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1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

1.1.  Σίηινο Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ:Πεξζηθνί πόιεκνη, «Μνιώλ ιαβέ» 

                (Ιζηνξία: Δλόηεηα 33ηη,,  κκεεφφάάλλααιιαα  1166––1199,,  σσεελλ..  5500––6611  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ  

μμααθθηηττήή))  

 

1.2. Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ απνηειεί ην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο  ηνπ δεκνηηθνύ κε πξνεθηάζεηο ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο Γιώζζαο ηεο ίδηαο ηάμεο θαη ηεο Γεσγξαθίαο ηεο 

Δ΄δεκνηηθνύ. 

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

θάζε καζήκαηνο σο εμήο: 

 

 Ιζηνξία Γ΄δεκνηηθνύ,βηβιίν καζεηή,θεθ.16-19,ζει.50-61 

 Γιώζζα Γ΄δεκνηηθνύ,ηεηξάδην εξγαζηώλ 

 Γεσγξαθία Δ΄δεκνηηθνύ,ηεηξάδην εξγαζηώλ 

 

1.4. Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη: 

Τν ζελάξην απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο.Υινπνηήζεθε από ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ1 ηάμεο ηνπ 1
νπ

 Γ.Σ. Βξνληάδνπ. 

 

 

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

Τν ζελάξην κάζεζεο απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ.Σπλδέεηαη κε ζεκειηώδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο, όπσο ρώξνο-ρξόλνο θαη 

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

Ιζηνξίαο (Γ.Δ.Π.Σ. Ιζηνξίαο,2003:195).Κεληξηθόο άμνλαο ηνπ παξόληνο,είλαη νη 

ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο θαη νη ζηόρνη ηνπ είλαη 

ζπκβαηνί κε απηνύο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ. 
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1.6.Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Η δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ γίλεηαη νκαδνζπλεξγαηηθά.Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηξηώλ  αηόκσλ (ζπλνιηθά 12 καζεηέο).Ο ξόινο ηνπ 

δαζθάινπ είλαη νξγαλσηηθόο.Σπλίζηαηαη αθόκα, ζηε ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ 

κειώλ ησλ νκάδσλ θαη ζηελ ηξνθνδόηεζή ηνπο κε ην αλάινγν πιηθό, κε ηξόπν 

πνπ λα θεληξίδεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ.Τν πιηθό δε, είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο καζεζηαθέο,γλσζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο γλώζεηο ηνπο. 

1.7. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

ΟΟηη  κκααζζεεηηέέοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρννππλλ  γγλλσσξξίίζζεεηη  ηηαα  ββααζζηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  γγηηαα  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα,,  ηηεελλ  

εεππέέθθηηααζζεε  θθααηη  ηηνν  ρρααξξααθθηηήήξξαα  ηηννππ  θθξξάάηηννπποο  ηησσλλ  ΠΠεεξξζζώώλλ  σσοο  ηηνν  ηηέέιιννοο  ηηννππ  66
ννππ

  ααηηώώλλαα  

ππ..ΧΧ..,,  ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππννππ  εεππέέββααιιααλλ  ηηεελλ  εεππααλλάάζζηηααζζεε  ηησσλλ  εειιιιεελληηθθώώλλ  ππόόιιεεσσλλ  ηηεεοο  

ΜΜηηθθξξάάοο  ΑΑζζίίααοο  θθααηη  ηηνν  ααηηκκααηηεεξξόό  ηηέέιιννοο  ηηεεοο  ((449944  ππ..ΧΧ..)),,  ζζηηννηηρρεείίαα  ππννππ  έέρρννππλλ  ήήδδεε  

δδηηααππξξααγγκκααηηεεππηηεείί  ζζεε  ππξξννεεγγννύύκκεελλνν  κκάάζζεεκκαα..  

ΕΕίίλλααηη,,  εεππίίζζεεοο,,  ζζεεκκααλληηηηθθόό  λλαα  έέρρεεηη  γγίίλλεεηη  δδηηάάθθξξηηζζεε  ηησσλλ  εελλλλννηηώώλλ  ααηηηηίίαα  ––  ααθθννξξκκήή  γγηηαα  

ηηεελλ  εεξξκκεελλεείίαα  ννππννηηννππδδήήππννηηεε  ηηζζηηννξξηηθθννύύ  γγεεγγννλλόόηηννοο,,  θθααζζώώοο  θθααηη  λλαα  έέρρεεηη  εελληηννππηηζζηηεείί  ηηνν  

ηηζζηηννξξηηθθόό  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ  ηηεεοο  εεππννρρήήοο  ((ππόόιιεεηηοο--θθξξάάηηεε,,  ααλληηααγγσσλληηζζκκόόοο  ΑΑζζήήλλααοο  ––  ΣΣππάάξξηηεεοο,,  

ζζεεκκααζζίίαα  εεκκππννξξίίννππ  γγηηαα  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  θθααηη  ηηεελλ  ππξξόόννδδνν))..  

ΤΤέέιιννοο,,  κκηηαα  ζζρρεεηηηηθθήή  εεμμννηηθθεείίσσζζεε  ηησσλλ  κκααζζεεηηώώλλ  κκεε  ηηννλλ  εειιεεθθηηξξννλληηθθόό  ππππννιιννγγηηζζηηήή,,  

ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  ζζεε  ββααζζηηθθέέοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίεεοο  ((άάλλννηηγγκκαα,,  θθιιεείίζζηηκκνν,,  ιιννγγηηζζκκηηθθάά  γγεελληηθθήήοο  

ρρξξήήζζεεοο,,  ππιιννήήγγεεζζεε))  δδηηεεππθθννιιύύλλεεηη  ηηνν  ξξππζζκκόό  ηηννππ  κκααζζήήκκααηηννοο,,  εεμμννηηθθννλλννκκεείί  ρρξξόόλλνν  θθηη  

εεππηηηηξξέέππεεηη  ηηνν  ζζππγγρρξξννλληηζζκκόό  όόιισσλλ  ηησσλλ  ννκκάάδδσσλλ..  

 

Η Γαζθάια, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηηο ππάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηώλ γύξσ 

από ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο, πξνβάιιεη  ζην youtube ην παξαθάησ video: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=usEe7myMrTs 

http://www.youtube.com/watch?v=usEe7myMrTs


 

 

Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή  

Τν κάζεκα δηεμάγεηαη ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα ζηέγαζεο ηεο Γ΄ηάμεο, επεηδή 

ππάξρεη ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, βηληενπξνβνιέαο, ν πίλαθαο ηεο ηάμεο , 

ηζηνξηθνί  ράξηεο, εηθόλεο κε ηε κνξθή ηνπ Θεκηζηνθιή, ηνπ Μηιηηάδε θαη ηνπ 

Λεσλίδα. 

1.8. Λνγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 Κεηκελνγξάθνο(word) 

 Bίληεν youtube 

 Λνγηζκηθό Μindomo 

 Χεθηαθή εγθπθινπαίδεηα (Wikipedia) 

 Μεραλή Αλαδήηεζεο (Google) 

 Έληππεο πεγέο (βηβιία δαζθάινπ θαη καζεηή) 

 Φύιια εξγαζίαο 

 Λνγηζκηθό cmap 

 e-book- Χεθηαθό ιεύθσκα 
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1.9. Υξνληθή Γηάξθεηα 

Η εθηηκόκελε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ, ππνινγίδεηαη ζε  7 

δηδαθηηθέο ώξεο. 

1.10.Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε :    

  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλλ  ηηεεθθκκήήξξηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμααγγσσγγήή  γγλλώώζζεεοο  ηηννππ  ππααξξεειιζζόόλληηννοο,,  

ααλλααππηηύύζζζζννλληηααοο  δδεεμμηηόόηηεεηηεεοο  εεμμννηηθθεείίσσζζεεοο  κκεε  ηηεελλ  ηηααππηηόόηηεεηηαα  θθααηη  ηηαα  εείίδδεε  ηησσλλ  

ππεεγγώώλλ,,  θθααζζώώοο  θθααηη  δδεεμμηηόόηηεεηηεεοο  εεππεεμμεεξξγγααζζίίααοο  ηηζζηηννξξηηθθώώλλ  ππεεγγώώλλ  θθααηη  

ππιιεεξξννθθννξξηηώώλλ  

  λλαα  εεμμννηηθθεεηησσζζννύύλλ  κκεε  ηηνν  εεηηδδηηθθόό  ιιεεμμηηιιόόγγηηνν  ππννππ  ααππααηηηηεείί  εε  ηηζζηηννξξηηθθήή  ζζθθέέςςεε  

  λλαα  θθααηηααλλννήήζζννππλλ  ηηννπποο  ιιόόγγννπποο  γγηηαα  ηηννπποο  ννππννίίννπποο  ννηη  ΠΠέέξξζζεεοο  εεθθζζηηξξάάηηεεππζζααλλ  

εελλααλληηίίννλλ  ηησσλλ  ΕΕιιιιήήλλσσλλ  

  λλαα  γγλλσσξξίίζζννππλλ  θθααηη  λλαα  εελληηννππίίζζννππλλ  ζζηηνν  ρράάξξηηεε  ηηεε  δδηηααδδξξννκκήή  ππννππ  ααθθννιιννύύζζεεζζααλλ  

ννηη  ΠΠέέξξζζεεοο  ζζηηεελλ  εεθθζζηηξξααηηεείίαα  ηηννπποο  θθααηηάά  ηησσλλ  εειιιιεελληηθθώώλλ  ππόόιιεεσσλλ  

  λλαα  γγλλσσξξίίζζννππλλ  ηηνν  ρρξξόόλλνν,,  ηηννλλ  ηηξξόόππνν  δδηηεεμμααγγσσγγήήοο  θθηη  έέθθββααζζεεοο  ηηεεοο  κκάάρρεεοο  ηηννππ  

ΜΜααξξααζζώώλλαα,,  ηησσλλ  ΘΘεεξξκκννππππιιώώλλ  θθααηη  ηησσλλ  ΠΠιιααηηααηηώώλλ  θθααηη  ηηεεοο  λλααππκκααρρίίααοο  ηηεεοο  

ΣΣααιιαακκίίλλααοο  θθααηη  ηηεεοο  ΜΜππθθάάιιεεοο  

  λλαα  εεθθηηηηκκήήζζννππλλ  ηηνν  ζζππννππδδααίίνν  ξξόόιινν  ππννππ  δδηηααδδξξαακκααηηίίδδννππλλ  ννηη  εεγγεεηηηηθθέέοο  

θθππζζηηννγγλλσσκκίίεεοο  ((ζζρρέέδδηηνν  ««ιιααββίίδδαα»»  ηηννππ  ΜΜηηιιηηηηάάδδεε,,  ««μμύύιιηηλλαα  ηηεείίρρεε»»  ηηννππ  

ΘΘεεκκηηζζηηννθθιιήή))  

  λλαα  εεθθηηηηκκήήζζννππλλ  ηηνν  κκέέγγεεζζννοο  ηηεεοο  ζζππζζίίααοο  ηηννππ  ΛΛεεσσλλίίδδαα  θθααηη  ηησσλλ  ζζππλληηξξόόθθσσλλ  ηηννππ  

  λλαα  ζζππλλεεηηδδεεηηννππννηηήήζζννππλλ  ηηεε  ζζεεκκααζζίίαα  ηηννππ  ππααηηξξηησσηηηηζζκκννύύ  σσοο  ππααξξάάγγννλληηαα  λλίίθθεεοο  

θθααηη  λλαα  εεζζηηηηάάζζννππλλ  ζζηηεε  ζζεεκκααζζίίαα  ηηεεοο  εελλόόηηεεηηααοο  ηησσλλ  εειιιιεελληηθθώώλλ  θθύύιισσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  

ααλληηηηκκεεηηώώππηηζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννύύ  εερρζζξξννύύ  

  λλαα  ααππννθθηηήήζζννππλλ  ζζηηααδδηηααθθάά  ηηζζηηννξξηηθθήή  ζζππλλεείίδδεεζζεε  θθααηη  ηηζζηηννξξηηθθήή  ηηααππηηόόηηεεηηαα  

  λλαα  εεθθηηηηκκήήζζννππλλ  ηηνν  ααγγααζζόό  ηηαα  εεηηξξήήλλεεοο,,  ππννππ  έέρρεεηη  σσοο  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ηηεελλ  ππξξόόννδδνν  



  

Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

 

1. Να αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Υ σο πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. 

2. Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Η/Υ  σο εξγαιείν γηα άληιεζε θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ.  

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

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

εκπεδώζνπλ ηε λέα γλώζε θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο. 

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

 

 

 Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

1. Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ απόςεηο πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλά ζπκπεξάζκαηα. 

2. Να ηνλώζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε κέζα από 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο ζηελ νηθνδόκεζε λέσλ ελλνηώλ 

(κεηαγλσζηηθνί ζηόρνη). 

4. Να αλαπηύμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγνύκελνη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. 

5. Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο δηαιόγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο. 

6. Να θαιιηεξγεζεί ε ηθαλόηεηα ιήςεο απόθαζεο. 

7. Να αλαπηύμνπλ ην ζεβαζκό ζηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο. 

 

 

2. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

                                            Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Η πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ζρεδίνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηε 

κεζνδνινγία ηεο θαζνδεγνύκελεο δηεξεύλεζεο – αλαθάιπςεο θαη ηεο 

επηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο. Λακβάλνληαη ππόςε νη πξνϋπάξρνπζεο 

γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ πεξζηθή απεηιή θαη θαηαβάιιεηαη 
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πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κε άιιεο δηεπξπκέλεο 

γλώζεηο.(Γαγδηιέιεο 2010). 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά εξεπλώληαο ζην Γηαδίθηπν (Google 

Earth),αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ησλ Πεξζώλ θαη ηελ αλαζηξνθή ηεο. 

Καηαλνώληαο ηελ πνξεία απηή, είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηώζνπλ ηηο επεθηαηηθέο 

ηάζεηο ηνπο θαζώο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηθαλόηεηεο ησλ Διιήλσλ ζηξαηεγώλ, ηελ 

πξάμε απηνζπζίαο ηνπ Λεσλίδα θαη ησλ 300 ηνπ. 

 

2.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

  

Ψο κέζνδνο δηδαζθαιίαο εθαξκόδεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κε ην ζθεπηηθό όηη 

εληζρύεηαη ε ζπλεξγαηηθόηεηα, ν αλαζηνραζκόο, ε ζπκκεηνρηθόηεηα θαη ν 

πινπξαιηζκόο ζηηο ιύζεηο ησλ πξνβιεκάησλ από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

(Μαηζαγγνύξαο 2000) 

 

 

2.2. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ  

Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηε ρξήζε ελόο δηαθπιιηζηή, είλαη έλα 

θαηαπιεθηηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηώλ όπνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ ζα αλαθαιύςνπλ ηνλ πινύην ηεο γλώζεο πνπ θξύβεη. Δπίζεο, είλαη 

θαηάιιειε επθαηξία ν δάζθαινο λα πεξάζεη θαη κεξηθά κελύκαηα ζηνπο καζεηέο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη όηη  όιεο νη  πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα αμηνινγνύληαη θαη λα κελ πηνζεηνύληαη άθξηηα. 

Η ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Google Earth & Google Maps δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν έιαβαλ ρώξα ηα 

γεγνλόηα θαη λα εδξαησζεί ε λέα γλώζε. Παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ην άλνηγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

θαη ζε άιινπο γλσζηηθνύο ρώξνπο. 

Τα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο mindomo θαη ην cmap απνηεινύλ 

έλα εξγαιείν δηάδξαζεο θαη εύθνιεο πινήγεζεο ζε πεγέο εηθόλεο θαη βίληεν. 

Δπηπιένλ, ν καζεηήο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζπζηεκαηνπνηεί θαη λα θαηαηάζζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

ΤΤνν  ιιννγγηηζζκκηηθθόό  HHoott  PPoottaattooeess,,  ηηνν  ννππννίίνν  ααππννηηεειιεείί  ααμμηηόόιιννγγνν  εεξξγγααιιεείίνν  ααλλααηηξξννθθννδδόόηηεεζζεεοο  

((ffeeeeddbbaacckk))  θθηη  εεππλλννεείί  ηηεελλ  ννκκααδδννζζππλλεεξξγγααηηηηθθήή  δδξξααζζηηεεξξηηόόηηεεηηαα,,  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγηηθθήή,,  



ααλλααθθααιιππππηηηηθθήή  κκάάζζεεζζεε,,  ββννεεζζώώλληηααοο  ππααξξάάιιιιεειιαα  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  λλαα  ζζππλλζζέέζζννππλλ  θθααηη  λλαα  

ααμμηηννιιννγγήήζζννππλλ  κκόόλλννηη  ηηννπποο  ηηεε  λλεεννααππννθθηηεεζζεείίζζαα  γγλλώώζζεε..  

  

3. Πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Α.1
ε 

δηδαθηηθή ώξα  

Σηελ αξρή ε δαζθάια ζπδεηάεη κε ηνπο καζεηέο ηεο γηα ηνπο ιόγνπο, γηα ηνπο 

νπνίνπο νη Πέξζεο εθζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ. Απηό γίλεηαη γηα λα 

ζπλδέζεη ηα πξνεγνύκελα καζήκαηα πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο κε ηα επόκελα. 

Ύζηεξα δεηάεη  από ηα παηδηά σο αθόξκεζε λα δνπλ ην παξαθάησ βίληεν youtube 

ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηεο ηάμεο: 

http://www.youtube.com/watch?v=oZTS8HsjApY 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oZTS8HsjApY
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Σηε ζπλέρεηα, αθνύ νη καζεηέο είλαη ήδε ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ, ε 

δαζθάια ηνπο δίλεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο. Με απηό ηνλ 

ηξόπν δηαπηζηώλεη ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε πνπ θέξνπλ νη καζεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύιιν εξγαζίαο 1 

Όλνκα νκάδαο:……………………………….. 

                                        

 

  

 

1. Σημειώμω Σ για ζωζηό και Λ για λάθξπ. 

 

 Οι Πέοζεπ εκζηοάηερζαμ ζηημ Γλλάδα για μα απξκηήζξρμ 

πεοιζζόηεοα εδάθη.  

 

 Από ηημ Πεοζία ξ ζηόλξπ αγκροξβόληζε καηερθείαμ ζηημ Αθήμα.  

 

 Βαζιλιάπ ηωμ Πεοζώμ ήηαμ ξ Μαοδόμιξπ.  

 

 Η μάςη ηξρ Μαοαθώμα έγιμε ηξ 490 π.Χ.  

 

 Οι Αθημαίξι μίκηζαμ ηξρπ Πέοζεπ.  

 

 

 

 

 

 

2.Σρμπληοώμω ηα κεμά με ηιπ λένειπ πξρ λείπξρμ. 

 

 Ο βαζιλιάπ ηωμ Πεοζώμ, ξ ……………………………………. ξογάμωζε μέα εκζηοαηεία καηά 

ηηπ Γλλάδαπ. 
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 Δέκα ςιλιάδεπ ……………………………………. και ςίλιξι …………………………………. πξλέμηζαμ 

με ηημ ελλημική παοάηανη. 

 

 ηη μάςη ηξρ ……………………………………….., πξρ έγιμε ηξ 490 π.Χ., αοςηγόπ ηωμ 

Γλλήμωμ ήηαμ ξ …………………………………………… 

 

 

 

2. Η ακοξζηιςίδα ηξρ Δαοείξρ. 

 

1. Ο ένας από ηοσς δύο 

ζηραηηγούς ηοσ Δαρείοσ. 

2. Ο δεύηερος ζηραηηγός ηοσ 

Δαρείοσ. 

3. Ο Άθφς είναι περιοτή ηοσ Αγίοσ 

… 

4. Οι Πέρζες ηην καηέζηρευαν. 

5. Ως αθορμή ηης εκζηραηείας 

πρόβαλε ηη βοήθεια ηφν Ελλήνφν 

ζηις ελληνικές πόλεις καηά ηην ……. επανάζηαζη. 

6. Αρτηγός ηφν Ελλήνφν (με άρθρο). 

7. Πριν αποθαζίζοσν πώς να αμσνθούν   

οι Έλληνες έκαναν…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Δ          

 2 Α          

3  Ρ          

 4 Γ          

 5 Ι          

 6 Ο          

 7                                                                                                  



Οη καζεηέο αθνύ νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά νκάδεο αλαθνηλώλνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. 

Β. 2
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 

Τε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζηελ παξαθάησ 

δηεύζπλζε ηνπ δηαδηθηύνπ  θαη παξαθνινπζνύλ ην βίληεν πνπ έρεη απόιπηε ζρέζε 

κε ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο.  

http://www.youtube.com/watch?v=2ewtIFSnNYo 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2ewtIFSnNYo


[13] 
 

Σηε ζπλέρεηα ε δαζθάια δεηάεη από ην καζεηέο λα ιύζνπλ ην παξαθάησ 

ζηαπξόιεμν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην ινγηζκηθό HotPoatoes. 

 

 

 



 

 

Γ. 3
ε
 θαη 4

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 

 Τελ 3ε θαη 4
ε
  δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ παξαθάησ 

δηεύζπλζε:/http://www.youtube.com/watch?v=zPyMD1jhTds&feature=results_m

ain&playnext=1&list=PL9F8A82344B6918E5 

http://www.youtube.com/watch?v=zPyMD1jhTds&feature=results_main&playnext=1&list=PL9F8A82344B6918E5
http://www.youtube.com/watch?v=zPyMD1jhTds&feature=results_main&playnext=1&list=PL9F8A82344B6918E5
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Έπεηηα, ε δαζθάια δεηά από όινπο ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ θαη λα βξνπλ 

επίζεηα ή θξάζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ραξαθηεξίζνπλ ην Θεκηζηνθιή, ηνλ 

Ξέξμε, ηνλ Αξηζηείδε θαη ηνπο ιόγνπο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θεκηζηνθιή, 

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

ραξαθηεξηζκό ηνπο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύζαλ λα επηζθεθηνύλ 

ηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:  

http://gym-platan.chan.sch.gr/pw/persianwars/sal2/text_salamina.htm 

 

http://gym-platan.chan.sch.gr/pw/persianwars/sal2/text_salamina.htm


 

 

Μεηά γξάθνπλ ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ηνπο ζε έλα ραξηί Α4, ην νπνίν έρεη δώζεη ε 

δαζθάια,  θαη αθνύ αθνπζηνύλ  όιεο νη γλώκεο, ζεθώλνληαη νη καζεηέο ζηνλ 

πίλαθα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο θηηάρλνπλ έλα ελλνηνινγηθό ράξηε, 

θνιιώληαο ηα ραξηηά ζηνλ πίλαθα. Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο νη θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε θαη ζηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο δείρλεη 

ζηνπο καζεηέο πσο ζα γίλεη απηόο ν ελλνηνινγηθόο ράξηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ cmap 

tools 

Σηε ζπλέρεηα ε δαζθάια βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα 

ηνπο από ηνλ πίλαθα ζην ινγηζκηθό. 
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Αξγόηεξα, ε δαζθάια  θαιεί ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνύλ θαηά νκάδεο, δίλνληαο ην 

παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύιιν εξγαζίαο 2 

Όλνκα νκάδαο:………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σρμπληοώμω ηα κεμά με ηιπ λένειπ ηηπ παοέμθεζηπ. 

(Γλλήμωμ, ζηόλξπ, Πεοζώμ, Ξέονηπ, αμηίζηαζη, αλαμίμα, Λεωμίδα, Θεομξπρλώμ, 

γεμμαιόηηηα, θάοοξπ) 

 

Μεηά ηη μάςη ηξρ Μαοαθώμα και ηη μίκη ηωμ ……………………………………… ακξλξύθηζε 

και μέα εκζηοαηεία ηωμ …………………………………… ζηημ Γλλάδα. Ο βαζιλιάπ 

…………………………….. ζρμάμηηζε ηημ εμωμέμη ………………………………….. ηξρ ελλημικξύ 

ζηοαηξύ με αοςηγό ηξ ……………………………………….. Η νακξρζηή μάςη ηωμ 

……………………………………. έςει μείμει ζηημ ιζηξοία για ηη ………………………………………….. και 

ηξ ………………………………….. ηξρ Λεωμίδα και ηωμ παοηιαηώμ και Θεζπιέωμ πξρ 

πξλέμηζαμ μέςοι ηέλξρπ ηξμ εςθοό. Ο ελλημικόπ …………………………………….. μεηά ηημ 

ήηηα ηωμ Γλλήμωμ έπλερζε ποξπ ηη ………………………………………………….. 
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 Κρκλώμω ηη ζωζηή απάμηηζη. 

 

1. Ο Ξζρξησ μετά τη νίκη ςτισ Θερμοπφλεσ πήγε: 
α. ςτην Αθήνα β. ςτην Περςία γ. ςτη Σπάρτη 

 

2. Τα ελληνικά πλοία ήταν από τα περςικά πιο…: 
α. δυςκίνητα β. βαριά γ. ευκίνητα 

 

3. Ο Ξζρξησ παρακολουθοφςε τη ναυμαχία από το όροσ; 
α. Παρναςςοφ  β. Πάρνηθασ γ. Αιγάλεω 

 

4. Ο Ευρυβιάδησ ήθελε να χτίςουν τείχη: 
α. ςτη Σπάρτη β. ςτον Ιςθμό γ. ςτη Σαλαμίνα 

 

5. Τελικά οι Έλληνεσ ακολοφθηςαν το ςχζδιο του: 
α. Ξζρξη β. Θεμιςτοκλή γ. Ευρυβιάδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ξζρξησ ● ● α Είπε «Μολών Λαβζ» 

2 Θεμιςτοκλήσ ● ● β Οργάνωςε εκςτρατεία κατά τησ 

Ελλάδασ 

3 Λεωνίδασ ● ● γ Πρόδωςε την πατρίδα του 

4 Σπαρτιάτεσ ● ● δ Αντιμετώπιςε τουσ πζρςεσ ςτη 

Σαλαμίνα 



Γ. 5
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

Τελ 5ε  δηδαθηηθή ώξα ε δαζθάια κε ηνπο καζεηέο εξγάδεηαη αλαθεθαιαησηηθά  

γηα λα δηαπηζηώζεη εάλ έρνπλ θαηαλνεζεί όια, όζα δηδάρηεθαλ ηηο πξνεγνύκελεο 

δηδαθηηθέο ώξεο. 

Σην ηέινο, απηήο ηεο εξγαζίαο  εηνηκάζεη έλαλ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθό ράξηε ν 

νπνίνο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξσζεί θαηά νκάδεο. Ο ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο είλαη ηππσκέλνο ζε ραξηί Α4 θαη νη καζεηέο εξγάδνληαη πξώηα εθεί. Αθνύ 

γίλεη ε εξγαζία ζην Α4 έπεηηα κεηαθέξεηαη  ζην mindomo  κε ηε ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ καζεηώλ. 

Ο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζα 

εξγαζηνύλ θαηά νκάδεο είλαη ν παξαθάησ: 

http://www.mindomo.com/view?m=2fa8c505d5e94ff5aa19532db06071f7 

 

 

 

 

http://www.mindomo.com/view?m=2fa8c505d5e94ff5aa19532db06071f7
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Δ. 6
ε  

  δηδαθηηθή ώξα  

Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά θαη ζπκπιεξώλνπλ ην παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο: 

 

Φύιιν εξγαζίαο 3 

 

Όλνκα νκάδαο:…………………………                                  

 

 

 

1. πκπιεξώζηε ηα θελά ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 

 

α) Αξρεγόο ηνπ πεξζηθνύ θξάηνπο ήηαλ ν __________  __________, πνπ ηνλ 

ζέβνληαλ όινη. Τν πεξζηθό θξάηνο ήηαλ ρσξηζκέλν ζε κεγάιεο πεξηθέξεηεο, ηηο 

__________, ηηο νπνίεο δηνηθνύζαλ νη __________. 

β) Οη Πέξζεο ιεειάηεζαλ θαη θαηέζηξεςαλ από ηα ζεκέιηα ηε __________, 

επεηδή είρε πάξεη πάλσ ηεο κεγάιν κέξνο ηνπ αγώλα ησλ πόιεσλ ηεο Μ. Αζίαο 

ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ. 

γ) Η πξώηε εθζηξαηεία ησλ Πεξζώλ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο έγηλε κε αξρεγό ην 

__________ ην 492 π. Φ. Τελ επνρή εθείλε βαζηιηάο ησλ Πεξζώλ ήηαλ ν 

__________, ν νπνίνο ζπλέρηζε ηνλ πόιεκν γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο __________ 

θαη ηνπο __________, επεηδή έζηεηιαλ βνήζεηα ζηνπο Έιιελεο ηεο Μ. Αζίαο. 

δ) Με ηηο λίθεο ησλ Διιήλσλ ζηε κάρε ησλ __________ θαη ηε λαπκαρία ζηε 

__________ πέξαζε νπζηαζηηθά ν πεξζηθόο θίλδπλνο. 



 

2. Αληηζηνηρίζηε ζσζηά: 

 

Μηιηηάδεο Μάρε ησλ Πιαηαηώλ 

Παπζαλίαο Ναπκαρία ηεο Σαιακίλαο 

Θεκηζηνθιήο Μάρε ησλ Θεξκνππιώλ 

Λεσλίδαο Μάρε ηνπ Μαξαζώλα 

  

3. Βάιηε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο  αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή Λ αλ ε 

πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε: 

 

α) Ο ζηόινο ηνπ Μαξδόληνπ έπαζε κεγάιε θαηαζηξνθή ζε ζαιαζζνηαξαρή πνπ 

μέζπαζε θνληά ζηα παξάιηα ηνπ Άζσ. ____ 

β) Ο βαζηιηάο Ξέξμεο παξαθνινύζεζε ηε λαπκαρία ηεο Σαιακίλαο από ηελ πιαγηά 

ελόο βνπλνύ. ___ 

γ) Σηε λαπκαρία ηεο Σαιακίλαο λίθεζαλ νη Πέξζεο.___ 

δ) Ο Παπζαλίαο πξόδσζε ηνπο Έιιελεο ζηε κάρε ησλ Θεξκνππιώλ.___ 

ε) «Μνιώλ ιαβέ» (έια λα ηα πάξεηο) είπε ν Θεκηζηνθιήο ζηνλ Ξέξμε, όηαλ ηνπ 

δήηεζε λα παξαδώζνπλ ηα όπια. ___   

 

4. Απαληήζηε κε ιίγα ιόγηα: 

 

Α) Γηαηί ν Θεκηζηνθιήο δηάιεμε ην ζηελό ηεο αιακίλαο γηα λα απνθξνύζεη 

ηνλ πεξζηθό ζηόιν; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Β) Ση ζρέζε έρεη ν Μαξαζώληνο δξόκνο πνπ γίλεηαη ζηνπο Οιπκπηαθνύο 

αγώλεο κε ηνπο πεξζηθνύο πνιέκνπο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                 « Όλβιος, όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν.» 

 

 

 

 

 



Ύζηεξα, κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο νη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά, ώζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ςεθηαθό ιεύθσκα κε ηε βνήζεηα ηνπ  

 

  

ινγηζκηθνύ issuu. 

http://issuu.com/georganti/docs/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/georganti/docs/________________
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Δπέθηαζε – Αμηνιόγεζε 

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

ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη. 

Η παξέκβαζε-δηδαζθαιία θξίλεηαη αλακθηζβήηεηα επηηπρεκέλε. Οη καζεηέο 

δέρηεθαλ κε πνιύ ελζνπζηαζκό ηε λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο. Σπκκεηείραλ αθόκα 

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

πνιιή ιαρηάξα ην επόκελν κάζεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πνιινί καζεηέο 

ρεηξίδνληαλ άξηζηα ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη θάπνηνη από απηνύο πνιιά 

από ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

1.πλεξγαζία ζηελ νκάδα 

 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιύ 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.  

 

 

 

 

 

 

 



2.Υξήζε Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη δηαδηθηύνπ 

 

Μέηξηα Αξθεηά θαιά  Πνιύ 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  Πνιύ 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  Πνιύ 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  Πνιύ 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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