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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 

 
 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

 

1.1. Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

 

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: 

ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» 
 

 

1.2. Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο 

 
Σν ζελάξην αθνξά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ιζηνξίαο  θαη ηεο Γιψζζαο. 

 

 

1.3. Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη 

 
Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ. 

 

 

1.4 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. 
 

Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δηηηφο. Απφ ηε κηα αιιάδνπλ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε παξέρνπλ 

λέα εξγαιεία, κέζα θαη δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

πςεινχ επηπέδνπ, λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα θνπιηνχξα κάζεζεο θαη λα 

νηθνδνκήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ 

παξέρνπλ λέεο κεζνδνινγίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

λένπ ηχπνπ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο θαη δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ φπσο: 

θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, 

αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Σδηκνγηάλλεο 2007). 

Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 

Γ.Δ.Π.Π.. Δπηπιένλ, ην πεξηερφκελν ηνπ  ζελαξίνπ είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην 

ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαζψο 

αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

θαη κπνξεί επηπιένλ λα επεθηαζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.  

 

ΔΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Τν Βπδάληην παξαθκάδεη θαη ππνθύπηεη ζε θαηαθηεηέο 

  

  30β. Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο 

 
Οη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζην γεληθφ 

ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο - ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο – φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο φπσο 

νξίδνληαη απφ ην ΑΠ θαη πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ.    
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1.5. Οξγάλωζε ηεο δηδαζθαιίαο & απαηηνύκελε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή 

 
Υξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαζψο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο πξνάγεη ηελ απζεληηθή 

επηθνηλσλία ζηελ ηάμε κε φξνπο ηζφηηκεο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

ε νπνία είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζηε κάζεζε, απφ ηελ θαηαιπηηθή παξνπζία αθφκα 

θαη ηνπ ηθαλφηεξνπ δάζθαινπ. Η εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

κε ππεπζπλφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ακβιχλεη ην παζνγφλν άγρνο 

ησλ καζεηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε(Μαηζαγγνχξαο, 1998). 

 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νρηψ αλνκνηνγελείο νκάδεο θαη θάζε νκάδα 

απνηειείηαη απφ ηξεηο καζεηέο. Γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε αλνκνηνγελείο 

νκάδεο εξγαζίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, νη δεμηφηεηέο ηνπο ζηε 

ρξήζε Η/Τ θαη ην θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ αλαιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ζπλαπνθαζίδνπλ ηε ζεηξά δηεθπεξαίσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο γηα θάζε 

νκάδα. 

 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Έληππεο πεγέο (βηβιίν θαη ηεηξάδην ηζηνξίαο ηνπ καζεηή), ράξηεο. 

 Φχιια εξγαζίαο 

 Λνγηζκηθά: 

Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word) 

     Σν δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε δηαθπιιηζηώλ δηαδηθηύνπ.  

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (power point). 

          Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο  (kidspiration). 

 Λνγηζκηθφ hot potatoes 

Λνγηζκηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ «Η θαζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά» 

 

 

Γλωζηηθά Πξναπαηηνύκελα 

 
 Δίλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 

 

 Σνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ην Βπδάληην ζε παξαθκή. 

 

 Σηο ζρέζεηο Αλαηνιήο θαη Γχζεο. 

 

 Σα γεγνλφηα ηεο άισζεο ηεο Πφιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο 

 

ε φηη αθνξά ηηο Σ.Π.Δ. είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή θαη 

εμνηθείσζε  κε ηα  ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
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1.6. Γηδαθηηθνί ηόρνη 

 

Α. Ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν 

  
 Να γλσξίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ γηα λα δηαηεξεζνχλ 

ειεχζεξα θαη λα αλαθηήζνπλ ηε ρακέλε πφιε. 

 Να γλσξίζνπλ ηνκείο θαη εθθάλζεηο ηεο Βπδαληηλήο θνηλσλίαο θαη λα 

ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο εθείλεο . 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ξφιν πνπ παίδεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ επηινγή ηεο 

ζέζεο ελφο νηθηζκνχ.  

 Να εληνπίζνπλ ηηο βαζηθέο θαη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ πνιίηε κηαο 

βπδαληηλήο πφιεο θαη λα αλαθαιχςνπλ πψο απηέο αληηκεησπίδνληαη,  

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ εμέιημε πνπ ππάξρεη ζηα επαγγέικαηα, ζηηο ηερληθέο 

κεζφδνπο ζηε ρξήζε ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο δηαηήξεζεο ή 

εμαθάληζεο θάπνησλ απφ απηά,  

 Να αληηιεθζνχλ ηελ επηξξνή ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αζρνιίεο ησλ 

θαηνίθσλ, θαζψο θαη ζηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ,  

 Να πξνζεγγίζνπλ ηε βπδαληηλή ηέρλε γεληθά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε 

ηεο κε ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία,  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ηφπνπ. 

 

Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ 

 
 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Τ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Η/Τ  σο εξγαιείν αλαδήηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ, λα επηιέγνπλ, θαη λα νξγαλψλνπλ απιέο 

ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ κηα πνηθηιία πεγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηερλνινγία γηα λα αλαθνηλψλνπλ απιά ηζηνξηθά ζέκαηα 

 Να γλσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

εξγαιεία αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο, θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο 

ηεο λέαο γλψζεο. 

 

 

Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 
 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα αμηνπνηνχλ 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο πεγέο θαη εξγαιεία κε ζηφρν 

ηελ εμεχξεζε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ. 

 Να νηθνδνκήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο λα κάζνπλ πψο λα 

καζαίλνπλ. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη δηεξεπλεηηθά (λα πξνζδηνξίδνπλ εξσηήκαηα, 

λα θαηαθεχγνπλ ζηηο πεγέο κάζεζεο, λα νκαδνπνηνχλ, λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα, λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά, λα 

δηνξγαλψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ζρήκαηα θαηεγνξηνπνηήζεσλ) 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγνχκελνη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. 

 Να αλαπηχμνπλ ην ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

 



 

ΙΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΙΑ 

 

5 

1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

 
Σν ζελάξην αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε έμη [6] δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

 

2. Μεζνδνινγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

 
Η πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ θαη θπξίσο ηεο αλαθαιππηηθήο, δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.  

Η αλαθαιππηηθή ζεωξία κάζεζεο βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε γλψζε 

ζπιιακβάλεηαη κε ην λνπ θαη ν λνπο κε ηε ινγηθή επαλαθαιχπηεη ηε γλψζε. ε 

επίπεδν δηδαθηηθψλ αξρψλ επηθξαηεί ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ δηεξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Η γλψζε αλαθαιχπηεηαη κέζσ ηεο αιιεινεπίδξαζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ζην νπνίν ζπληειείηαη, είλαη δπλακηθή θαη δσληαλή. ηεξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο: δηάθξηζε, 

νκαδνπνίεζε, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αλαθνξά παξαδεηγκάησλ, επεμήγεζε, 

δηνξγάλσζε κε κνληέια αλαπαξάζηαζεο (κνληεινπνίεζε). Η άζθεζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλαθάιπςε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ . Η πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

γίλεηαη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ – δξαζηεξηνηήησλ θαη καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα εξεπλνχλ (αιβαξάο, 2006, 1998).  

 Σν αλαθαιππηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν παξάγνληεο. 

Πξψηνλ ε απαίηεζε γηα δξάζε ησλ καζεηψλ ζε πξαγκαηηθά αληηθείκελα επηβάιιεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ζε νκάδεο, δηαθνξεηηθά ζα απαηηνχληαλ ηφζα αληηθείκελα π.ρ. 

Η/Τ, φζνη θαη νη καζεηέο. Γεχηεξνλ ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε νκάδεο δε δηεπθνιχλεη 

ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο καζεηέο. Απηφ επηβάιιεη ηε 

ρξήζε ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

νκάδσλ. Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη καζεηνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, κε ην 

δάζθαιν ζην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ νξγαλσηή θαηαζηάζεσλ κάζεζεο. Οη 

καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο εληάζζνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε νκάδεο θαη χζηεξα ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ. Πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: ηη έγηλε, πνπ, πφηε, γηαηί, πψο, πνηα ηα απνηειέζκαηα, γηα 

πην ζθνπφ, ηη ζα γηλφηαλ άλ, πψο αιιηψο, πνχ αιινχ ζπλέβε απηφ κε φκνην ή 

παξφκνην ηξφπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλαθάιπςε ηεο δηθήο 

ηνπο γλψζεο, αλαθαιχπηνληαο πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ο θνλζηξνπθηηβηζκόο ή ε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism) 

αλαθέξεηαη ζην «πψο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ». Βαζηθή αξρή είλαη φηη νη άλζξσπνη 

θαηαζθεπάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαλνήζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία θαη ηνλ ζηνραζκφ ηνπο πάλσ ζηελ εκπεηξία απηή, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, γηα λα εξκελεχζνπλ ηε λέα γλψζε. Δίλαη 

επνκέλσο, ελεξγνί δεκηνπξγνί ηεο γλψζεο ηνπο, ελψ ε κάζεζε δελ είλαη κηα απιή 

κεηαθνξά γλψζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ εθπαηδεπφκελν, αιιά ην απνηέιεζκα 

κηαο δηαδηθαζίαο πξνζσπηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο 

λέαο πιεξνθνξίαο κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ θαη γλψζεσλ ζηηο ππάξρνπζεο ( Σζαθίξε, Καπεηαλίδνπ, 

2007). Ο επνηθνδνκεηηζκφο νξίδεη ηε κάζεζε σο «κηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζε θαηάιιεια, ιεηηνπξγηθά θαη ελζαξξπληηθά 

πεξηβάιινληα», ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηεξγαζίεο 

ζθέςεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε πξνεγκέλσλ ελλνηψλ θαη 

δεμηνηήησλ (Μαθξή – Μπφηζαξε, 2005). ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ επηθξαηεί ε 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη αλαδνκήζεσλ ηεο 
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πξνεγνχκελεο γλψζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία, σο πξντφλ «ηνκήο θαη 

ξήμεο» κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ αλαδφκεζή ηνπο. Η επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ γίλεηαη αληηιεπηή φρη σο έιιεηκκα, αιιά σο ηνκή θαη ξήμε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο, πνπ θξίλνληαη αλεπαξθείο, ιεηςέο, αθειείο. Γίλεηαη κεγάιν 

βάξνο ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο: αληηζηξνθέο, άιινη ηξφπνη, ελαληηψζεηο πξνηχπσλ 

γλψζεο, επεθηάζεηο θ.α. (αιβαξάο, 1998). 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν 

γηα ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Παξέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο εθείλεο γλψζεηο, ψζηε ν καζεηήο κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη λα κεηέρεη ζε 

απηφ(Παπαγξεγνξίνπ, 2005). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έγθεηηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο ηζρπξήο δφκεζεο ηεο 

γλψζεο θαη φρη ζηελ άκεζε παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο 

αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγνί ζπληειεζηέο θαη θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηελ κάζεζή 

ηνπο (Μαθξή – Μπφηζαξε, 2005). Μέζα ζε έλα θιίκα παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ππνζηεξίδεη ηε 

καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ κε ππεπζπλφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξσζεί ηνπο 

καζεηέο λα ζπιιέμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ 

δεδνκέλα (θξηηηθή ζθέςε) αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ήδε νξγαλσκέλεο 

γλψζεο, επηλνψληαο πξσηφηππεο εξκελείεο θαη απνηειέζκαηα (δεκηνπξγηθή ζθέςε).  

 

2.1 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ 

 

Οη ΣΠΔ παξέρνπλ ηζρπξά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο. Η ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ δελ νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηε ζηε κεηαθνξά δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. Η 

επηηπρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ απαηηνχλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

θαη φρη ηελ παζεηηθή ζπκκφξθσζή ηνπο (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαζνδεγεηηθφο ψζηε λα βνεζάεη ην καζεηή λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο. Θα πξέπεη: 

 

 λα επηιέγεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη λα νξγαλψλεη 

ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 λα θαηεπζχλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ 

 λα παξαθνινπζεί ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα ινγηζκηθά θαη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν 

 λα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ θαη λα δίλεη εμεγήζεηο, φηαλ είλαη απαξαίηεην 

 λα κελ ππεξθνξηψλεη ηα παηδηά κε πεξίπινθεο δξαζηεξηφηεηεο 

 ζε θάζε πεξίπησζε, ηα ηερλνινγηθά κέζα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα εληζρχζνπλ ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη φρη γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (πείξακα, 

παξαηήξεζε, θαηαζθεπέο, αζθήζεηο θ.ι.π.)(ζην ίδην). 

Αθνχ επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

κεγάιε ειεπζεξία ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο ηε ζπλερή παξέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ: 
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 έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο 

 αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο 

 απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνλνκία 

 ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κεηαθέξνληαο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο 

 ελζσκαηψλνπλ απζφξκεηα ζηνηρεία ςπραγσγίαο ζηελ εξγαζία ηνπο 

 αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ 

 καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

 καζαίλνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα κέζσ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο, αμηνιφγεζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο (ζην ίδην).  

 

Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηε ρξήζε ελφο δηαθπιιηζηή, είλαη έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

πιεξνθνξηψλ  θαη κέζν έθθξαζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε πξνθαζνξίζεη ηνπο 

θφκβνπο θαη ηηο ζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ νη καζεηέο,  ψζηε λα ηνπο 

πξνθπιάμνπκε απφ ηελ «πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε». ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζσζηήο 

θαζνδήγεζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο ζσξάθηζεο ησλ καζεηψλ απφ πιεξνθνξίεο 

θαθήο ή ακθίβνιεο πνηφηεηαο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζηέθνληαη θξηηηθά θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, 

ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο φρη κφλν λα απνθηήζνπλ ηηο ηερληθέο 

δεμηφηεηεο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, αιιά λα αμηνινγνχλ 

θαη λα ζηέθνληαη θξηηηθά ζηηο δηάθνξεο πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα πιεξνθφξεζε, γηα ηελ πινπνίεζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (ζην ίδην). 

Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (word) είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ινγηζκηθνχ 

γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ ςεθηαθήο κνξθήο ε νπνία ζπληζηά  κηα λέα κέζνδν 

γξαθήο, πέξα απφ ην ραξηί θαη ην κνιχβη, ζαθψο πην πνηνηηθή θαη αηζζεηηθά 

νκνξθφηεξε, θαζψο ελζσκαηψλεη πίλαθεο, εηθφλεο, γξαπηφ θείκελν, ζθίηζα θαη 

ζχκβνια θαη επλνεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα. 

Σν power point είλαη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζηεξίδεη 

άξηζηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Σνπο 

δηεπθνιχλεη λα επηιέμνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κία παξνπζίαζε γεγνλφησλ ή ελλνηψλ ηηο 

νπνίεο έρνπλ αλαθαιχςεη θαη αμηνινγήζεη γηα ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. πλεξγαδφκελνη 

δε κεηαμχ ηνπο ζε νκάδεο έρνπλ ζεκειηψζεη ηφζν ηε γλψζε φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα 

γηα ζπλεξγαζία θαη ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Σν Kidspiration είλαη ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο αλνηρηνχ 

ηχπνπ. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν σο κέζν δηδαζθαιίαο φζν θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. 

ηεξίδνληαη ζηελ θνηλή ππφζεζε πνπ κνηξάδνληαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε 

κάζεζε, φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ είλαη κηα αλαγθαία παξάκεηξνο ηεο 

γλψζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ: 

 επλνεί ηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε ελλνηψλ 

 δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχζεη ηελ ελλνηνινγηθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

 απνηειεί έλα κέζν – εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε 

δηαιφγνπ, ζπδήηεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο καζεηέο, νδεγψληαο 

ηειηθά, ζηε δηφξζσζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ιαζψλ ή παξαλνήζεσλ ησλ 

καζεηψλ 

 παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κηα πιήξε εηθφλα γηα ην πψο ζθέθηνληαη νη 

καζεηέο. ( Αζαλάζηνο Σδηκνγηάλλεο) 

 To Hot Potatoes είλαη ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ηεζη πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ, ζηαπξφιεμα, αληηζηνίρηζεο, 
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ηαμηλφκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελψλ. Παξέρεη αλνηρηά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ζπγθεθξηκέλα 

λνεηηθά κνληέια. Σα παηδηά  απαζρνινχληαη θαηά ηξφπν ελεξγφ, πεηξακαηηθφ θαη 

παηγληψδε, έρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επθαηξία λα παξαηεξνχλ, λα ζθέθηνληαη, λα 

ζπδεηνχλ κε ηελ νκάδα θαη ηνλ δάζθαιφ ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο εμειηζζφκελεο 

δξάζεο ηνπο.   

 Σν ινγηζκηθό ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ «Η Καζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά» 

είλαη κηα ππεξκεζηθή εθαξκνγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εμεξεπλήζεη, λα 

μεθπιιίζεη (browsing), κε ιίγα ιφγηα λα πινεγεζεί κέζα ζηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην 

κέζν πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξα ζεκεία πξφζβαζεο κε ειεχζεξε επηινγή ηνπ. H 

πξνζέγγηζε απηή θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηξεηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ππεξκέζσλ: 

 Πξνζθνξά πνηθηιίαο δπλαηψλ δξνκνινγίσλ: o καζεηεπφκελνο μεθηλψληαο απφ 

έλα πξνηεηλφκελν ζέκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη ζε ζεκεία πνπ 

επηζπκεί, λα πξνρσξήζεη γξεγνξφηεξα ζηα επφκελα, λα απνθηήζεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πινήγεζεο. 

 Τπνζηήξημε ειεπζεξίαο δηαδξνκήο: ν καζεηεπφκελνο δελ ππνρξεψλεηαη απφ 

ην ζχζηεκα λα εμεξεπλήζεη φιεο ηηο δηαδξνκέο αιιά κφλν απηέο πνπ ν ίδηνο 

θξίλεη απαξαίηεηεο. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ην καζεηεπφκελν: ε δηαδξνκή κπνξεί λα ειέγρεηαη 

απφιπηα απφ ην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνθαζίδεη ν ίδηνο λα πξνρσξήζεη ή 

λα γπξίζεη πίζσ ψζηε λα εμεξεπλήζεη θαη άιιεο δηαδξνκέο πνπ πξνεγνπκέλσο 

είρε πξνζπεξάζεη, θαηαζθεπάδνληαο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην δηθφ ηνπ 

παηδαγσγηθφ ζελάξην, εμαηνκηθεχνληαο ηηο καζεζηαθέο ηνπ δηαδξνκέο.  

 

 

2.2 Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

 

Α. 1
ε
 θαη 2

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 
ηελ αξρή ηεο ψξαο γίλεηαη δηαινγηθή ζπδήηεζε ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα νηθνδνκήζνπλ 

ηε λέα γλψζε. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο 

επηηπγράλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ ζηηο απφςεηο ηνπ ζέκαηνο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο: ηη ζα θάλνπκε, πψο ζα 

ην θάλνπκε, γηαηί, ηη ζα βξνχκε θ.η.ι. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηθαλνπνηνχκε ηελ απαίηεζε 

γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εξγαζίαο. Μφιηο νη καζεηέο 

αληηιεθζνχλ φηη ζα κειεηήζνπλ θαη δηθά ηνπο λνήκαηα απμάλεη ε παξαθίλεζή ηνπο 

θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο. Ο δάζθαινο παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα θείκελα θαη νη εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ. Οη καζεηέο 

ζθέθηνληαη κε ηα θξηηήξηα: ηφπν, ρξφλν, αηηία, απνηέιεζκα, ηξφπν, ζθνπφ θαη 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: ηη έγηλε, πνπ, πφηε, γηαηί, πψο, 

πνηα ηα απνηειέζκαηα, γηα πην ζθνπφ, ηη ζα γηλφηαλ άλ, πψο αιιηψο, πνχ αιινχ 

ζπλέβε απηφ κε φκνην ή παξφκνην ηξφπν.  Δληνπίδνπλ ζην ράξηε ηε ζέζε ησλ 

ειιεληθψλ θξαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπαίλνληαο ζηε ζειίδα 

 

  http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/xartes.htm 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/xartes.htm
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παξαθνινπζνχλ ράξηε κε θίλεζε κε ην δηακειηζκφ ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο 

κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο ην 1204 
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Καηφπηλ νη καζεηέο παξνηξχλνληαη λα κπνπλ ζηε ζειίδα 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-

view.aspx?tid=0000056096&tsz=0&act=mMainView 

 

θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ κε ηίηιν: 

 

Διιεληζκόο θαη Γύζε- Τα ειιεληθά δεζπνηάηα 

 

 πνπ είλαη κηα αλαθνξά ζηα Διιεληθά Γεζπνηάηα, ηε δηνίθεζή ηνπο απφ ηνπο 

εγεκφλεο ηνπο θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=0000056096&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=0000056096&tsz=0&act=mMainView
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Υσξίδνπκε ην ζέκα καο ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φζα θαη ηα ειιεληθά 

θξάηε. Οη νκάδεο αλά 2 επηιέγνπλ ην θξάηνο κε ην νπνίν ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ θαη 

αλαιακβάλνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ε θάζε κηα ην δηθφ ηεο εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθφ 

ράξηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ  Φχιινπ Δξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη: 
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1. Μπείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.e-history.gr >Ύζηεξε Βπδαληηλή 
πεξίνδνο >πνιηηηθή >Θεόδσξνο Α΄ Λάζθαξεο >Απηνθξαηνξία 

Νίθαηαο. 

 

 
 
2. Βξείηε ηξεηο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαιύηεξα ηελ πνιηηηθή, 

ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία ηεο απηνθξαηνξίαο ηεο Νίθαηαο. 

 

3. Μπείηε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Google θαη παηήζηε εηθόλεο. Σηελ 

αλαδήηεζε παηήζηε: Η απηνθξαηνξία ηεο Νίθαηαο. 

 

4. Δπηιέμηε εηθόλεο θαη ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη απνζεθεύζηε ηεο ζε θάθειν 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

 

5. Με ηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθόλεο πνπ επηιέμαηε ζπκπιεξώζηε ζην 

Kidspiration ηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε  

 

6. Δθηππώζηε ηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε 

http://www.e-history.gr/
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ηηο νκάδεο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα επεμεξγαζηνχλ ηελ απηνθξαηνξία ηεο Νίθαηαο 

δίλεηαη ν παξαθάησ εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ν νπνίνο αλακέλεηαη λα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο 

ππφινηπεο ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ έθηηαμε. Αθνχ γίλνπλ ελδερφκελεο δηνξζψζεηο 

φιεο νη νκάδεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ παξαθάησ εκηδνκεκέλν 

ελλνηνινγηθφ ράξηε κε φια ηα ειιεληθά θξάηε. 

 

 

 

 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε απφ ηηο νκάδεο, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, κε δεδνκέλν φηη έλαο ράξηεο ελλνηψλ δελ είλαη πνηέ 

απφιπηα ζσζηφο ή απφιπηα ιαλζαζκέλνο, ν ελλνηινγηθφο ράξηεο ζα έρεη πάξεη 

πεξίπνπ ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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Β. 3
ε
 θαη 4

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 

Απηφ ην δηδαθηηθφ δίσξν νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ην Μπζηξά κέζα απφ ην 

ινγηζκηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θχιιν 

εξγαζίαο 2. ην ινγηζκηθφ εμεηάδεηαη ε πνιηηεία ηνπ Μπζηξά κέζα απφ φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηνπ βίνπ ηεο: 

Ιζηνξία θαη ραξαθηήξαο ηεο Βπδαληηλήο Πόιεο 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία 

Τερλίηεο θαη Υιηθά 

Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα επεμεξγαζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ηνπ 

ζέκαηνο θαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο ζηηο ππφινηπεο 

νκάδεο. 
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1.Μπείηε ζηελ ηζηνζειίδα http://www.culture.gr/culture/mystras-

edu 

 

 
 

 
2.Μπείηε ζηνλ θόκβν: Ιζηνξία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βπδαληηλήο 

πόιεο >Η Βπδαληηλή πόιε – Τν παξάδεηγκα ηνπ Μπζηξά  

 

3. Δθηππώζηε ηηο ζειίδεο 2,3,6 

 

4. Μπείηε ζηε ζειίδα 

 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=14542 

 

5. Με ηε βνήζεηα ησλ θεηκέλσλ απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο ζην Φύιιν 

εξγαζίαο ηνπ Word 

 

6. Δθηππώζηε ην θύιιν εξγαζίαο θαη αλαθνηλώζηε ζηηο άιιεο νκάδεο απηά 

πνπ γξάςαηε 

http://www.culture.gr/culture/mystras-edu
http://www.culture.gr/culture/mystras-edu
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=14542
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1.Με πνηα θξηηήξην ηδξύνληαη νη λέεο πόιεηο; 

 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

2.Πεξηγξάςηε ηελ νξγάλσζε κηαο πόιεο-θάζηξνπ. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………….  

 

3. Πεξηγξάςηε ηελ αθξόπνιε θαη ηα ηείρε ηνπ Μπζηξά. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

 

4. Πεξηγξάςηε έλα ζπίηη πινπζίνπ θαη έλα ζπίηη θησρνύ. 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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ηε ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο καζαίλνπλ κε έλαλ παηγληψδε ηξφπν, δηαζθεδάδνληαο 

θαη δεκηνπξγψληαο κε ηα παηρλίδηα ηνπ ινγηζκηθνχ: 

 

 

 Γεκηνύξγεζε ηε δηθή ζνπ ζύλζεζε  

(έλα βπδαληηλό ηξαπέδη, έλα ηνπίν). 

 

 

 

 

 

 

 Γίλε Ματζηνξαο ηνπ Μπζηξά 

 

 

 Παηρλίδη ζε κηα θαζηξνπνιηηεία.  
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Γ. 5
ε
 θαη 6

ε
 δηδαθηηθή ώξα 

 
Με ηε βνήζεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θάζε νκάδα θαιείηαη λα βξεη ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηνπο νξηζκνχο ζε θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη. Με ην θχιιν 

εξγαζίαο πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ε θάζε νκάδα ζα θαηαζθεπάζεη δηθφ ηεο ζηαπξφιεμν 

ην νπνίν θαηφπηλ ζα θιεζνχλ λα ιχζνπλ νη ππφινηπεο νκάδεο. 
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Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο, γξάςε ηνλ ηερλίηε πνπ εηθνλίδεηαη θαη ηνλ νξηζκό 

 

ΛΕΞΗ ΟΡΙΜΟ 

                                           Λιθοξόοι 

 

Τεχνίτεσ που εξορίςουν τουσ 
λίθουσ από τα λατομεία και τουσ 
λαξεφουν 
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ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κε ηηο εηθφλεο πνπ έρνπλ απνζεθεχζεη ζην θάθειν 

θαη κε βάζε ην ινγηζκηθφ ηνπ ππνπξγείνπ πνιηηηζκνχ θηηάρλνπλ κία παξνπζίαζε κε 

ζέκα ην δεζπνηάην ηνπ Μπζηξά, ε νπνία αλακέλεηαη λα πάξεη ηελ παξαθάησ πεξίπνπ 

κνξθή: 
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2.3 ΕΠΕΚΣΑΗ 
 
 Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

λέσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζρνιηθέο ελφηεηεο θαη άιισλ δηδαζθφκελσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηεο Γεσγξαθίαο αιιά θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο 

Ιζηνξίαο. 

 

2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
Η αμηνιφγεζε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί θπξίσο 

κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ ζελαξίνπ ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Η αμηνιφγεζε ζα είλαη πνιπδηάζηαηε ζηε ιεηηνπξγία ηεο: δηαγλσζηηθή, 

δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή ψζηε απφ ην έλα κέξνο λα πιεξνθνξεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη απφ ην άιιν λα ππνβνεζεί 
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ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνίεζαλ θαη 

θαηέθηεζαλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηεπζεηήζνπλ απφ θνηλνχ κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ξπζκίδνληαο ηηο θαηνπηλέο ελέξγεηέο ηνπο. 
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Γηθηπνγξαθία: 

http://www.culture.gr/culture/mystras-edu 

www.e-history.gr 

http://www.youtube.com/watch?v=fsxV8SrrP04 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx 

http://www.google.gr/ 

http://www.ime.gr/fhw/ 

http://el.wikipedia.org/wiki 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=14542 

http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/xartes.ht
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