
ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Πρ.Έηνο: 2015-2016 
ΠΣΝΙΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ: 
ΡΑΜΖ: B 
Ν ΡΗΡΙΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: ΘΡΖΚΑ ΡΑΡΝΦΝ:ΞΑΟΔΙΘΝΛ, ΞΑΟΝΛ ΘΑΗ 
ΚΔΙΙΝΛ ( ηίηινο εξγαζίαο)-Γεκηνπξγία ληνθηκαληέξ κηθξνύ κήθνπο 
 

 
 
 

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚ
Ν 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 
(ΞΔ) 

ΓΗΑΡΗΘΔΚΔΛΔΠ 
ΥΟΔΠ ΓΗΑ ΡΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖ 
ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ 
ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΔ 

ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΑ ΔΡΖ 
(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 

ΠΣΔΡΗΘΖ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ 
(ΦΝΟΔΑΠ 

ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

Καξηέηηα 
Θαιακαξά 

ΠΔ2 1ώξα 
εβδνκαδηαίσο 

ΛΑΗ  

     

 
 

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 
 
Α. ΠΘΝΞΝΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΠΑΦΥΠ ΓΗΑΡΞΥΚΔΛΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΟΥΡΖΚΑΡΑ (Κέρξη 250 
ιέμεηο): 
 
θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζόληνο κέζα από ηελ κειέηε ηεο 
Λεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη εηδηθά ηεο πεξηόδνπ 1863-1967 πνπ ζπκπίπηεη θαη κε ηελ 
πεξίνδν ηεο Γπλαζηείαο ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζπλδέζεθε θαη κε ην θηήκα Σαηνίνπ, ηνπ 
νπνίνπ ε ηύρε καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηελ παξνύζα εξγαζία, ιόγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ, 
παξόιν πνπ ε αμηνπνίεζή ηνπ ζα πξνζέθεξε ζηελ Αηηηθή έλαλ ζεκαληηθό αλαπηπμηαθό πόξν 
.Δπηπιένλ. ζηόρνο είλαη ε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηε 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελόο ληνθηκαληέξ. 
 
ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα απαληήζνπλ ζηα παξαθάησ 
εξσηήκαηα: 
 
Γηαηί επειέγε ην θαζεζηώο ηεο κνλαξρίαο  κεηά ην ηέινο ηνπ Αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο; 
Πνηα είλαη ε δηαδξνκή ηνπ βαζηιηθνύ ζεζκνύ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα; 
Γηαηί επηιέρζεθε ην θηήκα Σαηντνπ από ηνλ Γεώξγην Α΄ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ζεξηλήο ηνπ 
θαηνηθίαο; 
Ζ ηζηνξία ηνπ θηήκαηνο θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο. 
 Σν Σαηόη σο λεώηεξν κλεκείν θαη ηζηνξηθόο ηόπνο. 
Σν νηθνζύζηεκα ηνπ θηήκαηνο Σαηντνπ. 
Σν κέιινλ ηνπ θηήκαηνο :πξνηάζεηο αμηνπνίεζήο ηνπ. 



Δπίζεο, 
 
Πώο δεκηνπξγνύκε έλα ληνθηκαληέξ; ( πξνπαξαγσγή-παξαγσγή-κεηαπαξαγσγή) 
Ση είλαη ην ηζηνξηθό ληνθηκαληέξ θαη πώο ην δεκηνπξγνύκε; 
 
 

 
 
 
Β. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ (θξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο, ζπζρέηηζε κε 
δηδαζθόκελα καζήκαηα, αλακελόκελα καζεζηαθά νθέιε θιπ. ελδεηθηηθά κέρξη 300 ιέμεηο) 
 
 
ην πιαίζην ηεο βησκαηηθόηεηαο, ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο,  
αιιά θαη ηεο εξεπλεηηθήο δεκηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο θαη έθθξαζεο ε νκαδηθή δεκηνπξγία ελόο 
ηζηνξηθνύ ληνθηκαληέξ βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά ην ηζηνξηθό γεγνλόο θαη 
ηελ αθήγεζή ηνπ, εληάζζνληάο ην ηαπηόρξνλα ζηελ επξύηεξε ηζηνξηθή πεξίνδν ηεο 
ύγρξνλεο Διιεληθήο, Δπξσπατθήο θαη Παγθόζκηαο Ηζηνξίαο. 
 
Δπίζεο :  
κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνησλ από ηα ζεκαληηθόηεξα αξρεία νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, από όπνπ 
ζα αληιήζνπλ ην πιηθό ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηελ έξεπλα ζηα 
πνηθίια ηζηνξηθά (έληππα θαη ειεθηξνληθά) αξρεία  θαηαλννύλ θαη εξκελεύνπλ ην επξύηεξν 
ηζηνξηθό πιαίζην κηαο πεξηόδνπ, κε ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη 
αηνκηθέο-αλζξώπηλεο παξακέηξνπο ηνπ, θαζώο θαη ηηο πνηθίιεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ηζηνξηθώλ 
ζπλζεθώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνζώπσλ. 
 
Σέινο:  
Θαηά ηε δηάξθεηα ηειηθήο θάζεο ηεο δεκηνπξγίαο, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηέρλε 
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (ζελάξην, ληεθνππάδ, πιάλα, κνπζηθή επέλδπζε, αθήγεζε, κνληάδ)  
πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε ζρέζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο θαη 
εθθξάδνπλ  δεκηνπξγηθά ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο ηάζεηο . 
 
Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο 
θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
 
 
 
 
 
Γ. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΓΥΛ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ, ΚΔΘΝΓΝ ΘΑΗ 
ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΠΙΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΞΝ 
ΘΑ ΑΘΝΙΝΘΖΘΔΗ ΞΟΝΘΔΗΚΔΛΝ ΛΑ ΑΞΝΦΔΣΘΝΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΑ ΑΛΡΗΓΟΑΦΖΠ 
(Κέρξη 200 ιέμεηο) 
 
1.Δλεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ην ζέκα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. 



2.Υσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο- αλάζεζε ππνζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 
δηάθνξεο νκάδεο. 
3. Πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ ηεο θάζε νκάδαο. 
4. Παξαθνινύζεζε ηζηνξηθώλ καζεηηθώλ ληνθηκαληέξ ( πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην πιαίζην ηνπ 
Παλειιήληνπ θνηηεηηθνύ θαη καζεηηθνύ δηαγσληζκνύ ηζηνξηθνύ ληνθηκαληέξ) 
5.πγθέληξσζε πιηθνύ θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ηνπ 
6. Πξόζθιεζε νκηιεηώλ από ηνλ αθαδεκατθό ρώξν ή επηζηεκόλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη νξγάλσζε εηζήγεζεο θαη αλνηρηήο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο 
7. Δμόξκεζε-επίζθεςε (μελάγεζε ζην θηήκα Σαηντνπ από ηνλ Θ. ηακαηόπνπιν) 
8. Γεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ην ζέκα: ζελάξην/ζπλεληεύμεηο/βηληενζθόπεζε, 
ερνιεςία, κνληάδ 
9.Δμνηθείσζε κε πξνγξάκκαηα κνληάδ. 
10. Οινθιήξσζε ηνπ θαθέινπ θαη παξνπζίαζε ηνπ ηερλήκαηνο  ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, 
ζε εθπαηδεπηηθνύο, ζε γνλείο θαη άιινπο επίζεκνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ ζρνιείνπ ζε 
εηδηθή εκεξίδα. 
 
 
 
 ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖΠ ΡΥΛ 
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΡΝ ΡΔΣΛΖΚΑΡΝΠ (Κέρξη 200 ιέμεηο) 
 
Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ απέλαληη  ζηα ηζηνξηθά γεγνλόηα αιιά θαη ζηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ από ην Γηαδίθηπν. 
Δμνηθείσζε κε ηελ έξεπλα ζε πνηθίια ηζηνξηθά αξρεία 
Δμνηθείσζε κε ινγηζκηθά γηα κνληάδ. 
Αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 
Απόθηεζε κεζνδνινγηθώλ ηθαλνηήησλ. 
Πξναγσγή πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο. 
Αμηνπνίεζε θιίζεσλ θαη ηαιέλησλ. 
Απηελέξγεηα. 
Γεκηνπξγία ληνθηκαληέξ δηάξθεηαο 10΄ιεπηώλ πεξίπνπ. 
 
 
Δ. ΞΝΟΝΗ – ΙΗΘΑ – ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ – ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ- ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΔΗΓΗΘΥΛ 
 
Ππλέληεπμε-ζπδήηεζε κε ηνπο : θ. Θώζηα ηακαηόπνπιν( Ηζηνξηθὀο-πγγξαθέαο, Δπίηηκν 
κέινο ηνπ σκαηείνπ «Φίινη ηνπ θηήκαηνο Σαηνἰνπ») 
θ. Λίθν Βαηόπνπιν ( Γεκνζηνγξάθνο, Αληηπξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ «Φίινη ηνπ Θηήκαηνο 
Σαηνίνπ») 
 
Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην θηήκα Ραηνίνπ 
 
Παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην Ίδξπκα Ιαζθαξίδε κε ζέκα «Ξώο 
θαηαζθεπάδεηαη έλα ληνθηκαληέξ», εηζεγεηήο ν δεκνζηνγξάθνο Θώζηαο Απγεξόπνπινο 
 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν 



 
Αίζνπζεο πνιπκέζσλ (ακθηζέαηξν ιπθείνπ γηα πξνβνιή ηαηληώλ ή αίζνπζα κε 
δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ερεηηθή εγθαηάζηαζε) 
 
Πρνιηθή βηβιηνζήθε 
 
Βηβιία (ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία) 
 
Φσηνγξαθηθή κεραλή 
 
Βηληενθάκεξα 
 
 
ΠΡ. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 
 
ΘΩΣΑ Κ. ΣΑΚΑΣΟΠΟΤΙΟY, TΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΡΝ ΡΑΡΝΦΝ, Tόκνο A θαη Σόκνο Β: 1800-
1916, ΔΘΓΟΔΗ ΘΑΠΟΛ 
 
ΘΩΣΑ Κ. ΣΑΚΑΣΟΠΟΤΙΟY, TATOI , ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΠΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΘΑΗ ΡΝΛ ΣΥΟΝ, 
ΔΘΓΟΔΗ ΘΑΠΟΛ 
 
ΘΩΣΑ Κ. ΣΑΚΑΣΟΠΟΤΙΟY, ΞΔΟΗ ΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΑΠ ΠΡΖ ΛΔΥΡΔΟΖ ΔΙΙΑΓΑ, ΔΘΓΟΔΗ 
ΘΑΠΟΛ 
 
ΔΓΘΘΙΝΞΑΗΓΔΗΑ ΞΑΞΟΝΠ ΙΑΟΝΠ ΚΞΟΗΡΑΛΗΘΑ, ΔΘΓΟΔΗ ΠΑΠΤΡΟ, 1981 
 
ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΛΔΥΡΔΟΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ (1928-1969), ΔΘΓΟΔΗ ΠΑΠΤΡΟ. 
1966 
 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ:ΡΗ ΑΘΝΚΔ;ΡΗ ΒΙΔΞΝΚΔ; ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑ ΘΑΗ 
ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΠ (ΠΟΙΗΣΗΚΟ ΘΑΗ ΔΙΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΛΟ), ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΛΗΘΖ 
ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΑΗ ΘΡΖΘΔΤΚΑΣΩΛ, ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΖΙΗΘΩΛ, 
ΗΛΣΗΣΟΤΣΟ ΓΗΑΡΘΟΤ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΖΙΗΘΩΛ    
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