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Εκτιµώµενη - προτεινόµενη διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

Για τις ανάγκες του σχεδίου εργασίας προτείνουµε να χρησιµοποιηθούν: 

 

• Βασική βιβλιογραφία (Ιστορία του ελληνικού έθνους, τόµος ΙΣΤ΄, Εκδοτική 

Αθηνών, Αθήνα, 2000 & Γ. Κούρτης, Η κοινοβουλευτική πορεία της 

Πρέβεζας (1915 – 2005), Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2005.) 

 

• Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

 

• Φύλλo 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 δύο ακόµα ειδικούς στόχους: 

 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορική διαδροµή και την προσωπικότητα του 

Ελευθερίου Βενιζέλου. 

 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές πληροφορίες για την σχέση του Ελευθερίου 

Βενιζέλου µε την Πρέβεζα. 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

   

 Η Τοπική Ιστορία συνήθως προσεγγίζεται διαθεµατικά και µε βάση τις αρχές 

της συνεργατικής και διερευνητικής µάθησης. Θεωρούµε λοιπόν φυσικό να 

προτείνουµε την διερεύνηση υποθεµάτων από οµάδες µαθητών, οι οποίες θα 

ανακοινώσουν τα συµπεράσµατά τους την δεύτερη διδακτική ώρα του προτεινόµενου 

σχεδίου εργασίας, κατά την συµπλήρωση σχετικού φύλλου εργασίας. 

 Η υποτυπώδης ιστορική έρευνα που θα διεξάγουν οι οµάδες 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 τον Ελευθέριο Βενιζέλο και θα οικοδοµήσουν νέα γνώση, 

σύµφωνα πάντα µε την γνωστή αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης από τον 

εκπαιδευτικό.  

 

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 Νεότερη & Σύγχρονη ελληνική ιστορία και για την 

τοπική ιστορία της Πρέβεζας.  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1
η
 ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 Αφού προηγηθεί η δηµιουργία τεσσάρων τουλάχιστον ισοπληθών και 

ανοµοιογενών µαθητικών οµάδων, η πορεία της πρώτης διδακτικής ώρας 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 του Εθνικού 

Ιδρύµατος Μελετών & Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος και του εκπαιδευτικού 

φακέλου που έχει δηµιουργήσει το ίδρυµα αυτό σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παιδείας για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

 Ειδικότερα, οι οµάδες αφού διερευνήσουν ιστορικές πληροφορίες για τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο στους παρακάτω συνδέσµους: 

 

 

• http://www2.libropage.com/edition/j4Eq27 

 

 

• http://www2.libropage.com/edition/Gtt5Vr 

 

 

καλούνται στη συνέχεια να συµπληρώσουν ενδεικτικά κάποιες εργασίες από το 

ακόλουθο  βιβλίο δραστηριοτήτων: 

 

 

• http://www2.libropage.com/edition/bo53Q4 

 

 

 Επικουρικά, για να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους αυτή µπορούν να 

ανατρέχουν και στην βιβλιογραφία που έχουµε ήδη προτείνει (Ιστορία του ελληνικού 

έθνους, τόµος ΙΣΤ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 2000). 

 Στη συνέχεια και προς το τέλος της διδακτικής ώρας η/ο εκπαιδευτικός της 

τάξης, αφού ρωτήσει αν κάποιος γνωρίζει κάτι για την σχέση του Ελευθερίου 

Βενιζέλου µε την Πρέβεζα, παρέχει περισσότερες πληροφορίες διαβάζοντας 

µεγαλόφωνα κατάλληλα αποσπάσµατα από το βιβλίο του Γ. Κούρτη, Η 

κοινοβουλευτική πορεία της Πρέβεζας (1915 – 2005), Αυτοέκδοση, Αθήνα, 2005. 

 Τέλος, για περισσότερη µελέτη και στοιχειώδη ιστορική έρευνα, οι επιµέρους 

µαθητικές οµάδες αναλαµβάνουν να επεξεργαστούν στο σπίτι τα ερωτήµατα του 

φύλλου εργασίας που θα τους δοθεί κατά την 2
η
 φάση του σχεδίου εργασίας, µετά 

από τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 

 

 

2
η
 ΦΑΣΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  -  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Κάποια επόµενη ηµέρα και αφού έχει προηγηθεί ένα επαρκές χρονικό 

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

προχωρούν στην συµπλήρωση σχετικού φύλλου εργασίας. Αυτό είναι κατάλληλα 

µεθοδευµένο, ώστε να οδηγήσει σταδιακά τους µαθητές στη βαθύτερη κατανόηση και 

γνώση του θέµατος πάνω στο οποίο εργάστηκαν, κι έτσι µέσα από την µελέτη 

πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών να ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές 

της σχέσης του Ελευθέριου Βενιζέλου µε την Πρέβεζα. 

 Πιο συγκεκριµένα, κατά την 2
η
 διδακτική ώρα του προτεινόµενου σχεδίου 

εργασίας, ο συντονιστής κάθε οµάδας παρουσιάζει την απάντηση που έδωσε η οµάδα 

του στην εργασία που της είχε ανατεθεί. Στη συνέχεια µε την/τον εκπαιδευτικό της 

τάξης σε ρόλο συντονιστή ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των οµάδων και 

αφού διορθώνονται λάθη και γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές ή προσθήκες 

ακολουθεί η συµπλήρωση του φύλλου εργασίας συλλογικά. 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

1) Να παρουσιάσετε σε δέκα το πολύ αράδες µια περιληπτική παρουσίαση των 

πληροφοριών που συγκεντρώσατε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Γνωρίζετε σε πιο σηµείο της πόλης της Πρέβεζας έχει τοποθετηθεί προτοµή 

του Ελευθέριου Βενιζέλου και για ποιο  λόγο; 

 

 

 

 

3) Τι γνωρίζετε για τη σχέση του Ελευθέριου Βενιζέλου µε την Πρέβεζα ως 

βουλευτή και πολιτικού; Συµβουλευτείτε το βιβλίο του Γ. Κούρτη, Η 

κοινοβουλευτική πορεία της Πρέβεζας (1915 – 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Μεταφράστε από τα γαλλικά
1
 και σχολιάστε το παρακάτω τηλεγράφηµα των 

αρχών και των κοινωνικών φορέων της Πρέβεζας (03-12-1923) προς τον Ε. 

Βενιζέλο στην ηλ. διεύθυνση: http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=44249 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Πιθανόν να χρειαστείτε την βοήθεια της δασκάλας σας των Γαλλικών. 


