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Τίτλος 

ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η Φιλικι Εταιρεία» 
 Οι Ιδρυτζσ-ο Αρχθγόσ 

 Η διάρκρωςι τθσ 

 Η  Σθμαία τθσ 

 Ο κρυπτογραφικόσ τθσ κϊδικασ. 

 Δράςθ-Εκνικι προςφορά 

 

 

Ειςαγωγή 

Ιςτοεξερεφνθςθ με διαδικτυακι αναηιτθςθ πλθροφοριών και με 
παράλλθλθ χριςθ Φυλλομετρητή (Firefox) & της δημιουργικής Ιστοσελίδας 
‘’Weebly Editor’’(www.webly.com ). 

http://www.webly.com/
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Εργαςία  

Μζθοδος Ομαδοσυνεργατική /διαλεκτική (1 διδακτικι ώρα) 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 4 ολιγομελείσ 
ομάδεσ και εργάηονται ομαδοςυνεργατικά μζ τιν 
διδακτικι αξιοποίθςθ διαδικτυακοφ υλικοφ & 
ιςτοςελίδων ιςτορικοφ περιεχομζνου ςχετιηομζνου 
μζ τιν όλθ δομι , δράςθ καί ανάπτυξθ τθσ Φιλικισ 
Εταιρείασ ςτά πλαίςια του προεπαναςτατικοφ 
περιβάλλοντοσ(1800-1820)  . 

ΒΗΜΑ 1ο : Αρχικά κα γίνει μια ςφντομθ 
ειςαγωγι από το δάςκαλο και θ προβολι μιασ εικόνασ (*.jpeg /*.png ) του Όρκου 
των Φιλικών(Save As>Desktop) ωσ αφόρμθςθ και ςτθ ςυνζχεια οι ομάδεσ των 
μακθτών εργάηονται ομαδοςυνεργατικά, ώςτε να τιν εντάξουν ςζ πλαίςιο κειμζνου 
(χριςθ εργαλείων του Weebly).  

ΒΗΜΑ 2ο :Τα παιδιά εργάηονται μζ ιςτοςελίδεσ που υποδεικνφει ο Δάςκαλοσ 
ανευρίςκουν εικόνεσ ςχετικζσ μζ τό κζμα  χρθςιμοποιώντασ τθν μθχανι αναηιτθςθσ 
Google-Εικόνεσ καί ςυμπλθρώνουν -μζ τιν χριςθ εργαλείων Weebly - 5 φφλλα 
εργαςίασ , ώςτε να εξαςκοφνται ςτιν κατανόθςθ και χριςθ του λόγου, εκφράηοντασ 
τα ςυναιςκιματά τουσ καί τισ ιδζεσ τουσ ςχετικά μζ τιν όλθ δομι , δράςθ καί 
ανάπτυξθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

ΒΗΜΑ 3ο (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ) :Τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν ζνα 
φφλλο αξιολόγθςθσ · ςτιν ςυνζχεια  κάκε ομάδα παρουςιάηει ςτθν Τάξθ το  
αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τθσ και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξε, φςτερα 
από αυτό το ςφντομο ταξίδι τθσ…. ςτο Διαδίκτυο. 

ΒΗΜΑ 4ο: Οι μακθτζσ προτρζπονται  να αςχολθκοφν με τθ διερεφνθςθ του 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ είτε ςτιν διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia  είτε 

κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων: Γλϊςςα (προεπαναςτατικι δθμϊδθσ Ν.Ελλ.  / 
ΝΔΤ), Γεωγραφία(Βαλκανικόσ χϊροσ & Οκωμανικι κατοχι), Κοινωνικι και Ρολιτικι 
Αγωγι(Ρολιτεφματα-Δικαιϊματα-Ελευκερίεσ). 
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Διαδικασία 

α) Αρχικά κα γίνει μια ςφντομθ 
ειςαγωγι από το δάςκαλο μζ τιν  προβολι 
μιασ εικόνασ (*.jpeg /*.png ) τμιματοσ του 
Πρκου των Φιλικών (Save As>Desktop) ωσ 
αφόρμθςθ και ςτθ ςυνζχεια οι ομάδεσ των 
μακθτϊν προτρζπονται & κακοδθγοφνται  
γιά να τιν εντάξουν ςτο εργαλείο 
«Paragraph with picture» καί επιπλζον ςτον 
Κειμενικό του χϊρο να αναφζρουν όςα 
νομίηουν πωσ αποτελοφν τα κεντρικά του 
ςθμεία αναφοράσ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ θ διαδικτυακι 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, όπου ο Δάςκαλοσ 
προςφζρει τισ Διευκφνςεισ ςζ φωτοτυπία 
αρικμθμζνεσ καί ελζγχει τιν ορκι 
καταγραφι καί δεοντολογικι πρόςβαςθ εκ 
μζρουσ των μακθτϊν: 

β)Εργασία κατά ομάδες σζ 4 στάδια: 

i+ ΣΤΑΔΙΟ:Ο δάςκαλοσ προτρζπει να 
πλθκτρολογιςουν οι μακθτζσ τισ κάτωκι 
διευκφνςεισ 

www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/enarxi/index.html  & 
www.hri.org/MPA/gr/other/rhgas/filiki.html, καί αφοφ ζχουν ενεργι τιν λειτουργία 
των Windows «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΑΑΘΥΩΝ ςζ ΡΑΑΘΕΣΗ», να μελετιςουν τό 
περιεχόμενο τουσ καί να εντάξουν 5 ερωτιματα  μζ τισ απαντιςεισ ςτο εργαλείο του  
Weebly : «two column».  

Τα ερωτιματα που δίδονται από τόν Δάςκαλο είναι τα ακόλουκα: 

1. Ρου καί πότε ιδρφκθκε θ Φιλικι Εταιρεία; 
2. Ροιοι ιταν οι ιδρυτζσ τθσ; 
3. Γιά ποιόν λόγο ονομάςτθκε «Φιλικι Εταιρεία»; 
4. Ροιοσ ιταν ο ςκοπόσ τθσ;   
5. Ροιοσ ιταν ο αρχθγόσ τθσ; 

ii+ ΣΤΑΔΙΟ: Ο δάςκαλοσ προτρζπει να πλθκτρολογιςουν οι μακθτζσ τθν 
κάτωκι διεφκυνςθ επιλζγοντάσ τθν από τιν φωτοτυπία τουσ: 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/enarxi/index.html
http://www.hri.org/MPA/gr/other/rhgas/filiki.html


4 

 

www.parliament/1821/anaphora/orkos.asp . Εκεί , αφοφ μελετιςουν τό κείμενο του 
Πρκου των Φιλικϊν , καλοφνται να κάνουν χριςθ του εργαλείου του Weebly : 
«Paragraph with Title» , όπου αφοφ εφεφρουν κατάλλθλο περιγραφικό τίτλο να 
γράψουν μια παράγραφο(5-8 γραμμϊν) που να περιγράφει τισ προχποκζςεισ καί 
τιν διαδικαςία μφθςθσ ςτιν Φιλικι Εταιρεία .  

iii+ ΣΤΑΔΙΟ: Ο δάςκαλοσ ξανά προτρζπει να πλθκτρολογιςουν οι μακθτζσ τθν 
κάτωκι διεφκυνςθ επιλζγοντάσ τθν από τιν φωτοτυπία τουσ: 
www.parliament/1821/anaphora/filiki.asp, να μελετιςουν τόν κατάλογο των 
Φιλικϊν & ν’ανεφρουν - χρθςιμοποιϊντασ τθν μθχανι αναηιτθςθσ Google-Εικόνεσ- 
εικαςτικζσ απεικονίςεισ τουσ.  

Τζλοσ μζ τιν χριςθ του εργαλείου του Weebly : «Paragraph with Picture» , 
να επιλζξουν ζναν Φιλικό καί να γράψουν δίπλα ςτιν εικόνα του τα ςφντομο 
βιογραφικό του. 

iv+ ΣΤΑΔΙΟ:  

Ξανά ςτιν ίδια διεφκυνςθ * www.parliament/1821/anaphora/filiki.asp], 
καλοφνται οι ομάδεσ των μακθτϊν ν’ αναηθτιςουν καί να επιλζξουν από τιν ςχετικι 
λίςτα των Φιλικϊν τουλάχιςτον 5 μζλθ που τα ονόματά τουσ ζχουν γίνει ςτουσ 
μακθτζσ ιδθ γνωςτά από άλλα Σχολικά Μακιματα. 

v+ ΣΤΑΔΙΟ: Ο δάςκαλοσ γιά 5θ φορά προτρζπει να πλθκτρολογιςουν οι 
μακθτζσ τισ κάτωκι διευκφνςεισ επιλζγοντάσ τεσ απ’ τιν φωτοτυπία τουσ 

*λειτουργία των Windows «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΑΑΘΥΩΝ ςζ 
ΡΑΑΘΕΣΗ»+: 
www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list1.html & 
www.hri.org/MPA/gr/other/rhgas/filiki.html ,  όπου κα 
αναηθτιςουν τισ επιλογζσ «Κάρτα Μζλουσ τθσ Φιλικισ 
Εταιρείασ », ΕΙΚΟΝΕΣ  μζ κζμα τιν ςθμαία τθσ Φιλικισ 
Εταιρείασ καί άλλα ςφμβολα τθσ.  

Τζλοσ μζ τιν χριςθ του εργαλείου του Weebly : «Paragraph with Title» να 
δθμιουργιςουν 3 τιτλοφορθμζνεσ 
παραγράφουσ, όπου κα περιγράφουν τα 
ακόλουκα: 

 Τισ ςκζψεισ καί τα ςυναιςκιματά τουσ 
ςχετικά μζ τιν μυςτικότθτα όλων των 
προεπαναςτατικϊν κινιςεων. 

 Τιν άποψι τουσ γιά τό πϊσ φαντάηονται 
ότι αιςκάνονταν όςοι επζλεγαν να 
γίνουν μζλθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

http://www.parliament/1821/anaphora/orkos.asp
http://www.parliament/1821/anaphora/filiki.asp
http://www.parliament/1821/anaphora/filiki.asp
http://www.parliament/1821/anaphora/filiki.asp
http://www.hri.org/MPA/gr/other/rhgas/filiki.html
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 Ρόςο αξιολογοφν τό μζγεκοσ τθσ ευκφνθσ αυτισ τθσ επιλογισ των ανκρϊπων. 

 

Αξιολόγηςη 

Ο δάςκαλοσ προςφέρει τό ακόλουθο φύλλο Αξιολόγηςησ ςέ κάθε ομάδα 

χωριςτά, κι οι μαθητέσ καλούνται να τό ςυμπληρώςουν ομαδικά: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΡΩΣΗΜΑ Καθόλου/Ελάχιςτα 
(βαθμόσ 1) 

Λίγο 
(βαθμόσ 
2) 

Αρκετά 
(βαθμόσ 
3) 

Πολύ 
(βαθμόσ 
4) 

Συνολική 
βαθμολογία 

Πόςο ςασ άρεςε η 
διδακτική διαδικαςία 

     

Δημιουργήθηκε 
ςυνεργατική διάθεςη 
καί πωσ  τήν 
αξιολογείτε 

     

Τπήρξε επιτυχήσ 
αναζήτηςη ςχετικών 
πληροφοριών 

     

Τπήρξε επιτυχήσ 
ερμηνεία αυτών  των 
πληροφοριών 

     

Βαθμόσ Βιωματικήσ 
προςπέλαςησ  ςτην 
καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων εκείνησ τησ 
εποχήσ 

     

….ςτιν ςυνζχεια  κάκε ομάδα παρουςιάηει ςτθν Τάξθ το  αποτζλεςμα τθσ 
εργαςίασ τθσ και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξε, φςτερα από αυτό το 
ςφντομο ταξίδι τθσ…. ςτο Διαδίκτυο. 

Τζλοσ… οι μακθτζσ προτρζπονται  να αςχολθκοφν με τθ διερεφνθςθ του 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ είτε ςτιν διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia  είτε 

κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων: Γλϊςςα (προεπαναςτατικι δθμϊδθσ Ν.Ελλ.  / 
ΝΔΤ), Γεωγραφία(Βαλκανικόσ χϊροσ & Οκωμανικι κατοχι), Κοινωνικι και Ρολιτικι 
Αγωγι(Ρολιτεφματα-Δικαιϊματα-Ελευκερίεσ). 

 


