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Α΄ΜΕΡΟ
ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΜΗΜΑ Γ1



1.τόχοι μαθήματος
Με την έναρξη του μαθήματος αναγράφονται στον πίνακα – Προσδιορίζεται ό,τι θα 

ήθελα να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση της 

ενότητας:

 Σι είναι ο ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία;

 υνδέονται με το φαινόμενο της βιομηχανικής επανάστασης που συζητήσαμε και 

με ποιον τρόπο;

 Ποια ήταν η κοινωνική τάξη που αναδείχθηκε ως ισχυρή κατά τη βιομηχανική 

επανάσταση;

 Ποιο οικονομικό σύστημα επικράτησε κατά την διάρκεια της βιομηχανικής 

επανάστασης;

 υνδέονται οι ανάγκες αυτού του συστήματος με την αποικιοκρατία;

 Ποιες άλλες κοινωνικές τάξεις ή φορείς συνεπικουρούσαν την κυρίαρχη τάξη και 

συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της αποικιοκρατικής πολιτικής;

 Ποιες ήταν οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της αποικιοκρατίας;



2. Διερεύνηση προϋπαρχουσών

γνώσεων

Ζητώ να γράψουν σε ένα φύλλο αν 
γνωρίζουν τι σημαίνει ο όρος  
αποικιοκρατία:

Παρακάτω βλέπετε τις 
αντιπροσωπευτικότερες από τις 
απαντήσεις που έλαβα:























Σι παρατηρώ στις απαντήσεις τους;

 τη συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων αναφέρονται ως 

δημιουργοί αποικιών οι άποικοι. 

 ε κάποιες από αυτές αναφέρεται το κράτος ως δημιουργός 
αποικιών…

 Καθώς συλλέγω τα γραπτά τους, τα ξεφυλλίζω και διαβάζω τις 

απαντήσεις, οι οποίες με οδηγούν στην παρατήρηση ότι η εικόνα 
που έχουν οι μαθητές για την αποικιοκρατία είναι ασαφής: ποιοι ήταν 

αυτοί οι άποικοι; Ποιο ήταν το κράτος που οδήγησε στην ίδρυση 

αποικιών; Παρουσιάζεται ως μια αφηρημένη οντότητα…Σι τους 

παρακίνησε ώστε να δημιουργήσουν αποικίες; Ποια ήταν η επίδρασή 
τους στο νέο χώρο εγκατάστασης; 



3. τόχοσ μου τϊρα είναι να εμπλζξω τουσ μακθτζσ ςε μια 
ςυηιτθςθ και να ςυνδζςω τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ που 
αποκτικθκαν, με τθν αποικιοκρατία.

Αϋ ΜΕΡΟ:

Άςκθςθ άςτρου:



Σϊρα οι μακθτζσ πρζπει να ςκεφτοφν τα αποτελζςματα τθσ βιομθχανικισ 
επανάςταςθσ ςτθν ανκρωπότθτα. Ζτςι ςυμπλθρϊνω το άςτρο με τισ απαντιςεισ 
τουσ.

• άνκρακασ

• ςιδθρόδρομοσ, ατμόπλοια, βιομθχανίεσ, θλεκτριςμόσ, 
τθλεπικοινωνίεσ

• καπιταλιςμόσ: οι πλοφςιοι πατάνε πάνω ςτουσ φτωχοφσ. Κζλουν 
ςυνζχεια να κερδίηουν

• Οι εργάτεσ ηουν πολφ άςχθμα, δουλεφουν πολλζσ ϊρεσ, χωρίσ 
ωράριο και πεκαίνουν νζοι.

• Δθμιουργικθκαν οι τράπεηεσ, οι μετοχζσ, τα ολιγοπϊλια και τα 
μονοπϊλια.



Β΄ ΜΕΡΟΣ: Συζήτηση: με τις ερωτήσεις μου 
επιδιώκω να οδηγήσω τους μαθητές και σε 
άλλες παρατηρήσεις…

• Ποια κοινωνικι τάξθ είναι οι καινοφριοι πλοφςιοι του αιϊνα τθσ 
βιομθχανικισ επανάςταςθσ; ΘΜΕΛΩΝΩ τθν απάντθςθ, οι αςτοί, θ 
οποία δεν δίνεται αμζςωσ, αλλά ακοφω απαντιςεισ του τφπου: οι 
εργοςταςιάρχεσ, οι ζμποροι κ.λ.π.

• θμειϊνω ότι θ καινοφρια δφναμθ είναι το χριμα και όχι θ 
ιδιοκτθςία τθσ γθσ όπωσ ςυνζβαινε με τουσ φεουδάρχεσ ςτο 
παρελκόν. 

• Ποια είναι θ καινοφρια πθγι ενζργειασ που χρειάηονται οι 
βιομθχανίεσ και οι ςυγκοινωνίεσ για να κινθκοφν; 

• Αν ςκεφτοφμε ότι οι πρϊτεσ βιομθχανίεσ που αναπτφχκθκαν κατά τθ 
βιομθχανικι επανάςταςθ είναι θ υφαντουργία και θ μεταλλουργία τι 
χρειάηονται ωσ πρϊτθ φλθ για να παράξουν τα προϊόντα τουσ;



υνεχίηω τισ ερωτιςεισ…

• Αυτά τα προϊόντα που παράγουν οι βιομθχανίεσ, πϊσ κα 
μετατραποφν ςε κζρδθ για τουσ κατόχουσ των μζςων παραγωγισ; 
Μιπωσ πρζπει κάπου να τα πουλιςουν;



Γ΄ ΜΕΡΟΣ: η χρήση των γραπτών 
και των απεικονιστικών πηγών:

Παρατθριςτε τον παρακάτω χάρτθ που προζρχεται από το ςχολικό 
ςασ βιβλίο. Σι ςυμπεράςματα μποροφμε να εξαγάγουμε από τθν 
μελζτθ του;





Σι πρζπει να παρατθριςουν…

• Θ Αφρικι ζγινε Ευρϊπθ (απάντθςθ που δόκθκε και παρουςιάηει πολφ 
εφςτοχα τθν κατάςταςθ που παρουςιάηει ο χάρτθσ).

• Παρατθροφμε ποιεσ χϊρεσ είχαν ιδρφςει αποικίεσ ςτθν Αφρικι: βλζπουν 
ότι τθ μερίδα του λζοντοσ ζχει καταλάβει θ Γαλλία: 

• Μια ερϊτθςθ από μακιτρια: «Γι’ αυτό πολλζσ χϊρεσ ςτθν Αφρικι μιλοφν 
γαλλικά;», με οδθγεί ςτο να ψάξω και να βρω…

«Σςημ Ατοική, ςα γαλλικά ξμιλξύμςαι ρςιπ ενήπ υώοεπ: Λαϊκή 
Δημξκοαςία ςξσ Κξμγκό, Δημξκοαςία ςξσ Κξμγκό, Κεμςοξατοικαμική 
Δημξκοαςία, Καμεοξύμ, Μπξσοκίμα Φάρξ, Γξσιμέα, Γξσιμέα 
Μπιρράξσ (μεςάςα πξοςξγαλικά), Μπεμίμ, Νίγηοαπ, Μάλι, Τραμς, Τό
γκξ, Σεμεγάλη, ΑκςήΕλεταμςξρςξύ, Τζιμπξσςί, Μπξσοξύμςι, Μαδαγα
ρκάοη, Γκαμπόμ, Μαοόκξ, Αλγεοία, Τσμηρία, Δσςική Σαυάοα [16] και 
λιγόςεοξ ρςημ Αίγσπςξ [17].

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Οι απορίεσ των μακθτών μποροφν να μασ οδθγιςουν και ςε 
προςωπικζσ αναηθτιςεισ, ώςτε τθν επόμενθ φορά να προςκζςουμε 
και κάτι ακόμα ςτθ διδαςκαλία μασ…



1ο παράκεμα: αίτια τθσ αποικιοκρατίασ, ςχολικό βιβλίο, ςελ. 49
Αλαληίξξεηα ηα ςλικά
ζςμθέπονηα έπαημαλ ζπνπδαίν
ξόιν. Οη βηνκεραληθέο
επαλαζηάζεηο ηνπ 19νπ αη.
ελέηεηλαλ ηηο ανάγκερ ηηρ
Εςπώπηρ ζε πολύηιμα μέηαλλα
και ζε ππώηερ ύλερ […]. Τν ίδην
ηζρύεη γηα ηα κεθάλαια ησλ
νπνίσλ ηα έζοδα είλαη
πςειόηεξα ζηα ππεξπόληηα
εδάθε απ’ ό,ηη ζηε γεξαηά ήπεηξν
[…]. Σε κηα επνρή πνπ ην εζληθό
ζπκθέξνλ κεηξηέηαη κε ηελ ηζρύ
θαη ην θύξνο, η θέληζη ηων
κςβεπνήζεων να
οικοδομήζοςν απέπανηερ
αποικιακέρ αςηοκπαηοπίερ είλαη
έλαο ηξόπνο λα απμήζνπλ ηηο
δσηηθέο δπλάκεηο ηνπ έζλνπο,
παπέσονηάρ ηος ζηπαηιώηερ,
βάζειρ για ηο ζηόλο και
ππώηερ ύλερ γηα ηε βηνκεραλία

ηνπ.
S. Berstein & P. Milza, Ιζηνξία
ηεο Επξώπεο, κηθξ. Α.Κ.
Δεκεηξαθόπνπινο, Αιεμάλδξεηα,
Αζήλα 1997, ηόκ. 2, ζ. 175-176.

• Εδϊ καλοφνται να παρατθριςουν ότι οι 3 πθγζσ που κα 
μελετιςουν παρακάτω, είναι δευτερογείσ, προερχόμενεσ από  
τον Γάλλο ιςτορικό Berstein,  που γεννικθκε το 1934, και 
παρουςίαςε τθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ ςε ζνα 3τομο ζργο.

• Σι πλθροφορίεσ μασ δίνει θ πθγι; (1ο επίπεδο ανάγνωςθσ)

• Αν κα κζλαμε να κατατάξουμε τα αίτια τθσ αποικιοκρατίασ ςε 
δφο κατθγορίεσ ποιεσ κα ιταν αυτζσ; Μποροφμε να χωρίςουμε 
τα κζρδθ των αποικιοκρατϊν ςε υλικά και μθ υλικά; (οικονομικά 
και ιςχφοσ και γοιτρου) (2ο επίπεδο ανάγνωςθσ).

• Ποιο από αυτά τα κζρδθ κεωρείτε εςείσ ωσ το ςθμαντικότερο, 
αυτό που παρακίνθςε τουσ αποικιοκράτεσ να εφαρμόςουν τθν 
αποικιοκρατικι τουσ πολιτικι; Άρα οι αποικιοκράτεσ, άτομα ι 
κράτοσ, όπωσ τα αναφζρατε μιπωσ είναι κάτι πιο 
ςυγκεκριμζνο; ε ποια κοινωνικι τάξθ κα μποροφςαν να 
ανικουν; Και πώσ αυτό ςυνδζεται με το νζο οικονομικό 
ςφςτθμα που γεννικθκε κατά τθν Βιομθχανικι Επανάςταςθ; (3ο

επίπεδο ανάγνωςθσ)



2ο παράκεμα, ςχολικό βιβλίο, ςελ. 49
Σε όιεο ηηο απνηθηνθξαηηθέο 
ρώξεο, νη πολιηικοί άνδπερ 
και οι ομάδερ πίεζηρ
ιμπεπιαλιζηικού 
πποζαναηολιζμού βπήκαν 
ζηήπιξη ζε ιζσςπά 
πεύμαηα ηηρ κοινήρ 
γνώμηρ, πνπ απέξξεαλ από 
ην κεγάιν εζληθηζηηθό θύκα 
ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα. 
Πξάγκαηη, γηα πνιινύο 
Επξσπαίνπο ε απνηθηνθξαηία 
επηβεβαηώλεη ηε δύλακε θαη 
ην πλεύκα ηνπ ιανύ ηνπο θαη 
δίλεη δηέμνδν ζηελ επηζπκία 
ηνπο γηα ηζρύ.
S. Berstein & P. Milza, 
Ιζηνξία ηεο Επξώπεο, κηθξ. 
Α.Κ. Δεκεηξαθόπνπινο, 
Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997, 
ηόκ. 2, ζ. 176.

• φμφωνα με το διπλανό παράκεμα, ποιοι 
αςκοφςαν πίεςθ ϊςτε να εφαρμοςτεί 
αποικιοκρατικι πολιτικι; Ο  λαόσ ιταν υπζρ τθσ 
αποικιοκρατικισ πολιτικισ; (1ο επίπεδο 
ανάγνωςθσ)

• ε ποια κοινωνικι τάξθ αναφζρεται όταν λζει 
«ομάδεσ πίεςθσ», με βάςθ τα όςα είπαμε; (2ο

επίπεδο ανάγνωςθσ)
• Κανονικά ο λαόσ που ιταν φτωχόσ κα είχε 

πειςτεί αν τουσ ζλεγαν ότι «εμείσ οι 
καπιταλιςτζσ κζλουμε να ιδρφςουμε αποικίεσ 
για να αυξιςουμε τα πλοφτθ μασ;» Μασ δίνει 
κάποια ςχετικι πλθροφορία το παράκεμα; 
Ξζρετε εςείσ να χρθςιμοποιοφνται ανάλογα 
επιχειριματα ςιμερα ςχετικά με τθν 
ανωτερότθτα ενόσ λαοφ ζναντι των άλλων; Πείτε 
μου ςχετικά παραδείγματα. Μιπωσ αυτόσ είναι 
ζνασ τρόποσ χειραγϊγθςθσ των λαϊν; (3ο

επίπεδο ανάγνωςθσ)



φγκριςθ απόψεων (3ο επίπεδο ανάλυςθσ):το 
απόςπαςμα του ςχολικοφ βιβλίου και το παράκεμα μάσ 
λζνε το ίδιο πράγμα;

• Ππωηοπόποι ηηρ 
αποικιοκπαηίαρ ππήξμαλ νη 
εμεξεπλεηέο, νη ρξηζηηαλνί 
ηεξαπόζηνινη θαη νη έκπνξνη. Οη 
εμεξεπλεηέο, αλαδεηώληαο λέεο 
γλώζεηο, αλαθάιππηαλ, ζπρλά, 
λέεο πεξηνρέο ηηο νπνίεο 
θαηαιάκβαλαλ ζην όλνκα ηεο 
ρώξαο ηνπο, επεθηείλνληαο έηζη 
ηελ θπξηαξρία ηεο. Οη 
ηεξαπόζηνινη, δηαδίδνληαο ηνλ 
ρξηζηηαληζκό, πξνεηνίκαδαλ ην 
έδαθνο γηα κηα κνληκόηεξε 
επξσπατθή παξνπζία. Επηπιένλ, 
νη έκπνξνη, αλαδεηώληαο λέεο 
αγνξέο, ιεηηνπξγνύζαλ σο ε 
εκπξνζζνθπιαθή ησλ 
απνηθηνθξαηώλ.

•

Οη ηεραπόζηοιοη προποκποί ηες αποηθηοθραηίας

• Οη ρξηζηηαλνί ηεξαπόζηνινη […] έπαημαλ [...]
θεθαιαηώδε ξόιν. Yπνζηεξηδόκελα από ηζρπξά
ξεύκαηα ηεο θνηλήο γλώκεο, ηα εγρεηξήκαηά ηνπο
έρνπλ ζηελ αξρή θαζαξά ζξεζθεπηηθό θαη
αλζξσπηζηηθό ραξαθηήξα. Ζεηνύλ λα θεξύμνπλ ην
επαγγέιην ζηνπο ηζαγελείο πιεζπζκνύο θαζώο θαη
λα ηνπο πξνζηαηεύζνπλ από ηελ εθκεηάιιεπζε [...].
Όκσο, ε εγθαηάζηαζε ησλ ηεξαπνζηνιώλ
ζπλνδεύεηαη γξήγνξα από εθείλε ηνπ επξσπατθνύ
πνιηηηζκνύ θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπο νδεγεί
ζπρλά ηα απνηθηαθά θξάηε λα επέκβνπλ ζηξαηησηηθά
ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη λα εγθαηαζηήζνπλ άκεζν
ή έκκεζν έιεγρν από ηε κεηξόπνιε.
S. Berstein & P. Milza, Ιζηνξία ηεο Επξώπεο, κηθξ.
Α.Κ. Δεκεηξαθόπνπινο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997,
ηόκ. 2, ζ. 177-178.



υγκρίνοντασ τα παραπάνω παρακζματα οι 
μακθτζσ πρζπει να παρατθριςουν:
• Παρατθροφμε πωσ ςτο πρϊτο απόςπαςμα θ αναηιτθςθ γνϊςεων 

από τουσ εξερευνθτζσ, αγορϊν από τουσ εμπόρουσ, και δυνατότθτασ 
επζκταςθσ τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ από τουσ ιεραποςτόλουσ 
ςυνδιαμόρφωςαν τισ ςυνκικεσ επζμβαςθσ των αποικιοκρατϊν. το 
πρϊτο απόςπαςμα αναφζρονται και οι λζξεισ καταλάμβαναν και 
κυριαρχία. το δεφτερο απόςπαςμα, θ επζμβαςθ των 
αποικιοκρατϊν παρουςιάηεται ωσ προςπάκεια προςταςίασ των 
απειλοφμενων ιεραποςτολών, ωσ ζνασ ιερόσ ςκοπόσ, δθλαδι.

• Επιςθμαίνουμε ότι ζχει μεγάλθ ςθμαςία να παρατθροφμε το πϊσ 
παρουςιάηονται τα γεγονότα …



Θα χρθςιμοποιιςουμε το φωτόδεντρο… Για να 
διερευνιςουμε περεταίρω τα κίνθτρα και τισ ςυνζπειεσ 
τθσ αποικιοκρατίασ…

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-
Gymnasiou_html-empl/index3_15.html

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11130

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index3_15.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index3_15.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index3_15.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index3_15.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index3_15.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index3_15.html
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11130




Παρατθροφμε τϊρα τθν παρακάτω απεικονιςτικι πθγι, προερχόμενθ από το ςχολικό βιβλίο.
Yπό ηο βιέκκα ηοσ Γερκαλού ασηοθράηορα Γοσιηέικοσ Β΄ θαη ηες ζσδύγοσ ηοσ 

(εηθολίδοληαη ζηα θάδρα
ποσ θρέκοληαη ζηολ ηοίτο), Αθρηθαλοί καζεηές παραθοιοσζούλ κάζεκα από ηολ 

ιεσθό δάζθαιό ηοσς.



Ερωτιματα για ςυηιτθςθ

• Ποιεσ πλθροφορίεσ μασ δίνει θ πθγι; (παρατθριςεισ ςχετικά με τθ 
κζςθ των κάδρων, το φφοσ του δαςκάλου) (1ο επίπεδο μελζτθσ)

• Ποιοσ χρθματοδοτοφςε αυτό το ςχολείο και γιατί; Τποκζςεισ ςχετικά 
με το τι μπορεί να διδάςκονται οι Αφρικανοί μακθτζσ. (2ο επίπεδο 
μελζτθσ)

• Για ποιουσ λόγουσ ςτζλνονται οι Ευρωπαίοι δάςκαλοι ςε ζνα 
αφρικανικό ςχολείο; ε ποια ανάλογα ιςτορικά περιςτατικά 
γνωρίηετε ότι θ παιδεία βοικθςε ςτθν εξοικονόμθςθ ςτρατιωτικϊν 
δυνάμεων; κεφτείτε το Μακεδονικό Ηιτθμα και το ρόλο των 
δαςκάλων Βουλγάρων και Ελλινων. Γνωρίηετε τι ςθμαίνει 
προπαγάνδα; Κα μποροφςε θ κρθςκεία και θ παιδεία να 
ςυνεπικουριςει τισ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ; (3ο επίπεδο μελζτθσ)



Μελετιςτε τϊρα το παρακάτω απόςπαςμα 
(ςχ. βιβλίο)
• Τα αποικιοκπαηικά κπάηη και οι λαοί ηοςρ είδαλ ηε ζέζε ηνπο λα 

εληζρύεηαη κε ηελ θαηάθηεζε απνηθηώλ. Οη Επξσπαίνη απνκύδεζαλ 
ηηο απνηθίεο θαη πνιινί ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαξπώζεθαλ 
κέξνο απηνύ ηνπ πινύηνπ. Παξάιιεια, ε Επξώπε έγηλε ην θέληξν 
ηνπ θόζκνπ. Οη θαηαθηήζεηο απνηθηώλ ζεσξήζεθαλ, από ηνπο 
Επξσπαίνπο, επαξθείο απνδείμεηο ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο 
αλσηεξόηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο ηνπο 
παληνδπλακίαο. Ο επξσπατθόο πνιηηηζκόο ζεσξήζεθε αλώηεξνο. Οη 
Επξσπαίνη έθηαζαλ ζηελ πνιηηηζκηθή αιαδνλεία. Τέινο, ζεκεηώζεθε 
όμπλζε ηνπ αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο απνηθηνθξάηεο: 
ε Γεξκαλία, έρνληαο ζεκεηώζεη εθξεθηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
ζεσξνύζε όηη είρε αδηθεζεί θαη ακθηζβεηνύζε ηελ απνηθηαθή δηαλνκή 
ζηξεθόκελε ελαληίνλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο.



Μιπωσ μπορείτε με βάςθ τα όςα υπογραμμίςατε τισ μακροπρόκεςμεσ 
ςυνζπειεσ τθσ αποικιοκρατίασ;

Γράψτε τϊρα ςτο ίδιο φφλλο τα 4 πιο ςθμαντικά πράγματα που κα 
κυμάςτε από το κεφάλαιο τθσ αποικιοκρατίασ.



























Βϋ ΜΕΡΟ

Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ 
ΣΜΗΜΑ Γ3



τόχοι ενότθτασ

• Να κατανοιςουν τθν τραγικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ τθν εποχι τθσ 
ζλευςθσ του Καποδίςτρια.

• Να εντοπίςουν το ζργο του ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ 
διοίκθςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ άμυνασ, τθσ εξωτερικισ πολιτικισ.

• Να κατανοιςουν του λόγουσ για τουσ οποίουσ προκάλεςε ζντονεσ 
αντιδράςεισ και που όπλιςαν το χζρι των πολιτικϊν του αντιπάλων, 
οδθγϊντασ τουσ ςτθ δολοφονία του.



ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

α. Θ διδαςκαλία ακολοφκθςε τθν ίδια πορεία, όπωσ αυτι που 
προαναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο τθσ αποικιοκρατίασ. 

β. Σο επιςτζγαςμά τθσ ιταν μια εργαςία δθμιουργικισ γραφισ-
μζκοδοσ ομαδοςυνεργατικι:

γ. Ακολουκικθκαν δφο διαφορετικζσ εκδοχζσ:

-το τμιμα Γ1 ζλαβε οδθγίεσ να εκπονιςει τισ εργαςίεσ ςτο ςπίτι, με τθ 
χριςθ του ςυνεργατικοφ εργαλείου padlet.

-το τμιμα Γ3 εργάςτθκε ςτθν τάξθ.



Αποςτζλλουμε τον παρακάτω ςφνδεςμο 
ςτουσ μακθτζσ:

https://padlet.com/tolhdhm/lk2y4b82hmfcpads

https://padlet.com/tolhdhm/lk2y4b82hmfcpads
https://padlet.com/tolhdhm/lk2y4b82hmfcpads
https://padlet.com/tolhdhm/lk2y4b82hmfcpads


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΙΑ PADLET



Επιλζγω δφο από τισ εργαςίεσ του τμιματοσ Γ3



Η παραπάνω εργαςία παρουςιάηεται για δφο λόγουσ:

• Επειδι προςπάκθςε με εφςτοχο τρόπο να διαςτρεβλϊςει κάκε ζργο 
του Κυβερνιτθ (ακόμα και ςτο ζργο που αναμφιςβιτθτα παριγαγε, 
προςάπτει τθν κατθγορία ότι χρονοτριβοφςε ιδιαίτερα… άργθςε για 
χρόνια)

• Επειδι χρθςιμοποίθςαν ωσ επιχείρθμα κάτι που δεν υπιρχε ςτο 
ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, αλλά τα είχαμε ςυηθτιςει  αρκετά 
προγενζςτερα, ότι αρνικθκε να αναλάβει τθν αρχθγία τθσ Φιλικισ 
Εταιρείασ.





Η εργαςία αυτι παρουςιάηεται για τουσ εξισ λόγουσ:
• Ανικει ςε δφο μακιτριεσ που ςτθν τάξθ που ςε γενικζσ γραμμζσ δεν 

ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα… 

• Ιταν ενδιαφζρουςα θ επιλογι να χρθςιμοποιιςουν επιφωνθματικζσ
προτάςεισ και κεφαλαία γράμματα ςτο ριμα «ΚΕΩΡΘΕ», 
προςπακϊντασ εμφανϊσ να επθρεάςουν το ςυναίςκθμα των 
δικαςτϊν…

• Θ ζκφραςθ «ειδικά ςε μασ που πιςτεφουμε ςτθ δφναμθ των 
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν» είναι δικι τουσ και δεν είναι 
δανειςμζνθ από το κείμενο του βιβλίου. Κατ’ επζκταςθ, θ 
δθμιουργικι γραφι απελευκερϊνει τουσ μακθτζσ από τθν 
επικρατοφςα αντίλθψθ ότι μακαίνει ςωςτά τθν ιςτορία όποιοσ 
παπαγαλίηει τθν ιςτορία…



Σί ζμακα; Αυτοαξιολόγθςθ μακθτϊν

• Παρακάτω παρουςιάηονται εργαςίεσ μακθτϊν που δεν ζρχονται 
προετοιμαςμζνοι από το ςπίτι τουσ ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ. Ζτςι 
είναι ευκαιρία να παρακολουκιςουμε τι ςυγκράτθςαν από τθ 
διαδικαςία του μακιματοσ ςτθν τάξθ.





















ΤΝΟΨΗ: Σεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν
• Αναγραφι των επιδιωκόμενων ςτόχων ςτον πίνακα

• Σι γνωρίηω: διερεφνθςθ προθγοφμενων γνϊςεων

• Διάγραμμα άςτρου: ςφνδεςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με τισ γνϊςεισ 
προθγοφμενων ενοτιτων

• Μαιευτικι - επαγωγικι μζκοδοσ: εξαγωγι γνϊςεων μζςα από 
διαλογικι ςυηιτθςθ

• Επεξεργαςία γραπτϊν και απεικονιςτικϊν πθγϊν ςε διαφορετικά 
επίπεδα εμβάκυνςθσ

• Δθμιουργικι γραφι – ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ

• Padlet – εργαλείο ςυνεργατικισ γραφισ. 

• Αυτοαξιολόγθςθ: τι ζμακα ςε ςχζςθ με τθν ενότθτα που διδάχτθκα



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ε. Λοφβθ, Δ. Χ. Ξιφαράσ, Νεότερθ και φγχρονθ Λςτορία Γϋ γυμναςίου

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11130

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9594

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2519 –
Επιμόρφωςθ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11130
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9594
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2519


ασ ευχαριςτϊ!!!


