
Πέμπτη 27 Μαίου 2021
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  - ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τμημάτων με τη συνοδεία των συντονιστών καθηγητών
και καθηγητριών θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη - έξοδο στα Δρομολόγια τα οποία
σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της δράσης Δρόμοι της Ιστορίας. Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι
καθηγητές και οι υπεύθυνες  καθηγήτριες των τμημάτων, μέσω των προέδρων θα συγκεντρώσουν
μέχρι την Τετάρτη 26 Μαίου 2021 τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των κηδεμόνων οτι συναινούν να
συμμετέχουν τα τέκνα τους. 

Προετοιμασία.
Σε κάθε τμήμα ορίζονται ρόλοι: ΟΔΗΓΟΣ – ΒΑΣΤΑΖΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ και κοινοποιούνται 
στη διεύθυνση του σχολείου έως την Τετάρτη 26 Μαίου 2021

ΟΔΗΓΟΣ Είναι ένας μαθητής-μαθήτρια ο οποίος- η οποία γνωρίζει το δρομολόγιο και θα είναι
με τη βοήθειά μας  ο/η οδηγός  του δρομολογίου. Κρατώντας μια μικρή πινακίδα με την
ονομασία του σχολείου και του τμήματος και το έντυπο με το δρομολόγιο, θα προπορεύεται.
Όπου υπάρχει δρόμος ή μνημείο για τα οποία πρέπει να αναγνωσθουν πληροφορίες θα
σταματάει και θα αναγγέλει δείχνοντας τον δρόμο ή το μνημείο για το οποιο θα μιλήσει ο
αναγνώστης. Ο ΒΑΣΤΑΖΟΣ τοποθετεί την σκαλίτσα και καλεί τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ να
αναγνώσει τις πληροφορίες που αναγράφει η κάρτα του.(καλό θα είναι κάποιο απόγευμα μέσα
στην εβδομάδα να  περπατήσουμε το δρομολόγιο μαζί με τον ΟΔΗΓΟ). 

ΒΑΣΤΑΖΟΣ: Είναι ένας μαθητής-μαθήτρια ο οποίος- η οποία ακολουθεί τον ΟΔΗΓΟ του
δρομολογίου κουβαλώντας μια μικρή σκάλα. Όταν ο ΟΔΗΓΟΣ  σταματήσει και αναγγείλει
δείχνοντας τον δρόμο ή το μνημείο ο ΒΑΣΤΑΖΟΣ τοποθετεί τη σκαλίτσα με ασφάλεια όπου
του δείξει ο οδηγός ώστε να ανεβεί ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ να αναγνώσει τις πληροφορίες που
αναγράφει η κάρτα του..

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Είναι ένας μαθητής-μαθήτρια ο οποίος- η οποία όταν ακούσει  τον
ΟΔΗΓΟ να αναγγέλει δείχνοντας τον δρόμο ή το μνημείο του οποίου έχει την κάρτα
πλησιάζει ανεβαίνει στη σκαλίτσα που έχει τοποθετήσει με ασφάλεια ο
ΒΑΣΤΑΖΟΣ και διαβάζει δυνατά το πληροφοριακό κείμενο που είναι γραμμένο
στην κάρτα του . 

Ο ρόλος του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ μοιράζεται σε όλους τους μαθητές-μαθήτριες του
τμήματος. Μοιράζουμε στον καθένα - καθεμιά μια κάρτα που είναι υποχρεωμένος -η
να την διαβάσει. (οι κάρτες είναι πάνω-κάτω 20.  Όποιος δεν έχει κάρτα με
πληροφορίες δρόμου ή μνημείου μπορεί  να αναγνώσει ή να απαγγείλει κάποια στιγμή
ένα μικρό κείμενο-τεκμήριο μεγέθους μιας παραγράφου που έχει προετοιμάσει) Στην
περίπτωση που το δρομολόγιο γίνεται σε συνεργασία με τμήμα άλλου σχολείου, οι
μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου μπορούν να τους ζητήσουν να
διαβάσουν αυτοί-ες την κάρτα που τους έχει ανατεθεί.

Χρόνος Δρομολογίων
Επειδή τα δρομολόγια είναι μεγάλα και ο χρόνος δεν θα φτάσει,  μπορούμε να σταματήσουμε την
διαδρομή όταν θα έχουμε ολοκληρώσει 45-50 λεπτά από την έναρξη του δρομολογίου
υπολογίζοντας  τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στην ώρα μας.

Τα δρομολόγια θα γίνουν με τα πόδια,  οι μαθητές και οι μαθήτριες και οι συνοδοί πρέπει να
φοράμε άνετα ρούχα, καπέλο, αθλητικά παπούτσια και να έχουμε μαζί μας νερό και κάτι φαγώσιμο.
Όποιος κηδεμόνας επιθυμεί να ακολουθήσει το δρομολόγιο μπορεί να επικοινωνήσει με τους
συντονιστές-συντονίστριες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου.

5ο Γυμνάσιο 
Χαλκίδας

Γ4



Α ΤΑΞΗ

Α1 - ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ -  ΜΟΥΧΑΛΟΥ  08.10-10.00

Α2 - ΜΑΛΑΜΟΥ – ΜΙΜΙΔΟΥ 09.10-11.00

Α3 - ΔΟΥΝΗ - ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 10.10-12.00

Α4 – ΑΥΓΕΡΗ – ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ 11.10-13.00

Α5 - ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ -ΠΡΟΒΙΔΑ 12.10-14.00

Σημείο συνάντησης 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Δρομολόγιο Α ́τάξης (Βροντού- Κουρέντι – Φάρος)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-a-taxi-evdomadiaies-drastiriotites

Β ΤΑΞΗ

Β1 - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ 08.10-10.00

Β2 - ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 09.10-11.00

Β3 - ΒΑΚΑ – ΚΑΤΣΑΡΟΣ 10.10-12.00

Β4 - ΜΑΝΩΛΗ - ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ 11.10-13.00

Β5 - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΕΝΚΕΝΧΕΡΜ 12.10-14.00

Σημείο συνάντησης 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Δρομολόγιο Β ́τάξης (Σουβάλα – ‘Αγιος Νικόλαος – Αγορά)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-v-taxi-evdomadiaies-drastiriotites

Γ ΤΑΞΗ

Γ1 - ΜΩΛΕ – ΣΑΜΠΑΝΗ 08.10-10.00

Γ2 - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ 09.10-11.00

Γ3 - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ – ΣΚΑΡΠΙΔΟΥ 10.10-12.00

Γ4 - ΚΑΤΣΑΝΟΣ – ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ 11.10-13.00

Γ5 - ΣΙΜΙΤΖΗ – ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ 12.10-14.00

Σημείο συνάντησης Πλατεία Ποθητού Καμάρα, (Παλίρροια -Στρογγυλό)

Δρομολόγιο Γ ́ τάξης (Κάστρο)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-g-taxi-evdomadiaies-drastiriotites
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