
Φύλλο Εργασίας: Με τι ασχολείται η γειτονιά[1]

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 Παρακολουθήστε την προφύλαξη οθόνης που εγκαταστήσατε και καταγράψτε πόσες 

διαφορετικές σημαίες παρελαύνουν:…………………………………………………………………………….

 Ανοίξτε το φυλλομετρητή στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τη μηχανή αναζήτησης που 

συνήθως  χρησιμοποιείτε  και  συμπληρώστε  στο  κατάλληλο  πεδίο  της  λέξεις 

Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Αν  η  πρώτη  διεύθυνση  που  σας  προτείνει  η  μηχανή 

αναζήτησης  είναι:  EUROPA  -  Η  δικτυακή  πύλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο, αν όχι, ψάξτε στα επόμενα αποτελέσματα. Αν τελικά δεν 

σας τον εμφανίζει πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή τη 

διαδρομή: http://europa.eu/index_el.htm.

Στο αριστερό πλαίσιο Ανακαλύψτε την ΕΕ κάντε "κλικ" στον υπερσύνδεσμο Η ΕΕ 

με μια ματιά.

 Επιλέξτε το εικονίδιο με τις σημαίες και τη λεζάντα Χώρες και στην καινούρια σελίδα 

που θα βρεθείτε υπάρχουν ένας χάρτης στο κέντρο και σημαίες αριστερά.

 Πόσα  χρώματα  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στο  χάρτη; 

………………….................................

 Έχουν  όλες  οι  Ευρωπαϊκές  Χώρες  το  ίδιο  χρώμα;  Τι  δηλώνουν  τα  διαφορετικά 

χρώματα; …....................................................................................................

 Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί η προφύλαξη οθόνης ονομάζεται Σημαίες Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και όχι Σημαίες Ευρώπης; ……………………………………………………………………………….

Πόσες σημαίες υπάρχουν αριστερά του χάρτη; ………………………………………………….........

Σε τι διαφέρουν από τις σημαίες που εμφανίζονται στην προφύλαξη οθόνης; …………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Κάντε "κλικ" στα ονόματα των χωρών που οι σημαίες τους δεν εμφανίζονται στην 

προφύλαξη οθόνης, κάντε "κλικ" σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Από τις πληροφορίες 

που σας δίνουν οι καρτέλες που ανοίγουν μπορείτε να εξηγήσετε την ύπαρξη του 

αριθμού στο όνομα της προφύλαξης οθόνης;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Ποιες από τις χώρες ήταν ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Πότε έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας; …………………………………………….
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 Οι χώρες εμφανίζονται με τη σειρά που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; …………

 Μπορείτε να εξηγήσετε τι σημαίνει  Σειρά Εμφάνισης: Βάση Πρωτοκόλλου στην 

προφύλαξη οθόνης;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Οι  ομάδες  σας… "βάση πρωτοκόλλου" θα  μοιραστείτε  τις  χώρες της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – περιλαμβανομένων και εκείνων που αναμένουν την ένταξή τους σε αυτή – 

και θα μας παρουσιάσετε την επόμενη ώρα ένα μικρό κείμενο με τα στοιχεία που 

θεωρείτε  σημαντικά.  Δεν θα πρέπει  να παραλείψετε στοιχεία  όπως τα σύνορα, η 

πρωτεύουσα,  το  νόμισμα,  η  γλώσσα,  ο  πληθυσμός  της  χώρας  και  σπουδαία 

αρχιτεκτονικά μνημεία, αν είναι δυνατόν στην πρωτεύουσα της χώρας. Το κείμενό 

σας να είναι περίπου 350 λέξεων. Πηγές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  ήδη  επισκεφθήκαμε,  αλλά  και  άλλους  που  θα 

ανακαλύψετε κατά την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο. Δεν ξεχνάμε και τα βιβλία της 

σχολικής μας βιβλιοθήκης. Κατά την παρουσίαση θα χρησιμοποιήσετε και τον έντυπο 

χάρτη της Ευρώπης.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 Σήμερα θα οργανώσουμε εικονικά ταξίδια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

μελέτησε κάθε ομάδα την προηγούμενη φορά. Κάντε διπλό "κλικ" στην εφαρμογή 

GoogleEarth, χρησιμοποιώντας το εικονίδιό της στην επιφάνεια εργασίας, για να 

ξεκινήσει.  Από τα Layers αφήνουμε επιλεγμένα τα:  Wikipedia,  Places,  3D 

Buildings,  International  Borders,  Country  Names,  Populated  Places,  και 

Terrain.

 Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει το δικό της ταξίδι,  ταξιδεύοντας από πρωτεύουσα σε 

πρωτεύουσα των χωρών που είχε αναλάβει.

Για να οργανωθεί το ταξίδι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένα βήματα:

Στην περιοχή  Places επιλέγουμε  My Places κάνοντας ένα αριστερό "κλικ" και με 

ένα  δεξί  "κλικ"  επιλέγουμε  Add Folder από  το  μενού  που  εμφανίζεται  και 

ονομάζουμε  το  φάκελο  που δημιουργήσαμε  Capitals … (στη θέση της  γραμμής 

βάζουμε τον αριθμό της ομάδας μας). [Capitals = πρωτεύουσες]

Στην περιοχή  Search/Fly to πρέπει  να γραφεί το όνομα κάθε πρωτεύουσας και 

κατόπιν να πατηθεί το πλήκτρο Enter. Οι πόλεις αποθηκεύονται προσωρινά ακριβώς 

από κάτω.

Κάνοντας δεξί  "κλικ" σε καθεμία από αυτές επιλέγουμε  Save To My Places και 

έχουμε έτοιμους τους σταθμούς του ταξιδιού μας.

Πατώντας το πλήκτρο Play Tour το εικονικό ταξίδι ξεκινά.

 Έχετε  τη  δυνατότητα  κάνοντας  δεξί  "κλικ"  σε  κάθε  σημείο  που  προσθέσατε 

(πρωτεύουσα) και επιλέγοντας  Properties να προσθέσετε διάφορα στοιχεία, ώστε 

να τις εμφανίζεται κατά την περιήγησή σας.

 Υπολογίστε το μήκος του ταξιδιού σας σε χιλιόμετρα:

Φέρτε στην οθόνη δύο διαδοχικά σημεία της διαδρομής

Πάνω από το χάρτη επιλέξτε το εργαλείο Show Ruler/Χάρακας.

Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέγουμε την καρτέλα Line/Γραμμή και Kilometers.

Στη συνέχεια κάνουμε "κλικ" στα δύο διαδοχικά σημεία της διαδρομής.

Στο πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται η μέτρηση της απόστασης.

Παρουσιάστε το ταξίδι σας στους συμμαθητές σας.

 Η  κάθε  ομάδα  ας  συμπληρώσει  τώρα  το  δικό  της  Φύλλο  Εργασίας:  Χώρες  και 

Πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 Μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα του λογισμικού  GoogleEarth είναι  η τρισδιάστατη 

απεικόνιση κτιρίων (3D Buildings). Θα τη χρησιμοποιήσουμε αναζητώντας τα στο 

πεδίο αναζήτησης – δυστυχώς μόνο στα αγγλικά. Περιηγηθείτε σε αυτά και βρείτε 

πια άλλα τρισδιάστατα κτίρια είναι κοντά τους.

 Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην Ε.Ε. (http://europa.eu/index_el.htm) για να τη 

γνωρίσουμε καλύτερα. Γνωρίζουμε ότι ιδρύθηκε η Ε.Ε. όμως ποιοι ήταν οι λόγοι που 

οδήγησαν στην ίδρυση και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί σήμερα;

 Κάθε ομάδα από τις πέντε θα ασχοληθεί με μια θεματική ενότητα από τις παρακάτω:

Γιατί ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ποιες χρονολογίες θεωρούνται σταθμοί στην πορεία της και γιατί;

Πώς  λειτουργεί  η  Ε.Ε.;  Ποια  είναι  τα  Όργανά  της  πού  εδρεύουν  και  πώς 

αποφασίζουν;

Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  Οικονομική  &  Νομισματική  Ένωση  είναι  το  ίδιο;  Πώς 

γεννήθηκε η Ο.Ν.Ε. και το Ευρώ;

Ποιο είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 Αφού παρουσιάσετε τις εργασίες σας στην ολομέλεια της τάξης θα τις συνθέσουμε σε 

ένα ενιαίο κείμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το εικονογραφήσουμε και θα το 

δημοσιεύσουμε στην σχολική εφημερίδα.


