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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ 

ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ  ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ  

« Αναζητώντας το Άγιο ∆ισκοπότηρο. 

Ναΐτες Ιππότες» 

ΤΑΞΗ  

Β΄ και Γ΄  Γυµνασίου 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθµός των µαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί) 
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ΣΤΟΧΟΙ 1) Να ερευνήσουν το ρόλο της θρησκείας 

στην ίδρυση των ιπποτικών ταγµάτων. 

2)  Γνωριµία µε τα θρησκεύµατα, τις 

θρησκευτικές αντιλήψεις και δοξασίες της 

εποχής (12
ος

 – 14
ος

 αι.) 

3) Ιστορικά γεγονότα της περιόδου των 

ιπποτών και ο ρόλος τους. 

4) Προσέγγιση των µυθιστορηµάτων της 

ιπποτικής µυθιστορίας / Λογοτεχνικά 

κείµενα. 

5) Στα εικαστικά οι µαθητές να γνωρίσουν τη 



ζωγραφική, αγιογραφία και την 

αρχιτεκτονική των εκκλησιών και των 

ιπποτικών κάστρων. 

6) Να γνωρίσουν την καθηµερινή ζωή και 

δραστηριότητες των ιπποτών (ενδυµασία, 

µαγειρική, οικονοµικές δραστηριότητες). 

7) Γνωριµία µε τους ύµνους και την ποίηση 

της εποχής και αναζήτηση πληροφοριών 

για τη µουσική της περιόδου των ιπποτών 

στο µάθηµα της µουσικής. 

8) Να αντιληφθούν οι µαθητές τις 

διαφορετικές πτυχές του πολιτισµού. 

9) Να συνδυάσουν τιε γνώσεις τους από 

διαφορετικά µαθήµατα (θρησκευτικά, 

ιστορία, λογοτεχνία, µουσική, εικαστικά), 

(διαθεµατική προσέγγιση) για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σε µια κοινή γνωστική 

δραστηριότητα. 

10) Να αναπτύξουν δεξιότητες και 

ενδιαφέροντα στη διαδικασία διερεύνησης 

του παρελθόντος. 

11) Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

οµαδικότητας, συνεργασίας 

12) Καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης και 

φαντασίας µέσω του θεατρικού παιχνιδιού. 

13) Εξοικείωση µε τις βασικές αρχές της 

επιχειρηµατολογίας. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

1) Συνάντηση µε τους µαθητές. Συγκρότηση 

οµάδας. Συζήτηση µε τους µαθητές 



σχετικά µε το θέµα. Χωρισµός σε οµάδες 

εργασίας. Ανάθεση εργασιών και ορισµός 

των στόχων. Πρώτη ιστορική προσέγγιση 

του θέµατος. 

2) Επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης 

(Μουσείο Μπενάκη).  Εντοπισµός 

στοιχείων αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής – 

αγιογραφίας και της καθηµερινής ζωής και 

δράσης των ιπποτών.  

3) Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Μουσείο στο 

Ζεφύρι 

4) ∆ιαπίστωση της ύπαρξης µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας και την 

περιγράφουµε ως προς τις θρησκευτικές 

αντιλήψεις και δοξασίες της εποχής. 

5) Οµαδικό παιχνίδι στην αίθουσα των 

υπολογιστών για την Καστροπολιτεία του 

Μυστρά προς γνωριµία των κάστρων. 

6) Αναζήτηση ιπποτικών και ροµαντικών 

µυθιστορηµάτων της λόγιας παράδοσης της 

εποχής στις βιβλιοθήκες. 

7) Μελέτη κειµένων και σταχυολόγηση 

στοιχείων που µας περιγράφουν την εποχή 

(θρησκεία, κοινωνία, πόλεµοι, οικονοµία, 

θέση γυναίκας) 

8) Συλλογή πληροφοριών για την τέχνη του 

πολέµου της εποχής εκείνης, της 

αρχιτεκτονικής των πόλεων και των 

κάστρων των ιπποτών. 

9) Λόγοι ίδρυσης των ιπποτικών ταγµάτων, 

τους όρους που έθεταν για να γίνει κάποιος 



ιππότης, τους κανόνες της καθηµερινής 

ζωής, τις θρησκευτικές δεσµεύσεις ως 

ιππότες. 

10) Οικονοµικές δοσοληψίες των ιπποτών,  

εµπορικές επιχειρήσεις µε βασιλιάδες και 

Εκκλησία. 

11) ∆ράση ιπποτών από τη ∆ύση ως τους 

Αγίους Τόπους και τους λόγους διάλυσής 

τους. 

12) Αναζήτηση και γνωριµία µε τη µουσική 

της περιόδου των ιπποτών. 

13) Γνωριµία µε κάστρα της εποχής των 

ιπποτών, κάστρο της Ρόδου, κάστρα της 

Μάλτας, το νησί των ιπποτών. 

14) Προβολή ντοκιµαντέρ «Οι Ναΐτες 

Ιππότες», και «Το Άγιο ∆ισκοπότηρο». 

15) Προβολή ταινιών: «Ναΐτες Ιππότες»,  

«Βασιλιάς Αρθούρος», Λάνσελοτ, Ο 

πρώτος ιππότης», «Το βασίλειο των 

ουρανών». 

16) Συγκέντρωση υλικού (βίντεο, 

φωτογραφίες, ζωγραφική, κατασκευές, 

πληροφορίες κ.λ.π.). επεξεργασία και 

σύνθεση υλικού. 

17) Κατασκευή ταµπλό και προβολή βίντεο µα 

τα αποτελέσµατα της δουλειάς µας. 

18) Πραγµατοποίηση εκδροµής στη Μάλτα το 

νησί των Ιπποτών την Άνοιξη.  
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

1) «Οι Ναΐτες Ιππότες»  του  Piers Paul Read 

2) «Ζισόρ. Το Μυστήριο των Ναϊτών 

Ιπποτών» του Jean Markale  

3) «Μοντσεγκούρ Το Μυστήριο των 

Καθαρών» του Jean Markale 

4) «O Κύκλος του Γκράαλ» του  Jean 

Markale  

5) «Μπροσελιάντ, το Μυστήριο του Ιερού 

∆ισκοπότηρου» του  Jean Markale 

6) «Ρεν – λε – Σατο  Το Μυστήριο του 

Καταραµένου Χρυσού» του Jean Markale 

7) «Μικρή Εγκυκλοπαίδεια» του Jean 

Markale 

8) «Οι Κυρίες του Γκράαλ» του Jean Markale 

9) «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Μπερούλι 

10) Η ιστορία της Μελουζίνας» του Κουντρέτ 

11) «Λάνσελοτ, ο Ιππότης» του Κρετιέν Ντε 

Τρουά ( Chretien De Troyes) 

12) Ναΐτες και Ασασίνοι» του James 

Wasserman 

13) «Η ∆ίκη των Ναϊτών Ιπποτών» του 

Malcolm Barber 

14) « Οι Προσκυνήτριες» του Jeanne Bourin  

15) «Οι Καθαροί. ∆υιστές Αιρετικοί στο 

Λαγκεντόκ» του Malcolm Barber 

16) «Η Νέα Ιπποσύνη. Μια Ιστορία του 

Τάγµατος του Ναού» του Malcolm Barber 



17) «Ο Χαµένος θησαυρός των Ναϊτών 

Ιπποτών» του Steven Sora  

18) «Ναΐτες στη Μεσόγειο» του Θεόδωρου Κ. 

Πανάγου 

19) «Τα µυστήρια του Ρεν – λε – Σατό» του 

Henry Lincoln 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  

• Βίντεο µε ατοµικές ή οµαδικές συνθετικές 

εργασίες µαθητών. 

Ταµπλό µε εικόνες και φωτογραφίες. 

Κατασκευή κάστρου Ιπποτών  

∆ραστηριότητες  µεταξύ των µελών της οµάδας. 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κ.λπ. 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΟ Υποχρεώσεις µαθητών: Παρακολούθηση του 

80% των διαλέξεων και µια ατοµική εργασία ή 

συµµετοχή σε µία οµαδική εργασία σε κάθε 

σχολικό τετράµηνο. 

Κίνητρα: Βεβαίωση συµµετοχής και συστατική 

επιστολή. 

 

 

 


