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«Ο δρόµος έχει τη δική του ιστορία…»
Για να ξέρουµε πού µένουµε & για να βρούµε….τους δρόµους της Ιστορίας µας.

- Ξέρεις πού µένεις;
- Φυσικά! Στην οδό Πεισιστράτου/ αυτοκράτορος Ηρακλείου/ Αρέθα / Θερµοπυλών /
Μαυροβουνίου /Σµύρνης ………….
- Ποιος ήταν ο Πεισίστρατος/ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος / ο Αρέθας και τι έκανε;
- ΑΑΑΑ!!!!!! Δεν ξέρω!!!!
- Πάµε να ψάξουµε και να δούµε στο βιβλίο της Ιστορίας της Α΄/ Β΄ / Γ΄ Γυµνασίου.
Έτσι, θα µάθουµε & θα θυµόµαστε.
- Πάντως στην οδό Πεισιστράτου / αυτοκράτορος Ηρακλείου/ και Αρέθα µένουν
κάποιοι φίλοι µου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα;;;
- Φυσικά. Ένας ήταν ο Πεισίστρατος / ο αυτοκράτορας Ηράκλειος / ο Αρέθας.
- Βεβαίως. Άρα, ξέρουµε και την Ιστορία αυτών των δρόµων της Ελλάδας;;;;
- Ακριβώς! Έτσι, ξέρουµε Ιστορία για όλη την χώρα µας και προσεγγίζουµε τις ρίζες µας.
- Και καλά για τα πρόσωπα. Το Μαυροβούνιο και τη Σµύρνη τι τα θέλουµε;; Α!!!
Μάλλον, σχετίζονται µε την Γεωγραφία.
- Όχι!!!!!!! Ιστορία πάλι!! Βέβαια, θα τα βρούµε στον χάρτη, για να δούµε πού βρίσκονται
και µετά θα πάµε στο βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄ Γυµνασίου, για να δούµε τι συνέβη σε
αυτούς τους τόπους. Έτσι, θα µάθουµε & θα θυµόµαστε πρόσωπα & τόπους
της Ιστορίας µας.
- Καλά µε µια ανάγνωση εµείς θα µάθουµε Ιστορία;;;;
- Όχι. Θα κάνουµε δύο αναγνώσεις, θα περπατήσουµε σε πολλούς δρόµους, θα δούµε και
σχετικά βίντεο, θα φωτογραφήσουµε, θα σχεδιάσουµε χάρτες, θα περιηγηθούµε στο
διαδίκτυο θα….θα….. Ένα είναι σίγουρο. Δεν θα προσπαθήσουµε να µάθουµε τίποτα
απέξω. Κάτι θα µας µείνει.
- Λες να φτιάξουµε έναν οδηγό της Πάτρας µε τα ονόµατα των οδών & την ιστορία τους;;;
- Δεν είναι άσχηµη ιδέα. Εκτός από όλα τα άλλα θα γίνει και αυτό. ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!!!!!!!!!! ΚΑΛΟΟΟΟΟΟΟ!!!!
Αυτή είναι η θεµατική του οµίλου. Δηλαδή:
Η Ιστορική γνώση που προκύπτει αρχικά από την ονοµατοδοσία των οδών, των πλατειών και
των συνοικιών της Πάτρας. Επέκταση της έρευνας µε επαγωγική µέθοδο στην ονοµατοδοσία
πόλεων, οδών, πλατειών, συνοικιών και άλλων Ελληνικών πόλεων (π.χ. Προσφυγικά,
Μακρυγιάννη) & σύνδεση µε την αντίστοιχη ενότητα της Ιστορίας. Επίσης θα ερευνηθούν και
οι ενότητες της Τέχνης, που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια π.χ. 1. οδοί Σολωµού,
Σεφέρη, Διγενή Ακρίτα, Μαρίας Κάλλας, Μανόλη Καλοµοίρη, 2.ανδριάντες, π.χ. Παλαιών
Πατρών Γερµανού, 3. γέφυρες, π.χ. γέφυρα Παυσανία κ.α.
Ανάλογη αξιοποίηση των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων της Πάτρας*.

ΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
(Αν ο αριθµός
των µαθητών
υπε υπερβαίνει
τους 20
αιτιολογήστε
γιατί)

ΣΤΟΧΟΙ
1. ΓΕΝΙΚΟΣ

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου.
Ο όµιλος απευθύνεται στους µαθητές και των τριών τάξεων, διότι θα ακολουθηθεί η ιστορική
διαίρεση των σχολικών εγχειριδίων, που συµπίπτει και µε την σύντοµη κλασική διαίρεση της
Ιστορίας: Αρχαία Ιστορία (Α΄ Τάξη), Μεσαιωνική και Νεότερη (Β΄ Τάξη), Νεότερη και
Σύγχρονη (Γ΄ Τάξη). Άρα, δικαιολογείται η παρουσία περισσότερων µαθητών.
Ο όµιλος έχει προοπτική τουλάχιστον διετίας, για να γίνει εµπεριστατωµένη έρευνα &
παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
Η προσέγγιση & η εκµάθηση της Ιστορίας µε εναλλακτικό τρόπο, επειδή πολλές φορές διαπι
στώνεται η δυσφορία των µαθητών απέναντι σε αυτό το µάθηµα. Δηλαδή, στόχος του οµίλου
είναι η βαθµιαία µύηση των µαθητών στην αξία της γνώσης της Ιστορίας, ώστε να την αγαπήσουν & µε την ενασχόλησή τους µε ένα κλάδο ανθρωπιστικών σπουδών να αποκτήσουν
καλύτερη γνώση του ανθρώπου καλλιεργώντας ταυτόχρονα την ιστορική τους συνείδηση.

ΣΤΟΧΟΣ
2. ΕΙΔΙΚΟΙ
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

β.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ/
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
/ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι µαθητές:
1. Να γνωρίσουν στην αρχή ιστορικά την γειτονιά τους και στη συνέχεια τη συνοικία τους, την
πόλη τους, άλλες Ελληνικές πόλεις και κατ’ επέκταση την Ελλάδα σε ιστορικό πάντα
επίπεδο, χωρίς, όµως να διαβάζουν και να εξετάζονται.
Δηλαδή, η οδός και η γειτονιά θα λειτουργήσουν ως το ερέθισµα.
2. Να µάθουν να προβληµατίζονται, όταν επισκέπτονται κάποια πόλη ή κάποιο τόπο γενικότερα για την ονοµατοδοσία των οδών, των πλατειών κ.τ.λ. και να θέλουν να ανατρέξουν στις
ιστορικές πηγές, για να ερευνήσουν και άρα να µάθουν.
3. Να εµπεδώσουν καλύτερα την ιστορική γνώση, διότι θα εναλλάσσονται οι χρονικές περίοδοι και θα αποφεύγεται έτσι η µονοτονία «εκµάθησης» µιας µεγάλης χρονικής περιόδου, π.χ.
όλη η Μεσαιωνική Ιστορία. Όπου κρίνεται απαραίτητο δεν θα γίνονται µεγάλες εναλλαγές.
4. Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, την έρευνα και την επαγωγική γνώσηà π.χ. οδός ή
πλατεία βασιλίσσης Όλγας / Αθανασίου Διάκου (στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη)
à εννοείται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και τον ρόλο του στην Ιστορία.
Δηλαδή, η τοπική ιστορία θα λειτουργήσει ως αφόρµηση & εργαλείο για την περαιτέρω έρευνα & γνώση της Ιστορίας. Ο όµιλος θα έχει σε µικρό ποσοστό σχέση µε την τοπική ιστορία,
εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις, στις οποίες θα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση για ιστορικούς
πάντα λόγους (π.χ. πλατεία Αγίας Λαύραςà Ελληνική επανάσταση του 1821,
οδός Θεµιστοκλέους à Περσικοί πόλεµοι ).
5. Να εξοικειωθούν µε τη Βιβλιοθήκη, την χρήση της βιβλιογραφίας και γενικότερα µε τις
γραπτές πηγές.
6. Να ενεργοποιήσουν την κριτική και δηµιουργική σκέψη τους.
7. Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, γιατί θα έρθουν σε επαφή µε πολλά κείµενα.
7. Να κατανοήσουν γιατί ο όµιλος είναι αυτονόητο ότι θα συνδεθεί µε τις εθνικές – σχολικές
γιορτές (της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου & του Πολυτεχνείου).
8. Να µάθουν ότι και η ονοµατοδοσία σχολικών κτιρίων, νοσοκοµείων, ευαγών ιδρυµάτων και
άλλων κτιρίων προέρχεται από εθνικούς ευεργέτες ή ιστορικά πρόσωπα, όπως π.χ. το 2ο
Δηµοτικό ΣχολείοàΣτρούµπειο, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, το
Καραµανδάνειο νοσοκοµείο (Πάτρας) τα νοσοκοµεία Ιωαννίνων και Μεσολογγίου àΧατζηκώστα και τέλος το Σκαγιοπούλειο (Πάτρας) και Χατζηκώστα Ορφανοτροφείο στην Αθήνα.
Είναι αυτονόητο ότι θα ερευνηθεί η ονοµατοδοσία και των Προτύπων-Πειραµατικών
Σχολείών π.χ. Γεννάδειο Π.Π.Σ. Βαρβάκειο Π.Π.Σ κ.α.
9. Να απολαµβάνουν και να επιθυµούν τις επαρκείς ως προς τη διάρκεια επισκέψεις σε
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
10. Να επιτευχθεί µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο µαθητή και την Ιστορία µε τη στενή και
ευρύτερη έννοια.
Παρατηρώà προβληµατίζοµαιà γνωρίζω πώς να ερευνώ à ερευνώà µαθαίνω.
1. Χρήση ΤΠΕ: Εντοπισµός στοιχείων µέσα από την οπτική περιήγηση στο διαδίκτυο,
ανάλυση και αξιολόγηση πληροφορίας, κειµένου, εικόνας, χάρτη κ.τ.λ..
2. Ανάπτυξη της δεξιότητας της γρήγορης & εύκολης πρόσβασης στην πληροφόρηση.
3. Εξοικείωση της εκπαιδευτικού & των µαθητών µε τη συνεργατική µάθηση, την ενσυναίσθηση, τη βιωµατικότητα, την παρατήρηση, την ανάλυση, τη σύνθεση, τη µεταγνώση.
4. Η εκπαιδευτικός γίνεται καθοδηγήτρια της έρευνας και του διαλόγου, βοηθός και
συνεργάτης των µαθητών.
5. Η κατανόηση από τους µαθητές ότι από τη διερεύνηση προχωρούµε µε την επαγωγική
µέθοδο στο κτίσιµο της γνώσης, δηλαδή ότι οι δραστηριότητες γίνονται µέσον οικοδόµησης
της γνώσης.
6. Η ανάπτυξη ικανοτήτων των παιδιών, ώστε να ανταποκρίνονται σε οργανωτικά ζητήµατα
µιας οµάδας εργασίας.
1ο Τρίµηνο: Διαίρεση σε οµάδες εργασίας µε αρχικό κριτήριο τις γειτονιές των παιδιών.
Προβολή του χάρτη - οδηγού της Πάτρας. Ανεύρεση και καταγραφή οδών, συνοικιών κ.τ.λ.
των µαθητών σε φύλλα εργασίας. Διαγραµµατική προβολή των τριών περιόδων της Ιστορίας
και κατάταξη οδών, µνηµείων κ.τ.λ. σε χρονικές περιόδους. Ιστορική έρευνα. Εστίαση στην
Αρχαία- Ρωµαϊκή ιστορία. Υλοποίηση/παρουσίαση ηλεκτρονικού χάρτη µε τη ρυµοτοµία της
Πάτρας χωρίς τις ονοµασίες των οδών, των συνοικιών κ.τ.λ. Τοποθέτηση ικανών ως προς
τον αριθµό οδών, συνοικιών κ.τ.λ. σχετιζοµένων µε την Αρχαία Ιστορία µε ονόµατα κατά
αλφαβητική σειρά και συγκέντρωση ιστορικών πληροφοριών & φωτογραφικού υλικού. Καταγραφή στον διαδραστικό πίνακα και αποθήκευση. Ασκήσεις σε φύλλα εργασίας. Συµπλήρωση στοιχείων στο επόµενο δίωρο. Παρουσίαση της µερικής αυτής έρευνας στην ολοµέλεια για

εµπέδωση της γνώσης. Αρχή σύνθεσης ηλεκτρονικού οδηγού –χάρτη µε τις ονοµασίες
κάποιων οδών συνοδευόµενες από ιστορικές πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό.
2ο Τρίµηνο: Επανάληψη των ίδιων εργασιών για τη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία και
προσθήκη των νέων στοιχείων στον ηλεκτρονικό – οδηγό χάρτη.
3ο Τρίµηνο: Επανάληψη των ίδιων εργασιών για την Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.
Την επόµενη Σχολική χρονιά θα συνεχίσουµε µε την ίδια πορεία και θα εµπλουτίζουµε τις
πληροφορίες µας. Θα κάνουµε νέες προσθήκες στον ηλεκτρονικό χάρτη και επανάληψη της
«κατακτηµένης» γνώσης.
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
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1. Τα διδακτικά εγχειρίδια του Γυµνασίου.
2. Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, τόµος Αχαικά-Αρκαδικά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1980.
3. Τριανταφύλλου Κώστα, Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών, Γ΄ Έκδοσις, Πάτρα, 1995 .
4. Θωµόπουλου Στέφανου, Ιστορία της πόλεως των Πατρών, Αχαικές εκδόσεις, Πάτρα 1999.
5. Καρατζά Διονυσίου, Χαραλάµπους Χάρη, Γκότση Δήµητρας, Λύρα Γιάννη, Πάτρα,
Ονοµάτων επίσκεψις, Έκδοση Εθνικού Κήρυκα Πατρών, Πάτρα, 1995.
6. Λάζαρη Βασίλη , Καποδιστριακή Πάτρα, Εκδόσεις Περί Τεχνών, Πάτρα, 2002
7. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977.
8. Καθηµερινή της Κυριακής, Επτά ηµέρες.
9. Ελευθεροτυπία, Τα ιστορικά
10. Πληροφορίες από το διαδίκτυο.
11. Προβολή ιστορικών κινηµατογραφικών ταινιών, π.χ.Ατέλειωτοι αρραβώνες, του Σεµπαστιέν Ζαπριζό, 1996, 1922, του Βούλγαρη Π., ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι του Σµαραγδή Γ. κ.α.
12. Τραγούδια π.χ. ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου, µελοποίηση Χρήστου Λεοντή.
Ελεύθεροι πολιορκηµένοι του Δ. Σολωµού, µελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου.
13. Γκραβούρες, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό.
1. Ηλεκτρονικός ιστορικός οδηγός – χάρτης της Πάτρας
2. Εργασίες των µαθητών σε ψηφιακή µορφή.
1. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.
2. Μουσείο Εθνολογικής Εταιρείας Πατρών.
3. Δηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.
4. Μουσείου Τύπου Πατρών.
5. Πιθανή συνεργασία µε το Παν/µιο Πατρών.
6. Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΜΕΤ)
Επίσκεψη στην Αθήνα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (κτίριο παλιάς Βουλής) και στο Βυζαντινό Μουσείο. Αν υπάρξει ικανοποιητικός αριθµός µαθητών η επίσκεψη µπορεί να γίνει διήµερη, για να συµπεριληφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού και
κάποια µνηµεία της Αθήνας µε ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, όχι τόσο γνωστά στα παιδιά,
π.χ. Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου, Άγιος Δηµήτριος ο Λουµπαρδιάρης, Ρωµαϊκή αγορά κ.α.
Οµαδοσυνεργατική, διερευνητική, project
1. *Αξιοποίηση των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων της Πάτρας µε επίσκεψηξενάγηση και εισήγηση από την αρχαιολόγο κ. Γεωργία Αλεξοπούλου, που υπηρετεί στην
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Αχα ας.
2. Εισήγηση –Παρουσίαση–Βιωµατική και κατευθυνόµενη δράση από τη διδάκτορα Ιστορίας,
Διευθύντρια του Γυµνασίου του Ρίου κ. Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα για την χρονική
περίοδο του βασιλέως Γεωργίου του Α΄.
3. Εισήγηση –Παρουσίαση από τον κ. Μεσσαλά Νικόλαο, τ. Διευθυντή του Σχολείου µας για
την ιστορική Μονή Οµπλού µε διαθεµατική διασύνδεση των ιστορικών προεπαναστατικών
χειρογράφων και των ιστορικών γεγονότων της Μονής κατά τον Αγώνα του 1821.
4. Εισήγηση –Παρουσίαση από τον κ. Λαλιώτη Παρασκευά, θεολόγο του Σχολείου µας για
την ιστορική Μονή Γηροκοµείου µε διαθεµατική διασύνδεση της πυρπόλυσής της το 1770
από τους Τουρκαλβανούς και τις µάχες που διεξήχθησαν σε αυτήν το 1821 και 1822 µεταξύ
Τούρκων και επιφανών Ελλήνων αγωνιστών, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
5. Εισήγηση –Παρουσίαση από την κ. Σιδηρά Μαίρη για τις παραδόσεις και τους θρύλους
στην τοπική οδική ονοµατοθεσία και διαθεµατικότητα µε ανάλογες άλλων πόλεων.

