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ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

(Σχέδια Μαθήματος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Αναφέρεται ο τίτλος της Διδακτικής Πρακτικής, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό της. 

Διδακτική θεώρηση και οργάνωση μιας διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. 

Διδασκαλία ενότητας με οργανική ένταξη γραπτών πηγών και άλλων παραθεμάτων 

στη διδακτική επεξεργασία  

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: Ζαρογιάννη Καλλιόπη 
Πατρώνυμο: Ιωάννης  
Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός         Σχολικός Σύμβουλος         Στέλεχος  Διοίκησης  
 
Στοιχεία Οργανικής Θέσης: ΓΕΛ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 4 
E-mail: kalzarog@freemail.gr 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
 
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 

   

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» 

Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ………………….. 

Ιστοσελίδα / blog: ………………………………………………………………………….. 

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο( σελ. 130-131)  

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Ο κεντρικός άξονας του θέματος εντάσσεται στο Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για την Ιστορία  

της Γ Γυμνασίου και στην Χ ενότητα «Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα» στην 

οποία αντιστοιχεί το περιεχόμενο της ενότητας Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β 

Παγκόσμιο πόλεμο  

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών 
του Νέου Σχολείου 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια  

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ 
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1
Ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής 
 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 
 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή διδακτικό 

δίωρο). 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 

Διδασκαλίας). 

3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο 

ή σε κάποια δράση. 

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των 

μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες τάξεις / με άλλα 

σχολεία). 

12. Άλλο …………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….............. 

 

1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής 
πρακτικής και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 
υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα 
ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον ελληνοϊταλικό πόλεμο , να βιώσουν τη γενναία στάση 

του ελληνικού λαού και να εκτιμήσουν τη συμβολή  της Ελλάδας στη νίκη των 

Συμμάχων 

Να αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός την παιδαγωγική ιδιαιτερότητα ορισμένων ενοτήτων 

του μαθήματος της ιστορίας ώστε να οργανώσει ανάλογα τη διδασκαλία του.  Το 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας οριοθετεί την εγκατάλειψη των σχεδίων του 

Χίτλερ για την απόβαση στην Αγγλία και τη στροφή της προσοχής του Άξονα στα 

Βαλκάνια ήδη από το φθινόπωρο του 1940 . Συνδέεται εξάλλου και με τη γερμανική 
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κατοχή της Ελλάδας και την αντίσταση του ελληνικού λαού σ’ αυτή, καθώς και με τη 

συμβολή της Ελλάδας στην τελική νίκη των Συμμάχων  κατά του Άξονα. 

Ο μαθητής επιβάλλεται να εξασκήσει και να αισθητοποιήσει την ιστορική του σκέψη 

και κρίση μέσα από τις γραπτές πηγές που τεκμηριώνουν την ιστορική  αφήγηση και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση απουσιάζουν πλήρως, όπως απουσιάζει και το μέσο 

αισθητοποίησης του χώρου( ιστορικός χάρτης) σε σχέση με τον οποίο εκτυλίσσονται τα 

ιστορούμενα γεγονότα. Καλείται επίσης ο μαθητής να γνωρίσει και να αισθητοποιήσει 

μέσα από τις ιστορικές πηγές, από εικόνες (γελοιογραφίες, πίνακες ζωγραφικής) και από 

ηχητικά ντοκουμέντα πλευρές αυτής της περιόδου.  

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

1. Να ερμηνεύσουν οι μαθητές τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στον 

τορπιλισμό της «Έλλης» και να κατανοήσουν την άρνηση της Ελλάδας στην ιταμή 

ιταλική πρόκληση 

2. Να επαληθεύσουν τις συνθήκες του ελληνοϊταλικού πολέμου ,να διακρίνουν και να 

απαριθμήσουν τις φάσεις του 

3. Να αναγνωρίσουν τη συμβολή του ελληνικού ναυτικού και της ελληνικής αεροπορίας 

στον ελληνοϊταλικό πόλεμο 

4. Να κατανοήσουν τη γερμανική επίθεση στην Ελλάδα, να γνωρίσουν τα πρόσωπα που 

πρωτοστάτησαν στη συνθηκολόγηση και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι 

στη γερμανική εισβολή και να διερωτηθούν για τη ρήξη της ελληνικής κοινωνίας με την 

ηγεσία της τη στιγμή της γερμανικής εισβολής  

5. Να εκτιμήσουν τη συμβολή της τέχνης( θέατρο, τραγούδι) και τη συμβολή της 

Ελληνίδας στον αγώνα 

6. Να ενεργοποιήσουν την ιστορική τους σκέψη μέσα από τη μελέτη των ιστορικών 

πηγών και να χρησιμοποιήσουν τους ιστορικούς και τους σύγχρονους χάρτες 

 Σημειώστε αν  αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

Πακέτο office  
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1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Υπολογίζεται ο χρόνος που θα διαρκέσει η Διδακτική Πρακτική σε σχέση με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό 
πρόγραμμα του σχολείου. 

     Συνήθως περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ώρα έναρξης: η έναρξη της Διδακτικής Πρακτικής μπορεί να συσχετίζεται με 
άλλες δραστηριότητες της τάξης, που μπορεί να θεωρούνται προαπαιτούμενες 
της εφαρμογής της. 

 Η έναρξη της διδακτικής πρακτικής συσχετίζεται με την προετοιμασία της 

τάξης(χωροταξική οργάνωση, εποπτικά μέσα) που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση 

του σχεδίου διδασκαλίας. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ασκηθεί στον τρόπο 

διαπραγμάτευσης των ιστορικών πηγών και στην εξέταση των ιστορικών χαρτών, 

καθώς και στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, για να μην υπάρξει απώλεια χρόνου  

• Διάρκεια: η Διδακτική Πρακτική μπορεί να διαρκέσει από μια διδακτική ώρα με 
τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων (Σχέδιο Μαθήματος) έως μια 
εβδομάδα, ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος (Εκπαιδευτικό Σενάριο). 

 

 Η διδακτική διαδικασία θα διαρκέσει μία διδακτική  ώρα 

 

• Συχνότητα: εξαρτάται από το θέμα της Διδακτικής Πρακτικής. Μπορεί να 
διενεργηθεί σε συνεχόμενη σχολική περίοδο ή σε χωριστές σχολικές περιόδους, 
κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

 Θα υλοποιηθεί η διδακτική πρακτική σε μια ώρα, μία φορά κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους   

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής.  
- Κάθε δραστηριότητα μπορεί να περιγράφεται ανά φάσεις εργασίας, εάν πρόκειται για 

την ανάπτυξη π.χ. ενός project (A’ Φάση: διαμόρφωση πρότερων εμπειριών και 
γνώσεων, Β’ Φάση: Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές κτλ.) ή ανά 
διδακτική ώρα (1ο δίωρο: παρακολούθηση ταινίας της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης  και 
διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών για το εξεταζόμενο θέμα κτλ.). 

Προτεινόμενη Εκπαιδευτική μέθοδος 
  Εμπλουτισμένη διδασκαλία μέσα από τις πηγές( αξιοποίηση πρόσθετου  

  υποστηρικτικού υλικού). Αξιοποιείται επίσης ο καταιγισμός ιδεών και η ερωταπόκριση 

  (αφόρμηση και προώθηση της μάθησης μέσα από τις πηγές) , η προφορική- τοπική 

ιστορία( καταγραφή από επιζώντες του ελληνοϊταλικού πολέμου) και αναγνωρίζεται 

έτσι ο ρόλος της προφορικής – τοπικής ιστορίας στη σύγχρονη διδακτική πράξη, η 
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ομαδοσυνεργατική εργασία και η διαθεματική προέκταση προς τα Μαθηματικά, τη 

Γεωγραφία, την Πληροφορική, τα Εικαστικά, τη Λογοτεχνία, την Ξένη Γλώσσα και τη 

Μουσική 

α) Η διδασκαλία διεξάγεται σε δύο μέρη, αντίστοιχα των δύο υποενοτήτων του βιβλίου: 

 1
η
 υποενότητα: Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος:  Η κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, η 

ελληνική αντεπίθεση και η δράση του ελληνικού ναυτικού και της ελληνικής 

αεροπορίας  

2
η
 υποενότητα: Ο  ελληνογερμανικός πόλεμος: η γερμανική επίθεση και η 

συνθηκολόγηση, η μάχη της Κρήτης και η μετάβαση της ελληνικής κυβέρνησης στο 

Κάιρο 

β) Οι μαθητές προσεγγίζουν τις ιστορικές πληροφορίες και των δύο μερών 

επεξεργαζόμενοι σύντομα γραπτά παραθέματα που τους δίνονται από τον 

εκπαιδευτικό και προσπαθούν να τεκμηριώσουν το υλικό της αφήγησης του βιβλίου 

απαντώντας σε κατάλληλες ερωτήσεις:  

1
ο
 μέρος 1

η
 υποενότητα    

 ΑΦΟΡΜΗΣΗ  (3΄-7΄) 

 Σαν αφόρμηση ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Ρωτά 

τους μαθητές αν το έχουν ξανακούσει, τι γιορτάζεται τη συγκεκριμένη μέρα και με τη 

μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφεται η απάντηση στον πίνακα  

Χωρίζονται οι μαθητές σε τρεις ομάδες των 7 ατόμων και μοιράζουμε στην κάθε ομάδα 

από μία κόλλα Α4 όπου ο γραμματέας της κάθε ομάδας θα καταγράψει τα 

συμπεράσματα της ομάδας  

1
η
 μέρος 1

η
 υποενότητα 

1
Η

 ΟΜΑΔΑ 

  Καλούνται οι μαθητές να προβληματιστούν με τη βοήθεια δύο εναλλακτικών πηγών 

σχετικά με την αφορμή του ελληνοϊταλικού πολέμου, με τον ένοχο  του τορπιλισμού 

της «Έλλης», τη στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση καθώς και τους λόγους 

που υπαγόρευσαν αυτή τη στάση 

 Ο ένοχος του τορπιλισμού της Έλλης 

  Ποιος έκαμε το έγκλημα; Ποιος πέταξε από μακριά το στιλέτο; Καμμιά ελληνική ψυχή 

δεν αμφιβάλλει: Η γενναία πράξη έχει αποτυπωμένη την ταυτότητα στον τρόπο της. Η 

έρευνα άλλωστε που θα γίνει στο βυθό του όρμου αμέσως την επόμενη μέρα θα φέρει 

στο φως το τσακισμένο επισκεπτήριο του δολοφόνου: Κομμάτια από τις τορπίλλες με 

πάνω αριθμό μητρώου και στοιχεία ιταλικά…(Άγγελου Τερζάκη, Ελληνική Εποποιΐα 

1940 -41) 

Αριθμ.120 

Επίσημον ανακοινωθέν περί του τορπιλισμού του ευδρόμου « Έλλη» 

16 Αυγούστου 1940 

  Χθες πρωίαν περί ώραν 8.30, το σκάφος του ημετέρου πολεμικού στόλου « Έλλη» ενώ 

ευρίσκετο αγκυροβολημένον εν μεγάλω σημαιοστολισμω και εις απόστασιν 800 περίπου 

μέτρων έξωθεν του λιμενοβραχίονος Τήνου, όπου είχε μεταβή επ’ ευκαιρία της μεγάλης 

θρησκευτικής εορτής της Παναγίας, ετορπιλλίσθη αιφνιδίως παρ’ υποβρυχίου αγνώστου 

εθνικότητος ευρισκομένου εν καταδύσει…Μέχρι της ώρας ταύτης ουδέν στοιχείον περί 

της εθνικότητος του επιτεθέντος υποβρυχίου κατωρθώθη να 

εξακριβωθή…(Υπ.Εξωτερικών, Διπλωματικά έγγραφα. Η Ιταλική επίθεσις κατά της 

Ελλάδος Αθ.1940)  

 Επισημαίνεται  ο ένοχος του τορπιλισμού . Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί 

και πάλι η πρώτη πηγή όπου αναφέρεται ο ένοχος  

Συσχετίζεται η στάση της ελληνικής κυβέρνησης με την πολιτική ιδεολογία του  

Ιωάννη Μεταξά  

Αξιολογείται η στάση αυτή από τους μαθητές με τη βοήθεια της παρακάτω πηγής 
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   (Σε μνημόνιό του προς το γερμανό υπουργό των εξωτερικών ο διευθυντής της 

γερμανικής εταιρίας «Ραιμσταλλ-Μπόρτσια» στην Ελλάδα, Ντέτερ, μεταδίδει, στις 4 

Ιουνίου1940, μια συνάντησή του με τον Μεταξά) 

«…Ο κ. Μεταξάς … με εξουσιοδότησε να σας αναφέρω ότι ζητεί από την Γερμανίαν να 

εξετάση πολύ προσεκτικώς αν θα ηδύνατο, προς το συμφέρον της κοινής 

γερμανοϊταλικής πολιτικής, να πείση την Ιταλίαν να μείνη μακράν των Βαλκανίων και 

ιδίως να μη παραβιάση το ελληνικόν έδαφος  

    ( Αρχεία του γερμανικού υπουργείου εξωτερικών, σειρά Δ, τ.10, Τα πολεμικά χρόνια, σ. 

515) 

2
Η

 ΟΜΑΔΑ 

  δίνονται στους μαθητές  οι παρακάτω ιστορικές πηγές: 

Το επίσημο  ιταλικό τελεσίγραφο. Στις 3 τα μεσάνυχτα της 28
ης

 Οκτωβρίου ο 

πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα κόμης Γκράτσι επιδίδει στον πρωθυπουργό 

της Ελλάδας  Ιωάννη Μεταξά το παρακάτω τελεσίγραφο: 

  …Η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξε εις την απόφασιν να ζητήσει από την Ελληνικήν 

Κυβέρνησιν- ως εγγύησιν διά την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν διά την 

ασφάλειαν της Ιταλίας-το δικαίωμα να καταλάβη διά των ενόπλων αυτής δυνάμεων, διά 

την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του 

ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητή από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη 

εναντιωθεί εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίσει την ελευθέραν διέλευσιν 

των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι……  

  …Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις 

τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθεί να 

πραγατοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει 

αντίστασιν, η αντίστασις αύτη θα καμφθεί διά των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα 

έφερε τας ευθύνας, αι οποίοι ήθελον προκύψη εκ τούτου 

…και η απάντηση 

Από την επίσημη Ελλάδα 

Διάγγελμα του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά 

 Η στιγμή επέστη όπου θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίν της Ελλάδος, την 

ακεραιότητα και την τιμήν της . Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα 

και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα προς ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως 

ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3
ην

 πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του 

εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανακοίνωσεν ότι, προς 

κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6
ην

 πρωινήν. Απήντησα 

στον Ιταλό πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’εαυτό και τον τρόπον με τον 

οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος . Τώρα θα 

αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την 

οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθεί σύσσωμον. 

Αγωνιστήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις.Νυν 

υπέρ πάντων ο αγών. 

 Καλούνται οι μαθητές να επισημάνουν την απαίτηση της Ιταλίας από την Ελληνική 

Κυβέρνηση και την απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού 

Ελέγχεται από τους μαθητές σε συνδυασμό με τις πολιτικές ιδέες, τα πολιτικά πρότυπα 

και τις δυνάμεις που υποστήριξαν το Μεταξά ( προηγούμενη γνώση) κατά την άνοδό 

του στην εξουσία, η βαθύτερη θέλησή του 

Επισημαίνεται ο πόλεμος ως κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου και ως επεκτατική 

πρακτική  των φασιστικών καθεστώτων 
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3
η
 ΟΜΑΔΑ 

Δίνεται στους μαθητές ο χάρτης: 

 

 
 

Και οι παρακάτω πηγές: 

Το Αργυρόκαστρο ελευθερωμένο 

….Το 9
ον

 Σύνταγμα έλαβε αποστολήν και εκρατήθη ως εφεδρεία της Μεραρχίας, εις 

χωρίον κείμενον 5 χιλιόμετρα όπισθεν του Αργυροκάστρου. Εκεί παρέμεινε δύο 

ημέρας, κατά τας οποίας ο γράφων το παρόν χρονικόν επεσκέφθη το Αργυρόκαστρον το 

οποίον έπλεεν εις τας κυανολεύκους σημαίας και ο πληθυσμός κατά το πλείστον 

Ελληνικός με ακραιφνή εθνική ελληνικήν συνείδησιν, επανηγύριζε την απελευθέρωσιν 

του(Γιαν. Λαμπρόπουλος, Το 9
ον

 Σύνταγμα εις την Αλβανίαν) 

Στην Κορυτσά 

Κοροϊδεύοντας τη μεγαλομανία του Ντούτσε μπήκε ο ελληνικός στρατός στην πόλη, 

στολισμένη με γαλανόλευκες, όπου οι Έλληνες κάτοικοι τους υποδέχτηκαν στις πόρτες 

των σπιτιών τους και τους προσφέρανε ρακί και γλυκίσματα. Οι Αλβανοί κοιτούσαν το 

πεζικό που περνούσε και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ένα χρόνο τώρα οι Ιταλοί τους 

έδειχναν τα περίφημα όπλα τους, τα αμέτρητα αεροπλάνα,τους είχαν κάνει να 

πιστέψουν τη δύναμη του φασισμού…Σήμερα έχουν μάθει οι Αλβανοί τι αξίζουν οι  

Έλληνες, αυτό το συγγενικό τους αίμα, και τι αξίζει ο μεγάλος γείτονας, το φόβητρο 

πέρα από τη θάλασσα(Χρήστος Ζαλόκωστας Πίνδος) 

  

Προσδιορίζεται η έκταση του βορειοηπερωτικού μετώπου και οι πόλεις που κατέλαβε 

ο ελληνικός στρατός   
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Επισημαίνονται ( με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού)οι τρεις φάσεις του ελληνοϊταλικού 

πολέμου  

Αξιολογείται η στάση του αλβανικού λαού μέσα από τις ιστορικές πηγές  

Γίνεται ολομέλεια, και ο εκφωνητής της κάθε ομάδας ανακοινώνει τα συμπεράσματά  

της. Στη συνέχεια συζητούνται τα συμπεράσματα αυτά και γράφονται στον πίνακα: η 

ημερομηνία της απόρριψης του ιταλικού τελεσίγραφου, τα πρόσωπα που 

πρωτοστάτησαν εκείνες τις ημέρες στη κήρυξη του πολέμου, οι τρεις φάσεις της 

ιταλικής εισβολής και διορθώνεται από τον εκπαιδευτικό η φράση του βιβλίου «…με 

αποτέλεσμα τα δεδομένα του πολέμου να μη διαφοροποιηθούν σημαντικά» στο ορθό να  

 διαφοροποιηθούν σημαντικά. Ο εκπαιδευτικός αναφέρει το θάνατο του Ιωάννη 

Μεταξά και την αντικατάστασή του από τον Αλ. Κορυζή.  

Προβάλλεται στην ολομέλεια  με τον προτζέκτορα η Λαϊκή εικόνα εποχής (Αθήνα, 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο): Το υποβρύχιο Παπανικολής βυθίζει ένα από τα ιταλικά 

μεταγωγικά (25 Δεκεμβρίου1940)και συζητείται η συμβολή της ελληνικής αεροπορίας 

και του ελληνικού ναυτικού στον ελληνοϊταλικό πόλεμο 

 

 
 

 2
ο
 μέρος 2

η
 υποενότητα  

 Χρησιμοποιείται η εικόνα του σχολικού βιβλίου « Γερμανικά άρματα μάχης κάτω από την 

Ακρόπολη» καθώς και η πηγή του σχολικού βιβλίου.  

 

 
 

2. Η πολεμική περίοδος 1940 1941 αφετηρία καταλυτικών εξελίξεων 

Οι τελευταίες βδομάδες του πολέμου στην Αλβανία ήταν εξαιρετικά πλούσιες σε πολιτικές 

διεργασίες στο επίπεδο των πολεμιστών του μετώπου και της κοινωνίας…Η ρήξη 

ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την ηγεσία της έγραψε τις ημέρες το πρώτο της 
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κεφάλαιο … Για τους εκατοντάδες χιλιάδες φαντάρους που πήραν το δρόμο του γυρισμού 

με τα πόδια …, ο τρόπος της κατάρρευσης δεν άφηνε καμία αμφιβολία.Η στρατιωτική 

ηγεσία πρόδωσε, η πολιτική δραπέτευσε. Στην ατελείωτη πεζοπορία και στη μιζέρια που 

αντίκρισαν πίσω όσοι επέστρεψαν, τέτοιου είδους συμπεράσματα βρήκαν σταθερά 

επιχειρήματα, έτσι ώστε να μεταβληθούν σε βαθιά ριζωμένη πεποίθηση και πολιτική 

κρίση(Γ.Μαργαρίτης «Ο πόλεμος 1940 1941, Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2003, τ8ος,σ.30-32)  

Ανακαλείται η γνώση των μαθητών από την πρώτη υποενότητα για την αδυναμία του 

Μουσολίνι να κάμψει την ελληνική αντίσταση και  

Προβάλλεται η ανάγκη εισβολής της Γερμανίας στην Ελλάδα 

Δίνονται στους μαθητές συμπληρωματικά  οι παρακάτω πηγές: 

Ανοιχτή επιστολή προς το Χίτλερ του Γεωργίου Βλάχου, λίγο πριν τη γερμανική 

εισβολή 

Εξοχώτατε  

Σεις- λέγουν πάντοτε-θα επιχειρήσετε να εισβάλετε εις την Ελλάδα. Και ημείς, Λαός 

αφελής ακόμη δεν το πιστεύομεν… Δεν πιστεύομεν ότι ένα κράτος πάνοπλον 85000000 θα 

ζητήσει να πλευροκοπήση ένα έθνος που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας του, μαχόμενον 

προς μίαν Αυτοκρατορίαν 45000000. Διότι τι θα κάμει ο στρατός αυτός Εξοχώτατε, αν 

αντί πεζικού, πυροβολικού και μεραρχιών, στείλη η Ελλάς φύλακας εις τα σύνορα 20000 

τραυματιών χωρίς πόδια, χωρίς χέρια με τα αίματα και τους επιδέσμους διά να τον 

υποδεχτούν;… Αυτούς τους Στρατιώτας φύλακας θα υπάρξη Στρατός διά να τους 

χτυπήση; Αλλά όχι δε θα γίνει αυτό. Ο Στρατός των Ελλήνων ολίγος ή πολύς που είναι 

ελεύθερος, όπως εστάθη εις την Ήπειρον, θα σταθή αν κληθή, και στη Θράκην.  Και θα 

πολεμήση. Και εκεί. Και θα αναμείνη την εκ Βερολίνου επιστροφήν του δρομέως, ο 

οποίος ήλθε προ 5 ετών και έλαβε από την Ολυμπίαν το φως,διά να μεταβάλη εις δαυλόν 

την λαμπαδα και να φέρη την πυρκαϊάν εις τον μικρόν, την έκτασιν, αλλά μέγιστον αυτόν 

τόπον ο οποίος, αφού έμαθε τον κόσμόν όλον να ζη, πρέπει να τον μάθη και να αποθάνη 

Πολεμικό ανακοινωθέν 6.4.1941 

Από τις 5.15΄ της σήμερον ο εν Βουλγαρία γερμανικός στρατός προσέβαλεν απροκλήτως 

τα ημέτερα στρατεύματα της ελληνικής μεθορίου. Αι δυνάμεις μας αμύνονται του πατρίου 

εδάφους 

Και ο χάρτης της γερμανικής επίθεσης της 6
ης

 Απριλίου 1941 

 

 
 

Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφονται στον πίνακα: ο άλλος σύμμαχος 



11 

 

της Γερμανίας( Βουλγαρία) και το σημείο εισόδου των γερμανικών δυνάμεων στην 

Ελλάδα 

Τονίζεται  η ρήξη της ελληνικής κοινωνίας με την ηγεσία της και  

Προετοιμάζονται έτσι οι μαθητές για την ανάγκη συνθηκολόγησης και την υποχώρηση 

της ελληνικής κυβέρνησης στην Κρήτη 

Με την παρατήρηση της εικόνας 3 του σχολικού βιβλίου 

 

 
 

Τονίζεται η συνέχιση της αντίστασης στην Κρήτη, η κατοχή της και φυγή της 

ελληνικής κυβέρνησης στο Κάιρο  

 

2
ο 

μέρος ( ένα συνεχόμενο δίωρο)  

 Οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία Ουρανός(1962) του Τάκη Κανελλόπουλου, μια 

αντιπολεμική και ανθρώπινη ματιά στον πόλεμο της Αλβανίας, προκειμένου να τους 

δημιουργηθούν αντιπολεμικά συναισθήματα  
 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ 
έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης 
των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων. 

Στην κάθε ομάδα δίνεται από ένα φύλλο εργασίας. Και οι τρεις ομάδες πρέπει να 

επισκεφθούν το εργαστήριο Πληροφορικής και να συνεργαστούν με τους καθηγητές της 

Μουσικής και των Εικαστικών. Τους δίνονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

www1fhw.gr/chronos/14/gr/1940 1945war  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Γυμνάσιο της Τήνου και 

να ζητήσετε πληροφορίες για το μουσείο του τορπιλισμού της Έλλης. Να τις 

καταγράψετε και να τις παρουσιάσετε στην τάξη. 

2. Να αναζητήσετε φωτογραφικό υλικό από τον τορπιλισμό. 

3.Να αναζητήσετε γελοιογραφίες από την εποχή του ελληνοϊταλικού πολέμου και να 

σχολιάσετε το πώς λειτούργησαν αυτές στο φρόνημα των Ελλήνων 

4.Να συλλέξετε πληροφορίες από επιζώντες ή συγγενείς επιζώντων του ελληνοϊταλικού 
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  πολέμου. 

 5.Να βάλετε σε σωστή σειρά τα παρακάτω γεγονότα 

α. Κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς   

β. Εαρινή επίθεση των Ιταλών 

γ. Τορπιλισμός της Έλλης  

δ. Το ΟΧΙ και η εισβολή 

6. Να κατασκευάσετε έναν οριζόντιο χρονολογικό πίνακα που θα περιλαμβάνει τα 

πολεμικά γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου. Να διακρίνετε τις τρεις βασικές 

περιόδους του. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Χρησιμοποιώντας έναν ιστορικό και ένα σύγχρονο πολιτικό χάρτη και σε συνεργασία 

με τους συμμαθητές σας που κατάγονται από την περιοχή αυτή , να καταγράψετε τις 

σημερινές πόλεις που βρίσκονται σ’ αυτή. 

2. Να αναζητήσετε με τη βοήθεια του καθηγητή της μουσικής τραγούδια που 

αναφέρονται στη εποχή του ελληνοϊταλικού πολέμου. Ποια τραγουδίστρια συνδέεται μ’ 

αυτή τη σελίδα της ελληνικής ιστορίας; Αποδώστε ένα τραγούδι της  

3.Να αναζητήσετε  στο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό και κείμενα που σχετίζονται με 

την προσφορά της Ελληνίδας γυναίκας στον πόλεμο του 1940 

4.Να συλλέξετε πληροφορίες από επιζώντες ή συγγενείς επιζώντων του ελληνοϊταλικού 

  πολέμου. 

5.Να βάλετε σε σωστή σειρά τα παρακάτω γεγονότα 

α. Εαρινή επίθεση των Ιταλών  

β. Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα 

γ. Θάνατος του Ιωάννη Μεταξά 

δ. Κατάληψη Κορυτσάς, Αργυρόκαστρου από τον ελληνικό στρατό  

6 Να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνομιλήκους σας στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία και με τη βοήθεια του καθηγητή των Αγγλικών να ζητήσετε 

πληροφορίες για τη γιουγκοσλαβική αντίσταση. Να τις καταγράψετε και να τις 

παρουσιάσετε στην τάξη. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3  

1.Με ένα υποδεκάμετρο να μετρήσετε το μήκος που είχε το μέτωπο στον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο. Στη συνέχεια με βάση την κλίμακα του χάρτη, να υπολογίσετε την έκταση του 

μετώπου σε χιλιόμετρα. 

2. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο θεατρικές αφίσες από την εποχή του ελληνοϊταλικού 

πολέμου. Στη συνέχεια να συνεργαστείτε με τη δεύτερη ομάδα και να σχολιάσετε τη  

συμβολή του θεάτρου και του τραγουδιού στον αγώνα των Ελλήνων κατά των 

κατακτητών 

3. Ξεκινώντας από την πρώτη εικόνα του βιβλίου σας και  τις δύο πηγές του σχολικού 

σας βιβλίου και αφού αναζητήσετε στο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό καθώς και άλλες 

πηγές που παρουσιάζουν τη ζωή των Ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο να την 

περιγράψετε  

 4.Να συλλέξετε πληροφορίες από επιζώντες ή συγγενείς επιζώντων του 

ελληνοϊταλικού  πολέμου. 

 5.Να βάλετε σε σωστή σειρά τα παρακάτω γεγονότα 

α. Η ελληνική κυβέρνηση στο Κάιρο  

β. Υπογραφή συνθηκολόγησης από το στρατηγό Τσολάκογλου 

γ. Μάχη της Κρήτης  

δ. Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα   

6 Να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα Γυμνάσιο της Κρήτης  
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και να ζητήσετε πληροφορίες για τη μάχη της Κρήτης . Να τις καταγράψετε και να τις 

παρουσιάσετε στην τάξη. 
 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 
εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 
μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

  Αρχικά είχα σχεδιάσει να διεξαχθεί το μάθημα στο εργαστήριο Πληροφορικής, αλλά 

έγινε στην αίθουσα, όπου μετέφερα το βιντεοπροτζέκτορα.   

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση που δόθηκε στους μαθητές: 

www1fhw.gr/chronos/14/gr/1940 1945war 

Χρησιμοποιήθηκε η ταινία Ουρανός(1962) του Τάκη Κανελλόπουλου    

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής ή μετά την πραγματοποίησή της, ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την 
αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει 
πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική 
αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση) για 
να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 
αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 Δίνονται  στους μαθητές οι παρακάτω πηγές  

 

(Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας σε τηλεγράφημά του προς τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας τονίζει:) 

Αι απειλαί και οι εκφοβιστικαί προσπάθειαι της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυροι 

προ του ηρέμου θάρρους σας. Δι’ ο και προσέφυγεν αύτη εις απρόκλητον επίθεσιν 

κατά της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αβασίμους κατηγορίας την δικαίωσιν της 

επαισχύντου πράξεώς της. Ο τρόπος κατά τον οποίον ο Ελληνικός λαός υπό την 

αναξίαν αυτού ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τας προκλήσεις των 

τελευταίων μηνών, προκαλεί τον θαυμασμόν του βρετανικού λαού δια την Ελλάδα. 

Αι μεγάλαι αρεταί του Ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν και κατά την παρούσαν 

δοκιμασίαν. Θα σας παράσχωμέν πάσαν δυνατήν συνδρομήν, θα πολεμήσωμεν μαζί 

σας τον κοινόν εχθρόν και μαζί θα μοιρασθώμεν την νίκην μας. ΟΥΪΝΣΤΟΝ 

ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

Πώς δέχτηκε ο Ελληνικός λαός την είδηση του πολέμου. 

Ήταν η ώρα 6 όταν οι σειρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την 

πολιτεία… Οι άνθρωποι ξυπνούσαν ξαφνιασμένοι, ρωτούσαν τους πρώτους 

διαβάτες. Ένα βουητό ανέβαινε λίγο-λίγο από γύρω από μακριά τα πρώτα ομαδικά 

βήματα πάφλασαν στην άσφαλτο. Μάτια υψώνονταν στον ουρανό, έψαχναν. Όμως 

σ’όλη αυτή την κίνηση που άρχιζε και πύκνωνε σε μικρές συντροφιές, σε ομάδες που 

ξεκινούσαν για το κέντρο, δεν ξεχώριζες ταραχή ή αγωνία. Μια διάθεση ευφορίας, 

 



14 

 

κέφι ανάλαφρο, αλλόκοτο, ξεσήκωνε τις ψυχές, πρωινό αγέρι που κολπώνει το πανί. 

Στα μάτια των ανθρώπων που αντικρύζονταν, έφεγγε ένα χαρούμενο ξάφνιασμα, 

σάμπως όλος αυτός ο κόσμος να μάθαινε ξαφνικά πως έχει μέσα του κρυμμένα 

νιάτα.Αγγ. Τερζάκη: Ελληνική εποποιία 1940-1941. 

Αξιολογείται από τους μαθητές το πώς είδαν το πολεμικό γεγονός:  

Βιωματικά οι ίδιοι οι Έλληνες ως προς τις βραχυπρόθεσμες συνέπειές του στους 

ίδιους  

Αυστηρά ιστορικά και θετικά οι άλλοι λαοί ως προς τις μακροπρόθεσμες 

συνέπειές τους σε όλη την υφήλιο 

Προβληματίζονται τελικά οι μαθητές για το τι θα συνέβαινε στον κόσμο αν η 

Ελλάδα δεν απέρριπτε το τελεσίγραφο  

 Δίνεται στους μαθητές το παρακάτω απόσπασμα: 

…Η συμβολή στη συμμαχική νίκη της ελληνικής αντίστασης κατά της 

ιταλογερμανικής εισβολής αναγνωρίζεται γενικά. Οι ελληνικές επιτυχίες στην 

Αλβανία συνιστούν την πρώτη νίκη των συμμάχων, τη στιγμή που ο Άξονας 

φαινόταν πανίσχυρος, ενθαρρύνουν τους άλλους διστακτικούς λαούς, καταστρέφουν 

το γόητρο του Μουσολίνι και επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τη στάση του 

Αμερικανικού λαού. Η αντίσταση στην Κρήτη προκαλεί την καταστροφή εκλεκτών 

γερμανικών δυνάμεων και ο Χίτλερ αναγκάζεται να αναβάλει για ζωτικό χρονικό 

διάστημα την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. 

( Β .Σκουλάτου - Ν.Δημακόπουλου -Σ.Κόνδη Ιστορία νεότερη και σύγχρονη τεύχος 

Γ΄,Γ΄Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα 1999) 

Οι μαθητές εργάζονται συνθετικά και μετατρέπουν τις απόψεις του συγγραφέα 

σε ιστορικές κρίσεις οι οποίες συζητούνται στην τάξη.  

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο 
δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.  
2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα 
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να 
αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο 
ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς 
και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.  
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 

 
Επώνυμα                                           Ανώνυμα  

Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  

 

*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το 

θηλυκό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……25 / 10 / 2011 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: Ζαρογιάννη Καλλιόπη 


