
 
                Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΣΤΟΝ 
Β’ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΟΛΕΜΟ  ΚΑΙ  Η  ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ:  

Η  Εθνική  Αντίσταση κατά των δυνάμεων του Άξονα  και  η σημασία 
της.(σελ.123-125) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
 

 ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η σημασία της αντίστασης  του Έθνους 
                                                         ενάντια στην τριπλή  Κατοχή 
                                                         (γερμανική,ιταλική,βουλγαρική). 
 

          ΣΤΟΧΟΙ:1.Να κατανοήσουν ότι  Κατοχή σήμαινε: α) φτώχεια και  πείνα                                                                     
                                  β) εκτελέσεις και εκτοπίσεις  πληθυσμού. 
                              2.Να αντιληφθούν  ότι η Αντίσταση ήταν πολύπτυχη:α) χωρίς 
                                   υποκίνηση (αυθόρμητη).   
                                  β)με οργανώσεις  και ένοπλες  ομάδες (ύπαιθρος  και πόλεις) 
                              3.Να μάθουν για τη στάση της Εκκλησίας  προς τους Εβραίους.  
                              4.Να πληροφορηθούν  για  τον  δωσιλογισμό (προέλευση  και    
                                  κίνητρα)  
                                                                                                                                        
          ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

             α. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος. 
             β. Επαγωγική ή συνθετική μέθοδος: από τα επιμέρους στο όλο. 

                        γ.  Διερευνητική μέθοδος: οι μαθητές διερευνούν. 
 
 ΜΟΡΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

             1  Κατευθυνόμενος (ή και ελεύθερος) διάλογος. 
             2. Ομιλία/ Αφήγηση 
  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ –ΜΕΣΑ:Φύλλα εργασίας   Η/Υ(PowerPoint)  
 
 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:  

 Ερωτήσεις. 
 Φύλλο εργασίας. 

 
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: (Eνδεικτική) 

1. Εφημερίδες εποχής (1940):  α)ασύρματος  
    (ανατυπωμένες)                    β)ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ 
                                                  γ)Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

 
2. Σημερινός Τύπος :   εφ.Καθημερινή,φ.26/9,31/10 και 21/11/2010. 
                                    εφ.Καθημερινή, 8/5/2011, Ειδική  έκδοση, Η μεγάλη νύχτα    
                                                                                                        της Κατοχής. 



                         
                                    περιοδικό Ιστορικά,τεύχ.2, 27/10/1999,   5, 18/11/1999                               
                                    (εφ.Ελευθεροτυπία)        54,26/10/2000,  80,26/04/2001   
                                                                           110, 22/11/2001   
3.Το βιβλίο των Β.Σκουλάτου- Ν.Δημακοπούλου-Σ.Κόνδη, Ιστορία νεότερη και 
σύγχρονη,τεύχος Γ΄,Γ΄Λυκείου (ΟΕΔΒ). 
4. Το βιβλίο του μαθητή 
            ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: (Ενδεικτική πορεία) 

 Ανάκληση παλαιάς πείρας: 1΄  
 Αφόρμηση: 1-2΄ 
 Παρουσίαση: 2-3΄ 
 Επεξεργασία: 15΄-20΄ 
 Παρουσίαση: 10΄- 15΄ 
 Ετεροαξιολόγηση και –προαιρετικά- αυτοαξιολόγηση: 5΄. 
 Σύνθεση: 2-3΄. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΦΑΣΕΙΣ 

 
          Α΄ ΦΑΣΗ: Προετοιμασία 

 Διεργασίες για την αναμενόμενη κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Διάλογος για  
τον  τρόπο επεξεργασίας. Χωρισμός σε ομάδες 5 ατόμων. Προσδιορισμός εργασίας  
και χρόνου. Παροχή γενικών οδηγιών για τον τρόπο εργασίας των ομάδων. 
 

         Β΄ ΦΑΣΗ: Εργασία μαθητών σε ομάδα 
          Οι ομάδες είναι καθορισμένες (ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τη σύνθεση και τον  
         αριθμό τους) και ετερογενείς (δεν χρησιμοποιείται ένα κοινό τους στοιχείο για τη σύν-    
         θεσή τους).Ανάθεση ρόλων στους μαθητές:  
         α) Yπεύθυνος εργασίας-διαμεσολαβητής: Κατανέμει το υλικό, συγκεντρώνει τις απορίες  
         και τις μεταφέρει στον υπεύθυνο καθηγητή.  
         β) Συντονιστής: Συντονίζει τη συζήτηση και ζητά απ’ όλα τα μέλη να εκφράζουν άποψη. 
         γ) Γραμματέας:   Καταγράφει τις ιδέες και τα συμπεράσματα της ομάδας 
         δ) Αναγνώστης – παρουσιαστής ( reporter): Διαβάζει το έντυπο υλικό με τις οδηγίες, τις   
          πληροφορίες και τα προβλήματα που τους έχουν δοθεί και αναλαμβάνει να ανακοινώνει   
         τα αποτελέσματα της εργασίας, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Παροχή φύλλου εργασίας. 
          Εργασία μαθητών με συνεργατικό τρόπο. 

Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ. δομή παρουσίασης, πληρότητα  περιεχομένου, 
αδυναμία ή σαφήνεια διατύπωσης, επαρκείς διευκρινίσεις σε ερωτήσεις συμμαθητών). 

 
         Γ΄ ΦΑΣΗ: Παρουσίαση στην ολομέλεια  
         Παρουσίαση αποτελεσμάτων  με προφορικό λόγο στην ολομέλεια της τάξης. Ερωτήσεις,   
         Συζήτηση, Ανταλλαγή απόψεων.  
         Σύνοψη, σύνθεση και  συστηματοποίηση των συμπερασμάτων από εκπαιδευτικό. 
 
         Δ΄ ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση εργασιών 
         Αυτοαξιολόγηση, Ετεροαξιολόγηση με βάση τα προαποφασισμένα κριτήρια. 

Επίλογος - μήνυμα.. 


