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1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

1.1.  Σίηινο Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ: Εεη ν Βαζηιηάο Αιέμαλδξνο; 

                (Ιζηνξία: Δλφηεηα 5:Μαθεδνλία,Κεθάιαηα:31-33) 

1.2. Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ απνηειεί ην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο  ηνπ δεκνηηθνχ κε πξνεθηάζεηο ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο Γιψζζαο ηεο ίδηαο ηάμεο θαη ηεο Γεσγξαθίαο ηεο 

Δ΄δεκνηηθνχ. 

1.3. Δηδηθόηεξα, αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ή νη ελόηεηεο ηνπ 

θάζε καζήκαηνο σο εμήο: 

 

 Ιζηνξία Γ΄δεκνηηθνχ,βηβιίν καζεηή,θεθ.31-33,ζει.98-106 

 Γιψζζα Γ΄δεκνηηθνχ,ηεηξάδην εξγαζηψλ,ζει.65,ηεχρνο1ν  

 Γεσγξαθία Δ΄δεκνηηθνχ,ηεηξάδην εξγαζηψλ,ζει.42 

 

1.4. Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη: 

Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο.Τινπνηήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ1 ηάμεο ηνπ 1
νπ

 Γ.. Βξνληάδνπ. 

 

 

 

1.5.πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην  Γ.Δ.Π.Π.. 

Σν ζελάξην κάζεζεο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ.πλδέεηαη κε ζεκειηψδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο ρψξνο-ρξφλνο θαη 

έρεη επεθηάζεηο ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη θπζηθά, ηεο 

Ιζηνξίαο (Γ.Δ.Π.. Ιζηνξίαο,2003:195).Κεληξηθφο άμνλαο ηνπ παξφληνο,είλαη νη 
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ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο θαη νη ζηφρνη ηνπ είλαη 

ζπκβαηνί κε απηνχο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

1.6.Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Η δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ γίλεηαη νκαδνζπλεξγαηηθά.Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηξηψλ  αηφκσλ (ζπλνιηθά 12 καζεηέο).Ο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ είλαη νξγαλσηηθφο.πλίζηαηαη αθφκα, ζηε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ θαη ζηελ ηξνθνδφηεζή ηνπο κε ην αλάινγν πιηθφ, κε ηξφπν 

πνπ λα θεληξίδεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.Σν πιηθφ δε, είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο καζεζηαθέο,γλσζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ηνπο. 

Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

ΟΙ καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ήδε γηα ην Μέγα Αιέμαλδξν, ηελ θαηαγσγή ηνπ, ηηο 

θαηαθηήζεηο ηνπ παηέξα ηνπ,Φηιίππνπ Β΄, ην ηζηνξηθφ ηεο αλαδνρήο ηνπ 

ζξφλνπ,ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δίλαη 

απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 

 

1. Σελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη νη άιιεο πφιεηο θξάηε κεηά απφ 

ηνπο εμαληιεηηθνχο πνιέκνπο πνπ έθαλαλ κεηαμχ ηνπο. 

 

2. Σνπο ιφγνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ  δχλακε νη 

Μαθεδφλεο. 

 

3. Σνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο. 

 

Η Γαζθάια, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηηο ππάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ γχξσ 

απφ ην Μ.Αιέμαλδξν, πξνβάιιεη  ζην youtube  ζρεηηθφ   επεηζφδην απφ ηελ 

εθπνκπή ηνπ θάτ : ΜΔΓΑΛΟΙ ΔΛΛΗΝΔ- ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ : 

http://www.youtube.com/watch?v=j-yoKBvRMVE 

http://www.youtube.com/watch?v=j-yoKBvRMVE
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Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή  

Σν κάζεκα δηεμάγεηαη ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα ζηέγαζεο ηεο Γ΄ηάμεο, επηδή ππάξρεη 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, βηληενπξνβνιέαο, ν πίλαθαο ηεο ηάμεο , ηζηνξηθνί 

ράξηεο, εηθφλεο κε ηε κνξθή ηνπ Μ.Αιεμάλδξνπ. 

1.7. Λνγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 Κεηκελνγξάθνο(word) 

 Bίληεν youtube 

 Λνγηζκηθφ Μindomo 

 Φεθηαθή εγθπθινπαίδεηα (Wikipedia) 

 Λνγηζκηθφ Zσγξαθηθήο (Tux Paint) 

 Μεραλή Αλαδήηεζεο (Google) 

 Έληππεο πεγέο (βηβιία δαζθάινπ θαη καζεηή) 

 Φχιια εξγαζίαο 

1.8. Υξνληθή Γηάξθεηα 
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Η εθηηκφκελε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ, ππνινγίδεηαη ζε 9 

δηδαθηηθέο ψξεο. 

1.9.Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

Α. Ωο πξνο ηε γλσζηηθή Γηαδηθαζία 

 

1. Να γλσξίζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ. 

2. Να εθηηκήζνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

εθζηξαηείαο ηνπ. 

3. Να γλσξίζνπλ ην νξγαλσηηθφ έξγν ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ θαη ηα ζρέδηά ηνπ. 

4. Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα πνιεκηθά γεγνλφηα θαη ηελ πνξεία ηεο 

εθζηξαηείαο ηνπ. 

5. Να εθηηκήζνπλ ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαλ νη λίθεο ησλ 

Διιήλσλ. 

 

Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

 

1. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Τ σο πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. 

2. Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Η/Τ  σο εξγαιείν γηα άληιεζε θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ.  

3. Να γλσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά(Revelation Natural Art, mindomo, 

θ.ι.π.) ηα νπνία ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αλαθαιχςνπλ, θαηαλνήζνπλ 

εκπεδψζνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο. 

4. Να εληνπίδνπλ ηζηνξηθέο πεγέο ζην Γηαδίθηπν.(Φεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο) 

 

 

 Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

1. Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλά ζπκπεξάζκαηα. 

2. Να ηνλψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε κέζα απφ 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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3. Να είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ ελλνηψλ 

(κεηαγλσζηηθνί ζηφρνη). 

4. Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγνχκελνη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. 

5. Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο. 

6. Να θαιιηεξγεζεί ε ηθαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο. 

7. Να αλαπηχμνπλ ην ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

 

 

2. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

                                            Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Η πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ζρεδίνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηε 

κεζνδνινγία ηεο θαζνδεγνχκελεο δηεξεχλεζεο – αλαθάιπςεο θαη ηεο 

επηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Λακβάλνληαη ππφςε νη πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην Μέγα Αιέμαλδξν θαη θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε άιιεο δηεπξπκέλεο 

γλψζεηο.(Γαγδηιέιεο 2010). 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά εξεπλψληαο ζην Γηαδίθηπν (Google 

Earth),αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Καηαλνψληαο ηελ 

πνξεία απηή, είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ ην ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπ 

έξγν. 

 

2.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

  

Χο κέζνδνο δηδαζθαιίαο εθαξκφδεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κε ην ζθεπηηθφ φηη 

εληζρχεηαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ν αλαζηνραζκφο, ε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ν 

πινπξαιηζκφο ζηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

(Μαηζαγγνχξαο 2000) 

 

 

 

 

 

2.2. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ 

  

Η εμεξεχλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηε ρξήζε ελφο δηαθπιιηζηή, είλαη έλα 

θαηαπιεθηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ φπνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
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δαζθάινπ ζα αλαθαιχςνπλ ηνλ πινχην ηεο γλψζεο πνπ θξχβεη. Δπίζεο, είλαη 

θαηάιιειε επθαηξία ν δάζθαινο λα πεξάζεη θαη κεξηθά κελχκαηα ζηνπο καζεηέο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φηη  φιεο νη  πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα κελ πηνζεηνχληαη άθξηηα. 

Σέινο, ε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Google Earth & Google Maps δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν έιαβαλ ρψξα 

ηα γεγνλφηα θαη λα εδξαησζεί ε λέα γλψζε. Παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ην άλνηγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

θαη ζε άιινπο γλσζηηθνχο ρψξνπο. 

Σν ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο Tux Paint παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξνάγεη ηελ απηελέξγεηα θαη 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, θαιιηεξγψληαο ηηο θαιιηηερληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

Σν ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο mindomo απνηειεί έλα εξγαιείν 

δηάδξαζεο θαη εχθνιεο πινήγεζεο ζε πεγέο εηθφλεο θαη βίληεν. Δπηπιένλ, ν 

καζεηήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζηεκαηνπνηεί θαη λα θαηαηάζζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

3. Πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Α.1
ε 

δηδαθηηθή ώξα  

ηελ αξρή ε ζπδεηά κε δαζθάια ζπδεηάεη κε ηνπο καζεηέο ηεο γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ έθαλαλ δπλαηνχο ηνπο Μαθεδφλεο, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ βαζηιηά Φίιηππνπ θαη 

ηα ζρέδηά ηνπ. Απηφ γίλεηαη γηα λα ζπλδέζεη ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα πνπ 

γλσξίδνπλ νη καζεηέο κε ηα επφκελα. 

  

Ύζηεξα δεηάεη  απφ ηα παηδηά σο αθφξκεζε λα δνπλ ην παξαθάησ βίληεν youtube 

ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηνπ ζρνιείνπ: 

http://www.youtube.com/watch?v=j-yoKBvRMVE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j-yoKBvRMVE
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ηηγκηφηππα απφ ην βίληεν.ηε ζπλέρεηα δίλεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεη ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ θέξνπλ νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο 
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 Φύιιν εξγαζίαο 1 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ:ΚΑΣΑΓΩΓΖ-ΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 
 

Όλνκα oκάδαο:……………………….... 

 

ηελ ειιεληθή Βηθηπαίδεηα 

http://el.wikipedia.org 

 αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνγελεηαθφ 

δέληξν ηνπ Αιεμάλδξνπ. Πιεθηξνινγήζηε  ζηελ 

αλαδήηεζε Φίιηππνο, Οιπκπηάδα, Αξηζηνηέιεο 

θαη Βνπθεθάιαο. 

Ύζηεξα, ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, γξάςηε 

έλα ζχληνκν θείκελν γηα ην θαζέλα απφ απηά 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξέαζαλ ηε δσή 

ηνπ. 
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Γλσξίδεηε ην κχζν ηεο Γνξγφλαο, ηεο αδειθήο ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ; 

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.komvos.edu.gr/mythology/ent6/alexandros.html 

Αθεγεζείηε ηελ κχζν ζε κηα παξάγξαθνο ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

 

http://www.komvos.edu.gr/mythology/ent6/alexandros.html


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

Οη καζεηέο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. 

Β. 2
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 

Σε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζηελ παξαθάησ 

δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ http://www.youtube.com/watch?v=gJm2zAeVTfY θαη 

παξαθνινπζνχλ ην βίληεν πνπ έρεη απφιπηε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gJm2zAeVTfY


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 Έπεηηα, ε δαζθάια δεηά απφ φινπο ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θαη λα βξνπλ 

επίζεηα ή θξάζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ Μ. Αιέμαλδξν, 

ζχκθσλα κε απηά πνπ είδαλ ή δηάβαζαλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο. Μεηά, γξάθνπλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο ζε έλα ραξηί Α4, ην 

νπνίν έρεη δψζεη ε δαζθάια,  θαη αθνχ αθνπζηνχλ  φιεο νη γλψκεο, ζεθψλνληαη νη 

καζεηέο ζηνλ πίλαθα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο θηηάρλνπλ έλα ελλνηνινγηθφ 

ράξηε, θνιιψληαο ηα ραξηηά ζηνλ πίλαθα. Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο νη θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη ζηε ζπλέρεηα ε δαζθάια δείρλεη 

ζηνπο καζεηέο πσο ζα γίλεη απηφο ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

mindomo.  

ηε ζπλέρεηα, ε δαζθάια βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα κεηαθέξνπλ ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε απφ ηνλ πίλαθα ζην ινγηζκηθφ. Πξψηα απηή θαη κεηά νη 

καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο εμήο: 

 

http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-

6cea10a00e6b42b4a08d3c9d149c1f09 

http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-6cea10a00e6b42b4a08d3c9d149c1f09
http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-6cea10a00e6b42b4a08d3c9d149c1f09


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

Γ. 3
ε
 θαη 4

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 

 Σελ 3ε θαη 4
ε
  δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ παξαθάησ 

δηεχζπλζε: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pAE4MrYGUgI&NR=1  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pAE4MrYGUgI&NR=1


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην ληνθηκαληέξ ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν είλαη 

απνιχησο ζπκβαηφ κε ην πξνο δηδαζθαιία κάζεκα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

βηληενπξνβνιέα ηεο ηάμεο. 

 

 Έπεηηα, ε δαζθάια παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ  ην ζρνιηθφ βηβιίν 

γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ελψ παξέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη βνήζεηα, 

φπνπ ρξεηάδεηαη. 

ηε ζπλέρεηα, θαιεί ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ θαηά νκάδεο, δίλνληαο ην 

παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

Φύιιν εξγαζίαο 2 

 

 Όλνκα oκάδαο:………………………. 

 

 1.εκεηώλσ  γηα ζσζηό θαη Λ γηα ιάζνο.  

 

Α. Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θνπξάζηεθε απφ ηελ πνιπεηή εθζηξαηεία 

    θαη ζέιεζε λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα.  

Β. Η κάρε ζηα Γαπγάκεια έγηλε ην 331 π. Υ.           

Γ. Η παλειιήληα εθζηξαηεία θξάηεζε 8 ρξφληα.   

Γ. Μεηά ηε λίθε ηνπ ζηα Γαπγάκεια, ν Αιέμαλδξνο  

    ζηακάηεζε ηνπο πνιέκνπο.  

Δ. Η αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ  

    δελ άξεζε ζηνπο Έιιελεο ζηξαηηψηεο ηνπ.                                

 

1. πκπιεξώλσ ηα θελά κε ηηο ιέμεηο ηεο παξέλζεζεο. 

(Σούζα, Ινδόρ, Δαπείορ, Ύθαζη, Γαςγάμηλα, Πέπζερ) 

 Ο ……………………………. ζπγθέληξσζε ηηο πεξζηθέο δπλάκεηο ελαληίνλ 

ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηα …………………………………., ην 331 π. Υ. 

 Μεηά ηελ ηειεπηαία λίθε ηνπ ν Μ. Αιέμαλδξνο θαηεπζχλζεθε πξνο ην 

…………………………………… 

 Η πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ έθηαζε κέρξη ηνλ 

………………………….., παξαπφηακν ηνπ Ιλδνχ πνηακνχ. 

 Γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο ηνπ ν Μαθεδφλαο βαζηιηάο ρξεζηκνπνίεζε 

………………………………… αμησκαηνχρνπο. 
 Οη ζηξαηηψηεο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ αξλήζεθαλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ πέξα 

απφ ηνλ …………………… πνηακφ. 

 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

Αθνχ νη καζεηέο ζπκπιεξψζνπλ θαηά νκάδεο ην παξαπάλσ θχιιν εξγαζίαο, ηφηε 

φιεο νη νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο ηνπο θαη θάλνπλ κηθξέο 

δηνξζψζεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη. Η δαζθάια θαιεί ηνπο καζεηέο λα βξνπλ  ηε 

δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ν Μ. Αιέμαλδξνο πάλσ ζην ράξηε.  

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/b/b1-large.htm  

 

Απφ ηελ Διιάδα ζηελ Αίγππην 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/b/b1-large.htm


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/c/c1-large.htm 

Απφ ηελ Αίγππην ζηελ Κεληξηθή Αζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/c/c1-large.htm


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/d/d1-large.htm 

Απφ ηελ Κεληξηθή Αζία ζηηο εθβνιέο ηνπ Ιλδνχ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/d/d1-large.htm
http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/e/e1.htm


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

http://www.alexanderofmacedon.info/mapsgr/e/e1.htm 

Απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Ιλδνχ ζηε Βαβπιψλα 

 

 

 

Με ηε βνήζεηα ησλ ραξηψλ σο επνπηηθφ πιηθφ, νη καζεηέο θαηαλννχλ ην κέγεζνο 

ηεο πνξείαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο 

ηνπ χζηεξα απφ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ.  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ηα παηδηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ Μ. 

Αιεμάλδξνπ κέζσ ηνπ Google Earth ηξφπν δηαδξαζηηθφ. 

http://blogs.sch.gr/billbas/2009/01/05/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BC-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4/ 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/billbas/2009/01/05/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4/
http://blogs.sch.gr/billbas/2009/01/05/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4/
http://blogs.sch.gr/billbas/2009/01/05/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4/


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

 

 

Γ. 5
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

Σελ 5ε  δηδαθηηθή ψξα ε δαζθάια κε ηνπο καζεηέο εξγάδεηαη αλαθεθαιαησηηθά  

γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ έρνπλ θαηαλνεζεί φια, φζα δηδάρηεθαλ ηηο πξνεγνχκελεο 

δηδαθηηθέο ψξεο. 

ην ηέινο, απηήο ηεο εξγαζίαο έρεη εηνηκάζεη έλαλ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ 

ράξηε ν νπνίνο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξσζεί θαηά νκάδεο. Ο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη ηππσκέλνο ζε ραξηί Α4 θαη νη καζεηέο εξγάδνληαη 

πξψηα εθεί. Αθνχ γίλεη ε εξγαζία ζην Α4 έπεηηα κεηαθέξεηαη  ζην mindomo  κε 

ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

Ο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζα 

εξγαζηνχλ θαηά νκάδεο είλαη ν παξαθάησ: 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-64e647b93c82483f9e646d9f3cb43932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-64e647b93c82483f9e646d9f3cb43932


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

Δ. 6
ε 

 θαη 7
ε
  δηδαθηηθή ώξα  

Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά θαη ζπκπιεξψλνπλ ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο 

Φύιιν εξγαζίαο 3 

Όλνκα νκάδαο:………………………………………………… 

 

1. πκπιεξψζηε ηηο 

ιέμεηο πνπ πξέπεη γηα λα βγεη 

ζηε ζηήιε κε ηα θφθθηλα 

ηεηξάγσλα ην φλνκα ηνπ 

κεγάινπ Μαθεδφλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Δθεί γελλήζεθε ν Μ. Αιέμαλδξνο. 

2) Άξεζε πνιχ ζηνλ Αιέμαλδξν λα ηε δηαβάδεη. 

3) Ήζειε λα ηνπο θαηαθηήζεη ν Φίιηππνο. 

4) Δίρε κεγάιε ... ε εθζηξαηεία ηνπ Αιέμαλδξνπ. 

5) Ήζειε ν ζηξαηφο ηνπ λα θηάζεη σο ηα βάζε ηεο... 

6) Η πξψηε λίθε ηνπ Αιέμαλδξνπ ζηελ Αζία έγηλε εθεί. 

7) Απηνθξάηνξαο ησλ Πεξζψλ. 

8) Απφ απηή πέζαλε ν Αιέμαλδξνο. 

9) Δθεί έιπζε ηνλ πεξίθεκν δεζκφ ν Αιέμαλδξνο. 

10) Ολνκάζηεθε ν Αιέμαλδξνο απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. 

  

1            

   2         

3            

   4         

 5           

 6           

    7        

  8          

   9         

10            



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

2. Έλσζε φ,ηη ηαηξηάδεη: 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

3. Βάιε  κπξνζηά απφ θάζε ζσζηή πξφηαζε θαη Λ κπξνζηά απφ θάζε ιάζνο. 

□ ___ Ο Φίιηππνο φπιηζε ην ζηξαηφ ηνπ κε ηε άξηζα. 

□ ___ Η πάξηε πήξε κέξνο ζην ζπλέδξην πνπ ζπγθάιεζε ν Φίιηππνο ζηελ 

Κφξηλζν. 

□ ___ Ο Αιέμαλδξνο ίδξπζε πνιιέο πφιεηο κε ην φλνκα Αιεμάλδξεηα. 

□ ___ Η εθζηξαηεία ηνπ Αιέμαλδξνπ έθηαζε σο ηνλ Ιλδφ πνηακφ. 

□ ___ Η ζάξηζα ήηαλ κηα ηεξάζηηα αζπίδα. 

□ ___ Η πξσηεχνπζα ηνπ Πεξζηθνχ θξάηνπο ήηαλ ε Βαβπιψλα. 

□ ___ Οη ζηξαηηψηεο ηνπ Αιεμάλδξνπ δελ ήζειαλ λα γπξίζνπλ πίζσ. 

□ ___ Σελ εθζηξαηεία αθνινπζνχζαλ κειεηεηέο θαη θαιιηηέρλεο. 

 

4. Πσο ηειείσζε ε εθζηξαηεία ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη ηη μέξεηο γηα ην ζάλαηφ 

ηνπ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

5. Γηα πνην ιφγν ν Αιέμαλδξνο νλνκάζηεθε Μέγαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

Σ.8
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ γηα ην Μ. Αιέμαλδξν κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ Tux Paint. 

Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε δχν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ:  

 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

 

Ζ. 9η διδακτική ώρα 

Απηή ηε δηδαθηηθή ψξα πνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία ε δαζθάια πξνηξέπεη λα κπνπλ 

νη καζεηέο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

 

http://blackjack.pblogs.gr/2008/07/kalas-oi-yperhfanoi-ellhnes-apogonoi-toy-

m-alexandroy.html  

 

θαη αθνχ δηαβάζνπλ ην κηθξφ θείκελν λα απαληήζνπλ ζην παξαθάησ θχιιν 

εξγαζίαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blackjack.pblogs.gr/2008/07/kalas-oi-yperhfanoi-ellhnes-apogonoi-toy-m-alexandroy.html
http://blackjack.pblogs.gr/2008/07/kalas-oi-yperhfanoi-ellhnes-apogonoi-toy-m-alexandroy.html


Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

Φύιιν Δξγαζίαο 4 

Όλνκα νκάδαο: …………………………………………    

      

 

    

 

1. Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

Πψο νλνκάδεηαη ν ιαφο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην θείκελν; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Πνχ βξίζθεηαη θαη πφζνο είλαη ν πιεζπζκφο ηνπ; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



Εκπαιδευτικό Σενάριο                                                                                                 Ζει ο Βαςιλιάσ Αλζξανδροσ; 

Ελπίδα Γεωργαντή 

3.Ση πηζηεχεη απηφο ν ιαφο; χκθσλα κε φζα δηδάρηεθεο, βξίζθεηο ινγηθφ λα 

πηζηεχνπλ θάηη ηέηνην; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
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 Δπέθηαζε – Αμηνιόγεζε 

Aμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνδίδνπκε θάπνηα αμία ζε θάηη, 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη. 

Η παξέκβαζε-δηδαζθαιία θξίλεηαη αλακθηζβήηεηα επηηπρεκέλε. Οη καζεηέο 

δέρηεθαλ κε πνιχ ελζνπζηαζκφ ηε λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο. πκκεηείραλ αθφκα 

θαη καζεηέο πνπ ζε άιια καζήκαηα δελ είραλ δσεξή ζπκκεηνρή. Πεξίκελαλ κε 

πνιιή ιαρηάξα ην επφκελν κάζεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί καζεηέο 

ρεηξίδνληαλ άξηζηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θάπνηνη απφ απηνχο πνιιά 

απφ ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

 

1.πλεξγαζία ζηελ νκάδα 

 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιχ Καιά Δμαηξεηηθά 

Ζ   νκάδα 

ζπλεξγάζηεθε κε 

αξθεηά πξνβιήκαηα 

θαη ρξεηάζηεθε 

βνήζεηα γηα λα ηα 

ιύζεη. Γε ζπλέβαιαλ 

όινη ζπλερώο ζηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηεο νκάδαο, 

Ζ νκάδα 

ζπλεξγάζηεθε κε ιίγα 

πξνβιήκαηα θαη 

ρξεηάζηεθε βνήζεηα 

γηα λα ηα 

ιύζεη. Τπήξμε 

θάπνηνο/α πνπ δελ 

ζπλέβαιε ζπλερώο ζηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηεο νκάδαο  

 

Ζ νκάδα 

ζπλεξγάζηεθε θαη 

έιπζε κόλε ηεο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ. Όηαλ 

θάπνηνο/α δελ έδεηρλε 

ελδηαθέξνλ  

γηα ζπκκεηνρή, νη 

ππόινηπνη θαηάθεξλαλ 

λα ηνλ ελζσκαηώζνπλ 

ζηελ νκάδα. 

 

Ζ νκάδα 

ζπλεξγάζηεθε ρσξίο 

λα δεκηνπξγεζνύλ 

πξνβιήκαηα. 

πλέβαιαλ όινη ζηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηεο νκάδαο.  
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2.Υξήζε Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη δηαδηθηύνπ 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιχ Καιά Δμαηξεηηθά 

  

Γε γλσξίδσ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ. Γε 

γλσξίδσ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ρξήζεο 

θπιινκεηξεηώλ.  

 

Δίρα δπζθνιίεο λα 

αθνινπζήζσ ηηο 

νδεγίεο ζηελ 

αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ. 

Εεηνύζα ζπλερώο 

βνήζεηα θαηά ηε 

ρξήζε 

θπιινκεηξεηώλ.  

 

Αθνινύζεζα ηηο 

νδεγίεο ζηελ 

αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ. 

Υξεηάζηεθα νξηζκέλεο 

θνξέο βνήζεηα θαηά ηε 

ρξήζε 

θπιινκεηξεηώλ.  

 

Αθνινύζεζα ηηο 

νδεγίεο ζηελ 

αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ. 

Δθηέιεζα όια ηα 

βήκαηα κε επηηπρία.  

 

 

 

 

 

3.Υξήζε ινγηζκηθώλ 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιχ Καιά Δμαηξεηηθά 

Γε γλσξίδσ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

δηαρείξηζεο 

ινγηζκηθώλ.  

 

Δίρα δπζθνιίεο λα 

αθνινπζήζσ ηηο 

νδεγίεο δεκηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ινγηζκηθώλ.  

 

Αθνινύζεζα ηηο 

νδεγίεο ζηε 

δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ησλ 

ινγηζκηθώλ. 

Υξεηάζηεθα νξηζκέλεο 

θνξέο βνήζεηα θαηά ηε 

ρξήζε ηνπο.  

 

Αθνινύζεζα ηηο 

νδεγίεο ζηελ 

αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ. 

Δθηέιεζα όια ηα 

βήκαηα κε επηηπρία.  
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4.Βαζκόο αληαπόθξηζεο ηεο νκάδαο ζηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηόηήησλ. 

  

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιχ Καιά Δμαηξεηηθά 

Γελ απαληήζεθε θακηά 

εξώηεζε. Ζ νκάδα δελ 

θαηαλόεζε ην 

πεξηερόκελν ηνπ 

καζήκαηνο. Τπήξραλ 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ 

επίιπζε ησλ 

αζθήζεσλ.  

 

  Απαληήζεθαλ 

ειάρηζηεο εξσηήζεηο. 

Καηαλνήζεθαλ 

ειάρηζηα πξάγκαηα ζε 

ζρέζε κε ην γλσζηηθό 

πεξηερόκελν. Λύζεθαλ 

κεξηθέο κόλν 

αζθήζεηο.  

 

Απαληήζεθαλ νη 

πεξηζζόηεξεο 

εξσηήζεηο. 

Καηαλνήζεθαλ αξθεηά 

από ην πεξηερόκελν 

ηνπ καζήκαηνο. 

Λύζεθαλ επηηπρώο νη 

πεξηζζόηεξεο 

αζθήζεηο.  

 

Απαληήζεθαλ όιεο νη 

εξσηήζεηο. 

Καηαθηήζεθε πιήξσο 

ην πεξηερόκελν ηνπ 

καζεκαηνο. Λύζεθαλ 

επηηπρώο όιεο νη 

αζθήζεηο  

 

 

5. Υξήζε πιεξνθνξίαο- ηόρνο 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιχ Καιά Δμαηξεηηθά 

Ζ νκάδα εζηίαζε  

κνλνκεξώο ζε έλα-

δπν  

από ηα ζέκαηα πνπ 

ηεο  

αλέζεζαλ, νη πεγέο  

ειάρηζηα  

αμηνπνηήζεθαλ θαη 

δελ  

θαηέιεμε ζε γεληθά  

ζπκπεξάζκαηα.  

Απαληήζεθαλ 

αξθεηά  

από ηα ζέκαηα πξνο  

εμέηαζε, όκσο δελ  

έγηλε πιήξεο  

αμηνπνίεζε ησλ  

πεγώλ θαη ηα  

επηρεηξήκαηα δελ  

ήηαλ πάληα θαιά  

δνκεκέλα.  

         Ζ νκάδα 

εζηίαζε  

κνλνκεξώο ζε έλα-

δπν  

από ηα ζέκαηα πνπ 

ηεο  

αλέζεζαλ, νη πεγέο  

ειάρηζηα  

αμηνπνηήζεθαλ θαη 

δελ  

θαηέιεμε ζε γεληθά  

ζπκπεξάζκαηα.  

Απαληήζεθαλ 

αξθεηά  

από ηα ζέκαηα πξνο  

εμέηαζε, όκσο δελ  

έγηλε πιήξεο  

αμηνπνίεζε ησλ  

πεγώλ θαη ηα  

επηρεηξήκαηα δελ  

ήηαλ πάληα θαιά  

δνκεκέλα.  

Ζ νκάδα 

επηζθέθηεθε ηηο  

πεξηζζόηεξεο  

πξνηεηλόκελεο πεγέο 

γηα ηε  

ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηώλ  

ηεο, ζπγθέληξσζε 

θαη  

θαηέγξαςε 

ηθαλνπνηεηηθό  

πιήζνο ζηνηρείσλ  

ζύκθσλα κε ην έξγν 

πνπ  

αλέιαβε, εμήγαγε  

ζπκπεξάζκαηα.  

 

Ζ νκάδα κειέηεζε κε 

πξνζνρή ηηο  

πιεξνθνξίεο από ηηο πεγέο, 

εθηέιεζε  

ηηο πξνηεηλόκελεο  

δξαζηεξηόηεηεο/πεηξάκαηα, 

θαηέγξαςε  

ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη 

έβγαιε δηθά  

ηεο ζπκπεξάζκαηα, 

ζύκθσλα κε ην  

έξγν θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ 

ηεο. 
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3.Υξήζε ινγηζκηθώλ 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιχ Καιά Δμαηξεηηθά 

Γε γλσξίδσ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

δηαρείξηζεο 

ινγηζκηθώλ.  

 

Δίρα δπζθνιίεο λα 

αθνινπζήζσ ηηο 

νδεγίεο δεκηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ινγηζκηθώλ.  

 

Αθνινύζεζα ηηο 

νδεγίεο ζηε 

δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ησλ 

ινγηζκηθώλ. 

Υξεηάζηεθα νξηζκέλεο 

θνξέο βνήζεηα θαηά ηε 

ρξήζε ηνπο.  

 

Αθνινύζεζα ηηο 

νδεγίεο ζηελ 

αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ. 

Δθηέιεζα όια ηα 

βήκαηα κε επηηπρία.  

 

 

 


