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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΤΖΕΚΤ) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 19
ο
 ΑΙ. 

 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Τοπικής Ιστορίας, της Νεότερης και 

Σύγχρονης Ιστορίας, και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 180 χρόνων από την 

ανακήρυξη της Αθήνας πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

(18/9/1834-2014) οι μαθητές της Γ΄ τάξης: 

 διερευνούν τις δομές του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους, την 

πολιτειακή του οργάνωση και τους θεσμούς που τη συνοδεύουν: μετάβαση 

από τα δημοκρατικά Συντάγματα των πρώτων Εθνοσυνελεύσεων, στην 

περίοδο διακυβέρνησης του Κυβερνήτη Καποδίστρια και εν συνεχεία στη  

Μοναρχία του Όθωνα.  

 Διαπιστώνουν πώς αυτές οι αλλαγές αποτυπώνονται κάθε φορά στη 

διαδοχική μετακίνηση της πρωτεύουσας του κράτους σε διαφορετικό μέρος: 

Αίγινα, Ναύπλιο, Αθήνα. Μελετούν τη νεοκλασική πολεοδομία και 

αρχιτεκτονική και εξετάζουν πώς δημιουργείται, πώς χτίζεται μια 

πρωτεύουσα.  

 Παράλληλα συσχετίζουν και εξετάζουν τα παραπάνω με τις προσωπικότητες 

του Ιωάννη Καποδίστρια, των αντιβασιλέων των  πρώτων χρόνων της  

οθωνικής περιόδου και του Όθωνα.  

 Επιπλέον με την επίσκεψή τους στην Αίγινα, το Ναύπλιο και την 

περιήγησή τους  στο κέντρο της Αθήνας με τα νεοκλασικά κτήρια, οι 

μαθητές ξεναγούνται και ανακαλύπτουν  μέσα στις σύγχρονες πόλεις τα 

στοιχεία των πρώτων πρωτευουσών που ήδη  έχουν μελετήσει . 

 

 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα: 

1. Τοπική Ιστορία,  

2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 

3. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

4. Εικαστικά 

 

 ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

Κάθε τμήμα της Γ΄ τάξης θα ερευνήσει και θα μελετήσει την όψη και της πτυχές μίας 

πρωτεύουσας. Το Γ1 την Αίγινα, ,το Γ2 την Αθήνα και το Γ3 το Ναύπλιο.  

1. ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: έρευνα & μελέτη των πρωτευουσών - παρουσίαση έρευνας 

στους συμμαθητές των άλλων τμημάτων-  

2. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ :στην Αίγινα, στο Ναύπλιο στο νεοκλασικό κέντρο της Αθήνας 

αυτοψία, καταγραφή, σύγκριση δεδομένων-αποτύπωση ιστορικών χώρων. 

3. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: συμπεράσματα, απολογισμός- δημοσιεύσεις & 

παρουσίαση παραδοτέων (παρουσιάσεις power point, ρεπορτάζ, φωτογράφηση, 

αφίσα…) και προβολή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

--Παρουσίαση με θέμα: Αίγινα: Σχέδιο Δράσης στην Τοπική Ιστορία με Θέμα: 

"Πρωτεύουσες του Ελληνικού Κράτους του 19ου αι, Αίγινα, Ναύπλιο, Αθήνα" 

 

Το σχέδιο δράσης επιμελούνται οι καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα της 

Ιστορίας στη Γ΄ τάξη : 

 

ΣΟΦΙΑ ΓΕΛΑΔΑΚΗ , Γ2 

ΛΑΜΠΡΗ ΜΑΣΑΛΑ, Γ1 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ, Γ3 
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