
Μεγάλες δραστηριότητες με τη χρήση λογισμικού
1. Βρες πληροφορίες και γράψε ένα άρθρο για μια προσωπικότητα που εκτιμάς / θαυμάζεις. 

Η επιλογή σου μπορεί να είναι από το χώρο της Τέχνης, της επιστήμης, του Θεάματος, του 
Αθλητισμού κλπ. Με άλλα λόγια μπορείς να επιλέξεις κάποιον συγγραφέα, ποιητή, ηθοποιό, 
σκηνοθέτη, επιστήμονα, ζωγράφο, αθλητή, πολιτικό (όχι σύγχρονο), φιλόσοφο κλπ.  (300 – 
600 λέξεις)

2. Γράψε ένα άρθρο για το αγαπημένο σου άθλημα. (300 – 600 λέξεις)
3. Γράψε ένα «ταξιδιωτικό άρθρο» για έναν αγαπημένο σου ταξιδιωτικό προορισμό. (400 – 

800 λέξεις)
4. Κάνε μια έρευνα γύρω από τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου (Ατλαντίδα, Στόουνχετζ, 

Μάτσου – Πίτσου, Νησί του Πάσχα, Μεγάλη Πυραμίδα, Αγρογλυπτική κλπ). (500-700 
λέξεις) 

5. Μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τι είναι. Πώς, πότε, και γιατί προέκυψαν. Έχουμε μεταλλαγμένα 
τρόφιμα στην Ελλάδα; Υπάρχει νομοθεσία σχετική με τη χρήση μεταλλαγμένων τροφίμων 
στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τηρούνται οι νόμοι ή υπάρχουν παραθυράκια; 
Ξέρουν οι συμμαθητές σας τι είναι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα; (δημοσκόπηση με 
ερωτηματολόγιο) Τι λένε οι επιστήμονες σχετικά με την επικινδυνότητα των 
μεταλλαγμένων τροφίμων; Να αναφέρετε όλες τις απόψεις, υπέρ και κατά. Ποια είναι η 
προσωπική σας άποψη; Πιστεύετε ότι είναι ακίνδυνα, αναγκαίο κακό ή κάτι που δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να το αγγίξουμε και γιατί; (Ομάδα 5 – 10 ατόμων με 1-2 συντονιστές – 
επιμελητές)

6. Ιστορία και εξέλιξη του θεάτρου από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. Ευρωπαϊκό θέατρο 
– Ασιατικό θέατρο (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία) – Σημαντικά έργα -  μεγάλοι ηθοποιοί (έλληνες 
και ξένοι) και σκηνοθέτες. (800 – 1200) λέξεις

7. Κινηματογράφος: Πώς ξεκίνησε – Βωβός κινηματογράφος – Ομιλών κινηματογράφος – 
Έγχρωμες ταινίες – Σημαντικά έργα – Σκηνοθέτες και ηθοποιοί – Αμερικάνικος, 
Ευρωπαϊκός, Ασιατικός κινηματογράφος. (800 – 1200 λέξεις)

8. Κινητά τηλέφωνα: Πότε εμφανίστηκαν, εξάπλωση κινητής τηλεφωνίας, θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις (πώς άλλαξε η ζωή μας, πιθανοί κίνδυνοι, γνώμες ειδικών κλπ), 
διενέργεια δημοσκόπησης για τη χρήση των κινητών από μαθητές του γυμνασίου)  (Ομάδα 
3 και άνω ατόμων)

Οδηγίες   (Συμπληρωματικές)  

• Αρχή – Μέση – Τέλος (Εισαγωγή, Ανάπτυξη Θέματος, Συμπεράσματα)
• Δηλώνουμε στόχους – λόγους για τους οποίους επιλέχτηκε το θέμα
• Δηλώνουμε τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν (Επεξεργαστής κειμένου, 

Φυλλομετρητής, Πρόγραμμα παρουσιάσεων κλπ)
• Αναφέρουμε τις πηγές μας (Διαδίκτυο, περιοδικά, εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες)
• Προσωπικό ύφος και σχόλια (αποφύγετε την αντιγραφή επικόλληση)
• Αποθήκευση άρθρων σε ειδικό φάκελο
• Αποθήκευση των ενσωματωμένων στο κείμενο εικόνων σε ειδικό υποφάκελο – 

ξεχωριστά
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