
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 

Υπεύθυνη εκπ/κός: Ουσαντζοπούλου Χαρίκλεια 

Σχολικό έτος: 2014 - 2015 



  Το πρόγραμμα «Μακεδονία – Η αρχή μιας ένδοξης 
ιστορίας» πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Νάουσας από την εκπαιδευτικό Ουσαντζοπούλου Χαρίκλεια.  

   

  Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Νοέμβριο του 2014 έως 
και το Φεβρουάριο του 2015. Οι συναντήσεις λάμβαναν χώρα 
κάθε Τρίτη 10:00 με 12:00 σε αίθουσα του σχολείου. Στο 
πρόγραμμα έλαβε μέρος μικτή ομάδα (από δύο τάξεις) 
τεσσάρων αγοριών ηλικίας 12 και 13 ετών. 

 



 Η δημιουργία του Βασιλείου της Μακεδονίας 

 Γεωγραφία της Μακεδονίας 

 Τα στρατιωτικά μέσα των Αρχαίων Μακεδόνων  

 Η ενδυμασία των Αρχαίων Μακεδόνων 

 Ο Φίλιππος Β’ 

 Ο Μέγας Αλέξανδρος 

 



 Γλώσσα (ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, γραφή 
έκθεσης, ακρόαση και αφήγηση ιστοριών) 

 Γεωγραφία  

 Ιστορία 

 Μουσική 

 Εικαστικά  

 Θεατρική αγωγή 

 



 

 Μέθοδος Project 

 Ομαδοκεντρική και συνεργατική διδασκαλία 

 Διαθεματική προσέγγιση 

 Βιωματικές δημιουργικές δραστηριότητες 

 Ελεύθερος διάλογος - Συζήτηση 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Συνεχείς επαναλήψεις 

 

 Μουσείο Βεργίνας 

 Σχολή Αριστοτέλους 

 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 

 Πρώτη γνωριμία με το θέμα 

 Προετοιμασία για την εκπόνηση του θεατρικού 
έργου (ανάγνωση και διανομή ρόλων) 

 Επίσκεψη στο Μουσείο της Βεργίνας 

 Νομοί και πρωτεύουσες της Μακεδονίας 

 



 Γνωρίζω τα στρατιωτικά μέσα των Αρχαίων 
Μακεδόνων και κατασκευάζω ξίφη 

 Ακρόαση και ανάγνωση κειμένων σχετικών με τη 
δημιουργία της Μακεδονίας και τον Φίλιππο Β’  

 Μουσική (Μακεδονία ξακουστή) 

 Νομοί και πρωτεύουσες της Μακεδονίας 

 Πρόβα θεατρικού έργου 

 



 Γνωρίζω τα στρατιωτικά μέσα των Αρχαίων 
Μακεδόνων (επανάληψη) και κατασκευάζω 
ασπίδες 

 Νομοί και πρωτεύουσες της Μακεδονίας 

 Μουσική (Μακεδονία ξακουστή) 

 Πρόβα θεατρικού έργου 

 



 Γνωρίζω και δημιουργώ ενδυμασίες των Αρχαίων 
Μακεδόνων  

 Ακρόαση και ανάγνωση κειμένων σχετικών με τον 
Μέγα Αλέξανδρο 

 Δημιουργία έκθεσης για τον Μέγα Αλέξανδρο με τη 
βοήθεια ερωτήσεων 

 Επίσκεψη στη Σχολή Αριστοτέλους 

 



1. Θεατρική αγωγή  

 Ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών 

 Προετοιμασία παράστασης θεατρικού έργου 

 

2. Εικαστικός 

 Δημιουργία στρατιωτικών μέσων των Αρχαίων Μακεδόνων 

 Δημιουργία ενδυμασίας Αρχαίων Μακεδόνων 

 

3. Μουσικός 

 Να μάθουν το τραγούδι «Μακεδονία ξακουστή» 

 

4. Γνωστικός 

 Βελτίωση αναγνωστικής ικανότητας 

 Κατανόηση κειμένου 

 Γραφή έκθεσης για τον Μέγα Αλέξανδρο 

 Να μάθουν τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Μακεδονίας 

 Να μάθουν τις ονομασίες και τα χαρακτηριστικά της ενδυμασίας των Αρχαίων Μακεδόνων 

 Να γνωρίσουν τα στρατιωτικά μέσα των Αρχαίων Μακεδόνων 

 

5. Κοινωνικός 

 Να εργαστούν ομαδικά 

 Να αυξήσουν την παρατηρητικότητά τους 
 



Προετοιμασία για την εκπόνηση  
του θεατρικού έργου 

















Μουσείο Βεργίνας 















Σχολή Αριστοτέλους 





















Ευχαριστούμε πολύ για την  
προσοχή σας!!! 


