
Παηδηά, θαιεζπέξα!  

 

 αο απνζηέιινπκε επηπξόζζεηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε  ηηο εξγαζία γηα ηε γεηηνληά.   

  

 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

 

1. Οη παιαηόηεξεο νκάδεο ηηο νπνίεο είραηε ζρεκαηίζεη ζπλδπαζηηθά (Α1 & Α2) είλαη γηα ηελ 
εξγαζία “Γεηηνληά”. Δίλαη κεγάιεο νκάδεο επεηδή αξθεηά παηδηά κέλνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή 
ή θάπνπ θνληά. αο ζπκθέξεη επεηδή ζα είζηε πεξηζζόηεξα άηνκα ζε θάζε νκάδα, 
ζπλεπώο ν θαζέλαο ή αλά δύν ζα αλαιάβεηε από κία πνιύ κηθξήο έθηαζεο 
δξαζηεξηόηεηα. 
  

2. Όια όζα έρεηε ζπγθεληξώζεη ή ζπλερίδεηε λα ζπγθεληξώλεηε γηα ηελ εξγαζία “Γεηηνληά”, 
ζα ηα ηνπνζεηήζεηε ζε κηα παξνπζίαζε google ηελ νπνία έζηεηια ζε όινπο. Μέζα 
ζ΄απηή ζα γξάθεηε όινη. Με ζαο αλεζπρήζεη αλ κπεξδεπηεί θάπνηεο θνξέο ε ζεηξά ησλ 
δηαθαλεηώλ. Θα ηα βάινπκε ζηε ζσζηή ζεηξά. Δγώ ζα κπνξώ λα παξαθνινπζώ πνηνο 
θαη ηη γξάθεη θαη, όπνπ ρξεηαζηεί, ζα παξεκβαίλσ, αθνύ όια ζα πινπνηνύληαη κέζα ζην 
δηαδηθηπαθό “ζύλλεθν”, όπσο ζαο έρσ πεη. 

 

 

 ΓΔΙΣΟΝΙΑ 

 

1. Θα αλνίμεηε ηα θύιια εξγαζίαο ζην drive ζαο. αο ηα έρσ ζηείιεη θαη κε e-mail. Θα 
ζπλεξγαζηείηε ζνβαξά θαη ζα θάλεηε θπζηθά όζα θαη ό,ηη κπνξείηε. Δπεηδή ε Παξακπζηά 
είλαη από κόλε ηεο “βηβιίν” Ιζηνξίαο, ζα θηλεζείηε γύξσ από δπν-ηξία ζέκαηα θαη ζα 
γξάςεηε ηε δηθή ζαο ηζηνξία γηα ηνλ ηόπν ζαο, κε ην δηθό ζαο μερσξηζηό ηξόπν!!! 

 

2. (ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΟΜΑΓΔ Α1 & Α2): 
Θα πξέπεη ζηελ εξγαζία καο λα πξνζζέζνπκε έλα λέν ζηνηρείν: αλαθνξέο θαη 

κλήκεο ησλ παιαηόηεξσλ, είηε ζπγγελώλ είηε άιισλ γεηηόλσλ, ζρεηηθά κε ην 

ηξαγηθό γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ ησλ 49. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θπξίσο ζέκα 

ηεο εξγαζίαο αιιά εκείο ζα ην πξνζαξκόζνπκε ζηελ έξεπλα γηα ηελ νλνκαζία ηεο 

νδνύ 49 Πξνθξίησλ. Δίλαη έλα μερσξηζηό θύιιν εξγαζίαο (ην 5o) γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο. Όρη κόλν γη΄απηνύο πνπ κέλνπλ ζ΄απηή ηελ νδό ή θνληά ζ΄απηή. Αο 

ζπιιέμεηε όζεο πεξηζζόηεξεο αλακλήζεηο κπνξείηε. Αλ δελ πξνιάβεηε λα ηηο 

κεηαγξάςεηε, ηνπιάρηζηνλ λα ππάξρνπλ ηα βίληενο πνπ ζα έρεηε ηξαβήμεη. 

 

3. (ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΩΑΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΑ 
ΟΓΩΝΤΜΙΑ & ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΚΣΙΡΙΑ): 
 

α). 1ν  & 2ν Φύιιν εξγαζίαο. Όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

β). 4ν Φύιιν εξγαζίαο, ηελ 2ε δξαζηεξηόηεηα 

 

  

4. (ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΜΔΝΟΤΝ ΣΟ ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΙ ή Δ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ 
ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ) 
α). 1ν Φύιιν εξγαζίαο , ηε 2ε δξαζηεξηόηεηα 



β).  3ν Φύιιν εξγαζίαο,  ηελ 1ε δξαζηεξηόηεηα 

 

5. Παξαηήξεζε: Αλ νη νκάδεο ηνπ Α2 δελ έρνπλ πξνιάβεη λα ζπγθεληξώζνπλ ζρεηηθό 

πιηθό,  δελ πεηξάδεη, αθνύ ζα αζρνιεζνύλ ΜΟΝΟ κε ην ηξίην θύιιν εξγαζίαο θαη ηελ 1ε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηέηαξηνπ, ώζηε λα θαηαλεκεζνύλ ηζόηηκα νη δξαζηεξηόηεηεο θαη λα 

κελ θαηαπηαζηνύλ όινη κε όια. 

 

6. Γηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην θύιιν εξγαζίαο γηα ηηο “Ιζηνξίεο ηεο βάβσο” -δειαδή ηεο γηαγηάο: 

Όπσο ζα δείηε θαη ζην paramythia on line, ε Παξακπζηώηηζζα ζπγγξαθέαο θαη πνηήηξηα 

Αιεμάλδξα Παπιίδνπ Θσκά, έρεη θαηαζέζεη κηα ζεηξά από όκνξθεο θαη λνζηαιγηθέο 

ζηηγκέο  ζρεηηθά κε πνηθίια ζέκαηα ηεο δσήο ζηελ Παξακπζηά ηνπ παξειζόληνο. Δζείο 

κπνξείηε λα ηηο εκπινπηίζεηε κε καξηπξίεο (ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηά καο) θαη άιισλ 

παιαηόηεξσλ θαηνίθσλ, κε ην δηθό ηνπο απιό θαη ηδηαίηεξν ηξόπν (βι. 4ν θύιιν). 

 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΟΙ ΓΡΟΜΟΙ ΣΗ ΓΔΙΣΟΝΙΑ ΜΟΤ 

 

1. Με ηε βνήζεηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο google θαη ηνπ ιεμηθνύ ηεο ΠΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε απόςεηο, θαη΄αξρήλ, γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο ¨ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ”. ηε ζπλέρεηα, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΣΟΠΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ θαη εκπινπηίζηε ηηο γλώζεηο ζαο. 

 

2. Μπνξείηε λα θάλεηε ην ίδην πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξώζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ νδσλπκίσλ ηεο γεηηνληάο ζαο.  Δπηζθεθηείηε, επίζεο, “δηα δώζεο” ην 

Σνπηθό Αξρείν Παξακπζηάο ώζηε λα θάλεηε κηα πξώηε γλσξηκία κε πνηθίιεο 

δεκνζηεπκέλεο ή αδεκνζίεπηεο πεγέο. Δλεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο γηα ην 

θνηλό. 

 

3. Γεκηνπξγήζηε ηε δηθή ζαο δηαδξαζηηθή αθίζα γηα ηηο γεηηνληέο ζαο πάλσ ζηνπο 

επίζεκνπο ράξηεο ηεο Παξακπζηάο. 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ: ΟΙ ΓΤΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΠΔΡΤΝΓΔΜΟΙ ΘΑ ΥΡΗΙΜΔΤΟΤΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

ΠΟΤ ΜΔΝΟΤΝ ΣΟ ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΙ ή Δ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ  

 

2ν  ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Η ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΓΔΙΣΟΝΙΑ ΜΟΤ 

 

ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΟ - ΑΓΙΟ ΓΟΝΑΣΟ 

 

1. Με ηε βνήζεηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο google, πξνζπαζήζηε λα ζπγθεληξώζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό γηα ηελ ηζηνξία ίδξπζεο ηνπ θηηξίνπ (εηδηθόηεξα, 

Παξακπζηά on line θαη Μεηξόπνιε Παξακπζηάο). 

 

2. Να επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Αξρείνπ Γηαηεξεηέσλ Κηηξίσλ  θαη ησλ ΓΑΚ 

Παξακπζηάο, λα δηαπηζηώζεηε αλ εληάζζεηαη ζηα δηαηεξεηέα θαη λα ζπιιέμεηε βαζηθέο 

κόλν πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ. 

 

 

3ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΠΑΛΙΑ & ΝΔΑ 

 

 

1. ύκθσλα κε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε από ην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, ηα 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηνπ Ν. Θεζπξσηίαο ήηαλ: 

https://www.google.com/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://gak-param.thesp.sch.gr/Actvt/actvt-00.htm
http://gak-param.thesp.sch.gr/Serv/Serv00.html
http://gak-param.thesp.sch.gr/Serv/Serv00.html
https://www.thinglink.com/
http://www.paramythia-online.gr/gallery/album07
http://www.ntua.gr/MIRC/db/epirus_db/18_Thesprwtia/18_4_D_Paramithias/18_4_7_DD_Karvounariou/18_4_7_DD_Karvounariou.htm0,
http://www.nthesprotias.com/munic_regions.php?id=4
http://www.paramythia-online.gr/paramythia/social/4799-2015-03-17-16-43-22.html
http://www.imparamythias.gr/AEAO__ICONIDIEEOAE/aeao__iconidieeoae.html
http://estia.minenv.gr/
http://gak-param.thesp.sch.gr/Actvt/actvt-00.htm
http://gak-param.thesp.sch.gr/Actvt/actvt-00.htm
http://gak-param.thesp.sch.gr/Actvt/actvt-00.htm


Αγσγηάηεο - Μεηαθνξέαο, Βαξειάο, Βπξζνδέςεο-Σακπάθεο, Καιαληδήο, 

Παληνπώιεο, Πεηαισηήο, Σζαξνπράο, Φαλνπνηόο, Υαληηδήο – Ξελνδόρνο, 

Γεσξγόο, Κηελνηξόθνο, Κακπαλνπνηόο, Σζαγθάξεο, Μπισλάο, Φαξάο. 

 

Μέζα από καξηπξίεο θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο ζαο θαζώο θαη από ηελ επηηόπηα έξεπλα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε, εληνπίζηε πνηα από ηα παξαπάλσ επαγγέικαηα αζθνύληαλ 

ζηε γεηηνληά ζαο (ή γεληθόηεξα ζηελ Παξακπζηά), πνηα θξαηνύλ αθόκε δσληαλή ηελ 

παξάδνζε θαη, όζα δελ ππάξρνπλ πηα, κε πνηα επαγγέικαηα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί. 

Μπνξείηε,επίζεο, λα δεηήζεηε θσηνγξαθίεο από ην πξνζσπηθό ηνπο αξρείν ζρεηηθά κε 

ην ρώξν όπνπ εξγάδνληαλ, ηα εξγαιεία ηνπο θιπ. 

 

2. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε θαη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο πξνθεηκέλνπ λα ζαο θαζνδεγήζνπλ 

ηόζν ζηε ζπιινγή θαη δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ όζν θαη ζηελ εύξεζε ησλ 

βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα θάζε επάγγεικα. 

 

 

4ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

“Ιζηνξίεο ηεο Βάβσο” 

 

 

1. πδεηήζεηε καδί ηνπο θάηη ζρεηηθό κε ηηο παιαηόηεξεο αζρνιίεο ηνπο, θάπνηα 

“επαγγεικαηηθά” βηώκαηα πνπ ραξάρηεθαλ ζηε κλήκε ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θιπ., 

θξαηώληαο ηηο απαξαίηεηεο ζεκεηώζεηο (ώζηε λα ηηο κεηαθέξεηε ζηελ παξνπζίαζε 

google) θαη  δεκηνπξγώληαο ην δηθό ζαο βίληεν. 

 

2. Δπηζθεθηείηε ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό «Ο Αλαγλώζηεο» (www.oanagnostis.gr) θαη 

αλαδεηήζηε καξηπξίεο από ηνλ ηόηε νηθόηξνθν, λπλ ζπγγξαθέα, Θ. Κώηζην (πεγαίλεηε 

ζηε επηινγή ΚΡΙΣΙΚΔ Βηβιίνπ, θαη γξάςηε ζηε γξακκή αλαδήηεζεο “ Σα Παηδηά ηνπ 

Οηθνηξνθείνπ”). 

 

 

Βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο (http://www.paramythia-online.gr) 

 

 

 

5ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  

Να ζπιιέμεηε καξηπξίεο θαη νπηηθναθνπζηνθό πιηθό από παιαηόηεξνπο θαηνίθνπο, είηε ζπγγελείο 

είηε άιινπο γείηνλεο, ζρεηηθά κε ην ηξαγηθό γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ ησλ 49 Πξνθξίησλ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nvRrWXYvio
https://www.google.gr/search?q=%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91+%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3&biw=1680&bih=892&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yBwwVa2tEpTwaNLWgLgM&ved=0CAgQ_AUoAQ
https://www.youtube.com/watch?v=68eWMBi1Xno
http://krasodad.blogspot.gr/2014/09/blog-post_43.html#more
http://krasodad.blogspot.gr/2014/09/blog-post_43.html#more
http://krasodad.blogspot.gr/2014/09/blog-post_43.html#more
http://pemptiselida.blogspot.gr/2013/05/blog-post_22.html
http://www.oanagnostis.gr/
http://www.paramythia-online.gr/

