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55η ∆ιδακτική Ενότητα  
 

Ο  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ   
Β Ο Ρ Ε Ι Ο Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Υ  -  Ν Α Τ Ο  

Ο . Α . Σ . Ε .  
 
 

∆ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 
 
 

Μετά τις πολιτικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο χώρο της Ανατολικής 
Ευρώπης το 1989 και τη διάλυση του συµφώνου της Βαρσοβίας, προσχώρησαν 
στο ΝΑΤΟ η Πολωνία, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και η Ουγγαρία, µε 
αποτέλεσµα τα κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ να γίνουν 19. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Η διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας είναι 
ένας από τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. 
..................................................................................................

 

Σ Λ 

2. Οι σκοποί του ΝΑΤΟ επιτυγχάνονται µόνο µε 
στρατιωτικούς χειρισµούς. 
..................................................................................................

 
Σ Λ 

3. Η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στο στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ. 
..................................................................................................

 
Σ Λ 

4. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του στρατιωτικού σκέλους 
του ΝΑΤΟ είναι το Συµβούλιο. 
..................................................................................................

 
Σ Λ 
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5. Η διάλυση του συµφώνου της Βαρσοβίας βοήθησε το 
ΝΑΤΟ να διευρύνει τις δραστηριότητές του. 
..................................................................................................

 
Σ Λ 

 

6. Το Συµβούλιο Βορειοατλαντικής Συνεργασίας είναι 
όργανο του ΝΑΤΟ. 
..................................................................................................

 
Σ Λ 

 

7. Κάθε κράτος που συµµετέχει στον Ο.Α.Σ.Ε. είναι 
υποχρεωµένο να µην επεµβαίνει στα εσωτερικά των 
υπολοίπων κρατών-µελών. 
..................................................................................................

 
 

Σ Λ 
 

 
 
 
 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

• Ο Ο.Α.Σ.Ε. είναι: 
α)  οργανισµός για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 
β)  αµυντική συµµαχία των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης 
γ) όργανο συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών, που συνεργάζεται µε 
το ΝΑΤΟ και άλλους οργανισµούς 

δ)  οργανισµός για την ανάπτυξη και συνεργασία στην Ευρώπη σε θέµατα 
ασφάλειας, οικονοµικής ανάπτυξης και στήριξης των δηµοκρατικών 
θεσµών 

ε)  ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΝΑΤΟ που αποτελείται από 
εκπροσώπους των κρατών-µελών 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1.  Σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η διαφύλαξη της διεθνούς ������� και 
�������, η συλλογική ������� και η ανάπτυξη της 
σταθερότητας και της ευηµερίας στην περιοχή του �������  
������� .  

2. Το ΝΑΤΟ περιλαµβάνει συγχρόνως ένα ������� και ένα 
������� σκέλος. Το ������� σκέλος έχει ως ανώτατο 
εκτελεστικό όργανο το �������, ενώ το �������  σκέλος 
έχει ως όργανο τη ������� Επιτροπή.   

3. Ο.Α.Σ.Ε. σηµαίνει ������� για την ������� και τη 
������� στην ������� .  
 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποιοι είναι οι σκοποί του ΝΑΤΟ και πώς επιτυγχάνονται;  
2. Ποιος είναι ο ρόλος του Ο.Α.Σ.Ε. στην Ευρώπη;  
3. Πώς διαµορφώθηκαν οι σχέσεις του ΝΑΤΟ µε τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης µετά τη διάλυση του Συµφώνου της Βαρσοβίας;  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Παράδειγµα Ολιγόλεπτου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά την 55η διδακτική ενότητα 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ..................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................................................  

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις 
σωστές και Λ για τις λανθασµένες). Στη συνέχεια, στην κενή 
σειρά που ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες 
προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές. 

 
 

Μονάδες 10 
(5Χ2) 

1. Η διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας είναι ένας από τους σκοπούς του 
ΝΑΤΟ. 
...........................................................................

 
Σ Λ 

2. Οι σκοποί του ΝΑΤΟ επιτυγχάνονται µόνο µε 
στρατιωτικούς χειρισµούς. 
...........................................................................

 
Σ Λ 

3. Η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στο στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ. 
...........................................................................

 
Σ Λ 

4. Το συµβούλιο Βορειοατλαντικής 
Συνεργασίας είναι όργανο του ΝΑΤΟ. 
...........................................................................

 
Σ Λ 
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5. Κάθε κράτος που συµµετέχει στον Ο.Α.Σ.Ε. 
είναι υποχρεωµένο να µην επεµβαίνει στα  
εσωτερικά των υπολοίπων κρατών-µελών. 
...........................................................................

 
 

Σ Λ 

 

ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση.  

• Ο Ο.Α.Σ.Ε. είναι: 
α)  οργανισµός για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας 

β)  αµυντική συµµαχία των κρατών της Ανατολικής 
Ευρώπης 

γ) όργανο συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών, που 
συνεργάζεται µε το ΝΑΤΟ και άλλους οργανισµούς 

δ)  οργανισµός για την ανάπτυξη και συνεργασία στην 
Ευρώπη σε θέµατα ασφάλειας, οικονοµικής ανάπτυξης 
και στήριξης των δηµοκρατικών θεσµών 

ε)  ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΝΑΤΟ που 
αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-µελών 

 

 
 
 

Μονάδες 3 
 
 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω πρόταση. 
1. Σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η διαφύλαξη της διεθνούς 

������� και �������, η συλλογική 
������� και η ανάπτυξη της σταθερότητας και της 
ευηµερίας στην περιοχή του �������  
������� .  

2. Το ΝΑΤΟ περιλαµβάνει συγχρόνως ένα ������� 
και ένα ������� σκέλος.  

 
 
 
 
 
 

Μονάδες 7 
(7Χ1) 
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