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Γηδάζθνπζα : Καληαξάθε νθία,  ΠΔ2,  3
ν
 Γπκλάζην Βόινπ. 

 

 

 
 

Έρνληαο πξνεγεζεί εηζαγσγηθό κάζεκα 1ώξαο ζηελ ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ Σ’ 

αγλάληεκα θαη έρνληαο ηνληζζεί ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ν θπξίαξρνο θαη 

δεζπόδσλ ξόινο ησλ γπλαηθώλ, επηρεηξείηαη κε ην παξόλ ζελάξην,  λα μεδηπισζεί 

κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε, ώζηε λα πεξηεγεζνύλ νη καζεηέο  ζε απηό, 

γλσξίδνληαο ηνλ θαιύηεξα θαη εξεπλώληαο παξάιιεια ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο 

επνρήο ηνπ ζπγγξαθέα θαη σςγκεκπιμένα ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθώλ ηεο 

θηαζίηηθεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.  Μέζα από ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα δηεγεκάησλ ηνπ 

Παπαδηακάληε θαη ζε ζπλάξηεζε κε θσηνγξαθηθό πιηθό,  ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζρεκαηίζνπλ  εηθόλα γηα ηε γπλαίθα ηνπ ηόηε (εξγαζία, πξνίθα ,γάκνο), αιιά θαη γηα 

ηα πξώηα δεηιά βήκαηα  δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

Απαηηνύκελνο ρξόλνο : 4-5 δηδαθηηθέο ώξεο ( εθηόο ηεο ηάμεο.) 

 

Θεσξεηηθό πιαίζην: Καηεπζπληήξηα αξρή γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη 

νη παξαθάησ ζεσξίεο κάζεζεο: α) ε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Jean Piaget, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη όηη ε γλώζε νηθνδνκείηαη ελεξγά 

από ηνλ ίδην ην καζεηή, θαζώο δηαθνξνπνηείηαη θαη εμειίζζεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο, κε γλώκνλα ηελ αηζζεηεξηαθή εκπεηξία θαη ηε ινγηθή ηνπ 

παηδηνύ. ην πιαίζην απηό ν εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη θαη ζπληνλίδεη ην καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ, ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ν απζόξκεηνο ηξόπνο ζθέςεο ηνπ παηδηνύ, β) ε 

αλαθαιππηηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε ηνπ Jerome Bruner, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθόο θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ηνπ θαη παξεκβαίλεη όπνπ ρξεηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη γ) ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Vigotsky, o νπνίνο 

ππνγξάκκηζε ην ξόιν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνύ γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο. Κεληξηθό 

ξόιν ζηε ζεσξία ηνπ έρεη ε γιώζζα ε νπνία ζεσξεί όηη είλαη πξντόλ θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο.  

 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 
1. Ζ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ινγνηερλίαο, κέζσ ηεο αλάγλσζεο ινγνηερληθώλ έξγσλ. 

2. Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνύ 

ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο ζπδήηεζεο γη’ απηά. 

3. Ζ άζθεζε ζην γξαπηό ιόγν κέζα από ηε ζύλζεζε ζύληνκσλ θεηκέλσλ 

αθεγεκαηηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ έθθξαζε αμηνινγηθώλ θξίζεσλ.  

4. Ζ άζθεζε ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, κέζα από ηελ νξγάλσζε παξνπζίαζεο 

ελόο ινγνηερληθνύ έξγνπ ζηελ ηάμε.  

 

 

 

Ιδέα ζελαξίνπ. 
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ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΣΟΥΟΙ 
 

1.Να εληζρπζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο, ώζηε λα γίλνπλ ειεύζεξνη αλαγλώζηεο 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ αζθώληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. 

 

2.Να κπνξέζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο λα εθηηκήζνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία ελόο 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ, ρσξίο ηελ άκεζε δηακεζνιάβεζε ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ.  

 

3.Να θαηαλνήζνπλ όηη ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο δελ πξναπαηηεί «ζσζηέο» 

απαληήζεηο, αιιά νδεγεί ζε αλαδεηήζεηο λνεκάησλ, ζε επαλαζεκαζηνδνηήζεηο 

θαη θαηεπζύλεη ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ εαπηνύ. 

 

4.Να θαηαλνήζνπλ όηη ζε θάζε θείκελν πξνβάιινληαη νη λνεκαηηθέο δνκέο ηεο 

επνρήο ηνπ. 

 

5.Να αζθεζνύλ νη καζεηέο ζε νκαδνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη ζε 

ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο ν 

εθπαηδεπηηθόο ράλεη πηα ην ξόιν ηνπ εληνινδόρνπ θαη απόιπηνπ θνξέα ηεο 

γλώζεο θαη αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ βνεζνύ, ζπλεξγάηε θαη ζπληνληζηή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο. Δθαιηήξην ησλ παξαπάλσ είλαη νη καζεηέο λα 

θαιιηεξγήζνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, λα  κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

επηθνηλσλνύλ αξκνληθά κεηαμύ ηνπο, λα  αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη λα 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα ν έλαο ζηνλ άιινλ. 

  

6.Να αλαιάβνπλ νη καζεηέο πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη λα δξνπλ 

απηόβνπια θαη κε  απηελέξγεηα, δηαρεηξηδόκελνη νη ίδηνη ην ρξόλν θαη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ώζηε λα απνθηήζνπλ ελεξγεηηθή θαη ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε κάζεζε. 

 

7.Να κάζνπλ λα αζθνύλ θαη λα δέρνληαη θξηηηθή, λα απνθηήζνπλ 

απηνεθηίκεζε θαη αίζζεκα αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζύλεο.  

 

 

 

 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη  
 

 

Οη καζεηέο  πξνζδνθάηαη λα: 

 

 

1) Να ζκιαγραθήζοσν ηνλ πεδνγξάθν θαη ην έξγν ηνπ. 

2) Να περιηγηθούν ζην έξγν ηνπ θάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο αλαγλσζηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

3) Να ενηοπίζοσν θαη λα ψηλαθίζοσν  δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη ηύπνπο 

γπλαηθώλ , πνπ πξσηαγσληζηνύλ ζηα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε 
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4) Να ζσγκρίνοσν ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο  ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο ( δνπιεηά, 

γάκνο, πξνίθα) κε ηε ζεκεξηλή. 

5) Να προβλημαηιζηούν πάλσ ζηνλ αγώλα γηα ηε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε θαη λα 

δηαινγηζηνύλ αλ ν αγώλαο ηνπο δηθαηώζεθε. 

6) Να ανηιληθθούν ηε δύζθνιε ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλσλία ηνπ 20
νπ

 

αηώλα θαη εηδηθόηεξα ζηε λεζηώηηθε. 

 

 

 Σερλνινγηθνί  ηόρνη  

 
 

Oη ζπγθεθξηκέλνη δηδαθηηθνί ζηόρνη ηεο παξέκβαζεο είλαη νη καζεηέο: 

 

• Να κάζνπλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά 

• Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηάδνζε ησλ 

ΣΠΔ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο 

• Να αζθεζνύλ ζηε ρξήζε κεραλήο αλαδήηεζεο θαη ζηελ νξζή αμηνπνίεζε 

ιέμεσλ θιεηδηώλ 

• Να αζθεζνύλ ζηελ αλαδήηεζε θαη ηελ νξζή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην 

δηαδίθηπν 

• Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε ζηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνύ 

ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ 

• Να νδεγεζνύλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ κέζα από κηα δνκεκέλε 

δηαδηθαζία 

• Να ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία ηνπ Web.02 γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

 πλνπηηθά: 

 Ζ δηδαζθαιία δεμηνηήησλ 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ  

 Ο ηερλνινγηθόο γξακκαηηζκόο 

 Ο  ςεθηαθόο  θξηηηθόο  γξακκαηηζκόο 

 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ καζεηή σο ελεξγνύληνο ππνθεηκέλνπ 

 Ζ αλαδήηεζε θαη θαηάθηεζε ηεο γλώζεο κέζα από πξνζσπηθή έξεπλα 

 Ζ δηεξεύλεζε ησλ ιεμηθώλ 

 

 

  ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 
 Ζ ρξήζε ησλ πξντόλησλ θαη εξγαιείσλ ησλ Σ.Π.Δ., ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξόηαζε, ππνζηεξίδεη ηόζν ηελ απηόλνκε πνξεία ηνπ καζεηή πξνο ηε γλώζε, όζν θαη 

ηε δηεξεπλεηηθή, βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Σαπηόρξνλα πξνάγεη ηνλ ξόιν 

ηνπ δαζθάινπ από απηόλ ηνπ απινύ θαζνδεγεηή, ζε εθείλνλ ηνπ ζπληνληζηή 

ελεξγεηώλ θαη  ηνπ δηεπθνιπληή γηα ηελ απόθηεζε γλώζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

πεδνγξάθνπ, κε ηε ρξήζε ΣΠΔ αθίζηαηαη ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο πξάμεο, 
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δηόηη:  Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα άκεζεο θαη εύθνιεο πξόζβαζεο ζε πιήζνο 

πιεξνθνξηώλ, γεγνλόο πνπ ιεηηνπξγεί παξσζεηηθά γηα ην καζεηή θαη δηεπθνιύλεη ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ.  Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα 

πνξεπζεί ζην δηθό ηνπ δξόκν πξνο ηε κάζεζε, κέζα από κηα πνηθηιία ελαιιαθηηθώλ 

επηινγώλ.  Γηεπθνιύλεη ηε ζπλάληεζε ηνπ καζεηή κε ην θείκελν.  Δληζρύεη ηε 

δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο κέζα από ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα.  Βειηηώλεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ κέζα από 

πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ  ηνλ πεηξακαηηζκό, ηε δνθηκή, ηνλ έιεγρν.  

Τπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηνπ καζεηή, θαζώο ελζσκαηώλεη πνηθίιεο  

κνξθέο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο: 

 

 

 

Α’ ΦΑΗ   ηε θάζε απηή νη καζεηέο έξρνληαη ζην εξγαζηήξην θαη ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο ησλ πέληε αλάινγα κε ηηο ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο ηνπο. ε θάζε νκάδα 

ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ καζεηήο κε επαξθείο δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ θαη θπιινκεηξεηή. Θα κπνξνύζακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο ξόινπο 

πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο κηθξήο νκάδαο, ζην ζηάδην ηεο 

δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο σο εμήο: 

 ε εθείλνλ ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ει. ππνινγηζηή . 

 ε εθείλνλ ηνπ αλαγλώζηε - ζπληνληζηή ηεο δηαδηθαζίαο.  

ε εθείλνλ ηνπ γξακκαηέα ηεο νκάδαο πνπ θξαηά ηηο ζεκεηώζεηο. 

Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ξόισλ ζε θάζε καζεηή, δελ παξεκβαίλεη ν εθπαηδεπηηθόο. Οη 

καζεηέο αλαιακβάλνπλ ην ξόιν εθείλν πνπ νη ίδηνη ζεσξνύλ όηη ηνπο αλήθεη θαη πνπ 

ε νκάδα ζπλήζσο ρσξίο αληηξξήζεηο ηνπο αλαγλσξίδεη.  

 

 

 

Β΄ΦΑΗ: 

Μειεηνύλ επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από ηνπο ζρεηηθνύο 

θόκβνπο ζην δηαδίθηπν πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί .Καινύληαη λα απαληήζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο, κέζα από ηε κειέηε ησλ 

πεγώλ. Δηνηκάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, είηε κε πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ είηε 

κε πξόγξακκα παξνπζίαζεο θεηκέλνπ ή άιιε εθαξκνγή, κε ηε δηαθξηηηθή 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Να σημειυθεί ότι τα λογισμικά πος θα σπησιμοποιήσοςν οι μαθητέρ είναι οικεία τοςρ 

και απκετά γνώπιμα, αυού έσει πποηγηθεί σπήση τοςρ από τα προγράμμαηα etwinning. 
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Φάζε Γ’ 
  Οη καζεηέο αλαθνηλώλνπλ ηα θείκελα θαη ν,ηη πιηθό  ζπλέζεζαλ ζηελ ηάμε, θαη ηα 

παξαδίδνπλ ζην θαζεγεηή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ – ΔΠΔΚΣΑΖ 

. Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί ζε δηαζεκαηηθή, ζπλζεηηθή εξγαζία θαη λα πάξεη ηε 

κνξθή project.-ζπλεξγαζία κε θαζ. Καιιηηερληθώλ-κνπζηθήο   Σν ζελάξην κπνξεί κε 

κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο, λα εθαξκνζηεί ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. 

 

 

 

Φύιια εξγαζίαο. 

 

Η δηδάζθνπζα έρεη απνζεθεύζεη θαθέινπο εξγαζίαο κε ην αληίζηνηρν πιηθό  ζηελ 

επηθάλεηα ησλ ππνινγηζηώλ,  ηνπο νπνίνπο ζα αλνίμνπλ νη καζεηέο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγα κε ηηο θαζνδεγήζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ θύιινπ. Σν πιηθό 

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

πιαηεηάζνπλ νη καζεηέο θαη μεθύγνπλ από ην ζηόρν ηνπο. Κάζε θύιιν νδεγεί ζε έλα 

ή θαη δπν παξαγόκελα  ηα νπνία ζα πξέπεη νη καζεηέο  ή λα απνζεθεύζνπλ θαη λα ηα 

δείμνπλ ζην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ ή λα ηα αλαξηήζνπλ ζην ηζηνιόγην ελ όςεη ηνπ 

επηθείκελνπ δηαγσληζκνύ.(δηαγσληζκόο ηνπ i-create.gr). Δδώ, ζα επέκβεη ε 

δηδάζθνπζα ιόγσ ησλ θσδηθώλ πνπ απαηηνύληαη.   

Οη καζεηέο είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηα ινγηζκηθά θαη έρνπλ πξόζβαζε ζε 

δηθνύο ηνπο θσδηθνύο, γηα λα κπνξέζνπλ ηα παξαγόκελα ηνπο λα απνζεθεπηνύλ. 

Σν 5
ν 
 θαη 4

ν
 θύιιν, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ελέρνπλ, έρεη 2 δξαζηεξηόηεηεο.  

Οζν αθνξά ηελ ηειεδηάζθεςε, έρεη πξνεγεζεί  ζπλελλόεζε κε ην άιιν ζρνιείν θαη ε 

επηθνηλσλία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ή κε skype  ή κε net meeting. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επίζεο επηινγή ηνπ πεξηνδηθνύ πνπ ζα αλαθεξζεί παξαθάησ έγηλε κε 

απώηεξν ζθνπό λα εληππσζεί ε εμέρνπζα, γηα ηε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε, ζεκαζία 

ηνπ από ηνπο καζεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Word 

 Power point 

 Webspiration 

 Wordle 

 Vuvox 

 Skype 

 sumopaint 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
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 netmeeting 

 mozilla 

 excel 
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ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 
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1)Αλνίμηε ην θπιινκεηξεηή mozilla  θαη  γξάςηε ζηελ αλαδήηεζε  e- Alexandria. 

Παηήζηε ην Αιέμ. Παπαδηακάληεο. Πάλσ δεμηά ηεο ζειίδαο  παηήζηε,  ε δσή ηνπ. 

Αθνύ ην δηαβάζεηε  λα θηηάμεηε έλα ρξνλνδηάγξακκα κε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

ζηαζκνύο ζηε δσή ηνπ κε ην ινγηζκηθό Webspiration. Να ην ηνπνζεηήζεηε(κε ηε 

βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ, ιόγσ θσδηθώλ) ζηελ θαηεγνξία  ….100 ρξόληα κεηά, ηνπ 

ηζηνινγίνπ ζην sch.gr, πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό γηα ηνλ πεδνγξάθν. 

 

 

 

 

 

 

2)Τπνζέζηε όηη δνπιεύεηε  σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα   

‘’Εθημερίς  ηων Κσριών ‘’  ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα.. αο έρεη αλαηεζεί  λα 

ζπληάμεηε έλα άξζξν κε ζέκα  « ο Ρόλορ τηρ γςναίκαρ στην Σκιαθίτικη κοινυνία.» 

.Κάζεζηε ζηελ αδεηαλή θαξέθια πνπ βιέπεηε ζηε θσηνγξαθία ,δίπια ζηνλ 

Παπαδηακάληε. Γλσξίδνληαο όηη ζηα έξγα ηνπ πξσηαγσληζηνύλ θπξίσο γπλαίθεο (θαη 

κε αθόξκεζε « η’Αγλάληεκα»),πνηεο εξσηήζεηο ζα ηνπ απεπζύλαηε  πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξώζεηε πιηθό γηα ην άξζξν ζαο; Να γπάτετε τιρ επυτήσειρ-σςνέντεςξηρ σε 

word και να τιρ αποστείλετε στο website τος σσολείος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο  ππάξρεη  θάθεινο, Παπαδηακάληεο, αθνύ ηνλ 

αλνίμεηε θάληε θιηθ ζηνλ ππνθάθειν  Απνζώζηξα. ην απόζπαζκα πνπ ζα βξείηε θαη 

ζα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά , λα εληνπίζεηε κεξηθά νλόκαηα, θνπηζνκπνιίζηηθα-

παξεγθώκηα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πξσηαγσλίζηξηα πεξηπαηρηηθά, θαη αθνύ ηα 

ζπγθεληξώζεηε ζ΄έλα πξόρεηξν , αλνίμηε ην  Mozilla. Παηήζηε ζηελ αλαδήηεζε  ην 

ινγηζκηθό Wordle  θαη γξάςηε ηα  κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, απνζεθεύζηε ην ζηελ 

επηθάλεηα. Ζ εθαξκνγή ζαο λα αλαξηεζεί(κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ)  ζην blog  

ηνπ sch.gr (νθία ελ Σάμεη)  ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ζην δηαγσληζκό…100 ρξόληα 

κεηά. 
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Φύιιν Δξγαζίαο 2 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

 

 

 

 
 

 

1)Αλνίμηε  ην θπιινκεηξεηή Mozilla  θαη παηήζηε ζηελ αλαδήηεζε  e-alexandria. 

Παηήζηε  ην Αι. Παπαδηακάληεο θαη κεηά πάλσ  δεμηά  ην ζύλδεζκν Δξγνγξαθία. 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα έξγα,  θαη  ζηελ εθαξκνγή  Excel  ηνπ ππνινγηζηή ζαο  

θηηάμηε έλα πίλαθα  κε όζα έξγα ηνπ έρνπλ γσναικείο ηίηλο. Να απνζεθεπηεί ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο  κε όλνκα Δξγνγξαθία. 

 

2)Αλνίμηε ην Λνγηζκηθό Mozilla θαη παηήζηε ζηελ αλαδήηεζε  www.ime.gr. 

Αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή  «Ζ ειιεληθή ηζηνξία ζην δηαδίθηπν», παηήζηε  « Ζ 

επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο» κεηά θνηλσλία,  θάληε θιηθ  ζηα ππόσυπα θαη 

δηαβάζηε ην ιήκκα  «Γπλαηθεία εξγαζία». Αθνύ ην δηαβάζεηε απαληήζηε: 

 

Α) Ση αλαθέξεηαη γηα ηελ γπλαηθεία εξγαζία 

……………………………………………………………………………… 

Β) ε πνηα επαγγέικαηα απαζρνινύληαλ νη γπλαίθεο εθείλε ηελ 

επνρή;…………………………………………………………………………….. 

Γ) Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο ε γπλαίθα άξρηζε λα δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηα ηεο ζηελ 

εξγαζία αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε; 

 

 

Να θηηάμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε κνξθή άξζξνπ θαη λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζε έλα 

word. 
 

3)Τπνζέζηε όηη δείηε ζηελ επνρή θαη ζηε ρώξα ηνπ Παπαδηακάληε θαη ζέιεηε λα 

εθδώζεηε έλα γπλαηθείν πεξηνδηθό κόδαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

παξνπζίαζε ζε Powerpoint, όπνπ νη δηαθάλεηεο ζα είλαη νη ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ 

ζαο.  

Γηα λα ηα θαηαθέξεηε ζαο ρξεηάδνληαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα ελδύκαηα, ηα ρηελίζκαηα, ηα είδε θαιισπηζκνύ, ηα θνζκήκαηα ηεο επνρήο, έηζη 

ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε αλάινγεο ζειίδεο ζην πεξηνδηθό ζαο. 

ηε δηεύζπλζε ηνπ Mozilla παηήζηε www.lykeionellinidon.gr , ηέξκα δεμηά ηεο 

ζειίδαο, θάληε θιηθ αλαδήηεζε, κεηά επξύηεξε πεξηνρή ρξήζεο ,θιηθ ζε Βόξεηεο 

πνξάδεο (θηάζνο).Αληηγξάςηε κε επηθόιιεζε ηηο ελδπκαζίεο καληήιηα, 

εζώξνπρα, δαθέηεο, θ.α. πνπ ζα βξείηε,  ζην ppt πνπ εηνηκάζαηε. 

 

 

 

 

 

../kekuser/Επιφάνεια%20εργασίας/www.lykeionellinidon.gr
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Φύιιν Δξγαζίαο 3 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

 

 

 

 
 

 

1) Από ηε γξακκή δηεύζπλζεο παηήζηε ην ζύλδεζκν www.snhell.gr. Παηήζηε 

λενειιεληθή ινγνηερλία θαη κεηά  ζηελ αλζνιόγεζε ινγνηερλίαο θάληε θιηθ ζην 

γξάκκα Π, παηήζηε Παπαδηακάληεο θαη κεηά θιηθ ζην έξγν ηνπ Δξσο-Θέξνο.  

 

Γηαβάζηε ηηο ηέζζεξηο πξώηεο παξαγξάθνπο θαη απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα: 

 

Α) Πώο παξνπζηάδεη ν Παπαδηακάληεο ηε γπλαίθα  εθείλεο ηεο επνρήο;………….. 

Β) Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη ε γξηά –Φσηεηλή θαη πώο είλαη ε θαζεκεξηλόηεηα 

ηεο;…………………………………………………………………………………… 

Γ) Πηζηεύεηε όηη έρεη αιιάμεη ε δσή ηεο γπλαίθαο από ηόηε θαη ζε πνηνπο ηνκείο;…. 

 

Να γξάςεηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο ζε word θαη απνζεθεύζηε ηα . 

 

 

2)Δίζηε ζπληάθηεο ζε γπλαηθείν πεξηνδηθό κε κεληαίν αθηέξσκα ζηηο γπλαίθεο κηαο 

πεξαζκέλεο επνρήο. Καιείζηε  γη’απηό λα ζπιιέμεηε θσηνγξαθηθό πιηθό. ηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ζα βξείηε ζην θάθειν Παπαδηακάληε έλα ππνθάθειν κε όλνκα 

Φυτογπαυικό ςλικό. Αθνύ ηνλ αλνίμεηε  λα εληνπίζεηε ηηο θσηνγξαθίεο κε γπλαηθείεο 

κνξθέο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ πξνεγνύκελν αηώλα ( ελδπκαζία- θώκε -θαπέια). 

Να ηηο ηνπνζεηήζεηε ζε έλα θνιάδ Vuvox, πνπ ζα βξείηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη λα 

γξάςεηε θάησ από κηα θσηνγξαθία κηα ιεδάληα πνπ λα ηελ ραξαθηεξίδεη . 

 

 

 

 

3)ε ζπλεξγαζία κε ηελ 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα ηεο 2

εο
 νκάδαο(αθνύ ηελ νινθιεξώζεη) 

λα γξάςεηε θάησ από θάζε θσην  έλα ηίηιν-έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε  πνπ πηζηεύεηε 

όηη ηαηξηάδεη. 

 

 

 

 

 

http://www.snhell.gr/
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Φύιιν εξγαζίαο 4 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

 

 

 

 
 

 

1) Από ηε γξακκή δηεύζπλζεο παηήζηε ην ζύλδεζκν www.snhell.gr. Παηήζηε 

λενειιεληθή ινγνηερλία θαη κεηά  ζηελ αλζνιόγεζε ινγνηερλίαο θάληε θιηθ ζην Π 

παηήζηε Παπαδηακάληε θαη κεηά θιηθ ζην έξγν ηνπ Φόληζζα Α’. Κάληε θιηθ θαη 

δηαβάζηε ην απόζπαζκα δίλνληαο κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηελ 15
ε
  παξάγξαθν. Αθνύ 

ηε δηαβάζεηε πξνζεθηηθά θάληε ηεο επηθόιιεζε ζε έλα word θαη απνζεθεύεζηε ην κε 

η’όλνκα  πξνίθα. ,πξνρσξήζηε ζηε 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα……………………….. 

 

 
2)Αλνίμηε ην θπιινκεηξεηή Mozilla θαη ζηελ δηεύζπλζε πιεθηξνινγήζηε  

www.komvos.edu.gr, θάληε θιηθ ζηα  «ιεμηθά»θαη κεηά επηιέμηε «ιεμηθά on 

line».Αλνίμηε ην ιεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο. Γξάςηε ηε ιέμε «πξνίθα» θαη 

θάληε  αλαδήηεζε. Γηαβάζηε ηηο ζεκαζίεο θαη κεηά θάληε θιηθ ζην «απνζηνιή ζηα 

Corpora».ηε λέα νζόλε, ζην θνπηάθη κε ηίηιν «ώκα θεηκέλνπ».παηήζηε  ζηε κπάξα 

θύιηζεο. Αλνίγεη έλα κελνύ. Δπηιέμηε «Άπαληα».Παηήζηε αλαδήηεζε .Γείηε 

πξνηάζεηο κε ηε ιέμε πξνίθα. Δπηιέμηε ην ζώκα  «απόςεηο».Παηήζηε πξνβνιή 

Παξαγξάθνπ. Γηαβάζηε όιν ην άξζξν, παηώληαο πξνβνιή άξζξνπ, θπξίσο ηελ 

παξάγξαθν κε ηε ιέμε πξνίθα .Απαληήζηε, έρνληαο ζην κπαιό ζαο θαη ην 

απόζπαζκα ηεο Φόληζζαο: 

 

α)πνηα ε ζέζε ηεο θνηλσλίαο καο απέλαληη ζηε πξνίθα; 

Β)Με πνην ηξόπν ν Παπαδηακάληεο πεξηγξάθεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ζεζκνύ; 

γ)ηη ζήκαηλε ν ζεζκόο  ηεο πξνίθαο  γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ αδπλαηνύζαλ λα 

πξνηθίζνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο; 

http://www.snhell.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
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δ) ε γπλαηθεία απειεπζέξσζε θαηήξγεζε απηό ην ζεζκό; 

 

 

 

Να ζπληάμεηε ηηο απόςεηο ζαο ζε κνξθή άξζξνπ, κε ζέκα: Πξνίθα ρζεο θαη 

ζήκεξα, ην νπνίν πξνηίζεζζε λα δεκνζηεύζεηε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείν ζαο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 5 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

 

 

 

 
 
 

 1)Σν ΔΚΔβΙ πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό  εηθνλνγξάθεζεο   εμώθπιισλ ησλ πξώησλ 

γπλαηθείσλ  πεξηνδηθώλ-εθεκεξίδσλ πνπ θπθινθόξεζαλ ζηελ Διιάδα.  Έρνληαο 

δειώζεη ζπκκεηνρή, λα παξνπζηάζεηε ηηο δεκηνπξγίεο ζαο ζύκθσλα κε ηε θαληαζία 

ζαο θαη κε όζα ζα δηαβάζεηε γηα απηά ηα πεξηνδηθά , γξάθνληαο παξάιιεια θαη 

θάπνηνπο ηίηινπο  πνπ πηζηεύεηε όηη αληαπνθξίλνληαη  ζηα γπλαηθεία ζέκαηα εθείλεο 

ηεο επνρήο. 

Αλνίμηε ην Mozilla θαη παηήζηε ζηε δηεύζπλζε : 

http://virtualschool.web.auth.gr/1.2/youngs/Vassileiadou.htm. 

Τα περιοδικά ασηά είναι: ΘΑΛΔΗA,  ΔΤΡΤΓΗΚΖ,  ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ,  ΠΛΔΗΑ, 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΩΝ ΚΤΡΗΩΝ. Αθνύ ηα δηαβάζεηε, επηιέμηε  νκόθσλα πνην ζαο  

αξέζεη. Αλνίμηε, ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή ζαο ,ηελ δσγξαθηθή ή ην 

ινγηζκηθό sumopaint θαη βάιηε ηε θαληαζία ζαο λα δνπιέςεη θηινηερλώληαο 

αλάινγα εμώθπιια, πνπ ζα απνζεθεύζεηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή 

ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζηείιεηε κε mail ζην ΔΚΔβΙ. 

 

 

 

http://virtualschool.web.auth.gr/1.2/youngs/Vassileiadou.htm


12ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 

 

2) Μεηά από πξνγξακκαηηζκό ηεο  δηδάζθνπζαο έρεη θαζνξηζζεί έλα Net Meeting 

κε ην Γπκλάζην θηάζνπ. Δηνηκάζηε έλα εξσηεκαηνιόγην ζην Word κε εξσηήζεηο 

πνπ ζα θάληε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο εθεί, πνπ λα αθνξά ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηνπ 

λεζηνύ ρζέο θαη ζήκεξα. Εεηήζηε λα ζαο ζηείινπλ κε mail θσηνγξαθηθό πιηθό 

γπλαηθώλ από ην αξρείν ηνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ ηνπ Παπαδηακάληε, ώζηε λα 

θάλεηε ηελ ζύγθξηζε  ησλ δπν επνρώλ. Να ζηείιεηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο ζηνλ 

επίζεκν δηαδηθηπαθό ρώξν ηνπ λεζηνύ, σο εξγαζία ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Βόινπ. 


