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ςεδιαζμόπ μαθηζιακήπ δοαζηηοιόηηηαπ  

πξρ ανιξπξιεί εκπαιδερηικό λξγιζμικό 

 

Σίηλξπ λξγιζμικξύ: 

Ιζημνία ηεξ Νεόηενεξ θαη Σύγπνμκεξ Γιιάδαξ, 1821-2003 (παναγωγή: 

conceptum) 

 

Πεοιεςόμεμξ λξγιζμικξύ:  

Τμ ιμγηζμηθό θαιύπηεη ηε πνμκηθή πενίμδμ ηεξ Νεόηενεξ θαη Σύγπνμκεξ 

Ιζημνίαξ ηεξ Γιιάδαξ από ημ 1821 μέπνη ημ 2003. Τμ πενηεπόμεκμ 

δηανζνώκεηαη ζε ηέζζενηξ εκόηεηεξ: Γεγμκόηα, Σεμακηηθόηενα γεγμκόηα, 

Αθεγήζεηξ, Ένεοκα. Σηηξ ηνεηξ πνώηεξ εκόηεηεξ, μ πνήζηεξ έπεη ηε 

δοκαηόηεηα κα επηιέλεη από επημένμοξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ γηα μηα 

ακαιοηηθόηενε πανμοζίαζή ημοξ, εκώ ζηεκ ηειεοηαία έπεη ηε δοκαηόηεηα 

ακαδήηεζεξ ζε ιήμμαηα ηζημνηθώκ όνωκ, βημγναθίεξ, ζοκηάγμαηα θαη 

πνμκμιμγίεξ. Πανάιιεια, ζε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ ημο δίκεηαη ε εοθαηνία κα 

αθμύζεη επεηηθά κημθμομέκηα, κα παναθμιμοζήζεη μπηηθμγναθεμέκα 

ζηηγμηόηοπα θαη κα δεη πενηζζόηενεξ θωημγναθίεξ ζπεηηθέξ με ημ ηζημνηθό 

γεγμκόξ. 

 

Μάθημα: Νεόηενε θαη Σύγπνμκε Ιζημνία 

 

Εμόηηηα/επ:  

 από Γ΄ Γομκαζίμο1: Ο Μηθναζηαηηθόξ Πόιεμμξ (1919-1922), θεθ. 8μ, ζ. 

100-110. 

  από ημ βηβιίμ Γ΄ Λοθείμο2: Ο Μηθναζηαηηθόξ Πόιεμμξ (1919-1922), 5μ 

οπμθεθάιαημ ημο Γ΄ θεθαιαίμο, ζ. 88 -93 . 

 

Σάνη/ειπ: Γ΄ Γομκαζίμο /Γ΄ Λοθείμο 

 

Πεοιγοαθή μαθηζιακήπ δοαζηηοιόηηηαπ: 

Η πνμηεηκόμεκε δναζηενηόηεηα ζα ιεηημονγήζεη οπμζηενηθηηθά 

/ζομπιενωμαηηθά πνμξ ηε δηδαζθαιία ημο ζογθεθνημέκμο θεθαιαίμο θαη ζα 

πναγμαημπμηεζεί θαηά ηε θάζε ηεξ επελενγαζίαξ ημο κέμο ζέμαημξ. 

Γκκμείηαη, βεβαίωξ, όηη ζα έπεη πνμεγεζεί ε εηζαγωγηθή θάζε ημο μαζήμαημξ 

                                                 
1
 Νεόηενε θαη Σύγπνμκε Ιζημνία Γ΄ Γομκαζίμο, ΟΓΔΒ, Αζήκα 2007. 

2Ιζημνία ημο Νεόηενμο θαη ημο Σύγπνμκμο Κόζμμο (από ημ 1815 έωξ ζήμενα),  ΟΓΔΒ, 

Αζήκα 2007. 
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πμο ζα πενηιαμβάκεη ηε ζύκδεζε με ηα πνμεγμύμεκα, ηεκ ημπμζέηεζε ημο 

κέμο ζέμαημξ θαη ημκ πνμζδημνηζμό ηωκ επημένμοξ πηοπώκ ημο, με 

πανάιιειε ακάθιεζε ηεξ πνμϋπάνπμοζαξ γκώζεξ ηωκ μαζεηώκ.  

Οη μαζεηέξ, ακαιαμβάκμκηαξ ημ νόιμ ημο ηζημνηθμύ-ενεοκεηή, ζα θιεζμύκ κα 

δηενεοκήζμοκ μέζα από ημ εθπαηδεοηηθό ιμγηζμηθό ηε κέα γκώζε θαη κα 

ημπμζεηεζμύκ θνηηηθά απέκακηί ηεξ. Η δηενεύκεζε ζα πναγμαημπμηεζεί με ηε 

βμήζεηα θύιιωκ ενγαζίαξ ζηε Word, μέζω μηαξ μμαδμζοκενγαηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ, ε μπμία ζα οπμβμεζείηαη από ημκ εθπαηδεοηηθό πμο ζα έπεη νόιμ 

θαζμδεγεηή θαη ζοκημκηζηή. 

 

Ανπηθά, από ηεκ εκόηεηα ημο ιμγηζμηθμύ Γεγμκόηα  ζα επηιέλμοκ ηεκ 

επημένμοξ ζεμαηηθή εκόηεηα «Η ζέζε ηεξ Γιιάδαξ θαηά ημκ Α΄ Παγθόζμημ 

Πόιεμμ θαη ε Μηθναζηαηηθή εθζηναηεία», θαη αθμιμύζωξ ηεκ παναπμμπή «Ο 

Μηθναζηαηηθόξ Πόιεμμξ (1918-1923)». Παηώκηαξ ζηα εηθμκίδηα ηεξ 

οπμεκόηεηαξ αοηήξ, ζα μδεγεζμύκ  ζημ κα δηενεοκήζμοκ ηα ζπεηηθά με:   

 ηα αίηηα ημο Μηθναζηαηηθμύ Πμιέμμο θαη ηεκ εθανμμγή ηεξ Σοκζήθεξ 

ηωκ Σεβνώκ 

 ηηξ εζωηενηθέξ δηαμάπεξ ζηεκ ειιεκηθή πμιηηηθή ζθεκή πμο μδήγεζακ 

ζηε μεηαζηνμθή ηεξ ζηάζεξ ηωκ ζομμάπωκ ζημ ζέμα ηεξ μηθναζηαηηθήξ 

εθζηναηείαξ 

 ηεκ πνμέιαζε ηωκ ειιεκηθώκ ζηναηεομάηωκ μέπνη ημ Γζθί Σεπήν θαη 

πνμξ ηεκ Άγθονα 

 ηεκ θαηάννεοζε ημο μεηώπμο θαη ηεκ πονπόιεζε ηεξ Σμύνκεξ. 

 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ δηενεύκεζεξ, μη μαζεηέξ ζα έπμοκ ηε δοκαηόηεηα 

πνόζβαζεξ όπη μόκμ ζε πιενμθμνηαθό οιηθό ημο ιμγηζμηθμύ αιιά θαη ζε 

επμπηηθό (επεηηθό κημθμομέκημ ζπεηηθά με ημ δηάγγειμα ημο Βεκηδέιμο πνμξ 

ημοξ Έιιεκεξ ηεξ Σμύνκεξ, θωημγναθηθό οιηθό ζπεηηθά με ηεκ πνμέιαζε ημο 

ειιεκηθμύ ζηναημύ ζημ εζωηενηθό ηεξ Μ. Αζίαξ θαη βηκηεμγναθεμέκα 

ζηηγμηόηοπα γηα ηεκ θαηαζηνμθή ηεξ Σμύνκεξ). Μ’ αοηό ημκ ηνόπμ ζα 

βηώζμοκ ηεκ ηζημνηθή πναγμαηηθόηεηα θαη ζα ζοκαηζζακζμύκ ημ μέγεζμξ  ηεξ 

Μηθναζηαηηθήξ Καηαζηνμθήξ.  

 

Πανάιιεια, ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία - εκενγμπμηώκηαξ ηηξ οπμγναμμηζμέκεξ 

ιέλεηξ ζηα θείμεκα πμο πενηέπμκηαη ζημ ιμγηζμηθό - κα μδεγεζμύκ ζηεκ 

ακαδήηεζε ιεμμάηωκ ζπεηηθά με βαζηθμύξ ηζημνηθμύξ όνμοξ ημο θεθαιαίμο 

(όπωξ Σοκζήθε ηωκ Σεβνώκ, Μεγάιε Ιδέα θ.ά.) θαη ζπεηηθά με βημγναθηθά 

ζεμεηώμαηα ηζημνηθώκ πνμζώπωκ (όπωξ Γι. Βεκηδέιμξ, βαζηιηάξ 
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Κωκζηακηίκμξ θ.ά.). Καη’ αοηόκ ημκ ηνόπμ αλημπμηείηαη θαη μηα άιιε εκόηεηα 

ημο ιμγηζμηθμύ πμο θένεη ημκ ηίηιμ Ένεοκα.  

 

Αθμύ μιμθιενωζεί ε δηενεοκεηηθή δηαδηθαζία, ε θάζε μμάδα ζα πανμοζηάζεη  

ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ ηα απμηειέζμαηα ηεξ ενγαζίαξ ηεξ - είηε 

πνμθμνηθά είηε μέζω δηαθακεηώκ με ηε πνήζε ακαθιαζηηθμύ δηαζθμπίμο είηε 

αθόμε μέζω ημο πνμγνάμμαημξ power point με ηε πνήζε βηκηεμπνμβμιέα. 

Σηεκ πενίπηωζε ηεξ ηειεοηαίαξ μμνθήξ πανμοζίαζεξ, ζα βμεζμύζε ημοξ 

μαζεηέξ ε επηιμγή πνήζεξ ημο ζειηδμδείθηε θαη ημο ζεμεηωμαηανίμο πμο 

πανέπεη ημ ιμγηζμηθό, ηα μπμία ημοξ πνμζθένμοκ ηε δοκαηόηεηα δεμημονγίαξ 

δηθμύ ημοξ ανπείμο με ηα «αγαπεμέκα», απμζήθεοζεξ οιηθμύ (θαη 

θωημγναθηθμύ) θαη ηήνεζεξ ζεμεηώζεωκ. Γπηπνόζζεηα, γηα κα ημοξ 

δηεοθμιύκεη μ εθπαηδεοηηθόξ ζα μπμνμύζε κα δεμημονγήζεη έκα 

πνμθαηαζθεοαζμέκμ ανπείμ πανμοζίαζεξ ζε power point, ημ μπμίμ ζα 

θιεζμύκ μη μαζεηέξ κα ζομπιενώζμοκ με ηα πμνίζμαηα ηεξ δηενεύκεζήξ ημοξ 

θαη κα εμπιμοηίζμοκ με θωημγναθηθό οιηθό πμο ζα απμζεθεύζμοκ από ημ 

ιμγηζμηθό. 

 

Με ημ πέναξ ηωκ ακαθμηκώζεωκ, ζα μπμνμύζε μ εθπαηδεοηηθόξ κα επηιέλεη 

από ηεκ εκόηεηα ημο ιμγηζμηθμύ Αθεγήζεηξ ηε ζεμαηηθή εκόηεηα 

«Δηαμόνθωζε ηωκ ζοκόνωκ ημο κεμειιεκηθμύ θνάημοξ»3, ώζηε κα πνμβιεζεί 

ζηεκ μιμμέιεηα με ηε πνήζε βηκηεμπνμβμιέα. Καηά ηεξ δηάνθεηα ηεξ ηζημνηθήξ 

αοηήξ αθήγεζεξ πνμβάιιεηαη πάνηεξ ηεξ Γιιάδαξ, όπμο δειώκεηαη με 

δηαθμνεηηθά πνώμαηα ε εθάζημηε δηαθμνμπμίεζε ηωκ ζοκόνωκ ημο ειιεκηθμύ 

θνάημοξ. Έηζη, ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία μη μαζεηέξ κα δμοκ απμηοπωμέκμ ζημ 

πάνηε ημ πνηκ θαη ημ μεηά  ημο Μηθναζηαηηθμύ Πμιέμμο θαη κα ελαγάγμοκ ηα 

ζομπενάζμαηά ημοξ: αθεκόξ ζα δμοκ πώξ δηαμμνθώζεθακ ηα ζύκμνα ηεξ 

Γιιάδαξ με ηε ζοκζήθε ηωκ Σεβνώκ (1920) πμο πνμεγήζεθε ηεξ 

Μηθναζηαηηθήξ Γθζηναηείαξ θαη θαηκόηακ κα οιμπμηεί ηε Μεγάιε Ιδέα, ημ 

όναμα μηαξ Γιιάδαξ ηωκ δύμ επείνωκ θαη ηωκ πέκηε ζαιαζζώκ· αθεηένμο  ημ 

πώξ ζοννηθκώζεθακ με ηε ζοκζήθε ηεξ Λωδάκεξ (1923) πμο ζεμαημδόηεζε 

ημ άδμλμ ηέιμξ ηεξ Μεγάιεξ Ιδέαξ θαη ηεκ ηναγηθή θαηάιελε ηεξ μαθναίωκεξ 

ηζημνηθήξ πμνείαξ ημο Γιιεκηζμμύ ηεξ Μ. Αζίαξ. 

 

                                                 
3
 Γκαιιαθηηθά ε ζεμαηηθή αοηή εκόηεηα ζα μπμνμύζε κα πνμβιεζεί ζηεκ ανπή ημο μαζήμαημξ 

θαη κα ιεηημονγήζεη ωξ αθόνμεζε (ζύκδεζε με ηε Σοκζήθε ηωκ Σεβνώκ πμο έπμοκ ήδε 

δηδαπζεί) θαη ωξ ενέζηζμα γηα μιηγόιεπημ πνμβιεμαηηζμό ηωκ μαζεηώκ. 
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Τέιμξ, ημ μάζεμα μπμνεί κα μιμθιενωζεί με ηεκ επηιμγή από ημκ 

εθπαηδεοηηθό μηαξ αθόμε ζεμαηηθήξ εκόηεηαξ από ηε γεκηθόηενε εκόηεηα 

Αθεγήζεηξ - πμο  ζα πνμβιεζεί, επίζεξ, ζηεκ μιμμέιεηα με ηε πνήζε 

βηκηεμπνμβμιέα - θαη ε μπμία θένεη ημκ ηίηιμ «Η  Μηθναζηαηηθή 

Καηαζηνμθή». Η ηζημνηθή αοηή αθήγεζε πμο πναγμαημπμηείηαη με ηε ζοκμδεία 

εηθόκωκ, ανπίδεη με ηεκ απμβίβαζε ημο ειιεκηθμύ ζηναημύ ζηε Σμύνκε (ημ 

1919) θαη μιμθιενώκεηαη με ηεκ Καηαζηνμθή (ημ 1922). Η επηιμγή αοηήξ ηεξ 

δναζηενηόηεηαξ ζομβάιιεη πμηθηιμηνόπωξ πνμξ ηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία, 

θαζώξ πανέπεη ζημοξ μαζεηέξ ηε δοκαηόηεηα:  

- βηωμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ ημο ζέμαημξ θαη ζοκαηζζεμαηηθήξ θόνηηζεξ  

- ζοκμιηθήξ ζεώνεζεξ ημο ζέμαημξ από όιεξ ηηξ μμάδεξ πμο είπακ 

αζπμιεζεί με επημένμοξ πηοπέξ  

- ακαθεθαιαίωζεξ /εμπέδωζεξ όζωκ έπμοκ πνμεγεζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπεδηαζμόξ δναζηενηόηεηαξ:  

Μανία Παπαιεμκηίμο 

Φηιόιμγμξ 

Ιζημνία ηεξ Νεόηενεξ θαη 
Σύγπνμκεξ Γιιάδαξ, 1821-2003 

(παναγωγή: conceptum, 5ε 

ακακεωμέκε έθδμζε 2003) 


