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Φύλλο εργαςύασ μαθητό 
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 Υπόδειγμα φφλλου δεδομζνων 

 

Πνομα       

Φφλο       

Τάξθ       

Τρωσ πρωινό;       

Ζφερεσ ςιμερα φαγθτό 

από το ςπίτι ςου; 

      

Το φαγθτό το ζχει 

ετοιμάςει θ μθτζρα ςου 

ι είναι ζτοιμο; 

      

Τι φαγθτό κρατοφςεσ 

μαηί ςου ςιμερα 

      

Μαηί με το φαγθτό 

ζφερεσ και φροφτο; 

      

Ρόςο χαρτηθλίκι πιρεσ 

ςιμερα; 

      

Τι αγόραςεσ με τα 

χριματα αυτά; 

      

Ρόςεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα φζρνεισ 

φαγθτό από το ςπίτι 

ςου; 

      

Ρίνακασ 1. Ενδεικτικό ερωτθματολόγιο για τθν ανίχνευςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν των μακθτϊν. 
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Ειρινθ Σπυράτου 
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Διατροφικϋσ ςυνόθειεσ των μαθητών του Ολοόμερου 
 

Συνοπτικό παρουςύαςη του ςεναρύου 

Τύτλοσ διδακτικού ςεναρύου 

Διατροφικζσ ςυνικειεσ των μακθτϊν του Ολοιμερου. 

Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Μακθματικά, Πλθροφορικι, Γλϊςςα. 

Τϊξεισ ςτισ οπούεσ μπορεύ να απευθύνεται 

Μακθτζσ τθσ Δ’, Ε’ και  τ’ Δθμοτικοφ που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο χολείο. 

Συμβατότητα με ΤΟ Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Σ. 

Γλϊςςα : Διατφπωςθ ερωτθμάτων, Ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ. 

Μακθματικά: υλλογι και Επεξεργαςία δεδομζνων.  

Πλθροφορικι: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων-διατφπωςθ ερωτιςεων ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Οργϊνωςη τησ διδαςκαλύασ και απαιτούμενη υλικοτεχνικό υποδομό 

Προτείνεται θ οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων. Απαιτείται επομζνωσ  εργαςτιριο 

πλθροφορικισ εξοπλιςμζνο με κατάλλθλο αρικμό υπολογιςτϊν.  

Εκτιμώμενη διϊρκεια 

Για τθν πλιρθ ανάπτυξθ του ςεναρίου, υπολογίηεται ότι κα χρειαςτοφν περίπου 10 διδακτικζσ ϊρεσ. 

Λογιςμικϊ 

Αβάκιο – Σαξινομοφμε, επεξεργαςτισ κειμζνου, πρόγραμμα παρουςίαςθσ 

 

Διδακτικού Στόχοι 

Ωσ προσ τισ διαδικαςύεσ ςυλλογόσ, καταγραφόσ και οργϊνωςησ δεδομϋνων.  

Οι μακθτζσ να: 

 Δθμιουργιςουν εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων (ερωτθματολόγια). 

 Δθμιουργιςουν εργαλεία καταγραφισ δεδομζνων (βάςθ δεδομζνων) και ςυνεπϊσ να 

εξοικειωκοφν με ζννοιεσ όπωσ εγγραφι, πεδίο, δεδομζνα, είδθ δεδομζνων. 

 Διατυπϊςουν κατάλλθλα ερωτιματα τα οποία κα μποροφν να απαντθκοφν από τθ βάςθ 

δεδομζνων (δθμιουργία ερωτθμάτων). 
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 Εξαςκθκοφν  ςτθ δθμιουργία και τθν ερμθνεία γραφικϊν παραςτάςεων.  

Ωσ προσ τη χρόςη των ψηφιακών τεχνολογιών 

Οι μακθτζσ να: 

 Χρθςιμοποιιςουν τον επεξεργαςτι κειμζνου για να δθμιουργιςουν το ερωτθματολόγιο 

 Χρθςιμοποιιςουν εργαλεία παρουςίαςθσ (powerpoint), για να κοινοποιιςουν τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνάσ τουσ. 

 Χρθςιμοποιιςουν το μικρόκοςμο «Σαξινομοφμε» 

Ωσ προσ τη μαθηςιακό διαδικαςύα 

Οι μακθτζσ αναμζνεται: 

 Να εξαςκθκοφν ςτθ (μακθματικι) λογικι τθσ διατφπωςθσ ερωτθμάτων προσ τθ βάςθ δεδομζνων, 

χρθςιμοποιϊντασ τα πεδία, τουσ κατάλλθλουσ τελεςτζσ και τα διαγράμματα Venn. 

 Να ςυηθτιςουν για το κζμα αντλϊντασ επιχειριματα μζςα από τθ διερεφνθςθ των ςχζςεων που 

διζπουν τα δεδομζνα τθσ βάςθσ που δθμιοφργθςαν. 

 Να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου. 

 Να  διατυπϊςουν υποκζςεισ και να τισ ελζγξουν κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων. 

Οργϊνωςη του ςεναρύου 
υνολικά όλο το ςενάριο προβλζπεται να υλοποιθκεί ςε πζντε επιμζρουσ φάςεισ, που ςε γενικζσ γραμμζσ 

αντιςτοιχοφν ςτθ δομι τθσ μεκόδου εργαςίασ project: 

1. Διερεφνθςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν για το ηιτθμα τθσ διατροφισ-διαμόρφωςθ του 

κζματοσ ζρευνασ. 

2. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ, δθμιουργία εργαλείου ζρευνασ (ερωτθματολογίου), ςυλλογι δεδομζνων. 

3. Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων, ειςαγωγι δεδομζνων. 

4. Επεξεργαςία δεδομζνων. 

5. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 

 

Αναλυτικό παρουςύαςη του ςεναρύου 

Διερεύνηςη των αντιλόψεων των μαθητών για το ζότημα τησ διατροφόσ-

διαμόρφωςη του θϋματοσ ϋρευνασ 
Διάρκεια 1 διδακτικι ϊρα 
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Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα του 

Ολοιμερου χολείου είναι θ ςίτιςι τουσ ςε αυτό. υχνά ςτο χϊρο του εςτιατορίου, ξεκινοφν ςυηθτιςεισ 

για το είδοσ των φαγθτϊν που καταναλϊνονται ςε αυτό (ζτοιμο φαγθτό, φαγθτό που ζχει προετοιμαςτεί 

από τουσ γονείσ τουσ, πρόχειρο φαγθτό από το κυλικείο).  

Σο κζμα τθσ διατροφισ για τουσ μακθτζσ του Ολοιμερου και μάλιςτα ςε ζνα δθμόςιο χϊρο είναι κάτι με 

το οποίο είναι εξοικειωμζνοι. Ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι να προςπακιςει να κεντρίςει το ενδιαφζρον 

των μακθτϊν για να μελετιςουν (και να ςυνειδθτοποιιςουν) τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ. 

Η διερεφνθςθ των αντιλιψεϊν τουσ μπορεί να γίνει με ςυηιτθςθ μζςα ςτο εςτιατόριο του ςχολείου, κατά 

τθ διάρκεια του φαγθτοφ, θ οποία αργότερα μπορεί να ςυνεχιςτεί και ςτθν τάξθ. 

τθ ςυνζχεια, αφοφ υπάρξει ςυμφωνία για τθ ςθμαςία και το ενδιαφζρον του ηθτιματοσ, ο δάςκαλοσ κα 

πρζπει να επιςθμάνει ςτουσ μακθτζσ ότι για να το μελετιςουν κα πρζπει να γίνει όςο το δυνατό 

περιςςότερο ςυγκεκριμζνο γίνεται, κα τουσ ηθτιςει δθλαδι να αποςαφθνίςουν ποιεσ πτυχζσ του κζματοσ 

κα μελετιςουν. 

 

 

Χωριςμόσ ςε ομϊδεσ, δημιουργύα εργαλεύου ϋρευνασ (ερωτηματολογύου), 

ςυλλογό δεδομϋνων. 
Διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ. Ο δάςκαλοσ υπενκυμίηει το κζμα το οποίο ςυμφωνικθκε και κάκε 

ομάδα καλείται να διατυπϊςει ςχετικά ερωτιματα και να τα ςθμειϊςει. Προσ το τζλοσ τθσ πρϊτθσ 

διδακτικισ ϊρασ κάκε ομάδα ανακοινϊνει τα ερωτιματα που διατφπωςε, κάποιοσ (ο δάςκαλοσ ι 

μακθτισ) τα καταγράφει ςτον πίνακα ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί μια λίςτα των ερωτθμάτων. Οι μακθτζσ 

καλοφνται να ςχολιάςουν / διαμορφϊςουν / ςυμπλθρϊςουν τα ερωτιματα. Σζλοσ οι ερωτιςεισ 

αρικμοφνται και καταγράφονται ςε ζνα πρόχειρο φφλλο, το οποίο αναπαράγεται ςε αρικμό ίςο με αυτό 

των ομάδων και ζνα αντίγραφό του δίδεται ςε κάκε ομάδα. 

ε μια επόμενθ διδακτικι ϊρα, κατά προτίμθςθ ςε ϊρα Πλθροφορικισ του Ολοιμερου χολείου, οι 

μακθτζσ μεταφζρουν τα ερωτιματα που διατφπωςαν ςτον επεξεργαςτι κειμζνου και τα διαμορφϊνουν 

ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ζντυπο ερωτθματολόγιο, το οποίο κα ςυμπλθρϊςουν οι μεγάλοι μακθτζσ 

του ολοιμερου μόνοι τουσ. Οι μακθτζσ τθσ πρϊτθσ και δευτζρασ τάξθσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν το 

ερωτθματολόγιο με τθ βοικεια των μεγαλφτερων μακθτϊν. Για να ολοκλθρωκεί θ δραςτθριότθτα αυτι 

ςε 1 διδακτικι ϊρα, μια προχπόκεςθ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον επεξεργαςτι κειμζνου, το 

οποίο είναι πολφ πικανό να ςυμβαίνει ςτουσ μακθτζσ του Ολοιμερου.  

Σα ερωτθματολόγια με ευκφνθ των μακθτϊν των τάξεων που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα ςυμπλθρϊνονται 

από όλουσ τουσ μακθτζσ του Ολοιμερου ςχολείου. 
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Δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων, ειςαγωγό δεδομϋνων. 
Διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

1θ διδακτικι ϊρα: Παρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ ο μικρόκοςμοσ Σαξινομοφμε. υγκεκριμζνα 

Παρουςιάηεται θ ψθφίδα «επεξεργαςτισ βάςεων». Εξθγείται ςτουσ μακθτζσ θ ζννοια του πεδίου και τθσ 

εγγραφισ,  

 

Εικόνα 1: Πεδίο, εγγραφι, πρόςκεςθ πεδίου 

 

οι ιδιότθτεσ του πεδίου με ζμφαςθ ςτο όνομα του πεδίου και τισ ιδιότθτεσ αρικμθτικό, αλφαρικμθτικό, 

αλθκζσ/ψευδζσ 

 

Εικόνα 2: Ιδιότθτεσ πεδίου 
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Οι μακθτζσ εξαςκοφνται ςτθν πρόςκεςθ πεδίου, τθν ειςαγωγι του ονόματόσ του και τθν ειςαγωγι 

δεδομζνων ςτο πεδίο αυτό. 

 

τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ κάκονται μπροςτά ςτον υπολογιςτι και καλοφνται να 

δθμιουργιςουν τθ βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία κα ειςάγουν τα δεδομζνα από τθν ζρευνά τουσ. τουσ 

μακθτζσ εξθγείται ότι κάκε ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου που ζφτιαξαν αντιςτοιχεί ςε ζνα πεδίο. τισ 

ιδιότθτεσ κάκε πεδίου, οι μακθτζσ κα πρζπει οπωςδιποτε να δϊςουν τον αρικμό τθσ ερϊτθςθσ και  ζνα 

όνομα που να τθν περιγράφει. Τπολογίηεται ότι οι μακθτζσ κα ολοκλθρϊςουν τουλάχιςτο κατά το ιμιςυ 

τθ δραςτθριότθτα αυτι ςτθ διάρκεια μιασ διδακτικισ ϊρασ. 

 

2θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν τθ δομι τθσ βάςθσ δεδομζνων. (Εδϊ ο δάςκαλοσ μπορεί να 

επιλζξει τθν πιο ολοκλθρωμζνθ βάςθ δεδομζνων και να τθν εγκαταςτιςει ςτουσ υπολογιςτζσ του 

εργαςτθρίου ζτςι ϊςτε όλοι οι μακθτζσ να δουλεφουν με τθν ίδια ακριβϊσ βάςθ). τθ ςυνζχεια τα 

ερωτθματολόγια μοιράηονται ςτισ ομάδεσ και κάκε ομάδα ειςάγει τα δεδομζνα ςτθ βάςθ. (Επίςθσ, ςτο 

τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ ο δάςκαλοσ κα πρζπει να ενοποιιςει τα δεδομζνα που ζχει ειςάγει κάκε 

ομάδα ζτςι ϊςτε να φτιαχτεί μια βάςθ δεδομζνων με όλα τα ςτοιχεία ςτα οποία κα εργαςτοφν οι 

μακθτζσ. Σθμαντικό: Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει τα αλφαρικμθτικά πεδία να 

ελεγχκοφν για τυχόν ορκογραφικά λάκθ, τα οποία κα υποςκάψουν τθν αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων 

ςτθ ςυνζχεια, πχ «τυρί», «τυρι» κλπ)  

το τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ ο επεξεργαςτισ βάςεων κα πρζπει να μοιάηει με τθν παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3: Ο επεξεργαςτισ βάςεων μετά τθν ειςαγωγι δεδομζνων. 

 

Επεξεργαςύα δεδομϋνων. 
Διάρκεια 3 διδακτικζσ ϊρεσ 

1θ διδακτικι ϊρα:  Παρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ θ ψθφίδα «ερϊτθςθ». Οι μακθτζσ καλοφνται να 

εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ ςτθν αντιςτοιχία που υπάρχει ανάμεςα ςτα πεδία τθσ βάςθσ δεδομζνων και 

ςτθν πρϊτθ ςτιλθ τθσ ψθφίδασ ερϊτθςθ.  
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Εικόνα 4: Η ψθφίδα ερϊτθςθ. 

 

τθ ςυνζχεια καλοφνται να φτιάξουν ζνα ερϊτθμα με το οποίο κα ρωτοφν για παράδειγμα πόςοι από 

αυτοφσ που απάντθςαν το ερωτθματολόγιο ζχουν όνομα ίςο με «Χριςτοσ». 

 

Εικόνα 5: Ψθφίδα ερϊτθςθ - εκτζλεςθ ερωτιματοσ 

 

Εξθγείται ςτουσ μακθτζσ θ διαδικαςία διατφπωςθσ (Εικόνα 5, 1) και εκτζλεςθσ του ερωτιματοσ (Εικόνα 5, 

2) 
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Παράλλθλα ο δάςκαλοσ τουσ εξθγεί ότι ταυτόχρονα με τθν εκτζλεςθ τθσ ερϊτθςθσ, ςτθν ψθφίδα 

«ςφνολο» (Εικόνα 6) επιλζγεται ο όνομα το «Χριςτου», όπωσ επίςθσ και ότι ςτθν ψθφίδα επεξεργαςτισ 

βάςεων επιλζγεται θ εγγραφι που αντιςτοιχεί ςτο ίδιο άτομο. 

 

Εικόνα 6: Ψθφίδα ςφνολο 

 

τθ ςυνζχεια ο δάςκαλοσ τουσ δείχνει πϊσ να διατυπϊνουν ςυνκετότερα ερωτιματα ςυνδυάηοντασ τθ 

διατφπωςθ ερωτθμάτων ςτθν ψθφίδα «Ερϊτθςθ» με τθ χριςθ διαγραμμάτων ςτθν ψθφίδα «φνολο»  

τθν Εικόνα 7, βλζπουμε τθν ψθφίδα «φνολο» μετά τθ διατφπωςθ και εκτζλεςθ δφο ερωτθμάτων.  
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Εικόνα 7: Ψθφίδα ςφνολο μετά τθ διατφπωςθ 

 

Σα ερωτιματα, τα οποία ςθμειϊνονται ςτθν εικόνα με τον αρικμό 2, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω 

πίνακα ςτθ φυςικι γλϊςςα με τθν οποία κα ρωτοφςαμε κάποιο άτομο και δίπλα με τθ διατφπωςθ θ 

οποία γίνεται κατανοθτι από τον υπολογιςτι: 

 Ερϊτθμα ςε φυςικι γλϊςςα Ερϊτθμα ςτθν ψθφίδα «Ερϊτθςθ» 

1 
Πόςα άτομα ςτθ βάςθ 

δεδομζνων είναι κορίτςια; 
φφλο  = κορίτςι 

2 
Πόςα παιδιά φζρνουν 

φαγθτό από το ςπίτι; 
φζρνει φαγθτό απο το ςπίτι = Αλθκζσ 

Ρίνακασ 1: Αντιςτοίχθςθ τθσ φυςικισ γλϊςςασ και τθσ γλϊςςασ που κατανοεί θ βάςθ δεδομζνων.  

 

τθν Εικόνα 7 αξίηει επίςθσ να ςθμειϊςουμε τθν παρουςία των ελλείψεων μζςα ςτισ οποίεσ 

μετακινοφνται τα ονόματα (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ) των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ, ι γενικότερα τα 

δεδομζνα εκείνα που ανταποκρίνονται ςτο ερϊτθμα που υποβάλλουμε. Ο αρικμόσ 1 υποδεικνφει τον 

τρόπο με τον οποίο ειςάγονται οι ελλείψεισ. Η ειςαγωγι μιασ ζλλειψθσ κα πρζπει να προθγείται τθσ 

εκτζλεςθσ του ερωτιματοσ ςτθν ψθφίδα «ερϊτθςθ». Με τον αρικμό 3 υποδεικνφεται το ερϊτθμα  

( φφλο  = κορίτςι) και (φζρνει φαγθτό απο το ςπίτι = Αλθκζσ) 

το οποίο απαντιζται από τθν πράςινθ επιφάνεια (τθν τομι των δφο ελλείψεων) τθσ ψθφίδασ ςφνολο. Εδϊ 

για παράδειγμα παρατθροφμε ότι από τα 3 κορίτςια που υπάρχουν ςτθ βάςθ δεδομζνων, το ζνα δεν 

φζρνει φαγθτό από το ςπίτι. 

Σζλοσ παρουςιάηεται θ ψθφίδα ραβδόγραμμα (Εικόνα 8)και οι μακθτζσ καλοφνται να πειραματιςτοφν με 

τα μενοφ «κατθγορία» και «τιμι» και προςπακοφν να εξθγιςουν τα αποτελζςματα που παίρνουν ςτθν 

οκόνθ. 
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Εικόνα 8: Ψθφίδα ραβδόγραμμα. 

 

2θ – 3θ διδακτικι ϊρα: Οι μακθτζσ παροτρφνονται να διατυπϊςουν ερωτιματα ςε φυςικι γλϊςςα και  

ςτθ ςυνζχεια να ρωτιςουν τθ βάςθ δεδομζνων για να πάρουν απαντιςεισ. 

 

Σο ςθμαντικότερο κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι να καταγράφονται με κάποιο τρόπο αν 

όχι όλα, τουλάχιςτο τα ςθμαντικότερα ερωτιματα που κάνουν οι μακθτζσ και τα αποτελζςματά τουσ ςτθν 

ψθφίδα «φνολο» και τθν ψθφίδα «Ραβδόγραμμα». Σρόποι για να καταγραφοφν τα αποτελζςματα αυτά 

είναι με “print screen” ι με κάποιο άλλο εξειδικευμζνο πρόγραμμα. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ καταγραφισ 

είναι να χρθςιμοποιθκοφν οι παραγόμενεσ εικόνεσ ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ παρουςίαςθσ των 

αποτελεςμάτων. 

 

Όςον αφορά το ποια αποτελζςματα πρζπει να καταγραφοφν, θ απάντθςθ είναι ότι πρζπει να 

καταγραφοφν τόςο αυτά που βγάηουν αποτελζςματα όςο και αυτά που δεν είναι δυνατό να 

απαντθκοφν από τα δεδομζνα που ζχουν μαηζψει οι μακθτζσ. Σα ερωτιματα που βγάηουν αποτζλεςμα 

κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ όπωσ είπαμε παραπάνω. Σα 

ερωτιματα που δεν «βγάηουν» αποτζλεςμα κα χρθςιμοποιθκοφν για μεταγνωςτικοφσ ςκοποφσ, ςτθ 

διαδικαςία εμβάκυνςθσ τθσ γνϊςθσ των μακθτϊν ςτισ βάςεισ δεδομζνων και το χειριςμό τουσ. 

 

Γενικά, ςτισ βάςεισ δεδομζνων, θ εξάςκθςθ ςε μια «τυπικι» λογικι προετοιμάηει τουσ μακθτζσ να 

κατανοοφν αποτελζςματα που κα πάρουν ςε αναηθτιςεισ λιγότερο οργανωμζνεσ βάςεισ δεδομζνων όπωσ 

είναι ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ. (Αυτό είναι μια πικανι επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτασ) 

 

Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ των μαθητών 
Διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Η τελευταία φάςθ τθσ δραςτθριότθτασ περιλαμβάνει τθ δθμιουργία μιασ ζκκεςθσ από κάκε ομάδα που 

περιλαμβάνει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των μακθτϊν. 

Οι μακθτζσ, που υποκζτουμε ότι είναι εξοικειωμζνοι με το λογιςμικό παρουςίαςθσ, με τθ βοικεια του 

δαςκάλου προετοιμάηουν μια παρουςίαςθ που περιλαμβάνει τα αποτελζςματα και το ςχολιαςμό τουσ. 

τθ ςυνζχεια ςε κάκε ομάδα δίνεται χρόνοσ να παρουςιάςει τα ευριματά τθσ. Η διαδικαςία αυτι είναι 

πολφ ςθμαντικι γιατί δίνει τθ χαρά ςτα παιδιά να παρουςιάςουν αυτό που ζκαναν κατά τθ διάρκεια τθσ 

δραςτθριότθτασ. 
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