
Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

«ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Α. Εισαγωγή: 

Θεματικό πεδίο: Πολιτιστικό 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Τσάντζου Ελένη 

Τάξη/τμήμα: Ε΄ 

Σχολείο:6
ο
 Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 

Σχολικό Έτος: 2012-2013 

 

Β. Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
η
 : Αφιέρωμα στο Μακεδονικό Αγώνα  

ΣΤΟΧΟΣ: Επαφή με την ιστορική περίοδο 1904-1908, καθώς και 1912-1913 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας γίνεται αναφορά στη συμβολή και τη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα. 

Η τάξη οργανώνει και παρουσιάζει στο Σχολείο, στις 12/10/2012, μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Μακεδονικό 

Αγώνα στα πλαίσια του εορτασμού του. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Στ΄ τάξη του Σχολείου μας. 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: power point, ποιήματα και τραγούδια  

Το αρχείο power point επισυνάπτεται σε μορφή pdf κι έχει τίτλο:  

«ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ» 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η : Παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού 

ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στις αιτίες που οδήγησαν στο Μακεδονικό Αγώνα και μετέπειτα στους Βαλκανικούς 

πολέμους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού (videos, ταινιών) που 

εμπλουτίζουν τις γνώσεις των παιδιών στις παραπάνω χρονικές περιόδους.  

 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ:  

https://www.youtube.com/watch?v=c5Bd8Hjt8OM (Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) 

https://www.youtube.com/watch?v=DN14QV5VDM0 (Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα) 

 

Η ΤΑΙΝΙΑ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»: https://www.youtube.com/watch?v=0aP1FkyMBI4 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
η
 : Έρευνα 

ΣΤΟΧΟΣ: Γνωριμία με τους επώνυμους και ανώνυμους πρωταγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Τα παιδιά αναζητούν και συλλέγουν δικό τους υλικό σε βιβλία και 

στο διαδίκτυο, το επεξεργάζονται και το παρουσιάζουν στην τάξη. 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ: Φύλλα εργασίας που αφορούν σε πρόσωπα, όπως ο Παύλος Μελάς, ο 

Τέλλος Άγρας, ο Κωνσταντίνος Κώττας. 

Φύλλα εργασίας που αφορούν στη συμβολή του κλήρου ανώτερου και κατώτερου, στη συμβολή των 

δασκάλων- αντρών και γυναικών- τη συμβολή του ανώνυμου πλήθους των μακεδονομάχων κάθε ηλικίας. 

(Τα φύλλα εργασίας επισυνάπτονται.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Bd8Hjt8OM
https://www.youtube.com/watch?v=DN14QV5VDM0
https://www.youtube.com/watch?v=0aP1FkyMBI4


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4
η
 : Το έργο της Πηνελόπης Δέλτα για το Μακεδονικό Αγώνα 

ΣΤΟΧΟΣ: Η γνωριμία με τα τέσσερα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα που αναφέρονται στους αγώνες των 

Μακεδόνων εναντίον των Βουλγάρων από την εποχή του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου ως τα χρόνια του 

Μακεδονικού Αγώνα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάγνωση αποσπασμάτων από τα τέσσερα βιβλία της Πηνελόπης 

Δέλτα. 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: Τα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα: 

«Για την Πατρίδα», «Στα χρόνια του Βουλγαροκτόνου», «Ο Μάγκας», «Στα Μυστικά του Βάλτου» 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5
η
 : Μελέτη των παραμέτρων της υπόθεσης του βιβλίου: 

«Στα Μυστικά του Βάλτου» 

ΣΤΟΧΟΣ: Να κατανοήσουν τα παιδιά στοιχεία του βιβλίου, όπως ο χώρος, ο χρόνος, τα πρόσωπα, οι ιστορικές 

συνθήκες πριν αρχίσουν την ανάγνωσή του. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού με παράλληλη έρευνα 

μαθητών/τριων για τα παραπάνω θέματα. 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: videos από το διαδίκτυο και φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του 

Ιδρύματος Μακεδονικού Μουσείου 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6
η
 : Ανάγνωση του βιβλίου, «Στα Μυστικά του Βάλτου», ανά κεφάλαιο 

ΣΤΟΧΟΙ:  

Φιλαναγνωσία, Πρόκληση συναισθημάτων, καλλιέργεια φαντασίας, γλωσσική καλλιέργεια σε επίπεδο 

παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, εικαστική έκφραση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης ενός κεφαλαίου, τα παιδιά 

έγραφαν την περίληψή του και ζωγράφιζαν τη σκηνή που τα συγκίνησε. 

Η ανάγνωση γινόταν σιωπηρά (μέσα από τυπωμένα αποσπάσματα του βιβλίου), άλλοτε μεγαλόφωνα από τη 

δασκάλα της τάξης, άλλοτε από τα παιδιά και άλλοτε με δραματοποιημένη ανάγνωση από ομάδα παιδιών. 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: Το βιβλίο «Στα Μυστικά του Βάλτου» και φωτοτυπίες αποσπασμάτων 

του βιβλίου. 

Το βιβλίο «Στα Μυστικά του Βάλτου» παρέχεται δωρεάν σε μορφή pdf στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://www.schooltime.gr/2012/07/13/%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B7-

%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7
η
: «Επέκταση» υπόθεσης βιβλίου 

ΣΤΟΧΟΣ: Η εκτόνωση των έντονων συναισθημάτων που προκλήθηκαν στα παιδιά με την ολοκλήρωση της 

ανάγνωσης του βιβλίου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παρατηρήθηκε έντονη η ανάγκη, που εξέφρασαν τα παιδιά να 

αλλάξουν ό,τι τα έκανε να λυπηθούν. Κατανοώντας την αδυναμία αλλαγής των ιστορικών γεγονότων, 

προχώρησαν στην καταγραφή μιας πιο αισιόδοξης εκδοχής της ζωής των ηρώων του βιβλίου που επέζησαν. 

Έγραψαν για το σκοπό αυτό ένα κείμενο. Το κείμενο στη συνέχεια το μετέτρεψαν σε σενάριο και 

δραματοποιώντας το, το ενσωμάτωσαν στην τελική παρουσίαση του προγράμματός τους. 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ: Το δραματοποιημένο κείμενο των παιδιών 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8
η
 : Οπτικοποίηση του υλικού που συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν οι μαθητές/τριες 

ΣΤΟΧΟΣ: Η εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 

Η ενσωμάτωση του υλικού, που συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα παιδιά, στην τελική παρουσίαση του 

προγράμματος. 

http://www.schooltime.gr/2012/07/13/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/
http://www.schooltime.gr/2012/07/13/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/
http://www.schooltime.gr/2012/07/13/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/
http://www.schooltime.gr/2012/07/13/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/
http://www.schooltime.gr/2012/07/13/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το πρόγραμμα των windows, move 

maker. Με το υλικό τους και μέσα στην τάξη – στο διαδραστικό πίνακα της τάξης- η δασκάλα τους 

δημιουργούσε τις ταινίες που απετέλεσαν το τελικό προϊόν του εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρουσία της 

δασκάλας και κάτω από την επίβλεψή της τα παιδιά συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας της ταινίας. 

Κάποια εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργήσουν μόνα στο σπίτι τις δικές τους ταινίες. Αναλάμβαναν 

αποσπάσματα των ταινιών και μετέφεραν σε φλασάκι το αντίστοιχο υλικό στα λάπτοπ του σπιτιού τους. Τα 

αρχεία movie maker των παιδιών μεταφερόταν με τα λάπτοπ τους στο σχολείο, γινόταν οι απαραίτητες 

διορθώσεις και τελικά αποθηκεύονταν ως αρχεία mp4. Τα αρχεία αυτά η δασκάλα τα ενσωμάτωνε στις τελικές 

δημιουργίες της τάξης.  

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο προτζέκτορας της τάξης, το 

πρόγραμμα movie maker, τα λάπτοπ των παιδιών 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ:  

1. Ένα βιβλίο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με τίτλο:  «Όταν διαβάσαμε τα Μυστικά του Βάλτου») 

(Επισυνάπτεται σε μορφή pdf) 

2. Videos που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του 6
ου

 Δημοτικού Σχολείου Νάουσας. 

Τα θέματα των Videos:  

«Η Πηνελόπη Δέλτα και το έργο της για το Μακεδονικό Αγώνα» 

https://www.youtube.com/watch?v=xIfXeBPY5I8 

 

«Τέλλος Άγρας - Ο ήρωας του Βάλτου» 

https://www.youtube.com/watch?v=odQWYDb54kQ&t=193s 

 

«ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, 335 ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ, ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ» 

https://www.youtube.com/watch?v=bJYmm17GAOM&t=7s 

Στο video αυτό ενσωματώθηκαν εκτός από μικρότερα videos των παιδιών, που παρουσίαζαν το χωροχρονικό 

και ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου και τους ήρωες της ιστορίας, 335 από τις ζωγραφιές τους, που δημιουργούσαν 

όλη τη χρονιά διαβάζοντας στην τάξη το παραπάνω βιβλίο καθώς και οι περιλήψεις, που έγραφαν μετά την 

ανάγνωση των κεφαλαίων του βιβλίου. 

 

ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=gF4ibEUx_Iw&t=130s 

Η ταινία παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας, στις 12 Ιουνίου 2013, όπου η τάξη συμμετείχε σε εκδήλωση της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, με θέμα: «100 χρόνια ελεύθερη Ημαθία»  

 

Γ. Επισκέψεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος: 

Τόπος επίσκεψης: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Θεσσαλονίκη 

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη: Ξενάγηση, προβολή μικρής ταινίας 

Αξιολόγηση της επίσκεψης Πολύ καλή εμπειρία, θα την προτείναμε και σε άλλα σχολεία. 

 

Δ. Φορέας που συνεργαστήκατε για την υλοποίηση του προγράμματος: 

Φορέας: Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Είδος Συνεργασίας: Συμβουλευτική 

Αξιολόγηση συνεργασίας: Πολύ καλή 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xIfXeBPY5I8
https://www.youtube.com/watch?v=odQWYDb54kQ&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=bJYmm17GAOM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gF4ibEUx_Iw&t=130s


Ε. Τελική παρουσίαση του προγράμματος 

   Η τελική παρουσίαση του προγράμματος έγινε στις 7 Ιουνίου, ημέρα θανάτου και μνήμης του Σαράντου 

Αγαπηνού, του Τέλλου Άγρα, του βασικού ήρωα του βιβλίου με το οποίο ασχολήθηκαν τα παιδιά. 

Καλέσαμε τους γονείς των παιδιών, το Σχολικό Σύμβουλο, την υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, τη 

διευθύντρια και τους/τις δασκάλους/ες του Σχολείου μας.  

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε μέσα από δρώμενα και προβολές, δημιουργίες των παιδιών.  

 

Προσπαθήσαμε να φέρουμε το κοινό μας σε επαφή από τη μια με ένα κομμάτι της ιστορίας της Μακεδονίας 

που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε και να τιμούμε κι από την άλλη με το συγγραφικό έργο μιας μεγάλης 

λογοτέχνιδας, της Πηνελόπης Δέλτα. 

 

Αργότερα- στα μέσα του Ιούνη- τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους στα πλαίσια της εκδήλωσης 

«100 χρόνια ελεύθερη Μακεδονία» στα «Παύλεια» στη Βέροια. 

 

Στ. Αξιολόγηση του προγράμματος 

 Η αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν από τα παιδιά και την εκπαιδευτικό:  

 Σε κάθε ανατροφοδότηση των παιδιών με σκοπό τη σύνδεση των προηγούμενων με τα επόμενα 

κεφάλαια, που αναγιγνώσκονταν.  

 Μέσα από τη γραπτή και εικαστική έκφραση των παιδιών σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου. 

 Μέσα από την ανταπόκριση των παιδιών για έρευνα, μέσα από την παραγωγή και δραματοποίηση 

γραπτών κειμένων τους και την παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού που δημιούργησαν για να το 

ενσωματώσουν στην  τελική παρουσίαση του προγράμματος. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

   Το πολιτιστικό πρόγραμμά μας σίγουρα πέτυχε τους στόχους του. 

   Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν αρνητικά από το ότι ελάχιστα λέγονται, ακούγονται και διδάσκονται για ένα 

πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο κομμάτι της τοπικής τους ιστορίας, τον Μακεδονικό Αγώνα. Αυτό 

λειτούργησε ενισχυτικά στο να ασχοληθούν και μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο με την παρακολούθηση, 

αναζήτηση, καταγραφή και επεξεργασία υλικού σχετικού με το παραπάνω θέμα. 

   Απόλαυσαν κάθε στάδιο του προγράμματος και ιδιαίτερα αυτό των αναγνώσεων. Ήταν πρόθυμοι/ες να 

χάσουν τα διαλείμματά τους προκειμένου να μη διακοπεί η ανάγνωση, όταν αυτή γίνονταν στην τάξη. 

   Διαμόρφωναν όπως αυτά ήθελαν τη ροή του προγράμματος.  Και ενώ αρχικά στόχος μας ήταν να 

επεξεργαστούμε ιστορικά και γλωσσικά το βιβλίο, τα ίδια αποφάσισαν να το εικονογραφήσουν και 

περιληπτικά να το παρουσιάσουν στην μικρή κοινωνία του σχολείου τους. 

   Παρόλες τις 600 περίπου σελίδες του, όταν το βιβλίο τέλειωσε κανένα δεν το αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα. 

  Τα συναισθήματα που προκλήθηκαν ήταν πολύ έντονα. Κλαίγανε μέσα στην τάξη, θύμωναν με την αδικία, 

ζούσαν σαν προσωπική νίκη κάθε νίκη του ελληνικού στοιχείου μέσα στο βιβλίο. 

   Πήραν πολύ θετικές κριτικές από τους γονείς τους αρχικά και από τους δασκάλους των άλλων τάξεων και 

τη Διευθύντρια του σχολείου, όταν παρουσίασαν τη δουλειά τους. Κατά γενική ομολογία όμως των 

μαθητών/τριων το σχόλιο που τους έκανε να νιώσουν πραγματικά υπερήφανοι ήταν εκείνο μιας φιλολόγου 

που παρακολουθώντας τη δουλειά τους στην εκδήλωση «100 χρόνια ελεύθερη Ημαθία» τους/τις έδωσε 

συγχαρητήρια λέγοντας: «Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι τόσο μικρά παιδιά θα μπορούσαν να 

ασχοληθούν με ένα τέτοιο θέμα και μάλιστα με τόσο θαυμάσια αποτελέσματα». 

 

   Η ενασχόληση των παιδιών με το παραπάνω πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προσωπική μου προσδοκία. Αιτία 

πιστεύω ότι είναι ο ζωντανός λόγος της Πηνελόπης Δέλτα και το πολύ δυνατό κείμενο του βιβλίου της. 

 


