
 

‘Δικονική πεπιήγηζη ζηο Ναύπλιο. Πυρ έναρ 

τηθιακόρ σάπηηρ πόληρ μποπεί να αποηελέζει 

ένα πεπιβάλλον για διαδπαζηική εκπαιδεςηική  

σπήζη’  

Μια διδακηική ππόηαζη για αξιοποίηζη ηος Γ.Π. 

ζηη Ν.Δ. Γλώζζα     

ζηηπιγμένη ζηον τηθιακό σάπηη 

https://www.nafplio-tour.gr/el/map 

από ηην ΔΛΔΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

 

 

Απαπαίηηηη ςλικοηεσνική ςποδομή: αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο κε ππνινγηζηή, βηληενπξνβνιέαο θαη  Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο.  

Τάξειρ: Γπκλαζίνπ-Α΄ Λπθείνπ  

 

Γιδακηικοί ζηόσοι 

- Καιιηέξγεηα δεμηόηεηαο πεξηγξαθηθήο απόδνζεο θαη παξνπζίαζεο θηηξίσλ, κλεκείσλ, 

πεξηνρώλ.  

- Γισζζηθή εμνηθείσζε κε πεξηγξαθηθό ιεμηιόγην (εηδηθή νξνινγία, θαηάιιεια ξήκαηα, 

αθξίβεηα έθθξαζεο) 

- Δμνηθείσζε κε πεξηγξαθηθά θεηκεληθά είδε.  

- Γλσξηκία κε ζεκαληηθά θηίξηα θαη ηζηνξηθνύο ηόπνπο, ώζηε νη καζεηέο θαη καζήηξηεο 

λα αλαθαιύςνπλ κέζα από ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπο από 

πνιηηηζηηθήο, ηζηνξηθήο, αηζζεηηθήο άπνςεο.  

- ύλδεζε θηηξίσλ θαη ηόπσλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ έζλνπο καο: νη πξνηεηλόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο βνεζνύλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο θάζε 

ηόπνο είλαη άξξεθηα θαη δσληαλά δεκέλνο κε ηελ ηζηνξία ηνπ, πνπ απνηειεί θαη θνηλή 

ηζηνξία όισλ ησλ Νενειιήλσλ.  

- Αύμεζε ελεξγεηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα.  

- Δπίγλσζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο πόιεο ηνπ Ναππιίνπ σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

θαη ηόπνπ εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.  

- Πξνεηνηκαζία ζην πιαίζην πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. 

Υλοποίηζη 

Α 
Πξνβάιιεηαη ζηνλ Γ.Π. ν τηθιακόρ 
σάπηηρ θαη επηιέγνληαη, κε ηε ζεηξά, 
ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη 
εληνπίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν/ε 
εθπαηδεπηηθόο (ζην ρξόλν 
πξνεηνηκαζίαο), π.ρ ην Βνπιεπηηθό, 
Πιαηεία Καπνδηζηξίνπ, Σνύξθηθνο 
Μεληξεζέο, λαόο Αγίνπ Γεσξγίνπ, λαόο 
Αγίαο νθίαο, Πιαηεία πληάγκαηνο 
θ.α 
Δλαιιαθηηθά, ε δηαδηθαζία επηινγήο 
ζεκείσλ ηνπ ράξηε κπνξεί λα είλαη 
ηπραία, από ηνπο ίδηνπο/ηηο ίδηεο 
καζεηέο/ηξηεο. 
  

https://www.nafplio-tour.gr/el/map


Β 
Γηα θάζε ζεκείν ηνπ ράξηε ανοίγει η 
καπηέλα κε ηελ εηθόλα ηνπ θαη ρσξίο 
λα πξνβιεζεί αθόκε ε δηαζέζηκε 
θαξηέια πιεξνθνξηώλ, ν/ε εθπ/θόο 
απεπζύλεη εξσηήζεηο* πνπ λα 
δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηώλ/ξηώλ ζρεηηθά κε ην 
εηθνληδόκελν αληηθείκελν.  
 
* Καηά ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 
δηδαζθαιίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο γηα 
θάζε θαξηέια θαη ην βαζκό δπζθνιίαο 
πνπ αληηπξνζσπεύεη (σο πξνο ηε 
ζπλζεηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
πεξηέρεη), απεπζύλεηαη ζε 
δηαθνξεηηθνύο καζεηέο ή νκάδεο 
καζεηώλ κέζα ζην ηκήκα γηα λα 
απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο.  
 

 

 
Δνδεικηικέρ επυηήζειρ ζε ηςσαία επιλεγμένα ζημεία ενδιαθέπονηορ 

 

 
Πεπιγπαθή ανδπιάνηα Καποδίζηπια 

- Πνηνο είλαη ν εηθνληδόκελνο;  
ρνιηάζηε ηελ εκθάληζή ηνπ. 

- Από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλνο ν 
αλδξηάληαο;  

- Γηαηί ππάξρεη ν αλδξηάληαο θαη 
ε πιαηεία κε ην όλνκά ηνπ;  

 
Αθνινπζεί  ην άλνηγκα ηεο θαξηέιαο 
πιεξνθνξηώλ, ην νπνίν εθηόο από 
πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ 
αλδξηάληα, πεξηέρεη θαη πεξηγξαθή 
πξνζσπηθόηεηαο-πνξηξέην γηα ηνλ 
Ι.Καπνδίζηξηα 
 

 

 
Πεπιγπαθή κηιπίος Βοςλεςηικού 

 
- Γηα πνην ιόγν λνκίδεηε όηη 

ρηίζηεθε αξρηθά ην θηίξην; Με ηη 
ζαο κνηάδεη;  

- Πνπ νθείιεη ην όλνκά ηνπ; 
- Μπνξείηε λα ην πεξηγξάςεηε κε 

βάζε ηελ εμσηεξηθή ηνπ εηθόλα;  
 

Αθνινπζεί  ην άλνηγκα ηεο θαξηέιαο 
πιεξνθνξηώλ, ην νπνίν εθηόο από 
πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ, πεξηέρεη θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ.  
 

 



 
Πεπιγπαθή ναού 

 
- Πόζν παιηόο λνκίδεηε όηη είλαη ν 

λαόο;  
- Πνηα ηα εμσηεξηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά;  
- Πσο πεξηκέλεηε λα είλαη ε 

εζσηεξηθή ηνπ δηαθόζκεζε; 
(π.ρ. εμίζνπ ιηηή ή πην πινύζηα; 
γηα λα δνύκε) 

 
Αθνινπζεί  ην άλνηγκα ηεο θαξηέιαο 
πιεξνθνξηώλ, ην νπνίν εθηόο από 
πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ λανύ, πεξηέρεη θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζσηεξηθό ρώξν 
θαη δηάθνζκν κε αληηπξνζσπεπηηθό 
εηδηθό ιεμηιόγην γηα πεξηγξαθή λαώλ ελ 
γέλεη.  
 

 
 
            

 
Γ 
 

Όηαλ ν/ε εθπ/θόο αλνίγεη ηελ θαξηέια 

κε ηηο πιεξνθνξίεο, δεηά από ηνπο 

καζεηέο λα πξνζέμνπλ ηελ πξνθνξηθή 

παξνπζίαζε (ερεηηθό αξρείν). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αθξόαζεο επηζεκαίλεη (κε 

ην εξγαιείν επηζήκαλζεο) λέξειρ-

κλειδιά πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

αηνκηθή πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο από 

ηνπο καζεηέο/ηηο καζήηξηεο. Αθνύ γίλεη, 

όπνπ θαη όζν είλαη απαξαίηεην, ε 

γισζζηθή επεμεξγαζία*, δεηά από 

έλαλ καζεηή/κηα καζήηξηα λα 

παξνπζηάζεη ζηελ νινκέιεηα  ην ελ 

ιόγσ ζέκα (θηίξην-πεξηνρή-πιαηεία-

αλδξηάληαο) κε έκθαζε ζηηο 

βαζηθόηεξεο πιεξνθνξίεο (απηέο πνπ 

επηζεκάλζεθαλ).  

 

 

 
*Τι μποπεί να πεπιλαμβάνει η γλυζζική επεξεπγαζία:  
 

● εξγαζία κε ειδικό λεξιλόγιο  

ηηο θαξηέιεο πνπ αλνίγνληαη εληνπίδνληαη ιέμεηο πνπ απνηεινύλ εηδηθή νξνινγία θαη 

εξκελεύνληαη κε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ή κέζα από ηα ζπκθξαδόκελα  ή κε άκεζε 

απάληεζε (ράξηλ νηθνλνκίαο ρξόλνπ): π.ρ ηη είλαη ε ‘ιαμεπηή ηνηρνπνηία’, ν ‘ηνύξθηθνο 

κεληξεζέο’ , ε ‘αςίδα’, ν ‘ηξνύινο’, ην ‘αέησκα’, ε ‘θηεηνξηθή επηγξαθή’, ην ‘θσδσλνζηάζην’, ην 

‘μπιόγιππην ηέκπιν’, ε  ‘ηξίθιηηε βαζηιηθή’ θ.ν.θ. (Με ηε γξαθίδα νη όξνη κπνξνύλ λα 

αλαγξάθνληαη πάλσ ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ησλ εηθόλσλ ζηνλ Γ.Π).  



 

● εξγαζία κε πήμαηα 

Δπηζεκαίλνληαη (κε ηα εξγαιεία ηνπ Γ.Π) ηα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηνλ 

πεξηγξαθηθό ιόγν  π.ρ. ζηεγάδεηαη, ρηίζηεθε, δεζπόδεη, θαηέρεη, πεξηθπθιώλεηαη, νξζώλεηαη, 

απνηειεί, είλαη, βξίζθεηαη, ζπλαληνύκε, αλαθαηλίζηεθε, εθηείλεηαη, παξνπζηάδεη, θαηαιακβάλεη, 

παξηζηάλεηαη θ.α. 

Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη επηζήκαλζε ηνπ ρξόλνπ, ηνπ πξνζώπνπ θαη ηεο θσλήο ησλ  

ξεκάησλ: ζπλήζσο π.ρ. ρξεζηκνπνηνύκε α’  πξόζσπν, πιεζπληηθνύ αξ., ελεξγεηηθήο θσλήο 

(ζπλαληάκε, αληηθξύδνπκε, βιέπνπκε θ.α ) ή ρξεζηκνπνηνύκε αόξηζηε ελεξγεηηθή έθθξαζε 

(‘ζπλαληά θαλείο’)  ή  πξνηηκάκε ξήκαηα ζε παζεηηθή ζύληαμε (πςώλεηαη, ζηεγάδεηαη, 

εθηείλεηαη, δηαθνζκείηαη από, πεξηζηνηρίδεηαη από ..) 

 

● εξγαζία κε ονομαηικά ζύνολα και επίθεηα 

Δληνπίδνληαη  επίζεηα θαη νλνκαηηθά ζύλνια πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα πεξηγξαθόκελα 

αληηθείκελα-νπζηαζηηθά (σο πξνο ηελ ηδηόηεηα, ηε ζεκαζία θαη ην είδνο).  

 

Γ  
 

√ εποικοδομηηική μάθηζη,  

√ παιδαγυγική βάζει κειμενικών ειδών,  

√ παπαγυγή γπαπηού λόγος   
 

ηεξηγκέλνη νη καζεηέο/ηξηεο  ζηε λέα γλώζε πνπ απνθηήζεθε κέζα από ηελ πξνεγνύκελε 
καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηε δόκεζε πεξηγξαθηθνύ ιόγνπ, αιιά θαη αμηνπνηώληαο ηηο 
ππάξρνπζεο γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο δνκέο, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλζέζνπλ έλα δηθό ηνπο 
γξαπηό πεξηγξαθηθό θείκελν.  
 
Παπάδειγμα  γπαπηήρ δπαζηηπιόηηηαρ α’ (ζε αηομική ή ζςνεπγαηική βάζη): ν/ε 
εθπαηδεπηηθνο πξνβάιιεη ηελ  εηθόλα κηαο ηζηνξηθήο πιαηείαο, ελόο λανύ, ελόο αλδξηάληα 
γλσζηνύ ήξσα ή ελόο ηζηνξηθνύ θηηξίνπ θαη πξνηείλεη κηα ζεηξά από ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα 
ελεξγνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ώζηε λα ζπλζέζνπλ ηε δηθή ηνπο πεξηγξαθή-
παξνπζίαζε ηνπ πξνβαιιόκελνπ αληηθεηκέλνπ – κλεκείνπ γηα έλαλ ηνπξηζηηθό νδεγό.  
 
Παπάδειγμα γπαπηήρ δπαζηηπιόηηηαρ β’ (με Η/Υ για κάθε μαθηηή ή ομάδα μαθηηών, ζηο 
ζσολεικό επγζηήπιο ή ζηο ζπίηι): ν/ε εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο θαη ηηο 
καζήηξηεο λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εκηηειέο πξόγξακκα μελάγεζεο ζηελ 
πόιε ηνπ Ναππιίνπ. Έρνληαο σο πξόηππν έλα θείκελν εηδηθά δηαζθεπαζκέλν γηα ην ζθνπό 
απηό (Πεξηήγεζε ζην Ναύπιην), αιιά αθνινπζώληαο ην πξνζσπηθό ηνπο ύθνο, νη 
καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θελά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ 
ζπκβνπιεπόκελνη ηνλ ςεθηαθό ράξηε ηνπ Ναππιίνπ (https://www.nafplio-tour.gr/el/map) ή ηε 
ιίζηα ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (https://www.nafplio-tour.gr/el/category). Πξναηξεηηθά, 
ζπλερίδνπλ ηε 2ε κέξα μελάγεζεο απνθιεηζηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο.  
εκ.: Ιδαληθά, ε δξαζηεξηόηεηα απηή ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη πξνεηνηκαζία γηα κηα 
πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην Ναύπιην!  

 

√ διαθεμαηικόηηηα  

 
Ο δηαδξαηηθόο ράξηεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο καδί κε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα, όπσο: ΝΔΟΣΔΡΗ ΙΣΟΡΙΑ,  ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ θαη ΓΑΛΛΙΚΑ. Σν πιήζνο 
ησλ ηζηνξηθώλ αλαθνξώλ ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο αιιά θαη νη μελόγισζζεο εθδνρέο 

ηεο ίδηαο εθαξκνγήο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ δηδαθηηθά κέζα από ηνλ θαηάιιειν δηδαθηηθό 
ζρεδηαζκό.   

https://docs.google.com/document/d/1Bv05NdwjJP-PpMfOYvIbjNeEj-m4455Lfx2RzRUP5Yg/edit?usp=sharing
https://www.nafplio-tour.gr/el/map
https://www.nafplio-tour.gr/el/category


 


