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Πάµε βόλτα στα Χανιά στο χώρο και
στο χρόνο

Αντικείµενο: 
Τοπική ιστορία (τουρκοκρατία, Τουρκοκρητικοί) 

Τάξη: Στ ∆ηµοτικού

Σκοπός: [1.Βιωµατική προσέγγιση στην τοπική ιστορία, (Τουρκοκρατία
Τουρκοκρητικοί),γνωριµία µε τα µνηµεία του τόπου που συνδέονται µε
τη συγκεκριµένη περίοδο και επαφή µε τα σύγχρονα τεχνολογικά
εργαλεία
2.παρουσίαση της εργασίας στην σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου
3. ∆ηµιουργία DVD µε το υλικό της εργασίας]

Λογισµικό: [Ποιο λογισµικό χρησιµοποιήσατε; Word/PowerPoint/ Movie 
Maker/ Internet Explorer]



Περιγραφή δραστηριότητας
• Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα Τοπικής Ιστορίας είχε από την

αρχή στόχο να παρουσιαστεί στη σχολική γιορτή για την επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821, µια και η εκδήλωση αυτή ανατέθηκε στην τάξη
µας (Στ΄ τάξη 12ου ∆.Σ. Χανίων).

• Χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. 
Στην πρώτη φάση

• Τα παιδιά ήρθαν αντιµέτωπα στην τάξη µε γνωστικές συγκρούσεις
(π.χ. η εκκλησία του Αγ. Νικολάου έχει καµπαναριό αριστερά και
µιναρέ δεξιά, η λέξη «Τουρκοκρητικός», πώς µπορεί ένας Κρητικός
να είναι και «Τούρκος»; κ.α.) 
Αφού χωρίστηκαν σε οµάδες, έκαναν υποθέσεις για τις αιτίες. Στη
συνέχεια συγκέντρωσαν στοιχεία σχετικά µε την Τουρκοκρατία στα
Χανιά, µέσα από προεπιλεγµένα βιβλία, περιοδικά, ηµερολόγια, 
ιστοστελίδες.  
Στην κάθε οµάδα δόθηκε φυλλάδιο µε τα προς µελέτη θέµατα, 
ενδεικτική βιβλιογραφία (από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) 
καθώς και ο πολεοδοµικός χάρτης της πόλης, για να εντοπίσουν
ονόµατα οδών και πλατειών σχετικών µε την εποχή που µελετούσαν. 
Στο διαδίκτυο αναζήτησαν πληροφορίες µε δυο τρόπους: είτε
δίνοντας σε µηχανή αναζήτησης λέξεις-κλειδιά π.χ. Τουρκοκρητικοί,  
είτε από προεπιλεγµένες ιστοσελίδες π.χ. http://www.chania.gr



Στην δεύτερη φάση

• .

• Όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων, 
αποφασίστηκε ποιες πληροφορίες και µε ποιο τρόπο θα
παρουσιαστούν κατά την εκδήλωση. 

• Έτσι θεωρήθηκε σκόπιµο κάποια στοιχεία να παρουσιαστούν
µε αφήγηση επί σκηνής, ενώ κάποια άλλα να
βιντεοσκοπηθούν και να παρουσιαστούν µε τη βοήθεια του
βιντεοπροβολέα.

• Στη συνέχεια έγινε ο πρώτος ιστορικός περίπατος στην πόλη. 
Τα παιδιά, µε τη βοήθεια του πολεοδοµικού χάρτη, εντόπισαν
τις οδούς, πλατείες και τα µνηµεία της πόλης που είναι
συνδεδεµένα µε την Τουρκοκρατία και επέλεξαν τα σηµεία
όπου θα γίνονταν οι βιντεοσκοπήσεις.

• Στην τάξη, έγιναν πρόβες σχετικά µε το πώς θα στηθεί η κάθε
σκηνή, τα λόγια που θα ειπωθούν, τα ρούχα και τα υλικά που
θα χρειαστούν και ακολούθησε δεύτερη επίσκεψη στους
χώρους όπου και έγιναν οι βιντεοσκοπήσεις. 



• Βιντεοσκοπήσαµε, επίσης, ένα µικρό γκάλοπ, ανάµεσα
στους υπόλοιπους µαθητές αλλά και τους δασκάλους και
τους περίοικους, σχετικά µε το αν γνωρίζουν τι ήταν
παλαιότερα ο «Κουµπές» (ένα µουσουλµανικό
Μαυσωλείο της γειτονιάς του σχολείου µας, από το
οποίο πήρε και το όνοµά της η συνοικία αυτή, και το
οποίο στεγάζει σήµερα … µια ψησταριά και ένα κουρείο).

• Αφού συγκεντρώθηκε όλο το βιντεοσκοπηµένο υλικό, τα
παιδιά παρακολούθησαν αµοντάριστα τα πλάνα και
συµµετείχαν στο µοντάζ. Επέλεξαν τις σκηνές που θα
προβληθούν, τη µουσική επένδυση, έγραψαν σχόλια-
υπότιτλους. 

• ∆ηµιουργήθηκαν, έτσι, πέντε µικρά βίντεο, συνολικής
διάρκειας περίπου 70΄ καθώς και ένα βίντεο µε τα
παραλειπόµενα των γυρισµάτων. 

• Τα παιδιά συµµετείχαν, επίσης, στη δηµιουργία των
διαφανειών, συνολικά 47 διαφάνειες.  (σκανάρισµα
εικόνων, επιλογή µουσικής, φόντο διαφανειών, λεζάντες, 
τοποθέτηση υπερσυνδέσµων)  



Στην Τρίτη φάση

• Έγινε η παρουσίαση της εκδήλωσης στους
υπόλοιπους µαθητές του σχολείου. 

• Και επειδή ένα από τα ζητούµενα ήταν και η
ενεργός συµµετοχή των µαθητών-θεατών, 
ξεκινώντας, τους δόθηκε,  φωτοτυπία µε τον
πολεοδοµικό χάρτη Χανίων και τους εξηγήσαµε ότι
σε κάποια σηµεία θα ζητούσαµε και τη δική τους
συµµετοχή. Θα έπρεπε να έρθουν στο χάρτη του
υπολογιστή, να υποδείξουν την οδό ή την πλατεία
για το όνοµα της οποίας έγινε αναφορά και να
ενεργοποιήσουν το σχετικό υπερσύνδεσµο,  ώστε
να προβληθεί το ανάλογο βίντεο. 

• Επίσης, τους επισηµάναµε ότι, σε κάποιο σηµείο
ενός βίντεο, θα ειπωθεί µια ανακρίβεια την οποία
θα έπρεπε να εντοπίσουν. 



• Οι µαθητές-θεατές, ακόµη, συµµετείχαν
τραγουδώντας ένα τραγούδι, τα λόγια του
οποίου παρουσιάζονταν µέσα από τις
διαφάνειες. 

• Έτσι η εκδήλωση πλαισιώθηκε από
ζωντανή αφήγηση, τραγούδια και δρώµενα
επί σκηνής, παρουσίαση διαφανειών µε
εικόνες και µουσική µέσω βιντεοπροβολέα
και τα πέντε µικρά βίντεο που άνοιγαν
µέσω υπερσυνδέσµων πάνω στις
διαφάνειες.

• Στο τέλος, προβλήθηκε και το βίντεο µε τις
«άτυχες» στιγµές των γυρισµάτων (όταν
ξεχνούσαµε τα λόγια µας…).

• Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε: Word,  
Power Point,  Windows Movie Maker, Nero 
Vision, Fine Reader



• Χρειαστήκατε επιµόρφωση; Επειδή
έχουµε ξαναεργαστεί πάνω σε παρόµοιο
µοτίβο, οι δυσκολίες αυτή τη φορά ήταν
σχετικά λιγότερες. Ατέλειωτες ήταν βέβαια οι
προηγούµενες ώρες πειραµατισµού πάνω στο
πρόγραµµα Movie maker , µια και το
πρόγραµµα αυτό έπρεπε να το µάθουµε
ουσιαστικά µόνοι µας]



∆ιδασκαλία
Πώς οργανώσατε τα παιδιά;
Τα παιδιά οργανώθηκαν σε οµάδες( ∆ασκαλογιάννης

Κρητογενίτσαροι Τουρκοκρητικοί). Κάθε οµάδα ανέλαβε να
βρει στοιχεία για το συγκεκριµένο θέµα τοπικής ιστορίας από
τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε προεπιλεγµένες σελίδες
στο σχολείο αλλά και σε συνεργασία µε τους γονείς στο σπίτι. 
Στο σχολείο επεξεργαστήκαµε τα στοιχεία αυτά, τα
δραµατοποιήσαµε σε διαλόγους και κάναµε επίσκεψεις σε
µνηµεία ιστορικούς δρόµους και πλατείες της πόλης µας
,αντιπροσωπευτικά για το θέµα µελέτης κάθε οµάδας
ξεχωριστά. Εκεί αρχίσαµε τη βιντεοσκόπηση. 
Βιντεοσκοπήσαµε τους διαλόγους µας, κάναµε γκάλοπ στους
περαστικούς για το τι γνωρίζουν σχετικά µε τα µνηµεία της
πόλης µας, πήραµε συνέντευξη από περαστικούς.

Ποια ήταν η διάρκεια του µαθήµατος; Το πρόγραµµα αυτό είχε
διάρκεια 6 µήνες και εντάχτηκε στα πλαίσια των
προγραµµάτων πολιτιστικής εκπαίδευσης της Πρωτ/θµιας
Εκπ/σης Ν. Χανίων



Τι ζητήθηκε από τα παιδιά; Από τα παιδιά
ζητήθηκε να µελετήσουν τις πηγές ( βιβλία,
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, συµµετείχαν στην
επιλογή εικόνων µουσικής και των κειµένων
για την δηµιουργία της παρουσίασης, 
συµµετείχαν στο µοντάζ για τη δηµιουργία των
βίντεο.

Τι υλικό χρησιµοποιήσατε; Βιβλία, Η/Υ, 
Βιντεοκάµερα, βιντεοπροβολέα……]



Παραδείγµατα
[
Το τελικό προϊόν βασίστηκε πάνω:

• σε 47 διαφάνειες του Power Point (εικόνα-
κείµενο-µουσική) και

• σε πέντε µικρά βίντεο, τα οποία άνοιγαν
έπειτα από «κλικ» πάνω στοσωστό σηµείο
στο χάρτη

(Ακολουθούν δείγµατα από τις διαφάνειες και
στιγµιότυπα από τα βίντεο…)



ΠάµεΠάµε βόλταβόλτα σταστα ΧανιάΧανιά……. . 
στοστο χώροχώρο καικαι στοστο χρόνοχρόνο

-- ΕµείςΕµείς θαθα προσπαθήσουµεπροσπαθήσουµε νανα δούµεδούµε τηντην ιστορίαιστορία µέσαµέσα
απόαπό τατα σηµάδιασηµάδια πουπου άφησεάφησε στηστη δικήδική µαςµας πόληπόλη. . 

ΟιΟι πλατείεςπλατείες τηςτης, , τατα ονόµαταονόµατα τωντων δρόµωνδρόµων, , τατα µνηµείαµνηµεία……
θαθα µαςµας ξεδιπλώσουνξεδιπλώσουν τηντην ιστορίαιστορία τηςτης. . 

ΒέβαιαΒέβαια, , δενδεν είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα τατα πούµεπούµε όλαόλα. . ΤαΤα
υπόλοιπαυπόλοιπα αφήνουµεαφήνουµε νανα τατα ανακαλύψετεανακαλύψετε µόνοιµόνοι σαςσας..



-- ΟιΟι ΤούρκοιΤούρκοι ……προπρο τωντων πυλώνπυλών

ΚωνΚων//νοςνος ΠαλαιολόγοςΠαλαιολόγος ΜωάµεθΜωάµεθ οο ΠορθητήςΠορθητής

- Λοιπόν, 553 χρόνια πίσω στο χρόνο. 
Κωνσταντινούπολη 1453. Αυτοκράτορας
των Βυζαντινών είναι ο Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος, οδός Παλαιολόγου για

όσους ακολουθούν στο χάρτη. Έξω από
τα τείχη της Πόλης βρίσκονται οι
Τούρκοι µε αρχηγό το Μωάµεθ τον

Πορθητή. 



- Λοιπόν τι λες; 
Πάµε πλατεία; 

- Και δεν πάµε; 
Αλλά σε ποια
πλατεία; 



Λοιπόν ΠλατείαΠλατεία 18211821
ΜπορείΜπορεί κάποιοςκάποιος νανα
βρειβρει αυτήαυτή τηντην πλατείαπλατεία
στοστο χάρτηχάρτη; ; ΑνΑν τηντην
βρειςβρεις κάνεκάνε κλικκλικ εκεί



Ανοίγει το πρώτο βίντεο !
Η οµάδα «Κρητογενίτσαροι» παρουσιάζει την πλατεία

1821 της πόλης µας. Αρχίζουν να µιλάνε για τους
Κρητογενίτσαρους και αναζητούν το Ξυλαργάστηρο που

ήταν ο τόπος όπου σύχναζαν οι Κρητογενίτσαροι.  



Ρωτώντας τους περαστικούς καταφέρνουν να βρουν το χώρο που κάποτε
ήταν το Ξυλαργάστηρο. Αρχίζοντας να το παρουσιάζουν µπαίνουν στη

µηχανή του χρόνου……



-- ΜήπωςΜήπως σαςσας
θυµίζειθυµίζει τίποτατίποτα;;



ΑνΑν θέλετεθέλετε νανα δείτεδείτε
τιτι απάντησαναπάντησαν οιοι
συµµαθητέςσυµµαθητές µαςµας
κάνεκάνε κλικκλικ στοστο
εικονίδιοεικονίδιο



Ανοίγει το δεύτερο βίντεο !
Οι θεατές γίνονται πρωταγωνιστές, 
γελάνε µε τα κατορθώµατά τους



-Οι νέοι κατακτητές, οι
Τούρκοι, τις πρώτες µέρες
παρουσιάστηκαν σαν
ελευθερωτές. Ήρθαν δηλαδή
να ελευθερώσουν την Κρήτη
από τους Βενετούς. 

-Λίγο
µπερδεµένα µου
φαίνονται αυτά!



- Α, ναι! Το καλοκαίρι
γινόταν µια έκθεση
ζωγραφικής και πήγα
µε τους γονείς µου. 
∆εν το ήξερα ότι ήταν
τζαµί

-- Ναι, και σίγουρα το
έχεις δει. Είναι στο
λιµάνι, το Γιαλί τζαµί.



ΓιαλίΓιαλί τζαµίτζαµί
ΜπορείΜπορεί κάποιοςκάποιος νανα βρειβρει αυτόαυτό τοτο
µνηµείοµνηµείο στοστο χάρτηχάρτη; ; 
ΑνΑν τοτο βρειςβρεις κάνεκάνε κλικκλικ εκεί



ΑνοίγειΑνοίγει τοτο τρίτοτρίτο βίντεοβίντεο !!ΗΗ οµάδαοµάδα τουρκοκρητικοίτουρκοκρητικοί παρουσιάζειπαρουσιάζει τοτο ΓιαλίΓιαλί ΤζαµίΤζαµί στοστο
λιµάνιλιµάνι τωντων ΧανίωνΧανίων. . ΣτηνΣτην προσπάθειάπροσπάθειά τηςτης νανα ενηµερώσειενηµερώσει γιαγια
τουςτους ΤουρκοκρητικούςΤουρκοκρητικούς αρχίζουναρχίζουν οιοι διαφωνίεςδιαφωνίες ώσπουώσπου………………....



Μπαίνουν και αυτοί στη µηχανή του χρόνου, µεταφέρονται σε άλλη εποχή
και αντικρύζουν το Γιαλί Τζαµί όπως ήταν πριν 100 χρόνια



Πάλι στο χάρτη πρέπει να πάµε. Ήρθε
πάλι η σειρά σας . Ποιος µπορεί να
µας δείξει στο χάρτη που βρίσκεται ο
ναός του Αγίου Νικολάου στη
Σπλάτζια. Όποιοι πρόσεχαν
βρεθήκαµε πάλι σε αυτή την πλατεία
ΑνΑν τηντην βρειςβρεις κάνεκάνε κλικκλικ εκεί



ΑνοίγειΑνοίγει τοτο τέταρτοτέταρτο βίντεοβίντεο. . ΗΗ οµάδαοµάδα ««ΤουρκοκρητικοίΤουρκοκρητικοί»» παρουσιάζειπαρουσιάζει τοτο ναόναό τουτου
ΑγίουΑγίου ΝικολάουΝικολάου µεµε τοτο καµπαναριόκαµπαναριό καικαι τοτο µιναµιναρέρέ καικαι µαςµας µιλάειµιλάει γιαγια τουςτους τουςτους

ΤουρκοκρητικούςΤουρκοκρητικούς !!



Όποιος έχει βρει το
άγαλµα του

∆ασκαλογιάννη στο
χάρτη …ας έρθει να

κάνει κλικ



Ανοίγει το πέµπτο βίντεο! Ηοµάδα «∆ασκαλογιάννης» µπροστά στο άγαλµα
του µεγάλου αγωνιστή µιλάει για την επανάσταση του 1770 και χορεύει ένα
πεντοζάλι, που όπως λέει ο θρύλος ήταν παραγγελιά του ∆ασκαλογιάννη. 



ΑνΑν θέλετεθέλετε νανα δείτεδείτε τατα
παραλειπόµεναπαραλειπόµενα τωντων

βιντεοσκοπήσεώνβιντεοσκοπήσεών µαςµας κάνετεκάνετε κλικκλικ
στοστο χαµόγελοχαµόγελο



Όµως …
κάτι έπρεπε να κάνουµε και µε τις «κοµµένες» σκηνές. 

Έτσι, δηµιουργήσαµε και ένα ακόµη βίντεο
µε τα παραλειπόµενα και … το σχολιάσαµε αναλόγως



25η Μαρτίου
Πάµε βόλτα στα Χανιά…

Πήραν µέρος οι µαθητές:

Οµάδα «Τουρκοκρητικοί»
Εµµανουέλα Μαραγκουδάκη

Βασίλης Αλισαβάκης
Κατερίνα Νταµαδάκη
Γιάννης Μουτσάνης
Σάνια Μάγκλιτσα

Οµάδα Κρητογενίτσαροι
Βιργινία Μπουρδάκη
Μαρία Σπανουδάκη
Γιωργία Καρατζά
Σάνια Μάγκλιτσα
Αλέξης Ζηρίδης

Οµάδα «∆ασκαλογιάννη
Άκης Σαρικάκης

Μανόλης Μπλαζάκης
Γιάργος Τζεϊρανίδης
Κατερίνα Σπερελάκη
Αποστόλης Λούκας
Μαρίνα Αντωνίτη



Σύγκριση
[πόσο διαφορετικό έγινε το µάθηµα σε σχέση µε το πώς θα γινόταν

µε τα συµβατικά µέσα διδασκαλίας;
Η βιωµατική προσέγγιση και η επαφή µε τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα ήταν

συναρπαστικά για τα παιδιά. Η χρήση του µικροφώνου για τις συνεντεύξεις και η
από µέρους τους χρήση της βιντεοκάµερας, τους γοήτευσε. Ιδιαίτερη εντύπωση και
προβληµατισµό τους προκάλεσε η διαδικασία του µοντάζ. Επίσης η προβολή του
τελικού προϊόντος στους γονείς και συµµαθητές τους τούς έκανε να αισθάνονται
ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούµενοι.

Επιπλέον, έκαναν κτήµα τους πληροφορίες για την τοπική ιστορία µε ένα αβίαστο και
συναρπαστικό γι αυτά τρόπο,προβληµατίστηκαν πάνω σε θέµατα της τοπικής
ιστορίας και όλα αυτά µε µια περιπλάνηση στις πηγές έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού



Αξιολόγηση
[τι πήγε καλά; τι θα αλλάζατε;
ποια ήταν η αντίδραση των παιδιών; 
Όσον καιρό δουλεύαµε το πρόγραµµα αυτό, τα παιδιά ήταν ενθουσιασµένα. 

Εντυπωσιάστηκαν από τη διαδικασία του µοντάζ και απόλαυσαν την συµµετοχή
τους ως πρωταγωνιστές στα βίντεο. Η αναµονή των τελικών γυρισµάτων κρατούσε
έντονο το ενδιαφέρον τους και εργαζόταν µε πάθος για την προετοιµασία.  

πως αξιολογήσατε ότι η δραστηριότητα πέτυχε το σκοπό της;
Τα παιδιά γνώρισαν ένα κοµµάτι από την τοπική ιστορία και τα συνδεόµενα µε αυτό

µνηµεία, ενθουσιάστηκαν µε τη χρήση του Η/Υ, της βιντεοκάµερας και του
βιντεοπροβολέα αλλά και η υποδοχή που έγινε από τους συµµαθητές τους στην
παρουσίαση της σχολικής γιορτής ήταν ενθουσιώδης, γιατί δόθηκε και στα παιδιά
αυτά η δυνατότητα όχι µόνο να παρακολουθήσουν αλλά και να συµµετάσχουν σε
δραστηριότητες µέσα από τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών

Γνωρίζετε αν άλλοι εκπαιδευτικοί χρησιµοποίησαν το µάθηµα/την εφαρµογή σας;
Αυτό το «µοτίβο», δηλαδή η χρήση διαφανειών του Power Point και η δηµιουργία

µικρών βίντεο που ανοίγουν έπειτα από επιτυχηµένη απάντηση σε κάποια
ερώτηση, έχει χρησιµοποιηθεί και από εµάς τους ίδιους αλλά και από άλλους
συναδέλφους, κυρίως όταν πρόκειται για εργασίες οι οποίες θα πρέπει να
παρουσιαστούν και σε άλλους µαθητές. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται και
συµµετέχουν και οι θεατές, όχι µόνο τα παιδιά που εργάστηκαν στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα. Επιπλέον, στην έκτη τάξη οι µαθητές έχουν µεγαλύτερη εµπλοκή στη
δηµιουργία του τελικού προϊόντος (δηµιουργία διαφανειών, µοντάζ κ.τ.λ.) 
διαδικασία ιδιαίτερα συναρπαστική για τα παιδιά.]



Επιπλέoν Σχόλια
[Θέλετε να προσθέσετε επιπλέoν σχόλια για την

διαδικασία που ακολουθήσατε ή το υλικό που
αναπτύξατε;

]


