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1. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ 

(Από την Ενότητα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελληνική δφναμη» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μαθητή Ιςτορία Δϋ Δημοτικοφ) 

1.2 ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ 

   Ιςτορία, ΣΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελλθνικι Γλϊςςα 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

       Δϋ Δθμοτικοφ 

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Ρ.Σ. 

  Σο κζμα είναι απολφτωσ ςυμβατό με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π., εφόςον 

αποτελεί κζμα ενότθτασ ςτο βιβλίο τθσ ιςτορίασ τθσ Δϋ τάξθσ και οι ςτόχοι 

που τίκενται  άπτονται πλιρωσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ τθσ 

ιςτορίασ. 

1.5 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΔΟΜΗ 

 Σο μάκθμα κα γίνει ςτθν αίκουςα του ςχολικοφ εργαςτθρίου που διακζτει 

πζντε υπολογιςτζσ με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο. Θα γίνει χριςθ 

του βιντεοπροβολζα για τθν προβολι βίντεο από το youtube. 

 τουσ υπολογιςτζσ είναι εγκατεςτθμζνο το Google Earth, επεξεργαςτισ 

κειμζνου (Word), πρόγραμμα παρουςίαςθσ (Powerpoint) και όλοι διακζτουν 

φυλλομετρθτι Mozilla Firefox.  

1.6 ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Σο μάκθμα κα γίνει ςτα πλαίςια τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ και αφοφ ζχει διδαχκεί 

το κεφάλαιο 30. Οι μακθτζσ κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ των 4 ατόμων και κάκε 

ομάδα κα χρθςιμοποιεί τον δικό τθσ υπολογιςτι.  

1.7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α. ΩΣ ΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κφριοσ διδακτικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να: 

Γνωρίςουν τον αρχαιολογικό χϊρο τησ Βεργίνασ και να ανακαλφψουν τα 

κυριότερα μνημεία τησ. 
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Αναλυτικότερα οι μακθτζσ πρζπει: 

 Γνωςτικοί ςτόχοι  

1. Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Βεργίνασ και να 
ανακαλφψουν τα κυριότερα μνθμεία τθσ.  

2. Να ανακαλφψουμε τθ ςθμαςία των ευρθμάτων τθσ περιοχισ και να τα 
ςυςχετίςουν με το ρόλο που ζπαιξαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ιςτορίασ τθσ 
χϊρασ.  

3. Να γνωρίςουν τθν γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ τθσ Βεργίνασ. Να 
ανακαλφψουν τθ κζςθ τθσ Βεργίνασ (Αιγζσ τθσ αρχαίασ Μακεδονίασ) ςε 
ςχζςθ με τθν πόλθ μασ τθ Θεςςαλονίκθ και ςε ςχζςθ με τθν επόμενθ 
πρωτεφουςα των Μακεδόνων, τθν Πζλλα.  

4. Να μάκουν να αναγνωρίηουν τα είδθ των πθγϊν, και να διακρίνουν τθν 
προζλευςι τουσ.  

5. Να εξαςκθκοφν ςτθ παραγωγι περιλθπτικϊν κειμζνων, γραπτοφ 
δθμοςιογραφικοφ λόγου και δθμιουργία ςυνζντευξθσ. 

Στάςεισ (ςυναιςκθματικοί ςτόχοι)  

1. Να αγαπιςουν τον τόπο τουσ και να αιςκάνονται υπεριφανοι για τθν 
ιςτορία του.  

2. Να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ πολιτιςτικισ τουσ κλθρονομιάσ και να 
φροντίςουν ζμπρακτα για τθν προβολι και τθ διαφφλαξι τθσ.  

3. Να μάκουν να αξιολογοφν τισ διακζςιμεσ ιςτορικζσ πθγζσ και να ςτζκονται 
κριτικά απζναντί τουσ.  

4. Να αγαπιςουν τθν ομαδικι εργαςία, τθ ςυνεργαςία μοιράηοντασ ρόλουσ και 
να γίνουν υπεφκυνα άτομα απζναντι ςτον εαυτό τουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 
ομάδασ.  

5. Να νιϊςουν τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ μζςα από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
των εργαςιϊν τουσ.  

6. Να αγαπιςουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και το ςχολείο που τουσ δίνει τθν 
ευκαιρία να αναπτφξουν τόςο ευχάριςτεσ και ενδιαφζρουςεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Δεξιότθτεσ (ψυχοκινθτικοί ςτόχοι)  

1. Να γνωρίςουν οι μακθτζσ καλά τθν τεχνολογία τθσ Πλθροφορικισ και να 
αςκθκοφν ςτα βαςικά εργαλεία τθσ (π.χ. Επεξεργαςτι Κειμζνου, λογιςμικοφ 
παρουςίαςθσ), ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διαβάηουν και να γράφουν κείμενα, 
κακϊσ και να επικοινωνοφν ωσ πομποί και δζκτεσ, μζςω Θ/Τ.  

2. Να αςκθκοφν ςτθν αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ μζςω του 
Διαδικτφου και των μθχανϊν αναηιτθςθσ.  

3. Να μάκουν να χρθςιμοποιοφν το λογιςμικό Google Earth και τα εργαλεία 
εκείνα που είναι απαραίτθτα για τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ.  

4. Να αποκτιςουν ικανότθτεσ επεξεργαςίασ, αφαίρεςθσ, ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ 
κι αξιολόγθςθσ των δεδομζνων τουσ.  
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5. Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία που ζχουν θ ςαφινεια και θ ακρίβεια ςτθν 
περιγραφι και να εξαςκθκοφν ςτθν παραγωγι περιγραφικϊν και 
δθμοςιογραφικϊν κειμζνων.  

6. Να μάκουν να οργανϊνουν μεκοδικά και υπεφκυνα τθ δουλειά τουσ τόςο ςε 
ατομικό όςο και ςε ομαδικό επίπεδο. 

 Β. ΩΣ ΡΟΣ ΤΗ ΧΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
  

Οι ΤΡΕ ςιμερα δίνουν νζεσ δυνατότθτεσ ςτουσ μακθτζσ όπωσ:  
- να εξοικειωκοφν με το ενεργθτικό και διερευνθτικό μοντζλο μάκθςθσ. 

- να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

- να προςεγγίςουν τισ ΣΠΕ ωσ εργαλεία και πθγζσ μάκθςθσ. 

- να εξαςκθκοφν ςτθν αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ μζςω του 

Διαδικτφου 

 Εξοικείωςθ των παιδιϊν με τουσ κανόνεσ χριςθσ και λειτουργίασ του 

λογιςμικοφ Google Earth 

Γ. ΩΣ ΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

το ςυγκεκριμζνο ςενάριο οι μακθτζσ με τθ χριςθ του φφλλου εργαςίασ και 

ςτα πλαίςια τθσ διερευνθτικισ/ ανακαλυπτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ, 

επιδιϊκεται να γίνουν ικανοί να εφαρμόηουν με τθ χριςθ των ΣΠΕ 

αποκτθμζνεσ γνϊςεισ για τθν επίτευξθ των γνωςτικϊν ςτόχων που 

αναφζρκθκαν. 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΕΙΑ 

Τπολογίηεται ότι κα χρειαςτοφν 4 διδακτικζσ ϊρεσ. 

1.8 ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Προαπαιτείται καλι, ςχετικά, χριςθ από τουσ μακθτζσ των εργαλείων του Θ/Τ: 

Κειμενογράφο, λογιςμικό παρουςίαςθσ, χριςθ φυλλομετρθτι κλπ. 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 

2.1 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ. 

Θ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ευνοεί τθν αλλαγι του 
παραδοςιακοφ διδακτικοφ μοντζλου και τθ χριςθ ςφγχρονων διδακτικϊν 
προςεγγίςεων. Με τθ χριςθ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ, των διαδικτυακϊν 
εγκυκλοπαιδειϊν και των διαδικτυακϊν πυλϊν και κατάλλθλων φφλλων εργαςίασ 
αναδεικνφεται το μακθτοκεντρικό μοντζλο τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ μζςα από 
τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ ςτισ πθγζσ.  
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Σο λογιςμικό Google Earth με τα φφλλα εργαςίασ ενιςχφει ςυνεργατικά 
ςχιματα, τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με το μζςο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 
και τθν αυτενζργεια τουσ, αναδεικνφοντασ τα οφζλθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν ςχολικι 
τάξθ. 
Σο Google Earth μασ δίνει τθν δυνατότθτα ςτο παιδί  να επικεντρωκεί ςτθν 

ερευνϊμενθ περιοχι, τθν οποία μπορεί  να δει ςε μεγζκυνςθ και να εμβακφνει ςε 

ςυγκεκριμζνα γεωγραφικά  και μθ γεωγραφικά ςτοιχεία.  

Σο φφλλο εργαςίασ δίνεται ςε κάκε μακθτι ξεχωριςτά, δουλεφεται όμωσ από 
όλθ τθν ομάδα.  

Ο ρόλοσ του δαςκάλου όςο οι μακθτζσ δουλεφουν ςε ομάδεσ είναι 
υποςτηρικτικόσ (καθοδηγητικόσ) εμψυχωτικόσ, δίνει ςαφείσ οδθγίεσ όπου κι αν 
χρειαςτοφν και ενθμερϊνει για το χρόνο που ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ οι μακθτζσ 
για να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ. ε ερωτιςεισ των μακθτϊν μπορεί να 
απαντά επίςθσ με ερωτιςεισ που να οδθγοφν ςε παραπζρα διερεφνθςθ. 

 
2.2 ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ο εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ μακθτζσ να ςυγκροτιςουν 4 ομάδεσ. Θ 4θ ομάδα 

κα αποτελείται από διπλάςιο αρικμό παιδιϊν απ’ ότι οι υπόλοιπεσ και κα 

χωριςτοφν ςε δφο υποομάδεσ. Κάκε υποομάδα κα εργάηεται ςτο δικό τθσ 

υπολογιςτι και μόλισ ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ κα ενωκοφν για να 

ςυνεργαςτοφν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ τουσ.  

Με τθ διακριτικι του επζμβαςθ ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να εξιςορροπιςει τθ 

ςφνκεςθ των ομάδων με βάςθ το φφλλο, τθν ικανότθτα των μακθτϊν και τθν 

εμπειρία τουσ ςτθ χριςθ του Θ/Τ. 

Θ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ απαιτεί τζςςερισ διδακτικζσ ϊρεσ και ςυνολικά 

πζντε υπολογιςτζσ ζναν για κάκε ομάδα ςτο χϊρο του ςχολικοφ εργαςτθρίου. 

1θ Διδακτικι ϊρα 

Θ διδαςκαλία ακολουκεί τθ δομι και το περιεχόμενο των φφλλων εργαςίασ.  

Κάκε εργαςία εκτυπϊνεται ϊςτε κάκε μακθτισ να ζχει το φφλλο εργαςίασ 

μπροςτά του. ε κάκε φφλλο εργαςίασ πριν από τισ ερωτιςεισ υπάρχουν οδθγίεσ 

για τθ χριςθ των λογιςμικϊν, των μθχανϊν αναηιτθςθσ και τον τρόπο χριςθσ των 

πθγϊν τουσ. 

τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα που είναι κοινι για όλεσ τισ ομάδεσ κα αςχολθκοφν με 

το λογιςμικό Google Earth. Δίνονται ςαφείσ εντολζσ χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία 

του λογιςμικοφ που οδθγοφν βιμα προσ βιμα ςτθν εξοικείωςι του και ςτθν εφρεςθ 

τθσ τοποκεςίασ τθσ Βεργίνασ. Ζτςι κα γνωρίςουν τθν γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ 

τθσ Βεργίνασ. κα ανακαλφψουν τθ κζςθ τθσ Βεργίνασ (Αιγζσ τθσ αρχαίασ 

Μακεδονίασ) ςε ςχζςθ με τθν πόλθ μασ τθ Θεςςαλονίκθ και ςε ςχζςθ με τθν 

επόμενθ πρωτεφουςα των Μακεδόνων, τθν Πζλλα. 
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τθ ςυνζχεια απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ τθσ 1θσ δραςτθριότθτασ (1ο Φφλλο 

Εργαςίασ). 

2θ και 3θ Διδακτικι ϊρα 

Δίνεται ςε κάκε ομάδα το Φφλλο Εργαςίασ 2 (κάκε ομάδα ζχει διαφορετικι 

δραςτθριότθτα) και τα παιδιά εργάηονται πάνω ς’ αυτό. 

Δίνεται ςτθν 1θ ομάδα διαδικτυακό υλικό, βίντεο από το youtube και από το 

ψθφιακό αρχείο τθσ ΕΡΣ και ςφμφωνα με τισ πθγζσ που κα διερευνιςουν κα 

προςπακιςουν να ςυνκζςουν ζνα κείμενο με ρεπορτάη από τθν θμζρα τθσ 

ανακάλυψθσ των βαςιλικϊν τάφων από τον Μανόλθ Ανδρόνικο. Σουσ 

υπενκυμίηουμε ότι το κείμενο πρζπει να είναι περιεκτικό με βαςικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το ποιοσ είναι ο Μ. Ανδρόνικοσ και να αναφζρουν πϊσ, ποφ και τι 

ανακάλυψε. 

τθ 2θ ομάδα δίνεται το ίδιο διαδικτυακό υλικό και με βάςθ αυτό και κυρίωσ από 

τθν περιγραφι τθσ ανακάλυψθσ του ίδιου του Μ. Ανδρόνικου φτιάχνουν μια 

ςυνζντευξθ του μεγάλου αρχαιολόγου, προςπακϊντασ να ςυνκζςουν τισ ερωτιςεισ. 

τθν 3θ ομάδα δίνεται ςχετικό διαδικτυακό υλικό και δφο βίντεο από το youtube 

και το ψθφιακό αρχείο τθσ ΕΡΣ ςχετικά με τουσ βαςιλικοφσ τάφουσ το πρϊτο και με 

τα βαςιλικά ανάκτορα το δεφτερο και απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ του φφλλου 

εργαςίασ (ποια είναι τα κυριότερα μνθμεία τθσ Βεργίνασ, ποιο τουσ ζκανε 

μεγαλφτερθ εντφπωςθ και γιατί). 

Σο φφλλο εργαςίασ τθσ 1θσ υποομάδασ τθσ 4θσ ομάδασ ηθτεί από τουσ μακθτζσ να 

χρθςιμοποιιςουν τθν μθχανι αναηιτθςθσ http://images.google.com και με τθ 

φράςθ «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» να βρουν και να αποκθκεφςουν εικόνεσ που κα 

τουσ αρζςουν και κάνοντασ κλικ πάνω ς’ αυτζσ και με επιλογι πλιρουσ μεγζκουσ 

και με τθν εμφάνιςι τουσ να τισ αποκθκεφςουν ςτον φάκελο οι εικόνεσ μου. 

τθν 2θ υποομάδα τθσ 4θσ ομάδασ δίνεται θ μθχανι αναηιτθςθσ 

http://www.google.gr και επιλζγοντασ ςφνκετθ αναηιτθςθ και βάηοντασ τθν ακριβι 

φράςθ «Βαςιλικοί τάφοι τθσ Βεργίνασ», Εφρεςθ ςελίδων ςε: Ελλθνικά, μορφι 

αρχείου: Microsoft Point (ppt), και πατϊντασ αναηιτθςθ κα οδθγθκοφν ςε ζνα 

αρχείο powerpoint το οποίο κα κατεβάςουν πατϊντασ δεξί κλικ ςτο δεςμό και 

επιλζγοντασ «αποκικευςθ δεςμοφ ωσ». Αφοφ δουν το αρχείο ςτθν προβολι 

παρουςίαςθσ, κα αποκθκεφςουν το αρχείο ωσ Ιςτοςελίδα (htm, html). Με αυτόν 

τον τρόπο κα δθμιουργθκεί ζνασ φάκελοσ με όλεσ τισ εικόνεσ που υπάρχουν ςτο 

αρχείο παρουςίαςθσ. 

τθ ςυνζχεια οι δφο τελευταίεσ ομάδεσ χρθςιμοποιϊντασ τισ εικόνεσ που 

αποκικευςαν κα καταςκευάςουν ζνα νζο αρχείο παρουςίαςθσ ειςάγοντασ τισ 

εικόνεσ που κα επιλζξουν από κοινοφ και βάηοντασ τίτλουσ (λεηάντεσ κάτω από 

κάκε εικόνα). 

Σα μζλθ των ομάδων ςυηθτοφν τα ςτοιχεία που ζχουν ςυλλζξει, τα επεξεργάηονται, 
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τα αναλφουν και ςυνκζτουν τθν τελικι ομαδικι εργαςία, με τθ διακριτικι 

υποςτιριξθ του δαςκάλου, όπου και αν αυτι είναι αναγκαία.  

4θ Διδακτικι ϊρα 

Οι τρεισ πρϊτεσ ομάδεσ παρουςιάηουν ςε μορφι κειμζνου του Word και με τθ 
βοικεια του βιντεοπροβολζα το τελικό αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ τουσ ενϊ θ 
τζταρτθ ομάδα παρουςιάηει τθν παρουςίαςθ που ζχουν ετοιμάςει.  
Οι ομάδεσ ςυηθτοφν τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν και προςπακοφν ςτα πλαίςια 
ενόσ ςυνεργατικοφ κλίματοσ να διορκϊςουν τυχόν λάκθ και παραλείψεισ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Σα ςυμπλθρωμζνα φφλλα εργαςίασ δίνουν τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ του 

ςεναρίου και το βακμό υλοποίθςθσ των μακθςιακϊν ςτόχων. 

το ςυγκεκριμζνο μάκθμα ο εκπαιδευτικόσ κα κρίνει αν θ διδαςκαλία είναι 

αποτελεςματικι με τθν ολοκλιρωςι τθσ. Αν τα παιδιά ζχουν καταφζρει να 

διεκπεραιϊςουν με επιτυχία όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ.  Αυτό βζβαια 

δεν είναι αυτοςκοπόσ, γιατί ςθμαντικό δεν είναι  το αποτζλεςμα αλλά θ διαδικαςία 

μζςα από τθν οποία φτάνουν ςε αυτό.  

Ζτςι θ επιτυχία του μακιματοσ φαίνεται και από τθν πρόοδο των πιο αδφνατων 

μακθτϊν και από το  αν ο κάκε μακθτισ- μζλοσ τθσ ομάδασ - είναι ςε κζςθ να 

εκπροςωπιςει τθν ομάδα του. Επίςθσ, θ επιτυχία του μακιματοσ κρίνεται από τθν 

ικανότθτα του κάκε μακθτι να αςκιςει τισ δεξιότθτεσ εκείνεσ που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν οικοδόμθςθ τθσ καινοφργιασ γνϊςθσ (π.χ. κριτικι ςκζψθ, 

ταξινόμθςθ κτλ).  

Σζλοσ, βαςικό δείκτθ για τθν επιτυχία του μακιματοσ αποτελεί το κλίμα και ο 

βακμόσ ςυνεργαςίασ των παιδιϊν ςτισ ομάδεσ. 

ΡΑΑΛΛΑΓΕΣ 

Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο με όλεσ τισ δραςτηριότητεσ μπορεί να γίνει με τη 

μορφή Webquest. 

ΕΡΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 

Μποροφν τα παιδιά αν κζλουν να παρουςιάςουν τθν εργαςία τουσ ςε όλο το 
ςχολείο για να γνωρίςουν και οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τουσ τθν αξία τθσ 
πολιτιςτικισ και ιςτορικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Αν κζλουν επίςθσ μποροφν με τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου να δθμιουργιςουν 
ζνα ιςτολόγιο (blog) ϊςτε να δθμοςιεφςουν τθ δουλειά τουσ ςτο διαδίκτυο! 

3. ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ακολουθοφν τα φφλλα εργαςίασ που θα δϊςουμε ςτουσ μαθητζσ. 
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Δραςτθριότθτα 1θ
 

Φφλλο Εργαςίασ 1 (Κοινό για όλεσ τισ ομάδεσ) 

Μάκθμα: “Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ” 

(Από τθν Ενότθτα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελλθνικι δφναμθ» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μακθτι Ιςτορία Δϋ Δθμοτικοφ) 

Λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί: Google Earth 

τθ δραςτθριότθτα αυτι κα εντοπίςουμε τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ Βεργίνασ ςτο 

χάρτθ τθσ Ελλάδασ, κα προςδιορίςουμε τθ χιλιομετρικι απόςταςθ από τθν περιοχι 

που ηοφμε, κα περιγράψουμε τθν οδικι διαδρομι που κα ακολουκιςουμε για να 

φτάςουμε μζχρι εκεί με τθ βοικεια του λογιςμικοφ Google Earth. 

Οδθγίεσ: 

Από τθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ κάνε 
διπλό κλικ ςτο εικονίδιο του Google Earth: 

 
 

Εντοπίςτε ςτο παράκυρο του 

προγράμματοσ, πάνω δεξιά, τθν 

επιλογι «Αναηιτθςθ». Κάτω από τθ 

φράςθ «Ρτιςθ προσ» πλθκτρολογιςτε 

ςτα ελλθνικά τθ λζξθ «Βεργίνα». Θα 

μεταφερκείτε ςτθν περιοχι τθσ 

Βεργίνασ. 

 

 

Με το ροδάκι του ποντικιοφ ι με το 

εργαλείο «zoom in/out» πλθςιάςτε, 

απομακρυνκείτε και οφτω κακεξισ 

ϊςτε να  ζχετε αντίλθψθ του χϊρου τθσ 

Βεργίνασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 
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Στθν αριςτερι ςτιλθ «Επίπεδα» και 

ςτο επιλογι Ζκκεςθ προςζχουμε να 

είναι επιλεγμζνο το «360Cities» κακϊσ 

και το «Δρόμοι». 

 

Ράνω ςτο χάρτθ εμφανίηεται μια 

κόκκινθ ςφαίρα με τθν ζνδειξθ «360». 

Κάντε κλικ πάνω ςτθ ςφαίρα. Στα 

παράκυρο που κα αναδυκεί κάντε κλικ 

πάνω ςτθν εικόνα. Θα δείτε ότι θ 

εικόνα κα μεγαλϊςει. Κρατϊντασ 

πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του 

ποντικιοφ, ςφρετε το ποντίκι δεξιά – 

αριςτερά. Θα δείτε τθν τοφμπα των 

Βαςιλικϊν Τάφων τθσ Βεργίνασ και όλο 

το γφρω χϊρο ςε γωνία 360 μοιρϊν. 

 

Στθ ςυνζχεια κάντε κλικ κάτω από τθν 

«Αναηιτθςθ» ςτθν επιλογι «Οδθγίεσ». 

Κάτω από τθ φράςθ «Από» 

πλθκτρολογιςτε ςτα Ελλθνικά τθ 

φράςθ «Ελευκζριο – Κορδελιό» και 

κάτω από τθ λζξθ «Ρροσ» τθ λζξθ 

«Βεργίνα». Ρατιςτε ςτθ ςυνζχεια το 

μεγεκυντικό φακό. 
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Ακριβϊσ από κάτω το Google Earth μασ δείχνει τθ χιλιομετρικι απόςταςθ, το 

χρόνο που κα χρειαςτοφμε για να μεταβοφμε εκεί με αυτοκίνθτο και τθν ακριβι 

περιγραφι τθσ διαδρομισ. Ταυτόχρονα, πάνω ςτο χάρτθ κα δείτε με τονιςμζνθ 

ζντονθ γραμμι το ακριβζσ δρομολόγιο που κα ακολουκιςουμε. 

Κάνοντασ διπλό κλικ πάνω ςτισ επιμζρουσ διαδρομζσ ξεκινϊντασ από Ελευκζριο – 

Κορδελιό, παρακολουκιςτε πάνω ςτο χάρτθ το εικονικό ταξίδι προσ τθ Βεργίνα. 

Ακολουκιςτε ακριβϊσ τα ίδια βιματα και βρείτε τισ διαδρομζσ «Ελευκερίου – 

Κορδελιοφ – Ρζλλασ» και «Βεργίνασ – Ρζλλασ». 

 

Με βάςθ τισ παραπάνω οδθγίεσ και με το χάρτθ που κα δείτε παρακάτω 

απαντιςτε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

1. Ρεριγράψτε τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ Βεργίνασ και προςδιορίςτε τθ κζςθ 

τθσ με βάςθ τα ςθμεία του ορίηοντα που βλζπετε ςτθν εφαρμογι Google 

Earth. Καταγράψτε τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ και τον απαιτοφμενο 

χρόνο ταξιδιοφ «Ελευκερίου – Κορδελιοφ – Βεργίνασ», «Ελευκερίου – 

Κορδελιοφ – Ρζλλασ» και «Βεργίνασ – Ρζλλασ». 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Καταγράψτε το ακριβζσ δρομολόγιο από το Ελευκζριο – Κορδελιό μζχρι τθ 

Βεργίνα. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ραρατθριςτε το χάρτθ που ακολουκεί. Είναι ο χάρτθσ τθσ αρχαίασ 

Μακεδονίασ. Εντοπίςτε τισ Αιγζσ (ςθμερινι Βεργίνα) και τθν Ρζλλα. 

 

Ρθγαίνετε ςτον παρακάτω δικτυακό τόπο (με πατθμζνο το πλικτρο Ctrl 

του πλθκτρολογίου και κάνοντασ αριςτερό κλικ με το ποντίκι): 

http://www.dimos-

verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=48 

Με βάςθ το χάρτθ και τισ πλθροφορίεσ που κα βρείτε ςτο δικτυακό τόπο, 

γράψτε γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ ζγινε θ μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ τθσ 

Μακεδονίασ από τισ Αιγζσ ςτθν Ρζλλα. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=48
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=48
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Δραςτθριότθτα 2θ 

Φφλλο Εργαςίασ 2 (1θ Ομάδα) 

Μάκθμα: “Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ” 

(Από τθν Ενότθτα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελλθνικι δφναμθ» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μακθτι Ιςτορία Δϋ Δθμοτικοφ) 

Διάβαςε προςεκτικά τθν αφιγθςθ του αρχαιολόγου Μανόλθ Ανδρόνικου. 

Περιγράφει τθ ςτιγμι τθσ μεγάλθσ ανακάλυψθσ του τάφου του Φιλίππου Βϋ. 

«Και τότε είδαμε κάτι που ιταν αδφνατο να 

φανταςτϊ, γιατί ποτζ ωσ τότε δεν είχε βρεκεί τζτοιο 

οςτεοδόχο ςκεφοσ: μια ολόχρυςθ λάρνακα  με ζνα 

επιβλθτικό ανάγλυφο αςτζρι ςτο κάλυμμά τθσ. Τθ 

βγάλαμε από τθ ςαρκοφάγο, τθν αποκζςαμε ςτο 

δάπεδο και τθν ανοίξαμε. 

Τα μάτια όλων άνοιξαν διάπλατα και θ αναπνοι μασ 

είχε κοπεί: ολοκάκαρα τα καμζνα οςτά, τοποκετθμζνα ςϋ ζνα προςεχτικά 

ςχθματιςμζνο ςωρό, κρατϊντασ ακόμα το χρϊμα από τθν πορφφρα που κάποτε 

τα τφλιξε και ςτθ μια γωνία ζνα βαρφτιμο χρυςό ςτεφάνι πιεςμζνο τα κάλυπτε. 

Κλείςαμε τθν πολφτιμθ λάρνακα, τθν καλφψαμε προςεχτικά και τθν αποκζςαμε 

ςτθν εςωτερικι γωνιά του καλάμου. 

Νοιϊκαμε τθν ανάγκθ να βγοφμε ςτο φωσ να αναπνεφςουμε κακαρό αγζρα. Πταν 

βρζκθκα ζξω, απομακρφνκθκα κάπωσ από τουσ εργάτεσ τθσ αναςκαφισ, τουσ 

επιςκζπτεσ, τουσ αςτυνομικοφσ και ςτάκθκα μονάχοσ για μια ςτιγμι, να ςυνζλκω 

από το απίςτευτο κζαμα. 

Πλα ζδειχναν πωσ είχαμε βρει ζναν βαςιλικό τάφο κι αν θ χρονολόγθςθ που 

δίναμε ςτα ευριματα ιταν ςωςτι, όπωσ φαινόταν, τότε… Δεν τολμοφςα να το 

ςυλλογιςτϊ. 

Για πρϊτθ φορά ζνοιωςα μια δυνατι ανατριχίλα, κάτι ςαν θλεκτρικό ρεφμα να 

διαπερνά τθ ραχοκοκαλιά μου. Αν λοιπόν θ χρονολογία… και αν αυτά ιταν 

βαςιλικά λείψανα… τότε… είχα κρατιςει ςτα χζρια μου τα οςτά του Φιλίππου; 

Ήταν τρομαχτικό, αδφνατο να το αντζξει ο νουσ μου. 

Εκείνο το βράδυ ςτάκθκε αδφνατο να κοιμθκϊ. Ήταν θ πιο απίςτευτθ ϊρα τθσ 

ηωισ μου. Ωσ τότε βζβαια… Γιατί ςε λίγεσ μζρεσ άλλα μου και μασ ζμελλαν. 

Τθν άλλθ μζρα ςυνεχίςαμε τθν εργαςία. Και είδαμε, όχι χωρίσ ζκπλθξθ, μια 

δεφτερθ χρυςι λάρνακα, λίγο μικρότερθ από τθν πρϊτθ και πιο λιτι ςτθ 

διακόςμθςθ. Τθ βγάλαμε από τθ ςαρκοφάγο και τθν αποκζςαμε ςτο ςανίδι όπου 

πατοφςαμε. Με προςοχι και ψυχραιμία τθν ανοίξαμε. 
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Και τότε δοκιμάςαμε τθν τελευταία ζκπλθξθ μια ζκπλθξθ που ξεπερνοφςε όλεσ τισ 

άλλεσ, καρρείσ και ο τάφοσ αυτόσ κλιμάκωνε τα μυςτικά του αξιολογικά. 

Αυτό που είδαμε δεν ιταν τα οςτά κάποιου νεκροφ ιταν ζνα καυμαςτά 

κοςμθμζνο χρυςοπόρφυρο φφαςμα που τα κάλυπτε και δίπλα ςϋ αυτό, πιεςμζνο 

ςτθν πλευρά τθσ λάρνακασ, ζνα κομψό γυναικείο διάδθμα (ιταν αδφνατο να 

διακρίνουμε ι να φανταςκοφμε με τθν πρϊτθ εκείνθ ματιά πωσ βρίςκαμε το 

ωραιότερο κόςμθμα του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου). 

Φςτερα από 25 ολόκλθρα χρόνια δουλειάσ ςτθ Βεργίνα, ζνοιωκα πωσ αξιϊκθκα 

να χαρϊ ό,τι ποτζ μου δεν κα μποροφςα να ονειρευτϊ ωσ αρχαιολόγοσ.» 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΟΝΙΚΟΣ (1919-1992) 

ΒΕΓΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

Στθ ςυνζχεια πθγαίνετε ςτουσ παρακάτω δικτυακοφσ  τόπουσ (με πατθμζνο το 

πλικτρο Ctrl του πλθκτρολογίου και κάνοντασ αριςτερό κλικ με το ποντίκι): 

Βίντεο Youtube: 

Βεργίνα, από τθν εκπομπι του Μαμαλάκθ ςτο Mega 

http://www.youtube.com/watch?v=1kQWpdLNL5U&feature=related  

Ψθφιακό Αρχείο τθσ ΕΤ: 

ΜΟΝΟΓΑΜΜΑ, Μανόλθσ Ανδρόνικοσ 

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

view.aspx?tid=4923&tsz=0&act=mMainView 

Ψθφιακό Αρχείο τθσ ΕΤ: 

ΒΕΓΙΝΑ, οι Βαςιλικοί Τάφοι 

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

view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView 

Δικτυακοί τόποι: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βεργίνα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μανόλθσ_Ανδρόνικοσ 

 

Διμοσ Βεργίνασ: 

http://www.dimos-

verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47 

 

http://www.travelstories.gr/ταξιδιωτικζσ-ιςτορίεσ-ελλάδα/11925-βεργίνα-

ςυγκλονιςτικι-υποκλίνομαι.html 

Blog Ινφογνϊμων (αναδθμοςίευςθ από άρκρο τθσ εφθμερίδασ Μακεδονία και 

άρκρο του Ζκνουσ) 

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/11/blog-post_8794.html 

http://www.youtube.com/watch?v=1kQWpdLNL5U&feature=related
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=4923&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=4923&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView
http://el.wikipedia.org/wiki/Βεργίνα
http://el.wikipedia.org/wiki/Μανόλης_Ανδρόνικος
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
http://www.travelstories.gr/ταξιδιωτικές-ιστορίες-ελλάδα/11925-βεργίνα-συγκλονιστική-υποκλίνομαι.html
http://www.travelstories.gr/ταξιδιωτικές-ιστορίες-ελλάδα/11925-βεργίνα-συγκλονιστική-υποκλίνομαι.html
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/11/blog-post_8794.html
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Αφοφ επιςκεφκείτε όςουσ δικτυακοφσ τόπουσ από τουσ παραπάνω επικυμείτε, 

φανταςτείτε ότι είςτε δθμοςιογράφοι και ςυνκζςτε ζνα κείμενο – ρεπορτάη από 

τθν θμζρα ανακάλυψθσ των βαςιλικϊν τάφων από τον Μανόλθ Ανδρόνικο. 

(Το κείμενο πρζπει  να είναι περιεκτικό, με βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

ποιοσ είναι ο Μανόλθσ Ανδρόνικοσ και το πϊσ, ποφ και τι ανακάλυψε.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Δραςτθριότθτα 3θ 

Φφλλο Εργαςίασ 2 (2θ Ομάδα) 

Μάκθμα: “Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ” 

(Από τθν Ενότθτα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελλθνικι δφναμθ» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μακθτι Ιςτορία Δϋ Δθμοτικοφ) 

Διάβαςε προςεκτικά τθν αφιγθςθ του αρχαιολόγου Μανόλθ Ανδρόνικου. 

Περιγράφει τθ ςτιγμι τθσ μεγάλθσ ανακάλυψθσ του τάφου του Φιλίππου Βϋ. 

«Και τότε είδαμε κάτι που ιταν αδφνατο να 

φανταςτϊ, γιατί ποτζ ωσ τότε δεν είχε βρεκεί τζτοιο 

οςτεοδόχο ςκεφοσ: μια ολόχρυςθ λάρνακα  με ζνα 

επιβλθτικό ανάγλυφο αςτζρι ςτο κάλυμμά τθσ. Τθ 

βγάλαμε από τθ ςαρκοφάγο, τθν αποκζςαμε ςτο 

δάπεδο και τθν ανοίξαμε. 

Τα μάτια όλων άνοιξαν διάπλατα και θ αναπνοι μασ 

είχε κοπεί: ολοκάκαρα τα καμζνα οςτά, τοποκετθμζνα ςϋ ζνα προςεχτικά 

ςχθματιςμζνο ςωρό, κρατϊντασ ακόμα το χρϊμα από τθν πορφφρα που κάποτε 

τα τφλιξε και ςτθ μια γωνία ζνα βαρφτιμο χρυςό ςτεφάνι πιεςμζνο τα κάλυπτε. 

Κλείςαμε τθν πολφτιμθ λάρνακα, τθν καλφψαμε προςεχτικά και τθν αποκζςαμε 

ςτθν εςωτερικι γωνιά του καλάμου. 

Νοιϊκαμε τθν ανάγκθ να βγοφμε ςτο φωσ να αναπνεφςουμε κακαρό αγζρα. Πταν 

βρζκθκα ζξω, απομακρφνκθκα κάπωσ από τουσ εργάτεσ τθσ αναςκαφισ, τουσ 

επιςκζπτεσ, τουσ αςτυνομικοφσ και ςτάκθκα μονάχοσ για μια ςτιγμι, να ςυνζλκω 

από το απίςτευτο κζαμα. 

Πλα ζδειχναν πωσ είχαμε βρει ζναν βαςιλικό τάφο κι αν θ χρονολόγθςθ που 

δίναμε ςτα ευριματα ιταν ςωςτι, όπωσ φαινόταν, τότε… Δεν τολμοφςα να το 

ςυλλογιςτϊ. 

Για πρϊτθ φορά ζνοιωςα μια δυνατι ανατριχίλα, κάτι ςαν θλεκτρικό ρεφμα να 

διαπερνά τθ ραχοκοκαλιά μου. Αν λοιπόν θ χρονολογία… και αν αυτά ιταν 

βαςιλικά λείψανα… τότε… είχα κρατιςει ςτα χζρια μου τα οςτά του Φιλίππου; 

Ήταν τρομαχτικό, αδφνατο να το αντζξει ο νουσ μου. 

Εκείνο το βράδυ ςτάκθκε αδφνατο να κοιμθκϊ. Ήταν θ πιο απίςτευτθ ϊρα τθσ 

ηωισ μου. Ωσ τότε βζβαια… Γιατί ςε λίγεσ μζρεσ άλλα μου και μασ ζμελλαν. 

Τθν άλλθ μζρα ςυνεχίςαμε τθν εργαςία. Και είδαμε, όχι χωρίσ ζκπλθξθ, μια 

δεφτερθ χρυςι λάρνακα, λίγο μικρότερθ από τθν πρϊτθ και πιο λιτι ςτθ 

διακόςμθςθ. Τθ βγάλαμε από τθ ςαρκοφάγο και τθν αποκζςαμε ςτο ςανίδι όπου 

πατοφςαμε. Με προςοχι και ψυχραιμία τθν ανοίξαμε. 
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Και τότε δοκιμάςαμε τθν τελευταία ζκπλθξθ μια ζκπλθξθ που ξεπερνοφςε όλεσ τισ 

άλλεσ, καρρείσ και ο τάφοσ αυτόσ κλιμάκωνε τα μυςτικά του αξιολογικά. 

Αυτό που είδαμε δεν ιταν τα οςτά κάποιου νεκροφ ιταν ζνα καυμαςτά 

κοςμθμζνο χρυςοπόρφυρο φφαςμα που τα κάλυπτε και δίπλα ςϋ αυτό, πιεςμζνο 

ςτθν πλευρά τθσ λάρνακασ, ζνα κομψό γυναικείο διάδθμα (ιταν αδφνατο να 

διακρίνουμε ι να φανταςκοφμε με τθν πρϊτθ εκείνθ ματιά πωσ βρίςκαμε το 

ωραιότερο κόςμθμα του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου). 

Φςτερα από 25 ολόκλθρα χρόνια δουλειάσ ςτθ Βεργίνα, ζνοιωκα πωσ αξιϊκθκα 

να χαρϊ ό,τι ποτζ μου δεν κα μποροφςα να ονειρευτϊ ωσ αρχαιολόγοσ.» 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΟΝΙΚΟΣ (1919-1992) 

ΒΕΓΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

Στθ ςυνζχεια πθγαίνετε ςτουσ παρακάτω δικτυακοφσ  τόπουσ (με πατθμζνο το 

πλικτρο Ctrl του πλθκτρολογίου και κάνοντασ αριςτερό κλικ με το ποντίκι): 

Βίντεο Youtube: 

Βεργίνα, από τθν εκπομπι του Μαμαλάκθ ςτο Mega 

http://www.youtube.com/watch?v=1kQWpdLNL5U&feature=related  

Ψθφιακό Αρχείο τθσ ΕΤ: 

ΜΟΝΟΓΑΜΜΑ, Μανόλθσ Ανδρόνικοσ 

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

view.aspx?tid=4923&tsz=0&act=mMainView 

Ψθφιακό Αρχείο τθσ ΕΤ: 

ΒΕΓΙΝΑ, οι Βαςιλικοί Τάφοι 

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

view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView 

Δικτυακοί τόποι: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βεργίνα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μανόλθσ_Ανδρόνικοσ 

 

Διμοσ Βεργίνασ: 

http://www.dimos-

verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47 

 

http://www.travelstories.gr/ταξιδιωτικζσ-ιςτορίεσ-ελλάδα/11925-βεργίνα-

ςυγκλονιςτικι-υποκλίνομαι.html 

Blog Ινφογνϊμων (αναδθμοςίευςθ από άρκρο τθσ εφθμερίδασ Μακεδονία και 

άρκρο του Ζκνουσ) 

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/11/blog-post_8794.html 

http://www.youtube.com/watch?v=1kQWpdLNL5U&feature=related
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=4923&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=4923&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView
http://el.wikipedia.org/wiki/Βεργίνα
http://el.wikipedia.org/wiki/Μανόλης_Ανδρόνικος
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
http://www.travelstories.gr/ταξιδιωτικές-ιστορίες-ελλάδα/11925-βεργίνα-συγκλονιστική-υποκλίνομαι.html
http://www.travelstories.gr/ταξιδιωτικές-ιστορίες-ελλάδα/11925-βεργίνα-συγκλονιστική-υποκλίνομαι.html
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/11/blog-post_8794.html
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Αφοφ επιςκεφκείτε όςουσ δικτυακοφσ τόπουσ από τουσ παραπάνω επικυμείτε, 

φανταςτείτε ότι είςτε δθμοςιογράφοι και παίρνετε ςυνζντευξθ από τον Μανόλθ 

Ανδρόνικο. 

Ρροςπακιςτε να ςυνκζςετε τισ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν αφιγθςθ του Μανόλθ Ανδρόνικου και το υπόλοιπο δικτυακό υλικό. 

Ερϊτθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Απάντθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Απάντθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Απάντθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Απάντθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Απάντθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Απάντθςθ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Δραςτθριότθτα 4θ 

Φφλλο Εργαςίασ 2 (3θ Ομάδα) 

Μάκθμα: “Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ” 

(Από τθν Ενότθτα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελλθνικι δφναμθ» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μακθτι Ιςτορία Δϋ Δθμοτικοφ) 

Διάβαςε προςεκτικά τθν αφιγθςθ του αρχαιολόγου Μανόλθ Ανδρόνικου. 

Περιγράφει τθ ςτιγμι τθσ μεγάλθσ ανακάλυψθσ του τάφου του Φιλίππου Βϋ. 

«Και τότε είδαμε κάτι που ιταν αδφνατο να 

φανταςτϊ, γιατί ποτζ ωσ τότε δεν είχε βρεκεί τζτοιο 

οςτεοδόχο ςκεφοσ: μια ολόχρυςθ λάρνακα  με ζνα 

επιβλθτικό ανάγλυφο αςτζρι ςτο κάλυμμά τθσ. Τθ 

βγάλαμε από τθ ςαρκοφάγο, τθν αποκζςαμε ςτο 

δάπεδο και τθν ανοίξαμε. 

Τα μάτια όλων άνοιξαν διάπλατα και θ αναπνοι μασ 

είχε κοπεί: ολοκάκαρα τα καμζνα οςτά, τοποκετθμζνα ςϋ ζνα προςεχτικά 

ςχθματιςμζνο ςωρό, κρατϊντασ ακόμα το χρϊμα από τθν πορφφρα που κάποτε 

τα τφλιξε και ςτθ μια γωνία ζνα βαρφτιμο χρυςό ςτεφάνι πιεςμζνο τα κάλυπτε. 

Κλείςαμε τθν πολφτιμθ λάρνακα, τθν καλφψαμε προςεχτικά και τθν αποκζςαμε 

ςτθν εςωτερικι γωνιά του καλάμου. 

Νοιϊκαμε τθν ανάγκθ να βγοφμε ςτο φωσ να αναπνεφςουμε κακαρό αγζρα. Πταν 

βρζκθκα ζξω, απομακρφνκθκα κάπωσ από τουσ εργάτεσ τθσ αναςκαφισ, τουσ 

επιςκζπτεσ, τουσ αςτυνομικοφσ και ςτάκθκα μονάχοσ για μια ςτιγμι, να ςυνζλκω 

από το απίςτευτο κζαμα. 

Πλα ζδειχναν πωσ είχαμε βρει ζναν βαςιλικό τάφο κι αν θ χρονολόγθςθ που 

δίναμε ςτα ευριματα ιταν ςωςτι, όπωσ φαινόταν, τότε… Δεν τολμοφςα να το 

ςυλλογιςτϊ. 

Για πρϊτθ φορά ζνοιωςα μια δυνατι ανατριχίλα, κάτι ςαν θλεκτρικό ρεφμα να 

διαπερνά τθ ραχοκοκαλιά μου. Αν λοιπόν θ χρονολογία… και αν αυτά ιταν 

βαςιλικά λείψανα… τότε… είχα κρατιςει ςτα χζρια μου τα οςτά του Φιλίππου; 

Ήταν τρομαχτικό, αδφνατο να το αντζξει ο νουσ μου. 

Εκείνο το βράδυ ςτάκθκε αδφνατο να κοιμθκϊ. Ήταν θ πιο απίςτευτθ ϊρα τθσ 

ηωισ μου. Ωσ τότε βζβαια… Γιατί ςε λίγεσ μζρεσ άλλα μου και μασ ζμελλαν. 

Τθν άλλθ μζρα ςυνεχίςαμε τθν εργαςία. Και είδαμε, όχι χωρίσ ζκπλθξθ, μια 

δεφτερθ χρυςι λάρνακα, λίγο μικρότερθ από τθν πρϊτθ και πιο λιτι ςτθ 

διακόςμθςθ. Τθ βγάλαμε από τθ ςαρκοφάγο και τθν αποκζςαμε ςτο ςανίδι όπου 

πατοφςαμε. Με προςοχι και ψυχραιμία τθν ανοίξαμε. 
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Και τότε δοκιμάςαμε τθν τελευταία ζκπλθξθ μια ζκπλθξθ που ξεπερνοφςε όλεσ τισ 

άλλεσ, καρρείσ και ο τάφοσ αυτόσ κλιμάκωνε τα μυςτικά του αξιολογικά. 

Αυτό που είδαμε δεν ιταν τα οςτά κάποιου νεκροφ ιταν ζνα καυμαςτά 

κοςμθμζνο χρυςοπόρφυρο φφαςμα που τα κάλυπτε και δίπλα ςϋ αυτό, πιεςμζνο 

ςτθν πλευρά τθσ λάρνακασ, ζνα κομψό γυναικείο διάδθμα (ιταν αδφνατο να 

διακρίνουμε ι να φανταςκοφμε με τθν πρϊτθ εκείνθ ματιά πωσ βρίςκαμε το 

ωραιότερο κόςμθμα του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου). 

Φςτερα από 25 ολόκλθρα χρόνια δουλειάσ ςτθ Βεργίνα, ζνοιωκα πωσ αξιϊκθκα 

να χαρϊ ό,τι ποτζ μου δεν κα μποροφςα να ονειρευτϊ ωσ αρχαιολόγοσ.» 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΟΝΙΚΟΣ (1919-1992) 

ΒΕΓΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

Διάβαςε επίςθσ το παρακάτω άρκρο εφθμερίδασ ςχετικά με το ανάκτορο των 

Αιγϊν: 
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Στθ ςυνζχεια πθγαίνετε ςτουσ παρακάτω δικτυακοφσ  τόπουσ (με πατθμζνο το 

πλικτρο Ctrl του πλθκτρολογίου και κάνοντασ αριςτερό κλικ με το ποντίκι): 

Βίντεο Youtube: 

Το ανάκτορο του Φιλίππου, Ειδιςεισ των 21:00 του ΣΚΑΪ 

http://www.youtube.com/watch?v=7a3mRoMYf2I&feature=related 

 

Ψθφιακό Αρχείο τθσ ΕΤ: 

ΒΕΓΙΝΑ, οι Βαςιλικοί Τάφοι 

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

view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView 

 

Δικτυακοί τόποι: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βεργίνα 

 

Διμοσ Βεργίνασ: 

http://www.dimos-

verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47 

 

http://www.safem.gr/ΟΡΤΙΚΟΥΛΙΚΟ/ΦΩΤΟΓΑΦΙΕΣΒΕΓΙΝΑΣ/tabid/76/Default.aspx 

Αφοφ επιςκεφκείτε όςουσ δικτυακοφσ τόπουσ από τουσ παραπάνω επικυμείτε, 

απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Ροια είναι τα ςθμαντικότερα μνθμεία που βρζκθκαν ςτθ Βεργίνα; 

..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.youtube.com/watch?v=7a3mRoMYf2I&feature=related
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7357&tsz=0&act=mMainView
http://el.wikipedia.org/wiki/Βεργίνα
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
http://www.dimos-verginas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
http://www.safem.gr/ΟΠΤΙΚΟΥΛΙΚΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΒΕΡΓΙΝΑΣ/tabid/76/Default.aspx
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2. Ροιο ι ποια ςασ ζκαναν μεγαλφτερθ εντφπωςθ και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δραςτθριότθτα 5θ 

Φφλλο Εργαςίασ 2 (1θ υποομάδα τθσ 4θσ Ομάδασ) 

Μάκθμα: “Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ” 

(Από τθν Ενότθτα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελλθνικι δφναμθ» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μακθτι Ιςτορία Δϋ Δθμοτικοφ) 

 

 

Στθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ κάντε δεξί κλικ και ςτο μενοφ που 

κα δείτε επιλζξτε «Δθμιουργία» και ςτθ ςυνζχεια «Νζοσ Φάκελοσ». 

 

Δϊςτε ςτο Νζο φάκελο το όνομα που κζλετε. 
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Στθ ςυνζχεια ανοίξτε το φυλλομετρθτι και πλθκτρολογιςτε ςτθ μθχανι 

διευκφνςεων http://www.google.gr και πατιςτε “enter”.  

 

Από το μενοφ τθσ ςελίδασ επιλζξτε «Εικόνεσ». 

 

 

Ρλθκτρολογιςτε ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ τθ φράςθ «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» 

και πατιςτε το κουμπί «Αναηιτθςθ εικόνων». 

Θα δείτε ςτα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςισ ςασ πολλζσ μικρζσ εικόνεσ.  

http://www.google.gr/


Κωνςταντίνοσ Παπαλεξίου ΠΕ70, «Θ Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ» 

 

 

Κάνοντασ κλικ ςε κάποια που ςασ ενδιαφζρει και ςτο νζο παράκυρο που κα 

αναδυκεί , κάντε κλικ ςτθν επιλογι «Ρροβολι εικόνασ πλιρουσ μεγζκουσ». 

 

Στο νζο παράκυρο κάντε δεξί κλικ πάνω ςτθν εικόνα και επιλζξτε από το μενοφ 

επιλογϊν που κα δείτε «Αποκικευςθ εικόνασ ωσ…» 



Κωνςταντίνοσ Παπαλεξίου ΠΕ70, «Θ Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ» 

 

Αποκθκεφςτε τθν εικόνα ςτο φάκελο που δθμιουργιςατε ςτθν επιφάνεια 

εργαςίασ. 

Με βάςθ τισ παραπάνω οδθγίεσ αποκθκεφςτε όςεσ από τισ εικόνεσ που ζχουν 

ςχζςθ με τουσ Βαςιλικοφσ τάφουσ τθσ Βεργίνασ ςασ αρζςουν ςτο φάκελο που 

δθμιουργιςατε. 

Στθ ςυνζχεια ςυνεργαςτείτε με τθν 2θ υποομάδα τθσ ομάδασ ςασ. 

Ανοίξτε το αρχείο προβολισ παρουςίαςθσ που κατζβαςε θ 2θ υποομάδα και 

πατϊντασ ςτο πλθκτρολόγιο το πλικτρο «F5»  «Ρροβολι παρουςίαςθσ» 

παρακολουκιςτε τθν παρουςίαςθ με τίτλο «Οι Βαςιλικοί τάφοι τθσ Βεργίνασ». 

 

Στθ ςυνζχεια με τισ εικόνεσ που αποκθκεφςατε και οι δφο υποομάδεσ 

δθμιουργιςτε ζνα δικό ςασ νζο αρχείο παρουςίαςθσ πατϊντασ ςτο νζο αρχείο 

ςτθν επιλογι «Δθμιουργία διαφάνειασ»  και μετά ςτθν επιλογι «Εικόνα με 

λεηάντα». Ειςάγετε τισ εικόνεσ που κα επιλζξετε και βάλετε τίτλο κάτω από κάκε 

εικόνα. Αποκθκεφςτε το αρχείο παρουςίαςθσ ςτο φάκελό ςασ δίνοντασ το όνομα 

που κζλετε. Τθν παρουςίαςθ που κα δθμιουργιςετε κα τθν παρουςιάςετε ςτισ 

υπόλοιπεσ ομάδεσ. 

 



Κωνςταντίνοσ Παπαλεξίου ΠΕ70, «Θ Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ» 

 

Δραςτθριότθτα 6θ 

Φφλλο Εργαςίασ 2 (2θ υποομάδα τθσ 4θσ Ομάδασ) 

Μάκθμα: “Η Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ” 

(Από τθν Ενότθτα «Η Μακεδονία» και το κεφάλαιο «Η Μακεδονία, μια νζα 

ελλθνικι δφναμθ» ςελ. 95 ωσ 97 του βιβλίου μακθτι Ιςτορία Δϋ Δθμοτικοφ) 

 

 

Στθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ κάντε δεξί κλικ και ςτο μενοφ που 

κα δείτε επιλζξτε «Δθμιουργία» και ςτθ ςυνζχεια «Νζοσ Φάκελοσ». 

 

Δϊςτε ςτο Νζο φάκελο το όνομα που κζλετε. 

 

 

 



Κωνςταντίνοσ Παπαλεξίου ΠΕ70, «Θ Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ» 

 

Στθ ςυνζχεια ανοίξτε το φυλλομετρθτι και πλθκτρολογιςτε ςτθ μθχανι 

διευκφνςεων http://www.google.gr και πατιςτε “enter”.  

 

Επιλζξτε «Σφνκετθ Αναηιτθςθ» δίπλα από το πλαίςιο αναηιτθςθσ. 

 

Ρλθκτρολογιςτε ςτο πλαίςιο «με τθν ακριβι φράςθ» τθ φράςθ «Βαςιλικοί τάφοι 

τθσ Βεργίνασ». 

Στθν επιλογι «Γλϊςςα»  «Εφρεςθ ςελίδων ςε» επιλζξτε από το μενοφ 

«Ελλθνικά». 

Στθν επιλογι «Μορφι αρχείου» «εφρεςθ αποτελεςμάτων ςε αρχείο» επιλζξτε 

από το μενοφ «Microsoft Powerpoint (.ppt)». 

http://www.google.gr/


Κωνςταντίνοσ Παπαλεξίου ΠΕ70, «Θ Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ» 

 

Στθ ςυνζχεια πατιςτε το κουμπί «Αναηιτθςθ Google». 

 

Στο αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςισ ςασ που είναι αρχείο (PPT) κάντε κλικ πάνω ςτο 

δεςμό και ςτο μενοφ που κα αναδυκεί επιλζξτε «Αποκικευςθ δεςμοφ ωσ…». 

Αποκθκεφςτε το αρχείο ςτο φάκελο που δθμιουργιςατε. 

Σθ ςυνζχεια αναηθτιςτε ςτο Φάκελό ςασ το αρχείο που μόλισ αποκθκεφςατε με 

προζκταςθ .ppt και ανοίξτε το κάνοντασ διπλό κλικ πάνω ς’ αυτό. 

 



Κωνςταντίνοσ Παπαλεξίου ΠΕ70, «Θ Βεργίνα και τα μνθμεία τθσ» 

 

Μόλισ ανοίξει το αρχείο πατιςτε το πλικτρο «F12» του πλθκτρολογίου. Στο 

παράκυρο που κα αναδυκεί με τίτλο «Αποκικευςθ ωσ» και από αναδυόμενο 

μενοφ «Αποκικευςθ ωσ τφπου» επιλζξτε «Ιςτοςελίδα». 

Ρατιςτε αποκικευςθ ςτο φάκελό ςασ. Στο νζο φάκελο που κα δθμιουργθκεί με 

προζκταςθ «.files» και αφοφ τον ανοίξετε κα βρείτε όλεσ τισ εικόνεσ που 

υπάρχουν ςτο αρχείο προβολισ παρουςίαςθσ που κατεβάςατε. 

Στθ ςυνζχεια ςυνεργαςτείτε με τθν 1θ υποομάδα τθσ ομάδασ ςασ. 

Ανοίξτε το αρχείο προβολισ παρουςίαςθσ που κατεβάςατε και πατϊντασ ςτο 

πλθκτρολόγιο το πλικτρο «F5»  «Ρροβολι παρουςίαςθσ» παρακολουκιςτε τθν 

παρουςίαςθ με τίτλο «Οι Βαςιλικοί τάφοι τθσ Βεργίνασ». 

 

Στθ ςυνζχεια με τισ εικόνεσ που αποκθκεφςατε και οι δφο υποομάδεσ 

δθμιουργιςτε ζνα δικό ςασ νζο αρχείο παρουςίαςθσ πατϊντασ ςτο νζο αρχείο 

ςτθν επιλογι «Δθμιουργία διαφάνειασ»  και μετά ςτθν επιλογι «Εικόνα με 

λεηάντα». Ειςάγετε τισ εικόνεσ που κα επιλζξετε και βάλετε τίτλο κάτω από κάκε 

εικόνα. Αποκθκεφςτε το αρχείο παρουςίαςθσ ςτο φάκελό ςασ δίνοντασ το όνομα 

που κζλετε. Τθν παρουςίαςθ που κα δθμιουργιςετε κα τθν παρουςιάςετε ςτισ 

υπόλοιπεσ ομάδεσ. 


