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Ε ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ ΠΜΡ ΗΡΗΘΑΔΖΗΜΡ ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ 

ΟΠΕΚ Α΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ ΙΓ Ε/Ρ 

 
Α. Οημηπεία ημο ζεκανίμο 

Α1) ογγναθείξ: 

Γιέκε Κηθεηάθε, θηιόιμγμξ 

Νακαγηώηα Σοπμγοημπμύιμο, θηιόιμγμξ-βηβιημζεθμκόμμξ 

Α2). Γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ  

Ανπαία Ιζημνία Α’ Γομκαζίμο. Αθμνά επίζεξ ηα γκςζηηθά ακηηθείμεκα: 

Γηθαζηηθχκ Α’ Γομκαζίμο,  Νεμειιεκηθή Γιχζζα Α’ Γομκαζίμο, Γεςγναθία, 

Πιενμθμνηθή (ιμγηζμηθά εθανμμγχκ γναθείμο: θεημεκμγνάθμξ, πνμβμιή 

πανμοζηάζεςκ). 

Α3) Σμ ζέμα /εκυηεηα ημο γκςζηηθμφ ακηηθεημέκμο πμο πναγμαηεφεηαη ημ 

ζεκάνημ  

Κεθάιαημ Β΄. Ε ΓΝΜΕ ΠΜΡ ΑΘΗΜΡ 2. Μ ΗΡΗΘΑΔΖΗΜΟ 

ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΟ ζ.21-22 

«Πνέπεη κα αηεκίδμομε ημ θςξ θαη ζοκάμα κα ράπκμομε ζημ ζθμηάδη. Να 
ζαομάδμομε υ,ηη απυμεηκε θαη κα ακαδεημφμε υ,ηη πάζεθε» Richard Stoneman 

 

Α4) Σμ οπμιμγηζηηθυ πενηβάιιμκ πμο πνμηείκεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεξ 

ζογθεθνημέκεξ εκυηεηαξ 

Γθπαηδεοηηθά Λμγηζμηθά: «Πενηπιάκεζε ζημ Υχνμ-Υνυκμ» Έθδμζε 2.1, 

Ιζημνία Α΄ Γομκαζίμο. «ηα Ίπκε ηςκ Ανπαίςκ μαξ Πνμγυκςκ», Λμγηζμηθυ 

Γπελενγαζηή θεημέκμο, Λμγηζμηθυ πνμβμιήξ πανμοζηάζεςκ, δηαδίθηομ, ηθακυξ 

ανηζμυξ οπμιμγηζηχκ ζε δίθηομ, βηκηεμπνμβμιέαξ,  

Δηθηοαθμί ηυπμη: http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm, , 

http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html , μεπακή ακαδήηεζεξ 

http://www.google.gr/, http://images.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi  

 

Β. Ναηδαγωγηθά ζημηπεία ημο ζεκανίμο 

Β1) Η ηδέα πμο δηέπεη ημ εθπαηδεοηηθυ ζεκάνημ (Πενηγνάθεηαη ζοκμπηηθά ε ηδέα 

πάκς ζηεκ μπμία έπεη ζηενηπηεί μ ζπεδηαζμυξ ημο ζεκανίμο με έμθαζε ζηηξ θαηκμημμίεξ πμο 

εηζάγμκηαη με ημ ζεκάνημ ζηε δηδαζθαιία ή ζηε μάζεζε ημο ζογθεθνημέκμο ζέμαημξ) 

http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm
http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html
http://images.google.gr/
http://images.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi
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Σμ εθπαηδεοηηθυ αοηυ ζεκάνημ ακαθένεηαη ζημκ θοθιαδηθυ πμιηηηζμυ θαη 

δεμημονγήζεθε γηα κα θένεη πημ θμκηά ηα παηδηά ζηε δςή θαη ηεκ ηέπκε πμο 

άκζηζε ζηηξ Κοθιάδεξ, ηεκ 3ε π.π. πηιηεηία.  Μέζς αοημφ δίκεηαη ε δοκαηυηεηα 

κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ μη μαζεηέξ/ηνηεξ υηη ε ανπαηυηεηα δεκ είκαη 

θαηαζθεφαζμα ημο κμο αιιά πνυκμξ δςήξ θαη πανμοζίαξ δεμημονγηθχκ 

ακζνχπςκ ζημκ ειιαδηθυ πχνμ θαη κα θαηακμήζμοκ υηη ημ πανυκ είκαη 

άννεθηα δεμέκμ με ημ πανειζυκ. Η ζοκάκηεζε ηςκ μαζεηχκ με ημκ θοθιαδηθυ 

πμιηηηζμυ γίκεηαη με έκα δηαθμνεηηθυ ηνυπμ δηδαζθαιίαξ, υπη μυκμ γηαηί 

εκζςμαηχκεηαη ε πνήζε ηςκ ηεπκμιμγηχκ ζηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά 

γηαηί πνμτπμζέηεη ηεκ εθπαηδεοηηθή επηιμγή ηεξ δηενεοκεηηθήξ μάζεζεξ. Οη 

μαζεηέξ/ηνηεξ μαζαίκμοκ μέζα απυ μηα δοκαμηθή δηαδηθαζία μηθμδυμεζεξ ηεξ 

γκχζεξ, ζογθνμημφκ μμάδεξ, ζοκενγάδμκηαη, ενεοκμφκ ηηξ πεγέξ, ηηξ 

επελενγάδμκηαη, θαη ηηξ θνίκμοκ, αοηεκενγμφκ, ακαπηφζζμοκ πνςημβμοιία. 

Γπηπνυζζεηα μ  ειεθηνμκηθυξ γναμμαηηζμυξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ, ε 

ελμηθείςζή ημοξ με ημοξ κέμοξ ηνυπμοξ μνγάκςζεξ ημο επηζηεημφ θαη ε 

άζθεζε ημοξ ζηεκ επηιμγή ηεξ πιενμθμνίαξ, απμηειμφκ ζηηξ μένεξ μαξ 

ζεμακηηθέξ δεληυηεηεξ.  

Με δεδμμέκε ηε δοκαηυηεηα ζοκενγαζίαξ θαη επηθμηκςκίαξ (ζφγπνμκεξ θαη 

αζφγπνμκεξ) μεηαλφ εθπαηδεοηηθχκ θαη μαζεηχκ/ηνηχκ  πμο πνμζθένεη ημ 

δηαδίθηομ αιιά θαη ηεκ ακάγθε επηθμηκςκίαξ ζημ πιαίζημ ημο ζπμιείμο, γίκεηαη 

πνήζε δηθηοαθχκ ηυπςκ, μεπακχκ ακαδήηεζεξ, ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο. 

Πανάιιεια γίκεηαη πνήζε εθπαηδεοηηθχκ ιμγηζμηθχκ, ζομβαηχκ με ημ Γκηαίμ 

Πιαίζημ Πνμγνάμμαημξ πμοδχκ ημο Γομκαζίμο, πμο πνεζημμπμημφκ δηάθμνα 

ενγαιεία αιιειεπίδναζεξ, θαζχξ επίζεξ θαη δηαθμνεηηθχκ  μμνθχκ  

πανμοζίαζεξ ηεξ πιενμθμνίαξ. Οη μαζεηέξ/ηνηεξ ενγάδμκηαη αημμηθά θαη 

μμαδηθά, πςνίξ κα αγκμμφκ ηα δηδαθηηθά εγπεηνίδηα, επηδηχθεηαη ε εκενγεηηθή 

θαη αοηυκμμε μάζεζε. 

Γπηπιέμκ δίκμκηαη απακηήζεηξ ζε ενςηήμαηα πμο γεκκχκηαη ζημοξ 

μαζεηέξ/ηνηεξ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεξ δηδαθηηθήξ εκυηεηαξ «Κοθιαδηθυξ 

Πμιηηηζμυξ» απυ ημ ζπμιηθυ εγπεηνίδημ «Ανπαία Ιζημνία Α’ Γομκαζίμο» ηςκ 

ζογγναθέςκ: Θευδςνμο Καηζμοιάθμο, Γεςνγίαξ Κoθθμνμφ- Αιεονά & 

Βαζηιείμο θμοιάημο υπςξ ηα αθυιμοζα: 

 «Πμηα εκηφπςζε πνμθαιμφκ ζημοξ ζεμενηκμφξ ακζνχπμοξ ηα δεμημονγήμαηα 

ηεξ ηέπκεξ ηςκ Κοθιαδηηχκ, ακζνχπςκ πμο έδεζακ ηυζα πνυκηα πνηκ;» 

«Τπάνπμοκ γιοπηά δηάζεμςκ ζφγπνμκςκ γιοπηχκ πμο έπμοκ επενεαζηεί απυ 

ημοξ ηφπμοξ μανμάνηκςκ αγγείςκ, ζθεοχκ θαη εηδςιίςκ, μηα θαη ε 

μανμανμγιοπηηθή απμηειεί ηεκ πημ παναθηενηζηηθή ίζςξ έθθναζε ηέπκεξ ημο 

θοθιαδηθμφ πμιηηηζμμφ;» 

Β2) Πνμζηηζέμεκε παηδαγςγηθή αλία. (πενηγνάθμκηαη μη ζογθεθνημέκεξ δνάζεηξ πμο 

ακαδεηθκφεη ημ  ζεκάνημ θαη μη μπμίεξ δεκ μπμνμφκ ή είκαη δφζθμιμ κα οιμπμηεζμφκ με ηα 
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ζομβαηηθά μέζα ζημ παναδμζηαθυ πενηβάιιμκ μάζεζεξ, εκχ ζογπνυκςξ επεθηείκμοκ ηηξ 

δεληυηεηεξ θαη  ημοξ γκςζηηθμφξ μνίδμκηεξ ημο/ηεξ μαζεηή/ηνηαξ).  

-Να ακαδεηήζμοκ με ηεκ θαζμδήγεζε ημο/ηεξ δηδάζθμοζαξ πιενμθμνίεξ θαη 

πμιομεζηθυ οιηθυ ζε ζπέζε με ημ ζογθεθνημέκμ πμιηηηζμυ θαη  κα ηηξ 

αλημιμγήζμοκ 

-Να γκςνίζμοκ ηεκ ηέπκε ηςκ Κοθιαδηηχκ, πνεζημμπμηχκηαξ ακμηπηά 

πενηβάιιμκηα μάζεζεξ 

-Να δεμημονγήζμοκ δηαθμνεηηθέξ ακαπαναζηάζεηξ ηεξ ηζημνηθήξ αθήγεζεξ θαη 

ηεξ ηέπκεξ με ηε πνήζε ηςκ παναπάκς ειεθηνμκηθχκ πεγχκ 

-Να ελμηθεηςζμφκ με ηεκ ειεθηνμκηθή γναθή θαη ηηξ ζομβάζεηξ ηεξ 

(δεμημονγία θαθέιμο, απμζήθεοζε, πανμοζίαζε θ.ιπ.) 

-Να απμθηήζμοκ δεληυηεηεξ άκηιεζεξ, ζοιιμγήξ, μνγάκςζεξ ακάιοζεξ θαη 

επελενγαζίαξ δεδμμέκςκ 

-Να εθθναζημφκ εηθαζηηθά θαη δεμημονγηθά με πμηθίια οιηθά 

-Να γνάρμοκ ζφκημμα θείμεκα ή ζοκζεηηθέξ ενγαζίεξ, αζθχκηαξ μεηαλφ ημοξ 

επμηθμδμμεηηθή θνηηηθή γηα ημ ακ πνεζημμπμηήζεθε ζςζηά ημ ηζημνηθυ οιηθυ 

γηα ηεκ ηεθμενίςζε θαη ηεκ επηπεηνεμαημιμγία 

-Να αζθεζμφκ ζηεκ μνγάκςζε θαη ημκ πνμγναμμαηηζμυ ζπεδίςκ ενγαζίαξ 

-Να αζθεζμφκ ζηεκ παναηήνεζε, ηε ζφγθνηζε, ηηξ οπμζέζεηξ θαη ημοξ 

ζοιιμγηζμμφξ 

Β3) Γκςζηηθά – δηδαθηηθά δεηήμαηα /πνμβιήμαηα (γίκεηαη ακαθμνά ζημ ζεςνεηηθυ 

πιαίζημ ζημ μπμίμ βαζίδεηαη ημ ζεκάνημ θαη αθμνμφκ ηε μειέηε ηεξ ζογθεθνημέκεξ ζεμαηηθήξ 

εκυηεηαξ υπςξ επίζεξ θαη ηα δεηήμαηα μάζεζεξ πμο έπμοκ εκημπηζζεί μέζς ενεοκεηηθχκ 

δηαδηθαζηχκ γηα ημ ζογθεθνημέκμ ζέμα θαη πμο επηδηχθεη κα ζοκεηζθένεη ζηεκ επίιοζή ημοξ ε 

εθανμμγή ημο ζεκανίμο)  

Η δηδαθηηθή δηαδηθαζία ημο μαζήμαημξ ηεξ ηζημνίαξ πνμζδημνίδεηαη ζε μεγάιμ 

βαζμυ απυ ηεκ επηιμγή ημο μμκηέιμο δηδαζθαιίαξ. Οη μαζεημθεκηνηθέξ 

μέζμδμη δηδαζθαιίαξ ακηαπμθνίκμκηαη ζημ βαζηθυ ζθμπυ δηδαζθαιίαξ ηεξ 

εκυηεηαξ ημο Κοθιαδηθμφ πμιηηηζμμφ, αθμφ επηηνέπμοκ ηεκ εκενγεηηθή 

ζομμεημπή ημο μαζεηή ζηηξ δηδαθηηθέξ θαη μαζεζηαθέξ δηαδηθαζίεξ. Η 

αθήγεζε- εηζήγεζε ή μηα ζφκημμε πανμοζίαζε ζε πνμβμιή πανμοζηάζεςκ απυ 

ημκ/ηεκ εθπαηδεοηηθυ πανέπεη με ζοκημμία θαη αθνίβεηα ηηξ απαναίηεηεξ 

πιενμθμνίεξ  γηα ηεκ θηκεημπμίεζε ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ  ζ’ αοηέξ. Καηά ημ 

δηάιμγμ θαη με ηεκ εθπαηδεοηηθή ηεπκηθή ηςκ ενςηαπμθνίζεςκ μ/ε 

εθπαηδεοηηθυξ εθμεηαιιεφεηαη θάζε δοκαηυηεηα πμο πνμζθένεηαη, γηα κα 

εκενγμπμηήζεη ημ ζφκμιμ ηεξ ηάλεξ. Ο ζοκδοαζμυξ ηεξ αθήγεζεξ με ημ 

δηάιμγμ, θαζηζηά ημοξ/ηηξ μαζεηέξ/ηνηεξ εκενγμφξ ζομμέημπμοξ ζηε 

μαζεζηαθή δηαδηθαζία (ακάιοζε-ζφγθνηζε-ζφκζεζε ηζημνηθχκ γεγμκυηςκ, 
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θαηακυεζε ηεξ πμιοπιμθυηεηάξ ημοξ). Μέζς ηςκ δηδαθηηθχκ δηαδηθαζηχκ μη 

μαζεηέξ/ηνηεξ μδεγμφκηαη ζηεκ θαηακυεζε ηςκ ηζημνηθχκ ζημηπείςκ 

ζογπνμκηθά θαη δηαπνμκηθά. Σα πμηθίια επμπηηθά μέζα, παναδμζηαθά (εηθυκεξ, 

πάνηεξ, θ.α.) θαη κευηενα ηεπκμιμγηθά(δηαδίθηομ, εθπαηδεοηηθά ιμγηζμηθά, 

μεπακέξ ακαδήηεζεξ, ιμγηζμηθά εθανμμγχκ γναθείμο θ.α) ζημπεφμοκ ζηεκ 

αηζζεημπμίεζε ηςκ αθενεμέκςκ ηζημνηθχκ εκκμηχκ, θηκμφκ ημ εκδηαθένμκ 

ημο/ηεξ μαζεηή/ηνηαξ θαη δηεοθμιφκμοκ ηεκ ακάπηολε θνηηηθήξ θαη ηζημνηθήξ 

ζθέρεξ. Γπηπιέμκ  ε πιμήγεζε ηςκ μαζεηχκ θαη μη επηζθέρεηξ ημοξ ζε 

ειεθηνμκηθέξ ζειίδεξ μμοζείςκ θαη ε αλημπμίεζε μμοζεημζθεοχκ  είκαη 

ζομπιήνςμα ηεξ δηδαζθαιίαξ ζηεκ ηάλε, πμο υπη μυκμ δηεοθμιφκεη ηεκ 

εμπέδςζε ηςκ γκχζεςκ, αιιά ημοξ εοαηζζεημπμηεί  ζε ζέμαηα ηζημνίαξ θαη 

ηέπκεξ, απμθημφκ μμοζεηαθή εθπαίδεοζε ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ αηζζεηηθή 

θαιιηένγεηα. 

 

Γ) Νιαίζημ εθανμμγήξ. 

Γ1) ε πμημοξ απεοζφκεηαη: (Πενηγνάθεηαη ε ηάλε θαη ε βαζμίδα εθπαίδεοζεξ ηςκ 

μαζεηχκ/ηνηχκ ζημοξ/ζηηξ μπμίμοξ/εξ απεοζφκεηαη). 

Α΄ Σάλε Γομκαζίμο, 20   μαζεηέξ θαη   μαζήηνηεξ  

Γ2) Υνυκμξ οιμπμίεζεξ: (Ακαθένμκηαη μη δηδαθηηθέξ χνεξ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ 

εθανμμγή ημο ζεκανίμο).  

Δφμ  (2) δηδαθηηθέξ χνεξ 

Γ3) Υχνμξ οιμπμίεζεξ: (πενηγνάθεηαη μ πχνμξ πμο ζα ενγαζημφκ μη μαζεηέξ/ηνηεξ, 

υπςξ γηα πανάδεηγμα ζα ενγαζημφκ ελ μιμθιήνμο ζηεκ αίζμοζα δηδαζθαιίαξ ή ζημ ενγαζηήνημ 

οπμιμγηζηχκ). 

2ε χνεξ ζηε πμιηθή Βηβιημζήθε ή ζημ ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ 

Γίκαη δηαπηζηςμέκμ υηη γηα κα πναγμαημπμηεζεί έκα εθπαηδεοηηθυ ζεκάνημ 

εθηυξ ηεξ αίζμοζαξ δηδαζθαιίαξ πνέπεη ηα παηδηά κα  γκςνίδμοκ «ηη κα 

πενημέκμοκ απυ ημ κέμ πχνμ & ηνυπμ  δηδαζθαιίαξ», εκχ ε δηαδηθαζία 

ελμηθείςζεξ ανπίδεη απυ ημ μηθείμ πενηβάιιμκ ημο/ηεξ μαζεηή/ηνηαξ πμο 

ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε είκαη ηάλε. Οη δναζηενηυηεηεξ πνμεημημαζίαξ θαη 

ελμηθείςζεξ μπμνμφκ κα έπμοκ δομ βαζηθμφξ άλμκεξ: 

-Γλμηθείςζε με ηε ζεςνία ημο ζεκανίμο θαη εηδηθυηενα ηςκ ιμγηζμηθχκ θαη 

ηεξ πνήζεξ ηςκ ηζημζειίδςκ 

-φκδεζε ημο ζέμαημξ πμο ζα ελεηάζμοκ  ζημ ζπμιηθυ ενγαζηήνημ θαη ηε Β 

με ηεκ φιε πμο μειεημφκ ζηε ηάλε ζε ζοκδοαζμυ με άιια γκςζηηθά 

ακηηθείμεκα (Ιζημνία, Γηθαζηηθά, Νεμειιεκηθή γιχζζα, Πιενμθμνηθή) 

 

Γ4) Πνμαπαηημφμεκεξ γκχζεηξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ: (Οη γκχζεηξ πμο πνέπεη κα 

έπμοκ μη μαζεηέξ/ηνηεξ ζπεηηθά με ημ επηιεγμέκμ γκςζηηθυ ζέμα αιιά θαη ηε πνήζε ημο 
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εθπαηδεοηηθμφ ιμγηζμηθμφ, χζηε κα μπμνμφκ κα δηεθπεναηχζμοκ ηηξ πνμηεηκυμεκεξ δνάζεηξ 

ημο ζεκανίμο).  

-Μηθνή ελμηθείςζε μαζεηχκ/ηνηχκ θαη δηδάζθμκηα ζηε πνήζε επελενγαζηή 

θεημέκμο, πνμβμιήξ πανμοζίαζεξ, ιμγηζμηθμφ πανμοζίαζεξ θαη πιμήγεζεξ ζημ 

δηαδίθηομ θαη ηα εθπαηδεοηηθά ιμγηζμηθά. 

-Πνμεγμφμεκε εμπεηνία ηςκ εμπιεθμμέκςκ ζε μμαδηθή ενγαζία ζα 

δηεοθμιφκεη ηεκ μμαιή πμνεία ηεξ παηδαγςγηθήξ θαη δηδαθηηθήξ αοηήξ 

δηαδηθαζίαξ. 

  

Γ5 Απαηημφμεκα βμεζεηηθά οιηθά θαη ενγαιεία: (Πενηγνάθμκηαη ηα μέζα π.π. θφιια 

ενγαζίαξ, μδεγίεξ θ.ά. πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ εθανμμγή ημο ζεκανίμο).  

Γηα ηεκ εθπυκεζε ημο ζεκανίμο απαηηείηαη:  

- ημ ζπμιηθυ εγπεηνίδημ θαη ημ βηβιίμ ημο θαζεγεηή 

-θαηαγναθή πανμοζίαζε ζηυπςκ δηδαζθαιίαξ, θνηηενίςκ αλημιυγεζεξ ηςκ 

μαζεηχκ, πμνεία δηδαζθαιίαξ ζε πνμβμιή πανμοζηάζεςκ (Power point),  

-ζοζηεμαηηθυξ ζπεδηαζμυξ ημο ζεκανίμο απυ ημ δηδάζθμκηα θαη επανθήξ 

πεηνηζμυξ ημο έκηοπμο θαη ειεθηνμκηθμφ οιηθμφ,  

-ζαθήκεηα ηςκ θφιιςκ ενγαζίαξ πμο ζα δμζμφκ ζημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ πνμξ 

δηενεφκεζε,  

-πεηηθέξ ζέζεηξ ζημ δηαδίθηομ με ηηξ παναπάκς ακαθενυμεκεξ δηεοζφκζεηξ 

θαη βηβιημγναθηθέξ παναπμμπέξ. 

Γ6) Ονγάκςζε ηεξ ηάλεξ: (Ακάιοζε ημο ηνυπμο ενγαζίαξ ηςκ μαζεηχκ (αημμηθά ή ζε 

μμάδεξ) θαη ημο βαζμμφ αοηεκένγεηαξ πμο ημοξ πανέπεηαη θαη πμημη ζα είκαη μη νυιμη 

μαζεηχκ θαη δηδάζθμκημξ).  

 

Οη μαζεηέξ/ηνηεξ πςνίδμκηαη ζε 4 μμάδεξ ηςκ 5 αηυμςκ, θνμκηίδμκηαξ  

ημοιάπηζημκ έκαξ μαζεηήξ απυ θάζε μμάδα κα έπεη ηθακμπμηεηηθή γκχζε ζηε 

πνήζε Η/Τ, πνήζε ιμγηζμηθχκ θαη ακαδήηεζεξ ζημ δηαδίθηομ. Κάζε μμάδα 

ακηηζημηπεί ζε έκακ οπμιμγηζηή. Η ζφκζεζε ηςκ μμάδςκ εκδείθκοηαη κα είκαη 

ακμμμημγεκήξ ςξ πνμξ ηηξ επηδυζεηξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ, χζηε μ επημενηζμυξ 

ηεξ ενγαζίαξ κα δχζεη ζε υιμοξ ηε δοκαηυηεηα πνμυδμο, μέζα απυ ηεκ 

ελαημμίθεοζε ηεξ μειέηεξ ημο. Η ζφκζεζε ηςκ μμάδςκ δηαηενείηαη ζε υιεξ 

ηηξ θάζεηξ ηεξ δηδαζθαιίαξ, εκαιιάζζμκηαη υμςξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

ένεοκαξ ζηε πνήζε ημο οπμιμγηζηή υια ηα μέιε ηεξ μμάδαξ. ηεκ ανπή θάζε 

θάζεξ μη μαζεηέξ/ηνηεξ θαηανηίδμοκ ζπέδημ/δνάζεξ θαζεθυκηςκ με βάζε ηηξ 

δναζηενηυηεηεξ πμο ημοξ ακαηίζεκηαη απυ ηα θφιια ενγαζίαξ. ’ έκα μέιμξ 

θάζε μμάδαξ ακαηίζεηαη ε παναθμιμφζεζε θαη ε θαηαγναθή ηεξ πμνείαξ ηεξ 

δηενεφκεζεξ με βάζε ημ ζπέδημ πμο ζοκαπμθαζίζηεθε απυ ηεκ ανπή. Αοηυ ημ 
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ζπέδημ ζα οπμβιεζεί με ηε μμνθή πναθηηθμφ ζημκ/εκ θαζεγεηή/ηνηα μεηά ημ 

πέναξ ημο μαζήμαημξ μαδί με ηε ζοκμιηθή πανμοζίαζε ηςκ ενγαζηχκ ημοξ. 

Ονίδεηαη έκαξ εθπνυζςπμξ απυ θάζε μμάδα γηα ηεκ πανμοζίαζε ηςκ 

εονεμάηςκ ηεξ μμάδαξ ημο ζηηξ άιιεξ μμάδεξ, θαζχξ θαη έκαξ/μηα  

μαζεηήξ/ηνηα-ζφκδεζμμξ μεηαλφ ηςκ επί μένμοξ μμάδςκ, γηα ηε μεηαλφ ημοξ 

ακηαιιαγή ζημηπείςκ θαη ιμηπή ζοκενγαζία.  

Πνμαπαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηςκ 2 ιμγηζμηθχκ ζε επίπεδμ ημπηθμφ δηθηφμο, 

απυ ημκ δηαπεηνηζηή ημο ημπηθμφ δηθηφμο. Σα θφιια ενγαζίαξ πενηέπμοκ γηα 

ηε πνχηε θάζε (1 δηδαθηηθή χνα) ζέμαηα γηα ένεοκα θαη επελενγαζία, 

ενςηήζεηξ ζηηξ μπμίεξ μη μαζεηέξ/ηνηεξ πνέπεη κα δχζμοκ απακηήζεηξ. Σα 

θφιια ενγαζίαξ δίκμκηαη ζε θςημηοπία, αιιά ημπμζεημφκηαη θαη ειεθηνμκηθά 

ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ ηςκ Η/Τ, εκχ δίκμκηαη μη   απαναίηεηεξ 

δηεοθνηκήζεηξ. ημ ζογθεθνημέκμ ζεκάνημ ηα θφιια ενγαζίαξ πμο ζα δμζμφκ 

γηα ζομπιήνςζε είκαη 5. Σα 4 ζα είκαη δηαθμνεηηθά γηα θάζε μμάδα, εκχ ζημ 

ηέιμξ ζα μμηναζηεί έκα θμηκυ αημμηθυ θφιιμ ενγαζίαξ με ζηαονυιελμ, 

ανθηηθυιελα ζπεηηθά με ημ μάζεμα θαη γηα ζφκηαλε βηβιημγναθίαξ-

δηθηομγναθίαξ. Σμ ζογθεθνημέκμ θφιιμ  μπμνεί κα ζομπιενςζεί ζημ 

ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ αιιά θαη ζημ ζπίηη.  Οη μαζεηέξ/ηνηεξ 

δηαπναγμαηεφμκηαη ηε ζφκζεζε ηςκ ενγαζηχκ ανπηθά ζημ ζπμιηθυ ενγαζηήνημ 

θαη ηέιμξ (2ε θάζε/2ε δηδαθηηθή χνα), δεηείηαη απυ ηηξ μμάδεξ ε ζοκμιηθή 

πανμοζίαζε ηεξ ενγαζίαξ ημοξ ζηε πμιηθή Βηβιημζήθε θαη γίκεηαη ε 

αλημιυγεζε (αοηαλημιυγεζε- εηενμαλημιυγεζε θαη ακαηνμθμδυηεζε, θαζχξ θαη 

ζομπιήνςζε ενςηεμαημιμγίμο).   

 

 

Γ7) Παηδαγςγηθμί θαη μαζεζηαθμί ζηυπμη ημο ζεκανίμο:  

Ναηδαγωγηθμί ζηόπμη:  

Σμ ζεκάνημ αθμιμοζεί ημ ΔΓΠΠ θαη εηδηθυηενα ημ ΑΠ ηεξ Ιζημνίαξ ζημ 

Γομκάζημ θαη επηδηχθεη: 

-Να θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ/ηνηεξ υηη μ θυζμμξ ζημκ μπμίμ δμοκ είκαη 

απμηέιεζμα μηαξ ελειηθηηθήξ πμνείαξ με οπμθείμεκα δνάζεξ ημοξ ακζνχπμοξ 

-Να μηθμδμμήζμοκ, μέζα απυ ηε μειέηε ημο θοθιαδηθμφ θαη άιιςκ πμιηηηζμχκ 

ζηε ζοκέπεηα ηεκ εζκηθή θαη πμιηηηζηηθή ημοξ ηαοηυηεηα 

-Να δναζηενημπμηεζμφκ ζηε δηενεοκεηηθή-βηςμαηηθή μάζεζε 

-Να απμθηήζμοκ δεληυηεηεξ επηθμηκςκίαξ (μμηιία, αθνυαζε, ακάγκςζε, γναθή, 

επηπεηνεμαημιμγία, δηάιμγμξ) 
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-Να εμπιαθμφκ ζε μμαδηθέξ δναζηενηυηεηεξ θαη δηάιμγμ πμο ζα ημοξ 

επηηνέρμοκ κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηεκ επηθαηνυηεηα ημο ηζημνηθμφ 

πανειζυκημξ  

-Να αζθεζμφκ ζηεκ πμιφπιεονε θαη πμιοπνηζμαηηθή πνμζέγγηζε ηεξ ηζημνίαξ 

μέζα απυ ημκ εκημπηζμυ θαη ηε ζφγθνηζε εονέμξ θάζμαημξ θεημεκηθχκ θαη 

εηθαζηηθχκ ηζημνηθχκ πεγχκ 

-Να εμπιαθμφκ ζε δναζηενηυηεηεξ αοημαλημιυγεζεξ  θαη εηενμαλημιυγεγζεξ  

-Να παναγάγμοκ ζοκενγαηηθά δοκαμηθυ  γναπηυ ιυγμ θαη πνμθμνηθυ ιυγμ 

Πεπκμιμγηθμί ζηόπμη:  

-Να απμθηήζμοκ δεληυηεηεξ πεηνηζμμφ ηςκ ειεθηνμκηθχκ βάζεςκ, 

επελενγαζίαξ θαη ηαληκυμεζεξ δεδμμέκςκ 

-Να θαηακμήζμοκ βαζηθέξ έκκμηεξ θαη εκημιέξ δηαπείνηζεξ ςξ πνμξ ηε βάζε 

δεδμμέκςκ 

-Να αζθεζμφκ ζηε πνήζε ημο Δηαδηθηφμο: εφνεζε επηιεγμέκςκ δηθηοαθχκ 

ηυπςκ 

-Να αζθεζμφκ ζηε πνήζε ημο Γπελενγαζηή θεημέκμο γηα ηε ζομπιήνςζε 

θφιςκ ενγαζίαξ (ακηηγναθή, επηθυιιεζε, ζπμιηαζμυ, επελενγαζία, ζογγναθή 

ειεθηνμκηθμφ θεημέκμο) θαη ηε πνήζε πνμγνάμμαημξ πνμβμιή πανμοζηάζεςκ 

Δηδαθηηθμί ζηόπμη: 

-Να μάζμοκ υηη θαηά ηεκ 3ε πηιηεηία π.π. ακαπηφπζεθε ζηηξ Κοθιάδεξ έκαξ 

αληυιμγμξ πμιηηηζμυξ 

-Να γκςνίζμοκ υηη μη Κοθιαδίηεξ, θαηά ηεκ ίδηα πενίμδμ, θονηάνπεζακ ζημ 

Αηγαίμ 

-Να ακαγκςνίζμοκ ηα γεςγναθηθά υνηα ζηα μπμία ακαπηφπζεθε θαη έδναζε μ 

θοθιαδηθυξ πμιηηηζμυξ 

-Να εκημπίζμοκ πενημπέξ πμο ε ανπαημιμγηθή ένεοκα έπεη θένεη ζημ θςξ 

μηθηζμμφξ απυ ηεκ επμπή αθμήξ ημο θοθιαδηθμφ πμιηηηζμμφ 

-Να κηχζμοκ ηε γμεηεία ηεξ θοθιαδηθήξ γιοπηηθήξ, πμο ηυζμ θμκηά βνίζθεηαη 

ζηεκ αθενεμέκε ηέπκε 

-Να θαηακμήζμοκ θάζε ηζημνηθυ γεγμκυξ ςξ μιυηεηα πμο ζομβαίκεη ζε έκα 

ζογθεθνημέκμ πχνμ θαη πνυκμ, απυ ηε ζφγθιηζε πμιιχκ θαη πμηθίιςκ 

παναγυκηςκ 

-Να θαιιηενγήζμοκ μη μαζεηέξ/ηνηεξ ηε δεληυηεηα ηεξ ένεοκαξ θαη ημ 

εκδηαθένμκ γηα ηεκ ηζημνηθή επηζηεμμκηθή γκχζε 
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-Να ακαπηοπζεί μ δηάιμγμξ θαη ε ζοκενγαζία (αιιειμδηδαθηηθυ απμηέιεζμα 

θαη δηαπνμζςπηθή μάζεζε) 

Δ) Γθανμμγή ημο ζεκανίμο: 

(πενηγνάθεηαη ε δηαδηθαζία εθανμμγήξ ημο ζεκανίμο μέζα απυ ηεκ πανμοζίαζε ηςκ 

δναζηενημηήηςκ πμο πνμηείκμκηαη με ημ ζεκάνημ θαη ακάιοζε ηεξ ακαμεκυμεκεξ δηδαθηηθήξ 

θαη μαζεζηαθήξ πμνείαξ).  

Δ1) Δναζηενηυηεηεξ: (Πενηγνάθμκηαη μη επημένμοξ δναζηενηυηεηεξ θαη ε νμή δηελαγςγήξ 

ημοξ)   

-Ακαδήηεζε, ένεοκα, ζφγθνηζε, παναηήνεζε, ζομπενάζμαηα ζε ζογθεθνημέκα 

ζέμαηα: 

-Οκμμαζία ηςκ Κοθιάδςκ. Γκημπηζμυξ ζημ πάνηε ημο βηβιίμο θαη ημο 

δηαδναζηηθμφ πάνηε ημο εθπαηδεοηηθμφ ιμγηζμηθμφ κεζηχκ θαη μηθηζμχκ,  υπμο 

ακαπηφπζεθε μ θοθιαδηθυξ πμιηηηζμυξ. Υαναθηενηζηηθά μηθηζμχκ θαη ε 

θαηαζηνμθή ημοξ απυ ημ ζεηζμυ 1600π.π. 

-Λυγμη ακάπηολεξ ημο ζογθεθνημέκμο πμιηηηζμμφ(γεςγναθηθή ζέζε, θιίμα, 

εμπυνημ, καοηηιία). Γκςνημία με ηηξ πενημπέξ πμο ακέπηολακ εμπμνηθέξ 

ζπέζεηξ μη Κοθιαδίηεξ, απυζηαζε απυ ηα θέκηνα ακάπηολεξ ηςκ κέςκ 

πμιηηηζμχκ πνεζημμπμηχκηαξ ημ εηθμκίδημ ημο δηαδναζηηθμφ πάνηε γηα ηεκ 

πηιημμεηνηθή θαηαμέηνεζε. Υνμκηθή ζφκδεζε με ημοξ άιιμοξ δομ ζπμοδαίμοξ 

πμιηηηζμμφξ Μηκςηθυ θαη Μοθεκασθυ 

-Δηάθνηζε ηςκ παναθηενηζηηθχκ  ηςκ θοθιαδηθχκ εηδςιίςκ θαη ακεφνεζε 

ζφγπνμκςκ ένγςκ γιοπηηθήξ πμο έπμοκ επενεαζηεί απυ ηεκ ηέπκε ηςκ 

Κοθιαδηηχκ, πνήζε πνςμάηςκ ζε ημηπμγναθίεξ θαη εηδχιηα. Τιηθά 

θαηαζθεοήξ ενγαιείςκ θαη αγγείςκ. 

-Γκςνημία με ημκ μηθηζμυ ζημ  Αθνςηήνη ηεξ Θήναξ μέζα απυ ηα δομ 

ιμγηζμηθά θαη ηεκ επίζθερε ζημ Μμοζείμ ηεξ Κοθιαδηθήξ ηέπκεξ θαζχξ θαη 

ημο Ιδνφμαημξ Μείδμκμξ Γιιεκηζμμφ. Η  ακάπηολε ημο θαη ημ ηέιμξ ημο θαη ε 

επαθή με ηηξ ημηπμγναθίεξ ηεξ πενημπήξ 

-Ακαδήηεζε ζηεκ μεπακή ακαδήηεζεξ ένγςκ ζφγπνμκςκ γιοπηχκ ζφγθνηζε με 

ηεκ θοθιαδηθή μανμανμγιοπηηθή  

Δ2) Σα ενγαιεία εθανμμγήξ: (Πενηγνάθμκηαη ηα ενγαιεία ημο ιμγηζμηθμφ πμο 

πνμηείκεηαη κα πνεζημμπμηεζμφκ ζε θάζε δναζηενηυηεηα θαζχξ θαη ε ζεμαζία ημοξ ζηεκ 

ακάπηολε ηεξ μάζεζεξ). 

Ο πνμηεηκυμεκμξ θαη απυ ηα εγπεηνίδηα πνήζεξ ηνυπμξ αλημπμίεζεξ ηςκ 

πμιομεζηθχκ εθανμμγχκ αθμνά, πένα απυ ηεκ εμπέδςζε ηεξ δηδαζθυμεκεξ 

φιεξ, ζηεκ ακάπηολε δηαζεμαηηθχκ ζπεδίςκ ενγαζίαξ ή ζοκζεηηθχκ ενγαζηχκ 

ζημ μάζεμα ηεξ ηζημνίαξ. Σα ζογθεθνημέκα ιμγηζμηθά μπμνμφκ κα  
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αλημπμηεζμφκ γηα μηα μνηδυκηηα δηαζφκδεζε μ’ άιια μαζήμαηα ημο ακαιοηηθμφ 

πνμγνάμμαημξ ζημ πιαίζημ ηςκ δηαζεμαηηθχκ δναζηενημηήηςκ. 

Α)Γθπαηδεοηηθό Θμγηζμηθό «Νενηπιάκεζε ζημ ώνμ-νόκμ» Έθδμζε 2.0, 

εγθνίζεθε ζημ πιαίζημ ημο επηπεηνεζηαθμφ πνμγνάμμαημξ «Κμηκςκία ηεξ 

Πιενμθμνίαξ» απυ ημ Π.Ι. είκαη ζομβαηυ με ημ Γκηαίμ Πιαίζημ 

Πνμγναμμάηςκ πμοδχκ ημο Γομκαζίμο, ζογθεθνημέκα: ημ ηζημνηθυ πιαίζημ 

γηα θάζε ηάλε θαηαγνάθεηαη θαη εοζογναμμίδεηαη απυιοηα με ηα ζπμιηθά 

εγπεηνίδηα ςξ πνμξ ηεκ πενημδμιυγεζε γηα ημ πςνηζμυ ηςκ εκμηήηςκ. Οη 

ζεμαηηθέξ εκυηεηεξ πνμζεγγίδμκηαη μέζα απυ ημοξ άλμκεξ ημο πνυκμο, ημο 

ηυπμο θαη ηςκ γεγμκυηςκ. Σα γεγμκυηα πανμοζηάδμκηαη με πνμκμιμγηθή 

ζεηνά, ζοκδέμκηαη με ηζημνηθά πνυζςπα θαη ημκ ηυπμ υπμο δηαδναμαηίδμκηαη, 

εκχ πανάιιεια θαηαγνάθμκηαη ζημ πνμκμιυγημ απυ υπμο μπμνμφκ κα 

ακαδεηεζμφκ. Σμ  ιμγηζμηθυ πνεζημμπμηεί δηάθμνα ενγαιεία αιιειεπίδναζεξ, 

θαζχξ επίζεξ θαη πμιιέξ μμνθέξ πανμοζίαζεξ ηεξ πιενμθμνίαξ.  

ογθεθνημέκα μ μαζεηήξ θαζμδεγμφμεκμξ απυ ηα θφιια ενγαζίαξ θαη ημκ/ηεκ 

εθπαηδεοηηθυ μπμνεί κα παναηενήζεη ηε δηαμυνθςζε ημο εδάθμοξ ηεξ 

πενημπήξ ηςκ Κοθιάδςκ, κα ακαδεηήζεη πυιεηξ-μηθηζμμφξ πμο ακήθμοκ ζε 

δηαθμνεηηθέξ ηζημνηθέξ πενηυδμοξ, κα πανάλεη πμνείεξ, κα μεηνήζεη 

απμζηάζεηξ ζε ζπέζε με ηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ ηςκ Κοθιαδηηχκ,  κα 

πνμζζέζεη πιενμθμνίεξ ζε ζεμεία εκδηαθένμκημξ έηζη χζηε κα δεμημονγήζεη 

έκα κέμ ηζημνηθυ πάνηε με θνηηήνηα πμο ζα ζέζεη μ ίδημξ. Η ενγαζία ημο 

εκηζπφεηαη απυ ημ πνμκμιυγημ, ημ ανπείμ εηθυκςκ θαη ηηξ δναζηενηυηεηεξ πμο 

ημκ βμεζμφκ κα θαηακμήζεη ηα ελεηαδυμεκα ζέμαηα μέζς ηεξ μπηηθμπμίεζεξ 

ηεξ πιενμθμνίαξ. 

Β) Γθπαηδεοηηθό Θμγηζμηθό Ζζημνία Α΄ Γομκαζίμο. «Οηα Ίπκε ηωκ 

Ανπαίωκ μαξ Ννμγόκωκ» πενηέπεη πιενμθμνίεξ γηα ημκ πμιηηηζμυ ημο 

Αηγαίμο θαη εηδηθυηενα γηα ημ Αθνςηήνη ηεξ Θήναξ, ημ οιηθυ ημο ιμγηζμηθμφ 

είκαη θονίςξ πνςημγεκείξ ή δεοηενμγεκείξ ηζημνηθέξ πεγέξ. Η έμθαζε δίκεηαη 

ζηεκ αλημπμίεζε ηςκ ηζημνηθχκ πεγχκ, ζηε μειέηε ημοξ θαη ηεκ θνηηηθή 

αλημιυγεζε. Απμηειεί έκα εθπαηδεοηηθυ ενγαιείμ πμο οπμβμεζά ηε μάζεζε 

μέζς ηεξ δηενεφκεζεξ, ηεξ πνμζμμμίςζεξ θαη ηεξ εκενγεηηθήξ ζομμεημπήξ. 

Ο/ε μαζεηήξ/ηνηα θαηά ηεκ εθπυκεζε ημο ζεκανίμο μπμνεί κα δεη 

μδεγμφμεκμξ απυ μηα πολίδα ηα εονήμαηα ηςκ ακαζθαθχκ ζημ Αθνςηήνη 

Θήναξ πμο αθμνμφκ ημήμαηα μηθηχκ ημο μηθηζμμφ θαη ελαίνεηεξ ημηπμγναθίεξ. 

Δ3) ομπιενςμαηηθέξ πεγέξ: (Πενηγνάθμκηαη μη πυνμη πμο πνμηείκεηαη κα 

πνεζημμπμηεζμφκ θαηά ηε δηελαγςγή ηςκ δναζηενημηήηςκ θαη δεκ ακήθμοκ ζημ πνμηεηκυμεκμ 

ιμγηζμηθυ). 

Πμ δηαδίθηομ ςξ γκςζηηθυ ενγαιείμ αλημπμηείηαη γηα ηεκ θνηηηθή επελενγαζία 

ηεξ πιενμθμνίαξ θαη ηεξ έκηαλήξ ηεξ ζημ πιαίζημ πμο ζέημοκ μη 

μαζεηέξ/ηνηεξ θαη ημ ζεκάνημ θαη πμο έπεη μνημζεηήζεη μ/ε εθπαηδεοηηθυξ 
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πμο επηιέγεη εθ ηςκ πνμηένςκ θαη πνμζδημνίδεη πνμζεθηηθά ηε πνήζε ημο ζημ 

πιαίζημ ηεξ δηδαθηηθήξ δηαδηθαζίαξ 

Δηθηοαθμί ηόπμη: Ίδνομα Ιείδμκμξ Γιιεκηζμμύ. Η ειιεκηθή Ιζημνία ζημ 

δηαδίθηομ, απυ ηεκ επμπή ημο ιίζμο 400.000 π.π. ςξ ηε ζφγπνμκε Γιιάδα 

2000μ.π. ηζημνηθά ζημηπεία, θςημγναθίεξ. Η βαζηθή ανπή ηςκ δεμημονγχκ 

ημο: μ ζοκδοαζμυξ ηεξ έγθονεξ επηζηεμμκηθήξ πιενμθυνεζεξ με ηηξ ηεπκηθέξ 

δοκαηυηεηεξ, πμο πνμζθένεη ηα μέζμ(δηαδίθηομ, κέεξ ηεπκμιμγίεξ), με ηειηθυ 

ζθμπυ ηε δηάδμζε θαη πνμβμιή ηεξ ειιεκηθήξ ηζημνίαξ θαη ημο πμιηηηζμμφ ζε 

υιμ ημκ θυζμμ(ειιεκηθά, αγγιηθά) 

Ιμοζείμ Ηοθιαδηθήξ ηέπκεξ. Οη μαζεηέξ/ηνηεξ μπαίκμοκ ζηε ζφκδεζε  

μυκημεξ ζοιιμγέξ θαη ζηε ζοκέπεηα Πνςημθοθιαδηθμί μηθηζμμί , Η ακζνχπηκε 

μμνθή ζηεκ Κοθιαδηθή ηέπκε, Σμ πνχμα ζηεκ θοθιαδηθή ηέπκε, Η ενμεκεία 

ηςκ θοθιαδηθχκ εηδςιίςκ, Κοθιαδηθή θαη μμκηένκα ηέπκε , Κοθιαδηθή 

γιοπηηθή - Τιηθά θαη ηεπκηθέξ θαηαζθεοήξ, πεγέξ θαη βμεζήμαηα γηα κα 

ζοκζέζμοκ βηβιημγναθία θαη δηθηομγναθία. 

Μεπακή ακαδήηεζεξ http://www.google.gr/: μη μαζεηέξ/ηνηεξ ζα 

ακαδεηήζμοκ ζηηξ εηθυκεξ θαη πιεθηνμιμγχκηαξ ζημ πεδίμ ακαδήηεζεξ ένγα 

ηςκ δεμημονγχκ: Υέκνη Μμον, Μπάνμπανα Υέπγμομνζ, Αμεκηέμ Μμκηηιηάκη, 

Πάμπιμ Πηθάζμ γηα κα δηαθνίκμοκ ηεκ μμμηυηεηα με ηεκ θοθιαδηθή 

μανμανμγιοπηηθή, κα απμζεθεφζμοκ εηθυκεξ, χζηε κα ηηξ πανμοζηάζμοκ ζε 

πνμβμιή πανμοζίαζεξ. 

Μ επελενγαζηήξ θεημέκμο μπμνεί κα δηεοθμιφκεη ηεκ μμαδμζοκενγαηηθή 

παναγςγή γναπημφ ιυγμο απυ ημοξ/ηηξ μαζεηέξ/ηνηεξ, μη μπμίμη/εξ 

πεηναμαηίδμκηαη θαη θαηαιήγμοκ ζε πμιοηνμπηθά θείμεκα μέζα ζε έκα 

ειθοζηηθυ πενηβάιιμκ πμο θαιιηενγεί ηε γιςζζηθή ημοξ έθθναζε θαη 

δεμημονγηθυηεηα. Οη μαζεηέξ/ηνηεξ ζομπιενχκμοκ ειεθηνμκηθά ηα θφιια 

ενγαζίαξ θαη θαηαγνάθμοκ ηηξ απυρεηξ ημοξ.  

Ε πνμβμιή πανμοζίαζεξ ε μπμία ζπεδηάδεηαη απυ ημοξ/ηηξ μαζεηέξ/ηνηεξ, 

ιεηημονγεί ςξ γκςζηηθυ ενγαιείμ θαη δηεοθμιφκεη ηεκ επηθμηκςκία θαη ηεκ 

ακηαιιαγή ηςκ απυρεςκ θαη απμηειεζμάηςκ ηςκ μμάδςκ με ημ ζφκμιμ ηεξ 

ηάλεξ.  

Δ4) Ακαθμνά ζημ νυιμ ηςκ μαζεηχκ, δηδάζθμκημξ θαη ιμγηζμηθμφ 
(απμζαθεκίδεηαη μ ηνυπμξ με ημκ μπμίμ ζα εμπιαθμφκ θαη ζα αιιειεπηδνάζμοκ θαηά ηεκ 

δηάνθεηα ηεξ δναζηενηυηεηαξ μη μαζεηέξ, μ δηδάζθςκ θαη ημ εθπαηδεοηηθυ ιμγηζμηθυ) 

 Οη μαζεηέξ/ηνηεξ ζα είκαη υπη μυκμ δέθηεξ γκχζεςκ απυ ηα εθπαηδεοηηθά 

ιμγηζμηθά, αιιά θαη ενεοκεηέξ, αθμφ ζα ακαδεηήζμοκ οιηθυ θαη απυ ημ 

δηαδίθηομ θαη ζε πνςημγεκείξ θαη δεοηενμγεκείξ πεγέξ. Θα είκαη επίζεξ 

δεμημονγμί, γηαηί ζα πνέπεη κα δεμημονγήζμοκ γναπηά πμιοηνμπηθά θείμεκα 

θαη πνμβμιή πανμοζηάζεςκ με ζφγπνμκε γιοπηηθή.  

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=139&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=141&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=141&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=141&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=138&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=126&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=126&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=126&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=123&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=143&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=143&cnode=40&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=143&cnode=40&clang=0
http://images.google.gr/
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Γ) Γπέθηαζε ημο ζεκανίμο 
(Πνμηάζεηξ γηα ηεκ πεναηηένς επέθηαζε ημο ζεκανίμο). 

Οη παναπάκς δναζηενηυηεηεξ εκημπίδμκηαη ζηεκ ακαδήηεζε, επηιμγή, 

ηαληκυμεζε, ακάιοζε πνςημγεκμφξ ηζημνηθμφ οιηθμφ με ζηυπμ κα θαηακμεζμφκ 

μη ιυγμη γηα ημοξ μπμίμοξ ακαπηφπζεθε μ θοθιαδηθυξ πμιηηηζμυξ, ηα θφνηα 

παναθηενηζηηθά ηςκ μηθηζμχκ θαη ηςκ εηδςιίςκ, ε εμπμνηθή δναζηενηυηεηα 

ηςκ Κοθιαδηηχκ, θαζχξ θαη ε παναθμή ημο. Οη δναζηενηυηεηεξ αοηέξ 

μπμνμφκ κα επεθηαζμφκ ακ δηεονοκζεί μ ζθμπυξ θαη μη ζηυπμη ημο ζεκανίμο. 

Σειηθυξ ζθμπυξ θαη ζηυπμξ ηεξ μμάδαξ μπμνεί κα είκαη μ εμνηαζμυξ ηεξ 

Παγθυζμηαξ Ημέναξ ηςκ Μμοζείςκ 18 Μαΐμο  με πανάιιειε πανμοζίαζε - 

αλημπμίεζε ηεξ μμοζεημζθεοήξ ημο Μμοζείμο Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ με ζέμα:  

«Κοθιαδηθυξ Πμιηηηζμυξ», πμο ζα έπμοκ θιείζεη γηα δακεηζμυ μη 

μαζεηέξ/ηνηεξ ηεξ μμάδαξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ οπεφζοκε ζπμιηθήξ 

βηβιημζήθεξ θαη ημκ/ηε δηδάζθμκηα/μοζα εθπαηδεοηηθυ. Η πανμοζίαζε μπμνεί 

κα γίκεη ζημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ υιμο ημο ζπμιείμο, αθμφ μη μαζεηέξ/ηνηεξ πμο 

έπμοκ εθπμκήζεη ημ πημ πάκς εθπαηδεοηηθυ ζεκάνημ ακαιάβμοκ 

ζογθεθνημέκμοξ νυιμοξ. Γπηπιέμκ μη ενγαζίεξ θαη ε ηειηθή πανμοζίαζε ηςκ 

μαζεηχκ/ηνηχκ μπμνεί κα ακεβεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο ή ηεξ 

πμιηθήξ Βηβιημζήθεξ. 

Η επέθηαζε θάζε ζεκανίμο θαη ε δηαθμνμπμίεζή ημο επενεάδεηαη απυ ηηξ 

ζοκζήθεξ θάης απυ ηηξ μπμίεξ εθανμυδεηαη θαη ζίγμονα μη μαζεηέξ/ηνηεξ θαη 

μ/ε εθπαηδεοηηθυξ έπμοκ ημκ πνχημ θαη ηειεοηαίμ ιυγμ γηα ηοπυκ 

ακαπνμζανμμγέξ, βειηηχζεηξ, αηέιεηεξ ζηηξ ηδηαίηενεξ θαη μμκαδηθέξ θάζε 

θμνά ακάγθεξ ημοξ. 

- ακαδήηεζε ζηε βάζε δεδμμέκςκ ΑΒΓΚΣ βηβιίςκ πμο αθμνμφκ ημκ 

Κοθιαδηθυ πμιηηηζμυ θαη ηεκ ηέπκε εηδηθυηενα με ζηυπμ ηεκ μνγάκςζε 

έθζεζεξ βηβιίμο 

-πνμθήνολε  δηαγςκηζμμφ γηα ηε  δεμημονγία αθίζαξ θαη ζειηδμδεηθηχκ 

ακάμεζα ζηηξ μμάδεξ πμο ενγάζηεθακ γηα ηεκ εθπυκεζε ημο ζεκανίμο 

- δοκαμηθυ γνάρημμ μέζς ηεξ δεμημονγηθήξ γναθήξ θαη ζογθεθνημέκα: 

αθνμζηηπίδα, ηζημνία-παναμφζη, ζηαονυιελα, αθμφ δμζμφκ ζημοξ 

μαζεηέξ/ηνηεξ ζογθεθνημέκεξ μδεγίεξ υπςξ: 

Α) Γνάρε μηα ηζημνία με ηα πημ θάης ζημηπεία: ηόπμξ: θάπμημ κεζί ηςκ 

Κοθιάδςκ, πνμκηθή πενίμδμξ: επμπή ημο παιθμφ- Κοθιαδηθυξ πμιηηηζμυξ 

3200 έςξ 2000 π.π. μένμξ: Αθνςηήνη Θήναξ ή θάπμημξ άιιμξ μηθηζμυξ, 

ήνωεξ: Μανμανμγιφπηεξ, οθάκηνεξ, θοκεγμί, καοηηθμί (ή θάηη άιιμ), μαγηθυ 

ακηηθείμεκμ: θακηήια, ηεγακυζπεμμ, παιιέηα (ή θάηη άιιμ) [πνμζμπή ημ 

μαγηθό ακηηθείμεκμ είκαη μόκμ έκα], εκδομαζία: ζθμκηφιηα, πενυκεξ, 

πηηχκαξ(ή θάηη άιιμ), θωηηζμόξ: ήιημξ, θεγγάνη, δφζε(ή θάηη άιιμ) 
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Β) ΑΗΞΜΟΠΖΖΔΑ: πςξ δειχκεη θαη ημ υκμμά ηεξ, ε αθνμζηηπίδα είκαη 

μηα μμνθή πμηήμαημξ υπμο ηα άθνα ηςκ ζηίπςκ ημο – ημ ανπηθυ ή ημ ηειηθυ 

ημοξ γνάμμα – ζπεμαηίδμοκ θαζέηςξ μηα μιμθιενςμέκε ιέλε  ή θνάζε, ε 

μπμία ζοκδέεηαη κμεμαηηθά με ημ πμίεμα θαη ζοκήζςξ απμηειεί θαη ημκ ηίηιμ 

ημο. 

Μπμνείηε κα δεμημονγήζεηε έκα θείμεκμ πμίεμα, αθμφ πνχηα μνίζεηε ηε ιέλε 

πμο ζα εμθακίδεηαη θάζεηα. Οη ιέλεηξ αοηέξ μπμνμφκ κα είκαη μκυμαηα 

πνμζχπςκ, δχςκ ή θοηχκ ή θαη θάπμηςκ εκκμηχκ.  

Πνμζμπή!  εμαζία έπεη ημ πενηεπυμεκμ ημο πμηήμαημξ άμεζα κα ζπεηίδεηαη  
με ηε ιέλε ηεξ αθνμζηηπίδαξ. 
πεμάηηζε ηε δηθή ζμο αθνμζηηπίδα αθμφ επηιέλεηξ μηα απυ ηηξ παναθάης 

ιέλεηξ: Ηοθιάδεξ, εηδώιημ, μμοζείμ, Ανπηζηήξ, ηεγακόζπεμμ (ή θάηη άιιμ) 

- εηθαζηηθή δεμημονγία με ηεκ ηεπκηθή ημο θμιιάδ με άπνεζηα οιηθά, ηεξ 

δςγναθηθήξ, ημο πειμφ θαη μανμανμγιοπηηθή  γηα ηε δεμημονγία εηδςιίςκ  με 

ηε πνήζε ζθιενμφ άζπνμο ζαπμοκημφ ή αοζεκηηθμφ άζπνμο πειμφ, χζηε μη 

μαζεηέξ/ηνηεξ κα απμθηήζμοκ ηεκ αίζζεζε ηεξ «αθαηνεηηθήξ» δηαδηθαζίαξ.  

- θείμεκα πμο ζα πενηγνάθμοκ θαη ζα δςκηακεφμοκ ηα ακηηθείμεκα ηεξ 

μμοζεημζθεοήξ (θοκεγυξ, βημιυζπεμμ, αγγείμ πενηζηενηχκ, ηεγακυζπεμμ, 

θακηήια θ.α.) πμο ζα αλημπμηήζμομε γηα κα ηα πανμοζηάζμομε ζημοξ άιιμοξ 

μαζεηέξ ή κα ηα πανμοζηάζμομε ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο 

-Δεμημονγία πνυζθιεζεξ γηα ηεκ εθδήιςζε πανμοζίαζεξ 

 

ΟΠ) Βηβιημγναθία 
(ζα ακαθενζμφκ μη βηβιημγναθηθέξ ακαθμνέξ πμο πνεζημμπμηήζεθακ) 

1. Καηζμοιάθμο, Γεςνγίαξ Κoθθμνμφ- Αιεονά & Βαζηιείμο θμοιάημο 

πμιηθυ Γγπεηνίδημ «Ανπαία Ιζημνία Α’ Γομκαζίμο» Θευδςνμο, 2006  

2.Καζθακηάμε Μ. (2001), Μαζαίκμκηαξ ζημ internet Ανπαία- Νέα- Ιζημνία, 

Καζηακηχηεξ, Αζήκα 

3.Μονμγηάκκε Γ.-Μαονμζθμφθεξ Δ.(2004), Φηιυιμγμη ζημκ οπμιμγηζηή, 

Καιεηδμζθυπημ, Αζήκα      

4.Νηθμιαίδμο . –Γηαθμομάημο Σ. (2001), Δηαδίθηομ θαη δηδαζθαιία, Κέδνμξ, 

Αζήκα 

5.Πναθηηθά 2μο Πακειιήκημο ζοκεδνίμο ηςκ εθπαηδεοηηθχκ γηα ηηξ ΣΠΓ, 

(2003), «Αλημπμίεζε ηςκ Σεπκμιμγηχκ ηεξ Πιενμθμνίαξ θαη ηεξ 

Γπηθμηκςκίαξ ζηε Δηδαθηηθή Πνάλε», 2003 

6.ΤΠ.Γ.Π.Θ./ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ, Πνμεημημαζία ηεξ Δαζθάιμο 

ηεξ Κμηκςκίαξ ηεξ Πιενμθμνίαξ: Ανπηθή επημυνθςζε υιςκ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ ζηηξ Σεπκμιμγίεξ ηεξ Πιενμθμνίαξ θαη ηεξ Γπηθμηκςκίαξ, 

Πιαίζημ Πνμγνάμμαημξ πμοδχκ, Οθηχβνημξ 2000. 
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7. Μανίκα Πιαηή, Σμήμα Γθπαηδεοηηθχκ Πνμγναμμάηςκ Μμοζείμο 

Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ, Ίδνομα Ν.Π. Γμοιακδνή- Μμοζείμ Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ 

8. Κοθιαδηθυξ Πμιηηηζμυξ, Γθπαηδεοηηθά Πνμγναμμάηα Μμοζείμο Κοθιαδηθήξ 

Σέπκεξ. Αζήκα 2003 

Δηθηομγναθία   

1.http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm, , 

2.http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html  

3.http://www.google.gr/ 

4. http://images.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi                                         

 

Δ) Ηνηηηθή πνμζέγγηζε ημο ζεκανίμο 

 

Γνςηεμαημιυγημ γηα ηεκ αλημιυγεζε ημο ζεκανίμο με ζέμα: «Μ Ηοθιαδηθόξ 

Νμιηηηζμόξ». 

Αθμφ ζομπιενχζεηε ημ ενςηεμαημιυγημ, κα ημ επηζηνέρεηε ζημκ 

θαζεγεηή/ηνηά ζαξ (Η ζομπιήνςζε ηςκ πνμζςπηθχκ ζαξ ζημηπείςκ είκαη 
πνμαηνεηηθή) 
ΜΑΘΗΜΑ: 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: 

ΘΓΜΑ ΓΡΓΑΙΑ: 

- Γίπαηε ηηξ απαναίηεηεξ γκχζεηξ, γηα κα μιμθιενχζεηε ηεκ ενγαζίαξ ζαξ; 

- Πυζμ ζαξ ηθακμπμίεζε ε μνγάκςζε ημο μαζήμαημξ; 

- Ση ζα μπμνμφζε κα βειηηςζεί; Να γνάρεηε ηηξ πνμηάζεηξ ζαξ. 

- Ήηακ ε ενγαζία αοηή εκδηαθένμοζα;  

- Ση ζα μπμνμφζε κα βειηηςζεί; Να γνάρεηε ηηξ πνμηάζεηξ ζαξ. 

- Έπεηε ακηηιεθζεί γηαηί ζαξ δεηήζεθε κα πναγμαημπμηήζεηε αοηήκ ηεκ  

ενγαζία ζημ μάζεμα ηεξ Ιζημνίαξ; 

- αξ ήηακ εοπάνηζημξ αοηυξ μ ηνυπμξ μαζήμαημξ; Δηθαημιμγήζηε ηεκ 

απάκηεζή ζαξ. 

Ε) Αλημιόγεζε 

 

Η αλημιυγεζε ηεξ ενγαζίαξ ηςκ μμάδςκ ζα γίκεη απυ ημκ/ηεκ θαζεγεηή/ 

ηνηα θαη απυ ημοξ/ηηξ μαζεηέξ/ηνηεξ ςξ πνμξ: 1) ηεκ επηηοπία ηςκ 

γκςζηηθχκ ζηυπςκ θαη 2) ημ βαζμυ επηηοπίαξ ηεξ μμάδαξ ζηα ζοκενγαηηθά 

πιαίζηα. Ο/ε δηδάζθςκ/μοζα  αλημιμγεί αημμηθά θάζε μαζεηή/μαζήηνηα, 

ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηε ζομμεημπή ημοξ ζηε δηαδηθαζία ακαδήηεζεξ θαη 

επελενγαζίαξ ηςκ εονεμάηςκ θαη απυ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ζομμεημπή ζηεκ 

πανμοζίαζε ηςκ ενγαζηχκ. Θα ιάβεη επίζεξ οπυρε ημο ηα πναθηηθά δνάζεξ 

πμο θαηαηέζεθακ απυ ηηξ μμάδεξ, ηηξ μπμίεξ ζα αλημιμγήζεη θαη ςξ πνμξ 

http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm
http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html
http://images.google.gr/
http://images.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi
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ηεκ απμηειεζμαηηθή ζοκενγαζία ημοξ, ηεκ εφζημπε θαη επανθή απάκηεζε 

ηςκ ενςηεμάηςκ ζηα θφιια ενγαζίαξ θαη ηεκ επάνθεηα ηεξ πανμοζίαζεξ 

ημο ζέμαηυξ ημοξ. Σέιμξ, μη ίδημη μη μαζεηέξ/ηνηεξ ζα αλημιμγήζμοκ ηεκ 

ενγαζία ημοξ με βάζε ηεξ δφμ παναμέηνμοξ πμο πνμακαθένζεθακ. 

Βμεζεηηθέξ είκαη ζημ ζεμείμ αοηυ μη επηζεμάκζεηξ θαη θαηεοζοκηήνηεξ 

γναμμέξ ημο ΔΓΠΠ-ΑΠ ηεξ Ιζημνίαξ απυ ημ Π.Ι. 

 http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ (θάκε θιηθ ζημ ΔΓΠΠ-

ΑΠ Ιζημνίαξ): 

Η αλημιυγεζε, ςξ βαζηθυ ζημηπείμ ηεξ δηδαθηηθήξ δηαδηθαζίαξ, απμηειεί 

θονίςξ μέζμ ακαηνμθμδυηεζεξ ηεξ δηδαζθαιίαξ, αθμφ πιενμθμνεί γηα ηεκ 

επηηοπία ή απμηοπία ηςκ αθμιμοζμφμεκςκ μεζυδςκ θαη ηεκ 

απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ οημζεημφμεκςκ ζηναηεγηθχκ μάζεζεξ θαη 

δηδαζθαιίαξ. Με ηεκ αλημιυγεζε επηδηχθεηαη κα δηαπηζηςζεί υπη μυκμ ε 

έθηαζε αιιά θαη ημ βάζμξ ηςκ ηζημνηθχκ γκχζεςκ πμο απμθηά μ μαζεηήξ, 

δειαδή υπη μυκμ ηη γκςνίδεη αιιά θαη θαηά πυζμ μπμνεί κα πνεζημμπμηεί ηηξ 

γκχζεηξ πμο απυθηεζε, χζηε κα είκαη ηθακυξ κα ενμεκεφεη γεγμκυηα ή 

θαηκυμεκα, κα αλημιμγεί θαηαζηάζεηξ, κα ελάγεη ζομπενάζμαηα, κα 

πνμβαίκεη ζηεκ επίιοζε πνμβιεμάηςκ θ.ιπ.  

Οη δηάθμνεξ μμνθέξ πνμθμνηθήξ θαη γναπηήξ ελέηαζεξ μπμνεί κα 

εκαιιάζζμκηαη, πνμζανμμζμέκεξ ζηηξ απαηηήζεηξ ηςκ δηδαθηηθχκ ζηυπςκ 

θαη ημο πενηεπμμέκμο θάζε εκυηεηαξ. Η δηαμμνθςηηθή αλημιυγεζε 

επηηνέπεη ζημκ εθπαηδεοηηθυ κα πνμβαίκεη ζε εκδεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ 

ηεξ δηδαθηηθήξ ημο ζηναηεγηθήξ θαη κα πνμζθένεη ζομπιενςμαηηθή βμήζεηα 

ζημοξ μαζεηέξ πμο έπμοκ ακάγθε, ελαημμηθεφμκηαξ ηηξ δηδαθηηθέξ ημο 

εκένγεηεξ. Η δηαμμνθςηηθή αλημιυγεζε είκαη ακάγθε κα έπεη δηενεοκεηηθυ 

παναθηήνα, χζηε μη μαζεηέξ/ηνηεξ κα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα πνμζεγγίδμοκ 

ηεκ ηζημνηθή πναγμαηηθυηεηα με βάζε ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ, ηηξ κμεηηθέξ ημοξ 

δμμέξ θαη ηηξ ακηηιήρεηξ ημοξ. Αοηυ ζεμαίκεη υηη ε μαζεζηαθή δηαδηθαζία 

πνέπεη κα εκζαννφκεηαη μάιιμκ πανά κα ειέγπεηαη, γηα κα μπμνέζεη μ 

μαζεηήξ/ηνηα κα μδεγεζεί ζε μηα εκενγεηηθή δηαδηθαζία δηενεφκεζεξ ηςκ 

ηζημνηθχκ γεγμκυηςκ.  

ε υ,ηη αθμνά ηηξ ηεπκηθέξ αλημιυγεζεξ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ 

δηδαζθαιίαξ μηαξ ζογθεθνημέκεξ εκυηεηαξ, αοηή μπμνεί κα γίκεηαη με 

ακάζεζε ενγαζηχκ ζημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ, με ενςηήζεηξ, με θφιια 

αλημιυγεζεξ θαη άιιμοξ ηνυπμοξ ημοξ μπμίμοξ μπμνεί κα επηκμήζεη μ 

δηδάζθςκ. Η αλημιυγεζε γηα ηε δηαπίζηςζε ηεξ επίηεολεξ δηδαθηηθχκ 

ζηυπςκ εονφηενςκ εκμηήηςκ απυ ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ, μπμνεί κα γίκεηαη με 

ηε μμνθή γναπηχκ ελεηάζεςκ, πμο ζα πενηιαμβάκμοκ ενςηήζεηξ (ακμηπημφ 

ή θιεηζημφ ηφπμο), ηηξ μπμίεξ ζοκηάζζεη μ δηδάζθςκ με βάζε ημ επίπεδμ 

ηεξ ηάλεξ θαη ημοξ ζηυπμοξ ηεξ δηδαζθαιίαξ.  

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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Σα ζέμαηα πμο ζα δίκμκηαη ζημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ, ακάιμγα με ημ 

δηαηηζέμεκμ πνυκμ γηα κα απακηεζμφκ, ζα πνέπεη κα πνμένπμκηαη απυ υιε 

ηεκ ελεηαδυμεκε φιε, κα πενηιαμβάκμοκ δηαθυνςκ ηφπςκ ενςηήζεηξ, χζηε 

κα ακηπκεφμκηαη, με ημκ ηνυπμ αοηυ, πμηθίιεξ ηθακυηεηεξ ηςκ 

μαζεηχκ/ηνηχκ. ε θάζε πενίπηςζε, δεκ πνέπεη ε αλημιυγεζε κα 

ελειίζζεηαη ζε αοημζθμπυ.  

 

Θ) Γκδεηθηηθά θύιια ενγαζίαξ 
Πενηγνάθμκηαη μη μδεγίεξ πνμξ ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ γηα ηε δηελαγςγή ηςκ δναζηενημηήηςκ 

ημο ζεκανίμο (ημ θφιιμ ενγαζίαξ ζα δμζεί ζημοξ μαζεηέξ) 

 

Φύιιμ ενγαζίαξ 1 (Ομάδα Α) 

Δναζηενηόηεηεξ θύιιμο ενγαζίαξ 1 

Οη Κοθιάδεξ γέκκεζακ ημκ πνχημ εονςπασθυ  πμιηηηζμυ ζηεκ επμπή ημο 

παιθμφ. Έπμοκ ακαζθαθηεί μηθηζμμί ζε δηάθμνα κεζηά ηςκ Κοθιάδςκ θαη 

έπμοκ ένζεη ζημ θςξ αληυιμγεξ-εθπιεθηηθέξ ημηπμγναθίεξ θαη έπεη γίκεη 

ακαθμνά ζημ υκμμά ημοξ απυ ζπμοδαίμοξ ηζημνηθμφξ.  

Να εκημπίζεηε ημοξ θονηυηενμοξ μηθηζμμφξ θαη ηηξ ημηπμγναθίεξ, ακηιχκηαξ 

πιενμθμνίεξ απυ ηηξ αθυιμοζεξ ειεθηνμκηθέξ πεγέξ: 

Γθπαηδεοηηθά Λμγηζμηθά:1)«Πενηπιάκεζε ζημ Υχνμ-Υνυκμ»  

2) Ιζημνία Α΄ Γομκαζίμο. «ηα Ίπκε ηςκ Ανπαίςκ μαξ Πνμγυκςκ», 

Δηθηοαθμί ηυπμη:1) http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm,  

2) http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html  

 

Α) Οη θονηυηενμη μηθηζμμί είκαη: 

Α ……………………………….. 

Β………………………………… 

Γ…………………………………. 

Δ …………………………………θ.ά 

 

Β) Καηαγνάρηε ηηξ μκμμαζίεξ ηςκ ημηπμγναθηχκ, ακαθέναηε ηα ζέμαηα ημοξ 

θαη ηε ζφκζεζε ηςκ πνςμάηςκ 

 

Γ) Ακαπηφληε ζε μηα πανάγναθμ ηηξ εκηοπχζεηξ ζαξ απυ μηα ημηπμγναθία πμο 

λεπςνίζαηε. Να πνεζημμπμηήζεηε ημκ επελενγαζηή θεημέκμο θαη ηηξ επηιμγέξ 

(απμζήθεοζε, επηθυιιεζε, θεημεκμγνάθμ, μνζμγναθηθυ θαη γναμμαηηθυ 

έιεγπμ, εηζαγςγή- εηθυκα, μμνθμπμίεζε) 

 

Φύιιμ ενγαζίαξ 2 (Ομάδα Β) 

Οη Κοθιαδίηεξ δεκ άθεζακ γναπηά θείμεκα. Αοηυ πμο μαξ άθεζακ υμςξ μη 

ανπαίμη μανμανμηεπκίηεξ είκαη ε εοπανίζηεζε πμο κμηχζμομε θμηηάδμκηαξ ηα 

ένγα ημοξ πμο με ηυζε θνμκηίδα θαηαζθεφαζακ. Ιδηαίηενε εκηφπςζε 

http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm
http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html
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πνμθαιμφκ ηα εηδχιηα απυ ιεοθυ μάνμανμ θαη πμο επενέαζακ πμιιμφξ 

ζφγπνμκμοξ γιφπηεξ. 

Να εκημπίζεηε ηα βαζηθά παναθηενηζηηθά ημοξ, κα λεπςνίζεηε ηηξ δομ 

μεγάιεξ θαηεγμνίεξ εηδςιίςκ, κα βνείηε ζημ πάνηε ζημηπεία γηα ημ οπέδαθμξ 

ηςκ κεζηχκ ηςκ Κοθιάδςκ θαη κα ηα ζοκδέζεηε με ηεκ ακάπηολε ηεξ ηέπκεξ, 

αθμφ δηενεοκήζεηε  ηηξ αθυιμοζεξ ειεθηνμκηθέξ πεγέξ: 

Γθπαηδεοηηθά Λμγηζμηθά:1)«Πενηπιάκεζε ζημ Υχνμ-Υνυκμ»  

2)Ιζημνία Α΄ Γομκαζίμο. «ηα Ίπκε ηςκ Ανπαίςκ μαξ Πνμγυκςκ», 

Δηθηοαθμί ηυπμη:1) http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm,  

2) http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html 

μεπακή ακαδήηεζεξ: http://www.google.gr/ θαη εηδηθυηενα 

http://images.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi 

 

Α) Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά ηςκ θοθιαδηθχκ εηδςιίςκ; Να 

πνεζημμπμηήζεηε ημκ επελενγαζηή θεημέκμο, ημκ μνζμγναθηθυ έιεγπμ, 

μμνθμπμίεζε, εηζαγςγή πίκαθα. 

 

Β) Μηα ςναία αθήγεζε-πανμοζίαζε είκαη ηέπκε. Πυζμη υμςξ απυ εμάξ 

μπμνμφμε κα εημημάζμομε ζημοξ άιιμοξ μηα ηζημνία; Να εημημάζεηξ έκα μηθνυ 

θείμεκμ γηα κα πανμοζηάζεηξ ζημοξ ζομμαζεηέξ ζμο έκα θοθιαδηθυ εηδχιημ 

πμο ζαομάδεηξ  με ημ δηθυ ζμο δςκηακυ –παναζηαηηθυ  ηνυπμ. 

 

Γ) Σα μανμάνηκα αγαιμάηηα (εηδχιηα) πνμθαιμφκ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ ζήμενα, 

γηαηί απμδίδμκηαη με μεγάιε ζπεμαημπμίεζε θαη πανμοζηάδμοκ μμμηυηεηα με 

ζύγπνμκα δεμημονγήμαηα ηεξ γιοπηηθήξ.  Γπηζθεθζείηε  ηε μεπακή 

ακαδήηεζεξ http://www.google.gr/  θάκηε θιηθ ζηηξ εηθυκεξ 

πιεθηνμιμγχκηαξ ζημ πεδίμ ακαδήηεζεξ  ηα ένγα ηςκ δεμημονγχκ πμο 

ακαθένμκηαη πημ θάης: 

Οηθμγέκεηα (Family Group) Υέκνη Μμον (Henry Moore) 

Ξαπιςμέκε θηγμφνα (Recumbent figure)  Υέκνη Μμον (Henry Moore) 

The Family of Man Μπάνμπανα Υέπγμομνζ (Barbara Hepworth)  

Κεθαιή γοκαίθαξ (Female Head),  Αμεκηέμ Μμκηηιηάκη (Amedeo Modigliani)  

Γοκαίθα Έγθομξ Πάμπιμ Πηθάζμ (Pablo Picasso)  

θεπαζμέκε Γοκαίθα (Femme drapée) Πάμπιμ Πηθάζμ (Pablo Picasso)  

ηεκ Παναιία (On the beach) Πάμπιμ Πηθάζμ (Pablo Picasso)  

Κάκηε θιηθ πάκς ζε θάζε εηθυκα γηα κα ηεκ πνμβάιεηε ζε θοζηθυ μέγεζμξ.   

- Παναηενείηε μμμηυηεηεξ ηςκ  ένγςκ ζφγπνμκεξ γιοπηηθήξ  ηςκ  Υέκνη 

Μμον (Henry Moore), Μπάνμπανα Υέπγμομνζ (Barbara Hepworth), 

Αμεκηέμ Μμκηηιηάκη (Amedeo Modigliani), Πάμπιμ Πηθάζμ (Pablo 

Picasso) με ηα θοθιαδηθά αγγεία; Πμηεξ είκαη αοηέξ; 

http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm
http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html
http://images.google.gr/
http://images.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi
http://images.google.gr/
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- Απμζεθεφζηε υιεξ ηηξ εηθυκεξ ζημ θάθειμ  (μη εηθυκεξ μμο) θαη 

δεμημονγήζηε δηαθάκεηεξ ζε πανμοζίαζε πανμοζίαζεξ, γηα κα ηηξ 

πανμοζηάζεηε ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ θαη  ακηηγνάρηε έκα ακηίηοπμ 

γηα ημ ανπείμ ηεξ πμιηθήξ Βηβιημζήθεξ. 

  

Φύιιμ ενγαζίαξ 3 (Ομάδα Γ) 

Η ζάιαζζα είπε λεπςνηζηή ζέζε ζηε δςή ηςκ Κοθιαδηηχκ. Απυ πμιφ κςνίξ 

μη κεζηχηεξ θαηάιαβακ υηη ημ ογνυ ζημηπείμ πμο ημοξ απμμυκςκε, μπμνμφζε 

κα μεηαηναπεί ζε μηα γέθονα πμο ζα ημοξ έθενκε ζε επαθή με ημοξ άιιμοξ 

πμιηηηζμμφξ. 

Γκημπίζηε ζημ πάνηε πενημπέξ  με ηηξ μπμίεξ ακέπηολακ εμπμνηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ μη Κοθιαδίηεξ, ακαδεηείζηε θαη παναηενείζηε ηα πιμία ημοξ 

θαη ηηξ ζοκαιιαγέξ ημοξ με ημοξ άιιμοξ ιαμφξ, αθμφ δηενεοκήζεηε  ηηξ 

αθυιμοζεξ ειεθηνμκηθέξ πεγέξ: 

Γθπαηδεοηηθά Λμγηζμηθά:1)«Πενηπιάκεζε ζημ Υχνμ-Υνυκμ»  

2)Ιζημνία Α΄ Γομκαζίμο. «ηα Ίπκε ηςκ Ανπαίςκ μαξ Πνμγυκςκ», 

Δηθηοαθμί ηυπμη:1) http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm,  

2) http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html 

 

Α) Πμηα είκαη ηα ζφκμνα ημο Κοθιαδηθμφ θυζμμο, πμφ μθείιεηαη ε ακάπηολή 

ημο θαη πμηεξ μη εμπμνηθέξ θαη μη πμιηηηζηηθέξ επαθέξ πμο ακέπηολακ μη 

Κοθιαδίηεξ με ημοξ άιιμοξ ιαμφξ; Να πνεζημμπμηήζεηε ημκ επελενγαζηή 

θεημέκμο, ημκ μνζμγναθηθυ έιεγπμ, μμνθμπμίεζε. 

 

Β) Γηα πμημ ιυγμ γφνς ζηα 2300 Π.π εγθαηέιεηρακ θάπμημοξ μηθηζμμφξ θαη 

πενηυνηζακ ηηξ εμπμνηθέξ ημοξ ζοκαιιαγέξ; Να πνεζημμπμηήζεηε ημκ 

επελενγαζηή θεημέκμο, ημκ μνζμγναθηθυ έιεγπμ, μμνθμπμίεζε.  

 

Γ) Βνείηε εηθυκεξ απυ πιμία ηεξ επμπήξ, θαζχξ θαη εηθυκεξ απυ μειηαθυ 

μρηακυ θαη καληαθή ζμφνηδα θαη άιια οιηθά. Απμζεθεφζηε υιεξ ηηξ εηθυκεξ ζημ 

θάθειμ (μη εηθυκεξ μμο) θαη δεμημονγήζηε δηαθάκεηεξ ζε πνμβμιή 

πανμοζίαζεξ, γηα κα ηηξ πανμοζηάζεηε ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ θαη 

ακηηγνάρηε έκα ακηίηοπμ γηα ημ ανπείμ ηεξ πμιηθήξ Βηβιημζήθεξ. 

 

Φύιιμ ενγαζίαξ 4 (Ομάδα Δ) 

Σμ ηέιμξ ημ Κοθιαδηθμφ Πμιηηηζμμφ θαη ηεξ Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ ημπμζεηείηαη 

γφνς ζημ 2000 Π.π. επμπή θαηά ηεκ μπμία μη Μηκςίηεξ δηεθδηθμφκ απυ ημοξ 

Κοθιαδίηεξ ηεκ επηθνάηεζε ζημ πχνμ ημο Αηγαίμο. 

Γκημπίζηε ημοξ ιυγμοξ πμο θαηαζηνέθμκηαη μη μηθηζμμί θαη θαηαγνάρηε ηεκ 

πμνεία παναθμήξ ημο Κοθιαδηθμφ Πμιηηηζμμφ, αθμφ δηενεοκήζεηε  ηηξ 

αθυιμοζεξ ειεθηνμκηθέξ πεγέξ: 

http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm
http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html
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Γθπαηδεοηηθά Λμγηζμηθά:1) «Πενηπιάκεζε ζημ Υχνμ-Υνυκμ»  

2) Ιζημνία Α΄ Γομκαζίμο. «ηα Ίπκε ηςκ Ανπαίςκ μαξ Πνμγυκςκ», 

Δηθηοαθμί ηυπμη:1) http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm,  

2) http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html 

 

Α) Πυηε θαη απυ ηη θαηαζηνέθμκηαη μη μηθηζμμί; Να πνεζημμπμηήζεηε ημκ 

επελενγαζηή θεημέκμο, ημκ μνζμγναθηθυ έιεγπμ, ηε μμνθμπμίεζε. 

 

Β) Πμηα είκαη ε πμνεία ηεξ παναθμήξ ημο Κοθιαδηθμφ Πμιηηηζμμφ; Να 

πνεζημμπμηήζεηε ημκ επελενγαζηή θεημέκμο, ημκ μνζμγναθηθυ έιεγπμ, ηε 

μμνθμπμίεζε. 

 

Γ) Οη Κοθιαδίηεξ μπφνςκακ ημοξ μηθηζμμφξ ημοξ; Πμο έθηηαπκακ ηηξ 

αθνμπυιεηξ ημοξ; Να πνεζημμπμηήζεηε ημκ επελενγαζηή θεημέκμο, ημκ 

μνζμγναθηθυ έιεγπμ, ηε μμνθμπμίεζε. 

 

Φύιιμ ενγαζίαξ 5 (θμηκυ γηα ηηξ 4 Ομάδεξ) 

Α) ημ παναθάης  θνοπηυιελμ ράληε κα βνείηε ηηξ ιέλεηξ: 

ΑΤΛΗΣΗ, ΑΡΠΙΣΗ, ΓΟΤΛΑΝΔΡΗ, ΓΙΔΩΛΙΑ, ΘΗΡΑ ,ΚΓΑ, ΚΓΡΟ, 

ΚΤΚΛΑΔΓ, ΠΑΡΟ, ΠΤΞΙΔΓ, ΣΗΓΑΝΟΥΗΜΑ 

Η Ι Α Θ Η Γ Α Ν Φ Θ Γ Γ Κ Ο Σ 

Ξ Θ Ι Γ Η Π Ξ Α Ε Θ Θ Ο Δ Α Ζ 

Α Γ Θ Η Α Ξ Γ Ξ Δ Ι Γ Ξ Α Θ Ρ 

Θ Ρ Ν Β Θ Δ Ε Μ Θ Γ Π Ε Η Ζ Α 

Θ Ξ Θ Δ Α Ν  Ο Ρ Ν Ξ Ι Ρ Ο Ν 

Π Μ Θ Ε Ξ  Φ Ξ Γ Θ Θ Κ Η Ω Ο 

Μ Η Θ Ο Π Ξ Η Ω Ν Η Α Δ Θ Α Β 

Α Μ Α Ο Θ Ε Ξ Ν Σ Γ Ε Κ Α Δ Π 

Ξ  Ι Ζ Β Ι Ο Ω Η Ο Β Ρ Δ Μ Θ 

Ν Θ Ε Ν Μ Γ Σ  Γ Γ Θ Θ Γ Ξ Γ 

Ζ Ν  Δ Ρ Δ Ν Δ Ξ Ε Ζ Δ Ο Φ Ε 

Ο Γ Ο Θ Α  Ζ Δ Μ Ω Ν Γ Κ Ο Π 

Π Ω Μ Κ Ε Λ Α Μ Ο Ξ Μ Θ Ρ Ω Μ 

Ε Κ Κ  Ρ Ξ Ρ Ε Ι Μ Α Β Ε Ξ  

Ο Η Α Ν  Ρ Δ Ο Γ Ν Α Η Κ Κ Θ 

Α Α Γ Γ Ζ Δ Ω Θ Ζ Α Α Β Φ Γ Δ 

Δ Θ Ε Ξ Α Μ Ε Ζ Β Δ  Γ Θ Ζ Θ 

Θ Ν Π Ν Φ Ν Δ Σ Ρ Ζ Σ Γ Λ Γ Ι 
 

 

 

 

 

 

http://www.cycladic-m.gr/gr_version/index.htm
http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html
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Β. ομπιήνςζε ημ παναθάης ανηηθηυιελμ: 

            Η_ _  _ _ _ _ _ _ _ 

           _Ρ _ _ _ _ _ 

            Η_ _ _ _ 

   _ _ _ _Θ _ _  

           Α_ _ _ _ _ _ _ 

           Δ _ _ _ _ 

         _ Ζ _  _ _ _ _ _ _ _ 

           Η _ _ _ _ _ _ 

           Μ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _Ο _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ν _ _  _ _  

            _ _Μ _ _ _ _ _ _                    

         _  _ _Θ _ _ _ _ _ 

    _ _ _ _Ζ _ _ _     

             _  Π_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

               _Ζ _ _ _ _ _ _  

                Ο_ _  _ _ _ _ _ _  

                Ι_ _ _ _ _ _  

            _   Μ _ _ _ _ _ _  

                Ο_ _  _ _ _  

 

Γ) Να δηαηνέλεηε ηεκ ηζημζειίδα 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=35&c

lang=0, ζηε ζεμαηηθή εκυηεηα επηιεγμέκα   ζέμαηα  θάκηε θιηθ ζηηξ 

οπενζοκδέζεηξ θαη θαηανηίζηε βηβιημγναθία θαη δηθηομγναθία πμο ακαθένεηε 

ζ’ αοηήκ, θαζχξ θαη κα βνείηε πιενμθμνίεξ γηα ημ δακεηζμυ ηεξ 

μμοζεημζθεοήξ με ζέμα: «Κοθιαδηθυξ πμιηηηζμυξ». Να πνεζημμπμηήζεηε ημκ 

επελενγαζηή θεημέκμο, ηεκ επηθυιιεζε, ημκ μνζμγναθηθυ έιεγπμ, ηε 

μμνθμπμίεζε. 

1. Ο πμιηηηζμυξ ηεξ πνχημεξ 

επμπήξ ημο παιθμφ ζημ Αηγαίμ 

2. Μπμνεί κα ήηακ 

θμζμεμαημζήθεξ 

3. Νεζί ηςκ Κοθιάδςκ με πμιιά 

εονήμαηα 

4. Φηηαγμέκα απυ μάνμανμ 

5. Ακδνηθυ θαζήμεκμ εηδχιημ απυ 

ηεκ Κένμ 

6. Νεζί ηςκ Κοθιάδςκ  

7. Γηδχιηα πμο ζομίδμοκ μμοζηθυ 

υνγακμ 

8. Ακδνηθυ θοθιαδηθυ εηδχιημ  

9. Αοηυ ημ πέηνςμα αθζμκμφζε 

ζηε Μήιμ  

10. Μπμνεί κα ήηακ ζθεφε ή 

θαζνέπηεξ 

1. Νεζί ηςκ Κοθιάδςκ γκςζηυ γηα ημ 

μάνμανυ ημο 

2. Μανηονμφκ ηεκ φπανλε οθακηηθήξ ηέπκεξ 

3. Οκμμαζηυ Μμοζείμ Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ 

4. οκεζηζμέκμ επάγγειμα ημο Κοθιαδίηε 

5. Βαζηθή πεγή μηθμκμμίαξ ζηηξ  Κοθιάδεξ 

6. Γίκαη ηα πένηα ηςκ εηδςιίςκ 

7. Νεζί ηςκ Κοθιάδςκ με εθαίζηεημ  

8. Βαζηθυ οιηθυ ζηεκ Κοθιαδίηηθε Σέπκε 

9. Γίκαη πμιιέξ ηέημηεξ πολίδεξ 

10. Γνγαιεία γηα ηε ιάλεοζε ημο μανμάνμο 

 
 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=35&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=35&clang=0

