
 

 

Φύλλο Εργαζίας ομάδας Α 

-Ακμίληε ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ ημ θάθειμ με ημκ ηίηιμ «Δημόζιος και  

Ιδιωηικός βίος ζηημ Αρταία Ελλάδα». Επηιέληε ημκ Ιδιωηικό βίο θαη ζηε 

ζοκέπεηα ηεκ Εκπαίδεσζη. Σοιιέληε πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημκ ηνόπμ 

εθπαίδεοζεξ ζηεκ ανπαία Αζήκα. 

 

-Πενηεγεζείηε  ζηηξ παναθάηω ηζημζειίδεξ θαη ζοιιέληε εηθόκεξ θαη θείμεκα 

πμο αθμνμύκ ζημ ζύζηεμα παηδείαξ ηεξ θιαζηθήξ Αζήκαξ: 

http://www.namuseum.gr/  ->είζμδμξ->ζοιιμγέξ->αγγεία –μηθνμηεπκία-

>θιαζηθή πενίμδμξ 

http://www.ime.gr/chronos/gr/->ανπαηόηεηα-> θιαζηθή πενίμδμξ-θμηκωκία 

http://www.ime.gr/chronos/gr/->ανπαηόηεηα-> θιαζηθή πενίμδμξ-πμιηηηζμόξ 

http://www.slideboom.com/presentations : ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ ηεξ 

ηζημζειίδαξ γνάθμομε ηε ιέλε εθπαίδεοζε ->ε θαζεμενηκή δωή θαη ε 

εθπαίδεοζε ηωκ Αζεκαίωκ  

 

-Απμζεθεύζηε ηηξ εηθόκεξ ζε έκακ θάθειμ πμο ζα δεμημονγήζεηε ζημ ζθιενό 

δίζθμ ημο οπμιμγηζηή ζαξ. Δεμημονγήζηε έκα  ανπείμ  ζε μμνθή MS Word 

ζημ μπμίμ ζα εκηάλεηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζογθεκηνώζαηε.  

 

-Επηζθεθζείηε ημ δηθηοαθό ηόπμ http://www.greek-language.gr  ηεξ 

«Πύιεξ γηα ηεκ Ειιεκηθή Γιώζζα», αθμιμοζώκηαξ ηεκ ελήξ πμνεία:  Νέα 

Ειιεκηθή-> Ενγαιεία-> Ηιεθηνμκηθά ιεληθά->Λεληθό ηεξ θμηκήξ Νεμειιεκηθήξ 

(Τνηακηαθοιιίδε). Ακαδεηήζηε ημοξ μνηζμμύξ ηωκ ιέλεωκ: γναμμαηίδω, 

παηδαγωγόξ, παηδμηνίβεξ θαη αθμύ ακμίλεηε ημ πνόγναμμα επελενγαζίαξ 

θεημέκμο με ηηξ εκημιέξ ακηηγναθή θαη επηθόιιεζε μεηαθένεηε ημοξ μνηζμμύξ 

ζημ ανπείμ MS Word πμο δεμημονγήζαηε. Τμ νήμα γναμμαηίδω ζα ημ 
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ακαδεηήζεηε ζηε Μεζαηωκηθή Γιώζζα, αθμιμοζώκηαξ ηεκ ελήξ πμνεία: Πύιε 

γηα ηεκ Ειιεκηθή Γιώζζα->Μεζαηωκηθή Γιώζζα->Επηημμή ιεληθμύ Κνηανά. 

 

-Χνεζημμπμηήζηε μηα μεπακή ακαδήηεζεξ ζημ πνόγναμμα πενηήγεζεξ 

ηζημζειίδωκ θαη πνεζημμπμηώκηαξ ωξ ιέλεηξ θιεηδηά ηηξ «θωημγναθίεξ 

ζύγπνμκεξ εθπαίδεοζεξ» θαη πανεμθενείξ δηαηοπώζεηξ ζογθεκηνώζηε 

ζπεηηθέξ θωημγναθίεξ θαη απμζεθεύζηε ηηξ ζημ θάθειμ πμο δεμημονγήζαηε 

ζημ ζθιενό δίζθμ.  

 

-Με ηε βμήζεηα ημο πνμγνάμμαημξ επελενγαζίαξ θεημέκμο μνγακώζηε ηηξ 

πιενμθμνίεξ ζαξ ζε έκα ζύκημμμ θείμεκμ ζημ μπμίμ ζα πενηγνάθεηε ημ 

ζύζηεμα εθπαίδεοζεξ ζηεκ ανπαία Αζήκα, δίκμκηαξ έμθαζε ζηηξ ιέλεηξ 

παηδαγωγόξ, παηδμηνίβεξ,  γναμμαηηζηήξ, θηζανηζηήξ, ζμθηζηήξ,  αζεκαϊθό 

ζπμιείμ. 

Θα ζαξ βμεζήζμοκ μη παναθάηω ενωηήζεηξ: 

 Πμημη ακαιάμβακακ  ηεκ εθπαίδεοζε ηωκ μηθνώκ αγμνηώκ ζηεκ θιαζηθή 

Αζήκα; 

 Πμηα μαζήμαηα δηδάζθμκηακ; 

 Πμημη ακαιάμβακακ ηεκ εθπαίδεοζε ηωκ πιμύζηωκ εθήβωκ; 

 Πμημη ήηακ μη ζηόπμη ηεξ εθπαίδεοζεξ; 

 Εκημπίζηε δηαθμνέξ με ημ ζεμενηκό ζύζηεμα εθπαίδεοζεξ. 

 

-Ακμίληε  ημ πνόγναμμα δεμημονγίαξ πανμοζηάζεωκ θαη εημημάζηε γηα ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ μηα δηθή ζαξ πανμοζίαζε με ηίηιμ νούς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ. 

Σηηξ δηαθάκεηεξ πμο ζα δεμημονγήζεηε αλημπμηήζηε ημ θωημγναθηθό οιηθό 

πμο έπεηε ζοιιέλεη ζοκμδεύμκηάξ ημ με θαηάιιειεξ ιεδάκηεξ.  

 

 


