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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ: Ο Ι. Καποδίστριας και το έργο του 

 

 

 

Εισαγωγή  

 

 

  

 

 

"Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ανιδιοτελής και ικανότατος κυβερνήτης του 
νεοελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας ήταν ο Έλληνας με τη μεγαλύτερη διπλωματική 
εμπειρία στα χρόνια του, καθώς είχε διατελέσει, πριν γίνει κυβερνήτης, υπουργός 
Εξωτερικών του τσάρου και συντάκτης του τότε ελβετικού συντάγματος. Ήταν επίσης 
ισόβιος γερουσιαστής στην Ελβετία, απόλυτα καταξιωμένος πολιτικά σε όλη την Ευρώπη, 
όταν η Γ' Εθνοσυνέλευση του ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι διπλωματικοί 
χειρισμοί του σε σχέση με το Ελληνικό Ζήτημα από τις αρχές του 1828 υπήρξαν μοναδικοί. 
Κατόρθωσε με ελάχιστα μέσα πίεσης, επιστρατεύοντας κυρίως τη βαθιά του γνώση της 
διεθνούς πολιτικής σκηνής και διπλωματική ευελιξία, να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά 
οφέλη για την Ελλάδα." 

Ιστορία ΣΤ΄Δημοτικού: Βιβλίο Δασκάλου 

 

Στα πλαίσια της ενασχόλησής με την ελληνική επανάσταση στο μάθημα της 
ιστορίας σας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσετε τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον 
Ιωάννη Καποδίστρια. Να γνωρίσετε την προσφορά του στην εσωτερική και εξωτερική 
πολιτική του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Ξεκινάμε! 

Είστε όλοι εδώ;   
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Δραστηριότητα  

Η εργασία που θα αναλάβετε θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε πώς ο 
Καποδίστριας έθεσε τις βάσεις του κράτους στα απελευθερωμένα εδάφη, να μάθετε πως 
τόσο η αναγνώριση της ανεξαρτησίας όσο και η διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού 
Βασιλείου του 1832 αποτελούν καρπούς των δικών του διπλωματικών προσπαθειών και να 
κατανοήσετε το μέγεθος της προσφοράς του στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας, 
της γεωργίας, της εκβιομηχάνισης, της ναυτιλίας, της οργάνωσης του στρατού κ.α. Θα 
αναρωτηθείτε αν άξιξε ή όχι η προσπάθειά του. Στο τέλος θα οργανώσετε ένα παιχνίδι 
ρόλων με θέμα την υπεράσπιση του έργου και της πολιτικής του Καποδίστρια. Κάποιοι από 
εσάς θα παίξουν το ρόλο του υπερασπιστή του έργου και της πολιτικής του Καποδίστρια 
και κάποιοι άλλοι θα υποστηρίξουν την πολιτική των αντιπάλων του.  

 

Διαδικασία  

Θα εργαστείτε σε 3 ομάδες. Επιλέξτε λοιπόν σε ποια ομάδα θα ενταχθείτε: 

o Υπέρμαχοι της εσωτερικής πολιτικής του Καποδίστρια. Εσείς θα είστε αυτοί που θα 
υποστηρίξετε το έργο του στην ανασυγκρότηση του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους (παιδεία, υγεία, οικονομία κλπ). 

o Υπέρμαχοι της εξωτερικής πολιτικής του Καποδίστρια. Εσείς θα είστε αυτοί που θα 
υποστηρίξετε το έργο και τους ελιγμούς του στην εξωτερική πολιτική (εμπειρία 
στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις, διαμόρφωση 
συνόρων του ελληνικού κράτους κ.α.)  

o Πολέμιοι της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του Καποδίστρια. Εσείς θα είστε 
αυτοί που θα κατηγορήσετε το έργο του, αλλά και τον ίδιο τον Καποδίστρια για 
συγκεντρωτισμό εξουσίας. 

o Δημοσιογράφος: Εσύ θα είσαι ο συντονιστής της αντιπαράθεσης (debate) που θα 
διεξαχθεί στο τέλος με θέμα την αποτίμηση του έργου του Καποδίστρια. Θα 
συντονίσεις τη συζήτηση, θα είσαι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων όλης 
της διαδικασίας και θα θέτεις τα κατάλληλα ερωτήματα για να αρχίσει και να 
εξελιχθεί η αντιπαράθεση. 

Με οδηγό σας τα ερωτήματα που ακολουθούν για κάθε ομάδα χωριστά, ψάξτε για 
πληροφορίες στο Διαδίκτυο, είτε στις πηγές που σας δίνονται είτε σε άλλες που θα βρείτε 
μόνοι σας. 

Οι τρεις πρώτες ομάδες θα πρέπει να καταγράψετε τα επιχειρήματά σας που στηρίζουν τη 
θέση σας ως Υπέρμαχων ή Πολέμιων της πολιτικής του κυβερνήτη. Ο Δημοσιογράφος θα 
καταγράψει πληροφορίες για τους κανόνες μιας αντιπαράθεσης και θα ετοιμάσει 
κατάλληλα ερωτήματα που θα θέσει στις ομάδες. Όλοι σας να καταγράψετε και την πηγή 
από την οποία πήρατε την πληροφορία σας. 

Μόλις είστε έτοιμοι, θα αρχίσει το debate.  Γι’ αυτό φροντίστε να έχετε ατράνταχτα 
επιχειρήματα!!! Μην ξεχνάτε πως θέλετε να πείσετε τους άλλους ότι εσείς έχετε δίκιο!!! 
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Πηγές – Μέσα  

 Βικιπαίδεια: Ιωάννης Καποδίστριας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%

CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82 

 Άρθρο σχετικό με τι βιογραφία του Ι. Καποδίστρια 

http://www.kapodistrias.info/viografia 

 Άρθρο για τη βιογραφία και το έργο του Ι. Καποδίστρια 

http://argolikivivliothiki.gr/2009/01/08/%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%C

E%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-1776-1831/ 

 Άρθρο για την πολιτική του Ι. Καποδίστρια στην εκπαίδευση 

http://www.kapodistrias.info/paideia 

 Άρθρα για την οικονομική πολιτική του Ι. Καποδίστρια 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/politiki/14.html 

http://www.kapodistrias.info/oikonomia 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/politiki/14.html 

 Η πολιτική του Ι. Καποδίστρια στην υγεία 

http://www.kapodistrias.info/ygeia 

 Η πολιτική του Ι. Καποδίστρια στη γεωργία 

http://www.kapodistrias.info/georgia 

 Η πολιτική του Ι. Καποδίστρια στο στρατό 

http://www.kapodistrias.info/stratos 

 Η πολιτική του Ι. Καποδίστρια στη ναυτιλία 

http://www.kapodistrias.info/naytilia 

 Άρθρο για την εξωτερική πολιτική του Ι. Καποδίστρια 

http://www.kapodistrias.info/eksoteriki-politiki 

 Άρθρο για την εξωτερική πολιτική - Διπλωματία του Ι. Καποδίστρια 

http://www.koinwnia.com/2010-02-05-19-43-20/2010-02-05-19-56-44/110-2010-02-05-20-11-25 

 Άρθρο για το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (Ι. Καποδίστριας) 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/diethni/06.html 

 Άρθρο για την αντιπολίτευση στον Ι. Καποδίστρια και τη δολοφονία του 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/politiki/12.html 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση θα γίνει με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Πρώτα θα 
αξιολογήσετε τις γνώσεις σας ως προς την πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους για την 
αναζήτηση πληροφοριών, έπειτα τη συνεργασία σας στα πλαίσια της ομάδας και τέλος τη 
διεξαγωγή του debate. 

 

Πίνακας.  Διαβάστε τις προτάσεις και τσεκάρετε αυτή που σας ταιριάζει: 

Πλοήγηση 

Μετακινούμαι σε ένα δικτυακό τόπο προς την κατεύθυνση 
που επιθυμώ … 

 

 Μόνος μου 

 Με λίγη βοήθεια 

 Οπωσδήποτε με τη βοήθεια κάποιου άλλου 

 Με μεγάλη δυσκολία 

Αναζήτηση: 

Μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες στο Διαδίκτυο … 

 

 Μόνος μου 

 Με λίγη βοήθεια  

 Με τη βοήθεια κάποιου συμμαθητή μου 

 Δεν μπορώ να βρω την πληροφορία που θέλω 

Μηχανές αναζήτησης: 

Μπορώ να επιλέξω και να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο 
αναζήτησης … 

 Μόνος μου 

 Με λίγη βοήθεια 

 Οπωσδήποτε με τη βοήθεια άλλου 

 Δεν μπορώ να επιλέξω εργαλείο αναζήτησης 

Συνεργασία  Δεν μπορώ να συνεργαστώ καλά με άλλους 

 Δείχνω ενδιαφέρον και προσπαθώ να συνεργαστώ με την 
ομάδα 

 Τα καταφέρνω καλά. Μπορώ να συνεργάζομαι με τα 
υπόλοιπα μέλη αρμονικά.  

 Συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους με χαρακτηριστική 
ευκολία 

Η οργάνωση και διεξαγωγή του debate ήταν…  Τέλεια  

 Πολύ καλή 

 Καλή  

 Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες  

Οι ρόλοι…  Υποδύθηκαν τέλεια από τους μαθητές  

 Πολύ καλή η ανταπόκριση των μαθητών στους ρόλους 
που έπρεπε να υποδυθούν. 

 Οι μαθητές προσέγγιζαν αρκετά στους ρόλους που 
έπρεπε να υποδυθούν. 

 Οι μαθητές δεν προσέγγιζαν ικανοποιητικά τους ρόλους 
που έπρεπε να υποδυθούν. 

Βαθμός συμμετοχής των μαθητών στο debate  Υψηλός 

 Καλός 

 Μέτριος 

 Οι μαθητές δεν συμμετείχαν καθόλου 

 

 

 

mailto:alexoudis24@ath.forthnet.gr
http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=982


alexoudis24@ath.forthnet.gr                                                                    http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=982 

Συμπέρασμα 

Συγχαρητήρια! 

Με τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν,  με την ενεργητική συμμετοχή, σας 
δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσετε την προσφορά της διακυβέρνησης Καποδίστρια και να 
σταθείτε κριτικά απέναντι στις επιλογές του στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, καθώς 
και στο ζήτημα του φανατισμού στην πολιτική ζωή. 

Πιστεύω ότι  χρήση του webquest έδρασε ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης. 

 

 

 

 

Η Σελίδα του Δασκάλου 

Η συγκεκριμένη Ιστοεξερεύνηση δίνεται στους μαθητές με αφορμή το 17ο 
κεφάλαιο (Γ΄ Ενότητα) του Βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού με τίτλο «Ο Ιωάννης 
Καποδίστριας και το έργο του» (σελ. 138 - 139), προκειμένου να αντιληφθούν πώς ο Ι. 
Καποδίστριας έθεσε τις βάσεις του κράτους στα απελευθερωμένα εδάφη, να μάθουν πως 
τόσο η αναγνώριση της ανεξαρτησίας όσο και η διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού 
Βασιλείου του 1832 αποτελούν καρπούς των δικών του διπλωματικών προσπαθειών και 
τέλος να κατανοήσουν το μέγεθος της προσφοράς του. 

Στο τέλος της ιστοεξερεύνησης οι μαθητές θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων που θα 
έχει τη μορφή της αντιπαράθεσης (debate), θα διαρκέσει 1 ώρα περίπου και θα 
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Το θέμα του θα είναι «Αποτίμηση 
του έργου και της πολιτικής του Καποδίστρια». Μέσω του παιχνιδιού Θα δοθεί η ευκαιρία 
στους μαθητές να δημοσιοποιήσουν όλες οι πληροφορίες που θα βρουν κατά τη διάρκεια 
της Ιστοεξερεύνησης. 

Ακόμα και αν οι μαθητές είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο πλοήγησης σε ένα 
δικτυακό τόπο ή το ρόλο και τη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Προτείνεται ο 
εκπαιδευτικός να κάνει ολιγόλεπτες παρουσιάσεις σχετικά. Τον υπόλοιπο χρόνο ο ρόλος 
του δασκάλου είναι υποστηρικτικός και συμβουλευτικός. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Αντιπαράθεση (debate1)  

 "Αποτίμηση του έργου και της πολιτικής του Ι. Καποδίστρια" 

 

Δημοσιογράφος: 

Αγαπητοί φίλοι, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα προκειμένου να συζητήσουμε για το 
έργο και την πολιτική του Ι. Καποδίστρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια 
αποτίμηση της προσφοράς του μέσα από μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων, χωρίς 
εντάσεις, ελπίζουμε. 

Κάθε πλευρά θα έχει το χρόνο της να εκθέσει τις απόψεις της. Οι ερωτήσεις θα είναι 
συγκεκριμένες και οι ομιλητές θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο. 

Αν, λοιπόν, δεν έχετε αντίρρηση, μπορούμε να αρχίσουμε! 

Παρακαλώ να τηρηθούν οι κανόνες της αντιπαράθεσης!!! 

Αρχίζοντας θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των Υπέρμαχων του έργου του 
Ι. Καποδίστρια. 

 Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η άνεση στην άσκηση διπλωματίας που 
παρουσίαζε ο Ι. Καποδίστριας στο χειρισμό του Ελληνικού Ζητήματος 
(αφού απαντήσουν...) 

Να περάσουμε στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να σας θέσω 
δύο ερωτήματα: 

 Ποια κατάσταση συνάντησε ο Ι. Καποδίστριας όταν έφτασε στο Ναύπλιο; 
(αφού απαντήσουν παίρνει το λόγο και υποβάλλει  και τη δεύτερη 
ερώτηση) 

 Ποιες πιστεύετε ότι ήταν οι προσδοκίες του ελληνικού λαού από το νέο 
Κυβερνήτη;  

Κοντά μας έχουμε και τις «Ωραίες Ελληνίδες», υπέρμαχους της εσωτερικής 
πολιτικής του κυβερνήτη. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτές και να τις θέσω 
τέσσερα ερωτήματα. 

 Ποιο το έργο του στην παιδεία και πώς κρίνετε την προσφορά του στον 
τομέα αυτό; (αφού απαντήσουν…) 

                                                      
1 Το debate σχεδιάστηκε από τους μαθητές στο τέλος των εργασιών κάθε ομάδας. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της 

τάξης και τα παιδιά το απόλαυσαν 
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 Το έργο του στην ανάπτυξη της γεωργίας πώς το κρίνετε; (αφού 
απαντήσουν…) 

 Γιατί ο Ι. Καποδίστριας αποφάσισε να κόψει καινούριο νόμισμα, τον 
φοίνικα; (αφού απαντήσουν…) 

 Ποια άλλα μέτρα πήρε στην οικονομία; (αφού απαντήσουν...)  

Επιστρέφουμε στους Υπέρμαχους της εξωτερικής πολιτικής του Καποδίστρια. 

 Αλήθεια, ποια αποτελέσματα, πιστεύετε, ότι είχαν οι χειρισμοί του στην 
εξωτερική πολιτική; Τι πέτυχε; (αφού απαντήσουν...)  

Ακούγοντας τα παραπάνω μας δίνεται η εντύπωση ότι ο Ι. Καποδίστριας ήταν ο 
τέλειος κυβερνήτης. Η πλευρά της αντιπολίτευσης όμως δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Τον 
κατηγορεί για τους χειρισμούς του και γενικότερα για την πολιτική του. 

 Κύριοι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης για ποιους χειρισμούς και 
πολιτικές του τον κατηγορείτε; (αφού απαντήσουν…) 

 Πώς φτάσαμε στη δολοφονία του;  

(αφού απαντήσουν αυτοί το λόγο παίρνουν οι Υπέρμαχοι της εσωτερικής – 
εξωτερικής πολιτικής του και εξηγούν τα αποτελέσματα της δολοφονίας του 
Καποδίστρια) 

Κλείνοντας τη συζήτησή μας θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες όλων των τάσεων για 
το πώς κρίνουν τελικά την προσφορά του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου 
Κυβερνήτη της Ελλάδας… 

(αφού ακουστούν όλες οι απόψεις…) 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ωραία συζήτηση που 
είχαμε! 

 

Καλό μεσημέρι!!! 
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