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ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η "ΓΕΙΤΟΝΙΑ"…
Εκπαιδευτικό Σενάριο Γεωγραφίας

με πλοήγηση στο Διαδίκτυο και χρήση λογισμικού Google Earth

Συνοπτική Περιγραφή του Σεναρίου

Τίτλος του Σεναρίου

Με τι ασχολείται η "Γειτονιά"…

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές

Γεωγραφία, Ιστορία, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά, Πληροφορική

Τάξη στην οποία απευθύνεται

Το  προτεινόμενο  διδακτικό  σενάριο  μπορεί  να  αποτελέσει  διαθεματική  προσέγγιση  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  κυρίως  για  τα  μαθήματα  της  Γεωγραφίας,  της  Ιστορίας,  και  της 

Κοινωνικής & Πολιτικής  Αγωγής στην Έκτη Δημοτικού,  αλλά και  των Μαθηματικών και  της 

Πληροφορικής.

Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ

Διαπραγματεύεται θεματικές ενότητες του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ της Στ' Δημοτικού που καλούν 

τους μαθητές…

 Στη Γεωγραφία:

Να χρησιμοποιούν εξειδικευμένη μελέτη γεωγραφικών δεδομένων (αξιοποίηση χαρτών).

Να προσεγγίζουν δημιουργικά και να ερμηνεύουν πραγματικά δεδομένα και καταστάσεις.

Να εξερευνούν το γεωγραφικό περιβάλλον με την αναζήτηση, μεθοδική συγκέντρωση 

και επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών.

Να χρησιμοποιούν λεκτικές, ποσοτικές και συμβολικές μορφές δεδομένων.

 Στην Ιστορία:

Να γνωρίσουν τις εξελίξεις και τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα.

 Στην Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή:

Να αναγνωρίσουν τη σημασία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνή χώρο και 

κυρίως για τη διεθνή ειρήνη και συνεργασία.

Οργάνωση της Διδασκαλίας και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται στο εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι μαθητές και 

οι μαθήτριες θα δουλέψουν σε ομάδες των 4 ατόμων. Αυτή η διδακτική προσέγγιση συνδυάζει 

την  αλληλεπίδραση  των  μαθητών  με  την  τεχνολογία  των  υπολογιστών  αλλά  και  της 

ομαδοσυνεργατικές  διαδικασίες,  οι  οποίες  είναι  απαραίτητες  για  την  αποτελεσματική 

διαπραγμάτευση της γνώσης και της μάθησης,  ειδικά όταν τα κείμενα των ιστοσελίδων στις 

οποίες θα περιηγηθούν και που καλούνται να επεξεργαστούν είναι "απαιτητικά" για την ηλικία 

τους.



Για το σενάριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα  MS 

Windows έκδοσης 2000 ή νεότερο με νόμιμες άδειες χρήσης. Θα χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο 

των Windows – προφύλαξη οθόνης – το οποίο παρέχεται δωρεάν μόνο σε όσους έχουν νόμιμη 

άδεια χρήσης του λειτουργικού. Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Google Earth, 

το οποίο παρέχεται δωρεάν από την εταιρία Google και τέλος για όσο διαρκεί η διδασκαλία θα 

πρέπει να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο (dsl).

Όσο  αφορά  στην  τοποθέτηση  των  θρανίων  στην  αίθουσα,  αφού  οι  μαθητές  /  μαθήτριες 

απασχολούνται κυρίως στους υπολογιστές, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο της 

αίθουσας σχηματίζοντας μια μεγάλη τράπεζα όπου οι  μαθητές / μαθήτριες θα απλώνουν το 

υλικό τους, όταν παρουσιάζουν τις εργασίες στους στις άλλες ομάδες αλλά πρωτίστως το χάρτη 

και μάλιστα προσανατολισμένο.

Διδακτικοί Στόχοι

Με το τέλος της διδασκαλίας του σεναρίου οι μαθητές θα μπορούν:

 Γνωστικοί Στόχοι

Να  αναγνωρίζουν  τις  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  τη  βοήθεια  κατάλληλου 

εποπτικού υλικού και να συνδέουν τις χώρες με τις πρωτεύουσές τους.

Να περιγράφουν χρησιμοποιώντας γεωγραφικούς όρους τη θέση κάθε χώρας της Ε.Ε. σε 

σχέση με τις γειτονικές της.

Να  καταγράφουν  και  να  αξιοποιούν  πληροφορίες  για  τους  λαούς  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

 Παιδαγωγικοί Στόχοι

Να εκτιμούν την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς των άλλων λαών και να θεωρούν την 

κληρονομιά αυτή και δική τους κληρονομιά.

Να αναγνωρίζουν τη σημασία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνή χώρο και 

κυρίως για τη διεθνή ειρήνη και συνεργασία.

 Τεχνολογικοί Στόχοι

Να εγκαθιστούν και να ρυθμίζουν τις παραμέτρους απλών εφαρμογών Η/Υ.

Εκτιμώμενη Διάρκεια

Έξι διδακτικές ώρες.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις Μαθητών/τριών

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τους γεωγραφικούς όρους (Βορράς, Νότος, 

κλπ) για τον προσδιορισμό της θέσης ενός τόπου, να διαβάζουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες 

του σε ένα χάρτη που περιλαμβάνει παραλλήλους και μεσημβρινούς και να προσανατολίζουν το 

χάρτη, αν και αυτό είναι κάτι που δύσκολα κατακτάται στην ηλικία που βρίσκονται τα απιδιά της 

Στ'  τάξης.  Να  έχουν  χρησιμοποιήσει  ξανά  Η/Υ  και  να  είναι  εξοικειωμένοι  με  τις  βασικές 

λειτουργίες του ποντικιού (αριστερό – δεξί, μονό – διπλό "κλικ"), με άλλες βασικές λειτουργίες 

του  υπολογιστή  (αντιγραφή,  αποκοπή,  επικόλληση,  διαγραφή)  και  τέλος  να  γνωρίζουν  το 
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χειρισμό  των  εργαλείων  πλοήγησης  του  λογισμικού  Google Earth,  ώστε  να  μπορούν  να 

χειρισθούν τα εργαλεία πλοήγησης με σχετική άνεση.

Διδακτικές Προσεγγίσεις

Το σενάριο που παρουσιάζεται εδώ αποτελείται από τρεις φάσεις:

 Α' Φάση

Κατά την πρώτη φάση δίνεται στους μαθητές / μαθήτριες το φύλλο εργασίας "Με τι ασχολείται 

η  γειτονιά",  που  λειτουργεί  ως  προκαταβολικός  οργανωτής  και  σκοπό  έχει  με  τον  άμεσο 

παραλληλισμό των διωνύμων Σπίτι – Γειτονιά και Ελλάδα – Ε.Ε. να εμπλέξει τους μαθητές και 

τις  μαθήτριες  στη  διαδικασία  να  αναρωτηθούν  για  το  ρόλο  που  διαδραματίζει  η  Ε.Ε.  στην 

ευρωπαϊκή και διεθνή διπλωματική σκηνή. Αφού γίνει συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και οι 

μαθητικές  απόψεις  σχετικά  με  το  ρόλο  αυτό  καταγραφούν  στον  πίνακα  χωρίς  καμία  να 

απορριφθεί από τον δάσκαλο, δίνεται το δεύτερο φύλλο εργασίας "Προφύλαξη Οθόνης Η/Υ", το 

οποίο αν και φαινομενικά είναι άσχετο με την προηγηθείσα συζήτηση, κατά τη γνώμη μας είναι 

απολύτως σχετικό, καθώς οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για να ανακαλύψουν 

τα  στοιχεία  εκείνα  που  θα  τους  βοηθήσουν  να  ανακαλύψουν  την  απάντηση  στο  αρχικό 

ερώτημα-πρόβλημα.  Αφού  ακολουθήσουν  τις  οδηγίες  που  δίνονται,  είναι  εύκολο  να 

ολοκληρώσουν  τη  διαδικασία  εγκατάστασης  της  προφύλαξης  οθόνης.  Αν  όμως  χρειαστούν 

βοήθεια που δεν μπορούν να δώσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ο δάσκαλος, ο οποίος την 

ώρα  που  τα  παιδιά  εργάζονται  περιφέρεται  στην  αίθουσα  παρακολουθώντας  σιωπηλός  τις 

ομάδες, με κατάλληλες επισημάνσεις βοηθά τους μαθητές που του το ζητούν να ολοκληρώσουν 

τη διαδικασία.

Στη συνέχεια οι ομάδες ασχολούμενες με τις ρυθμίσεις της προφύλαξης οθόνης διαπιστώνουν 

ότι  πολλές  φορές  οι  ενέργειές  μας  έχουν αποτελέσματα  που δεν  ήταν αναμενόμενα.  Όταν 

εγκαθιστούσαν την προφύλαξη οθόνης δεν περίμεναν ότι χωρίς να την επιλέξουν εκείνη θα 

ενεργοποιούνταν.  Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούνται,  όταν,  η μία μετά την άλλη οι  ομάδες 

ανακαλύπτουν  ότι  επιλεγμένη  δεν  είναι  η  προφύλαξη  οθόνης  εκείνη  που  είχαν  πριν  την 

εγκατάσταση διαλέξει.

Όσο  αφορά  το  πλήθος  των  σημαιών,  τις  απαριθμούν  και  βρίσκουν  ότι  είναι  25.  Δεν 

δυσκολεύονται να απαντήσουν ότι το 2004 είναι χρονολογία και η  Σειρά Εμφάνισης: Βάση 

Πρωτοκόλλου είναι η αλφαβητική σειρά.

 Β' Φάση

Στις ομάδες μοιράζεται το τρίτο φύλλο εργασίας "Με τι ασχολείται η γειτονιά [1]" που θα τους 

καθοδηγήσει  στην  πλοήγησή  τους  στο  διαδίκτυο  και  στο  Δικτυακό  Τόπο  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η πρώτη δραστηριότητα τους συνδέει με το προηγούμενο φύλλο εργασίας αλλά και με 

το αρχικό.

Οι επόμενες δραστηριότητες που αφορούν στο χάρτη και στις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διευκολύνουν τους μαθητές να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι άλλο η ήπειρος Ευρώπη και 
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άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ανέκαθεν τα μέλη 

που έχει σήμερα ούτε θα παραμείνει ο αριθμός των μελών της σταθερός στο μέλλον.

Η δραστηριότητα που αξιοποιεί την αλφαβητική σειρά των σημαιών και τις πληροφορίες από τη 

μικρή καρτέλα βασικών πληροφοριών κάθε χώρας βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν ότι οι 

χώρες  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  είναι  ισότιμες  και  όχι  προνομιούχες  οι  "παλιότερες"  στον 

οργανισμό χώρες.

Η ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών για ορισμένες χώρες από 

κάθε  ομάδα  αναπτύσσει  τους  μηχανισμούς  συνεργασίας  μεταξύ  των  μελών  τις  ομάδας.  Ο 

δάσκαλος παρεμβαίνει διακριτικά αν του ζητηθεί και διατηρεί το ρόλο του καθοδηγητή που ήρθε 

η ώρα να αποτραβηχτεί.

 Γ' Φάση

Οι  μαθητές  επεξεργάζονται  τις  πληροφορίες  που  συγκέντρωσαν  από  τις  πηγές  τους  τις 

συνθέτουν και τέλος παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης την εργασία τους. Χρησιμοποιούν 

απαραίτητα  το  χάρτη  της  τάξης  απλωμένο  στα  θρανία  και  αν  δυσκολεύονται  με  τον 

προσανατολισμό παρεμβαίνει ο δάσκαλος.

 Δ' Φάση

Οι εργάζονται και πάλι στους Η/Υ χρησιμοποιώντας το λογισμικό  Google Earth οργανώνοντας 

εικονικά ταξίδια που τους δίνουν μια πιο σαφή αναπαράσταση του κόσμου μας από εκείνη του 

έντυπου  χάρτη  καθώς  χρησιμοποιείται  η  δυνατότητα  3D του  λογισμικού.  Μετρούν  και 

υπολογίζουν αποστάσεις και μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα κάθε ομάδας.

Τέλος  συμπληρώνουν  ομαδικά  το  φύλλο  εργασίας  Χώρες  &  Πρωτεύουσες  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Είναι  αδύνατο  και  ανώφελο  να  προσπαθήσει  κάθε  μαθητής  /  μαθήτρια  να 

απομνημονεύσει 30 χώρες με τις πρωτεύουσές τους. Αν κάθε ομάδα συμπληρώσει εκείνες τις 

χώρες για τις οποίες αναφέρθηκαν τα περισσότερα στοιχεία και δόθηκε έμφαση σε κάποια από 

αυτά, τότε η συμπλήρωση του φύλλου εργασίας θεωρείται επιτυχής.

 Ε' Φάση

Στη Φάση αυτή οι ομάδες επιστρέφουν στην πλοήγηση στη Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και  αναζητούν  πληροφορίες  όχι  για  τις  χώρες  πλέον  που την  αποτελούσαν  ή  την 

αποτελούν, αλλά για την ίδια την Ε.Ε. Από το Μέρος στο Όλο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

κάθε Μέρους. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει  μια θεματική ενότητα με σκοπό να την παρουσιάσει 

στην ολομέλεια της τάξης και κατόπιν όλες οι εργασίες να συντεθούν σε ένα τελικό κείμενο που 

θα δημοσιευθεί  στη σχολική εφημερίδα. Οι δεξιότητες και  ικανότητες υψηλού επιπέδου που 

απαιτούνται αλλά και εξασκούνται με τη σύνθετη αυτή δραστηριότητα δείχνουν την πρόσθετη 

διδακτική αξία των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.

 Στ' Φάση

Δημοσίευση του τελικού προϊόντος στην Σχολική Εφημερίδα.

Επεκτάσεις / Παραλλαγές
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Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με τη συμπλήρωση πολιτιστικών στοιχείων κάθε χώρας της Ε.Ε. 

από διάφορους τομείς του πολιτισμού, Ποίηση, Μουσική και αντίστοιχη δραστηριότητα από την 

τάξη: δημιουργία κολλάζ, μουσικής σύνθεσης από κατάλληλο λογισμικό. Ηλεκτρονική έκθεση 

παραδοσιακών στολών στην Ιστοσελίδα του σχολείου,  ώστε να συγκριθούν και  να βρεθούν 

ομοιότητες και διαφορές του πολιτισμού κάθε λαού και οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν 

τη  διαφοροποίηση,  όχι  σαν  στοιχείο  που  χωρίζει  λαούς  και  έθνη,  αλλά  σαν  στοιχεία  που 

αποτελούν και δικιά μας κληρονομιά που καθόρισε το παρελθόν μας και μας οδηγεί στο μέλλον 

της ειρηνικής και δημιουργικής συμβίωσης των ανθρώπων.

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τρισδιάστατα μοντέλα του Google Earth επεκτείνοντας 

το  σενάριο  στα  Μαθηματικά  μελετώντας  τις  διαστάσεις  τους,  ή  στην  Ιστορία  μελετώντας 

προηγούμενες και σημερινές χρήσεις των κτιρίων αυτών.
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Φύλλο Εργασίας: Με τι ασχολείται η γειτονιά

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η "ΓΕΙΤΟΝΙΑ"…

Έχετε προσέξει ότι πολύ συχνά κάποιοι άνθρωποι, όταν θέλουν να αναφερθούν στην 

πατρίδα μας, δε μιλούν για την Ελλάδα ή για την Πατρίδα αλλά για το "Σπίτι" μας; Αν 

λοιπόν η Ελλάδα είναι το Σπίτι, τότε η ήπειρος στην οποία ανήκει, η Ευρώπη, δεν θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί η Γειτονιά μας;

Με  τους  γείτονές  μας  πάντοτε  έχουμε  σχέσεις,  με  άλλους  φιλικές  με  άλλους  όχι… 

Ακόμη και με τους ίδιους γείτονες άλλοτε έχουμε στενότερες σχέσεις άλλοτε πάλι όχι.

Ας  γνωρίσουμε  λοιπόν  καλύτερα  τη  "Γειτονιά"  μας,  ώστε  να  μπορέσουμε  να 

αποκτήσουμε τις καλύτερες κατά το δυνατόν σχέσεις μαζί της.



Φύλλο Εργασίας: Προφύλαξη Οθόνης Η/Υ (Screensaver)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 Κάντε δεξί "κλικ" σε κάποιο σημείο της επιφάνειας εργασίας, όχι σε εικονίδιο ή ανοιχτό 
παράθυρο.  Στο  πλαίσιο  που  εμφανίζεται  κάντε  αριστερό  "κλικ"  στις 
Ιδιότητες/Properties.

 Από το  πλαίσιο  Ιδιότητες  Οθόνης/Display Properties που εμφανίζεται  ανοίξτε  την 
καρτέλα Προφύλαξη Οθόνης/Screen Saver. Βρείτε το ομώνυμο πτυσσόμενο μενού και 
πατήστε το βελάκι που είναι δεξιά του, για να εμφανιστούν οι επιλογές που προσφέρει…

…και ελέγξτε πόσες διαφορετικές προφυλάξεις οθόνης διαθέτει ο υπολογιστής σας.

 Στη μικρογραφία της οθόνης βλέπετε τι παρουσιάζει κάθε επιλογή σας.

Διαλέξτε όποια σας αρέσει περισσότερο και γράψτε το όνομά της:

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

 Αποθηκεύσετε τις αλλαγές που τυχόν κάνατε, πατώντας ΟΚ.

 Ας  προσπαθήσουμε  να  εγκαταστήσουμε  μια  καινούρια  προφύλαξη  οθόνης  στους 
υπολογιστές.  Κάντε  διπλό  "κλικ"  στο  εικονίδιο  EU2004 που  υπάρχει  στην  επιφάνεια 
εργασίας.

 Στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί θα επιλέξετε Εκτέλεση/Run.

 Στο δεύτερο πλαίσιο θα επιλέξετε Εγκατάσταση/Install.

 Αφού δείτε το τρίτο, η προφύλαξη εγκαταστάθηκε και μπορείτε να τη ρυθμίσετε όπως 
επιθυμείτε.



Φύλλο Εργασίας: Προφύλαξη Οθόνης Η/Υ (Screensaver)

 Ας δούμε τι παρουσιάζει… Δεν νομίζω πως χρειάζεστε νέες οδηγίες… Δεν έχετε παρά να 
ακολουθήσετε και πάλι τα δύο πρώτα βήματα του Φύλλου Εργασίας.

 Είναι η προφύλαξη οθόνης ίδια με αυτή που είχατε επιλέξει; ………………………………………

 Τι παρουσιάζει; ………………………………………………………………………………………………………………

 Ποιο είναι το όνομα της "Προφύλαξης Οθόνης";………………………………………………………….

 Ας κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις:

Επιλέγουμε Ρυθμίσεις/Settings και ανοίγει το μενού των επιλογών.

Κάντε τις προσωπικές σας επιλογές η κάθε ομάδα. Αποθηκεύστε τις πατώντας ΟΚ και δείτε 
τι θα εμφανίζει η οθόνη όταν θα ενεργοποιείται η προφύλαξή της, πατώντας το κουμπί 
Προεπισκόπηση/Preview.

 Γιατί το όνομα της προφύλαξης οθόνης είναι Σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 2οο4; Γιατί 
δεν είναι Σημαίες της Ευρώπης; Γιατί υπάρχει ο αριθμός;

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

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

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

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

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

 Πόσες είναι οι σημαίες στην προφύλαξη οθόνης; …………………………………………………………

 Τι ακριβώς συμβαίνει όταν επιλέγετε Σειρά Εμφάνισης: Βάση Πρωτοκόλλου;
Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση Βάση Πρωτοκόλλου;

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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; …………………………………………….



Φύλλο Εργασίας: Με τι ασχολείται η γειτονιά[1]

 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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Φύλλο Εργασίας: Με τι ασχολείται η γειτονιά[2]

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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Φύλλο Εργασίας: Με τι ασχολείται η γειτονιά[2]

 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.
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