
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα)  
 
 

� Άσκηση για το σχολείο 

 
“Οι Ευρωπαίοι ενώπιον του πολέµου” 

 
Να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτογραφίες που παρατίθενται στις 
σελίδες 56 και 57 του σχολικού σας βιβλίου και να τις περιγράψετε 
αναλυτικά.  
− Ποια συµπεράσµατα συνάγετε σχετικά µε τη στάση των Ευρωπαίων 

απέναντι στον επερχόµενο πόλεµο;  
− Από τις ιστορικές σας γνώσεις πώς µπορείτε να ερµηνεύσετε αυτή τη 

στάση; 
 
 
 

� Άσκηση για το σχολείο  

 
“Γελοιογραφώντας τον πόλεµο” 

 
Να παρατηρήσετε προσεκτικά τη σχετική γελοιογραφία στη σελίδα 54 του 
σχολικού σας βιβλίου και:  
1)  να την περιγράψετε αναλυτικά, κάνοντας κυριολεκτική χρήση της 

γλώσσας  
2)  να εξηγήσετε µε ιστορικούς όρους το συµβολικό της περιεχόµενο 
3)  να κρίνετε µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις για τα αίτια του πολέµου αν, 

όσα αναφέρονται στη γελοιογραφία, ανταποκρίνονται στην ιστορική 
πραγµατικότητα.  
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� Άσκηση για το σχολείο 

 
“Το κράτος για τον πόλεµο” 

 
Να παρατηρήσετε προσεκτικά τις προπαγανδιστικές αφίσες στη σελίδα 57 
του σχολικού σας βιβλίου και: 
1)  να περιγράψετε λεπτοµερώς κάθε αφίσα 
2)  να επισηµάνετε τις οµοιότητες που έχουν οι δύο αφίσες 
3)  να συζητήσετε σχετικά µε τον σκοπό που εξυπηρετούσαν 
4)  να κρίνετε την αξία τους ως ιστορικών πηγών. 

 
 
  

� Εργασία για το σπίτι 

 
“Μια άποψη για τα αίτια του πολέµου” 

 
Να µελετήσετε στη σελίδα 53 του σχολικού σας βιβλίου την πηγή µε θέµα  
“Η ανησυχία των γαλλικών συνδικάτων” και να απαντήσετε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις:  
1)  Πώς αιτιολογείται στο κείµενο η έκρηξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;  
2)  Θεωρείτε επαρκή αυτή την αιτιολόγηση; Να υποστηρίξετε την άποψή σας 

µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα.  
 
 
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
Να συντάξετε, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το σχολικό σας 
βιβλίο, έναν χρονολογικό πίνακα µε τα σηµαντικότερα γεγονότα (και 
πρόσωπα) του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, από την έκρηξή του µέχρι και 
την υπογραφή των συνθηκών µε τις οποίες τερµατίστηκε.  
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� Άσκηση για το σχολείο 

 
“Ο απολογισµός του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου” 

 
Με βάση τα παραθέµατα στις σελίδες 66 και 67 του σχολικού σας βιβλίου να 
επιχειρήσετε µια καταγραφή των συνεπειών του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου 
στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό τοµέα.  

 
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
“Οι συνθήκες τερµατισµού του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου” 

 
Να αποτυπώσετε σε πίνακα τις συνθήκες µε τις οποίες τερµατίστηκε ο  
Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το σχολικό 
σας βιβλίο (σσ. 68-71), περιλαµβάνοντας τους βασικούς όρους κάθε 
συνθήκης καθώς και τα προβλήµατα που δηµιουργούσε.  

 
 
  

� Εργασία για το σπίτι 

 
“Ο χάρτης της Ευρώπης µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο” 

 
Να παρατηρήσετε προσεκτικά τον σχετικό χάρτη στη σελίδα 68 του σχολικού 
σας βιβλίου και, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το βιβλίο σας για το 
περιεχόµενο των συνθηκών τερµατισµού του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, να 
δείξετε ότι βασικές αρχές στη χάραξη του νέου χάρτη υπήρξαν:  
α) η αµφισβήτηση της νοµιµότητας των αυτοκρατοριών 
β) η ελευθερία των λαών για αυτοδιάθεση.  

  
 


