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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πόιεηο ζπληζηνύλ ηηο εζηίεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
νξγάλσζεο θάζε ρώξαο. Απνηεινύλ ππξήλα νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ, ηα κέιε
ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζε κία ρώξα γεληθά θαη εηδηθά ζε κία πόιε, κέζα από ηελ νπνία
απνθηνύλ ηελ ηδηαίηεξε θαηαγσγή ηνπο. Η ρώξα δηαζέηεη κελ έλα θξαηηθό θπβεξλεηηθό θαη
δηνηθεηηθό ζύζηεκα, απηό όκσο πινπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε πόιεο ζηε
δεκηνπξγία ηνπ. Έηζη, κπνξεί θάπνηεο πόιεηο λα δηαθξίλνληαη από ηηο ππόινηπεο κέζα ζηελ
ίδηα ρώξα, αιιά αθόκα θαη κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ, όιεο καδί όκσο ζπκβάιινπλ ζην
λα απνθηήζεη ε ρώξα κία ηαπηόηεηα, ε νπνία είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ ηαπηνηήησλ όισλ ησλ
πόιεσλ πνπ ηελ απνηεινύλ.
Σηε ζεκεξηλή επνρή ν αζηηθόο πιεζπζκόο έρεη ζην ζύλνιό ηνπ εμηζσζεί θαη μεπεξάζεη ηνλ
αγξνηηθό πιεζπζκό. Απηό, ζπληζηά έλαλ αθόκα ζπνπδαίν ιόγν γηα κηα ζπζηεκαηηθή αζρνιία
θαη κειέηε ηνπ αζηηθνύ θαηλνκέλνπ ηόζν από δηεπηζηεκνληθή, όζν θαη από δηαπνιηηηζκηθή
ζθνπηά. Η κειέηε απηή κπνξεί λα μεθηλήζεη από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν κέρξη
ζηηγκήο δελ έρεη εληάμεη θάπνην κάζεκα πνιενγξαθίαο ζην σξνιόγην πξόγξακκα έζησ θαη
κηαο ηάμεο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η κειέηε ηεο πόιεο ζην ζρνιείν
γίλεηαη θαη ζηηο δύν βαζκίδεο κε ζπζηεκαηηθά θαη απνζπαζκαηηθά κέζα από δηάθνξα
καζήκαηα ηα νπνία ηπραίλεη λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο ελόηεηεο, νη νπνίεο ζπληζηνύλ όςεηο
ηνπ αζηηθνύ θαηλνκέλνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ θαη ειπίδνληαο όηη θάπνηα ζηηγκή ην κάζεκα ηεο πνιενγξαθίαο ζα εληαρζεί
ζην ζρνιείν, από ην Δεκνηηθό θηόιαο, γίλεηαη ζηελ εξγαζία απηή κία πξνζπάζεηα γηα ζύληαμε
ελόο ελδεηθηηθνύ ζρνιηθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνιενγξαθίαο, ην νπνίν αθνξά ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηηο 3 ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ΄, Ε΄, Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΣΑΞΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΟΥΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Οη καζεηέο/ηξηεο:

Οη καζεηέο/ηξηεο:

Να νξίδνπλ ηελ πφιε κε

Δίλαη ηθαλνί λα δίλνπλ

βάζε ηελ ππθλφηεηα ηνπ

αξηζκνχο πιεζπζκνχ,

πιεζπζκνχ θαη ηηο

αλαινγίεο εξγαδνκέλσλ ζε

ιεηηνπξγίεο ηεο.

δηαθφξνπο ηνκείο θιπ.

Να επηζεκάλνπλ ηηο

Γηαθξίλνπλ απφ

βαζηθέο δηαθνξέο πνπ

πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο

παξνπζηάδνπλ νη πφιεηο

ζχγρξνλεο ή κε πφιεηο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η πόιε θαη ν πνιίηεο
Οξηζκνί ηεο πφιεο- Ση
είλαη πφιε.

Δ΄

Ζ ειιεληθή πφιε
παιαηφηεξα θαη ζήκεξα.Ζ Αζήλα.

ζηελ εμειηγκέλε θαη
ζηελ παιαηφηεξε κνξθή
ηνπο.

Ζ δηνηθεηηθή δνκή ησλ
πφιεσλ- ρσξηζκφο ζε
λνκαξρίεο, δήκνπο,
θνηλφηεηεο θαη ηα
αληίζηνηρα
αμηψκαηα(δήκαξρνο,
λνκάξρεο).

Να πιεξνθνξεζνχλ

Γίλεηαη δηάθξηζε ησλ

γχξσ απφ ηε δηνίθεζε

δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ θαη

ζηα φξηα ηεο λνκαξρίαο,

ηνπ πξνζψπνπ πνπ εγείηαη

ηνπ δήκνπ θαη ηεο

ζε θαζέλα απφ απηά.

θνηλφηεηαο θαζψο θαη
γχξσ απφ ηα αληίζηνηρα
αμηψκαηα(δήκαξρνο,
λνκάξρεο).
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Ο ππεχζπλνο πνιίηεο ‒

Να επαηζζεηνπνηεζνχλ

Ξέξνπλ ηη πξέπεη λα

Σα δηθαηψκαηα θαη νη

γχξσ απφ θάπνηεο

θάλνπλ απέλαληη ζην λφκν

ππνρξεψζεηο ηνπ.

ζπκπεξηθνξέο πνπ

π.ρ λα ηεξνχλ ηηο

αξκφδνπλ ζην ξφιν ηνπο

απαγνξεχζεηο ησλ

σο πνιίηεο.

ζεκάησλ ηνπ δξφκνπ,
αιιά θαη ηη δηθαηνχληαη λα
απνιαχζνπλ π.ρ. ειεχζεξε
δηάζρηζε ησλ δηαβάζεσλ
γηα ηνπο πεδνχο.

Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η θαζεκεξηλή δωή ζηηο
πόιεηο παιαηόηεξα θαη
ζήκεξα
Καηαλνκή ησλ
νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ
πφιε(επαγγέικαηα).

Να νλνκάδνπλ βαζηθά
επαγγέικαηα πνπ

Γηαθξίλνπλ αζηηθά θαη

αζθνχλ νη άλζξσπνη ζηηο αγξνηηθά επαγγέικαηα.
πφιεηο.

Οηθνλνκία θαη δηαθνξέο
ζηνλ ηξφπν θαηνηθίαο ησλ
αλζξψπσλ ηφζν κέζα
ζηελ ίδηα πφιε φζν θαη
κεηαμχ ησλ πφιεσλ.

Να θάλνπλ αμηνινγηθέο
θξίζεηο φζνλ αθνξά ηελ

Αλαγλσξίδνπλ φηη έλα

πνηφηεηα ηεο θαηνηθίαο

πινχζην θξάηνο ζα έρεη

θαη λα απνδίδνπλ ηηο

πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο

δηαθνξέο ζtν νηθνλνκηθφ πνιπηειείαο, ελψ έλα
επίπεδν.

θησρφ ζα έρεη πην απιά ή
παιηά ζπίηηα θιπ.
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Πξνζέγγηζε

Να ηνπνζεηνχλ ην

Αλαγλσξίδνπλ βαζηθά

αληηθεηκέλσλ ηεο

αληηθείκελν

αληηθείκελα θαη

ειιεληθήο ιανγξαθίαο

κειέηεο(θσηνγξαθία,

θαηαζθεπέο ησλ αξρατθψλ,

πνπ αθνξνχλ ηελ

νκνίσκα) ζην ζσζηφ

θιαζηθψλ, βπδαληηλψλ

νηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα

ρσξνρξφλν πρ. κηα

ρξφλσλ, ηνπ θπθιαδηθνχ,

δηαθφξσλ επνρψλ θαη

βπδαληηλή εθθιεζία ζην

κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ θιπ..

πνιηηηζκψλ(ην ζπίηη, ν

Βπδάληην.

θήπνο, ε πνιπθαηνηθία, ε
γεηηνληά, ε αγνξά θιπ.)

Δ΄
Ζ γεηηνληά παιηφηεξα θαη

Να εληνπίζνπλ ηηο

Δπηζεκαίλνπλ ζηνηρεία

ζήκεξα ζηηο ειιεληθέο

δηαθνξέο ζηελ έλλνηα

ελδεηθηηθά γηα ηηο

πφιεηο.

ηεο γεηηνληάο ζήκεξα ζε

(ιηγφηεξεο) επαθέο κεηαμχ

ζρέζε κε ην παξειζφλ.

ησλ αλζξψπσλ, ηα κεγάια
απξφζσπα καγαδηά θαη ηηο
πνιπθαηνηθίεο αληί απιέο
θιπ

Σξφπνο δσήο ζηελ αξραία Να γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν Αλαγλσξίδνπλ ηε ιηηή δσή
Διιάδα. Πεξηήγεζε ζηε

θαηνηθίαο, έλδπζεο,

ησλ παξηηαηψλ, ηηο

δσή ησλ αξραίσλ

δηαηξνθήο θαη

δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν

παξηηαηψλ θαη

εθπαίδεπζεο ησλ

δηαηξνθήο ζηηο δχν πφιεηο.

Αζελαίσλ.

θαηνίθσλ ησλ δχν
ζεκαληηθφηεξσλ πφιεσλ
ηεο Αξραίαο Διιάδαο.
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Σα θαιιηηερληθά,

Να έξζνπλ ζε επαθή κε

πιιέγνπλ θαη ηαμηλνκνχλ

πνιηηηζηηθά νηθνλνκηθά

ηα κέζα θαη έληππα

ηα ζηνηρεία πρ. αγγειίεο,

θαη θνηλσληθά δξψκελα

πιεξνθφξεζεο θαη

πνιηηηθέο εηδήζεηο,

ζε κεγάιεο θαη γλσζηέο

ελεκέξσζεο(εθεκεξίδεο. θνηλσληθά λέα θιπ.

πφιεηο Διιάδαο θαη

πεξηνδηθά, ηειεφξαζε,

Δμσηεξηθνχ. Δηδήζεηο,

ξαδηφθσλν θιπ.).

δειηία θαηξνχ, θαη κηθξέο
αγγειίεο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο πνιηηηζκόο ζηηο

Δ΄

πόιεηο
Πνιχ-πνιηηηζκηθή θαη
δηα-πνιηηηζκηθή
πξνζέγγηζε ηεο πφιεο
κέζα απφ ηξαγνχδηα,
πνηήκαηα θαη δξάκαηα(
Σέρλε θαη Λνγνηερλία)

Να πξνζεγγίζνπλ ηελ

Αλαθέξνπλ ηξαγνχδηα θαη

πφιε κέζα απφ ηελ

πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη

νπηηθή πνπ ηεο δίλεη ε

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,

Σέρλε, ε Λνγνηερλία θαη

ζηε Θεζζαινλίθε θιπ,

ε πνίεζε.

νλνκάδνπλ πφιεηο πνπ
ζπλαληνχλ ζηα έπε ηνπ

πνπ παξαπέκπνπλ ζε

Οκήξνπ πρ. Ηζάθε

πφιεηο αλζξψπσλ.
Μειέηε απνζπαζκάησλ
απφ ηελ Ηιηάδα θαη ηελ
Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ.
Μπζηθέο αλαθνξέο ζε
πφιεηο κέζα απφ ηε
Λνγνηερλία θαη νλφκαηα

Να δηαθξίλνπλ ην

Γλσξίδνπλ αξθεηά

κπζνινγηθφ απφ ην

νλφκαηα κπζνινγηθψλ

πξαγκαηηθφ ζηε

πφιεσλ π.ρ Σξνία,

Λνγνηερλία θαη λα

Κνιρίδα, Αραΐα, Ησιθφο

νλνκάδνπλ πφιεηο ηεο

θιπ.

κπζνινγίαο.
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πφιεσλ απφ ηελ ειιεληθή
κπζνινγία.

Καηαλννχλ φηη έλα
Σα κλεκεία ζηελ πφιε.

Να ζπλδέζνπλ ηα

κλεκείν παξηζηάλεη έλα

κλεκεία κε ηε δσή, ην

ζεκαληηθφ γηα ηελ ηζηνξία

ζάλαην, ηελ ηζηνξία θαη

πξφζσπν, γεγνλφο θιπ πνπ

ηελ πνιηηηθή θαη

κάιινλ δελ είλαη πηα ζηε

παξάιιεια λα ηα δνπλ

δσή ή αλήθεη ζην

θαη σο έλα δηαθνζκεηηθφ παξειζφλ θαη φηη
ζηνηρείν.

ππάξρνπλ θάπνηνη ιφγνη
γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη
επέιεμαλ ην κλεκείν απηφ
λα ζηεζεί ζηελ πφιε

Δ΄
Σα κλεκεία σο

Να πξνβιεκαηηζηνχλ

Ολνκάδνπλ ηνλ Πχξγν ηνπ

εκβιήκαηα

γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο

Άηθει, ηνλ Γνλ Κηρψηε

πνιιψλ πφιεσλ.

ζχλδεζεο κηαο ρψξαο κε

(Μαδξίηε), ην Άγαικα ηεο

ην φλνκα ελφο κλεκείνπ

Διεπζεξίαο θιπ.

θαη λα νλνκάδνπλ ηέηνηα
εκβιήκαηα.
Βαλδαιηζκνί κλεκείσλ.

Να εθηηκήζνπλ ηε

Αλαθέξνπλ ρξήζηκεο

Τπεξβνιηθή πξνβνιή

ιεηηνπξγηθή αμία

θαηαζθεπέο φπσο θηίξηα,

κλεκείσλ ζε αληίζεζε κε

πνιπάξηζκσλ

θξάγκαηα, δξφκνη,

άιιεο πνιπάξηζκεο

θαηαζθεπψλ ζηελ πφιε

δηψξπγεο θιπ.

ιεηηνπξγηθέο θαηαζθεπέο

ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ

ηεο πφιεο.

κε ιεηηνπξγηθή ησλ
κλεκείσλ.

Ζ παξαγσγή ηνπηθψλ

Να ζπλδέζνπλ γλσζηέο

πξντφλησλ ζηηο πφιεηο θαη πφιεηο κε ηα πεξίθεκα
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Καηάθηεζε ησλ ελλνηψλ
παπαγωγή, κατανάλωση,

ε ελίζρπζε ηεο

ηνπηθά πξντφληα ηνπο

εξαγωγή πξντφλησλ θαη

ηαπηφηεηαο θαη

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε

αλαθνξά ζε γλσζηά

νηθνλνκίαο ησλ πφιεσλ.

ρξεζηκφηεηα ηεο

ηνπηθά πξντφληα πρ.

παξαγσγήο γηα ηελ

καζηίρα Υίνπ.

νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ελφο ηφπνπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Γεωγξαθία ηωλ

Δ΄

πόιεωλ
4.1Οκνηφηεηεο ησλ
πφιεσλ θαη ηαμηλφκεζή
ηνπο κε βάζε
εδαθνινγηθά, θιηκαηηθά,
πνιενδνκηθά ζηνηρεία.

Να θαηαηάζζνπλ ηηο

Ξέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά

πφιεηο ζε θαηεγνξίεο κε

ζηνηρεία θάζε θαηεγνξίαο

βάζε θάπνηα

π.ρ φηη νη νξεηλέο πεξηνρέο

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο π.ρ

έρνπλ πςειφ πςφκεηξν

νξεηλή, ιηκεληθή πφιε

θαη θξχν θαη κπνξνχλ λα

θιπ.

αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα
πφιεσλ γηα θάζε
θαηεγνξία.

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε
γλσζηψλ πφιεσλ θαη ε
ζχλδεζε ηεο ζέζεο απηήο
κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ
πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ.
Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο
ησλ πφιεσλ απηψλ.

Να εληνπίδνπλ ζηνλ
παγθφζκην ράξηε

Ζ ηθαλφηεηα λα ζπκνχληαη

γλσζηέο πφιεηο, λα

ζην ράξηε ηε ζέζε ησλ

αλαγλσξίδνπλ αλ ε ζέζε

πφιεσλ θαη λα νλνκάδνπλ

ηνπο είλαη ζπνπδαία ή

ηα θπξηφηεξα κέζα

φρη π.ρ αλ ην ιηκάλη ηνπο

ζπγθνηλσλίαο ηνπο.

απνηειεί θφκβν
ζχλδεζεο κε πνιιέο
ρψξεο θαη λα
πιεξνθνξεζνχλ γχξσ
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απφ ηηο πην ηνπξηζηηθέο
πφιεηο.
Οη θπζηθέο θαη

Να αληηιεθζνχλ ην

ηερλνινγηθέο

πιήζνο ησλ

Γλσξίδνπλ κέηξα

θαηαζηξνθέο πνπ

θαηαζηξνθψλ πνπ

πξφιεςεο ή πξνζηαζίαο

ζπκβαίλνπλ ζηηο

απεηινχλ ηηο πφιεηο θαη

απφ ηηο θαηαζηξνθέο.

πφιεηο(ζεηζκνί,

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ

Αλαθέξνπλ γλσζηέο

ππξθαγηέο, επηδεκίεο

γχξσ απφ ηηο επζχλεο

θαηαζηξνθέο ζηελ ηζηνξία

θιπ.). Γλσζηέο

πνπ έρεη ν άλζξσπνο γηα

ησλ πφιεσλ πρ. πιεκκχξεο

θαηαζηξνθέο ζηελ

πνιιέο απφ απηέο.

Φισξεληίαο (1966).

Οη ζεηζκνί. χλδεζε κε

Να ζπλδέζνπλ ην

ηελ πνιενδνκία θαη ηελ

κέγεζνο ηεο

πνηφηεηα θαηνηθίαο.

θαηαζηξνθήο πνπ

Πξνζηαζία απφ ηνπο

πξνθαιεί έλαο ζεηζκφο

Θέηνπλ εξσηήζεηο ζε
ζρέζε 1) κε ηελ
εθιαΐθεπζε ηεο
ζεηζκνινγηθήο επηζηήκεο
θαη 2) ηηο αληηζεηζκηθέο
θαηαζθεπέο.

ζεηζκνχο( ιήςε κέηξσλ,

κε ηελ πνιενδνκία θαη

αμηνιφγεζε θηλδχλνπ,

λα κάζνπλ πψο

πξφγλσζε θαη εθθέλσζε

πξνζηαηεπφκαζηε απφ

ηεο πφιεο).

απηφλ.

ηζηνξία ησλ πφιεσλ.
Θεξκηθή θαθνθαηξία
πνιιψλ ειιεληθψλ
πφιεσλ.

Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο δξόκνο ηωλ πόιεωλ

Σαμηλφκεζε θαη
πεξηγξαθή ησλ δξφκσλ. –

Να γλσξίζνπλ ηηο
10

Ξέξνπλ ηνπο θαλφλεο

Γηδαζθαιία

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο

θπθινθνξίαο γηα ηνπο

θπθινθνξηαθήο αγσγήο

θαη ιεηηνπξγίεο πνπ

πεδνχο. Γηαθξίλνπλ ηηο

ζηνπο καζεηέο.

έρνπλ νη δξφκνη θαη λα

έλλνηεο εζληθή νδφο,

κάζνπλ λα θπθινθνξνχλ

πεξηθεξεηαθφο δξφκνο,

ζσζηά σο πεδνί.

πεδφδξνκνο θιπ.

Ζ θαηάιεςε ηεο πφιεο

Να επαηζζεηνπνηεζνχλ

Αλαθέξνπλ κεηνλεθηήκαηα

απφ ηα ηξνρνθφξα. Σν

γχξσ απφ ηα

ηνπ απηνθηλήηνπ.

θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα

πξνβιήκαηα πνπ

ζηηο κεγάιεο πφιεηο.

πξνθαιεί ε αιφγηζηε
ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ.

Ζ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ

Να αλαγλσξίζνπλ ηα

Αλαγλσξίδνπλ ηελ

βάδηζεο ησλ πεδψλ ζηε

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ

αλεπάξθεηα ησλ

ζχγρξνλε πφιε.

σο πεδνί ζην δξφκν.

πεδνδξνκίσλ, ηελ
θαηάιεςε ηνπο απφ

Δ΄

πεξίπηεξα ή θάδνπο θιπ.

Δπεκβάζεηο ζην ρψξν ηεο

Να κάζνπλ πιεξνθνξίεο

Να πεξηγξάθνπλ ηελ

πφιεο(ράξαμε δξφκσλ,

γχξσ απφ ηελ

πνξεία πνπ αθνινπζείηαη

ρσξνζέηεζε πιαηεηψλ,

πνιενδνκία θαη ηηο

γηα έλα έξγν ζην

νηθνδφκεζε, αλέγεξζε

λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ

δξφκν(ρξεκαηνδφηεζε,

δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη

απαηηνχληαη γηα ηηο

άδεηεο, πξνγξακκαηηζκφο

κλεκείσλ).

επεκβάζεηο ζηελ πφιε.

θιπ.)

11

Ζ δχλακε ηνπ δξφκνπ

Να αλαγλσξίζνπλ ηηο

Να νλνκάδνπλ

ζηελ αλάδεημε θαη

ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο

νξγαλσκέλεο δξάζεηο πνπ

ζπληήξεζε αμηψλ ηνπ

ηνπ δξφκνπ πέξα απφ ηε

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο

δεκφζηνπ ρψξνπ.

κεηαθνξηθή.

δξφκνπο(παξειάζεηο,
ιηηαλείεο, ζπιιαιεηήξηα,
πνξείεο δηακαξηπξίαο,
εμεγέξζεηο, νδνθξάγκαηα).

.

Δ΄

12

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Κοινωνικά και
ηθικά ζηηήμαηα
ζηην πόλη
Ζ θνηλσληθή
πξνβιεκαηηθή ηεο δσήο
ζηηο πφιεηο (άζηεγνη,
αλεξγία θιπ.)
Οη πεξηζσξηνπνηεκέλεο
θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ

E΄

ηεο ειιεληθήο
επαξρηαθήο πφιεο.

Να επαηζζεηνπνηεζνχλ

Αλαθέξνπλ αίηηα θαη

γχξσ απφ ηα κεγάια

πξνηείλνπλ ηξφπνπο

θνηλσληθά πξνβιήκαηα

αληηκεηψπηζεο.

ησλ πφιεσλ.
Να απνθηήζνπλ
αλεθηηθφηεηα θαη

Αμηνινγείηαη ε αληίδξαζε

ζπκπφληα απέλαληη ζηηο

θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη

κεηνλεθηηθέο νκάδεο

ζηηο νκάδεο απηέο.

(κεηαλάζηεο,
θαηαπηεζκέλνη,
λαξθνκαλείο,
θπιαθηζκέλνη θιπ.)
Αγψλαο γηα ηελ
επηβίσζε- κεηαθηλήζεηο
αλζξψπσλ γηα ηελ
εχξεζε εξγαζίαο.

Να πξνβιεκαηηζηνχλ
γχξσ απφ ηνλ αγψλα

Αληηιακβάλνληαη ηηο

επηβίσζεο ησλ

δπζθνιίεο ηεο αγνξάο

αλζξψπσλ θαη λα ηνλ

εξγαζίαο θαη ηεο επθαηξίεο

ζπλδέζνπλ κε ηελ

πνπ πξνζθέξεη ε πφιε.

αλάπηπμε ησλ πφιεσλ.

Αμίεο, ζηάζεηο θαη
πξνηεξαηφηεηεο ζηε
κεγάιε θαη ηε κηθξή
πφιε, ζηνλ αζηηθφ θαη
αγξνηηθφ ρψξν.

Να εληνπίζνπλ ηηο

Γηαθξίλνπλ έξγα ιατθήο

δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε

θαη πςειήο ηέρλεο, αμίεο

ηεο δσήο ζηε κεγάιε θαη ζε κεγάιεο θαη κηθξέο
κηθξή πφιε.(αλζξψπηλεο

πφιεηο, ηε ζρέζε ησλ

ζρέζεηο, θνπιηνχξα,

αλζξψπσλ κε ην ρξήκα

ηέρλε θιπ).

θιπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ηνηρεία- Πεξηγξαθή
ηωλ πόιεωλ
Σαμηδησηηθά
αλζξσπνγεσγξαθηθά
θείκελα ζηα νπνία

Να έξζνπλ ζε επαθή κε

Αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα

ηαμηδησηηθφ πιηθφ πνπ

θαη ηελ επάξθεηα κηαο

πεξηγξάθεη πφιεηο.

πεξηγξαθήο.

Να πξνβιεκαηηζηνχλ

πλδένπλ νλφκαηα νδψλ

γχξσ απφ ηνλ ηξφπν

κε ζρέζεηο εζληθέο,

απφδνζεο νλνκάησλ

πνιηηηθέο πρ.

ζηνπο δξφκνπο, ηε

Θεξκνππιψλ, Βεληδέινπ

κεηνλνκαζία νδψλ, λα

θιπ., δηαθξίλνπλ ηνλ

ζπλδέζνπλ ηελ

ηξφπν νλνκαζίαο ησλ

νδσλπκία κε ηνλ

νδψλ ζε Διιάδα θαη Νέα

πξνζαλαηνιηζκφ αιιά

Τφξθε, πξνηείλνπλ δηθά

θαη κε ην εζληθφ

ηνπο νλφκαηα πρ «Οδφο

παξειζφλ.

ηεο Υαξάο»

Να ζπλδέζνπλ γλσζηά

Ξέξνπλ ηελ θαηαγσγή

πξφζσπα κε ηηο πφιεηο

ζπνπδαίσλ αλζξψπσλ πρ

θαηαγσγήο ηνπο θαη λα

Παπαδηακάληεο (θηάζνο)

πεξηγξάθνληαη θαη νη

Ε΄

πφιεηο.

Μηα ραξηνγξάθεζε ησλ
πφιεσλ (νδσλπκηθά θιπ)

Πξφζσπα θαη νλφκαηα
πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
πφιεηο(πνηεηέο,
θαιιηηέρλεο, ήξσεο).Ολφκαηα κλεκείσλ

εθηηκήζνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο θα ηελ
ηηκή πνπ ηνπο θάλεη ε
πφιε.
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Βαζηθφ ιεμηιφγην πφιεο

Να δηαθξίλνπλ ηηο

Καζνδεγνχλ θάπνηνλ

θαη πξνζαλαηνιηζκνχ

βαζηθέο ιέμεηο πνπ

ζσζηά ζηελ πφιε ηνπο.

ζηελ πφιε.

πεξηγξάθνπλ κηα πφιε
θαη ζπληζηνχλ ζηνηρεία
πξνζαλαηνιηζκνχ ζε
απηή (πηλαθίδα, πιαηεία,
δεχηεξα θαλάξηα θιπ.)

Ε΄
Έλλνηεο φπσο σημείο,

Να κειεηήζνπλ

Γηαθξίλνπλ ηελ κνληέξλα

εςθεία, καμπύλη θαη

ζεκεηνινγηθά ηηο πφιεηο

ξπκνηνκεκέλε πφιε απφ

δεχγε ελλνηψλ

κε βάζε ηηο πνιπάξηζκεο

ηελ πινχζηα ζε θακπχιεο

(κηθξφ/κεγάιν, ρακειφ/

δπαδηθέο αληηζέζεηο θαη

κεζαησληθή, νλνκάδνπλ

ςειφ, θ.ιπ.). – Σν

λα παξαηεξήζνπλ ηα

ςειά θηίξηα (Πάλζενλ

πεξίγξακκα ηεο πφιεο.

πεξηγξάκκαηά ηνπο.

Ρψκεο), νλνκάδνπλ ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ
πεξηγξάκκαηνο
(πξνζηαζία, φξηα θιπ.)

πγθξηηηθή αληηπαξάζεζε Να αλαγλσξίζνπλ ηελ

Αλαγλψξηζε ηνπ Πχξγνπ

κλεκείσλ.

απηαμία θάζε κλεκείνπ,

ηνπ Άηθει σο αθεξεκέλεο

αιιά παξάιιεια λα

θαηαζθεπήο ζε

κάζνπλ λα ζπγθξίλνπλ

αληηπαξάζεζε κε ηελ

θξηηηθά δχν κλεκεία.

αλάκλεζε καρψλ ηνπ Β΄
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ πνπ
μππλάεη ην Μλεκείν ηνπ
ηάιηλγθξαλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μορθές Σέχνης ζηην
πόλη και για ηην
πόλη
Ζ πφιε κηα
ελδηαθέξνπζα ηδέα γηα
ηελ επηζηεκνληθή
θαληαζία

Ε΄

Να πξνζεγγίζνπλ

Πξνηείλνπλ κηα

πεξηζζφηεξν ην

δηαθνξεηηθή θαη θαιχηεξε

πεξηερφκελν ηεο πφιεο,

πφιε γηα ην κέιινλ

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ

πηνζεηψληαο πξσηφηππεο

γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ

ηδέεο, εληνπίδνπλ ηελ

ππάξρνπλ γηα

αληίζεζε πφιεο-ππαίζξνπ

πνιενγξαθηθή

ηνλ ηξνκαθηηθφ ραξαθηήξα

αμηνπνίεζε ηεο πφιεο

θαη ηελ παξαθκή ηεο

ηεο ΔΦ θαη λα

πφιεο πνπ ζπλήζσο

δηαθξίλνπλ ηελ εηθφλα

απνδίδνπλ ζηα έξγα ηνπο

ηεο πφιεο κέζα απφ

νη δεκηνπξγνί.

απηή.
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ

Αλαγλσξίδνπλ ηελ νπηηθή

Σα πξνβιήκαηα ζηηο

γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ

θαη ην κήλπκα πνπ ζέιεη

πφιεηο ηνπ θφζκνπ κέζα

πφιεσλ κέζα απφ ηελ

λα πεξάζεη ν

απφ ηελ γεινηνγξαθία.

ηέρλε ηεο

γεινηνγξάθνο.

γεινηνγξαθίαο.
Να αλαγλσξίζνπλ

Γηαθξίλνπλ ηε ζθνπηά ηεο

πνιενγξαθηθά ζηνηρεία

πφιεο ζηα θφκηθο

Ζ πνιενγξαθηθή αμία

ζηα θφκηθο θαη λα

Αζηεξίμ- Σν Παξίζη σο

ησλ θφκηθο.

αλαδεηήζνπλ ζε απηά

παγθφζκην θέληξν,

ηδέεο γηα κηα δηθαηφηεξε

ίκπζνλο- κηα θαληαζηηθή

πφιε.

πφιε, Λνχθη Λνπθαιεζηλή πφιε θιπ.

Να πξνβιεκαηηζηνχλ

Μπνξνχλ λα θξίλνπλ γηαηί

γχξσ απφ ηηο

ηα graffiti δελ είλαη ζεκηηή
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Ζ ηέρλε ζηνπο ηνίρνπο

αλαπαξαζηάζεηο ησλ

ησλ δξφκσλ(graffiti)

ηνηρνγξαθεκάησλ θαη ηα

κνξθή ηέρλεο.

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο
δεκηνπξγνχο ηνπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ε΄

Θπκνχληαη αγψλεο φπσο ε

Ιζηορία και απαρχές
ηων πόλεων
Οη αγψλεο πνπ έιαβαλ
ρψξα ζηα εδάθε ησλ
πφιεσλ.
Οη απαξρέο ηεο
αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ:
Γεσξγία θαη Βηνκεραληθή
Δπαλάζηαζε.

Να ζπλδένπλ κεγάινπο

Μάρε ησλ Θεξκνππιψλ, ε

αγψλεο ηεο ηζηνξίαο κε

Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ,

νλφκαηα πφιεσλ.

ν εκθχιηνο Αζήλαοπάξηεο θιπ.

Να αλαδεηήζνπλ ηηο
απαξρέο ηεο αλάπηπμεο

Ολνκάδνπλ πεξηνρέο απ’

ησλ πφιεσλ ζηηο

φπνπ μεθίλεζε ε αλάπηπμε

αγξνηηθέο πεξηνρέο, λα

ησλ πφιεσλ.

ηηο κειεηήζνπλ θαη λα
αλαγλσξίζνπλ ηε
ζπκβνιή ηεο
Βηνκεραληθήο
Δπαλάζηαζεο.

Πφιεηο πνπ ζεκάδεςαλ
κε ην πξσηείν ηνπο ηνλ

Να έξζνπλ ζε επαθή κε

Γλσξίδνπλ βαζηθά

πνιηηηζκνχο-πξφηππα.

ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκψλ
απηψλ.

πνιηηηζκφ θαηά ηα
επφκελα ζηάδηα ηεο
ηζηνξίαο ηνπ π.ρ Ρψκε.

Να αληηπαξαβάιινπλ
ηελ απηνλνκία ηεο
18

Πεξηγξάθνπλ νηθνλνκηθά,

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο

αξραίαο πφιεο κε ην

δηνηθεηηθά θαη άιια

αξραίαο ειιεληθήο πφιεο

ζπγθεληξσηηζκφ πνπ

ραξαθηεξηζηηθά ηεο

σο αλεμάξηεηεο «πφιεσο- επηθξαηεί ζπλήζσο ζηε
θξάηνπο»

πφιεσο-θξάηνπο.

δηνίθεζε ησλ ζεκεξηλψλ
πφιεσλ.

Ε΄

Να απνθηήζνπλ γλψζεηο

Γλσξίδνπλ ηηο πφιεηο θαη

Πνιηηεχκαηα- άζθεζε

γχξσ απφ ην πνιηηηθφ

ρψξεο ζηηο νπνίεο θπβεξλά

εμνπζίαο ζηηο δηάθνξεο

ζχζηεκα δηαθφξσλ

ν πξσζππνπξγφο, ν

πφιεηο ρσξψλ.

πφιεσλ.

πξφεδξνο, ν βαζηιηάο θιπ

Να κειεηήζνπλ ηελ

Αλαγλσξίδνπλ ηελ επνρή

Μειέηε ζεκάησλ πνπ

Αζήλα ζηα Αξρατθά

ζηελ νπνία αλήθνπλ έξγα

αθνξνχλ ηελ ηζηνξία ηεο

Υξφληα θαη ζηνλ αηψλα

ηέρλεο, πνιηηεχκαηα θιπ

αζελατθήο

ηνπ Πεξηθιή.

ηεο αζελατθήο πφιεο.

πφιεο(ηδηνθηεζία
εδάθνπο, κεηαθνξέο,
δηνίθεζε, νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, πιεζπζκφο,
θνηλσληθέο ηάμεηο,
επεκεξία, αξρηηεθηνληθή)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η αρχιηεκηονική
ζηην πόλη
Αξρηηεθηνληθήπνιενδνκία πφιεσλ,
αξραηνινγία θαη
κνπζεηνινγίαΑξρηηεθηνληθή ηεο Ρψκεο

Να κειεηήζνπλ ηελ
αξρηηεθηνληθή ησλ

Γηαθξίλνπλ αιιαγέο ζηελ

πφιεσλ ζε ζρέζε κε ηελ

φςε ησλ θηηξίσλ κε ην

ηζηνξία θαη ηηο

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ,

επηζηήκεο ηεο, λα

αλαγλσξίδνπλ θηίζκαηα

δηαθξίλνπλ ηηο ηζηνξηθέο

ηεο θιαζηθήο Ρψκεο, ηεο

πεξηφδνπο ζηελ

Αλαγέλλεζεο ηνπ

αξρηηεθηνληθή ηεο

κεζαίσλα θιπ.

Ρψκεο.

Ε΄

Αξρηηεθηνληθή ηεο Νέαο
Τφξθεο θαη ηνπ
Λνλδίλνπ.

Να παξαηεξήζνπλ ηελ

Αλαγλσξίδνπλ ηα Center

αξρηηεθηνληθή ησλ δχν

Point, Empire State

πφιεσλ θαη λα

Building, πξνβάιινπλ ην

πηνζεηήζνπλ κηα ζηάζε

σξαίν ζηελ ηάμε.

απέλαληη ζην σξαίν
ζηελ πφιε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η αλάπηπμε ηωλ
πόιεωλ
«Αληαγσληζκφο πφιεσλ»
θαη παγθνζκηνπνίεζε ηνπ
θεθαιαίνπ.

Να αληηιεθζνχλ ηελ

Να αλαθέξνπλ

έλλνηα ηεο

παξαδείγκαηα

παγθνζκηνπνίεζεο θαη

παγθνζκηνπνίεζεο πρ

ηνλ νηθνλνκηθφ

πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη

αληαγσληζκφ ησλ

πφιεηο πνπ έρνπλ ηα

πφιεσλ.

πξσηεία ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.

Σ΄

πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ
πφιεσλ, δηαθνξέο ζηνπο
ξπζκνχο αλάπηπμήο ηνπο.

Να επηζεκάλνπλ ηνλ

Ολνκάδνπλ αλαπηπγκέλεο

πνιχπιεπξν θαη άληζν

πφιεηο, ππναλάπηπθηεο

ραξαθηήξα σλ πφιεσλ.

θαζψο θαη πφιεηο ππφ
αλάπηπμε.

Ζ ζπκβνιή ησλ
Οιπκπηαθψλ αγψλσλ
ζηελ αλάπηπμε ησλ
πφιεσλ.

Να αλαγλσξίζνπλ ηελ

πδεηνχλ γηα ηα έξγα ζηηο

επθαηξία πνπ

πφιεηο ελ φςεη ησλ

πξνζθέξνπλ νη

αγψλσλ, ηελ πξνζέιθπζε

Οιπκπηαθνί αγψλεο γηα

αλζξψπσλ απφ φιεο ηηο

ηελ πξνβνιή,

επείξνπο, ηελ πξνβνιή ηεο

νηθνδνκηθή αλάπηπμε

ρψξαο.

ηεο πφιεο πνπ ηνπο
θηινμελεί.

Δπαλαζηάζεηο, πφιεκνη
θαη εκθχιηνη πφιεκνη.

Να ζπκεζνχλ πνιέκνπο

Αλαθέξνπλ ηε Γαιιηθή

λεφηεξσλ ρξφλσλ πνπ

Δπαλάζηαζε, ηελ

ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία

Μηθξαζηαηηθή

ησλ πφιεσλ.

Καηαζηξνθή θιπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η πόιε κέζα
από ηα αλαγλώζκαηα
Οη πεξηγξαθέο ηεο πφιεο
ζηα θαζεκεξηλά θαη
εβδνκαδηαία
αλαγλψζκαηα (πνιηηηθφο
ιφγνο, δεκνζηνγξαθία).

Να έξζνπλ ζε επαθή κε

Έρνπλ ππφςε ηνπο ηνλ

ηηο πεξηγξαθέο ηεο

εκπνξηθφ θαη

πφιεο ζηα αλαγλψζκαηα

πξνπαγαλδηζηηθφ ζθνπφ

θαη λα δηεξεπλήζνπλ

κεξηθψλ εθ ησλ

θαηά πφζν

πεξηγξαθψλ απηψλ.

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα.

Σ΄

Ζ απεηθφληζε ησλ
πφιεσλ ζηα
κπζηζηνξήκαηα.

Να δηαβάζνπλ

Γηαθξίλνπλ ηελ

πεξηγξαθέο πφιεσλ ζε

πξσηφηππε θαη πινχζηα ζε

κπζηζηνξήκαηα θαη λα

γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο

θξίλνπλ ζε ηη βαζκφ ηηο

πεξηγξαθή απφ κία

απεηθνλίδνπλ

ζπλεζηζκέλε.

πξαγκαηηθά.

Ζ νλνκαηνδνζία ησλ
πφιεσλ θαη ηα
πξνζσλχκηα ηνπο

Να κάζνπλ φηη ηα

Κάλνπλ ζπλεηξκνχο γηα

νλφκαηα ησλ πφιεσλ

νλφκαηα φπσο πάξηε,

είλαη απζαίξεηα, λα

Πάηξα θιπ, εμεγνχλ γηαηί

κειεηήζνπλ θάπνηα

έρνπλ κεηνλνκαζηεί πφιεηο

νλφκαηα ειιεληθψλ

κε μελφγισζζα ή αξραία

πφιεσλ, λα

νλφκαηα π.ρ άισλα ζε

πιεξνθνξεζνχλ ην

Άκθηζζα θαη ηέινο

ζθνπφ αιιαγήο ησλ

πεξηγξάθνπλ νξηζκέλεο

νλνκάησλ νξηζκέλσλ

πφιεηο κε βάζε ην

πφιεσλ θαη ηέινο λα

πξνζσλχκην ηνπο πρ.

γλσξίζνπλ θάπνηα

Επξίρε: Ζ Αζήλα ηεο

πξνζσλχκηα κε ηα νπνία

Διβεηίαο.

ζπλδένληαη νη πφιεηο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η πόιε κέζα από ην
ζέαηξν, ηε δωγξαθηθή
θαη ηνλ
θηλεκαηνγξάθν
Σν ζέαηξν δηδάζθεη ηελ

Να παξαθνινπζήζνπλ

Δληνπίδνπλ πνιενγξαθηθά

πφιε.

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο

ζηνηρεία ζηελ παξάζηαζε,

πνπ δηδάζθνπλ ηελ πφιε

θξίλνπλ ην θαηά πφζν

αθφκα θαη κέζα απφ ηνλ

απνηππψλεη ηελ πφιε.

Σ΄

ηίηιν ηνπο πρ Ο έμποπορ
τηρ Βενετίαρ θαη λα
έξζνπλ ζε επαθή κε
πνιενγξαθηθά ηδεψδε.
Αλαγλψξηζε πφιεσλ

Να αλαπηχμνπλ

Δθηηκνχλ ην σξαίν,

κέζα απφ δσγξαθηθά

θαιιηηερληθέο

αλαγλσξίδνπλ ηηο πφιεηο

έξγα.

επαηζζεζίεο θαη λα

πνπ απεηθνλίδνληαη.

\

αλαγλσξίζνπλ πφιεηο
κέζα απφ έξγα
ζπνπδαίσλ δσγξάθσλ.

Ζ αμία ησλ θσηνγξαθηψλ

Να παξαηεξήζνπλ

Να εθηηκήζνπλ ηηο

ησλ πφιεσλ.

θσηνγξαθίεο πφιεσλ,

θσηνγξαθίεο σο έλα απφ

λα εληνπίζνπλ ηηο

ηα ζεκαληηθφηεξα

αιιαγέο ζηελ

ληνθνπκέληα ζηελ ηζηνξία

πνιενδνκία θαη λα

ησλ πφιεσλ, λα θάλνπλ

εθηηκήζνπλ ηελ αμία

ζπγθξίζεηο θσηνγξαθηψλ.

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ
απνθάιπςε ηεο
αιήζεηαο ηεο επνρήο πνπ
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απεηθνλίδνπλ.
Πξνζέγγηζε ηνπ

Να παξαθνινπζήζνπλ

Να εληνπίζνπλ ζηελ ηαηλία

πνιενγξαθηθνχ

κηα πνιενγξαθηθή

απιά πνιενγξαθηθά

θηλεκαηνγξάθνπ.

ηαηλία π.ρ Μαγική Πόλη

ζηνηρεία, ιεηηνπξγίεο ηεο

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ

πφιεο, δηαθνξέο πφιεο θαη

ηηο γλσζηηθέο

ππαίζξνπ, αμίεο θαη

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ

αληηιήςεηο ηεο δσήο θιπ.

πεξηγξαθή ηεο πφιεο.

Σ΄

Ο παιηφο ειιεληθφο

Να παξαθνινπζήζνπλ

πδεηνχλ γηα ηνπο ξφινπο

θηλεκαηνγξάθνο.

απνζπάζκαηα

πνπ ππνδχνληαη νη

ειιεληθψλ ηαηληψλ, λα

εζνπνηνί πρ. νη νηθηαθέο

ηα κειεηήζνπλ θαη λα

βνεζνί θαηάγνληαη

εμεηάζνπλ ηνπο ιφγνπο

ζπλήζσο απφ ηελ χπαηζξν.

απνπζίαο κηθξψλ
πφιεσλ απφ απηέο
(θφζηνο, «αζελατζκφο»,
μέλα πξφηππα)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η αζηηθνπνίεζε θαη ε
επίιπζε ηωλ
πξνβιεκάηωλ ζηηο

Σ΄

πόιεηο

Να νξίδνπλ ηη είλαη ν

Αλαγλσξίδνπλ ηε

Ο «αζηηθφο

αζηηθφο

ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ

κεηαζρεκαηηζκφο» θαη ηα

κεηαζρεκαηηζκφο, ηη

πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ,

δεκνγξαθηθά δεηήκαηα

δεκνγξαθηθή έθξεμε

ζπιιέγνπλ δεκνγξαθηθά

ζηελ πφιε-Οη αληζφηεηεο

θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ

ζηνηρεία γηα δηάθνξεο

ζηνπο δεκνγξαθηθνχο

δχν ελλνηψλ, λα

πφιεηο θαζψο θαη γηα

δείθηεο κέζα ζηελ πφιε.

πεξηγξάθνπλ ην

ζεκεία κέζα ζηελ ίδηα

αληηθείκελν κειέηεο ηεο

πφιε θαη ηα

δεκνγξαθίαο (κέγεζνο

επεμεξγάδνληαη γηα

πιεζπζκνχ, ξπζκφο

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.

αχμεζήο ηνπ, κείσζε
γνληκφηεηαο θιπ) θαη λα
επεμεξγάδνληαη
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ

Δηνηκάδνπλ ιίζηεο κε

ζηηο πφιεηο δηακέζνπ

ηελ θξίζε ηνπ αζηηθνχ

πξνβιήκαηα ζηηο πφιεηο,

βειηηζηνπνίεζεο

ρψξνπ θαη λα

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα

θνηλσληθψλ δπλάκεσλ

θαιιηεξγήζνπλ κηα

απνθεχγνληαη, δξάζεηο ηεο

θαη αλζξψπηλσλ επαθψλ.

θνπιηνχξα ηεο πφιεο

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ

αξκφδησλ θνξέσλ θιπ.

ηξφπνπο επίιπζεο ησλ
πξνβιεκάησλ κέζα απφ
ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο
θαη ηηο ζρέζεηο κε ηελ
θνηλσλία.
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Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο

Να δνπλ κε θξηηηθή

Αληηιακβάλνληαη φηη νη

γπλαίθαο θαη ησλ

καηηά ηε κηθξή

νκάδεο απηέο δελ

κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ

αλαπαξάζηαζε ησλ

εθπξνζσπνχληαη ζηα

ζηα κλεκεία.

νκάδσλ απηψλ, ηελ

κλεκεία. Παξαηεξνχλ φηη

αλσλπκία ησλ

νη γπλαίθεο

γπλαηθείσλ κνξθψλ θαη

αλαπαξίζηαληαη ζπλήζσο

λα παξαηεξήζνπλ

θηεξσηέο ή γπκλέο ή σο

γπλαηθείεο

ζπλνδνί πνηεηψλ

αλαπαξαζηάζεηο.(Αθηνά

(«κνχζα», παηξίδα θιπ.)

ζηελ Αθξφπνιε,
Δγθπκνλνχζα Άλισον
Λάπεπ ζην Λνλδίλν).

Σ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Καηαναλωηιζμός
και διαθήμιζη
Ζ θπξηαξρία ηεο

Να ζηνραζηνχλ γχξσ

Κάλνπλ εληνπηζκφ ηνπ

δηαθήκηζεο ζηελ πφιε.

απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ

πιήζνπο ησλ

ππάξρνπλ ζε θάζε

δηαθεκηζηηθψλ παλφ θαη

ζεκείν ηεο πφιεο, ηα

θσηεηλψλ επηγξαθψλ,

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα

επηθξίλνπλ αιιά δελ

πνπ εμππεξεηνχλ θαζψο

απνξξίπηνπλ ηε

θαη ην αζέκηην ζπλήζσο

δηαθήκηζε.

πεξηερφκελφ
ηεο(πξνβιέςηκε,
πεξηζζφινγε,
ςεπδνιφγα).

27

Καηαλαισηηζκφο θαη

Να νξίδνπλ ηη είλαη

Γίλνπλ παξαδείγκαηα

πνιπεζληθέο εηαηξίεο

θαηαλαισηηζκφο, ηη

άθξηηνπ θαηαλαισηηζκνχ,

ζηελ πφιε.

πνιπεζληθέο εηαηξίεο

αλαθέξνπλ νλφκαηα

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαη
θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη

εμεγνχλ κε πνην ηξφπν νη

νη εηαηξίεο απηέο θαη ε

εηαηξίεο απηέο

αξρηηεθηνληθή ησλ

εμππεξεηνχλ ην θεθάιαην.

θηηξίσλ ηνπο
εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
ηεο αγνξάο θαη ηνπ
θεθαιαίνπ.

Σ΄

28
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Παραηηρήζεις
ρεηηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ παξαπάλσ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα
επηζεκαλζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία:


Γηα ηε ζύληαμε ελόο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο απαξαίηεην είλαη λα έρεη πξνβιεθζεί ε
ζπγγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη επί ηνπ
παξόληνο, θαζώο δελ ππάξρεη κάζεκα πνιενγξαθίαο ζην Γεκνηηθό. πλεπώο, ε εξγαζία
απνηειεί κία πξόηαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο απαξαίηεηε είλαη ε ζύληαμε
ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ.



Η ζεκαηνινγία δελ απνηειεί απαξαίηεηα ηίηινπο ελνηήησλ, αιιά πξνηεηλόκελα ζέκαηα
δηδαζθαιίαο ηεο πόιεο.



Κάζε ζεκαηηθή ελόηεηα πξννξίδεηαη γηα λα θαιύςεη ζπλήζσο 1 ή 2 δηδαθηηθέο, ώξεο κε
εμαίξεζε θάπνηεο από ηηο ελόηεηεο, πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ Σέρλε, ζηηο νπνίεο
κπνξνύλ λα αθηεξσζνύλ κέρξη θαη 4 δηδαθηηθέο ώξεο.



Τπάξρεη κηα δηαβάζκηζε ηεο δπζθνιίαο ηεο ζεκαηνινγίαο ζηηο ηξεηο ηάμεηο.



Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθζνύλ όιεο νη πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνιενγξαθίαο θαη
παξάιιεια επηρεηξείηαη διαθεμαηική ζύνδεζη κε άιια καζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ
ηάμεσλ( θπξίσο ηζηνξία, γεσγξαθία, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή), έηζη ώζηε νη
καζεηέο/ηξηεο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο από άιια καζήκαηα.



Κάπνηα θεθάιαηα επεμεξγάδνληαη παξόκνηα δεηήκαηα αλ θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή
ηάμε πρ ηα δεηήκαηα ησλ πνιέκσλ. Απηό ζπκβαίλεη είηε επεηδή ε νπηηθή είλαη δηαθνξεηηθή,
είηε επεηδή ην δήηεκα πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ηηο (ηζηνξηθέο θπξίσο) γλώζεηο πνπ έρνπλ
θαηαθηήζεη νη καζεηέο/ηξηεο κέρξη εθείλε ηελ ηάμε.



Δίλαη θαλεξό πσο θάπνηα από ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα πρ. θαηαλαισηηζκόο απαηηνύλ
ζαθώο αλώηεξν λνεηηθό επίπεδν από απηό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 10-12 εηώλ, πξνθεηκέλνπ
λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηά. πλεπώο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζεγγίζνπκε ζηελ
ηάμε ηα ζέκαηα απηά ζα είλαη πνιύ απιόο θαη ζα επηθεληξώλεηαη ζε επηθαλεηαθέο κόλν
έλλνηεο θαη επεμεγήζεηο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ απιά κηα γεληθή
άπνςε γηα ην ζέκα.



Δίλαη θαλεξό όηη ην παξαπάλσ αλαιπηηθό πξόγξακκα δελ ζα πεξηνξηδόηαλ ζην ζρνιηθό
εγρεηξίδην αλ απηό ππήξρε. Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ
αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ βαζίδνληαη ζε πινύζην επνπηηθό πιηθό (βηβιία, ράξηεο,
θσηνγξαθίεο, θόκηθο, έξγα ηέρλεο θιπ.) θαη πεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν, ζε κλεκεία θ.α.

ΔΠΙΛΟΓΟ
Διπίδσ θάπνηε σο εθπαηδεπηηθόο λα θιεζώ λα δηδάμσ ην κάζεκα ηεο πνιενγξαθίαο
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπεο, έρνληαο ζηα ρέξηα κνπ ην επίζεκν
πιένλ εγρεηξίδην θαη ην αληίζηνηρν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. Θα ραξώ πνιύ αλ θάπνηα από ηα

30

ζέκαηα πνπ πξνηείλσ ζηελ εξγαζία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηό! Έλα αλαιπηηθό
πξόγξακκα κπνξεί λα θξηζεί πιήξσο κόλν κέζα από ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη όρη απιώο από
ηε ζεσξία. Καη απηή ηε ζηηγκή ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί κόλν κία πξόηαζε πνπ πξνο ην
παξόλ παξακέλεη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν. πλεπώο, θαλείο δελ γλσξίδεη ηη ζα απέδηδε ε
εθαξκνγή ηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε.
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