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Η βρύση του Η βρύση του ΜελέκΜελέκ ΠασάΠασά



Ομάδα ΕργασίαςΟμάδα Εργασίας
α/α Επώνυμο Όνομα Υποομάδα

1ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
2ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4ΚΑΛΛΟΥΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
5ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
6ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
7ΛΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
8ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΛΒΙΝΑ
9ΝΤΑΙΚΟ ΝΙΚΟ

10ΠΑΒΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11ΠΑΤΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13ΣΙΝΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16ΦΛΑΤΣΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ



Στόχος μας λοιπόν είναι :Στόχος μας λοιπόν είναι :

 Να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας.
 Να κατασκευάσουμε το τρισδιάστατο μοντέλο της 

βρύσης του Μελέκ Πασά.
 Να προβάλουμε τον τόπο μας και την ιστορία του 

στο Google earth.
 Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα 

και τις μηχανές αναζήτησης μιας βιβλιοθήκης για 
την εύρεση πληροφοριών.

 Να μάθουνε να δουλεύουμε ομαδικά και να 
συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε ένα στόχο



Ποιο συγκεκριμένα …Ποιο συγκεκριμένα …

 Θα σχεδιάσουμε στο Sketch up τη βρύση του Μελέκ 
πασά 

 Στη συνέχεια θα ανεβάσουμε το μοντέλο στο google 
earth.

 Κάποιοι θα ερευνήσουν στη βιβλιοθήκη για το 
θέμα.

 Και κάποιοι θα δημιουργήσουν ένα βίντεο που θα 
παρουσιάζει τη δουλεία όλων και τη δική τους 
καθώς και σκηνές από το εικονικό μοντέλο.



Συμβόλαιο ομάδαςΣυμβόλαιο ομάδας

1.1. Συνέπεια Συνέπεια 
2.2. Τήρηση ωραρίου Τήρηση ωραρίου 
3.3. Πάντα με ντοσιέ Πάντα με ντοσιέ 
4.4. Τήρηση του ημερολογίουΤήρηση του ημερολογίου
5.5. ΟμαδικότηταΟμαδικότητα
6.6. Διάθεση ΣυνεργασίαςΔιάθεση Συνεργασίας
7.7. Προσπάθεια για αποτέλεσμα Προσπάθεια για αποτέλεσμα 
8.8. ΗσυχίαΗσυχία



Τρόποι επικοινωνίαςΤρόποι επικοινωνίας

 Email 
 Διαδίκτυο
 Facebook
 Google docs
 τηλέφωνα



ΥποομάδεςΥποομάδες

 Σχεδιαστές 1 Σχεδιαστές 1 
 Σχεδιαστές 2 Σχεδιαστές 2 
 Μελετητές Μελετητές 
 ΡεπόρτερςΡεπόρτερς -- Δημοσιογράφοι Δημοσιογράφοι --

σκιτσογράφοισκιτσογράφοι



Ατομικό ΗμερολόγιοΑτομικό Ημερολόγιο

1.1. Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο 
2.2. Ημερομηνία Ημερομηνία 
3.3. Τι έκανα σήμερα Τι έκανα σήμερα 
4.4. Τι έπρεπε να κάνω Τι έπρεπε να κάνω 
5.5. Να θυμηθώ να κάνω έως την επόμενη φοράΝα θυμηθώ να κάνω έως την επόμενη φορά
6.6. Δυσκολίες Δυσκολίες 
7.7. Έλυσα το πρόβλημα με αυτό τον Έλυσα το πρόβλημα με αυτό τον 

τρόπο τρόπο 



Πρόγραμμα ομάδαςΠρόγραμμα ομάδας

 Τι θα κάνουμε σήμερα
 Τι κάναμε
 Τι θα κάνουμε την επόμενη φορά
 Προβλήματα που παρουσιάστηκαν
 Πως αντιμετωπίστηκαν 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις


