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1. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

1.1 Σι είναι Ιζηοπία 

Ζ ιέμε ηζηνξία παξάγεηαη απφ ηε αξραία ιέμε νίδα πνπ ζεκαίλεη γλσξίδσ. ηελ 

θπξηνιεμία ηζηνξία είλαη ε επηζηήκε πνπ αλαδεηεί ηελ αθξηβή γλψζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

απηή πξαγκαηεχεηαη.  

Ζ επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ζήκεξα έρεη ζθνπφ λα πξνζεγγίζεη 

ηελ αιήζεηα ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα 

πξνζαλαηνιίζεη ηνλ εξεπλεηή, κειεηεηή θαη αλαγλψζηε ζηελ απφθηεζε ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Σν αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηεο 

Ηζηνξίαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην αλζξψπηλν παξειζφλ δηεξεπλά ηεθκήξηα θαη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζπλζεηηθή δεκηνπξγία θαη 

ηειηθά ζηε δηδαζθαιία ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Ηζηνξία είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκειηψδεηο επηζηεκνληθέο θαη γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλάγθε κηαο πνιχ 

πξνζεθηηθήο θαη απζηεξά επεμεξγαζκέλεο πξνζέγγηζεο. 

1.2 Η αξία ηηρ Ιζηοπίαρ 

Ζ αμία ηεο ηζηνξίαο γελλήζεθε απφ ηελ επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα θιεξνδνηήζνπλ 

ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηνπο θάηη απφ ηε δσή ηνπο. 

Ζ ζεκαζία πνπ έρεη ε γλψζε ηεο Ηζηνξίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

αλζξψπσλ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ιαψλ, θαζηζηά  

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο εληειψο απαξαίηεην ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ 

Διιάδα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο 

κέρξη ζήκεξα. Δμάιινπ, ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο  ρψξεο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 

απνηεινχζε θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο.( Γ.Δ.Π. ) 

1.3 Η ιζηοπία υρ διδακηικό ανηικείμενο 

ην δπηηθφ θφζκν, ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή ηζηνξία έρεη σο 

επίθεληξν ηε δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ επηζηεκνινγηθνχ θαη 

ηζηνξηνγξαθηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κε ηε δηδαθηηθή πξάμε (Κφθθηλνο,2000). Δίλαη δειαδή 

κηα κειεηεκέλε πξνζπάζεηα έηζη ψζηε ε παξαγσγή ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο λα αλαπαξάγεηαη 

κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ κεραληζκνχ. Δλδηαθέξεηαη φρη κφλν γηα ην γλσζηηθφ κέξνο, αιιά θαη 

γηα ην κεραληζκφ πξφζιεςεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. Με απηή ηε ινγηθή εκκέλεη  ην 

πεξηερφκελν λα θηλείηαη ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπληεξεηηζκνχ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηζηνξία γξάθεηαη απφ ηνπο «ληθεηέο» θαη εθ ησλ πξαγκάησλ  θαη 

ζηηο γεληθέο  ηεο γξακκέο είλαη αληαλάθιαζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Ωζηφζν ζε κηα 
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δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία φπνπ  απαηηείηαη  αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ζε ηζηνξηθά 

γεγνλφηα,  επηβάιιεηαη  κηα δηαδηθαζία ηδενινγηθνχ απνγαιαθηηζκνχ απφ ηελ εζληθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ηεο πνιηηηθήο λνκηκνθξνζχλεο.  

ην πιαίζην ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζεσξνχληαη αλαγθαία: 

Πξψηνλ, ε ππέξβαζε ηεο εζλνθεληξηθήο ζεψξεζεο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ε 

αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ δξσκέλσλ απφ ηηο δηαδνρηθέο θαη νκφθεληξεο 

πξννπηηθέο ηεο παγθνζκηφηεηαο, ηεο επξσπατθφηεηαο ηνπ έζλνπο – θξάηνπο θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γεχηεξνλ, ε ζπλάζξνηζε θαη δηαληίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δνκψλ κε ηηο ζθαίξεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνπιηνχξαο. Καη ηξίηνλ, ε έληαμε 

ζηελ ηζηνξηθή πξνβιεκαηηθή ηεο ηζηνξηθήο εηεξφηεηαο ππφ ηελ πνιιαπιή έλλνηα ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ έζλνπο, ηεο δηαθνξεηηθήο εζλνπνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο. (Κφθθηλνο 

2000) 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζε παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ παξαδνζηαθά ήηαλ ζπλπθαζκέλε 

κε ηνλ ζηφρν ηεο εζληθήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη πεξηνξηδφηαλ ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο ηεο 

απινπζηεπκέλεο αθήγεζεο ηζηνξηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

θαηνξζσκάησλ ησλ εζληθψλ εξψσλ.  

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ. Μ. Βξεηαλία γηα ηελ   ηζηνξηθή εθπαίδεπζε είρε σο 

γλψκνλα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηελ θπξηαξρία ησλ δεμηνηήησλ, ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ηε ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηελ εηεξφηεηα, ηε 

ζεζκνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, ηελ εμηζνξξφπεζε εζληθήο, 

επξσπατθήο, παγθφζκηαο ηζηνξίαο ζην πξφγξακκα κε άμνλα ηε κεηάβαζε απφ ην νηθείν, ην 

βησκέλν, ην παξφλ ζην πξφζθαην παξειζφλ θιπ. Έηζη εληάρζεθε ε ηνπηθή ηζηνξία. 

Ζ Γηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο αξζξψλεηαη ζε 4 επίπεδα: 

 ην γεγνλνηνινγηθφ, ην κεζνδνινγηθφ, ην ελλνηνινγηθφ θαη ηεο δηακφξθσζεο 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ. Απηά δηαπεξλψληαη απφ 2 ζηξαηεγηθέο: ηε δεισηηθή γλψζε θαη 

ηε δηαδηθαζηηθή. Ζ πξψηε ζην γλσζηηθφ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε δεχηεξε ζηελ 

ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, ζηάζκηζεο, θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ε νπνία νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή πξσηνγελνχο ηζηνξηθήο ζθέςεο.(Γ.Κφθθηλνο 1998) 

1.4. Η ιζηοπία ζηα ζσολικά εγσειπίδια 

1.4.1 κοπόρ ηηρ Ιζηοπίαρ ζύμθυνα με ηο Γιαθεμαηικό πλαίζιο ζποςδών 

Γεληθφο ζθνπφο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο. Ο θνηλά απνδεθηφο ζθνπφο ηεο κειέηεο ηεο Ηζηνξίαο πνπ αθνξά ηε γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο, πθίζηαηαη 



[6] 

 

σο βαζηθή ηδέα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηζηνξηθήο ζθέςεο. 

Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ηε ζχλδεζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ.  

1.4.2 Η ιζηοπία ζηιρ 3 μικπέρ ηάξειρ ηος Γημ. σ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ηξεηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ επηδηψθεηαη:   

 Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ελδηαθέξνλ γηα ην παξειζφλ θαη εθηίκεζε γηα ηα 

αλζξψπηλα  επηηεχγκαηα ζε ζρέζε θαη κε ζεβαζκφ πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ  κέζα ζην 

νπνίν δνπλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηε δσή ησλ ίδησλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηνπ ηνπηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

 Να ελεκεξσζνχλ γηα αμηνζεκείσηα γεγνλφηα (ηνπηθά, εζληθά θαη ζεκαληηθά δηεζλή 

γεγνλφηα, γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζξεζθεπηηθέο , αζιεηηθέο  ή άιιεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο).  

 Να γλσξίζνπλ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ κε ηε δξάζε ηνπο ζπκππθλψλνπλ 

επξχηεξεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο (άγηνη, εγέηεο, θαιιηηέρλεο, εμεξεπλεηέο, εθεπξέηεο, 

επηζηήκνλεο, αζιεηέο θηι.). 

 Να αλαπηχμνπλ ζηνηρεηψδε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ηεο ρξνληθήο 

αιιεινπρίαο γεγνλφησλ ή αληηθεηκέλσλ, θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ιέμεσλ ή 

θξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηνπο ηξφπνπο κέηξεζήο ηνπ (π.ρ. 

παιηφ, λέν, πξηλ, κεηά, πνιχ πξηλ, κέξεο ηεο εβδνκάδαο, κήλεο, ρξφληα, θηι.). 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη εμππεξεηνχληαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Μελέηη 

ηος πεπιβάλλονηορ»,  φπσο επίζεο θαη κε ηε δηδαζθαιία  ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο, ε 

νπνία ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη ηνπο εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο, ελψ παξάιιεια ηνπο κεηαβηβάδεη ελ ζπέξκαηη βαζηθέο 

αληηιήςεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζθέςεο γηα ηνλ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ.         

1.4.3 Η ιζηοπία ζηιρ 3 μεγαλύηεπερ ηάξειρ ηος Γημ. σ.  

Γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ πνπ ην κάζεκα είλαη απηφλνκν θαη 

δηδάζθεηαη σο ρσξηζηφ αληηθείκελν επηδηψθεηαη: 
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 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο 

απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ησλ άιισλ αξραίσλ ή 

λενηέξσλ πνιηηηζκψλ θαη ιαψλ. 

 Να βηψζνπλ ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζε 

δηάζηεκα καθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ (π.ρ. αξραίνο, π.Υ.- κ.Υ. αηψλαο, αηψλαο, δεθαεηία, ρηιηεηία, επνρή 

κεζνπνιέκνπ θ.ά.). 

 Να ζπζρεηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθψλ 

ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ελφο ηφπνπ.  

 Να αμηνπνηνχλ δηάθνξεο επθαηξίεο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο  κε ηελ ηζηνξία ηεο 

πεξηνρήο ηνπο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηνλ επξχηεξν εζληθφ ηζηνξηθφ ρψξν. 

 Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληψλ ηηο νπνίεο κειεηνχλ.  

 Να θαηαλννχλ θαη λα απνδέρνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

θαη σο ζεηηθφ παξάγνληα ηεο εμέιημήο ηεο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο, ηεο 

αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηεο ζπλεμέιημεο ησλ ιαψλ. 

 Να γλσξίζνπλ ηηο ηδέεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελ 

ηζηνξηθή ηνπο πνξεία. 

 Να  ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη λα δίλνπλ απαληήζεηο, ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθφκελε 

ηζηνξηθή χιε. 

 Να δηδαρηνχλ πψο λα νξγαλψλνπλ θαη πψο λα αλαθνηλψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

γλψζε θαη άπνςε, κε πνηθίινπο ηξφπνπο·λα έρνπλ δειαδή επθαηξίεο γηα αλάθιεζε, 

επηινγή θαη νξγάλσζε ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. ρξνλνινγηψλ θαη φξσλ).  

 Να κάζνπλ πψο λα νξγαλψλνπλ θαη πψο λα παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε 

θαη γλψκε, πξνθνξηθά, γξαπηά, νπηηθά, κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ αθήγεζεο ή πεξηγξαθήο. 

 Να νηθεησζνχλ ην αλαγθαίν ιεμηιφγην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηφδσλ θαη ζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη (π.ρ. έζλνο, πνιηηηζκνί, εηζβνιή, θαηάθηεζε, 

εγθαηάζηαζε, ππνδνχισζε, εκπφξην, βηνκεραλία, λνκνζεζία, νηθνλνκία θιπ).   
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1.5.1. Σοπική Ιζηοπία  

Ζ ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ελαζρφιεζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ ηφπν ηνπο έρεη καθξά 

ηζηνξία. Αλάγεηαη ζηελ Δπξψπε, ζηα ρξφληα ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηεο νπκαληζηηθήο 

παξάδνζεο θαη εληνπίδεηαη σο πξνγελέζηεξε ηεο ελαζρφιεζεο κε κεγαιχηεξα θαη 

γεληθφηεξα ηζηνξηθά κεγέζε. Πξνεγείηαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο- θξάηνπο θαη ησλ 

κεγάισλ εζληθψλ αθεγεκάησλ ηεο. (ΤΠΔΠΘ Σνπηθή ηζηνξία σο πεδίν ζπνπδήο ζην 

πιαίζην ηεο ρνιηθήο παηδείαο) 

Ζ ηνπηθή ηζηνξία, απφ ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

δελ δηαθέξεη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηζηνξηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα. Με ηελ φξν απηφ 

δειψλεηαη απιψο φηη ε έξεπλα θαη ε κειέηε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηνπηθή θιίκαθα, φια 

απηά βέβαηα κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε κειέηε  ηνπ ηνπηθνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαλνεζεί, λα πεξηγξαθεί θαη λα εμεγεζεί, ρσξίο ηε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ επξχηεξνπ 

ρψξνπ. 

Γηα λα νξίζνπκε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζεκαζηνδνηήζεηο, ζα 

ιέγακε φηη δηαγξάθεηαη έλα πεδίν, ην νπνίν δηαπεξλά ην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ 

ηεο γεληθήο ηζηνξίαο, θέξεη έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ ηφπνπ – απφ ηε γεηηνληά σο ηελ 

πεξηθέξεηα- θαη παξνπζηάδεη έλα πινχην παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ, 

αληιψληαο ηφζν απφ ηελ ηζηνξηνδηθία θαη ηε ιφγηα ηζηνξηνγξαθία φζν θαη απφ ηηο 

κεζφδνπο ηεο λέαο ηζηνξίαο. (Σνπηθή ηζηνξία ΤΠΔΠΘ) 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιιέο πιεπξέο ε γεληθή ηζηνξία απνηειεί νπζηαζηηθά ην 

ζπλζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ ηζηνξηψλ. ηα πιαίζηα 

ηεο λέαο ηζηνξίαο έρεη αλαπηπρζεί έλαο έληνλνο δηάινγνο γηα ηηο ζρέζεηο γεληθήο θαη 

ηνπηθήο ηζηνξίαο κε πινχζην πξνβιεκαηηζκφ. Σα κέρξη ηψξα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε 

ηνπηθή ηζηνξία δελ απνηειεί αληίζεζε ηεο γεληθήο, σζηφζν ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ 

νη ζρέζεηο ηνπο θαη νη δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξειζφληνο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο σο πεδίνπ εθπαηδεπηηθψλ δηεξγαζηψλ ηελ 

αλαδεηθλχνπλ ζε ρξήζηκν εξγαιείν ζπζηεκαηηθήο πξνψζεζεο ζεηηθψλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ ην θάζκα ησλ δηδαθηηθψλ αξρψλ. 

Καη’ αξράο ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ζέκαηνο  φζν θαη ν 

απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλαπνθαζηζκνχ  

κε ηνλ δηδάζθνληα θαη παξέρεη ηελ ειεπζεξία θνηλνχ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο. 
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Ζ  ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε δεηήκαηα έξεπλαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην βαζκφ πνπ 

θπζηθά ηνπο ελδηαθέξεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κέζα ζηελ νκάδα δνπιεηάο. 

χκθσλα κε ηνπο Λενληζίλε θαη Ρεπνχζε, ε ζέζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο γεληθήο ηζηνξίαο, αμηνινγείηαη σο απαξαίηεην ηκήκα ηνπ, γη’ απηφ θαη 

πξνηείλνπλ ηε κεζνδνινγηθή έληαμε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

γεληθήο ηζηνξίαο. Απηφ είλαη εθηθηφ λα γίλεη, γηαηί αλάκεζα ζηα δχν γλσζηηθά αληηθείκελα 

ππάξρεη επηθνηλσλία θαη δηδαθηηθή ζπκβαηφηεηα. Ωζηφζν, ζεκαηηθέο επηινγέο, δηδαθηηθέο 

θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην πξφγξακκα ηεο γεληθήο 

ηζηνξίαο. Δμάιινπ, ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηεο θνξέο λα 

πεξηνδνινγεζεί ζχκθσλα κε ηε ζρνιηθή γεληθή ηζηνξία. Ζ ζρέζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε 

ηε γεληθή είλαη κία ζρέζε ακνηβαίνπ εκπινπηηζκνχ (Υαηδεγηάλλε θ.ά., 1995: 14), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη αλαγθαίεο αληαιιαγέο θαη φρη κία ζρέζε ππάιιειε, φπσο αληηκεησπηδφηαλ 

ζην παξειζφλ. Ζ γεληθή ηζηνξία, πνπ αζρνιείηαη κε ην γεληθφ, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζηε 

βάζε ηνπ αηνκηθνχ, πνπ απνηειεί ην πεδίν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Ζ ηνπηθή ηζηνξία απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, απνθηά αλαγλσζηκφηεηα ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεηαο πνπ ηελ αθνξά 

(Λενληζίλεο & Ρεπνχζε, 2001: 25-26, 28-29 & Ρεπνχζε, 2000α : 97-108). Ζ Σ.Η. 

ππαηλίζζεηαη ηελ ηζηνξία κεγαιχηεξσλ θνηλνηήησλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη ε 

εζληθή ηζηνξία ππαηλίζζεηαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα (Mumford, 1996: 85).  

Σνπηθέο, εζληθέο θαη παγθφζκηεο ζπνπδέο δελ είλαη αληίζεηεο ή αληαγσληζηηθέο αιιά 

νπζηαζηηθά ζπκπιεξσκαηηθέο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην ηνπηθφ παξειζφλ είλαη 

πξαγκαηηθφ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αηζζαλζνχλ ην ίδην θαη γηα ην γεληθφηεξν 

παξειζφλ. Απηφ, νπσζδήπνηε, ζα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ελφο πην νινθιεξσκέλνπ 

ηζηνξηθνχ ιεμηινγίνπ, θαζψο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη γηα λα πεξηγξάςνπλ πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα (Douch, 1962: 86, Νηνχιαο, 1988: 106, Douch, 1970: 9). 

1.5.2.Η ηοπική ιζηοπία υρ ζσολικό ανηικείμενο 

Ζ ηνπηθή ηζηνξία σο ζρνιηθφ αληηθείκελν πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο: 

*Κξηηήξηα γηα κηα πςειήο πνηφηεηαο γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο. 

*πζηεκαηηθή ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη αηζζεηηθήο. 

*Καηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνπηθφ θνηλσληθφ ρψξν. 

*Γλψζε ησλ δηαρξνληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο. 

*Πξναγσγή ηεο ζπιινγηθήο απηνγλσζίαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
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*Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. 

    *Αλαγλψξηζε ηεο πνιπκνξθίαο θαη ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ σο   πνιχηηκσλ 

παξαγφλησλ ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο.  

 

2.ΔΜΠΔΙΡΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Σοπική ιζηοπία ζηο πλαίζιο ηυν μαθημάηυν ιζηοπίαρ ηηρ Δ΄ ηάξηρ 

2.1 Η ιζηοπία ηηρ πεπιοσήρ ηυν απσαίυν Φιλίππυν 

Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο επηιέγεηαη λα ζπζρεηηζζεί θαη λα κειεηεζεί παξάιιεια κε ηελ 

γεληθή ηζηνξία πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Δ΄ δεκνηηθνχ ζην πιαίζην ησλ σξψλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ ηνπηθή ηζηνξία αιιά θαη παξάιιεια πξνο ηελ γεληθή ηζηνξία. Θα απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο ψζηε νη καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ πσο νη κεηαβνιέο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ 

γεληθή ηζηνξία επεξεάδνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ζ ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαθνξά πνπ παξαηίζεηαη απνδεηθλχεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθηζκνχ κε ηελ 

γεληθή ηζηνξία ηεο Δ΄ ηάμεο ( ε νπνία μεθηλά κε ηελ ελφηεηα «Έιιελεο θαη Ρσκαίνη» θαη 

ζπλερίδεη κε ηε κεηακφξθσζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζε Βπδαληηλή) θαη ππνδεηθλχεη 

ηηο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε βάζε ηηο ρξνλνινγίεο ζηαζκνχο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πεξηνρή. Σν ζχληνκν απηφ ηζηνξηθφ απνδεηθλχεη πσο ην ζέκα πξνζθέξεηαη 

γηα ηελ «νκαιή» κεηάβαζε απφ ηελ ηζηνξία ηεο Γ΄ ηάμεο πνπ ηειεηψλεη κε ηηο ξσκατθέο 

θαηαθηήζεηο, ζηελ ηζηνξία ηεο Δ΄ ηάμεο πνπ μεθηλά κ’ απηέο. Άιισζηε ζηε ζπιινγηθή 

ηζηνξηθή κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ε ηζηνξία ησλ Φηιίππσλ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ξσκατθή επνρή θαη ηνπο πξσηνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο. ηελ πεξηνρή 

βξίζθεηαη ε θπιαθή ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ θαη ην Βαπηηζηήξην ηεο Λπδίαο πνπ είλαη 

άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηε ιατθή παξάδνζε θαη κλήκε. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο φκσο, ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζα δνζεί ε επθαηξία λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο θαη ηηο ιηγφηεξν 

γλσζηέο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο. 

Ο κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο ζα απισζεί ρξνληθά ζε φιν ην ζρνιηθφ έηνο θαη ζα 

ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα. ε θάζε ηκήκα ζα γίλεηαη ρσξηζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε κειέηε 

ζα εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα κλεκεία ηεο πεξηνρήο ησλ Φίιηππσλ πνπ ζα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ηεο πεξηφδνπ πνπ δεηείηαη θάζε θνξά λα κειεηεζεί: 

 Σν αξραίν Θέαηξν ησλ Φηιίππσλ ζα ζπζρεηηζζεί κε ηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο 

θαηάθηεζεο θαη ηελ πξψηε ελφηεηα κε ηίηιν «Έιιελεο θαη Ρσκαίνη» θαη ηηο δπν επφκελεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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 Ζ θπιαθή ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, ε «Βαζηιηθή Α΄» ην «Οθηάγσλν» ην 

«Δπηζθνπείνλ» ζα απνηειέζνπλ κλεκεία αλαθνξάο ζηηο ελφηεηεο «Ζ Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία κεηακνξθψλεηαη» θαη «Σν Βπδαληηλφ θξάηνο κηα δχλακε πνπ κεγαιψλεη». 

 Ζ «Βαζηιηθή Β΄», ηα ινηπά θηίζκαηα ηνπ ρψξνπ, ηα ηείρε θαη ε αθξφπνιε κε ην 

εζσηεξηθφ θηίζκα ηεο πζηεξνβπδαληηλήο πεξηφδνπ ζα απνηειέζνπλ κλεκεία κειέηεο θαη 

αλαθνξάο πνπ ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ πνπ αθνξνχλ ζηε 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηφδνπ, ηηο ερζξηθέο επηδξνκέο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

γεηηνληθνχο ιανχο, ην εκπφξην ηεο πεξηνρήο θιπ. 

ην παξφλ θείκελν πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξψηεο ελφηεηαο πνπ 

αθνξά ζην αξραίν ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ. 

 

2.1.1. ύνηομο ιζηοπικό ηηρ πεπιοσήρ ηυν Φιλίππυν 

Ζ αξραία πφιε ησλ Φηιίππσλ ηδξχζεθε ζηηο παξπθέο ησλ ειψλ πνπ θάιππηαλ ην 

λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεδηάδαο ηεο Γξάκαο. Ζ πφιε ησλ Φηιίππσλ είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Οη πξψηνη νηθηζηέο 

ηεο ήηαλ άπνηθνη απφ ηε Θάζν, πνπ ίδξπζαλ ζηα 360 π.Υ. ηελ απνηθία ησλ Κξελίδσλ. 

Αθκή γλψξηζε ε πφιε θαηά ηα ειιεληζηηθά ρξφληα.  

Οη Θάζηνη άπνηθνη ίδξπζαλ ηελ απνηθία γλσξίδνληαο ηνλ πινχην ηεο πεξηνρήο ζε πνιχηηκα 

κέηαιια, μπιεία θαη γεσξγηθά πξντφληα Πνιχ γξήγνξα (365 π.Υ.) ε λέα απνηθία, πνπ 

απεηιείηαη απφ ηνπο Θξάθεο, δεηά ηε βνήζεηα ηνπ Φηιίππνπ Β΄, βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο. 

Απηφο δηαβιέπνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο πφιεο ηελ 

θαηαιακβάλεη, ηελ νρπξψλεη θαη ηεο δίλεη ην φλνκά ηνπ: Φίιηππνη.  

Καηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο, ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα ε πφιε απέθηεζε ην ηείρνο 

ηεο, ην ζέαηξν, δεκφζηα νηθνδνκήκαηα θαη ηδησηηθέο θαηνηθίεο. Ζ δηέιεπζε κέζα απφ ηνπο 

Φηιίππνπο ηεο "Δγλαηίαο νδνχ", ην 2ν π.Υ. αη., πξνζέδσζε ζηελ πφιε κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα θαζψο ηε κεηέηξεςε ζε ζεκείν αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο (Νηθνιατδνπ- Παηέξα 

2007). 

Σν πέξαζκα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ απφ ηνπο Φηιίππνπο ην ρεηκψλα ηνπ 49 κ.Υ. 

απνηέιεζε θαίξηα ηνκή ζηελ ηζηνξία ησλ Φηιίππσλ. Σελ επνρή απηή, ε πφιε κεηξνχζε ήδε 

έλαλ αηψλα δσήο σο ξσκατθή απνηθία. Ζ θνζκντζηνξηθή κάρε ησλ Φηιίππσλ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 42 π.Υ. πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ ξσκατθή θνζκνθξαηνξία, επέδξαζε 

ξηδηθά θαη ζηελ ηχρε ησλ καθεδνληθψλ Φηιίππσλ πνπ ζηα ρξφληα ησλ δηαδφρσλ ηνπ 

Αιεμάλδξνπ είραλ ράζεη ηε ζεκαζία ηνπο. Με ηελ εγθαηάζηζε βεηεξάλσλ ζηξαηησηψλ ηεο 
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κάρεο θαη απνίθνπο νη Φίιηππνη εμειίρζεθαλ ζηελ μαθνπζηή Colonia Augusta Julia 

Philippensis, δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ο 

απφζηνινο θαη ε ζπλνδεία ηνπ θήξπμαλ ηε λέα ζξεζθεία ζε έλαλ ηφπν, φπνπ θπξηαξρνχζε 

ε ιαηηληθή γιψζζα θαη ε ξσκατθή παξάδνζε κε έλαλ κηθηφ πιεζπζκφ απφ Ρσκαίνπο, 

Δβξαίνπο, γεγελείο Έιιελεο θαη εμειιεληζκέλνπο Θξάθεο. Σν θήξπγκα ηνπ Απνζηφινπ 

Παχινπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο επί 

επξσπατθνχ εδάθνπο. Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ σο επίζεκεο ζξεζθείαο ηεο 

λέαο νηθνπκεληθήο απηνθξαηνξίαο νη Φίιηππνη έγηλαλ έδξα κεηξνπνιίηε, ελψ ε αλάκλεζε 

ηεο επίζθεςεο θαη ηεο θπιάθηζεο ηνπ Παχινπ θαη ηνπ ίια έκεηλε βαζηά ηππσκέλε ζηε 

κλήκε ησλ ρξηζηηαλψλ θαη έδσζε έλαλ νηθνπκεληθφ ρξηζηηαληθφ πξνζθπλεκαηηθφ 

ραξαθηήξα ζηελ πφιε. ηνλ 5ν θαη 6ν αη., αηψλεο ζξηάκβνπ ηεο λέαο ζξεζθείαο, ηδξχζεθαλ 

κεγάια ζξεζθεπηηθά νηθνδνκήκαηα θαη πξνζθπλεκαηηθά θέληξα ηα νπνία ιφγσ ζέζεο θαη 

φςεο άιιαμαλ ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ηελ εηθφλα ηεο πφιεο. 

Ήδε φκσο απφ ηνλ 4ν αη. νη Φίιηππνη βξέζεθαλ πάλσ ζην δξφκν βαξβαξηθψλ 

επηδξνκψλ. Σν 473 κ.Υ. νη Γφηζνη έθζαζαλ κπξνζηά απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο θαη 

ππξπφιεζαλ ηα πξνάζηεηά ηεο. ηα ηέιε ηνπ 6νπ αη.-αξρέο 7νπ αη. ε πφιε δνθηκάζηεθε 

απφ ηνπο θαηαζηξεπηηθνχο ζεηζκνχο πνπ κε επίθεληξν ηε Θεζζαινλίθε έπιεμαλ νιφθιεξε 

ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Σα κεγάια θηίξηα θαηαζηξάθεθαλ θαη ζηα εξείπηά ηνπο 

αληδξχζεθαλ κηθξφηεξνη ρψξνη ιαηξείαο. Σελ ίδηα επνρή νη ζιαβηθέο επηδξνκέο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο επέηεηλαλ ηα θαηλφκελα παξαθκήο θαη απνζάζξσζεο 

ηνπ αξραίνπ αζηηθνχ βίνπ. Ζ πεξηηεηρηζκέλε έθηαζε ζηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε, νη θάηνηθνη 

απνηξαβήρηεθαλ ζηα νξεηλά. Ζ πφιε ζηαδηαθά έραζε ηε ζεκαζία ηεο σο δηνηθεηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ αζηηθφ θέληξν θαη κεηαβιήζεθε ζε νρπξσκέλε αθξφπνιε. 

Δπηγξαθή πνπ αλαθέξεη επηζθεπή ηεο νρχξσζήο ηεο ζηα ρξφληα ηνπ Νηθεθφξνπ Φσθά 

(963-969) απνδίδεηαη ζηελ επαλνρχξσζε ηεο αθξφπνιεο. Γελ είλαη απίζαλν φκσο λα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ πεξίβνιν πνπ εληνπίζηεθε ηειεπηαία γχξσ απφ ηε δπηηθή είζνδν ηνπ 

αξρηθνχ πεξηβφινπ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηνπο κεζνβπδαληηλνχο Φηιίππνπο ζε ηκήκα ηεο 

αξραίαο θαη παιαηνρξηζηηαληθήο πφιεο, θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν ζηε κεζνβπδαληηλή επνρή 

(Ακθίπνιε- Άβδεξα-Μαξψλεηα). Ζ ζέζε ηεο πάλησο πάλσ ζηε βαζηθή νδηθή αξηεξία 

Αλαηνιήο - Γχζεο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ έραζε ηειείσο ηε ζεκαζία ηεο. ηα κέζα ηνπ 12νπ 

αη. ηελ επηζθέθζεθε ν Άξαβαο γεσγξάθνο Ηdrisi ν νπνίνο ηελ πεξηέγξαςε σο εκπνξηθφ 

θέληξν κε δσεξή θίλεζε. ηνλ 14ν αη. ην φλνκα ησλ Φηιίππσλ αλαθέξεηαη αξθεηά ζπρλά 

ζε ζρέζε κε ηηο θηλήζεηο ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ θαηά ηελ εκθχιηα δακάρε. Ζ άισζε 

ησλ εξξψλ ζηα 1383 θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα 1387 ζήκαλε θαη ηελ νξηζηηθή 



[13] 

 

ελζσκάησζε ηεο πηεξνρήο ζην Οζσκαληθφ θξάηνο. Δίλαη άγλσζην πφηε θαη γηαηί 

εξεκψζεθαλ ηειείσο. ηα 1546-49 πνπ ηελ επηζθέθζεθε ν πεξηεγεηήο Belon ππήξραλ 

πέληε-έμη ζπίηηα. Απφ ην ιακπξφ παξειζφλ ηεο έζηεθαλ φξζηνη, θάξνη κηαο έλδνμεο επνρήο, 

νη ηεξάζηηνη πεζζνί ηεο Βαζηιηθήο Β΄ πνπ έδσζαλ θαη ην ηνπξθηθφ φλνκα ζηελ πεξηνρή: 

DIRECLER, ηνπξθηθή ιέμε κε ηελ νπνία απνδίδεηαη θάζε ςειφ θαηαθφξπθν ζηήξηγκα 

(Γαδάθε 2007). 

 

2.1.2. ύνηομο ιζηοπικό ηος θεάηπος ηυν Φιλίππυν        

 

 

Πηγή: http://www.kavalagreece.gr/?page_id=273 1 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν απνηειεί έλα πξφζθνξν κλεκείν γηα ηε ζχλδεζε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο Γ΄ ηάμεο κε ηελ ηζηνξία ηεο Δ΄ ηάμεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κλεκείν πνπ θηίζηεθε ιίγν 

πξηλ ην μεθίλεκα ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ εθθξάδνληαο ζπλήζεηεο θαη αξρηηεθηνληθέο 

ηάζεηο ηνπ θιαζζηθνχ ειιεληζκνχ, φκσο γλψξηζε ηελ αθκή ηνπ ζηνπο ξσκατθνχο θαη 

πξσηνβπδαληηλνχο ρξφλνπο. Σα κέξε ηνπ πνπ ζψδνληαη ζήκεξα θαη απηά πνπ έρνπλ 

αλαζηεισζεί, παξαπέκπνπλ ζηελ ξσκατθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σν αξραίν ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ είλαη ζεκαληηθφ κλεκείν. Ζ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη 

απνηέιεζκα δηαδνρηθψλ θηηξηαθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξεο θάζεηο 

ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο. Βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ ηεο αθξφπνιεο, 

ζε επαθή κε ην αλαηνιηθφ ηείρνο ηεο πφιεο, ζην νπνίν θαη ζηεξίδεηαη. 
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 Ζ αξρηθή θάζε ηνπ, πνπ είλαη ζχγρξνλε κε ηα ηείρε ηεο πφιεο, αλάγεηαη ζηα ρξφληα 

ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Φηιίππνπ Β΄(κέζα ηνπ 4νπ αη. π.Υ.). Απφ ηε θάζε απηή 

ζψδνληαη νη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη (θαηαθφξπθνη ηνίρνη πνπ ζηήξηδαλ ην θνίιν ηνπ 

ζεάηξνπ) ηνπ θνίινπ, δειαδή ηνπ ρψξνπ φπνπ θάζνληαη νη ζεαηέο, θαη ησλ παξφδσλ, ησλ 

δηαδξφκσλ πνπ νδεγνχζαλ πξνο ηελ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ. Σελ επνρή απηή ε νξρήζηξα, 

ν ππαίζξηνο θεληξηθφο ρψξνο φπνπ «παίδνπλ νη εζνπνηνί, είρε ζρήκα πεηάινπ. 

Σν ζέαηξν απηφ, εμαθνινχζεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο Ρσκαίνπο απνίθνπο, 

αθνχ δηαζθεπάζηεθε γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα ζεάκαηα ηεο ξσκατθήο θνηλσλίαο θαη 

γηα λα δερζεί πνιπάξηζκνπο ζεαηέο. 

Σνλ 2ν αη. κ.Υ., ην ζέαηξν απνθηά ηππηθή ξσκατθή κνξθή, κε κεγαινπξεπέο ηξηψξνθν 

θηήξην ζθελήο, νξρήζηξα ζηξσκέλε κε καξκάξηλεο πιάθεο θαη θνίιν πνπ επεθηείλεηαη 

επάλσ απφ ηηο παξφδνπο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη κε ζνισηέο θαηαζθεπέο. Μηα εηθφλα ηεο 

κνξθήο απηήο ηνπ ζεάηξνπ καο δίλεη ε λφηηα ζηνά ηνπ θηεξίνπ ηεο ζθελήο, πνπ 

αλαζηειψζεθε πξφζθαηα θαη θέξεη ζηα κέησπα ησλ πεζζψλ αλάγιπθεο πιάθεο κε 

παξαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεφ Γηφλπζν (καηλάδεο θ.ά.). 

Σνλ 3ν αη. κ.Υ. ην ζέαηξν κεηαηξέπεηαη ζε αξέλα γηα ηηο ζεξηνκαρίεο. Καηεδαθίδεηαη ην 

πξνζθήλην θαη αθαηξνχληαη νη πξψηεο ζεηξέο ησλ θαζηζκάησλ ηνπ θνίινπ. ηελ πεξηθέξεηα 

ηεο νξρήζηξαο πςψλεηαη ηνίρνο, χςνπο 1,20κ., κε θηγθιίδσκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεαηψλ απφ ηα ζεξία. Μάιηζηα γηα ηελ παξακνλή θαη ηελ επθνιφηεξε κεηαθνξά ησλ 

ζεξίσλ ζηελ αξέλα, δεκηνπξγήζεθε ζην λφηην άθξν ηεο νξρήζηξαο, έλαο κεγάινο 

νξζνγψληνο ππφγεηνο ρψξνο. ηε θάζε απηή ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζηεθε θαη ην 

επηζέαηξν, κία θακαξνζθέπαζηε θαηαζθεπή ζην ςειφηεξν κέξνο ηνπ θνίινπ, πνπ ζηήξηδε 

λέεο ζεηξέο εδσιίσλ θαη αχμεζε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ. 

ηνπο χζηεξνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο (ηέινο 3νπ-αξρέο 4νπ κ.Υ. αη.) πξέπεη λα 

θηίζηεθαλ ηα δχν ηφμα γηα ηελ αληηζηήξημε ηνπ ζεάηξνπ ζην γεηηνληθφ ηείρνο. 

ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα (5νο-6νο κ.Υ. αη.) ην ζέαηξν παχεη λα ιεηηνπξγεί σο 

ρψξνο παξαζηάζεσλ. Ζ εγθαηάιεηςή ηνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ θαη ηα λέα ήζε πνπ δελ ήηαλ πηα ζχκθσλα κε ηηο ζεξηνκαρίεο ή ηηο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Ζ ζηνά ζην πίζσ κέξνο ηνπ θηεξίνπ ηεο ζθελήο δηαζθεπάδεηαη ζε 

ρψξν εξγαζηεξίσλ. Με ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζθελήο απφ ππξθαγηά, πνπ πηζαλφηαηα 

ζρεηίδεηαη κε ην κεγάιν ζεηζκφ πνπ θαηέζηξεςε ηελ πφιε ησλ Φηιίππσλ ζηηο αξρέο ηνπ 

7νπ κ.Υ. αη., αξρίδεη ην ζπζηεκαηηθφ γθξέκηζκα ηνπ ζεάηξνπ κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ κειψλ ηνπ σο νηθνδνκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ νηθνδνκψλ. 
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ηε δηάξθεηα ησλ πξψηκσλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ ην θηίξην ηεο ζθελήο θαη ε πεξηνρή ζηα 

λνηηαλαηνιηθά ηνπ ζεάηξνπ θηινμελεί εξγαζηήξηα. Σέινο, ζηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, ν ιηζφζηξσηνο δξφκνο, πνπ σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. έλσλε ηελ Καβάια 

κε ηε Γξάκα δηαζρίδνληαο ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ Φηιίππσλ, πεξλά κπξνζηά απφ ην 

ζέαηξν. 

Οη πξψηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ην ζέαηξν ζηε ζχγρξνλε επνρή πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο Δπξσπαίνπο πεξηεγεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή απφ ηα κέζα ηνπ 16νπ αη. 

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ηνπ ζεάηξνπ μεθηλά ην 1921-1927 απφ ηε Γαιιηθή 

Αξραηνινγηθή ρνιή θαη ζπλερίδεηαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 απφ ηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία κε ηνλ Γ. Λαδαξίδε. ην δηάζηεκα απηφ ην ζέαηξν δέρζεθε 

γξήγνξεο θαη πξφρεηξεο επεκβάζεηο γηα λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θεζηηβάι Φηιίππσλ. Ζ ΗΖ΄ ΔΠΚΑ Καβάιαο μαλάξρηζε ην 1974 ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο 

θαη απφ ην 1993, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Α.Π.Θ., μεθίλεζε 

πξφγξακκα κε αλαζθαθηθέο έξεπλεο, κειέηεο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 

αλαζηήισζεο ηνπ ζεάηξνπ, πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζε εμέιημε (Νηθνιατδνπ - Παηέξα 

2007). 

 

2.2. σέδιο επγαζίαρ 

2.2.1. Μέθοδορ  

Οκαδνζπλεξγαηηθή- Μέζνδνο project. ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηεξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο έξεπλα ζην πεδίν γηα ηε κειέηε ηνπ 

κλεκείνπ. Αθνινπζείηαη ε θαζνδεγνχκελε δηεξεχλεζε, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο θαη εκπιέθνληαη ζε δηεξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ) Βησκαηηθή αλαθαιππηηθή κάζεζε κε ρξήζε ΣΠΔ. (Με θαηάιιειεο 

πξνζνκνηψζεηο, βηληενηαηλίεο, ερεηηθά ληνθνπκέληα θηι. λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο έλα 

είδνο βηψκαηνο, γηα θνηλσληθντζηνξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ έδεζαλ). 

2.2.2. Παιδαγυγική πποζέγγιζη 

 Γλσζηηθφο θαη Κνηλσληθφο Δπνηθνδνκηζκφο. Σν ζελάξην βαζίδεηαη ζεσξεηηθά ζηελ 

επνηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ αξρή ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο. Σν 

επνηθνδνκηζηηθφ κνληέιν κάζεζεο θηλείηαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηεο έληαμεο ησλ λέσλ 

αληηθεηκέλσλ ζε πξνυπάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο, ηεο δφκεζεο ηεο γλψζεο βήκα-βήκα, 

κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, ηεο αλαθάιπςεο ηεο θαη 

ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Μέζα απφ ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο, ν καζεηήο αλαζεσξεί πξνγελέζηεξεο αληηιήςεηο θαη θαηαθηά ηε λέα γλψζε, 
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κε ηε ζπλδξνκή θαη ηε βνήζεηα ηνπ / ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηαγλψζεο καζαίλεη πψο λα καζαίλεη, θαη έηζη εληζρχεηαη ε απηνλφκεζε ηνπ. 

2.2.3. κοπόρ-ζηόσοι: 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΑΠ, είλαη νη 

καζεηέο 

 Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληψλ ηηο νπνίεο κειεηνχλ 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο, ηεο 

αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηεο ζπλεμέιημεο ησλ ιαψλ. 

Δηδηθφηεξα φκσο ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη: 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξνινγία ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη λα νηθεησζνχλ ην 

αλαγθαίν ιεμηιφγην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηφδσλ θαη ζεκάησλ πνπ 

δηδάζθνληαη 

• Να γλσξίζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ ζεάηξσλ ηα κέξε ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ 

µε ηηο αληίζηνηρεο νλνκαζίεο ηνπο θαη λα δηαθξίλνπλ ην ζθνπφ πνπ ην θάζε κέξνο ηνπ 

εμππεξεηνχζε. 

• Να αλαδεηήζνπλ ηηο  αλάγθεο πνπ θάιππηαλ  νη αξραίνη θάηνηθνη ζηα ζέαηξά ηνπο. 

 Να εληνπίζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηα ήζε ησλ αλζξψπσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο επεξέαδαλ ηελ αξρηηεθηνληθή 

δνκή ηνπ ζεάηξνπ. 

• Να αλαθαιχςνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηα ζεκεξηλά ζέαηξα (αθνπζηηθφηεηα, 

πξνζαλαηνιηζκφο, θ.ά.) θαη λα νδεγεζνχλ ζε αλαιχζεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. 

• Να αλαδεηήζνπλ ηηο αηηίεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο πνπ 

νδήγεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν ζηελ αθκή ηνπ αιιά θαη αληίζηξνθα απηέο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ εξήκσζή ηνπ. 

 Να ζπζρεηίζνπλ ηνπο ηξφπνπο ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ζεκεξηλψλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ηνπο αληίζηνηρνπο εθείλσλ ησλ επνρψλ. 

 Να πξνζδηνξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ρξνληθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ ζηελ 

ηζηνξηθή γξακκή. 

 Να γλσξίζνπλ παξφκνηα ζέαηξα θαη ηελ γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο κλεκείσλ θαζψο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο πνπ απηά ππνδειψλνπλ. 
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• Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ηνπ παξειζφληνο, γηα λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ην δηθφ ηνπο κέιινλ. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θπξίσο.  Ωζηφζν ζηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο αλαθχπηνπλ επηκέξνπο ζηφρνη πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο 

κειέηεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ησλ Φηιίππσλ. 
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2.2.4. Γιαθεμαηική πποζέγγιζη – εξακηίνυζη 

Σν ζρέδην εξγαζίαο ζα είλαη δηαθιαδηθνχ ραξαθηήξα θαη ζα εμαθηηλσζεί ζε δηάθνξα 

άιια δηδαθηηθά πεδία. 

Γιάγπαμμα διαθεμαηικήρ εξακηίνυζηρ ηος ζσεδίος επγαζίαρ: 

 

 

ιςτορία:  "το αρχαίο 
θζατρο Φιλλίπων" 

Γεωγραφία: 

άλλα αρχαία 
θζατρα τησ 

Ελλάδασ. Νομοί 
και οι 

πρωτεφουςζσ 
τουσ 

Κοινωνική και 
πολιτική 
Αγωγή: 

"μοναρχία"  

Θεατρική 
αγωγή: 

Το θζατρο και η 
ιςτορία του, 
οργάνωςη 
θεατρικήσ 

παράςταςησ 

Μουςική : 

μουςική 
επζνδυςη τησ 

θεατρικήσ 
παράςταςησ 

Νέεσ 
τεχνολογίεσ: 

εξοικείωςη με το 
Google earth  

Μαθηματικά: 

Μετρήςεισ, κφκλοσ, 
εμβαδό,  όγκοσ, 

προβλήματα, ποςοςτά, 
κλπ. 

τεχνικά:  

καταςκευή 
κοςτουμιών και 

αντικειμζνων για 
τη θεατρική 
παράςταςη 

Γλώςςα:  

λεξιλόγιο, ανάπτυξη 
κειμζνων 

περιγραφήσ, 
αφήγηςησ, δοκιμίων 

κλπ. 

Φυςική:  

Ήχοσ- 
ακουςτική  

Θρηςκευτικά:  

Η επικράτηςη 
του 

Χριςτιανιςμοφ, 
Διωγμοί 
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2.2.5. Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ: 

 Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ θαη ηεο ξσκατθήο 

θπξηαξρίαο (ήδε γλσζηά απφ ηελ ηζηνξία ηεο Γ΄ Σάμεο). Θα ρξεηαζηεί κφλν ππελζχκηζή 

ηνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξψην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ζην κάζεκα «Οη 

Ρσκαίνη θπβεξλνχλ ηνπο Έιιελεο» ζει. 10. 

 Σν ζέαηξν ε θαηαζθεπή ηνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ (ήδε γλσζηφ απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

Γ΄ ηάμεο «Μηα παξάζηαζε αξραίνπ ζεάηξνπ» ζει. 127) 

 Ζ ρξήζε ηνπ internet θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο. 

 Οη έλλνηεο ηνπ θχθινπ, ηνπ φγθνπ θαη κνλάδσλ κέηξεζεο νη νπνίεο είλαη γλσζηέο 

απφ ηα καζεκαηηθά ηεο Γ΄ ηάμεο (ελφηεηεο 30, 31, 51, 52,) 

 Βαζηθέο κνπζηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο νξγάλσλ ρεηξνηερληθήο 

θαηαζθεπήο. 

 Υεηξηζκφ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, καγλεηφθσλνπ. 

πλεξγαζίεο κε άιινπο: 

πλεξγαζία κε: 

 Σνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο κνπζηθήο 

επέλδπζεο ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ, ην νπνίν ζα είλαη θαη έλα απφ ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 

 Σνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε 

ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο. 

 Με ηελ ππεξεζία ηνπ αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ Φηιίππσλ πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλσζεί μελάγεζε θαη επηζθέςεηο ζην ρψξν. 

 Με ην ζχιινγν γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη κεηαθηλήζεηο θαζψο θαη 

ε παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ έξγσλ ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 

 Με ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ δηεπζπληή 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ πιηθά, νηθνλνκηθά θαη εζηθά ηε δξάζε. 

 Με άιια ζρνιεία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

2.3. Δθαπμογή ηος project 

2.3.1. Δπιλογή θέμαηορ  

Ο εθπαηδεπηηθφο εξγάδεηαη ζην πξψην κάζεκα 

ηεο ηζηνξίαο θάλνληαο ζπλερείο αλαγσγέο ζηελ 



[20] 

 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ζέηνληαο εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο 

πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ξσκατθή πεξίνδφ ηεο. Θα ηνπο δεηεζεί λα κάζνπλ απφ ην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, πνχ ππάξρνπλ ηέηνηα κλεκεία θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

Ζ αθφξκεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κπνξεί λα δνζεί απφ ηε 

κειέηε ηεο ελφηεηαο 2 ζει. 5, ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ ηνπ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο. Οη 

καζεηέο κέζσ ηεο εηθφλαο ηεο άζθεζεο 1, παξαπέκπνληαη ζε αληίζηνηρν κλεκείν ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. Δηδηθφηεξα ππνινγίδεηαη πσο ζα έξζνπλ ηα παηδηά ήδε πξνεηνηκαζκέλα, 

αθνχ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα ηνπο είρε ηεζεί ζρεηηθφ εξψηεκα. 

Ζ ηειεπηαία άζθεζε απνηειεί ην έλαπζκα γηα ην μεθίλεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

εξγαζίαο.  Με αθνξκή ηελ άζθεζε ινηπφλ, κπνξεί λα μεθηλήζεη ε νξγάλσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ project.  

 

2.3.2. Υυπιζμόρ ζε ομάδερ: 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο: 

 Ομάδα ζςγκένηπυζηρ πληποθοπιών για ηον σώπο και ηην ιζηοπία ηος.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλαιακβάλεη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο θαη ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γηα ην κλεκείν ηα νπνία ζα παξνπζηάζεη θαηά ηε δεχηεξε επίζθεςε ζηνλ ρψξν. 

 Ομάδα μεηπήζευν, θυηογπάθηζηρ και ζςγκένηπυζηρ εποπηικού ςλικού. 

Ζ νκάδα αλαιακβάλεη λα πξνκεζεπηεί ηα αλάινγα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηηο κεηξήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο. Θα απαξηηζηεί απφ καζεηέο πνπ 

έρνπλ ζρεηηθή επρέξεηα ζηε ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ. Σηο παξαηεξήζεηο θαη θαηαγξαθέο 

ζα ηηο παξνπζηάζεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ομάδα θεάηπος . 

Ζ νκάδα απηή αλαιακβάλεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζέαηξν, ηηο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθνηλψζεη ηα ζηνηρεία ζηηο ππφινηπεο νκάδεο θαη ζα ηηο 

θαζνδεγήζεη ζηε ζχλζεζε ελφο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ. Θα νξγαλψζεη ην ζεαηξηθφ δξψκελν 

θαη ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαλνκή ξφισλ, ηελ θαηαζθεπή θνζηνπκηψλ θιπ. ψζηε ζην 

ηέινο λα παξνπζηαζηεί έλα ζεαηξηθφ δξψκελν απφ φινπο ηνπο καζεηέο. 

 

 Ομάδα ζύνθεζηρ παποςζίαζηρ και επικοινυνίαρ. 
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Ζ νκάδα απηή ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε γσληά ηζηνξίαο ζηελ ηάμε, ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πιηθνχ ηεο, ηε ζπγθέληξσζή, ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ, ηελ επηινγή θεηκέλσλ πξνο 

δεκνζηνπνίεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. 

Οη νκάδεο γηα ιφγνπο εζηθήο ηφλσζεο επηιέγνπλ φλνκα θαη ζχκβνιν. 

2.3.3. Υπονοδιάγπαμμα 

Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν κλεκείν πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη έλα ηξίκελν. 

πγθεθξηκέλα ην πξψην ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Οη ψξεο πνπ ζα αθηεξσζνχλ ζηελ 

εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, απιψλεηαη ζηηο 13 δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο, φπνπ θάζε θνξά ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηα επξήκαηα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 6 δηδαθηηθέο ψξεο απφ ηελ επέιηθηε δψλε, γηα ηε ζχλζεζε, 

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε θάζε νκάδα, θαζψο θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Απφ ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ζα αθηεξσζνχλ 2 δηδαθηηθέο ψξεο ζηελ αλαδήηεζε θαη 

παξνπζίαζε άιισλ πεξηνρψλ κε αξραία ζέαηξα. 

Απφ ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζα αθηεξσζνχλ 2 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε κεηξήζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ, ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο θαη ηαμηλφκεζή ηνπο. Δκβφιηκα ζηελ ψξα ησλ καζεκαηηθψλ ζα 

παξνπζηάδνληαη καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κεηξήζεηο 

ζην ρψξν θαη πξνζαξκνζκέλα ζην εθάζηνηε δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζα αθηεξσζνχλ 2 δίσξα ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο κε ζέκα 

«Ζ δσή ζηελ πφιε» ζην «Ζ δσή ζην αξραίν ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ» θαη «Ζ δσή ζηηο 

Κξελίδεο».  

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζα κεηαθεξζεί ε ελφηεηα ήρνο, ρξνληθά ζηε δεχηεξε ζέζε, 

ακέζσο κεηά ηελ ελφηεηα πιηθά ζψκαηα ψζηε λα πξνεγεζεί ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε 

ηε δνκή ηεο χιεο θαη ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο θαη ηνπ φγθνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ ήρνπ. ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο απηήο θαη εηδηθφηεξα ζην 

κάζεκα «Αλάθιαζε θαη απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ» ζα αλαπηπρζνχλ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζπλδένπλ ηα δπν αληηθείκελα (Θέαηξν-ήρνο). 

ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο ζα αθηεξσζεί 1 δηδαθηηθή ψξα γηα 

ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κνλαξρίαο. 

ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζα αθηεξσζεί εκβφιηκα 1 δηδαθηηθή ψξα κεηαμχ ησλ 

ελνηήησλ «Οη απφζηνινη ζπλερίδνπλ ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ» θαη «Μαξηχξην κε εθπιεθηηθή 

θαηάιεμε» ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ 
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Απφζηνιν Παχιν, ηε Λπδία θαη ηνπο  ρξηζηηαληθνχο δησγκνχο. Οη πιεξνθνξίεο ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη 

ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε απηφο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ. 

ηα καζήκαηα ησλ ηερληθψλ, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο δελ ηίζεηαη 

απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε θαιιηηερληθή 

έθθξαζε. Δίλαη δχζθνιν λα ηελ πξνζδηνξίζεηο θαη λα ηελ πεξηνξίζεηο ρξνληθά. 

Δπίζεο ζην ρξνλνδηάγξακκα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 3 εθπαηδεπηηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

2.4. Ππογπαμμαηιζμόρ δπαζηηπιοηήηυν. 

Γιδακηικέρ επιζκέτειρ 

Πάληα πξνεγείηαη αξρηθή επίζθεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα πεδία δξάζεο πξνθεηκέλνπ 

λα επνπηεχζεη ηνπο ρψξνπο, λα θαζνξίζεη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα εζηηάζνπλ νη νκάδεο 

εξγαζίαο, θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δξάζεσλ. 

 1
η
 Μεηακίνηζη 

Αξρηθή επίζθεςε ζην ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ. 

ηελ αξραία πφιε ησλ Φηιίππσλ 

ην δεζκσηήξην ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ. 

ην βαπηηζηήξην ηεο Λπδίαο 

 2
η
 μεηακίνηζη 

Δπαλαιεπηηθή επίζθεςε ζην Θέαηξν ησλ Φηιίππσλ. 

ηελ αξραία πφιε ησλ Φηιίππσλ 

Δπίζθεςε ζην κνπζείν ησλ Φηιίππσλ  

 3
η
 μεηακίνηζη  

Δπίζθεςε ζην ζεαηξάθη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο ζηε Γξάκα. 

Οη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο θαη επηζθέςεηο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη θαη κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχλ ζην ζεκείν απηφ, αθνχ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζίαο. 

Δπεηδή νη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα παξαπάλσ πεδία δξάζεο είλαη απαηηεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ν πξνγξακκαηηζκφο πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κε επίθεληξν απηέο θάζε θνξά. 
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2.5.Γνυπιμία με ηο θέαηπο ηυν Φιλίππυν 

2.5.1. Ππιν ηη ππώηη μεηακίνηζη            

 Γίλεηαη ε αθφξκεζε πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ κε 

ηνλ θαηακεξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν δηανκαδηθά φζν θαη ελδννκαδηθά. 

 Οη καζεηέο ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ κπνχληαη ζηε ρξήζε ηνπ internet, ηε ρξήζε 

ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπο.  

 Σνπο παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο δηθηπαθέο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 

http://www.e-city.gr/kavala/home/view/1109.php Αξραηνινγηθφ κνπζείν Φηιίππσλ 

http://www.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2619 Παιαηνρξηζηηαληθνί Φίιηππνη 

http://www.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2387 Αξραία πφιε Φηιίππσλ 

http://www.kavalagreece.gr/?page_id=273 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Φηιίππσλ 

http://www.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=7424 Θέαηξν Φηιίππσλ 

http://www.theatroedu.gr/main/index.php Παλειιήλην δίθηπν γηα ην ζέαηξν ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

Γίλεηαη επίδεημε θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην πξφγξακκα Google earth. 

 

 

http://www.e-city.gr/kavala/home/view/1109.php
http://www.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2619
http://www.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2387
http://www.kavalagreece.gr/?page_id=273
http://www.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=7424
http://www.theatroedu.gr/main/index.php
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Οη καζεηέο ζα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε κέζσ απηνχ 

λα αλαδεηνχλ θαη λα εληνπίδνπλ 

κλεκεία ηεο ρψξαο. Γίλεηαη επίδεημε 

ηνπ ηξφπνπ εληνπηζκνχ. Οη καζεηέο 

εμαζθνχληαη ζηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Καινχληαη λα θξαηήζνπλ 

ζεκεηψζεηο θαη λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Οη ζεκεηψζεηο ζα επηβεβαησζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ επηηφπηα 

εμέηαζε ηεο πεξηνρήο, ελψ έηζη ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο δηα δψζεο άπνςεο θαη ηεο «εηθνληθήο» άπνςεο ελφο ηφπνπ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πεξηήγεζεο. 

 Γίνεηαι καηάλογορ με ηα επγαλεία πος θα σπειαζηούν καηά ηην επίζκετη.  

εκεησκαηάξηα, κνιχβηα, θηκσιίεο, ζθνηλί, θσηνγξαθηθή κεραλή, mp3 player, 

ςεθηαθφ καγλεηφθσλν.  

Οη καζεηέο ηεο νκάδαο θσηνγξάθεζεο ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ησλ εξγαιείσλ. 

2.5.2. ηη διάπκεια ηηρ ππώηηρ μεηακίνηζηρ. 

 ηε δηαδξνκή κε ην ιεσθνξείν ν εθπξφζσπνο ηεο θάζε νκάδαο αλαθνηλψλεη ηη 

αλακέλεη λα ζπλαληήζεη θαη λα κειεηήζεη. 

ηνλ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Φσηνγξαθίδνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ ηνπ ζεάηξνπ 

(αςίδεο, δηαδψκαηα, πχιεο, αλάγιπθα θίνλεο θιπ.) 

 Φσηνγξαθίδνπλ ηνλ ρψξν ηνπ ζχγρξνλνπ αλαςπθηεξίνπ θαη ην ρψξν έθδνζεο 

εηζηηεξίσλ, ηνλ παιηφ νζσκαληθφ δξφκν πνπ νδεγεί ζην ρψξν, ην δεζκσηήξην ηνπ Απ. 

Παχινπ, θιπ. 

 Παίξλνπλ δηαθεκηζηηθά θαη ελεκεξσηηθά έληππα πνπ αθνξνχλ ζηηο εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ζην ρψξν. 

 Παξαηεξνχλ ην ηνπίν θαη ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. 
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 Δλεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε ηεο ειψδνπο έθηαζεο πνπ ππήξρε ζηνλ θάκπν ηεο 

πεξηνρήο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

 Κξαηνχλ ζεκεηψζεηο ρξήζηκεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ζχλζεζε ελφο θεηκέλνπ 

πιήξνπο πεξηγξαθήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηφπνπ. 

 Μεηξνχλ ηε δηάκεηξν ηνπ θπθιηθνχ ρψξνπ, κεηξνχλ ηηο δηαζηάζεηο ησλ νγθφιηζσλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δηαδψκαηα 

θαη ηηο θεξθίδεο, κεηξνχλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θεξθίδσλ. Με ην 

ζθνηλί θαη ηε θηκσιία ζην ρψξν 

ηνπ παξθηλγθ πξνζπαζνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ ηνλ θχθιν ηεο 

νξρήζηξαο θη έηζη κπνχληαη ζηνλ 

πξαθηηθφ ζρεκαηηζκφ θχθισλ. 

 Σξεηο καζεηέο ζα 

αλαιάβνπλ λα θάλνπλ ζπγθξηηηθέο ερνγξαθήζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Ο έλαο καζεηήο κεηξά θαη ηνπνζεηεί ζε απφζηαζε 15 κέηξσλ εληφο 

ηνπ ζεάηξνπ ηνπο δπν καζεηέο πνπ ρεηξίδνληαη ηηο ερεηηθέο ζπζθεπέο. ηε ζπλέρεηα ν 

καζεηήο πνπ ρεηξίδεηαη ην mp3 player θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο νξρήζηξαο αλαπαξάγεη 

έλα κνπζηθφ θνκκάηη ζε ζπγθεθξηκέλε έληαζε. Ο άιινο καζεηήο πνπ ρεηξίδεηαη ην 

ςεθηαθφ καγλεηφθσλν ερνγξαθεί, ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο θάλνπλ απφιπηε εζπρία. 

Αθξηβψο ε ίδηα ερνγξάθεζε επαλαιακβάλεηαη ζηηο δεληξφθπηεο φρζεο ηνπ Επγάθηε 

πνηακνχ φπνπ ν Απ. Παχινο βάπηηζε ηε Λπδία θαη ζήκεξα ππάξρεη ην βαπηηζηήξη ηεο 

Λπδίαο. 

2.5.3. Μεηά ηην 1η μεηακίνηζη. 

ηελ ηάμε ζε ψξα ηεο επέιηθηεο δψλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξνπζίαζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαηξνθνδφηεζε ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Δθηππψλνληαη θσηνγξαθίεο πνπ ζπλέιεμε ε αλάινγε νκάδα θαη παξαδίδνληαη ζηελ 

νκάδα ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ε νπνία εκπινπηίδεη κ’ απηφ ηε γσληά ηζηνξίαο. 

 Καηαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο, ζηελ νκάδα ζχλζεζεο 

ε νπνία αλαιακβάλεη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζε εηδηθφ θάθειν ζηε γσληά ηζηνξίαο. Δπίζεο ε 

νκάδα ζεκεηψλεη ηα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ζην ζρεδηάγξακκα ηεο θάηνςεο ην νπνίν 

αλαξηάηαη ζε κεγέζπλζε ζηε ζπγθεθξηκέλε γσληά (ην ζρεδηάγξακκα ππάξρεη ζην 

παξάξηεκα).  
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 Καηαηίζεληαη νη ζεκεηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηγξαθήο. 

 Σν πιηθφ ερνγξάθεζεο αληηγξάθεηαη ζε cd θαη ηνπνζεηείηαη ζηε γσληά ηζηνξίαο. 

 πδήηεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα απηά πνπ αλέκελαλ λα δνπλ (ζπδεηήζεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζηε δηαδξνκή) θαη γηα απηά πνπ πξαγκαηηθά είδαλ επίζεο γηα ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο εηθφλαο πνπ είραλ γηα ηελ πεξηνρή, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο πξαγκαηηθήο. 

Απνξίεο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ επίζθεςε ζηελ πεξηνρή.  

 Οη απνξίεο θαηαγξάθνληαη. Αλ δελ έρνπλ επηζεκαλζεί κεηαμχ απηψλ ζεκαληηθά 

ζεκεία δηεξεχλεζεο πνπ ζα ζπλδένπλ ην ρψξν κε ηα καζήκαηα ηζηνξίαο πνπ πεξηέρνληαη 

ζην βηβιίν, ν εθπαηδεπηηθφο σο εκςπρσηήο θαη ζπληνληζηήο πξνζζέηεη δηαθξηηηθά θαη ηηο 

δηθέο ηνπ απνξίεο πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο. 

Γηα παξάδεηγκα ίζσο λα κελ εληνπίζηεθε ε δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεάηξνπ απφ 

έλα ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο, ή νη αςίδεο πνπ δελ ππήξραλ ζηα ζέαηξα ηεο θιαζζηθήο 

αξραηφηεηαο θαη ππνδειψλνπλ ην ξσκατθφ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ. 

 Οη καζεηέο ησλ δπν πξψησλ νκάδσλ αλαιακβάλνπλ αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε ηεο 

νκάδαο ηνπο λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη επνπηηθφ πιηθφ γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

θίλεζαλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ ζεκαηνδνηνχλ νη απεηθνλίζεηο αξραίσλ ζεψλ θαη εκίζεσλ, νη αςίδεο, ηα ρξηζηηαληθά 

κλεκεία θαη ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ. 

  Ζ νκάδα ζεάηξνπ αλαιακβάλεη λα εληνπίζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεάηξσλ ζηελ θιαζζηθή Διιάδα, ζηε ξσκατθή Διιάδα 

θαη ζηε Βπδαληηλή Διιάδα. Δπίζεο λα βξεη βίληεν απφ παξαζηάζεηο αξραίσλ έξγσλ ζην 

δηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά δίλνληαη νη αθφινπζεο δηεπζχλζεηο κε βίληεν απφ ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ζην ρψξν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Φίιηππσλ. 

http://www.youtube.com/watch?v=z-dcoI97zUo  

http://www.youtube.com/watch?v=zPgL5mK2_dg  

http://www.youtube.com/watch?v=oPIohhS0m0k  

http://www.youtube.com/watch?v=zPq66pHcbuU  

Δπίζεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην αξραίν Διιεληθφ ζέαηξν ππάξρνπλ ζηε ζειίδα: 

http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&

Itemid=177  

 Ζ νκάδα ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ζα αλαιάβεη λα εληνπίζεη άιια αξραία ζέαηξα 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη λα ηα θαηαγξάςεη. Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

πιεξνθνξηθήο, εληνπίδνπλ ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλνχο πξνο ηα ζέαηξα δήκνπο 

http://www.youtube.com/watch?v=z-dcoI97zUo
http://www.youtube.com/watch?v=zPgL5mK2_dg
http://www.youtube.com/watch?v=oPIohhS0m0k
http://www.youtube.com/watch?v=zPq66pHcbuU
http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&Itemid=177
http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&Itemid=177
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θαη θξνληίδνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ e-mail κε ηα ζρνιεία απηά. Εεηνχλ απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο θαη λα αληαιιάμνπλ πιηθφ γηα ην 

ζέαηξν ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

Βνεζεηηθά, ηα αξραία ζέαηξα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηελ 

παξαθάησ ηζηνζειίδα: 

http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&

Itemid=177  

ηο μάθημα ηηρ Γλώζζαρ  

 Οη καζεηέο ζπλζέηνπλ ην θείκελν πεξηγξαθήο ηνπ ρψξνπ. Σν εκπινπηίδνπλ κε 

εηθφλεο. Γίλεηαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ επηξξεκάησλ θαη ησλ επηζεηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηγξαθήο. 

 Φηηάρλνπλ ην γισζζάξη ηνπ ζεάηξνπ ζην νπνίν πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο 

αξρηηεθηνληθνχο φξνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζέαηξν θαη ηα κλεκεία ηνπ, φζν θαη ηνπο φξνπο 

πνπ αθνξνχλ ηζηνξηθά ζηνηρεία (π.ρ. ειιεληζηηθνί ρξφλνη, παιαηνρξηζηηαληθνί, 

απηνθξαηνξία, θιπ) αιιά θαη ην ζέαηξν σο πξάμε. 

 πλζέηνπλ θείκελν αθήγεζεο φπνπ θαινχληαη λα αθεγεζνχλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ππνζεηηθά (κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ νη 

καζεηέο) δηαδξακαηίζηεθαλ ζην ρψξν, ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο: Σελ επνρή ησλ 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, ηελ επνρή ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο, ηελ επνρή ησλ ζεξηνκαρηψλ, 

ηελ επνρή ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, ηελ επνρή ηεο παξαθκήο ηνπ φηαλ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηήξηα θαη θαηαζηήκαηα. Γίλεηαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε 

ρξνληθψλ επηξξεκάησλ, αηηηνινγηθψλ θαη ρξνληθψλ πξνηάζεσλ. 

ηο μάθημα ηηρ ιζηοπίαρ: 

 Δληνπίδνπλ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ πνπ ζπλέιεμαλ. Σν θαηαηάζζνπλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά.  

 Δληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απηά.  

 Πξνζπαζνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ εληφπηζαλ κέζα απφ ηελ έξεπλά 

ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν 

ηεο ηζηνξίαο, ζηηο ελφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 Πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ 

ζεάηξνπ, θαζψο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ζπγθέληξσζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ηνπ κεηέβαιιαλ ζηαδηαθά ηε κνξθή θαη ην ξφιν ηνπ. 

http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&Itemid=177
http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&Itemid=177
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 Πξνζπαζνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ κλεκείνπ, κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 Πξνζπαζνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ηνπ ζεάηξνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ αληίζηνηρε ηεο αξραηφηεηαο. 

 ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ζπγθξίζεσλ θαη επεμεγήζεσλ θαηαξηίδνληαη 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο. 

ηο μάθημα ηηρ Γευγπαθίαρ: 

 Δληνπίδνπλ ζην πξφγξακκα ηνπ Google earth ηα ζέαηξα πνπ θαηέγξαςε ε 

αληίζηνηρε νκάδα.  

 πγθξίλνπλ ην αλάγιπθν ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο θηίζηεθαλ ηα ζέαηξα. 

 Ολνκαηίδνπλ ηνπο λνκνχο ζηνπο νπνίνπο απηά αλήθνπλ αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο 

πφιεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζ’ απηά. 

 Σα ζεκεηψλνπλ ζε έλα ράξηε ηεο ηάμεο θνιιψληαο κηθξνζθνπηθέο θσηνγξαθίεο 

ηνπο.  

 πγθξίλνπλ ην ράξηε πνπ θαηαζθεχαζαλ κε έλα ηνπξηζηηθφ ράξηε. 

ηο μάθημα ηηρ Φςζικήρ: 

 Αθνχλε ηηο ερνγξαθήζεηο πνπ έθαλαλ θαη θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ ζε 

θαζεκηά απφ ηηο δπν πεξηπηψζεηο. Υξήζηκε είλαη θαη ε 

νπηηθή απεηθφληζε ηεο έληαζεο ησλ ερνγξαθήζεσλ ζε 

πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ 

(winamp), ψζηε λα απνθιεηζζεί ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ 

αηζζήζεσλ. 

 Γηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ηνπο ιφγνπο απηήο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

 Γίλεηαη πεηξακαηηθφο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

δηαηχπσζαλ. 

 Καηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ απφ ηηο καιαθέο επηθάλεηεο θαη ηεο 

αλάθιαζήο ηνπο ζε ζθιεξέο (φπσο ηα πεηξψκαηα ησλ θεξθίδσλ ηνπ ζεάηξνπ).  

 πγθξίλνπλ ην ζρήκα ηνπ ζεάηξνπ κε ην ζρήκα ησλ ερείσλ  

ηο μάθημα ηυν μαθημαηικών: 
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 Τπνινγίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

πνπ ζεκάδεςαλ ην ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ. (αθαίξεζε ζπκκηγψλ αξηζκψλ, κνλάδεο ρξφλνπ). 

 Τπνινγίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεαηψλ πνπ ρσξά ην ζέαηξν. 

 Τπνινγίδνπλ ηα έζνδα απφ κηα ππνζεηηθή παξάζηαζε ζην ζέαηξν. 

 Τπνινγίδνπλ ην πνζνζηφ έθπησζεο ζην καζεηηθφ εηζηηήξην. 

 Λχλνπλ πξνβιήκαηα αλαγσγήο ζηε κνλάδα κε ζηνηρεία παξκέλα απφ ηα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμαλ ζην ρψξν. 

 Τπνινγίδνπλ ηελ πεξίκεηξν θαη ηελ επηθάλεηα ηεο νξρήζηξαο. 

 Τπνινγίδνπλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ζπξκαηνπιέγκαηνο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο ζεαηέο απφ ηα ζεξία θαηά ηηο ζεξηνκαρίεο.  

 Τπνινγίδνπλ ηνλ φγθν θαη ην βάξνο ησλ κεγάισλ νγθφιηζσλ πνπ κέηξεζαλ. 

ηο μάθημα ηυν Θπηζκεςηικών: 

Καηαγξάθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ γηα ηνλ Απ. Παχιν, ηε Λπδία, ηνπο 

Γησγκνχο. 

Καηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηε δσή ησλ πηζηψλ θαηά ηελ 

παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν. 

Σελ αλαγλψξηζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ σο επίζεκεο ζξεζθείαο ηεο πεξηνρήο. 

Σα ζξεζθεπηηθά θηίζκαηα θαη κλεκεία ηεο πεξηνρήο. 

ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο 

Καηαζθεπάδνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο γηα ηε κνλαξρία θαη ηε δεκνθξαηία θαη θάλνπλ 

ηελ αληηδηαζηνιή ηνπο. 

πδεηνχλ ηε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζην ρψξν ησλ Φηιίππσλ. 

Καηαγξάθνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε 

θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία (εμάζθεζε ζην δνθίκην). 

2.6. Βιυμαηική πποζέγγιζη ηος παπελθόνηορ 

2.6.1. Ππιν ηη 2η μεηακίνηζη 

Γίλεηαη ζπγθέληξσζε θαη ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα θαη κέζα απφ ηα δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα ζε ψξεο ηεο Δπέιηθηεο 

Εψλεο. 

Γίλεηαη ζπδήηεζε επ’ απηψλ, δηαηππψλνληαη ζπκπεξαζκαηηθά νη απφςεηο πνπ 

απνθφκηζαλ θαη νη απνξίεο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ.  
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Παξαδίδεηαη ην πιηθφ ζηελ νκάδα ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ε νπνία αλαιακβάλεη ηε 

ζχλζεζή ηνπ πιηθνχ ζε έλα θάθειν, ν νπνίνο ζα ςεθηνπνηεζεί θαη ζα απνηειέζεη ζε 

επφκελν ζηάδην ην βηβιίν κε ηίηιν «Θέαηξν Φηιίππσλ»  

Καηαγξάθνληαη ηα ζεκεία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ήζειαλ λα μαλαδνχλ θαη 

λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ νη καζεηέο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε ζα έρεη σο θχξην ζηφρν ηνλ ρψξν ησλ αξραίσλ Φηιίππσλ θαη 

ην αξραηνινγηθφ κνπζείν, ψζηε λα γίλεη ην πέξαζκα ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ γεληθφηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Οη ιεπηνκέξεηεο απηέο φκσο δελ αθνξνχλ 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ project «Θέαηξν Φηιίππσλ». 

Αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα κφλν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

project. 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είλαη mp3 player,  cd κε κνπζηθή θαηάιιειε γηα 

δξακαηνπνίεζε, θσηνγξαθηθή κεραλή. 

2.6.2. Καηά ηη 2η μεηακίνηζη 

Οη καζεηέο φηαλ βξεζνχλ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ ησλ Φηιίππσλ έρνληαο πιένλ αξθεηέο 

γλψζεηο γηα ην ρψξν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα ηνλ παξαηεξήζνπλ θαη λα ηνλ 

βηψζνπλ δηαθνξεηηθά. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα θαιχςνπλ ηηο απνξίεο πνπ 

ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, λα μαλαπαξαηεξήζνπλ απφ 

λέα νπηηθή ηα κλεκεία ηνπ ρψξνπ θαη λα εζηηάζνπλ ζε ζεκεία πνπ παξέβιεςαλ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά. 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα θαληαζηνχλ πσο είλαη νη ήξσεο ηνπ αθεγήκαηνο πνπ 

έγξαςαλ. Μπνξνχλ κάιηζηα λα πξνζζέζνπλ θαη θαηλνχξηνπο αλ ρξεηαζηεί. Καινχληαη 

κέζα απφ δξακαηνπνίεζε ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ λα δσληαλέςνπλ απηνζρέδηα 

ραξαθηεξηζηηθέο θηγνχξεο θαη γεγνλφηα ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ πνπ κειέηεζαλ θαη 

πεξηέγξαςαλ.  

Ζ κνπζηθή ππφθξνπζε ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βηψζνπλ εληνλφηεξα ην ξφιν ηνπο 

θαηά ηε δξακαηνπνίεζε, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί ζε ξφιν εκςπρσηή κε 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο. 

2.6.3. Μεηά ηη 2η μεηακίνηζη 

 ε ψξα ηεο επέιηθηεο δψλεο νη καζεηέο θάλνπλ επηζθφπεζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ζπλέιεμαλ. Πξνζζέηνπλ ζ’ απηά φζα θαηλνχξηα ζηνηρεία ζπλέιεμαλ θαηά ηε δεχηεξε 

επίζθεςε, ελψ αθαηξνχλ πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ιηγφηεξν ρξήζηκα ή θαη 

ιαλζαζκέλα. 
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 πδεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε δξακαηνπνίεζε.  

 Απνθαζίδεηαη ε νξγάλσζε ελφο παξφκνηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ ζε παξφκνην ρψξν 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ζην ζεαηξάθη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο ζηε Γξάκα. Έηζη ζα γίλεη ε 

κεηαθνξά απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ θαη ζα παξαιιειηζηνχλ ηα θνηλά ζηνηρεία ηνπ 

παξειζφληνο κε ην παξφλ. Αξρηηεθηνληθέο θφξκεο θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ 

παξειζφληνο πνπ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη ζην παξφλ. 

 Οη νκάδεο δηακνηξάδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεαηξηθνχ 

δξψκελνπ.  

 Κείκελα ε 1
ε
 νκάδα 

 Μνπζηθή επέλδπζε 2
ε
 νκάδα 

 θεληθή επηκέιεηα 3
ε
 νκάδα 

 Πξνζθιήζεηο, αλαθνηλψζεηο 4
ε
 νκάδα. 

Όινη νη καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζεαηξηθφ δξψκελν σο εζνπνηνί θαη φινη νη 

καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε θαη θαηαζθεπή ησλ ζθεληθψλ ζηνηρείσλ. 

ηο μάθημα ηηρ Γλώζζαρ 

 Θα θαηαγξάςνπλ ην ζελάξην θαη ην ζελάξην ησλ δηαιφγσλ. Οη δηάινγνη ζηηο 

ιεπηνκέξεηέο ηνπο ζα παξακείλνπλ ειεχζεξνη ψζηε λα έρεη θπζηθφηεηα ην ζεαηξηθφ 

δξψκελν. 

 Θα ζπληάμνπλ θείκελν πξφζθιεζεο ηεο εθδήισζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην 

ζεαηξάθη, πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο θαη δηαθεκηζηηθή αθίζα πνπ ζα αλαξηεζεί ζην 

ζρνιείν. 

ηο μάθημα ηυν ηεσνικών: 

 Θα θηηάμνπλ ζπαζηά, αζπίδεο, θαπέια, δφξαηα. 

 Θα βάςνπλ ξνχρα θαη ζα θάλνπλ ππνηππψδεηο κεηαζρεκαηηζκνχο ζ’ απηά 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ξφινπο. 

 Θα θηηάμνπλ πηλαθίδεο πνπ ζα ππνδειψλνπλ ζηνηρεία ηνπ ζθεληθνχ θαη ησλ ξφισλ 

θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί. 

ηο μάθημα ηηρ μοςζικήρ 

 Θα επηιέμνπλ κνπζηθή επέλδπζε γηα ην ζεαηξηθφ δξψκελν θαη  

 ζα ζπλζέζνπλ ην ηξαγνχδη ηνπ «ρνξνχ» ην νπνίν θαη ζα ηξαγνπδήζνπλ θαηά ηελ 

παξάζηαζε. 

ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο: 
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 Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνηρεία θαη ηδέεο απφ ην βηβιίν ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο πνπ ζα 

ελζσκαηψζνπλ ζην ζεαηξηθφ δξψκελφ ηνπο. 

 Θα θάλνπλ ηηο πξφβεο θαη ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ην ζεαηξηθφ δξψκελν ζηηο ψξεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

2.7. ύνδεζη ηος παπελθόνηορ με ηο παπόν. 

2.7.1. Ππιν ηη 3η μεηακίνηζη: 

Ζ Σξίηε κεηαθίλεζε φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο ζπλδπάδεηαη θαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ηα νπνία δε ζα αλαθεξζνχλ ζην ζεκείν απηφ. 

Οη καζεηέο θξνληίδνπλ λα έρνπλ φια ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

ζεαηξηθή παξάζηαζή ηνπο. 

Υλικά: θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ερεηηθέο ζπζθεπέο, ζθεληθά θαη θνζηνχκηα πνπ 

έθηηαμαλ. 

2.7.2. Καηά ηη 3η μεηακίνηζη 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ην ζεαηξηθφ δξψκελν πνπ εηνίκαζαλ ζε ζπκκαζεηέο ηνπο 

ησλ άιισλ ηάμεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθίλεζε. 

Μεηά ηην 3
η
 μεηακίνηζη 

Σν project νινθιεξψλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ ζεάηξνπ ησλ Φηιίππσλ, 

ζην νπνίν ζα πεξηιεθζεί θαη ην ζελάξην ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ, καδί κε θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ απφ ηελ παξάζηαζε.  

Σν πιηθφ ζα ςεθηνπνηεζεί θαη ζα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπίζεο ζα απνζηαιεί ζηα ζρνιεία πνπ επηθνηλψλεζαλ κε ηελ νκάδα παξνπζίαζεο, ελψ 

ην ηπρφλ πιηθφ πνπ απέζηεηιαλ απηά ηα ζρνιεία ζα απνηειέζεη ζε επφκελν ζηάδην ζηνηρείν 

κειέηεο θαη ζπγθξηηηθήο έξεπλαο απφ ηηο νκάδεο. 

2.8. Αξιολόγηζη 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δηακνξθσηηθή θαη γίλεηαη ζηα ζηάδηα 

αλαηξνθνδφηεζεο. 

Γίλεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο νκάδεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηφζν σο απηναμηνιφγεζε φζν θαη 

σο εηεξναμηνιφγεζε. 

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε φκσο γίλεηαη κέζα απφ ην ζεαηξηθφ δξψκελν φπνπ νπζηαζηηθά 

ζπκππθλψλεηαη ε ηζηνξηθή γλψζε πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο γηα ηελ δσή, ηηο ζπλήζεηεο 

θαη ηα γεγνλφηα πνπ επεξέαδαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνληηλήο ηνπο πεξηνρήο ζε 

παξειζνληηθνχο ρξφλνπο. 
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Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε ζηε «γσληά ηεο ηζηνξίαο» θαζψο θαη ην πιηθφ πνπ 

απνηέιεζε ην θεθάιαην «Σν ζέαηξν ησλ Φηιίππσλ» ζην βηβιίν ηνπηθήο ηζηνξίαο πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο, απνηειεί επίζεο ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 

Μάιηζηα ην ηειεπηαίν δεκνζηνπνηείηαη κε ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ ζε άιια 

ζρνιεία, φπσο πξναλαθέξζεθε. 
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3. Παπάπηημα  

Δλδεηθηηθφ ρξήζηκν θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ην ζρέδην εξγαζίαο «Θέαηξν ησλ 

Φηιίππσλ» 
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