
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

για την Ε' και ΣΤ' τάξη

του ∆ηµοτικού Σχολείου

Γιάννης Κασκαµανίδης

Σχολικός Σύµβουλος

3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας

ΚΕΙΜΗΛΙΑΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Βαλκανικοί Πόλεµοι 1 91 2 – 1 91 3

κινητή περιοδική έκθεση

Φλώρινα, 1 3-24 Απριλίου 201 3

Πινακοθήκη Φ.Σ.Φ. Ο Αριστοτέλης



ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 – 1913

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κινητή περιοδική έκθεση που θα βρίσκεται στη Φλώρινα
13 – 24 Απριλίου 2013 στην Πινακοθήκη του Αριστοτέλη

Τάξεις Ε' - ΣΤ'

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Πριν από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, καλό είναι ο εκπαιδευτικός

να επισκεφθεί ο ίδιος την έκθεση προκειμένου να γνωρίζει τη χωρική και θεματική διάταξη
των εκθεμάτων, καθώς και  τους χώρους όπου θα κινηθούν τα παιδιά.  Επίσης,  να έχει
συνεννοηθεί για μια σύντομη ξενάγηση από τους υπεύθυνους της Έκθεσης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί με τους μαθητές χωρισμένους σε 4
ομάδες,  καθεμιά από τις οποίες θα εργαστεί με ένα τρισέλιδο φύλλο εργασίας, αν και η
εργασία σε ατομική βάση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ακόμη, επειδή  το πρόγραμμα αυτό
δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη είναι λογικό ο σχεδιασμός να απέχει από την υλοποίηση.
Επίσης, δεν λαμβάνει υπόψη του συγκεκριμένη τάξη μαθητών. Γι' αυτό, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να το προσαρμόσει έτσι όπως ο ίδιος θεωρεί ότι θα αποδώσει περισσότερα με τη
δική  του  τάξη.  Η  απαιτούμενη  εργασία  για  την  υλοποίηση  του  εκπαιδευτικού
προγράμματος μπορεί να γίνει σε δύο ή και τρεις ημέρες.

Στο πρόγραμμα αυτό αξιοποιούνται όσα έντυπα εκθέματα αφορούν την Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία, καθώς επίσης και τα υλικά αντικείμενα των προθηκών. Για τα υπόλοιπα
εκθέματα ο εκπαιδευτικός μπορεί  μετά το τέλος των δραστηριοτήτων να διαβάσει  στα
παιδιά το παρακάτω κείμενο: «Από τον Οκτώβριο του 1912 μέχρι το Φεβρουάριο του 1913
ο  ελληνικός  στόλος  απελευθέρωσε  τη  Λήμνο,  τη  Θάσο,  τη  Σαμοθράκη,  τον  Άγιο
Ευστράτιο,  τα  Ψαρά,  τη  Χίο,  την  Ίμβρο,  την  Τένεδο  και  την  Ικαρία  και  ο  ελληνικός
στρατός απελευθέρωσε την Πρέβεζα, τη Φιλιππιάδα και τα Γιάννενα», το οποίο αφορά
αυτά με τα οποία δεν ασχολήθηκαν οι μαθητές και να ακολουθήσει σχετική συζήτηση.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα μοιραστεί στις ομάδες θα αποτελείται: από τις σ. 2-3 (σε
περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ενασχόληση με την αντίστοιχη ενότητα από το βιβλίο
Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης) και το αντίστοιχο τρισέλιδο για κάθε ομάδα. Είναι προτιμότερη η
έγχρωμη εκτύπωση του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να είναι ευκολότερη η εργασία των
παιδιών. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους μολύβι, σβήστρα και ξύστρα.
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Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913

Αρχές  του  20ου  αιώνα  οι  χριστιανικοί  πληθυσμοί  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας
εξακολουθούσαν να υπομένουν διακρίσεις παρά τις επίσημες διακηρύξεις για ισότητα όλων
των υπηκόων. Μπροστά στις αρνητικές αυτές εξελίξεις, τα βαλκανικά κράτη προχώρησαν
σε μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ τους, οι οποίες οδήγησαν στους Βαλκανικούς Πολέμους
του 1912-1913.

Ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1912 ανάμεσα στους τέσσερις
σύμμαχους βαλκανικούς λαούς (Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα) από τη μια και
τους Τούρκους από την άλλη, με κεντρικό στόχο τα εδάφη που κατείχε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία στη Βαλκανική Χερσόνησο.

Ο ελληνικός στρατός, που ενισχύθηκε με αρκετούς εθελοντές, Έλληνες και Φιλέλληνες,
με αρχιστράτηγο τον διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο, κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις:
προς  την  Ήπειρο  και  τη  Μακεδονία.  Με  συντονισμένες  και  αιφνιδιαστικές  κινήσεις  τα
ελληνικά στρατεύματα απελευθέρωσαν την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη, ενώ μετά τη μάχη
στο Σαραντάπορο μπήκαν στην Κοζάνη σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την κήρυξη του
πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι Ελλάδα και Βουλγαρία ήταν σύμμαχοι σε αυτόν τον πόλεμο, ήταν
γνωστές οι βλέψεις των Βουλγάρων για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, για να μην την καταλάβουν
οι Βούλγαροι, ο ελληνικός στρατός, με εντολή του  πρωθυπουργού Βενιζέλου, στράφηκε
αμέσως προς αυτή.  Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κρίθηκε σε αποφασιστική μάχη
στα Γιαννιτσά (19-20 Οκτωβρίου1912), η οποία έληξε με νίκη των Ελλήνων. Αργά το
βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912 ο Οθωμανός διοικητής της πόλης Χασάν Ταχσίν Πασάς
υπέγραψε το Πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Δύο μέρες
αργότερα ο διάδοχος Κωνσταντίνος και τμήματα του ελληνικού στρατού μπήκαν στην
πόλη και έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό.

Στις 7 Νοεμβρίου 1912 μια ίλη ιππική με επικεφαλής τον Ιωάννη Άρτη μπήκε στην πόλη
της Φλώρινας και την απελευθέρωσε, εντάσσοντάς την στην ελληνική επικράτεια.

Αλλά και στην περιοχή της Ηπείρου οι Έλληνες στρατιώτες απελευθέρωσαν σημαντικές
πόλεις, όπως τα Ιωάννινα και προχώρησαν προς τη Βόρεια Ήπειρο. Ταυτόχρονα ο στόλος,
με αρχηγό το ναύαρχο Κουντουριώτη, κατάφερε  να εμποδίσει τη μεταφορά τουρκικών
στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία και απελευθέρωσε πολλά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τον Μάιο του 1913 ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος τερματίστηκε με συνθήκη που
υπογράφηκε  στο Λονδίνο, ύστερα από μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Η Τουρκία
είχε νικηθεί και  αποχώρησε οριστικά από τα Βαλκάνια. Παραιτήθηκε επίσης από τα
δικαιώματά της στην Κρήτη.

Όμως, η ρύθμιση των συνόρων ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη προκάλεσε τον Β'
Βαλκανικό Πόλεμο, τον Ιούνιο του 1913. Η Βουλγαρία δεν έμεινε ικανοποιημένη από τα
εδάφη που κέρδισε, γι' αυτό ήρθε σε σύγκρουση με τους πρώην συμμάχους της, την
Ελλάδα και τη Σερβία. Ο ελληνικός στρατός κέρδισε σημαντικές νίκες και κατέλαβε την
υπόλοιπη Κεντρική καθώς και την Ανατολική Μακεδονία. Ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος έληξε το
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου με ήττα της Βουλγαρίας.

Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα καθορίστηκαν με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.
Ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία δόθηκε στην Ελλάδα, ενώ οι Βούλγαροι κράτησαν τη
Δυτική Θράκη. Η Βόρεια Ήπειρος, με την επιμονή των Μεγάλων Δυνάμεων, παραχωρήθηκε
στην Αλβανία, που τότε δημιουργήθηκε ως κράτος.

Με τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους το ελληνικό κράτος διπλασίασε σχεδόν την
έκτασή του, περικλείοντας στα σύνορά του πολλές από τις περιοχές που παρέμεναν μέχρι
το 1912 – 1913 υπό οθωμανική κυριαρχία: την Ήπειρο, τη Μακεδονία, την Κρήτη και τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Αφού διαβάσετε το κείμενο της προηγούμενης σελίδας, συμπληρώστε τα στοιχεία στο 
παρακάτω σχεδιάγραμμα. Κάποιες πληροφορίες ενδεχομένως να μην υπάρχουν.

2. Οργανώστε τις πληροφορίες του σχεδιαγράμματος σε συνεχόμενο προφορικό λόγο και 
διηγηθείτε μια μικρή ιστορία για κάθε πόλεμο.
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1η ΟΜΑΔΑ - ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Διαβάστε τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην χρονογραμμή. Περιδιαβείτε τα αναρτημένα 
εκθέματα από αριστερά προς τα δεξιά, βρείτε τα γεγονότα τα οποία αφορούν τη Μακεδονία, τα 
οποία είναι σχετικά με τις ημερομηνίες και συμπληρώστε τη χρονογραμμή. Επίσης, στο χάρτη 
του παραρτήματος εντοπίστε και κυκλώστε τα ονόματα των πόλεων που αναφέρονται στα 
γεγονότα.

Με βάση όσα συμπληρώσατε, παρουσιάστε τα ευρήματά σας στην ολομέλεια της τάξης.

2. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράψτε τα αντικείμενα της προθήκης του ελληνικού στρατού.

Κατόπιν, φανταστείτε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με αυτά τα αντικείμενα και δώστε του ζωή, 
ώστε να διηγηθεί μια μικρή ιστορία. Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να υποδυθεί αυτό το 
πρόσωπο και να διηγηθεί την ιστορία στην ολομέλεια της τάξης.

3. Εργαστείτε με το Τεκμήριο 1 που θα βρείτε στο Παράρτημα και συμπληρώστε τις πληροφορίες 
στα παρακάτω πλαίσια.

- Με βάση όσα συμπληρώσατε, παρουσιάστε το Τεκμήριο 1 στην ολομέλεια της τάξης.

Ελληνικός στρατός

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Πρόσωπα: ____________________________

_____________________________________

_____________________________________

Γεγονότα: ____________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Τοποθεσίες: __________________________

_____________________________________

_____________________________________

Τίτλος εφημερίδας:____________________

Χρονολογία έκδοσης:__________________

Τόπος έκδοσης:_______________________

Τίτλος άρθρου:________________________

_____________________________________

Συντάκτης άρθρου:____________________

Σε ποιον απευθύνεται το άρθρο:_________

____________________________________
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1η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
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1η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ 1
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2η ΟΜΑΔΑ - ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Διαβάστε τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην χρονογραμμή. Περιδιαβείτε τα 
αναρτημένα εκθέματα από αριστερά προς τα δεξιά, βρείτε τα γεγονότα τα οποία αφορούν τη 
Μακεδονία, τα οποία είναι σχετικά με τις ημερομηνίες και συμπληρώστε τη χρονογραμμή.

2. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράψτε τα αντικείμενα της προθήκης του τουρκικού στρατού.

Κατόπιν, φανταστείτε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με αυτά τα αντικείμενα και δώστε του ζωή, 
ώστε να διηγηθεί μια μικρή ιστορία. Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να υποδυθεί αυτό το 
πρόσωπο και να διηγηθεί την ιστορία στις υπόλοιπες ομάδες.

3. Εργαστείτε με το Τεκμήριο 2 που θα βρείτε στο Παράρτημα.

- Τι είδος εικόνας είναι το Τεκμήριο 2;
□ φωτογραφία                      
                                           

□ πίνακας ζωγραφικής            
   

□ γραμματόσημο

- Ποιο είναι το θέμα της εικόνας; ____________________________________________________

- Συμπληρώστε τον πίνακα
άνθρωποι αντικείμενα δραστηριότητες τοπίο

- Παρατηρήστε την έκφραση των προσώπων όσων εικονίζονται στη φωτογραφία και κυκλώστε 
όσες λέξεις νομίζετε ότι περιγράφουν την έκφρασή τους.

σοβαρά χαμογελαστά θυμωμένα λυπημένα χαρούμενα
εχθρικά γαλήνια παγωμένα απορημένα ανέκφραστα

- Με βάση όσα συμπληρώσατε, παρουσιάστε το Τεκμήριο 2 στην ολομέλεια της τάξης.

Τουρκικός στρατός

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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2η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
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2η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2
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3η ΟΜΑΔΑ - ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Διαβάστε τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην χρονογραμμή. Περιδιαβείτε τα 
αναρτημένα εκθέματα από αριστερά προς τα δεξιά, βρείτε τα γεγονότα τα οποία αφορούν τη 
Μακεδονία, τα οποία είναι σχετικά με τις ημερομηνίες και συμπληρώστε τη χρονογραμμή.

2. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράψτε τα αντικείμενα της προθήκης του βουλγαρικού στρατού.

Κατόπιν, φανταστείτε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με αυτά τα αντικείμενα και δώστε του ζωή, 
ώστε να διηγηθεί μια μικρή ιστορία. Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να υποδυθεί αυτό το 
πρόσωπο και να διηγηθεί την ιστορία στις υπόλοιπες ομάδες.

3. Εργαστείτε με το Τεκμήριο 3 που θα βρείτε στο Παράρτημα.

- Τι είναι το Τεκμήριο 3;

□ πρακτικά συνεδρίασης         □ άρθρο εφημερίδας              □ ιδιωτική επιστολή

- Με βάση όσα συμπληρώσατε, παρουσιάστε το Τεκμήριο 3 στην ολομέλεια της τάξης.

Βουλγαρικός στρατός

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

-- Συμπληρώστε τα πλαίσια που ακολουθούν:

Τόπος σύνταξης:_______________________

Χρονολογία σύνταξης:__________________

Αποστολέας:__________________________

Παραλήπτης:__________________________

Γλώσσα:______________________________

Θέμα: _______________________________

Λεπτομέρειες του θέματος: _____________

_____________________________________

_____________________________________

Περιγράψτε την έντυπη εικονογράφηση:

_____________________________________

_____________________________________

-- Επιλέξτε ένα μικρό απόσπασμα και μεταγράψτε 

το στις γραμμές που ακολουθούν:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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3η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
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3η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ 3
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4η ΟΜΑΔΑ - ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Διαβάστε τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην χρονογραμμή. Περιδιαβείτε τα αναρτημένα 
εκθέματα από αριστερά προς τα δεξιά, βρείτε τα γεγονότα τα οποία αφορούν τη Μακεδονία, τα 
οποία είναι σχετικά με τις ημερομηνίες και συμπληρώστε τη χρονογραμμή.

2. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράψτε τα αντικείμενα της προθήκης του σερβικού στρατού.

Κατόπιν, φανταστείτε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με αυτά τα αντικείμενα και δώστε του ζωή, 
ώστε να διηγηθεί μια μικρή ιστορία. Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να υποδυθεί αυτό το 
πρόσωπο και να διηγηθεί την ιστορία στις υπόλοιπες ομάδες.

3. Εργαστείτε με το Τεκμήριο 4 που θα βρείτε στο Παράρτημα και στην προθήκη του ελληνικού 
στρατού.

- Τι είναι το Τεκμήριο 4;

□ πτυχίο                    □ δίπλωμα απονομής μεταλλίων          □ βεβαίωση

- Με βάση όσα συμπληρώσατε, παρουσιάστε το Τεκμήριο 3 στην ολομέλεια της τάξης.

Σερβικός στρατός

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Συμπληρώστε τα πλαίσια που ακολουθούν:

Τόπος σύνταξης:_______________________

Χρονολογία σύνταξης:__________________

Γλώσσα:______________________________

Ποιος απονέμει:________________________

Ποιοι υπογράφουν:____________________________________________________________

Ποιος λαμβάνει τα μετάλλια:____________________________________________________

Λόγος απονομής μεταλλίων:____________________________________________________

____________________________________________________________________________
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4η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
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4η ΟΜΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ 4
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