
Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30΄ 

Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, 38η Ενότητα: 
«Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)» σσ. 105-107

Τα παρακάτω σχεδιάστηκαν κι εφαρμόστηκαν 
μέσω της ομαδοσυνεργατικής παιδαγωγικής μεθόδου.

σε τμήμα δεκαπέντε (15) μαθητών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 
τρεις (3) ομάδες, 

Επιλογή πηγών : 
Επελέγησαν δύο διαφορετικά είδη πηγών, ώστε να υπάρξει ποικιλομορφία και 

καλύπτουν τρία διαφορετικά στάδια της διδαχθείσης ενότητας, με σκοπό :
Α)  να συνδεθούν μεταξύ τους και 

Β)  να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων. 



Σημείωση :

Προϋποτίθεται :

1. η διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας (περίπου 3 διδακτικές ώρες) καθώς και 

2. ο έλεγχος εμπέδωσης της διδαχθείσης ύλης. 

3. Στο συγκεκριμένο διδακτικό παράδειγμα έχει προηγηθεί και η επεξεργασία 
των γραπτών πηγών του σχολικού βιβλίου .

Ακόμα, ο έλεγχος της διδαχθείσας ύλης θα μπορούσε να ενταχθεί στην 
αφόρμηση του μαθήματος.



Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας:

Α.  Εκπαιδευτικοί στόχοι κατά την α΄ φάση της συνεργασίας
«ενδο-ομαδικά» :

1. Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας κι επικοινωνίας.
2. Καλλιέργεια οργανωτικότητας κι επιμερισμού καθηκόντων μεταξύ 
τους.
3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και παρατηρητικότητας.
4. Ανάπτυξη ενσυναίσθησης.

Β.  Εκπαιδευτικοί στόχοι κατά τη β΄ φάση της συνεργασίας 
«δι-ομαδικά» (στην ολομέλεια) :

Όλα τα παραπάνω κι επιπλέον :
1. Καλλιέργεια αφαιρετικής, αλλά και συνθετικής ικανότητας.
2. Σύνδεση με την αντίστοιχη σύγχρονη πραγματικότητα διεθνώς.



Γ. Εμβαθύνοντας, ελπίζουμε και στην έμμεση καλλιέργεια των παρακάτω 
(σε συνδυασμό φυσικά, με το περιεχόμενο προηγούμενων ενοτήτων ):

Γνωστική ικανότητα : να αντιληφθούν τη σειρά στρατηγικών σφαλμάτων και 
ανατροπών (π.χ. εκλογική ήττα Βενιζέλου) που οδήγησαν στην Καταστροφή, 
αντίθετα προς το αντίπαλο στρατόπεδο.

Συναισθηματική νοημοσύνη  : να αναπτύξουν τη δεξιότητα της «ενσυναίσθησης» 
προς όλους τους πάσχοντες ανθρώπους (και τις παράπλευρες απώλειες), δηλαδή να 
έρθουν στη θέση τους, δίνοντας προεκτάσεις στο σήμερα, σε χειμαζόμενους λαούς, 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, κλπ.

Κοινωνική δεξιότητα : να κατανοήσουν και να ταυτιστούν με το ανθρώπινο δράμα, 
που εκτυλίσσεται πίσω από την πολιτική σκακιέρα και δίπλα στα πεδία των μαχών.

«φιλοσοφική» προέκταση : να συνειδητοποιήσουν το «τραγικό» στοιχείο της 
μεταβολής της Τύχης, από την απόλυτη ευτυχία κι ευδαιμονισμό, στην απόλυτη 
καταστροφή κι ένδεια.

Πολιτική σκέψη :  να κάνουν συνειρμούς για τα κίνητρα και τη στάση των εκάστοτε 
«Δυνάμεων», συγκρίνοντας με το «σήμερα».



Θέματα (υποενότητες) Διάρ-
κεια

Εκπαιδευτικές

τεχνικές

Εκπαιδευτικά μέσα

1. Χωρισμός ομάδων 

(υπό βασικές  βασικές προυποθέσεις,

π.χ. ανομοιογενής σύσταση, κλπ.)

2΄ Ερωτήσεις –

απαντήσεις

2. Διανομή υλικού και φύλλου εργασίας

(α΄ομάδα=οπτικο-ακουστικό υλικό    
β΄ομάδα=γραπτή πηγή, 

γ΄ομάδα = οπτικο-ακουστικό υλικό)

κι οδηγίες πορείας.

2΄ Ερωτήσεις –

απαντήσεις

Έντυπο υλικό, 

φύλλο εργασίας, 

μολύβι

3.  Μελέτη πηγών :

γραπτής και οπτικο-ακουστικών 6΄

Εργασία σε 
ομάδες

Φύλλα εργασίας,

Έντυπο υλικό (ομάδα β΄), 

δύο Η/Υ (ομάδες α΄& γ΄)

4. Καταγραφή παρατηρήσεων 

από «γραμματέα» ομάδας. 6΄

Εργασία σε 
ομάδες

Φύλλα εργασίας,

Έντυπο υλικό (ομάδα β΄), 

δύο Η/Υ (ομάδες α΄& γ΄)

5. Παρουσίαση εργασιών ομάδων

στην ολομέλεια 9΄

Αμοιβαία 

παρακολούθηση 

εργασιών

Φύλλα εργασίας,

Έντυπο υλικό (ομάδα β΄), 

δύο Η/Υ (ομάδες α΄& γ΄)

6. Καταγραφή σε μεγάλη επιφάνεια 

συμπερασμάτων-σκέψεων. 3΄ Συζήτηση 

Μεγάλη επιφάνεια γραφής 

(π.χ. πίνακας ή κόλλα Α3)

7. Ιδεοθύελλα  (“brainstorming”)

σχετικά με τελικές σκέψεις –

εντυπώσεις

2΄ Ελεύθερη 
έκφραση

Μεγάλη επιφάνεια γραφής 

(π.χ. πίνακας ή κόλλα Α3)



Φύλλο εργασίας για την α΄ ομάδα 

Οπτικο-ακουστικό υλικό 

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Εμείς οι Έλληνες»

dvd : //D , Η Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922

λεπτά 5.15΄΄- 7.40΄΄  

«Η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη»
http://youtu.be/tRGYSrmU400





Ομάδα Α :Ενδεικτικά ερωτήματα επεξεργασίας οπτικο-ακουστικού υλικού : «Η απόβαση του 
ελληνικού στρατού στη Σμύρνη»http://youtu.be/tRGYSrmU400

1. Τι είδους υλικό είναι αυτό που πρέπει να επεξεργαστείτε; Ποιας εποχής ντοκουμέντο είναι; 

2. Ποια είναι τα δύο πρόσωπα, των οποίων οι μαρτυρίες κατατίθενται; 
Σχετίζονται με την εποχή των γεγονότων;

3. Ποια συναισθήματα εκφράζει ο στρατιώτης κατά την έναρξη της εκστρατείας;
Ποιες έμμεσες προσδοκίες συνάγονται;

4. Ποια εικόνα παρουσιάζει η Σμύρνη το 1919;
Τι παρατηρείτε; Υπάρχει κάτι που σας προκαλεί εντύπωση;

5. Από τις εικόνες εποχής αιτιολογείται ο στίχος :
«Σμύρνη μου με τα κάλλη σου και με το περιγιάλι σου»;

6. Ποια εικόνα παρουσιάζει το πλήθος την ημέρα της απόβασης (2 Μαΐου 1919); Ποια είναι, 
δηλαδή, η υπάρχουσα ατμόσφαιρα;

7. Ποια συναισθήματα πιστεύετε ότι διακατέχουν το λαό;

8. Πώς υποδέχονται οι μικρασιάτες Έλληνες τους στρατιώτες;
9. Με βάση τις γνώσεις σας, οι Τούρκοι συμμερίζονται τον ενθουσιασμό των Ελλήνων; 



Φύλλο εργασίας για τη β΄ ομάδα 
Γραπτή πηγή 

Απόσπασμα από την επιστολή του πρίγκιπα Ανδρέα στον 
Ιωάννη Μεταξά (Σμύρνη, 19 Δεκεμβρίου 1921)
Ημερολόγιο Ι. Μεταξά

Σημ. : ο πρίγκηψ Ανδρέας ήταν ο τέταρτος γιος του Βασιλέα 
Γεωργίου Α΄. Απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, έλαβε μέρος στη 
μικρασιατική εκστρατεία κι έφτασε ως το βαθμό του 
αντιστράτηγου. Αποδείχτηκε ανεπαρκής, καταδικάστηκε σε 
θάνατο, αλλά δεν εκτελέστηκε –με παρέμβαση της Αγγλίας- κι 
αποχώρησε από την Ελλάδα.

Δίδονται αποσπάσματα  της επιστολής :



Αγαπητέ Γιαννάκη, 

[…]η Στρατιά φοβείται ενδεχομένην επίθεσην τουρκικήν, όχι αμέσως τώρα, αφεύκτως όμως περί 
τον Φεβρουάριον ή Μάρτιον. Συστηματική άμυνα επί  του νυν κατεχομένου μετώπου είναι 
δύσκολος, αν όχι και αδύνατος, δεδομένου του φοβερού μήκους αυτού και της ανεπάρκειας των 
στρατευμάτων. Ημετέρα υποχώρησις συνεπώς είναι πράγμα όπερ λίαν ενδεχόμενον να συμβή, 
είτε αυτοβούλως, είτε λόγω πιέσεως του εχθρού.  

[…]Δεν υπάρχει δευτέρα γραμμή, ουδέ καν μελέτη περί αυτής! Η κατάστασις του στρατού δεν 
μου εμπνέει μεγάλην πεποίθησιν, η ορμή του εξηντλήθη, και αν παραμένει ησύχως επί της 
γραμμής του, το πράττει διότι νομίζει ότι θα έχωμεν προσεχή την ειρήνην. […] Δε νομίζω 
απολύτως, ότι ο στρατός θα είναι εις κατάστασιν ν΄ αντιμετωπίσει σοβαράν επίθεσιν του 
εχθρού, αποτυχία δε εις εν σημείον του μετώπου θα παρασύρει αφεύκτως και το επίλοιπον , και 
τότε θα σταματήσωμεν, πού; Τότε διά μιας μονοκονδυλιάς χάνομεν ολόκληρον το ζήτημα –ή 
μάλλον τας θυσίας- και δεν θα ωφελήσουν πλέον τίποτε αι αισιοδοξίαι των αξιοτίμων Γούναρη 
και Φώντα!

Πρέπει να γίνη κάτι το ταχύτερον διά ν΄ απαλλαχθώμεν του εφιάλτου της Μικράς Ασίας. Δεν 
γνωρίζω τι πρέπει να γίνει, πρέπει όμως να παύσωμεν μπλοφάροντες και ν΄ αντιμετωπίσωμεν
την κατάστασιν οία πραγματικώς είναι. Διότι επιτέλους  τι είναι καλύτερον; Να πέσωμεν εις την 
θάλασσαν ή να φύγωμεν προ του λουτρού;

[…]Πότε, Θεέ μου, θα γλιτώσω από αυτήν την κόλασιν εδώ;

Πάντοτε σος, 
Ανδρέας.



Ομάδα Β Ενδεικτικά ερωτήματα επεξεργασίας έντυπου υλικού :

1. Τι είδους υλικό είναι αυτό που πρέπει να επεξεργαστείτε; Ποιας εποχής 
ντοκουμέντο είναι;

2. Ποιος είναι ο αποστολέας και ποιος ο παραλήπτης της επιστολής;

3. Πού βρίσκεται ο συντάκτης της επιστολής;

4. Ποιος είναι ο φόβος της ελληνικής Στρατιάς; 
Για ποιους λόγους φοβούνται κάτι τέτοιο;

5. Τι θεωρεί ο γράφων πιθανό να συμβεί ;

6. Τι σχεδιασμός θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει γίνει;

7. Πώς περιγράφει την κατάσταση του στρατού; Πού πιστεύει ότι θα καταλήξει αυτό;

8. Η κατάσταση του στρατού αιτιολογεί το αποτέλεσμα του πολέμου;

9. Ποιες προβλέψεις κάνει; Τελικά, με βάση τις γνώσεις σας, θα πραγματοποιηθούν;

10. Ποια είναι η καταληκτική του φράση; Τι εκφράζει;



Φύλλο εργασίας για την γ’ ομάδα 
Οπτικο-ακουστικό υλικό

• Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ 
«Εμείς οι Έλληνες»

dvd : //D . Η Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-
1922
λεπτά  34.39΄΄- 35.25΄΄  και       37.52΄΄ -38.50΄΄  

«Η καταστροφή της Σμύρνης»
• http://youtu.be/Q4KW6yDNXDQ





Oμάδα Γ’ Ενδεικτικά ερωτήματα επεξεργασίας οπτικο-ακουστικού υλικού :
H καταστροφή της Σμύρνης ,   http://youtu.be/Q4KW6yDNXDQ

1. Τι είδους υλικό είναι αυτό που πρέπει να επεξεργαστείτε; Ποιας εποχής ντοκουμέντο 
είναι; 

2. Τι εθνικότητας είναι τα πρόσωπα, των οποίων οι μαρτυρίες κατατίθενται;

3. Ποια εικόνα παρουσιάζει η Σμύρνη στα τέλη Αυγούστου 1922, σύμφωνα με τον Horton;

4. Σύμφωνα με τον Horton, από ποιους και με ποιο σκοπό προκλήθηκε η πυρκαγιά; 

5. Σύμφωνα με τον Horton, ποιες συνθήκες βιώνει ο κόσμος;

6. Σύμφωνα με το μικρασιάτη επιζήσαντα, ποια είναι η στάση των «Συμμάχων», π.χ. 
Γάλλων, ως προς τα θύματα;

7. Ποιες υλικές καταστροφές καταμετρώνται;

8. Με ποιο τρόπο σώθηκαν όσοι τα κατάφεραν;

9.Ποια είναι τα συναισθήματα των επιζώντων;




