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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»

Ονοματεπώνυμο ………………………………………….….………………………………………………….…………Τμήμα Β…
Σε αυτή τη διαθεματική δραστηριότητα, καλείστε να επιλέξετε ένα ταξιδιωτικό προορισμό της 
αρεσκείας σας (εντός Ελλάδας) και με τη βοήθεια μιας Μηχανής Αναζήτησης και του 
προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (WORD) να δημιουργήσετε ένα άρθρο σχετικά με το μέρος 
που επιλέξατε.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Βρείτε πληροφορίες σχετικά με: 

α) Το που βρίσκεται (απόσταση από την Αθήνα κλπ)
β) το πώς μπορεί κανείς να πάει εκεί (αυτοκίνητο, πλοίο , αεροπλάνο, τρένο κλπ)
γ) το που μπορεί να μείνει (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια)
δ) το πώς μπορεί να ψυχαγωγηθεί (κολύμπι, σκι, φαγητό, σινεμά, κέντρα διασκέδασης κλπ)
ε) την ιστορία του τόπου ( ιστορικά στοιχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες)
στ) κοντινά ενδιαφέροντα μέρη που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί.

• Βρείτε φωτογραφίες σχετικές με τον προορισμό που επιλέξατε και τοποθετείστε τις στα 
κατάλληλα σημεία του κειμένου που θα δημιουργήσετε.

• Βάλτε και την προσωπική σας άποψη: Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτόν τον προορισμό, αν έχετε 
επισκεφθεί αυτό το μέρος, τι εντυπώσεις σας άφησε, τι σας άρεσε, τι σας ενόχλησε, ή αν δεν 
έχετε πάει, για ποιο λόγο θα θέλατε να πάτε.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!!
• Αποφασίστε το μέρος για το οποίο θα γράψετε το άρθρο σας ………………………………..
• Δημιουργήστε ένα φάκελο μέσα στο φάκελο του τμήματός σας με το κατάλληλο όνομα (πχ 

«Πήλιο») ……………………..
• Ανοίξτε τον επεξεργαστή κειμένου και με την επιλογή Αποθήκευση ως… δημιουργήστε ένα 

αρχείο με το κατάλληλο όνομα (πχ «Περιήγηση στο Πήλιο») στο φάκελο που μόλις 
φτιάξατε. ……………..

• Ανοίξτε μια Μηχανή Αναζήτησης……………….
• Δώστε τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά ώστε να εμφανιστούν ιστοσελίδες με τις κατάλληλες 

πληροφορίες…………………….
• Χρησιμοποιώντας την «αντιγραφή και επικόλληση» αλλά και τροποποιώντας τις 

πληροφορίες που βρήκατε ώστε να «δένουν» μεταξύ τους φτιάξτε το άρθρο σας.
• Στο τέλος (ή και στην αρχή σαν εισαγωγή) βάλτε και τη δική σας άποψη.
• Προσθέστε φωτογραφίες στο άρθρο χρησιμοποιώντας την επιλογή «εικόνες» από τη 

Μηχανή Αναζήτησης. Τις φωτογραφίες μπορείτε (με δεξί κλικ) και να τις αντιγράψετε 
κατευθείαν μέσα στο κείμενο αλλά και να τις αποθηκεύσετε σαν ξεχωριστά αρχεία στο 
φάκελο που δημιουργήσατε στην αρχή. Αν βρείτε πολλές και όμορφες φωτογραφίες 
μπορείτε να παραθέσετε και κάποιες από αυτές ξεχωριστά στο τέλος του κειμένου.

ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!


