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Abstract: Από το Σχολικό Έτος 2011-12, ξεκίνησε η πιλοτική εφαρµογή σε 68 Πιλοτικά Γυµνάσια σε 
όλη την Ελλάδα του νέου Πρόγραµµατος Σπουδών (ΠΣ). Οι άξονες στους οποίους κινείται η φιλοσοφία 
του νέου Πρόγραµµατος Σπουδών είναι η κατανόηση, η διερεύνηση, η επικοινωνία και η σύνδεση µε τη 
ζωή. Για τα Σχολικά Έτη 2011-12 και 2012-13, το νέο πλαίσιο του Πρόγραµµατος Σπουδών 
εφαρµόστηκε στο µάθηµα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας στους µαθητές της Α΄και Β΄τάξης. Θα 
παρουσιάσουµε την εµπειρία µας από την πρακτική εφαρµογή του νέου Πρόγραµµατος Σπουδών σε 
πραγµατικές συνθήκες στο 20ο Γυµνάσιο Αθήνας κατά το Σχολικό Έτος 2011-12. 

 Εξετάζεται εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής προσέγγισης στο µάθηµα της Γεωλογίας/Γεωγραφίας 
και τα θετικά και αρνητικά σηµεία της τα οποία εστιάζονται στην έλλειψη ανάλογης εµπειρίας από τους 
εµπλεκόµενους µαθητές και εκπαιδευτικούς. Τέλος, επισυνάπτεται ένα από τα Φύλλα Εργασίας που 
χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος για την ενότητα της Υδρόσφαιρας.  
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Summary: The new Curriculum has been applied in 68 Pilot High Schools throughout Greece since the 
academic year 2011-12. The philosophy that this new Curriculum represents places great emphasis on 
deep understanding, inquiry, communication and linkage to real life. For both academic years 2011-12 
and 2012-13, the framework of the new Curriculum has been applied to the discipline of 
Geology/Geography for grades A and B. In this paper, we focus on describing our experience from the 
practical in-class application at the 20th High School of Athens. 
 One of the major characteristics of this new teaching aspect is the groupwork-based Learning. During 
the application process, some difficulties, which we review, came up mainly due to lack of experience in 
similar tasks by both pupils and teachers. Finally, we have attached one of the worksheets which we have 
used in the framework of this project that focuses on the Terrestrial Hydrosphere. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η πιλοτική εφαρµογή του νέου Πρόγραµµατος 

Σπουδών (ΠΣ) σε 68 Πιλοτικά Γυµνάσια σε όλη την 
Ελλάδα, από το έτος 2011-12, στοχεύει στην 
αξιολόγηση της ένταξης και εφαρµογής του 
προγράµµατος στη µαθησιακή διδασκαλία. Παράλληλα, 
µέσω µιας αµφίδροµης διαδικασίας, εµπλουτίζονται τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία του εµπλεκόµενου 
Εκπαιδευτικού. Κύριος στόχος είναι η απόκτηση 
εµπειρίας σε πραγµατικές συνθήκες σε επίπεδο τάξης 
και σχολικής µονάδας, έτσι ώστε να γενικευθεί η 
εφαρµογή του σε πανελλήνια κλίµακα.   

 
Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών ενσωµατώνει την 

αξιοποίηση πολλαπλών πηγών µάθησης (π.χ. διαδίκτυο, 
πλατφόρµα ψηφιακού σχολείου) µε τη χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
εντάσσοντας βιωµατικές δράσεις σε επίπεδο σχολικού 

τµήµατος σε καθηµερινή βάση. Το σχολικό βιβλίο δεν 
είναι πια το µοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο και πηγή 
αναφοράς για το µαθητή και τον Εκπαιδευτικό. Στα 
πλαίσια της διδακτικής ώρας διαµορφώνεται ένα 
περιβάλλον συνεργατικής διερεύνησης, καθώς οι 
µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας, 
επικεντρώνονται στις βασικές έννοιες, ιδέες και 
γεγονότα της διδακτέας ύλης, αναπτύσσοντας 
παράλληλα επικοινωνιακές δεξιότητες.  

 Συνεπώς, ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στη 
µαθησιακή διαδικασία γίνεται πιο ενεργός, έχοντας τη 
δυνατότητα να σχεδιάζει και να τροποποιεί ο ίδιος το 
υλικό που χρησιµοποιεί.  

 Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα πρώτα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος σε επίπεδο µαθήµατος της Γεωλογίας-
Γεωγραφίας σε µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 
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Γυµνασίου. Στο Παράρτηµα, παραθέτουµε ένα Φύλλο 
Εργασίας για την Α΄ Γυµνασίου. 

 

Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ -  
ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 H οµαδοσυνεργατική µέθοδος αποτελεί έναν από 
τους νέους προτεινόµενους τρόπους διδασκαλίας. Οι 
Cooper & Mueck (1990) περιγράφουν αυτό το είδος της 
εκπαιδευτικής πρακτικής ως µια δοµηµένη, 
συστηµατική διδακτική στρατηγική κατά την οποία 
µικρές οµάδες εργάζονται προς την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου. Άλλες νέες προσεγγίσεις στη διδακτική 
διαδικασία είναι η διαθεµατική προσέγγιση, οι 
βιωµατικές δράσεις και η ερευνητική µάθηση. 

 Τα θετικά σηµεία που προέκυψαν µέσα από την 
εφαρµογή αυτού του πιλοτικού προγράµµατος και της 
οµαδοσυνεργατικής µεθόδου ήταν πολλά. 
Συγκεκριµένα, παρατηρήσαµε την έντονη ενεργοποίηση 
των µαθητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η 
οµαδικότητα, η συνεργασία και η αναζήτηση και χρήση 
πληροφοριών, παρόλο που οι µαθητές στην Ελλάδα δεν 
είναι συνηθισµένοι να δουλεύουν σε οµάδες 
(Alexopoulou & Driver, 1996). Επίσης, υπήρξε 
εποικοδοµητική η σύνδεση µε άλλα µαθήµατα του 
αναλυτικού προγράµµατος. Τέλος, ο εκπαιδευτικός 
αποκτά µέσω αυτής της µεθόδου ελευθερία µέσα στην 
τάξη. Έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο 
διδασκαλίας που θα χρησιµοποιήσει µε βάση τις 
ανάγκες της κάθε διδακτικής ενότητας και κυρίως µε 
βάση τις ανάγκες των µαθητών του. 

 Βεβαίως, όπως και σε κάθε τρόπο διδασκαλίας, έτσι 
και σε αυτή τη µέθοδο, εντοπίσαµε και κάποια αρνητικά 
σηµεία. Η οµαδοσυνεργατική µέθοδος µπορεί να 
εφαρµοστεί µόνο σε ενιαίο δίωρο µάθηµα, γεγονός που 
δεν εξυπηρετεί πάντα την εύρυθµη λειτουργία του 
σχολείου, και επίσης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
µονόωρα µαθήµατα σε εβδοµαδιαία βάση στο 
Γυµνάσιο. Επιπλέον, δεν αποτελεί ιδανική λύση για 
όλες τις διδακτικές ενότητες ενός µαθήµατος µε 
αποτέλεσµα την επιστροφή στον κλασικό τρόπο 
διδασκαλίας, ο οποίος δεν µπορεί να καταργηθεί 
πλήρως άµεσα.  

 Ακόµα ένα σηµαντικό πρόβληµα που προκύπτει 
είναι αυτό της αξιολόγησης του κάθε µαθητή-µέλους 
της οµάδας ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα µέλη. Τέλος, 
από τη λειτουργία των οµάδων συνήθως επέρχεται 
σταδιακή κούραση των µαθητών, οι οποίοι απαιτούν εκ 
νέου από τον καθηγητή την εφαρµογή καινούριων 
µεθόδων διδασκαλίας. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Η εργασία σε οµάδες έχει πολλά να προσφέρει στη 
διδακτική διαδικασία, ιδιαίτερα στις Φυσικές επιστήµες, 
καθώς και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων του µαθητή (Heller et al., 1992). 

 Σε αυτά τα οµαδικά project, ήρθαµε αντιµέτωποι µε 
τις συνηθισµένες δυσκολίες που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια µέλη της 
οµάδας αναλάµβαναν ρόλο ηγέτη και διεκπεραίωναν 
µόνα τους την εργασία, ενώ κάποια άλλα έµεναν απλοί 
παρατηρητές (free rider effect) (Kerr & Bruun, 1983) 
και επίσης τη δυσκολία αξιολόγησης του κάθε µέλους 
της οµάδας χωριστά. Επίσης, τα άτοµα που 
συµµετέχουν στις οµάδες συνήθως έχουν µικρότερη 
αίσθηση ατοµικής ευθύνης (Armstrong, 2012) και 
πολλές φορές όταν υπάρχουν ιδιαίτερα ικανά µέλη στις 
οµάδες, αναλαµβάνουν την ευθύνη της διεκπεραίωσης 
του κύριου όγκου εργασίας.  

 Το αποτέλεσµα της οµαδικής εργασίας στην 
εκπαίδευση µπορεί εύκολα να αξιολογηθεί στο σύνολό 
του ως προς το αν ικανοποιεί τους αρχικούς στόχους ή 
όχι. Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπολογιστεί 
εξατοµικευµένα ο βαθµός συµµετοχής του κάθε µέλους 
για την επίτευξη του τελικού αποτελέσµατος. Το ίδιο 
πρόβληµα έχει αναφερθεί και σε άλλους 
επιστηµονικούς κλάδους όπως στη Διδασκαλία της 
Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (Foster, 1998), όπου η 
χρήση οµαδικών δραστηριοτήτων αποτελεί µια 
ιδιαίτερα διαδεδοµένη πρακτική. Για την επίτευξη ενός 
επιτυχηµένου αποτελέσµατος, οι µαθητές θα πρέπει να 
έχουν πεισθεί για την ωφελιµότητα της δραστηριότητας, 
να είναι σοβαροί και αφοσιωµένοι σε αυτή. Επιπλέον, 
στο κάθε µέλος της οµάδας θα πρέπει να έχει ανατεθεί 
συγκεκριµένος ρόλος (Ellis, 2003). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η προτεινόµενη οµαδοσυνεργατική δραστηριότητα 
ακολουθεί την ιδέα της διαµορφωτικής αξιολόγησης 
(Ainsworth & Viegut, 2006) σύµφωνα µε την οποία ο 
δάσκαλος κατά τη διάρκεια της µαθησιακής 
διαδικασίας εφαρµόζει διάφορες τακτικές για να 
βελτιώσει την απόδοση των µαθητών του. Αυτή η 
δραστηριότητα εστιάζει στη ποιοτική ανατροφοδότηση 
από την πλευρά του µαθητή.  

 Σύµφωνα µε µια εσωτερική αξιολόγηση της 
διεργασίας, όταν η σύνθεση των οµάδων έγινε από τα 
ίδια τα παιδιά µε βάση τις δικές τους επιλογές, µόνο το 
50% αυτών αισθάνθηκαν ότι είχαν ικανοποιητική 
συνεργασία. Όταν οι οµάδες οργανώνονται ισοδύναµα 
µε βάση το επίπεδό τους, λειτουργούν πιο 
αποτελεσµατικά και δεν εµφανίζονται φαινόµενα στα 
οποία ένας µαθητής αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει το 
έργο και οι υπόλοιποι απλώς παρακολουθούν (Davies, 
2009). 

 Στα πλαίσια του οµαδοσυνεργατικού τρόπου 
προσέγγισης, ως εκπαιδευτικοί, λειτουργούµε κυρίως 
ως διαµεσολαβητές - διευκολυντές µε ελάχιστες 
παρεµβάσεις. Κυρίως παρατηρούµε και ελέγχουµε την 
εργασία των µαθητών, παρά συµµετέχουµε ως ενεργό 
µέλος της οµάδας, έτσι ώστε να µην επηρεάσουµε το 
τελικό αποτέλεσµα. 

 Αυτή η δραστηριότητα βελτίωσε σηµαντικά την 
αυτοεκτίµηση των µαθητών και απέκτησαν 
περισσότερη εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους ως προς 
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την επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων στο µέλλον. 
Με τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι µαθητές 
ανέπτυξαν όχι µόνο την ικανότητα επίλυσης 
προβληµάτων αλλά επίσης τις ικανότητές τους ως προς 
την παρουσίαση του έργου τους και τη γενικότερη 
επικοινωνία τους. Πιστεύουµε ότι αυτές οι 
οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες αποτελούν ιδανική 
λύση για την εισαγωγή των µαθητών στο χώρο των 
Φυσικών Επιστηµών.  

 Εφαρµόζοντας το νέο Πρόγραµµα Σπουδών στην Α΄ 
και Β΄ Γυµνασίου στο µάθηµα της Γεωλογίας-
Γεωγραφίας, καταλήξαµε σε ένα συνδυασµό του νέου 
ΠΣ και «παραδοσιακής» διδασκαλίας. Σε γενικές 
γραµµές, το µάθηµα διδάκτηκε σε ποσοστό 50% 
παραδοσιακά και 50% µε το νέο ΠΣ. Μέσα από αυτή 
την εµπειρία µας, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι θα 
ήταν καλό το νέο ΠΣ να εισαχθεί σταδιακά στα 
Γυµνάσια. Η απότοµη µετάβαση από το ένα είδος 
διδασκαλίας στο άλλο θα ήταν δύσκολη µε δεδοµένο το 
γεγονός ότι οι µαθητές δεν έχουν εµπειρία από 
βιωµατικές δραστηριότητες. 

 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή του 
πιλοτικού προγράµµατος οδήγησε σε βελτίωση των 
σχέσεων µεταξύ διδασκόντων και µαθητών αλλά και σε 
µείωση της διδακτέας ύλης. Επίσης, δεν είναι αµελητέα 
και η δυσκολία αξιολόγησης όσον αφορά στη 
συµµετοχή του κάθε µαθητή στην οµάδα. 

 Συµπερασµατικά, το πιλοτικό πρόγραµµα θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιµο αν λειτουργούσε συµπληρωµατικά 
στο υπάρχον Πρόγραµµα Σπουδών και όχι ως µια 
πρόταση πλήρους αντικατάστασής του.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ 

 
Το Φύλλο Εργασίας που παρουσιάζουµε αντιστοιχεί 

στην ενότητα Μεταβολές στο Φυσικό Περιβάλλον για 
την Α΄ τάξη του Γυµνασίου και πιο συγκεκριµένα στην 
Υδρόσφαιρα. Σύµφωνα µε το νέο ΠΣ, προτείνεται να 
αφιερωθούν 3 διδακτικές ώρες. Το συγκεκριµένο 
Φύλλο Εργασίας καλύπτει µία διδακτική ώρα και 
αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της κατανοµής του νερού 
στον Πλανήτη και στο ρόλο των θαλασσών στην 
Ανθρωπότητα. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως εισαγωγή για 
την Υδρόσφαιρα.  
Προσδοκώµενες επάρκειες των µαθητών µετά το τέλος 
της διδακτικής ενότητας: 
Α. Κατανόηση: 
Με τις Δραστηριότητες 1α και 2α οι µαθητές θα 
µπορούν να τοποθετούν τους ωκεανούς, τις θάλασσες 
και τις ηπείρους στο χάρτη (ανάπτυξη χωρικής σκέψης), 
να περιγράφουν την κατανοµή του νερού (Υδρόσφαιρα) 
σε παγκόσµια κλίµακα. 

 
Β. Διερεύνηση: 
Με τις Δραστηριότητες 1β και 2β οι µαθητές θα 
µπορούν να κάνουν χρήση χαρτών, να εξοικειωθούν µε 
την γεωγραφική ορολογία, 
Με τη Δραστηριότητα 2γ και 2δ οι µαθητές θα µπορούν 
να ταξινοµούν δεδοµένα µε βάση κάποιο κοινό 
χαρακτηριστικό, να εξοικειωθούν µε την αίσθηση του 
µεγέθους και βάθους των ωκεανών. Ως προέκταση θα 
µπορούσε να δοθεί για σύγκριση ένας πίνακας µε τις 
υψηλότερες κορυφές της Γης. 

 
Γ. Επικοινωνία: 
Με τις Δραστηριότητες 1γ, 3β και 3γ οι µαθητές θα 
µπορούν να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη και τη 
φαντασία τους, να ενισχύσουν το ρόλο τους στην 
οµάδα, να αναπτύξουν την επικοινωνία παρουσιάζοντας 
τις απόψεις τους στην ολοµέλεια. 
 
Δ. Σύνδεση µε τη ζωή: 
Με τις Δραστηριότητες 1γ, 3α και 3δ οι µαθητές θα 
µπορούν να αντιληφθούν την αξία της θάλασσας και τη 
συνεισφορά της στην οικονοµία και στον πολιτισµό. 
 
Υλικό: 
Πέρα από το Φύλλο Εργασίας, ο φάκελος υλικού της 
συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας συµπληρώνεται 
από: Ένα "λευκό" παγκόσµιο χάρτη διαστάσεων 
τουλάχιστον Α4 για τη Δραστηριότητα 2α και 3γ.  
Χάρτη του περίπλου της Γης από το Μαγγελάνο για τη 



 88 

Δραστηριότητα 3γ. Εναλλακτικά, προτείνεται η 
προβολή του συγκεκριµένου χάρτη στο διαδραστικό 
πίνακα ή και η αναζήτησή του στο διαδίκτυο από τους 
µαθητές. 

 
Αξιολόγηση 
Τα κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης µε τα 
οποία θα κλιθεί ο Εκπαιδευτικός να αξιολογήσει του 
µαθητές αλλά και το έργο του στο τέλος της διδακτικής 
ενότητας διαφέρουν από τα παραδοσιακά. Οι 
κατεθύνσεις που προτείνουµε να κινηθεί ο 
Εκπαιδευτικός είναι σε ποιο βαθµό οι µαθητές στο 
τέλος της διδακτικής ενότητας µπορούν: να απαριθµούν 
τις ηπείρους και τους ωκεανούς του πλανήτη, να 
χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τον Η/Υ εφόσον τους έχει 
ζητηθεί, να συνεργάζονται αρµονικά, να παρουσιάζουν 
τις οµαδικές εργασίες τους, να επιχειρηµατολογούν για 
την αξία και σηµασία της θάλασσας στη ζωή των 
ανθρώπων. 

 
Επεκτάσεις- συνθετική εργασία: 
Η Δραστηριότητα 3 δίνει έµφαση στα επιτεύγµατα των 
µεγάλων θαλασσοπόρων. Σαν εργασία για περαιτέρω 
διερεύνηση µπορεί να ζητηθεί από µια οµάδα µαθητών 
να αναζητήσουν στοιχεία και εικόνες ή και χάρτες για 
τα ταξίδια των µεγάλων θαλασσοπόρων και τις 
ανακαλύψεις τους.  
 
 

Φύλλο εργασίας A΄ Γυµνασίου 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: 

 
Α) Να ονοµάσετε τις ηπείρους και τους ωκεανούς στον 
παρακάτω χάρτη: 
 
(ΣΧΟΛΙΟ: Δίνεται λευκός παγκόσµιος χάρτης) 
 
Β) Ποια είναι τα σηµεία επικοινωνίας των ηπείρων; 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Γ) Ποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα πιστεύετε 
ότι έχουν οι περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 
θάλασσες και ωκεανούς; 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: 
 

Α) Στον Παγκόσµιο χάρτη που σας δίνεται να γράψετε 
τις θάλασσες του Πίνακα της σελίδας του σχολικού 
βιβλίου. 
Β) Επιβεβαιώστε τις προβλέψεις σας από τον 
Παγκόσµιο χάρτη του Σχολείου. 
Γ) Με βάση τον Πίνακα στης σελίδας του βιβλίου και 
πληροφορίες από το διαδίκτυο να ταξινοµήσετε τις 

θάλασσες σε σχέση µε το µέγιστο βάθος που έχουν 
ξεκινώντας από την πιο βαθιά. 

1.   ___________________________________ 
2.   ___________________________________ 
3.   ___________________________________ 
4.   ___________________________________ 
5.   ___________________________________ 

 
Δ) Ποιος ωκεανός έχει το µεγαλύτερο βάθος; 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: 
 

Α) Τι εργαλεία και γνώσεις πιστεύετε ότι χρειάζεται 
ένας ναυτικός για να ταξιδέψει στις θάλασσες; 
 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
Β) Ο Χριστόφορος Κολόµβος ανακάλυψε την Αµερική 
το 1492 µ.Χ. Γιατί καθυστέρησε τόσο η ανακάλυψη της 
Αµερικής; 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Γ) Ο Μαγγελάνος ξεκίνησε το 1519 από την Ισπανία 
και ταξιδεύοντας προς τα δυτικά η αποστολή του 
πραγµατοποίησε για πρώτη φορά τον περίπλου της Γης. 
Να σχεδιάσετε τη διαδροµή που πιστεύετε ότι 
ακολούθησε στον Παγκόσµιο χάρτη που σας δόθηκε. 
Επιβεβαιώστε την υπόθεσή σας από το χάρτη της 
πορείας του. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Δ) Τι κέρδισε η ανθρωπότητα από αυτό το ταξίδι; 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


