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Δκπαιδεσςική βαθμίδα: Λύκειξ και με καςάλληλεπ μεςαςοξπέπ Γσμμάριξ. 

Σςόυξι μαθηριακξί. Οι μαθηςέπ μα: 

Α. γμχοίρξσμ ςημ πξοεία, ςξσπ ςοόπξσπ μεςάδξρηπ ςηπ παμξύκλαπ,  ςιπ 

αμςιδοάρειπ & αμςιλήφειπ  ςχμ αμθοώπχμ ςξσ Μεραίχμα

Β. καςαμξήρξσμ   ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ παμξύκλαπ,  ςξμ οόλξ ςχμ πηγώμ ρςημ 

ιρςξοική ρύμθερη

Γ. απξκςήρξσμ κοιςική ρςάρη απέμαμςι ρςα φητιακά μέρα

Δ. εμςξπίρξσμ σλικό πξσ εικξμξγοατεί  και ρσμξμιλεί  με κείμεμα πξσ έυξσμ 

διδαυθεί για ςημ παμξύκλα, 

ενηγήρξσμ αμαπαοαρςάρειπ ρςημ Σέυμη ρυεςικά με ςημ παμξύκλα,

ρσμςάνξσμ/καςαρκεσάρξσμ πξλσμερικά κείμεμα, ξμιλίεπ, διαςαγέπ, 

ςοαγξύδια /εικαρςικά έογα ρυεςικά με ςημ παμξύκλα ρε αςξμική και   

ρσμεογαςική μξοτή (google docs).



Θεχοηςική βάρη: αουέπ ρυεδιαρμξύ & παιδαγχγικέπ θεχοίεπ πξσ απξοοέξσμ 

από: 

ςημ Δν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη πξσ απξβλέπει ρςημ ασςξμξμία ςηπ μάθηρηπ 

& ρςημ αμάπςσνη κξιμξςήςχμ μάθηρηπ μέρα από διαδικαρίεπ διαοκώπ 

ενελιρρόμεμεπ, πξσ εμθαοούμξσμ ςη διεοεσμηςική και κοιςική ρκέφη / από ςη 

διδακςική ρςη μαθηριακή διαδικαρία.  

ςξμ Κξιμχμικό επξικξδξμιρμό

ςημ πξλλαπλή μξημξρύμη και ςη διατξοξπξιημέμη διδαρκαλία 

ςη διαθεμαςικόςηςα.

Δοαρςηοιόςηςεπ: αμαζήςηρη πληοξτξοιώμ ρςξ διαδίκςσξ, εμςξπιρμόπ κύοιχμ 

ρςξιυείχμ, ρύμςανη εμμξιξλξγικξύ υάοςη, διεοεύμηρη ρυέρηπ αιςίαπ-

απξςελέρμαςξπ, ξογάμχρη, αμάλσρη, ρύμθερη, ανιξλόγηρη πληοξτξοιώμ, 

μεςατξοά και εταομξγή ςηπ μέαπ γμώρηπ ρε άλλα πεοιβάλλξμςα.

Aπξςελέρμαςα/ ανιξλόγηρη : μέρα από ςημ παοαγχγή από ςξσπ μαθηςέπ 

κειμέμχμ/ εικαρςικώμ έογχμ/πξλσςοξπικώμ κειμέμχμ με ρσγκεκοιμέμα 

κοιςήοια ανιξλόγηρηπ ρε διατξοξπξιημέμη βάρη.



Ποξεςξιμαρία μαθήμαςξπ (e class)



Φύλλξ εογαρίαπ (΄Δγγοατα eclass) Ποξεςξιμαρία μαθήμαςξπ

Διραγχγικέπ παοαςηοήρειπ:

Έυξσμε ήδη ρσζηςήρει για ςιπ ενελίνειπ ρςη Δσςική Δσοώπη καςά ςξ Μεραίχμα και έυξσμε διαπιρςώρει ςημ ξικξμξμική
και δημξγοατική αμάπςσνή ςηπ ρςξ υοξμικό διάρςημα μεςανύ 11ξσ και 13ξσ αιώμα και ςιπ μεςαβξλέπ πξσ έυξσμ γίμει.

Ωρςόρξ ςη υοξμική πεοίξδξ 1270-1330, η Δσςική Δσοώπη θα ζήρει μια κοίρη ςέςξιαπ έμςαρηπ και έκςαρηπ πξσ θα
απειλήρει ρξβαοά ςξ ίδιξ ςξ κξιμχμικό-ξικξμξμικό-πξλιςικό ρύρςημα, πξσ γμχοίζξσμε χπ τεξσδαουία. ημαμςικό οόλξ
ρε ασςήμ ςημ κοίρη έυει η επιδημία ςηπ παμώληπ, γμχρςήπ και χπ Μαύοξπ Θάμαςξπ (1347-8), ςημ ξπξία μπξοξύμε μα
καςαμξήρξσμε καλύςεοα εάμ ρκετςξύμε ξοιρμέμα ζηςήμαςα πξσ θέςει η ρημεοιμή παμδημία ςξσ κξοχμξψξύ.

1. Με ρύμςξμξ ςοόπξ απαμςήρςε ρςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ. Οι απαμςήρειπ ραπ μπξοεί μα έυξσμ και ςη μξοτή
ρημειώρεχμ, ατξύ θα ςιπ υοηριμξπξιήρεςε για ποξτξοική παοξσρίαρη ρςημ ςάνη.

 Σι είμαι ξ κξοχμξψόπ; Πώπ μεςαδίδεςαι;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Γιαςί ξ Παγκόρμιξπ Οογαμιρμόπ Τγείαπ (Π.Ο.Τ.) κήοσνε ςξμ κξοχμξψό χπ παμδημία
…………………………………………………………………………………

 Πώπ βιώμξσμ ξι άμθοχπξι ασςήμ ςημ καςάρςαρη;……………………………………………………………………………………

 Τπάουξσμ ζηςήμαςα πξσ ασςή η παμδημία τέομει με πιξ έμςξμξ ςοόπξ ρςημ επιτάμεια; Πξια είμαι ασςά;
………………………………………………………

 Πώπ αμςαπξκοίμξμςαι ξι καλλιςέυμεπ ρςημ παμδημία ςξσ κξοχμξψξύ; Να αματέοεςε ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Πξύ βοήκαςε ςιπ πληοξτξοίεπ ραπ; Σιπ θεχοείςε ανιόπιρςεπ; Γιαςί;



 2. Αμαζηςήρςε σλικό πξσ μα καλύπςει μία από ςιπ ςέρρεοιπ καςηγξοίεπ ςξσ 

εμμξιξλξγικξύ υάοςη για ςημ παμώλη ρςξμ Μεραίχμα. Σξ σλικό ραπ (κείμεμξ, 

υάοςηπ, εικόμα, ρςίυξι, απόρπαρμα λξγξςευμίαπ…) μπξοεί μα ποξέουεςαι από 

ςξ διαδίκςσξ ή από βιβλία/πεοιξδικά. Μημ νευάρςε μα ρημειώρεςε ςημ 

παοαπξμπή από ςημ πηγή ραπ και μα αιςιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ (γιαςί 

κάμαςε ασςήμ ςημ επιλξγή και καςά πόρξ ςαιοιάζει με ςημ καςηγξοία πξσ 

επιλέναςε μα αρυξληθείςε). Ο υάοςηπ θα ρσμπληοχθεί ρςημ ςάνη.

Πξοεία και ςοόπξι                                  Αμςιλήφειπ ςχμ αμθοώπχμ

μεςάδξρηπ ςηπ αρθέμειαπ,

ρσμπςώμαςα

Αμςιδοάρειπ ςχμ αμθοώπχμ                                     σμέπειεπ

Mαύοξπ

θάμαςξπ, 1348-

53



Πξοεία μαθήμαςξπ ρε πεοιβάλλξμ webex
 ύμςξμη ρσζήςηρη ςξσ α΄ μέοξσπ ςξσ τύλλξσ εογαρίαπ αο. 1., ρυεςικά με ςη 

ρημεοιμή καςάρςαρη. Οι μαθηςέπ καςαμξξύμ ςημ έμμξια «παμδημία» και 

επιρημαίμξσμ διατξοεςικέπ αμςιδοάρειπ αμθοώπχμ. Αματέοξσμ με ρσμςξμία  

έογα καλλιςευμώμ ρυεςικά με ςξμ κξοχμξψό και ςξμ οόλξ ςξσπ. Παοάλληλα, 

αματέοξσμ ςιπ πηγέπ ςξσπ, ρυξλιάζξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσπ, εμςξπίζξσμ 

ςσυόμ fake news.

 Ποξυχοάμε ρςημ ενέςαρη ςξσ ιρςξοικξύ ζηςήμαςξπ πξσ μαπ απαρυξλεί, 

ρσζηςώμςαπ ρύμςξμα ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ έυξσμ ρσγκεμςοώρει ξι μαθηςέπ, ςιπ 

πηγέπ ςξσπ και ςημ ανιξπιρςία ςξσπ. 

 Καςά ςημ πξοεία ςξσ μαθήμαςξπ ξ εκπαιδεσςικόπ θα έυει ςημ εσκαιοία μα 

ρσμδσάρει ςξ σλικό πξσ έυει ποξκύφει από ςημ έοεσμα ςχμ μαθηςώμ με ςξ 

δικό ςξσ σλικό ρε μξοτή ppt. Παοάλληλα, ξι μαθηςέπ ρσμπληοώμξσμ ςα 

ρσμπεοάρμαςά ςξσπ πάμχ ρςξμ εμμξιξλξγικό υάοςη, πξσ έυξσμ ςσπώρει.



Α1. Εογαρία ρε πεοιβάλλξμ webex (με δσμαςόςηςα ρυεδιαρμξύ ςηπ 

πξοείαπ ςηπ παμώληπ). 



Α2. Τα ρσμπςώμαςα ςηπ παμξύκλαπ: Από πξιξ ρύμπςχμα 
ξμξμάρςηκε η επιδημία Μαύοξπ Θάμαςξπ;

πσοεςόπ, οίγη, πξμξκέταλξι και επιπλέξμ:

-ενξγκώμαςα από ποηρμέμξσπ και επώδσμξσπ λεμταδέμεπ 
κάςχ από ςα υέοια, ρςξμ λαιμό ή ρςη βξσβχμική υώοα 
(βξσβχμική παμξύκλα)

-βήυαπ, μεοικέπ τξοέπ με αίμα, ποόβλημα ρςημ αμαπμξή, 
μασςία και έμεςξπ (πμεσμξμική)

-αιμξοοαγία, μασοιρμέμξ δέομα, πόμξπ ρςημ κξιλιά, 
διάοοξια, εμεςόπ και ρξκ (ρηφαιμική).

Α3. Μεςαγεμέρςεοεπ ιαςοικέπ γμώρειπ: Η παμξύκλα
ποξκαλείςαι από ςξ βακςήοιξ yersinia pestis πξσ
μεςαδίδεςαι ρςξμ άμθοχπξ από ςξ ςρίμπημα φύλλχμ, πξσ
παοαριςξύμ ρε άοοχρςξσπ αοξσοαίξσπ. Σξ 1894
απξμξμώθηκε ξ Βάκιλξπ ςηπ Παμξύκλαπ και
παοαρκεσάρςηκε ςξ ποώςξ εμβόλιξ για ςημ παμξύκλα.

Πξιεπ διατξοέπ διαπιρςώμεςε ρςη θεοαπεία ςόςε και
ρήμεοα; Πξύ ξτείλξμςαι;

Αταίμανη (αταίοερη αίμαςξπ, 1675). Οι 

άμθοχπξι πίρςεσαμ όςι με ςημ αταίοερη 

αίμαςξπ θα επέρςοετε η ιρξοοξπία ρςξ 

αμθοώπιμξ ρώμα και θα γιαςοεσόςαμ.



Β. Ποόρληφη ςηπ παμξύκλαπ από ςξσπ ρσγυοόμξσπ ςηπ. ε πξιξσπ 

λόγξσπ απέδιδαμ ξι άμθοχπξι ςημ παμξύκλα; Ανιξπξίηρη ςξσ εογαλείξσ 

σπξγοάμμιρηπ και επιρήμαμρηπ ςξσ webex.Δμςξπίζεςε ποξκαςαλήφειπ;
Ο Βξκάκιξπ ρςημ Οσυάμ,

https://www.in.gr/2020/02/09/apopsi/o-vokakios-stin-
ouxan/

Βξκάκιξπ: ιςαλόπ πξιηςήπ ποόδοξμξπ ςηπ Αμαγέμμηρηπ.

Δίυε τςάρει κιόλαπ ςξ ρχςήοιξ έςξπ 1348 ςηπ

καοπξτόοαπ εμράοκχρηπ ςξσ Τιξύ ςξσ Θεξύ»,

γοάτει ξ Βξκάκιξπ, «όςαμ, ρςη

Υλχοεμςία…υίμηνε άγοια η θαμαςεοή επιδημία.

Η παμξύκλα, είςε ρςάθηκε έογξ ςηπ αρςοικήπ

επιοοξήπ, είςε απξςέλερμα ςχμ παοαμξμιώμ

μαπ, ξπόςε ξ Θεόπ, μέρα ρςξμ δίκαιξ θσμό Σξσ,

ςημ ναπόλσρε ρςξσπ αμθοώπξσπ για μα

ςιμχοήρει ςα κοίμαςά μαπ…Κάθε ποξτύλανη

απξδείυςηκε αςελέρτξοη».

Γοάμμα εμόπ εμπόοξσ από ςξ Μόςιμυαμ ποξπ ςξμ 
ρσμέςαιοό ςξσ ρςξ Κξμδίμξ, Οκςώβοιξπ 1348. 

Η παμξύκλα μπξοεί μα έυει πξλλέπ

αιςίεπ. ε κάπξιεπ πεοιπςώρειπ μπξοεί

μα ξτείλεςαι ρςη ράπια ράοκα ςχμ

μεκοώμ, ρε κάπξιεπ άλλεπ ρςιπ

αμαοςίεπ ςξσ αοοώρςξσ. Μπξοεί μα

ξτείλεςαι ρςξ λιμμάζξμ και δύρξρμξ

μεοό ή ρε κάπξιξ μαγικό ςέοαπ. Πεςάει

ρςξμ αέοα και κούβεςαι ρςξ αίμα και

ξι πιξ καλξί γιαςοξί δεμ μπξοξύμ μα

μαπ γιαςοέφξσμ παοά μόμξ ξ Θεόπ.
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Γ. Πώπ αμςέδοαραμ ξι άμθοχπξι ρςημ παμξύκλα;

1. Πώπ παοξσριάζει ςημ επιδημία μια ρύγυοξμη με ασςήμ πηγή και πώπ 

έμαπ ιρςξοικόπ ςξσ 20ξσ αι.; Πξια η ρυέρη ςχμ δύξ κειμέμχμ; 

The Chronicle of Jean de Venette, μεςτο. Jean Birdsall, ρςξ David 
Nicholas, Η ενέλινη ςξσ Μεραιχμικξύ κόρμξσ… ρ. 575 

[ςξ 1348] και ςξμ επόμεμξ υοόμξ, η θμηριμόςηςα ςχμ

αμδοώμ και ςχμ γσμαικώμ, ςχμ μέχμ πιόςεοξ απ΄

ό,ςι ςχμ ηλικιχμέμχμ, ρςξ Παοίρι και ρςξ βαρίλειξ

ςηπ Γαλλίαπ, και μάλιρςα, όπχπ λέγεςαι, και ρε άλλα

μέοη ςξσ κόρμξσ, ήςαμ ςόρξ μεγάλη πξσ ήςαμ

ρυεδόμ αδύμαςξμ μα ςατξύμ ξι μεκοξί. Οι άμθοχπξι

αοοώρςαιμαμ διό ςοειπ μέοεπ και κάςι παοαπάμχ και

μεςά πέθαιμαμ νατμικά, κι απ ήςαμ μέυοι υςεπ

σγιέρςαςξι, … όςαμ έμαπ γεοόπ επιρκεπςόςαμ έμαμ

άοοχρςξ ήςαμ ρπάμιξ μα γλιςώρει ξ ίδιξπ ςξ θάμαςξ.

Γι΄ ασςό ρε πξλλέπ πόλειπ ξι λιγόφσυξι ιεοείπ

εγκαςέλειπαμ ςξ πξίμμιό ςξσπ και άτημαμ ςημ

άρκηρη ςχμ εμξοιακώμ καθηκόμςχμ ρςξσπ πιξ

θαοοαλέξσπ μξμαυξύπ.

Μιρέλ Βξβέλ, Ο θάμαςξπ και η Δύρη. Από ςξ 1300 χπ ςιπ 
μέοεπ μαπ, ςξμ, Α΄, Νετέλη, 2002, ρ. 119-121

Οι μάοςσοεπ πεοιγοάτξσμ ςξσπ τξβεοξύπ πόμξσπ, ςξ
αιτμίδιξ ςηπ αοοώρςιαπ και ςημ ςαυύςηςα ςηπ ενέλινήπ
ςηπ, δύξ με ςοειπ μέοεπ ρσμήθχπ΄ μεςά μιλξύμ για ςξμ
ςοόμξ πξσ καςαλαμβάμει ςξσπ ζχμςαμξύπ, ςη διάλσρη
ςχμ ξικξγεμειώμ, ςξ ρώοιαρμα ςχμ μεκοώμ, πξσ δεμ
μπξοξύμ πια μα ςξσπ θάφξσμ. … ρκαμδαλώδη
απξδιξογάμχρη ςχμ κηδειώμ και ρςημ εγκαςάλειφη
ςχμ μεκοώμ και ςχμ εςξιμξθάμαςχμ. Ιεοείπ και
ρσμβξλαιξγοάτξι αομξύμςαι μα δευςξύμ ςιπ διαθήκεπ
… και ςη θέρη ςξσπ παίομξσμ μξμαυξί… ςη ιέμα
αμαγκάζξμςαι μα ξοίρξσμ ςοειπ πξλίςεπ πξσ θα
μεοιμμξύμ για ςξμ εμςατιαρμό ςχμ μεκοώμ. Μιλξύμ
επίρηπ για ςημ αμημπξοιά και ςη υοεχκξπία ςχμ
ρσμηθιρμέμχμ ςοόπχμ αμςιμεςώπιρηπ, ςόρξ ςχμ
πμεσμαςικώμ (πξλλξί πεθαίμξσμ υχοίπ μα λάβξσμ
άτερη αμαοςιώμ…) όρξ και ςχμ σλικώμ (ςξσ κάκξσ
ρπάμε ςξ κετάλι ςξσπ ξι γιαςοξί φάυμξμςαπ μα βοξσμ
ςοόπξσπ για μα πξλεμήρξσμ ςημ αοοώρςια). Η πιξ
ρίγξσοη μέθξδξπ παοαμέμει η τσγή, έρςχ και αμ
απξςελεί ρσυμά παοάγξμςα ενάπλχρηπ ςηπ μάρςιγαπ.
-



2.Γιαςί ςέςξιξσ ςύπξσ αμαπαοαρςάρειπ πληθαίμξσμ με ςημ επιδημία ςηπ 

παμξύκλαπ;

Χξοόπ ςξσ Θαμάςξσ ςξσ Μπεομς Νόςκε, ςέλη 15ξσ αιώμα, Ναόπ ςξσ Αγίξσ Νικξλάξσ ρςξ Σάλιμ. Οι θμηςξί
καςαςάρρξμςαι ρε μια ιεοαουία, από ςξμ δσμαςόςεοξ άμθοχπξ ςξσ κόρμξσ – ςξμ πάπα και ςξσπ ασςξκοάςξοεπ –
μέυοι ςξμ καςώςεοξ, ςξσπ αγοόςεπ, ςξσπ αμόηςξσπ ή έμα βοέτξπ. Οι αμαπαοαρςάρειπ ασςέπ πληθαίμξσμ με ςημ
επιδημία ςηπ παμξύκλαπ: shorturl.at/hipsL



3. Γιαςί ξι άμθοχπξι έκαμαμ ςέςξιεπ πξοείεπ; Τπάουξσμ 

αμαλξγίεπ με ρημεοιμέπ ςελεςέπ;                                                                                   

Πξοεία ασςξμαρςιγξύμεμχμ καςά ςξ 

έςξπ 1348. Λικοξγοατία από 

υειοόγοατξ ςξσ 14ξσ αι. ύμτχμα με 

ςξ κείμεμξ ξι ποξρκσμηςέπ 

πεοιτέοξμςαμ με ρςασοξύπ και ρημαίεπ 

ρςα υέοια, ποξρπαθώμςαπ μα 

ενξοκίρξσμ ςημ παμξύκλα.

 http://ebooks.edu.gr/modules/eb

ook/show.php/DSGL-

B131/756/4973,22669/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22669/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22669/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22669/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22669/


4. Πξιεπ καςηγξοίεπ ρςοέτξμςαμ καςά ςχμ Δβοαίχμ και γιαςί; 

Ήςαμ βάριμεπ; Δνηγήρςε. 

Η αδσμαμία μα εμπξδίρξσμ ςημ ενάπλχρη ςηπ επιδημίαπ γέμμηρε ενιλαρςήοια

θύμαςα…Οι τήμεπ ρύμτχμα με ςιπ ξπξίεπ ξι Δβοαίξι ςηπ βόοειαπ Ιρπαμίαπ και ςηπ

μόςιαπ Γαλλία έοιυμαμ δηληςήοιξ ρςα πηγάδια διαδόθηκαμ από ςξσπ ποώςξσπ

μήμεπ ςξσ 1348 και διαςηοήθηκαμ ακόμη και μεςά ςημ πάοξδξ ςξσ λξιμξύ. Από ςιπ

γαλλικέπ Άλπειπ ξι τήμεπ διαδόθηκαμ και έτςαραμ … έχπ ςημ Πξλχμία. Ούςε ξ

υαοακςηοιρμόπ ςηπ τήμηπ χπ «αμσπόρςαςηπ» από ςξμ πάπα Κλήμη Σ΄ ρςημ

Αβιμιόμ εμπόδιρε ςιπ βίαιεπ διώνειπ. ςξ ςοαρβξύογξ έκαφαμ ζχμςαμξύπ

πεοιρρόςεοξσπ από 900 Δβοαίξσπ και αμςίρςξιυεπ ποάνειπ εκδηλώθηκαμ ρςιπ

αουέπ ςξσ 1349 ρε γεομαμικέπ πόλειπ.

Ρίκα Μπεμβεμίρςε, «Υχμέπ από μια μακοιμή επιδημία: Ο “Μαύοξπ Θάμαςξπ” ρςημ Δσοώπη», 

Δτημεοίδα ςχμ σμςακςώμ, 12-04-2020. 



Δ. Σσμέπειεπ ςηπ παμώληπ:

Ποξβξλή ρύμςξμξσ βίμςεξ :

https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q (4: 12΄)

[ρε ρσμεογαρία με ςξμ καθηγηςή αγγλικώμ, πξσ μπξοεί μα μαπ βξηθήρει ρςη 

μεςάτοαρη ρημείχμ ςξσ βίμςεξ]

Δοαρςηοιόςηςεπ  :

 Με βάρη ςξ μςξκιμαμςέο καςαγοάφςε ρςξ chat ςοειπ ρσμέπειεπ ςηπ παμώληπ 

ρςξμ ύρςεοξ Μεραίχμα.

 Πξιξπ είμαι ξ ρκξπόπ ςξσ βίμςεξ; Από πξιξμ τξοέα εκπξμήθηκε; Πιρςεύεςε όςι 

είμαι απξςελερμαςικόπ ξ ςοόπξπ με ςξμ ξπξίξ παοξσριάζει ςημ παμώλη; Σξ 

θεχοείςαι ανιόπιρςξ και γιαςί; 

https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ySClB6-OH-Q


Σσμπληοώρςε ρςξ chat ςιπ ρσμέπειεπ με βάρη ςιπ παοακάςχ πηγέπ. Συξλιάρςε 

ςιπ επιπςώρειπ ρςξμ πληθσρμό και ςημ ξικξμξμία.
Πηγή 1

Η δημξγοατική πςώρη πξσ επιδειμώμεςαι από ςημ παμξύκλα, πεοιξοίζει ςξ εογαςικό δσμαμικό και ςημ πελαςεία, αλλά ξι
μιρθξί αμεβαίμξσμ και ξι επιζώμςεπ είμαι ρσμήθχπ πλξσριόςεοξι.

Jacques Le Goff, Ο πξλιςιρμόπ ςηπ Λεραιχμικήπ Δύρηπ, Βάμιαπ, Θερραλξμίκηπ 1993.

Πηγή 2

Οι επιυειοημαςίεπ ςχμ πόλεχμ νεπέοαραμ ςημ καςαρςοξτή γοηγξοόςεοα από ςξσπ γεχογξύπ. συμά, εκμεςαλλεύξμςαμ
ςη μεγαλύςεοή ςξσπ δύμαμη για μα ποξρελκύρξσμ αγοξςικά εογαςικά υέοια μέρχ σφηλόςεοχμ ημεοξμιρθίχμ. Με ασςό
ςξμ ςοόπξ, η ιρξοοξπία πληθσρμξύ σπαίθοξσ και πόληπ διαςαοάυθηκε κάπχπ, ποξπ ότελξπ ςηπ ςελεσςαίαπ.

E. Burns, Δσοχπαψκή Θρςξοία. Διραγχγή ρςημ Θρςξοία και ςξμ Πξλιςιρμό ςηπ μεόςεοηπ Δσοώπηπ, ςξμ. Α΄, Παοαςηοηςήπ,
Θερραλξμίκη 1983

Πηγή3

Ποξςξύ επιςεσυθεί η σγιήπ μέα ιρξοοξπία, ξι ξικξμξμικέπ κοίρειπ ςξσ ςέλξσπ ςξσ Μεραίχμα, ςημ πεοίξδξ 1300-1450,
ρσμέβαλαμ ρςημ ποόκληρη μιαπ ρειοάπ ενεγέορεχμ ςχμ καςώςεοχμ ςάνεχμ ςχμ πόλεχμ και ςηπ σπαίθοξσ΄ πξλύ
πεοιρρόςεοεπ από όρεπ είυαμ γίμει γμχρςέπ μέυοι ςόςε, ή ακόμα και από ςόςε μέυοι ρήμεοα. … Αμ και ξι αμώςεοεπ ςάνειπ
πεςύυαιμαμ μα καςαρςέλλξσμ ςιπ λαψκέπ ενεγέορειπ, διέβλεπαμ ςιπ ξικξμξμικέπ και κξιμχμικέπ αβεβαιόςηςεπ ςξσ ςέλξσπ
ςξσ Μεραίχμα και ςημ πιθαμόςηςα ςηπ ενέγεορηπ χπ μόμιμηπ απειλήπ.

E. Burns, Δσοχπαψκή Θρςξοία. Διραγχγή ρςημ Θρςξοία και ςξμ Πξλιςιρμό ςηπ μεόςεοηπ Δσοώπηπ, ςξμ. Α΄, Παοαςηοηςήπ,
Θερραλξμίκη 1983



Απξςελέρμαςα/ανιξλόγηρη ςηπ διδακςικήπ εμόςηςαπ [e class, τύλλξ 

εογαρίαπ]. Οι μαθηςέπ επιλέγξσμ μία από ςιπ παοακάςχ δοαρςηοιόςηςεπ:

1. Δίρςε εκποόρχπξπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ πόληπ ραπ. Γοάφςε έμα διάςαγμα με ςξσλάυιρςξμ ςοειπ ξδηγίεπ

για ςξ ςι ποέπει μα κάμξσμ ξι πξλίςεπ ποξκειμέμξσ μα ποξρςαςεσςξύμ ξι ίδιξι και μα πεοιξοιρςεί η

διάδξρη ςηπ παμώληπ. Αμςλήρςε ιδέεπ και από πηγέπ πξσ μελεςήραμε. Η παοακάςχ εικόμα από ςα ςέλη

ςξσ 14ξσ αι. με αμθοώπξσπ πξσ καίμε ςα οξύυα ςχμ θσμάςχμ ςηπ παμώληπ ραπ δίμει μια ιδέα για ςξ ςι

μπξοεί μα πεοιλαμβάμει ςξ διάςαγμα. Ξεκιμήρςε με ςη τοάρη: Διάςαγμα ςξσ σμβξσλίξσ

Κοιςήοια ανιξλόγηρηπ:

- πεοιευόμεμξ (επαοκήπ και καςάλληλη επιλξγή 

εμςξλώμ)

- σιξθέςηρη καςάλληλξσ ύτξσπ και 

Έκτοαρηπ 

- επαοκήπ ςεκμηοίχρη.

2. Γοάφςε έμα ςεςοάρςιυξ πξίημα για ςξμ τόβξ και ςημ 

καςαρςοξτή πξσ ποξκαλεί η παμώλη ρςξ πέοαρμά ςηπ.

Κοιςήοια ανιξλόγηρηπ:

-ρατήμεια θέμαςξπ

-ρσμάτεια με ςημ σπό ενέςαρη πεοίξδξ

3. Σε μια ρσγκέμςοχρη καςξίκχμ ςηπ πόληπ ραπ με ρςόυξ μα 

αμςιμεςχπιρςεί η παμώλη,  παίομεςε ςξ λόγξ χπ :

- απλόπ κάςξικξπ

- μέλξπ ςξσ ρσμβξσλίξσ ςηπ πόληπ,

- κληοικόπ

- γιαςοόπ-ταομακξπξιόπ. 

Πξιεπ είμαι ξι ποξςάρειπ ραπ; Πξια ςα επιυειοήμαςά ραπ; 

Κοιςήοια ανιξλόγηρηπ:

Ακοίβεια πληοξτξοιώμ

Οπςική (ρε πξιξ βαθμό λαμβάμεςε σπόφη ςημ ξπςική 

πξσ επιλέναςε;)

Δπαοκήπ ςεκμηοίχρη (ρε πξιξ βαθμό είρςε πειρςικξί;)

Καςάλληλξ ύτξπ και έκτοαρη

4. Εχγοατίρςε έμαμ πίμακα με θέμα ςημ παμώλη ή 

εμαλλακςικά βοείςε ςξσλάυιρςξμ 3 πίμακεπ ζχγοατικήπ πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςημ παμώλη. Από πξια ρημεία από ςα κείμεμα 

πξσ έυξσμε μελεςήρει μπξοείςε μα αμςλήρεςε ςιπ λεζάμςεπ 

για ςιπ επιλξγέπ ραπ; Πξια ξπςική σπηοεςξύμ ξι επιλξγέπ ραπ;

Κοιςήοια ανιξλόγηρηπ:

- ρσμάτεια με ςξ δξθέμ θέμα

- καςαλληλόςηςα λεζάμςαπ - ρχρςή έκτοαρη

- δσμαςόςηςα αμάδεινηπ ρσγκεκοιμέμηπ ξπςικήπ.



5. Ομαδική εργασία με το google docs: Γράψτε ζνα άρκρο για τθν 

πανϊλθ ςτο Μεςαίωνα που κα αναρτθκεί ςτο ιστολόγιο του ςχολείου 

ςασ. Χρθςιμοποιιςτε για τθν τεκμθρίωςθ των απόψεϊν ςασ τρία 

τουλάχιςτον ςτοιχεία από πθγζσ που μελετιςαμε. Επιλζξτε μία 

τουλάχιςτον εικόνα για να το εικονογραφιςετε (θ ςυμβολι κάκε 

μακθτι δθλϊνεται με ςαφινεια και θ βακμολογία κατανζμεται εξίςου). 

Βλ. κριτιρια αξιολόγθςθσ δραςτθριότθτασ αρ. 3.

6. Ο Βοκάκιοσ (1313-1375) γεννθμζνοσ ςτθ Φλωρεντία,  από 

τουσ πιο ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ ιταλικισ 

Αναγζννθςθσ, ςτο ζργο του Δεκαήμερον παρουςιάηει τθ ηωι 

και τα ικθ τθσ εποχισ του μζςα από τισ διθγιςεισ που 

αφθγοφνται κάκε μζρα επί δζκα μζρεσ (ςφνολο 100) δζκα 

νζοι άνκρωποι (επτά κορίτςια και τρία αγόρια) που ζχουν 

ςυγκεντρωκεί ςε μια εγκαταλειμμζνθ εξοχικι κατοικία, ζξω 

από τθ Φλωρεντία, κατά τθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ πανοφκλασ 

ςτθν Ιταλία, το ζτοσ 1348.

Εδϊ είναι το τρζιλερ τθσ ταινίασ

https://www.filmfestival.gr/el/movie/movie/7397 των 

αδελφϊν Ταβιάνι που βαςίηεται ςε 5 διθγιματα από το 

Δεκαήμερον του Βοκάκιου. Σθμειϊςτε τα ανκρϊπινα πάκθ 

και ςυναιςκιματα με τα οποία αςχολείται, τθν περίοδο ςτθν 

οποία αναφζρεται (Μαφροσ Θάνατοσ). Πϊσ εξθγείτε τισ 

επιλογζσ του ςυγγραφζα; Ποια νομίηετε ότι είναι θ πρόκεςι 

του;

https://www.filmfestival.gr/el/movie/movie/7397


απ εσυαοιρςξύμε πξλύ 

για ςημ ποξρξυή ραπ


