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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

Για τις ανάγκες του σχεδίου εργασίας προτείνουµε να αξιοποιηθούν: 

 

• Βασική βιβλιογραφία (Κωνσταντάκη Α.,  Σκανδάλη Μ.,  Συνεσίου Ε., 

Νικόπολις: ∆ύο περίπατοι, Ίδρυµα Ακτία Νικόπολις, Πρέβεζα, 2000, 

Χριστοφόρου Π., Κεφαλλωνίτου Φ., Νικόπολις, Υπουργείο Πολιτισµού, 

Αθήνα, 2001, Παπαδηµητρίου Α., Καρούτα Ο., Ο αρχαιολογικός χώρος της 

Νικόπολης, Εκδ. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, Πρέβεζα 2003)  

 

• Μια εκπαιδευτική επίσκεψη µε λεωφορείο στον αρχαιολογικό χώρο και στο 

µουσείο της αρχαίας Νικόπολης στην Πρέβεζα. 

 

• Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

• Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και βιντεοκάµερα. 

 

• Χρώµατα και υλικά για διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες. 

 

• Φύλλα εργασίας σε µορφή .doc 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Στις µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄) προβλέπεται η 

διδασκαλία της τοπικής ιστορίας για 5 διδακτικές ώρες, αν και υπάρχει πάντα η 

δυνατότητα για την διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και για τη διεξαγωγή σχολικής 

ιστορικής έρευνας µε σχέδια εργασίας στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 

 Αναλυτικότερα, στο ∆ΕΠΠΣ αναφέρονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι της 

τοπικής ιστορίας: 

  

• Να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία του τόπου τους, να την εκτιµήσουν και 

να την εντάξουν στη Γενική Ιστορία. 



 

• Να έρθουν σε επαφή µε ιστορικά στοιχεία ερευνήσιµα και προσιτά. 

 

• Να εθιστούν στην παρατήρηση και στην έρευνα συγκεκριµένων ιστορικών 

χώρων. 

 

• Να ασκηθούν στη διαθεµατική προσέγγιση θεµάτων της τοπικής ιστορίας. 

 

• Να ευαισθητοποιηθούν για προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.     

 

 Στους παραπάνω γενικούς διδακτικούς στόχους θα προσθέσουµε για τις 

ανάγκες του προτεινόµενου σχεδίου εργασίας και τέσσερις ακόµα ειδικούς στόχους: 

 

• Να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις για την ιστορία της Αρχαίας Νικόπολης.  

 

• Να εξοικειωθούν µε τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέµατα του µουσείου 

της αρχαίας Νικόπολης. 

 

• Να συνειδητοποιήσουν την σηµασία του ιστορικού και του γεωγραφικού 

παράγοντα για τη διαµόρφωση της εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής της 

Πρέβεζας   

 

• Να παρατηρήσουν τις αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων σε διάστηµα µακρών 

χρονικών περιόδων και να καταστούν έτσι ικανοί, µέσα από τη γνώση του 

παρελθόντος της πόλης της Πρέβεζας, να κατανοήσουν το παρόν και τα 

προβλήµατα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.  

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

   

 Η Τοπική Ιστορία συνήθως προσεγγίζεται διαθεµατικά και µε βάση τις αρχές 

της συνεργατικής και διερευνητικής µάθησης. Έτσι για την περίπτωση της αρχαίας 

Νικόπολης, της οποίας ο αρχαιολογικός χώρος και το µουσείο βρίσκονται στις 

παρυφές της πόλης της Πρέβεζα, προτείνουµε τον προγραµµατισµό µιας 

συνδυασµένης εκπαιδευτικής επίσκεψης που θα υποστηρίξει την βιωµατική διάσταση 

της µάθησης και της κατάκτησης της ιστορικής γνώσης.  

 Για τους παραπάνω λόγους, το παρόν σχέδιο εργασίας καλό θα ήταν να 

υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: 

 

1. Πριν από την εκπαιδευτική επίσκεψη. 

 

2. Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο. 

 

3. Επιστροφή στην τάξη. 

 

 Στα πλαίσια των ανωτέρω φάσεων υλοποίησης του σχεδίου εργασίας 

προτείνουµε επίσης την διερεύνηση υποθεµάτων από οµάδες µαθητών, θεωρώντας 

ότι η υποτυπώδης ιστορική έρευνα που θα διεξάγουν οι οµάδες αυτές κατά την 

µελέτη των υποθεµάτων θα οδηγήσει στην ένταξη των συµπερασµάτων τους σε 

προϋπάρχουσες νοητικές δοµές κι έτσι µέσα από την διαδικασία της γνωστικής 



σύγκρουσης οι µαθητές θα αναθεωρήσουν προγενέστερες αντιλήψεις για την τοπική 

ιστορία της Πρέβεζας και πιο συγκεκριµένα για την Αρχαία Νικόπολη. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

• Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών σε συνεργατικές και διερευνητικές 

δραστηριότητες. 

 

• Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 

 

• Βασικές γνώσεις για την ιστορία των ελληνιστικών χρόνων και της ρωµαϊκής 

κυριαρχίας (ήδη γνωστά από την ιστορία της ∆΄ τάξης και τα πρώτα 

µαθήµατα της ιστορίας της Ε΄ τάξης), καθώς και βασικές γνώσεις για την 

τοπική ιστορία και τη γεωγραφία της Πρέβεζας.  

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1
η
 ΦΑΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (2 διδακτικές ώρες) 

 

 Καλό θα ήταν η υλοποίηση του προτεινόµενου σχεδίου εργασίας να 

ακολουθήσει τη διδασκαλία των τεσσάρων µαθηµάτων της ενότητας «Οι Έλληνες και 

οι Ρωµαίοι» από το βιβλίο της ιστορίας της Ε΄ τάξης.  

 Ειδικότερα η άσκηση 4 της σελίδας 5 του τετραδίου εργασιών του βιβλίου της 

ιστορίας θα µπορούσε να λειτουργήσει ως αφόρµηση – έναυσµα για το ξεκίνηµα του 

σχεδίου. 

 

 
 

 Έτσι οι µαθητές παραπέµπονται στο επίπεδο της τοπικής ιστορίας και αφού 

ακολουθήσει η δηµιουργία τεσσάρων τουλάχιστον ισοπληθών και ανοµοιογενών 

µαθητικών οµάδων, η πορεία του πρώτου διδακτικού δίωρου θα µπορούσε να έχει 

την ακόλουθη ροή: 

 Στο εργαστήριο πληροφορικής οι οµάδες παίρνουν τη θέση τους µπροστά σ’ 

έναν Η/Υ µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά, µια τετραµελής οµάδα θα µπορούσε 

να αποτελείται από συντονιστή, χειριστή του Η/Υ, γραµµατέα και αναγνώστη της 

βιβλιογραφίας που έχουµε ήδη προτείνει. 

 Ακολουθεί η επίδειξη από την/τον εκπαιδευτικό του ιστότοπου που έχει 

δηµιουργήσει η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – 

Άρτας και ειδικότερα των υποσελίδων του που αναφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο 

και το αρχαιολογικό µουσείο της Νικόπολης. 

 Έτσι οι οµάδες θα περιηγηθούν στον ιστότοπο αυτό διερευνώντας ιστορικές 

πληροφορίες για την αρχαία Νικόπολη στους παρακάτω συνδέσµους: 

 



• http://www.lgepka.gr/nikopoli.html 

 

 

• http://www.lgepka.gr/plaisio.html 

 

 

• http://www.lgepka.gr/roman.html 

 

 

• http://www.lgepka.gr/byzantine.html 

 

 

• http://www.lgepka.gr/mouseio_nikopolis.html 

 

 Στη συνέχεια οι γραµµατείς των οµάδων καταγράφουν πληροφορίες και 

εντυπώσεις από την εικονική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το 

αρχαιολογικό µουσείο της Νικόπολης και οι συντονιστές τις παρουσιάζουν στην 

τάξη.  

 Ακολούθως γίνεται επίδειξη από την/τον εκπαιδευτικό της τάξης του 

προγράµµατος Google Earth ώστε οι µαθητές να παρατηρήσουν το ανάγλυφο της 

περιοχής και να εντοπίσουν τα µνηµεία που πρόκειται να επισκεφτούν στην επόµενη 

φάση του σχεδίου. 

 Στο τέλος του διδακτικού δίωρου οι µαθητές τοποθετούν µικρά κείµενα µε 

πληροφορίες και φωτογραφίες της αρχαίας Νικόπολης που έχουν εκτυπώσει στο 

εργαστήριο πληροφορικής στη γωνία της ιστορίας της τάξης τους.  

 Ακολούθως, για καλύτερη προετοιµασία ενόψει της εκπαιδευτικής επίσκεψης 

που θα ακολουθήσει, οι επιµέρους µαθητικές οµάδες αναλαµβάνουν να µελετήσουν 

στο σπίτι την βασική βιβλιογραφία που έχουµε ήδη προτείνει και µπορούν εύκολα να 

βρουν στην βιβλιοθήκη του σχολείου τους ή στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας. 

 Ειδικότερα οι οµάδες αναλαµβάνουν να µελετήσουν και να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες για επιµέρους µνηµεία του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας 

Νικόπολης που θα επισκεφτούν.  

 

2
η
 ΦΑΣΗ: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ  

 

 Μετά από ένα επαρκές χρονικό περιθώριο, ώστε να µελετήσουν οι οµάδες την 

βασική βιβλιογραφία που έχουµε ήδη προτείνει, ακολουθεί η συνδυασµένη διδακτική 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το νέο µουσείο της αρχαίας Νικόπολης. 

 

Α) Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Νικόπολης (3 διδακτικές 

ώρες).  

 

 Αφού προηγηθεί επίσκεψη του εκπαιδευτικού για επόπτευση του πεδίου και 

καθορισµό – προγραµµατισµό της επίσκεψης των µαθητών στον αρχαιολογικό χώρο 

µία ενδεικτική διαδροµή θα µπορούσε να ακολουθεί την παρακάτω πορεία: 

 

1) Νότια Πύλη Ρωµαϊκών Τειχών (παλιό Μουσείο)  

 

2) Βασιλική Αλκίσονος 



3) Βασιλική ∆ουµετίου 

 

4) Βασιλόσπιτο 

 

5) Παλαιοχριστιανικά Τείχη 

 

6) Ωδείο 

 

7) Θέατρο 

 

 Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδροµής οι µαθητές παρατηρούν το τοπίο και 

το ανάγλυφο και φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν κτίσµατα και αντικείµενα στον 

αρχαιολογικό χώρο. Ταυτόχρονα οι γραµµατείς των οµάδων κρατούν σηµειώσεις που 

θα χρησιµοποιηθούν για την αναλυτική περιγραφή του χώρου κατά την επιστροφή 

στην τάξη (3
η
 φάση).  

 

 

Β) Επίσκεψη στο νέο αρχαιολογικό µουσείο Νικόπολης (3 διδακτικές ώρες)  

 

 Μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο τα παιδιά περιηγούνται στις 

αίθουσες του νέου αρχαιολογικού µουσείου Νικόπολης (Ρωµαϊκή Νικόπολη, 

Παλαιοχριστιανική Νικόπολη, θάλασσα – εµπόριο, οικία – οικοσκευές, ταφικά έθιµα, 

ανοιχτή αποθήκευση) και τελικά συγκεντρώνονται στην τελευταία αίθουσα ή σε 

κάποιο άλλο κατάλληλο χώρο και συζητούν. 

 Η/ο  εκπαιδευτικός της τάξης ανατροφοδοτεί τη συζήτηση απευθύνοντας 

στους µαθητές ερωτήσεις ανοικτού τύπου σχετικά µε τα αντικείµενα που είδαν στις 

αίθουσες του µουσείου, επιδιώκοντας έτσι να πάρει ολοκληρωµένες και  

αιτιολογηµένες απαντήσεις.  

 Στη συνέχεια και σε συνεννόηση µε τους υπευθύνους του µουσείου µπορεί να 

ζητήσει από τα παιδιά να αναπαραστήσουν σαν θεατρικό παιχνίδι κάποιο αντικείµενο 

ή πρόσωπο που τα εντυπωσίασε κατά την περιήγησή τους στο µουσείο.  

 Επίσης γίνονται αναφορές στις αλλαγές που έχουν γίνει στην καθηµερινή ζωή 

των ανθρώπων από την περίοδο που εξετάζεται ως τις µέρες µας, ώστε µε τη 

φαντασία τους τα παιδιά να µεταφερθούν στον χωροχρόνο που προσπαθούν να 

µελετήσουν και να κατανοήσουν. 

 Αν υπάρχει ο χώρος, ο χρόνος αλλά και η προϋπόθεση να µην παρακωλύεται 

η λειτουργία του µουσείου µπορούν οι µαθητές να ζωγραφίσουν όλοι µαζί σε χαρτί 

του µέτρου τις εντυπώσεις τους και να βγάλουν φωτογραφίες. 

 Πριν από την επιστροφή στο σχολείο η/ο  εκπαιδευτικός της τάξης 

ενηµερώνει τους µαθητές για τα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας που θα τους δοθεί 

κατά την 3
η
 φάση του σχεδίου εργασίας και αναθέτει στις επιµέρους µαθητικές 

οµάδες να τα επεξεργαστούν στο σπίτι.   

 

3
η
 ΦΑΣΗ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (1 διδακτική ώρα) 

 

 Κάποια επόµενη ηµέρα και αφού έχει προηγηθεί ένα επαρκές χρονικό 

περιθώριο για να επεξεργαστούν οι οµάδες τα ερωτήµατα που τους ανατέθηκαν, οι 

µαθητές προχωρούν στην συµπλήρωση του σχετικού φύλλου εργασίας, το οποίο είναι 

κατάλληλα σχεδιασµένο, ώστε να οδηγήσει σταδιακά τους µαθητές στη βαθύτερη 

κατανόηση και γνώση του θέµατος πάνω στο οποίο εργάστηκαν.  



 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

1) Πότε και για ποιο λόγο ιδρύθηκε η Αρχαία Νικόπολη;   

 

 

 

 

 

 

2) Απαριθµήστε τα σηµαντικότερα µνηµεία που συναντάει ο επισκέπτης της; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Τι γνωρίζετε για την παλαιοχριστιανική Νικόπολη και την επίσκεψη του 

Απόστολου Παύλου εκεί; 

 

 

 

 

 

 

4) Αφηγηθείτε µε δικά σας λόγια τι παρακολουθούσε το κοινό του θεάτρου της 

Αρχαίας Νικόπολης στα χρόνια της ρωµαϊκής κυριαρχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

5) ∆ηµιουργείστε ένα µικρό γλωσσάρι µε λέξεις και όρους που µάθατε 

µελετώντας την Αρχαία Νικόπολη. 

 

 

 

 

 

 
 

 


