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Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΟΛΕΟΓΡΑΦΙΑ
1) ηόρνη ηνπ καζήκαηνο
Σν κάζεκα απνβιέπεη λα
1) πξνζθέξεη κηα ζθαηξηθή δηεπηζηεκνληθή εηθόλα ηεο πόιεο πξνβάιινληαο ηελ έλλνηα
ηνπ ρσξηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ απηνύ αληηθεηκέλνπ σο πιηθό δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο·
2) πξνηείλεη παηδαγσγηθά εξγαιεία ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία ηεο πόιεο σο απηόλνκνπ ή
ηεθκεξησηηθνύ καζήκαηνο·
3) πξνβάιεη ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ζέζεηο γηα ηελ θξίζε ηνπ αζηηθνύ
ρώξνπ ζηελ Διιάδα
2) Ελδεηθηηθό ζεκαηνιόγην ηωλ δηαιέμεωλ
Η πόιε σο ρώξνο, έδαθνο θαη ηζηνξία. Ψπρνγεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο πόιεο. Η
έλλνηα ηεο πόιεο θαη ηεο κεηξόπνιεο σο ζπλεηξκηθό ζηνηρείν. Σν όλνκα ηεο πόιεο σο
θύξην ζηνηρείν γηα ηελ αλαπαξάζηαζή ηεο. ύγθξηζε κεηαμύ πόιεσλ θαη πξνηηκήζεηο.
Δθηίκεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο μέλσλ πόιεσλ.
Η θξίζε ηνπ ειιαδηθνύ αζηηθνύ ρώξνπ. Η ειιεληθή πόιε σο γεσπνιηηηθή δηδαζθαιία.
Ιζηνξία, πεξηγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ. Η ειιεληθή πόιε σο
επξσπατθόο αζηηθόο ρώξνο. Η εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο Αζήλαο σο αληηθείκελν
εζσηεξηθήο γεσπνιηηηθήο. Οη κηθξέο ειιεληθέο πόιεηο. Λόγνο γηα ηηο ειιεληθέο κε
ειιαδηθέο πόιεηο.
Πόιε θαη δηαζεκαηηθόηεηα. Μνξθή θαη πεξηερόκελν ηεο δηαζεκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο
2000-2008. Πξνηάζεηο γηα κηα επξεία, πνιπεπηζηεκνληθή θαη δηεπηζηεκνληθή
«πνιενγξαθία». Η πόιε ζηε γεσγξαθία θαη ζηα κε γεσγξαθηθά καζήκαηα. Η πόιε ζηα
θόκηθο, ηε ινγνηερλία, ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν.

3) Ελδεηθηηθό πιαίζην εξγαζηώλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ
1. (α) Κξηηηθή εγρεηξηδίσλ θαη ζρνιηθώλ βνεζεκάησλ γεσγξαθίαο. (β) Κξηηηθή από
πνιενγξαθηθή εθπαηδεπηηθή ζθνπηά ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθόξσλ ζρνιηθώλ
καζεκάησλ.
2. Καηάξηηζε ελόο ζρνιηθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνιενγξαθίαο. (Π.ρ. ζθνπνί,
ζεκαηνιόγην θαη πιαίζην αμηνιόγεζεο πνιενγξαθίαο) ή ηξνπνπνίεζε ελόο
ππάξρνληνο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε αθεηεξία θάπνην γεληθό ζθνπό, εηδηθό
ζηόρν ή ζπγθεθξηκέλε ζθνπηκόηεηα (π.ρ. εθδξνκή ζηε Ρόδν).
3. Παξαγσγή εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζηηο πόιεηο.
4. Παξαγσγή ζεκαηνινγίνπ πξνζέγγηζεο ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο πόιεο.
5. Έθζεζε παξαηήξεζεο θαη ηεθκεξίσζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηεο αζρήκηαο κηαο
πόιεο γηα δηδαθηηθνύο ζθνπνύο.
6. Καηάξηηζε ελόο παηδαγσγηθνύ ζρεδηάζκαηνο: θνπνί, πεξηερόκελν, εξσηήζεηο
θαηαλόεζεο ελόο σξηαίνπ καζήκαηνο-ζέκαηνο. (Π.ρ. Πνιενγξαθία ηνπ Βόινπ).
7. Παξαγσγή θαη/ή παξνπζίαζε νπηηθν-γξαθν-αθνπζηηθνύ πιηθνύ δηδαζθαιίαο
(θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο, πίλαθεο, αθίζεο, ράξηεο, βίληεν, πνιπκέζα,
καγλεηνηαηλίεο, ζύλζεζε θσηνηππηώλ, PowerPoint).
8. Δπεμεξγαζία ελόο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ρξήζε ινγηζκηθνύ ή
ηνπ Γηαδηθηύνπ (Internet) γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε
ηνπ/ελόο καζήκαηνο πνιενγξαθίαο.
9. πκκεηνρή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκαζηηθήο δηδαζθαιίαο-παξνπζίαζεο κηαο
πόιεο ζε ζρνιείν ηνπ Ν. Μαγλεζίαο θαη ζε δηνξγάλσζε επαθόινπζεο
παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαο θξηηηθήο.
10. Καηάξηηζε θαη πξνώζεζε εξσηεκαηνινγίνπ δηδαθηηθήο ηεο πόιεο θαη ζπλαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ.
11. Καηάξηηζε ζπιινγήο εηδήζεσλ, άξζξσλ θαη επηζηνιώλ από ηνλ Σύπν (έληππν ή
Ίληεξλεη) κε πεξηερόκελν δηδαθηηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. γηα κηα πόιε ή ηηο πόιεηο κηαο
ρώξαο).
12. Δβδνκαδηαία ελεκέξσζε κε πνιηηηζηηθό πνιενγξαθηθό πεξηερόκελν (π.ρ.
πιεξνθνξίεο γηα δξάζεηο ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ ή γηα πνιενγξαθηθέο πνιηηηζηηθέο
εθδειώζεηο ή θαη γηα ηειενπηηθά πνιενγξαθηθά πξνγξάκκαηα).
13. Αλαδήηεζε
θαη
εληνπηζκόο
αμηνζέαηνπ
πνιενγξαθηθνύ
πιηθνύ
(π.ρ.
παιαηνβηνκεραληθό νηθηζηηθό απόζεκα, ηνπξηζηηθό αμηνζέαην, εξγαηηθέο θαηνηθίεο ή
απζαίξεηα) θαη θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ.
14. πκκεηνρή ζε κηα παλειιήληα εθπαηδεπηηθή έξεπλα κε θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο
ή ζπκκεηνρή ζε παξόκνηα εξγαζία άιινπ δηδάζθνληνο.
15. Πνιενγξαθηθή αλάγλσζε ελόο θεηκέλνπ ή έξγνπ π.ρ. πνιενγξαθία ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο «άββαην βξάδπ ζηελ άθξε ηεο πόιεο» ηνπ ώηεο
Σξηαληαθύιινπ.
16. Αλάιπζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κε πνιενγξαθηθό πεξηερόκελν
17. Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ηδηαίηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
πόιε σο ζηνηρείν πεξηβαιινληηθήο παηδαγσγηθήο πξνβιεκαηηθήο (π.ρ. ζύλζεζε θαη
πξνώζεζε ζρεδίνπ δηακαξηπξίαο πξνο ηηο Αξρέο θαη/ή δηνξγάλσζε ζπλάζξνηζεο
δηακαξηπξίαο ζε πξνβιεκαηηθνύο ρώξνπο ηεο πόιεο).
4) Πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία

ειίδεο από ηελ Ιζηνζειίδα Geander.
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Σν βηβιίν απηό δηαλέκεηαη ππό κνξθή παλεπηζηεκηαθώλ ζεκεηώζεσλ θαη πεξηέρεη θαηά
κάζεκα θαη θεθάιαην ιεπηνκεξή βηβιηνγξαθία.
5) Πξνηεηλόκελν πιαίζην αμηνιόγεζεο
Θα επηδησρζεί ε θαζεκεξηλή δηαζεζηκόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ ζα εγγξαθνύλ ζην κάζεκα
κε έπαζιν ηελ απαιιαγή όζσλ πξνηίζεληαη 1) λα παξαθνινπζνύλ (ζρεδόλ) αλειιηπώο
ηηο δηαιέμεηο θαη 2) λα ιαβαίλνπλ κέξνο ζε όζεο δξαζηεξηόηεηεο ζηήλνληαη εθεί.
Ελαιιαθηηθά:
Γηα όζνπο/όζεο αδπλαηνύλ λα αθνινπζήζνπλ «ζρνιηθνύο» ξπζκνύο θαη επηζπκνύλ ηελ
αλάιεςε θαη βαζύηεξε επεμεξγαζία ελόο δεηήκαηνο 1) ε εξγαζία ηνπο ζα παξνπζηαζηεί
αλαιπηηθά/δηδαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη 2) ζα επαθνινπζήζεη κηα
αμηνινγηθή ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο ζην ηέινο.
Αλ, ηέινο, επηιεγεί ε εμέηαζε ζηε δηδαρζείζα ύιε, απηή ζα ζπλίζηαηαη ζε απαληήζεηο
κεξηθώλ εξσηήζεσλ από έλα ζύλνιν π.ρ. 50 (= 4x12) πνπ ζα έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη ζα θσδηθνπνηνύλ ηε δηδαρζείζα ύιε σο εμεηαζηέα. Θα
πξόθεηηαη γηα πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε αθξναηήξην απνηεινύκελν από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα.

