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Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών ςτη χρήςη και αξιοποίηςη
των Σ.Π.Ε. ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία.
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Σίτλοσ: «Ελάτε να γνωριςτούμε καλύτερα»
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΣΔΝΑΡΙΟ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΣΙΣΛΟ: «Δλάηε να γνωπιζηούμε καλύηεπα»
ΣΑΞΗ: Σ΄
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔΣ ΠΔΡΙΟΥΔΣ: Γιψζζα, Ιζηνξία, Γεσγξαθία,
Αηζζεηηθή Αγσγή, Αγγιηθά
Γιδακηική Δνόηηηα: Η δσή ζε άιινπο ηφπνπο.
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΑΠ
Σο θέμα είναι απολφτωσ ςυμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ εφόςον αποτελεί θέμα
ενότητασ τησ Γλώςςασ τησ Στ΄ τάξησ και οι ςτόχοι που τίθενται άπτονται πλήρωσ του
αντίςτοιχου αναλυτικοφ προγράμματοσ.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΠΟΓΟΜΗ
Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο 3-4 αηφκσλ. Οη νκάδεο είλαη
αλνκνηνγελείο θαη έρεη θαζνξηζηεί ν ξφινο ηνπ θαζέλα, φπσο ρεηξηζηήο Η/Τ,
γξακκαηέαο θαη εθθσλεηήο. Φπζηθά νη ξφινη ελαιιάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ. Η δξαζηεξηφηεηα ζα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο,
φπνπ ηα παηδηά ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν ζε ζπγθεθξηκέλεο
κάιηζηα ηζηνζειίδεο πνπ δίλνληαη απφ ην δάζθαιν ζε θχιιν δξαζηεξηνηήησλ θαζψο
θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα (Centennia, PowerPoint,
Movie Maker, Outlook). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ:
Οη καζεηέο ήδε απφ ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο (Κεθάιαην 2) ζα έρνπλ δηδαρζεί γηα ηα
κεγάια εξεπλεηηθά ηαμίδηα ησλ Δπξσπαίσλ ην 15ν αη., ζα έρεη γίλεη ιφγνο γηα ηελ
αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο, θαζψο επίζεο έρνπλ δηδαρηεί γηα ηε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή.
ε φηη αθνξά ηηο Σ.Π.Δ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην
δηαδίθηπν θαη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηα ινγηζκηθά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ:
ΚΟΠΟ:
 Να πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα αλζξσπηζηηθνχθνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο.
 Να αλαπηχμνπλ νκαδηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα.
Ωρ ππορ ηο γνωζηικό ανηικείμενο:
 Να αλαδεηνχλ, λα νξίδνπλ έλλνηεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο.
 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηζαγελψλ ιαψλ ηεο
Ακεξηθήο.(Ιζηνξία, ηέρλε, ζξεζθεία, επηζηήκεο, δηαηξνθή, ήζε, έζηκα θ.ά)
 Να ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πιεζπζκηαθέο απηέο νκάδεο, λα ηηο
επεμεξγάδνληαη θαη λα ηηο θαηεγνξηνπνηνχλ.
 Να παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ή ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
 Να παξάγνπλ γξαπηφ ιφγν .
 Να εμεξεπλήζνπλ ηζηνξηθφ ράξηε, λα εληνπίδνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε
πεξηνρήο θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο.
Ωρ ππορ ηη σπήζη νέων ηεσνολογιών:
 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο Η/Τ σο εξγαιείν κάζεζεο
θαη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ.
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά, ηα νπνία ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα εμεξεπλήζνπλ, λα εκβαζχλνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή ελφηεηα.
 Να αζθεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ.
 Να εμαζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζηεκνληθή
έξεπλα (φπσο παξαηήξεζε, επηινγή θαη θαηαγξαθή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ).
 Να κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλε κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Ωρ ππορ ηη μαθηζιακή διαδικαζία:
 Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε αλαιακβάλνληαο θεληξηθφ θαη ελεξγεηηθφ ξφιν
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε κέζσ ηεο αλαθάιπςεο – δηεξεχλεζεο.
 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηεξεχλεζε θαη επηινγή πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ην
πινχζην πιηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ
παξέρνπλ ινγηζκηθά.
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ:

Σν ζελάξην αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε 7 δηδαθηηθέο ψξεο.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Σν παξφλ ζελάξην δηέπεηαη απφ ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο ηνπ θνληξνπθηηβηζκνχ (
επνηθνδνκεηηζκφο, αλαθαιππηηθή κάζεζε) φπνπ ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία
πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο θαη νη καζεηέο απνθηνχλ ηε γλψζε κέζα απφ
αλαθαιππηηθέο κεζφδνπο.
Γηέπεηαη επίζεο θαη απφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο ηεο κάζεζεο,
ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί:
1. Σν αλνηρηφ πεξηβάιινλ ηνπ Ηλεκηπονικού Λεξικού ηος Ιδπύμαηορ
Σπιανηαθςλλίδη. Σν ινγηζκηθφ απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο
εξσηεκάησλ θαη αλαδήηεζεο απαληήζεσλ. Γελ είλαη ζηαηηθφ, αθνχ δελ
ππάξρνπλ έηνηκεο πξναπνθαζηζκέλεο απαληήζεηο ,φπσο ζπκβαίλεη κε ηα
θιεηζηά πεξηβάιινληα.
2. Ηιεθηξνληθφ πεξηβάιινλ θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο,
Ιζηοζελίδερ, φπνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ
θαη λα αλαθαιχςνπλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ πιεξνθνξίεο
θαη ηηο θαηάιιειεο γηα ην ζελάξην εηθφλεο, νχησο ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο.
3. Σν ινγηζκηθφ ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο Power Point δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο καζεηέο λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο εηθφλεο πνπ βξήθαλ, λα ηηο νξγαλψζνπλ
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ειεθηξνληθή παξνπζίαζε.
4. Σν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ Γηαδηθηχνπ, Outlook, πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία
θαη ηαπηφρξνλα θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ.
5. Σν ινγηζκηθφ Centennia, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθνχ ράξηε φπνπ
ζπλδπαζκέλνο κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη γίλεηαη επθνιφηεξε
θαη ακεζφηεξε ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο(πνχ,πφηε,πνηνο)
6. Σν πνιπκεζηθφ θαη ππεξκεζηθφ ινγηζκηθφ Movie Maker θαιιηεξγεί
δεμηφηεηεο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ, δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ,
παξνπζίαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο κε βίληεν

ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΙΟ

1η-2η διδακηική ώπα
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε
ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηφπηλ ηα παηδηά θαινχληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα ηξαγνχδη απφ YouTube, πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπο. Αθνινπζεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ
«Απηφρζνλεο ιανί», πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν ηνπο. Απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε
ην πεξηερφκελν ηνπ βίληεν πνπ παξαθνινχζεζαλ Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηα παηδηά
θαζνδεγνχληαη ψζηε λα αλαδεηήζνπλ ηελ εξκελεία νξηζκέλσλ ιεκκάησλ ζην
Ηλεκηπονικό λεξικό ηος Σπιανηαθςλλίδη θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ. ην ηέινο
θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα θείκελν κε ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ήδε δηεξεπλήζεη.
3η διδακηική ώπα
Οη καζεηέο θαινχληαη λα έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ιλδηάλσλ θαη
ησλ Δζθηκψσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ιζηοζελίδερ πνπ ζα ηνπο δνζνχλ . Γηα ην
ιφγν απηφ νη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο
«ηφπνπο» ησλ Ιλδηάλσλ θαη νη άιιεο δχν ησλ Δζθηκψσλ, κε ζηφρν ηε ζπιινγή θαη
θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζηηθά θαη αλζξσπνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεζπζκηαθψλ απηψλ νκάδσλ. Η θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ
ζα ιεηηνπξγήζεη σο πιηθφ γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα.
4η διδακηική ώπα
Με αθνξκή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη απφ ηελ πξνεγνχκελε
δξαζηεξηφηεηα θαινχληαη λα εηνηκάζνπλ κία παξνπζίαζε ζην PowerPoint. Οη
εηθφλεο θαη ε κνπζηθή πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππάξρνπλ ζε θάθειν ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπο.
5η διδακηική ώπα
Οη καζεηέο αθνχ παξαθνινπζήζνπλ ηελ νπηηθνπνηεκέλε απάληεζε ηνπ αξρεγνχ ησλ
Ιλδηάλσλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο (βίληεν- YouTube), πνπ βξίζθεηαη ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπο, θαινχληαη λα ζπληάμνπλ θαη λα ζηείινπλ έλα ειεθηξνληθφ
κήλπκα (Outlook) ππνζεηηθά ζηνλ Πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο. Ωο δηεχζπλζε παξαιήπηε
ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ γεηηνληθνχ ζρνιείνπ Καιιάλδξαο.
6η διδακηική ώπα
Οη καζεηέο αθνχλ έλα ηξαγνχδη θαη αθνινχζσο παξαθνινπζνχλ έλα βίληεν, πνπ
βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο.
Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη γξαπηά πξνζπαζνχλ λα ηα
ζπζρεηίζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Με αθνξκή ην
ηξαγνχδη θαη ην βίληεν αλαδεηνχλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην ινγηζκηθφ
Centennia ηηο νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απαληήζνπλ γξαπηά ζε εξσηήζεηο.

7η διδακηική ώπα
Οη καζεηέο κε αθνξκή κηα ερεηηθή δηαθήκηζε πνπ αθνχλ γηα ηελ Παγθφζκηα Ηκέξα
Πξνζθχγσλ θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βίληεν ζην Windows Live Movie
Maker. Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, εηθφλεο θαη ηξαγνχδη, βξίζθνληαη ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπο ζε θάθειν κε ηίηιν «Τιηθφ γηα Πξφζθπγεο».

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1

 ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη ν θάθεινο κε ηίηιν «Μάλα Γε».
Αλνίμηε ηνλ θαη παξαθνινπζήζηε κε ηελ νκάδα ζαο πξνζεθηηθά ην βίληεν πνπ
ππάξρεη.(βίληεν απφ YouTube)
Έρεηε μαλαθνχζεη απηφ ην ηξαγνχδη;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Πνηεο ιέμεηο-θξάζεηο επαλαιακβάλνληαη;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
χκθσλα κε ηα πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαη ζην βίληεν-ηξαγνχδη, πνηνο
λνκίδεηε φηη κηιά θαη γηαηί;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Πνηα ε ζρέζε ηνπ ηξαγνπδηνχ κε ην θεθάιαην Απηφρζνλεο ιανί θαη πίηη καο
είλαη ε γε; Έρνπλ θάπνην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2
ην θείκελν κε ηίηιν « Απηφρζνλεο ιανί » (Δλφηεηα 6, ζει 80) ζπλαληάκε ιέμεηο πνπ
καο θηλνχλ ηελ πεξηέξγεηα. Θέιεηε λα θάλεηε κε ηελ νκάδα ζαο έλα ηαμίδη κέζα ζηνλ
ζαπκαζηφ θφζκν ηεο γιψζζαο θαη λα αλαθαιχςεηε ηε καγεία ησλ ιέμεσλ απηψλ;;;
Πξηλ μεθηλήζεη ην ηαμίδη αλαιάβεηε κέζα ζηελ νκάδα ζαο ξφινπο εθθσλεηή,
γξακκαηέα θαη ρεηξηζηή Η/Τ κε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ξφισλ. Δίζηε έηνηκνη;;

 ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη έλα αξρείν κε φλνκα «Γηεπζχλζεηο».
Αλνίμηε ην αξρείν θαη επηζθεθηείηε ηελ πξψηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε «Η
Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα» παηψληαο Ctrl θαη δηπιφ θιηθ πάλσ ζηε
δηεχζπλζε. Άξρηζε ην ηαμίδη ζαο. Πξψηε ζηάζε ζηε ρψξα ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.

 Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ εληνπίζηε ην κελνχ Νέα Διιεληθή θαη ηνπνζεηήζηε
ην πνληίθη πάλσ ηνπ

 Αλνίγεηαη κηα θαξηέια απφ θάησ. Σνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζηα Δξγαιεία. Απφ
ηελ ππνθαξηέια πνπ αλνίγεηαη δεμηά επηιέμηε ηα Ηιεθηξνληθά ιεμηθά.
Καη ην ηαμίδη ζπλερίδεηαη…… Μεηαβήθαηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα

 Απφ ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά επηιέμηε ην ιεμηθφ ηεο Κνηλήο
Νενειιεληθήο ηνπ Σξηαληαθπιιίδε

Δίζηε έηνηκνη γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ εμεξεπλεηηθνχ ηαμηδηνχ;;
 ηε ζειίδα πνπ αλνίγεηαη εηζάγεηε ζην πιαίζην έλα έλα ηα παξαθάησ
ιήκκαηα θαη παηήζηε ηελ
εληνιή «Βξεο».



ηε ζπλέρεηα θαηαγξάςηε ηε ζεκαζία ησλ ιεκκάησλ:
 Απηφρζνλαο:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…..
 Ιζαγελήο:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
 Δμεξεπλεηήο:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…..
 Πξσηφγνλνο:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
….
 Πνιηηηζκέλνο:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
 Πξφζθπγαο:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…..
 Ξεξηδσκφο:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………......

Καη ην ηαμίδη ζαο ζηε καγεπηηθή ρψξα ηεο Γιψζζαο έιαβε ηέινο. Θέιεηε ηψξα
λα δείηε ηη απνθνκίζαηε απφ ην ηαμίδη;

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3
 ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη ην αξρείν κε φλνκα «πκπιήξσζέ κε..»
Αλνίμηε ην αξρείν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα άζθεζε ζπκπιήξσζεο
θελψλ, θαη δνθηκάζηε ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίζαηε απφ ην ηαμίδη.
Αθνχ ην ιχζεηε κπνξείηε λα ην εθηππψζεηε.

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1
Θέιεηε λα αιιάμεη πξννξηζκφ ην ηαμίδη ζαο; Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ πψο δνχλε
θάπνηεο άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο καθξηά απφ καο, φπσο απηέο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα; Ση ιέηε λα επηζθεθηνχκε ηνλ ηφπν ηνπο θαη λα
ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο; Oη δχν νκάδεο λα γίλνπλ νη εξεπλεηέο ησλ Ιλδηάλσλ θαη νη
άιιεο δχν ησλ Δζθηκψσλ. Δίζηε έηνηκνη; Ξεθηλήζηε ηελ πεξηπιάλεζε ζαο ζηνλ
θφζκν ηνπο……..

 Απφ ην αξρείν «Γηεπζχλζεηο»

πνπ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
αξρίζηε ηελ μελάγεζή ζαο ζηνπο ηφπνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε
πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ έρεηε επηιέμεη. Πξνζπαζήζηε λα ζπιιέμεηε φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη
ζπγθεληξψζηε ηεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΙΝΓΙΑΝΟΙ

ΔΚΙΜΩΟΙ

Ολνκαζία:

Ολνκαζία:

Πξνέιεπζε:

Αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:

Πεξηνρέο πνπ δνπλ:

Πεξηνρέο πνπ δνπλ:

Θξεζθεία:

Δλδπκαζία:

Καηνηθία:

Καηνηθία:

Αζρνιίεο:

Αζρνιίεο:
Θξεζθεία:

Πνιχ σξαία κέρξη εδψ. Απνθνκίζαηε αξθεηέο γλψζεηο γηα ηνπο καθξηλνχο καο
θίινπο. Θέιεηε ηψξα λα κεηαδψζεηε ηηο γλψζεηο ζαο απηέο ζηνπο ππφινηπνπο
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; Αξθεί λα θηηάμεηε ηελ παξνπζίαζε ζαο κ’ έλαλ έμππλν
θαη γξήγνξν ηξφπν. Οη νκάδεο λα αλαιάβνπλ δξάζε…………

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1

 ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρνπλ νη θάθεινη «Δηθφλεο Ιλδηάλσλ»

θαη

«Δηθφλεο Δζθηκψσλ»
. Η θάζε νκάδα λα αλνίμεη ην θάθειν πνπ ηεο
αληηζηνηρεί θαη λα παξαηεξήζεη ηηο εηθφλεο.


Απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο αλνίμηε ην αξρείν Microsoft office Power
Point
Αλνίγεηαη ε παξαθάησ εηθφλα



Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε ηε Γηάηαμε.

 Απφ ηελ θαξηέια πνπ αλνίγεηαη επηιέμηε ην δεχηεξν ζέκα «Σίηινο θαη
αληηθείκελν». Η ζειίδα ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:

 ην πιαίζην «Κάληε θιηθ γηα ηίηιν» θάζε νκάδα λα γξάςεη ην φλνκα ηεο
πιεζπζκηαθήο νκάδαο πνπ κειέηεζε ( Ιλδηάλνη- Δζθηκψνη ).

 Καηφπηλ επηιέμηε ην δεχηεξν πιαίζην γηα λα εηζάγεηε κηα εηθφλα θαη θάληε
θιηθ κέζα ζην πιαίζην.
 Κάληε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή «εηζαγσγή»

θαη ζηε

ζπλέρεηα ζην εηθνλίδην
. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη αλαδεηήζηε ην
θάθειν «Δηθφλεο Ιλδηάλσλ ή Δζθηκψσλ» πνπ ζαο αληηζηνηρεί θαη αλνίμηε κε
δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ. Δπηιέμηε κία θσηνγξαθία θαη θάληε εηζαγσγή .

 Μεγαιψζηε ηελ εηθφλα θάλνληαο θιηθ πάλσ ηεο θαη ζέξλνληαο ηηο γσλίεο κε
ην πνληίθη.

Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηθφλα έρεη εηζαρζεί ζηε δηαθάλεηά ζαο.

 Κάληε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή «θεληξηθή»

θαη ζηε ζπλέρεηα

ζην εηθνλίδην «Γεκηνπξγία δηαθάλεηαο»
. Παξαηεξείηε φηη κηα λέα
δηαθάλεηα έρεη εκθαληζηεί. Δηζάγεηε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 6ή 7 δηαθάλεηεο,
φζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κειεηήζαηε ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Απφ
ηε Γηάηαμε επηιέμηε ην ζέκα «Πεξηερφκελν κε ιεδάληα» γηα θάζε δηαθάλεηα
μερσξηζηά.

 ε θάζε κηα δηαθάλεηα ζην αξηζηεξφ πιαίζην εηζάγεηε έλαλ ηίηιν θαη
πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε ζπιιέμεη θαη ζην δεμί εηθφλεο απφ ην αξρείν κε ηηο
εηθφλεο πνπ ζαο αληηζηνηρεί. Κάζε δηαθάλεηα λα αλαθέξεηαη ζε κία ζεκαηηθή
ελφηεηα.
 Απφ ηε ρεδίαζε ζην κελνχ κπνξείηε λα επηιέμεηε φπνηα κνξθή ζέιεηε λα
έρεη ε παξνπζίαζή ζαο.

Ση ιέηε λα πξνζζέζεηε ζηελ παξνπζίαζή ζαο θαη ήρν;
 Κάληε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή «θηλήζεηο»
πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη θάλεηε ηηο παξαθάησ επηινγέο :





Σαρχηεηα κεηάβαζεο μικπή
Γηαδνρή δηαθάλεηαο αςηόμαηα μεηά από 34 δεςηεπόλεπηα
Ξεηζεθάξεηε ηελ επηινγή με κλικ πονηικιού
Παηάηε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή εθαπμογή ζε όλα

θαη ζην

 .ηε ζπλέρεηα θάληε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή «εηζαγσγή»

.

ην πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ην εηθνλίδην «ήρνο»
θαη δψζηε
εληνιή γηα εηζαγσγή ήρνπ από ηο απσείο. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη βξείηε,
εμεξεπλψληαο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπκε κάζεη, ην θάθειν «ινδιάνικη
μοςζική» πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη επηιέμηε ηνλ ήρν πνπ
ζέιεηε λα εηζάγεηε .

 Κάληε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ επάλσ ηνπ γηα λα εηζαρζεί ζηελ παξνπζίαζή ζαο
θαη ζην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ηελ επηινγή «απηφκαηα»

 ην πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη θάλεηε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή
Αλαπαξαγσγή ήρνπ Αναπαπαγωγή μεηαξύ ηων διαθανειών

 Όηαλ εηζαρζνχλ νη εηθφλεο θαη ν ήρνο παηήζηε ην θνπκπί F5 πνπ βξίζθεηαη
ζην πιεθηξνιφγην γηα λα δείηε ηελ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζήο ζαο θαη ζηε
ζπλέρεηα
απνζεθεχζηε ηελ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ην φλνκα
«Παξνπζίαζε νκάδαο» (ηα νλφκαηα ηεο νκάδαο ζαο).
Πψο πηζηεχεηε φηη πήγε ε παξνπζίαζή ζαο; Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην
απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο ζαο εξγαζίαο;;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 4
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1
Θέιεηε λα ζπλερίζεηε ην ηαμίδη ηεο δεκηνπξγίαο; Δηνηκαζηείηε ηψξα λα αλαιάβεηε
ξφινπο…. Αο ππνζέζεηε φηη είζηε Ιλδηάλνη θαη δείηε εηξεληθά ζηνλ ηφπν ζαο. Η Γε
είλαη ην ζπίηη ζαο…………….. φηαλ μαθληθά θάπνηνη εκθαλίδνληαη ζηα κέξε ζαο,
ηνπο αξέζεη ν ηφπνο ζαο θαη ζέινπλ λα ηνλ αγνξάζνπλ πξνζθέξνληάο ζαο θάπνην
αληάιιαγκα. Ση ζα ιέγαηε εζείο;
Γείηε ηη απάληεζε ν αξρεγφο ησλ Ιλδηάλσλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο ην 1855 ζην
ζρεηηθφ βίληεν( YouTube) πνπ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζην θάθειν «Η Γε
ησλ Ιλδηάλσλ» .

Αλ ήζαζηαλ εζείο ν αξρεγφο ηη ζα απαληνχζαηε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο;
θεθηείηε κε ηελ νκάδα ζαο ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε (ινγηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά) ,ψζηε λα πείζεηε ηνλ Πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο φηη ε γε δελ είλαη
εμαγνξάζηκν πξντφλ θαη φηη είλαη ηεξή γηα ζαο. Δηνηκαζηείηε ινηπφλ λα ζπληάμεηε θαη
λα ζηείιεηε κία ειεθηξνληθή επηζηνιή κε ζέκα « Η Γε, ην ζπίηη κνπ».

 Απφ ηε επηθάλεηα εξγαζίαο αλνίμηε ην Outlook Express
θαηφπηλ επηιέμηε ηε «Γεκηνπξγία κελχκαηνο»

θαη

ην παξάζπξν πνπ αλνίγεηαη
 ηε ιέμε «Πξνο» γξάςηε ην mail@1dim-kassandr.chal.sch.gr
 ην «ζέκα» γξάςηε «Απάληεζε πξνζθνξάο»

 Μέζα ζην πιαίζην γξάςηε φια ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζθεθηήθαηε θαη
ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςή ζαο φηη ε γε είλαη ζεκαληηθή γηα ζαο. Μελ μεράζεηε
λα ρσξίζεηε παξαγξάθνπο.

 ηε ζπλέρεηα παηήζηε «Απνζηνιή» απφ ην εηθνλίδην

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 5
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1
ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο γλσξίζακε πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ δέρηεθαλ
ην δησγκφ θαη ηνλ μεξηδσκφ απφ ηνλ ηφπν ηνπο. Γλσξίδεηε αληίζηνηρα γεγνλφηα πνπ
ππέζηεζαλ νη Έιιελεο θαη έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία καο;
 Αθνχζηε ην ηξαγνχδη(YouTube) πνπ βξίζθεηαη ζηε επηθάλεηα εξγαζίαο ζην
αξρείν κε ηίηιν « Άθνπζέ κε…» Γψζηε πξνζνρή ζηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ.
ην ηξαγνχδη γίλεηαη ιφγνο γηα έλα θαθφ. Πνην είλαη απηφ ην θαθφ πνπ
πεξηγξάθεηαη;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… ……………………………………………..
 Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν πνπ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζην αξρείν
κε ηίηιν « Γεο κε…»
Τπάξρεη θάπνην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο αλάκεζα ζην ηξαγνχδη θαη ζην βίληεν πνπ
παξαθνινπζήζαηε; ε πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο αλαθέξνληαη; Πνχ γίλνληαη ηα γεγνλφηα
πνπ παξαθνινπζήζαηε ζην βίληεν θαη αθνχζαηε θαη ζην ηξαγνχδη;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο αλνίμηε ην ινγηζκηθφ Centennia
 Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε ην εηθνλίδην «αλαγλψξηζε πεξηνρήο»
θαη θαηφπηλ επηιέμηε
ηελ « Δξψηεζε»
 Απφ ηηο ππνεξσηήζεηο πνπ αλνίγνληαη επηιέμηε ηελ εληνιή πνχ. ην παξάζπξν
πνπ αλνίγεηαη επηιέμηε απφ ηηο θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά πεξηνρέο ηελ πεξηνρή
ηεο κχξλεο ηνπνζεηψληαο ηνλ θέξζνξα ζην βειάθη θαη κεηαθηλψληαο ηνλ
πξνο ηα θάησ .

 Γηαβάζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζην πιαίζην

 Καηφπηλ παηήζηε ηελ εληνιή «Πήγαηλε εθεί φπνπ». Δληνπίδεηαη ε γεσγξαθηθή
ζέζε ηεο πεξηνρή ηεο κχξλεο σο αθνινχζσο.

 Αθνινπζήζηε ηα ίδηα βήκαηα
«Αλαγλψξηζε πεξηνρήο», « Δξψηεζε»
«πφηε»
Καηαζηξνθή κχξλεο
Γηάβαζε ηηο πιεξνθνξίεο,
«Πήγαηλε εθεί φπνπ».
 Καηφπηλ ζην πιαίζην ηεο ρξνλνινγίαο εηζάγεηε ηε ρξνλνινγία 1922 θαη
παηήζηε enter. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ηνπ θεηκέλνπ απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ

 Απφ ην θείκελν πνπ παξνπζηάδεηαη εληνπίζηε ην θνκκάηη εθείλν πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Καηαζηξνθή ηεο κχξλεο θαη δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηεο
πιεξνθνξίεο. Καηφπηλ απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο.
Πφηε εηζέξρνληαη νη Σνχξθνη ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Πνηεο νη θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηε ε κχξλε απφ ηνπο Σνχξθνπο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Με πνηα ζπλζήθε θαζνξίζηεθαλ ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο κεηά ηελ θαηαζηξνθή;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Ση πξνέβιεπε ε ζπλζήθε απηή;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
Πνην κείδνλνο ζεκαζίαο ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν γηα ηελ Διιάδα
δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη
αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 6
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1
 Απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο αλνίμηε ην αξρείν κε ηίηιν ΠΡΟΦΤΓΔ
ΠΡΟΦΥΓΕ.mp3

Ση πηζηεχεηε φηη είλαη απηφ πνπ αθνχζαηε; Γηα πνην θνηλσληθφ πξφβιεκα
θάλεη ιφγν; Γλσξίδεηε ηί γηνξηάδνπκε ζηηο 20 Ινπλίνπ;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
 Απφ ην αξρείν Γηεπζχλζεηο πνπ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο αλνίμηε ηε
δηεχζπλζε «Παγθφζκηα Ηκέξα Πξνζθχγσλ». Θα κεηαβείηε ζηελ αληίζηνηρε
ζειίδα.



Πινεγεζείηε ζε απηήλ θαη κειεηήζηε κε ηελ νκάδα ζαο ηηο αλαθνηλψζεηοπιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζειίδα.
 Δίζηε έηνηκνη λα βάιεηε ηε θαληαζία ζαο, ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηηο
γλψζεηο ζαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε κε αγάπε θαη κεξάθη ην δηθή ζαο βίληεν,
ζηα πιαίζηα ηεο Παγθφζκηαο Ηκέξαο Πξνζθχγσλ;


ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη ν θάθεινο κε φλνκα «Δηθφλεο
Πξνζθχγσλ. Αλνίμηε ηνλ θαη δείηε ηηο εηθφλεο.



Απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή αλνίμηε ην Windows Live Movie
Maker.



ηε ζειίδα πνπ αλνίγεηαη επηιέμηε αξρηθά απφ ην κελνχ ηνλ ηίηιν(title)

 Πξνζζέζηε ζην πιαίζην ηνλ ηίηιν «Παγθφζκηα εκέξα πξνζθχγσλ 20 Ινπλίνπ»
κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη θάληε κηα θνξά θιηθ πάλσ ηνπ γηα λα εηζαρζεί θαη
απφ ηελ εληνιή Text duration επηιέμηε 10 δεπηεξφιεπηα

 Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηε κνξθή κε ηελ νπνία ζέιεηε λα εηζάγεηαη ν
ηίηινο.




Καηφπηλ

επηιέμηε

απφ

ην

κελνχ

ην

Home

ηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε «Δηζαγσγή εηθφλσλ» (Add photos and
video) θαη αλαδεηήζηε ην θάθειν «Δηθφλεο Πξνζθχγσλ» απφ ηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο.

 Δπηιέμηε θαη ηηο 27 θσηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειν παηψληαο
ηαπηφρξνλα Ctrl θαη ην γξάκκα Α γηα λα εηζαρζνχλ φιεο καδί.

Απφ

ηε

γξακκή

εξγαιείσλ

θαη

ηελ

επηινγή

Animation

κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα κεηαβαίλεη θάζε εηθφλα ζηελ επφκελε σο εμήο:
1. Κάληε θιηθ ζηελ πξψηε εηθφλα πνπ έρεηε εηζάγεη ( ηίηινο)
2. Δπηιέμηε φπνηνλ ηξφπν ζέιεηε λα αλνίγεη ε εηθφλα ζαο

3. Παηήζηε ην θνπκπί έλαξμεο
γηα λα δείηε πψο
εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ζαο.
4. Δπαλαιάβεηε ηα ίδηα βήκαηα γηα θάζε εηθφλα πνπ έρεηε εηζάγεη.
 Δπηζηξέςηε ζην κελνχ Home θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Add music .Δπηιέμηε απφ
ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ην ηξαγνχδη «Σίπνηα δελ πάεη ρακέλν» θαη εηζάγεηέ ην

 Απνζεθεχζηε ην βίληεφ ζαο σο εμήο:
1. ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε ην
2. Απφ ηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ηελ εληνιή save
movie θαη έπεηηα ηελ εληνιή recommended for this project
3. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεηαη επηιέμηε επηθάλεηα εξγαζίαο θαη
ζην φλνκα γξάςηε ην φλνκα ηεο νκάδαο ζαο.

