
ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2020-21) 
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΑΛΗΜΙΤΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ & ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ



α’ μεροσ  
Γλωσσικοσ Γραμματισμοσ



ΣΤΟΧΟΙ
Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες ότι τα σύγχρονα Χανιά έχουν ένα 
μακραίωνο ιστορικό και πολυπολιτισμικό παρελθόν. 

Να καλλιεργήσουν σεβασμό για την πολιτιστική τους  κληρονομιά και 
αίσθημα ευθύνης για τη διάσωσή της.  

Να μάθουν να “διαβάζουν” έναν χάρτη.  

Να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τα αρχιτεκτονικά  στοιχεία 
διαφορετικών ιστορικών περιόδων. 

Να  αντλήσουν στοιχεία της τότε καθημερινότητας μέσα από το σχολιασμό 
σχετικών λογοτεχνικών αποσπασμάτων ή ιστορικών  αναφορών   

Να συντάξουν και να παρουσιάσουν εργασίες αναζητώντας σχετικό έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό.



ΜΕΘΟΔΟΙ - ΜΕΣΑ
1. ΜΕΘΟΔΟΙ 

Εισήγηση 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (κριτήριο αξιολόγησης) 

Διερευνητική - βιωματική (επεξεργασία λογοτεχνικών 
αποσπασμάτων/ιστορικών αναφορών) 

2. ΜΕΣΑ 

Πλατφόρμα Webex 

Διαδίκτυο 

Φύλλα εργασίας



ΠΟΡΕΙΑ 
1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΪΖ





2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ



3. ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ



4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Να γίνετε περιηγητές του 19ου  αιώνα και σε μία σελίδα του ημερολογίου  σας: α) να 
αναφερθείτε σε μία συνοικία της πόλης των Χανίων  περιγράφοντας 3 χαρακτηριστικά 
μνημεία β) να επινοήσετε ένα  επεισόδιο (καυγάς, εμπορική συναλλαγή, συνομιλία 
γειτονισσών, ερωτικό ειδύλλιο, συνωμοσία).  

• Να επιλέξετε και να περιγράψετε 3 μνημεία ενετικής ή οθωμανικής περιόδου χωρίς  να τα 
ονομάσετε ώστε οι υπόλοιποι να  τα μαντέψουν.  

• Να φωτογραφίσετε   μνημεία, δρόμους, γωνιές της παλιάς πόλης και συνθέστε ένα κολάζ ή 
δημιουργήστε  ένα αρχείο ppt   που θα διαφημίζει τα Χανιά.  

• Να αναζητήσετε και να καταγράψετε την ιστορία 3 δρόμων της παλιάς  πόλης (πχ 
Χάληδων, Δασκαλογιάννη, Σήφακα, Κανεβάρο, Νταλιάνη κλπ).  

• Να αναζητήσετε ιστορικό υλικό στο Διαδίκτυο ή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων για ένα 
από τα παρακάτω θέματα: α) τοπωνύμιο των Χανίων β) Χαλικούτες γ) Αραβοκρατία δ) 12 
Αρχοντόπουλα.  





6. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• ‘’Ακρωτήρι 1897’’ του Εθνικού Ιδρύματος Ελ. Βενιζέλος  

•  ‘’ 85 χρόνια χωρίς τον Ελ. Βενιζέλο’’ του Εθνικού  Ιδρύματος Ελ.  Βενιζέλος  

• ‘’Και τα λουκέτα δεν άνοιξαν ποτέ’’ του CFF  

• ‘’Ώρα 2.10’’ του CFF  

• Σκοτεινός Τουρισμός 

http://2gymnelveniz.blogspot.com/2018/04/blog-post.html  

• Το Κουμ Καπί και οι άνθρωποί του  

https://drive.google.com/file/d/0BzM0pKO7-FjfX1VMQ2VwLThhV28/view   

• Σπλάντζια-Παλιό Λιμάνι Χανίων ΔΗΠΕΧ  

https://www.youtube.com/watch?v=o6Uf8mtPX8I 

http://2gymnelveniz.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/0BzM0pKO7-FjfX1VMQ2VwLThhV28/view
https://www.youtube.com/watch?v=o6Uf8mtPX8I


ΚΟΥΪΖ: Παρατηρήστε την γκραβούρα και 

α) αναγνωρίστε τα μνημεία των θέσεων 5,6, 10, 14, 24  

β) σε ποια θέση θα τοποθετούσατε την Αγορά και τη μινωική Κυδωνία; 



β’ μεροσ  
Αγγλικοσ Γραμματισμοσ



ΣΤΟΧΟΙ
Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/-ες με τη χρήση της αγγλικής 
γλώσσας μέσα από μικρά αποσπάσματα/περιγραφές για την παλιά πόλη 
των Χανίων. 

Να εξασκηθούν στην ανάγνωση κειμένων και να κατανοήσουν τόσο τη 
σημασιολογία λέξεων όσο και τη χρήση γραμματικών φαινομένων όπως 
αυτά συναντιόνται σε ηλεκτρονικά έντυπα, ηλεκτρονικές ιστοσελίδες ή 
τουριστικούς οδηγούς.  

Να μάθουν να περιγράφουν με απλές λέξεις τα αξιοθέατα του τόπου τους. 

Σε διαγλωσσικό επίπεδο καλούνται να παρατηρήσουν τις λεξιλογικές, 
σημασιολογικές και συντακτικές ομοιότητες αλλά και διαφορές, ανάμεσα 
στη μητρική τους γλώσσα και τη ξένη γλώσσα στην οποία εκτίθενται. 

Να συνθέσουν δικές τους παρουσιάσεις στα Αγγλικά χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικό και φωτογραφικό υλικό που θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο. 



ΜΕΣΑ

Πλατφόρμα Webex 

Διαδίκτυο 

Παρουσίαση κειμένων στην πλατφόρμα Wakelet 

Google maps/Street view 

Ακρόαση εκφώνησης κειμένου 

Pop-up picture dictionary (λεξικό)



Chania 14th century 
Venetian harbor

• Ενετικό λιμάνι (The Venetian 
Harbor) - Σύντομη ιστορία 

• Ο φάρος των Χανίων (The 
Lighthouse of Chania)



Εξερευνούμε την παλιά πόλη και το 
ενετικό λιμάνι





Παρουσίαση κειμένων

1. Τοπανάς - Topanas District 

2. Εβραϊκή συνοικία - The Jewish Quarter 

3. Λόφος Καστέλι - Kasteli District





γ’ μεροσ  
Εκπαιδευτικη Επισκεψη στην Οικια-
Μουσειο Ελευθεριου Βενιζελου







Δ’ μεροσ 
Περιηγηση στην παλια πολη





Συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι:
Δέσποινα Δεληγιαννάκη 

Ελένη Ζαχαριουδάκη 

Μελάνθη Καπετάνιου 

Αργυρώ Καπριδάκη 

Ειρήνη Μαρή 

Σπύρος Μαρκουλάκης 

Μαρία Μελισσινού 

Ναϊρα Ντανελιάν 

Αλέξανδρος Παγκράτης 

Τζούλιο Πασάι 

Χρήστος Πεϊνιρτζής 

Ενερίκο Σαντόρι 

Γιάννης Σταθινάκης
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