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Το Κάστρο της Πάργας  
 

Διδακτικό Σενάριο 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Α. Ιστορικό πλαίσιο 
 
Η Πάργα βρίσκεται στα παράλια της Ηπείρου, ανάμεσα από την Πρέβεζα και 

την Ηγουμενίτσα και απέναντι από τους Παξούς και τους Αντίπαξους των Ιονίων 
Νήσων. Το κάστρο της βρίσκεται επάνω σε έναν οχυρό λόφο-ακρωτήριο, που 
δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού της Πάργας αλλά και της διπλανής παραλίας του 
Βάλτου. 

Από τον Πλούταρχο και τον Πτολεμαίο γίνεται μνεία στο τοπωνύμιο Τορύνη, 
που βρισκόταν στην σημερινή τοποθεσία της Πάργας και καταστράφηκε το 168 π.Χ. 
από τον Αιμίλιο Παύλο, αλλά και ως Ελαιάτις χώρα από τον Θουκυδίδη. Η 
εξαιρετικά προνομιούχος τοποθεσία της πόλης ήταν η αιτία να βρίσκεται συνεχώς σε 
αλλεπάλληλη κατοχή απ' τους Μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι την ενσωμάτωσή της στο 
Ελληνικό κράτος. Η ανάγκη για προστασία της πόλης από τους επιδρομείς της 
θάλασσας, ώθησε τους εκάστοτε κατακτητές να κατασκευάσουν οχυρώσεις στο 
σημείο αυτό. Η πρώτη προσπάθεια οχύρωσης του λόφου ανάγεται στην ελληνιστική 
περίοδο, όπως μαρτυρούν τα λείψανα πολυγωνικού τείχους αυτής της εποχής στη 
δυτική πλευρά του. 

Αναφέρεται ως Βυζαντινή πόλη το 1337, και αποτέλεσε αντικείμενο 
διεκδίκησης μεταξύ των Βενετών και του Δεσποτάτου της Ρωμανίας. Ήταν κτισμένη 
στο λόφο Πεζόβολος, όπου σήμερα σώζονται διάσπαρτα ερείπια και η περιοχή 
ονομάζεται Παλαιόπαργα. Η πρώτη της ονομασία ήταν Παράγειρος ή Παραγαία (η 
σλαβική λέξη parg σημαίνει λιμάνι). 

Το 1365 περίπου ζητάει την προστασία των Νορμανδών, οι οποίοι το 1390 
αποχωρούν από την Μεσόγειο. Το κάστρο κτίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 
14ου αιώνα, βασικά από τους Νορμανδούς. Το 1394 καταλαμβάνεται και λεηλατείται 
απ' τον Σερβαλβανό ληστή Μπογκόη.  

Το 1401 μπαίνει υπό την προστασία της Βενετίας. Οι κάτοικοι αποκτούν 
προνόμια και αρκετή αυτονομία, κάτι που συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική 
άνθηση της πόλης και τη μετατροπή της σε σημαντικό λιμάνι του Ιονίου πελάγους. 
Το 1452 η Πάργα καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς, που καταστρέφουν το 
μεγαλύτερο μέρος του κάστρου. Μετά από δύο χρόνια, το 1454,το φρούριο 
ανακαταλαμβάνεται από τους κατοίκους της πόλης και τους Βενετούς.  

Το κάστρο καταστράφηκε το 1537 από τον Οθωμανό πειρατή Χαϊρεντίν 
Μπαρμπαρόσα. Οι Βενετοί έχτισαν ξανά το κάστρο και του έδωσαν την οριστική του 
μορφή το 1572. Στα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας η Πάργα αναπτύχθηκε 
εμπορικά και το λιμάνι της έγινε διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής, ενώ 
παράλληλα υπήρξε χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής με τον ευρωπαϊκό κόσμο και 
κυρίως με την Ιταλία. 

Από τον 17ο αιώνα, η γενικότερη ευημερία οδήγησε στην αύξηση του 
πληθυσμού και η πόλη άρχισε να επεκτείνεται εκτός των τειχών του κάστρου. Οι 
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κάτοικοι ασχολούνταν με το εμπόριο και  την καλλιέργεια, οπωροφόρων (κυρίως 
κίτρων), ενώ εξήγαγαν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη, μέσω της Βενετίας. 

Η οθωμανική διοίκηση με τον Αλή πασά επιχείρησε να την κατακτήσει, αλλά 
το κάστρο της Πάργας έμεινε απόρθητο σε όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 
1797 η Πάργα πέρασε στην κατοχή των Γάλλων. Με το τέλος των Ναπολεόντειων 
πολέμων, οι Παργινοί επαναστάτησαν και αναζήτησαν την προστασία των Βρετανών, 
οι οποίοι όμως σε λίγα χρόνια, το 1819, πούλησαν την Πάργα στον Αλή Πασά, όταν 
διοικητής των Επτανήσων ήταν ο Thomas Maitland, και η Πάργα έχασε τα προνόμια 
των προηγούμενων αιώνων. Οι Παργινοί αντέδρασαν στη συνθήκη και, αρνούμενοι 
την εξουσία του Αλή πασά, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και κατέφυγαν στα 
Επτάνησα και κυρίως στην Κέρκυρα. 

Το 1913 η Πάργα ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος και σταδιακά 
επέστρεψαν οι οικογένειες των Παργινών που είχαν εγκαταλείψει την πόλη επί 
οθωμανικής κατοχής. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Πάργα μετασχηματίζεται 
από διαμετακομιστικό κέντρο σε τουριστικό προορισμό και η οικονομία της περιοχής 
στηρίζεται μέχρι και σήμερα σε τουριστικές δραστηριότητες. 

 
Β. Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 
Η Πάργα είναι χτισμένη πάνω σε φυσικό κάστρο-ακρόπολη μέσα στη θάλασσα, 

σε κωνικό βράχο, που χωρίζει την ακτή στα δύο. Έχοντας σχήμα ακανόνιστου 
πολυγώνου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οχυρωματικής τέχνης και είναι ένα 
από τα σημαντικότερα οχυρά του Ιονίου.  

Η Πάργα, από τον 14ο αιώνα και μετά, είναι μια πόλη-κάστρο. Αυτό σημαίνει 
ότι η ύπαρξή της στηριζόταν στην οχυρωματική της διάσταση. Η πόλη συνεπώς είχε 
αμυντικό χαρακτήρα, γεγονός που διαφαίνεται από την αρχιτεκτονική της ακόμη και 
σήμερα. Την αρχιτεκτονική της συνέθεταν τα κτισμένα στην πλαγιά του βράχου 
δίπατα και τρίπατα σπίτια, που φαίνονταν σαν να ήταν το ένα συνέχεια του άλλου, 
καθώς οι κάτοικοι της πόλης συνήθιζαν να τα χτίζουν εξαιρετικά κοντά το ένα στο 
άλλο. Εκείνα που βρίσκονταν στην εξωτερική πλευρά της πόλης διέθεταν 
πολεμίστρες για να προστατεύονται. Με την απελευθέρωση της πόλης αλλά και λόγω 
έλλειψης χώρου, η οικοδόμηση των σπιτιών στο χώρο έγινε με άτακτο τρόπο. 

Το κάστρο περιβάλλεται από ισχυρό τείχος από αργολιθοδομή με άφθονο 
κονίαμα και προστατευόταν από πυροβολαρχίες με 20 έως 30 κανόνια μεσαίου 
διαμετρήματος. Την περίοδο της Βενετικής κυριαρχίας χτίστηκαν 8 πύργοι σε 
διάφορες θέσεις περιμετρικά και εξωτερικά του τείχους, με διάταξη τέτοια ,ώστε να 
ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή. Το φρούριο προς την πλευρά της ξηράς στεφανώνει 
ένας, εν μέρει φυσικός και εν μέρει τεχνητός ,γκρεμός.  

Ένα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί στην τοξωτή πύλη εισόδου στο κάστρο, που 
βρίσκεται στα νοτιοδυτικά και προστατεύεται από ημικυκλικό πυργοειδή προμαχώνα. 
Εντειχισμένη πάνω από την πύλη υπάρχει ανάγλυφη επιγραφή σε πλάκα με τον 
φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, και αναφέρει τον κόντε Θεοτόκη, 
καπετάνιο της Πάργας, ο οποίος το 1707 επισκεύασε το οχυρό καθώς και το όνομα 
“ΑΝΤΟΝΙΟ CERVASS 1764”.  

Την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, ο Αλή πασάς προχώρησε σε 
οικοδομικές οχυρωματικές επεμβάσεις, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα των 
παλαιότερων οχυρώσεων και της πόλης να κατεδαφιστούν και το κάστρο να αλλάξει 
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μορφή. Ο Αλή Πασάς κατασκεύασε στο εσωτερικό του κάστρου ένα εσωτερικό 
τείχος με πολυγωνικό προμαχώνα, οριοθετώντας την ακρόπολη που βρίσκεται σε 
ψηλότερο επίπεδο. 

Δύο μεγάλα έργα οχύρωσης αποδίδονται στον Αλή πασά: ένα ογκώδες διώροφο 
κτίσμα στο ψηλότερο σημείο και ένας οχυρωματικός περίβολος που δημιουργεί 
ακρόπολη στο εσωτερικό του βενετικού οχυρού. Μέσα στην ακρόπολη χτίστηκε 
επίσης, μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα ,που ενίσχυσε τον αμυντικό χαρακτήρα του 
ήδη υπάρχοντος φρουρίου (μεγαλοπρεπές ανάκτορο-σεράι, λουτρά, δεξαμενές και 
οθωμανικό τέμενος).  

Η εσωτερική ακρόπολη παρουσιάζει αυτόνομο οχυρό χαρακτήρα, 
παραβλέποντας το σχήμα του παλιότερου βενετικού οχυρού και μόνον ανατολικά, 
ενώ προτάσσεται πολυγωνικός προμαχώνας, και αμέσως νοτιότερα και σχεδόν σε 
επαφή με αυτόν, τοποθετείται η πύλη. Ο προμαχώνας έχει εξαιρετική ορατότητα σε 
όλο το κάστρο, προς το πέλαγος και την είσοδο του λιμανιού της Πάργας. Επίσης, 
υπάρχουν δύο καταχύστρες πάνω από την είσοδο και στο μέσο της βόρειας πτέρυγας 
αντίστοιχα. 

Στο εσωτερικό του τείχους της ακρόπολης, αναπτύσσονται δύο πτέρυγες 
ημιυπόγειων στοών, που επικοινωνούν με το εσωτερικό του προμαχώνα και πιθανόν 
χρησίμευαν για την στέγαση της φρουράς. Οι συνεχείς και επικοινωνούσες μεταξύ 
τους στοές επέτρεπαν την γρήγορη και ανεμπόδιστη μετακίνηση της φρουράς σε όλο 
το μήκος της εσωτερικής πλευράς της κατασκευής αλλά και του προμαχώνα. Η 
προέκταση της ακρόπολης σχηματίζεται με απότομους γκρεμούς, που αποτελούνται 
από ασβεστολιθικές πλάκες. Επίσης, στην ακρόπολη υπάρχουν εμβλήματα και 
επιγραφές της εποχής του Αλή Πασά. 

Σήμερα, στο εσωτερικό του κάστρου υπάρχουν εκτεταμένα ερείπια της παλιάς 
πόλης, ανάμεσα στα οποία διακρίνονται τα ίχνη εννέα εκκλησιών, οι δρόμοι και 
πολλά ισόγεια σπιτιών. Κυρίως όμως διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι δύο 
μεγάλοι διώροφοι στρατώνες ,που σήμερα είναι σε διαδικασία αποκατάστασης, και η 
εσωτερική ακρόπολη του Αλή πασά. 

Το κάστρο είναι επισκέψιμο και μπορεί κανείς να φτάσει εκεί μέσα από στενά 
δρομάκια και σκαλοπάτια από το λιμάνι της Πάργας, ενώ υπάρχει και πλακόστρωτος 
δρόμος, που οδηγεί στην παραλία του Βάλτου. Στον κεντρικό χώρο, αμέσως μετά την 
είσοδο, έχουν ανακατασκευαστεί δύο κτήρια που φιλοξενούν πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και εκθέσεις. Στο Κάστρο λειτουργεί αναψυκτήριο, όπου στεγάζεται 
έκθεση φωτογραφίας. 

 
 

Γ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία  
 

− Αραβαντινός Παναγιώτης, Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων 
ελληνικών και ιλλυρικών χωρών, τόμ. Α΄- Β΄. Αθήνα, 1856. 

− Brooks Alan, Castles of Northwest Greece. From the early Byzantine Period 
to theeve of the First World War. Huddersfield, 2013. 

− De Bosset Charles Philippe, Ζώτος Αλέξης, Η Πάργα και τα Ιόνια νησιά, 
Αθήνα-Γιάννινα: 2000. 

− Κόντογλου Φώτης, Ο Καστρολόγος. Αθήνα, Αρμός, 2004. 

http://195.251.197.63/ipac20/ipac.jsp?session=1384253Y8I560.54736&profile=clib--1&uri=search=TL%7E%21%CE%97%20%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%20%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC&term=%CE%97%20%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%20%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC&aspect=subtab11&menu=search&source=%7E%21uoi_library
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− Μιχαηλίδης Κώστας Α., Η Πάργα. Λίγα για τη γεωγραφία και αρκετά για την 
ιστορία της, Αθήνα, 1960. 

− Παπαγεωργίου Γεώργιος, «Συμβολή στην ιστορία της Πάργας κατά τον 18ο 
αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 22, Ιωάννινα, σελ. 95 – 132. 

− Σαλβατώρ Λουδοβίκος, Πάργα. Αθήνα, 1997  
− Πλουμίδης Γεώργιος, «Η επικοινωνία Ιονίου και Ηπείρου με τη Δύση (16ος-

18ος αι.)» στο Η επικοινωνία στο Βυζάντιο, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συμποσίου. 
Αθήνα, 1990. 

− Πλουμίδης Γεώργιος, «Πάργα - Το κάστρο και λιμάνι των Βενετών» Φηγός. 
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Σ. Δάκαρη, σσ. 430-410. Ιωάννινα, 1994. 

− Περραιβός Χριστόφορος, Ιστορία του Σουλίου και Πάργας, τόμ. Α´-Β´, 
Αθήνα,1857. 

− Σμύρης Γιώργος, «Κάστρο Πάργας», Στο: Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππότες. 
Δίκτυα Οχυρωματικής Aρχιτεκτονικής, σσ. 130-131. Αθήνα, 2001. 

− Σμύρης Γιώργος, Το Δίκτυο των Οχυρώσεων στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων 
(1788-1822). Ιστορική Πολιτική Οικονομική και Χωροταξική Θεώρηση. 
Ιωάννινα, ΙΜΙΑΧ, 2004. 

− Τσάκας Νικόλαος, Πάργα : τοπία και ομορφιές, εκκλησίες και κειμήλια, έξοδος 
και θρύλος. Αθήνα, 1966. 

 
Δ. Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο 

 
− Ελληνικά Κάστρα: http://www.kastra.eu/ 
− Το κάστρο της Πάργας:  

• http://18eba.culture.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
93:2014-06-24-06-23-12&catid=84&Itemid=489  

• http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=parga  
− Δήμος Πάργας: http://www.dimospargas.gr  
− Συλλογή εικόνων με αρχιτεκτονικά στοιχεία: 

http://etc.usf.edu/clipart/galleries/800-architectural-elements 
− www.culture.gr  (H ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία 

εμπεριέχονται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από 
τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, καθώς και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό) 

− Ηλεκτρονικό παιχνίδι για τα κάστρα http://www.culture.gr/culture/mystras-
edu/history/game/game1.html  

−  Ντοκιμαντέρ: Ελληνικός χώρος - Πάργα   Πηγή: Αρχείο Δημόσιας 
Τηλεόρασης   

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kastra.eu/
http://18eba.culture.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:2014-06-24-06-23-12&catid=84&Itemid=489
http://18eba.culture.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:2014-06-24-06-23-12&catid=84&Itemid=489
http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=parga
http://www.dimospargas.gr/
http://etc.usf.edu/clipart/galleries/800-architectural-elements
http://www.culture.gr/
http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/history/game/game1.html
http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/history/game/game1.html
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000047857&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000047857&tsz=0&autostart=0
http://www.nerit.gr/
http://www.nerit.gr/
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

Α. Γενικοί στόχοι 
 

Η πολιτιστική και καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μέσο για την 
ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων για τους 
μαθητές, όπως η έκφραση και η επικοινωνία, η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα 
και η πρωτότυπη σκέψη.  

Αντικείμενο του σεναρίου είναι η αξιοποίηση στοιχείων της αρχιτεκτονικής του 
μνημείου με στόχο: 

α) τη διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας και συνείδησης μέσω μιας σειράς 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών παρεμβάσεων, και 

β) την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχιτεκτονικού πλούτου 
της περιοχής της Ηπείρου.  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σε σχέση με το μνημείο, 
συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών των μαθητών με την πολιτισμική 
κληρονομιά του τόπου τους. 

 
B. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

 
Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο 
έδαφος με πολλές και ποικίλες προτάσεις και αξιώσεις στη στοχοθεσία, στη 
μεθοδολογία και στις άλλες διαδικασίες πρόσκτησης του γνωστικού αντικειμένου και 
της δημιουργικής επεξεργασίας και αξιοποίησής της. Η παράλληλη και επίκαιρη 
παρεμβολή της τοπικής στην εθνική ιστορία όχι μόνο υποβοηθεί στην κατανόησή 
της, αλλά διαμορφώνει και προσφέρει ελκυστικό περιεχόμενο στα διαφέροντα των 
μαθητών των σχολείων στις επιμέρους περιοχές της πατρίδας μας. Οι επισκέψεις, 
εξάλλου, των μαθητών σε χώρους ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα είναι σύμφωνες 
με την αντίληψη που διαπνέει τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των 
μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. 

 
Γ. Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 
Το σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

1. Συνοπτική πρόταση και παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.  
2. Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).  
3. Διδακτικά μέσα.  
4. Πορεία διδασκαλίας (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β. 

Επίσκεψη στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη).  
5. Αξιολόγηση.  
6. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας. 
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1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης - Ιδέα του σεναρίου 
 

Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία με το Κάστρο της Πάργας.  
Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά πρώτον, προκειμένου 

οι μαθητές να κατανοήσουν τον χώρο του μνημείου, γίνεται η σχετική προετοιμασία 
από τον διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες γενικές 
πληροφορίες για τα κάστρα, και έπειτα εστιάζουν σε αυτό της Πάργας. Ακολουθούν 
οι διδακτικές ενέργειες, κατά την επίσκεψή τους στον χώρο, όπου οι μαθητές 
προσεγγίζουν βιωματικά και εξερευνούν το τοπικό περιβάλλον. Το σενάριο 
ολοκληρώνεται με τις εμπεδωτικές ασκήσεις και άλλες δημιουργίες, μετά την 
ολοκλήρωση της επίσκεψής τους και κατά την επιστροφή τους στην τάξη. 

 
2. Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

α. Σε επίπεδο γνώσεων (γνωστικοί στόχοι) 
 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα: 
 

• Να γνωρίσουν το Κάστρο της Πάργας και να το τοποθετήσουν στον χώρο και 

τον χρόνο. 

• Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για τα κάστρα: τη θέση, την αρχιτεκτονική 

και την κατασκευή τους. 

• Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της οχυρωματικής τέχνης. 

• Να αντιληφθούν τις διαφορές και τις ομοιότητες μιας πόλης-κάστρου και μιας 

σύγχρονης πόλης. 

• Να συνδέσουν το μνημείο με την τοπική και τη γενική ιστορία. 

• Να αντλήσουν πληροφορίες για το μνημείο από το διαδίκτυο.  

 
β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων (ψυχοκινητικοί στόχοι) 
 
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα: 

 

• Να εξοικειωθούν με την ιστορική-ερευνητική παρατήρηση του μνημείου και 

του φυσικού του περιβάλλοντος και να το προσεγγίσουν δημιουργικά.  

• Να εξερευνήσουν το μνημείο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη. 

• Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών: παρατήρηση, περιγραφή, 

αναζήτηση, ταξινόμηση, παραβολή  πριν και μετά την επίσκεψη. 

• Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση του μνημείου. 
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γ. Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι) 
 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

• Να θαυμάσουν και να απολαύσουν το πολιτιστικό μνημείο και παράλληλα να 

υιοθετήσουν στάση σεβασμού, προστασίας και ανάδειξής του.  

• Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των  

ατομικών και ομαδικών εργασιών τους. 

 

3. Διδακτικά Μέσα 
 

Θα χρησιμοποιηθούν:  
   

• Αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας υπολογιστής με 

βιντεοπροβολέα για τον εκπαιδευτικό. 

• Φύλλα εργασίας. 

• Φωτογραφική μηχανή. 

• Υλικά κατασκευών χειροτεχνίας.  

 

4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία 
 

α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη 
Η ενότητα που αφορά το Κάστρο της Πάργας μπορεί να συσχετιστεί με την 

ιστορική γεωγραφία. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν μια παρουσίαση των 
ιστορικών και των αρχιτεκτονικών δεδομένων, όπως αποτυπώνονται στο 
εκπαιδευτικό υλικό των μαθητών. Από τα δεδομένα αυτά αντλούμε τα στοιχεία που 
αφορούν στην κατασκευή, τον αρχιτεκτονικό ρόλο και τις λειτουργίες του κάστρου. 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε γνωστικά στοιχεία, π.χ. 
σημαντικές ημερομηνίες ή αρχιτεκτονική ορολογία, και να προσεγγίσουν 
διαθεματικά το μνημείο. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα εξασκήσουν στην τάξη τις γνώσεις τους με τα 
προτεινόμενα Φύλλα Εργασίας και θα εξοικειωθούν περισσότερο με το μνημείο και 
τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά του στοιχεία. 

β. Επίσκεψη στο πεδίο 
Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη στο κάστρο της Πάργας κατ’ αρχάς 

επισημαίνουμε τη θέση που χτίστηκε. Καλούμε τους μαθητές να διερευνήσουν τους 
λόγους που επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος λόφος και τους σκοπούς που εξυπηρετούσε 
η επιλογή αυτή (ασφάλεια, φυσικό οχυρό, ύπαρξη ζωτικού χώρου κ.ά.).  

Έπειτα, εξετάζουμε το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και βοηθάμε τους μαθητές 
να εντοπίσουν στοιχεία που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της πόλης-κάστρου, π.χ. 
στρατηγική και εμπορική θέση. Στη συνέχεια, διερευνούμε τα στοιχεία της: οχύρωση, 
αστικές οικίες, διοικητικά κέντρα, εκκλησιαστικά μνημεία, πολεοδομική οργάνωση 
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κ.ά. Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν οπτικό υλικό (φωτογραφίες ή video) και να 
καταγράψουν εντυπώσεις με σύντομες σημειώσεις περιηγητικού ύφους. 

γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη 
Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του 

εκπαιδευτικού, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στο κάστρο, ώστε να 
κινητοποιείται δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Παράλληλα,  
προτείνονται δραστηριότητες οργάνωσης και παρουσίασης του υλικού που συνέλεξαν 
οι μαθητές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο πεδίο της επίσκεψης, καθώς και 
δραστηριότητες κατασκευών και συγγραφής σύντομης φανταστικής ιστορίας. 

 
5. Αξιολόγηση 
 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ανταπόκριση των μαθητών στους στόχους 
(γνωστικούς, ψυχοκινητικούς, συναισθηματικούς) του σεναρίου, όπως 
αναπτύσσονται στη στοχοθεσία. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής της διδακτικής πρακτικής, μέσω των επιζητούμενων 
εργασιών στα φύλλα δραστηριότητας. 

 
6. Απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Φύλλο Εργασίας 3 
 

Μ Θ Τ Ο Ρ Υ Ν Η Ο Ε Ι Π Β Π 
Β Π Ρ Α Γ Ε Η Ι Π Π Η Ε Σ Ρ 
Ν Γ Α Β Δ Ζ Θ Κ Ρ Α Ξ Ρ Ρ Ο 
Ο Δ Π Ρ Λ Ν Ο Ρ Σ Λ Ν Ι Ε Μ 
Ρ Ε Ο Ω Μ Μ Π Σ Τ Ξ Λ Δ Γ Α 
Μ Ζ Χ Ψ Κ Π Τ Φ Υ Ε Ι Ρ Π Χ 
Α Η Υ Χ Θ Μ Α Υ Φ Ι Π Ο Κ Ω 
Ν Θ Ρ Φ Τ Λ Η Ρ Χ Σ Κ Μ Ι Ν 
Δ Ι Ο Υ Ο Κ Ζ Γ Ο Α Ν Ο Ρ Α 
Ο Κ Π Τ Ξ Ι Ε Α Ψ Σ Γ Σ Τ Σ 
Ι Λ Ρ Σ Ν Θ Δ Β Ι Ω Α Μ Ν Κ 
Ν Μ Μ Α Ι Τ Λ Α Ν Τ Ρ Κ Ε Ρ 
Π Υ Ρ Γ Ο Σ Π Δ Χ Τ Ψ Θ Π Σ 
Χ Φ Ξ Λ Π Ρ Ν Α Λ Π Π Υ Λ Η 

− Φύλλο Εργασίας 1 
Α-2, Β-4, Γ-3, Δ-3, Ε-1 

− Φύλλο Εργασίας 2 
Οχυρό – Φρούριο 
Τάφροι – Αυλάκια 
Μπαρμπαρόσα – Πειρατής 
Πύλη – Τοξωτή 
Τορύνη – Πλούταρχος 
Βενετία – Φτερωτός Λέοντας 
Επάλξεις – Πολεμίστρες 
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− Φύλλο Εργασίας 4      Φύλλο Εργασίας 5 

Πύλες 3 
Ανάκτορο ή κατοικία 6 
Τείχη 1 
Στρατώνας 5 
Πύργοι και Προμαχώνες 2 
Περίδρομος 4 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

EclipseCrossword.com
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