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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΣΗ ΓΛΩΑ 

  
ΘΕΜΑ: «Ελάτε να γνωριςτοφμε καλφτερα» 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ  ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ: Γλϊςςα, Ιςτορία, Γεωγραφία, Αιςκθτικι Αγωγι, 

Αγγλικά 

Διδακτική Ενότητα:  Η ηωι ςε άλλουσ τόπουσ. 

ΣΑΞΗ: Στϋ Δθμοτικοφ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 διδακτικζσ ϊρεσ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: 11 

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ 

Σο κζμα είναι απολφτωσ ςυμβατό με το ΔΕΡΡΣ και το ΑΡΣ εφόςον αποτελεί κζμα ενότθτασ τθσ 

Γλϊςςασ τθσ Στϋ τάξθσ και οι ςτόχοι που τίκενται άπτονται πλιρωσ του αντίςτοιχου αναλυτικοφ 

προγράμματοσ.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

Ρροτείνεται θ οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ομάδεσ 3-4 ατόμων. Οι ομάδεσ είναι 

ανομοιογενείσ και ζχει κακοριςτεί ο ρόλοσ του κακζνα, όπωσ χειριςτισ Η/Υ, γραμματζασ και 

εκφωνθτισ. Φυςικά οι ρόλοι εναλλάςςονται κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων. Η 

δραςτθριότθτα κα διεξαχκεί ςτο εργαςτιριο τθσ πλθροφορικισ, όπου τα παιδιά κα ζχουν 

τθ δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο ςε ςυγκεκριμζνεσ μάλιςτα ιςτοςελίδεσ που 

δίνονται από το δάςκαλο ςε φφλλο δραςτθριοτιτων κακϊσ και ςε ςυγκεκριμζνα λογιςμικά 

που κα είναι εγκατεςτθμζνα (Centennia,  PowerPoint, Movie Maker, Outlook). Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ θ ςφνδεςθ με το διαδίκτυο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.  

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου κα χρθςιμοποιθκεί: 

1. Το ανοιχτό περιβάλλον του Ηλεκτρονικοφ Λεξικοφ του Ιδρφματοσ Σριανταφυλλίδη. 

Το λογιςμικό αυτό δίνει τθ δυνατότθτα διερεφνθςθσ ερωτθμάτων και αναηιτθςθσ 

απαντιςεων. Δεν είναι ςτατικό, αφοφ δεν υπάρχουν ζτοιμεσ προαποφαςιςμζνεσ 

απαντιςεισ ,όπωσ ςυμβαίνει με τα κλειςτά περιβάλλοντα. 

2. Ηλεκτρονικό περιβάλλον κριτικισ επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ, Ιςτοςελίδεσ, 

όπου παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να διερευνιςουν και να 

ανακαλφψουν από τισ εκπαιδευτικζσ πθγζσ του διαδικτφου πλθροφορίεσ και τισ 

κατάλλθλεσ για το ςενάριο εικόνεσ, οφτωσ ϊςτε να υλοποιιςουν τθν εργαςία τουσ. 



 

                                                                                                                           

3. Το λογιςμικό θλεκτρονικισ παρουςίαςθσ Power Point δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

μακθτζσ να ομαδοποιιςουν τισ εικόνεσ που βρικαν, να τισ οργανϊςουν και να 

δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ θλεκτρονικι παρουςίαςθ. 

4. Το θλεκτρονικό περιβάλλον Διαδικτφου, Outlook, προωκεί τθν επικοινωνία και 

ταυτόχρονα καλλιεργεί τθν ικανότθτα παραγωγισ λόγου. 

5. Το λογιςμικό Centennia, δίνει τθ δυνατότθτα διαδραςτικοφ χάρτθ όπου 

ςυνδυαςμζνοσ με τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει  γίνεται ευκολότερθ και 

αμεςότερθ θ κατανόθςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ(ποφ,πότε,ποιοσ) 

6. Το πολυμεςικό και υπερμεςικό λογιςμικό Movie Maker καλλιεργεί δεξιότθτεσ 

οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ, δεξιότθτεσ ςυλλογιςμοφ, παρουςίαςθσ και 

αναπαράςταςθσ με βίντεο  

ΚΟΠΟ: 

 Να προβλθματιςτοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα ανκρωπιςτικοφ- 

κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 Να αναπτφξουν ομαδικό και ςυνεργατικό πνεφμα. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ: 

Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: 

 Να αναηθτοφν, να ορίηουν ζννοιεσ και να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τουσ. 

 Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τον πολιτιςμό των ικαγενϊν λαϊν τθσ Αμερικισ.(Ιςτορία, 

τζχνθ, κρθςκεία, επιςτιμεσ, διατροφι, ικθ, ζκιμα κ.ά) 

 Να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ για τισ πλθκυςμιακζσ αυτζσ ομάδεσ, να τισ 

επεξεργάηονται και να τισ κατθγοριοποιοφν. 

 Να παρουςιάηουν τισ πλθροφορίεσ τουσ, τισ παρατθριςεισ τουσ ι τα ςυμπεράςματά 

τουσ. 

 Να παράγουν γραπτό λόγο . 

 Να εξερευνιςουν ιςτορικό χάρτθ, να εντοπίηουν τθ γεωγραφικι κζςθ περιοχισ και 

να αποκωδικοποιοφν ιςτορικζσ πλθροφορίεσ. 

Ωσ προσ τη χρήςη νζων τεχνολογιών: 

 Να αναπτφξουν κετικι διάκεςθ απζναντι  ςτουσ Η/Υ ωσ εργαλείο μάκθςθσ και 

άντλθςθσ πλθροφοριϊν. 

 Να ζρκουν ςε επαφι με ςυγκεκριμζνα λογιςμικά, τα οποία κα τουσ βοθκιςουν να 

εξερευνιςουν, να εμβακφνουν και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςε 

ςυγκεκριμζνθ γνωςτικι ενότθτα. 

 Να αςκθκοφν ςτθν αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ μζςω του 

Διαδικτφου.  



 

                                                                                                                           

 Να εξαςκθκοφν ςε δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα 

(όπωσ παρατιρθςθ, επιλογι και καταγραφι χριςιμων πλθροφοριϊν). 

 Να μάκουν να επικοινωνοφνε με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ωσ προσ τη μαθηςιακή διαδικαςία: 

 Να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ αναλαμβάνοντασ κεντρικό και ενεργθτικό ρόλο ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία. 

 Να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ μζςω τθσ ανακάλυψθσ – διερεφνθςθσ. 
 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 
 Να εξοικειωκοφν με τθ διερεφνθςθ και επιλογι πλθροφοριϊν μζςα από το πλοφςιο 

υλικό του διαδικτφου ι μζςα από το πλθροφοριακό υλικό που παρζχουν λογιςμικά. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ  ΓΝΩΕΙ: 

Οι μακθτζσ ιδθ από το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ (Κεφάλαιο 2) κα ζχουν διδαχκεί για τα μεγάλα 

ερευνθτικά ταξίδια των Ευρωπαίων το 15ο αι., κα ζχει γίνει λόγοσ για τθν ανακάλυψθ τθσ 

Αμερικισ, κακϊσ επίςθσ ζχουν διδαχτεί για τθ Μικραςιατικι καταςτροφι. 

Σε ότι αφορά τισ Τ.Ρ.Ε οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο και 

ζχουν εξοικειωκεί με τα  λογιςμικά που ζχουν αναφερκεί.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

Το παρόν ςενάριο διζπεται από τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ του κοντρουκτιβιςμοφ ( 

εποικοδομθτιςμόσ, ανακαλυπτικι μάκθςθ) όπου θ μάκθςθ είναι μια διαδικαςία 

προςωπικισ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ και οι μακθτζσ αποκτοφν τθ γνϊςθ μζςα από 

ανακαλυπτικζσ μεκόδουσ.  

Διζπεται επίςθσ και από κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ τθσ μάκθςθσ, ενκαρρφνοντασ τθ 

ςυνεργατικότθτα μεταξφ των μακθτϊν και τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. 

ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΑΡΙΟ 

1η-2η διδακτική ώρα 

Τα παιδιά χωρίηονται ςε τζςςερισ ομάδεσ των τριϊν ατόμων. Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςχετικά 

με τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων. Κατόπιν τα παιδιά καλοφνται να παρακολουκιςουν 

ζνα τραγοφδι από YouTube, που βρίςκεται αποκθκευμζνο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τουσ. 

Ακολουκεί από τθν εκπαιδευτικό ανάγνωςθ του κειμζνου «Αυτόχκονεσ λαοί», που υπάρχει 

ςτο βιβλίο τουσ. Απαντοφν ςε ερωτιςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο που 

παρακολοφκθςαν Με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ τα παιδιά κακοδθγοφνται ϊςτε να 

αναηθτιςουν  τθν ερμθνεία οριςμζνων λθμμάτων ςτο Ηλεκτρονικό λεξικό του 

Σριανταφυλλίδη και να τισ καταγράψουν. Στο τζλοσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ζνα 

κείμενο με τισ λζξεισ που ζχουν ιδθ διερευνιςει. 



 

                                                                                                                           

3η διδακτική ώρα 

Οι μακθτζσ καλοφνται να ζρκουν ςε πρϊτθ επαφι με τον πολιτιςμό των Ινδιάνων και των 

Εςκιμϊων μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ που κα τουσ δοκοφν . Για το λόγο αυτό οι 

δφο από τισ τζςςερισ ομάδεσ αναλαμβάνουν να εξερευνιςουν τουσ «τόπουσ» των Ινδιάνων 

και οι άλλεσ δφο των Εςκιμϊων, με ςτόχο τθ ςυλλογι και καταγραφι πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται με πολιτιςτικά και ανκρωπολογικά χαρακτθριςτικά των πλθκυςμιακϊν αυτϊν 

ομάδων. Η καταγραφι των πλθροφοριϊν κα λειτουργιςει ωσ υλικό για τθν επόμενθ 

δραςτθριότθτα. 

4η διδακτική ώρα 

Με αφορμι τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλζξει από τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα 

καλοφνται να ετοιμάςουν μία παρουςίαςθ ςτο PowerPoint. Οι εικόνεσ και θ μουςικι που 

πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν υπάρχουν ςε φάκελο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τουσ.  

5η διδακτική ώρα 

Οι μακθτζσ αφοφ παρακολουκιςουν τθν οπτικοποιθμζνθ απάντθςθ του αρχθγοφ των 

Ινδιάνων προσ τον Ρρόεδρο τθσ Αμερικισ (βίντεο- YouTube), που βρίςκεται ςτθν επιφάνεια  

εργαςίασ τουσ, καλοφνται να ςυντάξουν και να ςτείλουν ζνα θλεκτρονικό μινυμα (Outlook) 

υποκετικά ςτον Ρρόεδρο τθσ Αμερικισ. Ωσ διεφκυνςθ παραλιπτθ χρθςιμοποιείται θ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ του γειτονικοφ ςχολείου Καλλάνδρασ.  

6η διδακτική ώρα 

Οι μακθτζσ ακοφν ζνα τραγοφδι και ακολοφκωσ παρακολουκοφν ζνα βίντεο, που 

βρίςκονται ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τουσ ςχετικά με τθν καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ. Με 

κατάλλθλεσ ερωτιςεισ που διατυπϊνονται γραπτά προςπακοφν να τα ςυςχετίςουν και να 

εντοπίςουν το κζμα ςτο οποίο αναφζρονται. Με αφορμι το τραγοφδι και το βίντεο 

αναηθτοφν ιςτορικζσ πλθροφορίεσ από το λογιςμικό  Centennia   τισ οποίεσ και 

χρθςιμοποιοφν για να απαντιςουν γραπτά ςε ερωτιςεισ. 

7η διδακτική ώρα 

Οι μακθτζσ με αφορμι μια θχθτικι διαφιμιςθ που ακοφν για τθν Ραγκόςμια Ημζρα 

Ρροςφφγων καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα βίντεο ςτο Windows Live Movie Maker. Το 

υλικό που κα χρθςιμοποιιςουν, εικόνεσ και τραγοφδι, βρίςκονται ςτθν επιφάνεια εργαςίασ 

τουσ ςε φάκελο με τίτλο «Υλικό για Ρρόςφυγεσ». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Τα ςυμπλθρωμζνα φφλλα εργαςίασ δίνουν τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ του ςεναρίου και το 

βακμό υλοποίθςθσ των μακθςιακϊν ςτόχων. 

Ακολουθοφν τα φφλλα εργαςίασ που θα δώςουμε ςτουσ μαθητζσ.  



 

                                                                                                                           

1ο Φφλλο εργαςίασ  

Δραςτηριότητα 1 

1. Στθν επιφάνεια εργαςίασ υπάρχει ο φάκελοσ με τίτλο «Μάνα Γθ».  Ανοίξτε τον 

και παρακολουκιςτε με τθν ομάδα ςασ προςεκτικά το βίντεο που υπάρχει. (βίντεο 

από YouTube)   

 

Ζχετε ξανακοφςει αυτό το τραγοφδι; 

_____________________________________________________________________ 

 

Ροιεσ λζξεισ-φράςεισ επαναλαμβάνονται; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Σφμφωνα με τα πρόςωπα που εμφανίηονται ςτο βίντεο-τραγοφδι, ποιοσ νομίηετε ότι 

μιλά και γιατί; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

          Ροια θ ςχζςθ του τραγουδιοφ με το κεφάλαιο Αυτόχκονεσ λαοί και Σπίτι μασ είναι θ 
γθ; Ζχουν κάποιο κοινό ςθμείο αναφοράσ; 

             

             
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

                                                                                                                           

Δραςτηριότητα 2 

Στο κείμενο με τίτλο « Αυτόχκονεσ λαοί » (Ενότθτα  6, ςελ 80) ςυναντάμε λζξεισ που μασ 

κινοφν τθν περιζργεια. Θζλετε να κάνετε με τθν ομάδα ςασ ζνα ταξίδι μζςα ςτον  καυμαςτό 

κόςμο τθσ γλϊςςασ και να ανακαλφψετε τθ μαγεία των λζξεων αυτϊν;;; Ρριν ξεκινιςει το 

ταξίδι αναλάβετε μζςα ςτθν ομάδα ςασ ρόλουσ εκφωνθτι, γραμματζα και χειριςτι Η/Υ με 

δυνατότθτα εναλλαγισ ρόλων. Είςτε ζτοιμοι;; 

 

1. Στθν επιφάνεια εργαςίασ υπάρχει ζνα αρχείο με όνομα «Διευκφνςεισ». Ανοίξτε το 

αρχείο και επιςκεφτείτε τθν πρϊτθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ «Η Ρφλθ για τθν 

Ελλθνικι Γλϊςςα» πατϊντασ Ctrl και διπλό κλικ πάνω ςτθ διεφκυνςθ. Άρχιςε το 

ταξίδι ςασ. Ρρϊτθ ςτάςθ ςτθ χϊρα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.  

 

 

 

 

 

 

2. Από τθ γραμμι εργαλείων 

εντοπίςτε το μενοφ 

Νζα Ελλθνικι και τοποκετιςτε το ποντίκι πάνω του 

 

 
 

3. Ανοίγεται μια καρτζλα από κάτω. Τοποκετιςτε το ποντίκι ςτα Εργαλεία. Από τθν 

υποκαρτζλα που ανοίγεται δεξιά επιλζξτε τα Ηλεκτρονικά λεξικά.  

 

Και το ταξίδι ςυνεχίηεται…… Μεταβικατε ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα 

 

 
 

 

4. Από το μενοφ που βρίςκεται αριςτερά επιλζξτε το λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ 

του Τριανταφυλλίδθ   

 



 

                                                                                                                           

Είςτε ζτοιμοι για τθ ςυνζχεια του εξερευνθτικοφ ταξιδιοφ;;  

5. Στθ ςελίδα που ανοίγεται ειςάγετε ςτο πλαίςιο ζνα ζνα τα παρακάτω λιμματα και 

πατιςτε τθν εντολι «Βρεσ».  

 

 

 

6. Στθ ςυνζχεια καταγράψτε τθ ςθμαςία των λθμμάτων: 

 Αυτόχκονασ:         

            

 Ικαγενισ:          

            

 Εξερευνθτισ:        

             

 Ρρωτόγονοσ:         

            

 Ρολιτιςμζνοσ:         

            

 Ρρόςφυγασ:         

            

 Ξεριηωμόσ:          

             

 

Και το ταξίδι ςασ ςτθ μαγευτικι χϊρα τθσ Γλϊςςασ ζλαβε τζλοσ. Θζλετε τϊρα να δείτε τι 

αποκομίςατε από το ταξίδι;  

 
Δραςτηριότητα 3 

 

 Στθν επιφάνεια εργαςίασ υπάρχει το αρχείο με όνομα «Συμπλιρωςζ με..»  
 

  Ανοίξτε το αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει  μια άςκθςθ ςυμπλιρωςθσ κενϊν, 
και δοκιμάςτε τισ γνϊςεισ που αποκομίςατε από το ταξίδι. Αφοφ το λφςετε 
μπορείτε να το εκτυπϊςετε. 

 
 

 



 

                                                                                                                           

2ο Φφλλο εργαςίασ  

 

Θζλετε να αλλάξει προοριςμό το ταξίδι ςασ; Ζχετε αναρωτθκεί ποτζ πϊσ ηοφνε κάποιεσ 

άλλεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ μακριά από μασ, όπωσ αυτζσ που παρουςιάηονται ςτθν 

ενότθτα; Τι λζτε να επιςκεφτοφμε τον τόπο τουσ και να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ;  Oι δφο 

ομάδεσ να γίνουν οι ερευνθτζσ των Ινδιάνων και οι άλλεσ δφο των Εςκιμϊων. Είςτε ζτοιμοι; 

Ξεκινιςτε τθν περιπλάνθςθ ςασ ςτον κόςμο τουσ…….. 

 Από το αρχείο «Διευκφνςεισ»  που υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ αρχίςτε 

τθν ξενάγθςι ςασ ςτουσ τόπουσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε πλθκυςμιακι ομάδα που 

ζχετε επιλζξει. Ρροςπακιςτε να ςυλλζξετε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ ςτισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ και ςυγκεντρϊςτε τεσ ςτον 

παρακάτω πίνακα. 

ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΕΣΚΙΜΩΟΙ 

Ονομαςία: Ονομαςία: 

Ρροζλευςθ: Ανκρωπολογικά χαρακτθριςτικά: 

Ρεριοχζσ που ηουν: Ρεριοχζσ που ηουν: 

Θρθςκεία: Ενδυμαςία: 

Κατοικία: Κατοικία: 

Αςχολίεσ: Αςχολίεσ: 

 Θρθςκεία: 

  

Ρολφ ωραία μζχρι εδϊ. Αποκομίςατε αρκετζσ γνϊςεισ για τουσ μακρινοφσ μασ φίλουσ.  

Θζλετε τϊρα να μεταδϊςετε τισ γνϊςεισ ςασ αυτζσ ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ του 

ςχολείου ςασ; Αρκεί να φτιάξετε τθν παρουςιάςι ςασ μ’ ζναν ζξυπνο και γριγορο τρόπο. Οι 

ομάδεσ να αναλάβουν δράςθ………… 



 

                                                                                                                           

3ο Φφλλο εργαςίασ  

1. Στθν επιφάνεια εργαςίασ υπάρχουν οι φάκελοι «Εικόνεσ Ινδιάνων»  και 

«Εικόνεσ Εςκιμϊων» . Η κάκε ομάδα να ανοίξει το φάκελο που τθσ 
αντιςτοιχεί και να παρατθριςει τισ εικόνεσ.  

 

2. Από τθν επιφάνεια εργαςίασ ανοίξτε το αρχείο Microsoft office Power 

Point 

      Ανοίγεται θ παρακάτω εικόνα  

                    

             Από τθ γραμμι εργαλείων επιλζξτε τθ Διάταξθ. 
 

                   
     
 

Από τθν καρτζλα που ανοίγεται επιλζξτε το δεφτερο κζμα  «Τίτλοσ και αντικείμενο».  
Η ςελίδα τροποποιείται ωσ εξισ: 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                           

3. Στο πλαίςιο  «Κάντε κλικ για τίτλο» κάκε ομάδα να γράψει το όνομα τθσ 

πλθκυςμιακισ ομάδασ που μελζτθςε ( Ινδιάνοι- Εςκιμϊοι ). 
 

 
 
Κατόπιν επιλζξτε το δεφτερο πλαίςιο για να  ειςάγετε  μια εικόνα και κάντε κλικ μζςα ςτο 
πλαίςιο.  

4. Κάντε αριςτερό κλικ ςτθν επιλογι «ειςαγωγι»  και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

εικονίδιο .  Στο παράκυρο που ανοίγει αναηθτιςτε το φάκελο «Εικόνεσ 
Ινδιάνων ι Εςκιμϊων» που ςασ αντιςτοιχεί  και ανοίξτε με διπλό  αριςτερό κλικ.  
Επιλζξτε μία φωτογραφία και κάντε ειςαγωγι .  

 
 

 

 

 

 

 

 

Μεγαλϊςτε τθν εικόνα κάνοντασ κλικ πάνω τθσ και ςζρνοντασ τισ γωνίεσ με το ποντίκι.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο θ εικόνα ζχει ειςαχκεί ςτθ διαφάνειά ςασ.  

          

 



 

                                                                                                                           

5. Κάντε αριςτερό κλικ ςτθν επιλογι «κεντρικι»  και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

εικονίδιο «Δθμιουργία  διαφάνειασ» . Ραρατθρείτε ότι μια νζα διαφάνεια 
ζχει εμφανιςτεί.  Ειςάγετε κατ’ αυτόν τον τρόπο 6ι 7 διαφάνειεσ, όςεσ κεματικζσ 

ενότθτεσ μελετιςατε ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. Από τθ Διάταξθ επιλζξτε το 
κζμα «Ρεριεχόμενο με λεηάντα» για κάκε διαφάνεια ξεχωριςτά.  
 

 
 

Σε κάκε μια διαφάνεια ςτο αριςτερό πλαίςιο ειςάγετε ζναν τίτλο και πλθροφορίεσ που 

ζχετε ςυλλζξει και ςτο δεξί εικόνεσ από το αρχείο με τισ εικόνεσ που ςασ αντιςτοιχεί.  Κάκε 
διαφάνεια να αναφζρεται ςε μία κεματικι ενότθτα. 
 

6. Από τθ Σχεδίαςθ ςτο μενοφ μπορείτε να επιλζξετε όποια μορφι κζλετε να ζχει θ 
παρουςίαςι ςασ. 

 

 
 

7. Τι λζτε να προςκζςετε ςτθν παρουςίαςι ςασ και ιχο; 

Κάντε αριςτερό κλικ ςτθν επιλογι «κινιςεισ»  και ςτο περιβάλλον που 
εμφανίηεται κάνετε τισ παρακάτω επιλογζσ : 

 Ταχφτθτα μετάβαςθσ μικρή 
 Διαδοχι διαφάνειασ αυτόματα μετά από 34 δευτερόλεπτα 
 Ξετςεκάρετε τθν επιλογι με κλικ ποντικιοφ 
 Ρατάτε αριςτερό κλικ ςτθν επιλογι  εφαρμογή ςε όλα 

 
 



 

                                                                                                                           

                                                                       

 

 

 

 Στθ ςυνζχεια κάντε αριςτερό κλικ ςτθν επιλογι «ειςαγωγι»  . Στο 

περιβάλλον που εμφανίηεται επιλζξτε το εικονίδιο «ιχοσ»  και δϊςτε εντολι για 
ειςαγωγι ιχου από το αρχείο. Στο παράκυρο που ανοίγει βρείτε, εξερευνϊντασ με 
τον τρόπο που ζχουμε μάκει, το φάκελο  «ινδιάνικη μουςική»  που βρίςκεται ςτθν 
επιφάνεια εργαςίασ και επιλζξτε τον ιχο που κζλετε να ειςάγετε . 

 

 Κάντε διπλό αριςτερό κλικ  επάνω του για να ειςαχκεί ςτθν παρουςίαςι ςασ και ςτο 
μινυμα που εμφανίηεται επιλζξτε  τθν επιλογι «αυτόματα» 

 



 

                                                                                                                           

 Στο περιβάλλον που εμφανίηεται κάνετε αριςτερό κλικ ςτθν επιλογι 

Αναπαραγωγι ιχου Αναπαραγωγή μεταξφ των διαφανειών 

 

 
 

8. Πταν ειςαχκοφν οι εικόνεσ και ο ιχοσ  πατιςτε το κουμπί F5 που βρίςκεται ςτο 
πλθκτρολόγιο για να δείτε τθν προβολι τθσ παρουςίαςισ ςασ και ςτθ ςυνζχεια  
αποκθκεφςτε τθν ςτθν επιφάνεια εργαςίασ με το όνομα «Ραρουςίαςθ ομάδασ» (τα 
ονόματα τθσ ομάδασ ςασ). 

Ρϊσ πιςτεφετε ότι πιγε θ παρουςίαςι ςασ; Είςτε ικανοποιθμζνοι από το 
αποτζλεςμα τθσ ομαδικισ ςασ εργαςίασ; 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



 

                                                                                                                           

4ο Φφλλο εργαςίασ 

 
Θζλετε να ςυνεχίςετε το ταξίδι τθσ δθμιουργίασ; Ετοιμαςτείτε τϊρα να αναλάβετε ρόλουσ…. 

Ασ υποκζςετε ότι είςτε Ινδιάνοι και ηείτε ειρθνικά ςτον τόπο ςασ. Η Γθ είναι το ςπίτι 
ςασ…………….. όταν ξαφνικά κάποιοι εμφανίηονται ςτα μζρθ ςασ, τουσ αρζςει ο τόποσ ςασ 
και κζλουν να τον αγοράςουν  προςφζροντάσ ςασ κάποιο αντάλλαγμα. Τι κα λζγατε εςείσ;  

 
Δείτε τι απάντθςε ο αρχθγόσ των Ινδιάνων ςτον Ρρόεδρο τθσ Αμερικισ το 1855 ςτο ςχετικό 

βίντεο( YouTube) που υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςτο φάκελο «Η Γθ των Ινδιάνων» . 
       

 
 
Αν ιςαςταν εςείσ ο αρχθγόσ τι κα απαντοφςατε  ςτον Ρρόεδρο τθσ Αμερικισ; Σκεφτείτε με 
τθν ομάδα ςασ τα επιχειριματα που κα χρθςιμοποιοφςατε (λογικά και ςυναιςκθματικά), 
ϊςτε να πείςετε τον Ρρόεδρο τθσ Αμερικισ ότι θ γθ δεν είναι εξαγοράςιμο προϊόν και ότι 
είναι ιερι για ςασ. Ετοιμαςτείτε λοιπόν να ςυντάξετε και να ςτείλετε μία θλεκτρονικι 
επιςτολι με κζμα « Η Γθ, το ςπίτι μου».  

1. Από τθ επιφάνεια εργαςίασ ανοίξτε το  Outlook Express  και κατόπιν 
επιλζξτε τθ «Δθμιουργία μθνφματοσ» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

2. Στο παράκυρο που ανοίγεται 

 Στθ  λζξθ «Ρροσ» γράψτε το dimotiko.kalandras@gmail.com  

 Στο «κζμα»  γράψτε «Απάντθςθ προςφοράσ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μζςα ςτο πλαίςιο γράψτε όλα τα επιχειριματα  που ςκεφτικατε και τεκμθριϊνουν 

τθν άποψι ςασ ότι θ γθ είναι ςθμαντικι για ςασ. Μθν ξεχάςετε να χωρίςετε 

παραγράφουσ.   

3. Στθ ςυνζχεια πατιςτε «Αποςτολι» από το εικονίδιο  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

 

5ο Φφλλο εργαςίασ 
 

Στισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ γνωρίςαμε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που δζχτθκαν το 
διωγμό και τον ξεριηωμό από τον τόπο τουσ. Γνωρίηετε αντίςτοιχα γεγονότα που υπζςτθςαν 
οι Ζλλθνεσ και ζχουν μείνει ςτθν ιςτορία μασ;  

 
1. Ακοφςτε το τραγοφδι (YouTube) που βρίςκεται ςτθ επιφάνεια εργαςίασ ςτο αρχείο  

με τίτλο « Άκουςζ με…» Δϊςτε προςοχι ςτα λόγια του τραγουδιοφ. Στο τραγοφδι 
γίνεται λόγοσ για ζνα κακό. Ροιο είναι αυτό το κακό που περιγράφεται; 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Ραρακολουκιςτε το βίντεο που υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςτο αρχείο με 

τίτλο « Δεσ με…» 
 
Υπάρχει κάποιο κοινό ςθμείο αναφοράσ ανάμεςα ςτο τραγοφδι και ςτο βίντεο που 

παρακολουκιςατε; Σε ποιο ιςτορικό γεγονόσ αναφζρονται; Ροφ γίνονται τα γεγονότα που 
παρακολουκιςατε ςτο βίντεο και ακοφςατε και ςτο τραγοφδι;  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3. Από τθν επιφάνεια εργαςίασ ανοίξτε το λογιςμικό Centennia   
 
Από τθ γραμμι εργαλείων επιλζξτε το εικονίδιο «αναγνϊριςθ περιοχισ» 

  και κατόπιν επιλζξτε τθν                    
« Ερϊτθςθ»   

 
 

4. Από τισ υποερωτιςεισ που ανοίγονται επιλζξτε τθν εντολι ποφ. Στο παράκυρο που 
ανοίγεται  επιλζξτε από τισ κατά αλφαβθτικι ςειρά περιοχζσ τθν περιοχι τθσ 
Σμφρνθσ τοποκετϊντασ τον κζρςορα ςτο βελάκι και μετακινϊντασ τον προσ τα κάτω . 

 

 

Διαβάςτε τισ πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται μζςα ςτο πλαίςιο 
 

5. Κατόπιν πατιςτε τθν εντολι «Ριγαινε εκεί όπου». Εντοπίηεται θ γεωγραφικι κζςθ 



 

                                                                                                                           

τθσ περιοχι τθσ Σμφρνθσ ωσ ακολοφκωσ. 

 
 

Ακολουκιςτε τα ίδια βιματα  «Αναγνϊριςθ περιοχισ», « Ερϊτθςθ»           «πότε»             
Καταςτροφι Σμφρνθσ          Διάβαςε τισ πλθροφορίεσ,         «Ριγαινε εκεί όπου».  

 
6. Κατόπιν ςτο πλαίςιο τθσ χρονολογίασ ειςάγετε τθ χρονολογία 1922 και πατιςτε 

enter. Επιλζξτε το εικονίδιο του κειμζνου  από τθ γραμμι εργαλείων 
 

 
 
Από το κείμενο που παρουςιάηεται εντοπίςτε το κομμάτι εκείνο που αναφζρεται ςτθν 
Καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ και διαβάςτε προςεκτικά τθσ πλθροφορίεσ. Κατόπιν απαντιςτε 
ςτισ ερωτιςεισ.  

 
Ρότε ειςζρχονται οι Τοφρκοι ςτθν περιοχι τθσ Σμφρνθσ; 
___________________________________________________________________________
Ροιεσ οι καταςτροφζσ που υπζςτθ θ Σμφρνθ από τουσ Τοφρκουσ; 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Με ποια ςυνκικθ κακορίςτθκαν  τα ςφνορα τθσ Ελλάδασ μετά τθν καταςτροφι; 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Τι προζβλεπε θ ςυνκικθ αυτι; 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ροιο μείηονοσ ςθμαςίασ ιςτορικό και κοινωνικό φαινόμενο για τθν Ελλάδα δθμιουργικθκε 

μετά τθν Μικραςιατικι καταςτροφι, φαινόμενο που παρατθρείται ακόμθ και ςτισ μζρεσ 

μασ;  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

                                                                                                                           

6ο Φφλλο εργαςίασ 

 

1. Από τθν επιφάνεια εργαςίασ ανοίξτε το αρχείο με τίτλο ΡΟΣΦΥΓΕΣ  

ΠΡΟΦΥΓΕ.mp3
 

Τι πιςτεφετε ότι είναι αυτό που ακοφςατε; Για ποιο κοινωνικό πρόβλθμα κάνει λόγο; 

Γνωρίηετε τι γιορτάηουμε ςτισ 20 Ιουνίου; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Από το αρχείο «Διευκφνςεισ» που υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ανοίξτε τθ 

διεφκυνςθ «Ραγκόςμια Ημζρα Ρροςφφγων».  Θα μεταβείτε ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα.  

 

 
 

3. Ρλοθγθκείτε ςε αυτιν και μελετιςτε με τθν ομάδα ςασ  τισ ανακοινϊςεισ- 

πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτθ ςελίδα.   

 

Είςτε ζτοιμοι να βάλετε τθ φανταςία ςασ, τθν ευρθματικότθτα και τισ γνϊςεισ ςασ για 

να δθμιουργιςετε με αγάπθ και μεράκι το δικι ςασ βίντεο, ςτα πλαίςια τθσ Ραγκόςμιασ 

Ημζρασ Ρροςφφγων;  

 

4.  Στθν επιφάνεια εργαςίασ υπάρχει ο φάκελοσ με όνομα «Εικόνεσ Ρροςφφγων. 

Ανοίξτε τον και δείτε τισ εικόνεσ. 

 

5. Από τα προγράμματα του υπολογιςτι ανοίξτε το Windows Live Movie Maker. 

Στθ ςελίδα που ανοίγεται επιλζξτε αρχικά από το μενοφ τον τίτλο(title) 

 

 

 



 

                                                                                                                           

Ρροςκζςτε ςτο πλαίςιο τον τίτλο «Ραγκόςμια θμζρα προςφφγων 20 Ιουνίου» με κεφαλαία 

γράμματα και κάντε μια φορά κλικ πάνω του για να ειςαχκεί και από τθν εντολι Text 

duration επιλζξτε 10 δευτερόλεπτα      

 

   
 

 Μπορείτε να επιλζξετε τθ μορφι με τθν οποία κζλετε να ειςάγεται ο τίτλοσ.  

 

6. Κατόπιν επιλζξτε από το μενοφ το Home  

 

 

 

Στθ ςελίδα που εμφανίηεται επιλζξτε «Ειςαγωγι εικόνων» (Add photos and video) και 

αναηθτιςτε το  φάκελο «Εικόνεσ Ρροςφφγων» από τθν επιφάνεια εργαςίασ.   

 
 

Επιλζξτε και τισ 27 φωτογραφίεσ που υπάρχουν ςτο φάκελο πατϊντασ ταυτόχρονα Ctrl και 

το γράμμα Α για να ειςαχκοφν όλεσ μαηί.                                                                                   

 Από τθ γραμμι εργαλείων και τθν επιλογι Animation  

μπορείτε να επιλζξετε τον τρόπο με τον οποίο κα μεταβαίνει κάκε εικόνα ςτθν επόμενθ ωσ 

εξισ: 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

I. Κάντε κλικ ςτθν πρϊτθ εικόνα που ζχετε ειςάγει (τίτλοσ) 

II.  Επιλζξτε  όποιον τρόπο κζλετε να ανοίγει θ εικόνα ςασ  

 

 

III. Ρατιςτε το κουμπί ζναρξθσ για να δείτε πϊσ εμφανίηεται θ εικόνα 

ςασ. 

IV. Επαναλάβετε τα ίδια βιματα για κάκε εικόνα που ζχετε ειςάγει.  

 

7. Επιςτρζψτε ςτο μενοφ Home και επιλζξτε τθν εντολι Add music. Επιλζξτε από τθν 

επιφάνεια εργαςίασ το τραγοφδι «Τίποτα δεν πάει χαμζνο» και ειςάγετζ το 

 

 
 

8.  Αποκθκεφςτε το βίντεό ςασ ωσ εξισ: 

 Στθ γραμμι εργαλείων επιλζξτε το  

 Από τθν καρτζλα που εμφανίηεται επιλζξτε τθν εντολι save movie  και ζπειτα τθν        

εντολι recommended for this project 

 Στο παράκυρο που ανοίγεται επιλζξτε επιφάνεια εργαςίασ και ςτο όνομα γράψτε το 

όνομα τθσ ομάδασ ςασ.   

 
 


