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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Β΄ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

 

 Ια. Βιβλίο: Αρχαία Ιστορία (Θ. Κατσουλάκος Γ.Κοκκορού-Αλευρά Β. Σκουλάτος). Από το Δ΄ 

Κεφάλαιο,  η  ενότητα Αποικιακή εξάπλωση (σελ.43-44 του βιβλίου)  
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Διατιθέμενος  χρόνος : Μία (1) διδακτική ώρα 

 

Διδακτικοί στόχοι:  

 

΄Ενας βασικός διδακτικός στόχος, ο οποίος  θα μπορούσε να προστεθεί στους προβλεπόμενους 

από το Βιβλίο Καθηγητή (εκτίμηση - γνώση και αξιολόγηση από μέρους των μαθητών των αιτίων 

του β΄ αποικισμού, των όρων ίδρυσης μιας αποικίας, των σχέσεών της με τη μητρόπολη και των 

συνεπειών του αποικισμού στην κοινωνία της εποχής) είναι η πρόσληψη της μεγάλης 

αποικιακής εξάπλωσης των Ελλήνων ως του πρώτου πολυσύνθετου φαινομένου της 

αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας : 

 

• Με αίτια και συνέπειες που αγγίζουν ολόκληρη την κοινωνία της εποχής (πολιτική, 

οικονομία, τέχνη) 

• Σε αλληλένδετη σχέση με θεσμούς (Μαντείο των Δελφών) και τεχνολογικές 

εξελίξεις (ποντοπόρα πλοία) 

 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

 

Η συγκεκριμένη ενότητα προσφέρεται για μία ολιστική προσέγγιση του Αρχαϊκού Κόσμου και 

παρέχει τη δυνατότητα μιας έμμεσης αξιολόγησης και προγενέστερων γνώσεων των μαθητών 

(π.χ. α΄ ελληνικός αποικισμός). Το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (γραπτές πηγές, εικόνες και 

χάρτης)  θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο και να ενταχθεί πλήρως στη διδασκαλία, στο 

πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης. ΄Εχει σημασία τα διάφορα παραθέματα να ομαδοποιηθούν 

από τον διδάσκοντα, ανάλογα με τα στάδια της διδασκαλίας. 

΄Ενας βασικός άξονας ο οποίος θα πρέπει να διατρέχει τη διδασκαλία είναι o εμπλουτισμός και η 

ανάλυση της ορολογίας του κεφαλαίου και η σύνδεσή της με τις ιστορικές εξελίξεις 

(«στενοχωρία», οικιστής, μητρόπολις,  αποικία, έμπορος/κάπηλος, νόμισμα). 

 

Στάδια της διδασκαλίας  

1. Αφόρμηση – σύνδεση  

• Από τους διαχρονικούς παράγοντες της μετανάστευσης, βάσει της υπόδειξης του 

βιβλίου του Καθηγητή  

• Σε σχέση με τον α΄ φυλετικό αποικισμό, ο οποίος έχει διδαχθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο (σελ.38 του βιβλίου του Μαθητή).  
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί στους μαθητές και η διαφορά του τότε 

αποικισμού από τη σημερινή μετανάστευση, με τη βοήθεια της σημασίας των λέξεων 

αποικίζω και αποικία, τις οποίες χρησιμοποιούν οι αρχαίοι συγγραφείς Ηρόδοτος και 

Θουκυδίδης για να δηλώσουν σαφώς ίδρυση νέων πόλεων από κατοίκους άλλων, 

παλαιότερων. 

 

       2. Διδακτική επεξεργασία  

 

• Η αξιοποίηση του γραπτού παραθέματος «Σιωπηλό εμπόριο» και της εικόνας «Το 

ζύγισμα των προϊόντων» υποβοηθεί την κατανόηση από τους μαθητές της κύριας 

οικονομικής διάστασης της αποικιακής εξόρμησης (αναζήτηση μετάλλων ως πολύτιμης 

πρώτης ύλης). Ο παράγοντας των πολιτικών συγκρούσεων θα αξιοποιηθεί από τον 

καθηγητή ως προοικονομία του πολιτειακού μετασχηματισμού των ελληνικών πόλεων – 

κρατών, ο οποίος εκτίθεται στην αμέσως επόμενη ενότητα. Ο τρίτος παράγοντας, της 

έλλειψης καλλιεργήσιμης γης, καλό είναι να δοθεί από τον καθηγητή με τον 

αρχαιοελληνικό όρο «στενοχωρία». 

• Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, καθιστά σαφές στο 

μαθητή τον οργανωμένο τρόπο της αρχαιοελληνικής αποικιστικής επιχείρησης, την ηθική 

(σχέσεις με τη Μητρόπολη) και τη θρησκευτική (έγκριση από το Μαντείο των Δελφών) 

διάσταση της πράξης. 

• Για την κατανόηση από τους μαθητές της νέας κατάστασης που δημιουργούσε η ίδρυση 

μιας ελληνικής αποικίας σε ξένο τόπο, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί προς επεξεργασία το 

παράθεμα «Οι μαρτυρίες των ανασκαφών» το οποίο ταυτόχρονα καθιστά φανερή και 

την επιστημονική χρησιμότητα της Αρχαιολογίας. Η επεξεργασία του παραθέματος 

αυτού μπορεί να λειτουργήσει και ως μορφή εντοπισμένης διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Aπό εκεί ο μαθητής μπορεί να εξαγάγει μόνος του τις πληροφορίες σχετικά με την 

υποδοχή της οποίας ετύγχαναν οι άποικοι από τους γηγενείς. 

• Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων του αποικισμού μπορούν να αξιοποιηθούν ο 

χάρτης του βιβλίου, η εικόνα με τον χαλκιδικό κρατήρα και το παράθεμα «Το 

νόμισμα και η σημασία του». Ο χάρτης δείχνει την αποικιακή εξάπλωση των αρχαίων 

Ελλήνων στη Μεσόγειο και ταυτόχρονα το φαινόμενο του «δευτερογενούς αποικισμού», 

με κατεύθυνση κυρίως προς τον Εύξεινο Πόντο, ο οποίος πρέπει επίσης να επισημανθεί. 

Στην επεξεργασία του χάρτη ο καθηγητής θα βοηθηθεί από το αντίστοιχο βιβλίο, από το 

οποίο επίσης θα βοηθηθεί και στην ιστορική και διεπιστημονική / διαθεματική 

προσέγγιση του νομίσματος (γλωσσική / λέξη που δηλώνει σύμβαση : νόμισμα←νομίζω, 
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οικονομική/μέσο συναλλαγής, αισθητική / καλλιτεχνική παράσταση, πολιτική /σύμβολα 

εξουσίας, υλική / μέταλλο κατασκευής ) ως προϊόντος του αποικισμού. 

 

3. Τελική Αξιολόγηση – Εμπέδωση 

 

Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (πέραν της αξιοποίησης των ερωτήσεων / 

δραστηριοτήτων του βιβλίου): 

 

• Διανομή στους μαθητές χωρίων αρχαίων συγγραφέων προς επεξεργασία στο σπίτι. 

Το έργο του Θουκυδίδη, αλλά κυρίως του Ηρόδοτου, περιλαμβάνει άφθονες 

αναφορές σε ιδρύσεις αποικιών. Μπορεί λοιπόν ο καθηγητής να επιλέξει ένα απλό 

τέτοιο χωρίο σε μετάφραση και να το δώσει στους μαθητές, ώστε αυτοί να 

περιγράψουν βάσει του κειμένου το αποικιακό φαινόμενο και τις παραλλαγές του. 

• Συλλογή από τους μαθητές πληροφοριών για  τα σημερινά ελληνόφωνα μέρη της 

Κ.Ιταλίας, στην Καλαβρία. 

• Συγκέντρωση εικαστικού υλικού από μνημεία που άφησαν οι αρχαίοι ΄Ελληνες ως 

άποικοι περιοχών στη Μ. Ασία, τον Πόντο, την ιταλική χερσόνησο και τη Σικελία. 

• Εκπόνηση Σχεδίου Εργασίας  με θέμα την ποικιλία των πληροφοριών που παρέχει 

κάθε νόμισμα∗. 

Ιβ. Εκπαιδευτικό λογισμικό : Ιστορία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου ( Κανδύλη Α. - Κασσιός Α.-

Ξιφαράς Δ. Παπαθεοδώρου Θ. Στυλιαράς Γ. 

 

Ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο έχει παραχθεί για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας είναι το Λογισμικό (1 CD – Rom) «Ιστορία Α΄Β΄Γ΄ Γυμνασίου». 

Μία από τις εφαρμογές του με θέμα «Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του β΄ ελληνικού 

αποικισμού» είναι απόλυτα συμβατή με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας. 

                                                 
∗ Αρκετά κατατοπιστική για τη διδακτική αξιοποίηση της πολυθεματικότητας του νομίσματος η ανάπτυξη 
του θέματος Το νόμισμα στη ζωή μας, από την Α. Κυρκίνη – Κούτουλα, στον «Οδηγό Σχεδίων Εργασίας 
για τον εκπαιδευτικό», Π.Ι 2002, σ. 78-80.  
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Ο μαθητής με την πλοήγηση του λογισμικού μπορεί να αισθητοποιήσει τη γνώση που αποκόμισε 

με τη διδασκαλία, να την ανακαλύψει , αλλά και να την προεκτείνει.

Το κεντρικό μενού που περιλαμβάνει διαδικτυακές διευθύνσεις, εικόνες, γραπτές πηγές, γλωσσάρι, 

βιβλιογραφία, αξιολόγηση του δίνει τη δυνατότητα : 

 

• Να παρατηρήσει και να αξιοποιήσει (τυπώνοντας, αποθηκεύοντας, μεγεθύνοντας) 

έναν πλούσιο κατάλογο με εικόνες από σχετικά  έργα τέχνης π.χ κύλικα από την 

ελληνική αποικία της Κυρήνης που αναπαριστά ζύγιση εξαγώγιμων προϊόντων ή 

χάρτη με την ανάπτυξη νομισματοκοπείων στη Μεσόγειο, παράλληλα με την 

αποικιακή εξάπλωση : 
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• Να εμπεδώσει τη σημασία των όρων του μαθήματός του, όπως έμπορος, κάπηλος, 

οικιστής, μητρόπολη, αλλά και πρόσθετων, όπως π.χ στενοχωρία, εμπόριον/εμπορείον. 

μέσα από το γλωσσάριο και να τους συνδέσει μόνος του με τις ιστορικές συνθήκες της 

εποχής, όπως αυτές αποκαλύπτονται σε άλλα κείμενα της εφαρμογής (π.χ, το ιστορικό 

πλαίσιο) 
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• Να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τον ελληνικό αποικισμό μελετώντας 

παρατιθέμενα αποσπάσματα από κείμενα των αρχαίων συγγραφέων (γραπτές πηγές 

μενού) ή επισκεπτόμενος ποικίλες σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού, π.χ  

http://www.ime.gr/chronos/04/gr/politics/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_colonies  
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• Να αυτοαξιολογηθεί ως προς τις γνώσεις που αποκόμισε για το β΄ ελληνικό αποικισμό 

από το μάθημα, αλλά και από την πλοήγηση του CD –ROM,  μέσα από ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και άμεση γνώση των αποτελεσμάτων της επίδοσής του. 
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ΙΙα. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία (Ι.Δημητρούκας-Θ.Ιωάννου) Από το Ζ΄Κεφάλαιο. Η 

Ευρώπη στους Νεότερους χρόνους. 

1.Οι Ανακαλύψεις 
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Διατιθέμενος χρόνος : 2 διδακτικές ώρες 

 

 Διδακτικοί στόχοι : 

 

 Οι διδακτικοί στόχοι  που υπάρχουν στο βιβλίο του Καθηγητή σχετικά με την ενότητα 

αυτή είναι δύο: ΄Ενας γνωστικός και ένας  αξιολογικός. Η Ανακάλυψη του Νέου Κόσμου 

αποτελεί πράγματι ένα  ιστορικό φαινόμενο, πρωτόγνωρο για τον τότε κόσμο  και 

επομένως οι μαθητές θα πρέπει όχι μόνο να γνωρίσουν το φαινόμενο αυτό, αλλά και να 

εκτιμήσουν τη σημασία του, τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του. 

 

Οργάνωση της διδασκαλίας..  

 

• Τα  μεγάλα εξερευνητικά ταξίδια του 15ου  και 16ου αιώνα αποτελούν μία 

ιστορικά πολύπλοκη διαδικασία, καθώς αυτή αφορά δύο γεωγραφικά και 

πολιτισμικά διαφορετικούς κόσμους, ενώ συνδέεται και με ποικίλες πλευρές της 

ευρωπαϊκής ζωής (τεχνολογική, πολιτική, πνευματική, κ.λ.π).  

• Ο πολυσύνθετος χαρακτήρας του φαινομένου ο οποίος θα πρέπει να γίνει 

φανερός στους μαθητές, ενώ καθιστά απαιτητική τη διδασκαλία, από την άλλη 

πλευρά τής προσδίδει διεπιστημονικότητα / διαθεματικότητα, η οποία, στο 

βαθμό που θα αναδειχθεί, θα προσελκύσει από μόνη της το ενδιαφέρον το 

μαθητών. 

• Για το σκοπό αυτό είναι προτιμότερο να περιοριστεί στο ελάχιστο η αφήγηση. Οι 

μαθητές μέσα από τη μεγάλη ποικιλία των  παραθεμάτων του βιβλίου (γραπτές 

πηγές, χάρτες, στατιστικά διαγράμματα και εικόνες) θα καθοδηγηθούν στην 

προσέγγιση του γνωστικού υλικού, στο οποίο μπορούν και  να αξιολογούνται  

διαμορφωτικά από τον Καθηγητή, μέσω των ερωτήσεων που τα συνοδεύουν. 

 

Στάδια της διδασκαλίας: 

 

1.Αφόρμηση/σύνδεση  

 

Η προτεινόμενη από τους συγγραφείς αξιοποίηση του παραθέματος από τον Mάρκο 

Πόλο είναι μία καλή επιλογή για την έναρξη της διδασκαλίας, κυρίως γιατί αναδεικνύει 
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την ανάγκη που είχαν οι Ευρωπαίοι να προμηθευτούν πολύτιμα αγαθά με τον πιο 

πρόσφορο οικονομικά τρόπο.  

 

2. Διδακτική Επεξεργασία 

 

• Κατά τη μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο της ενότητας, είναι αναγκαίο διδακτικά να 

αντιληφθούν οι μαθητές την ανθρώπινη επινοητικότητα, ως παράγοντα που κινεί την 

Ιστορία και στην περίπτωση των Ανακαλύψεων εκδηλώνεται με δύο αλληλένδετες 

μορφές: 

 Την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 

 Την αναζήτηση νέων δρόμων για την προσπέλαση στις πηγές του πλούτου. 

 

• Η έκθεση της «ιστορίας των Ανακαλύψεων» μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την 

παρατήρηση και το σχολιασμό του χάρτη του βιβλίου ή κάποιου άλλου πρόσφορου 

χάρτη κοινής θέας ή του εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκεί οι μαθητές θα διαπιστώσουν : 

 τη διαφορετική πορεία του Βάσκο ντε Γκάμα και του Χριστόφορου Κολόμβου 

με κοινό προορισμό τις Ινδίες,  

 τη θαλάσσια προσέγγισή των Ινδιών από τον Βάσκο ντε Γκάμα  

 την ανακάλυψη της αμερικανικής ηπείρου ως «Δυτικών Ινδιών» από τον 

Κολόμβο 

 την επιβεβαίωση της σφαιρικότητας της γης με την πραγματοποίηση του πρώτου 

της Περίπλου από τον Μαγγελάνο. 

• Ο καθηγητής περνώντας στην εξέταση των συνεπειών των Ανακαλύψεων, θα 

διευκολύνει τους μαθητές στην εμπέδωσή τους, αν τις διαχωρίσει σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες : 

 Συνέπειες για τους Προκολομβιανούς πολιτισμούς 

 Συνέπειες στο συσχετισμό  των ευρωπαϊκών δυνάμεων 

 Συνέπειες στο σύνολο της ευρωπαϊκής ζωής. 

Για την κατανόηση της πρώτης κατηγορίας των συνεπειών αρκεί η επεξεργασία της εικόνας, του 

γραπτού παραθέματος και του διαγράμματος για τον ιθαγενή πληθυσμό της Αμερικής, για την 

κατανόηση των συνεπειών στο παγκόσμιο σύστημα δυνάμεων η Συνθήκη της Τορτεζίλας, όπως 

αποτυπώνεται και στο χάρτη  είναι το κομβικό σημείο, ενώ τις κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτισμικές επιπτώσεις θα κληθούν οι μαθητές να συναγάγουν λογικά, καθοδηγούμενοι και με 

τη βοήθεια των δύο υπολειπόμενων πινάκων.  
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3. Αξιολόγηση εμπέδωση: 

• Δίνεται στους μαθητές το πρόσθετο παράθεμα από το βιβλίο του Καθηγητή σχετικά με 

τον Ερρίκο το Θαλασσοπόρο και τους ζητείται, αφού το παραβάλουν προς αυτό από τον 

Μάρκο Πόλο, να εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους 

• Λεξιλόγιο των Ανακαλύψεων: Οι μαθητές μπορούν να επισημάνουν την προέλευση 

λέξεων όπως, Αμερική, Κολομβία, Σαν Σαλβαδόρ, Ινδιάνοι, Ειρηνικός Ωκεανός, 

Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος, κάνοντας τη δική τους έρευνα στο σπίτι.  

 

ΙΙβ. Εκπαιδευτικό λογισμικό : Ιστορία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου ( Κανδύλη Α. - Κασσιός Α.-

Ξιφαράς Δ. Παπαθεοδώρου Θ. Στυλιαράς Γ. 

 

Η διδασκαλία της ενότητας θα αποδώσει σε μεγαλύτερο βαθμό, αν συνδεθεί με την πλοήγηση 

από τους μαθητές του Λογισμικού «Ιστορία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου» στην ενότητα «Οι μεγάλες 

Γεωγραφικές Ανακαλύψεις». 

 

Πρόκειται για μία πολύ περιεκτική και διαδραστική ενότητα του Λογισμικού, η οποία προσφέρει 

ποικίλες δυνατότητες διερευνητικής και βιωματικής μάθησης στους μαθητές, μέσα από συνδέσεις 

και υπερσυνδέσεις,  εικονικές αναπαραστάσεις, προσομοιώσεις και πολυμεσική παρουσίαση. 
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• Πρωτ΄ απ’ όλα ο μαθητής είναι σε θέση να γνωρίσει αναλυτικά όλα τα τεχνικά μέσα τα 

οποία επέτρεψαν τις Ανακαλύψεις (Καραβέλα, πυξίδα, Αστρολάβος, Χάρτες κ.λ.π), 

διαβάζοντας τις πληροφορίες της εφαρμογής, παρατηρώντας τις σχετικές εικόνες και 

συνδεόμενος στο Διαδίκτυο 

 
• Μπορεί να διαβάσει σύντομες βιογραφίες των πρωτοπόρων των Ανακαλύψεων 
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• Μέσα από τις επιλογές του κεντρικού Μενού Το εργαστήρι του Μικρού Ερευνητή και το 

Εργαστήρι του Μικρού Ιστορικού, αποκομίζει βιωματική γνώση των συνθηκών υπό τις 

οποίες προετοίμαζαν τα ταξίδια τους οι μεγάλοι θαλασσοπόροι και τους άγνωστους και 

επικίνδυνους θαλάσσιους δρόμους που ακολουθούσαν για να πραγματοποιήσουν τις 

εξερευνήσεις τους. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με : 

 εικονικές αναπαραστάσεις στα εργαστήρια του μικρού ιστορικού και του 

μικρού εξερευνητή. 

 

 Προσομοιώσεις ταξιδιών του Κολόμβου και του Μαγγελάνου 

έναρξης των ταξιδ  

 

 πολυμεσική παρουσίαση της ιών του Κολόμβου και της 

πρώτης απόβασης του στόλου του στην Αμερικανική ήπειρο ( Video, από 

την ταινία, 1492. Η Ανακάλυψη της Αμερικής με μουσική του Β. 

Παπαθανασίου). 
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• Στην ίδια εφαρμογή υπάρχει μία ποικιλία θεμάτων Διαθεματικών Σχεδίων Εργασίας,  και  

άλλων μορφών αξιολόγησης τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής, όπως 

επίσης και αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του μαθητή. Παρατίθενται ορισμένα: 
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