
 

 

Φύλλο Γργασίας ομάδας Β 

-Ακμίλεηε ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ ημ θάθειμ με ημκ ηίηιμ «Δημόσιος και  

Ιδιωτικός βίος στημ Αρχαία Γλλάδα». Επηιέληε ημ δημόσιο βίο θαη ζηε 

ζοκέπεηα ηεκ κοιμωμική οργάμωση. Σοιιέληε πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηα 

επαγγέιμαηα ζηεκ ανπαία Αζήκα. 

 

-Πενηεγεζείηε  ζηηξ παναθάης ηζημζειίδεξ θαη ζοιιέληε εηθόκεξ θαη θείμεκα 

πμο αθμνμύκ ζηηξ επαγγειμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ ανπαίςκ Αζεκαίςκ: 

http://www.namuseum.gr/ ->είζμδμξ ->ζοιιμγέξ-> ένγα γιοπηηθήξ ->θιαζηθή 

πενίμδμξ 

http://www.namuseum.gr/ ->είζμδμξ ->ζοιιμγέξ-> ένγα μεηαιιμηεπκίαξ  -

>θιαζηθή πενίμδμξ 

http://www.sikyon.com ->Αζήκαη-> Μκεμεία 

http://www.sikyon.com ->Αζήκαη->Νμμίζμαηα 

http://www.ime.gr/chronos/gr/   ->ανπαηόηεηα->θιαζηθή πενίμδμξ-

>θμηκςκία 

http://www.ime.gr/chronos/gr/   ->ανπαηόηεηα-> θιαζηθή πενίμδμξ-

>μηθμκμμία 

http://www.slideboom.com/presentations: ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ ηεξ 

ηζημζειίδαξ γνάθμομε ηε ιέλε εθπαίδεσζε ->ε θαζεμερηνή δωή θαη ε 

εθπαίδεσζε ηων Αζεναίων  

 

-Απμζεθεύζηε ηηξ εηθόκεξ ζε έκακ θάθειμ πμο ζα δεμημονγήζεηε ζημ ζθιενό 

δίζθμ ημο οπμιμγηζηή ζαξ. Δεμημονγήζηε έκα  ανπείμ  ζε μμνθή MS Word 

ζημ μπμίμ ζα εκηάλεηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζογθεκηνώζαηε.  

 

-Επηζθεθζείηε ημ δηθηοαθό ηόπμ http://www.greek-language.gr  ηεξ «Πύιεξ 

γηα ηεκ Ειιεκηθή Γιώζζα», αθμιμοζώκηαξ ηεκ ελήξ πμνεία:  Νέα Ειιεκηθή-> 

Ενγαιεία-> Ηιεθηνμκηθά ιεληθά->Λεληθό ηεξ θμηκήξ Νεμειιεκηθήξ 
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(Τνηακηαθοιιίδε). Ακαδεηήζηε ημοξ μνηζμμύξ ηςκ ιέλεςκ: εργαζηήρηα, 

ηετνίηες, εμπόρηο θαη αθμύ ακμίλεηε ημ πνόγναμμα επελενγαζίαξ θεημέκμο με 

ηηξ εκημιέξ ακηηγναθή θαη επηθόιιεζε μεηαθένεηε ημοξ μνηζμμύξ ζημ ανπείμ 

MS Word πμο δεμημονγήζαηε.  

 

-Χνεζημμπμηήζηε μηα μεπακή ακαδήηεζεξ ζημ πνόγναμμα πενηήγεζεξ 

ηζημζειίδςκ θαη πνεζημμπμηώκηαξ ςξ ιέλεηξ θιεηδηά ηηξ «θςημγναθίεξ 

ζύγπνμκςκ επαγγειμάηςκ» θαη πανεμθενείξ δηαηοπώζεηξ ζογθεκηνώζηε 

ζπεηηθέξ θςημγναθίεξ θαη απμζεθεύζηε ηηξ ζημ θάθειμ πμο δεμημονγήζαηε 

ζημ ζθιενό δίζθμ.  

 

-Με ηε βμήζεηα ημο πνμγνάμμαημξ επελενγαζίαξ θεημέκμο μνγακώζηε ηηξ 

πιενμθμνίεξ ζαξ ζε έκα ζύκημμμ θείμεκμ ζημ μπμίμ ζα πενηγνάθεηε ηα 

επαγγέιμαηα ζηεκ θιαζηθή Αζήκα, δίκμκηαξ έμθαζε ζηηξ ιέλεηξ αγνόηεξ, 

αζεκασθά ενγαζηήνηα,  ηεπκίηεξ,  εμπόνημ. 

Θα ζας βοεζήζοσν οη παραθάηω ερωηήζεης: 

 Πμηα επαγγέιμαηα οπήνπακ ζηεκ θιαζηθή Αζήκα; 

 Τη ενγαζηήνηα οπήνπακ; 

 Πενηγνάρηε ηεκ ανπαία αγμνά 

 Πμημη αζπμιήζεθακ με ημ εμπόνημ; 

 Τη ζήμαηκε ε ακάπηολε ημο εμπμνίμο  γηα μηα πόιε; 

 Πμηα ζύγπνμκα επαγγέιμαηα απμηειμύκ ελέιηλε ηςκ θιαζηθώκ 

αζεκασθώκ; 

 

-Ακμίληε  ημ πνόγναμμα δεμημονγίαξ πανμοζηάζεςκ θαη εημημάζηε γηα ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ μηα δηθή ζαξ πανμοζίαζε με ηίηιμ ἀργία μήτηρ πάσης 

κακίας. Σηηξ δηαθάκεηεξ πμο ζα δεμημονγήζεηε αλημπμηήζηε ημ θςημγναθηθό 

οιηθό πμο έπεηε ζοιιέλεη ζοκμδεύμκηάξ ημ με θαηάιιειεξ ιεδάκηεξ.  

 


