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3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 

ΤΑΞΗ: ΣΤ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. Ενότητα 1η «Από τις Γεωγραφικές Ανα-
καλύψεις στο ∆ιαφωτισµό».  

ΣΤΟΧΟΙ: 
Οι µαθητές να κατανοήσουν τις ιδέες του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού και το 
βαθµό που αυτές επηρέασαν την ανθρώπινη σκέψη. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Επεξεργαστής κειµένου, λογισµικό παρουσίασης µε τίτλο «Από 
τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο ∆ιαφωτισµό» που ανακτήθηκε στις 16-10-
2013 από τη δ/νση: https://www.slideboom.com/presentations/822573/%CE 
%91%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%B5% 
CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD
%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB 
%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84% 
CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9 
%CF%83%CE%BC%CF%8C, ο ιστότοπος Βικιφθέγµατα (http://el.wikiquote. 
org), (τελευταία ανάκτηση 16-10-13), ιστότοπος «πύλη για την ελληνική 
γλώσσα», (σώµατα κειµένων, τελευταία ανάκτηση 16-10-13 http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern _ greek/tools/corpora/index.html), µηχανή α-
ναζήτησης και επεξεργαστής κειµένου (word). 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Υπολογιστής µε σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μία διδακτική ώρα. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε την πλο-
ήγηση στο διαδίκτυο τη χρήση των µηχανών αναζήτησης και της Πύλης για 
την ελληνική γλώσσα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι µαθητές, αφού παρακολουθήσουν την παρουσίαση του 
µαθήµατος, χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων και εκτελούν το 
φύλλο εργασίας που τους δίνεται. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 16/10/2013 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Προβάλλεται από το δάσκαλο η παρουσίαση «Από τις Γεωγραφι-
κές Ανακαλύψεις στο ∆ιαφωτισµό». Μετά την παρακολούθηση της παρουσία-
σης ζητείται από τους µαθητές να ανατρέξουν στην επιφάνεια εργασίας και να 
«ανοίξουν» το έγγραφο µε τίτλο «Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο ∆ια-
φωτισµό». Οι οµάδες συµπληρώνουν το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας (χρησι-
µοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου και τη µηχανή αναζήτησης, ενώ η τε-
λευταία οµάδα µπορεί να αξιοποιήσει τα σώµατα κειµένων της «Πύλης για την 
ελληνική γλώσσα»). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΜΑ∆Α Α: 
Χρησιµοποιείστε τη µηχανή αναζήτησης Google για να βρείτε και να επικολ-
λήσετε παρακάτω µια εικόνα του Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Στη συνέχεια ανατρέξτε 
στον ιστότοπο Βικιφθέγµατα (http://el.wikiquote.org), βρείτε αντιγράψτε και 
επικολλήστε κάτω από την εικόνα µια από τις βασικές ιδέες του φιλοσόφου 
που σχετίζονται µε τον λαό και την εξουσία.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΜΑ∆Α Β: 
Αφού ψάξετε µε τη µηχανή αναζήτησης βρείτε και επικολλήσετε µια εικόνα του 
Βολταίρου. Στη συνέχεια ανατρέξτε στον ιστότοπο Βικιφθέγµατα 
(http://el.wikiquote.org), βρείτε αντιγράψτε και επικολλήστε κάτω από την ει-
κόνα µια από τις βασικές ιδέες του φιλοσόφου που σχετίζονται µε την ελευθε-
ρία της έκφρασης. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΜΑ∆Α Γ: 
Αφού αναζητήσετε και βρείτε µια εικόνα του Τζων Λοκ χρησιµοποιώντας τη 
µηχανή αναζήτησης, αντιγράψτε την και επικολλήσετε την παρακάτω. Στη συ-
νέχεια ανατρέξτε στον ιστότοπο Βικιφθέγµατα (http://el.wikiquote.org), βρείτε 
αντιγράψτε και επικολλήστε κάτω από την εικόνα µια από τις βασικές ιδέες 
του φιλοσόφου που σχετίζονται µε την εξουσία και την βία (στα Βικιφθέγµατα 
και στο πεδίο αναζήτησης πληκτρολογήστε «Τζ. Λοκ»). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΜΑ∆Α ∆: 
Ανεξιθρησκία: Ποιος µεγάλος διαφωτιστής επινόησε αυτόν τον όρο; ∆ιατυ-
πώστε το νόηµα της έννοιας σε δυο σειρές. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την 
παράλληλη αναζήτηση στα σώµατα κειµένων (http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html)  


