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ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ  

    

 Ιζηξοία και Αοςαιξλξγία ηηπ Κύποξρ, από ηη Νεξλιθική έωπ και ηη 
Ρωμαϊκή Επξςή (παναγςγή: Ηαιεηδμζθόπημ) 

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ: 

Σμ ιμγηζμηθό θαιύπηεη ηεκ Ανπαία Ζζημνία θαη Ανπαημιμγία ηεξ Ηύπνμο 

μέπνη ημ 395 μ.Υ.  

Σμ πενηεπόμεκμ πςνίδεηαη ζε εκκηά ηζημνηθέξ πενηόδμοξ (από ηεκ 

Πνμκεμιηζηθή μέπνη ηε Ρςμασθή) γηα θαζεμηά από ηηξ μπμίεξ δίκμκηαη 

πιενμθμνίεξ, δηανζνςμέκεξ ζηηξ ελήξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ:  

 Ζζημνηθό πιαίζημ 
 Ηαζεμενηκή δςή 
 Θαηνεία – Θνεζθεία 
 Γπηζηήμε – Σεπκμιμγία  
 Σέπκε 
 Τπόιμηπμξ θόζμμξ 
 Ακαζθαθή 

Πένα από ηεκ πιμήγεζε  ζε πιενμθμνηαθό θαη επμπηηθό οιηθό, πανέπεη ηε 

δοκαηόηεηα πνόζβαζεξ ζε εθπαηδεοηηθά μέζα (παηπκίδηα-δναζηενηόηεηεξ) 

θαη δηαδναζηηθή ζομμεημπή ημο πνήζηε. 

 

Μάθημα: Ανπαία Ζζημνία 

Σάνη/ειπ: Α΄ Γομκαζίμο /Α΄ Θοθείμο 
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 Κλεξπάηοα, έμα ηανίδι ζηα ελλημιζηικά ςοόμια  (παναγςγή: Ζκζηηημύημ 

Γπελενγαζίαξ ημο Θόγμο) 

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ: 

Σμ ιμγηζμηθό θαιύπηεη ηεκ πενίμδμ ηςκ ειιεκηζηηθώκ πνόκςκ από ηε 

γέκκεζε ημο Ι. Αιελάκδνμο μέπνη ηηξ ηειεοηαίεξ ζηηγμέξ ηεξ βαζίιηζζαξ 

Ηιεμπάηναξ ηεξ Δ΄. Ο πνήζηεξ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα πιμεγεζεί ζημ 

πνόγναμμα μέζς εκόξ θεκηνηθμύ πάνηε θαη κα μεηαβεί ζηα επημένμοξ 

ημήμαηά ημο μέζς εκόξ δηαδναζηηθμύ πίκαθα πνμκμιμγηώκ. Πανάιιεια, 

μπμνεί κα επηιέλεη από ηα επεηζόδηα ζηα μπμία εθηοιίζζεηαη ε ηζημνία, 

ζοπκά μέζα από δναμαημπμηεμέκεξ αθεγήζεηξ, θαζώξ επίζεξ κα ακαηνέλεη 

ζηε βηβιημζήθε γηα άκηιεζε πιενμθμνηαθμύ οιηθμύ ζπεηηθμύ με 

ημπςκύμηα, βημγναθίεξ θαη ελεηδηθεομέκμ ιεληιόγημ. Γπηπνόζζεηα, έπεη 

ηεκ εοθαηνία κα «λεκαγεζεί» ζε έκα εηθμκηθό Ιμοζείμ πμο πενηιαμβάκεη 

εθζέμαηα ηεξ ειιεκηζηηθήξ πενηόδμο. 

Γκδηαθένμκ πανμοζηάδμοκ μη πνμκμιμγίεξ ζημ πάνηε με θόθθηκε 

εμενμμεκία. ε μνηζμέκεξ, μπμνεί θακείξ κα βνεη δναμαημπμηεμέκεξ 

ζθεκέξ (θάκμκηαξ θιηθ ζε πνάζηκεξ εκενγέξ ιέλεηξ ημο θεημέκμο). Γηα 

πανάδεηγμα: 

 Υοξμξλξγία 331 π.Υ. – Γαργάμηλα: δναμαημπμηεμέκε ζθεκή 

ακαθμνηθά με πμιεμηθό ζομβμύιημ. Γπίζεξ, παηώκηαξ ζηεκ θόθθηκε 

εκενγή θνάζε κίθε πενηθακή ημο θεημέκμο ζηα ανηζηενά, εμθακίδεηαη 

ζηε δεληά ζηήιε, ζημ θάης μένμξ, έκα εηθμκίδημ πμο παναπέμπεη ζε 

ακαπανάζηαζε ηεξ μάπεξ ζηα Γαογάμεια (animation). 

 Υοξμξλξγία 305 π.Υ. – Έμα ζρμπόζιξ ζηημ Πέογαμξ: 

δναμαημπμηεμέκε ζθεκή – ζοδήηεζε γηα ηα αλημζέαηα ηεξ Πενγάμμο. 

 Υοξμξλξγία 212 π.Υ. – Αοςιμήδηπ: δναμαημπμηεμέκε ζθεκή – 

“Γύνεθα”: πώξ μδεγήζεθε μ Ανπημήδεξ ζηεκ ακαθάιορε ημο κόμμο ηεξ 

άκςζεξ, λεζθεπάδμκηαξ έηζη μηα απάηε. 

 Υοξμξλξγία 31 μ.Υ. – Κλεξπάηοα: δναμαημπμηεμέκε ζθεκή – δύμ 

έμπμνμη ζοδεημύκ. 

 

Μάθημα: Ανπαία Ζζημνία 

Εμόηηηα: Γιιεκηζηηθή Γπμπή 

Σάνη/ειπ: Α΄ Γομκαζίμο /Α΄ Θοθείμο 
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 Η Ιζηξοία ηωμ Ελλήμωμ, από ηημ Παλαιξλιθική Επξςή μέςοι 
ζήμεοα (παναγςγή: conceptum) 

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ: 

Σμ ιμγηζμηθό θαιύπηεη έκα μεγάιμ εύνμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Ζζημνίαξ από ηεκ 

Παιαημιηζηθή Γπμπή έςξ ημ 1974.  

Σμ πενηεπόμεκμ δηανζνώκεηαη ζε ηέζζενηξ εκόηεηεξ:  

 Γεγμκόηα,  
 Αθεγήζεηξ,  
 Βημγναθίεξ,  
 Ένεοκα.  

O πνήζηεξ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα επηιέλεη ηεκ ηζημνηθή πενίμδμ πμο ημκ 

εκδηαθένεη γηα μηα ακαιοηηθόηενε πανμοζίαζή ηεξ, είηε μέζα από μηα 

ηζημνηθή αθήγεζε πμο πναγμαημπμηείηαη με ζοκμδεία εηθόκςκ είηε μέζα 

από πιενμθμνηαθό θείμεκμ εμπιμοηηζμέκμ με εηθόκεξ.  

Πανάιιεια, μέζς ηεξ εκόηεηαξ Ένεοκα έπεη ηε δοκαηόηεηα κα ακαδεηήζεη 

πιενμθμνίεξ (αθμύ εηζαγάγεη ιέλεηξ-θιεηδηά ή εμενμμεκίεξ), όπςξ επίζεξ 

μέζς ηεξ εκόηεηαξ Βημγναθίεξ, κα ακαδεηήζεη αιθαβεηηθά ηε βημγναθία 

ηζημνηθώκ πνμζώπςκ.  

 

Μάθημα: Ζζημνία (Ανπαία – Ιεζαηςκηθή – Κεόηενε) 

Σάνη/ειπ: Α΄ Γομκαζίμο – Γ’ Θοθείμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΝΕΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ (ΦΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΚΟΙ) 

 

 4 

 Ιζηξοία ηηπ Νεόηεοηπ και ύγςοξμηπ Ελλάδαπ, 1821-2003 

(παναγςγή: conceptum) 

 

Οδηγίεπ:  

Δηπιό θιηθ ζημ My Computer θαη μεηά ζημ εηθμκίδημ ημο CD Rom > δηπιό 

θιηθ ζημ History 1 > επηιμγή μηαξ εκόηεηαξ (πμμπίκαξ) από ηηξ ηέζζενηξ.  

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ:  

Σμ ιμγηζμηθό θαιύπηεη ηε πνμκηθή πενίμδμ ηεξ Κεόηενεξ θαη ύγπνμκεξ 

Ζζημνίαξ ηεξ Γιιάδαξ από ημ 1821 μέπνη ημ 2003.  

Σμ πενηεπόμεκμ δηανζνώκεηαη ζε ηέζζενηξ εκόηεηεξ:  

 Γεγμκόηα 
 εμακηηθόηενα γεγμκόηα 
 Αθεγήζεηξ 
 Ένεοκα 

ηηξ ηνεηξ πνώηεξ εκόηεηεξ, μ πνήζηεξ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα επηιέλεη 

από επημένμοξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ γηα μηα ακαιοηηθόηενε πανμοζίαζή 

ημοξ, εκώ ζηεκ ηειεοηαία έπεη ηε δοκαηόηεηα ακαδήηεζεξ ζε ιήμμαηα 

ηζημνηθώκ όνςκ, βημγναθίεξ, ζοκηάγμαηα θαη πνμκμιμγίεξ. 

Πανάιιεια, ζε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ ημο δίκεηαη ε εοθαηνία κα αθμύζεη 

επεηηθά κημθμομέκηα, κα παναθμιμοζήζεη μπηηθμγναθεμέκα ζηηγμηόηοπα 

θαη κα δεη πενηζζόηενεξ θςημγναθίεξ ζπεηηθέξ με ημ ηζημνηθό γεγμκόξ. 

 

Μάθημα: Κεόηενε θαη ύγπνμκε Ζζημνία 

Σάνη/ειπ: Γ΄ Γομκαζίμο /Γ΄ Θοθείμο 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΝΕΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ (ΦΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΚΟΙ) 

 

 5 

 Ελλημική Επαμάζηαζη, ηξ ’21 εμ πλω  (παναγςγή: multimedia) 

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ:  

Σμ πενηεπόμεκμ ημο ιμγηζμηθμύ δηανζνώκεηαη ζε ηέζζενηξ εκόηεηεξ:  

 Ζζημνηθόξ πενίπιμοξ (ζπεηηθά με ηζημνηθά γεγμκόηα από ημ 1453 

μέπνη ημ 1862),  

 Έκα μπνίθη ζηα ζθανηά (ζπεηηθά με ηα καοπεγεία θαη ηηξ θάζεηξ 

θαηαζθεοήξ εκόξ πιμίμο, ηε καοζηπιμΐα θαη δηάθμνμοξ ηύπμοξ 

πιμίςκ ηεξ επμπήξ),  

 Σα πιμία ζηεκ εηνήκε (ζπεηηθά με ηε κεζηώηηθε μηθμκμμία θαη 

θμηκςκία, ημ πιήνςμα εκόξ πιμίμο θαη ημοξ πιμημθηήηεξ θ.ά.),  

 Σα πιμία ζημκ πόιεμμ (ζπεηηθά με ημοξ ζηόιμοξ, ηα όπια, ηαθηηθέξ 

μηαξ καομαπίαξ θαη μεγάιεξ καομαπίεξ).  

 

ε θάζε εκόηεηα οπάνπεη δοκαηόηεηα πνόζβαζεξ ζε ηζημνηθή αθήγεζε 

πμο ζοκμδεύεηαη από εηθόκεξ, εκώ πανάιιεια μη οπμγναμμηζμέκεξ ιέλεηξ 

ημο θεημέκμο παναπέμπμοκ ζημ εονεηήνημ όνςκ θαη μκμμάηςκ. 

Γπηπνόζζεηα, μ πνήζηεξ μπμνεί κα επηιέλεη θαη κα απμζεθεύζεη 

πιενμθμνηαθό θαη μπηηθό οιηθό. 

  

Μάθημα: Κεόηενε θαη ύγπνμκε Ζζημνία 

Εμόηηηα: Γιιεκηθή Γπακάζηαζε 

Σάνη/ειπ: Γ΄ Γομκαζίμο  
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 Ιζηξοία ζηξ Διαδίκηρξ (παναγςγή: Τ.Π.Γ.Π.Θ. – Π.Ζ.) 

 

Οδηγίεπ:  

Δηπιό θιηθ ζημ My Computer θαη μεηά ζημ εηθμκίδημ ημο CD Rom > 

άκμηγμα ημο θαθέιμο go4-web > δηπιό θιηθ ζημ contents > επηιμγή μηαξ 

εκόηεηαξ από ηηξ μθηώ > πάνηεξ πιμήγεζεξ θαη...  θαιή πιμήγεζε! 

 

Πεοιεςόμεμξ: 

Σμ ιμγηζμηθό πενηιαμβάκεη μθηώ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ, πμο εθηείκμκηαη 

πνμκηθά από ηεκ Γπμπή ημο Υαιθμύ μέπνη ηεκ πενίμδμ ηεξ Ηαημπήξ θαη 

ηεξ Ακηίζηαζεξ ζηεκ Γιιάδα.  

ε θάζε εκόηεηα μ πνήζηεξ έπεη πνόζβαζε ζε θείμεκα ηζημνηθήξ 

αθήγεζεξ, γναπηέξ πεγέξ, επμπηηθό οιηθό (εηθόκεξ, πάνηεξ, εηθμκηθέξ 

ακαπαναζηάζεηξ, ηαηκημζήθε), βημγναθίεξ, γιςζζάνη, βηβιημγναθία θαη 

ζπεηηθέξ ηζημζειίδεξ.  

Γπηπνόζζεηα, οπάνπμοκ αζθήζεηξ αοημαλημιόγεζεξ /γεκηθήξ αλημιόγεζεξ 

γηα ημ μαζεηή, θαζώξ θαη δηδαθηηθά ζεκάνηα /δηαζεμαηηθά ζπέδηα ενγαζίαξ 

γηα ημκ εθπαηδεοηηθό. 

Πημ αληόιμγε θαη δηαδναζηηθή είκαη ε 5η εμόηηηα πμο αθμνά ηηξ 

ακαθαιύρεηξ. Ζδηαίηενμ εκδηαθένμκ πανμοζηάδεη ημ εογαζηήοι ηξρ μικοξύ 

ιζηξοικξύ, όπμο μπμνεί κα βνεη θακείξ ηαηκημζήθε γηα ημ ηαλίδη ημο 

Υνηζηόθμνμο Ημιόμβμο θαη ηνηζδηάζηαηεξ ακαπαναζηάζεηξ πιμίςκ ημο 

Ημιόμβμο (Σμ ενγαζηήνη ημο μηθνμύ ηζημνηθμύ > θιηθ ζημ ηναπέδη > θιηθ 

ζηα εκενγά ζπήμαηα). 

 

Μάθημα: Ζζημνία (Ανπαία – Ιεζαηςκηθή – Κεόηενε) 

Σάνη/ειπ: Α΄, Β΄, Γ΄ Γομκαζίμο 
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 Σξπική Ιζηξοία (παναγςγή: Τ.Π.Γ.Π.Θ. – Παηδαγςγηθό Ζκζηηημύημ) 

 

Οδηγίεπ:  

Δηπιό θιηθ ζημ My Computer θαη μεηά ζημ εηθμκίδημ ημο CD Rom > 

άκμηγμα ημο θαθέιμο go5-CD > δηπιό θιηθ ζημ autorun ή ζηξ enarksi > 

επηιμγή μηαξ ζεμαηηθήξ εκόηεηαξ από ηηξ ηέζζενηξ θαη πιμήγεζε.  

 

Πεοιεςόμεμξ: 

Σμ ιμγηζμηθό πενηιαμβάκεη ηέζζενηξ εκόηεηεξ:  

 Γγθαηάζηαζε πνμζθογηθώκ πιεζοζμώκ ζε μηα πενημπή,  

 Ηάζηνα θαη Πμιηηείεξ,  

 Οηθηζηηθή ηαοηόηεηα μηαξ πενημπήξ,  

 Από ηεκ «πενίθιεηζηε» πόιε ζηεκ αζηηθή θμηκςκία.  

ε θάζε εκόηεηα μ πνήζηεξ έπεη πνόζβαζε ζε θείμεκα με εκενγμύξ 

δεζμμύξ θαη παναπμμπέξ ζε ζπεηηθμύξ δηθηοαθμύξ ηόπμοξ, θαζώξ θαη 

παναπμμπέξ πμο ζοκδέμοκ ηεκ ημπηθή με ηεκ παγθόζμηα ηζημνία. Πένα 

από ημ επμπηηθό οιηθό (εηθόκεξ, βίκηεμ,  πνμθμνηθέξ μανηονίεξ), οπάνπεη 

δοκαηόηεηα πνόζβαζεξ ζε ιεληθό (πμο επελεγεί δηάθμνεξ έκκμηεξ), ζε 

ανπείμ θςημγναθηώκ ηεξ εκόηεηαξ, βημγναθίεξ θαη βηβιημγναθία. 

Γπηπνόζζεηα, οπάνπμοκ πμηθίιεξ  δναζηενηόηεηεξ γηα ημ μαζεηή 

(ενςηήζεηξ πμιιαπιώκ επηιμγώκ, ζηαονόιελμ, παδι, δηαζεμαηηθέξ 

/ζοκζεηηθέξ ενγαζίεξ).  

Γκδηαθένμκ πανμοζηάδμοκ μη ποξθξοικέπ μαοηροίεπ ζηεκ 1η εμόηηηα με 

ζέμα Γγθαηάζηαζε πνμζθογηθώκ πιεζοζμώκ ζε μηα πενημπή, ηηξ μπμίεξ 

μπμνεί κα αθμύζεη θακείξ ζηα αθόιμοζα ιήμμαηα: γεκέζιηα γε, 
εγθαηάζηαζε πνμζθύγςκ, πμιηηηζμόξ, θμηκςκία. Γπίζεξ, ζηε 2η εμόηηηα 

με ζέμα Ηάζηνα θαη Πμιηηείεξ, όπμημξ ζέιεη κα μάζεη ηεκ ηζημνία πμο 

θμοβαιά ημ ζθάθη, μπμνεί κα θάκεη θιηθ ζημ Έμα παιςμίδι από ηξ 
Μεζαίωμα.  

 

Μάθημα: Ζζημνία 

Σάνη/ειπ: Γ΄ Γομκαζίμο  
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 Η κλξπή ηηπ Ιζηξοίαπ (History Lost) (παναγςγή ANEMON 

Productions, Αζήκα 2006) 

 

Πεοιεςόμεμξ: 

Πνόθεηηαη γηα έθζεζε πμιομέζςκ1 ζπεηηθά με ημ πανάκμμμ εμπόνημ 

ανπαημηήηςκ. Σμ ιμγηζμηθό πενηιαμβάκεη ηνεηξ εθανμμγέξ: 

 Παγθόζμημξ πάνηεξ ηεξ ανπαημθαπειίαξ: δηαδναζηηθή εθανμμγή πμο 

πενηέπεη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ ανπαημθαπειία θαη ημ πανάκμμμ εμπόνημ 

ανπαημηήηςκ ζε 40 πώνεξ ημο θόζμμο (γηα ειηθίεξ 10 πνμκώκ θαη άκς). 
 History Lost Redux: δηαδναζηηθή αθήγεζε-παηπκίδη πμο θαιεί ημ 

πνήζηε κα πνμζεγγίζεη ημ πνόβιεμα ηεξ ανπαημθαπειίαξ με 

δεμημονγηθό ηνόπμ θαη κα ακανςηεζεί γηα ηε ζεμαζία ηεξ πνμζηαζίαξ 

ηεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ (γηα ειηθίεξ 15 πνμκώκ θαη άκς). 
 αββίκα ε αύνα θαη ηα Γονήμαηα: δηαδναζηηθό παηπκίδη, θαηά ημ μπμίμ 

ηα παηδηά - με λεκαγό μηα ζαύνα, ηε αββίκα - ζομμεηέπμοκ ζηε 

δηαδηθαζία εύνεζεξ θαη ακαζθαθήξ εκόξ ανπαημιμγηθμύ πώνμο (γηα 

ειηθίεξ 10-12 πνμκώκ). 
 

Οη ηνεηξ εθανμμγέξ “ηνέπμοκ” με δηπιό θιηθ ζημ εηθμκίδημ run, start θαη 

start ακηίζημηπα, πμο εμθακίδεηαη με ημ άκμηγμα θάζε εθανμμγήξ, θαη 

ηενμαηίδμκηαη με ημ πάηεμα ημο πιήθηνμο escape.  

 

Σμ ιμγηζμηθό ζοκμδεύεηαη από έκακ εθπαηδεοηηθό θάθειμ θαη έκα DVD με 

ηίηιμ Σμ θύθιςμα (κημθημακηέν ημο Ακδνέα Απμζημιίδε γηα ημ πανάκμμμ 

εμπόνημ ειιεκηθώκ ανπαημηήηςκ). Κα ζεμεηςζεί όηη έπεη εγθνηζεί από ημ 

Τπμονγείμ παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ θαη έπεη ζηαιεί ζηα ζπμιεία ηεξ 

Ηύπνμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Ε έθζεζε πανμοζηάζηεθε θαη ζηεκ Ηύπνμ, ζημ Ηοπνηαθό Ιμοζείμ Θεοθςζίαξ, θαηά ημ 

πνμκηθό δηάζηεμα Ζμοκίμο – Αογμύζημο 2006.  

Ιπμνεί θακείξ κα επηζθεθζεί εηθμκηθά ηεκ έθζεζε ζημ Γιιεκηθό Ίδνομα Πμιηηηζμμύ, 

http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1 > online έθζεζε  

 

http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1
http://www.hfc.gr/wmt/webpages/files/online_exhibitions.htm


ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΝΕΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ (ΦΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΚΟΙ) 
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 Θξρκρδίδη Ιζηξοία, Δημηγξοία, Διάλξγξπ Μηλίωμ και Αθημαίωμ 

(παναγςγή: multilearn education) 

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ: 

Σμ ιμγηζμηθό πενηέπεη (πένα από ηεκ εηζαγςγή, ημ γιςζζάνη θαη ηε 

βηβιημγναθία) έλη δηδαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθά με ηε δεμεγμνία ημο 

Θμοθοδίδε Δηάιμγμξ Ιειίςκ θαη Αζεκαίςκ.  

Οη δναζηενηόηεηεξ ακαδεηθκύμοκ ηε ζπέζε Ανπαίαξ Γναμμαηείαξ - 

Ζζημνίαξ θαη ςζμύκ ημοξ μαζεηέξ ζηεκ ακαδήηεζε ηςκ θηκήηνςκ ηεξ 

ακζνώπηκεξ δνάζεξ όπη μόκμ ζημ ηόηε αιιά θαη ζημ ζήμενα, μέζα από 

παναιιειηζμμύξ με ηε ζύγπνμκε ηζημνηθή πναγμαηηθόηεηα. 

Παναπέμπμκηαξ ζε ζογθεθνημέκεξ ηζημζειίδεξ, θαηεοζύκμοκ ημοξ 

μαζεηέξ μέζα από μηα μμαδμζοκενγαηηθή δηαδηθαζία ζημ κα επελενγαζημύκ 

ηε δεμεγμνία θαη ζημ κα μδεγεζμύκ ζ’ έκα βαζύηενμ πνμβιεμαηηζμό (βι. 

δναζηενηόηεηα 6: Ε αιαδμκεία ηεξ δύκαμεξ ηόηε θαη ζήμενα). 

 

Μάθημα: Ανπαία Γιιεκηθή Γναμμαηεία (θαη ζύκδεζε με ημ μάζεμα ηεξ 

Ανπαίαξ Ζζημνίαξ, θεθ. Πειμπμκκεζηαθόξ Πόιεμμξ) 

 

Εμόηηηα: Δηάιμγμξ Ιειίςκ θαη Αζεκαίςκ (Θμοθοδίδε Δεμεγμνίεξ) - Α΄ 

Λρκείξρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπημέιεηα:  

Ιανία Παπαιεμκηίμο 

Φηιόιμγμξ 


