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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

A
A.D.
abilities
absence of government
absentee ballot
accomplishments
achievements
acid rain
across time and place
action plan
activities
adults
aerial photographs
AFL-CIO
Africa
agriculture
Algonquians
alike/different
allegiance
alternative solutions
altiplano
altitude
amendment

μ.Χ.
ικανότητες
απουσία κυβέρνησης
ψηφοδέλτιο απόντος
επιτεύγματα
επιτεύγματα
όξινη βροχή
στο πέρασμα του χρόνου και των τόπων
σχέδιο δράσης
δραστηριότητες
ενήλικες
αεροφωτογραφίες
AFL-CIO
Αφρική
γεωργία
Φυλή των Algonquians
όμοιος/διαφορετικός
υποταγή/πίστη
εναλλακτικές λύσεις
Οροπέδιο Altiplano
υψόμετρο
τροποποίηση

American democracy:
ideals, values/principles of

Αμερικανική δημοκρατία:
ιδανικά, αξίες/αρχές

American Revolution, the Americas
Americas
ancestor
Antarctic Circle
Antarctica
anthem
appoint
appointed leaders
appointed office
archaeologists
Arctic Circle
areas
arid
art
artifacts

Αμερικανική Επανάσταση, χώρες Αμερικής
Χώρες της Αμερικής
πρόγονος
Ανταρκτικός Κύκλος
Ανταρκτική
εθνικός ύμνος
διορίζω
διορισμένοι ηγέτες
διορισμένο αξίωμα
αρχαιολόγοι
Αρκτικός Κύκλος
περιοχές
ξηρός
τέχνη
τεχνουργήματα

NYS Language RBERN
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
assembly
assembly line
authority
autobiographies
autobiography
automobiles
availability
avenues of participation
Aztecs

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
συναρμολόγηση/συνέλευση
γραμμή συναρμολόγησης/παραγωγής
εξουσία
αυτοβιογραφίες
αυτοβιογραφία
αυτοκίνητα
διαθεσιμότητα
τρόποι συμμετοχής
Αζτέκοι

B
B.C.
backgrounds
barter
basic
basin
Battle of Quebec
battles
before/after
belief
belief system
beliefs
Bill of Rights
biographies
biography
bodies of water
border
Boston Tea Party
boundary
boycott
branches of government
British North America Act
budget

π.Χ.
υπόβαθρα
ανταλλακτική οικονομία
βασικός
λεκάνη
Μάχη του Κεμπέκ
μάχες
πριν/μετά
πίστη
σύστημα πίστης
πεποιθήσεις
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
βιογραφίες
βιογραφία
σώματα νερού
σύνορο
Κόμμα Boston Tea Party
όριο
μποϋκοτάζ
κλάδοι της κυβέρνησης
Βρετανικοί Νόμοι Βόρειας Αμερικής
προϋπολογισμός

C
cabinet
cable
calendar
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
NYS Language RBERN

υπουργικό συμβούλιο
καλώδιο
ημερολόγιο
καμπάνια
Καναδάς
Καναδική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
2

SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
canal
capital (state and money)
capital goods
capital resources
capitalism
cardinal directions
cause
celebrate
celebration
celebrations
census
Central America
century
change
checks and balances
child labor
children
Chippewa
choice
choices
citizen
citizenship
civic life
civic values
civil rights
civil rights movement
civil wars
civilization
civilizations
clans
classroom
climate
clothing
collect taxes
colonial
colonial governments
colonies
colonists
colony
Committees of Correspondence
NYS Language RBERN

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κανάλι
πρωτεύουσα (κράτος), κεφάλαιο (χρήματα)
κεφαλαιακά αγαθά
κεφαλαιακοί πόροι
καπιταλισμός
βασικές κατευθύνσεις
αιτία
γιορτάζω
εορτασμός
γιορτές
απογραφή
Κεντρική Αμερική
αιώνας
αλλαγή
εξισορρόπηση των θεσμικών βουλήσεων
παιδική εργασία
παιδιά
Chippewa
επιλογή
επιλογές
πολίτης
υπηκοότητα
αστική ζωή
αστικές αξίες
πολιτικά δικαιώματα
κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων
εμφύλιοι πόλεμοι
πολιτισμός
πολιτισμοί
φυλές
αίθουσα διδασκαλίας
κλίμα
ρούχα
είσπραξη φόρων
αποικιακός
αποικιακές κυβερνήσεις
αποικίες
άποικοι
αποικία
Επιτροπές Αλληλογραφίας
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
common good
commonwealth
Commonwealth of Nations
communication
communism
communities
community
community service
compact
compare/contrast
compass
compromise
compulsory education
computer
confederacy
conflict
conflict resolution
conflicts
congress
conquistador
consequences
conservation
consideration
Constitution of the State of New York
Constitution of the United States
constitutional democracy
consumer
consumers
consumption
consumption of goods
continent
Continental Congress
Continental Divide
continents
contour
contrast
contributions
cooperation
costs
cotton belt
NYS Language RBERN

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κοινό συμφέρον
κοινοπολιτεία
Κοινοπολιτεία των Εθνών
επικοινωνία
κομμουνισμός
κοινότητες
κοινότητα
κοινωνική εργασία
συμπαγής
σύγκριση/αντίθεση
πυξίδα
συμβιβασμός
υποχρεωτική εκπαίδευση
υπολογιστής
ομοσπονδία
σύγκρουση
επίλυση συγκρούσεων
συγκρούσεις
συνέδριο
κατακτητής
συνέπειες
διατήρηση
αποζημίωση/θεώρηση
Σύνταγμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης
Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών
συνταγματική δημοκρατία
καταναλωτής
καταναλωτές
κατανάλωση
κατανάλωση αγαθών
ήπειρος
Ηπειρωτικό Κογκρέσο
Οροσειρά Ηπειρωτικού Διαχωρισμού
ήπειροι
περίγραμμα
αντίθεση
συνεισφορές
συνεργασία
κόστη
ζώνη του βαμβακιού
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

credit
criteria
cultural characteristics
cultural contributions
cultural differences
cultural diffusion
cultural diversity
cultural groups
culture

πίστωση
κριτήρια
πολιτισμικά χαρακτηριστικά
πολιτισμικές συνεισφορές
πολιτισμικές διαφορές
πολιτισμική διάχυση
πολιτισμική ποικιλομορφία
πολιτισμικές ομάδες
κουλτούρα

cultures - characteristics, distribution,
complexity of

κουλτούρες - χαρακτηριστικά, κατανομή, πολυπλοκότητα

currency
customs

νόμισμα
έθιμα

D
day
De Witt Clinton
decade
decision
decision-making
decisions
declaration
Declaration of Independence
delta
democracy
Democratic Party
democratic principles
democratic values
developed nations
developing nations
developments
diagram
diagrams
dictatorship
different/same
direction
diseases
display
disputes
distance
distribution
NYS Language RBERN

ημέρα
De Witt Clinton
δεκαετία
απόφαση
λήψη αποφάσεων
αποφάσεις
διακήρυξη
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
δέλτα
δημοκρατία
Δημοκρατικό Κόμμα
δημοκρατικές αρχές
δημοκρατικές αξίες
ανεπτυγμένες χώρες
αναπτυσσόμενες χώρες
εξελίξεις
διάγραμμα
διαγράμματα
δικτατορία
διαφορετικός/ίδιος
κατεύθυνση
ασθένειες
απεικόνιση
διαφωνίες
απόσταση
διανομή
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
diverse
diversity
document
due process
Dutch colonies
Dutch West India Company

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ποικίλος
ποικιλία
έγγραφο
δέουσα διαδικασία
Ολλανδικές αποικίες
Ολλανδική Εταιρεία Δυτικών Ινδιών

E
earn
Earth’s surface
economic
economic capital
economic concepts
economic decision making
economic decisions
economic development
economic factors
economic growth
economic interdependence
economic systems
economics
economies
effects
elect
elected leaders
elected office
election
Ellis Island
emigrants
empathy
employee
employer
encomienda system
encounter
enforce
English colonies
environment
environmental factors
equality
equality of opportunity
era
NYS Language RBERN

κερδίζω
επιφάνεια της Γης
οικονομικός
οικονομικό κεφάλαιο
οικονομικές έννοιες
λήψη οικονομικών αποφάσεων
οικονομικές αποφάσεις
οικονομική ανάπτυξη
οικονομικοί παράγοντες
οικονομική ανάπτυξη
οικονομική αλληλεξάρτηση
οικονομικά συστήματα
οικονομικά
οικονομίες
επιπτώσεις / επιδράσεις
εκλέγω
εκλεγμένοι ηγέτες
εκλεγμένο (αιρετό) αξίωμα
εκλογές
Νήσος Ellis
μετανάστες
ενσυναίσθηση
υπάλληλος
εργοδότης
Εργατικό σύστημα Encomienda
συνάντηση
επιβάλλω
Αγγλικές αποικίες
περιβάλλον
περιβαλλοντικοί παράγοντες
ισότητα
ισότητα των ευκαιριών
εποχή
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

eras
ethnic
ethnic group
ethnicity
Europe

εποχές
εθνικός
εθνοτική ομάδα
εθνότητα
Ευρώπη

European encounter and exchanges - of
technologies, plants, animals, diseases

Ευρωπαϊκή συνάντηση και ανταλλαγή - τεχνολογιών, φυτών,
ζώων, ασθενειών

events
exchange
executive
executive branch of government
expansion
exploitation
exploration
explorers
exports

συμβάντα
ανταλλαγή
εκτελεστικός
εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης
επέκταση
εκμετάλλευση
εξερεύνηση
εξερευνητές
εξαγωγές

F
facilities
fact/opinion
factors of production
factory
family
far/near
federal
federal government
festival
festivals
flag
folktale
folktales
food
forced relocation
foreign policy
foreign relations
Fort Orange
foundation
free enterprise
free trade
freedom
French Canadians
NYS Language RBERN

εγκαταστάσεις
γεγονός/γνώμη
παράγοντες/συντελεστές παραγωγής
εργοστάσιο
οικογένεια
μακριά/κοντά
ομοσπονδιακός
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
φεστιβάλ
φεστιβάλ
σημαία
θρύλος
θρύλοι
φαγητό
αναγκαστική μετεγκατάσταση
εξωτερική πολιτική
εξωτερικές σχέσεις
Fort Orange
θεμέλιο
ελεύθερη επιχείρηση
ελεύθερο εμπόριο
ελευθερία
Γαλλοκαναδοί
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
French colonies
frontier
functions of government
fundamental economic questions
fundamental values
future

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γαλλικές αποικίες
σύνορο
λειτουργίες της κυβέρνησης
θεμελιώδη οικονομικά ζητήματα
θεμελιώδεις αξίες
μέλλον

G
game
gender
generation
geographic characteristics
geographic factors
geographic features
geographic features/areas
geographic information
geography
geological processes
global warming
globe
globes

παιχνίδι
φύλο
γενιά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά
γεωγραφικοί παράγοντες
γεωγραφικά χαρακτηριστικά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά/περιοχές
γεωγραφικές πληροφορίες
γεωγραφία
γεωλογικές διεργασίες
παγκόσμια υπερθέρμανση
υδρόγειος
υδρόγειοι

goods and services - production,
distribution, exchange, consumption of

αγαθά και υπηρεσίες - παραγωγή, διανομή, ανταλλαγή,
κατανάλωση

goods
govern
governance
government
Great Depression
grid
Gross Domestic Product
Gross National Product
groups
growth
Gulf Stream

αγαθά/εμπορεύματα
κυβερνώ
διακυβέρνηση
κυβέρνηση
Μεγάλη Ύφεση
πλέγμα
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
ομάδες
ανάπτυξη
Ρεύμα του Κόλπου

H
habitat
Haudenosaunee
health
hemisphere
historic events
NYS Language RBERN

βιότοπος
Συνομοσπονδία των Χοντενοσόνι
υγεία
ημισφαίριο
ιστορικά γεγονότα
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historical
historical evidence
historical narratives
history

ιστορικός
ιστορικές αποδείξεις
ιστορικές αφηγήσεις
ιστορία

Holidays ( Columbus Day, Election Day,
Veterans Day, Thanksgiving, New Years
Day, Dr. Martin Luther King Day,
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day)

Εορτές (Ημέρα του Κολόμβου, Ημέρα Εκλογών, Ημέρα
Βετεράνων, Ημέρα Ευχαριστιών, Πρωτοχρονιά, Ημέρα του Δρ
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Ημέρα των Προέδρων, Ημέρα Μνήμης,
Ημέρα της Σημαίας)

home
hopes
House of Representatives
human
human capital
human migration
human migrations
human resources
human rights
human settlements
human systems

σπίτι
ελπίδες
Βουλή των Αντιπροσώπων
άνθρωπος
ανθρώπινο κεφάλαιο
ανθρώπινη μετανάστευση
ανθρώπινες μεταναστεύσεις
ανθρώπινο δυναμικό
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινοι οικισμοί
ανθρώπινα συστήματα

I
ideals of American democracy
ideas
identity
immigrants
immigration
important
imports
inaugurated confederation
Incas
income
indentured servant
independence
indigenous peoples
individual
individual rights

ιδεώδη της Αμερικανικής Δημοκρατίας
ιδέες
ταυτότητα
μετανάστες
μετανάστευση
σημαντικός
εισαγωγές
εναρκτήρια συνομοσπονδία
Ίνκας
εισόδημα
μισθωμένος υπάλληλος
ανεξαρτησία
αυτόχθονοι πληθυσμοί
άτομο
ατομικά δικαιώματα

individual rights to life, liberty, pursuit of
happiness.

ατομικά δικαιώματα στη ζωή, την ελευθερία, την επιδίωξη της
ευτυχίας.

individuals
industrial expansion
industrial growth

άτομα
βιομηχανική επέκταση
βιομηχανική ανάπτυξη

NYS Language RBERN
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industrial growth/expansion
Industrial Revolution
industrialization
industry
inhabitants
interdependence
interdependent
international organizations
interpret law
interpret laws
interpretations
Inuits
invention
inventions
Iroquois
Iroquois Confederacy
irrigation
issues
isthmus

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
βιομηχανική ανάπτυξη/επέκταση
Βιομηχανική επανάσταση
εκβιομηχάνιση
βιομηχανία
κάτοικοι
αλληλεξάρτηση
αλληλεξαρτώμενος
διεθνείς οργανισμοί
ερμηνεία νόμου
ερμηνεία νόμων
ερμηνείες
Ινουίτ
εφεύρεση
εφευρέσεις
Ιροκουά
Συνομοσπονδία των Ιροκουά
άρδευση
θέματα
ισθμός

J
judgments
judicial
judicial branch of government
judicial branch
junta
jury
jury service
justice

κρίσεις/δικαστικές αποφάσεις
δικαστικός
δικαστικός κλάδος της κυβέρνησης
δικαστικό σώμα
χούντα
ένορκοι
υπηρεσία ενόρκων
δικαιοσύνη

K
νηπιαγωγείο

kindergarten

L
labor
labor force
labor movement
labor union
land formations
land masses
languages
Latin America
NYS Language RBERN

εργασία
εργατικό δυναμικό
εργατικό κίνημα
εργατικό σωματείο
σχηματισμοί της γης
γήινες μάζες
γλώσσες
Λατινική Αμερική
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
latitude
laws
laws/rules
leaders
League of Nations
learn
legal
legends
legislative branch
legislative branch of government
legislature
liberty
library
library resources
life
lifestyle
like/dislike
limited
limited resources
limited/unlimited
local
local government
local region
location
lock
locomotive
long ago
longhouse
longitude
loyalist
loyalty

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γεωγραφικό πλάτος
νόμοι
νόμοι/κανόνες
ηγέτες
Λεγεώνα των Εθνών
μαθαίνω
νομικός (επίθετο)
θρύλοι
νομοθετική εξουσία
νομοθετική εξουσία της κυβέρνησης
νομοθετικό σώμα
ελευθερία
βιβλιοθήκη
πηγές βιβλιοθήκης
ζωή
τρόπος ζωής
αρέσει/δεν αρέσει
περιορισμένος
περιορισμένοι πόροι
περιορισμένος/απεριόριστος
τοπικός
τοπική κυβέρνηση
τοπική περιοχή
τοποθεσία
ασφάλιση/κλειδαριά
τρένο
πολύ καιρό πριν
κατοικία Ιροκουά
γεωγραφικό μήκος
νομιμόφρονας
αφοσίωση

M
maize
majority rule
make laws
manor
manufacture
manufacturing
maps
markets
NYS Language RBERN

αραβόσιτος
αρχή της πλειοψηφίας
θέσπιση νόμων
τσιφλίκι
κατασκευή
κατασκευές
χάρτες
αγορές
11

SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
mass starvation
Mayas
Mayflower Compact
megalopolis
member
memorials
merchant
meridians
Midwest
migration
migration/immigration
millennium
millennia
mining
minority rights, respect for
minutemen
Mississippi River
modernization
modify
monarchy
money
months
monument
monuments
motives
movement of people and goods
multicultural
myself
myths

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μαζική λιμοκτονία
Μάγιας
Συνθήκη του Mayflower
μεγαλούπολη
μέλος
μνημεία
έμπορος
μεσημβρινοί
Μεσοδυτικές πολιτείες
μετανάστευση
μετανάστευση
χιλιετηρίδα
χιλιετηρίδες
εξόρυξη
δικαιώματα των μειονοτήτων, σεβασμός για
πολιτοφύλακες
Ποταμός Μισισιπή
εκσυγχρονισμός
τροποποίηση
μοναρχία
χρήματα
μήνες
μνημείο
μνημεία
κίνητρα
μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών
πολυπολιτισμικός
εγώ ο ίδιος
μύθοι

N
NAFTA
nation
national
national level of governments
nation-state
Native American Indian
Native American Indians
natural resources
near/far
needs
NYS Language RBERN

NAFTA
έθνος
εθνικός
εθνικό επίπεδο κυβερνήσεων
έθνος-κράτος
Ιθαγενής Αμερικανός-Ινδιάνος
Ιθαγενείς Αμερικανοί-Ινδιάνοι
φυσικοί πόροι
κοντά/μακριά
ανάγκες
12

SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γειτονιά
ουδέτερος
New Amsterdam
New Netherlands
βορειοδυτικό πέρασμα
τώρα
πυρηνική οικογένεια

neighborhood
neutral
New Amsterdam
New Netherlands
northwest passage
now
nuclear family

O
OAS
objects
oceans
oligarchy
opportunity cost
oral history
others

OAS
αντικείμενα
ωκεανοί
ολιγαρχία
κόστος ευκαιρίας
προφορική ιστορία
υπόλοιποι

P
parallel
parallels
parent
Parliament
participatory skills
past
past/present
patriot
patriotism
patriotisms
patriots
patroon
people
person
perspectives
Peter Stuyvesant
petition
physical
physical characteristics
physical environment
physical feature
physical features
physical map
NYS Language RBERN

παράλληλος
παράλληλοι
γονέας
Κοινοβούλιο
συμμετοχικές δεξιότητες
παρελθόν
παρελθόν/παρόν
πατριώτης
πατριωτισμός
πατριωτισμοί
πατριώτες
ολλανδός κτηματίας
άνθρωποι
πρόσωπο
προοπτικές
Peter Stuyvesant
πρόταση
φυσικός
φυσικά χαρακτηριστικά
φυσικό περιβάλλον
φυσικό χαρακτηριστικό
φυσικά χαρακτηριστικά
φυσικός χάρτης
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

physical setting
physical systems
places
plan
pledge
Pledge of Allegiance
points of view
political
political boundaries
political map
political party
political power
political systems
pollution
population
population density
population distribution

φυσικό περιβάλλον
φυσικά συστήματα
μέρη
σχέδιο
δέσμευση
Αμερικανικός Όρκος
απόψεις
πολιτικός
πολιτικά όρια
πολιτικός χάρτης
πολιτικό κόμμα
πολιτική ισχύς
πολιτικά συστήματα
ρύπανση
πληθυσμός
πυκνότητα πληθυσμού
κατανομή πληθυσμού

population movement - rural to urban to
suburban - 20th century

μετακίνηση πληθυσμού - αγροτικές σε αστικές σε προαστιακές
περιοχές - 20ός αιώνας

power
practices
prairies
Preamble to the Constitution
present
president
Prime Meridian
Prime Minister
principles of democracy
problem solving
problems
producers
production
productivity
products
profit
projects
property
protect
protests
province

εξουσία/ισχύς
πρακτικές
λιβάδια
Προοίμιο του Συντάγματος
παρόν
πρόεδρος
Πρώτος Μεσημβρινός
Πρωθυπουργός
αρχές της δημοκρατίας
επίλυση προβλημάτων
προβλήματα
παραγωγοί
παραγωγή
παραγωγικότητα
προϊόντα
κέρδος
έργα
ιδιοκτησία
προστατεύω
διαμαρτυρίες/διαδηλώσεις
επαρχία

NYS Language RBERN
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
public benefit
public education
purpose of government
pursuit of happiness

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δημόσιο όφελος
δημόσια εκπαίδευση
σκοπός της κυβέρνησης
επιδίωξη της ευτυχίας

Q
ποσότητες

quantities

R
race
radios
railroad
rain forest
raw material
reason
receipts
recycling
reference books
reform
region
regions
relationships
relief (physical) map
religion
religious
renewable resource
repeal
representation
representative
representatives
republic
Republican Party
reservation
resources
respect
responsibilities
revolution
Richard Nicholls
rights
Robert Fulton
role
NYS Language RBERN

αγώνας
ραδιόφωνα
σιδηρόδρομος
τροπικό δάσος
πρώτες ύλες
λόγος
αποδείξεις
ανακύκλωση
βιβλία αναφοράς
μεταρρύθμιση
περιοχή
περιοχές
σχέσεις
ανάγλυφος (φυσικός) χάρτης
θρησκεία
θρησκευτικός
ανανεώσιμη πηγή
ανάκληση
αντιπροσώπευση
αντιπρόσωπος
αντιπρόσωποι
δημοκρατία
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
κράτηση
πόροι
σεβασμός
ευθύνες
επανάσταση
Richard Nicholls
δικαιώματα
Robert Fulton
ρόλος
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
roles
roles of citizens
roots of American culture
rules
rural
rural to urban to suburban migration

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ρόλοι
ρόλοι των πολιτών
ρίζες της Αμερικανικής κουλτούρας
κανόνες
αγροτικός
μετανάστευση από αγροτικές σε αστικές σε προαστιακές
περιοχές

S
sachem
safeguarding individual liberties
safety
same/different
satellite-produced images
satisfy
scale
scarce resources
scarcity
school
science and technology

ινδιάνος αρχηγός
προστασία των ατομικών ελευθεριών
ασφάλεια
ίδιος/διαφορετικός
δορυφορικές εικόνες
ικανοποιώ
κλίμακα
περιορισμένοι πόροι
έλλειψη
σχολείο
επιστήμη και τεχνολογία

scientific/technological exchanges and
connections

επιστημονικές/τεχνολογικές ανταλλαγές και συνδέσεις

seaways
secondary source
security
self
selling
Senate of the United States
separatists
services
settle
settlement
settlements
settler
shape
shelter
similarities/differences
slave
slave trade
slavery
social

θαλάσσιες οδοί
δευτερεύουσα πηγή
ασφάλεια
εαυτός
πώληση
Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών
αυτονομιστές
υπηρεσίες
εγκαθίσταμαι
εγκατάσταση
εγκαταστάσεις
άποικος
σχήμα
καταφύγιο
ομοιότητες/διαφορές
δούλος
δουλεμπόριο
δουλεία
κοινωνικός

NYS Language RBERN
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
social/cultural changes and connections
socialism
societies
society
solutions
solving problems
songs
Sons of Liberty
South America
Spanish colonies
spatial organization
speeches
standard of living
stars and stripes
state
state government
Statue of Liberty
steamboat
steamboats
stock market
stories
strategy
strengths
strike
student rights
suburban
suburbs
subways
suffrage
supply and demand
supply and demand 4 symbols
Supreme Court
surplus
symbolize
symbols
systems

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κοινωνικές/πολιτισμικές αλλαγές και συνδέσεις
σοσιαλισμός
κοινωνίες
κοινωνία
λύσεις
επίλυση προβλημάτων
τραγούδια
Sons of Liberty
Νότια Αμερική
Ισπανικές αποικίες
χωρική οργάνωση
ομιλίες
βιοτικό επίπεδο
αστέρια και ρίγες
πολιτεία
πολιτειακή κυβέρνηση
Άγαλμα της Ελευθερίας
ατμόπλοιο
ατμόπλοια
χρηματιστηριακή αγορά
ιστορίες
στρατηγική
δυνάμεις/δυνατά σημεία
απεργία
δικαιώματα των φοιτητών
κάτοικος προαστίων
προάστια
υπόγειες διαβάσεις
δικαίωμα ψήφου
προσφορά και ζήτηση
προσφοράς και ζήτησης - 4 σύμβολα
Ανώτατο Δικαστήριο
πλεόνασμα
συμβολίζω
σύμβολα
συστήματα

T
tables
tariff
tax
NYS Language RBERN

πίνακες
δασμός
φόρος
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ
taxes
teach
teacher
technological
technologies - exchanges of
technology
telegraph
television
tenant farmer
themes
then/now
time
time zones
timeline
today
tolerance
tomorrow
tools
towpath
trade
traditions
traffic lights
trains
traitor
transmit
transportation
transportation revolution
treaty
trends
tribe
tributaries
Tropic of Capricorn
Tropic of Cancer
trucks
truth
tundra
turning points
turnpike

NYS Language RBERN

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
φόροι
διδάσκω
δάσκαλος
τεχνολογικός
τεχνολογίες - ανταλλαγές αυτών
τεχνολογία
τηλέγραφος
τηλεόραση
ενοικιαστής αγρότης
θέματα
τότε/τώρα
χρόνος
χρονικές ζώνες
χρονοδιάγραμμα
σήμερα
ανοχή
αύριο
εργαλεία
παράχθιο μονοπάτι
εμπόριο
παραδόσεις
φανάρια
τρένα
προδότης
διαβιβάζω
μεταφορά
επανάσταση μεταφορών
συνθήκη
τάσεις
φυλή
παραπόταμοι
Τροπικός του Αιγόκερω
Τροπικός του Καρκίνου
φορτηγά
αλήθεια
τούντρα
σημεία καμπής
αυτοκινητόδρομος
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

U
unify
unions
unique
unite
United Nations
United States of America
unlimited
unlimited needs and wants
up/down
urban
urbanization
uses of geography

ενοποιώ
συνδικάτα
μοναδικός
ενώνω
Ηνωμένα Έθνη
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
απεριόριστος
απεριόριστες ανάγκες και επιθυμίες
πάνω/κάτω
αστικός
αστικοποίηση
χρήσεις της γεωγραφίας

V
αξίες
βετεράνος
βέτο
χωριό
ψήφος
ψηφοφορία

values
veteran
veto
village
vote
voting

W-Y
wampum
wants
war
war strategy
water masses
weaknesses
week
Western Hemisphere
westward expansion
wigwam
work
worker
world bank
world in spatial terms
writings
year
yesterday
NYS Language RBERN

χάντρες-νομίσματα Ινδιάνων
επιθυμίες
πόλεμος
στρατηγική πολέμου
μάζες νερού
αδυναμίες
εβδομάδα
Δυτικό ημισφαίριο
επέκταση προς τα δυτικά
σκηνή Ινδιάνων
εργασία
εργάτης
Παγκόσμια Τράπεζα
κόσμος από χωρική άποψη
γραπτά
έτος
χθες
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