κάθε ομάδα καλείται να βρει από δυο λέξεις-όρους του 

σταυρόλεξου μαζί με τις ανάλογες ερωτήσεις. Στη συνέχεια έχουμε 

συνεργασία των ομάδων με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σύνολο από 

δεκατέσσερις όρους-λέξεις και τις ερωτήσεις τους. 

 Σε δεύτερη φάση οι ομάδες ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου 

εργασίας και δημιουργούν το σταυρόλεξό τους, κάνοντας η κάθε μια τις δικές 

της μορφοποιήσεις όπως έχουν μάθει από τη χρήση του hot potatoes και στο 

τέλος αποθηκεύουν το σταυρόλεξο, το επιλύουν ηλεκτρονικά και το 

εκτυπώνουν. Με τη λήξη της δραστηριότητας τερματίζουν τους Η/Υ. 

 

6η Διδακτική παρέμβαση 

 Την έκτη διδακτική ώρα, συνεχίζοντας τη φάση  αξιολόγησης όλου του 

σεναρίου, προβάλλουμε με το βιντεοπροβολέα   στην οθόνη προβολής  τον 

ιστορικό  χάρτη της Ελλάδας του 1832   καθώς και τον ιστορικό  χάρτη της 

Ελλάδας του 1948 (αρχείο χάρτες)  που είχαμε χρησιμοποιήσει ως αφορμή 

για το ξεκίνημα του σεναρίου  «Χρόνο με το χρόνο-σπιθαμή προς 

σπιθαμή». 

 Συζητούμε με τους μαθητές για όλη τη διαδρομή που κάναμε ως εδώ, 

μιλάμε για τις εντυπώσεις τους θετικές  ή αρνητικές, βρίσκουμε τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίσανε, ξαναβλέπουμε τις δημιουργίες τους και γενικά κάνουμε 

μια αποτίμηση  της νέας αυτής πρότασης διδασκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

 Στη συνέχεια ζητούμε από τις ομάδες να ανοίξουν τους Η/Υ στους 

οποίους είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο                     

«διαδραστικό παιχνίδι» και τους δίνουμε το φύλλο εργασίας 6. 

 Οι μαθητές με ευχάριστο τρόπο αυτοαξιολογούνται μέσα από ένα 

διαδραστικό παιχνίδι που μπορούν να το επαναλάβουν όποτε το επιθυμούν. 

Στο τέλος οι ομάδες τερματίζουν τους Η/Υ. 

 

 

χάρτες/χάρτες.pdf
διαδραστικό%20παιχνίδι.docx
fullaergasias/φύλλο%20εργασίας%206.pdf
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

Α) τη διαμορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας μέσω παρατήρησης της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των 

μαθητών, μέσω των ερωτήσεών τους και γενικότερα μέσω παρατήρησης της 

εργασίας τους στην ομάδα, 

Β) την τελική αξιολόγηση που γίνεται την 5η και 6η διδακτική ώρα με τα 

κατάλληλα φύλλα εργασίας- αξιολόγησης αλλά και με την εποικοδομητική 

συζήτηση, με τους μαθητές, που αφορά τα παρακάτω: 

 τις επιδιώξεις του σεναρίου 

 τα εργαλεία 

 τη διαδικασία υλοποίησης 

 την προσαρμογή του σεναρίου 

  

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Από την εφαρμογή του σεναρίου ή από προτάσεις άλλων δασκάλων 

μπορεί να προκύψουν παραλλαγές στην παραπάνω διαδικασία. Έτσι 

εμπλουτίζεται το σενάριο.  

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη δραστηριοτήτων 

που έχουν να κάνουν με τη δημοσίευση μέρους των εργασιών του σεναρίου  

στην ιστοσελίδα του σχολείου ή μέσα από   blog. Οι μαθητές με τα κατάλληλα 

φύλλα εργασίας καθοδηγούνται στο να γίνουν ικανοί να επεμβαίνουν στη 

διαμόρφωση μιας δυναμικής ιστοσελίδας αλλά και να κατασκευάσουν το bolg 

της τάξης τους, στο οποίο θα φιλοξενείται κάθε είδους δραστηριότητα τους.  
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   1 

 

1 Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. 

 

 

2.Πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» το έτος 1832  και πατήστε 

στη συνέχεια το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3. Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

περιοχές που κατείχε η Ελλάδα το 1832. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. Πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  που βρίσκεται στην 

γραμμή εργαλείων , πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» την 

ημερομηνία 1864 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Παρατηρήστε 

το χάρτη της Ελλάδας του 1864 που εμφανίζεται μπροστά σας , πατήστε το 

εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  για να ξαναγυρίσετε στην Ελλάδα 

του 1832 ( κάθε φορά που το πατάτε θα εναλλάσσονται οι δυο χάρτες του 

1832 & 1864)  

 

 

 

 

5. Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

περιοχές που προσαρτήθηκαν  στην Ελλάδα το 1864. 

 

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................ 
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6. Πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  που βρίσκεται στην 

γραμμή εργαλείων , πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» την 

ημερομηνία 1881 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Παρατηρήστε 

το χάρτη της Ελλάδας του 1881 που εμφανίζεται μπροστά σας , πατήστε το 

εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  για να ξαναγυρίσετε στην Ελλάδα 

του 1864 ( κάθε φορά που το πατάτε θα εναλλάσσονται οι δυο χάρτες του 

1864 & 1881). 

 

 

 

 

 

7. Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

περιοχές που προσαρτήθηκαν  στην Ελλάδα το 1881. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 



18 
 

 

8. Πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  που βρίσκεται στην 

γραμμή εργαλείων , πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» την 

ημερομηνία 1913.7 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. 

Παρατηρήστε το χάρτη της Ελλάδας του 1913 που εμφανίζεται μπροστά σας , 

πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  για να ξαναγυρίσετε 

στην Ελλάδα του 1881 ( κάθε φορά που το πατάτε θα εναλλάσσονται οι δυο 

χάρτες του 1881 & 1913). 

 

 

 

 

9. Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

περιοχές που προσαρτήθηκαν  στην Ελλάδα το 1913. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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10. Πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  που βρίσκεται στην 

γραμμή εργαλείων , πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» την 

ημερομηνία 1920.7 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. 

Παρατηρήστε το χάρτη της Ελλάδας του 1920 που εμφανίζεται μπροστά σας , 

πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  για να ξαναγυρίσετε 

στην Ελλάδα του 1913 ( κάθε φορά που το πατάτε θα εναλλάσσονται οι δυο 

χάρτες του 1913 & 1920). 

 

 

 

 

11. Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

περιοχές που προσαρτήθηκαν  στην Ελλάδα το 1920. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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12. Πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  που βρίσκεται στην 

γραμμή εργαλείων , πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» την 

ημερομηνία 1923.8 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. 

Παρατηρήστε το χάρτη της Ελλάδας του 1923 που εμφανίζεται μπροστά σας , 

πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  για να ξαναγυρίσετε 

στην Ελλάδα του 1920 ( κάθε φορά που το πατάτε θα εναλλάσσονται οι δυο 

χάρτες του 1920 & 1923). 

 

 

 

 

 

13. Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

εδαφικές απώλειες της    Ελλάδας το 1923. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….........

............................................................................................................................ 
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14. Πατήστε το εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  που βρίσκεται στην 

γραμμή εργαλείων , πληκτρολογήστε στο πεδίο της «χρονολογίας» την 

ημερομηνία 1948 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Παρατηρήστε 

το χάρτη της Ελλάδας του 1948 που εμφανίζεται μπροστά σας , πατήστε το 

εικονίδιο «σύγκριση χρονολογιών»  για να ξαναγυρίσετε στην Ελλάδα 

του 1923 ( κάθε φορά που το πατάτε θα εναλλάσσονται οι δυο χάρτες του 

1923 & 1948). 

 

 

15.Παρατηρήστε τα όρια της Ελλάδας (γαλάζιο χρώμα) και συμπληρώστε τις 

περιοχές που προσαρτήθηκαν  στην Ελλάδα το 1947. 

…………………………………………………………………………………………. 

 16. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας με τις 

χρονολογίες που έγινε η προσάρτησή τους. 

 

Α. Πελοπόννησος- Στερεά Ελλάδα                    1864 

Β. Άρτα- Θεσσαλία                                             1948             

Γ. Μακεδονία- Νησιά Αιγαίου-Κρήτη                  1832    

Δ. Ανατολική Θράκη-Περιοχή Σμύρνης              1881   

Ε. Δωδεκάνησα                                                  1920 

Στ. Επτάνησα                                                     1913 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 α 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.1» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1832; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1832  και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 

 



23 
 

4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1832 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm
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6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα, αλλά και στο βιβλίο της ιστορίας.. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στη διαμόρφωση των πρώτων συνόρων του 

ελληνικού κράτους το 1832; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στη 

διαμόρφωση των πρώτων ελληνικών συνόρων του 1832, εκτυπώστε την και 

ανακοινώστε την στις υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το 

πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 β 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.2» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1864; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1864 και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

  

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις.  
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4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1864 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm


27 
 

6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα, αλλά και στο βιβλίο της ιστορίας. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στη αλλαγή των συνόρων του ελληνικού 

κράτους το 1864; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στην αλλαγή 

των ελληνικών συνόρων του 1864, εκτυπώστε την και ανακοινώστε την στις 

υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 γ 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.3» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1881; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1881  και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1881 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm
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6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα,  και στο βιβλίο της ιστορίας. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στην αλλαγή των συνόρων του ελληνικού 

κράτους το 1881; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στην αλλαγή 

των  ελληνικών συνόρων του 1881, εκτυπώστε την και ανακοινώστε την στις 

υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 δ 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.4» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1913; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1913.7  και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1813 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm
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6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα, αλλά και στο βιβλίο της ιστορίας. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στην αλλαγή των συνόρων του ελληνικού 

κράτους το 1913; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στην αλλαγή 

των ελληνικών συνόρων του 1913, εκτυπώστε την και ανακοινώστε την στις 

υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 ε 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.5» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1920; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1920.7  και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1920 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm
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6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα, αλλά και στο βιβλίο της ιστορίας. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στην αλλαγή των συνόρων του ελληνικού 

κράτους το 1920; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στην αλλαγή 

των ελληνικών συνόρων του 1920, εκτυπώστε την και ανακοινώστε την στις 

υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 στ 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.6» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1923 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1923.8  και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1923 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm
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6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα, αλλά και στο βιβλίο της ιστορίας. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στην αλλαγή των συνόρων του ελληνικού 

κράτους το 1923; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στην αλλαγή 

των ελληνικών συνόρων του 1923, εκτυπώστε την και ανακοινώστε την στις 

υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



40 
 

Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2 ζ 

Ανοίξτε το αρχείο «φύλλο εργασίας 2.7» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. 

1.Ποιές περιοχές ανήκαν στην Ελλάδα το 1947; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.Εκκινήστε το λογισμικό Centennia  από το αντίστοιχο εικονίδιο της 

επιφάνειας εργασίας    και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το 

πλήκτρο F2, ώστε να κάνετε μεγέθυνση και να έχετε περίπου την παρακάτω 

εικόνα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο της 

«χρονολογίας» το έτος 1948 και πατήστε  το πλήκτρο enter. 

 

 

 

3.Παρατηρήστε το χάρτη και ελέγξτε αν απαντήσατε σωστά στην ερώτηση 1 

κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 
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4. Πατήστε το εικονίδιο «κείμενο» και διαβάστε τις πληροφορίες που σας 

παρέχονται, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε όποια πληροφορία έχει να 

κάνει με τον ορισμό των συνόρων της Ελλάδας. Στη συνέχεια κάνετε 

ελαχιστοποίηση στο παράθυρο του λογισμικού Centennia, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να επανέλθετε στο κείμενο για αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

 

5. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο    

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm 

και στο παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε ( εάν χρειάζεται με τη βοήθεια 

του δασκάλου) οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα μας διαφωτίζει για τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας στην 

περίοδο του 1948 που εξετάζετε. Στο τέλος ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/lemmata/2-1-0.htm
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6. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις ανατρέχοντας 

όποτε θελήσετε στις πληροφορίες που δίνονται στα ελαχιστοποιημένα 

παράθυρα, αλλά και στο βιβλίο της ιστορίας.. 

 

Ποια είναι η αιτία που οδήγησε στην αλλαγή των συνόρων του ελληνικού 

κράτους το 1948; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Με ποια συνθήκη ή πρωτόκολλο ή συμφωνία επικυρώθηκε η αλλαγή αυτή 

των συνόρων;(πού, πότε, ανάμεσα σε ποιους κλπ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.Δημιουργήστε μια περίληψη των γεγονότων που οδήγησαν στην αλλαγή 

των ελληνικών συνόρων του 1940, εκτυπώστε την και ανακοινώστε την στις 

υπόλοιπες ομάδες όταν σας ζητηθεί. Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   3 

1. Πατήστε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο αρχείο    που βρίσκεται στην 

επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή για να μεταφερθείτε στο παρακάτω 

περιβάλλον εργασίας του λογισμικού Inspiration όπου υπάρχει ένας 

ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης(σχημ.1). 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 
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2.Πατήστε το εργαλείο  και προσπαθήστε να σχηματίσετε δεσμούς 

ανάμεσα στις έννοιες και στις εικόνες που υπάρχουν, ώστε να δημιουργήσετε 

ένα δομημένο σύνολο που να εκφράζει τη διαμόρφωση των ελληνικών 

συνόρων. ( Βλέπετε το παράδειγμα του έτους 1832-σχ.2) 

. (σχήμα 2) 

 

3.Γράψτε στον τελευταίο δεσμό μεταξύ της έννοιας και της εικόνας έναν τίτλο 

που να δηλώνει το γεωγραφικό διαμέρισμα που προσαρτήθηκε                   

(π.χ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ) 

 

Σημείωση: Η δομή του εννοιολογικού χάρτη που σας δίνετε είναι ενδεικτική. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας και να δημιουργήσετε με τις 

ίδιες έννοιες-εικόνες μια διαφορετική δομή που να σας εκφράζει καλύτερα. 

 

4. Όταν τελειώσετε με το σχηματισμό των σχέσεων μεταξύ των εννοιών-

εικόνων, μπορείτε εάν  το θέλετε και με τον τρόπο που έχετε μάθει, να 

χρησιμοποιήσετε την πλευρική εργαλειοθήκη συμβόλων (σχημ.3) για να 

μορφοποιήσετε συνολικά τον εννοιολογικό σας χάρτη με τον τρόπο που 

επιθυμείτε. 
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 ( σχήμα 3) 

 

 

4.Αποθηκεύστε την εργασία σας στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα 

«ΣΥΝΟΡΑ-ΟΜΑΔΑ Χ ( όπου Χ το όνομα της ομάδας) και εκτυπώστε την ώστε 

να δείτε ολοκληρωμένο τον χάρτη σας. 

Καλή σας επιτυχία!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

Μπορείτε να 

αλλάξετε τα 

σχήματα , τα 

χρώματα, τους 

δεσμούς, τη 

γραμματοσειρά 

και  να  

χρησιμοποιήσετ

ε όποιο  

σύμβολο 

επιθυμείτε !!!! 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4 

 

1. Κάνετε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο  που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ για να βρεθείτε στο περιβάλλον του προγράμματος 
PowerPoint. 

  

 

2.Κάνετε αριστερό κλικ στην επιλογή «κινήσεις»  και στο 
περιβάλλον που εμφανίζεται κάνετε τις παρακάτω επιλογές : 

 Ταχύτητα μετάβασης μικρή 
 Τσεκάρετε την επιλογή με κλικ ποντικιού 
 Πατάτε αριστερό κλικ στην επιλογή  εφαρμογή σε όλα 
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3.Στη συνέχεια κάνετε αριστερό κλικ στην επιλογή «εισαγωγή»  . Στο 

περιβάλλον που εμφανίζεται επιλέξτε το εικονίδιο «ήχος»  και δώστε εντολή για 
εισαγωγή ήχου από το αρχείο. Στο παράθυρο που ανοίγει βρείτε, εξερευνώντας με 
τον τρόπο που έχουμε μάθει, το φάκελο  “σύνορα Ελλάδας”  που βρίσκεται στην 

επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε τον ήχο με την ονομασία GREEK NATIONAL .  

 

 

 

 

 Κάνετε διπλό αριστερό κλικ  επάνω του για να εισαχθεί στην παρουσίασή μας και 
στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε  την επιλογή «αυτόματα» 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Στο περιβάλλον που εμφανίζεται κάνετε αριστερό κλικ στην επιλογή 

 Αναπαραγωγή ήχου Αναπαραγωγή μεταξύ των διαφανειών 

 

 

 

4. Κάνετε αριστερό κλικ στην επιλογή «κεντρική»  και στο πεδίο 

τίτλος που εμφανίζεται στη διαφάνεια γράψτε όποιον τίτλο θεωρείτε ότι 

ταιριάζει με το θέμα μας(π.χ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ) 
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5. Πατήστε τη δημιουργία νέας  διαφάνειας  και στη συνέχεια κάνετε τις 

παρακάτω εντολές: 

α) Πληκτρολογήστε στο πρώτο πεδίο τη χρονολογία που μας ενδιαφέρει( 

π.χ. 1832) και όποιο σχόλιο θεωρείτε ότι πρέπει να συμπληρώσετε ( π.χ 

Πρωτόκολλο Λονδίνου- Πρώτα σύνορα της Ελλάδας ή προσάρτηση της 

Θεσσαλίας κλπ αναλόγως με το θέμα μας). 

β) Κάνετε αριστερό κλικ πάνω στην εισαγωγή εικόνας και με τον τρόπο που 

έχετε μάθει βρείτε το φάκελο  “σύνορα Ελλάδας” και επιλέξτε για εισαγωγή 

την αντίστοιχη με το θέμα εικόνα της Ελλάδας 

 

 

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσετε την παρακάτω διαφάνεια στην οποία 

μπορείτε να κάνετε όποια μορφοποίηση θέλετε (αλλαγή μεγέθους εικόνας-

αλλαγή γραμματοσειράςκλπ) με τον τρόπο που έχετε μάθει. 
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6. Κάνετε αριστερό κλικ στην επιλογή «κινήσεις» και στη συνέχεια στην 

επιλογή «προσαρμοσμένη κίνηση» 

 

 

Επιλέξτε ( κάνοντας κλικ πάνω τους) με τη σειρά τα δυο θέματα που έχετε στη 

διαφάνεια (τίτλος και εικόνα) , πατήστε την επιλογή «προσθήκη εφέ» και 

επιλέξτε όποια είσοδο και με όποια κατεύθυνση  επιθυμείτε, με τον τρόπο που 

έχετε μάθει, φροντίζοντας μόνο να έχετε πάντα επιλεγμένη την έναρξη με 

κλικ και την ταχύτητα μικρή 
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7. Επαναλάβετε τις κινήσεις  5 (κεντρική-δημιουργία νέας διαφάνειας) και 6 

(κινήσεις-προσαρμοσμένη  κίνηση) ώστε να δημιουργήσετε άλλες έξι 

διαφάνειες για τις χρονολογίες 1864-1881-1913-1920-1923-1948.( Μπορείτε 

εάν θέλετε για κάθε  διαφάνεια να επιλέξετε διαφορετικά εφέ κίνησης και 

γενικώς να μορφοποιήσετε όπως επιθυμείτε τη διαφάνειά σας, φροντίζοντας 

μόνο να έχετε πάντα επιλεγμένη την έναρξη με κλικ και την ταχύτητα 

μικρή). 

 

8. Πατήστε το κουμπί F5 που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο για να δείτε την 
προβολή της παρουσίασής σας  και στη συνέχεια την αποθηκεύετε  στην 
επιφάνεια εργασίας με το όνομα «Σύνορα Ελλάδας-ομάδαΧ» (όπου Χ το 
όνομα της κάθε ομάδας). 

 

Καλή επιτυχία!!!!! 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1832   έως   1948 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

1.Κάθε ομάδα να βρει από δυο όρους για το σταυρόλεξο και μετά τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις που θα χρησιμοποιήσει: 

π.χ. ΕΠΤΑΝΗΣΑ – Προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα το 1864. 

 

2. Συνεργαστείτε με τις άλλες ομάδες και καταγράψτε εδώ όλους τους όρους με τις 

ερωτήσεις: 

ΟΡΟΙ                                            ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

3.Πατήστε στο εικονίδιο  του Hot potatoes που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας και  στη συνέχεια πάνω στο Jcross που βλέπετε στην εικόνα: 
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4. Γράψτε τον τίτλο που θέλετε να δώσετε στο σταυρόλεξο με κεφαλαία γράμματα : 

 

 

 

 

 

 

5.Πατήστε στη Διαχείριση πλέγματος:  

και μετά στην Αυτόματη δημιουργία πλέγματος: 
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6.Δημιουργήστε λίστα των λέξεων-όρων του σταυρολέξου πατώντας enter μετά την 

κάθε λέξη: 

 

 

 

 

Και πατήστε στη Δημιουργία πλέγματος για να μεταφερθείτε στο διπλανό πίνακα. 
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7.Τώρα βάλτε τις ερωτήσεις πατώντας πάνω στο κουμπί . 

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε μια μια τις λέξεις, γράφετε τον ορισμό και 

πατάτε ΟΚ. 

 

 

8.  Όταν γράψετε όλους τους ορισμούς πατήστε το κουμπί ΟΚ στο κάτω μέρος  

 

9. Πατήστε το κουμπί διαμόρφωσης επιλογών  για να μεταφερθείτε στο 

παρακάτω παράθυρο και να διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε το σταυρόλεξό σας με 

τον τρόπο που έχετε μάθει. 
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10.Aποθηκεύστε   την άσκηση με την εντολή «Εξαγωγή για δημιουργία σελίδας web» 

 . 

 

 

 

9. Πατήστε στην προεπισκόπηση της άσκησης και λύστε το σταυρόλεξο! 

 

 

Καλή επιτυχία!!!!!! 
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Παπαγιάννης Α.-Γαλατσιάνος Μ. -Νεδέλκου Σ. Επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   6  

 

1.Ανοίξτε με διπλό αριστερό κλικ το αρχείο «διαδραστικό παιχνίδι» που 

βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 

 

2.Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω συνδέσμο    που θα βρείτε στο αρχείο: 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/tests/map-game.htm  

 

3. Στο παρακάτω περιβάλλον εργασίας που εμφανίζεται διαβάστε την 

ερώτηση και επιλέξτε μια από τις τέσσερις απαντήσεις που ακολουθούν. Στη 

συνέχεια αλλάζετε ερώτηση κάνοντας κλικ πάνω στους όρους που βρίσκονται 

στο δεξί μέρος της οθόνης. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στο τέλος δείτε τα 

αποτελέσματα 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/tests/map-game.htm
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4. Κάνετε Ctrl+κλικ στον παρακάτω συνδέσμο    που θα βρείτε στο αρχείο 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/tests/test.htm 

 

5. Στο παρακάτω περιβάλλον εργασίας που εμφανίζεται απαντήστε στο τεστ 

πολλαπλής επιλογής καθώς και στο τεστ αντιστοίχισης  κάνοντας κλικ με το 

ποντίκι του υπολογιστή όπου χρειάζεται. 

 

 

Καλή επιτυχία!!!!!! 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section2/tests/test.htm

