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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ  

 

 

ρμξπηική Παοξρζίαζη  

 

Σίηλξπ  
«Η ΆΛΩΗ ΣΗ ΠΟΛΗ»  
 

Δημιξρογόπ  
Πέμηαπ Μιληιάδηπ 
 

Εμπλεκόμεμεπ Γμωζηικέπ Πεοιξςέπ  
 
Δίκεηαη έμθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεξ εκόηεηαξ «Η Άιςζε ηεξ Πόιεξ» αιιά 

με δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε ζύμθςκα με ημ ΔΓΠΠ θαη ημ ΑΠ, όπμο 

μπμνεί κα γίκεη ζπεδηαζμόξ δηαζεμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ πμο κα 

δηεοθμιύκμοκ ηε ζύκδεζε ημο μαζήμαημξ ηεξ Ιζημνίαξ με άιια μαζήμαηα, 

όπςξ Γιώζζα, Γεςγναθία, Αηζζεηηθή Αγςγή, Μμοζηθή, Πιενμθμνηθή 

μέζς ηςκ μπμίςκ επηηογπάκμκηαη θαιύηενα μη ζηόπμη ηεξ δηδαζθαιίαξ 

(Π.Ι., 2003). 
 
Σάνειπ ζηιπ ξπξίεπ μπξοεί μα απερθύμεηαι 
 
Γ΄ ηάλε Δεμμηηθμύ 
 
ρμβαηόηηηα με ηξ Αμαλρηικό Ποόγοαμμα  
Έκα από ηα μαζήμαηα ημο Δεμμηηθμύ πμιείμο πμο πνμζθένεηαη γηα 

δηδαζθαιία βαζηζμέκε ζημ δηαδίθηομ είκαη ε Ιζημνία ηεξ Γ' ηάλεξ. ηα 

πιαίζηα ιμηπόκ ημο ΔΓΠΠ θαη με ηεκ αλημπμίεζε ημο δηαδηθηύμο ζα 

ακαπηύλμομε έκα πέδημ Γνγαζίαξ με ζέμα: «Η Άιςζε ηεξ Πόιεξ». 

θμπόξ αοηήξ ηεξ ενγαζίαξ είκαη κα γκςνίζμοκ μη μαζεηέξ βαζηθέξ 

πιενμθμνίεξ γηα ηεκ Άιςζε ηεξ Πόιεξ αιιά 

θαη κα ζοκαηζζακζμύκ ηα ηζημνηθά γεγμκόηα μέζα από ηηξ οπενμεζηθέξ 

δοκαηόηεηεξ(εηθόκα, ήπμξ, βίκηεμ θ.ά.)πμο πανέπμοκ πιέμκ μη ΣΠΓ. 

 

Οογάμωζη διδαζκαλίαπ και απαιηξύμεμη ρλικξηεςμική ρπξδξμή  

Σμ μάζεμα ζα δηελαπζεί ζημ ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ όπμο οπάνπμοκ 

εγθαηεζηεμέκμη επηά ειεθηνμκηθμί οπμιμγηζηέξ θη έκαξ βηκηεμπνμβμιέαξ 

(projector) . Πνμηείκεηαη ε μνγάκςζε ηςκ μαζεηώκ ζε 7 μμάδεξ ηςκ 3 

αηόμςκ. ημοξ οπμιμγηζηέξ είκαη εγθαηεζηεμέκα ηα ελήξ ιμγηζμηθά: 

επελενγαζηήξ θεημέκμο (Word), Google Earth, Comic Strip Creator,  
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ιμγηζμηθό πανμοζίαζεξ (Power Point) θαη o  θοιιμμεηνεηήξ Mozilla 

Firefox. Κνίκεηαη ζθόπημμ κα επηζεμακζεί όηη βαζηθό μέιεμα ημο 

εθπαηδεοηηθμύ πνέπεη κα είκαη ε ζςζηή επηιμγή ηςκ ηζημζειίδςκ πμο ζα 

δηενεοκήζμοκ μη μαζεηέξ. Η επηιμγή πνέπεη κα γίκεηαη με βαζηθά θνηηήνηα 

ηεκ αλημπηζηία, εγθονόηεηα θαη ηεπκηθή θαηαιιειόηεηα ηςκ ηζημζειίδςκ 

πμο πνεζημμπμημύκηαη θάζε θμνά. 

 
Σεςμξλξγικά εογαλεία-Διαδικηρακξί ηόπξι:  
Πένα από ηα βαζηθά παναδμζηαθά μέζα (θημςιία, πίκαθαξ, ζηοιό, θ.ά.), ζα 

γίκεη πνήζε ημο θύιιμο ζοκενγαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ με βάζε ημ μπμίμ ζα 

ενγαζημύκ μη μμάδεξ, ημο θύιιμο ζομπιήνςζεξ ενγαζηώκ γηα κα 

θναηήζμοκ μη μαζεηέξ ζεμεηώζεηξ γηα ηηξ ακαδεηήζεηξ ημοξ, αιιά θαη ζα 

πνεζημμπμηεζεί μ εθηοπςηήξ γηα κα εθηοπώζμοκ θείμεκα θαη θςημγναθίεξ 

από ημ δηαδίθηομ γηα ηε μειέηε ημοξ. Αθόμα ζα πνεζημμπμηεζεί ε 

δοκαηόηεηα ημο οπμιμγηζηή γηα κα αθμοζημύκ μμοζηθέξ επηιμγέξ ή επεηηθά 

αθμύζμαηα ζπεηηθά με ημ ζέμα από ή από ημ δηαδίθηομ, όπςξ π.π. 

δεμμηηθά ηναγμύδηα, θαη θονίςξ ζα γίκεη πνήζε ημο δηαδηθηύμο γηα ηεκ 

πιμήγεζε θαη δηενεύκεζε ηςκ παναθάης ηζημζειίδςκ: 

 http://www.ime.gr/chronos/10/gr/p/pb9/pb9a.html 

 http://www.manesis.gr/alosi/alosi.htm 

 http://www.netschoolbook.gr/1453-chronicon.html 

 http://img.pathfinder.gr/clubs/files/61405/58.html 

 http://www.saint.gr/2493/saint.asp 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
Γμωζηικό Αμηικείμεμξ: 
Η ακάθηεζε ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ ημ 1261 από ημοξ Βοδακηηκμύξ 

ακεβάδεη ζημκ αοημθναημνηθό ζνόκμ ηε δοκαζηεία ηςκ Παιαημιόγςκ. 

Ακαζηειςηήξ ηεξ Ρςμασθήξ Αοημθναημνίαξ ήηακ μ Μηπαήι Η' 

Παιαημιόγμξ. Η ακάθηεζε ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ δεκ ζοκεπάγεηαη θαη 

ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ ζοκόνςκ ηεξ αοημθναημνίαξ, όπςξ αοηά είπακ 

δηαμμνθςζεί θαηά ηε μεζμβοδακηηκή πενίμδμ. Μηα ζεηνά από εζςηενηθέξ 

θνίζεηξ, δοκαζηηθέξ θαη ζνεζθεοηηθέξ ένηδεξ, ζα εμπμδίζμοκ ημ θνάημξ κα 

αθμιμοζήζεη εκηαία πμιηηηθή απέκακηη ζημοξ πμιοάνηζμμοξ ελςηενηθμύξ 

επζνμύξ ημο. Οη ηηαιηθέξ πόιεηξ (Γέκμβα, Βεκεηία) ηζπονμπμημύκ ηε ζέζε 

ημοξ έκακηη ημο Βοδακηίμο, ακαπηύζζμοκ ζεμακηηθέξ εμπμνηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ θαη θαηαθένκμοκ κα ακαμεηπζμύκ ζηα εζςηενηθά ημο 

θνάημοξ. Πανάιιεια, μη Σμύνθμη, με ηηξ αδηάθμπεξ επηδνμμέξ ημοξ, 

ελαπιώκμκηαη ζηα εδάθε ηεξ αοημθναημνίαξ θαη ε επηθείμεκε θαηάννεοζε 

είκαη ακαπόθεοθηε. Η άιςζε ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ ζηηξ 29 Μαΐμο 1453 

από ημ ζμοιηάκμ Μςάμεζ Β', πμο ζομβαηηθά μνημζεηεί θαη ημ ηέιμξ ηεξ 

δηαιομέκεξ Βοδακηηκήξ Αοημθναημνίαξ, απμηειεί ηεκ θμνοθαία πνάλε ζηε 

http://www.ime.gr/chronos/10/gr/p/pb9/pb9a.html
http://www.manesis.gr/alosi/alosi.htm
http://www.netschoolbook.gr/1453-chronicon.html
http://img.pathfinder.gr/clubs/files/61405/58.html
http://www.saint.gr/2493/saint.asp


Πέντας Μιλτιάδης ΠΕ 070 

βαζμηαία οπμηαγή ηεξ βαιθακηθήξ πενζμκήζμο ζημοξ Σμύνθμοξ, πμο είπε 

λεθηκήζεη έκακ αηώκα πνηκ. 

Οη μαζεηέξ ζα πνέπεη κα: 

 Γκςνίζμοκ βαζηθέξ πιενμθμνίεξ γηα ηεκ Άιςζε ηεξ Πόιεξ θαη θονίςξ 

ηηξ ζοκζήθεξ πμο μδήγεζακ ζε αοηό ημ γεγμκόξ. 

 Γθηημήζμοκ ηηξ πνμζπάζεηεξ ηςκ Βοδακηηκώκ γηα κα δηαηενήζμοκ 

ειεύζενε ηεκ πόιε ημοξ θαη κα ζοκαηζζακζμύκ ηεκ αλία ηεξ 

ειεοζενίαξ. 

 Μάζμοκ κα δηενεοκμύκ, κα μειεημύκ θαη κα θαηακμμύκ ηζημζειίδεξ με 

πενηεπόμεκμ πμο ζπεηίδεηαη με ημ μάζεμα ηεξ Ιζημνίαξ θαη κα 

ελαζθμύκηαη ζηεκ ένεοκα θαη ζηεκ ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ ζημ 

δηαδίθηομ. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ 
Οη μαζεηέξ 

- γκςνίδμοκ γηα ηε ζηάζε ηςκ Παιαημιόγςκ γηα ηεκ έκςζε ηςκ Γθθιεζηώκ   

- γκςνίδμοκ ηηξ ζπέζεηξ ημο Βοδακηίμο με ηε δύζε ζηα πνόκηα ηςκ 

Παιαημιόγςκ 

- γκςνίδμοκ ηηξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ πνηκ ηεκ άιςζε ηεξ 

Κςκζηακηηκμύπμιεξ. 

 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
4 δηδαθηηθέξ ώνεξ.  Πημ ζογθεθνημέκα, ζα δηαηεζεί μηα δηδαθηηθή ώνα 

ζηεκ ηάλε γηα ηεκ πνμεημημαζία ηεξ όιεξ πνμζπάζεηαξ. ημ Γνγαζηήνημ 

Πιενμθμνηθήξ ζα απαζπμιεζμύκ μη μαζεηέξ γηα έκα δηδαθηηθό δίςνμ θαη 

ηέιμξ, ζα πνμβιεθζεί θαη μηα δηδαθηηθή ώνα ζηεκ ηάλε ή θαη ζημ 

Γνγαζηήνημ γηα ηεκ πανμοζίαζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ μειέηεξ ηεξ θάζε 

μμάδαξ θαη γηα ηεκ ηειηθή ζοδήηεζε. 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

 

Διδακηική Ποξζέγγιζη 
Ωξ ζηναηεγηθή δηδαζθαιίαξ αθμιμοζείηαη ε θαζμδεγμύμεκε δηενεύκεζε 

θαηά ηεκ μπμία μη μαζεηέξ αθμιμοζμύκ ζογθεθνημέκεξ δηδαθηηθέξ 

οπμδείλεηξ ημο εθπαηδεοηηθμύ θαη εμπιέθμκηαη ζε δηενεοκεηηθέξ θαη 

ζοκενγαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ (Μαηζαγγμύναξ, 2000). Οη μαζεηέξ 

πςνίδμκηαη  ζε επηά μμάδεξ με 3 μέιε θη αοηό γηαηί από ένεοκεξ έπεη 

δηαπηζηςζεί, όηη ε ζοκενγαζία ζημκ οπμιμγηζηή μιηγμμειώκ μμάδςκ (2-3 

μέιε), βμεζά ηα μέιε κα ελενεοκμύκ ημ κέμ ρεθηαθό ημπίμ (βι. δηαδίθηομ), 

κα ζοκενγάδμκηαη γηα ηεκ επίηεολε θμηκώκ ζηόπςκ, κα αιιειεπηδνμύκ 
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μεηαλύ ημοξ θαη με ημ μέζμ με απμηέιεζμα κα πνμςζείηαη ε μάζεζε θαη ε 

ακάπηολε θμηκςκηθώκ ζηάζεςκ θαη δελημηήηςκ (μιμμςκίδμο, 2002). Σα 

μέιε ηεξ θάζε μμάδαξ ακαιαμβάκμοκ ζογθεθνημέκα θαζήθμκηα ζηα μπμία 

εκαιιάζζμκηαη εθόζμκ αοηό είκαη δοκαηόκ. Γηδηθόηενα ζε θάζε μμάδα, πμο 

απμηειείηαη από ηνία μέιε μ έκα μαζεηήξ είκαη μ ζοκημκηζηήξ ηεξ μμάδαξ 

θαη μ νόιμξ ημο είκαη κα ζοκημκίδεη ηεκ μμάδα ζηεκ ακαδήηεζε με βάζε ημ 

θύιιμ ενγαζίαξ, μ άιιμξ είκαη μ πεηνηζηήξ ημο πμκηηθημύ θαη οπεύζοκμξ 

γηα ηε δηενεύκεζε ηςκ ηζημζειίδςκ θαη μ ηνίημξ είκαη μ γναμμαηέαξ ηεξ 

μμάδαξ, νόιμξ ημο μπμίμο είκαη ε θαηαγναθή ηςκ απακηήζεςκ ζηηξ 

ενςηήζεηξ ημο θύιιμο ενγαζίαξ (Κανάμεκαξ, 2004). Κάζε μμάδα 

ακαιαμβάκεη κα απακηήζεη ζε Φύιιμ Γνγαζίαξ  πμο έπεη πνμεημημάζεη από 

πνηκ μ εθπαηδεοηηθόξ. Σμ ακηηθείμεκμ δηενεύκεζεξ ηεξ θάζε μμάδαξ είκαη 

δηαθμνεηηθό μηαξ θαη επηδίςλή μαξ είκαη κα γκςνίζμοκ μη μαζεηέξ ζηα 

πιαίζηα ημο πεδίμο Γνγαζίαξ όιεξ ηηξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηεκ 

Άιςζε. Αθόμα, θάζε μμάδα μπμνεί κα επηιέλεη ημ όκμμα ηεξ θαη κα 

πνμζθςκείηαη με αοηό από ημκ εθπαηδεοηηθό θαη ημοξ ζομμαζεηέξ 

(Σνηιηακόξ, 2000). 

Όηακ ζα εηζέιζμοκ μη μμάδεξ ζημ Γνγαζηήνημ Πιενμθμνηθήξ θάζμκηαη ζε 

ζογθεθνημέκμ οπμιμγηζηή θαη παναιαμβάκμοκ ημ Φύιιμ Γνγαζίαξ. Σμ 

μειεημύκ πνμζεθηηθά όιμη μαδί θαη θαηόπηκ λεθηκμύκ ηε δηενεύκεζε, ηε 

μειέηε θαη ηεκ απάκηεζε ηςκ ενςηεμάηςκ με ηεκ βμήζεηα θαη ηεκ 

θαζμδήγεζε ημο εθπαηδεοηηθμύ. 

Αθμύ μη μμάδεξ μιμθιενώζμοκ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ, επηζηνέθμοκ 

ζηεκ ηάλε ή παναμέκμοκ ζημ Γνγαζηήνημ θαη ανπίδεη ε πανμοζίαζε από ημκ 

εθπνόζςπμ ή ημοξ εθπνμζώπμοξ ηεξ θάζε μμάδαξ. Ο εθπαηδεοηηθόξ έπεη 

νόιμ ζοκημκηζηηθό, δεηά δηεοθνηκίζεηξ, δίκεη ημ ιόγμ θαη ζηα οπόιμηπα 

μέιε ηεξ μμάδαξ, γεκηθά επηβιέπεη ηηξ πανμοζηάζεηξ θαη θνμκηίδεη γηα ηεκ 

ηήνεζε ημο πνόκμο (Σνηιηακόξ, 2000-Μαηζαγγμύναξ, 2000). Μόιηξ 

ηειεηώζμοκ μη πανμοζηάζεηξ από ηηξ μμάδεξ αθμιμοζεί ζοδήηεζε γηα όιε 

ηεκ ενγαζία με ηε ζομμεημπή όιςκ ηςκ μαζεηώκ, ζοδεηημύκηαη ηα 

απμηειέζμαηα, ακ επηηεύπζεθακ μη ανπηθμί ζηόπμη θαη ακαθένμκηαη ηοπόκ 

δοζθμιίεξ πμο παναηενήζεθακ. 

 

Εογαζία ζηξ Εογαζηήοιξ Πληοξθξοικήπ:  
Όηακ ζα εηζέιζμοκ μη μμάδεξ ζημ Γνγαζηήνημ Πιενμθμνηθήξ θάζμκηαη ζε 

ζογθεθνημέκμ οπμιμγηζηή θαη παναιαμβάκμοκ ημ Φύιιμ Γνγαζίαξ. Σμ 

μειεημύκ πνμζεθηηθά όιμη μαδί θαη θαηόπηκ λεθηκμύκ ηε δηενεύκεζε, ηε 

μειέηε θαη ηεκ απάκηεζε ηςκ ενςηεμάηςκ με ηεκ βμήζεηα θαη ηεκ 

θαζμδήγεζε ημο εθπαηδεοηηθμύ. Σα Φύιια Γνγαζίαξ παναηίζεκηαη ζημ 

Πανάνηεμα. 
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Παοξρζίαζη Εογαζιώμ: 
Αθμύ μη μμάδεξ μιμθιενώζμοκ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ, επηζηνέθμοκ 

ζηεκ ηάλε ή παναμέκμοκ ζημ Γνγαζηήνημ θαη ανπίδεη ε πανμοζίαζε από ημκ 

εθπνόζςπμ ή ημοξ εθπνμζώπμοξ ηεξ θάζε μμάδαξ. Ο εκπαιδερηικόπ έςει 

οόλξ ζρμηξμιζηικό, δεηά δηεοθνηκίζεηξ, δίκεη ημ ιόγμ θαη ζηα οπόιμηπα 

μέιε ηεξ μμάδαξ, γεκηθά επηβιέπεη ηηξ πανμοζηάζεηξ θαη θνμκηίδεη γηα 

ηεκ ηήνεζε ημο πνόκμο (Σνηιηακόξ, 2000-Μαηζαγγμύναξ, 2000). 

Μόιηξ ηειεηώζμοκ μη πανμοζηάζεηξ από ηηξ μμάδεξ αθμιμοζεί ζοδήηεζε 

γηα όιε ηεκ ενγαζία με ηε ζομμεημπή όιςκ ηςκ μαζεηώκ, ζοδεηημύκηαη ηα 

απμηειέζμαηα, ακ επηηεύπζεθακ μη ανπηθμί ζηόπμη θαη ακαθένμκηαη ηοπόκ 

δοζθμιίεξ πμο παναηενήζεθακ. Γπηπιέμκ θαηαγνάθμκηαη μη ηδέεξ θαη μη 

πνμηάζεηξ όιςκ ηςκ μαζεηώκ γηα ηε ζογθέκηνςζε όιςκ ηςκ Φύιιςκ 

Γνγαζίαξ, ηεκ επελενγαζία ημοξ γηα ηε δεμημονγία εκηαίμο θαθέιμο με ημ 

ζέμα πμο δηενεύκεζακ, απμθαζίδεηαη ε ηοπόκ δεμμζημπμίεζή ημο ζηεκ 

εθεμενίδα ή ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ηάλεξ ή ημο ζπμιείμο, θαη ηέιμξ 

πνμηείκμκηαη άιια ζέμαηα πνμξ δηενεύκεζε ή θαη ζομπιενςμαηηθή μειέηε. 
 
 

Ανιξλόγηζη: 
Η αλημιόγεζε ηεξ πνμζπάζεηαξ ηςκ μαζεηώκ γίκεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

μμαδηθήξ ενγαζίαξ, όπμο μ εθπαηδεοηηθόξ πενηθένεηαη ζε όιεξ ηηξ μμάδεξ, 

ηηξ θαζμδεγεί θαη ηηξ δηεοθμιύκεη ζηηξ απακηήζεηξ αιιά θαη ζηεκ ηειηθή 

πανμοζίαζε ηςκ ενγαζηώκ ζημ ηέιμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ. Γπίζεξ μεηά από 

θάζε δναζηενηόηεηα μη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα ζομπιενώζμοκ 

ζπεηηθέξ αζθήζεηξ, ημ ζεμείμ αοηό ζα πνέπεη κα επηζεμάκμομε, όηη 

ζθμπόξ αοηήξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ δεκ είκαη ε αλημιόγεζε αοηή θαζεαοηή, 

αιιά ε εκζάννοκζε ηςκ μαζεηώκ κα ιεηημονγμύκ θαη κα δμοιεύμοκ 

μμαδηθά, κα παίνμκηαη ημ απμηέιεζμα ηεξ μμαδηθήξ πνμζπάζεηαξ θαη κα 

πανςζμύκηαη μ έκαξ από ημκ άιιμ. Βέβαηα, με ηα Φύιια Γνγαζίαξ, ηε 

ζομπιήνςζε ζπεηηθώκ αζθήζεςκ αιιά θαη ηεκ επμπηεία θαζ' όιε ηε 

δηάνθεηα ηεξ ενγαζίαξ, μ εθπαηδεοηηθόξ ζπεμαηίδεη θαη δηαμμνθώκεη 

ακηίιερε γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ ημο. 
 


