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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η μελέτη αυτή, που εγκρίθηκε ως θέμα διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Κοινω-

νικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελείται από πέ-

ντε κεφάλαια, είχε ως κύριο σκοπό την εξέταση της αποτελεσματικότητας των διδασκαλιών 

και της βελτίωσης της διδακτικής της Ιστορίας, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληρο-

φορίας και Επικοινωνίας, σε σχέση με τις άλλες, παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το 

πρόβλημα που διερευνήθηκε είναι ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας της Ιστορίας, 

που ακολουθούνται στα ελληνικά σχολεία, δεν επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα μά-

θησης.  

Τα κίνητρα για την έρευνα και τη μελέτη ήταν, αφενός, το έντονο ενδιαφέρον που πα-

ρατηρείται στη σύγχρονη εποχή για θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδακτική και, αφετέρου, η απουσία μίας σχετικής με το θέμα συστηματικής μελέτης. Είναι 

γεγονός ότι αρκετοί επιστήμονες έχουν μελετήσει την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 

της Ιστορίας και τη διαφοροποίηση που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά απουσιάζει μία συ-

στηματική μελέτη σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα με διαθεματικές 

διδασκαλίες (σε συνδυασμό με άλλα διδακτικά αντικείμενα).  

Στόχος, λοιπόν, της έρευνας ήταν να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης 

των ΤΠΕ στη διαθεματική διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέ-

ση με άλλες, παραδοσιακές μεθόδους, που εφαρμόστηκαν στις εξεταζόμενες ενότητες μαθη-

μάτων, και η διατύπωση σχετικών διδακτικών προτάσεων. Η έλλειψη ερευνητικών µελετών 

σχετικά µε τα συγκεκριμένα θέματα που διερευνήσαμε καθιστά αυτή τη µελέτη 

µεθοδολογικά αναγκαία.  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως επόπτη καθη-

γητή της διατριβής μου, για την ακούραστη καθοδήγησή του και την πολύτιμη και ουσιαστι-

κή συνδρομή του. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής της δι-

δακτορικής μου διατριβής κ.κ. Δημήτριο Μαυροσκούφη, Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσο-

φίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Δημήτριο Κουτσογιάννη,  

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., για 

τη δική τους ουσιαστική συμβολή. 

Θα ήθελα, ακόμη, να ευχαριστήσω τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που ενέκρινε τη 

διδακτορική διατριβή μου κκ. Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκ-
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παίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντί-

νο Μπίκο, Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Α.Π.Θ., Παντελή Νίγδελη, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Δημήτριο Χατζηδήμου, Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων της διατρι-

βής 

1.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα και τα ευρήματα μίας έρευνας που είχε ως 

κύριο σκοπό την εξέταση της αποτελεσματικότητας των διδασκαλιών του μαθήματος της 

Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας1, σε σχέση με 

τις άλλες, παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Η έρευνα υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 

των σχολικών ετών 2009-2010 και 2010-2011, με την πραγματοποίηση διαθεματικών διδα-

σκαλιών σε μαθήματα Ιστορίας, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε σχολεία της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια) του Νομού Θεσσαλονίκης με ποικιλόμορφο 

πληθυσμό. Περαιτέρω, η παρούσα μελέτη, βασισμένη στα ευρήματα διατυπώνει ορισμένες 

προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τεχνολο-

γιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Το πρόβλημα που διερευνήθηκε είναι ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας της 

Ιστορίας που εφαρμόζονται στα ελληνικά σχολεία (και χαρακτηρίζονται από την αφήγηση 

από τον/την εκπαιδευτικό, τις ελάχιστες ερωταποκρίσεις, την πολύ μικρή χρήση εποπτικού 

υλικού, τη βαρύτητα κυρίως στην αποστήθιση και την ατομική εξέταση κάθε μαθητή σε συ-

νάρτηση με αυτήν, την αξιολόγηση σε αριθμητική κλίμακα και την ακόλουθη βαθμοθηρία) 

δεν επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Στο μυαλό των παιδιών  συχνά επικρατεί σύγ-

χυση σχετικά με όρους, έννοιες, πρόσωπα, ιστορικές και χρονικές περιόδους, τόπους και γε-

γονότα της Ιστορίας. Σ’ αυτό συμβάλλει βέβαια και η ακαταλληλότητα των διδακτικών εγ-

χειριδίων. Η διδακτική πράξη περιορίζεται στην προσφορά έτοιμης γνώσης, στην απομνημό-

νευση, στην απουσία νοήματος, στην καλλιέργεια μηχανιστικών δεξιοτήτων και στην εκτέ-

λεση τυποποιημένων δραστηριοτήτων, που, βέβαια, δεν προωθούν την κριτική σκέψη. Κά-

ποια ενδεικτικά προβλήματα είναι:  

• Αν υπάρχει κάποια επιτυχία, οφείλεται στην αποστήθιση και όχι στην κριτική ιστορι-

κή σκέψη.  

• Παρατηρείται αδυναμία κατανόησης, αξιολόγησης και κριτικής επεξεργασίας της 

πληροφορίας, π.χ. στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.  

• Κυρίως παρατηρείται δυσκολία στην κριτική εξέταση των ιστορικών πηγών. 

Η έρευνα λοιπόν, έθεσε ως ιδιαίτερους στόχους:  

1 Εφεξής ΤΠΕ. 
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1) να επιτευχθούν οι γενικοί σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας: η ανάπτυξη κριτικής 

ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, η κατανόηση και ο σεβασμός των διαφορετικών 

πολιτισμικών ταυτοτήτων, η κατανόηση του «άλλου», η συνειδητοποίηση της έννοιας της 

ετερότητας  και  

2) οι μαθητές να ασχοληθούν με το υλικό που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί, δηλαδή με 

τις κάθε είδους πηγές της Ιστορίας, να αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν τις ιστορικές 

πηγές, να κατανοήσουν ότι κάθε ιστορική αφήγηση στηρίζεται σε έναν αριθμό πηγών, να ε-

πιλέγουν και να αναδιοργανώνουν πληροφορίες και σχόλια συνθέτοντας τη δική τους άποψη 

για τα γεγονότα, με τη βοήθεια ποικίλων εργαλείων των ΤΠΕ.  

Αναλυτικότερα, οι στόχοι των διδασκαλιών, που ετέθησαν, ήταν:  

• Η οργάνωση διδασκαλιών που βασίζονται σε διαθεματική προσέγγιση των περιεχο-

μένων καθώς και στη δυνατότητα χρήσης υλικών και μέσων διδασκαλίας που καλλιεργούν 

την αυτενέργεια και προωθούν τη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση· 

• η κριτική επεξεργασία των ιστορικών πηγών, που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την 

κατανόηση, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση του περιεχομένου των πηγών· 

• η καλλιέργεια στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών·  

• η ικανότητα εντοπισμού της συγκεκριμένης πληροφορίας, και η δυνατότητα αξιολό-

γησης της εγκυρότητάς της·   

• οι τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης με βάση την ιδιαίτερη «γραμματική του διαδικτύ-

ου» (π.χ. υπερκείμενο)·  

• οι τεχνικές οργάνωσης των πληροφοριών που βρέθηκαν και η αξιοποίησή τους για τη 

διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. η ένταξή τους σε γραπτό, πολυτροπικό ή προ-

φορικό κείμενο (Χοντολίδου, 1999. Στάμου κ.ά., 2004)·   

• να καλλιεργηθούν, μέσω των διδασκαλιών, μεταγνωστικές δεξιότητες∙ να είναι, δη-

λαδή, οι μαθητές ικανοί να εφαρμόζουν τη νέα γνώση στην καθημερινή τους ζωή. Οι δεξιό-

τητες και οι στρατηγικές που ανέπτυξαν οι μαθητές κατά τις διδασκαλίες σχετίζονται με την 

επίγνωση και τον έλεγχο που έχει κάποιος επί των σκέψεων και των δραστηριοτήτων που 

βιώνει ( Livingston, 1997. Βακαλούδη, 2001β:87 & 2010:305 & 2012:16-17, 93-94, 116. 

Peirce, 2003. Sun & Mathews, 2003:4-6. Veenman et al., 2006:4-5. Shannon, 2008:14-20. Poi-

tras & Lajoie, 2012). 

 

1.2. Θεωρητικό πλαίσιο 
Η ολιστική-διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση και η οριζόντια ει-

σαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, που προτείνοναι, δίνουν έμφαση στην κριτική 

και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση και στη διεπιστημονική 
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και διακλαδική προσέγγιση της γνώσης και εστιάζουν στις κοινωνικές, ηθικές και πολιτισμι-

κές διαστάσεις της εκπαίδευσης (Μακράκης, 2000). Η επιστημολογία που στηρίζει μια τέτοια 

άποψη στην εκπαίδευση ανήκει στην κοινωνικοπολιτισμική - δομιστική προοπτική (Βιδάκη, 

2002). 

Α) Κοινωνικός ή κριτικο-διαλεκτικός δομισμός: Οι θεωρητικές και εννοιολογικές 

βάσεις της μελέτης αυτής βρίσκονται σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικοπολιτισμική προο-

πτική (Vygotsky, 1988 & 2000. Wertsch, del Río & Alvarez, 1995). Η προσέγγιση αυτή της 

κοινωνικής ψυχολογίας, ειδικά σε ό,τι αφορά στη σκέψη και στη μάθηση, σχετίζεται με τον 

κοινωνικό ή κριτικο-διαλεκτικό δομισμό και την πολιτισμικο-ιστορική θεωρία της Δραστη-

ριότητας [cultural-historical activity theory] (Leontiev, 1978. Engeström 1987). Αυτό που 

έχουν κοινό αυτές οι προσεγγίσεις είναι η αντίθεσή τους στην τωρινή επικρατούσα γνωστική 

προσέγγιση και στη σχετική με αυτή μεθοδολογία (Kaptelinin, 1996). Επίσης, οι προσεγγί-

σεις υπογραμμίζουν την ανάγκη να στραφούμε προς τις πραγματικές δραστηριότητες που 

συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες (Nardi, 1996) και να συμπεριλαμβάνουμε πάντα, με 

κάποιο τρόπο, το πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Β) Ολιστική, διαθεματική προσέγγιση. Ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας αφορά 

στην ολιστική, διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση, αντί του παραδοσια-

κού τρόπου διδασκαλίας μέσω των διακριτών διδακτικών αντικειμένων. Πρόσφατες μελέτες 

στη μάθηση (American Association for the Advancement of Science, 1989. National Council 

of Teachers of Mathematics, 1989. Science Curriculum Framework & Criteria Committee, 

1990, αναφ. στο: Βιδάκη, 2002:109) έχουν αναδείξει μια διεπιστημονική δομιστική προσέγ-

γιση, κατά την οποία οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν τη γνώση τους μέσω συνεργατικών ομά-

δων, συζητούν διαφορετικές ερμηνείες ενός προβλήματος, διαπραγματεύονται και συνθέτουν 

ιδέες που σχηματίζουν από διαφορετικές επιστήμες. Σύμφωνα με τη δομιστική θεωρία, η 

γνώση αναπτύσσεται ολικά μάλλον, παρά μέσω της αποστήθισης κατακερματισμένων γνώ-

σεων ή διακριτών γεγονότων, όπως κάνει κάποιος όταν μελετά για να γράψει ένα τεστ (Βι-

δάκη, 2002:109).  

Γ) Υποστηριζόμενη με Υπολογιστή Συνεργατική Μάθηση: Η θεωρία της Υποστηρι-

ζόμενη με Υπολογιστή Συνεργατική Μάθηση (Computer Supported Collaborative Learning 

[CSCL]), αποτελεί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την έρευνα σε αυτή τη μελέτη. Η θεωρία 

αυτή ασχολείται με τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

(προώθηση της συνεργατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας ομάδας και διευκό-

λυνση του διαμοιρασμού και της διάδοσης της γνώσης) (Αναστασίου, 2009:11. Σάτμαρη, 

2009:42-43).    
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1.3. Μέθοδοι διδασκαλίας 
Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήταν: διαθεματικότητα, εποικοδομισμός (κον-

στρουκτιβισμός), αυτενέργεια, κριτική διερεύνηση, αξιολόγηση, επεξεργασία, σύνθεση πλη-

ροφοριών, επίλυση προβλημάτων, ανίχνευση των προαπαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών 

των μαθητών επάνω στο θέμα και σύνδεση με αυτές, συνεργατική μάθηση.  

Επίσης, ασκήθηκαν δεξιότητες, όπως η κατανόηση εννοιών (π.χ. χώρος, χρόνος στην 

Ιστορία), η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, η παραγωγή προφορικού, γραπτού, πολυτροπι-

κού λόγου, δεξιότητες Πληροφορικής (π.χ. αυτόνομη πλοήγηση σε λογισμικά και στο διαδί-

κτυο και αξιοποίησή τους, αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου, του λογισμικού παρουσία-

σης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

Τα μαθήματα οργανώθηκαν έτσι, ώστε το ποικίλο εποπτικό υλικό να αποτελέσει οργα-

νικό μέρος της διδασκαλίας και όχι μια περιστασιακή πηγή πληροφόρησης δευτερεύουσας ή 

τριτεύουσας σημασίας – όπως πολλές συμβαίνει στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Η 

εισαγωγή των ΤΠΕ στόχευε στην αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω του ε-

μπλουτισμού της με διερευνητικά-διαδραστικά λογισμικά, πηγές, κείμενα, εικόνες, βίντεο 

κ.λπ. και της ενίσχυσης της συνεργατικής μάθησης και της αυτονομίας. Επειδή κατά την πα-

ραδοσιακή διδασκαλία της Ιστορίας απουσιάζει η συνθετική αξιοποίηση του εποπτικού υλι-

κού (εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα) που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, κρίθηκε απαραίτητο:  

(1) Να εικονοποιηθούν οι πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να γίνουν 

πιο κατανοητές και προσιτές στα παιδιά.  

(2) Να αισθητοποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το υλικό του σχολικού βιβλίου, 

ώστε να γίνει κατανοητό και ευχάριστο στο ακροατήριο.  

(3) Να παρουσιαστεί το υλικό με αντικειμενικότητα, χωρίς αξιολογική παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού.  

Κρίθηκε επίσης απαραίτητο, οι μαθητές να μπορούν:  

(1) Να κατανοούν ιστορικούς όρους.  

(2) Να εξοικειωθούν με τις διάφορες μορφές τέχνης, π.χ. γλυπτική, ζωγραφική, μικρο-

τεχνία. Να συνειδητοποιούν ότι το έργο τέχνης αποδίδει τις αισθητικές αξίες των ανθρώπων 

της συγκεκριμένης εποχής. Να αντιλαμβάνονται ότι τα έργα τέχνης μπορεί να εξυπηρετούν 

και πρακτικές ανάγκες της συγκεκριμένης εποχής και κοινωνίας. Όταν, μάλιστα, μελετώνται 

ως ιστορικές πηγές, μπορούν να συμβάλουν στην εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.  

(3) Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο Διαδίκτυο και τη συμμετοχή σε ιστοεξε-

ρευνήσεις, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως επίσης και με την αξιοποίηση των υπολογι-

στικών εργαλείων (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης).  

(4) Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των χαρτών ως ιστορικών εργαλείων. 
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Επιδιώχθηκε, ακόμη, να οξυνθεί η παρατηρητικότητα των μαθητών και να καλλιεργη-

θούν:  

(1) η ικανότητα να εκμαιεύουν και όχι να αποστηθίζουν την πληροφορία∙  

(2) η ικανότητα να «εφαρμόζουν» τη γνώση που τους παρείχε η πληροφορία∙    

(3) η ικανότητα να συνδυάζουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες σε μια ενότητα∙   

(4) η γνώση που αποκτούν οι μαθητές να μην είναι παρατακτική παράθεση πληροφο-

ριών, αλλά μέσο συγκρότησης μιας πραγματικότητας και κατανόησης της συμπεριφοράς του 

ανθρώπου.  

Η έρευνα συμπεριέλαβε επιπλέον τη μελέτη του τρόπου που η διαδικασία αυτή επηρέ-

ασε και τη γλωσσική τους κατάρτιση, με τη συστηματική καλλιέργεια των γλωσσικών και 

διανοητικών ικανοτήτων τους. Ο στόχος ήταν να χρησιμεύσουν όλες αυτές τις ικανότητες ως 

μεταγνωστικές δεξιότητες, για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν και σε άλλους τομείς 

της ζωής τους (Lee, 1992:69-73. Cooper, 1995:22-25. Livingston, 1997. Μαστορίδης, 1999. 

Λεοντσίνης, 1999. Βακαλούδη, 2000γ & 2003:15-16). 

 

1.4. Ο σχεδιασμός των διδακτικών προσεγγίσεων 
Οι διδασκαλίες σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

(1) Οι ΤΠΕ να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση διδακτικών προβλημάτων τα 

οποία δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με άλλα διδακτικά μέσα και θα μπορούσαν να 

επιλυθούν με την υποστήριξη της τεχνολογίας. 

(2) Η διδασκαλία με την υποστήριξη των ΤΠΕ να μην αναπαράγει παραδοσιακές μορ-

φές διδασκαλίας (γραμμική αφήγηση, συσσώρευση της πληροφορίας, απομνημόνευση, παθη-

τική στάση του μαθητή). 

(3) Οι μαθητές να μάθουν να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να αναπτύξουν δεξιότητες όπως 

αυτές της κριτικής σκέψης, της αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών, της αυτόνομης μά-

θησης, διατύπωσης και επαλήθευσης υποθέσεων, της ερμηνείας ιστορικών πηγών. 

Σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που απέβλεπαν σε συνεργασία, έρευνα και σύνθεση 

πληροφορίας, μετασχηματισμό της πληροφορίας σε γνώση. Ο σχεδιασμός κάθε μαθήματος 

απέβλεπε στην ικανοποίηση διαφορετικών διδακτικών στόχων. Ο τρόπος επεξεργασίας κάθε 

διδακτικής ενότητας καθορίστηκε από τους εξής παράγοντες: τους διδακτικούς στόχους της 

ενότητας, τον τρόπο δόμησης και παρουσίασης του περιεχομένου, τον αριθμό των μαθητών 

σε σχέση με τα διαθέσιμα μηχανήματα και τον διδακτικό χρόνο. Επίσης, οι διδασκαλίες στη-

ρίχθηκαν στη θέση του κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομισμού (Vygotsky, 1993, 1997) ότι 

βασικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας είναι η συνεργατική μάθηση σε όλες τις 

μορφές της και, επομένως, ενθαρρύνθηκε η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των 
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μαθητών και του εκπαιδευτικού και, γενικότερα, η κοινωνική αλληλεπίδραση (Wood et al., 

1995. Ράπτης & Ράπτη, 2002β:96-97, 117-118. Βοσνιάδου, 2006. Βακαλούδη, 2012:10, 43-

45. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:6). 

Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι, κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών με την αξιοποίη-

ση εκπαιδευτικών λογισμικών, του Διαδικτύου (Ιστοεξερευνήσεις τύπου WebQuest), των 

ηλεκτρονικών περιβαλλόντων γραπτής επικοινωνίας (επεξεργαστή κειμένου, λογισμικού πα-

ρουσίασης), τoυ λογισμικού παρουσίασης ως διαδραστικού πολυμέσου, του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με ένα «νέο περιεχόμενο» της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο είναι αντίθετο με το «κυρίαρχο» ως τώρα «περιεχόμενο» 

της παραδοσιακής διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό το «νέο περιεχόμενο» στηρίχθηκε σε μια 

κοινωνικο-δομιστική προσέγγιση και διερευνήθηκε με τη βοήθεια της κριτικής εκπαιδευτικής 

έρευνας δράσης που υποστηρίζεται από την κριτική κοινωνική θεωρία και έχει ως στόχο τη 

διατύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αυτό εφαρ-

μόσθηκε με την υιοθέτηση και ενσωμάτωση καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών με-

θόδων οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα του μαθήματος. 

Εστιάσαμε, λοιπόν, στο επίπεδο κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μας ενδιέφερε το επίπεδο συμμετοχής των μαθητών σε μαθη-

σιακές διαδικασίες και η μελέτη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών 

που απέκτησαν ή καλλιέργησαν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με τα διδακτικά σενά-

ρια με τη βοήθεια των ΤΠΕ, για να εξαγάγουμε πιο συνολικά συμπεράσματα.  

 

1.5. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
Για την οργάνωση των διδασκαλιών χρησιμοποιήθηκαν: 

● Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Η έρευνα, η συλλογή και η ανάλυση 

των δεδομένων, βασίστηκαν στις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Vygotsky 1978. 

Wertsch 1991. Ράπτης & Ράπτη, 2002β. Wertsch et al., 2003), οι οποίες είναι πολύ σημαντι-

κές για την ποιοτική έρευνα που υλοποιήθηκε. Οι θεωρίες αυτές σχετίζονται με μια σειρά από 

κοινωνικές επιστήμες, όπως είναι η κοινωνική και η πολιτισμική ανθρωπολογία, η κοινωνιο-

λογία, η ψυχολογία, η ανθρωπογεωγραφία, από τις οποίες αντλούν θέσεις προκειμένου να 

αναλύσουν τα υπό μελέτη, κατά περίπτωση, φαινόμενα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της 

κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας αποτελεί η άποψη ότι κάθε ανθρώπινη ενέργεια επιτυγχάνε-

ται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων. Στη γενική έννοια του εργαλείου ενσωματώνουμε ένα 

ευρύ σύνολο αντικειμένων (π.χ. μολύβι, χαρτί, βιβλίο, ηλεκτρονικός υπολογιστής και γενικά 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας κ.λπ.), σημειωτικών συστημάτων (π.χ. γλώσσα, 
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πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), κοινωνικής διάδρασης (π.χ. ομαδοσυνεργατική μάθηση), αλλά 

και καθιερωμένης δομής (π.χ. εθνική εκπαιδευτική πολιτική). 

● Η κριτική κοινωνική επιστήμη και η πολιτισμικο-ιστορική Θεωρία της Δραστη-

ριότητας. Οι προσεγγίσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να στραφούμε προς τις πραγμα-

τικές δραστηριότητες που συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες (Nardi, 1996) και να συμπε-

ριλαμβάνουμε πάντα, με κάποιο τρόπο, το πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας (Βιδάκη, 

2002:109).  

Για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν: 

● Σε όλη την έρευνα ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής έρευνας (σε μικρή 

κλίμακα) και ποιοτικής έρευνας, αφού σε μια κοινωνικοδομιστική προσέγγιση που χρησιμο-

ποιείται η «ανάλυση περιεχομένου» και η έρευνα δράσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

και ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους (Savenye & Robinson, 1996, Fjuk, 1998, Burr, 1998).  

● Εθνομεθοδολογικές τεχνικές συλλογής δεδομένων (κριτική εθνογραφία και έρευνα 

δράσης), που αξιοποιούν κοινά μεθοδολογικά εργαλεία της ποιοτικής εθνογραφικής έρευνας. 

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν παρατηρήσεις, αναλύσεις δεδομένων, κατη-

γοριοποιήσεις κ.λπ., για τη συλλογή δεδομένων. Μέσω της επεξεργασίας αυτών των δεδομέ-

νων, μίας διαυγούς, ευανάγνωστης ανακαλυπτικής και αναστοχαστικής διαδικασίας, ορίζεται 

το πλαίσιο της έρευνας και η πορεία και το αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας 

(Freebody, 2003:88-89). 

i. Τεχνικές εθνογραφικής μεθόδου. Η εθνογραφία αποτελεί μέθοδο που προέρχεται 

από την Ανθρωπολογία και συνίσταται στην παρατήρηση μιας συμπεριφοράς (ή ενός φαινο-

μένου) εντός του περιβάλλοντος στο οποίο εκδηλώνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα υποκεί-

μενα της έρευνας δεν ερωτώνται σε σχέση με τη συμπεριφορά τους, αλλά καλούνται να την 

εκτελέσουν ενώ παρατηρούνται από τον ερευνητή. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο παρατηρη-

τής διαλέγεται με τα υποκείμενα της έρευνας και οικειοποιείται τις έννοιες με τις οποίες πα-

ράγεται η γνώση, το εθνογραφικό κείμενο. Η εθνογραφική γνώση είναι διεστιακή-

διυποκειμενική. Το εθνογραφικό κείμενο προκύπτει από την αλληλεπίδραση του εθνογράφου 

με τα υποκείμενα της έρευνας. Εθνογράφος και υποκείμενα της έρευνας αποτελούν ιστορικά 

προσδιορισμένες διακριτές οντότητες, οργανικό μέρος του ίδιου κόσμου που συνδιαμορφώ-

νουν την εθνογραφική σκηνή ως ενότητα. Γενικά, η εθνογραφία είναι μια ανακαλυπτική δια-

δικασία μέσα από την οποία ο ερευνητής γνωρίζεται και διαλέγεται με τα υποκείμενα της 

έρευνας και διαμορφώνει μαζί τους μια σχέση ισοτιμίας με διακριτούς ρόλους. Μέσω του 

διαλόγου, του αποκαλύπτονται στοιχεία του πολιτισμού τους: κοινωνικές πρακτικές που τα 

ίδια τα υποκείμενα της έρευνας ακολουθούν, προσωπικές εμπειρίες, όσο και οι συνθήκες που 

επηρεάζουν τις πρακτικές και τις ατομικές εμπειρίες. Η διαδικασία αυτή, που είναι προϋπό-
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θεση της κριτικής προσέγγισης, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια πορεία από τον μονό-

λογο του ερευνητή, στον διάλογο με τους άλλους με σκοπό την κοινωνική αλλαγή (Βεκρής, 

2005:56).  

ii) Τεχνικές της κριτικής εκπαιδευτικής έρευνας δράσης. Η έρευνα που καταγράφε-

ται σε αυτή την εργασία αξιοποιεί τεχνικές της κριτικής εκπαιδευτικής έρευνας δράσης γιατί, 

«για να διαμορφώσει κανείς μια κριτική εθνογραφική πρακτική, δεν είναι αρκετό να ενθαρρύνει 

τον αναστοχασμό και τη βαθύτερη κατανόηση από την πλευρά των ατόμων που συμμετέχουν 

στην έρευνα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αμοιβαιότητα στην έρευνα. Μάλλον, πρέπει να 

στοχεύουμε στο να μαθαίνουμε και να μεταδίδουμε δεξιότητες στα υποκείμενα της έρευνας να 

συνεχίσουν να εξερευνούν τον κόσμο στον οποίο θα συνεχίζουν να ζουν» (Jordan & Yeomans, 

1995:401-402). Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης ξεκινά από την κριτική κοινωνική θεώρηση 

και την κοινωνικο-δομιστική αντίληψη ότι η γνώση (ιδέες-θεωρία) είναι το αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας (πράξη-δράση) που κινητοποιείται από τις ανάγκες και τα ενδι-

αφέροντα του ατόμου (έχει νόημα για το άτομο) και συντελείται μέσα σε ένα κοινωνικοπολι-

τισμικό και ιστορικό πλαίσιο. Για να γίνει λοιπόν κατανοητή μια οποιαδήποτε δραστηριότητα 

–και ερευνητική– πρέπει να έχει νόημα και να ιδωθεί μέσα στο ιστορικό, κοινωνικό και πολι-

τισμικό πλαίσιο που συμβαίνει. Η έρευνα δράσης δέχεται ότι η αλήθεια και η δράση είναι 

κοινωνικά δομημένα και ιστορικά ενσωματωμένα φαινόμενα και η ίδια αποτελεί μια κοινω-

νική διαδικασία που ενσωματώνει όλους, όσοι εμπλέκονται σε όλες τις φάσεις της (Carr & 

Kemmis, 2000). Έτσι, όλοι όσοι συμμετέχουν αποκτούν ένα ενεργητικό ρόλο, με σκοπό να 

αναδομήσουν το παρελθόν, να μεταμορφώσουν το παρόν και να δημιουργήσουν-δομήσουν 

ένα διαφορετικό μέλλον μέσα από τη δράση τους. Όλοι όσοι συμμετέχουν βρίσκονται συνε-

χώς σε ένα επίπεδο σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης της δράσης τους και αναστοχασμού. 

Ο/η κριτικός/ή εκπαιδευτικός ερευνητής/τρια δράσης είναι σκόπιμα ενεργός/ή (Βιδάκη, 

2002:110-111).  

● Τεχνικές της μεθοδολογίας μελέτης περίπτωσης, υπό την έννοια της ιδιαίτερης 

προσέγγισης μιας κατάστασης∙ επιχειρήθηκε η μελέτη πραγματικών υποκειμένων σε ρεαλι-

στικές (αυθεντικές) συνθήκες αναφοράς, στην προσπάθεια κατανόησης ιδεών, αλληλεπιδρά-

σεων και συσχετίσεων.  

● Η παρατήρηση πεδίου (field observation). Το πλεονέκτημα είναι ότι στον φυσικό 

χώρο της σχολικής τάξης γίνονται παρατηρήσεις που υπερκαλύπτουν οποιαδήποτε μελέτη 

εργαστηρίου ευχρηστίας. Σημαντική υπήρξε η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο εργάζο-

νταν οι μαθητές και επικοινωνούσαν μεταξύ τους ή με τον εκπαιδευτικό. Η αξιολόγηση της 

πρόσκτησης γνώσης έγινε με φύλλα εργασίας και κατηγορίες ερωτήσεων που διερευνούσαν 

την ευμάθεια μέσω των εργαλείων των ΤΠΕ, σύμφωνα με την ταξινομία που έχει προτείνει ο 

10 

 



 

 

Βloom και οι συνεργάτες του: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, σύνθεση, αξιολόγηση (Bloom 

et al., 1956) και τις αντίστοιχες κατηγορίες ερωτήσεων του N.M. Sanders (1966)2: μνήμη, 

μετάφραση, ερμηνεία, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση (Gall, 1970. Brualdi, 

1998). 

● Τεχνικές της μεθοδολογίας «ανάλυσης περιεχομένου». Μέσω της ανάλυσης παρέ-

χεται η δυνατότητα μελέτης όλων των στοιχείων της επικοινωνίας, το οποίο σημαίνει: προσ-

διορισμό των χαρακτηριστικών του πομπού και των αποδεκτών, μελέτη των σκοπών και των 

μέσων του μηνύματος, με τα οποία επιχειρείται η πρόκληση προσοχής και του ενδιαφέροντος 

των αποδεκτών και μελέτη των αποτελεσμάτων που επιφέρει το μήνυμα στους αποδέκτες. 

Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό: α) των χαρα-

κτηριστικών του περιεχομένου, β) των χαρακτηριστικών του πομπού της επικοινωνίας, γ) 

των χαρακτηριστικών των αποδεκτών της επικοινωνίας και των συνεπειών της σε αυτούς, με 

σκοπό την εξαγωγή εγκύρων συμπερασμάτων. Η μελέτη του ύφους των μηνυμάτων, των 

προσωπικοτήτων των εμπλεκομένων παραγόντων της επικοινωνιακής διαδικασίας και των 

εκφραστικών μέσων, πέραν της αξίας για την γλωσσική διερεύνηση, χρησιμεύει για την ανα-

ζήτηση των προσδιοριστικών στοιχείων των διαφόρων μορφών συμπεριφοράς, την διάγνωση 

των αιτίων της και την κατανόηση της ψυχολογικής κατάστασης, μέσω της μελέτης των αντι-

δράσεων των παραγόντων αυτής. Επιπλέον, παρότι η μορφή του λόγου λαμβάνεται υπόψιν 

κατά την ανάλυση του ποιοτικού περιεχομένου, στην ανάλυση του περιεχομένου μελετάται 

κυρίως το βάθος, δηλαδή το περιεχόμενο του υλικού της επικοινωνίας, ως φαινομένου παρα-

τηρήσιμου, που προκύπτει από τις καθεαυτό κοινωνικές σχέσεις (Τζανή, 2005:4-5).  

● Η τριγωνοποίηση, η τεχνική έρευνα που χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους προκει-

μένου να εξεταστεί μια πολύπλοκη ανθρώπινη συμπεριφορά ή μιία σύνθετη κατάσταση, όπως 

είναι η διδακτική πράξη με ή χωρίς ΤΠΕ, μέσα από περισσότερες οπτικές γωνίες. Στην πα-

ρούσα έρευνα, η ποικιλία των δεδομένων προέκυψε μέσα από: i) Μεθοδολογική τριγωνοποί-

ηση. ii) Συνδυασμένα επίπεδα τριγωνοποίησης3.  

 

2 Ο Sanders ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν ερωτήσεις που ενεργοποιούν τον τύπο 
της σκέψης που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο μάθημα. Davis, O.L., Morse, K.R., Rogers, V.M., 
Tinsley, V.C. (1969, April). Studying the Cognitive Emphases of Teachers’ Classroom Questions, Re-
search in Review, University of Texas at Austin, 
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_196904_davis.pdf (31/05/2014). Ewing, J.C. & 
Whittington, M.S. (2007). Τypes and cognitive levels of questions asked by professors during college 
of agriculture class sessions, Journal of Agricultural Education, Vol. 48, Nο 3, 91 – 99. Lewis, K.G. 
(2007). Developing Questioning Skills, Center for Teaching Effectiveness, The University of Texas at 
Austin, http://ncnewschools.org/uploads/library/0807-questioning-article.pdf (01/06/2014). 
3 Βλ. αναλυτικά στην εισαγωγή του Tρίτου κεφαλαίου, σ. 151. 
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2. Σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το πρό-

βλημα 

2.1. Διδασκαλία της Ιστορίας. Στόχοι, σκοποί 
2.1.1. Η διδακτική της Ιστορίας σε εκσυγχρονισμένα πλαίσια 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις, για τη διδασκαλία της Ιστορίας απαιτείται η διαμόρ-

φωση ενός εκσυγχρονισμένου πλαισίου το οποίο θα αποτελεί  καταρχήν  και  τον  γνώμονα  με  

βάση  τον  οποίο  θα επιλέγονται, θα διατάσσονται και θα διαρθρώνονται τα περιεχόμενα του 

μαθήματος και θα καθορίζονται οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης (Μαυροσκούφης  

2005).  Οι  παράμετροι  του  εν  λόγω  πλαισίου  αναφέρονται (Κόκκινος 1998α & 2002. Slater 

1995. Stradling 2001): στην επιλογή ευρέως φάσματος περιεχομένων (π.χ. πολιτική, κοινωνική και 

πολιτιστική ιστορία, ιστορία της καθημερινής ζωής κ.λπ.), στην ανάγκη για πολυπρισματικές και 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς και για ερμηνευτικό πλουραλισμό, στην προτίμηση σε ενερ-

γητικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης που θα είναι σε θέση να προωθήσουν την ανά-

πτυξη της κριτικής σκέψης (Μαυροσκούφης, 2010:131-132).  

Σε καμία περίπτωση ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας δεν θα πρέπει 

να είναι δασκαλοκεντρικός και αφηγηματικός, διότι συνέπεια της πρακτικής αυτής είναι η 

συνεχής απομνημόνευση ονομάτων, όρων, χρονολογιών, η συσσώρευση ασύνδετων, κατά 

βάθος, γνωστικών στοιχείων και η μηχανιστική αναπαραγωγή τους κατά τη διαδικασία των 

εξετάσεων (Ξωχέλλης, 1987. Πρβλ. Μαυροσκούφης, 1999α). Βέβαια, η ιστορική αφήγηση ως 

παρουσίαση –από το σχολικό εγχειρίδιο και τον διδάσκοντα– του γενικού πλαισίου στο οποίο 

εντάσσεται η διδασκόμενη ενότητα και των κύριων σημείων της, όχι μόνο δεν είναι απορρι-

πτέα, αλλά ως έναν βαθμό επιβάλλεται. Αν και η αξία της ιστορικής αφήγησης είχε, παλαιό-

τερα, αμφισβητηθεί (Moniot, 2002. Σμυρναίος, 2008), τελευταία έχει επαναπροσδιοριστεί 

(Moniot, 2002. Husbands, 2004. Σμυρναίος, 2008)∙ εντούτοις, απαιτείται ριζικός περιορισμός 

στην έκτασή της.  

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πολλές και ποικίλες πηγές πληροφόρησης, οι οποίες 

προσφέρουν πληθώρα δεδομένων. Επομένως, στόχος δεν είναι πλέον η ποσοτική παροχή 

πληροφοριών αλλά η επιλογή του ουσιώδους μέσα από το πλήθος των πληροφοριών. Η μά-

θηση πρέπει να προσανατολίζεται στην κατανόηση της γνωστικής δομής του μαθήματος και 

στην ικανότητα του μαθητή να την αξιοποιεί για την επίλυση προβλημάτων και γενικότερα 

την κοινωνικοποίησή του. Στο επίκεντρο σύγχρονων αντιλήψεων βρίσκεται η απόκτηση 

γνώσεων και η μεταβολή των γνωστικών δομών και όχι πλέον η παρατηρήσιμη συμπεριφορά 

και μόνον (Κυρκίνη, 1999:180-181. Βακαλούδη, 2003:20-21).  

Τέλος, η ιστορική επιστήμη σήμερα δεν ασχολείται αποκλειστικά με τους πολέμους 

και τις μεγάλες προσωπικότητες (Γεγονοτολογική ή Συμβαντολογική Ιστορία). Η προσοχή της 
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έχει στραφεί σε οτιδήποτε έχει σχέση με το παρελθόν (Husbands, 2004. Σμυρναίος, 2008). 

Έτσι, οι ιστορικοί μελετούν την τέχνη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό, τις καθημερινές σχέ-

σεις των ανθρώπων, τη θέση της γυναίκας, το καθεστώς της δουλείας κ.λπ. Η αντίστοιχη έ-

ρευνα και μελέτη θα πρέπει να ενσωματωθεί και στη διδακτική της Ιστορίας στο σχολείο. 

 

2.1.2. Η Ιστορία ως μάθημα ανθρωπογνωσίας 
Στόχο της διδασκαλίας της Ιστορίας πρέπει να αποτελεί και η ενίσχυση της ανθρωπι-

στικής παιδείας, η κατανόηση της ανθρωποκεντρικής διάστασης του κόσμου και η ανάδειξη 

των διαχρονικών ανθρωπιστικών ιδεών και αξιών του πολιτισμού. 

▪ Σύμφωνα με την ιδεολογική προσέγγιση, επιδιώκεται η διερεύνηση του ιδεολογικού 

ιστορικού πλαισίου και των ιστορικών και πολιτιστικών συντεταγμένων: λ.χ. ανιχνεύονται οι 

ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις, οι αξίες και οι ιδέες κ.λπ. 

▪ Η ουμανιστική προσέγγιση αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική διάσταση της Ιστορίας, 

τη σημασία όχι του μεμονωμένου ατόμου, αλλά της ανθρώπινης ύπαρξης συνολικά. Επιδιώ-

κεται, λοιπόν, η ενίσχυση του σεβασμού στον άνθρωπο· η προβολή θετικών αξιών και μοντέ-

λων συμπεριφοράς· ο στοχασμός πάνω σε διαχρονικές αξίες, αντιλήψεις, έννοιες, οι οποίες 

συνετέλεσαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του πολιτισμού (λ.χ. δίκαιο, αλήθεια, δημοκρα-

τία, πολίτης, αγωγή κ.ά.).  

▪ Κατά τη βιωματική πρόσληψη δίνεται βάρος στον προσωπικό διάλογο του μαθητή με 

αξίες, αντιλήψεις και έννοιες που προβάλλει η Ιστορία, συχνά και σε σύγκριση με αντίστοιχες 

σύγχρονες (λ.χ. εξουσία, τιμωρία, βία, ενοχή, φιλία κ.ά.). Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο 

είναι η ενδυνάμωση της συγκριτικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών και η ενίσχυση 

της δυνατότητάς τους να διαμορφώνουν προσωπική άποψη και στάση (Barton & Levstik, 

2004. Γιάννου, 2010:83, 84). 

 

2.1.3. Η Ιστορία  ως μάθημα πολιτισμού 

Πρόκειται για τάση που αναζητεί πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και την πολι-

τική, τον δημόσιο βίο και τους θεσμούς, τον καθημερινό βίο και την ιδιωτική ζωή, την πνευ-

ματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα κ.λπ. 

Στόχος της διδασκαλίας είναι η γνώση του πολιτισμού: η επικοινωνία με τα πνευμα-

τικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα, η συνειδητοποίηση της σημασίας των επιτευγμάτων αυ-

τών για την πορεία του σύγχρονου πολιτισμού, η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας και 

της ιστορικής συνείδησης των μαθητών. 
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▪ Σύμφωνα με την αρχαιογνωστική μέθοδο διδασκαλίας, το μάθημα αντιμετωπίζεται ως 

πηγή ιστορικών πληροφοριών που βοηθούν στην ανασύνθεση της εικόνας του ιστορικού γί-

γνεσθαι. 

▪ Κατά την εθνοκεντρική προσέγγιση το μάθημα της Ιστορίας αντιμετωπίζεται ως μέ-

σον αγωγής. Επιδιώκεται «η συνειδητοποίηση της αφετηρίας και της συνέχειας του εθνικού 

βίου (με επισήμανση όλων των εξελικτικών φάσεων)» (Ε.Π.Π.Σ.) και, επομένως, η ενίσχυση 

της αυτοσυνειδησίας και των ιδιαιτεροτήτων της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών, η 

διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας και ιστορικής συνείδησης. 

▪ Η διαπολιτισμική προσέγγιση της Ιστορίας επιχειρεί αφενός να διαγνωστούν οι οφει-

λές σε άλλους λαούς (κυρίως της ανατολικής Μεσογείου) και αφετέρου να επισημανθούν τα 

επιτεύγματα της ελληνικής Ιστορίας που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού 

πολιτισμού και στη θεμελίωση του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Επιδιώκεται, δηλαδή, να 

γίνουν κατανοητές οι διαλεκτικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες πορεύτηκε η ελληνική Ι-

στορία και ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά και η αναγωγή σύγχρονων επιστημονικών κατα-

κτήσεων και επιστημολογικών θεωρήσεων στην ελληνική αρχαιότητα (Burke, 2008. Γιάννου, 

2010:83). 

 

2.1.4. Τι εννοούμε με τον όρο «ιστορική σκέψη» 

Η ιστορική σκέψη είναι μια διανοητική και κοινωνική διαδικασία που σχετίζεται με 

την ιστορική γνώση. Η σκέψη νοείται ως ιστορική, όταν αναφέρεται στην έννοια της ιστορι-

κότητας του παρελθόντος και του παρόντος και συνδέεται με τη χρήση και την ερμηνεία 

γραπτών, υλικών, προφορικών και κάθε είδους μαρτυριών, με βάση την οποία μπορεί να 

προκύψουν ερωτήματα και να διατυπωθούν υποθέσεις ή συμπεράσματα για το παρελθόν και 

κατ’ επέκταση για το παρόν. 

Η μεθοδολογία της ιστορικής σκέψης καλύπτει και διασυνδέει όλα τα στάδια της ιστο-

ρικής διαδικασίας: 

- τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων με βάση μια προϋπάρχουσα ιστορική γνώση· 

- τη συλλογή καταλοίπων και τη χρήση τους ως ιστορικών πηγών· 

- τη διατύπωση ερωτήσεων με αναφορά στις πηγές και στην ερμηνεία των πηγών ως 

μαρτυριών μέσα στο ιστορικό πλαίσιο· 

- τη διαμόρφωση ιστορικών υποθέσεων ή συμπερασμάτων, με πρόθεση την αναδό-

μηση του παρελθόντος ως «ιστορικού» παρελθόντος· 

- την άρθρωση ιστορικού λόγου, με ένα ειδικό εννοιολογικό σύστημα και αντίστοιχο 

«λεξιλόγιο», μέσω του οποίου πραγματώνεται και καταδεικνύεται η ιστορική σκέψη στο σύ-

νολό της· 
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- τη συμμετοχή στον κοινωνικό ιστορικό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου η ιστορική 

σκέψη ελέγχεται, αξιολογείται και αποκτά νόημα· 

- τον εμπλουτισμό της ιστορικής γνώσης, ο οποίος επανατροφοδοτεί την ιστορική 

σκέψη οδηγώντας ξανά στο αρχικό στάδιο με τη διατύπωση νέων ερωτημάτων (Νάκου, 

2000:41). 

Η διαδικασία της ιστορικής σκέψης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

- τη ρητορική, που αποκαλύπτεται με την άρθρωση του ιστορικού λόγου· 

- την εγκυρότητα, εφόσον είναι αντικείμενο κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής αξιο-

λόγησης· 

- την ιστορική γνώση, εφόσον βασίζεται σε προϋπάρχουσα ιστορική γνώση κατά τη 

διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων στην αρχή μιας ιστορικής έρευνας, κατά την επεξεργασία 

και την ερμηνεία των καταλοίπων ως πηγών και κατά τη διαμόρφωση ιστορικών υποθέσεων 

ή συμπερασμάτων· 

- την ιστορική «ανάγνωση», στο βαθμό που εξαρτάται από την ικανότητα του ιστορι-

κού να «αναγνώσει» ένα κατάλοιπο. Η «ανάγνωση» ενός καταλοίπου (οποιασδήποτε μορ-

φής), σε σχέση με την ιστορική σημασία του, απαιτεί ανεπτυγμένες και σύνθετες διανοητικές 

και κοινωνικές δεξιότητες, γιατί συνδέεται στενά με όλη τη σύνθετη διαδικασία της ερμη-

νείας, η οποία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, γνώση, κριτική ικανότητα, φαντασία και ενσυ-

ναίσθηση, λογική κατανόηση (Νάκου, 2000:48). 

Η διαδικασία της ιστορικής σκέψης χαρακτηρίζεται και από κάποια επιπλέον «εξωτε-

ρικά» στοιχεία: οι έννοιες του χρόνου και του χώρου είναι βασικά συστατικά της, επειδή 

συνδέονται με την πραγματικότητα και την ιστορικότητα, με το παρόν και το παρελθόν. Επι-

πλέον, μια σκέψη δε μπορεί να γίνει αποδεκτή ως ιστορική, όταν είναι εκφρασμένη με ακα-

τάλληλο λεξιλόγιο. Η επαρκής γνώση-χρήση ιστορικών όρων για την έκφραση μιας σκέψης 

είναι στοιχείο που αποκαλύπτει το εννοιολογικό σύστημα στο οποίο η σκέψη έχει βασιστεί. 

«Σκέπτομαι ιστορικά» σημαίνει ότι σκέπτομαι με ιστορικούς όρους, ότι κάνω μια συνειδητο-

ποιημένη, αξιολογημένη και ακριβή χρήση των όρων της Ιστορίας στην προσπάθειά μου να 

προσεγγίσω και να ερμηνεύσω το παρελθόν (Κουργιαντάκης, αχρ.). 

 

2.1.5. Σύνδεση της ιστορικής – κριτικής σκέψης με την ιστορική γνώση  

Η ιστορική-κριτική σκέψη4 τροφοδοτείται από την ιστορική γνώση, από τη στιγμή που 

δεχόμαστε ότι η ιστορική μαρτυρία δεν οδηγεί άμεσα και από μόνη της στη γνώση του πα-

4 Σύμφωνα με τον Η. Ματσαγγούρα η κριτική σκέψη μπορεί να οριστεί ως μια «νοητικο-συναισθημα-
τική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογι-
σμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με 
τρόπο λογικό και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, προκει-
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ρελθόντος. Η χρήση των διαθέσιμων ιστορικών καταλοίπων ως πηγών και η ερμηνεία τους 

μπορούν να οδηγήσουν σε σχετική αναδόμηση του παρελθόντος, γιατί το «πραγματικό» πα-

ρελθόν δε μπορεί «πραγματικά» και άμεσα να γίνει γνωστό. Οι ιστορικές ερωτήσεις και η 

ιστορική γνώση, στις οποίες βασίζεται και καταλήγει η ιστορική σκέψη, είναι σχετικές, εφό-

σον η διερεύνηση του ιστορικού καταλοίπου ή της πρόθεσης του δημιουργού του μέσα στο 

πλαίσιο της ιστορικής ερμηνείας διασυνδέονται άμεσα με τις προθέσεις του ιστορικού. Η ι-

στορική σκέψη είναι μεν σχετική, αλλά αναφέρεται σε μια «αλήθεια», στο «πραγματικό» πα-

ρελθόν, το οποίο λειτουργεί ως όριό της. Το «πραγματικό» παρελθόν υπάρχει, αλλά δεν είναι 

άμεσα ή απόλυτα γνωστό. 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημολογική προσέγγιση της Ιστορίας, η ιστορική σκέψη 

επηρεάζεται άμεσα από την προσωπικότητα και από το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλ-

λον του σκεπτόμενου ιστορικού. Κατά συνέπεια, διαφορετικές ιστορικές ερμηνείες μπορούν 

να είναι έγκυρες, ακόμη και όταν βασίζονται στις ίδιες μαρτυρίες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 

το ότι η ιστορική γνώση δεν παράγεται και δε διαμορφώνεται μόνο με τη συσσώρευση των 

«αντικειμενικών» στοιχείων, αλλά μέσω μίας συνεχούς διασύνδεσής της με την ιστορική 

σκέψη. Η ιστορική γνώση και η ιστορική σκέψη δε μπορούν να διαχωριστούν, γιατί η μία 

υποστηρίζει και επανατροφοδοτεί την άλλη. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Ιστορία στην 

εκπαίδευση, με την εφαρμογή τους στην καθημερινή διδακτική πρακτική στη σχολική τάξη, 

αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών ως προς τη μεθοδολογία, το 

περιεχόμενο και τα ειδικά χαρακτηριστικά της, σε στενή σχέση με την ανάπτυξη κριτικής 

ιστορικής γνώσης. Η ιστορική γνώση είναι θεμελιώδες και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της 

ιστορικής σκέψης, επειδή γίνεται αντιληπτή ως διανοητική και κοινωνική δεξιότητα για ιστο-

ρική ερμηνεία και όχι ως απλή συσσώρευση ιστορικών στοιχείων. 

Με βάση αυτό, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι επικεντρώνονται στην κριτική με-

λέτη ιστορικών έργων και στη χρήση και ερμηνεία ιστορικών μαρτυριών από τους μαθητές, 

γιατί μόνον έτσι εξασφαλίζεται η παράλληλη ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορι-

κής γνώσης. Η ιστορική εκπαίδευση εισάγει μεν τους μαθητές στην Ιστορία, στη μελέτη του 

παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα και απαραίτητα τους μυεί στην ιστορική μέθοδο και διαδικα-

σία. Η ιστορική, δηλαδή, σκέψη και γνώση των μαθητών καλλιεργείται παράλληλα, αλλά 

κατ’ αναλογία, με την ιστορική σκέψη και γνώση των ιστορικών (Νάκου, 2000:59-61. Κου-

ριαντάκης, αχρ.). 

 

μένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και 
λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις και επιλογές δράσης» (Ματσαγγούρας, 1997. Μαυρο-
σκούφης, 2005:274). 
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2.1.6. Η συμβολή της «λογικής κατανόησης» στην ανάπτυξη της ιστορικής – κρι-

τικής σκέψης των μαθητών  

Ο D. Shemilt (1987:44) υποστηρίζει ότι η ιστορική γνώση εξαρτάται τόσο από τις ερω-

τήσεις που θέτουμε, όσο και από τις πληροφορίες που χρησιμοποιούμε και ότι η εγκυρότητά 

της εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη διαδικασία της διατύπωσης υποθέσεων και της υπο-

βολής ερωτήσεων στο τεκμήριο-μαρτυρία, καθώς και από τα συμπεράσματα που είμαστε 

προδιατεθειμένοι να δεχθούμε ως λογικά και αξιόπιστα. Επίσης, ο P.J. Lee  (1984:89) επιση-

μαίνει ότι η σκέψη του ιστορικού καταξιώνεται ως ιστορική, αν είναι κριτική και, ταυτό-

χρονα, εμπλουτισμένη με φαντασία και ενσυναίσθηση. Είναι διαπιστωμένο ότι η κατανόηση 

και η ερμηνεία της ιστορικής πραγματικότητας, στην οποία αποβλέπουμε με την καλλιέργεια 

της ιστορικής σκέψης, εξαρτώνται από παράγοντες που συνεχώς μεταβάλλονται, εφόσον συ-

νεχώς αποκτούμε γνώση και πείρα (Μαρκιανός, 1984:19). Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης 

των παιδιών συνδέεται καταρχήν με την ηλικία και τη γενική διαδικασία ωρίμανσής τους, με 

ζητήματα φυσικά-βιολογικά, αλλά παράλληλα και με κοινωνικά, διανοητικά, συναισθημα-

τικά, ψυχολογικά και αισθητικά (Νάκου, 2000:155). 

Οι Dickinson & Lee (1984), όπως και ο Booth5 (1983), θεωρούν ότι η διανοητική ωρι-

μότητα και η δεξιότητα έκφρασης ώριμων ιστορικών συλλογισμών δεν συνδέονται μόνο με 

την ηλικία, αλλά πρωτίστως με τον χαρακτήρα της εκπαίδευσής τους· επίσης, εξελίσσονται 

σε απόλυτη αντιστοιχία με τη γενική διανοητική ωριμότητα των παιδιών και εξαρτώνται ά-

μεσα και από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (Νάκου, 2000:175). Θεωρείται 

πλέον δεδομένο ότι η δυσκολία των παιδιών να σκεφτούν κριτικά για το παρελθόν συνδέεται, 

εκτός των άλλων, και με την παραδοσιακή ιστορική εκπαίδευσή τους, εξαιτίας της οποίας δεν 

διαθέτουν γνώση ή εμπειρία της ιστορικής μεθόδου, αλλά και δεν έχουν ασκηθεί στη χρήση 

των καταλοίπων ως ιστορικών μαρτυριών και στην ερμηνεία τους ως ιστορικών τεκμηρίων 

για τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων, υποθέσεων ή συμπερασμάτων (Νάκου, 2000:146-

7). 

Η παραδοσιακή ιστορική εκπαίδευση των παιδιών επηρεάζει την ιστορική σκέψη και 

γνώση τους, καθώς από τη μια περιορίζει την ιστορική γνώση τους στην απλή συσσώρευση 

ιστορικών στοιχείων και, από την άλλη, συρρικνώνει την ιστορική σκέψη τους στο απλοϊκό 

5 Ο Martin Booth παρατηρεί ως προς την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης στους μαθητές: μαθητές 11-
16 ετών μετά από σχετική εκπαίδευση έχουν την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη και γενικεύσεις. 
Περίπου οι δύο στους τρεις μαθητές μπορούν να συνδυάζουν δύο εικόνες και να συνθέτουν ένα σύ-
ντομο κείμενο, ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο, όταν η σχετική εργασία απαιτεί την αξιοποίηση γρα-
πτών πηγών. Επίσης, περίπου έξι στους δέκα μαθητές μπορούν να ταξινομήσουν τις πληροφορίες από 
δύο ή περισσότερα τμήματα πηγών. Αν η διδασκαλία στοχεύει στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης 
(=κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των πηγών, διατύπωση κατάλληλων ερωτημάτων και επίλυση 
προβλημάτων), στο τέλος του διδακτικού έτους αυξάνεται σημαντικά η σχετική ικανότητα των μαθη-
τών (Μαυροσκούφης, 190). 
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επίπεδο της αναπαραγωγής των στοιχείων αυτών. Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα παι-

διά Ιστορία μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι έχει καλλιεργήσει το περιεχόμενο της σκέψης τους 

περισσότερο με ιστορικά ιδεολογήματα, παρά με κριτική ουσιαστική γνώση. Από την άλλη, 

μη δίνοντας στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τη σκέψη τους ως προς την ιστορική μεθο-

δολογία και τα ειδικά χαρακτηριστικά της ιστορικής σκέψης, ελαχιστοποιήθηκαν οι όποιες 

θετικές επιδράσεις στο περιεχόμενο των συλλογισμών τους (Νάκου, 2000:210). 

Η Ιστορία ως επιστήμη, αλλά και ως σχολικό διδακτικό αντικείμενο, βασικό στόχο έχει 

την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι στο παρελθόν έβλεπαν τον κόσμο, σε 

διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Χρειάζεται επίσης να κατανοηθούν τα αίτια, για τα οποία 

οι άνθρωποι έδρασαν με τον συγκεκριμένο τρόπο (Lee & Ashby, 2001:24). Πορίσματα σχε-

τικών ερευνών επισημαίνουν ότι η ιστορική σκέψη των μαθητών συγκροτείται ευκολότερα, 

όταν οι μαθητές εθίζονται περισσότερο στην εξήγηση και όχι τόσο στην περιγραφή των ιστο-

ρικών γεγονότων (Κόκκινος, 1998:302). Η χρήση της λογικής κατανόησης είναι δυνατόν να 

συμβάλει στην όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών στην Ιστορία. Καταρχήν, η ενσυ-

ναίσθηση (empathy)-λογική κατανόηση (rational understanding) δεν αποτελεί μόνον ένα α-

ναγκαίο στοιχείο για την αναδόμηση του παρελθόντος, αλλά η έννοια της ενσυναίσθησης 

αυτής καθαυτής προϋποθέτει ότι το παρελθόν μπορεί να αναδομηθεί. Στην προσπάθεια για 

την ιστορική κατανόηση, για την ερμηνεία του παρελθόντος, η λογική κατανόηση απαιτεί 

επίπονη σκέψη με βάση τις ιστορικές πηγές. Απαιτεί από τους μαθητές να γνωρίζουν λίγη 

Ιστορία, αλλά να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση, προκειμένου να 

εξηγήσουν δράσεις ή καταστάσεις κατά το παρελθόν.  

Οι Lee & Ashby (2001) επισημαίνουν ότι ιστορική ενσυναίσθηση είναι το σημείο στο 

οποίο φτάνει κανείς όταν έχει ολοκληρώσει την έντονη σκέψη και έχει παραγάγει μία εξή-

γηση βασισμένη στις πηγές που μπόρεσε να βρει· είναι η αποδοχή σύνθετων ιδεών και η συ-

νειδητοποίηση του ποιοι κατασκεύασαν απόψεις για ιστορικές καταστάσεις και σκοπούς, α-

κόμη και αν τέτοιες ιδέες και σκοποί μπορεί να είναι διαφορετικοί (και ενδεχομένως αντίθε-

τοι) από τους δικούς μας. Η διαδικασία της ιστορικής ενσυναίσθησης, επειδή λειτουργεί με 

κάποιες προϋποθέσεις (στοιχειώδης ιστορική γνώση, επίπονη διανοητική εργασία, εγρήγορση 

και προβληματισμός κ.λπ.) και σε μήκος χρόνου, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για 

τους μαθητές. Ωστόσο, οι Lee & Ashby (2001:25) τονίζουν ότι «μαθαίνω Ιστορία στο σχο-

λείο» δεν σημαίνει «γίνομαι ιστορικός» και «πρόοδος» στην εκπαιδευτική διαδικασία δε ση-

μαίνει «όλα ή τίποτε». Θεωρούν ότι η προσπάθεια του δασκάλου της Ιστορίας πρέπει να επι-

κεντρώνεται στο να δοθούν στους μαθητές ιδέες πιο ισχυρές και αποτελεσματικές από εκεί-

νες που είχαν ξεκινώντας τη μάθηση και ότι η διδασκαλία μέσω της ιστορικής ενσυναί-

σθησης είναι, ως έναν βαθμό, μια άσκηση στο να παρέχονται στους μαθητές πολλαπλές και 
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διαφορετικές υποθέσεις και στρατηγικές, ώστε εκείνοι να προβληματίζονται και να δραστη-

ριοποιούνται.  

Ο H. Moniot (2000) αναφέρεται στην ιστορική ενσυναίσθηση καταγράφοντας τρόπους 

αναζήτησης της αλήθειας στην Ιστορία. Ένας τρόπος, ισχυρίζεται ο Moniot, προσέγγισης της 

αλήθειας είναι η κατανόηση των «άλλων», του «χθες», του «αλλού», η διείσδυση στο νόημα 

του τι έπραξαν και τι βίωσαν οι άνθρωποι του παρελθόντος, η σύλληψη των συναισθημάτων 

τους, των κινήτρων, των σχεδίων, των κρίσεων, των λογικών, των αξιών, των συνηθειών, 

γενικότερα, του πολιτισμικού κώδικά τους. Τέτοιου είδους διερεύνηση της αλήθειας απαιτεί 

κριτική εξέταση των πηγών και προσπάθεια, αφενός, απομάκρυνσης από τα νοητικά πλαίσια 

του παρόντος και, αφετέρου, «ενσυναίσθησης». Ο Moniot θεωρεί δεδομένο ότι, στην από-

πειρά μας να γνωρίσουμε τους άλλους, η δική μας εμπειρία είναι ανεπαρκής, γιατί απλώς εί-

ναι διαφορετική (Moniot, 2000:78-79. Davis Jr., 2001). 

Ο S.J. Foster (2001), αναφερόμενος στην πρακτική εφαρμογή της λογικής κατανόησης 

ως μεθόδου της ιστορικής κατανόησης στο σχολείο, ισχυρίζεται ότι οι μαθητές πρέπει σαφώς 

να διαθέτουν μια σχετική γνώση του ιστορικού και του χρονολογικού πλαισίου, προτού ανα-

διφήσουν σ’ ένα επιλεγμένο θέμα. Θεωρεί, ωστόσο, ότι το να φορτώνουμε τους μαθητές με 

ποσοτικά υπερβολικό πληροφοριακό υλικό, στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο της αναζήτησης, 

μάλλον δεν είναι παραγωγικό. Επίσης, τονίζει ότι πρέπει οι μαθητές να εισάγονται σε ένα 

ευρύ πλαίσιο πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και να ενθαρρύνονται να τις ερευνούν, 

αναζητώντας μόνοι τους αυτό που τους ενδιαφέρει· ακόμη, θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρύνο-

νται διαρκώς οι μαθητές στο να προσεγγίζουν κριτικά τις πηγές και να απευθύνουν καίριες 

ιστορικές ερωτήσεις, όπως, «ποιος έγραψε την πηγή;», «γιατί;», «επιβεβαιώνεται-ταυτίζεται 

η πηγή μας με άλλες πηγές;», «ποια ήταν η οπτική γωνία του συγγραφέα-δημιουργού;» κ.λπ. 

Τέλος, επισημαίνει ότι είναι χρήσιμο οι μαθητές να γνωρίζουν ότι τα τελικά τους συμπερά-

σματα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, απλώς επισφαλή και ότι, ενδεχομένως, οι ιστορικοί 

θα διαφωνήσουν με τη δική τους ερμηνεία του παρελθόντος. 

Για τους εκπαιδευτικούς, ο Foster (2001) τονίζει ότι οφείλουν να ενισχύουν και να α-

ναπτύσσουν τη μάθηση των παιδιών, ώστε να υποβάλλουν οι μαθητές περισσότερο πολύ-

πλοκες και έξυπνες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας των μαρτυριών. Ιδιαίτερη προ-

σοχή, επισημαίνει ο Foster, πρέπει να δίνεται στην αξιοπιστία των πηγών, στη διαδικασία 

σύγκρισης και αξιολόγησής τους με άλλες αντίστοιχες πηγές και στις αιτίες που βρίσκονται 

πίσω από τις διαφορετικές-αντιμαχόμενες οπτικές γωνίες. Ένας από τους κύριους στόχους 

του εκπαιδευτικού που διδάσκει Ιστορία στο σχολείο πρέπει να είναι, να προβληματίζονται οι 

μαθητές και για τους λόγους-προκαταλήψεις που τους επηρέασαν ώστε να κατανοήσουν με 

τον συγκεκριμένο τρόπο μία πηγή ή μία πράξη του παρελθόντος. Επίσης, ο εκπαιδευτικός 
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οφείλει να εκπαιδεύσει τους μαθητές ώστε να αναγνωρίζουν και να εξηγούν ποιες πηγές είναι 

περισσότερο χρήσιμες στην κατανόηση του παρελθόντος (π.χ. γιατί ο συγκεκριμένος πολιτι-

κός ακολούθησε τη δεδομένη πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα;) (Foster, 2001:175-178). 

Οι προσπάθειες ανανέωσης της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης σχετίζονται όλο και 

περισσότερο με την υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών οι οποίες γονιμοποιούν ευεργετικά το 

κλίμα για την ανάπτυξη της ιστορικής κατανόησης και τους τρόπους με τους οποίους οι μα-

θητές και οι μαθήτριες των σύγχρονων σχολείων μαθαίνουν Ιστορία (Moniot, 2000. Stearns, 

Seixas & Wineburg, 2000. Wineburg, 2001. Ρεπούση & Τσιβάς, 2004:189). Το επιστη-

μολογικό ενδιαφέρον της διδακτικής της Ιστορίας, αναφορικά με μια συμβιωτική –περιεχο-

μένων, μεθόδων και εννοιών– ιστορική γνώση, σε συνδυασμό με τη μαθητοκεντρική στροφή 

της παιδαγωγικής θεωρίας, διαμορφώνει ένα νέο δυναμικό και διαρκώς ανανεωνόμενο παι-

δαγωγικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης στην Iστορία. Στο γενικότερο πλαίσιο των 

μετασχηματισμών στον χώρο της ιστορικής μάθησης, η ιστορική κατανόηση αναδεικνύεται 

πρωταρχικός στόχος, ως αποτέλεσμα τόσο της γνώσης του περιεχομένου και των μεθόδων 

προσέγγισης, όσο και της εννοιολογικής μάθησης που επαναπραγματεύεται ευεργετικά πα-

λαιές αντιθέσεις περιεχομένου και μεθόδων, γνώσεων και δεξιοτήτων, χρονολογικής και θε-

ματικής ιστορίας, και δημιουργεί νέα ερωτήματα (Cothman & Fines, 1971. Ashby & Lee, 

1987). 

 

2.1.7. Εκμάθηση εννοιών και κανόνων 

Κατά την αντίληψη του κόσμου όχι μόνον αναγνωρίζουμε μεμονωμένα αντικείμενα, 

γεγονότα, φαινόμενα, σύμβολα και ιδέες, αλλά έχουμε την τάση όλα αυτά να τα ταξινομούμε 

και να τα κατηγοριοποιούμε, με άλλα λόγια, να σχηματίζουμε έννοιες και κατηγορίες. Χωρίς 

αυτή τη δυνατότητα δεν θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε την πληθώρα των πληροφοριών 

που δεχόμαστε. Επομένως, οι έννοιες είναι ενότητες της σκέψης με τις οποίες οργανώνουμε 

τις εμπειρίες μας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε μια βάση για γενίκευση και για 

εμπλοκή σε σκέψη ανώτερου επιπέδου. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν απλό ορισμό της έν-

νοιας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έννοια είναι ένα σύνολο αντικειμένων, συμβόλων ή γε-

γονότων, τα οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά (ουσιώδη γνωρίσματα) και μπορούν να ανα-

φερθούν με ένα όνομα ή ένα σύμβολο.  

Μάθηση ή απόκτηση εννοιών σημαίνει τη διαδικασία εντοπισμού των ουσιωδών γνω-

ρισμάτων με βάση τα οποία διακρίνονται τα μέλη μιας έννοιας ή μιας κατηγορίας. Η διαμόρ-

φωση ή ο σχηματισμός εννοιών είναι κάτι το διαφορετικό, είναι μια διαδικασία η οποία περι-

λαμβάνει τη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν διαφορετικές ταξινομήσεις. Πρόκειται, λοιπόν, 

για δυο διαφορετικές διαδικασίες, τις οποίες για λόγους ευκολίας ονομάζουμε γενικώς μά-
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θηση εννοιών. Η μάθηση εννοιών είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αφαίρεσης και κατη-

γοριοποίησης. Η αφαίρεση δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να διακρίνει τις ομοιότητες, τα 

ουσιώδη γνωρίσματα των αντικειμένων και των φαινομένων, ενώ με την κατηγοριοποίηση 

συναρμολογεί και ταξινομεί τα διάφορα αντικείμενα και φαινόμενα σε κατηγορίες με βάση 

τα ουσιώδη γνωρίσματά τους. Έχει, έτσι, τη δυνατότητα να προσδιορίσει πράγματα που συ-

ναντά για πρώτη φορά, εντάσσοντάς τα σε μια έννοια ή μια κατηγορία (τάξη εννοιών) που 

έχει ήδη σχηματίσει. Δεν σπαταλά, δηλαδή, τον χρόνο, για να μελετήσει κάθε πράγμα ή φαι-

νόμενο μεμονωμένα.  

Με τη γενίκευση σχηματίζουμε τις έννοιες και με τη διάκριση τις ξεχωρίζουμε. Το ση-

μασιολογικό περιεχόμενο των ιστορικών όρων και εννοιών, από τους πιο απλούς (π.χ. όπλο, 

εργαλείο κ.λπ., από παλαιότερη εποχή) έως τους πιο σύνθετους (π.χ. δρόμος, πόλις κ.λπ.) και 

τους αφηρημένους (επανάσταση, εξέγερση, δημοκρατία κ.λπ.) δεν είναι αυτονόητο, όπως συ-

χνά εκλαμβάνεται από τα διδακτικά εγχειρίδια. Η συστηματική ανάλυση και ερμηνεία των 

ιστορικών εννοιών είναι απαραίτητη και η ύπαρξη ειδικού αλφαβητικού γλωσσαρίου με την 

εξήγηση των ιστορικών εννοιών στο τέλος του εγχειριδίου συχνά δεν επαρκεί για τη βαθύ-

τερη κατανόηση των εννοιών αυτών, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας. Το κενό μπο-

ρεί να καλυφθεί από δραστηριότητες π.χ. με εικόνες (Κυρκίνη, 1999:181-182). 

Ο F. Braudel (1986) έχει διατυπώσει την άποψη ότι η ιστορική αφήγηση θα πρέπει να 

μετατραπεί σε παραμύθι της ιστορικής περιπέτειας όπου αναζητούμε το κλειδί ενός γεγονό-

τος ή ενός πολιτισμού. Έτσι, λοιπόν, με την αξιοποίηση εικονιστικού υλικού  που τίθεται στη 

διάθεση των μαθητών από τον διδάσκοντα (εικόνες, χάρτες, φωτογραφίες, σκίτσα και οποιο-

δήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσον) συντελείται η καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου 

του μαθήματος. Μέσω της συστηματικής αξιοποίησής τους καταδεικνύεται η σημασία τους 

ως ιστορικών πηγών και τεκμηρίων για την ανάλυση, ερμηνεία και σύνθεση του ιστορικού 

γίγνεσθαι (Κυρκίνη, 1999:186). 

 

2.1.8. Τα εικαστικά έργα και η αξιοποίησή τους στη διδακτική της Ιστορίας: Ανά-

γνωση, περιγραφή και ανάλυση του εικαστικού έργου ως ιστορικής πηγής 

Σύμφωνα με έρευνες, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές, ιδιαιτέρως των μικρών τάξεων, δεν 

ανταποκρίνονται τόσο στη μάθηση μέσα από κείμενα αλλά χρειάζονται τη βοήθεια που προ-

σφέρουν η οπτικοποίηση, οι προσομοιώσεις, οι απεικονίσεις και αναπαραστάσεις, καθώς και 

η επικοινωνία μεταξύ τους και με άλλα πρόσωπα. Αυτά μπορούν να εξασφαλισθούν μέσω 

του διαδικτύου, των υπερμέσων και πολυμέσων που μπορούν, επίσης, να παρέχουν ανοικτά, 

διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ενδοσχολικού δι-

κτύου και διαδικτύου (Roschelle & Rea, 1999). 
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Kατά βάση, τα εικαστικά έργα αποτελούν ιστορικές πηγές, και μάλιστα πρωτογενείς, 

οι οποίες μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για μια ιστορική περίοδο. Για ορι-

σμένες μάλιστα εποχές, στις οποίες απουσιάζουν οι γραπτές μαρτυρίες, τα έργα τέχνης είναι 

σχεδόν μοναδικές πηγές πληροφόρησης για τους ιστορικούς. Από πολλούς ερευνητές υπο-

στηρίζεται ότι τα έργα τέχνης αποτελούν αυθεντικές μαρτυρίες που εκφράζουν τις τάσεις ε-

νός πολιτισμού, τις αντιλήψεις μιας δεδομένης εποχής για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Σε 

σχέση με τις γραπτές πηγές, υποστηρίζεται ότι, εφόσον οι γραπτές πηγές περιορίζονται σ’ ένα 

σχετικά πολύ μικρό αριθμό θεμάτων, τα έργα τέχνης και γενικότερα τα αρχαιολογικά ευρή-

ματα είναι απόλυτα αναγκαία για τη δημιουργία ενός πλαισίου έρευνας και ερμηνείας των 

ιστορικών γεγονότων (Felton & Allen 1990. Βακαλούδη, 2001. Burke, 2001:14-16).  

Επίσης, υποστηρίζεται ότι η εξέταση και ανάλυση έργων τέχνης μπορεί να συμβάλει 

στην επίτευξη ενός σημαντικού διδακτικού στόχου, αυτού της βίωσης προηγουμένων επο-

χών. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η γνώση της γλώσσας, του κώδικα ή της «σύνταξης» 

του έργου τέχνης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουμε τις απορίες και τις παρα-

τηρήσεις μας για τα έργα και να προσλαμβάνουμε τα μηνύματα του καλλιτέχνη. Το σημαντι-

κότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες στην περίπτωση αυτή είναι η έλλειψη 

των απαραίτητων γνώσεων για τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, και η συνακό-

λουθη αδυναμία των μαθητών να επικοινωνήσουν με τα έργα τέχνης. Η εικονολογική μέθο-

δος του Panofsky είναι ίσως η πιο πρόσφορη και οικεία για τους φιλόλογους που διδάσκουν 

την Ιστορία. Σύμφωνα με την περιγραφή του Panofsky αναγνωρίζονται τρία στάδια στη δια-

δικασία ανάλυσης και ερμηνείας των εικαστικών έργων (Panofsky, 1991. Felton & Allen 

1990. Burke, 2001:14-16. Βακαλούδη, 2001:101)6. Η προσεκτική επιλογή των έργων-ιστορι-

κών πηγών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου, όπως, 

επίσης, και η διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων από τον εκπαιδευτικό. Βασική επιδίωξη 

είναι η κινητοποίηση των μαθητών ώστε, μέσα από συνεργατική ή ομαδική προσέγγιση, να 

6 1. Το στάδιο της προεικονογραφικής περιγραφής, στο οποίο τα έργα εξετάζονται ως σύνολα φυσικών 
στοιχείων, για την αναγνώριση των οποίων αρκεί η πρακτική πείρα. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές κα-
λούνται να περιγράψουν ένα έργο τέχνης, ταυτίζοντας στοιχεία του έργου με πράγματα, γεγονότα και 
καταστάσεις που τους είναι γνωστά από την εμπειρία τους. 2. Το στάδιο της εικονογραφικής ανάλυσης, 
στο οποίο γίνεται προσπάθεια κατανόησης των αλληγοριών του έργου με τη βοήθεια άλλων, κυρίως 
γραπτών, πηγών. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές προσπαθούν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, να ερμη-
νεύσουν διάφορα συμβολικά στοιχεία του έργου, π.χ. ο τρούλος συμβολίζει τον ουρανό, το κλειδί την 
εξουσία, το πουγκί τον πλούτο κ.λπ., συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα με τα ιστορικά γεγονότα που 
έχουν διδαχθεί στις προηγούμενες ενότητες. 3. Το στάδιο της εικονολογικής ερμηνείας, όπου είναι α-
παραίτητη η συνθετική διαίσθηση του ατόμου και στο οποίο επιχειρείται η αποκάλυψη και βίωση της 
πραγματικής σημασίας των συμβόλων, των προθέσεων του καλλιτέχνη. Οι μαθητές βιώνουν αξίες, 
ιδέες, νοοτροπίες μιας συγκεκριμένης εποχής, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, βγάζουν συμπερά-
σματα και εκφράζουν τις δικές τους απορίες και προβληματισμούς. Στην πορεία που χρησιμοποιεί η 
μέθοδος αυτή μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ομοιότητες με τις μεθόδους ανάλυσης των λογοτεχνικών 
έργων, που χρησιμοποιούν συνήθως οι φιλόλογοι στη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας.  
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αναλαμβάνουν έναν ρόλο ανάλογο με αυτόν του ιστορικού και να επιχειρούν τη διατύπωση 

απόψεων, κρίσεων και συμπερασμάτων (Felton & Allen 1990. Βακαλούδη, 2001:102. Burke, 

2001:14-16. Ormond, 2011:179-180).  

 Οι εικαστικές πηγές αποτελούν το εποπτικό υλικό του μαθήματος, προσφέρουν αμε-

σότητα, ασκούν την παρατηρητικότητα, προάγουν τη συλλογιστική και κριτική διαδικασία. 

Το έργο τέχνης: περιγράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του πίνακα ή του καλλι-

τέχνη), αξιολογείται (κατά την προσωπική εκτίμηση του καθενός αξιολογούνται τα θετικά 

και αρνητικά στοιχεία) είτε σε σχέση με το ιστορικό γεγονός με το οποίο σχετίζεται είτε σε 

σχέση με την τεχνική του (λεπτομέρειες του έργου). Όταν πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής, 

τότε αυτός μπορεί να προσφέρει δυνατότητες καλύτερης κατανόησης του ιστορικού γε-

γονότος αλλά ενίοτε μπορεί και να αλλοιώσει την πραγματικότητα, εφόσον πρόκειται για 

θεώρηση του γεγονότος από «συγκεκριμένη οπτική γωνία». Η ερμηνεία ενός έργου ζωγραφι-

κής με ιστορικό θέμα είναι δύσκολη, εφόσον το γεγονός που απεικονίζεται σ' αυτό ανήκει 

στο παρελθόν, ενώ η ερμηνεία του επιχειρείται στο παρόν και, επομένως, οι απόψεις, οι ε-

μπειρίες, οι στάσεις του θεατή επηρεάζουν την «αντικειμενική» ερμηνεία του έργου. Για την 

εξουδετέρωση αυτού του κινδύνου επιβάλλεται η εξέταση έργων που παρουσιάζουν διαφορε-

τικές και αντικρουόμενες απόψεις και η υποστήριξη από γραπτές πηγές, οι οποίες θα παρέ-

χουν πληροφορίες σχετικές με το εικονιζόμενο γεγονός και τον καλλιτέχνη. Έτσι θα μπορεί 

να ελεγχθεί η αξιοπιστία του έργου (Felton & Allen 1990. Βακαλούδη, 2001:102. Burke, 

2001:14-16. Ormond, 2011:179-180). 

 

2.1.9. Η επιλογή των εικαστικών έργων και η διδασκαλία τους 

Μεγάλη σημασία έχει η κατάλληλη επιλογή εικαστικών έργων στην προσπάθεια αξιο-

ποίησης της τέχνης για πληρέστερη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. Το κριτήριο στη 

διαδικασία επιλογής θα πρέπει να σχετίζεται με τον σκοπό αυτόν αλλά και με τις βασικές α-

παιτήσεις της ιστορικής έρευνας, σχετικά με την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα των ι-

στορικών πηγών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί η ερμηνεία ενός γεγονό-

τος στην απεικόνισή του από έναν καλλιτέχνη, εφόσον πρέπει να υπολογίζεται ο βαθμός ε-

λευθερίας αλλά και υποκειμενικότητας που ενυπάρχει στο καλλιτεχνικό έργο. Καλύτερα α-

ποτελέσματα, κατά την αξιοποίηση των έργων τέχνης, μπορούμε να έχουμε εάν η επιλογή 

των έργων είναι, κατά κάποιον τρόπο, αντιπροσωπευτική μιας εποχής ή ενός τρόπου ζωής, 

μιας ιδεολογίας ή μιας νοοτροπίας, στοιχεία που ελάχιστα μπορεί να προσπελαστούν από τις 

συνηθισμένες ιστορικές αφηγήσεις ή από τις πρωτογενείς γραπτές πηγές.  

Ο σχεδιασμός των διδασκαλιών πρέπει να στοχεύει στην καλλιέργεια των ακόλουθων 

δεξιοτήτων: (1) Εξοικείωση με τις τεχνικές παρατήρησης ενός αντικειμένου. Αυτές οι τεχνι-
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κές βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τα αντικείμενα μέσα στο περιβάλλον που τα δη-

μιούργησε, δηλαδή τα εξοικειώνουν με τη διαδικασία της διερεύνησης και αξιολόγησης ι-

στορικών πληροφοριών, καθώς και με την παρατήρηση της εικόνας ως πηγής πληροφοριών. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν τη φύση των μαρτυριών - 

ιστορικών πηγών, δίνοντας έμφαση στην Ιστορία ως διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών 

και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ερμηνεία του υλικού των πρωτογε-

νών και δευτερογενών πηγών. (2) Αύξηση της παρατηρητικότητας μέσω της ανάθεσης κα-

τάλληλων εργασιών, όπως, για παράδειγμα η ανάγνωση και η αποκωδικοποίηση οπτικών μη-

νυμάτων (Ηλιοπούλου, 2004).  

Οι τεχνικές, που χρησιμοποιούνται, επιδιώκουν να καλύψουν τα ακόλουθα πεδία για 

την παραγωγή ιστορικού νοήματος: χρήση πηγών, αλλαγή και συνέχεια, ανάπτυξη δεξιοτή-

των έρευνας, παραμέτρους απαραίτητες στη μάθηση της Ιστορίας. Η ενίσχυση αυτών των 

πεδίων αποσκοπεί να καλλιεργήσει στα παιδιά κριτική ιστορική σκέψη, κατανόηση και δε-

ξιότητες. Αυτοί οι στόχοι δεν εξυπηρετούνται με την αναπαραγωγή ιστορικών αφηγήσεων τις 

οποίες, όπως έχει αποδειχθεί, οι μαθητές δεν μπορούν να αφομοιώσουν, αλλά με την ενεργό 

συμμετοχή, δράση και έκφραση των μαθητών και με την εισαγωγή τους στις διαδικασίες της 

ιστορικής έρευνας (Sebba, 2000). Η δυνατότητα αξιοποίησης υπολογιστικών εργαλείων για 

τη γνωστική υποστήριξη της ανάπτυξης ιστορικού νοήματος βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

δημιουργήσουν μαθησιακές δραστηριότητες (Δημαράκη, 2002) οι οποίες θα οδηγήσουν τους 

μαθητές, μέσα από τη σύνθεση και την ανασύνθεση του ιστορικού υλικού, στην κατανόησή 

του (Ηλιοπούλου, 2004).  

 

2.2. Διδασκαλία σε εμπλουτισμένα με τεχνολογία περιβάλλοντα – Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού 
2.2.1. Οι σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές θεωρίες 

Το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού της παρούσας εργασίας στηρίχθηκε στις γνω-

στικές θεωρίες του εποικοδομισμού (constructivism)7 (von Glaserfeld, 1983. Wheatley, 1991. 

Leinhardt, 1992) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotski και των μαθητών 

του (Leontiev 1978. Luria, 1979), όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, 

7 Σύμφωνα με τους εποικοδομιστές, η γνώση, ως προσωπικό κατασκεύασμα, δεν μπορεί να είναι αντι-
κειμενική, αλλά ατομικά και κοινωνικά προσδιορισμένη. Το αποτέλεσμά της είναι προσωρινό και αξι-
ολογείται από τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με το βαθμό στον οποίον ταιριάζει με την εμπειρία τους, 
τη χρησιμότητά της και το βαθμό στον οποίον εναρμονίζεται με τις νοητικές τους δομές. Η γνώση οι-
κοδομείται ενεργά από τους εκπαιδευόμενους, δε μεταβιβάζεται, αλλά ούτε γίνεται παθητικά αποδε-
κτή (Wheatley, 1991). Η ουσία της εποικοδομιστικής θεωρίας είναι η ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέ-
πει να ανακαλύψουν από μόνοι τους και να μετασχηματίσουν τη σύνθετη πληροφορία, αν θέλουν να 
την κάνουν δική τους (Leinhardt, 1992). 
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στα γνωστικά εργαλεία που τη διαμεσολαβούν (Gray, 1995. Jonassen, 2000), στην αλληλεπί-

δραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 

που λαμβάνει χώρα (Blumer, 1969. Vygotsky, 1978. OpenStax College, 2013:21). Η θεωρία 

του κοινωνικού εποικοδομισμού προέκυψε κυρίως από το έργο των Piaget (1946 &1970α & 

1985), Bruner (1962 & 1979), Vygotsky (1962 & 1978) και Papert (1980 & 1983) και αποτε-

λεί μια φιλοσοφική και ψυχολογική προσέγγιση που προϋποθέτει ότι τα πρόσωπα, οι συμπε-

ριφορές και τα περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν με ανταποδοτικό τρόπο (Blumer, 1969. Schunk, 

2000. Nanjappa & Grant, 2003. Yost, 2003. OpenStax College, 2013:21. Syed Noor-Ul-

Amin, αχρ.: 6-7). 

Ο εποικοδομισμός πρεσβεύει ότι η μαθησιακή διαδικασία έχει άμεση συνάφεια με το 

περιβάλλον όπου λαμβάνει χώρα και οι μαθητές διαμορφώνουν ή δομούν πολλά από αυτά, 

που μαθαίνουν και κατανοούν, με την αξιοποίηση των εμπειριών τους σε κάθε περίσταση 

(Schunk, 2000. Nanjappa & Grant, 2003). Κάποιοι, μάλιστα, ερευνητές (π.χ. οι: Lave, 1990. 

Saxe, Guberman & Gearheart, 1987) παρουσίασαν εξαιρετικά ποιοτική τεκμηρίωση της συ-

νάφειας της μάθησης με το περιβάλλον της (Nanjappa & Grant, 2003. Syed Noor-Ul-Amin, 

αχρ.:6-7).  

Η διαδικασία της σκέψης, σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού, απαιτεί ικανό-

τητες ανωτέρου επιπέδου, με τη βαθύτερη και διεξοδικότερη εντρύφηση στα περιεχόμενα και 

περιβάλλοντα της μάθησης (Black & McClintock, 1995. Manzo, 1998. Swain & Pearson, 

2001. Jonassen, αχρ. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:6-7). Η παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, 

σύμφωνα με τον A.V. Manzo (1998), ουσιαστικά, αποθαρρύνει την εποικοδομιστική σκέψη, 

διότι στοχεύει στην απλή μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης∙ αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντι-

διαστολή με κάθε απόπειρα παραγωγής νέας γνώσης. «Η εποικοδομιστική σκέψη συνδυάζει 

την κριτική με τη δημιουργική νοητική διαδικασία. Μπορεί να υλοποιηθεί σε πράξη με την εν-

θάρρυνση της κριτικής ανάλυσης μέσω δραστηριοτήτων. Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές πρέπει να απομακρυνθούν από την παραδοσιακή διδασκαλία και να ενισχύσουν την 

εποικοδομιστική σκέψη» (Manzo, 1998:287). Τα γνωστικά εργαλεία, σε συνδυασμό με τα ε-

ποικοδομιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα, καθοδηγούν και ενεργοποιούν γνωστικές μαθη-

σιακές στρατηγικές και την κριτική σκέψη (Jonassen, 1999). Τα γνωστικά εργαλεία βοηθούν 

στη δόμηση της γνώσης και όχι στην αναπαραγωγή της. Η γνώση δομείται από τους μαθητές 

και αντανακλά την κατανόηση και την αφομοίωση της πληροφορίας.     

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του εποικοδομισμού, οι προϋπάρχουσες γνώσεις των 

μαθητών παίζουν καθοριστικό ρόλο στη εκμάθηση νέων εννοιών (Ausubel, 1960), γιατί σ’ 

αυτές στηρίζεται η δόμηση της γνώσης. Έτσι, η ανίχνευση των προτέρων γνώσεων και εμπει-

ριών των μαθητών δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, αφενός, να διαγνώσει τυχόν πα-
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ρερμηνείες και με κατάλληλους διδακτικούς χειρισμούς να διαχειριστεί τις γνωστικές συ-

γκρούσεις, αφετέρου, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των τυπικών και άτυπων γνώσεων, συ-

μπληρώνοντας και αναπροσαρμόζοντας τα γνωστικά μοντέλα των μαθητών. Νέες έννοιες 

ενσωματώνονται στις υπάρχουσες γνωστικές δομές και έτσι «η μάθηση αποκτά νόημα» 

(meaningful learning) (Novac, 1991). Η βηματική αυτή καθοδήγηση αποτελεί ένα πλαίσιο 

στήριξης (scaffolding), που παρέχει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να προχωρήσουν οι μαθη-

τές στην «επικείμενη ζώνη ανάπτυξης» (zone of proximal development), (Vygotsky, 1978. 

Fosnot & Perry, 2005). Η μάθηση είναι μια εγγενής κοινωνική διαδικασία, σύμφωνα με τη 

θεωρία της δραστηριότητας (activity theory), (Jonassen, 2000). Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδα-

κτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας κ.λπ. αποτελούν μέρη ενός 

συστήματος δραστηριότητας που αλληλεπιδρούν. Η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί το διαμε-

σολαβητικό εργαλείο, τη μονάδα ανάλυσης της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, δίνεται έμ-

φαση στην «κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση και 

στη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και γίνεται εστίαση στις κοινωνικές, ηθικές και 

πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης» (Ράπτης & Ράπτη, 2002β. Yost, 2003. Φραγκάκη, 

2004. Πρβλ. Blumer, 1969. OpenStax College, 2013:21).  

Η ιστορικο-κοινωνική προσέγγιση της ανθρώπινης νοητικής ανάπτυξης και της γνω-

στικής συγκρότησης του ατόμου, που αρχικά διατυπώθηκε από τον Vygotsky και τους μαθη-

τές του, έχει ως αφετηρία της τη θέση ότι η νόηση και κάθε ανώτερη νοητική λειτουργία του 

ανθρώπου έχουν την προέλευσή τους στις κοινωνικές διαδικασίες και αναπτύσσονται μέσα 

σε ιστορικά και κοινωνικά καθορισμένα πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά διαθέτουν, ως πολιτιστική 

παράδοση, και αναπτύσσουν, ως πνευματική δραστηριότητα, ποικίλα νοητικά εργαλεία και 

τρόπους σκέψης. Οι ανθρώπινες νοητικές λειτουργίες, στα πλαίσια αυτά, είναι λειτουργίες 

διαμεσολαβούμενες από ιστορικά και κοινωνικά διαμορφωμένα συστήματα συμβολικών α-

ναπαραστάσεων –με βασικότερο από αυτά τη γλώσσα– που, στην ουσία, αποτελούν νοητικά 

εργαλεία αντίστοιχα των τεχνικών (Blumer, 1969. Colb, 1981:236. Φορτούνη, Φραγκάκη, 

2003. OpenStax College, 2013:21)8.  

 

2.2.2. Στρατηγικές διαχείρισης της σχολικής τάξης 

Οι στρατηγικές διαχείρισης της σχολικής τάξης κατά τον J. Dewey πρέπει να στοχεύ-

ουν στα εξής (Dewey, 2001):  

8 Τα σχέδια εργασίας (projects) θεωρούνται «ιδανικό πλαίσιο κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης του 
παιδιού, λειτουργικός τρόπος μετάβασης από την εννοιοκεντρική διδασκαλία στη διεπιστημονική σύ-
μπραξη, την οποία θεωρούμε αναγκαία για την κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων και τη διαχείριση προ-
βληματικών καταστάσεων με τη βοήθεια της επιστημονικής γνώσης» (Ματσαγγούρας, 2000). 
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(1) Οι μαθητές πρέπει να απασχολούνται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και 

φυσική δράση και να συμμετέχουν ενεργά στις μαθησιακές διαδικασίες.  

(2) Κάθε δραστηριότητα πρέπει να εμπλέκει ένα πρόβλημα, το οποίο πρέπει να λυθεί 

με συστηματική και πειθαρχημένη σκέψη.  

(3) Οι σχολικές δραστηριότητες οφείλουν να συσχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ανα-

πτύσσονται οι δυνατότητες και να καλλιεργούνται τα ενδιαφέροντα.  

(4) Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους συμμαθη-

τές και τον εκπαιδευτικό. Η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι ελεύθερη και δημοκρατική. 

(5) Οι εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές από τις σχολικές δραστηριότητες πρέπει να 

βιώνονται ως αξιόλογες με την έννοια ότι έχουν κάποιο νόημα, κάποια σημασία για τη ζωή 

τους. Πρέπει επίσης να δημιουργούν την επιθυμία και την τάση για μελλοντικές εμπειρίες και 

δραστηριότητες, αλλιώς δεν είναι παιδαγωγικές και δεν έχουν παιδαγωγικό νόημα.  

Σύμφωνα με τη μαθησιακή θεωρία του J. Bruner (1968), η μάθηση πρέπει να είναι α-

νακαλυπτική, ευρετική, να συμμετέχει στη διαδικασία της η αυτόνομη ενεργητική δραστη-

ριότητα του μαθητή. Η αποδοχή αυτής της άποψης προϋποθέτει σειρά δραστηριοτήτων που 

θα ανατεθούν στον μαθητή κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας. Οι δραστηριότητες αυτές στο-

χεύουν στην καλλιέργεια συγκεκριμένων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (π.χ. ορι-

σμού, ερμηνείας, εφαρμογής, αξιολόγησης, ανάλυσης, σύνθεσης κ.ά). είναι προφανές ότι 

πρέπει να παρουσιάζουν ποικιλία και να προσαρμόζονται κατά περίπτωση στις ανάγκες της 

εκάστοτε διδασκόμενης ενότητας καθώς και στις δυνατότητες των μαθητών της τάξης. Η συ-

στηματική καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι συνάρτηση: (1) βασικών διαδικασιών (π.χ. 

παρατήρησης, ανάκλησης και αναγνώρισης, αναζήτησης προτύπων και γενίκευσης, συ-

ναγωγής συμπερασμάτων, αξιολόγησης συμπερασμάτων), (2) ειδικών γνώσεων, (3) μετα-

γνωστικών λειτουργιών και (4) κινήτρων του υποκειμένου. Όλες αυτές οι διαστάσεις της κρι-

τικής σκέψης μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικής άσκησης και καλλιέργειας. 

 

2.2.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου στα εμπλουτισμένα 

με τεχνολογία περιβάλλοντα 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ως συντονιστή/διευκολυντή/καθοδηγητή της μαθησιακής 

διαδικασίας, είναι καθοριστικός σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό εποικοδομιστικό περιβάλλον 

(Gray, 1995. Richards, 1998. Witfelt, 2000. Yost, 2003:93-99). Μέσα σε μια εποικοδομιστική 

τάξη, ο δάσκαλος δημιουργεί κοινωνικό και νοητικό περιβάλλον όπου υποστηρίζονται οι συ-

νεργατικές μαθησιακές μέθοδοι. Παράλληλα, η εμπλουτισμένη με τεχνολογικά μέσα μαθησι-

ακή διαδικασία χρησιμοποιεί εποικοδομιστικές στρατηγικές (Gray, 1995. Jonassen, 1999), 
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όπως η επίλυση προβλημάτων, όπου οι μαθητές δομούν ενεργά τη γνώση, συνδέοντας τη νέα 

γνώση με την προηγούμενη. 

Σε μη παραδοσιακές διδασκαλίες ο ρόλος και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού αλλά-

ζουν (Gray, 1995. Witfelt, 2000. Holt-Reynolds, 2000:22. Βακαλούδη, 2003:13-14. Yost, 

2003:93-99). Ο δάσκαλος, ως διαμεσολαβητής, πρέπει μονίμως να ανανεώνει την πληροφο-

ρία και την τεχνολογία για να κάνει τη μάθηση αυθεντική και κατάλληλη. Για παράδειγμα, 

πρέπει να παρέχει περιβάλλον κατάλληλο για αυτενεργό έρευνα, να κατανοεί την κοινωνική 

φύση της συνεργατικής μάθησης, να βοηθά τους μαθητές να κατασκευάσουν τη γνώση και να 

κινητοποιεί τον προσανατολισμό προς την ανακαλυπτική μάθηση. Με βάση αυτή τη μετά-

βαση ρόλου και ευθυνών, ο Witfelt (2000) κατηγοριοποίησε τις νέες δεξιότητες των εκπαι-

δευτικών στα εποικοδομιστικά περιβάλλοντα ως εξής: ικανότητες επίβλεψης, υποστήριξης 

και διευκόλυνσης του έργου των μαθητών, συμβουλευτικής, διδακτικής και επιστημονικής 

επάρκειας, εμψύχωσης και έμπνευσης, διαιτησίας στις συζητήσεις των ομάδων, ενίσχυσης 

της προσπάθειας όταν δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι, αξιολόγησης για τη βελτίωση 

των γενικών μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Ο συνδυασμός διδακτικών σεναρίων και 

συνεργατικών υπολογιστικών και δια/δικτυακών εργαλείων, που θα λαµβάνει υπόψη αφενός 

τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση στην Ιστορία και αφετέρου τους τρόπους παιδαγωγι-

κής αξιοποίησης των ΤΠΕ (Ράπτης & Ράπτη, 2002β), δίνει τη δυνατότητα βιωµατικής προ-

σέγγισης της έννοιας της Ιστορίας (Φορτούνη κ.ά., 2005).  

Ο D.H. Jonassen (1999:5) περιγράφει τα τεχνολογικά εργαλεία ως «διανοητικούς συ-

νεργάτες» (intellectual partners) και «δυναμικούς καταλύτες» (powerful catalysts) στη μαθη-

σιακή διαδικασία, διότι «υποστηρίζουν τη σημαντικότατη διαδικασία του στοχασμού και της 

διατύπωσης που αποτελούν τα θεμέλια της δόμησης της γνώσης». Για παράδειγμα, οι ΤΠΕ (ι-

διαιτέρως το διαδίκτυο) παρέχουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρόσβαση σε ευρύτατο 

πεδίο πληροφοριών, ιστορικών πηγών και τύπων media, που δεν θα μπορούσαν με άλλο τρό-

πο να είναι διαθέσιμα (TTA, 1999. Brown, 2001. Brown & Purvis, 2001. Βακαλούδη, 

2003:28-30. BECTA, 2004.). Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (Computer-

Mediated Communications/CMC), π.χ. ομάδες συζητήσεων, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 

να αποσαφηνίζουν προβληματισμούς και παρανοήσεις στην ιστορική κατανόηση των μαθη-

τών, ευκολότερα από ότι με τη συμμετοχή σε πιο δομημένες συζητήσεις στην τάξη (Wellman 

& Flores, 2002. Thompson & Cole, 2003. BECTA, 2004). Η συμμετοχή των μαθητών σε συ-

ζητήσεις με την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας έχει θεωρηθεί σημαντικότατη τεχνική για την 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και κατανόησης (Wellman & Flores, 2002. BECTA, 

2004). Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν το ιστορικό υλικό με τρό-

πους καταλληλότερους ως προς τις ατομικές ανάγκες των μαθητών. Μπορούν να διευκολύ-
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νουν τους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν και να δομήσουν την εξέλιξη της ιστορικής κατα-

νόησης και σκέψης σε όλα τα επίπεδα (Masterman & Rogers, 2002. Wellman & Flores, 2002. 

BECTA, 2004). Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, αποτελεί η προεργασία εκ μέρους των εκ-

παιδευτικών, κυρίως όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο κατά την ιστορική έρευ-

να (Hennessey et al., 2003. Βακαλούδη, 2003:13-14. BECTA, 2004.).  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται 

με την ουσιαστική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή μαθησι-

ακή διαδικασία και η επικέντρωση στα θέματα της Ιστορίας και όχι στον ηλεκτρονικό υπολο-

γιστή (Munro, 2000. OFSTED, 2002. Βακαλούδη, 2003:13-14. BECTA, 2004.). Οι μαθητές 

πρέπει να διδάσκονται πώς να ερμηνεύουν τις πληροφορίες και να καταλήγουν σε κρίσεις και 

συμπεράσματα μέσω των ηλεκτρονικών πηγών (Hennessy et al., 2003. Βακαλούδη, 2003:20-

24. BECTA, 2004. Waring, 2007:51). Όταν, μάλιστα, χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κει-

μένου για να επεξεργαστούν ένα κείμενο, τότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι η διαδικασία αυτή ενισχύει την αποτελεσματική κατανόηση του περιεχομένου και δεν 

είναι απλά μια μηχανιστική ανάγνωση ή δραστηριότητα «αποκοπής και επικόλλησης κειμέ-

νου». Ο επεξεργαστής κειμένου θα πρέπει να βοηθεί τους μαθητές στην οργάνωση της ιστο-

ρικής σκέψης, στη διερεύνηση και ανάλυση των πηγών και στη δόμηση της γραφής (NCET, 

1997. TTA, 1999. BECTA, 2004). 

Ο D.H. Jonassen (2000) αναφέρει ότι οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν, ως γνω-

στικά εργαλεία, εφαρμογές λογισμικού που δημιουργούνται ή τροποποιούνται και χρησιμο-

ποιούνται από τους ίδιους, για να αναπαραστήσουν τις γνώσεις τους και να εμπλακούν απα-

ραίτητα σε διεργασίες (κριτικής) σκέψης σχετικά με ένα υπό μελέτη θέμα. Τα γνωστικά ερ-

γαλεία δεν αποτελούν τα κύρια εργαλεία αλλά είναι αυτά που υποστηρίζουν μέρος των μα-

θησιακών δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχο του μαθητή ή του εκπαιδευτικού. Τα νοητικά μο-

ντέλα που δημιουργεί ο μαθητής αποτελούνται συνήθως από πολλαπλές αναπαραστάσεις 

(Μικρόπουλος, 2006). 

 

2.2.4. Αξιοποίηση του Διαδικτύου, του Επεξεργαστή Κειμένου και του Λογισμικού 

Παρουσίασης 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 πραγματοποιήθηκε στροφή του ενδιαφέροντος των 

κοινωνικών σπουδών στον χώρο του διαδικτύου και ειδικότερα στις νέες δυνατότητες που 

προσφέρει ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web), και υιοθετήθηκε η άποψη για τη μετα-

φορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον νέο αυτόν χώρο που κατακλύζει κάθε τομέα του 

επιστητού του σύγχρονου κόσμου (Risinger, 1996. Johnson & Rector 1997) Το διαδίκτυο 

καθίσταται έτσι ο προνομιακός χώρος που δημιουργεί τις συνθήκες αναζήτησης πληροφο-
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ριών, και προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας τους με τη συνδρομή νέων νοητικών εργα-

λείων (Whitworth & Berson, 2003). Το διαδίκτυο θεωρήθηκε εξαιρετική ευκαιρία για να κα-

λυφθεί η μέχρι τότε απόσταση από την τεχνολογία και τη χρήση της όχι τόσο στην έρευνα, 

όσο στην εκπαιδευτική πράξη. Η εκκίνηση του νέου διαλόγου των κοινωνικών επιστημών με 

το χώρο της τεχνολογίας (Martorella, 1997) είχε ως αποτέλεσμα, να υπάρξουν, τόσο στον 

ακαδημαϊκό όσο και στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο, πολυάριθμοι και γόνιμοι ηλεκτρονι-

κοί τόποι (Ρεπούση & Τσιβάς, 2004).   

Η εισαγωγή του υπολογιστή αυτοπροσδιορίστηκε στον χώρο της ενεργητικής ιστορι-

κής μάθησης, όπου περιεχόμενο και μέθοδος μάθησης αποτελούν κοινή αφετηρία προσέγγι-

σης της γνωστικής διαδικασίας (Ρεπούση, 1999) και από πολύ νωρίς τονίστηκε ο χαρακτήρας 

αυτής της σχέσης μεταξύ διδακτικής της Ιστορίας και των ΤΠΕ ως φυσικών συμμάχων 

(Nichol, Briggs & Dean, 1987). Η ιστορική σκέψη, ως αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής 

των υποκειμένων της μάθησης, αναφέρεται στο «δημιουργώ την ιστορία» (doing history) με 

τη διαχείριση ιστορικών τεκμηρίων (Kobrin, 1996. Levstik & Barton, 2001. Peck. 2005). Οι 

σχετικές δραστηριότητες είναι ερευνητικού χαρακτήρα και αναφέρονται στην αναζήτηση, 

διαχείριση και επεξεργασία πρωτογενών ιστορικών πηγών, στην κατανόηση πιθανών διαφο-

ροποιήσεων του ιστορικού υλικού, στην ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, 

στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος, και στην υποστήριξη του τρόπου που όλα αυτά εισάγο-

νται στην ιστορική έρευνα, μελέτη και ερμηνεία. Το πρωτογενές ιστορικό υλικό «αισθητο-

ποιεί» το ιστορικό παρελθόν και εισάγει στην πολυπλοκότητά του, επιτρέποντας την παρακο-

λούθηση της σχέσης των ιστορικών τεκμηρίων με την οικοδόμηση ιστορικών και κοινωνικών 

ερμηνειών (Βακαλούδη, 2003:20-24. Ρεπούση & Τσιβάς, 2004. Peck, 2005. Waring, 2007:51, 

54).    

Οι πιο επιτυχείς εκπαιδευτικές χρήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο των κοι-

νωνικών σπουδών (Bass & Rosenzweig, 1999) συνδυάζουν την ερευνητική μάθηση με την 

αξιοποίηση πρωτογενών πηγών που προέρχονται από το διαδίκτυο και από βάσεις δεδομένων 

και ψηφιακών δίσκων που εμπεριέχουν: 1) πλοήγηση σε πολυμεσικά περιβάλλοντα, 2) παρά-

θεση κειμένων, εικόνων, ήχων, κινούμενων εικόνων και συνοδεύονται από δραστηριότητες 

παρουσίασης και έρευνας. Η χρήση πηγών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ενθαρρύνει τους μα-

θητές να εστιάζουν στο τι αυτές σημαίνουν, στον τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους και όχι 

απλά να τις απομνημονεύουν. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο ενθαρρύνει την ιστορική σκέψη 

για το παρελθόν, περισσότερο από ότι το σχολικό εγχειρίδιο (Diem, 2000. Βακαλούδη, 

2003:20-24 & 2010. Waring, 2007:51, 54).  

Οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών εργαλείων να αναπαριστούν ένα γνωστικό αντικεί-

μενο, όχι απαραίτητα σε γραμμική-μονοδιάστατη σειρά αλλά με τη δημιουργία πολλαπλών 
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και διαφορετικών διασυνδέσεων-σχέσεων, καθιστούν δυνατή τη συσσώρευση της ιστορικής 

πληροφορίας και ενέχουν τη δυναμική της υποστήριξης των αιτιωδών σχέσεων. Η ύπαρξη 

περισσοτέρων της μίας αναπαραστάσεων του αυτού ιστορικού συμβάντος φωτίζει διαφορετι-

κές όψεις του θέματος και, συχνά, αθέατες. Η κειμενική κυριαρχία τόσων χρόνων δίνει τη 

θέση της και σε άλλες μορφές ιστορικών πηγών που η χρήση τους δεν είναι ούτε εύκολη αλ-

λά ούτε και ευνόητη. Η πολυμορφία των αναπαραστάσεων ενός ιστορικού θέματος αμβλύνει 

τις γενικεύσεις που πιθανόν υιοθετούνται, και αναγνωρίζεται η πολλαπλότητα του ίδιου του 

παρελθόντος και των υλικών που το κάνουν επισκέψιμο (Βακαλούδη, 2000α. Vakaloudi, 

Dagdilelis, 2013α,β).  

Η ευκολότερη και αυξανόμενη πρόσβαση των ιστορικών πηγών ενθαρρύνει όλο και 

περισσότερους, από τη δεκαετία του ’90 και μετά, να συμμετέχουν προς αυτή την κατεύ-

θυνση, ψηφιοποιώντας πρωτογενές ιστορικό υλικό. Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 

είναι ζητήματα αξιοπιστίας και αυθεντικότητας του υλικού, ο τρόπος παράθεσής του, η τυχόν 

δυσκολία πρόσβασης, το διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων της τάξης, η τυχόν αποθάρρυνση 

από τις συμβατικές μεθόδους αναζήτησης (βιβλιοθήκες), αν και έχει παρατηρηθεί το αντίθετο 

αποτέλεσμα καθώς ενθαρρύνεται η περαιτέρω εμβάθυνση, αναζήτηση και ενασχόληση 

(Keiper, Harwood & Larson, 2000. Waring, 2007:51, 54)  

Οι ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση έχουν, επίσης, λειτουργήσει γεφυρώνοντας το χά-

σμα μεταξύ ανάγνωσης–επεξεργασίας των πηγών και συγγραφής–κατάθεσης των ιστορικών 

συμπερασμάτων (historical accounts), μέσω on-line διά-δρασης, αφήνοντας χώρο και χρόνο 

για την ανάπτυξη διαλόγου και μάθησης, και συνδέοντας τον αλφαβητισμό με επιστημονική 

και διεπιστημονική ερευνητική εργασία. Ενθαρρύνουν την απομάκρυνση από την αφηγημα-

τική παρουσίαση και την εισαγωγή σε απευθείας διερεύνηση. Προσφέρουν οπτικό αλφαβητι-

σμό. Υποβοηθούν στην κατανόηση της πολυπλοκότητας και του βάθους κατά την ιστορική 

ανάλυση. Επιτρέπουν τη διατύπωση νέων ιστορικών ερωτημάτων (Weis, 2001. Ρεπούση & 

Τσιβάς, 2004. Waring, 2007:51, 54) 

Στην περίπτωση της αξιοποίησης του διαδικτύου, η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει 

να λαμβάνει τη μορφή μιας Ιστοεξερεύνησης. Η μορφή αυτή συνδυάζει τις πιο αποτελεσματι-

κές διδακτικές πρακτικές ενσωματωμένες σε μια μαθητική δραστηριότητα. Η Ιστοεξερεύνηση 

αποτελεί μια δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης κατά την οποία οι µαθητές 

αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το διαδίκτυο ως βασική πηγή πλη-

ροφορίας αλλά, συχνά, όχι µοναδική (Ματσαγγούρας, 2001. Vosniadou, 2001. Βακαλούδη, 

2010:309-310). Σε ένα µάθηµα αυτής της µορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές 

υλικό προς επεξεργασία και οικοδόµηση νέας γνώσης. Οι Ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώ-

στε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφο-
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ρίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν 

την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα. Επίσης, διευκολύνουν τον εκ-

παιδευτικό στον σχεδιασµό µαθηµάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δοµή που 

πρέπει να διαθέτουν αυτά τα µαθήµατα (Dodge, 1999. Brown & Yoder, 1999. Βακαλούδη, 

2010). 

Σε ένα µάθηµα που οργανώνεται ως Ιστοεξερεύνηση, οι µαθητές καλούνται να αξιο-

ποιήσουν ως βασική πηγή πληροφορίας το διαδίκτυο. Λόγω, όµως, των σύµφυτων 

προβληµάτων του αποπροσανατολισµού και της γνωστικής υπερφόρτωσης που συχνά 

αντιµετωπίζουν οι χρήστες σε ένα υπερµεσικό περιβάλλον, όπως το ∆ιαδίκτυο, είναι 

αµφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη µάθηση 

(Hammond & Allison, 1989), (Jonassen, 1991) και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων 

ενός µαθήµατος (Romiszowski, 1990). Ενδείκνυται, εποµένως, η αναζήτηση της πληροφο-

ρίας από τους µαθητές να περιορίζεται αρχικά σε συγκεκριµένες πηγές, όπως δικτυακούς τό-

πους που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό και, στη συνέχεια, ανάλογα 

µε τις δεξιότητες του µαθητή και τους στόχους της δραστηριότητας η αναζήτηση να επεκτεί-

νεται σε άλλες διαδικτυακές πηγές (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). 

Οι µαθητές αναλαµβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επι-

λογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της, µε βάση τους στόχους της δρα-

στηριότητάς τους (Lipscomb, 2003. Βακαλούδη, 2010). Κύριο χαρακτηριστικό οποιασδή-

ποτε Ιστοεξερεύνησης θα πρέπει να θεωρείται η επεξεργασία ζητημάτων που προϋποθέτουν 

υψηλό επίπεδο σκέψης. Σίγουρα το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση 

πληροφοριών διότι, πριν την ανάπτυξή του, ήταν αδύνατο στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν 

τόση πληθώρα πηγών στους μαθητές τους. Όμως, αυτό και μόνον το γεγονός δεν αποτελεί 

παράγοντα μάθησης και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής είναι πρόσκαιρα. Η 

όλη διαδικασία μιας Ιστοεξερεύνησης και οι στρατηγικές της, που βασίζονται σε προτάσεις 

της γνωστικής  ψυχολογίας και της μετασχηματιστικής μάθησης, πρέπει να εξασφαλίζουν το 

ότι οι ομάδες εργασίας δεν θα μείνουν σ’ αυτές τις πληροφορίες καθώς,  σε πρώτη φάση, οι 

μαθητές καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση/πρόβλημα, όχι απλώς με συλλογή  και τα-

κτοποίηση πληροφοριών, αλλά με τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σε κάτι άλλο, π.χ. 

μια χαρτογράφηση των κυριότερων ενοτήτων, μια σύγκριση, μια υπόθεση, μια λύση κ.λπ. 

(Αμπράζη, 2005). Για να διευκολύνονται  οι μαθητές να περάσουν σε υψηλά επίπεδα σκέψης, 

οι Ιστοεξερευνήσεις θα πρέπει να λειτουργούν ως σκαλωσιές ή ως παρότρυνση. Δηλαδή, να 

χωρίζουν το θέμα/πρόβλημα σε επιμέρους  θέματα με νόημα και αυτοτέλεια και, ζητώντας 

από τους μαθητές να δώσουν λύση στα συγκεκριμένα ζητήματα, να προχωρούν σταδιακά σε 

32 

 



 

 

ανώτερες διεργασίες τις οποίες οι πιο έμπειροι μελετητές τυπικά (μηχανικά) χρησιμοποιούν 

(Αμπράζη, 2005). 

Τέλος, σύμφωνα με την μετασχηματιστική-κατασκευαστική (constructivism) άποψη, ό-

ταν οι μαθητές καλούνται  να κατανοήσουν  ένα πολύπλοκο και με πολλές προεκτάσεις θέμα, 

δεν εξυπηρετείται καθόλου η μάθηση όταν οι απαντήσεις είναι απλοϊκές ή τα παραδείγματα 

προκατασκευασμένα και ανούσια, ή, ακόμη, η καθοδήγηση γίνεται βήμα, βήμα. Αυτό που 

χρειάζονται  είναι να έχουν αρκετές πληροφορίες στη διάθεσή τους, ως προς το θέμα που θα 

επεξεργαστούν,  ώστε να καταφέρουν να συνδέσουν  τις νέες πληροφορίες με την ήδη υπάρ-

χουσα γνώση και να δομήσουν τις νέες  νοητικές εικόνες σε ισχυρές συνενώσεις. Αυτό ση-

μαίνει πως, όταν ξανασυναντήσουν παρόμοιο θέμα  στο μέλλον, ήδη θα γνωρίζουν πώς να το 

χειριστούν και ποιες πληροφορίες θα χρειαστεί να ανανεώσουν (Duffy et al., 1993. Black & 

McClintock, 1995. Gray, 1995. Holt-Reynolds, 2000. Αμπράζη, 2005). 

Τα ηλεκτρονικά εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν λειτουργικά στη διαδικασία της Ι-

στοεξερεύνησης:  

Ο επεξεργαστής κειμένου (π.χ. Word), ως εργαλείο επεξεργασίας και διαχείρισης ιστο-

ρικών πληροφοριών, οργάνωσης και παρουσίασης των συμπερασμάτων μελέτης. Με τη χρή-

ση του γίνεται δυνατή η επιλογή αποσπασμάτων, η υπογράμμιση με διαφορετικούς τρόπους, 

η επεξεργασία των ιστορικών θεμάτων, η πραγμάτευση των απαντήσεων στα ιστορικά ερω-

τήματα, η επικόλληση εικόνων οργανώνοντας το κείμενο στις απαιτήσεις του ιστορικού ερω-

τήματος κ.λπ. (Gardner, 1998. Chandler, 2000. Haydn, 2000). 

Το λογισμικό παρουσιάσεων (π.χ. PowerPoint), ως εργαλείο που επιτρέπει την οργά-

νωση και αναπαράσταση ιστορικών φαινομένων και υποστηρίζει την παραγωγή του απαραί-

τητου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (Τσιβάς, 2001). Ως εκπαιδευτικό υλικό: 1) περι-

γράφεται το σύνολο των υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της τάξης, ως ενός 

εν δυνάμει εργαστηρίου Ιστορίας που ερευνά, μελετά και επεξεργάζεται ιστορικές πηγές και 

2) αναφέρεται στη διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας της τάξης, την οργάνωση των ιστο-

ρικών πληροφοριών, τη διασύνδεση πληροφοριών με άλλες όχι με γραμμικό τρόπο, την ανά-

δειξη της πολυμορφίας των ιστορικών πηγών και τη μεταφορά των πληροφοριών μιας πηγής 

σε άλλη μορφή (κείμενο –χάρτης, χάρτης – πίνακας, κείμενο-εικόνα κ.ά.). 

 

2.2.5. Ιστοεξερευνήσεις: Kίνητρα και Στρατηγικές ανάπτυξης. Παρώθηση και αυ-

θεντική γνώση 

Η εσωτερική παρώθηση είναι ένα σημαντικό κίνητρο για μάθηση και όταν υπάρχει οι 

μαθητές όχι μόνον καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά βρίσκονται σε διαρκή ετοι-

μότητα για να κάνουν συνδέσεις της νέας γνώσης με την ήδη κατακτημένη. Η Ιστοεξερεύνηση 
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χρησιμοποιεί μερικές στρατηγικές, που λειτουργούν ως εξωτερική παρώθηση για τους μαθη-

τές εκείνους που, ως γνωστόν, δεν διακρίνονται για την εσωτερική παρώθηση και έχει διαπι-

στωθεί ότι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε μια τάξη. Πρωτίστως η Ιστοεξερεύ-

νηση περιλαμβάνει ένα θέμα προς πραγμάτευση. Όταν ζητηθεί από τους μαθητές να κατα-

νοήσουν, να υποθέσουν ή να επιλύσουν ένα πρόβλημα, τότε έρχονται αντιμέτωποι με την 

πραγματικότητα εφόσον αναλαμβάνουν ένα αυθεντικό έργο. Στην περίπτωση της Ιστοεξερεύ-

νησης, οι μαθητές προσπαθούν να αναζητήσουν τις απαντήσεις από πηγές δεν γνώριζαν πριν. 

Με την ανακάλυψη και διερεύνησή τους, τονώνεται η αυτοπεποίθηση, ανεβαίνει η αυτοεκτί-

μηση και αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους στην εξεύρεση λύσης (Lipscomb, 2003. Αμπρά-

ζη, 2005). 

     Το δεύτερο πλεονέκτημα μιας Ιστοεξερεύνησης είναι ότι αυξάνει την παρώθηση με 

τη δυνατότητα που δίνει στους μαθητές να εργασθούν αληθινές πηγές, πέρα από τους παρα-

δοσιακούς τρόπους με τα φιλτραρισμένα λήμματα της εγκυκλοπαίδειας ή τα διάφορα βοηθή-

ματα που κυκλοφορούν κατά κόρον με έτοιμες απαντήσεις. Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι 

μαθητές, σε μια συνεργατική προσπάθεια, τους παρωθούν να επιδείξουν μεγάλη επιδεξιότητα 

στα συγκεκριμένα καθήκοντα ή στις επιμέρους προοπτικές του υπό συζήτηση θέματος. Το 

γεγονός ότι οι συμμαθητές υπολογίζουν στη συνεισφορά του κάθε μέλους της ομάδας και 

προσδοκούν να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την επιτυχία του κοινού στόχου, είναι ση-

μαντικός παράγοντας για έμπνευση και παρακίνηση στη μάθηση. Είναι, επίσης, σημαντικό να 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις ή τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών, στην τάξη, 

στο Διαδίκτυο, στο σχολείο και στους γονείς, γιατί αυτό θα αποτελέσει πραγματική ανατρο-

φοδότηση και αξιολόγηση για τους μαθητές. Για τον σκοπό αυτόν θα επιλέξουμε κάποιο Λο-

γισμικό Δημιουργίας Παρουσιάσεων9 (Lipscomb, 2003. Αμπράζη, 2005). 

Το τρίτο πλεονέκτημα μιας Ιστοεξερεύνησης είναι η ομαδική και συμμετοχική μαθησι-

ακή διαδικασία. Η συνεργατική εργασία υπήρξε ανέκαθεν στοιχείο βασικότατο για την επι-

βίωση και την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας, ενώ στην σύγχρονη εποχή κυριαρχεί το 

ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών και παιδαγωγών για την επιστημονική θεμελίωση και τη 

σωστή εφαρμογή της στις μικρογραφίες της κοινωνίας, τα σχολεία. Όπως ήδη αναφέρθηκε,  

μέσα από το σχέδιο εργασίας  Ιστοεξερεύνησης οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους μέσα στη 

μαθητική ομάδα και αυτό λειτουργεί ως παρώθηση, κίνητρο για μάθηση. Επιπλέον, επειδή  

συνήθως τα σχέδια εργασίας διαπραγματεύονται ποικίλα και απαιτητικά θέματα, δεν θα ήταν 

ρεαλιστικό να περιμένουμε από κάθε μαθητή να γνωρίσει τέλεια όλες τις πτυχές τους.  Για 

τον λόγο αυτόν διευκολύνονται οι μαθητές αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους, χωρίς να ση-

9 Για παράδειγμα, το Power Point (Microsoft), το Impress (Open Office), το Linux κ.λπ., ενώ κατάλ-
ληλο θεωρείται και το λογισμικό Inspiration© το οποίο είναι εμπορικό. 
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μαίνει ότι δεν επωφελούνται από το συνολικό αποτέλεσμα της εργασίας, διότι τούτο επι-

τυγχάνεται στο στάδιο της ανακοίνωσης των εργασιών, της συζήτησης και της ανταλλαγής 

πληροφοριών και απόψεων (Lipscomb, 2003. Αμπράζη, 2005).  

Επιπλέον, η διαδικασία αυτή φέρνει τους μαθητές αντιμέτωπους με μια πραγματικό-

τητα: ότι η γνώση δεν επιτυγχάνεται από ένα άτομο αλλά είναι μια διαδικασία κατά την ο-

ποία η συνεργασία φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συνεπώς, αντιλαμβάνονται και 

το νόημα της εξειδίκευσης αλλά και το ότι όλοι έχουν το μερίδιό τους στην κατάκτηση της 

γνώσης και η ατομική προσφορά έχει άμεσο αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσματα της συλλο-

γικής εργασίας (Lipscomb, 2003. Αμπράζη, 2005). 

 

Ανακεφαλαίωση  
Στα εποικοδομιστικά περιβάλλοντα μάθησης η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει 

βασικό ρόλο  (Duffy & Cunningham, 1996)∙ «ο πλούτος της τεχνολογίας μάς επιτρέπει να πα-

ρέχουμε ένα πληρέστερο και πιο ενδιαφέρον (διασκεδαστικό) μαθησιακό περιβάλλον…το ενδι-

αφέρον μας περιστρέφεται γύρω από τις νέες ερμηνείες και νέες δυνατότητες που διασφαλίζο-

νται μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας» (Duffy & Cunningham, 1996:187). Συνδυάζοντας 

τις χρήσεις της τεχνολογίας με τις εποικοδομιστικές μεθόδους, όπως η επίλυση προβλημά-

των, οι Ιστοεξερευνήσεις, τα σχέδια έρευνας με τη μέθοδο project κ.ά., οι μαθητές καθίστα-

νται περισσότερο υπεύθυνοι και ενεργοί στη μαθησιακή διαδικασία  (Grant, 2000). Επιπλέον, 

τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ο Επεξεργαστής Κειμένου και το Λογισμικό Παρουσίασης, 

γίνονται δυναμικά μέσα για την επίτευξη της αυθεντικής μάθησης. Ο εποικοδομισμός προ-

σφέρει ευελιξία στους εκπαιδευτικούς να εξατομικεύσουν τη μάθηση και η χρήση των τεχνο-

λογικών εργαλείων διευκολύνει τη βελτίωση της γνωστικής και μεταγνωστικής διαδικασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

1. Η διδακτική της Ιστορίας 
 

Η έννοια της ιστορίας, είναι πολύσηµη10 (Ρεπούση, 2004) και ανήκει στις έννοιες επι-

κοινωνιακού χαρακτήρα, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ερµηνείας (Cassirer, 1953). Σύμφωνα 

με τον Bloch (1949), «Ιστορία ονοµάζουµε και το παρελθόν το ίδιο (τις περασµένες πράξεις 

των ανθρώπων), αλλά και τη γνώση αυτού του παρελθόντος, όπως προκύπτει από την ιστορι-

κή έρευνα και συγγραφή». Ο Braudel την ορίζει «ως διαλεκτική του χρόνου και των πραγμά-

των» και ο Piaget «ως διαχρονική κοινωνιολογία» (υπό την έννοια ότι η διαφορά μεταξύ Ι-

στορίας και κοινωνιολογίας είναι ο διαχρονικός χαρακτήρας της πρώτης) (Braudel, 1958:725-

753. Piaget, 1946. Carretero, Asensio & Pozo, 1991:30. Βακαλούδη, 2001β:78-79 & 2003:20. 

Peck, 2005. Prakash, αχρ.). 

Η Νέα Ιστορία, που εμφανίζεται τη δεκαετία του ’70 στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, 

χωρίς να αρνείται τη σημασία της χρονολόγησης και της ιστορικής γνώσης, προσπαθεί να 

συνδυάσει την παροχή ιστορικών γνώσεων με την παροχή μέσων που επιτρέπουν στους/στις 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και συνείδηση. Το μάθημα της ιστορίας είναι 

δηλαδή περισσότερο προσανατολισμένο στη μάθηση τρόπων ανάλυσης, ερμηνείας και σύν-

θεσης των τεκμηρίων που οι μαθητές/τριες αντλούν μέσα από τη μελέτη των πρωτογενών και 

δευτερογενών πηγών.  Δίνει έμφαση στις «βιωματικές» (εμπειρικές) μεθόδους διδασκαλίας 

και στη διαδικαστική γνώση.  Υιοθετεί πολυπρισματικές προσεγγίσεις και τη θεώρηση της 

ιστορίας από τα κάτω προς τα πάνω. 

Βάσει των παραπάνω, αποδεικνύεται ότι η αξία της μελέτης της Ιστορίας δεν βρίσκεται 

τόσο στην απομνημόνευση μεμονωμένων γεγονότων του παρελθόντος, όσο στην εμβάθυνση 

των επιπέδων, που αποσκοπεί στην αποκάλυψη παραγόντων, δυνάμεων ή δομών που καθορί-

ζουν την ιστορική διαδικασία, στη διασύνδεση των γεγονότων μεταξύ τους, στην ανασύν-

θεση της συνολικής δράσης του ανθρώπου και στην κατανόηση της δράσης αυτής, γιατί μόνο 

με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι μαθητές να ασκήσουν κριτική στο παρελθόν, να απο-

κτήσουν ιστορική συνείδηση, να κατανοήσουν έτσι και να ερμηνεύσουν το παρόν, να εντά-

ξουν σ' αυτό τη δική τους δράση και να επιδιώξουν να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής 

10 Έχει συγκεκριµένους χαρακτήρες, ιδιότητες, γενικευτικού, συσχετικού, ερµηνευτικού περιεχοµένου 
και αποτελεί, από τη στιγµή της κατασκευής της, µια πολύσηµη µονάδα εννόησης και σύγκρισης. 
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τους (de Certeau, 1975:25-41. Carr, 1983:15-16, 18, 23. Βέικος, 1987:51. Πρασσά, 1999:35-

42. Βακαλούδη, 2000α:80-88 & 2001β:53-58 & 2003:20. Levstik & Barton, 2001:246-261. 

Peck, 2005. Prakash, αχρ.).  

Η Νέα αυτή Ιστορία ξεπερνά τα γεγονότα της στιγμής και την απλή αφήγησή τους και 

καταγίνεται με τη συγκυρία και τη «μακρά διάρκεια». Αναφέρεται σε έναν ολικό πολιτισμό 

και στην Ιστορία των δομών (Braudel, 1986:19-39. Βέικος, 1987:51-52. Βακαλούδη, 

2001α:79 & 2001β:53-58). Επομένως, δεν αρκεί να δεχόμαστε από τους μαθητές –κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος– απαντήσεις του τύπου «σωστό / λάθος» αξιολογώντας με αυτό το 

σχήμα τις γνώσεις τους. Ο αφηγηματικός-διηγηματικός χαρακτήρας, ο έντονα πληροφορια-

κός, επιφανειακός, συμπυκνωμένος, επίπεδος τρόπος της γεγονοτογραφικής Ιστορίας, που 

ευνοεί την αφηγηματική-αναδιηγητική-απομνημονευτική αντίληψη για την εξέταση του μα-

θήματος, αποδεικνύεται λανθασμένος. Το μάθημα της Ιστορίας όταν διδάσκεται με αυτόν τον 

παραδοσιακό τρόπο κατακρίνεται ως ανιαρό μάθημα (Levstik & Barton, 2001:246-261. Βα-

καλούδη, 2001β:79. Peck, 2005. Κουνέλη, 2008. Σμυρναίος, 2008. Μαυροσκούφης, 

2010:109-110).  

Αυτό συμβαίνει διότι διδακτική αξία δεν έχει η συγκεκριμένη ερμηνεία ενός ιστορικού 

γεγονότος, αλλά η μέθοδος επεξεργασίας του ιστορικού υλικού για την κατανόηση και ερμη-

νεία της δράσης του ανθρώπου, η γνωριμία με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, η αιτι-

ακή διασύνδεση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, ο εμπλουτισμός των παιδαγωγικών 

μεθόδων, το άνοιγμα του σχολείου προς την «κοινωνία της πληροφορίας» και την ευρύτερη, 

η ανακάλυψη των πηγών από τους ίδιους τους μαθητές, η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργα-

σίας, διαλόγου και ομαδικότητας (Πρασσά, 1999:35-42. Μακρής, 1999:114-122. Βακαλούδη, 

2001γ:53-58 & 2003:20-21. Levstik & Barton, 2001:246-261. Prakash, αχρ.). 

Ιδιαίτερα στο επιστηµονικό πεδίο της διδακτικής της Iστορίας, λαµβάνεται υπόψη το 

γενικότερο πλαίσιο των µετασχηµατισµών στον χώρο της ιστορικής µάθησης, που αναδει-

κνύει ως πρωταρχικό στόχο την ιστορική κατανόηση ως αποτέλεσµα τόσο της γνώσης του 

περιεχοµένου και των µεθόδων προσέγγισης, όσο και της εννοιολογικής µάθησης που 

επαναπραγµατεύεται δυναµικά παλαιές αντιθέσεις περιεχοµένου και µεθόδων, γνώσεων και 

δεξιοτήτων, χρονολογικής και θεµατικής ιστορίας, και θέτει νέα ερωτήµατα (Cothman & 

Fines, 1971. Ashby & Lee 1987. Ρεπούση, 2004). Οι νέες τάσεις στην ιστοριογραφία και την 

ιστορία προτείνουν στη σχολική Iστορία να θέσει ως στόχο τη διαµόρφωση ιστορικής κουλ-

τούρας, «ιστορικού εγγραµµατισµού», που βασίζεται στη γνωστική ανάπτυξη και θέτει ως 

ζητούµενο την κριτική αναζήτηση της αλήθειας, ώστε να γίνεται µέσο για την άσκηση κοι-

νωνικού ελέγχου (Φορτούνη κ.ά., 2005. Nokes, 2011. Lee, αχρ.).  
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Η διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας έχει απασχολήσει σημαντικά την Παιδαγω-

γική επιστήμη, λόγω των δυσκολιών που εμπεριέχει. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι αναφέρε-

ται σε δρώμενα του παρελθόντος καθιστά τη μελέτη του αντικειμενικά δύσκολη. Πρωταρχικό 

πρόβλημα αποτελεί η οριοθέτηση του τι σημαίνει τελικά διδασκαλία του συγκεκριμένου α-

ντικειμένου και ποιοι οι στόχοι της. Η σύγχρονη Διδακτική πρεσβεύει ότι το γνωστικό αντι-

κείμενο της Ιστορίας είναι η μετάδοση δομικών εννοιών της ιστορικής επιστήμης και η από-

κτηση δεξιοτήτων ενός ιστορικού ερευνητή (Lee, 1992). Η διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει 

να μετατραπεί σε «διαχείριση ιστορικών τεκµηρίων από τα ίδια τα υποκείµενα της µάθησης» 

(doing history). Επιπλέον, οι προσπάθειες ανανέωσης της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης 

σχετίζονται, όλο και περισσότερο, µε την υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών οι οποίες προ-

βάλλοντας την αναγκαιότητα της ιστορικής κατανόησης δίνουν έµφαση στα σύγχρονα ερευ-

νητικά δεδοµένα για τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές µαθαίνουν Ιστορία (Moniot, 

2000. Wineburg, 2001. Levstik & Barton, 2001:246-261. Peck, 2005). 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών α-

ναφορικά με την Ιστορία, πρώτον, προβάλλουν στους άξονές τους την αναγκαιότητα για εν-

νοιολογική µάθηση και, δεύτερον, δίνουν έμφαση, μέσα από τους στόχους τους, στην ικανό-

τητα του μαθητή να αντλεί ιστορική πληροφορία από πολλαπλά είδη πηγών, να την ερμηνεύ-

ει και να συνειδητοποιεί το σύνολο των αλλαγών σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο. Ένα 

εννοιολογικά προσανατολισµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα πρέπει να δίνει έµφαση στις ιδέες 

των παιδιών σχετικά µε το παρελθόν, ώστε οι αντιλήψεις αυτές να αποτελέσουν βαθµίδες 

που διευκολύνουν τη νέα γνώση, να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής των εννοιών, ως εισό-

δων στη διδασκόµενη Ιστορία (Ρεπούση, 2004) και να διευκολύνει µεθοδολογικά την υλο-

ποίηση παρόµοιων εννοιολογικών προσεγγίσεων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., 2002). Όσον αφορά, 

λοιπόν, στην πρώτη διδακτική προσέγγιση, δηλαδή τη μετάδοση δομικών εννοιών όπως είναι 

τα τεκμήρια, η αιτιότητα, η ενσυναίσθηση, ο χρόνος, έμφαση δίνεται στον ρόλο που αυτές 

διαδραματίζουν στην ιστορική κατανόηση των γεγονότων. Η δεύτερη διδακτική προσέγγιση 

ορίζει τη διδασκαλία της Ιστορίας ως καλλιέργεια, στους μαθητές, δεξιοτήτων και ικανοτή-

των τις οποίες κατέχει ένας ιστορικός, όπως είναι η ιστορική κατανόηση, η διασκευή, η ανά-

λυση, η σύνθεση (Lee, 1992. Levstik & Barton, 2001:246-261. Peck, 2005). 

Άρα, με βάση τα παραπάνω, η έμφαση δίνεται στην πολλαπλή αναπαράσταση σύνθε-

των εννοιών, στην ανάλυση, στον συσχετισμό και την επεξεργασία αυτών, αλλά και στην 

κατανόηση της έννοιας του χρόνου και τόπου με τις οποίες οριοθετείται το ιστορικό γεγονός. 

Έμφαση, μάλιστα, δίνεται στην ανάγκη να εγκαταλειφθεί η αποσπασματική γεγονοτολογία 

στο μάθημα της Ιστορίας και να ενταχθούν τα γεγονότα στις ευρύτερες χρονικές συγκυρίες 

και στις δομές της μακράς διάρκειας, ώστε να κατανοηθούν πιο ουσιαστικά (Κόκκινος, 2003. 
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Βακαλούδη, 2001β. Prakash, αχρ.). Βεβαίως, ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των 

προαναφερόμενων στόχων αποτελεί η πολυφωνική προσέγγιση του περιεχομένου του διδα-

κτικού αντικειμένου, η δυνατότητα να δούμε το εξεταζόμενο αντικείμενο από πολλές οπτικές 

και να προσεγγίσουμε την ιστορική αλήθεια μέσα από τον συσχετισμό και την αξιοποίηση 

πολλών δεδομένων (Lee, 1992. Levstik & Barton, 2001:246-261. Βακαλούδη, 2001β. Peck, 

2005. Τσάση & Τσενέ, 2008. Prakash, αχρ.). 

Βέβαια, εκτός από τις δυσκολίες που είναι σύμφυτες με το γνωστικό αντικείμενο, ένα 

βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός, στη διδασκαλία της Ιστορίας, είναι η 

αδυναμία διδασκαλίας σε θεματικές περιοχές. Η λειτουργία του ιστορικού γίγνεσθαι κατα-

νοείται μέσα από τη μελέτη δομικών εννοιών, οι οποίες συνθέτουν ένα ιστορικό γεγονός. Έν-

νοιες όπως ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν τη δομή ενός πλαισίου, μέσα από το οποίο μπο-

ρούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε ένα μέρος των ιστορικών γεγονότων. Αυτού του 

είδους η ένταξη και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων μέσα στο χωροχρονικό τους πλαίσιο 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου και 

κατ’ επέκταση των μαθητών (Δημητρακοπούλου, 2002).  

Το πρόβλημα γίνεται πιο κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς ότι στη σχολική πραγματι-

κότητα ο ιστορικός χρόνος νοείται ως μονοδιάστατος, καθώς οι διάφορες θεματικές περιοχές 

παρουσιάζονται σε μια χρονική ακολουθία. Συγκεκριμένα, ο καθιερωμένος τρόπος διδασκα-

λίας της Ιστορίας στη σχολική πραγματικότητα, η γραμμική, δηλαδή, παράθεση γεγονότων, 

θέτει εμπόδια στην προσπέλαση του ιστορικού υλικού από τους μαθητές, με εμφανή την αδυ-

ναμία συσχέτισης των δεδομένων (Barton & Levstik, 1996). Στο τελευταίο οφείλεται η δυ-

σκολία κατανόησης της συνέχειας και της αλληλουχίας της Ιστορίας –η οποία στο μυαλό των 

μαθητών αναπαρίσταται ως σύνθεση αποκομμένων μεταξύ τους ιστορικών περιόδων– καθώς 

και η αδυναμία αντίληψης των γεγονότων και των φαινομένων συγχρονικά. 

Στο χώρο της ιστορικής µάθησης και της διδακτικής της Ιστορίας αναδεικνύεται ως 

πρωταρχικός στόχος η ιστορική κατανόηση ως αποτέλεσµα τόσο της γνώσης του 

περιεχοµένου και των µεθόδων προσέγγισης, όσο και της εννοιολογικής µάθησης που 

επαναπραγµατεύεται δυναµικά παλαιές αντιθέσεις περιεχοµένου και µεθόδων, γνώσεων και 

δεξιοτήτων, χρονολογικής και θεµατικής ιστορίας και θέτει νέα ερωτήµατα (Cothman & Fines, 

1971. Ashby & Lee 1987. Ρεπούση, 2004. Prakash, αχρ.). Επομένως, η έννοια της «κατανόη-

σης» αναφέρεται στην ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί κάποιος με ευελιξία και με βά-

ση, βέβαια, όσα γνωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του την προηγούμενη γνώση των μαθητών, να στηρίζεται σε βασικά θέματα, 

να θέτει στόχους που να καλύπτουν βασικές έννοιες–κλειδιά, να προβλέπει την ενεργό συμ-
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μετοχή των μαθητών και τον απαραίτητο χρόνο γι’ αυτό, και να δίνει ευκαιρίες για συνεχή 

ανατροφοδότηση και αξιολόγηση (Unger, 1997/2002).  

Σε σχέση με τη διδασκαλία της Ιστορίας, προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός τέτοιου 

σχεδιασμού στην πράξη είναι η γεγονοτολογική γνώση, η ένταξη των γεγονότων, των προ-

σώπων και των ιδεών στο ιστορικό–εννοιολογικό πλαίσιό τους και η οργάνωση των γνώσεων 

με τρόπους που να διευκολύνονται η ανάκληση και η εφαρμογή τους (Donovan & Bransford, 

2005). Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητο πως οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν τις 

παρακάτω ικανότητες, που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, αλλά με σειρά ιεραρχική 

(Brown, 2004. McTighe & Wiggins, 1998): εξήγηση, για να υποστηρίξουν τις θέσεις και τις 

κρίσεις τους, ερμηνεία, εφαρμογή όσων γνωρίζουν σε νέες συνθήκες, καθώς και στις συνθή-

κες του «πραγματικού κόσμου», ανάλυση οπτικών, εξετάζοντας και κρίνοντας διαφορετικές ή 

αντικρουόμενες απόψεις πάνω σ’ ένα θέμα, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία, αξιοποιώντας όσα 

έχουν κατανοήσει σε ό,τι ερευνούν ή μελετούν. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι μαθητές πρέπει να ασχολούνται πλέον όχι 

μόνο με το «τι» της Ιστορίας αλλά και με το «πώς», καλλιεργώντας την ιστορική φαντασία, 

προσπαθώντας να μπουν στη θέση των προσώπων που μελετούν (ενσυναίσθηση) και να κα-

ταλάβουν τον τρόπο ζωής τους, τις συνθήκες και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη συ-

γκεκριμένων αποφάσεων. Επιπλέον, στη διδασκαλία της Ιστορίας, η αποτελεσματικότητα 

στη μάθηση δεν συνδέεται μόνο με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές, αλλά και με 

τις δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναζητούν ιστορικό υλικό, να το αναλύουν, 

να το συνδέουν με άλλα γεγονότα, να το κρίνουν, να διαμορφώνουν προσωπική γνώμη και να 

τη θέτουν υπό διαπραγμάτευση ως μέλη μιας ομάδας (ομαδοσυνεργατική μάθηση) (Husbands, 

1996. Barton & Levstik, 1996. Levstik & Barton, 2001:246-261. Davis Jr., 2001. Βακαλούδη, 

2003:15-16. Peck, 2005. Prakash, αχρ.). Επομένως, ο διδακτικός προβληματισμός τίθεται ως 

προς την υιοθέτηση εκείνων των διδακτικών πρακτικών και μέσων που μπορούν να συμβάλ-

λουν στην κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι (Levstik & Barton, 2001:246-261. Βακαλού-

δη, 2001β:87-89. Peck, 2005).  

Η έρευνα στον χώρο της διδακτικής της Ιστορίας, γενικότερα, έχει εντοπίσει δυ-

σκολίες µάθησης και λανθασµένες αντιλήψεις των µαθητών, οι οποίες αποτελούν πραγµατικό 

εµπόδιο κατά την πρόσληψη της ιστορικής γνώσης (Cavoura, 1994, 2000). Για παράδειγµα, το 

λεξιλόγιο  του χρόνου –έτος, αιώνας, χιλιετία, εποχή– είναι δύσκολο για πολλούς µαθητές, 

γιατί έχουν περιορισµένη εµπειρία του χρόνου. Ακόµη, πολλά παιδιά  αδυνατούν  να  προσδι-

ορίσουν  σε  ποια  σηµεία  οι  άνθρωποι  του  παρελθόντος παρουσιάζονται  όµοιοί µας.  

Ορισµένες  φορές,  πάλι,  αποτυγχάνουν  να  συλλάβουν  τις προθέσεις των δρώντων ιστορικών 

προσώπων, όταν εξετάζουν τις αιτίες για τις οποίες αυτά επέλεξαν έναν ορισµένο τρόπο δρά-
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σης. Σε άλλες περιπτώσεις, εξαιτίας της απειρίας τους στην κατανόηση των ανθρώπινων κι-

νήτρων, δεν είναι σε θέση να δουν τις βαθύτερες αιτιακές συνδέσεις ανάµεσα σε διαφορετικές 

ενέργειες και γεγονότα (Husbands, 2004).  

Επομένως, η ενασχόληση με την ολική Ιστορία, η συγκρότηση βιωματικής σχέσης με 

το παρελθόν, η κριτική προσέγγιση των πηγών και των ιστοριογραφικών έργων, η ιστορική 

ερμηνεία με κριτήριο τη λογική συνοχή και την ανταπόκριση στα πραγματικά δεδομένα πρέ-

πει να αποτελούν κύριες παραμέτρους της διδασκαλίας της Ιστορίας. Η διδασκαλία θα πρέπει 

να δομείται από σύνολο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μέσω της ερευνητικής-ανακα-

λυπτικής μεθόδου με στόχο την αλλαγή του γνωστικού περιεχομένου και του συναισθηματι-

κού κόσμου εκπαιδευτικών και μαθητών. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος του μαθητή και η 

συμμετοχή του στο μάθημα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα (Seixas, 1996. Μακρής, 

1999:118-119. Lee & Ashby, 2000:199. Levstik & Barton, 2001:246-261. Βακαλούδη, 

2003:30. Peck, 2005). 

Όπως προαναφέρθηκε, η διδασκαλία δεν στοχεύει στην παροχή πληροφοριών ούτε ο 

ρόλος του δασκάλου είναι να συμμετέχει σε μια διαδικασία αφήγησης-απομνημόνευσης-εξέ-

τασης. Είναι ξεπερασμένη πλέον αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση του μαθήματος, ο αφηγη-

ματικός, σχολαστικός τρόπος διδασκαλίας που οδηγεί στη στείρα απομνημόνευση. Σκοπός 

της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της μάθησης, η μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας, η κρι-

τική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική διεργασία της πληροφορίας, η δόμηση νοημάτων 

του παρελθόντος μέσα από τα γεγονότα, η απόδοση των πραγματικών διαστάσεων των γεγο-

νότων, η γλωσσική-επικοινωνιακή μάθηση και η απόπειρα διαθεματικής προσέγγισης ενός 

θέματος. Πρέπει εν γένει να δίνεται βάρος στο «γνώριζε πώς…» και όχι στο «γνώριζε ότι…». 

Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από τον διδάσκοντα μπορούν να διαφωτίζουν την πληροφό-

ρηση (ανάκληση, ενθύμηση, επαγωγικό συμπέρασμα), την κατανόηση (έκφραση, συμπερι-

φορές, αιτίες), τη σκέψη (κρίση, δημιουργία, αιτιολόγηση). Πολύ ορθά ο Leibniz απαριθ-

μούσε ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη μελέτη της Ιστορίας «την κατα-

γωγή των σύγχρονων πραγμάτων, η οποία εντοπίζεται στο παρελθόν˙ επειδή η πραγματικότητα 

δεν μπορεί ποτέ να γίνει πλήρως κατανοητή παρά μόνο μέσα από τα αίτιά της» (Leibniz, 

1700:53. Bloch, 1949. Moniot, 1984:35-48. Encyclopédie de la Pléiade. Ιστορία και μέθοδοί 

της, 1985:363-370. Yeager & Morris, 1995:277-282. Husbands, 1996:14, 25. Seixas, 

1999:329.  Βακαλούδη, 2000β:218-232 & 2001β:53-58 & 2003:21. Levstik & Barton, 

2001:246-261. Peck, 2005). 

Στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων για τη διδασκαλία της Ιστορίας σημαντικό ρό-

λο διαδραματίζουν, βέβαια, η σχετική διεθνής εμπειρία και τα πορίσματα της διδακτικής έρευνας. 

Η πρώτη υποδεικνύει ότι:  
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(1) η διδασκαλία είναι σκόπιμο να προσανατολίζεται στην κριτική σκέψη από μικρή ηλικία 

(von Borries, 1994 & 2000. Cooper, 1995α. Lee, Ashby, Dickinson, 1996)∙  

(2) οι καινοτόμες στρατηγικές  διδασκαλίας  είναι  απαραίτητο  να  έχουν  πολιτική  και 

κοινωνική υποστήριξη (Slater, 1989)∙  

(3) τα  συγκεντρωτικά  Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών και  οι  εξωτερικές εξετάσεις  

επιβάλλουν σοβαρούς περιορισμούς στις καινοτομίες (Haydn et al., 1997. van Leeuw-Roord, 2001. 

von Borries, 2000. Yarema, 2002)∙  

(4) οι  βασικές  σπουδές,  η  παιδαγωγική  κατάρτιση  και η  πρακτική  άσκηση  των 

εκπαιδευτικών  που  διδάσκουν  Ιστορία  αποτελούν  καταλυτικούς  παράγοντες  για  την αναμόρ-

φωση του μαθήματος (Slater, 1995. van Leeuw-Roord, 1997/98 & 2001. Lorentzen, 1999. Ravitch, 

2000. Yarema, 2002. Baker et al., 2003. Βακαλούδη, 2003:13-14. Bender, 2004. Wineburg, 2001 & 

2004)∙  

(5) για την ανατροπή της αρνητικής διδακτικής παράδοσης και τη ριζική ανανέωση των 

διδακτικών πρακτικών απαιτούνται στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμένη δράση (von 

Borries, 2000. Yarema, 2002).  

Από την πλευρά της, η διδακτική έρευνα ανασύρει στην επιφάνεια τα δυνατά και τα 

αδύνατα στοιχεία  της  διδασκαλίας∙ ανάμεσα σ’ αυτά ιδιαίτερη σημασία έχουν (Shemilt, 1987. 

Claxton, 1993. Carretero et al., 1994. Νάκου, 2000. Κουργιαντάκης, 2001. Κόκκινος, 2002. 

Gibb, 2002. Husbands, 2004. Μαυροσκούφης, 2005):     

(1) Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σχετικά με την κατανόηση των ιστορι-

κών εννοιών και τη χρήση των πηγών.  

(2) Η σημασία της γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών στην ανάπτυξη των απαραίτη-

των δεξιοτήτων.  

(3) Οι προβληματικοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αιτιότητα. 

(4)  Οι ανιστορικοί τρόποι σκέψης τους πάνω στο παρελθόν.  

(5) Η αρνητική επίδραση των μικροθεωριών, των οποίων φορείς είναι οι μαθητές ήδη από 

την ηλικία των δώδεκα περίπου ετών, οι εκτιμήσεις των μαθητών για τα διδακτικά εγχειρίδια.  

(6) Η συμβολή των πηγών στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας.  

(7) Η  θετική  επίδραση  που  έχει  για  τις  ικανότητες  και  τις  δεξιότητες των μαθητών η 

συστηματική εξάσκησή τους στην κριτική προσέγγιση και χρήση των πηγών.  

(8) Η  θετική  επίδραση  της  μουσειακής  αγωγής  και  της  διδακτικής  αξιοποίησης  των 

καταλοίπων του υλικού πολιτισμού στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης.  

(9) Η συμβολή των ενεργητικών στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης.  

(10)  Η προηγούμενη γνώση, οι εμπειρίες, οι ιδέες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  
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(11) Η σημασία της ηλικίας, του φύλου, του κοινωνικού και του πολιτισμικού περιβάλλο-

ντος.  

(12) Η εκπαίδευση και η γενικότερη συγκρότηση των εκπαιδευτικών.  

Η σωστή διδασκαλία πρέπει να δομείται με βάση μεθοδολογικές ερωτήσεις, μέσω των 

οποίων οι (μικρότεροι) μαθητές θα μπορούν να ξεχωρίσουν το τεκμήριο από την πληροφορί-

α, κατόπιν να διαχωρίσουν τα τεκμήρια φυσικής, υλικής ή έγγραφης μορφής σε αρχεία (π.χ. 

ημερολόγια, καταγραφές, αρχειοκαταλόγους, αυτοβιογραφίες, κ.λπ.) και άλλα υπολείμματα 

του παρελθόντος (π.χ. κτίρια, αρχαιολογικά ευρήματα, κ.λπ.) που δεν εμπεριέχουν τόσο εμ-

φανή σχολιασμό του παρελθόντος αλλά παραμένουν αποδείξεις των εποχών και των κατα-

στάσεων με τις οποίες συνδέονται. Έπειτα να αντιληφθούν ότι μπορεί το παρελθόν να φαίνε-

ται άμεσο και προσιτό, αλλά: (1) οι γνώσεις μας είναι ατελείς και αποσπασματικές, (2) υπάρ-

χουν δυσκολίες είτε γιατί η σύγχρονη σκέψη επάνω στην Ιστορία, οι υποθέσεις, οι συμπερι-

φορές, οι στάσεις και οι ερωτήσεις μας, είναι διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων του 

παρελθόντος είτε γιατί υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, είτε λόγω της γλώσσας και –υπ’ αυτές τις 

συνθήκες– υπάρχουν κάποια όρια στην ιστορική κατανόηση (Μαρκιανός, 1984:13-23. 

Shemilt, 1987:39-61. Husbands, 1996:3-29, κεφ. 1 & 2. Levstik & Barton, 2001:246-261. 

Βακαλούδη, 2001γ:53-58 & 2003:21. Barton, 2004:4. Peck, 2005).  

 

2. Η σημασία της κριτικής σκέψης στη σύγχρονη εκπαίδευση 
 

2.1. Χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης 
Στη σύγχρονη εποχή, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες προϋποθέτουν τη σωστή 

αντίληψη και αξιολόγηση διαφόρων καταστάσεων ως βασικό παράγοντα επιτυχίας στη ζωή 

(Huitt, 1995. Thomas & Smoot, 1994). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης βοηθεί προς αυτή 

την κατεύθυνση και, επομένως, πρέπει να αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους προσανατολι-

σμούς της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ως κριτική σκέψη εννοούμε τη «νοητικο-συναισθηματική 

λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλ-

λογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζε-

ται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές του πεποιθή-

σεις και προ-καταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, 

ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις και 

επιλογές δράσης» (Resnick, 1987:3, 15-16. Ματσαγγούρας, 1997)11. Επιστήμες όπως η Γνω-

11 Για μια συνοπτική επισκόπηση των ορισμών της κριτικής σκέψης, βλ. Huitt, W. (1998). Critical 
thinking: An overview, Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University, 
http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/critthnk.html [Revision of paper presented at the Criti-
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στική Ψυχολογία και Φιλοσοφία, η Ψυχολογία της Συμπεριφοράς κ.λπ. προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης (Resnick, 1987: :3, 15-16. Μαυρο-

σκούφης, 2010:110-112):  

…η ικανότητα να αναλύει κανείς τα γεγονότα, να παράγει και να οργανώνει ιδέες, να 

υπερασπίζεται απόψεις, να κάνει συγκρίσεις, να εξάγει συμπεράσματα, να αξιολογεί επιχει-

ρήματα και να επιλύει προβλήματα (Chance,1986:6), 

…η ανάπτυξη της λογικής που απαιτεί εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση και άρ-

νηση να επηρεασθεί κανείς από σαθρή επιχειρηματολογία (Tama, 1989:64),  

…η αναλυτική σκέψη για την αξιολόγηση της πληροφορίας (Hickey, 1990:175), 

…η ενσυνείδητη και στοχαστική νοητική διαδικασία ερμηνείας ή αξιολόγησης πληρο-

φοριών και εμπειριών (Mertes, 1991:24), 

…η διαδικασία κατανόησης και αξιολόγησης των επιχειρημάτων, για τη συλλογή απο-

δεικτικών στοιχείων (Mayer & Goodchild, 1990:4),  

…η νοητική διαδικασία κατανόησης, αξιοποίησης, ανάλυσης, σύνθεσης και/ή αξιολό-

γησης των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί ή έχουν παραχθεί μέσω της παρατήρησης, της 

εμπειρίας, της κριτικής, της διαλεκτικής (Scriven & Paul, 1992), 

…η νοητική διαδικασία για τον ενστερνισμό απόψεων ή τη λήψη αποφάσεων (Ennis, 

1992), 

…η ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής αντίληψης των πραγμάτων που (1) βασίζεται σε 

κριτήρια, (2) συνδυάζει ποικίλα στοιχεία και (2) αυτο-διορθώνεται (Lipman, 1995:146). 

 

2.2. Τα δομικά στοιχεία της κριτικής σκέψης 
Υπάρχουν τρία είδη λογικών συλλογισμών που εφαρμόζει ο άνθρωπος για την επεξερ-

γασία των στοιχείων και αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης ευφυΐας: (1) Ο Επαγωγικός Συλ-

λογισμός (inductio). Όταν από το μερικό εξάγουμε συμπεράσματα για το όλον. Απαιτεί ανά-

λυση, αφαίρεση, σύγκριση και γενίκευση. Στην Παιδαγωγική είναι πολύ χρήσιμος γιατί: (i) 

συμβάλει στη συσχέτιση με την παλιότερη γνώση, (ii) διευκολύνει τη συσχέτιση γνώσεων 

από διάφορα πεδία, (iii) συνδέει τη βιωματική με την επιστημονική γνώση. (2) Ο Απαγωγικός 

ή παραγωγικός Συλλογισμός (diductio). Όταν από τη γενική γνώση εξάγουμε συμπέρασμα για 

το μερικό. Παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε αντιεπιστημονικός τρόπος, διότι ενισχύει την 

στείρα απομνημόνευση, εντούτοις έχει παιδαγωγική αξία. (3) Ο Αναλογικός Συλλογισμός. 

Είναι μια ατελής επαγωγή∙ από το μερικό καταλήγουμε στο μερικό. Είναι πολύ χρήσιμος 

cal Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville, GA, March, 1993.], (23/05/2010). 
Paul, R.W. & Elder, L. (2000). Critical Thinking Handbook: Basic Theory and Instructional Struc-
tures, 2nd ed., Dillon Beach – CA: Foundation for Critical Thinking.  
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στην καθημερινή ζωή, διότι με περιορισμένες εμπειρίες επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμά-

των. Είναι ο βασικότερος τρόπος συλλογισμού στη μαθησιακή διαδικασία και ο εκπαιδευτι-

κός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει με δύο τρόπους: (i) να καλέσει τον μαθητή να χρησιμο-

ποιήσει την υπάρχουσα γνώση, (ii) να προσφέρει γνώση και να καλέσει τον μαθητή να γενι-

κεύσει. Ο αναλογικός συλλογισμός συνδέει την κριτική με τη δημιουργική σκέψη.   

Επίσης, δομικά στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι οι γνωστικές δεξιότητες όπως: παρα-

τήρηση, αναγνώριση, ανάκληση, ανάλυση, διάκριση σχέσεων, μοτίβων και γεγονότων, σύ-

γκριση, κατηγοριοποίηση, διάταξη, ιεράρχηση, επεξήγηση, πρόβλεψη, επαλήθευση, περίλη-

ψη, αξιολόγηση κ.λπ.) καθώς και οι μεταγνωστικές ικανότητες που απαρτίζονται από: (α) 

γνώση, (β) δεξιότητες και (γ) στάσεις. Η μεταγνώση αποτελείται από δύο κατηγορίες: τις αυ-

τόματες και απλές (π.χ. αυτοδιόρθωση) και τις πολύπλοκες, για τις οποίες χρειαζόμαστε εκ-

παίδευση (π.χ. επίλυση προβλημάτων) (Resnick, 1987:20-21. Ματσαγγούρας, 2002α. Μαυ-

ροσκούφης, 2010:109-116). 

 

2.3. Μεταγνώση: Ορισμός – Θεωρητικό υπόβαθρο  

Ο όρος μεταγνώση (metacognition) υιοθετήθηκε από τον Flavell (1976), κατά τη δεκα-

ετία του 1970, για να ερμηνεύσει εξελικτικά φαινόμενα στους τρόπους μάθησης και οργά-

νωσης της γνώσης στη μνήμη. Οι μεταγνωστικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα όταν αναλογι-

ζόμαστε εάν γνωρίζουμε κάτι (μεταγνωστική γνώση), σε ποιες ενέργειες θα προβούμε (μετα-

γνωστικές δραστηριότητες), και ποια είναι η τρέχουσα γνωστική κατάσταση (μεταγνωστική 

εμπειρία) (Flavell, 1976. Βακαλούδη, 2001β:87 & 2010:305. Peirce, 2003. Sun & Mathews, 

2003:4-6. Veenman, M.V.J. et al., 2006:3-4. Shannon, 2008:14). 

Οι βασικές έννοιες της μεταγνώσης, ανάλογα με τη γνωστική λειτουργία, διακρίνονται 

σε γενική μεταγνώση (general metacognition) και μεταγνωστικό έλεγχο, δηλαδή τον τρόπο που 

χρησιμοποιεί το άτομο για να ρυθμίζει τη γνώση όσον αφορά στον σχεδιασμό των ενεργειών, 

τον έλεγχο της πορείας, και την εκτίμηση της κατάστασης. Αναφέρονται και διάφορες υπο-

κατηγορίες της μεταγνώσης, όπως η μεταμνήμη, η οποία αφορά στη γνώση στρατηγικών συ-

μπεριφορών και συστημάτων μνήμης, η μετακατανόηση, σχετικά με το εάν κατανοούμε κάτι 

και ποιες διαδικασίες βοηθούν στην επανορθωτική διαδικασία κατανόησης, η μεταπροσοχή, η 

μεταγλώσσα, η μεταφορά (transfer), δηλαδή η εφαρμογή κάποιας γνωστής στρατηγικής σε μια 

νέα κατάσταση (Osman & Hannafin, 1992).  

Επομένως, η μεταγνώση  σχετίζεται με τη γνώση και την κατανόηση που έχει ένας άν-

θρωπος για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού του συστήματος 

επεξεργασίας των πληροφοριών και οικοδόμησης της γνώσης. Σχετίζεται με την επίγνωση 

και τον έλεγχο που έχει κάποιος επί των σκέψεων και των δραστηριοτήτων που βιώνει. H 
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μεταγνωστική γνώση είναι κάτι το σταθερό, συνήθως σταθερές πληροφορίες για το τι γνωρί-

ζουμε και τι όχι. Αυτή η γνώση αναφέρεται στον εαυτό μας, στα προβλήματα που αντιμετω-

πίσουμε και στις στρατηγικές που ενεργοποιούμε για την επίλυση τους (Collins & Brown, 

1988:2. Βακαλούδη, 2001β:87 & 2010:305. Peirce, 2003. Sun & Mathews, 2003:4-6. Veen-

man et al., 2006:4-5. Shannon, 2008:14-20. Poitras & Lajoie, 2012). 

Το άτομο θα πρέπει να κατανοεί ποια είναι η υπάρχουσα γνώση του, εάν αυτή επαρκεί 

για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης ή πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες 

συνθήκες και να σχεδιαστούν στρατηγικές για την εκτέλεση ενεργειών που θα οδηγήσουν 

στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Αυτού του είδους η κατανόηση κινείται σε ένα επίπεδο ανώτερο 

από το επίπεδο της αυτόματης γνωστικής επεξεργασίας και του εκτελεστικού μηχανισμού, 

διότι προϋποθέτει ενημερότητα, από το άτομο, των προηγούμενων γνωστικών καταστάσεων. 

Πρόκειται για γνώση δευτέρου επιπέδου, διότι αναφέρεται στην επίγνωση του ατόμου για την 

ίδια του τη γνώση, αλλά και τη συμπεριφορά του ως λύτη προβλημάτων. Είναι η γνώση που 

διαθέτει το άτομο για τις γνωστικές του λειτουργίες και τα προϊόντα αυτής, με συνέπεια την 

ενεργό παρέμβαση, παρακολούθηση, διόρθωση και συντονισμό των λειτουργιών ώστε να 

επιτευχθεί κάποιος στόχος (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992).  

Συχνά οι μαθητές εκτελούν ορισμένες διαδικασίες χωρίς να διερωτώνται τι κάνουν και 

γιατί το κάνουν. Άλλες φορές, πάλι, ακολουθούν μια τακτική χωρίς να έχουν ιδέα γιατί προ-

βαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες ή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την αποτελεσματι-

κότητα των ενεργειών τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν 

μεταγνωστικές ικανότητες στους μαθητές, που θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν, να ε-

λέγχουν και να αξιολογούν την πορεία των ενεργειών τους (Peirce, 2003. Sun & Mathews, 

2003:4-6. Veenman, M.V.J. et al., 2006:9-10. Shannon, 2008:18-19. Βακαλούδη, 2010:305-306. 

Poitras & Lajoie, 2012). 

Άμεση συνέπεια της μεταγνώσης είναι η παρέμβαση, η παρακολούθηση, η διόρθωση 

και ο συντονισμός των γνωστικών λειτουργιών και των αποτελεσμάτων τους, με στόχο την 

επίτευξη λύσης. Για να καταστεί η διαδικασία αυτή αποτελεσματική, χρειάζεται η παρέμβα-

ση του δασκάλου, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους μαθητές με κατάλληλες διδακτικές προσεγ-

γίσεις στην αποκάλυψη των ικανοτήτων τους. Η ρύθμιση της γνώσης απορρέει από τη γνω-

στική διαδικασία, αλλά συμπεριλαμβάνονται παράλληλα δραστηριότητες σχεδιασμού, όπως 

πρόβλεψη αποτελεσμάτων, προγραμματισμός στρατηγικών, διάφοροι τύποι επίλυσης προ-

βλημάτων με τη μέθοδο δοκιμής και λάθους (Collins & Brown, 1988:2. Βακαλούδη, 

2001β:87 & 2010:306. Peirce, 2003. Sun & Mathews, 2003:4-6. Veenman et al., 2006:9-10. 

Shannon, 2008. Poitras & Lajoie, 2012). 
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Κανόνες ευρύτερης εφαρμογής, οι λεγόμενες στρατηγικές, χρησιμοποιούνται για την 

οργάνωση νοητικών ενεργειών σε γνωστικό επίπεδο αλλά και σε μεταγνωστικό επίπεδο. Ικα-

νότητες εφαρμογής στρατηγικών σε γνωστικό επίπεδο θεωρούνται οι στρατηγικές επεξεργα-

σίας, παρατήρησης, ταξινόμησης, λήψης πληροφοριών. Εκτός από τις γνωστικές διαδικασίες 

της σκέψης, εκτιμάται και η ικανότητα υπολογισμού του χρόνου που απαιτείται για τη λύση 

προβλημάτων, ο σχεδιασμός της λύσης, η παρακολούθηση της πορείας λύσης και η διόρθωση 

ανάλογα με την επανατροφοδότηση. Όλες αυτές οι λειτουργίες λαμβάνουν χώρα στο συνει-

δητό ή υποσυνείδητο επίπεδο και συντελούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θεωρούνται 

στοιχεία για μια αποτελεσματική διδασκαλία, αλλά και στην επίτευξη γενικότερων στόχων 

της εκπαίδευσης (Peirce, 2003. Sun & Mathews, 2003:4-6. Shannon, 2008:19-26. Βακαλού-

δη, 2010:306). 

Η μεταγνωστική γνώση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία, παράγοντες και μεταβλητές 

που εμπλέκονται σε κάθε γνωστικό εγχείρημα και είναι δυνατόν να την επηρεάσουν, όπως τα 

πρόσωπα, δηλαδή οι λύτες, τα έργα, δηλαδή τα προβλήματα υπό επίλυση και οι στρατηγικές 

ή ενέργειες. Αναφέρεται, δηλαδή, στην αποθηκευμένη γνώση ενός ατόμου, τις πεποιθήσεις 

του σχετικά με τη φύση του εαυτού του αλλά και των άλλων ατόμων, τις ενέργειές του και 

την πορεία που θα ακολουθήσει κάτω από διάφορες συνθήκες, ποιες γνωστικές στρατηγικές 

θα επιλέξει για να επιτύχει τους στόχους και ποιες μεταγνωστικές στρατηγικές θα χρησιμο-

ποιήσει για τον έλεγχο της προόδου των γνωστικών λειτουργιών (Collins & Brown, 1988:2. 

Stage et al., 1998. Sun & Mathews, 2003:4-6. Shannon, 2008. Βακαλούδη, 2010:306. Poitras 

& Lajoie, 2012). 

Επομένως, θεωρείται σκόπιμο να εμπλέκονται οι μαθητές σε δραστηριότητες που κε-

ντρίζουν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν κίνητρα για δημιουργικότητα και παραγωγή 

πρωτότυπων λύσεων. Οι αυθεντικές δραστηριότητες, που προσομοιώνουν την καθημερινή 

πραγματικότητα, διευκολύνουν τη μάθηση σε βάθος και αναπτύσσουν την αυτονομία (Stage 

et al., 1998. Βακαλούδη, 2001β:87 & 2010:306. Sun & Mathews, 2003:4-6. Poitras & Lajoie, 

2012). 

 

2.4. Τρόποι ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στη διδακτική 
 Η ψυχοκοινωνική θεωρία (με κυριότερο εκπρόσωπο τον L. Vygotsky) υποστηρίζει ότι 

η σκέψη και οι ιδέες είναι δημιούργημα της συλλογικής δράσης και συνείδησης. Η ενσωμά-

τωση των γνωστικών προϊόντων γίνεται με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά. Δεύτερος βα-

σικός άξονας της θεωρίας του είναι η λεγόμενη «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης». Αυτή η ζώ-

νη είναι το «όριο» της γνώσης που μπορεί να κατακτήσει ο μαθητής και καθορίζεται από το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος και το επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει καθοδηγού-
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μενος από τον εκπαιδευτικό. Κάθε φορά κατακτά ένα επίπεδο και προχωρεί στο επόμενο. Η 

θεωρία του Vygotsky θεωρεί τον εκπαιδευτικό «διαμεσολαβητή» και του δίνει σημαντική 

αξία, ενώ παράλληλα (και αντίθετα από τον Piaget) πιστεύει ότι η μάθηση είναι προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη.  

Η γνωσιοαναπτυξιακή θεωρία (με κυριότερο εκπρόσωπο τον J. Piaget) έχει ως κύρια 

θέση ότι η γνώση κατακτάται με τις εσωτερικές γνωστικές συγκρούσεις που προέρχονται από 

τη χρήση φυσικών αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί μόνο να δημιουργήσει τις «συ-

γκρουσιακές συνθήκες». Η εποικοδομιστική αυτή θεωρία πρεσβεύει ότι η μάθηση συντελεί-

ται όταν ο μαθητής συσχετίζει τα νέα στοιχεία με τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Ο 

δάσκαλος είναι απλός διευκολυντής και παίζει ελάσσονα ρόλο. Η θεωρία αυτή ενσωματώνει 

και τη θεωρία του Vygotsky υποστηρίζοντας ότι το κοινωνικό περιβάλλον δημιουργεί συ-

γκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση των γνωστικών σχημάτων.  

Οι νεώτερες θεωρίες συνδυάζουν τις δύο θέσεις, αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ανθρώπων αλλά και την αξία της «γνωστικής σύγκρουσης».  

Στη στοχοταξινομία της κριτικής σκέψης δεν προέχει η γνωστική κατάρτιση αλλά ο 

μετασχηματισμός του μαθητή σε σκεπτόμενο άτομο. Το σύστημα αυτής της στοχοταξινομίας 

έχει ως εξής: (1) σχηματισμός εννοιών, (2) κρίσεις, (3) απόκτηση δηλωτικής γνώσης, (4) σχη-

ματοποίηση διαδικαστικής γνώσης, (5) σχηματοποίηση παραγωγικής γνώσης, (6) κοινωνικο-

πολιτικές στάσεις, (7) μεταγνωστικές στρατηγικές. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να μετουσιωθούν, 

με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και των κατάλληλων συνθηκών, σε δέκα ρόλους ζωής. 

Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η αυτονομία στη σκέψη και η ελεύθερη επιλογή στη δρά-

ση. Σύμφωνα με τον W. Spady (1994), οι ρόλοι αυτοί δεν προέρχονται από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, αντίθετα είναι προϋποθέσεις για τη σωστή κοινωνική ένταξη και έτσι πρέπει 

να βρίσκονται στην κορυφή των επιδιώξεων της εκπαίδευσης. Οι ρόλοι αυτοί είναι: (1) ε-

φαρμογής και δράσης∙ (2) συνειδητοποίησης και επίλυσης προβλήματος∙ (3) προγραμματι-

σμού και οργάνωσης∙ (4) δημιουργίας και πρωτοτυπίας∙ (5) μάθησης και σκέψης∙ (6) πομπού 

και δέκτη∙ (7) διδασκαλίας και καθοδήγησης∙ (8) ενίσχυσης και βελτίωσης των κοινωνικών 

συνθηκών∙ (9) συμμετοχής και συνεργασίας∙ (10) πρωτοπορίας και συμμετοχής στα κοινά. 

Στην στοχοταξινομία αυτή, στόχοι, μέθοδος και περιεχόμενο έχουν την ίδια αξία και εναλ-

λάσσονται. Στη σύνταξη των Εκπαιδευτικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών πρέπει να 

προέχουν οι στόχοι∙ στον προγραμματισμό της ωριαίας διδασκαλίας πρέπει να προέχει το 

περιεχόμενο∙ η μέθοδος παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού (π.χ. ο τρόπος 

που θα διδάξει υπερκείμενες και υποκείμενες έννοιες κ.λπ.). (Bloom & Krathuohl, 1986. Μα-

τσαγγούρας, 2002α. Κασιμάτη, 2008:63-64. Μαυροσκούφης, 2010). 
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Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα μάθησης: (1) η πληροφο-

ριακή μάθηση, δηλαδή η συλλογή στοιχείων μέσω των αισθήσεων, (2) η οργανωτική μάθηση, 

που διασυνδέει τις πληροφορίες μεταξύ τους και δημιουργεί τα γνωστικά σχήματα, (3) η ανα-

λυτική μάθηση, όπου αναζητούνται οι εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες και δημιουρ-

γούνται γενικεύσεις, (4) η παραγωγική μάθηση, όπου γίνονται προβλέψεις αξιολογήσεις και 

αναδιοργανώσεις. 

Οι λόγοι που πρέπει να διδάσκεται η κριτική σκέψη στο σχολείο είναι ποικίλοι (Μα-

τσαγγούρας, 2002α): 

α. Λόγοι εκπαιδευτικής ιδεολογίας 

1. Επιβάλλεται η ανάπτυξη της αυτόνομης προσωπικότητας.  

2. Είναι απαραίτητη η απόκτηση έγκυρης γνώσης.  

3. Πρωταρχικό στόχο του σχολείου αποτελεί η προετοιμασία των μαθητών για 

τη ζωή. (Επειδή ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να σκέπτονται για 

να τον αντιμετωπίσουν, π.χ. οι γνώσεις αυξάνονται ραγδαία όταν από τη βαριά βιομηχανία 

μεταβαίνουμε στην παροχή υπηρεσιών).  

β. Μαθησιακοί λόγοι 

1. Η εποικοδόμηση της γνώσης πρέπει να είναι βασικός προσανατολισμός της 

μαθησιακής διαδικασίας. Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη για να οικοδομηθεί η νέα γνώση 

στην προϋπάρχουσα, αλλά και να καταπολεμηθούν η απάθεια και η πλήξη. Με τον τρόπο 

αυτόν διδάσκονται οι μεταγνωστικές τεχνικές.  

2. Η εκπαίδευση πρέπει να διακρίνεται από σεβασμό στον μαθητή και δημο-

κρατικές μαθησιακές διαδικασίες.  

  γ. Κοινωνικοί λόγοι 

1. Ο εκδημοκρατισμός του πολίτη βασίζεται στην αποστασιοποίηση από προ-

σωπικές πεποιθήσεις, στην αναγνώριση εναλλακτικών τρόπων σκέψης, στην αναθεώρηση της 

υπάρχουσας νοοτροπίας, στην αντίσταση σε εξωτερικές πιέσεις, στην ψυχική ισορροπία, 

στην ανάπτυξη υπευθυνότητας απέναντι στους άλλους.  

2. Μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης ενισχύεται και ο χαρακτήρας της 

εκπαίδευσης ως προς το τι θα «διατηρηθεί» και το τι «θα αλλάξει» στην κοινωνία. 

 

3. Ο σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας και η ανάπτυξη της κριτι-

κής (ιστορικής) σκέψης  
 

Οι νέες τάσεις στην Ιστοριογραφία και την Ιστορία προτείνουν στη σχολική Ιστορία να 

θέσει ως στόχο τη διαµόρφωση ιστορικής κουλτούρας, «ιστορικού εγγραµµατισµού», που 
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βασίζεται στη γνωστική ανάπτυξη και θέτει ως ζητούµενο την κριτική αναζήτηση της αλή-

θειας (Φορτούνη κ.ά., 2005). Ο σκοπός που συναντάται συχνότερα στις σκοποθεσίες του μα-

θήματος της Ιστορίας σχετίζεται με τις έννοιες της ιστορικής συνείδησης και ιστορικής σκέ-

ψης. Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που οι αναφορές σε σκοπούς δεν είναι λεπτομε-

ρείς και παρουσιάζεται μια τάση συναίρεσης των σκοπών, η δημιουργία ιστορικής συνείδη-

σης θεωρείται μοναδικός σκοπός του μαθήματος. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανάπτυξη της ι-

στορικής συνείδησης συνοδεύεται από την ανάπτυξη ιστορικής σκέψης, και θεωρείται προϋ-

πόθεση για την κατανόηση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων (Γιαννόπουλος, 1997).  

Αν θεωρήσουμε ότι η ιστορική συνείδηση είναι η επίγνωση που αποκτούν οι άνθρωποι 

για την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική τους κατάσταση 

μέσα από την ιστορική εμπειρία, αντιλαμβανόμαστε ότι η ιστορική συνείδηση ως κύριος 

σκοπός του μαθήματος ταυτίζεται με τον βασικό σκοπό της Ιστορίας ως επιστήμης. Αυτή η 

άποψη φαίνεται ότι επικράτησε ευρύτερα, με την εισαγωγή της Νέας Ιστορίας στα σχολεία, 

και την προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους του μαθήματος (Burston, 1972). 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης εντάσσεται ο ειδικότερος σκοπός 

που αναφέρεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και περιλαμβάνεται στα Προγράμματα 

Σπουδών πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Το μάθημα της Ιστορίας θεωρείται κατάλληλο για την 

καλλιέργεια ερευνητικών μεθόδων που στηρίζονται στην κριτική σκέψη, μέσω της διαπίστω-

σης της πολυπλοκότητας των ιστορικών γεγονότων, των ανθρώπινων πράξεων και των κινή-

τρων τους, της εξέτασης των λόγων και των δοξασιών σε διαφορετικά συμφραζόμενα 

(Moniot, 2000. Peck, 2005. Prakash, αχρ.).  

Η κριτική σκέψη θεωρείται προϋπόθεση για την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, 

από τη στιγμή που συνειδητοποιείται ότι το παρελθόν δεν γίνεται αντικείμενο εξέτασης πά-

ντοτε και από όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες (Colwill, 

2002). Κατά συνέπεια, η Ιστορία συνιστά ένα πρόσφορο πεδίο, στο οποίο ενεργοποιούνται 

γνωστικές δεξιότητες και λογικοί συλλογισμοί, που μπορούν να οδηγήσουν σε έγκυρα συ-

μπεράσματα, σε διαπιστώσεις και κρίσεις, στη διαμόρφωση αντιλήψεων και στάσεων απαλ-

λαγμένων από προκαταλήψεις. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν την ουσία της κριτικής σκέψης 

(Ματσαγγούρας, 1998. Peck, 2005. Poitras & Lajoie, 2012. Prakash, αχρ.).  

Οι περισσότεροι ειδικοί αποδέχονται ως κοινά γνωρίσματα της κριτικής σκέψης (Ess, 

1987. Potts, 1994. Fisher & Scriven, 1997. Paul & Elder, 2000. Fisher, 2001. Haskins, 2003. 

Peck, 2005. Poitras & Lajoie, 2012):   

α) γνωρίσματα γενικού τύπου, όπως το ανοιχτό μυαλό, ο υγιής σκεπτικισμός, η ελεύ-

θερη σκέψη, τα υψηλού επιπέδου κίνητρα, η πνευματική εντιμότητα·   

50 

 



 

 

β) ένα σύνολο γενικών και ειδικών ικανοτήτων, όπως η σαφήνεια, η ακρίβεια, η ανα-

ζήτηση πληροφοριών και η επεξεργασία τους, ώστε να διαμορφωθούν σε τεκμήρια, η διακρί-

βωση αιτιακών σχέσεων, η ταξινόμηση, η διάκριση μεταξύ γεγονότων και σχολίων, η ανά-

λυση, η εξέταση των θεμάτων από πολλές οπτικές, η επιχειρηματολογία, η διαμόρφωση τεκ-

μηριωμένων ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων, η αξιολόγηση γεγονότων, οπτικών 

και ερμηνειών, η δοκιμή και η επιβεβαίωση ή η απόρριψη, η επισήμανση των λογικών σφαλ-

μάτων ή η αναγνώριση της προπαγάνδας·   

γ) η χάραξη και η εφαρμογή ενός διανοητικού χάρτη (πορεία σκέψης), η εφαρμογή 

κριτηρίων στην προσέγγιση της πραγματικότητας και η άσκηση στις δεξιότητες που απορρέ-

ουν από αυτά.  

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συνδυάζεται κυρίως με τις γνωστικές θεωρίες για τη 

μάθηση, αν και δεν λείπουν και προτάσεις για συσχέτισή της με την ταξινομία του Bloom12. 

Χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης, ειδικά ως προς τη μελέτη της Ιστορίας, αποτελούν οι 

ικανότητες της διάκρισης του σημαντικού από το ασήμαντο, της αξιολόγησης των πληροφο-

ριών για την ορθότητα, την ακρίβεια και τη συνάφειά τους, της διατύπωσης τεκμηριωμένων 

υποθέσεων εργασίας, της κριτικής ανάλυσης, της διαχείρισης των αντιφάσεων και της αβε-

βαιότητας, της διαμόρφωσης λογικών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων, του εντοπισμού 

των προκαταλήψεων κ.λπ. (Bowell & Kemp, 2002. Browne & Keely, 1997. Paul & Elder, 

2000).  

Παρόλα αυτά, η διδακτική πράξη συνεχίζει να περιορίζεται στην προσφορά έτοιμης 

γνώσης, στην απομνημόνευση, στην απουσία νοήματος, στην καλλιέργεια μηχανιστικών δε-

ξιοτήτων και στην εκτέλεση τυποποιημένων δραστηριοτήτων, που, βέβαια, δεν προωθούν 

την κριτική σκέψη. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι δεν αρκεί, για την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης, η χρήση όρων, λ.χ. αναγνώριση, ταξινόμηση, συσχέτιση, ανάλυση, εφαρμογή, αξιολό-

γηση κ.λπ., χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων διανοητικών κριτηρίων, τη στιγμή, μάλιστα, 

που πολύ συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάμεσα στην απλή ανάκληση  πληροφοριών και τη 

12 Βλ., για παράδειγμα, Fowler, B.  (1996). Bloom’s Taxonomy and Critical Thinking, Critical Thinking 
Across the Curriculum Project, Lee’s Summit – Missouri: Longview Community College, 
http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/ctac/blooms.htm (23/05/2010) & Huitt, W. (1998). Critical 
thinking: An overview, note 2, Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA: Valdosta State Uni-
versity, [Revision of paper presented at the Critical Thinking Conference sponsored by Gordon Col-
lege, Barnesville, GA, March, 1993.], http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/critthnk.html 
(23/05/2010). Πρόκειται, πάντως, για απλή χρήση της ιεραρχικής ταξινόμησης των διδακτικών στό-
χων, η επίτευξη των οποίων επιδιώκεται μέσω μιας σειράς ερωτήσεων. Για ανάλογο παράδειγμα από 
την ελληνική βιβλιογραφία βλ. Ιωάννου, Θ.Π. (1998). Οργάνωση και Διδασκαλία του μαθήματος της 
Ιστορίας: Διδακτικοί στόχοι, Τα Εκπαιδευτικά, 47/48, 76-85. Πάντως, σύμφωνα με τον Η. Ματσαγ-
γούρα, η κριτική σκέψη διακρίνεται σαφώς από τον συμπεριφορισμό (μπιχεβιορισμό), ο οποίος, σε 
σχέση με τη μάθηση, εστιάζει στην εξωτερική συμπεριφορά του ατόμου, στον ρόλο των εξωτερικών 
συνθηκών και σε τυποποιημένες δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 1997). 
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διαδικασία με την οποία συγκροτείται η γνώση ή ανάμεσα στην αιτιολογημένη αξιολογική 

κρίση και την απλή υποκειμενική γνώμη (Paul & Elder, 2000). 

Ως προσφορότερα διδακτικά μοντέλα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης θεωρού-

νται όσα στηρίζονται στην επίλυση προβλημάτων, την ερευνητική–ανακαλυπτική διαδικασία 

και τη μάθηση μέσα σε αυθεντικό περιβάλλον (Resnick, 1987:20-21. Collins & Brown, 

1988:2. Potts, 1994. Paul & Elder, 2000. Fisher, 2001). Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές της 

γνωσιοθεωρητικής τοποθέτησης των κοινωνικών θεωριών για τη µάθηση, ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στη διερεύνηση των προτέρων γνώσεων, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων των μα-

θητών, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους µε ένα µαθησιακό περιβάλλον (von 

Glasserfeld, 1989).  

Στη διδακτική της Ιστορίας, όλα τα παραπάνω πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκρι-

μένα βήματα τα οποία, σε σχέση, ειδικότερα, με την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, θα 

μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα (Potts, 1994. Paul & Elder, 2000. Bowell & Kemp, 2002. 

Haskins, 2003):  

(1) αναγνώριση θεμάτων, ερμηνειών και συμπερασμάτων,  

(2)  αξιολόγηση των πηγών (αυθεντικότητα,  εντιμότητα,  εγκυρότητα,  αξιοπιστία, ι-

δεολογία – προκαταλήψεις,  προθέσεις),  

(3) αξιολόγηση πληροφοριών–ερμηνειών (είδη επιχειρημάτων, κενά και παραλείψεις, 

χρήση γλώσσας, κενότητα, αμφισημία, σκοτεινότητα, διάκριση γεγονότων από ερμηνείες, 

έλεγχος πληρότητας, επάρκειας, ευστάθειας, αληθοφάνειας και αξίας επιχειρημάτων, αναζή-

τηση πρόσθετων πληροφοριών – σύγκριση και διασταύρωση, διαμόρφωση προσωπικής άπο-

ψης – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων – εξαγωγή συμπερασμάτων). 

Η διαμόρφωση και η ακολουθία κατάλληλων ερωτήσεων και δραστηριοτήτων, τόσο 

μέσα στην τάξη όσο και στις κατ’ οίκον εργασίες, είναι διαπιστωμένο ότι ασκεί σημαντική 

επίδραση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (King, 1992. Ennis, 1996). Ιδιαίτερα αποτε-

λεσματική μέθοδος, για την έκφραση της σκέψης, θεωρείται η διαμόρφωση διαγραμμάτων 

σκέψης (thinking diagrams), π.χ. με αφορμή τη λήψη αποφάσεων για κάποιο ιστορικό πρό-

σωπο ή την επίλυση ενός ιστορικού προβλήματος (McGuinness, 2001). 

 

4. Τα στάδια ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης  
 

Ο R.G. Collingwood έχει προτείνει τη μέθοδο της μελέτης της Ιστορίας ως αναβίωσής 

της, με βάση τις προσωπικές εμπειρίες του ατόμου. Ο τρόπος αυτός προσφέρει στους εκπαι-

δευτικούς έναν νέο τρόπο διδακτικής. Ο Collingwood καταλήγει: «Για να γνωρίσει κάποιος 

τον τρόπο σκέψης ενός άλλου ανθρώπου, πρέπει να αναπαραγάγει την ίδια σκέψη στο μυαλό 
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του. Υπ’ αυτήν την έννοια, για να αντιληφθούμε ό,τι σκέφτεται κάποιος (ή είχε σκεφθεί) πρέπει 

να εμπλακούμε προσωπικά και να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Όσον αφορά 

στην Ιστορία, ως γνώση των παρελθόντων γεγονότων που απέρρευσαν από σκέψεις και αποφά-

σεις ανθρώπων, η κατανόησή της είναι δυνατή μόνον εάν τη βιώσει κάποιος προσωπικά» (Col-

lingwood, 1946:288). 

Ο Collingwood περιγράφει τρία σημαντικά στάδια, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

ουσιαστική κατανόηση κάθε, υπό εξέταση, ιστορικού γεγονότος, ζητήματος ή ιδέας. Το πρώ-

το και βασικότερο στάδιο αποτελεί η διαδικασία με την οποία οι ιστορικοί προσπαθούν να 

εξαγάγουν συμπεράσματα για παρελθόντα γεγονότα, μέσα από τη μελέτη άλλων συγγρα-

φέων. Εντούτοις, μόνον η αξιοποίηση αποσπασμάτων από διαφορετικές πηγές και ο συνδυα-

σμός τους δεν πληρούν τις απαιτούμενες επιστημονικές συνθήκες (Dray & van der Dussen, 

1999:13). 

Το δεύτερο στάδιο, σύμφωνα με τον Collingwood, αποτελεί η επαλήθευση της αξιοπι-

στίας της πηγής. Ο ιστορικός πρέπει να εξετάσει εάν το συμπέρασμα μιας πηγής δικαιολογεί-

ται βάσει της αξιοπιστίας του συγγραφέα της. Η λέξη «αυθεντία» δεν πρέπει να υπάρχει στο 

λεξιλόγιο του ιστορικού, εφόσον όλες οι απόψεις τίθενται υπό έλεγχο έως ότου να επιβεβαι-

ωθεί η αξιοπιστία του συγγραφέα, γενικά και ειδικά –αναφορικά με τη συγκεκριμένη θέση 

του (Dray & van der Dussen, 1999:14). 

Εντούτοις, οι δύο πρώτες διαδικασίες είναι ελλιπείς χωρίς την ενσυναίσθηση ή συμπα-

θητική κατανόηση, δηλαδή, την προσωπική κατανόηση και επίγνωση των αιτίων και των απο-

τελεσμάτων. Αυτή η τρίτη διαδικασία αξιοποιεί και τις παρελθούσες εμπειρίες για την ανα-

βίωση του προς εξέταση ιστορικού ζητήματος. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η διάκριση 

και η κατανόηση των τεκμηρίων  (Pattiz, 2004:13). Επομένως, το να γνωρίζει κάποιος απλά 

και μόνο γεγονότα, πρόσωπα και ημερομηνίες, είναι μια επιφανειακή προσέγγιση της ιστορι-

κής γνώσης. Για την πληρέστερη κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι, ο ιστορικός θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη του και να αναλύει όλες τις πιθανές ερμηνείες των γεγονότων ή των απο-

φάσεων και των ενεργειών των ιστορικών προσώπων και τις συνέπειές τους, βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα (Dray & van der Dussen, 1999:52,67–68).  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη μελέτη των αδυναμιών και των ελλεί-

ψεων της διδακτικής της Ιστορίας (π.χ. δασκαλοκεντρική, βασισμένη κυρίως στο διδακτικό 

εγχειρίδιο κ.λπ.) αποφαίνεται ότι η θεωρία του Collingwood μπορεί να υιοθετηθεί και από 

τους διδάσκοντες και διδασκομένους το μάθημα της Ιστορίας, διότι μετατρέπει την ξηρή α-

πομνημονευτική διαδικασία σε ιστορική έρευνα (Pattiz, 2004:15) Οι Bain & Mirel 

(1982:332) και ο Α. Demandt (1984) επισημαίνουν ότι: «το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

θα πρέπει να εστιάζει στις αντιλήψεις και πεποιθήσεις των ιστορικών προσώπων καθώς και 
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στις παραμέτρους που πιθανόν έλαβαν υπόψη τους κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Έτσι 

οι μαθητές θα μπορούν να κατανοούν πληρέστερα τα γεγονότα και να ερμηνεύουν τα αίτιά 

τους».  

Ο W.H. Dray (1995) υποστηρίζει ότι η θεωρία του Collingwood δίνει τη δυνατότητα 

στους ενασχολούμενους με την Ιστορία να κάνουν τη διάκριση μεταξύ των «εξωτερικών» 

στοιχείων ενός γεγονότος (οτιδήποτε αφορά σε αυτό) και των «εσωτερικών» στοιχείων του 

(οτιδήποτε σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, αντιλήψεις, αποφάσεις των ατόμων που έλαβαν 

μέρος σ’ αυτό). Ο Τ.Ν. Turner (1985:221), εξετάζοντας τη διαδικασία της εμβάθυνσης των 

μαθητών στην ιστορική έρευνα και την αναβίωση του παρελθόντος και τα μαθησιακά οφέλη 

αυτής της προσέγγισης, αναφέρει ότι αυτή η νοητική εμπλοκή των μαθητών προάγει την 

προσοχή, το ενδιαφέρον, την ανταπόκριση και την αξιολόγηση για το εξεταζόμενο θέμα. Έ-

τσι, προκύπτει μια αίσθηση χρησιμότητας και αξίας της διδασκαλίας της Ιστορίας, που απο-

τελεί βασική προϋπόθεση για τη ζωτικότητα κάθε μαθησιακής διαδικασίας.  

Στη διδασκαλία της σχολικής Ιστορίας αναβίωση του παρελθόντος μπορεί να αποτελεί 

η απόπειρα αναπαράστασης της ακολουθίας συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων που δια-

μόρφωσαν μια κατάσταση. Για να υλοποιήσει αυτό ο Turner (1985:222) εφάρμοσε διδακτι-

κές δραστηριότητες που περιελάμβαναν «διερευνήσεις και ανακαλύψεις, επινοήσεις, λήψη 

αποφάσεων, ιστορικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και δίκες, υπογραφή συνθη-

κών και εκχωρήσεις, τελετές πολιτιστικού χαρακτήρα, ιεροτελεστίες, τελετουργίες και κατα-

σκευές». Ο Turner εισηγείται ότι παρόμοιες δραστηριότητες ενισχύουν και ενθαρρύνουν την 

κριτική σκέψη. Κατ’ αυτόν, η ενσυναίσθηση ενός ιστορικού γεγονότος δίνει τη δυνατότητα 

στον μαθητή να αντιληφθεί και να αξιολογήσει την πνευματική κατάσταση των προσώπων 

που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτό. Η άποψη αυτή ενισχύει τη θέση ότι «η μαθησιακή διαδικασία 

που δεν προάγει την εξέλιξη του ορθολογισμού, μολονότι μπορεί να λέγεται εκπαίδευση, ε-

ντούτοις δεν είναι ουσιαστική μάθηση» (Paul, 1992. Pattiz, 2004:18).  

Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης προϋποθέτει πρωταρχικά την ερμηνεία, κατανόηση 

και κριτική των προσωπικών μας προκαταλήψεων και παρανοήσεων, ούτως ώστε να συνει-

δητοποιήσουμε και να θέσουμε υπό έλεγχο τις απόψεις μας για τα άτομα και την κοινωνία. Η 

εμπειρική αμφισβήτηση των προσωπικών μας απόψεων θα οδηγήσει τελικά στη λογική ερ-

μηνεία της Ιστορίας (Paul, 1992:280-281). Οι τρεις προϋποθέσεις, για να μπορέσουν οι μα-

θητές να κατανοήσουν την Ιστορία, είναι: (1) Το σκεπτικό τους πρέπει πάντα να αναλύεται 

είτε σε γλωσσικό επίπεδο είτε με κάποια άλλη δραστηριότητα έκφρασης. (2) Οι μαθητές πρέ-

πει να είναι σε θέση να «αναβιώσουν» αυτό ακριβώς το οποίο επιθυμούν να ερμηνεύσουν σε 

σχέση με το παρελθόν. (3) Οι μαθητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι η ιστορική γνώ-
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ση αποτελεί την αναβίωση του παρελθόντος επηρεασμένη πολλές φορές από το παρόν το 

οποίο ενίοτε είναι αντιφατικό (Collingwood, 1939:111-114).  

Η διασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων επιτυγχάνεται με τον διάλογο στη διάρ-

κεια της μαθησιακής διαδικασίας. Ο R. Paul (1992:645) ορίζει τη διαλογική μάθηση ως «τη 

μαθησιακή διαδικασία που καλλιεργεί τη διαλεκτική σκέψη. Έτσι, όταν εξετάζεται ένα ανοικτό 

πρόβλημα, η τάξη θέτει υπό εξέταση όλες τις πιθανές λύσεις και μελετά την οπτική εκείνων που 

δεν παρουσιάζονται λεπτομερώς στο διδακτικό εγχειρίδιο. Η διαλεκτική σκέψη εμπεριέχει ευ-

ρεία ανταλλαγή απόψεων ή πληροφοριών». Ο Collingwood (1939:283) συμπληρώνει πάνω σ’ 

αυτό ότι: «ο ιστορικός πρέπει να μελετά προσωπικά ένα πρόβλημα, να εξετάζει τις πιθανές του 

λύσεις και τα αίτια που τελικά υπερίσχυσε η συγκεκριμένη έκβαση έναντι όλων των άλλων πι-

θανών λύσεων. Η προσέγγιση αυτή έχει την προέλευσή της στη σωκρατική μέθοδο. Την εξέ-

φρασε ο Πλάτων, ορίζοντας τη σκέψη ως τον διάλογο της ψυχής με τον εαυτό της». Τοιουτο-

τρόπως ο διάλογος γίνεται το πρωταρχικό μέσο για τη διατύπωση της ιστορικής σκέψης στη 

σχολική τάξη και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τους μαθητές τους 

στη μελέτη βασικών θεμάτων ιστορικής σημασίας (Collingwood, 1939:283. Dray & van der 

Dussen, 1999:29).  

Το επίκεντρο της αναβίωσης της Ιστορίας είναι ο διάλογος. Για παράδειγμα, οι μαθη-

τές δεν μπορούν να αναπαραγάγουν τα ιστορικά γεγονότα, μπορούν όμως να προσπαθήσουν 

να ανακαλύψουν τις συνθήκες που ανάγκασαν τους πρωταγωνιστές να σκεφτούν, να συμπε-

ριφερθούν ή να αγωνιστούν με τον τρόπο που το έκαναν. Η προσπάθεια τω μαθητών να σκε-

φτούν όπως οι άνθρωποι του παρελθόντος, να παρατηρήσουν τη ζωή τους, τις απόψεις τους, 

να μπουν στη θέση τους, τους βοηθά να γεφυρώσουν το χάσμα του παρελθόντος (Turner, 

1985:223).  

Η ανταλλαγή των απόψεων των μαθητών  ενισχύει τις δεξιότητες που σχετίζονται με 

την ανώτερη σκέψη όταν, βέβαια, αυτή συνδέεται με την κριτική αντίληψη και την επικοινω-

νία, που οδηγούν στην ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία (Freire, 1970:73-74). Η διδασκαλία 

μέσω διαλόγου φαινομενικά δείχνει εύκολη, διότι πολλές φορές αναλίσκεται σε ερωτήσεις 

που ουσιαστικά στοιχειοθετούν ένα παραδοσιακό μάθημα. Όμως, η πραγματική αξία του δια-

λόγου βρίσκεται στο απροσδόκητο, όταν δηλαδή ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εκμαιεύσει, 

με τις ερωτήσεις του, τις θέσεις και τις απόψεις των μαθητών πάνω σε ένα ιστορικό θέμα, 

παρά να καλλιεργήσει μια συζήτηση πάνω σε μια δική του ιδέα, που έθεσε υπό διαπραγμά-

τευση από την αρχή (Temes, 2002:54, 61-62). 

Αυτή η σημαντική σχέση διαλόγου και μάθησης βοηθά τους μαθητές να ερμηνεύσουν 

τα αμφιλεγόμενα σημεία της Ιστορίας, διότι αναπτύσσει τις δεξιότητες που σχετίζονται με 

την κριτική σκέψη. Ο R. Paul (1992:275) επισημαίνει δύο λόγους για τους οποίους πρέπει να 
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υιοθετηθεί η διαλογική διδασκαλία: (1) αυτή η πρακτική είναι ουσιώδης, διότι εθίζει σταδι-

ακά τον μαθητή σε μια μέθοδο λογικής πραγμάτευσης και ανάλυσης κάθε ζητήματος και (2) 

αυτή η πρακτική είναι βασική ώστε να μπορεί ο μαθητής να ανακαλύψει, να αναδομήσει ή να 

εξαλείψει όλες εκείνες τις ιδέες και πεποιθήσεις που άκριτα, ανεπίγνωστα και υποκειμενικά 

είχε ενστερνιστεί.  

Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η διδασκαλία που βασίζει την αποτίμηση της επιτυχίας της 

σε μετρήσιμα αποτελέσματα είναι αποτυχημένη, διότι ουσιαστικά δεν προσφέρει κίνητρα 

μάθησης στους μαθητές και συχνά τους οδηγεί σε παραίτηση. Ούτε δημιουργεί πολίτες με 

δημοκρατική συνείδηση, οι οποίοι θα είναι σε θέση να λαμβάνουν λογικές αποφάσεις στο 

μέλλον και να συμβάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών (Amrein & Berliner, 

2003:32-33). Όπως επισημαίνει ο Bloom (1987:249): «Η πιο επιτυχημένη τυραννία δεν είναι 

εκείνη που επιβάλλεται διά της βίας, αλλά εκείνη που αφαιρεί τη γνώση και άλλων δυνατοτή-

των, που κάνει κάθε άλλη εκδοχή να φαίνεται αδύνατη, που στερεί την αίσθηση ότι υπάρχει 

κάτι άλλο έξω από αυτήν. Δεν είναι τα συναισθήματα ή οι υποχρεώσεις που θα διασφαλίσουν 

στους ανθρώπους την ελευθερία τους, αλλά η λογική και κριτική σκέψη». 

Τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν σχετικά με τη σωστή διδασκαλία της Ιστορίας εί-

ναι εάν η διδασκαλία αυτή είναι ουσιαστική, επίκαιρη και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μα-

θητών∙ εάν διατίθεται ικανοποιητικός χρόνος για τη μελέτη γεγονότων και καταστάσεων σε 

βάθος και έκταση∙ εάν οι μαθητές μπορούν να συσχετίσουν το παρόν με το παρελθόν∙ εάν 

μπορούν να αντιληφθούν ότι η Ιστορία που μελετούν δεν είναι η «αδιαμφισβήτητη αλήθεια», 

αλλά η εκδοχή του παρελθόντος που έχει γραφεί από τους ιστορικούς με βάση την ανάλυση 

και τα τεκμήρια και ότι οι ιστορικοί διαφωνούν ως προς την ερμηνεία του παρελθόντος 

(Gagnon, 1989:55). Η βασική αρχή της σύγχρονης διδακτικής της Ιστορίας είναι η βιωματική 

προσέγγιση, σε αντίθεση με την απλή εκμάθηση. Η ενσυναισθηματική κατανόηση προσδίδει 

στον μαθητή τις δεξιότητες της αξιοποίησης, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγη-

σης.   

 

5. Οι έννοιες στη διδακτική της Ιστορίας 
 

5.1. Ορισμοί και κατηγορίες εννοιών 
Βασικό εργαλείο της ιστορικής σκέψης και γνώσης, καθώς και της επικοινωνίας της, 

θεωρείται η έννοια. Κατά την έκφραση του H.-I. Marrou (1954:140): «γνωρίζω, γνωρίζω ι-

στορικά, σηµαίνει αντικαθιστώ ένα ακατέργαστο δεδοµένο, από τη φύση του φευγαλέο, µε ένα 

σύστηµα νοητικά επεξεργασµένων εννοιών…». Ο ιστορικός, συνεχίζει ο Marrou, αδυνατεί να 

προσεγγίσει το αντικείµενό του, ακόµα και αν πρόκειται για το πιο βασικό, το πιο απλό, το 
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πιο αντικειµενικό γεγονός χωρίς να το προσδιορίσει. ∆εν µπορεί ν’ αναφερθεί σ' αυτό, έστω 

και αν είναι κάτι συγκεκριµένο, εάν δεν το χαρακτηρίσει. Η φιλοδοξία προσδιορισµού του 

«πραγµατικού» και η αναγκαιότητα της εννόησής του οδηγεί σε µια νοητική κατασκευή, 

κληροδοτηµένη ή πρωτογενή, µια έννοια µε σύµβολο, µε ετικέτα, µέσω της οποίας εκφράζε-

ται τόσο το «πραγµατικό» όσο και η σχέση του υποκειµένου µε αυτό, η εκάστοτε εννόησή 

του13. Ο μελετητής σκέπτεται το παρελθόν, επιλέγει ένα αντικείµενο µελέτης, θέτει ιστορικά 

ερωτήµατα∙ όλα αυτά αποτελούν πνευµατικές διεργασίες που καθορίζονται από τα εννοιολο-

γικά εργαλεία τα οποία η εποχή και ο ίδιος ο μελετητής διαθέτουν. Επιλέγει τις έννοιες που 

οργανώνουν τις πληροφορίες του, συνοψίζουν τις γνώσεις του, ερµηνεύουν ή γενικεύουν τα 

συµπεράσµατά του ή, σε άλλες περιπτώσεις, ερµηνεύουν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο τα ι-

στορικά φαινόµενα (Koselleck, 1990:307. Prost 1996:125). 

Οι δυσλειτουργίες του παραδοσιακού µαθήµατος Ιστορίας εµφανίζονται οξυμένες 

στην περίπτωση της κατανόησης των ιστορικών όρων (Λεοντσίνης, 1996β:145-152). Στη δι-

δακτική της Ιστορίας, για λόγους που σχετίζονται µε την επικοινωνιακή λειτουργία της Ιστο-

ρίας, την παροντική της διάσταση, τη σχέση της µε τη λήθη και τη µνήµη, το 

συναισθηµατικό, εννοιολογικό και συµβολικό της φορτίο, καθώς και την ιστορική της σχέση 

µε τον εκάστοτε κυρίαρχο λόγο για το παρελθόν και τον αντίλογό του, το πεδίο των κοινωνι-

κών αναπαραστάσεων στην προοπτική της εννοιολογικής µάθησης εµφανίζεται ατελείωτο, 

καθώς ανασύρει ένα σύνολο σηµασιών που επιβίωσαν µέσα στον χρόνο, παρόντα και ιστο-

ρικό (Ρεπούση, 2000). Το πλήθος των ερµηνειών και των εµπειριών που συµψηφίζονται σε 

µία λέξη την καθιστούν έννοια (Prost, 1996:127). Μια σειρά ορισµών επιχειρεί να προσδιο-

ρίσει τις έννοιες. Στη γενικότητά τους οι έννοιες ορίζονται καταρχήν ως γενικεύσεις που προ-

κύπτουν µέσα από συγκεκριµένες διανοητικές λειτουργίες, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, 

την αφαίρεση και την ταξινόµηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και γνωρισµάτων. Μια 

13 Στον παράλληλο, της διδασκαλίας της Ιστορίας διεπιστηµονικό χώρο της Διδακτικής και της εκεί 
ερευνητικής εργασίας από τη σκοπιά ιστορικών, γνωστικών και κοινωνικών ψυχολόγων οργανώνονται 
κατά τη δεκαετία του ΄60 και εξής οι χώροι αναφοράς και συσχέτισης των ιστορικών εννοιών µε την 
ιστορική µάθηση. Σε µεγάλο αριθµό ερευνών για την ανάπτυξη των εννοιών αναφέρεται η H. Cooper, 
The Teaching of History in Primary Schools, London: David Fulton Publishers, pp. 18-27. Επίσης, µία 
από τις πιο σηµαντικές εργασίες της δεκαετίας του 1970 είναι της Donalson, M. (1978). Children's 
Minds, London: Fontana (Η σκέψη των παιδιών (1991), µετάφρ. Α. Καλογιαννίδου & Α. Αρχοντίδου, 
Αθήνα: Guntemberg). Ικανοποιητική εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύχθηκε η έρευνα ανα-
φορικά µε τις ιστορικές έννοιες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ δίνουν τα εξής συλλογικά έργα: 
Leinhardt, G., Beck, I.L. & Stainton, C. (eds), (1994). Teaching and Learning in History, Hillsdale: 
Lawrence Erlbaum & Carretero, M. & Voss, J.F. (1994). Cognitive and Instructional Processes in His-
tory and the Social Sciences, Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Βλ., επίσης, Wineburg, S. The Psychology 
of Learning and Teaching History, στο Berliner, D.C. & Calfee, R.C. (eds), (1996). Handbook of Edu-
cational Psychology, New York: Simon & Schuster Macmillan, pp. 423-428. 
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έννοια αντιστοιχεί σε µια ιδέα, µια αφαίρεση, ένα αντικείµενο, που προσλαµβάνεται νοητικά 

και επιτρέπει την οργάνωση των αντιλήψεων ή των γνώσεων (Guyon et al., 1993:14).  

Η έννοια ορίζεται, επίσης, ως «ένα σύνολο γνώσεων, γενικών ή ειδικών, αφηρηµένων ή 

συγκεκριµένων, σχετικών µε ένα θέµα, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, µια πράξη, µια ιδιότητα 

που ανήκει στο φυσικό, βιολογικό ή κοινωνικό, πραγµατικό ή φανταστικό κόσµο ενός 

υποκειµένου» (Moniot, 1993:86-87). Προκύπτει από µια νοητική διεργασία προσδιορισµού, 

οργάνωσης, επιλογής και συσχέτισης των παρατηρήσεων, κατάταξης, συνόψισης των πληρο-

φοριών και των γνώσεων και η βασική της λειτουργία είναι να καταστήσει νοητή την κατά-

σταση στην οποία αναφέρεται. Αποτελεί, ταυτόχρονα, και ένα κεφάλαιο διαθέσιµο για την 

εννόηση άλλων καταστάσεων, παρελθοντικών, συγχρονικών όσο και επερχοµένων, καθώς η 

νοητική της εξουσία υποχρεώνει και συγχρόνως επιτρέπει στον άνθρωπο να σκέπτεται, να 

συσχετίζει και να οργανώνει, να εντάσσει και να διαφοροποιεί, να διευρύνει µε βάση την υ-

πάρχουσα δοµή (Ρεπούση, 2000). 

Το νοητικό αυτό εργαλείο ορίζεται µε διαφορετικό τρόπο στους διάφορους 

επιστηµονικούς χώρους. Για τις έννοιες των κοινωνικών επιστηµών και ειδικά της Ιστορίας 

αξιοποιείται η θεωρία του Er. Cassirer για τις συσχετικές έννοιες (concepts de relation) (Cassi-

rer, 1977:349), ως πολύσηµες, ελαστικές, πλαστικές, δύσκολες στη δόµησή τους και µε πολ-

λά γνωρίσµατα σε διαφορετική κάθε φορά δοσολογία (Guyon et al., 1993:16).  Ειδικότερα 

στην Ιστορία, οι έννοιες και από την κατασκευή τους, καθώς παραπέµπουν σε ένα σύνολο 

αλληλουχιών, και από τη χρήση τους, καθώς φορτώνονται σηµασίες που πληθαίνουν µέσα 

στον χρόνο, διαφεύγουν της επιδίωξης του ορισμού τους (Koselleck, 1990:109. Prost, 

1996:132. Veyne, 1978:179).  

Οι ιστορικές έννοιες, στις οποίες συνοψίζονται σηµειωτικά η ανθρώπινη εµπειρία και 

η ιστορική γνώση, δεν µπορούν να ορισθούν παρά µόνο σε σχέση µε το εκάστοτε 

αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται και το οποίο στην Ιστορία είναι µοναδικό, κατά τον 

Gardiner (Λε Γκοφ, 1998:164-165), ιδιαίτερο, κατά τον Certeau (de Certeau, 1975:99, 166), 

ειδοποιό, κατά τον Veyne (1978:81) και, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επαναλαµβανόµενο. 

Αυτή ακριβώς η όψη της Ιστορίας συνιστά την αντιφατική, ως προς τη χρήση των εννοιών, 

πλευρά της∙ και αυτό, διότι οι έννοιες αποτελούν στη δοµή τους εργαλεία που επιτρέπουν τη 

µετάβαση από το ειδικό στο γενικό, επιχειρούν γενικεύσεις, συνιστούν τυπολογίες και ανοί-

γουν προοπτικές σύγκρισης.  

Η ίδια η έννοια δεν είναι κενή κατηγορία∙ έχει συγκεκριµένους χαρακτήρες, ιδιότητες 

γενικευτικού, συσχετικού, ερµηνευτικού περιεχοµένου και αποτελεί, από τη στιγµή της κα-

τασκευής της, µια πολύσηµη µονάδα εννόησης και σύγκρισης. Αυτή ακριβώς η λειτουργία 

της έννοιας, στη συσχέτισή της µε τη φυσιογνωµία των ιστορικών σπουδών, την καθιστά ευ-
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αίσθητη στις ιστορικές χρήσεις και την ανάγει σε θεωρητικό ζήτηµα της Ιστοριογραφίας. Το 

θεωρητικό αυτό ζήτηµα, εξελίσσεται, µάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, σε 

σηµαντικό αντικείµενο της Ιστοριογραφίας. Με αφετηρία τη διαπίστωση της εξάρτησης της 

ιστορικής εµπειρίας από τη γλώσσα διά των εννοιών, αφενός, και, τον ρυθµιστικό ρόλο της 

ιστορικής γνώσης στην ύπαρξη και τη γλωσσική λειτουργία των ίδιων αυτών εννοιών, αφετέ-

ρου, επιχειρείται η αναζήτηση της ιστορικής αλλαγής που έχουν υποστεί οι έννοιες της Ιστο-

ρίας καθώς και η διερεύνηση της επιρροής τους στην εξέλιξη της ιστορικής εµπειρίας και της 

ιστορικής γνώσης14.  

Μια πρώτη διάκριση ανάµεσα στις ιστορικές έννοιες επιχειρεί ο Prost (1996:125-129), 

µε βάση τον πρωτογενή ή δευτερογενή χαρακτήρα τους. Στην πρώτη περίπτωση, οι έννοιες 

µέσα από τις οποίες αναλύεται το ιστορικό παρελθόν ενυπάρχουν, σηµειώνει, στο ίδιο το 

γλωσσικό κεφάλαιο της ερευνώµενης ιστορικής πραγµατικότητας, εκφράζοντας την εννόηση 

των ιστορικών φαινοµένων από τα ίδια τα ιστορικά υποκείµενα. Πρόκειται για έννοιες 

κληροδοτηµένες από το ίδιο το παρελθόν και τα ίχνη του, που αξιοποιούνται ως στοιχεία για 

την κατανόηση της ιστορικής κατάστασης µέσα στην οποία δηµιουργήθηκαν. Έχοντας, ω-

στόσο, διατρέξει τον ιστορικό χρόνο, συνήθως πολλαπλασιάζουν, αν δεν µεταβάλλουν, τα 

πράγµατα και τις ιδέες στις οποίες παραπέµπουν   Η ιστορική σύνθεση δοµείται, επίσης, 

µέσα από έννοιες που διαµορφώθηκαν και προσδιορίστηκαν εκ των υστέρων, για να εκφρά-

σουν τα υπό µελέτη ιστορικά φαινόµενα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι έννοιες αυτές α-

πουσιάζουν από τον τρόπο µε τον οποίο τα ιστορικά υποκείµενα της εποχής µαρτυρούν την 

πρόσληψη της πραγµατικότητας της εποχής τους, απουσιάζουν από τις πρωτογενείς ιστορικές 

πηγές, ενώ, αντίθετα, εκφράζουν τον τρόπο µε τον οποίο µεταγενέστερες κοινωνίες ή και 

σύγχρονες εννόησαν το συγχρονικό τους κόσµο και το παρελθόν του. Εξαιτίας αυτού, καθί-

στανται αποκαλυπτικές για τις συνθήκες µέσα στις οποίες έγινε δυνατή η εµφάνισή τους, κα-

θώς και για την ιστορική νοοτροπία της εποχής τους.  

Ο Marrou (1954:140-161) διακρίνει, στη βάση της διαφοροποιηµένης λογικής, δοµής 

και αξίας τους, πέντε κατηγορίες εννοιών, µέσα από τις οποίες πραγµατοποιείται η ιστορική 

ανασύνθεση:  

(1) Έννοιες οικουµενικής φιλοδοξίας (concepts d'ambition universelle) (Marrou, 

1954:142)∙ πρόκειται για όρους µε προοπτική διαχρονικής αξίας, καθολικής εν δυνάµει 

εµβέλειας, ικανούς να αποδοθούν στον άνθρωπο οποιασδήποτε εποχής.  

14 Η έκδοση της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας των Εννοιών των Otto Brunner, Werner Conze και Reinhart 
Koselleck εγκαινιάζει στη Γερµανία και συγχρόνως καθιερώνει την Ιστορία των εννοιών ως νέο ιστο-
ριογραφικό αντικείµενο: Brunner, O., Conze, W. & Koselleck, R. (eds), (1972-1997). Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historiches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart: Ernst 
Klett/J.G. Cotta. 
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(2) Έννοιες µεταφορικής ή αναλογικής χρήσης µιας µοναδικής εικόνας∙ στην κατηγορία 

αυτή, ο Marrou εντάσσει έννοιες που προκύπτουν στην ιστορία από την αναλογική ή 

µεταφορική χρήση µονοσήµαντων εικόνων.  

(3) Έννοιες τεχνικού χαρακτήρα∙ πρόκειται για έννοιες οι οποίες παραπέµπουν απο-

κλειστικά σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο και των οποίων η χρήση περιορίζεται στον 

συγκεκριµένο χωροχρόνο τους. Είναι η περίπτωση ειδικών περισσότερο όρων, που αναφέρο-

νται σε συγκεκριµένους θεσµούς, εργαλεία, τρόπους δράσης και σκέψης και των οποίων η 

χρήση είναι ασφαλής, καθώς παραπέµπει αποκλειστικά σε ένα δεδοµένο πολιτισµικό περι-

βάλλον (π.χ. ο Marrou συµπεριλαµβάνει, για την Ιστορία της Ρωµαϊκής δηµοκρατίας, όρους 

όπως: πατρίκιος, ύπατος, τήβεννος κ.ά.).  

(4) Οι ιδεότυποι15∙ η έννοια ιδεότυπος αποτελεί για τον Μ. Weber (1992:442-444) µια 

θεωρητική κατασκευή, έναν ιδανικό πίνακα, µια ιδανική συνόψιση, µέσω της οποίας τονίζο-

νται επιλεκτικά όψεις του ιστορικού φαινοµένου, διηθίζεται το συγκεχυµένο, αποκλείεται το 

τυχαίο. Η θεωρητική αυτή κατασκευή δεν εκθέτει το πραγµατικό, δεν είναι, ωστόσο, αυθαί-

ρετη, καθώς προκύπτει µέσα από την ανάδειξη στοιχείων στα οποία οδηγεί η µελέτη 

µεµονωµένων περιπτώσεων και στηρίζεται στις δοµικές σχέσεις που απορρέουν από την α-

νάλυσή τους. Τα στοιχεία αυτά, οι χαρακτήρες, οι ιδιότητες που συγκροτούν τον ιδεότυπο 

στην ιστορία, δεν αφορούν κατ’ ανάγκη στα κοινά χαρακτηριστικά των υπό µελέτη περιπτώ-

σεων. Αφορούν κατά κύριο λόγο στα πλέον ευνοϊκά για την οµαδοποίησή τους γνωρίσµατα, 

αυτά που τείνουν να διαµορφώσουν την πιο συνεκτική, την πιο πλούσια σε εννοούµενα, την 

πιο αναγνώσιµη έννοια για το ανθρώπινο παρελθόν (π.χ. ο Marrou αξιοποιεί τον ιδεότυπο της 

αρχαίας πόλης ως συγκεκριμένο σύστημα κοινωνικής οργάνωσης. Σε κάθε υπό µελέτη ιστο-

ρική περίπτωση, συγκλίνοντας και αποκλίνοντας από τον ιδεότυπο, γίνεται εφικτή η προσέγ-

γιση του πραγµατικού της χαρακτήρα).   

(5) Οι ιστορικές έννοιες (notions historiques)∙ στην τελευταία αυτή κατηγορία ο Marrou 

συµπεριλαµβάνει συγκεκριµένους όρους που προσδιορίζουν ένα ιστορικό σύνολο, µια ιστο-

ρική περίοδο, ένα συγκεκριµένο ιστορικό περιβάλλον, ό,τι γνωρίζουµε για ένα ιστορικό 

αντικείµενο (π.χ. η κλασική Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η Αναγέννηση, η Γαλλική Επανά-

σταση).  

Ο Veyne (1975:90-126 & 1978:174-193), µε αφετηρία µια κατηγορηµατική ταύτιση 

της κατανόησης µε την Ιστορία (Veyne, 1978:161), δηµιουργεί τρία βασικά είδη:  

(1) Τις ιστορικές έννοιες∙ σ’ αυτές περιλαµβάνει όσες ανήκουν αποκλειστικά στην κοι-

νή χρήση και γνώση, στο καθηµερινό λεξιλόγιο, ακόµα και αν η προέλευσή τους είναι λόγια.  

15 Ο όρος παραπέµπει στον Max Weber και στα δοκίµια του για τη θεωρία των κοινωνικών επιστηµών 
που εκδίδονται στα γερµανικά από το 1904 έως το 1917 και αποτελούν έκτοτε βασική αναφορά του 
χώρου των κοινωνικών επιστηµών (Weber, 1992). 
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(2) Τα συµπιλήµατα∙ στο είδος αυτό ο Veyne κατατάσσει τις απόπειρες διαχρονικής 

ανασύνθεσης ιστορικών φαινοµένων, τις προσπάθειες εννόησης διαχρονικών µεταβλητών 

στην προσέγγιση του ίδιου αντικειµένου.  

(3) Τις «ταξινοµητικές» έννοιες (concepts classificateurs)∙ πρόκειται για κατηγοριο-

ποιήσεις που ταξινοµούν την ιστορική ύλη σε ενότητες µε κοινά γνωρίσµατα. Πολιτική ζωή, 

θρησκευτική ζωή, λογοτεχνία τέµνουν το ιστορικό παρελθόν µιας συγκεκριµένης περιόδου 

και αποτελούν οργανωτικά πλαίσια της ιστορικής εκφοράς. Τείνουν συχνά, ωστόσο, να απο-

τελέσουν µόνιµες κατηγορίες οργάνωσης της ιστορικής ύλης, να προκαταλάβουν κατά κά-

ποιον τρόπο τη συµβατότητά τους στον εκάστοτε χρόνο και χώρο. Αυτήν ακριβώς την 

υποτιθέµενη συµβατότητα αναδεικνύει ο Veyne ως πλαστή. 

 

5.2. Εννοιολογικές τυπολογίες 
Η ποικιλία, ετερότητα και συνάφεια των ιστορικών εννοιών και η σημασία τους στην 

ιστορική μάθηση, οδήγησαν σε συνοψίσεις, σε εννοιολογικές τυπολογίες, προκειμένου να 

υποβοηθηθεί η λειτουργικότητά τους στη σχολική τάξη. Ο H. Moniot (1993:61-62. Κόκκινος, 

1998:325-326. Ρεπούση, 2000) επιχειρεί μια σύνοψη του παρελθόντος, με βάση την προέ-

λευση των εννοιών της Ιστορίας από:  

- το τρέχον, στο σημειωτικό πεδίο, ευρετήριο που μας είναι απαραίτητο στην καθημε-

ρινή εμπειρία,  

- τη θεωρητική πολιτική, κοινωνική ή φιλοσοφική σκέψη που η πολιτισμική μας παρά-

δοση διατήρησε,  

- τις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες που δημιούργησαν τις έννοιες, για να προσδιορι-

σθεί και να αναλυθεί με επιτυχία η ανθρώπινη πραγματικότητα.  

Οι έννοιες αυτές, στις οποίες παραδειγματικά συγκαταλέγει ο Moniot τις τελετουργίες, 

τις προσευχές –μάλλον στην πρώτη κατηγορία–, τη νομοθετική εξουσία, το αστικό δίκαιο  –

μάλλον στη δεύτερη–, την επένδυση, το κέρδος, τη γονιμότητα, το έθνος, την κοινωνική τάξη –

μάλλον στην τρίτη–, συμπληρώνονται από:  

- τα δημιουργήματα των ιστορικών ή την αναδιαπραγμάτευση του περιεχομένου πα-

λαιότερων στη χρήση εννοιών. Από τη στιγμή που γίνονται κτήμα των εγχειριδίων, αυτά τα 

δημιουργήματα εμφανίζονται ως αυτόχθονα στοιχεία του παρελθόντος που, με τη νοητική 

τους επίκληση, προσωποποιούνται και αποκτούν αρμοδιότητες, βούληση, αρετές. Τις έννοιες 

αυτές ο Moniot ονομάζει ιστορικά «πράγματα», τους αποδίδει συνθετική αξία και τις διακρί-

νει σε δύο υποκατηγορίες:  

- σε έννοιες που ενοποιούν μια σειρά γεγονότων τα οποία νοούνται ως σύνολο, όπως οι 

ανακαλύψεις και  
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- σε έννοιες που συμπυκνώνουν μια πολύπλευρη και σύνθετη πραγματικότητα σε μια α-

πλή και, ταυτόχρονα, ισχυρή αναπαράσταση, στην οποία ενυπάρχει αφαιρετικά ένας μικρός 

αριθμός βασικών, επιλεγμένων και συσχετισμένων μεταξύ τους στοιχείων. Οι έννοιες αυτές με 

τους συσχετισμούς και την «ερμηνευτική γονιμότητα» του φέροντος σχήματος, καθιστούν το 

παρελθόν «νοητό», «αναγνώσιμο», «ελεγχόμενο». Τις έννοιες αυτές, π.χ. τον εμπορευματικό 

καπιταλισμό, ονομάζουν οι ιστορικοί ιδεότυπους ή μοντέλα.  

Η M. Michaux (1997:55-57. Ρεπούση, 2000) απλοποιεί περαιτέρω και προτείνει τρεις 

τυπολογίες: Στην πρώτη τυπολογία περιλαμβάνει: i) τις «πολύσημες» έννοιες που περικλεί-

ουν πολλές σημασίες, ii) τις έννοιες με κεφαλαίο, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ιστορικές 

περίοδοι, iii) τους όρους-κλειδιά που μπορούν να τύχουν μιας σύντομης και 

  ικανοποιητικής ερμηνείας στο λεξικό. Στη δεύτερη, επισημαίνοντας το πρόβλημα της δια-

περαστικότητας μιας έννοιας από σφαίρα σε σφαίρα, προτείνει την κατάταξή τους ανά εννοι-

ολογικό σύστημα αναφοράς: i) πολιτική σφαίρα∙ ii) κοινωνική σφαίρα∙ iii) πολιτισμική σφαί-

ρα. Στην τρίτη, την οποία και προκρίνει, επιχειρεί την  κατηγοριοποίηση των 

ιστορικών εννοιών σύμφωνα με το εκάστοτε προτεινόμενο και συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Σπουδών και ανά θέμα μελέτης, π.χ. για τη ρωμαϊκή περίοδο: το τρίπτυχο αρ-

χή/ακμή/πτώση, κράτος, αυτοκρατορία, επέκταση, κ.λπ. ή για τη βιομηχανική εποχή: βιο-

μηχανική επανάσταση, ρήξη, τεχνική πρόοδος, αιτία/αποτέλεσμα, κέντρο/περιφέρεια, κ.λπ. 

Αξιοποιώντας τη γνωστή διάκριση των εννοιών σε βαθμούς, ο P.J. Lee (1983:25-28. 

Ρεπούση, 2000) αναφέρεται σε δύο βασικούς βαθμούς, τάξεις εννοιών: τις ουσιαστικές, πρώ-

του βαθμού, έννοιες (substantive) όπου εντάσσονται όλες οι έννοιες μέσα από τις οποίες οι 

ιστορικοί σκέπτονται το παρελθόν και το αφηγούνται και τις δομικές, δεύτερου βαθμού, έν-

νοιες, που σχετίζονται με τη διαθεματική δομή της ιστορικής εργασίας, την έρευνα, την  τεκ-

μηρίωση, τις μεθόδους. Σε αυτές, κατά την  άποψή του, συγκαταλέγονται η μαρτυρία, η αιτιό-

τητα, η ενσυναίσθηση, η αλλαγή, ο χρόνος. 

Η Μ. Ρεπούση (2000) προτείνει την ακόλουθη εννοιολογική τυπολογία:  

(1) Έννοιες μεθοδολογικού χαρακτήρα, οι οποίες αναφέρονται, αρχίζοντας από τον ι-

στορικό χρόνο στην ιδιαίτερη δομή του ιστορικού λόγου: χώρος, αιτιότητα, αλλαγή, συνέχεια, 

συνέπεια, αλληλουχία, τεκμηρίωση, εξήγηση, ερμηνεία, ομοιότητα, διαφορά. Οι έννοιες αυτές 

διαπερνούν τα ιστορικά αντικείμενα και συνιστούν εννοιολογικές θεματικές, απολύτως ανα-

γκαίες για την ιστορική γνώση και κατανόηση στο σχολείο. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, 

η ιστορική κατανόηση σε παιδιά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτι-

μήθηκε με κριτήριο την πρόσληψη των εννοιών αυτής της κατηγορίας και αξιολογήθηκε 

στην κλίμακα της εννοιολογικής τους προόδου. Η κατανόηση των δομικών αυτών, μεθοδο-
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λογικού χαρακτήρα, εννοιών χρήζει, ωστόσο, τόσο εισαγωγικής προσέγγισης όσο και κατά 

την εξέλιξη και σε σχέση με το εκάστοτε ιστορικό θέμα πραγμάτευσης16.  

(2) Έννοιες επικοινωνιακού χαρακτήρα, στις οποίες συνοψίζεται σημειωτικά η ανθρώ-

πινη εμπειρία και με τις οποίες οι άνθρωποι σκέπτονται τον κόσμο, παρόντα και παρελθο-

ντικό και επικοινωνούν μεταξύ τους. Βασικός εννοιολογικός επικοινωνιακός αγωγός των αν-

θρώπινων κοινωνιών είναι, ταυτόχρονα, οι έννοιες, μέσα από τις οποίες οι ιστορικοί σκέπτο-

νται το αντικείμενό τους και διά των οποίων το καθιστούν αναγνώσιμο. Οι έννοιες αυτές συ-

γκροτούν το ιστορικό κείμενο και το κείμενο του εγχειριδίου μαζί με χρονολογίες, ονόματα, 

γεγονότα. Κάθε ιστορική περίοδο, το εκάστοτε ιστορικό αντικείμενο ή η οπτική της ανάγνω-

σής του αναδεικνύει προνομιακά πρωτογενώς ή δευτερογενώς κάποιες από αυτές και τις κα-

θιστά κεντρικές για την  ιστορική κατανόηση17.  

(3) Έννοιες οργανωτικού χαρακτήρα, όπως: Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, Βυζάντιο, Τουρ-

κοκρατία και άλλες, που προσδιορίζουν μια ιστορική περίοδο και παραπέμπουν, ταυτόχρονα, 

σε ένα σύνολο σχέσεων, αξιών, νοοτροπιών, γεγονότων, ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 

διαφοροποιούνται στον χρόνο και στον χώρο και ανά αναλυτική κατηγορία, συνιστώντας, 

συγχρόνως, μία ενότητα. Στην ομάδα αυτή των εννοιών, η «επερώτηση» του γλωσσικού 

16 Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων και της ειδικής έμφασης που αποδίδεται στην κατανόηση της έν-
νοιας του ιστορικού χρόνου, πολλά προγράμματα Iστορίας οργανώνουν την είσοδο των παιδιών στο 
αντικείμενο της Iστορίας, υποστηρίζοντας μεθοδολογικά τη σταδιακή μετάβαση από την άμεση προ-
σωπική εμπειρία των παιδιών στην ιστορική εμπειρία (Βλ. Coll, M.L. (1993). L'enseignement de l'his-
toire, Paris: Armand Colin). Το ιστορικό μονοπάτι δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση με αφετηρία 
όχι την  προϊστορία αλλά τον ατομικά βιωμένο χρόνο του παιδιού και τις δραστηριότητες που γεμίζουν 
τον χρόνο του. Οδηγεί, στη συνέχεια, στον συλλογικά βιωμένο χρόνο του παιδιού, στον χρόνο που μοι-
ράζεται με τους άλλους ανθρώπους και από τον συλλογικό, παροντικό, δικό του χρόνο στον χρόνο των 
άλλων, παροντικό αρχικά και παρελθοντικό στη συνέχεια, για να καταλήξει στον ιστορικό χρόνο και να 
ανοίξει θεματικές ιστορικές διόδους (Ρεπούση, 2000).  
17 Πολλές από τις έννοιες αυτής της κατηγορίας επιβιώνουν στον χρόνο και η αντοχή τους αυτή τις 
καθιστά ελαστικές, πληθωρικές, επεκτατικές και, κατά συνέπεια, εξαρτημένες από το εκάστοτε πλαί-
σιο εκφοράς τους. Θεματικά ή χρονολογικά δομημένες συνυφαίνονται με ένα συγκεκριμένο περιεχό-
μενο και συσχετίζονται με άλλες. Η διάδοσή τους, η απήχησή τους, η «κοινοκτημοσύνη» τους τις κα-
θιστά παράλληλα προβληματικές για τη σχολική τάξη, τα μέλη της οποίας οφείλουν εντούτοις να συ-
νεννοηθούν. Οι διδακτικές υποδείξεις που αφορούν στην προσέγγισή τους ενέχουν συχνά μια τυποποί-
ηση ή μια λογική σταδίων που ενδέχεται να ακυρώνει τον δυναμισμό του μαθήματος της Ιστορίας ή 
μια «αφαιρετικότητα» που θολώνει ίσως την ιστορική φυσιογνωμία του μαθήματος, καθώς αφετηρία, 
μέθοδοι, ζητούμενα προέρχονται συχνά από χώρους τόσο διαφορετικούς και πλούσιους, όπως η Γνω-
στική και η Κοινωνική Ψυχολογία, οι Παιδαγωγικές επιστήμες, ακόμα και η φαινομενολογία, που δια-
σταυρώνονται επί του παρόντος χωρίς να γονιμοποιούνται. Η διεπιστημονικότητα του αντικειμένου 
της διδακτικής της Ιστορίας είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ζητούμενη και σε κάθε περίπτωση 
ευκταία στον βαθμό που η βασική επιστήμη αναφοράς του αντικειμένου παραμένει η Ιστορία στη δι-
ευρυμένη σύγχρονη εννόησή της και στις πολλαπλές εκδοχές της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μά-
θηση, όταν πρόκειται για την ιστορική γνώση. Η μεταφορά μοντέλων εννοιοποίησης από άλλους επι-
στημονικούς χώρους στον χώρο της Ιστορίας δεν έχει, επί του παρόντος, επιτυχώς παρουσιάσει τους 
καλύτερους συνδυασμούς της. Σημαντική, στέρεα και ασφαλής διδακτική πρακτική παραμένει, για το 
μάθημα της Ιστορίας, και στο ζήτημα της εννοιολογικής κατανόησης, η εργασία με τις ιστορικές πηγές 
και η διά των ιστορικών πηγών, κατά το δυνατόν, ανάδειξη της ιστορικότητας των εννοιών που συνι-
στούν σημαντικό μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας (Ρεπούση, 2000).  
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συμβόλου, της χρονολόγησής τους, της διάρκειάς τους, η ανάδειξη των διαφορετικών ιστορι-

κών οπτικών για την περίφραξή τους, η συσχέτισή τους με το παρελθόν και το μέλλον τους 

και η εμφάνιση των στοιχείων συνέχειας και ασυνέχειας, η επικέντρωση στις εσωτερικές ανά 

χώρο, τάξη, φύλο, ομάδα διαφοροποιήσεις τους, η έμφαση στο περιεχόμενό τους, ώστε να 

παραμένουν, κατά το δυνατόν, εξαρτημένες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελούν 

αξιόλογες διδακτικές πρακτικές. 

 

6. Η ερμηνεία της Ιστορίας και η έννοια της «αιτιότητας»  
 

Η ερμηνεία της Ιστορίας δεν επιτυγχάνεται εύκολα διότι, ατυχώς, στην Ιστορία δεν ι-

σχύουν γενικοί νόμοι όπως στις Φυσικές Επιστήμες και ως εκ τούτου ο ιστορικός δεν μπορεί 

να ανακαλύψει εύκολα τις σχέσεις αιτίων και αποτελεσμάτων. Το ενδιαφέρον της Ιστορίας 

ως προς την ιδιαιτερότητα ορισμένων ιστορικών προσώπων, τόπων ή γεγονότων είναι ένα 

σημείο που δεν επιτρέπει τις γενικεύσεις που γίνονται στις Φυσικές Επιστήμες ή στα Μαθη-

ματικά. Επομένως, ο ιστορικός δεν μπορεί, για παράδειγμα, να προβλέψει τι θα συνέβαινε, 

εάν δεν υπήρχαν τα συγκεκριμένα αίτια που προκάλεσαν ένα γεγονός. Θα υποθέσει, ενδεχο-

μένως, ότι, χωρίς το συγκεκριμένο αίτιο, δεν θα υπήρχε και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

Εντούτοις, ο ιστορικός δεν είναι εντελώς αβοήθητος, τουλάχιστον όσον αφορά στον εντοπι-

σμό των πιθανότερων αιτίων (Schoeman, 2007:712).  

Η έννοια της αιτιότητας στην Ιστορία είναι περίπλοκη εφόσον υπάρχουν αίτια που ερ-

μηνεύονται από επιστημονικούς νόμους, αλλά και αίτια που έχουν σχέση με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, καθώς και αλυσίδες γεγονότων που δεν οφείλονται στα κίνητρα των συμμετε-

χόντων, ούτε ερμηνεύονται από τους γενικούς νόμους των φυσικών ή κοινωνικών επιστημών. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ιστορικός πρέπει να λάβει υπόψη του ένα αίτιο ή συνδυασμό πολ-

λών αιτίων που προκάλεσαν ένα αποτέλεσμα (Stanford, 1996:3. Newton, 2001:182). 

Η σπουδαιότητα της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς οδήγησε τους ιστορικούς 

και τους κοινωνιολόγους να αναπτύξουν τη θεωρία της πράξης, δηλαδή, να αναλύουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις ανθρώπινες ενέργειες. Πέντε στοιχεία ξεχωρίζουν συνήθως: 

ο σκοπός, η αποτίμηση της κατάστασης, η επιλογή των μέσων, η παρώθηση (ή κίνητρο) και 

το περιβάλλον (Stanford, 1996:2-6). Σύμφωνα με τους Goertz (2007:1-4) και Stanford 

(1996:2) πολλά γεγονότα, παρελθόντα και παρόντα, μπορούν να ερμηνευθούν βάσει των 

προαναφερθέντων στοιχείων. Εντούτοις, συχνά τα γεγονότα δεν καταλήγουν όπως έχουν 

σχεδιασθεί. Γι’ αυτό, η ερμηνεία με βάση τις προθέσεις αποβαίνει τελικά ανεπαρκής. Ο ιστο-

ρικός πρέπει να εντοπίσει και άλλα αίτια για να δώσει μια ικανοποιητική εξήγηση.   

64 

 



 

 

Ο Von Wright (1971:371-413) θεωρεί ότι η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων περι-

λαμβάνει την εξέταση προηγούμενων γεγονότων που μπορούν να θεωρηθούν ως «συντελε-

στικά αίτια».  

Για τον Collingwood (1946:285), το ερώτημα ως προς το αίτιο που προκάλεσε ένα γε-

γονός είναι ισοδύναμο με το ερώτημα: «Πώς μπορεί να προκληθεί ή να αποτραπεί το συγκε-

κριμένο γεγονός;». Η απάντηση βρίσκεται, συχνά, σε μια ασυνήθιστη συνθήκη. Αυτή η μέθο-

δος δεν είναι αλάνθαστη, αλλά είναι επιβοηθητική.  

Στην ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, οι ιστορικοί, επίσης, λαμβάνουν υπόψη τις 

εκάστοτε αξίες και πολιτικές θέσεις. Συνεπώς, κατά τους Carretero et al. (1994:363-365) και 

τον Goertz (2007:1-4), υπάρχουν ποικίλες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε 

διαφορετικές θεωρίες: η θετικιστική προσέγγιση, που επικεντρώνεται στα εμπειρικά δεδο-

μένα και στον ρόλο των μεγάλων ιστορικών μορφών∙ η δομική προσέγγιση, που υποστηρίζει 

τη θεώρηση της Ιστορίας υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης των οικονομικών και κοινωνι-

κών δομών, στην οποία τα εκάστοτε πρόσωπα δεν παίζουν αποφασιστικό ρόλο∙ η μαρξιστική 

προσέγγιση, που έχει παρόμοια άποψη με τη δομική, αλλά δίνει περισσότερη έμφαση στην 

ύπαρξη υλικών, διαλεκτικών νόμων που βασίζονται στη φιλοσοφία της ιστορίας του Hegel∙ 

τέλος, η προσέγγιση με βάση τις νοοτροπίες, που επικεντρώνεται στην έρευνα ιδεολογικής 

φύσης και στην ιδιωτική ζωή του παρελθόντος. Επομένως, όταν μελετούμε τα αίτια ενός ι-

στορικού γεγονότος, συλλέγουμε δεδομένα βάσει όλων των παραπάνω θεωριών (Schoeman, 

2007:713).  

Η διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει, οπωσδήποτε, να εμπεριέχει τη γνωστική διαδικασία 

που θα διευκολύνει τους μαθητές στην κατανόηση των αιτίων που σχετίζονται με τα ιστορικά 

γεγονότα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές καθίστανται ικανοί να κατανοούν και να ερμηνεύ-

ουν τα ιστορικά γεγονότα. Διάφοροι μελετητές, όπως οι Mulholland & Ludlow (1992:28-29) 

και ο Shemilt (1980:30), θεωρούν ότι οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην ανίχνευση 

των αιτίων των ιστορικών γεγονότων.  

Οι Haydn, Arthur & Hunt (1997:17), ο Scott (1990:9) και ο Shemilt (1980:30) συνοψί-

ζουν κάποιες από τις κύριες δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές, όταν πραγματεύονται και 

αξιολογούν τα αίτια ενός ιστορικού γεγονότος: παρερμηνεύουν τα γεγονότα ως αίτια∙ δεν 

μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορετική σημασία του αιτίου από το αποτέλεσμα∙ δεν είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν τις συνδέσεις αιτίου – αποτελέσματος∙ εκτιμούν τους μονο-αιτια-

κούς, παρά τους πολυ-αιτιακούς παράγοντες∙ δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις κατηγορίες 

των αιτίων (π.χ. κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κ.λπ.)∙ δεν μπορούν να διακρίνουν τα βρα-

χυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αίτια και αποτελέσματα∙ έχουν την τάση να 
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αποδέχονται το «αναπόφευκτο» και να απορρίπτουν το «τυχαίο»∙ αποτυγχάνουν να αντιληφ-

θούν την πολυπλοκότητα των κινήτρων στην Ιστορία. 

Σύμφωνα με τους Inhelder & Piaget (1958:64-65) και τον Steele (1985:14), η βελτίωση 

της ικανότητας των μαθητών να αντιλαμβάνονται τα αίτια των ιστορικών γεγονότων αποτε-

λεί εν μέρει, μόνον, απόρροια της φυσικής τους ωρίμανσης∙ επηρεάζεται, επίσης, πολύ από 

τις εμπειρίες μέσα από τις σχολικές και εξωσχολικές τους δραστηριότητες (Schoeman, 

2007:709-710). 

Οι Mulholland & Ludlow (1992:28) και ο Voss (1993:1), αναφέρουν, αντίστοιχα, τις 

ακόλουθες εμπειρίες μαθητών στη Ν. Αφρική, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σχετικά με 

τα αίτια των ιστορικών γεγονότων: «…για πολλά χρόνια, τα αίτια και αποτελέσματα των ιστο-

ρικών γεγονότων παρουσιάζονταν στους μαθητές ως συνταγές και όχι ως υλικό για σκέψη», και 

«…πολύ συχνά στα σχολεία διαχειρίζονται άκριτα την έννοια της αιτιότητας».  

Η έρευνα του Shemilt (1980:79), σχετικά με τη διδασκαλία των αιτίων των ιστορικών 

γεγονότων, επιβεβαιώνει τα παραπάνω: «…μολονότι οι μαθητές μπορούν να συλλάβουν την 

ιδέα ότι ένα ιστορικό αίτιο "έχει τη δύναμη να προκαλεί ένα αποτέλεσμα", συχνά δεν είναι σε 

θέση να εντοπίσουν, να κατανοήσουν, να διατυπώσουν την άμεση σχέση –τον αιτιακό δεσμό- 

μεταξύ του αιτίου και του αποτελέσματος». Ο λόγος γι’ αυτό, σύμφωνα με το «Report of the 

History/Archaeology Panel» (Department of Education, 2000:1-8) and τον Shemilt (1980:33), 

είναι ότι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζουν τα αίτια των γεγονότων 

αποκομμένα, δεδομένα και αδιαμφισβήτητα. Οι εκπαιδευτικοί υπαγορεύουν ή ζητούν από 

τους μαθητές να αντιγράψουν τα «αναγνωρισμένα» αίτια των υπό μελέτη γεγονότων. Τα 

σχολικά εγχειρίδια, επίσης, δεν εξηγούν τις συνδέσεις αιτίων και αποτελεσμάτων (Voss, 

1993:2. (Schoeman, 2007:710).  

Οι Voss & Carretero (1994:12) διεξήγαγαν εμπειρικές έρευνες σχετικά με την τυπική 

αιτιολόγηση, από τους μαθητές, σε διάφορα θέματα και ανακάλυψαν ότι οι μαθητές είναι σε 

θέση να επιχειρηματολογούν αποτελεσματικά εκτός της τάξης. Μπορούν να πείσουν τους 

γονείς τους ή τους φίλους τους, να αποδεχθούν μια άποψή τους. «Αλλά, εάν ζητήσουμε από 

τους ίδιους μαθητές να επιχειρηματολογήσουν επάνω σε ένα ιστορικό ζήτημα, δεν θα τα κατα-

φέρουν». Οι Voss & Carretero (1994:13) θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν Ιστο-

ρία, θα πρέπει να δομούν τη γνώση αξιοποιώντας τη δεδομένη ικανότητα των μαθητών να 

επιχειρηματολογούν, με τη διδασκαλία της επιχειρηματολογίας και της ανάλυσης. 

Σύμφωνα με τον Walsh (1971:28), με δεδομένο ότι σκοπός της Ιστορίας είναι να κατα-

γράφει την ανθρώπινη δραστηριότητα στο ιδιαίτερο ιστορικό της περιβάλλον, στόχος της 

διδασκαλίας της Ιστορίας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να ερμηνεύ-

σουν τα ιστορικά γεγονότα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν σα-
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φή εικόνα του τι συνιστά την ιστορική ερμηνεία, πώς να παρουσιάσουν τα ιστορικά γεγονότα 

για να επιτευχθεί η ερμηνεία τους και πώς να καλλιεργήσουν αυτή την ικανότητα στους μα-

θητές. Ο Evans (1977:38) υποστηρίζει ότι, μπορεί οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνω-

ρίζουν τα αίτια των γεγονότων, όμως, το «τι είναι σημαντικό στη σχολική Ιστορία» θα πρέπει 

να διδαχθεί. Σύμφωνα με τους Newton & Newton (1999:184), οι μαθητές διδάσκονται «τι 

είναι σημαντικό στην Ιστορία» μέσα από τη συνεχή έκθεσή του και με την καθοδήγηση του 

δασκάλου. Επίσης, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που διευκολύνουν ή καθιστούν δυνατή 

την ιδιαίτερη ιστορική κατανόηση: για την επίτευξη της επεξηγηματικής κατανόησης, οι μα-

θητές πρέπει να αντιλαμβάνονται τα αίτια και τις προθέσεις που σχετίζονται με μια ενέργεια 

(Benton & Craib, 2001:181). 

 

7. Η διάσταση του χρόνου στην Ιστορία 

 
«Το βασικότερο στοιχείο στην αλληλεπίδραση ενός ατόμου με την ιστορία είναι η αντί-

ληψη του χρόνου» (Sleeper, 1975:96) Η αντίληψη του χρόνου σχετίζεται άμεσα με τη διδα-

σκαλία της Ιστορίας. Αυτό συμβαίνει διότι ο χρόνος φαίνεται να αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

για την ιστορική κατανόηση. Η διάκριση παρελθόντος–παρόντος συνιστά βασικό παράγοντα 

για να αντιληφθούμε τον χρόνο και αποτελεί θεμελιακή δραστηριότητα της ανθρώπινης συ-

νείδησης και της ιστοριογραφίας (Thornton & Vukelich, 1988:78-80. Γιαννόπουλος, 

1997:43). Λόγω του γεγονότος ότι η Ιστορία συνδέεται με το παρελθόν, δεν φαίνεται καθαρά 

η αναγκαιότητα της σύνδεσης ανάμεσα στην εξέλιξη της ιστορικής σκέψης και τη σύγχρονη 

αντίληψη. Παρόλα αυτά, η κατανόηση του χρόνου είναι απαραίτητη. Τα παιδιά αρχίζουν να 

μαθαίνουν τις ιστορικές χρονολογίες και να υπολογίζουν πότε έγιναν τα γεγονότα στην ηλι-

κία των 8 και 9 ετών. Τότε μαθαίνουν να τοποθετούν τα γεγονότα σε ακολουθία και να συ-

σχετίζουν ημερομηνίες με πρόσωπα και γεγονότα. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται στα 11 

και από τα 9 έως τα 11 χρόνια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις ιστορικές περιόδους. Πειραμα-

τικές μέθοδοι που προσανατολίστηκαν προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αντίληψης 

του ιστορικού χρόνου στη σκέψη των παιδιών χρησιμοποίησαν την επιλογή εικόνων που εκ-

προσωπούσαν χαρακτηριστικά μια εποχή με ποικιλία στοιχείων επίσης αντιπροσωπευτικών 

(μόδα, τεχνολογία, αρχιτεκτονική και κοινωνική αλληλεπίδραση κ.λπ.), εικόνες παραδοσιακά 

πολιτικές ή διπλωματικές (π.χ. σκηνές πολέμου, ιστορικά πρόσωπα, εικόνες φυλετικών ή ε-

θνικών διακρίσεων ή άλλες χαρακτηριστικές σκηνές) (Thornton & Vukelich, 1988:71-75. 

Barton-Levstik, 1996:419-425. Βακαλούδη, 2001β:81 & 2001γ:53-58 & 2003:22). 

Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν γιατί δείχνουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο πώς ή-

ταν τα πράγματα στη συγκεκριμένη εποχή –κάποτε ίσως παραπλανητικά, γι' αυτό χρειάζονται 
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προσεκτική αντιμετώπιση– παρουσιάζοντας παράλληλα την ανθρώπινη δράση και τους τρό-

πους έκφρασής της. Με την ενδοσκόπηση στα θέματά τους, οι μαθητές μπορούν να μάθουν 

να ερμηνεύουν την ανθρώπινη εμπειρία και, αποκτώντας την ενσυναίσθηση, να αντιληφθούν 

στη συνέχεια τους στόχους και άλλων ιστορικών επιστημών. Εικόνες από το περιβάλλον, 

φωτογραφίες, έργα τέχνης, αρχαιολογικά ευρήματα, με παράλληλη υποστήριξη από άλλο 

ενημερωτικό υλικό της τοπικής ή κοινωνικής Ιστορίας (συνεντεύξεις, λεξιλόγιο, περιγραφικά 

κείμενα) ενισχύουν δυναμικά την προοπτική της θεώρησης των γεγονότων από τον μαθητή, 

μεταβάλλοντας διαρκώς την ερμηνεία, καθώς προστίθενται νέες πληροφορίες. Έτσι ενεργο-

ποιείται η δημιουργία σχέσεων και οι μαθητές βλέπουν την Ιστορία ως εξέλιξη. Οι πηγές έ-

χουν μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης και οι εικόνες αποτελούν έναν 

σημαντικό τομέα των πηγών. Μια οπτική σύγκριση, για παράδειγμα, είναι σημαντική για την 

καλύτερη κατανόηση των ιστορικών και πολιτιστικών δομών. Τα παιδιά βλέπουν τις ημερο-

μηνίες αλλά δεν έχουν σαφή αντίληψη του τι μπορεί να συνέβη ιστορικά. Οι εικόνες δίνουν 

το έναυσμα στη σκέψη, την ενεργοποιούν και την ωθούν να προχωρήσει από το πότε σε πε-

ραιτέρω διεξοδικότερα ερωτήματα (Σκουλάτος, 1984:25-29. Barton-Levstik, 1996:425-454. 

Γιαννόπουλος, 1997:86-110. Λεοντσίνης, 1999β:123-148. Βακαλούδη, 2001β:81-82 & 

2001γ:53-58 & 2003:22).   

 

8. Ενσυναίσθηση και διδασκαλία της Ιστορίας 

 
8.1. Ορισμός 
«Εικόνα και συναίσθημα έρχονται σε τόσο άμεση εσωτερική αλληλουχία, ώστε ενώνο-

νται πια και αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα…γίνεται σύντηξη και αλληλοδιείσδυση...η εικό-

να παίρνει το χρώμα του συναισθήματος και το συναίσθημα ενσαρκώνεται μέσα στην εικόνα, 

τόσο, που δεν υπάρχει πια παρά ως έκφραση του αντικειμένου της» (J. Volkelt, 1930). Τα 

παιδιά, σύμφωνα με τον D. Shelmit (1984), «σαν ταξιδιώτες του χρόνου προβάλλουν τη δική 

τους ψυχή στο παρελθόν και πλησιάζουν με το συναίσθημα και τη φαντασία τους πνευματικά 

και άλλα γεγονότα μιας ιστορικής κατάστασης» (Λαμπροπούλου, 1998), μιας διαδρομής από 

το παρόν στο παρελθόν και από εκεί στο μέλλον (Φραγκάκη, 2004). 

«“Ενσυναισθάνομαι” σημαίνει βυθίζομαι μέσα στα εξωτερικά αντικείμενα, προβάλλο-

μαι, διαχέομαι μέσα σ’ αυτά, ερμηνεύω τα “εγώ” των άλλων κατά το δικό μου “εγώ”, ζω τις 

κινήσεις, τις χειρονομίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους» (J. Volkelt, 1930). Η ενσυ-

ναίσθηση αποτελεί «ένα διανοητικό εργαλείο, ένα ζωτικό στοιχείο που οδηγεί στην κατανόη-

ση της Ιστορίας ή άλλων επιστημών του ανθρώπου» (Portal, 1983). Η συνειδητοποίησή της 
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στους νεώτερους χρόνους προέκυψε με βάση τον όρο «Einfuhlung» που είχε χρησιμοποιήσει 

ο Γερμανός ψυχολόγος Th. Lipps (1979) για να προσδιορίσει την ψυχολογική εκείνη κατά-

σταση στην οποία περιέρχεται ένα πρόσωπο που χάνει την αυτοσυναίσθησή του, απορροφώ-

μενο από τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος, από τη δράση ενός 

προσώπου στην Iστορία, ή από ένα αισθητικό αντικείμενο. Η ενσυναίσθηση δεν είναι αποτέ-

λεσμα προηγούμενης εμπειρίας∙ είναι η στιγμή κατά την οποία αναπτύσσεται «μη λεκτική» 

επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσω της Τέχνης, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί 

με κάποιο βαθμό ακρίβειας. Αυτό που έχει σημασία είναι ο βαθμός της ενσυναίσθησης που 

υποτίθεται και προκαλείται, διεγείροντάς μας (Φραγκάκη, 2004). 

Η ενσυναίσθηση δημιουργεί την αίσθηση της ρεαλιστικής συμμετοχής στον εικονικό 

κόσμο, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αφουγκράζονται, όσο πιο γνήσια γίνεται, τις φωνές 

και τις αντιδράσεις των ανθρώπων και των μελών των κοινωνικών ομάδων στο ιστορικό γί-

γνεσθαι. Να φτάνουν στο σημείο να αντικαθιστούν το «εγώ» της δικής τους περίπτωσης με 

το «οι άλλοι». Να προσπαθούν να εισχωρήσουν μέσα στο πνεύμα των ανθρώπων που έζησαν 

στο παρελθόν, αλληλεπιδρώντας μαζί τους σε τόπους φανταστικούς, με σκοπό να κατανοούν 

τα ιστορικά γεγονότα (Cairns, 1989).  

Ο ρόλος της ενσυναίσθησης είναι σημαντικός στη βαθύτερη κατανόηση των ιδεών και 

των πράξεων των ανθρώπων, ρόλος που συνίσταται στη φαντασιακή προβολή του εαυτού 

μας στον ιστορικό χρόνο, είτε αυτός ο χρόνος αφορά στο παρελθόν ή σε μελλοντικές κατα-

στάσεις που εξετάζουμε. Οδηγούμαστε, με τη δυναμική που ως πρόσωπα διαθέτουμε στο πα-

ρόν, σε συνειδητές προσπάθειες αναδόμησης του κόσμου που ερευνούμε. Έχουμε κατανοή-

σει, με τη βοήθεια της ενσυναισθητικής προβολής μας, τη διανοητική και την ψυχολογική 

κατάσταση του άλλου, την κοινή ανθρωπιά που απαιτείται για να φτάσουμε στο σημείο να 

μοιραζόμαστε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Προσδοκούμε ότι οι αντιδράσεις των 

μαθητών θα ισορροπούν και θα εκλεπτύνονται καθώς θα αποκτούν τη δεξιότητα να εντοπί-

ζουν τις διαφορές στον πολιτισμό και τις συνθήκες ζωής της περιόδου που εξετάζουν (Low-

Beer, 1989).  

Η προσέγγιση και η κατά το δυνατόν βίωση των συναισθημάτων και των προβλημάτων 

των προσώπων της εποχής που εξετάζεται και η ικανότητα κατανόησης του περιεχομένου και 

της ουσίας των ιστορικών γεγονότων επιτυγχάνονται με τη φαντασιακή διείσδυση στο «εγώ» 

των προσώπων, δημιουργώντας την αίσθηση, την πεποίθηση ότι το παρελθόν και το μέλλον 

αναγνωρίζονται σα να μεταφέρονται στο παρόν και να ερευνώνται δυναμικά μέσα σ’ αυτό 

(Φραγκάκη, 2004). 

 

8.2. Ιστορικό και εννοιολογικό υπόβαθρο  
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Ο όρος ενσυναίσθηση προέκυψε από τον γερμανικό ιδεαλισμό του 19ου αιώνα. Στον δι-

επιστημονικό χώρο της διδακτικής της Ιστορίας, από την πλευρά ιστορικών, γνωστικών και 

κοινωνικών ψυχολόγων οργανώθηκε, κατά τη δεκαετία του ΄60 και εξής, ένας χώρος αναφο-

ράς και συσχέτισης των ιστορικών εννοιών με την ιστορική μάθηση18 που μετακινήθηκε από 

το ζητούμενο της ιστορικής γνώσης σ’ αυτό της ιστορικής κατανόησης, εισάγοντας ή αξιο-

ποιώντας με νέο τρόπο τις έννοιες της ενσυναισθητικής ανάπλασης και της δημιουργικής φα-

ντασίας. Στο πλαίσιο αυτής της νέας θεώρησης η ιστορική κατανόηση είναι άρρηκτα συναρ-

τημένη από την ιστορική εξήγηση. Η ιστορική εξήγηση δεν μπορεί να επιτευχθεί με αναφορά 

σε ιστορικές γενικεύσεις, καθώς τα ιστορικά φαινόμενα είναι μοναδικά, δεν επιτρέπουν κα-

τηγοριοποιήσεις του τύπου των φυσικών επιστημών και οι έννοιες αποκτούν νόημα μόνο σε 

σχέση με τη συγκεκριμένη ιστορική πράξη και σε σχέση με τους στόχους και τις προθέσεις 

του ενεργού υποκειμένου, ατόμου ή ομάδας. Η αναζήτηση της σημασίας των πράξεων, για τα 

κάθε φορά ιστορικά υποκείμενα, διαδικασία που εμπλουτίζει την αναζήτηση της αιτιότητας, 

αποτελεί, κατά την άποψή τους, καθοριστική λειτουργία για την ιστορική κατανόηση και α-

παιτεί την κατά το δυνατόν μετάθεση του υποκειμένου της μάθησης στην κατάσταση του 

δρώντος ιστορικού υποκειμένου ή ακόμα, σε μια ακραία μορφή, και ταύτιση (Λεοντσίνης, 

1999β125. Ρεπούση, 2000).  

Η προτεινόμενη μετάθεση ονομάζεται ιστορική ενσυναίσθηση (historical empathy)  

(Lee, 1978. Dickinson & Lee, 1978. Lee, 1983. Dickinson & Lee, 1984. Shemilt, 1984. Ash-

by & Lee, 1987. Portal, 1987. Καλογηράτου, 1999. Λεοντσίνης, 1999β:131-160. Ρεπούση, 

2000) και αποτελεί μια νοητική διαδικασία σύλληψης και εννόησης των σκέψεων, των συ-

ναισθημάτων, των αξιών, των προσδοκιών του δρώντος και ιστορικού υποκειμένου, διαδικα-

σία η οποία τείνει να αναπλάσει τον ιστορικό κόσμο μέσα στον οποίο έλαβε χώρα η εν λόγω 

ιστορική πράξη (Lee, 1983. Ρεπούση, 2000). Η προβληματική της ενσυναίσθησης δημιούρ-

γησε σημαντικά θετικά και αρνητικά ρεύματα στη διδακτική της Ιστορίας19. Ανεξάρτητα από 

τις επικρίσεις –οι οποίες οδήγησαν κάποιους από τους ίδιους τους εμπνευστές της στην αντι-

κατάσταση της έννοιας της ενσυναίσθησης με αυτήν της λογικής κατανόησης (rational 

understanding)–, η θεωρητική αυτή κίνηση ανέδειξε τη σημασία των δομικών, δευτέρου βαθ-

18 Σχετικά με έρευνες για την ανάπτυξη των εννοιών, βλ. Cooper, H. (1994). The Teaching of History 
in Primary Schools, London: David Fulton Publishers, pp. 18-27. Donalson, M. (1978). Children's 
Minds, London: Fontana (Η σκέψη των παιδιών, μετάφρ. Καλογιαννίδου, Α. & Αρχοντίδου, Α., 
Αθήνα: Guntemberg, 1991). Leinhardt, G., Beck, I.L. & Stainton, C. (eds), (1994). Teaching and 
Learning in History, Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Carretero, M. & Voss, J.F. (1994). Cognitive and 
Instructional Processes in History and the Social Sciences, Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Wineburg, S. 
(1996). The Psychology of Learning and Teaching History, στο: Berliner, D.C. & Calfee, R.C. (eds), 
(1996). Handbook of Educational Psychology, New York: Simon & Schuster Macmillan, pp. 423-428. 
19 Για την  κριτική της ενσυναίσθησης βλ. χαρακτηριστικά Knight, P. (1989). Empathy: Concept, Con-
fusion and Consequences in a National Curriculum, Oxford Review οf Education, 15, 1, 41-53. 
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μού, εννοιών (structural second order concepts), στην ιστορική μάθηση (Λεοντσίνης, 

1999β:126-127. Ρεπούση, 1999:251 & 2000). 

Επομένως, η ενσυναίσθηση, ως τρόπος προσέγγισης της Ιστορίας και οικοδόμησης της 

ιστορικής σκέψης, σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας ικανότητας ενσυναισθητικής κρίσης, δη-

λαδή με την εξεύρεση τρόπων, με τους οποίους θα μπορεί κάποιος να εκτιμά και να αξιολογεί 

καλύτερα και πληρέστερα τα προβλήματα, τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων ανθρώπων. 

Πρακτικές ενσυναίσθησης, στη διδακτική της Ιστορίας, είναι οι δεξιότητες που αναπτύσσει ο 

μαθητής ώστε να βοηθείται να προσεγγίζει, με το συναίσθημα και τη φαντασία του, πτυχές 

του γίγνεσθαι, βασικά εσωτερικά στοιχεία του ιστορικού υλικού που μελετά κάθε φορά. Το 

παρελθόν μεταφέρεται στο παρόν και ερευνάται δυναμικά μέσα από αυτό. Με τη φαντασία 

και τα μάτια του νου αποκτάται εποπτεία του χώρου και παρατηρείται το περιεχόμενο και η 

ουσία των ιστορικών γεγονότων (Lee, 1992:69-73. Cooper, 1995β:22-25. Μαστορίδης, 

1999:106-112. Λεοντσίνης, 1999β:127. Βακαλούδη, 2000γ:21-25 & 2003:15-16). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ενσυναίσθηση (empathy) μπορεί να επιτευχθεί όταν οι 

μαθητές «μεταφέρουν τον εαυτό τους μέσα στη προσωπικότητα κάποιου άλλου», παίζουν τον 

ρόλο ενός πραγματικού ή πλασματικού ιστορικού χαρακτήρα, ταυτίζονται στενά με κάποιο 

άλλο πρόσωπο και βλέπουν τον κόσμο από την κατάσταση του άλλου προσώπου. Αντιλαμ-

βάνονται τις εμπειρίες του «άλλου» με ευαισθησία βασισμένη τόσο στις δικές τους εμπειρίες 

όσο και σε πηγές και αναγνωρίζουν την αξία πραγμάτων, ιδεών ή καταστάσεων που προη-

γουμένως μπορεί να τους φαίνονταν παράξενα, απίθανα ή γελοία (McTighe & Wiggins, 

1998. Λεοντσίνης, 1999β:124. Καλογηράτου, 1999:152. Brown, 2004). 

Το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να οργανώνεται έτσι, ώστε οι μαθητές να γίνονται τα 

«δρώντα πρόσωπα» που είχαν βρεθεί, στο παρελθόν, σε ορισμένη ψυχολογική ή διανοητική 

κατάσταση (ιστορική ενσυναίσθηση). Τότε μπορούν να αντικαταστήσουν το «εγώ» με το «ε-

κείνοι», να εισχωρήσουν στο πνεύμα των ανθρώπων του παρελθόντος για να κατανοήσουν τα 

ιστορικά γεγονότα. Η χρήση των πηγών και των λοιπών στοιχείων υποβοηθά στη σύλληψη 

της γνώσης για τις αξίες και τα επιτεύγματα των ανθρώπων του παρελθόντος. Έτσι, οι μαθη-

τές μπορούν να συνδέουν τις πεποιθήσεις, τα αισθήματα και τις πράξεις με τις καταστάσεις 

στις οποίες έζησαν τα πρόσωπα στο παρελθόν (Λεοντσίνης, 1999β:125-126. Καλογηράτου, 

1999:152). 

Επομένως, η ικανότητα της κατανόησης του περιεχομένου και της ουσίας των ιστορι-

κών γεγονότων επιτυγχάνεται με τη φαντασιακή διείσδυση στο «εγώ» των προσώπων, δημι-

ουργώντας την πεποίθηση ότι το παρελθόν μεταφέρεται στο παρόν και ερευνάται δυναμικά 

μέσα σ’ αυτό. Με δραστηριότητες και ασκήσεις ενσυναίσθησης, οι μαθητές μπορούν να πα-

ρατηρούν από πολύ κοντά τη ζωή στο παρελθόν. Βέβαια, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
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μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα σύνολο πεποιθήσεων και αξιών του παρελθόντος που δεν 

έχουν βιώσει και ενδεχομένως δεν εγκρίνουν. Η σύλληψη και κατανόηση των στόχων, των 

ιδεών και αντιλήψεων ανθρώπων άλλων εποχών είναι δύσκολο εγχείρημα, εφόσον και οι ίδι-

οι οι μαθητές έχουν στο νου τους στερεότυπα και ιδέες που δεν είναι πάντοτε δικά τους (Λεο-

ντσίνης, 1999β:128-129. Καλογηράτου, 1999:151-152). 

Βασικά, οι διδάσκοντες το μάθημα της Ιστορίας θα πρέπει να αναπτύσσουν στους μα-

θητές δεξιότητες, ώστε αυτοί να ξεχωρίζουν το προηγούμενο από το σύγχρονο, το παρελθόν 

από το παρόν και, κυρίως, τα ουσιώδη στοιχεία του παρόντος με βάση το παρελθόν. Όταν, 

για παράδειγμα, εξετάζεται ένα ιστορικό γεγονός, θα πρέπει να μελετώνται και τα προηγού-

μενα και επόμενα από αυτό ιστορικά δεδομένα, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές το ι-

στορικό πλαίσιο μιας μακρότερης ιστορικής περιόδου (Λεοντσίνης, 1999β:129).  

Ο D. Shemilt (1984) προτείνει το ακόλουθο εξελικτικό μοντέλο της ενσυναίσθησης, 

κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας: 

1ο στάδιο. Η Ιστορία δεν αναζητά εξηγήσεις και/ή κίνητρα σπουδαιότητας. Οι πρόγο-

νοι εξετάζονται ως πνευματικά/ηθικά κατώτεροι (οι μαθητές θεωρούν ότι δεν συσχετίζονται 

οι πράξεις με τα γεγονότα∙ ότι η Ιστορία προσφέρει περιγραφή, χωρίς να ζητά εξήγηση, προ-

θέσεις και αίτια∙ ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος να επηρεάσει το ιστορικό του πεπρωμένο). 

2ο στάδιο. Κίνητρα ρουτίνας αποδίδονται στους ανθρώπους του παρελθόντος. Η ικανό-

τητα των προγόνων για σκέψη και συναίσθημα αντιμετωπίζεται ως ίση με τη δική μας. 

3ο στάδιο. Προσπάθεια για ενσυναίσθηση (ανταλλαγή θέσεων) με τους ανθρώπους του 

παρελθόντος (οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι «οι άνθρωποι δημιουργούν την Ιστορία»∙ επο-

μένως, ο ιστορικός πρέπει να εξετάζει τα κίνητρα και τους σκοπούς με στόχο να εξηγήσει ό,τι 

έγινε). 

4ο στάδιο. Αναγνώριση ότι είναι πιο δύσκολο να «ενσυναισθανθείς» με τους προγενέ-

στερους παρά με τους σύγχρονους∙ πρέπει να ξεφύγεις από τη σύγχρονη κοσμοθεωρία. 

5ο στάδιο. Λαμβάνεται υπόψη η μεθοδολογία. Πώς μπορεί να καθοριστεί η επάρκεια 

της ενσυναισθηματικής ερμηνείας; Διαφορά μεταξύ των «λόγων για τις πράξεις» και των «αι-

τίων για τα γεγονότα» (έννοιες όπως: αίτια, σκοποί, το τυχαίο κ.λπ. και ο ρόλος τους στην 

Ιστορία γίνονται κατανοητά από τους μαθητές).  

Η ενσυναισθητική εργασία πρέπει να εκτελείται μέσω δύο οδών: (1) ανακατασκευή 

των εννοιών, ατομικά και συλλογικά, των ανθρώπων του παρελθόντος και (2) ανάλυση του 

ρόλου του ατόμου στην Ιστορία. Πρέπει να εξετάζονται τέσσερα στοιχεία: (1) τι έκαναν οι 

άνθρωποι, (2) τι έγινε, (3) γιατί οι άνθρωποι έκαναν ό,τι έκαναν, (4) γιατί έγινε αυτό που έγι-

νε. (Καλογηράτου, 1999).  
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8.3. Διδακτικές πρακτικές και δραστηριότητες 

Ποικίλες δραστηριότητες όπως π.χ. ο περισσότερο ευρύς χειρισμός της ιστορικής μαρ-

τυρίας και των πηγών σε συνδυασμό με την επιτόπια έρευνα, μελέτη και περιβαλλοντική 

προσέγγιση της Ιστορίας, η μίμηση, η δραματοποίηση, η καλλιτεχνική δημιουργία, η διδα-

κτική χρήση της Λογοτεχνίας με ιστορικό υπόβαθρο (π.χ. ιστορικό μυθιστόρημα), καθώς και 

η ελεύθερη ομαδική εργασία μπορούν να αποβούν εργαλεία για ενσυναισθηματική προσέγ-

γιση και κατανόηση. Οι έμμεσες πηγές (τέχνη, μουσική, ποίηση, πεζογραφία) μπορούν, επί-

σης, να συμβάλλουν στην κατανόηση του ιστορικού υλικού και την ενσυναισθηματική προ-

σέγγιση. Επισκέψεις (πραγματικές ή «εικονικές») σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 

πολιτισμικές εμπειρίες, ταινίες και video, συλλογές έργων τέχνης, η προφορική Ιστορία δί-

νουν την ευκαιρία στους μαθητές να αποκομίσουν δικές τους εμπειρίες, να αναπτύξουν τη 

δεξιότητα των συγκρίσεων και παραλληλισμών με βάση των υλικό των πηγών και τη βιβλιο-

γραφία. Αυτός ο τρόπος εργασίας για την ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης συμβαδίζει 

με τις διδακτικές αρχές της «Νέας Ιστορίας»20 εφόσον σχετίζεται με κανόνες της ενεργητικής 

μάθησης και δραστηριότητες (Λεοντσίνης, 1999β:139).  

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, οι ιστορικές πληροφορίες που διατίθενται, οι επιλεγόμενες 

πηγές, η διδακτική πρακτική παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη της ιστορικής ενσυ-

ναίσθησης. Οι διδακτικές προσεγγίσεις γίνονται είτε γραπτώς είτε με συζήτηση και διάλογο 

της ολομέλειας της τάξης ή των μελών των μικρών ομάδων εργασίας, με ελεύθερη ή ελεγχό-

μενη μορφή λειτουργίας τους ή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Λεοντσίνης, 1999β:140). 

 

9. Η διαθεματικότητα στη διδακτική της Ιστορίας. Η ιδέα της 

διεπιστημονικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης 
 

Ο Lunacharsky, το 1923, χρησιμοποιώντας ως κατευθυντήρια αρχή τη μαρξιστική α-

ντίληψη ότι η πνευματική και διανοητική εργασία δεν μπορούν να διαχωριστούν και ότι η 

ιστορική πορεία της ανθρωπότητας αποτελεί φυσικοϊστορική διαδικασία, διαμόρφωσε τους 

άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών που αποτέλεσε τη βάση του πολυτεχνικού 

σχολείου. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τρεις μεγάλες ενότητες: Φύση και Άνθρωπος, 

Εργασία, Άνθρωπος και Κοινωνία (Jones, 1983:98). Οι ενότητες αυτές απαρτίζονταν όχι από 

γνωστικά αντικείμενα αλλά από θέματα που προσεγγίζονταν από εκπαιδευτικούς διαφορετι-

κών επιστημονικών κλάδων.  

20 Για τη «Νέα Ιστορία», βλ. υποσημείωση 21. 
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Στις δυτικές κοινωνίες, η διεπιστημονική προσέγγιση της σχολικής γνώσης τέθηκε από 

τον Dewey, με την διδασκαλία μέσα από τη θέση προβλημάτων (problem posing), αναπτύ-

χθηκε στα πλαίσια του Σχολείου Εργασίας και συνδέθηκε με τον ερευνητικό προσανατολισμό 

στη μάθηση και τη μέθοδο project. Στη δεκαετία του ’70, στα πλαίσια της Κοινωνιολογίας 

του Αναλυτικού Προγράμματος, ο M. Young (1971)21 διατύπωσε την πρόταση της σταδιακής 

αντικατάστασης των γνωστικών αντικειμένων με θεματικές ενότητες (themes and issues, in-

stead of traditional school subjects). Επίσης, ο Young (1998) υποστήριξε ότι, προϋπόθεση για 

να επιτύχουν τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τον σκοπό του «να μάθει ο 

μαθητής πώς να μαθαίνει», είναι η συγκρότησή τους σε πεδία παροχής γενικών γνώσεων και 

παιδείας και όχι σε ειδικευμένες γνώσεις που εμποδίζουν τον μαθητή να έχει ολιστική προ-

σέγγιση των πραγμάτων. 

Βάσει των παραπάνω, με τον όρο διαθεματικότητα εννοούμε ότι ένα μάθημα ή ένα 

γνωστικό αντικείμενο δεν πρέπει να προσεγγίζεται μόνον από την παραδοσιακή του σκοπιά, 

αλλά, αντίθετα, θα πρέπει να θεωρείται ως αποτέλεσμα πολλών επιμέρους επιστημονικών 

πεδίων. Επικρατεί η άποψη ότι τα μαθήματα δεν πρέπει να αποτελούν μόνον ένα σύνολο 

γνώσεων και κατάκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανοτήτων. Η διαδικασία της μάθη-

σης πρέπει να βασίζεται στη διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση και στη συνεργατική 

εργασία−έρευνα στο σχολείο. Ορισμένοι από τους στόχους πρέπει να είναι: η συγκρότηση 

και η συστηματική λειτουργία ομάδων εργασίας στο σχολείο, η συνεργασία εκπαιδευτικών 

και μαθητών με αξιοποίηση των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών, η διερεύνηση της 

δυναμικής της υλοποίησης του προγράμματος με την υποστήριξη των ΤΠΕ κ.λπ. 

Η συμμετοχή στις διαθεματικές προσεγγίσεις βασίζεται στις «βιωματικές» (εμπειρι-

κές)–συμμετοχικές διαδικασίες. Γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του περιεχομένου σπουδών 

και στόχων με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών στη σημερινή κοινωνική, οικο-

νομική και τεχνολογική πραγματικότητα. Μεγάλη σημασία έχει ο πλούτος της εμπειρίας που 

αποκτάται κατά τη διαδικασία της μάθησης και όχι μόνον η ποικιλία των αποτελεσμάτων που 

θα προκύψουν. Υιοθετείται το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας. Μέσα από δραστηριό-

τητες που πηγάζουν από τη ζωή και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το παιδί, με τη συνεργα-

σία των μελών της ομάδας του και τη φθίνουσα καθοδήγηση του δασκάλου, αναπτύσσει 

γνωστικές συγκρούσεις, αναδομεί τις ιδέες του και οικοδομεί τις βασικές γνώσεις. Γίνεται 

προσπάθεια να επιτευχθεί πληρότητα και συνέχεια, χωρίς κενά και επικαλύψεις, στα αντικεί-

μενα διδασκαλίας, να γίνει σύνδεση της ύλης κατά συγγενείς γνωστικές περιοχές, ώστε να 

21 Με αφετηρία τη διαπίστωση των Holt και Chomsky ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα συγκροτούνται 
από αυτόνομα και στεγανοποιημένα γνωστικά αντικείμενα (φαινόμενο που το αποκαλούν "the tyranny 
of subjects"), τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα διεπιστημονικής εξέτασης θεμάτων (themes and is-
sues) όπως η ανεργία, ο ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
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παρέχεται ενιαία και συνολική αντίληψή της.  Προτείνονται, ως διδακτικά εργαλεία, ποικίλα 

μέσα, παραδοσιακά, της σύγχρονης τεχνολογίας και πολλά εποπτικά υλικά (ψηφιακοί δίσκοι, 

λογισμικά, βιντεοταινίες, γεωπίνακες, χάρτες, αρχεία, βιβλία, έντυπα κ.λπ.) αλλά και ποικίλες 

δραστηριότητες όπως συζήτηση, οργάνωση του πλάνου δράσης, επισκέψεις, συνεντεύξεις, 

σχεδιασμός αντικειμένων, φωτογράφηση, μελέτη του περιβάλλοντος κ.λπ.). 

Οι διαθεματικές δραστηριότητες βασίζονται πάντα στην αρχή της αυτενέργειας και της 

συνεργατικής μάθησης. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με την εμπλοκή των μαθητών και με 

βάση τη σχέση τους με τη ζωή και την πραγματικότητα. Στόχος είναι η σύνδεση του σχολείου 

με το οικονομικό, πολιτιστικό, φυσικό περιβάλλον, με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στην 

περίπτωση της Ιστορίας, τα μαθήματα που εμπλέκονται μπορεί να είναι συναφή (π.χ. γλωσ-

σικά), αλλά μπορεί να είναι και διαφορετικά (π.χ. Πληροφορική, Οικονομία, Θρησκευτικά 

κ.λπ.). Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στις διαθεματικές προσεγγίσεις δεν θα πρέπει να 

αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο.    

Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι η εργασία αυτού του τύπου απο-

δεικνύεται θετικότατη για τα παιδιά. Τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την προσέγγιση 

αυτή και η απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης σύμφωνα με συγκεκρι-

μένα και σαφώς διακριτά γνωστικά αντικείμενα και μόνο, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικά. Μια πρώτη ωφέλεια αφορά στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Έχει 

παρατηρηθεί ότι αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μετα-

ξύ των μαθητών, μέσα από τη δημιουργία ενός πλέγματος ποικίλων (συχνά για ένα διάστημα 

συγκρουσιακών) σχέσεων (Norris, 1997. Κουλαϊδής κ.ά., 2001. Βέϊκου, & Σκαύδη, 2001. 

Μπάλτα, & Σκαύδη, 2001. Αναστασίου, & Στασινόπουλου-Σκιαδά, 2001. Κατσιρντάκη, 

2001. Σταυρίδου, 2000 & 2001. Τερζής, 2001. Γαλανοπούλου, 2001. Βιδάκη, 2002:109).  

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών οδηγεί στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Matthews, 1998. Σταυρίδου, 2000. Σκιά κ.ά., 2001). Έχει ως 

αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλα, την άμβλυνση αναπαραγωγής στερεότυπων αντιλήψεων για 

τον ρόλο και τις ικανότητες των φύλων (Σταυρίδου, 2000), καθώς και την καθοριστική υπο-

βοήθηση της ένταξης στην ομάδα και στη ζωή της τάξης, παιδιών άλλων εθνικοτήτων, που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα περιθωριοποίησης (Τερζής, 1999. Βέϊκου & Σκαύδη, 2001. 

Σταυρίδου, 2000 & 2001). 

Μια δεύτερη ωφέλεια σχετίζεται με την ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των παιδιών και την απόκτηση ωριμότητας. Μέσα από τη συνεργατική διαδικασία αναπτύσ-

σεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών (Mackin, 1994. Matthews, 1998. Κατσιρντάκη, 2001). Η 

ανάπτυξη συναισθημάτων αυτοεκτίμησης αντανακλάται στην απόκτηση αυτοπεποίθησης σχε-

τικά με την αντιμετώπιση νέων σύνθετων καταστάσεων και προβλημάτων (Matthews, 1998. 
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Σταυρίδου, 2000). Συνέπεια αυτής της απόκτησης εμπειριών και ωριμότητας αποτελεί η ικα-

νότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων προσωπικών ή συλλογικών εργασιών και ερευνών 

(Dobson, 1988), καθώς και η δυνατότητα ανάληψης και πραγματοποίησης ενός έργου στο 

σύνολό του (Foulds & Gott, 1988).  

Μια τρίτη, τέλος, ωφέλεια συναρτάται με την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Ανά-

μεσα στις θετικές συνέπειες που προκύπτουν συγκαταλέγεται η ανάπτυξη του ερευνητικού 

πνεύματος (Erzberger et al., 1996. Σταυρίδου, 2000. Δημόγλου, 2001. Κουλαϊδής κ.ά., 2001). 

Επισημαίνεται, ακόμη, η εξοικείωση με τις διαδικασίες και μεθόδους επιστημονικής 

έρευνας, η απόκτηση γνώσεων για τη ζωή και, κατ’ επέκταση, η αύξηση του ενδιαφέροντος 

όλων των μαθητών (ανεξαρτήτως προσωπικών κλίσεων) για τα γνωστικά αντικείμενα που 

διερευνώνται διαθεματικά, μέσω των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, καθώς και η σύνδεσή 

τους με την κοινωνική ζωή και τον σύγχρονο κόσμο (Matthews, 1998. Καλκάνης, 2001. Κα-

τσιρντάκη, 2001. Κωστάκος, 2001. Σταυρίδου, 2000 & 2001. Βιδάκη, 2002).  

 

10. Ο σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας και η διδασκαλία των 

πηγών 
 

Η αξία των ιστορικών πηγών για τη διδασκαλία της Ιστορίας έχει επαρκώς τεκμηριω-

θεί (Νάκου, 2000. Moniot, 2002. Husbands, 2004. Κόκκινος, 2006. Mattozzi, 2006. Σμυρναί-

ος, 2008) και η χρήση των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας κυριαρχεί στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές των περισσότερων χωρών (Νάκου, 2000. Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001. Κόκκινος, 

2006). Ο προσανατολισμός αυτός μας οδηγεί στη θέση ότι η διδασκαλία και η μάθηση της 

Ιστορίας δεν περιορίζονται στην αναπαραγωγή γνώσεων, αλλά ενσωματώνουν την εξάσκηση 

σε κριτικές, νοητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες ωθούν τους μαθητές να μυη-

θούν στις δράσεις της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης, όπως: την «ολική ιστορία», δηλαδή 

την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πτυχών του ιστορικού γίγνεσθαι, τη διάκριση σχέσεων 

μεταξύ των προβληματισμών του παρόντος και των μεθόδων προσέγγισης του παρελθόντος, 

τη διάκριση στερεοτύπων κ.ά. Ωστόσο, επισημαίνεται από πολλούς μελετητές της διδακτικής 

της Ιστορίας ότι η χρήση των πηγών δεν οδηγεί αυτομάτως στην ποιοτική αναβάθμιση του 

μαθήματος, εφόσον τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά της συναρτώνται άμεσα προς τις μεθό-

δους με τις οποίες οι πηγές εντάσσονται στο μάθημα. Τα θετικά αποτελέσματα συνδέονται με 

σύγχρονες διδακτικές μεθόδους ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης και γνώσης, η οποία επιτε-

λείται με την παράλληλη καλλιέργεια δεξιοτήτων για ιστορική ερμηνεία (Γατσωτής, 2004. 

Ηλιοπούλου, 2006). 
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Σε γενικές γραμμές, οι ιστορικές πηγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις πρωτογενείς 

και τις δευτερογενείς (Σμυρναίος, 2008). Στις πρώτες εντάσσονται όσα τεκμήρια είναι σύγ-

χρονα της εποχής που μελετούμε. Δευτερογενείς είναι οι μεταγενέστερες των προς μελέτη 

ιστορικών γεγονότων πηγές (Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010). Ένα ζήτημα που προκύπτει κα-

τά τη χρήση των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας αφορά στην έννοια της ιστορικής πηγής. 

Στη σύγχρονη εποχή η έννοια της ιστορικής πηγής έχει διευρυνθεί, εφόσον τα τεκμήρια που 

θεωρούνται ιστορικές πηγές έχουν πολλαπλασιαστεί. Επιπλέον, οι επιστημολογικές εξελίξεις 

έχουν θέσει το ζήτημα της τυπολογικής τους κατηγοριοποίησης πέρα από τα στενά όρια της 

πρώτης, κλασικής, ειδολογικής τους κατηγοριοποίησης στις δύο μεγάλες ομάδες, τις πρωτο-

γενείς και δευτερογενείς πηγές. Όπως διαπιστώνει η Μ. Ρεπούση (2004:279-335), η σοβαρό-

τερη  αδυναμία σχετικά με το ζήτημα της κατηγοριοποίησης των ιστορικών πηγών είναι η 

απουσία της διδακτικής μετάθεσης, δηλαδή της υιοθέτησης κριτηρίων κατηγοριοποίησης με 

βάση την ιστορική εκπαίδευση. Μια επαρκής για την ιστορική εκπαίδευση τυπολογία των 

ιστορικών πηγών ανά είδος και μορφή είναι η ακόλουθη: αντικείμενα τέχνης και καθημερινής 

ζωής, γραπτές πηγές, ηλεκτρονικές πηγές, ηχητικά ντοκουμέντα, οπτικά ντοκουμέντα, οπτι-

κοακουστικά ντοκουμέντα, πηγές του τοπίου, πίνακες και γραφήματα, χάρτες. 

Η διδασκαλία των πηγών σχετίζεται άμεσα με τους στόχους που αφορούν στην κριτική 

(ιστορική) σκέψη. Ένα από τα ουσιώδη γνωρίσματα της εργασίας του ιστορικού είναι η ανα-

ζήτηση και αξιοποίηση πολλαπλών πηγών, τις οποίες υποβάλλει σε κριτικό έλεγχο και δια-

σταύρωση με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμά-

των. Η διαδικασία αυτή θεωρείται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, πως θα πρέπει να εφαρμόζεται 

−στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής και αυθεντικής μάθησης και της βαθύτερης κατανόησης των 

ιστορικών γεγονότων− και στη διδασκαλία της ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Ωστόσο, η διδασκαλία των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας ήταν και παραμένει σημα-

ντικό πρόβλημα που απασχολεί μαθητές και διδάσκοντες, ιδίως μετά την καθιέρωση των πη-

γών ως εξεταστέας ύλης τόσο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και στις εισαγωγικές εξε-

τάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ίσως, μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπί-

ζονται οι γραπτές πηγές από τους εξεταστές στις «Πανελλαδικές» εξετάσεις να έχει αρνητικές 

συνέπειες στον τρόπο διδασκαλίας των πηγών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να δημι-

ουργεί ανεπιθύμητες στρεβλώσεις, πέρα από την αμηχανία που προκαλείται σε μαθητές και 

καθηγητές. Γενικότερα, αποκαλύπτεται η σχετική άγνοια των εξεταστών σε ό,τι αφορά στο 

είδος των ερωτήσεων που μπορεί να τεθούν και τις δυνατότητες των μαθητών να ανταποκρι-

θούν σε απαιτήσεις ανάγνωσης, επεξεργασίας και ερμηνείας των πηγών. Ταυτόχρονα, οι εκ-

παιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσπα-

θούν να εφαρμόσουν μεθόδους προσέγγισης των πηγών βασισμένες, κυρίως, στην εμπειρία 
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και τις απαιτήσεις των εξετάσεων, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδυναμία αξιοποίησης 

των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πηγές (Αβδελά, 1998. Μαυροσκούφης, 2003. Ρεπούση, 

2004).  

Επομένως, μια σημαντική επισήμανση σχετικά με τη χρήση των πηγών στη διδακτική 

πράξη αφορά στην αντίστοιχη κατάρτιση και άσκηση των εκπαιδευτικών. Η χρήση πηγών 

στο μάθημα της Ιστορίας, σύμφωνα με τις μεθοδολογικές αρχές της διδακτικής της Ιστορίας, 

δεν γίνεται ευκαιριακά, αλλά συνδέεται με τη μελέτη εναλλακτικών ιστοριογραφικών κειμέ-

νων και την παραγωγή λόγου από τους μαθητές. Αντίστοιχα, η αξιολόγηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος δεν βασίζεται στη διάκριση σωστών και λανθασμένων απαντήσεων που δί-

νουν οι εκπαιδευόμενοι σε κλειστές ερωτήσεις, αλλά στις διαδικασίες διερεύνησης, επεξερ-

γασίας, ανάλυσης, ταξινόμησης και σύνθεσης των ιστορικών πληροφοριών. Οι συγκεκριμέ-

νες διαδικασίες υιοθετούνται ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές σε ιστορικά ερωτήματα, υπο-

θέσεις ή συμπεράσματα (Νάκου, 2004). 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει με αντικείμενο την ικανότητα των μαθητών 

να προσεγγίζουν έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση και ερμηνεία των ιστορικών γεγο-

νότων, δείχνουν ότι ακόμη και στην ηλικία των 13-16 ετών οι μαθητές δυσκολεύονται να κα-

τανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες, όπως για παράδειγμα την έννοια της αιτιότητας. Σύμ-

φωνα με τον Shemit (1987), η αιτία ενός γεγονότος εκλαμβάνεται πολλές φορές όχι ως σχέ-

ση, αλλά ως συστατικό στοιχείο των γεγονότων και πολλοί μαθητές περιορίζονται στον 

προσδιορισμό μίας και μοναδικής αιτίας για κάθε γεγονός. Ο Thompson (1984) διαπίστωσε 

ότι οι έφηβοι αδυνατούν να κατανοήσουν επαρκώς τις έννοιες της αλλαγής και της συνέχειας. 

Η εκτίμηση για τη φύση και τον σκοπό μιας αλλαγής ποικίλλει από μαθητή σε μαθητή, οι 

περισσότεροι, όμως, έφηβοι συμπεραίνουν ότι οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς 

είναι πάντα προς το καλύτερο (Haydn et al., 1997). Έρευνες που έγιναν από τον Hallam 

(1970) και τους Coltham & Fines (1971), επιβεβαίωσαν ότι οι μαθητές που δεν έχουν φτάσει 

στο στάδιο της αφηρημένης σκέψης (μέχρι την ηλικία των 11 περίπου ετών) αδυνατούν να 

προβαίνουν σε ερμηνεία των ενεργειών ιστορικών προσώπων, να αναδομούν το παρελθόν 

μέσα από ιστορικές μαρτυρίες, να διατυπώνουν υποθέσεις και να αξιολογούν τις ιστορικές 

πηγές (Σκούρος, 1991). Τέτοιου είδους διαπιστώσεις, βέβαια, είχαν γίνει και νωρίτερα, από 

δεκάδες έρευνες που επιβεβαίωσαν τις απόψεις του J. Piaget για τα στάδια της ανάπτυξης του 

παιδιού (Booth, 1983. Σκούρος, 1991). Στην Ελλάδα μια έρευνα έγινε από την Ε. Νάκου 

(2000) σε παιδιά ηλικίας 12-15 χρόνων, σε μουσειακό περιβάλλον. Τα βασικά συμπεράσματα 

της έρευνας ήταν ότι τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν και να συνδυάσουν 

γνώσεις από άλλα μαθήματα, αλλά αδυνατούσαν να προβούν σε ιστορική επεξεργασία και 
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ερμηνεία των μουσειακών αντικειμένων και σε κριτική χρήση της ανεξάρτητης ιστορικής 

γνώσης (Νάκου, 2000).  

Ενδεχομένως, οι αδυναμίες των μαθητών σχετικά με την κατανόηση και ερμηνεία των 

ιστορικών γεγονότων, μέσα από την εξέταση πηγών, συνδέεται άμεσα με το επίπεδο γλωσσι-

κής κατάρτισής τους, που τους επιτρέπει ανάλογη πρόσβαση στις ιστορικές έννοιες και τις 

διαφοροποιήσεις τους από εποχή σε εποχή. Για παράδειγμα, η διερεύνηση της κατανόησης 

της έννοιας «βασιλέας», σε παιδιά ηλικίας 12 ετών, έδειξε ότι αυτά συνδέουν την έννοια με 

πομπές και τελετές. Το 75% των μαθητών ηλικίας μέχρι 11 χρόνων δεν μπορεί να αφομοιώ-

σει το περιεχόμενο των ιστορικών χρονολογιών και αδυνατεί να κατανοήσει και να συνθέσει 

ιστορικό υλικό (Μπαμπούνης, 1988:68-79). Την κατανόηση της έννοιας του χρόνου επιση-

μαίνει και ο L. Vygotsky (1993), όταν υποστηρίζει ότι «οι ιστορικές έννοιες του παιδιού ξεκι-

νούν τον δρόμο της εξέλιξής τους μόνον όταν η παιδική καθημερινή έννοια έχει διαφοροποι-

ηθεί επαρκώς από το παρελθόν, όταν η ζωή του παιδιού, των κοντινών του ανθρώπων και 

των ανθρώπων του περιβάλλοντός του έχει ενταχθεί μέσα στη συνείδησή του στο πλαίσιο της 

πρωταρχικής γενίκευσης “πριν και τώρα”».  

Προφανώς ο Vygotsky αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο και δεν εξετάζει τις επιμέρους 

ιστορικές έννοιες. Σύμφωνα με τη θεωρία του, πρώτα σχηματίζονται οι γενικότερες έννοιες 

και αργότερα οι μερικότερες. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την ικανότητα των μαθητών να δια-

κρίνουν μεταξύ υπερκειμένων και υποκειμένων εννοιών, καθώς και των στοιχείων που απο-

τελούν «ειδοποιό διαφορά», δηλαδή νοητικές λειτουργίες διατύπωσης ορισμών, σύμφωνα με 

την Αριστοτέλεια λογική, που μάλλον πρέπει να θεωρούνται «ανώτερες». Το πρόβλημα γίνε-

ται εντονότερο εάν σκεφθούμε ότι, στην περίπτωση της Ιστορίας, δεν γίνεται λόγος για «κα-

θημερινές» έννοιες, αλλά για όρους που χαρακτηρίζονται, πολλές φορές, από υψηλό βαθμό 

αφαίρεσης. Με δεδομένη τη δυσκολία που παρατηρείται στη γνώση και χρήση της γλώσσας 

από τους μαθητές του Δημοτικού και των πρώτων (τουλάχιστον) τάξεων του Γυμνασίου, εί-

ναι προφανές ότι η προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων, και μάλιστα μέσα από τη μελέτη 

τεκμηρίων, π.χ. των γραπτών που παρουσιάζουν συχνά γλωσσικές ιδιαιτερότητες, αποτελεί 

εγχείρημα καθόλου εύκολο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

11. Το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ιστορία και η συμβολή των 

πηγών 
 

Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη Παιδαγωγική, από πολύ νωρίς, επεσήμανε την ανά-

γκη να δοθεί έμφαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Χαραλαμπόπουλος, 

1990), διαπιστώνεται ότι η παράμετρος αυτή ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη από εκείνους που 
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ασχολούνται με τη διδακτική της Ιστορίας και διατείνονται πως η επεξεργασία των πηγών 

πρέπει να ενσωματωθεί στη διδασκαλία του μαθήματος, ακόμα και στο Δημοτικό σχολείο. Η 

εμπειρία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δείχνει ότι το μάθημα της Ιστο-

ρίας είναι αρκετά ανιαρό, ενώ την ίδια στιγμή οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα ιστορικά μυθιστορήματα. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως ικανοποίηση της ανάγκης των 

μαθητών να προσεγγίσουν το παρελθόν μέσα από τις μικρολεπτομέρειες της καθημερινής 

ζωής (Ντεκάστρο, 1988), δηλαδή μέσα από πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Επιπλέον, ό-

μως, το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνει, εφόσον είναι σε θέση να κατανοήσουν την Ιστορία 

προσεγγίζοντας καταστάσεις, ανθρώπους και γεγονότα, που είναι πλησιέστερα στις προ-

σωπικές τους εμπειρίες της πραγματικής ζωής και απέχουν από τις δυσνόητες αφηρημένες 

νοητικές κατασκευές (Αβδελά, 1998).  

Σε ό,τι αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και ειδικότερα στο Γυμνάσιο, φαίνεται 

ότι το ενδιαφέρον για τη ζωή και την περιπετειώδη δράση ιστορικών προσώπων παραμένει 

αμείωτο. Τα παιδιά συνεχίζουν να αναζητούν τις λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο 

συγκεκριμένων γεγονότων και επιδιώκουν τη μίμηση, ενώ έχουν την ανάγκη να θέτουν σε 

τάξη όσα μαθαίνουν και να κατανοούν στοιχειώδεις αιτιώδεις σχέσεις (Παπακωστούλα-Γιαν-

ναρά, 1984:38-52). Φαίνεται, όμως, ότι η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, δεν ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ «το curriculum συχνά χαρακτηρίζεται ως περισσότερο 

“κοινωνικές σπουδές” παρά “ιστορία”. Η ιστορία έχει απαξιωθεί. Δίνεται μικρή ή καθόλου 

έμφαση τόσο στα ιστορικά γεγονότα όσο και στην προώθηση ιστορικών δεξιοτήτων όπως η 

χρονολόγηση, αιτίες και συνέπειες….Το ποσοστό των μαθητών που επιτυγχάνουν στα tests 

είναι πολύ μικρό» (Stein, 2003).  

Στη Γαλλία, υπό την επιρροή της «Νέας Ιστορίας», «από την Ιστορία που ασφυκτιούσε 

στους χριστιανικούς εναγκαλισμούς οδηγηθήκαμε στην Ιστορία σε ψίχουλα, καθώς οι μερί-

δες της έγιναν εξίσου μικροσκοπικές με τις μερίδες της μαγειρικής, η προετοιμασία της το 

ίδιο δύσκολη και η γλώσσα της ακόμα πιο ακατανόητη» (Ferro, 2000).  

Στη Γερμανία «η διδασκαλία της Ιστορίας στα σχολεία κάθε άλλο παρά ενθουσιάζει 

την πλειονότητα των μαθητών.... Για πολλούς μαθητές, τα μαθήματα της Ιστορίας είναι ώρες 

βαρετές, χωρίς, απ’ ότι φαίνεται, καμιά σχέση με τις προσδοκίες και τις ενασχολήσεις τους. Η 

απογοήτευση και η κόπωση εξάλλου, που προκύπτουν από έναν απρόσφορο τρόπο διδασκα-

λίας, δεν προβληματίζουν πάντοτε όσο θα έπρεπε τους καθηγητές» (Wittenbrock, 2002).  

Στην Τσεχοσλοβακία, από σφυγμομετρήσεις που έγιναν μεταξύ μαθητών, «η πλειονό-

τητα των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτιμούν την ιστο-

ρία της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα από τη Νεότερη Ιστορία. Όσο για την Παγκόσμια 
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Ιστορία, πέρα από την Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, οι μαθητές ενδιαφέρονται για τη Γαλ-

λική επανάσταση, τους Ναπολεόντειους πολέμους και για τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκό-

σμιο Πόλεμο. Είναι προφανές ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για το επικό στοιχείο, για τη δράση 

και το γεγονός... Όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και σήμερα όλα εξαρτώ-

νται από τις γνώσεις και την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, από την επιλογή των 

διδακτικών προγραμμάτων και από το ενδιαφέρον των μαθητών γι’ αυτή την επιστήμη» (Ko-

varikova, 2002). Ανάλογες είναι οι κρίσεις και τα συμπεράσματα για πολλές άλλες χώρες σε 

όλον τον κόσμο (Ferro, 2000).  

Αν λάβουμε υπόψη ότι με την επικράτηση της «Νέας Ιστορίας» η έμφαση έχει δοθεί 

περισσότερο στη «θεματική» εξέταση ιστορικών περιόδων, στην ανάλυση κοινωνικών και 

οικονομικών δεδομένων και πολύ λίγο στην αφήγηση της δράσης των ιστορικών προσώπων, 

μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί το μάθημα της Ιστορίας στο σύγχρονο σχολείο αφήνει αδιά-

φορους τους περισσότερους μαθητές22. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία της διδασκαλίας της 

22 Η επικράτηση της «Νέας Ιστορίας» στο σχολείο είχε ως αποτέλεσμα την προσπάθεια εισαγωγής 
μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης της ιστορικής γνώσης οι οποίες προσιδιάζουν στις αντίστοιχες με-
θόδους και τεχνικές των επαγγελματιών ιστορικών. Έτσι, άρχισε να δίνεται έμφαση στη μελέτη των 
γραπτών πηγών, εφόσον για τους ιστορικούς η Ιστορία γίνεται με πηγές (Marrou, 1985). Η προσπάθεια 
αυτή, αρχικά, ανταποκρινόταν στην ανάγκη για κατοχύρωση της «επιστημονικής» βάσης του μαθήμα-
τος, ώστε να μην κινδυνεύσει να «απορροφηθεί» από τα υπόλοιπα μαθήματα των λεγόμενων κοινωνι-
κών σπουδών. Η αποκατάσταση του «επιστημονικού κύρους» του μαθήματος συνδέθηκε με την ιδέα 
της δημιουργίας «μικρών ιστορικών» η οποία επικράτησε κυρίως στη δεκαετία του 1960 (Σκούρος, 
1991), γρήγορα όμως υπήρξαν αντιδράσεις από αρκετούς παιδαγωγούς που διαπίστωναν την ασυμβα-
τότητα του εγχειρήματος αυτού, σε σχέση με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των 
μαθητών. Ο G. Elton, λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα των ερευνών σχετικά με την αντιληπτικό-
τητα των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας, εναντιώθηκε στην ιδέα της δημιουργίας «μικρών ιστορι-
κών», ενώ ταυτόχρονα πρότεινε, για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, την επικέντρωση 
του Προγράμματος σε αφήγηση συναρπαστικών ιστοριών, πολεμικών γεγονότων, επιστημονικών ανα-
καλύψεων κ.λπ. Η ενασχόληση με τις γραπτές πηγές θεωρήθηκε από τον Elton δυνατή μόνο για τους 
μαθητές του Λυκείου, από την ηλικία των 16 χρόνων (Elton, 1970). Την αντίθεσή του προς την ιδέα 
της δημιουργίας «μικρών ιστορικών» εκδήλωσε και ο D. Gunning, υπογραμμίζοντας τη διαφορά με-
ταξύ της ακαδημαϊκής και της σχολικής Ιστορίας και επισημαίνοντας ότι η δημιουργία επαγγελματιών 
ιστορικών δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στους σκοπούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Gunning, 
1978). Στην Ελλάδα, υπήρξαν ορισμένοι παιδαγωγοί που υποστήριξαν την ιδέα της μύησης των μαθη-
τών στη μεθοδολογία των ιστορικών, προφανώς επηρεασμένοι από το προσωπικό ενδιαφέρον τους για 
την Ιστορία. Έτσι υποστηρίχθηκε ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να δράσουν ως «μικροί ιστορικοί», να 
μάθουν τα «μυστικά» του επαγγέλματος για να αποκτήσουν γνήσια ιστορική συνείδηση (Γιαννόπου-
λος, 1997). Επίσης, προτάθηκε η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών διδακτικών μεθόδων, ώστε η σχολική 
τάξη να λειτουργεί ως «ιστορικό σεμινάριο» (Κόκκινος, 1995). Υποστηρίχθηκε, ακόμη, ότι οι μαθητές 
πρέπει να μυηθούν στις κατακτήσεις της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης, στην ορολογία και γενικό-
τερα στα ρεύματα της σύγχρονης ιστοριογραφίας κ.λπ. (Γατσωτής, 2004). Η πραγματικότητα στη σχο-
λική τάξη αλλά και η συνειδητοποίηση (σε παγκόσμιο επίπεδο) της αδιαφορίας των μαθητών για τις 
ιστορικές αναλύσεις και ερμηνείες, που επέβαλε για δεκαετίες η επικράτηση της «Νέας Ιστορίας», 
πρέπει να έχουν πείσει τους εκπαιδευτικούς να μην επιχειρούν πλέον τη μύηση των μαθητών στην επι-
στήμη του ιστορικού που, αφενός, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και, αφετέρου, απέχει πολύ από τους 
βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που έχουν άμεση και σαφή γνώση της σχολικής 
πράξης αποσυνδέουν την επεξεργασία των γραπτών πηγών από την απαίτηση να εξομοιωθεί το έργο 
των μαθητών με αυτό των ιστορικών (Σμπιλήρης, 2004). Είναι φανερό ότι, εάν εξομοιωθεί η προσέγ-
γιση των πηγών στη σχολική τάξη με την εργασία του ιστορικού, αυξάνονται υπέρμετρα οι απαιτήσεις 
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Ιστορίας μέσα από την εξέταση των πηγών θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι παραπάνω 

δυσκολίες και να επιχειρείται ανάλογη «αξιοποίησή» τους, με στόχο την αύξηση του ενδια-

φέροντος των μαθητών. Προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή είναι, αφενός, η επιτυχής 

επιλογή πηγών και, αφετέρου, μια επεξεργασία σύστοιχη προς τις ικανότητες και τα ενδιαφέ-

ροντα των μαθητών. Η επιλογή πηγών που στοχεύουν στην επιβεβαίωση της ιστορικής αφή-

γησης μπορεί να ανταποκρίνεται σε «επιστημονικά» κριτήρια, από παιδαγωγική, όμως, άπο-

ψη ελάχιστα συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας.  

Οι έρευνες του Martin Booth στη Βρετανία, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έως και 

τη δεκαετία του ’80, έδειξαν ότι μαθητές ηλικίας 11 ετών μπορούν να σχηματίσουν ιστορική 

σκέψη υπό ορισμένες προϋποθέσεις: (1) Η σχολική τάξη πρέπει να λειτουργεί ως δημόσιος 

χώρος ή ως επιστημονική κοινότητα, όπου οι μαθητές θα εξοικειώνονται με τη διατύπωση 

ανοιχτών ερωτημάτων και την κατασκευή ερμηνευτικών υποθέσεων βασισμένων σε δεδο-

μένα που έχουν προκύψει από δική τους έρευνα. (2) Η ιστορική κατανόηση και η αξιολόγηση 

της γνωστικής διαδικασίας πρέπει να συνδέονται στενά με την ικανότητα του μαθητή να συ-

γκεντρώνει και να επεξεργάζεται πρωτογενές ιστορικό υλικό, το οποίο θα γίνεται διαρκώς 

ογκωδέστερο και συνθετότερο. (3) Το διδακτικό υλικό δεν πρέπει να έχει αποκλειστικά 

γλωσσικό και αφηρημένο χαρακτήρα, αλλά να περιλαμβάνει και εικαστικές ή οπτικές ιστορι-

κές πηγές, που κινητοποιούν την ιστορική φαντασία και κάνουν αποτελεσματικότερη την 

ιστορική ενσυναίσθηση, την αναγωγή δηλαδή στον κώδικα «του Άλλου, του Άλλοτε και του 

Αλλού». Ο Booth υπήρξε ίσως ο χαρακτηριστικότερος εκφραστής ενός ρεύματος που δημι-

ουργήθηκε στη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, στο πλαίσιο του οποίου κυρίαρχη 

ήταν η αντίληψη ότι ο μαθητής πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μικρός ιστορικός, θεώρηση που 

μάλλον κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του ’80. Η προσέγγιση αυτή, καθώς και μελέτες άλλων 

ιστορικών και παιδαγωγών, όπως π.χ. ο Γάλλος Henri Moniot, άνοιξαν νέους ορίζοντες, κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, στη Διδακτική της Ιστορίας23.  

απέναντι στους μαθητές, που θα πρέπει να ασχοληθούν με την ταυτότητα των πηγών, την κριτική ανά-
λυσή τους και την ενσωμάτωσή τους στη δική τους αφήγηση, κάτι που υπερβαίνει κατά πολύ τους 
στόχους του μαθήματος της Ιστορίας (Jordanova, 2000). Ο E. Hobsbawmn προβάλλει τη θέση αυτή, 
υποστηρίζοντας ότι είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο ακόμη και οι ιστορικοί έχουν τη δυνατότητα να α-
ποκαλύψουν την ιστορική αλήθεια μέσα από τη συστηματική μελέτη των πηγών (Hobsbawmn, 1998). 
Κατά συνέπεια, είναι ουτοπία να περιμένουμε κάτι ανάλογο μέσα στη σχολική τάξη από τους μαθητές, 
και μάλιστα μέσα από την εξέταση ελάχιστων επιλεγμένων –με αμφίβολα κριτήρια– πηγών. Εξάλλου 
και οι βασικοί σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας ελάχιστα σχετίζονται με τους στόχους και τη μεθο-
δολογία των εξ επαγγέλματος ιστορικών. Είναι, λοιπόν, μάλλον λογική η στάση των εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας, οι οποίοι ελάχιστα έχουν επηρεαστεί από τα δημοσιεύματα 
που προβάλλουν ως κύριο αίτιο της υποβάθμισης του μαθήματος την απροθυμία τους να ενστερνι-
στούν τις «σύγχρονες» θεωρίες και να εφαρμόσουν τις «σύγχρονες» διδακτικές μεθόδους. 
23 Ε. Λούβη – Δ.Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα 2007, σ. 13. 
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Στην κατανόηση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων συμβάλλουν: η επεξεργασία 

των πηγών, η αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου και του εκπαιδευτικού, ο διάλογος μέσα στη 

σχολική τάξη, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η ανάληψη ρόλων, οι επισκέψεις σε αρχαιο-

λογικούς χώρους και μουσεία κ.λπ. Σημειωτέον ότι η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

πηγών προϋποθέτει την επαρκή γνώση ιστορικών λεπτομερειών, που μεταφέρονται, κυρίως, 

μέσω της ιστορικής αφήγησης (Haydn et al., 1997). Βασική προϋπόθεση για να πεισθούν οι 

μαθητές να ασχοληθούν με την εξέταση και ερμηνεία των πηγών είναι, πρώτα και κύρια, η 

ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για το μάθημα της Ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός που μπορεί, 

μέσα από μια θελκτική αφήγηση, να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, έχει πολλές 

πιθανότητες να τους μυήσει στην προσπάθεια επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας των 

πηγών.  

Η αξιοποίηση των πηγών θεωρείται απαραίτητη στην ιστορική εκπαίδευση (Μαυρο-

σκούφης, 2005). Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να αποφεύγεται η ευκαιριακή και αποσπα-

σματική χρήση των πηγών, αλλά να εφαρμόζονται συγκεκριμένες στρατηγικές με βασικό 

στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (Barton, 2004). Στη διδακτική πράξη, η ορθή αξι-

οποίηση των ιστορικών πηγών και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης απαιτούν την εφαρμογή 

της ακόλουθης διαδικασίας (Potts, 1994. Paul & Elder, 2000. Bowell & Kemp, 2002. 

Haskins, 2006): αναγνώριση θεμάτων, ερμηνειών και συμπερασμάτων, αξιολόγηση των πη-

γών (αυθεντικότητα, εντιμότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία, ιδεολογία – προκαταλήψεις, προ-

θέσεις), αξιολόγηση πληροφοριών–ερμηνειών (είδη επιχειρημάτων, κενά και παραλείψεις, 

χρήση γλώσσας, κενότητα, αμφισημία, σκοτεινότητα, διάκριση γεγονότων από ερμηνείες, 

έλεγχος πληρότητας, επάρκειας, ευστάθειας, αληθοφάνειας και αξίας επιχειρημάτων, αναζή-

τηση πρόσθετων πληροφοριών – σύγκριση και διασταύρωση, διαμόρφωση προσωπικής άπο-

ψης – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων – εξαγωγή συμπερασμάτων). 

Στρατηγικές ανάλυσης ιστορικών πηγών με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

είναι:  

- η προσέγγιση της ιστορικής γνώσης με βάση πρωτογενείς πηγές και κείμενα της Ι-

στοριογραφίας, ως διαδικασία συσχέτισης γεγονότων και θεωρίας και αιτιακής εξήγησης, 

ερμηνείας και ανακατασκευής του παρελθόντος (Bain & Mirel, 1982. Carretero et al., 1994. 

Pattiz, 2004)∙  

- η διδασκαλία με στόχο την ανάπτυξη της χρονολογικής σκέψης (Newsweek Educa-

tion Program, 2002. Μαυροσκούφης, 2010:129-130)∙  

- η διδασκαλία με στόχο την ερευνητική διαδικασία και τις γραπτές δραστηριότητες 

(Husbands, 2004. Μαυροσκούφης, 2010:122-123)∙  
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- η εξάσκηση των μαθητών στην ανάλυση των πηγών, τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων 

υποθέσεων, τη διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων για την αξιοποίηση των πηγών και τη 

σύνθεση ιστορικών κειμένων με βάση τις πηγές (Axtell, 2001)∙  

- η διδασκαλία της αιτιακής εξήγησης με βάση αντικρουόμενες πηγές (Perfetti et al., 

1994. Μαυροσκούφης, 2010:123)∙ η διδασκαλία με αξιοποίηση πολλαπλών πηγών σε διαδο-

χικά στάδια και στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (Drake, 2002. Drake & Drake-

Brown 2003)∙  

- η διδασκαλία με στόχο τη συγκρότηση αιτιακών και χρονολογικών αναπαραστάσεων 

(Britt et al., 2000. Μαυροσκούφης, 2010:123-124)∙  

- η ερευνητική στρατηγική, όπου ο μαθητής, «ως ερευνητής», εργάζεται μέσα σε ένα 

περιβάλλον που υποστηρίζει την κοινωνική αλληλεπίδραση και η μαθησιακή διαδικασία διε-

νεργείται μέσω «αυθεντικών» (που προσομοιάζουν προς τον τρόπο εργασίας των ιστορικών) 

επιστημονικών δραστηριοτήτων και μέσα στο πλαίσιο της τάξης (Bain, 2000. Μαυροσκού-

φης, 2010:124-126)∙  

- η «βιωματική» (εμπειρική) προσέγγιση, ώστε να εμπλακούν οι μαθητές συναισθημα-

τικά στα θέματα μέσα από τη χρήση ποικίλων πηγών και βιβλίων, καθώς και με επισκέψεις 

εργασίας σε μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες κ.λπ. και να εξαλειφθούν προκαταλήψεις και στε-

ρεότυπα που έχουν, από την προηγούμενη εμπειρία τους πάνω στην ιστορία (Axtell, 2001. 

Βακαλούδη, 2001β & 2003:20-24).   

Κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας, πέρα από την τυ-

πολογία που αναφέρθηκε παραπάνω, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και λογι-

σμικών για το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και σημαντικά μεθοδολο-

γικά ζητήματα (Ρεπούση, 2004:279-335. Ηλιοπούλου, 2006. Μαυροσκούφης, 2010:137-140). 

Τα ζητήματα αυτά είναι τα εξής:  

α) Το ζήτημα του ιστορικού χρόνου: οι ιστορικές πηγές δεν είναι στάσιμες, γίνονται 

δυναμικές και υποκείμενες στην επικαιροποίηση και στην εξέλιξη των τεχνολογικών πρακτι-

κών. Επομένως, το τρίσημο ερμηνευτικό σχήμα της ανάγνωσης των πηγών (τοποθέτηση της 

μαρτυρίας στο ιστορικό της πλαίσιο, κατανόηση της μαρτυρίας στη διαμόρφωση της ιστορι-

κής μνήμης και γνώσης, τοποθέτηση της μαρτυρίας στο συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο) 

τροποποιείται για να ενσωματώσει την πολλαπλή χρονικότητα του ηλεκτρονικού περιβάλλο-

ντος (Ρεπούση, 2004:279-335). 

β) Το ζήτημα της διαχείρισης της ιστορικής πληροφορίας: η δομή της ιστορικής πλη-

ροφορίας αλλάζει. Υπάρχουν, για παράδειγμα, απεριόριστες δυνατότητες θησαύρισης ή δια-

χείρισης.  

84 

 



 

 

γ) Το ζήτημα της πολυμεσικότητας: η μορφολογική και ειδολογική υπέρβαση των ι-

στορικών πηγών ενισχύεται.  

δ) Το ζήτημα της διαδραστικότητας: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελέγχου της μηχα-

νής, ενώ παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα της μηχανής να προκαλεί ιδέες και δραστηριότη-

τες. Αυτές οι δυνατότητες επιφέρουν την «εργαλειοποίηση» του χειρισμού και την υπέρβαση 

των πηγών. 

Η αναζήτηση, συγκέντρωση, διαχείριση ιστορικού υλικού, η επικοινωνία και η διά-

χυση ψηφιακού περιεχομένου είναι σημαντικά δείγματα της συνεισφοράς των σύγχρονων 

τεχνολογιών στην ιστορική εκπαίδευση. Αυτά τα δείγματα αναφέρονται στον έναν πόλο της 

ιστορικής κατανόησης, τη μεθοδολογική / διαδικαστική γνώση. Η εννοιολογική μάθηση, ο 

άλλος πόλος της ιστορικής κατανόησης, φαίνεται ότι δεν υποστηρίζεται ακόμη επαρκώς. Στο 

συμπέρασμα αυτό έχουν καταλήξει αρκετές μελέτες σε χώρες όπου οι σύγχρονες τεχνολογίες 

έχουν διαδοθεί στην εκπαίδευση σε μεγάλη έκταση. Παράλληλα, γίνονται νέες έρευνες για 

τους τρόπους επεξεργασίας–διαχείρισης των ιστορικών πηγών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν τη δημιουργία κατάλληλων ηλεκτρονι-

κών εργαλείων τα οποία θα ενισχύσουν την ιστορική ερμηνεία και θα υποστηρίξουν την κα-

τανόηση των ιστορικών εννοιών (Britt et al., 2000). 

 

12. Οι πηγές και οι «ιστορικές» δεξιότητες 
 

Η ενασχόληση με τις πηγές συνδέεται στενά με ένα φάσμα ιστορικών δεξιοτήτων που 

θεωρείται απαραίτητο να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και συμβάλ-

λουν στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης, δηλαδή στην εκ-

πλήρωση των βασικών σκοπών της διδασκαλίας της Ιστορίας (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2002). Η μεθο-

δολογία της επεξεργασίας του περιεχομένου των πηγών στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιο-

τήτων αυτών, πολλές από τις oποίες, όμως, αποτελούν αντικείμενο και άλλων μαθημάτων 

(π.χ. αναφορικά με τις γραπτές πηγές), κυρίως του μαθήματος της Γλώσσας. Σ’ αυτό το συ-

μπέρασμα, τουλάχιστον, καταλήγουμε, αν εξετάσουμε κριτικά τις προτάσεις διαφόρων ερευ-

νητών που έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν το φάσμα των ιστορικών δεξιοτήτων. Δε-

ξιότητες που αναφέρονται σε πολλές από τις σχετικές κατηγοριοποιήσεις που έχουν επιχειρη-

θεί είναι η κατανόηση του περιεχομένου των πηγών, η ανάλυση, η ερμηνεία, η σύνθεση και η 

προφορική ή γραπτή παρουσίαση απόψεων. Άλλες δεξιότητες σχετίζονται με καθαρά λογικές 

διεργασίες, όπως π.χ. η εξαγωγή πληροφοριών, η ταξινόμηση διαφόρων στοιχείων, η σύ-

γκριση, η διατύπωση υποθέσεων, η εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων κ.λπ. (Seixas, 1994. 
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Sebba, 2000. Ρεπούση, 2004. Μαυροσκούφης, 2005), οι οποίες μπορεί να αποτελούν αντι-

κείμενο όλων σχεδόν των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο. 

Η αδυναμία προσδιορισμού των «ιστορικών» δεξιοτήτων επισημαίνεται σε πολλά κεί-

μενα μελετητών που επιχειρούν να αναδείξουν τη σημασία της επεξεργασίας των πηγών στη 

σχολική τάξη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον C. Husbands (2004), «αντίθετα από τους 

ιστορικούς, οι μαθητές στο σχολείο δεν έχουν την αξίωση να φέρουν στο φως ″νέες″ γνώσεις 

από τη μελέτη των (επιλεγμένων) ιστορικών τεκμηρίων. Οι μαθητές θα παραγάγουν νέες 

προσωπικές μορφές κατανόησης. Αν τα τεκμήρια αξίζουν μια θέση στο πλαίσιο της σχολικής 

Ιστορίας, αυτό δεν συμβαίνει επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσδίδεται αυθεντικότητα στο 

μάθημα ή επειδή τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται όπως οι ιστορικοί, αλλά επειδή η χρήση 

των τεκμηρίων υποβοηθά την ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών νοητικών δραστηριοτήτων και 

καθιστά δυνατή την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας». Αυτό που υ-

πονοείται, εδώ, είναι η συμβολή της διδασκαλίας των γραπτών πηγών στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος της Ιστορίας.   

Περισσότερο διαφωτιστική είναι η άποψη του H. Moniot (2000), ο οποίος υποστηρίζει 

ότι η ανάπτυξη της ιστορικής κρίσης των μαθητών μπορεί να επιδιωχθεί μέσα από διάφορες 

διδακτικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των γραπτών ή εικαστικών 

πηγών, εφόσον οι μαθητές οδηγούνται:  

(1) στη σύγκριση διαφόρων εποχών και πολιτισμών, καθώς και των κάθε είδους αν-

θρώπινων δραστηριοτήτων, 

(2) στην προσφορά γνωστικών πεδίων που πιστοποιούν ότι το παρελθόν βρίσκεται δί-

πλα μας ως «παρόν», 

(3) στην εξέταση της βαρύτητας συγκεκριμένων λέξεων (π.χ. δημοκρατία, καπιταλι-

σμός, εργατικό κίνημα κ.λπ.) ή της σχετικότητας όρων σε διαφορετικές ιστορικές εποχές (π.χ. 

πόλη, κράτος, αποικία, ηγεμονία κ.λπ.).  

Οι δεξιότητες ανάγνωσης, επεξεργασίας και ερμηνείας των ιστορικών πηγών αποτε-

λούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η οποία είναι, προφανώς, ανα-

γκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Με άλλα λόγια η 

«φιλολογική» επεξεργασία μιας γραπτής πηγής δεν αρκεί για να εκπληρωθούν διδακτικοί 

στόχοι που αφορούν στο μάθημα της Ιστορίας, όσο κι αν αυτή η επεξεργασία αποτελεί βα-

σική προϋπόθεση γι’ αυτόν τον σκοπό. Απομένει το κύριο έργο της «ιστορικής» επεξεργα-

σίας που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό ότι η κάθε είδους κατανόηση, ανάλυση, σύνθεση, 

και αξιολόγηση του περιεχομένου των πηγών χρειάζεται να τοποθετηθεί στο ανάλογο ιστορι-

κό πλαίσιο, που απαιτεί τη συνειδητοποίηση της χρονικής απόστασης που το χωρίζει από το 

παρόν. Για τον λόγο αυτόν, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ικανότητα των μαθητών να αντιλαμβά-
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νονται την έννοια του χρόνου αλλά και η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να δίνει στους μαθη-

τές ευκαιρίες γι’ αυτό που αποκαλείται «συμπαθητική κατανόηση», ή «βίωση» των συνθη-

κών ζωής άλλων εποχών. 

 

13. Το έργο του εκπαιδευτικού σε σχέση με την επεξεργασία των 

γραπτών πηγών 
 

Οι θεωρίες και οι απόψεις των ερευνητών, σχετικά με την επεξεργασία των γραπτών 

πηγών στο μάθημα της Ιστορίας, πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαι-

δευτικών, που αναζητούν πρακτικούς τρόπους προσπέλασης των πηγών. Όπως έχει ήδη επι-

σημανθεί, βασικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς είναι η επιλογή των πηγών στα σχολικά 

εγχειρίδια, η οποία πολλές φορές γίνεται με κριτήριο την επιβεβαίωση του περιεχομένου της 

ιστορικής αφήγησης, με συνέπεια να μειώνεται το ενδιαφέρον των μαθητών. Το πρόβλημα 

αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσφυγή σε άλλες πηγές, κατά την κρίση του εκπαι-

δευτικού. Κρίσιμο, πάντως, ζήτημα είναι το πρακτικό πρόβλημα του είδους των ερωτήσεων 

τις οποίες υποβάλλει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των 

πηγών. Το είδος των ερωτήσεων δεν σχετίζεται μόνο με τις διδακτικές επιδιώξεις των εκπαι-

δευτικών αλλά και με την κινητοποίηση των μαθητών, ώστε να προσεγγίζουν κατά το δυνα-

τόν αυτόνομα τις πηγές και να προβαίνουν στα δικά τους ερωτήματα. Στο πρόβλημα αυτό 

φαίνεται αρκετά ικανοποιητική η απάντηση που έχει δοθεί από ορισμένους παιδαγωγούς. Για 

παράδειγμα, οι Saxton & Morgan (1994) προτείνουν τρεις κατηγορίες ερωτήσεων (Husbands, 

2004): 

(1) ερωτήσεις που αποσπούν πληροφοριακό υλικό (ανάκληση, ανάμνηση, πρόταση για 

εφαρμογές), 

(2) ερωτήσεις που εκμαιεύουν την κατανόηση. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να είναι 

είτε αποκλίνουσες (προωθούν την έκφραση στάσεων) είτε συγκλίνουσες (προωθούν συσχετί-

σεις, ωθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και ερμηνειών), 

(3) ερωτήσεις που εκμαιεύουν το στοχασμό (διατύπωση κρίσεων, δημιουργική σκέψη, 

λογική θεμελίωση).  

Η παραπάνω πρόταση φαίνεται απόλυτα συμβατή με τις ικανότητες των μαθητών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι η διαβάθμιση των ερωτή-

σεων, ώστε να ικανοποιούνται βασικές παιδαγωγικές αρχές στη διδασκαλία. Ωστόσο, φαίνε-

ται ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση της κατηγοριοποίησης αυτής, όπως και συμπλήρωση 

με στοιχεία τα οποία διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στη διατύπωση των δικών του ερωτή-

σεων, ανάλογα με το είδος της πηγής που εξετάζει. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ερωτή-
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σεις εντάσσονται στη λογική της κριτικής επεξεργασίας των πηγών, είναι ίσως σκόπιμη η 

προσφυγή σε κατηγοριοποιήσεις που αφορούν γενικότερα την κριτική σκέψη. 

Επίσης, ένα από τα κύρια στοιχεία της διδασκαλίας της κατανόησης κειμένων είναι η 

ανάπτυξη, από μέρους των μαθητών, της ικανότητας εντοπισμού των κύριων σημείων ενός 

κειμένου και της απόδοσής τους παραφράζοντάς τα (Miller, 2002. Stephanie & Goudvis, 

2007. Keene & Zimmermann, 2007. Keene, 2008). Άλλος σημαντικός διδακτικός στόχος για 

τη Διδακτική της Ιστορίας (Moniot 2002. Husbands, 2004. Σμυρναίος, 2008), τη Διδακτική 

της Γλώσσας (Miller, 2002. Stephanie & Goudvis, 2007. Keene & Zimmermann, 2007. Kee-

ne, 2008) και την Παιδαγωγική (Ματσαγγούρας, 2003) είναι και η ύπαρξη συμπερασμάτων, 

κρίσεων, αξιολογήσεων στα κείμενα των μαθητών. 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμόζει στρατηγικές που προωθούν την πο-

λυπρισματικότητα στη διδασκαλία του μαθήματος, όπως: (1) η «πολυπρισματική θεώρηση» 

με τη χρήση πολλαπλών (και αντικρουόμενων) πηγών, που αποσκοπεί στην κατανόηση του 

«άλλου», στον εντοπισμό προκαταλήψεων και στη συνειδητοποίηση των κοινωνικών, πολιτι-

σμικών και ιδεολογικών όρων που επιδρούν στη διαμόρφωση των ιστορικών ερμηνειών 

(Stradling, 2003. Bennett, 2005) και (2) η διδασκαλία διαφορετικών ερμηνειών, διότι η έν-

νοια της ερμηνείας έχει πολλαπλή σημασία, εφόσον μπορεί να δηλώνει τρία τουλάχιστον 

πράγματα: α) τα παρελθόντα γεγονότα, ως μορφή αντίδρασης αυτών που τα διαμόρφωσαν ή 

συμμετείχαν σ’ αυτά ή αυτών που τα μελετούν, β) την προσπάθεια για απόδοση νοήματος, 

δηλαδή τον συνειδητό στοχασμό πάνω στο παρελθόν, γ) τις νοητικές αναπαραστάσεις σύγ-

χρονων και μεταγενέστερων για το παρελθόν (Drew, 2003). 

 

14. Οι εικαστικές πηγές και η σημασία τους στη διδακτική της Ιστο-

ρίας: Ανάγνωση, περιγραφή και ανάλυση των εικαστικών πηγών ως ιστο-

ρικών πηγών24 
 

Στη σύγχρονη εποχή αμφισβητείται ότι η σχέση μεταξύ λέξεων, κειμένων και εικόνων 

είναι σταθερή και διαφανής και αντιτάσσεται η άποψη πως αυτή η σχέση μπορεί να προσεγ-

24 Για παραδείγματα, βλ. Βακαλούδη, Α.Δ. (2000). Η Διαθεματική Διδακτική των Φιλολογικών Μα-
θημάτων με το Διαδίκτυο και τη Νέα Τεχνολογία. <με μία διδακτική πρόταση>, Εκπαιδευτικά, τεύχ. 
57-58, Αθήνα, 63-76∙ Της ιδίας (2000, Μάιος - Ιούλιος). Ιστορία, Τέχνη και Νέα Τεχνολογία στη 
Β/θμια Εκπαίδευση. <με μία διδακτική πρόταση>, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχ. 54, Αθήνα, 21-25∙  
Της ιδίας (2000, Καλοκαίρι). Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Ιστορίας με τη Νέα Τεχνολογία. <με μία 
διδακτική πρόταση>, Νέα Παιδεία, τεύχ. 95, Αθήνα, 36-52∙ Της ιδίας (2000, Ιούνιος). Η Παιδαγωγική 
Συμβολή της Νέας Τεχνολογίας στη Διαμόρφωση της Διδακτικής. <με δύο διδακτικές προτάσεις, Ε-
πτάκυκλος, τεύχ. 76, Αθήνα, 218-232∙ Της ιδίας (2001, Άνοιξη). Σύγχρονες Διδακτικές και Παιδαγω-
γικές Μέθοδοι, η Ουσιαστική Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Υλοποίησή τους. <με τρεις διδα-
κτικές προτάσεις, Φιλόλογος, τεύχ. 103, Θεσσαλονίκη, 94-117 & Βακαλούδη, 2003.  
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γισθεί μόνον ως δυναμική διάδραση. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί 

ο ρόλος της οπτικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα η χρήση των οπτικών πηγών στη διδα-

κτική διαδικασία, όχι μόνο γιατί αυτές προσφέρουν πληροφορίες στην νοηματοδότηση, αλλά 

και για έναν επιπλέον λόγο: οι εικόνες διαμεσολαβούν σχέσεις ισχύος και εξουσίας. Κύρια 

ζητήματα εκπαιδευτικής έρευνας είναι η επιλογή των αναπαραστάσεων που βλέπουμε, οι 

πλευρές του παρελθόντος στις οποίες αποδίδονται οπτικές αναπαραστάσεις, η κοινωνική διά-

κριση η οποία επιβάλλεται μέσα από την επιλογή εικόνων ικανών να καλλιεργήσουν τη φα-

ντασία συγκεκριμένων ανθρώπων (Felton & Allen 1990. Burke, 2001:14-16. Fischman, 2001. 

Ormond, 2011:179-180). Η εικόνα χρησιμοποιείται συνήθως από τα διδακτικά μέσα ως μέσο 

μετάδοσης μιας πληροφορίας. Ο δέκτης/μαθητής αντιμετωπίζεται μέσα από την ισχύουσα 

παιδαγωγική πρακτική ως παθητικός αναγνώστης πληροφοριών. Επανατοποθετώντας το ζη-

τούμενο της πρόσληψης και τη δράση του μαθητή ως ενεργητικού δέκτη του εικονικού μη-

νύματος, ο σχεδιασμός της αξιοποίησης του οπτικού υλικού πρέπει να έχει ως στόχο να βελ-

τιώσει τους τρόπους πρόσληψης των μαθητών και να τους βοηθήσει να αναγνώσουν με ε-

πάρκεια την εικόνα, να αποκωδικοποιήσουν τα οπτικά μηνύματα για να εκτιμήσουν τη χρήση 

των εικόνων στην παραγωγή του ιστορικού νοήματος (Felton & Allen 1990. Devon County 

Council, 1993. Burke, 2001:14-16. Ormond, 2011:179-180). 

Είναι γνωστό ότι η επεξεργασία υλικών καταλοίπων του παρελθόντος σχετίζεται με 

πολλούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ιστορική σκέψη των παιδιών, όπως: α) η ηλι-

κία και οι ατομικές διαφορές, β) οι ασκήσεις διαφορετικού τύπου, γ) τα διαφορετικά υλικά 

κατάλοιπα, κυρίως ως προς το βαθμό δυσκολίας της επεξεργασίας τους, δ) η γενική ιστορική 

γνώση των παιδιών (Νάκου, 2000). Όπως έχουν δείξει διάφορες εμπειρικές έρευνες (Britt & 

Aglinskas, 2002) οι μαθητές, ακόμη και των τελευταίων τάξεων, δυσκολεύονται να εντάξουν 

τα γεγονότα στο αντίστοιχό τους χωρο-χρονικό πλαίσιο. Επιπλέον, αποτυγχάνουν να εντά-

ξουν το ιστορικό υλικό (πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές) στο ιστορικό του πλαίσιο και, 

επομένως, δεν μπορούν να αντλήσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία τις απαραίτητες πληρο-

φορίες για να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο των πηγών. Εμπιστεύονται το σχολικό εγχειρίδιο 

περισσότερο από τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς πηγές, τη διαφορά των οποίων αδυνα-

τούν συχνότατα να διακρίνουν. Άλλες εμπειρικές έρευνες, που έγιναν στη χώρα μας, έχουν 

αποδείξει ότι οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού καθώς και των πρώτων τά-

ξεων του Γυμνασίου αδυνατούν να κατανοήσουν τη σημασία των καταλοίπων του παρελθό-

ντος μέσα από μια περιγραφική παρουσίασή τους. Ειδικότερα, όπως έδειξαν τα πορίσματα 

μιας τριετούς επιτόπιας έρευνας που έγινε στο περιβάλλον διαφόρων αρχαιολογικών μουσεί-

ων, όπου διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών Γυμνασίου επεξεργάστηκαν επιλεγμένα 

μουσειακά αντικείμενα και συλλογές και έδωσαν γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις διαφορε-
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τικών ασκήσεων, η ιστορική σκέψη των περισσότερων παιδιών χαρακτηρίζεται απλή και α-

πλοϊκή. «Καθημερινές», «κοινές» ιδέες και αδύνατη έκφραση μάλλον υποδεικνύουν ότι τα 

παιδιά, ακόμη και στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, δεν κατανοούν ιστορικές έννοιες και 

δεν διαθέτουν «ιστορικές» δεξιότητες (Νάκου, 2000).  

Προβάλλεται, επομένως, η ανάγκη να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ασκούνται 

στη χρήση των καταλοίπων ως ιστορικών μαρτυριών και στην ερμηνεία τους ως ιστορικών 

τεκμηρίων για τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων, υποθέσεων ή συμπερασμάτων, εφόσον 

μόνον τότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν γνώση ή εμπειρία της ιστορικής μεθόδου. Άρα, ο 

σχεδιασμός των διδασκαλιών θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών ώστε εξοι-

κειωθούν με βασικές έννοιες και δεξιότητες για να αναπτύξουν και να διατυπώσουν προτά-

σεις, υποθέσεις και συμπεράσματα χρησιμοποιώντας  ιστορικούς όρους (Ηλιοπούλου, 2004).  

Οι εικόνες αποτελούν μαρτυρίες του υλικού πολιτισμού∙ αποκαλύπτουν πληροφορίες 

για την ενδυμασία, τις συμπεριφορές και στάσεις, την κοινωνική θέση και κατάσταση κ.λπ. 

Οι φωτογραφίες, για παράδειγμα, μπορούν να αποτελέσουν κοινωνικά και πολιτικά ντοκου-

μέντα σε θέματα παιδικής εργασίας, εργατικά ατυχήματα, ζωή στις φτωχογειτονιές κ.λπ. Οι 

αεροφωτογραφίες συνδυάζουν φωτογραφία και χάρτη, τα πορτρέτα έχουν, πολλές φορές, 

συμβολική μορφή. Μία χρονολογική σειρά εικόνων με θρησκευτικά θέματα αποτελεί πηγή 

για την ιστορία των θρησκειών. Η μελέτη των θρησκευτικών εικόνων μας αποκαλύπτει τον 

ρόλο τους ως μέσων κατήχησης, ως αντικειμένων λατρείας, ως κινήτρων για στοχασμό, ως 

όπλων για αντιπαραθέσεις, ως μέσων προσηλυτισμού και μύησης, ως «βιβλίων» για τους α-

ναλφάβητους. Οι λεπτομέρειες στις εικόνες ενισχύουν την αυτοπαρουσίαση των 

απεικονιζομένων25.  

Σημαντικό τομέα των εικόνων αποτελούν τα έργα τέχνης που σχετίζονται με ιστορικά 

γεγονότα ή εκπροσωπούν ιστορικές περιόδους. Κάθε Ιστορία που θέλει να είναι συνολική, 

όπως για παράδειγμα τα σχολικά εγχειρίδια, στρέφεται επίσης προς τις εικαστικές πηγές. Ει-

καστικές πηγές είναι τα έργα αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής κ.λπ., έργα 

επώνυμα ή λαϊκά, τα οποία μελετούν η Αρχαιολογία και η Ιστορία της Τέχνης. Στο ερώτημα: 

πόσο σημαντική είναι η συμβολή της τέχνης ως ιστορικής πηγής και η παιδαγωγική και διδα-

κτική αξιοποίησή της στη διδασκαλία της Ιστορίας, η απάντηση είναι ότι τα έργα τέχνης πρέ-

πει να συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα∙ έτσι διασφαλίζεται η αξιοποίησή τους ως «ιστο-

ρικές πηγές» (Felton & Allen 1990. Βακαλούδη, 2001γ:53-58 & 2003:23 & 2004:578. Burke, 

2001:14-16. Ormond, 2011:179-180. Πρβλ. Βρεττός, 1986/87 & 1987/88). Η μελέτη και η 

κατανόηση των έργων τέχνης, σε σύγκριση με τις γραπτές πηγές (και με διαθεματική συνερ-

25 Για παράδειγμα, οι κίονες συμβολίζουν το μεγαλείο της αρχαιότητας, οι θρόνοι προσδίδουν ηγεμο-
νική εμφάνιση, ο μεγαλόσωμος σκύλος μπορεί να συμβολίζει το κυνήγι, ενώ ο μικρόσωμος την πίστη 
της συζύγου προς τον σύζυγο (Burke, 2001:33-34). 
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γασία καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων), μπορεί να προσφέρει ερεθίσματα για προβληματι-

σμό, διάλογο ή κριτική απόψεων και στάσεων.  

Έχει διαπιστωθεί ότι στη διαδικασία της μάθησης γενικά συμμετέχουν όλες οι αισθή-

σεις σε κάποιο ποσοστό. Από τις αισθήσεις εκείνη που συμμετέχει περισσότερο είναι η όρα-

ση με 83% και ακολουθεί η ακοή με 11%. Επομένως, το κύριο βάρος στην εκπαίδευση φέ-

ρουν η όραση και η ακοή, γι' αυτό τα εποπτικά μέσα λέγονται διεθνώς και οπτικο-ακουστικά. 

Οι εικόνες αποτελούν βασικά και επιβεβλημένα εποπτικά μέσα διότι, μέσω αυτών, επιτυγχά-

νεται η βιωματικότητα˙ οι μαθητές μπορούν να δουν σε εικόνες κάποιες άμεσες ιστορικές 

πηγές, όπως είναι τα νομίσματα και τα μνημεία (τείχη, ανάκτορα, ναοί, έργα μικροτεχνίας, η 

μνημειακή και φορητή ζωγραφική κ.λπ.) και να τα κατανοήσουν πληρέστερα. Επιπλέον, 

σπάνια, δυσεύρετα, ακριβά, δυσκολομετακίνητα, εύθραυστα ιστορικά αντικείμενα που εκτί-

θενται σε μουσεία, συλλογές και αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους, καθίστανται πολλές 

φορές απρόσιτα στους μαθητές. Οι εικόνες μπορούν να εξαλείψουν –στο μέτρο του δυνατού– 

αυτό το πρόβλημα και να δώσουν τη λύση της εποπτικότητας και της βιωματικότητας. (Αση-

μομύτης, 1984: 66-77. Βακαλούδη, 2001γ:53-58 & 2003:22-23. Burke, 2001:28-33, 59-61). 

Οι εικαστικές πηγές αποτελούν το εποπτικό υλικό του μαθήματος, προσφέρουν αμεσό-

τητα, ασκούν την παρατηρητικότητα, προάγουν τη συλλογιστική και κριτική διαδικασία. Το 

έργο τέχνης περιγράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του έργου ή του καλλιτέ-

χνη), αξιολογείται (κατά την προσωπική εκτίμηση του καθενός αξιολογούνται τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία) είτε σε σχέση με το ιστορικό γεγονός με το οποίο σχετίζεται είτε σε σχέση 

με την τεχνική του (λεπτομέρειες του έργου) (Βακαλούδη, 2001γ:53-58 & 2003:23. Ormond, 

2011:179-180. Πρβλ. Βρεττός, 1986/87 & 1987/88). Όταν πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής, 

τότε αυτός μπορεί να προσφέρει δυνατότητες καλύτερης κατανόησης του ιστορικού γεγονό-

τος αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί ίσως να αλλοιώσει την πραγματικότητα, εφόσον 

πρόκειται για θεώρηση του γεγονότος από «συγκεκριμένη οπτική γωνία». Η ερμηνεία ενός 

έργου ζωγραφικής με ιστορικό θέμα είναι δύσκολη, εφόσον το γεγονός που απεικονίζεται σ' 

αυτό ανήκει στο παρελθόν ενώ η ερμηνεία του επιχειρείται στο παρόν και, επομένως, οι από-

ψεις, οι εμπειρίες, οι στάσεις  του θεατή επηρεάζουν την «αντικειμενική» ερμηνεία του έρ-

γου. Για την εξουδετέρωση αυτού του κινδύνου επιβάλλεται η εξέταση έργων που παρουσιά-

ζουν διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις και η υποστήριξη από γραπτές πηγές, οι ο-

ποίες θα παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το εικονιζόμενο γεγονός και τον καλλιτέχνη. 

Έτσι, θα μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του έργου (Βρεττός, 1986/87 & 1987/88. Wineburg, 

1991:73-87. Βακαλούδη, 2001γ:53-58 & 2003:23). 
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Ο E. Panofsky (1991) (Burke, 2001:47) προτείνει την ακόλουθη προσέγγιση για τη με-

λέτη των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών26: 

(1) προεικονογραφική περιγραφή∙ ο εντοπισμός των αναγνωρίσιμων αντικειμένων (π.χ. 

δένδρα, κτίρια, ζώα και άνθρωποι) και συμβάντων (γεύματα, μάχες, τελετουργίες κ.λπ.)∙ 

(2) εικονογραφική ανάλυση με την αυστηρή της έννοια∙ η «συμβατική σημασία» των 

απεικονιζομένων στο εικαστικό έργο, για παράδειγμα το να αναγνωρίζεται ένα δείπνο ως ο 

«Μυστικός Δείπνος», ή μία μάχη ως εκείνη του Βατερλό)∙  

(3) εικονολογική ερμηνεία∙ η «ουσιαστική σημασία» των απεικονιζομένων στο εικα-

στικό έργο. 

 

15. Ο ρόλος των χαρτών ως εργαλείων στη διδακτική της Ιστορίας 
 

«Οι ιστορικοί χάρτες συχνά εμπεριέχουν πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε άλλες γρα-

πτές πηγές, όπως τοπωνύμια, σύνορα και φυσικά στοιχεία που μορφοποιήθηκαν ή εξαφανίστη-

καν μέσα από την εξέλιξη. Οι ιστορικοί χάρτες αποτυπώνουν τις απόψεις των κατασκευαστών 

τους και τις κοσμοθεωρίες της εποχής τους» (Rumsey & Williams, 2002:1). Ανάμεσα στα ποι-

κίλα είδη πηγών που αξιοποιούνται στο μάθημα της Ιστορίας συχνά τονίζεται ο ρόλος των 

χαρτών και η συμβολή τους στη διδακτική του αντικειμένου. Οι χάρτες μπορούν να αποτελέ-

σουν έναν αποτελεσματικό κώδικα επικοινωνίας στη διδακτική της Ιστορίας, όπως οι λέξεις 

και οι έννοιες. Οι ίδιοι δεν παρέχουν έτοιμη γνώση αλλά βασικές πληροφορίες, οι οποίες έ-

χουν μια χρονική και νοηματική αλληλουχία και δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να συ-

μπληρώσει και να οικοδομήσει πιο σταθερά την ιστορική του γνώση (Τριαντάρη-Μαρά, 

2003). Συγκεκριμένα, οι γεωγραφικοί χάρτες κάνουν αντιληπτή τη σχέση που υπάρχει ανά-

μεσα στην Ιστορία και τη Γεωγραφία, καθώς επιτρέπουν στους μαθητές να εντοπίζουν τον 

ιστορικό χώρο στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα και, επομένως, να αντιλαμβάνονται 

παράγοντες που επηρέασαν τη λήψη αποφάσεων και την εξέλιξη γεγονότων. Επιπρόσθετα, οι 

ιστορικοί χάρτες οι οποίοι αποδίδουν οπτικά και το ιστορικό στάτους κάθε περιοχής δίνουν 

τη δυνατότητα στον μαθητή να παρατηρήσει τις διαδοχικές αλλαγές μέσα στον χρόνο, που 

οφείλονται στην ανθρώπινη δράση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αντι-

ληφθεί την έννοια του μακροϊστορικού χρόνου, προσεγγίζοντας την έννοια τόσο σε συγχρο-

νικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο (Rumsey & Williams, 2002. Βερτσέτης, 2002). 

26 Αυτά αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα της Λογοτεχνίας: «Ερμηνεία των κειμένων» : (1) γλωσσικό 
ή γραμματικό επίπεδο, (2) ιστορικό επίπεδο (σημασία), (3) πολιτισμικό επίπεδο (κατανόηση του πνεύ-
ματος της αρχαιότητας ή άλλων περιόδων) (Burke, 2001:47). 
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Ειδικότερα, η αξία των χαρτών προβάλλεται μέσα από τον διττό τους ρόλο∙ από τη μία 

πλευρά, αποτελούν μέσον εικονογράφησης και σχεδιαστικής αποτύπωσης του ιστορικού υλι-

κού και από την άλλη, είναι μέσον πληροφόρησης (υπόμνημα). Επομένως, οι χάρτες δεν είναι 

μόνον εικόνα αλλά και κείμενο ιστορικό, πολιτισμικό, κοινωνικό. Τα σύνθετα και περίπλοκα 

γεγονότα, που αναπαριστούν, επιδέχονται αναλυτική επεξεργασία από την οποία θα προκύ-

ψουν συγκρίσεις και χρονολογικοί συσχετισμοί μεταξύ των γεγονότων. Επειδή, ακριβώς, α-

ποτελούν μια αφαιρετική και επιλεκτική απεικόνιση της πραγματικότητας του ιστορικού γί-

γνεσθαι χρειάζεται να παρουσιάζονται με χρονική σειρά και νοηματική συνάφεια παρου-

σιάζοντας τα γεγονότα στον γεωγραφικό χώρο που εξελίχθηκαν. Επομένως, καθίσταται σα-

φές ότι οι χάρτες αποτελούν ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο υπηρετεί την έννοια της επο-

πτικότητας και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας του μαθητή, ενώ 

συμβάλλει στη λύση του προβλήματος γλώσσα–ιστορική ορολογία και κατανόηση της Ιστο-

ρίας27.  

27 Για παράδειγμα, ένας χάρτης που δείχνει τους κύριους άξονες μετακίνησης των ελληνικών φύλων 
κατά τη γεωμετρική εποχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αισθητοποιηθεί μία από τις συνέπειες της 
παρακμής των μυκηναϊκών κρατών, που είναι το μεταναστευτικό ρεύμα από την ηπειρωτική Ελλάδα 
προς τα νησιά του Αιγαίου και τα παράλια της Μ. Ασίας. Με την εξέταση ενός χάρτη που δείχνει τον 
β΄ αποικισμό, αισθητοποιείται το μέγεθος της αποικιακής εξάπλωσης του Ελληνισμού, ενώ ένας χάρ-
της που απεικονίζει την Ελλάδα κατά την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου δείχνει τους δύο αντί-
παλους συνασπισμούς και μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την εκτίμηση της δύναμης καθενός, 
αλλά και της έκτασης της αναταραχής στον ελληνικό χώρο. Ένας χάρτης που απεικονίζει τη χερσόνησο 
του Αίμου στα μέσα του 14ου αιώνα, αισθητοποιεί τη συρρίκνωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ενώ 
παράλληλα μας επιτρέπει να μελετήσουμε την πολιτική κατάσταση στον ελλαδικό χώρο, τα Βαλκάνια 
και τη Μ. Ασία. Τέλος, ένας χάρτης που παρουσιάζει με παραστατικό τρόπο τη λειτουργία του φεου-
δαρχικού συστήματος στη Δυτική Ευρώπη μπορεί να αναδείξει την πολυδιάσπαση του χώρου, τις προ-
σωπικές κτήσεις, την πολυδιάσπαση της πολιτικής εξουσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

1. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

μοντέλα – Η παιδαγωγική αναπροσαρμογή της διδακτικής 
 

Γεγονός αποτελεί πλέον ότι η διδασκαλία δεν στοχεύει στην παροχή πληροφοριών ού-

τε ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να συμμετέχει σε μια διαδικασία αφήγησης-απο-

μνημόνευσης-εξέτασης. Είναι ξεπερασμένη πλέον αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση του μα-

θήματος, ο αφηγηματικός, σχολαστικός τρόπος διδασκαλίας που οδηγεί στη στείρα απομνη-

μόνευση. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της μάθησης, η μελέτη της ανθρώπινης 

εμπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική διεργασία της πληροφορίας, η δό-

μηση νοημάτων του παρελθόντος μέσα από τα γεγονότα, η απόδοση των πραγματικών δια-

στάσεων των γεγονότων, η γλωσσική-επικοινωνιακή μάθηση και η απόπειρα διαθεματικής 

προσέγγισης ενός θέματος. Πρέπει εν γένει να δίνεται βάρος στο «γνώριζε πώς…» και όχι 

στο «γνώριζε ότι…». Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από τον διδάσκοντα μπορούν να δια-

φωτίζουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύμηση, επαγωγικό συμπέρασμα), την κατανόηση 

(έκφραση, συμπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη (κρίση, δημιουργία, αιτιολόγηση) (Leibniz, 

1700:53. Bloch, 1949. Moniot, 1984:35-48. Encyclopedie De La Pleiade: Ιστορία και Μέθο-

δοί της, 1989:363-370. Yeager & Morris III, 1995:277-282. Husbands, 1996:14, 25. Βακα-

λούδη, 2000β:218-232 Levstik & Barton, 2001:246-261. Watson, 2001:262-264, Βακαλούδη, 

2003:13. Peck, 2005. Prakash, αχρ.). 

Εν γένει, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες της γνώσης, η οργάνωση της μάθησης 

προσανατολίζεται προς τον λεγόμενο κοινωνικο-πολιτισμικό εποικοδομισμό (Squires, 

McDougall, 1994. Eraut, 1996:1-17. Mercer, 1996:359-377. Prawat, 1996:91-110. Visscher-

Voerman & Plomp, 1996:22-26. Hills, 1997. Levstik & Barton, 2001:246-261. Βακαλούδη, 

2003:12. Prakash, αχρ.). Στο σύγχρονο σχολείο, πολύ μεγαλύτερη αξία έχει πλέον η πρόσβα-

ση στη γνώση που καλλιεργεί την προσαρμοστική ικανότητα, την ευελιξία, την κατάλληλη 

προετοιμασία και την απόκτηση εφοδίων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ζήσουν σε μια 

ανταγωνιστική κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τα ανθρωπιστικά της χαρακτηριστικά 

(Βακαλούδη, 2000α Levstik & Barton, 2001:246-261. Watson, 2001 :262-264. Βακαλούδη, 

2003:11-12. Semenov, 2005:13-18. Prakash, αχρ.).  
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Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχουν η εποικοδομιστική ενεργητική, ερευνητική και ανα-

καλυπτική μάθηση, η αυθεντική μάθηση και εμπειρία και ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του εμ-

ψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης. Βασικό άξονα 

της σύγχρονης διδακτικής αποτελεί και η συμμετοχική – συνεργατική μάθηση σε όλες τις 

μορφές της και, επομένως, μια διδασκαλία προσεκτικά οργανωμένη πρέπει να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών και ευρύτερα την κοινωνική αλληλεπίδραση (Piaget, 

1970β. Freire, 1970. Vygotsky, 1962 & 1978α,β. Bruner, 1962 & 1979. Papert, 1980 & 1983. 

von Glasserfeld, 1989. Jonassen, 1991:28-33. Bertand, 1999. Carr, Kemmis, 2000. Σταυρί-

δου, 2000. Watson, 2001:259-264. Βακαλούδη, 2003:11-12. Smeets, 2005:345).      

 Οι έρευνες δείχνουν πως, όταν οι μαθητές κάνουν κάτι που τους ενδιαφέρει πραγματι-

κά, τότε η γνωστική εμπλοκή τους αυξάνεται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά (Hidi, 1990. 

Smeets, 2005. Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010). Το ίδιο συμβαίνει και με τη μάθηση, την επί-

δοση (Pintrich, 2003), τα θετικά συναισθήματα και τη θέληση για μάθηση (Krapp et al., 

1992. Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010). Δεύτερον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μας υποδει-

κνύει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών στον σχεδιασμό 

του μαθήματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν προληπτικά πολλά προ-

βλήματα που προκύπτουν από την ανομοιογένεια των σημερινών τάξεων (Tomlinson, 2001. 

Drapeau, 2004. Tomlinson & McTighe, 2006. Παντελιάδου, 2008. Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 

2010).  

Διδασκαλία και μάθηση εξαρτώνται από το περιεχόμενο, το κοινωνικό πλαίσιο και τις 

διαδικασίες εμπλοκής των μαθητών σε όλες τις δραστηριότητες μάθησης. Πρέπει, γι’ αυτό, 

να αξιοποιούνται περιβάλλοντα και καταστάσεις που έχουν νόημα για τους μαθητές, δηλαδή 

περιβάλλοντα και δραστηριότητες που επιτρέπουν τον χειρισμό σύνθετων πραγματικών κα-

ταστάσεων, με νόημα για τους μαθητές και συνδεδεμένων με τις εμπειρίες τους, με υποστή-

ριξη, γνωστική σύγκρουση, διδακτική αξιοποίηση του λάθους, καταιγισμό ιδεών, επικοινωνί-

α, επίλυση προβλημάτων, έλεγχο της γνωσιακής διαδικασίας από τον μαθητή, διαθεματικό-

τητα, αναστοχασμό (μεταγνώση), αξιολόγηση (Resnick, 1987:20-21. Smeets, 2005. Σολομω-

νίδου, 2006:179-183).  

Οι επιτυχημένοι γνώστες αναπτύσσουν ικανότητες ελέγχου και απολογισμού της επί-

δοσής τους, που αυξάνουν την ικανότητα γνώσης και τους προσδίδουν τα μεταγνωστικά 

στοιχεία της συνειδητοποίησης και του ελέγχου των γνωστικών πηγών. Η μάθηση είναι κοι-

νωνική διαδικασία. Έτσι, οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν σε αυθεντικές δραστηριότητες 

της κοινωνίας που ανήκουν −όπως η επίλυση προβλημάτων−, που τους βοηθούν να χρησιμο-

ποιούν, να διαχειρίζονται, να ανακαλύπτουν τη μάθηση με την παρατήρηση και την πρακτική 

(Resnick, 1987:20-21. diSessa et al., 1995:307. Smeets, 2005). 
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Η μελέτη των χαρακτηριστικών ενός κοινωνικο-πολιτισμικού εποικοδομιστικού διδα-

κτικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται σε ποικίλες πηγές της σχετικής βιβλιογραφίας, οδη-

γεί στη διαπίστωση ότι υπάρχει γενική συμφωνία ως προς τα στα εξής χαρακτηριστικά28 

(Savery & Duffy, 1996. Wilson, 1996. Levstik & Barton, 2001:246-261. Syed Noor-Ul-

Amin, αχρ.:6-7): 

(1) Οι μαθητές γίνονται μέτοχοι στη διαδικασία στοχοθεσίας των μαθησιακών δραστη-

ριοτήτων και ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με εσωτερικά κίνητρα. Ο έλεγχος 

στη διαδικασία της μάθησης και τον ρυθμό της ενισχύεται από την πλευρά του μαθητή 

(Smeets, 2005. Σολομωνίδου, 2006:43).   

(2) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως διευκολυντές και μέντορες και αντιλαμβάνονται 

τη διδασκαλία ως ευκαιρία συνεχούς μάθησης και για τους ίδιους, από κοινού με τους μαθη-

τές (Watson, 2001:259-260. Ράπτης & Ράπτη, 2002α:86-87. Smeets, 2005. Σολομωνίδου, 

2006:42. Glusac et al., 2007:67).    

(3) Ο μαθητής παίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση της μάθησης και στον έλεγχο 

της διαδικασίας και του παρέχονται ευκαιρίες για αυτοδιόρθωση και αυτοβελτίωση, μέσα 

από συχνές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, πειραματισμό, επεξεργασία διαφορετικών προσεγ-

γίσεων της γνώσης, αναθεωρήσεις και ενεργούς μετασχηματισμούς των προηγούμενων ιδεών 

του. 

(4) Οι πρότερες κατασκευές της γνώσης («γνωστικά δομήματα») ιδέες, πεποιθήσεις, 

αντιλήψεις και στάσεις των ίδιων των μαθητών έρχονται στο προσκήνιο και λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη διαδικασία της μάθησης, έτσι ώστε οι μαθητές να παρουσιάσουν μεγαλύτερη 

ετοιμότητα στην αφομοίωση της νέας γνώσης ή ακόμη και στην αλλαγή των προηγούμενων 

γνωστικών δομημάτων τους προκειμένου να επιτύχουν την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Για 

τον λόγο αυτόν γίνεται προσπάθεια εκ μέρους του εκπαιδευτικού για κατανόηση των ιδεών 

και αντιλήψεων των μαθητών, πριν προχωρήσει στη διαδικασία εμπλοκής τους στην οικοδό-

μηση νέας γνώσης.  

(5) Οι μαθησιακές καταστάσεις, τα περιβάλλοντα, οι δεξιότητες, το περιεχόμενο και τα 

έργα των μαθητών έχουν νόημα, είναι αυθεντικά, συνδέονται με την εμπειρία, αναπαριστούν 

τις «φυσικές» πολυπλοκότητες του «πραγματικού» κόσμου και ενεργοποιούν πολλές διαστά-

σεις της προσωπικότητας των μαθητών (το γνωστικό, αξιολογικό, ψυχοκοινωνικό, συναισθη-

ματικό, βουλητικό, αισθητικό κ.λπ.).  

(6) Κατά τη μαθησιακή διαδικασία παρέχονται πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης 

από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (λεκτικές και συμβολικές, εικονιστικές, πολυαι-

σθητηριακές, ενδεικτικές, πραξιακές, αισθητικές κ.ά).  

28 Η σειρά της παρουσίασής τους δεν είναι ιεραρχική. 
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(7) Οι μαθητές χειρίζονται πρωτογενείς πηγές και δεδομένα, κατά τρόπο που συνάδει 

με την αυθεντικότητα και τη συνθετότητα / πολυπλοκότητα των προβλημάτων του «πραγμα-

τικού» κόσμου.  

(8) Δίνεται έμφαση στην οικοδόμηση (κατασκευή) και παραγωγή και όχι στην αναπα-

ραγωγή της γνώσης. Καλλιεργείται η φυσική περιέργεια και ο προβληματισμός των μαθητών 

και ενθαρρύνονται η πρωτοβουλία και η άρθρωση προσωπικού λόγου, η ανάγνωση του περι-

εχομένου «πίσω από τις γραμμές», η υπέρβαση των «δεδομένων» και της έτοιμης γνώσης 

(Glusac et al., 2007:67) 

(9) Η κατασκευή αυτή λαμβάνει χώρα όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε συνεργατικό 

πλαίσιο, όπου ενθαρρύνονται η διαπραγμάτευση και η κοινωνική αλληλεπίδραση και εμπει-

ρία. 

(10) Δίνεται έμφαση στην έκθεση και εμπλοκή των μαθητών σε διεργασίες και δεξιό-

τητες επίλυσης προβλημάτων (π.χ. αυτορρύθμιση), διατύπωσης υποθέσεων, σκέψης ανώτε-

ρου επιπέδου και βαθύτερης κατανόησης (συσχετίσεις εννοιών, γενικεύσεις/κανόνες/αρχές, 

εννοιολογικά οικοδομήματα, υπέρβαση δεδομένων με κατασκευή προωθημένου νοήματος, 

επίλυση νέων προβλημάτων και παραγωγή θεωρίας / πρωτότυπων γνωστικών και πολιτιστι-

κών προϊόντων κ.ά.) (Σολομωνίδου, 2006:43).  

(11) Δίνεται έμφαση στην παροχή ευκαιριών για κριτικές και διερευνητικές διεργασίες, 

για αυτόνομη αναζήτηση της γνώσης από τους μαθητές, καθώς και για εμπειρίες επιτυχίας 

στην επίτευξη των στόχων τους. Για τον σκοπό αυτόν δίνονται ο κατάλληλος χώρος, χρόνος 

και άλλες απαραίτητες συνθήκες μάθησης (π.χ. κίνητρα, προβληματισμός, αυθεντικές δρα-

στηριότητες και καταστάσεις, ανοιχτά προβλήματα, ποικιλία πηγών και εργαλείων διαχείρι-

σης και μοντελοποίησης δεδομένων, διαπραγμάτευση νοημάτων, συνεργατικό πλαίσιο, δυνα-

τότητες αυτοδιόρθωσης, κατάλληλη ανάδραση και υποστήριξη από πλευράς εκπαιδευτικού, 

πολλαπλότητα κριτηρίων αξιολόγησης κ.ά.).  

(12) Αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα, της γνώσης, ιδιαίτερα μέσα από διεργασίες εν-

νοιολογικών διασυνδέσεων και συσχετίσεων, καθώς και με τη διεπιστημονική / ενιαιοποιητι-

κή, διαθεματική προσέγγιση της μάθησης.  

(13) Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης (π.χ. οι σχέσεις ε-

ξουσίας και οι ρόλοι στην παιδαγωγική και δια-μαθητική επικοινωνία, οι δομές, οι μορφές 

και τα εμπόδια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μέσα στην τάξη, η νομιμο-

ποίηση της πολλαπλότητας των προσεγγίσεων της γνώσης, η αυθεντικότητα της κοινωνικής 

περίστασης, η ψυχολογική ασφάλεια για την ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος των μαθη-

τών, η εποικοδομιστική αξιοποίηση διαφορετικών πολιτιστικών περιβαλλόντων ως πεδίου 

μάθησης, η χρήση τόσο των ημι-τυπικών (π.χ. η διαθεματικότητα στην προσέγγιση, τα Προ-
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γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.λπ.) ή άτυπων (π.χ. σχολικές ε-

ορτές, μαθητικές κοινότητες, ευρωπαϊκά προγράμματα, ομάδες έκδοσης εφημερίδας, ομάδες 

θεάτρου κ.λπ.) (Ξωχέλλης & Hopf, 2003) σχολικών δραστηριοτήτων ή των προβλημάτων 

εκτός του σχολείου, όσο και των τυπικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, η εμπλο-

κή, στη μάθηση, και άλλων φορέων, πέραν του εκπαιδευτικού (όπως έμπειροι επιστήμονες, 

καλλιτέχνες, επαγγελματίες, ακόμη και συνομήλικοι), ο βαθμός του «ανοίγματος» στην εξω-

σχολική κοινότητα κ.ά.).  

(14) Αναγνωρίζεται η σημασία της ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής/προσωπικής 

ανάπτυξης των μαθητών. Για τον σκοπό αυτόν, κατά την επικοινωνία μαθητών –

εκπαιδευτικού και μεταξύ των μαθητών, γίνεται συνειδητή προσπάθεια και εφαρμόζονται 

«βιωματικές» (εμπειρικές) δραστηριότητες κατά τις οποίες εφαρμόζονται αρχές της Συμβου-

λευτικής Ψυχολογίας.  

(15) Τα λάθη προσεγγίζονται ως ευκαιρία κατανόησης των πρότερων γνωστικών κα-

τασκευών των μαθητών και ανίχνευσης αναγκών και ως αφετηρία για σχεδιασμό της προώ-

θησης της μαθησιακής τους ανάπτυξης.  

(16) Πέραν της μάθησης με τη μορφή περιεχομένου, οι μαθητές εμπλέκονται και σε 

δραστηριότητες με έμφαση στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Παρέχονται επίσης ευκαι-

ρίες, δραστηριότητες, εργαλεία και μαθησιακά περιβάλλοντα κατά τρόπο που να ενθαρρύνε-

ται η μεταγνώση, ο αναστοχασμός, η αυτο-ανάλυση, η κριτική αυτοαξιολόγηση και αυτορ-

ρύθμιση σε ένα ψυχολογικά ασφαλές κοινωνικό πλαίσιο.  

(17) Δίνονται ευκαιρίες στους μαθητευόμενους για γνωστική μαθητεία (πραξιακή μά-

θηση σε συνεργασία με έμπειρους ειδικούς για την παραγωγή αυθεντικού έργου), κατά την 

οποία εμπλέκονται σε δραστηριότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μαθησιακά προϊόντα κλιμα-

κούμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.  

(18) Παρέχεται «σκαλωσιά μάθησης» (scaffolding)29 προκειμένου να υποβοηθηθούν οι 

μαθητές να προχωρήσουν πέραν των φαινομενικών ορίων της ικανότητάς τους (σε μία δεδο-

μένη περίσταση και αναπτυξιακή φάση) και να πραγματώσουν λανθάνουσες δυνατότητες, 

που αναπτύσσονται μόνο με τη διαμεσολάβηση των διευκολυντών της μάθησης (του εκπαι-

δευτικού, άλλων έμπειρων ατόμων, ακόμη και ομηλίκων). Η «σκαλωσιά μάθησης» παρέχει 

υποστήριξη και καθοδήγηση στον μαθητή ώστε να μεταβεί, από αυτό που ήδη έχει γνωρίσει, 

σ’ αυτό που πρέπει να μάθει, εκτελώντας δραστηριότητες οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, 

θα ήταν υπεράνω των δυνάμεών του και των ικανοτήτων του και δεν θα μπορούσε να τις 

πραγματοποιήσει χωρίς βοήθεια και καθοδήγηση (Levstik & Barton, 2001:246-261. Σολομω-

νίδου, 2006:42). 

29 Στηρίζεται στην έννοια της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» του L. Vygotsky. 
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(19) Ευνοούνται τα περιβάλλοντα της συλλογικής και συνεργατικής μάθησης και η 

διεύρυνση των οπτικών και των εναλλακτικών προσεγγίσεων της γνώσης από τους μαθη-

τευόμενους, με παροχή ευκαιριών κοινωνικής διαπραγμάτευσης, διαλογικής αντιπαράθεσης, 

γνωστικής ευελιξίας και ενσυναίσθησης (empathy).  

(20) Η αξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται ως μέσον ιεράρχησης της ακαδημαϊκής θέσης 

των μαθητών, αλλά είναι και αυτή αυθεντική και διαπλέκεται με τη διαδικασία της μάθη-

σης/διδασκαλίας (Σολομωνίδου, 2006:43). Χρησιμοποιεί πολλαπλά κριτήρια και συχνά προ-

κύπτει από την παρατήρηση, καθώς και την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της συμπεριφο-

ράς και του έργου των μαθητών. Σημειώσεις του εκπαιδευτικού κατά την όλη διαδικασία, 

τήρηση ατομικού φακέλου του έργου των μαθητών και μέθοδοι αυτο-αξιολόγησης υιοθετού-

νται παράλληλα, μερικές φορές και πέραν των διαφόρων tests και διαγωνισμάτων.  

Εν κατακλείδι, βασικό στοιχείο του κοινωνικο-πολιτισμικού εποικοδομισμού (L. 

Vygotsky) είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν από τις μεταξύ τους σχέσεις και από τις επιδράσεις 

που δέχονται από τον κοινωνικό και πολιτισμικό τους περίγυρο, διά μέσου της γλώσσας και 

της συμμετοχής των ομάδων σε κοινές εμπειρικές και πολιτισμικές πρακτικές. Η μάθηση εί-

ναι κοινωνική και συνεργατική δραστηριότητα που διευκολύνεται, μάλλον, παρά κατευθύνε-

ται από τον εκπαιδευτικό (Levstik & Barton, 2001:246-261. Σολομωνίδου, 2006:38).  

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι: (1) η προηγούμενη γνώση 

των μαθητών, (2) οι γνωστικές στρατηγικές για τον μετασχηματισμό της πληροφορίας σε 

γνώση, (3) η μεταγνωστική διαδικασία, (4) η νοητική προσπάθεια και η παρακίνηση του μα-

θητή να επενδύσει χρόνο και προσπάθεια στη μάθηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μαθητές 

ανεξάρτητοι και ικανοί να εφαρμόζουν τη νέα γνώση σε ποικιλία καταστάσεων. Βάση είναι η 

ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1966 & 1986 & 1990 & 1996) και το «μάθαινε πώς» με τη 

θέση ερωτήσεων, την αξιολόγηση στρατηγικών και όχι την εκμάθηση κανόνων, ορισμών, 

διαδικασιών και δεδομένων (Levstik & Barton, 2001:246-261. Peck, 2005. Σολομωνίδου, 

2006:41-42).    

Σύμφωνα με τα παραπάνω, απαραίτητη είναι η κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους 

τους μαθητές, με την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοικτά μορφωτικά περιβάλλοντα και 

τους κανόνες (Levstik & Barton, 2001:246-261. Romme, 2002. Βακαλούδη, 2004:575. Peck, 

2005. Glusac et al., 2007:67): 

1. Διερευνώ τον πραγματικό/εμπειρικό κόσμο.  

2. Οικοδομώ τη γνώση σε σχέση με τις εμπειρίες.  

3. Συνεργάζομαι και συγκρίνω με τις απόψεις/γνώσεις των άλλων.  

4. Εφαρμόζω τη γνώση σε νέα περιβάλλοντα.  
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Η γνώση θεωρείται μια ενεργός διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές επινοούν νέες 

ιδέες ή σκέψεις βασισμένοι στις υπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Επιλέγουν και 

τροποποιούν πληροφορίες, διατυπώνουν υποθέσεις και λαμβάνουν αποφάσεις με βάση μια 

συγκεκριμένη γνωστική δομή. Η γνωστική αυτή δομή (π.χ. διάγραμμα, σχήμα ή μοντέλο) 

οργανώνει τις εμπειρίες και τους δίνει νόημα, έτσι ώστε να μπορεί ο μαθητής να προχωρήσει 

στην αποκωδικοποίηση των πληροφοριών. Οι μαθητές εφαρμόζουν τη γνώση σε ποικίλα αυ-

θεντικά περιβάλλοντα, ερμηνεύουν ιδέες και κείμενα, προβλέπουν φαινόμενα και κατα-

σκευάζουν επιχειρήματα βασισμένα σε τεκμήρια, αντί να προσανατολίζονται αποκλειστικά 

στην πρόσκτηση προαποφασισμένων «ορθών απαντήσεων» (Levstik & Barton, 2001:246-

261. Romme, 2002. Βακαλούδη, 2003:12. Peck, 2005. Glusac et al., 2007:67). 

Όσον αφορά στη μέθοδο της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσπαθεί να ε-

νισχύει τους μαθητές στην αυτόνομη επινόηση ιδεών και απαντήσεων. Πρέπει να βρίσκεται 

σε συνεχή και ουσιαστικό διάλογο με τους μαθητές (κατά τη σωκρατική μέθοδο) και να με-

ταδίδει τη γνώση διαμορφωμένη κάθε φορά έτσι, ώστε να μπορεί να αφομοιωθεί από τον μα-

θητή σε κάθε στάδιο της νοητικής του ανάπτυξης. Η διδακτέα ύλη θα πρέπει να οργανώνεται, 

λοιπόν, σε σπειροειδή μορφή, έτσι ώστε οι μαθητές διαρκώς να οικοδομούν τη νέα γνώση 

επάνω στην προϋπάρχουσα (Bruner, 1966 & 1986 & 1990 & 1996. Levstik & Barton, 

2001:246-261. Peck, 2005. Glusac et al., 2007:67).  

Άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη σύγχρονη διδακτική είναι (Levstik & 

Barton, 2001:246-261. Peck, 2005. Βακαλούδη, 2010:304-307. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:6-

7):  

(1) Η ανάπτυξη της Κριτικής σκέψης30∙ ως προσφορότερα διδακτικά μοντέλα για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης θεωρούνται όσα στηρίζονται στην επίλυση προβλημάτων, την 

ερευνητική – ανακαλυπτική διαδικασία και τη μάθηση μέσα σε αυθεντικό περιβάλλον (Resnick, 

1987:20-21. Fisher, 2001. Paul & Elder, 2000. Potts, 1994). Για παράδειγμα, ενδείκνυται η 

αξιοποίηση πολλαπλών πηγών, τις οποίες ο μαθητής επεξεργάζεται κριτικά με σκοπό την 

εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων. Η διαδικασία αυτή θεωρείται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, 

απαραίτητη στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής και αυθεντικής μάθησης, της βαθύτερης κατανό-

ησης των γνωστικών αντικειμένων και της πολυπρισματικότητας στη διδασκαλία. H ερωτη-

ματική σκέψη είναι αυτή που οδηγεί στην κριτική στάση απέναντι στα πράγματα και στη 

γνώση. To κάθε ζήτημα, το κάθε θέμα της όποιας διδακτικής ενότητας θα πρέπει να μετατρέ-

πεται σε πρόβλημα που μας αφορά, του οποίου πρέπει να μεθοδεύσουμε την επίλυση, με την 

κατάλληλη διερεύνηση.  

30 Η οποία συνδυάζεται κυρίως με τις γνωστικές θεωρίες για τη μάθηση, αν και δεν λείπουν και προ-
τάσεις για συσχέτισή της με την ταξινομία του Bloom. 
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Η Διαθεματικότητα / Διεπιστημονικότητα∙ η «διαθεματικότητα» (cross-thematic inte-

gration) θα μπορούσε να ορισθεί ως τρόπος οργάνωσης του μαθήματος που αντιμετωπίζει τη 

γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει συνήθως μέσα από διερεύνηση θεμάτων, 

ζητημάτων, προβληματικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν κατά την κρίση των μαθητών 

ενδιαφέρον. Η «διεπιστημονικότητα» (inter-disciplinarity) είναι τρόπος οργάνωσης του μαθή-

ματος, που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα στη διάταξη της σχολικής γνώσης, αλλά με δια-

φόρους τρόπους προσπαθεί να συσχετίζει το περιεχόμενό τους. Σε μια διαθεματική / διεπι-

στημονική προσέγγιση ένα θέμα μελετάται από κάθε άποψη με τη συμβολή δεξιοτήτων από 

άλλες επιστήμες και από τη ζωή. Το θέμα ή η έννοια μπορεί να μελετηθεί σε συγχρονία και 

διαχρονία είτε παραγωγικά είτε επαγωγικά.  

(2) Η Ενσυναίσθηση (συναισθηματική ταύτιση) (empathy)∙ συχνά περιγράφεται ως «η 

ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο με τα μάτια του άλλου», κάτι που υπονοεί ότι πρόκειται για 

την ανάπτυξη της ικανότητας να φαντάζεσαι αυτό που κάποιος σκέφτεται και νιώθει σε μια 

δεδομένη κατάσταση. Πρόκειται για μια προσπάθεια να κατανοεί κανείς, να βιώνει, να αι-

σθάνεται πράγματα με τον ίδιο τρόπο που το κατορθώνει ένα άλλο άτομο. 

(3) Η Βιωματικότητα (η ιδιότητα του «βιωματικού»)· αναφέρεται συνήθως ως ζητού-

μενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η γνώση να κατακτάται εμπειρικά και όχι να απο-

στηθίζεται μηχανικά. 

(4) Ο «Αλφαβητισμός της εικόνας», δηλαδή, η ικανότητα κατανόησης, σύλληψης ιδεών, 

παραγωγής ερμηνειών, καθώς και κριτικής «ανάγνωσης» -και επικοινωνίας όλων αυτών- με 

εικονικές αναπαραστάσεις και οπτικά μέσα, δηλαδή μέσα από εικόνες (πραγματικές ή νοε-

ρές), σχήματα, σύμβολα, μορφοποιημένα αντικείμενα, είδωλα, μοντέλα, μη λεκτικές εκφρά-

σεις του σώματος και, γενικά, μέσα από οποιαδήποτε ερεθίσματα της οπτικής μας αντίληψης 

(Ράπτης & Ράπτη, 2002β:163-164. Βακαλούδη, 2012:93). 

 (5) Η Μεταγνώση∙ ο όρος μεταγνώση (metacognition) υιοθετήθηκε από τον Flavell κα-

τά τη δεκαετία του 1970, για να ερμηνεύσει εξελικτικά φαινόμενα στους τρόπους μάθησης 

και οργάνωσης της γνώσης στη μνήμη. Οι μεταγνωστικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα όταν 

αναλογιζόμαστε εάν γνωρίζουμε κάτι (μεταγνωστική γνώση), σε ποιες ενέργειες θα προ-

βούμε (μεταγνωστικές δραστηριότητες), και ποια είναι η τρέχουσα γνωστική κατάσταση (με-

ταγνωστική εμπειρία) (Flavell, 1976:231-236. Βακαλούδη, 2001β:87 & 2010:305. Peirce, 

2003. Sun & Mathews, 2003:4-6. Veenman et al., 2006:3-4. Shannon, 2008:14). 

Η μεταγνώση  σχετίζεται με τη γνώση και την κατανόηση που έχει ένας άνθρωπος για 

το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού του συστήματος επεξεργα-

σίας των πληροφοριών και οικοδόμησης της γνώσης. Σχετίζεται με την επίγνωση και τον έ-

λεγχο που έχει κάποιος επί των σκέψεων και των δραστηριοτήτων που βιώνει. H μεταγνω-
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στική γνώση είναι κάτι το σταθερό, συνήθως σταθερές πληροφορίες, για το τι γνωρίζουμε. 

Αυτή η γνώση αναφέρεται στον εαυτό μας, στα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε και στις 

στρατηγικές που ενεργοποιούμε για την επίλυσή τους. 

Συχνά οι μαθητές συμμετέχουν σε ορισμένες διαδικασίες χωρίς να διερωτώνται τι κά-

νουν και γιατί το κάνουν. Άλλες φορές, πάλι, ακολουθούν μια τακτική χωρίς να έχουν ιδέα 

γιατί προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες ή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την απο-

τελεσματικότητα των ενεργειών τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες στους μαθητές, που θα τους επιτρέπουν να παρακο-

λουθούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν την πορεία των ενεργειών τους. 

Άμεση συνέπεια της μεταγνώσης είναι η παρέμβαση, η παρακολούθηση, η διόρθωση 

και ο συντονισμός των γνωστικών λειτουργιών και των αποτελεσμάτων τους, με στόχο την 

επίτευξη λύσης. Για να καταστεί η διαδικασία αυτή αποτελεσματική, χρειάζεται η παρέμβα-

ση του εκπαιδευτικού ο οποίος θα καθοδηγήσει τους μαθητές με κατάλληλες διδακτικές προ-

σεγγίσεις στην αποκάλυψη των ικανοτήτων τους. Η ρύθμιση της γνώσης απορρέει από τη 

γνωστική διαδικασία αλλά συμπεριλαμβάνονται, παράλληλα, δραστηριότητες σχεδιασμού 

όπως πρόβλεψη αποτελεσμάτων, προγραμματισμός στρατηγικών, διάφοροι τύποι επίλυσης 

προβλημάτων με τη μέθοδο δοκιμής και λάθους. Κανόνες ευρύτερης εφαρμογής, οι λεγόμε-

νες στρατηγικές, χρησιμοποιούνται για την οργάνωση νοητικών ενεργειών σε γνωστικό επί-

πεδο αλλά και σε μεταγνωστικό επίπεδο. Ικανότητες εφαρμογής στρατηγικών, σε γνωστικό 

επίπεδο, θεωρούνται οι στρατηγικές επεξεργασίας, παρατήρησης, ταξινόμησης, λήψης πληρο-

φοριών. 

Εκτός από τις γνωστικές διαδικασίες της σκέψης, εκτιμάται και η ικανότητα υπολογι-

σμού του χρόνου που απαιτείται για τη λύση προβλημάτων, ο σχεδιασμός της λύσης, η παρα-

κολούθηση της πορείας λύσης και η διόρθωση, ανάλογα με την επανατροφοδότηση. Όλες 

αυτές οι λειτουργίες λαμβάνουν χώρα στο συνειδητό ή υποσυνείδητο επίπεδο και συντελούν 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θεωρούνται στοιχεία για μια αποτελεσματική διδασκαλία, 

αλλά και στην επίτευξη γενικότερων στόχων της εκπαίδευσης. 

Η μεταγνωστική γνώση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία, παράγοντες και μεταβλητές 

που εμπλέκονται σε κάθε γνωστικό εγχείρημα και είναι δυνατόν να την επηρεάσουν, όπως τα 

πρόσωπα, δηλαδή οι λύτες, τα έργα, δηλαδή τα προβλήματα υπό επίλυση και οι στρατηγικές 

ή ενέργειες. Αναφέρεται, δηλαδή, στην αποθηκευμένη γνώση ενός ατόμου, τις πεποιθήσεις 

του σχετικά με τη φύση του εαυτού του, αλλά και των άλλων ατόμων, τις ενέργειές του και 

την πορεία που θα ακολουθήσει κάτω από διάφορες συνθήκες, ποιες γνωστικές στρατηγικές 

θα επιλέξει για να επιτύχει τους στόχους και ποιες μεταγνωστικές στρατηγικές θα χρησιμο-

ποιήσει για τον έλεγχο της προόδου των γνωστικών λειτουργιών. 
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Οι μαθητές είναι σκόπιμο να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδια-

φέρον τους και αποτελούν κίνητρα για δημιουργικότητα και παραγωγή πρωτότυπων λύσεων. 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες που προσομοιώνουν την καθημερινή πραγματικότητα διευκο-

λύνουν τη μάθηση σε βάθος και αναπτύσσουν την αυτονομία (Yuen et al., 2003. Sutherland 

et al., 2004. Glusac et al., 2007:67. Βακαλούδη, 2012:93-94).  

(6) Η Κοινωνιογνωστική μάθηση∙ επιτυγχάνεται όταν οι ομάδες εμπλέκονται σε συζη-

τήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους, τις δυσκολίες και τους τρόπους αντιμετώπισής 

τους καθώς και το περιεχόμενο της ερμηνείας τους. Όπως παρατηρεί ο A.V. Kelly (1984:1-

19) σε μια εργασία στο σχολείο, κατά την οποία τα μέλη της ομάδας μπορούν να αλληλεπι-

δρούν, οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο να «μιλούν για Γεωγραφία Ιστορία κ.λπ.» αλλά και να 

επικοινωνούν τις ιδέες τους στους συμμαθητές τους, να διαμορφώνουν θέσεις και επιχειρή-

ματα μέσα από διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο της ομάδας. 

Ο διδάσκων έχει καθοδηγητικό και βοηθητικό ρόλο και οι μαθητές μπορούν να πραγ-

ματευτούν τα ευρεθέντα και τα ζητούμενα είτε με τα παραδοσιακά μέσα (διαλογική συ-

ζήτηση, χαρτί και μολύβι κ.λπ.) είτε σε κάποιο από τα Πληροφορικά Εργαλεία (Επεξεργα-

στές Κειμένου, Πίνακες Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Λογιστικά Φύλλα κ.λπ.) ή με την 

επικοινωνία μεταξύ τους μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου [ανταλλαγή μηνυμάτων (e-

mail)] ή μέσω του Ενδοσχολικού Δικτύου, για διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

(Βακαλούδη, 2003:14 & 2012:95-98). 

Για την επίτευξη των παραπάνω, οι μαθητές χρειάζονται διδασκαλία δεξιοτήτων επι-

κοινωνίας. Πρέπει να μάθουν να διευκολύνουν την ομάδα, να ρωτούν, να ζητούν γνώμες, 

διευκρινίσεις, να θέτουν προβληματισμούς, να εξηγούν και να προτείνουν (να αξιολογούν), 

να κριτικάρουν ή να αντιδρούν με σκεπτικισμό (διευκρινίσεις), να ενισχύουν τους άλλους. Ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, προσφέρεται 

ακόμη και για την υιοθέτηση της «μεθόδου της γνωστικής μαθητείας» και της «αλληλοδιδα-

κτικής». Είναι γνωστή η σπουδαιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών κατά τη 

διάρκεια μιας διαδικασίας και το προσωπικό όφελος των παιδιών όταν τα ίδια βρίσκονται σε 

θέση να διδάξουν σε άλλους («διδακτικό αποτέλεσμα» = κατανόηση εννοιών) (Gartner et al., 

1971. Doise & Mugny, 1987. Ράπτης & Ράπτη, 2002β. Glusac et al., 2007).  

 

2. Σχεδιασμός εποικοδομιστικών περιβαλλόντων μάθησης με την αξι-

οποίηση των ΤΠΕ (CLEs) 
 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα οργανωμένο σύστημα, προϊόν της εισβολής της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση και ειδικότερα της χρήσης διδακτικών συσκευών, ηλεκτρονι-
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κών υπολογιστών, εποπτικών μέσων κ.λπ. στη διδακτική διαδικασία, στην έρευνα, στην πλη-

ροφόρηση, στην αρχειοθέτηση, στην ταξινόμηση και κωδικοποίηση των γνώσεων. Συνδυάζει 

μεγάλη ποικιλία από εποπτικά μέσα (hardware) και διδακτικό υλικό (software) και εξυπηρε-

τεί τη μάθηση. Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης ρυθμίζεται ολικά ή μερικά 

από τα μέσα αυτά (Σολομωνίδου, 2006:5).  

Βασικός πυρήνας της εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι τα μέσα διδασκαλίας και μάθη-

σης που διακρίνονται σε οπτικά, ακουστικά, οπτικο-ακουστικά και μέσα άλλων αισθήσεων. 

Επίσης, διαχωρίζονται σε συσκευές ή μηχανικό εξοπλισμό (hardware) και σε λογισμικό ή 

καταγραφές σε υλικό (software), με βάση το υλικό μέσον που χρησιμοποιούν. Τέλος, σε προ-

σωπικά μέσα (μη λεκτικά, λεκτικά και σύνθετα) και απρόσωπα μέσα (εποπτικά, οπτικο-

ακουστικά, σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία) ανάλογα με τον φορέα του μέσου (Σολομω-

νίδου, 2006:6. Glusac et al., 2007).  

Σύμφωνα με τους Μηλιώνη & Μπαλτά (2001:346), «... με τον όρο Νέες Τεχνολογίες 

εννοούμε εκείνες που βασίζονται στις εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στις 

προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι μαζικά Μέσα Επικοινωνίας με την παραδο-

σιακή έννοια του όρου, αλλά αφορούν κυρίως την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδο-

μένων, την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση των πληροφοριών και την αρχειοθέτησή τους σε ηλε-

κτρονική μορφή». 

Οι Jonassen, Peck & Wilson (1999:12) θεωρούν ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση σχετίζεται «με τον σχεδιασμό και τα περιβάλλοντα που εμπλέκουν ενεργά 

τους μαθητές». Επομένως, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τεχνολογίας –όπως και του 

εποικοδομισμού– είναι η δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων. Οι Hannfin 

& Hill (2007:77) περιγράφουν αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα ως εξής: «…στα οποία, πα-

ρέχονται τα γνωστικά εργαλεία και μέσα για την κατανόηση και τη δημιουργία της γνώσης και 

όχι εκείνα όπου τα περιεχόμενα της γνώσης απλώς διδάσκονται…τα περιβάλλοντα όπου οι μα-

θητές συνεργάζονται και ενισχύουν ο ένας τον άλλον, καθώς χρησιμοποιούν ποικιλία εργαλείων 

και μαθησιακών πηγών, στην προσπάθειά τους να θέσουν στόχους και να εκτελέσουν δραστη-

ριότητες επίλυσης προβλημάτων».   

Σ’ αυτά τα περιβάλλοντα γίνεται επεξεργασία πληροφορίας κάθε μορφής (κείμενα, ει-

κόνες, ηχητικά ντοκουμέντα, ταινίες, video), χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά εργαλεία του 

υπολογιστή (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης κ.λπ.), δημιουργούνται βάσεις 

δεδομένων (databases), χρησιμοποιούνται πολυμέσα (multimedia) και η προσπέλαση της 

πληροφορίας είναι μη γραμμική, δηλαδή αξιοποιούνται υπερκείμενα (hypertexts) και υπερμέ-

σα (hypermedia) (Σολομωνίδου, 2006:183).  
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Βασική αρχή του εποικοδομισμού αποτελεί ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με τη διαμε-

σολάβηση εργαλείων και εργασιών (Ezell & O’Keeffe, 1994. Duffy & Cunningham, 1996). 

«Η μάθηση δημιουργεί το εργαλείο, αλλά το εργαλείο αλλάζει τη μάθηση. Οι συμμετέχοντες στη 

μάθηση δημιουργούν τα κατάλληλα εργαλεία, ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο, ώστε να 

επιτύχουν τους στόχους τους και έτσι μετατρέπουν τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικα-

σία» (Duffy & Cunningham, 1996:180). Ο υπολογιστής αποτελεί παράδειγμα των διαμεσο-

λαβούντων μέσων, ως εργαλείο για περιεκτικότερη και πιο ενδιαφέρουσα διδασκαλία 

(Taylor, 1980. Duffy & Cunningham, 1996. Jonassen & Reeves, 1996). Εάν, μάλιστα, η δι-

δασκαλία επικεντρωθεί περισσότερο στον μαθητή, ο ρόλος της τεχνολογίας μπορεί να ενι-

σχύσει τη γνωστική και μεταγνωστική διαδικασία (Nanjappa & Grant, 2003. Glusac et al., 

2007). 

Υπάρχουν, τουλάχιστον, πέντε κύριοι λόγοι που υποστηρίζουν την ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναφέρονται στην υποστήριξη και ενίσχυση: α) της μάθη-

σης, β) της διδασκαλίας, γ) της κοινωνικοποίησης του παιδιού, δ) της κοινωνικής ένταξης 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ε) της δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας των εκ-

παιδευτικών (Poole, 1997. Σίσκος & Αντωνίου, 2006:313).  

Σε όλον τον κόσμο καταγράφονται σχολεία που έχουν ενσωματώσει τις ΤΠΕ στην εκ-

παιδευτική διαδικασία, όπου η μάθηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας υπολογιστές και ψη-

φιακά δίκτυα (Pedroni, 1997. Pelgrum, 2001:163-164). Οι ΤΠΕ μπορούν να μεταβάλουν ου-

σιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, 

αναπαριστούν, παρουσιάζουν και μεταφέρουν την πληροφορία. Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία 

μεταβάλλουν όχι μόνον το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά, ακόμη, το τι μαθαίνουν και με 

ποιους μαθαίνουν (Negreponte, Resnick, & Casse, 1997. Pelgrum, 2001:163-165. Σίσκος & 

Αντωνίου, 2006:313. Glusac et al., 2007. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:1-2). Οι αλλαγές αυτές 

έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Crawford 1999). 

Στο σύγχρονο σχολείο οι ΤΠΕ δεν περιορίζονται στον πληροφορικό αλφαβητισμό αλλά πα-

ρέχουν δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού της δι-

δασκαλίας και της μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001. Σίσκος & Αντωνίου, 2006:313. Syed Noor-

Ul-Amin, αχρ.:1-2). 

Η αύξηση των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κατά τις δύο τελευταίες δεκαετί-

ες, έδωσε ώθηση στην προσπάθεια συνδυασμού τους με στρατηγικές και διαδικασίες μάθη-

σης. Η βιβλιογραφία ενθάρρυνε παρόμοιες προσπάθειες, καταγράφοντας τη θετική μαρτυρία 

σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδακτική (Kulik, 1994. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:1-2). 

Εντούτοις, παρά την ποικιλία χρήσεων των ΤΠΕ και τη διαβεβαίωση της αποτελεσματικότη-

τάς τους στη διδακτική, οι μελέτες επισημαίνουν την προσκόλληση αρκετών εκπαιδευτικών 
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στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό διδακτικό μοντέλο (Diem, 2000). Επίσης, υπογραμμίζουν 

τον αργό ρυθμό διάχυσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Rogers, 1995:6. Martorella, 1997. 

McCormack, 1999. Trinkle, 1999. Diem, 2000:493, 494. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:1-2). 

Η προσαρμογή των μαθητών στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας καθίστα-

ται πλέον όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη, εάν λάβει κανείς υπόψη του τις αρχές που 

διέπουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και την κοινωνία της πληροφορίας. Μέσω της αξιοποί-

ησης των ΤΠΕ οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες αργότερα 

στην εργασία και την κοινωνική τους ζωή (Oblinger & Rush, 1997. Pelgrum, 2001:163-164. 

Βακαλούδη, 2003:11), όπως, για παράδειγμα, η αναζήτηση πληροφοριών ή η εξ αποστάσεως 

συνεργασία. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ο 

Hooker (1998) θεωρεί ότι η τεχνολογία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη μάθηση, ενώ 

σύμφωνα με τον George (2000) η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να έχουν κα-

λύτερες επιδόσεις, ενισχύοντας καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που ξε-

φεύγουν από την τυπική διδασκαλία και τη χρήση του διδακτικού εγχειριδίου. Τέλος, υπάρχει 

και η άποψη ότι η τεχνολογία προάγει μια περισσότερο μαθητοκεντρική μαθησιακή διαδικα-

σία (Gandell et al., 2000. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.:3-4). 

Πώς όμως είναι δυνατόν να προστατευθεί ο έφηβος από το μηχανιστικό εθισμό και τη 

«ρομποτοποιημένη» χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που θα του στερήσει την παράλ-

ληλη πνευματική και ανθρωπιστική καλλιέργεια και θα τον καταστήσει ευάλωτο σε πιθανή 

εκμετάλλευση; Η παραδοχή ότι η ουσία της μάθησης χάνεται αν αυτή περιοριστεί απλά στη 

διάδοση της γνώσης και ότι η μάθηση βασίζεται σε μια ενεργή εξερεύνηση και προσωπική 

κατασκευή (οπτική γωνία του εποικοδομισμού – constructivism) οδήγησε σε αλλαγές και στη 

χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και άνοιξε νέους δρόμους για τον ρόλο των εκπαιδευ-

τικών και των μαθητών. Η λύση δίνεται μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό παιδαγωγικών 

και διδακτικών δραστηριοτήτων σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Οι συγκεκριμένες διδα-

σκαλίες πρέπει να σχεδιάζονται κυρίως για δραστηριότητα με κάποιο προσωπικό νόημα και 

όχι για ακολουθία οδηγιών, συνάθροιση ή παρατήρηση πληροφορίας, απάντηση σε ερωτή-

σεις ή απλή θέαση πραγμάτων που συμβαίνουν (Βακαλούδη, 2000α & 2003:11-12. Pelgrum, 

2001:163-165. Semenov, 2005: 13-18. Tondeur et al., 2007:963-964. Syed Noor-Ul-Amin, 

αχρ.).  

Οι ΤΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και στον επαναπροσανατολισμό της 

μαθησιακής διαδικασίας, σε μια κατεύθυνση όπου η μάθηση θα γίνεται ενεργητική και οι 

μαθητές θα πειραματίζονται, θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν και θα χαίρονται τη γνώση, θα 

μαθαίνουν να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους, να αγαπούν τη μάθηση. Πολύ μεγαλύτερη 

αξία έχει πλέον η πρόσβαση στη γνώση που καλλιεργεί την προσαρμοστική ικανότητα, την 
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ευελιξία, την κατάλληλη προετοιμασία και την απόκτηση εφοδίων που θα βοηθήσουν τους 

μαθητές να ζήσουν σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τα ανθρωπιστι-

κά της χαρακτηριστικά (Βακαλούδη, 2000α & 2003:11-12 & 2004:574.  Pelgrum, 2001:163-

165. Watson, 2001:263-264, Semenov, 2005: 13-18. Tondeur et al., 2007:963-964).  

Αυτή η αναγκαιότητα δημιουργεί αυτόματα την απαίτηση ύπαρξης ενός εκπαιδευτικού 

που θα γνωρίζει και θα μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες δημιουργικής σχέσης των μαθητών με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις ΤΠΕ. Πρέπει λοιπόν να έχει τις απαιτούμενες επιστημο-

νικές γνώσεις για τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Πρέπει να διερευνά τις δυνατότητες 

των ΤΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση και να γνωρίζει να χρησιμοποιεί σωστά τις ΤΠΕ ώστε 

να αποδειχθούν ευέλικτα και δημιουργικά εργαλεία στη διδασκαλία και στην παιδαγωγική. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξοικειωθεί με τις νέες θεωρίες της γνώσης, σύμ-

φωνα με τις οποίες η οργάνωση της μάθησης προσανατολίζεται προς τον λεγόμενο κοινωνι-

κο-πολιτισμικό εποικοδομισμό (Squires–McDougall, 1994. Eraut, 1996:1-17. Mercer, 

1996:359-377. Prawat, 1996:91-110. Visscher-Voerman & Plomp, 1996:22-26. Hills, 1997. 

Βακαλούδη, 2003:12). Η στάση του θα πρέπει να μετατοπιστεί, από τη μετωπική διδασκαλία 

και τον παραδοσιακό τρόπο αναμετάδοσης των γνώσεων, προς την ενίσχυση της μάθησης ως  

διαδικασίας  προσωπικής  κατασκευής  ή οικοδόµησης νοήµατος από τους μαθητές και όχι 

ως µεταφορά έτοιµης γνώσης, ενώ ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγεί κατάλληλα την έ-

ρευνα, τη συζήτηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους μαθητές, παίζοντας τον ρόλο 

του βοηθού και συνεργάτη (Watson, 2001:259-260. Βακαλούδη, 2003:12).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, υπο-

στηρίζεται ότι αυτή θα πρέπει να καθιστά τους μαθητές ενεργούς, δημιουργικούς, συνεργάσι-

μους, ικανούς να θέτουν στόχους, να επιλύουν σύνθετα προβλήματα, να εργάζονται βιωματικά, 

να χρησιμοποιούν τον διάλογο και να στοχάζονται (Duffy & Jonassen, 1992. Duffy, Lowyck 

& Jonassen, 1993. Schank & Cleary, 1995. Schnase & Cunnius, 1995. Koschman, 1996. 

Pelgrum, 2001. Βακαλούδη, 2004). Αναλυτικότερα:  

(1) Καλλιεργείται η αυτενέργεια∙ οι μαθητές εμπλέκονται σε μαθησιακή διαδικασία κα-

τά την οποία επεξεργάζονται προσεκτικά το διδακτικό υλικό και είναι απολύτως υπεύθυνοι 

για το αποτέλεσμα. Σε «αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης», οι μαθητές, χωρίς την πίεση της 

τυπικής διδασκαλίας, μπορούν να αναπτύξουν σύνθετες δεξιότητες και να κατακτήσουν ανω-

τέρου επιπέδου γνώση σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο. Μέσω τυπικής και άτυπης επι-

κοινωνίας, οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους με άλλα 

μέλη του περιβάλλοντος που συνεργάζονται μαζί τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μαθητές 

επιδρούν ενεργά στα αντικείμενα που επεξεργάζονται και μαθαίνουν με αναστοχασμό των 

ενεργειών τους.  
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(2) Καλλιεργείται ο εποικοδομισμός∙ οι μαθητές συνδυάζουν τις νέες ιδέες με τις προη-

γούμενες γνώσεις τους, για να εξομαλύνουν και να αντιπαρέλθουν τα δύσκολα σημεία του 

υλικού που τους προβληματίζουν. Έτσι, δομούν τις δικές τους ερμηνείες για τα διάφορα φαι-

νόμενα. Τα σχέδια που κατασκευάζουν για την ερμηνεία των καταστάσεων αρχικά είναι α-

πλοϊκά και άτεχνα αλλά, με την απόκτηση εμπειρίας, ενίσχυσης και αναστοχασμού, εξελίσ-

σονται σε πιο σύνθετα. Οι μαθητές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όσα ο εκπαιδευτικός. Έ-

χουν το δικό τους επίπεδο γνώσεων και, επομένως, θα πρέπει να ενισχύονται στη διαδικασία 

της συνεχούς κατάκτησης της γνώσης31.  

(3) Καλλιεργείται η συνεργατική μάθηση∙ οι μαθητές δομούν τη γνώση με βάση τη συ-

νεργασία μεταξύ τους, εξερευνώντας τις ικανότητές τους και ενισχύοντας μέσω αυτών την 

ομάδα, ενώ παράλληλα παρατηρούν τη συμβολή το κάθε μέλους. Έτσι, αναπτύσσουν δεξιό-

τητες επικοινωνίας∙ διευκολύνουν την ομάδα, ενισχύουν τα άλλα μέλη, αλληλεπιδρούν μετα-

ξύ τους, επικοινωνούν τις ιδέες τους στους συμμαθητές τους, αλληλοδιδάσκονται και δια-

μορφώνουν επιχειρήματα και θέσεις μέσα από τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ομάδας 

(Ράπτης & Ράπτη, 2002α:85-86 & 2002β:154,156-157). Στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι 

συνήθως επιζητούν τη βοήθεια των άλλων για την επίλυση προβλημάτων και τη διεκπεραίω-

ση εργασιών. Επομένως, στο σχολείο θα πρέπει να ενισχύεται η φυσική και δημιουργική δια-

δικασία της συνεργατικής σκέψης και όχι η εξατομικευμένη μάθηση. 

(4) Καλλιεργείται η στοχοθεσία∙ η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει πάντα κάποιο σκοπό 

(Schank, 1994). Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα υπηρετεί κάποιους στό-

χους, από απλούς, όπως η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών, έως συνθετότερους, ό-

πως η ανάπτυξη νέων κοινωνικών δεξιοτήτων. Όταν οι μαθητές θέτουν έναν γνωστικό στόχο 

31 Οι διδακτικο-μαθησιακές καταστάσεις χωρίζονται σε τέσσερις βαθμίδες: 1) επίπεδο αυτόνομης ανά-
πτυξης, 2) επίπεδο μνήμης, 3) επίπεδο επεξηγηματικής κατανόησης, 4) επίπεδο διερευνητικής κατανό-
ησης ή διαλογισμού. Το επίπεδο αυτόνομης ανάπτυξης (autonomous development level) τονίζει τη 
σπουδαιότητα των αισθημάτων των μαθητών, ενώ ελαχιστοποιεί την αξία του έντονου διαλογισμού 
που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Το επίπεδο μνήμης (memory level) χαρακτηρίζεται από σχετική 
απουσία σκέψης. Το επίπεδο επεξηγηματικής κατανόησης (explanatory understanding level) συνοδεύε-
ται από περισσότερη σκέψη. Tο επίπεδο διερευνητικής κατανόησης ή διαλογισμού (exploratory under-
standing or reflection level) είναι το περιεκτικότερο σε σκέψη από όλα τα επίπεδα. Για τους συμπερι-
φοριστές εκπαιδευτικούς η διδασκαλία είναι συνδυασμός των δύο επιπέδων μάθησης: της μνήμης και 
της επεξηγηματικής κατανόησης, θέμα προβολής συμπεριφοριστικών στόχων στους μαθητές και δημι-
ουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος που να εξασφαλίζει την επίτευξη αυτών των στόχων. Στο επί-
πεδο μνήμης (memory level), οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε σύντομες απαντή-
σεις που αναφέρονται στα γεγονότα, ενώ σε επίπεδο επεξηγηματικής κατανόησης (explanatory 
understanding level) περιγράφουν και επεξηγούν στους μαθητές τις απαντήσεις, με τη μορφή κανόνων, 
σχέσεων ή γενικεύσεων. Αυτά επιτυγχάνονται με την προφορική διδασκαλία, την επίδειξη, την καθο-
δήγηση, την ανταμοιβή, την τιμωρία και ενίοτε την πίεση και τον εξαναγκασμό. Όταν το επεξηγηματι-
κό επίπεδο διδασκαλίας έχει επιτυχία, οι μαθητές, εκτός από τα γεγονότα, θα γνωρίζουν και μερικές 
από τις αρχές, με βάση τις οποίες γίνονται η σύνδεση και ο συσχετισμός γεγονότων. Αντίθετα, η διδα-
σκαλία σε επίπεδο μνήμης τείνει είτε να αγνοεί τις αρχές είτε, στην καλύτερη περίπτωση, να τις αντι-
μετωπίζει σε τόσο επιφανειακό επίπεδο, ώστε να έχουν ελάχιστη σημασία για τους μαθητές (Bigge, 
1999:416,430-431). 
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και προσπαθούν ενεργά και σκόπιμα να τον κατακτήσουν, σκέπτονται και μαθαίνουν αποτε-

λεσματικότερα (Scardamalia & Bereiter, 1993:36, 37 & 1994:265). Τα μαθησιακά περιβάλ-

λοντα πρέπει να ενισχύουν τους μαθητές στη στοχοθεσία κάθε διδακτικής διαδικασίας.  

(5) Καλλιεργείται η δυνατότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων∙ το μεγαλύτερο 

σφάλμα που διαπράττουν οι εκπαιδευτικοί είναι ότι υπεραπλουστεύουν τις περισσότερες έν-

νοιες και ιδέες για να τις μεταδώσουν ευκολότερα στους μαθητές. Έτσι, διαχωρίζουν τις έν-

νοιες από το περιεχόμενό τους, διυλίζουν τις ιδέες και τις υπεραπλοποιούν, για να μπορέσουν 

οι μαθητές να τις αποστηθίσουν ευκολότερα. Όμως, αυτή η υπεραπλούστευση αποδεικνύεται 

ζημιογόνος για τους μαθητές, διότι δεν εξοικειώνονται με την ανίχνευση των πολλαπλών συ-

νιστωσών και οπτικών των σύνθετων προβλημάτων και την επίλυσή τους. Οι προβλέψιμες 

και αναμενόμενες λύσεις των τυποποιημένων ασκήσεων που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφα-

λαίου των διδακτικών εγχειριδίων δεν αποτελούν ουσιαστικά παραδείγματα. Οι μαθητές πρέ-

πει να εμπλακούν στην πραγμάτευση απλών και σύνθετων προβλημάτων, να ρωτούν, να ζη-

τούν γνώμες, διευκρινίσεις, να θέτουν προβληματισμούς, για να μπορέσουν να αποκτήσουν 

κριτική σκέψη και να απορρίψουν την υπεραπλουστευμένη θεώρηση των πραγμάτων.  

Η μάθηση που κινείται σε επίπεδο διερευνητικής κατανόησης ή συλλογιστικό επίπεδο 

(exploratory understanding teaching or reflecting teaching) δεν προσφέρει μια σειρά γεγονό-

των και γενικεύσεων, αλλά φέρει τους μαθητές αντιμέτωπους με προβληματισμό και περι-

πλοκότητα. Βασίζεται στις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Οι 

μαθητές διερευνούν ένα ανοικτό πρόβλημα (πραγματικό ερώτημα ή πρόβλημα > δεδομένα, 

παρουσίαση λύσης, γενικεύσεις > αναζήτηση νέων γεγονότων και νέες γενικεύσεις κ.ο.κ.) 

(Hein, 1991. Bigge, 1999:431-432).  

Η παραπάνω μαθησιακή διαδικασία εμπεριέχει την ανάδειξη προβλημάτων (problem 

raising) και την επίλυση προβλημάτων (problem solving)∙ ξεκινά με ερώτημα, στο οποίο οι 

μαθητές δεν είναι σε θέση να δώσουν, από την αρχή, ικανοποιητική απάντηση. Το πρόβλημα 

θα πρέπει να γεννά την παρόρμηση ανάλυσης, κατανόησης και επινόησης τρόπων επίλυσης 

(προβολή του προβλήματος, διερεύνηση, διαμόρφωση υποθέσεων – έλεγχος με τις υπάρχου-

σες ενδείξεις, συλλογή γεγονότων και πληροφοριών, ανακαλυπτική μάθηση – τεκμήρια). Έ-

τσι, η μαθησιακή διαδικασία γίνεται διερευνητική ή διαλογικής κατανόησης και απαιτεί πε-

ρισσότερη συμμετοχή των μαθητών, κριτική επεξεργασία, φαντασία, επινόηση, δημιουργικό-

τητα. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί μέλος της ομάδας (Bigge, 1999:432, 458-459). 

(6) Καλλιεργείται η βιωματικότητα∙ η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι τα μαθησια-

κά καθήκοντα που συνδέονται με «βιωματικές» (εμπειρικές) δραστηριότητες ή ασχολούνται 

με περιπτώσεις μελέτης (case study) ή επίλυση προβλημάτων (problem solving), όχι μόνο γί-

νονται καλύτερα κατανοητά, αλλά εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα σε νέες συνθήκες. Α-
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ντί να διαχωρίζει κανείς τις έννοιες και να τις διαμορφώνει σε κανόνες που αποστηθίζονται 

και κατόπιν εφαρμόζονται σε άλλες τυποποιημένες ασκήσεις, είναι καλό να διδάσκει τη γνώ-

ση και τις δεξιότητες σε αυθεντικά περιβάλλοντα, με χρήσιμο περιεχόμενο και, στη συνέχεια, 

να παρέχει νέα και διαφορετικά περιβάλλοντα στους μαθητές για να εφαρμόσουν τις αποκτη-

θείσες γνώσεις.  

Η λειτουργικά συντελεστική κατανόηση (functional understanding), σε αντιπαράθεση με 

την απομνημόνευση, επιτυγχάνεται όταν ο μαθητής, καθώς μαθαίνει γενικεύσεις και συγκε-

κριμένα γεγονότα που αναφέρονται σ’ αυτές, αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα και τον τρόπο με 

τον οποίο εξυπηρετείται κάποιος σκοπός από τη γενίκευση αυτών των γεγονότων. Δεν πρέ-

πει, επομένως, να διαχωρίζεται η διδασκαλία με στόχο την κατανόηση από τη δημιουργία 

κινήτρων για τη συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτήν (Bigge, 1999:429).  

Η γενική αξία της διαίσθησης δοκιμάζεται μέσα από την επαναλαμβανόμενη λειτουρ-

γία της σε παρόμοιες καταστάσεις. Αν δεν λειτουργήσει και σε άλλες περιπτώσεις θα απορ-

ριφθεί, διότι θα φαίνεται ότι η αξία της είναι πολύ περιορισμένη. Άρα η κατανόηση επιτυγχά-

νεται όταν κάποιος φθάνει στο σημείο να αντιλαμβάνεται πώς να χρησιμοποιεί παραγωγικά, 

με τρόπο εξυπηρετικό, ένα πλέγμα (συνοργανωμένο σύστημα) γενικών ιδεών και συγκεκρι-

μένων επιμέρους φαινομένων (γεγονότων) που επαληθεύουν και βεβαιώνουν την ύπαρξη και 

την αποτελεσματικότητα των γενικών αρχών (Bigge, 1999:429-430).   

(7) Καλλιεργείται ο διάλογος∙ η μάθηση είναι έμφυτη κοινωνική, διαλογική διαδικασία 

(Hein, 1991. Duffy & Cunningham, 1996. Ράπτης & Ράπτη, 2002β:153). Όταν, λοιπόν, ανα-

τίθεται στους μαθητές ένα πρόβλημα ή ένα καθήκον, αυτόματα, αυτοί στρέφονται στους 

συμμαθητές τους για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν αυτή 

τη διαλογική διαδικασία συνδέοντας τους μαθητές ενδοσχολικά ή με άλλους μαθητές στον 

κόσμο. Οι ομαδικές δραστηριότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορούν να ενοποιή-

σουν τους μαθητές∙ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ενδοσχολικό δίκτυο, το διαδίκτυο τους 

κάνουν να συμμετέχουν σε κοινές διεργασίες, υπερβαίνοντας τα εμπόδια των αποστάσεων, 

του κοινού χώρου και χρόνου. Αυτά συνδυάζονται με συναισθηματικές και κοινωνικές διερ-

γασίες. Όταν οι μαθητές γίνονται μέλη κοινοτήτων μάθησης, είτε στην τάξη είτε εκτός σχο-

λείου, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι θεώρησης του κόσμου και πολλαπλές 

λύσεις για τα περισσότερα προβλήματα της ζωής. 

(8) Καλλιεργείται ο αναστοχασμός∙ οι μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, πρέπει να αναστοχάζονται σχετικά με τις ενέργειές τους, τις αποφάσεις 

που λαμβάνουν, τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν, τις απαντήσεις που διαμορφώνουν. Ό-

ταν αναστοχάζονται αυτά που έμαθαν, τα αντιλαμβάνονται καλύτερα και είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τη γνώση που απέκτησαν σε νέες καταστάσεις. 

110 

 



 

 

Επομένως, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική, ο μαθητής θα πρέπει να μάθει 

να εργάζεται σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης μέσω διερεύνησης, τα οποία χαρακτηρίζο-

νται από τη δυνατότητα ελέγχου του χρήστη. Τα περιβάλλοντα αυτά (Papert, 1980. Hein, 

1991. Βακαλούδη, 2003:12 & 2004:576. Κόμης & Ντίνας, 2011:42-43. Ennis-Cole, αχρ.):  

1. έχουν σαφήνεια των αντικειμένων της οθόνης, που συνιστούν οντότητες τις 

οποίες ο χρήστης μπορεί να χειριστεί,  

2. διέπονται από σύνολο κανόνων που προσδιορίζουν τον τρόπο ή τους τρόπους 

διαχείρισης των οντοτήτων του περιβάλλοντος,  

3. διακρίνονται από άμεσο ή έμμεσο σύστημα ανάδρασης˙ στην έμμεση ανά-

δραση ο χρήστης προσλαμβάνει την πληροφορία παρατηρώντας πώς συμπεριφέρεται το σύ-

στημα, 

4. επιτρέπουν ανοιχτό πλαίσιο δραστηριοτήτων.  

Οι «Μικρόκοσμοι» (Microworlds) είναι ένα παράδειγμα συστήματος σχεδιασμένου με 

αυτό το γενικό πλαίσιο. Σε σχέση με τον ορισμό ενός μικρόκοσμου οι ερευνητές συμφωνούν 

ως προς έναν αριθμό χαρακτηριστικών που θεωρούνται συνήθως απαραίτητα στο να αποδο-

θεί σ’ ένα σύστημα ο χαρακτηρισμός «μικρόκοσμος». Παρέχει στον χρήστη έναν αριθμό 

πρωταρχικών αντικειμένων ή συναρτήσεων που μπορούν να συνδυαστούν προκειμένου να 

παράγουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιτρέπουν την άμεση διαχείριση αντικειμένων. Ο 

μικρόκοσμος δομείται γύρω από μια δοσμένη γνώση, η οποία πρέπει να εξερευνηθεί μέσω 

μιας αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα. Συνεπώς, έχει δοθεί μια αυξημένη σπου-

δαιότητα στην επιστημολογία ως βάση του μικρόκοσμου που το καθιστά πρόσφορο περιβάλ-

λον προς εξερεύνηση (π.χ., η περίπτωση του λογισμικού-μικρόκοσμου «ΑΒΑΚΙΟ. Ε-

SLATE-"Μυκήνες"»32). (Papert, 1980 & 1987. Βακαλούδη, 2000 & 2001α. Rieber, 2005. 

Κόμης & Ντίνας, 2011:43. Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013β. Ennis-Cole, αχρ.). 

 

3. Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

στο μάθημα της Ιστορίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού  
 

Όπως προαναφέρθηκε, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση διότι θεωρούν ότι καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες που θα τους είναι χρήσι-

μες αργότερα στην εργασία και την κοινωνική τους ζωή (Oblinger & Rush,1997),  ότι συμ-

βάλλει στην αποτελεσματικότερη μάθηση (Hooker, 1997), ότι μπορεί να βοηθήσει τους μαθη-

τές να έχουν καλύτερες επιδόσεις, ενισχύοντας καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προ-

32 Βλ. σχετικά, τρίτο κεφάλαιο, 2.1. 
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σεγγίσεις που ξεφεύγουν από την τυπική διδασκαλία και τη χρήση του διδακτικού εγχειριδίου 

(George, 2000:56-61) και ότι προάγει μια περισσότερο μαθητοκεντρική μαθησιακή διαδικα-

σία (Gandell et al., 2000).  

Βέβαια, για να επιτευχθούν τα παραπάνω στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνι-

κών σπουδών και ιδίως στη διδακτική της Ιστορίας, που μας απασχολεί στην παρούσα εργα-

σία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της Ιστορίας και ο 

συνδυασμός τους με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί 

να υποστηρίξει, να επιταχύνει και να πολλαπλασιάσει τις κατευθύνσεις, τις δυνατότητες και 

τις δραστηριότητες στο μάθημα της Ιστορίας. Η μειωμένη χρήση των ΤΠΕ, που παρατηρείται 

στη διδακτική της Ιστορίας, εξηγείται από την ανεπιτυχή συσχέτιση της σύγχρονης εκπαιδευ-

τικής τεχνολογίας με τους ευρύτερους μαθησιακούς στόχους που τίθενται κατά τη διδασκα-

λία της Ιστορίας (Linsell, 1998. Repousi, 2001). 

Όπως για όλα τα διδακτικά αντικείμενα, έτσι και για την  Ιστορία δύο είναι τα βασικά 

ερωτήματα που απασχολούν τη διδακτική του μαθήματος: α) η διατύπωση του σκοπού και 

των στόχων33 και β) η επιλογή των μέσων και των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων. 

Η διατύπωση του σκοπού και των στόχων συνδέεται με την επιλογή, τη διάταξη, την παρου-

σίαση της διδακτέας ύλης, την αξιολόγηση κ.λπ. (δηλωτική γνώση), ενώ η επιλογή των μέ-

σων και των διαδικασιών συνδέεται αμεσότερα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη μέθοδο δι-

δασκαλίας, την τήρηση διδακτικών αρχών κ.ά. (πρακτική πλευρά της γνώσης). Σε κάθε περί-

πτωση, η διδασκαλία της Ιστορίας με βάση τις ΤΠΕ πρέπει να εναρμονίζεται με τον σκοπό, 

τις αρχές και τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της Ιστορίας και να λειτουργεί συμπληρωματικά 

και όχι ανεξάρτητα προς αυτήν. 

Η πρόοδος που σημειώθηκε, από τη δεκαετία του ’60, στις θεωρίες μάθησης και τη δι-

δακτική της Ιστορίας, άλλαξε σταδιακά και τον τρόπο αντίληψης της διδασκαλίας της Ιστο-

ρίας στη σχολική τάξη. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία αυτής της αλλαγής ήταν ο εμπλου-

τισμός του περιεχομένου της ιστορικής γνώσης μέσω της μεταστροφής από το «γνώριζε ότι» 

στο «γνώριζε πώς». Αυτό σημαίνει τη γνώση των ιστορικών γεγονότων, φαινομένων κ.λπ. ως 

αποτέλεσμα μιας έρευνας με κατάλληλα κριτήρια και δομημένες αρχές  (Rogers, 1978:44).  

Η προοδευτική μάθηση της Ιστορίας σημαίνει την εκμάθηση των μεθόδων για να κα-

ταλήγει κάποιος σε συμπεράσματα σχετικά με ιστορικά ερωτήματα για το παρελθόν της αν-

θρωπότητας και ταυτοχρόνως να έχει κατά νου τις παραμέτρους που καθορίζουν κάθε συ-

μπέρασμα που δεν είναι ούτε μοναδικό, ούτε προκαθορισμένο, ούτε ανεξάρτητο από τις κοι-

νές κοινωνικές παραστάσεις. Η εξαγωγή του συμπεράσματος εξαρτάται από τα δεδομένα 

33 Για τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος της Ιστορίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
βλ. ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ (ΦΕΚ. 303/03-03-03), διδακτικά εγχειρίδια, βιβλία για τον εκπαιδευτικό κ.ά. 

112 

 

                                                           



 

 

τεκμήρια και την ικανότητα ανάγνωσης, επεξήγησης, κατανόησης, αξιολόγησης και ερμηνεί-

ας τους. Οι κατάλληλες διαδικασίες, αλλά και οι διαφορετικές απόψεις και τα διαφορετικά 

συστήματα αξιολόγησης εμπλέκονται στη διαδικασία της ιστορικής κατανόησης (Repousi, 

2001).  

Η ιστορική γνώση εξελίσσεται παράλληλα με την καθολική ανθρώπινη εμπειρία, που 

αλλάζει μέσα στον χρόνο (Morris & Anderson, 1987). Για παράδειγμα, το ενδιαφέρον της 

Ιστορίας ως προς την ιδιαιτερότητα ορισμένων ιστορικών προσώπων, τόπων ή γεγονότων 

είναι ένα σημείο που δεν επιτρέπει τις γενικεύσεις που γίνονται στις Φυσικές Επιστήμες ή 

στα Μαθηματικά. Αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο –συνδεδεμένο με την επικέντρωση των θεω-

ριών μάθησης στον μαθητή– καθoρίζει το γενικό μαθησιακό περιβάλλον της Ιστορίας το ο-

ποίο μπορούν να υποστηρίξουν οι ΤΠΕ, ώστε να υπάρξει ανανέωση των ιστορικών σπουδών. 

Τέσσερα βασικά σημεία αναδεικνύουν την πλεονεκτική και προσοδοφόρα σύζευξη (Repousi, 

2001): 

(1) Η μαθησιακή διαδικασία της Ιστορίας συμπεριλαμβάνει την επεξεργασία πηγών 

που αναφέρονται στο ιστορικό παρελθόν. Η ιστορική γνώση και κατανόηση εξαρτώνται από 

αυτό, δηλαδή από τα ερωτήματα που θέτουν οι μαθητές ατομικά ή συλλογικά και τις διερευ-

νητικές μεθόδους που τα μετατρέπουν σε τεκμήρια. Η μάθηση που βασίζεται στο διδακτικό 

εγχειρίδιο και την παραδοσιακή διδακτική, για τη δόμηση της ιστορικής γνώσης, παρουσιάζει 

προβλήματα ως προς την δημιουργία των τεκμηρίων στη μαθησιακή διαδικασία με λειτουρ-

γικό τρόπο (Oren & Chen, 1992).  

Το διδακτικό εγχειρίδιο έχει όρια, η τάξη έχει τοίχους και η κάθε συλλογική δραστη-

ριότητα εμπεριέχει τα δικά της συγκεκριμένα ερωτήματα. Αντιθέτως, τα ηλεκτρονικά περι-

βάλλοντα δεν έχουν αυτούς τους περιορισμούς, ενώ έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 

διαφορετικά ερωτήματα για κάθε μαθητή, διότι αυτός έχει στη διάθεσή του απεριόριστο α-

ριθμό πηγών και πληροφοριών. Η αξιολόγηση και η ερμηνεία αυτών των μετα-πηγών και των 

μετα-πληροφοριών, ως προς το ιστορικό τους περιεχόμενο, βασίζεται, στην περίπτωση της 

διδασκαλίας της Ιστορίας, στις μεθόδους της κριτικής της Ιστορίας (Boydens, 1997). Η ταχύ-

τατη πρόσκτηση πληροφοριών και τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, από τη μία, και οι ιστορι-

κές μέθοδοι, από την άλλη, θα μπορούσαν αμοιβαία να εξισορροπήσουν την αδυναμία που 

έχουν οι μαθητές ως προς τη δόμηση της ιστορικής γνώσης, και να δημιουργήσουν νέα μα-

θησιακά περιβάλλοντα. 

(2) Οι ιστορικές πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να συλλέξουν, να αξιολογήσουν, να 

συσχετίσουν και να πραγματευτούν οι μαθητές, βρίσκονται σε μια ποικιλία πηγών απαραίτη-

των για την εφαρμογή των νέων στρατηγικών μάθησης της Ιστορίας. Είναι, όμως, πολύ δύ-

σκολο να ενσωματωθούν με έναν συνεπή και κατανοητό τρόπο, στην παραδοσιακή διδασκα-
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λία. Αντιθέτως, οι εφαρμογές των πολυμέσων έχουν τις τεχνικές δυνατότητες να ενσωματώ-

νουν διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών, να δημιουργούν διασυνδέσεις σχετικές με ένα ιστο-

ρικό θέμα και έτσι να παρουσιάζουν πολύπλευρα το κάθε θέμα.  

Το πρόβλημα στη διδακτική της Ιστορίας είναι η δύσκολη επεξηγηματική και επιλε-

κτική διαδικασία του διερευνητικού ιστορικού έργου. Για παράδειγμα, πολλές φορές, μέσα 

από ασαφείς ή αντικρουόμενες μαρτυρίες πρέπει να ερμηνευθεί και να αναπαρασταθεί το 

ιστορικό παρελθόν. Οι τεχνικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων συνδέονται 

αυτομάτως με τον επεξηγηματικό και επιλεκτικό χαρακτήρα της ιστορικής κατανόησης, εφό-

σον ο στόχος είναι η σύνδεση της πολυποίκιλης διερευνητικής πρακτικής της Ιστορίας με τη 

μαθησιακή διαδικασία.   

Συγκεκριμένα, η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας έχει δηµιουργήσει νέα 

δεδοµένα στον τοµέα της διδασκαλίας της Ιστορίας. Τεχνολογίες, όπως βάσεις δεδοµένων, 

πολυµέσα, Διαδίκτυο, περιβάλλοντα προσοµοίωσης ιστορικών καταστάσεων, αποτελούν ένα 

ευρύ φάσµα πιθανών εφαρµογών που µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία 

ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που προωθούν την ιστορική αναζήτηση και 

σκέψη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλα 

µέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, γιατί συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά των οπτικοακου-

στικών μέσων, µαζί µε απεριόριστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Ειδικά στη διδασκαλία 

της Ιστορίας, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι σε κόσµους του παρελθόντος, η χρήση 

των οπτικών αναπαραστάσεων επιβάλλεται για τη δημιουργία σταθερών νοητικών εικόνων 

και κοινών σηµείων αναφοράς και συζήτησης (Yuen et al., 2003. Βακαλούδη, 2003:24, 28-

30. Sutherland et al., 2004). 

(3) Η ενσωμάτωση των στρατηγικών έρευνας στη διδασκαλία της Ιστορίας, η διείσδυ-

ση στον χώρο των ιστορικών πηγών και η ερμηνεία τους, μπορούν παρόλα αυτά να αποπρο-

σανατολίσουν τους μαθητές από τον αρχικό τους στόχο. Η ασάφεια του ιστορικού παρελθό-

ντος, ο πλούτος των καταγραφών του ιστορικού παρελθόντος και ο όγκος των πληροφοριών, 

τα άπειρα δεδομένα της Ιστορίας μπορούν να δημιουργήσουν στην τάξη πρόβλημα αποπρο-

σανατολισμού και να λειτουργήσουν ως εμπόδιο στην ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας για 

την ιστορική κατανόηση. Ο όγκος των πληροφοριών που προσφέρεται από τις μηχανές δημι-

ουργεί πρόβλημα ως προς τη διαχείρισή του και ως προς τη δυσκολία που παρουσιάζεται από 

τις συνεχείς νέες διαδρομές. Επιπλέον, εφόσον η διαχείριση των πληροφοριών στα ηλεκτρο-

νικά περιβάλλοντα πρέπει να είναι κριτική, εμφανίζονται προβλήματα προσαρμογής των μα-

θητών στους κανόνες βάσεων δεδομένων, που εμπεριέχουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

(Wild, 1988).  
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Οι ψηφιακές βάσεις ιστορικών δεδομένων μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετικά 

κριτήρια διαχείρισης της πληροφορίας. Η επιλογή κατάλληλων ηλεκτρονικών εργαλείων 

μπορεί να λειτουργήσει ως οργανωσιακό πλαίσιο διαχείρισης των πληροφοριών, εμπλουτι-

σμού της ποιότητας και παρουσίασης της συλλογικής ιστορικής εμπειρίας. Ο Fr. Blow (1983) 

επισημαίνει ότι «αυτοί οι περιορισμοί της χρησιμοποιούμενης πληροφορίας και η ακόλουθη 

απλούστευση της Ιστορίας μέσω των ιστορικών στρατηγικών είναι που κάνουν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τόσο χρήσιμο για τη διδασκαλία της Ιστορίας».  

(4) Η διδακτική της Ιστορίας, όπως η μάθηση γενικότερα, πρέπει να βασίζεται στη δια-

δραστικότητα. Επίσης, πολλές φορές, οι νέες πληροφορίες δημιουργούν αντιθέσεις με προη-

γούμενες νοητικές και κοινωνικές εικόνες και αναπαραστάσεις. Αυτά αποτελούν μια στοχα-

στική, δημιουργική διαδικασία, η οποία διευκολύνεται από ενεργές, συνεργατικές μορφές 

παιδαγωγικής που ενσωματώνονται στη μάθηση. Το ιστορικό υπόβαθρο των ατόμων, διάφο-

ρες μορφές λόγου, τρόποι αντίληψης του κόσμου, η δημόσια Ιστορία, η συλλογική μνήμη, η 

ιστορική αντίληψη της ευρύτερης κοινωνίας εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, επη-

ρεάζουν την ιστορική κατανόηση και συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Η Τεχνο-

λογία της Επικοινωνίας δημιουργεί τις συνθήκες για ανταλλαγή απόψεων, εξ αποστάσεως 

συνεργασία και ευρύτερη θεώρηση της Ιστορίας. Για παράδειγμα, οι Reinhart, Sedore & 

Lawrence (1995) αναφέρουν ένα συνεργατικό project που πραγματοποιήθηκε από μαθητές 

της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στόχευσε στην ψη-

φιακή δημιουργία του «σχολείου ενός δωματίου». 

Με βάση τα παραπάνω, οι ΤΠΕ και οι αλληλεπιδραστικές τους δυνατότητες µπορούν 

να βοηθήσουν τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η Iστορία αποτελεί ένα πολύ σπου-

δαίο γνωστικό αντικείµενο και σχετίζεται άµεσα µε τη ζωή τους. Το επιστηµονικό ενδιαφέ-

ρον έχει πλέον στραφεί στη δηµιουργία υλικών και δραστηριοτήτων που καθιστούν τις 

θεµελιώδεις ιδέες ιστορικής σκέψης και κατανόησης προσιτές στους µαθητές. Ο R. Phillips 

(2002) έχει επιχειρηµατολογήσει ότι η δεξιότητα-κλειδί για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Ιστορία, στο µέλλον, θα είναι ο λειτουργικός εγγραµµατισµός (integration literacy), δηλαδή η 

δυνατότητα να χρησιµοποιεί κάποιος τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες τεχνολογίες 

σε συνδυασµό µε µια ποικιλία µαθησιακών και διδακτικών µεθόδων, εµπλουτίζοντας έτσι τη 

µάθηση ή –χρησιµοποιώντας τις λέξεις του B. Walsh (2003)– «δηµιουργώντας δυναµικά, 

πολυτροπικά “µαθησιακά πακέτα”» (Φορτούνη κ.ά, 2005). 

Στη σχετική βιβλιογραφία, που συνεχώς εμπλουτίζεται, τονίζεται η ανάγκη να αξιο-

ποιούνται στη διδακτική πράξη οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ: διασύνδεση της πληρο-

φορίας, πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας, δημιουργία περιβάλλοντος διερευνητικού, 

ομαδοσυνεργατικού κ.ά. Οι ΤΠΕ, πέραν του ότι εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε πρωτογε-
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νείς και δευτερογενείς πηγές, δίνουν τη δυνατότητα, με κατάλληλες προσομοιώσεις, βιντεο-

ταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα κ.λπ., να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος για κοι-

νωνικοϊστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν και να κατανοήσουν καλύτερα ιστορικούς ό-

ρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητα  για τον ιστορικό τους εγγραμματισμό. Ακόμη, 

διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος θέτοντας στη 

διάθεσή τους πλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το υλικό των σχολι-

κών εγχειριδίων. Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια, που το ενδιαφέρον της ιστορικής εκπαίδευ-

σης έχει επεκταθεί στην Τοπική Ιστορία  και τη χρήση των ιστορικών πηγών, η συμβολή των 

ΤΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστική. 

Για παράδειγμα, όλα τα παραπάνω καλλιεργούνται μέσω της εκμάθησης αξιοποίησης 

του διαδικτύου, όπου υπάρχει  πληθώρα  πληροφοριών  (που περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος 

από media). Οι  µαθητές  καθίστανται  «ερευνητές  πληροφοριών»  λόγω της εύκολης πρό-

σβασης σε δεδοµένα και ο έλεγχος µάθησης, εκ µέρους τους, είναι περισσότερος 

(εποικοδοµισµός) αφού μόνοι τους ανακαλύπτουν, παρά βλέπουν και αποµνηµονεύουν. Επί-

σης, μέσω του Διαδικτύου καθίσταται ευκολότερη η κατανόηση πληροφοριών που αφορούν 

σε πολύπλοκα αντικείµενα, με τη χρήση εξεικονιστικών αναπαραστάσεων. Ακόμη, μέσω των 

ψηφιακών περιβαλλόντων, οι μαθητές μπορούν να παράγουν κείμενα, να συσχετίζουν και να 

ερμηνεύουν πηγές, να αναπαριστούν ιστορικά γεγονότα, να εντοπίζουν κοινά στοιχεία σε 

μεγάλο όγκο πληροφοριών (BECTA, 2004).  

Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η εκμάθηση αξιοποίησης υπερκειμένου ή υπερμέσου∙ η 

χρήση των υπερκειμένων (αρχείων ενσωματωμένων με υπερσυνδέσμους) στη διερεύνηση 

των ιστορικών πηγών μπορεί να εξασκήσει τις ικανότητες των μαθητών για κατανόηση και 

ερμηνεία (Nichol et al., 2003. Brown, 2001. Βακαλούδη, 2004:577-578 & 2012:93. 

Niederhauser, 2008) και να τους επιτρέψει να διαπιστώσουν τους συσχετισμούς μεταξύ των 

ιστορικών θεμάτων. Η έννοια της πλοήγησης είναι η κυρίαρχη ιδέα της αξιοποίησης υπερκει-

μένου ή υπερμέσου. Χαρακτηριστικά της αποτελούν (Niederhauser, 2008. Βακαλούδη, 

2010:305 & 2012:93):  

(1) «Ποικιλία δυνατών δρομολογίων»: Ο χρήστης καλείται να εξερευνήσει, να «ξεφυλ-

λίσει», να πλοηγηθεί μέσα στις προτεινόμενες από το μέσον πληροφορίες, από διάφορα ση-

μεία που επιθυμεί, να προχωρήσει γρηγορότερα στα επόμενα, να αποκτήσει πληροφορίες που 

του είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της πλοήγησης.  

(2) «Ελευθερία διαδρομής και έλεγχος από τον μαθητευόμενο»: Ο χρήστης δεν υπο-

χρεώνεται από το σύστημα να εξερευνήσει όλες τις διαδρομές, αλλά μόνον αυτές που ο ίδιος 

κρίνει απαραίτητες (Flavell, 1976:231-236. Κόμης, 1996:77. Ράπτης & Ράπτη, 2002). 
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Η Ιστορία είναι γνώση αφηρημένη,  αφού αφηγείται με αόριστο τρόπο γεγονότα τα ο-

ποία συνέβησαν σε χρόνους απομακρυσμένους από τη σύγχρονη εποχή και τη ζωή μας (Βώ-

ρος, 1993). Ίσως, γι’ αυτό, οι μαθητές συναντούν πολλές δυσκολίες στο να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του μαθήματος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός εκείνων που απο-

τυγχάνουν στην Ιστορία είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο στα Ελληνικά και στα Μαθη-

ματικά (Αντωνιάδης, 1995). Η διδασκαλία της Ιστορίας, λοιπόν, έχει γίνει από τα πιο δύσκο-

λα μαθήματα (Drake & Mc Bride, 1997) και απαιτεί εναλλακτικές προσεγγίσεις, για να ενερ-

γοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών (Αγραφιώτου, 2003). Εμπειρικές έρευνες, που έγιναν 

στη χώρα μας, έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου αδυνατούν 

να κατανοήσουν τη σημασία των καταλοίπων του παρελθόντος μέσα από την περιγραφική 

παρουσίασή τους (Βώρος, 1993). Για τους παραπάνω λόγους έχουν γίνει αρκετές προσπάθει-

ες για χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας, με έμφαση στη χρήση πηγών με τη μορ-

φή κειμένων ή και εικόνων (Λοΐζος, 1998).  

Με τη χρήση των ΤΠΕ ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά ενεργός συμμέτο-

χος στη γνώση του (Λοΐζος, 1998). Έχει, επίσης, τη δυνατότητα να αποκτά γνώση του περι-

βάλλοντος μέσα στο οποίο παράγεται και λειτουργεί η ιστορική γνώση, καθώς συμβάλλει 

στη διαδικασία της μάθησης χρησιμοποιώντας τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες και εστιά-

ζοντας στα δικά του ενδιαφέροντα. Ο καθηγητής, παράλληλα, μπορεί να κατευθύνει την προ-

σοχή των μαθητών σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα ήθελε να τονίσει ιδιαίτερα (Νάκου, 

2000). 

Για παράδειγμα, οι προσομοιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επιτρέπουν την πα-

ρουσίαση πολύπλοκων ιστορικών διαδικασιών με δυναμικότερο τρόπο και έτσι διευκολύνουν 

τους μαθητές στο να κατανοήσουν καλύτερα πώς αποφασιστικές κινήσεις στην ιστορία επη-

ρεάστηκαν από το περιβάλλον και την πίεση των συνθηκών (Taylor, 2003. BECTA, 2004). 

Επίσης, μέσω του ψηφιακού video, οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με μαρτυρίες της 

προφορικής ιστορίας και να μπορέσουν έτσι να ασκήσουν δεξιότητες πραγματοποίησης προ-

σωπικών ιστορικών συνεντεύξεων (Wolfrum et al., 2001:126. BECTA, 2004). 

Οι ΤΠΕ έχουν εισαχθεί  αρκετά στη  σχολική  τάξη.  Ωστόσο,  έχει  διαπιστωθεί  

ότι  συχνά  υποστηρίζουν παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας,  αναπαράγουν  τη συσσώρευση  

πληροφορίας και η µάθηση καταλήγει σε παθητική διαδικασία αποµνηµόνευσης. Η χρήση της 

τεχνολογίας, χωρίς θεωρητικό  προσανατολισµό,  έχει  συχνά  επικριθεί  και  τονίζεται  ότι  

οφείλει να στηρίζεται σε αυστηρές διδακτικές αρχές (Spiro & Jehng, 1990). Οι θεωρίες 

µάθησης που σχετίζονται µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία µπορούν να συνοψιστούν στις εξής (Ράπτης & Ράπτη, 2002β): 1) Συµπεριφορισµός (ι-
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διαιτέρως του Skinner). 2) Εποικοδοµισµός ή Κατασκευαστική-Μετασχηµατιστική µάθηση. 3) 

Κριτική ή χειραφετική παιδαγωγική. 4) Θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας.  

Συγκεκριµένα,  µία από τις όψεις της εποικοδοµιστικής θεωρίας για τη  µάθηση, ο 

κοινωνικός  εποικοδοµισµός,  υποστηρίζει  ότι  η  διαδικασία  της µάθησης  είναι µια δυναµική 

κατασκευή της γνώσης (learning activity), µε βάση τις εµπειρίες των μαθητών, µέσα σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο το οποίο διαθέτει τις δικές του αξίες και πρακτικές (Jonassen, 1991). 

Μια πολύ σηµαντική παραδοχή της εποικοδοµιστικής θεωρίας είναι ότι η γνώση  που  αποκτά  

ένα  άτοµο  για  τον  κόσµο  θεωρείται  ανθρώπινη  κατασκευή. Εποµένως, η µάθηση  νοείται  

επίσης  ως  διαδικασία  προσωπικής  κατασκευής ή οικοδόµησης νοήµατος και όχι ως 

µεταφορά έτοιµης γνώσης από τους μαθητές.  Η  οικοδόµηση του νοήµατος είναι συνεχής  

και ενεργή διαδικασία και εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από τις προηγούµενες γνώσεις των μα-

θητών, καθώς και από τους στόχους και τα κίνητρά τους (Σταυρίδου, 2000). Σύμφωνα με τα πα-

ραπάνω, επιχειρείται η εδραίωση ενός νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο αποποιείται 

το παραδοσιακό µοντέλο µετάδοσης της γνώσης και ευνοεί το εποικοδοµιστικό και συνεργατι-

κό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης, καθώς και τη λειτουργική ένταξη και ενσωµάτωση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας δημιουργεί προϋποθέ-

σεις σχεδιασμού διδακτικών προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στην αναζήτηση, επεξεργασί-

α, ανάλυση και σύνθεση του ιστορικού υλικού (Bass, 1998). Ο  σύγχρονος  προβληµατισµός  

για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας εστιάζεται όχι µόνο στις γνώσεις που θα απο-

κτήσει ο µαθητής («γνωρίζω ότι»), αλλά στις δεξιότητες που θα αναπτύξει και οι  οποίες θα του  

επιτρέψουν να κατανοήσει, να αναλύσει και να ερµηνεύσει τα γεγονότα («γνωρίζω πώς») 

(Massialas, Allen, 1996). Άρα, οι ΤΠΕ  πρέπει να αποτελούν  περιβάλλον που διευκολύνει  

τη συνεργατική και διερευνητική µάθηση. Οι διδακτικές προσεγγίσεις που επιχειρούνται βα-

σίζονται κυρίως στις δυνατότητες  που δίνουν οι ΤΠΕ για (Βακαλούδη, 2003:28. Harrison, 

2004. Haydn, 2004): 

- πρόσβαση σε ιστορικές πηγές (αρχειακό υλικό, γραπτές, εικαστικές πηγές) 

- εμπλοκή σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας 

- αναζήτηση και διερεύνηση αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων 

- πολλαπλές αναπαραστάσεις ιστορικής πληροφορίας. 

Ειδικότερα οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία: συλλογής πληροφοριών 

από έγκυρες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, ανεύρεσης φωτογραφικού υλικού, ανάλυσης, απο-

κωδικοποίησης και αξιολόγησης πληροφοριών, δημιουργίας και παρουσίασης συνθετικών 

εργασιών (εφημερίδων, φυλλαδίων, περιοδικών κ.λπ.), ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε 

διαδραστικά παιγνίδια με ιστορικό περιεχόμενο που υπάρχουν σε σχετικά εκπαιδευτικά λογι-
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σμικά, πραγματοποίησης εικονικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, ανά-

πτυξης ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων για την κοινωνικοποίηση των μαθητών και την 

επίτευξη θετικού κλίματος στην τάξη (Βακαλούδη, 2003:28-30 Harrison, 2004. Haydn, 

2004). Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ΤΠΕ μεταβάλλουν το διδακτικό περιβάλλον 

της Ιστορίας και η σχέση υπολογιστή και Ιστορίας συνδέεται εξαρχής με την υποστήριξη της 

αλλαγής του παραδοσιακού προτύπου διδασκαλίας του μαθήματος που στηρίχθηκε στην α-

ναμετάδοση πληροφοριών και συνδέεται με την αναζήτηση πληροφοριών. Στο νέο αυτό πε-

ριβάλλον υποστηρίζονται: η ιστορική αναζήτηση, η προσομοίωση παρελθοντικών καταστά-

σεων, η απεικόνιση και σύνθεση ιστορικών πληροφοριών, η επικοινωνία (Βάσιου κ.ά., 2008).  

Έρευνες που εξέτασαν τα αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη 

μάθηση (Βοσνιάδου, 2002. Σολωμονίδου, 2000. Hakkarainem, 2000. Wood, 1999. Shaw, 

1999) έδειξαν ότι οι πειραματικές ομάδες που χρησιμοποίησαν ΤΠΕ, είχαν ένα ελαφρύ προ-

βάδισμα σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Εντούτοις, τα αποτελέσματα επηρεάζονται από 

πολλούς παράγοντες όπως, εάν οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της παραδοσια-

κής διδασκαλίας, το χρονικό διάστημα των διδασκαλιών, η πλευρά των ΤΠΕ που προβάλλε-

ται στον σχεδιασμό των μαθημάτων, η ενσωμάτωση συνεργατικών και εποικοδομιστικών 

μοντέλων. Ακόμη, όμως και όταν τα γνωστικά αποτελέσματα δεν είναι σημαντικά, αξιοση-

μείωτη είναι η παρατήρηση ότι με τη χρήση των ΤΠΕ παρατηρείται θετική στάση των μαθη-

τών απέναντι στη γνώση και στη μάθηση και κινητοποίησή τους, που συμβάλλουν τελικά στη 

βελτίωση της απόδοσής τους στο σχολείο. Επίσης, μια σημαντική διάσταση της διδασκαλίας 

με ΤΠΕ είναι η μεταβολή των συνθηκών εργασίας στην τάξη, γεγονός που μεταβάλλει τον 

τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν: η εργασία γίνεται σε μικρές ομάδες, όλοι οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργά, οι εργασίες έχουν ως άξονα την αναζήτηση των πληροφοριών, ευνοού-

νται και άλλες μορφές έκφρασης εκτός της προφορικής και γραπτής (Τζάρτζας κ.ά., 2002).  

Τέλος, ο μαθητής μαθαίνει να αξιοποιεί δημιουργικά τις ΤΠΕ. Βασική είναι η αντίλη-

ψη ότι ο υπολογιστής μπορεί να συνεισφέρει σε νέα ώθηση στη δημιουργική μάθηση και 

στην ουσιαστική διδασκαλία και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Πολυμέσα, τα 

λογισμικά του υπολογιστή, το διαδίκτυο κ.λπ. προσφέρουν ευρύ πεδίο εφαρμογών στην Ι-

στορία. Η ψηφιοποίηση των πηγών τις καθιστά δυναμικές και υποκείμενες σε επικαιροποίη-

ση των δεδομένων τους∙ το υπερκείμενο διευκολύνει τη συσχέτιση των πηγών∙ η ανάγνωση 

γίνεται πολυκατευθυνόμενη∙ η πολυμεσικότητα ενώνει πολλά είδη πηγών (κείμενο, εικόνα, 

video, ήχο, γράφημα, χάρτη κ.λπ.). Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα: (1) πρόσβασης σε βά-

σεις δεδομένων και πολυτροπικά αρχεία, που αποτελούν τη βάση της ιστορικής έρευνας και 

(2) δημοσίευσης ιστορικών έργων τα οποία έχουν ευρύτατη διάδοση. Τέλος, οι λίστες επικοι-
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νωνίας, οι ιστοσελίδες, τα ιστολόγια, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενισχύουν το μοντέλο της 

διαπροσωπικής διδασκαλίας στην Ιστορία (Βάσιου κ.ά., 2008).  

Αναλυτικότερα, ριζική είναι, για παράδειγμα, η αλλαγή στον τρόπο αναζήτησης και 

συλλογής του πρώτου υλικού (π.χ. δεξιότητες ηλεκτρονικής αναζήτησης), στην αρχειοθέτηση 

και ταξινόµησή του, στη διαδικασία συγγραφής του και στις δυνατότητες δηµοσίευσής του 

(έντυπη αλλά και ηλεκτρονική µορφή). Κατά πρώτον, οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν κρι-

τικές δεξιότητες, κυρίως ως προς την αναζήτηση, την επιλογή, την εγκυρότητα, την αξιοπι-

στία και την αξιοποίηση πληροφοριών, ιδεών και επιχειρημάτων (Baxton, 2003. McMichael, 

2007).  

Έτσι, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να είναι ικανοί: να γνωρίζουν 

διαφορετικές λογικές και τεχνικές αναζήτησης, να αξιολογούν κριτικά την εγκυρότητα δικτυ-

ακών τόπων, να διακρίνουν διαφορετικά είδη πηγών και να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες 

από αυτές, να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη δεξιότητα των ψηφιακών πηγών, να εντοπί-

ζουν διαφορετικές πηγές, οπτικές και ερμηνείες (πλουραλισμός) και να μπορούν να τις αξιο-

λογούν, να διαμορφώνουν σχέδια έρευνας και εργασίας, αξιοποιώντας ποικιλία υλικού και 

προσεγγίσεων, να επιλέγουν από ένα σύνολο πηγών και πληροφοριών εκείνες που τους ενδι-

αφέρουν ή είναι περισσότερο σημαντικές για το θέμα ή την εργασία τους, να διατυπώνουν 

κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα και τεκμηριωμένες υποθέσεις, να αναγνωρίζουν σχέσεις 

μεταξύ των γεγονότων (αιτιακή και χρονική αλληλουχία), τάσεις και στοιχεία συνέχειας ή 

ασυνέχειας, να καταλήγουν σε συμπεράσματα με αξιολογικές κρίσεις και γενικεύσεις, που θα 

είναι κατάλληλα τεκμηριωμένα και θα στηρίζονται σε λογικά επιχειρήματα, να συγγράφουν 

σύντομα ή εκτενέστερα ιστορικά δοκίμια, να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ για επικοινωνία (Gillies, 1999. Lee, 2002. Μαυροσκούφης, 2004. Yang, 2007). Υπό το 

πρίσμα, λοιπόν, της διδασκαλίας με σκοπό την κατανόηση και την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης είναι σκόπιμο να εκπαιδευτούν οι μαθητές σε δύο τουλάχιστον πεδία: στην αξιολό-

γηση του ψηφιακού υλικού που αφορά στην Ιστορία (διαδικτυακό, ψηφιακών δίσκων κ.λπ.) 

και στην κριτική των πηγών34.  

34 Ένας τρόπος προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν η χρήση ειδικά διαμορφωμένων πινάκων, όπως οι 
ακόλουθοι: Πίνακας αξιολόγησης ιστοσελίδων: Ονομασία ιστοσελίδας – ηλεκτρονική διεύθυνση, 
Δημιουργός (ταυτότητα, πρόθεση δημιουργίας), Χρόνος δημιουργίας – ανανέωση (ενημέρωση), 
Γλώσσα – γλώσσες, Αποδέκτες, Κατηγορία υλικού – περιεχόμενα, Αξιολόγηση περιεχομένων (εγκυ-
ρότητα, αξιοπιστία, σημασία), Ευκολία πρόσβασης, Εμφάνιση – πλοήγηση (Μαυροσκούφης, 2004). 
Πίνακας επεξεργασίας ιστορικών πηγών: Θέμα, τίτλος κ.λπ., Ανάλυση και ερμηνεία (σε επίπεδο συ-
γκεκριμένης πηγής και ιστορικού πλαισίου): γνησιότητα, αυθεντικότητα, δημιουργός, απόψεις, οπτικές, 
αξιοπιστία, πλαίσιο δημιουργίας (επίδραση συνθηκών), προθέσεις δημιουργίας, ερωτήματα ή προβλή-
ματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σημαντικότερα δεδομένα, τεκμήρια, πληροφορίες, πληρότητα 
και επάρκεια πληροφοριών για τη στήριξη συμπερασμάτων, βασικές παραδοχές (ιδέες, αξίες, θέσεις 
κ.λπ.), έννοιες – κλειδιά, βασικοί συλλογισμοί και ερμηνείες που οδηγούν σε συμπεράσματα, κύριες 
συνέπειες από την αποδοχή ή την απόρριψη των θέσεων ή της προτεινόμενης από τον δημιουργό πο-
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Κατά δεύτερον, κατά τη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιούνται ευρύτατα τα ηλεκτρονι-

κά εργαλεία του υπολογιστή (Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, το Λογισμικό Παρου-

σίασης) και το Διαδίκτυο (Kress, 2000. Σολωμονίδου, 2000. Kress & van Leeuwen, 2001. 

Βοσνιάδου, 2002. Ράπτης & Ράπτη, 2002.). Νέα δεδομένα δημιουργεί, επίσης, η ευρύτατη 

διάδοση των υπερκειμένων (hypertexts). Με το υπερκείμενο αμφισβητούνται οι ως τώρα βα-

σικές αρχές της κειμενικότητας. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το κείμενο έχει ενότητα (αρχή, 

μέση και τέλος), γραμμικότητα (οι σκέψεις ξεδιπλώνονται και ολοκληρώνονται σταδιακά), 

συνεκτικότητα (υπάρχει νοηματική συνάφεια μεταξύ των διαφόρων μερών του) και συνοχή 

(σύνδεση όλων των γλωσσικών μερών κατά τρόπο αποτελεσματικό). Το κείμενο στηριζόταν 

εν πολλοίς στις αρχές της Αριστοτελικής «τάξεως» (Μπασάκος, 2002). Το υπερκείμενο δια-

φέρει αισθητά από τη λογική αυτή. Από τα βασικά του χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρη-

θούν η πολυτροπικότητα (multimodality), η χρήση πολιτισμικού συμβολικού κώδικα ως περι-

βάλλοντος διεπαφής (π.χ. διάφορα εικονίδια κ.λπ.) και η οργάνωσή του κατά επίπεδα. Το 

διάβασμά του δεν γίνεται κατά τον συνήθη γραμμικό τρόπο, αλλά επιλεκτικά και κατά επίπε-

δα. Δεν είναι τυχαίο πως αντί για διάβασμα χρησιμοποιείται ο όρος «browsing», που θα μπο-

ρούσε να αποδοθεί ως «φυλλομέτρημα» ή ως «ξεφύλλισμα» (Heba, 1997. Χοντολίδου, 1999. 

Κυπριώτης, 2006. Βακαλούδη, 2012:93. Vakaloudi, Dagdilelis, 2013. Σφέτσου & Τάντση, 

αχρ.).  

Ειδικότερα, η εφαρμογή των ΤΠΕ στις κοινωνικές επιστήμες αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη, διότι, αφενός μεν, αξιοποιούνται βάσεις δεδομένων και αφετέρου, ο μαθητής ανα-

πτύσσει δεξιότητες διερεύνησης. Το είδος ΤΠΕ που χρησιμοποιείται προσδιορίζει και τα α-

ποτελέσματα, δεδομένου ότι και οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας ποικίλουν 

(Αντωνίου κ.ά., 2000). Για παράδειγμα, προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας κατά την ο-

ποία χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Κασταλία»35, λογισμικό υπερμέσων με 

ρείας δράσης), Διασταύρωση με άλλες πηγές: συνεισφορά αρχικών πηγών στην κατανόηση του θέμα-
τος, επιβεβαίωση ή αμφισβήτηση από άλλες πηγές, αξιολόγηση διαφορετικών πληροφοριών, οπτικών 
και ερμηνειών (Reed & Kromrey, 2001). 
35 http://hermes.di.uoa.gr/ekpaideusi2.htm Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση, του Μετσόβιου Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου, δημοσιεύεται η δικτυακή έκδοση του λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ. Το εκπαι-
δευτικό λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ, με γνωστικά αντικείμενα την Ιστορία και την Τέχνη στο Λύκειο, απο-
τελεί ένα διδακτικό εργαλείο για διερευνητική κατασκευή της ιστορικής γνώσης και την προσέγγιση 
της τέχνης με χρήση ιστορικών πηγών το οποίο αναπτύσσεται από την ομάδα μας στα πλαίσια του 
προγράμματος «Ναυσικά - Ε22» (έργο ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας. Το λογισμικό προσφέρει 
ένα περιβάλλον μάθησης που αποτελεί για τον μαθητή τον δικό του χώρο αναπαράστασης ιστορικών 
θεμάτων∙ το περιβάλλον αυτό τον οδηγεί στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, στη διατύπω-
ση επιχειρημάτων και αιτιακών συναφειών που καταλήγουν στη σύνθεση μιας αφήγησης. Το λογισμι-
κό διαθέτει, για το σκοπό αυτόν, πληροφοριακό υλικό από ιστορικές πηγές και σειρά εργαλείων (βι-
βλιοθήκες έρευνας, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για την επεξεργασία των πηγών, καθώς και 
χώρο εργασίας μέσα στον οποίο μπορούν να μελετηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες από το γνω-
στικό αντικείμενο με αφορμή σενάρια, δραστηριότητες και εργασίες που περιέχονται στο λογισμικό. 
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χρήση ιστορικών πηγών, έδειξαν ότι οι μαθητές διαμόρφωσαν σαφέστερη αντίληψη, για το 

θέμα που μελετούσαν, με το συγκεκριμένο λογισμικό (Κάββουρα, 2002). Αντίθετα, έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε με  το εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης «Inspiration» έδειξε 

ότι παρατηρήθηκε μεν βελτίωση στην αναπαράσταση ιστορικών σχέσεων με τη βοήθεια του 

εργαλείου, αλλά και προσκόλληση των μαθητών σε γραμμική αναπαράσταση σχέσεων, γεγο-

νός που συνδέεται άμεσα με τη διδακτική μέθοδο της γραμμικής αφήγησης και απομνημό-

νευσης, με την οποία είναι, κυρίως, εξοικειωμένοι οι μαθητές (Καρρασαβίδης, 2002) 

Όσον αφορά στις αναπαραστάσεις που έχουν τα παιδιά για τον ρόλο των τεχνολογιών 

(Τασιός, Σολομωνίδου, 2002), παρατηρήθηκε ότι έχουν διαμορφώσει μια εικόνα αυτόνομης 

ύπαρξης και χρήσης των ΤΠΕ και δεν γνωρίζουν ποικίλους τρόπους χρήσης, γεγονός που 

ενισχύεται από την ελλιπή εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτόν. Παρόλα αυτά, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής είναι το μέσον που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις των παιδιών και 

των εφήβων και, επιπλέον, θεωρούν ότι ωφελεί στη μάθηση περισσότερο από το βιβλίο, την 

τηλεόραση και τη γραφή (Βρύζας, Τσιτουρίδου, 2002). Επειδή αρκετά παιδιά χρησιμοποιούν 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός σχολείου και συνδέουν τη χρήση του με το Διαδίκτυο, 

θεωρούν ότι πρόκειται περισσότερο για μέσον ψυχαγωγίας, παρά για εργαλείο εργασίας, με 

αποτέλεσμα να κυριαρχεί η χρήση του ως πηγής πληροφορίας (Παπαστεργίου, 2002). 

Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση και αξιοποίηση των πη-

γών και, κατά συνέπεια, στη σχετική διαδραστική διδασκαλία, καθώς οι ΤΠΕ μπορούν να 

παρέχουν διδακτική υποστήριξη στα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα με εύκολη και δημι-

ουργική πρόσβαση στην πληροφόρηση (κυρίως εικόνες και πολλαπλές αναπαραστάσεις με 

συνδυασμό κειμένου), ευκαιρία για την ανάπτυξη διαθεματικότητας και τη συνεργασία κα-

θηγητών διαφόρων ειδικοτήτων, δυνατότητα αξιολόγησης της γνώσης, παροχή κριτηρίων 

επιλογής της πληροφορίας. Όσον αφορά συγκεκριμένα στην Ιστορία, οι ΤΠΕ προσφέρουν τη 

δυνατότητα «εικονικών» επισκέψεων σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους, 

κ.λπ. και ευρύτερα τη μετατροπή της τέχνης σε Ιστορία και την τεκμηρίωση της λογοτεχνικής 

(π.χ. των ομηρικών έργων) και της ιστορικής πηγής μέσα από εικαστικές και αρχαιολογικές 

πηγές (Βακαλούδη, 2001β:83-84. Harrison, 2004. Haydn, 2004).  

Με την «εικονική» περιήγηση σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς ή ιστορικούς 

χώρους, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπλάσουν με τη φαντασία τους την κοινωνία, 

τον τρόπο ζωής και τις ενασχολήσεις των ανθρώπων του παρελθόντος˙ να ανακαλύψουν, μέ-

σα από τα ευρήματα, τις καθημερινές και επαγγελματικές ασχολίες τους, τα υλικά που χρησι-

μοποιούσαν, το στολισμό και τον οπλισμό τους, τις καθημερινές συνήθειες, το θρησκευτικό 

Παρέχονται ακόμη δυνατότητες χρήσης δικτύου για επικοινωνία με μαθητές και καθηγητές του ίδιου ή 
άλλων σχολείων. 
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αίσθημα, την τέχνη και τη θεματογραφία της κ.λπ. Έτσι θα εξαγάγουν ποικίλα στοιχεία και 

συμπεράσματα για την κοινωνία, τις νοοτροπίες, τα ήθη και έθιμα, τη θρησκεία, την πολιτική 

κ.λπ. (Βακαλούδη, 2001β:83-84 & 2003:13, με διδακτικά παραδείγματα. Harrison, 2004. 

Haydn, 2004. Χατζηγεωργίου, 2004:384-385).  

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, οι ιστορικές πληροφορίες που διατίθενται, οι επιλεγόμενες 

πηγές, η διδακτική πρακτική παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη της ιστορικής ενσυ-

ναίσθησης. Οι διδακτικές προσεγγίσεις γίνονται είτε γραπτώς είτε με συζήτηση και διάλογο 

της ολομέλειας της τάξης ή των μελών των μικρών ομάδων εργασίας με ελεύθερη ή ελεγχό-

μενη μορφή λειτουργίας τους ή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η οικειότητα αυτή, που συνδέει 

ενσυναισθητικά το περιβάλλον με τον μαθητή, συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην καλλιέρ-

γεια ιστορικής σκέψης και κρίσης (Λεοντσίνης, 1999β:139-142).    

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας επιτυγχάνεται με πολλούς τρό-

πους. Μπορούμε να ασχοληθούμε με (Βακαλούδη, 2003:24. Harrison, 2004. Haydn, 2004):  

(1) τα αίτια κατηγοριοποιώντας τα σε πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογι-

στικά φύλλα, δομώντας τα σε επεξεργαστή κειμένου, αναζητώντας τα στο Διαδίκτυο˙  

(2) με τη διαχρονική εξέταση ενός θέματος, μελετώντας τις αλλαγές μέσα στο χρόνο με 

σύγκριση τεκμηρίων (είδος, υλικό, χρήση, κ.λπ.), αξιοποιώντας λογισμικά ή το Διαδίκτυο˙  

(3) με την έννοια του χρόνου σε σύνδεση με το χώρο, με το ιστορικό γεγονός, με την ι-

στορική περίοδο (θέτοντας κριτήρια, π.χ. εικονογράφηση, πολίτευμα, κ.λπ.), με τη μικρή, μέ-

ση και μακρά διάρκεια (παρατηρώντας ότι σε μικρή κλίμακα αλλάζουν πολλά, ενώ μακρο-

πρόθεσμα ορισμένα μένουν αναλλοίωτα), αξιοποιώντας λογισμικά, το Διαδίκτυο, πίνακες 

δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα, επεξεργαστή κειμένου, πληροφορικά ερ-

γαλεία παρουσιάσεων˙  

(4) με τον προσδιορισμό του χώρου και την επέκταση του πολιτισμού μέσω εξέτασης 

τεκμηρίων, τη σύνδεση χώρου – χρόνου και εξέλιξης, τη σύνδεση της γεωφυσικής κατάστασης 

με τις μορφές της πολιτιστικής ανάπτυξης, τη σύνδεση χώρων και ιστορικών γεγονότων, αξιο-

ποιώντας λογισμικά, το Διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλ-

λα, για την αναζήτηση και την καταγραφή των στοιχείων˙  

(5) την αφήγηση: i δημιουργία εικονογραφημένης αφήγησης με εικόνα, κείμενο, γρα-

φήματα, διαγράμματα κ.λπ., ii. κατασκευή ιστορικών πινάκων με κριτήρια, iii. δημιουργία 

βάσης δεδομένων ερωτημάτων σχετικά με ένα θέμα, αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία 

παρουσιάσεων, λογισμικά, το Διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά 

φύλλα˙  

(6) την ιστορική μέθοδο, με συλλογή τεκμηρίων, με ανάλυση γραπτών πηγών, με ά-

ντληση πληροφοριών από υλικές πηγές, με επεξεργασία δεδομένων, με αναζήτηση πληροφο-
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ριών, με εισαγωγή δημογραφικών δεδομένων, αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρου-

σιάσεων, λογισμικά, το Διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα.  

Επίσης, µε αφορµή το µάθηµα της Ιστορίας και σε διαθεµατική προσέγγιση µε  

το µάθηµα της Γλώσσας, µπορούν να αξιοποιηθούν το Διαδίκτυο και τα επικοινωνιακά του 

µέσα όπως το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) (∆ηµητρακοπούλου, 1999), η Τηλεδιάσκεψη 

(Netmeeting) και η Λίστα Συζήτησης (Discussion Forum/Group) για την εκπόνηση συνθετι-

κών εργασιών (projects) µε σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία (αναλόγως µε το µέσον) 

µεταξύ σχολείων ιδίων ή διαφορετικών  γεωγραφικών περιοχών (Σκούρτου, 2000). Ακόμη, 

είναι δυνατή η επικοινωνία των µαθητών µε ειδικούς, φορείς ή οργανώσεις, για να συζητήσουν 

για ιστορικά θέµατα που τους προβληµατίζουν ή να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες (Bass, 

1998).  

Ειπώθηκε ότι «μία εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις» γιατί αποτελεί το καλύτερο και 

τελειότερο μέσον έκφρασης και μπορεί να έχει τεράστια μορφωτική αξία και ουσιαστικότατη 

επίδραση, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά. Αν και ζούμε στην εποχή της εικόνας, δεν γίνεται 

ουσιαστική αξιοποίηση του εικαστικού υλικού στη διδασκαλία της Ιστορίας. Εντούτοις, απο-

τελεί ένα βασικό εργαλείο μέσω του οποίου ο μαθητής -με την αναζήτηση, τον εντοπισμό και 

την άμεση θέαση ενός έργου και κατόπιν την ερμηνευτική, κριτική και διαλεκτική επε-

ξεργασία του θέματός του- θα μπορέσει να θέσει ερωτήματα (άντλησης πληροφοριών, κατα-

νόησης συνθηκών του παρελθόντος που οδήγησαν στη δημιουργία του έργου κ.λπ.), να απο-

κτήσει -κατά το δυνατόν- αντικειμενικές γνώσεις σχετικά με το ζητούμενο και να κατακτήσει 

τη μεταγνώση, την ενσωμάτωση μεθόδων και όχι ξηρής και απομνημονευτικής γνώσης (Fel-

ton & Allen, 1990. Βακαλούδη, 2003:22. Ormond, 2011).  

Αυτή επιτυγχάνεται όταν ο διδασκόμενος συμμετέχει ενεργά και ασκεί τις δεξιότητές 

του, μαθαίνοντας μέσα από αυτές με τρόπο διαδραστικό και αλληλεπιδραστικό, όπως, για 

παράδειγμα, μέσα από την ιστορική μέθοδο της έρευνας που διεξάγει, την επιλογή της ατομι-

κής πορείας (διαδρομές), τη διασύνδεση των πληροφοριών, τη σύνθεση της πληροφορίας, το 

αποτέλεσμα, τις έννοιες χρόνου, τόπου, ιστορικής αιτιότητας που αντιλαμβάνεται. Διατυπώ-

νει, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του δασκάλου, υποθέσεις, ερωτήματα, ζητούμενα, 

αναλύσεις ιστορικών εννοιών, όπου συναρτά τον χώρο και τον χρόνο και θέτει τα πλαίσια 

δράσης (Halldén, 1994:187-200. Slavin, 1995. Barth, 1996:51-56. Roschelle & Rea, 1999:22-

25. Βακαλούδη, 2003:15. Harrison, 2004. Haydn, 2004). 

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν βαθμιαία, μέσα από πειραματισμούς και λά-

θη, να διαμορφώνουν ένα έργο μέσα από τη συνεργασία, οργανώνοντας τις δομές και συλλέ-

γοντας τα στοιχεία του παρόντος και του παρελθόντος, του παλαιού και του νέου˙ με αυτή 

την επιλογή προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις δομές του έργου τους. Ως υποψήφιες για να 
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αποτελέσουν τη δομική βάση της Ιστορίας συνήθως προτείνονται οι έννοιες: τεκμήρια, αιτιό-

τητα, ενσυναίσθηση ή συμπαθητική κατανόηση (empathy), μεταβολή, χρόνος. Εάν κάποιος 

δεν κατέχει τις παραπάνω έννοιες, έστω σε κάποιο βαθμό, τότε η μελέτη της Ιστορίας χάνει 

το νόημά της ή αποκλίνει τελείως από το στόχο της (Βακαλούδη, 2003:15 & 2012:115. 

Harrison, 2004. Haydn, 2004. Harris & Foreman-Peck, 2004).  

Η ενσυναίσθηση, ως τρόπος προσέγγισης της Ιστορίας και οικοδόμησης της ιστορικής 

σκέψης, σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας ικανότητας ενσυναισθητικής κρίσης, δηλαδή με την 

εξεύρεση τρόπων, με τους οποίους θα μπορεί κάποιος να εκτιμά και να αξιολογεί καλύτερα 

και πληρέστερα τα προβλήματα, τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων ανθρώπων. Πρακτικές 

ενσυναίσθησης, στη διδακτική της Ιστορίας, είναι οι δεξιότητες που αναπτύσσει ο μαθητής 

προσεγγίζοντας με τη φαντασία του πτυχές του γίγνεσθαι. Για παράδειγμα, το παρελθόν με-

ταφέρεται στο παρόν και ερευνάται δυναμικά μέσα από αυτό. Με τη φαντασία και τα μάτια 

του νου αποκτάται εποπτεία του χώρου και παρατηρείται το περιεχόμενο και η ουσία των 

ιστορικών γεγονότων (Λεοντσίνης, 1999β:127. Βακαλούδη, 2000γ & 2001α:88 & 2003:15-

16 & 2012:115. Harrison, 2004. Haydn, 2004. Harris & Foreman-Peck, 2004).  

Η γνώση, η αντίληψη των αιτίων, η κρίση αποτελούν, επίσης, βασικές ικανότητες που 

πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές. Η ορθή προσέγγιση των ιστορικών τεκμηρίων, η κατανόη-

ση, η ερμηνεία, η διασκευή, η ανάλυση, η σύνθεση, η αμεροληψία, η διάκριση των μαρτυ-

ριών, των γεγονότων και των γνωμών αποτελούν «δεξιότητες», τις οποίες επίσης θα καλλιερ-

γήσουν. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει και τη γλωσσική τους κατάρτιση, με τη συστηματική 

καλλιέργεια των γλωσσικών και διανοητικών ικανοτήτων τους. Όλες αυτές τις ικανότητες θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και σε άλλους τομείς της ζωής τους (Lee, 1992:69-73. 

Cooper, 1995:22-25. Μαστορίδης, 1999. Λεοντσίνης, 1999α. Βακαλούδη, 2000γ &  2003:15-

16. Harrison, 2004. Haydn, 2004). 

Το γεγονός ότι μετατρέπονται από παθητικούς δέκτες σε πρωταγωνιστές, ότι λαμβά-

νουν ενεργό μέρος στη διαδικασία διδακτικής του μαθήματος, στην έρευνα, στην επεξεργα-

σία του υλικού ξεφεύγοντας από το διδακτικό εγχειρίδιο και εισχωρώντας στο χώρο των 

ΤΠΕ, δίνει στους μαθητές ικανοποίηση και εξάπτει την περιέργειά τους. Η μελέτη των στοι-

χείων που συνδέουν τα ποικίλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ευαισθητοποίηση 

απέναντι στον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό, η αναδιαμόρφωση του πλαισίου των «χω-

ρο-χρονικών συντεταγμένων», η δημιουργική σκέψη και δράση με την άμεση συμμετοχή, το 

πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η συλλογική εργασία, η διερεύνηση των θεμάτων, η 

σύνθεση του ιστορικού κειμένου μέσα από τη συλλογή και κριτική διεργασία των πληροφο-

ριών οδηγούν τους μαθητές στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στην κατανόηση της χρη-

σιμότητας των πηγών για την Ιστορία, στην εξοικείωση με την ιστορική μεθοδολογία, στην 
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απόκτηση κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης (Κόκκινος, 1999:51-76. Μαστορίδης, 

1999:106-112. Μακρής, 1999:114-122. Πρασσά, 1999:35-42. Βακαλούδη, 2001β:89 & 

2003:16. Harrison, 2004. Haydn, 2004). 

 

4. Ο σχεδιασμός των διδακτικών προσεγγίσεων – Η σημασία του δια-

λόγου των μαθητών και η αξία της συνεργατικής μάθησης 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας δημιουργεί 

προϋποθέσεις σχεδιασμού διδακτικών προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στην αναζήτηση, 

επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση του ιστορικού υλικού (Bass, 1998) Λαμβάνοντας υπόψη 

τις δυνατότητες των ΤΠΕ και σε συνδυασμό με τα πορίσματα των ερευνών αναπτύσσεται 

ένας προβληματισμός σχετικά με την ένταξή τους στο μάθημα της Ιστορίας. Ο προβληματι-

σμός εμπεριέχει τα εξής ερωτήματα: α) ποια σημεία στη διδακτική θα βελτιωθούν με την α-

ξιοποίηση των ΤΠΕ∙ ποια  προβλήματα στη διδασκαλία επιμέρους ενοτήτων θα μπορούσαν 

να επιλυθούν  με τις ΤΠΕ ή ποιοι τρόποι εναλλακτικής διδασκαλίας ενοτήτων του μαθήματος 

της Ιστορίας θα μπορούσαν να προταθούν; και β) ποια παιδαγωγικά / διδακτικά προβλήματα 

μπορούν να επιλυθούν με την αξιοποίηση των ΤΠΕ;  

Ως απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν αντίστοιχα οι εξής: Οι διδακτικές προσεγγί-

σεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν θα πρέπει να προσομοιάζουν με τις παραδοσιακές μορ-

φές διδασκαλίας∙ δεν θα πρέπει, δηλαδή, να αναπαράγουν τη συσσώρευση της πληροφορίας. 

Η διδασκαλία του μαθήματος, που επιβάλλεται από τη δομή του σχολικού εγχειριδίου, καθο-

ρίζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο διδασκαλίας. Η γραμμική αφήγηση, που ακολουθείται, 

δεν αξιοποιεί διδακτικά το ιστορικό υλικό από το οποίο συντίθεται το γεγονός ή στο οποίο 

βασίζεται μία ερμηνεία του παρελθόντος. Δεδομένου ότι οι μαρτυρίες του παρελθόντος είναι 

ποικίλες και ασύνδετες, μια εικόνα του παρελθόντος μπορεί να σχηματιστεί εάν συγκεντρω-

θούν πηγές που εκφράζουν διαφορετικές  οπτικές γωνίες και αξιολογηθούν στο ιστορικό τους 

πλαίσιο. Στην τάξη της Ιστορίας την πρωτοβουλία των ερωτήσεων και του προσδιορισμού 

του θέματος της έρευνας την έχει ο εκπαιδευτικός ο οποίος, με αυτόν τον τρόπο, ελέγχει την 

κατανόηση, μεταδίδει τις δικές του απόψεις και, κατά συνέπεια, οι απαντήσεις είναι αναμε-

νόμενες. Στην περίπτωση αυτή, η ερώτηση αποδυναμώνεται και απομακρύνεται από τη φύση 

των ιστορικών ερωτημάτων (Husbands, 1996). 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις, που επιχειρούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, βασίζο-

νται κυρίως στις δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ για: πρόσβαση σε ιστορικές πηγές (αρχεια-

κό υλικό, γραπτές, εικαστικές πηγές), εμπλοκή σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας, αναζήτη-

ση και διερεύνηση αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων και πολλαπλές αναπαραστάσεις ι-
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στορικής πληροφορίας. Η λογική και η αντίληψη ανταποκρίνονται σε γνώσεις εξειδικευμέ-

νες. Με συγκεκριμένες ερωτήσεις και μέθοδο μπορεί κάποιος να κωδικοποιήσει αυτή τη 

γνώση. Έτσι δημιουργείται η μεταγνώση, μια αντανάκλαση, μια μορφοποίηση της γνώσης, 

μέσα σε «δυναμικά» περιβάλλοντα όπου τα άτομα επεξεργάζονται τις σκέψεις τους σε σχέση 

με τη δράση, έχουν συνείδηση και των δύο και αναζητούν προσωπικές ερμηνείες σε κάθε 

θέμα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να δείξει στους μαθητές τη μέθοδο και τις πρακτικές, ώστε 

να ανακαλύψουν πώς διαφορετικές νοοτροπίες και στάσεις επηρεάζουν την έκβαση ενός γε-

γονότος, να συζητήσουν επάνω σ’ αυτό και να συμβάλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Barth, 1996:51-56. Yuen et al., 2003. Βακαλούδη, 2000δ & 2003:24, 28-30. Sutherland et 

al., 2004). 

Για την επίτευξη όλων αυτών, ο μαθητής εκτελεί νοητικές ενέργειες, θέτοντας σε κί-

νηση κάποιους  μηχανισμούς δράσης και, παράλληλα, αναπτύσσει συμπεριφορές τις οποίες 

θα μπορεί να εφαρμόσει και σε άλλες περιπτώσεις. Ο εκπαιδευτικός έχει ως στόχο να προκα-

λέσει τις ενέργειες που είναι απαραίτητες στη μάθηση, με την παρουσίαση υλικού οργανωμέ-

νου με τεχνικές που θα επιτρέψουν στον μαθητή την έρευνα, την κατασκευή υποθέσεων, την 

αποσαφήνιση εννοιών, τη θέση ορισμών, την πορεία προς ένα στόχο και τοιουτοτρόπως θα 

αυξήσουν την πιθανότητα αυθόρμητης και αυτόματης ενεργοποίησης διαφόρων συμπεριφο-

ρών του. Η διδακτική πορεία θα έχει ως άξονες την παρατήρηση και την προβληματική των 

μαθητών, την ανάλυση και την ανάπτυξη με την έρευνα, τη συλλογή πληροφοριών με ατομι-

κή πορεία ή πολλαπλές διαδρομές με εργασία σε ομάδες και συζήτηση. Πέρα από το περιε-

χόμενο (γεγονότα κ.λπ.), οι μαθητές πρέπει να διευκρινίζουν έννοιες, να συλλαμβάνουν σχέ-

σεις αιτίου-αποτελέσματος, να ενεργούν μόνοι ή με τη βοήθεια των συμμαθητών τους, έχο-

ντας υιοθετήσει συμπεριφορές και στάσεις (έρευνα πηγών, συσχετισμός, κατανόηση των γε-

νικών αρχών, εφαρμογή τους), να συνειδητοποιούν τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν, δια-

μορφώνοντας έτσι χαρακτήρα αυτοπειθαρχημένο, υπεύθυνο, που γνωρίζει να αξιολογεί και 

να επιδιώκει με σαφήνεια και ακρίβεια τη γνώση (Παπακωστούλα–Γιανναρά, 1988:38-51. 

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1991:77-93. Brooks, Aris & Perry, 1993:82-83, 126-127, 

178-180. Yeager & Morris III, 1995:277-282. Eraut, 1996:1-17. Mercer, 1996:359-377. 

Prawat, 1996:91-110. Visscher-Voerman & Plomp, 1996:22-26. Βακαλούδη, 2000ε:63-76 & 

2003:29-30).  

Πρέπει να τονιστεί ότι, όσον αφορά στη διδασκαλία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ το 

βάρος εστιάζεται πάντοτε στη δόμηση της γνώσης (μάθηση και κατανόηση) μέσα από τον 

διάλογο. Αναφερόμαστε βέβαια στον ποιοτικό και ουσιαστικό διάλογο, που δίνει ευκαιρίες 

για έκφραση και επεξεργασία της σκέψης, πράγμα μη εφικτό σε συζητήσεις που «κατευθύνο-

νται» και «ελέγχονται» με τρόπο απόλυτο από τον διδάσκοντα. Βασικά θέματα που δημιουρ-
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γούν προβληματισμό ως προς τα παραπάνω και πρέπει να γίνουν αντικείμενο διερεύνησης 

από τους διδάσκοντες, συμπεριλαμβανόμενα στη διδακτική τους ατζέντα (=τι θέλω να διδά-

ξω, με βάση θεμελιώδεις κανόνες (ground rules) διδασκαλίας που λειτουργούν ως άγραφοι 

νόμοι), είναι τα εξής: ποια χαρακτηριστικά ορίζουν την ποιότητα του διαλόγου; πώς την αξι-

ολογεί ο δάσκαλος; πώς μπορεί να την υποστηρίζει; ποια είναι η σχέση των μαθητών; πώς 

χρησιμοποιούν τον λόγο; τι μαθαίνουν; πώς σκέφτονται; Με λίγα λόγια, προβληματισμό δη-

μιουργούν έννοιες–κλειδιά, όπως: σχέσεις – λόγος – μάθηση / σκέψη – αξιολόγηση (Βακα-

λούδη, 2002:306 & 2003:26. Yuen et al., 2003. Harrison, 2004. Haydn, 2004. Sutherland et 

al., 2004). 

Βασικό γνώμονα της λειτουργίας της τάξης πρέπει να αποτελούν: η δράση και ο διάλο-

γος, η ανάθεση συνεργατικών διερευνητικών δραστηριοτήτων, η δομή της συνεργατικής 

δραστηριότητας, τα κίνητρα, ο καταμερισμός της εργασίας, η αλληλεπίδραση μέσα στην ο-

μάδα (αν οι ρόλοι θα είναι ίδιοι κ.λπ.), η σύνθεση της ομάδας, τα κίνητρα συνεργατικής δρα-

στηριότητας, τα κίνητρα ώστε όλη η ομάδα να ενδιαφέρεται για τη μάθηση του κάθε μέλους, 

οι ατομικοί και συλλογικοί στόχοι, η αλληλοδιδακτική, η αξιολόγηση, η οργάνωση αλληλε-

πίδρασης στην ομάδα, οι ασκήσεις συνεργατικής επικοινωνίας (πριν από τη δραστηριότητα), 

οι ασκήσεις παραγωγικής μαθησιακής επικοινωνίας (στα πλαίσια της δραστηριότητας), η συ-

ζήτηση – θέσπιση κανόνων (Yuen et al., 2003. Harrison, 2004. Haydn, 2004. Sutherland et 

al., 2004. Βακαλούδη, 2012:316-322). 

Η σύνθεση ομάδων για τη συνεργατική δραστηριότητα πρέπει να γίνεται με βάση τα 

ερωτήματα: 1) Ομοιογενείς ή ετερογενείς ομάδες; 2) Ποιοι μαθητές ωφελούνται περισσότε-

ρο; 

Συμπερασματικά, σε σχέση με όλα τα παραπάνω, έχουμε υπόψη μας το Σχεδιάγραμμα 

(Βακαλούδη, 2002:306 & 2003:26 & 2012:321-322). 

● Γνωστικό αντικείμενο – περιεχόμενο > σύνολο πληροφοριών 

                                   – δομή > οργάνωση πληροφοριών 

                                   – έννοιες ↔ σύνδεση εννοιών / στόχοι εννοιών 

● Καθορισμός ρόλου διδάσκοντος 

● Καθορισμός ρόλου διδασκομένου 

● Θέση ερωτημάτων > φύλλο εργασίας 

● Διεργασία των πληροφοριών 

● Απαντήσεις 

Στην περίπτωση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ γνωρίζουμε καλά το περιεχόμενο και δη-

μιουργούμε το διδακτικό σενάριο βάσει αυτού, με κριτήρια την επιλογή, τον σχολιασμό, τη 

σύγκριση, την ανάλυση, τη σύνθεση, την παραγωγή έργου. 
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5. Συνεργατική μάθηση  
 

Η συνεργασία και η συνεργατική μάθηση μπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική αποδέ-

σμευση και απεξάρτηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει 

στην ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες ή άλλες ιδιαιτερότητες στον κορμό της κανο-

νικής διδασκαλίας και στην υπέρβαση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων απέναντι 

σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Γι’ αυτό, εξάλλου, θεωρείται ως η καταλ-

ληλότερη μέθοδος της διαπολιστισμικής εκπαίδευσης.  

Η ιδεώδης ομάδα της σχολικής εργασίας αποτελείται συνήθως από δύο μέχρι πέντε μέ-

λη. Ομάδες με περισσότερα από τέσσερα περίπου μέλη τείνουν να χρειάζονται ή να αναδει-

κνύουν ηγέτες. Μεγαλύτερος αριθμός μαθητών από πέντε μπορεί να διασπάσει την ενότητα 

της ομάδας και να δημιουργήσει υπο-ομάδες. Ομάδες μεγαλύτερες των επτά περίπου ατόμων 

τείνουν να αναπτύσσουν ακαμψία και πολλά άτομα να μένουν αδρανή και να καλύπτεται η 

αδράνειά τους από το μεγάλο αριθμό των μελών της ομάδας. Γι’ αυτό στην περίπτωση των 

μεγάλων ομάδων πρέπει ο δάσκαλος να αναθέτει συγκεκριμένους ρόλους σε όλα τα μέλη 

τους.  

Τα κριτήρια συγκρότησης των ομάδων ποικίλλουν και ως τέτοια μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν η φιλία, οι συμπάθειες, η γειτνίαση του τόπου κατοικίας, τα κοινά ενδιαφέροντα, οι 

κλίσεις, το πνευματικό επίπεδο, η διδακτέα ύλη κ.λπ. Αφού συγκροτηθούν οι ομάδες, μπο-

ρούν να πάρουν μία τυπική οργάνωση και να οριστούν οι ρόλοι ύστερα από κοινή συζήτηση 

του δασκάλου με τα μέλη της καθεμιάς. Συνήθως, στις ομάδες εργασίας της τάξης ανατίθεται 

σ’ ένα παιδί ο ρόλος του προέδρου, για να συντονίζει τις εργασίες της, και σε ένα άλλο ο ρό-

λος του γραμματέα της ομάδας, προκειμένου να καταγράφει και να συνοψίζει τα αποτελέ-

σματα των εργασιών της. Οι ρόλοι αυτοί πρέπει βεβαίως να εναλλάσσονται.  

Στη συνέχεια, ανατίθενται οι εργασίες, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ 

τους και κάθε ομάδα να παίρνει ένα ξεχωριστό θέμα. Μπορεί, επίσης, να υπάρχει ένα θέμα 

χωρισμένο σε πολλές ενότητες, οπότε κάθε ενότητα ανατίθεται σε μία ομάδα. Μια άλλη δυ-

νατότητα είναι να ανατεθεί σε όλες τις ομάδες το ίδιο θέμα, οπότε καθεμιά θα πρέπει να το 

επεξεργαστεί με το δικό της τρόπο. Πρέπει επίσης από την αρχή να προσδιορίζεται η χρονική 

διάρκεια της ομαδικής εργασίας. 

Ο εκπαιδευτικός δίνει σαφείς και -κατά το δυνατόν- γραπτές οδηγίες για τον τρόπο ερ-

γασίας και ορίζει τον χρόνο παράδοσης ή παρουσίασης της εργασίας.  

 Όσον αφορά στον τρόπο εργασίας ο δάσκαλος μπορεί να διαμορφώσει κατάλληλα το 

χώρο της αίθουσας, να υποδείξει στα παιδιά τρόπους χρήσης της βιβλιοθήκης, των χαρτών, 
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των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. Επίσης, πρέπει να συνηθίσει τους μαθητές να εργάζο-

νται ήσυχα, να συζητούν χαμηλόφωνα, χωρίς να ενοχλούν και να μοιράζονται τα διάφορα 

εργαλεία χωρίς προστριβές.  

 Βασικό είναι επίσης να μάθουν να συγκεντρώνουν και να καταγράφουν τα ουσιώδη 

μόνο, να αποφεύγουν τα περιττά, να κατατάσσουν το υλικό τους σε λογική σειρά και φυσικά 

να εργάζονται με βάση ένα σχέδιο. 

Κατά την διάρκεια της ομαδικής εργασίας δεν πρέπει να μιλά ο εκπαιδευτικός σε όλη 

την τάξη, εκτός κι αν είναι εντελώς απαραίτητο. Αν είναι πράγματι απαραίτητο, τότε πρέπει 

να διακόψει την εργασία των ομάδων. Πρέπει επίσης τότε να βεβαιωθεί ότι η προσοχή όλων 

είναι στραμμένη σ’ αυτό που θα τους πει και εννοείται ότι πρέπει να το ανακοινώσει σύντομα 

και περιεκτικά. Γενικώς πάντως θεωρείται ως κανόνας ότι δεν πρέπει να διακόπτεται η εργα-

σία των ομάδων. 

Μετά από το πέρας των εργασιών των ομάδων πρέπει να καλούνται οι εκπρόσωποί 

τους να εκθέτουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Κατά την παρουσίαση ακούν όλοι οι 

μαθητές προσεκτικά ή παρακολουθούν τυχόν  οπτικοακουστικό υλικό. Έπειτα ασκείται κα-

λοπροαίρετη κριτική των εργασιών από τους μαθητές και έτσι δημιουργείται γόνιμος διάλο-

γος. Γίνεται επίσης συνήθως και μια σύντομη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και μία σύ-

νοψη από τον δάσκαλο στο τέλος σχετικά με ό,τι έχουν μάθει οι μαθητές από την ομαδική 

εργασία (Slavin, 1995. Macpherson, 2000. Ματσαγγούρας, 2002α. Βακαλούδη, 2002:306-

307 & 2003:25-26 & 2012:96-98, 315-322. Bawn, 2007. Slavin, Chamberlain & Hurley, 

αχρ.). 

 

6. Ανακεφαλαίωση 
 

Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε τα οφέλη από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδα-

κτική της Ιστορίας: 

- Οι ΤΠΕ παρέχουν ευκαιρίες για τη διδασκαλία της ιστορικής έρευνας, με υποθέσεις 

και επίλυση προβλημάτων, σε αντίθεση με τη μάθηση που βασίζεται στην απομνημόνευση 

ιστορικών γεγονότων. 

- Οι ΤΠΕ και τα πολυμέσα προσαρμόζονται αρμονικά στην ιδιότητα της Ιστορίας να 

απορρέει από τη μελέτη πολλαπλών πηγών. Μπορούν να προφέρουν μια «συνολική εικόνα» 

και να επιτρέψουν στους μαθητές να ενσωματώσουν τις πληροφορίες-τεκμήρια στην εργασία 

τους (Brown & Purvis, 2001. Hennessey et al., 2003).  

- Η χρήση των ΤΠΕ προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και μπορεί να συμ-

βάλει στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (Brown & Purvis, 2001). 
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- Οι ΤΠΕ βοηθούν στην άρση των περιορισμών της γραφής και επιτρέπουν στους μα-

θητές να επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο προς πραγμάτευση θέμα∙ αυτό ενθαρρύνει τον 

συλλογισμό, την ανάλυση και την κατανόηση (Hennessey et al., 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-

ΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. Στόχοι των διδασκαλιών – Ερευνητικοί άξονες 

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των διδασκα-

λιών της Ιστορίας με διαθεματικότητα και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας36, σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόστηκαν στις εξε-

ταζόμενες ενότητες μαθημάτων (Βακαλούδη, 2003:29), δηλαδή η διερεύνηση της διδακτικής 

χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας και η διατύπωση σχετικών διδακτικών προτά-

σεων.  

Η µελέτη προσανατολίσθηκε στους εξής ερευνητικούς άξονες: πραγμάτευση, μελέτη – 

μέθοδοι και θεωρίες προσέγγισης με στόχο την ανάδειξη του διερευνητικού χαρακτήρα της 

μάθησης που συναντάται πλέον με τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι ΤΠΕ.   

Ο γενικότερος σχεδιασµός της κύριας έρευνας βασίσθηκε στη φιλοσοφία της κριτικής 

- χειραφετικής παιδαγωγικής, δεδοµένου ότι επιχειρήθηκε οργανωµένη και συνεργατική 

παρέµβαση στο σχολικό διδακτικό περιβάλλον, µε στόχο τον µετασχηµατισµό της κουλτού-

ρας της µάθησης µέσα στην τάξη, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ήταν µέτοχοι και συν-

ερευνητές και όχι απλά ερευνητικά υποκείµενα των οποίων η συµπεριφορά συνήθως 

µελετάται από τον ερευνητή (Freire, 1970. Carr & Kemmis, 1997. Bertrand, 1999. Μπουρα-

ντάς, 2012:151-158). Η στάση αυτή υιοθετήθηκε με το σκεπτικό ότι η έρευνα - δράση λει-

τουργεί καλύτερα όταν είναι συνεργατική, γιατί ενσωµατώνει τις ιδέες και τις προσδοκίες 

όλων των προσώπων που εµπλέκονται στην κατάσταση. Η συγκεκριµένη ερευνητική οµάδα 

απαρτίστηκε από εκπαιδευτικούς µε παράλληλα ερευνητικά ενδιαφέροντα που συμμετείχαν 

στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δι-

δακτική». Η έρευνα βασίσθηκε σε συγκεκριμένες μαθησιακές διαδικασίες:  

36 Εφεξής ΤΠΕ. 
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1) στη «βιωματική» (εμπειρική) μάθηση, στην εμπλοκή, δηλαδή, των μαθητών σε κα-

ταστάσεις αυθεντικής μάθησης, που στηρίζονται σε «ανοικτά» προβλήματα, ανακαλυπτικές, 

διερευνητικές διαδικασίες∙  

2) σε συμμετοχικές, συνεργατικές, διαλογικές και επικοινωνιακές μαθησιακές διαδικα-

σίες, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων∙ 

3) στην εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγηση της πληθώρας των πληροφοριών που 

βρίσκουν στο Διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες κ.λπ.∙  

4) στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής χρήσης του λόγου και την άσκηση της προφο-

ρικής και γραπτής έκφρασης∙  

5) στην κριτική προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων και τον κριτικό στοχασμό σχε-

τικά με αυτά. 

Γενικά, επιδιώχθηκε η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησής 

τους και η προώθηση της μάθησης μέσα από τη διαδικασία προσέγγισής της και όχι μέσα από 

το αποτέλεσμά της. Αναλυτικότερα, οι διδασκαλίες σχεδιάστηκαν ώστε να συμβάλουν στην 

καλλιέργεια ενός νέου γραμματισμού, του τεχνολογικού, ψηφιακού γραμματισμού ή τεχνο-

γραμματισμού, του οποίου η κοινωνική διάδοση είναι ευρύτατη, γεγονός που δεν μπορεί να 

αγνοηθεί από το σχολείο37. Μέσω της προτεινόμενης συμμετοχής των μαθητών σε πρακτικές 

που ενσωματώνουν λειτουργικά τις ΤΠΕ, μέσω της καλλιέργειας νέων μαθησιακών δεξιοτή-

των και με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη, θα είναι δυνατόν αυτοί να προετοιμα-

στούν καλύτερα για τον νέο κόσμο που τους περιβάλλει και στον οποίο θα κληθούν ως πολί-

τες να λειτουργήσουν. Μ’ αυτή τη λογική ο τεχνογραμματισμός ή νέος γραμματισμός θεωρεί-

ται αναπόσπαστη ενότητα του γραμματισμού και κατά προέκταση του κοινωνικού γραμματι-

σμού, που πρέπει να παρέχεται από το σύγχρονο σχολείο (Βακαλούδη, 2003:11-12. Κουτσο-

37 Ο τεχνολογικός – ή, διαφορετικά, ψηφιακός - γραμματισμός ορίζεται ως η γνώση του τι είναι τεχνο-
λογία, πώς λειτουργεί, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, ώστε να προάγεται η μάθηση, η παραγωγικότητα 
και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Επίσης, ο ψηφιακός γραμματισμός συμπεριλαμβάνει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, εργαλείων επικοινωνιών και δικτύων, για να 
προσεγγίζουμε, να διαχειριζόμαστε, να ολοκληρώνουμε, να αξιολογούμε και να δημιουργούμε πληρο-
φορίες, έτσι ώστε να λειτουργούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Ακόμη, με τον όρο ψηφιακός 
γραμματισμός εννοούμε την ικανότητα οργάνωσης, κατανόησης, αξιολόγησης και ανάλυσης πληροφο-
ριών και κατασκευής νοημάτων μέσω της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και τις κοινωνικά 
τοποθετημένες πρακτικές που υποστηρίζονται από δεξιότητες, στρατηγικές και στάσεις που καθιστούν 
δυνατή την αναπαράσταση ή την κατανόηση ιδεών μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Ένα τε-
χνολογικά εγγράμματο άτομο πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται τη φύση και τον ρόλο της τεχνολο-
γίας, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και να είναι ικανό να εκτι-
μά τα πλεονεκτήματα, αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία. Ο τεχνολογικός 
γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για όλες τις ειδικότητες. Είναι σημαντικό οι μαθητές (μελ-
λοντικοί πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας) να είναι τεχνολογικά εγγράμματοι, ώστε να μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και μελλοντικά επαγγελμα-
τικούς σκοπούς (Ετεοκλέους, Ν. κ.ά., 2012:784).  
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γιάννης, 2010α. Ετεοκλέους, Ν. κ.ά., 2012:784).  

Οι στόχοι, που ετέθησαν, εστιάστηκαν:  

 Στην οργάνωση διδασκαλιών που βασίζονται σε διαθεματική προσέγγιση των περιε-

χομένων καθώς και στη δυνατότητα χρήσης υλικών και μέσων διδασκαλίας που καλλιεργούν 

την αυτενέργεια και προωθούν τη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση· 

 στην κριτική επεξεργασία των ιστορικών πηγών, που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό 

την κατανόηση, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση του περιεχομένου των πηγών· 

 στην καλλιέργεια στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών·  

 στην ικανότητα εντοπισμού της συγκεκριμένης πληροφορίας, σημαντικό μέρος της 

οποίας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της εγκυρότητάς της·  

 στις τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης με βάση την ιδιαίτερη γραμματική του Διαδικτύ-

ου (π.χ. υπερκείμενο)·   

 στις τεχνικές οργάνωσης των πληροφοριών που βρέθηκαν και αξιοποίησής τους για 

τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. ένταξής τους σε γραπτό ή προφορικό κείμε-

νο∙   

 να εικονοποιηθούν οι πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να γίνουν 

πιο κατανοητές και προσιτές στα παιδιά∙   

 να αισθητοποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το υλικό του σχολικού βιβλίου, ώστε 

να γίνει κατανοητό και ενδιαφέρον στο ακροατήριο∙  

 να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι τα έργα τέχνης μπορεί να εξυπηρετούν και πρα-

κτικές ανάγκες της συγκεκριμένης εποχής και κοινωνίας και ότι αποτελούν πηγές, μέσα από 

τη μελέτη των οποίων μπορούμε να εξαγάγουμε ιστορικά συμπεράσματα∙  

 να γίνει ομαδοσυνεργατική διερεύνηση των πληροφοριών που δίνει και το σχολικό 

εγχειρίδιο, μέσω των ΤΠΕ, ώστε να γίνουν πιο κατανοητές και προσιτές στα παιδιά∙  

 να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι: 1) οι χάρτες αποτελούν πηγές, μέσα από τη μελέ-

τη των οποίων μπορούμε να εξαγάγουμε ιστορικά συμπεράσματα, 2) την ουσιώδη σχέση Ι-

στορίας και Γεωγραφίας και 3) ότι η ύπαρξη του χάρτη έχει ως στόχο να παρέχει, εκτός από 

τον χρόνο, βασική πληροφόρηση ως προς τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο διαδραματίζονται 

τα εξιστορούμενα ιστορικά γεγονότα.  

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων, που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

διδασκαλιών, αναπτύχθηκαν δεξιότητες τόσο για το ηλεκτρονικό περιβάλλον, όσο και για την 

κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή της ιστορικής μεθόδου.  

 

1.2. Το ερευνητικό πλαίσιο – Περιεχόμενο των διδασκαλιών 
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Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών οι μαθητές διερεύνησαν, είτε ανά ομάδες ή ατομι-

κά, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και ανέλυσαν ιστορικά θέματα με τη βοήθεια φύλλων ερ-

γασίας. Τα φύλλα εργασίας εμπεριείχαν διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετικές επι-

λογές επεξεργασίας του υλικού, για κάθε ομάδα. Στις περιπτώσεις της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης, οι ομάδες ερευνούσαν το υλικό, συνέλεγαν τα ζητούμενα, συνδιαλέγονταν, δια-

πραγματεύονταν το θέμα και συνέθεταν τις εργασίες τους.  

Σε όλη την πορεία οι μαθητές ζητούσαν τη βοήθεια των διδασκόντων εάν υπήρχε ανά-

γκη. Επομένως, τα μαθήματα οργανώθηκαν έτσι, ώστε το ποικίλο εποπτικό υλικό να αποτε-

λέσει οργανικό μέρος της διδασκαλίας και όχι μια περιστασιακή πηγή πληροφόρησης δευτε-

ρεύουσας ή τριτεύουσας σημασίας – όπως πολλές φορές συμβαίνει στο παραδοσιακό μοντέ-

λο διδασκαλίας.  

Κατά τις διδασκαλίες κατέστη αναγκαίο να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβουλίες 

και ρόλους διαφορετικούς από την καθημερινή πρακτική. Χρειάστηκε να αναλάβουν τεχνικές 

πρωτοβουλίες για να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα του εργαστηρίου, να βγουν από το προ-

σκήνιο, να αναδείξουν και να στηρίξουν τις ιδέες, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών. 

 

 1.3. Μέθοδοι των διδασκαλιών 

Εφαρμόστηκαν: 

 Διαθεματικότητα. 

 Αυτενέργεια. 

 Κριτική διερεύνηση, αξιολόγηση, επεξεργασία, σύνθεση πληροφοριών. 

 Επίλυση προβλημάτων. 

 Εποικοδομισμός (κονστρουκτιβισμός). 

 Ανίχνευση των προαπαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών επά-

νω στο θέμα και σύνδεση με αυτές. 

 Συνεργατική μάθηση. 

Εφαρμόστηκαν τριών ειδών διδασκαλίες:  

1) Διδασκαλία μέσα στη σχολική τάξη, με αξιοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

προβολικού από τον εκπαιδευτικό. Αρχικά ο εκπαιδευτικός συνεργάστηκε με το σύνολο των 

μαθητών/τριών της τάξης και στη συνέχεια έγινε χωρισμός των μαθητών/τριών σε ομάδες με 

φύλλα εργασίας38∙  

2) ) Διδασκαλία (σε μία περίπτωση) μέσα στη σχολική τάξη, με αξιοποίηση ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και προβολικού από την εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικών υπολογιστών από 

38 Αυτή η μέθοδος θυμίζει τη δημιουργία «Γωνιάς Υπολογιστή» σε κάθε τάξη, όπου, εάν υπάρχει η 
δυνατότητα, χρησιμοποιείται και το Διαδίκτυο επικουρικά και συμπληρωματικά στη διδασκαλία  της 
Ιστορίας, στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος. 
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τους μαθητές39. Αρχικά η εκπαιδευτικός συνεργάστηκε με το σύνολο των μαθητών/τριών της 

τάξης και στη συνέχεια έγινε χωρισμός των μαθητών/τριών σε ομάδες με χρήση ενός φορη-

τού ηλεκτρονικού υπολογιστή από κάθε ομάδα και φύλλα εργασίας∙  

3) Διδασκαλίες με το μαθητικό δυναμικό της τάξης εξ αρχής σε ομάδες, που διεξήχθη-

σαν στο σχολικό Εργαστήριο της Πληροφορικής με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

από κάθε ομάδα μαθητών και φύλλα εργασίας.   

Στόχος της αξιοποίησης των ΤΠΕ ήταν η αλλαγή από την παραδοσιακή μορφή της δι-

δασκαλίας με τον καθοδηγητικό, δασκαλοκεντρικό και «βιβλιοκεντρικό» της χαρακτήρα. Με 

βάση, λοιπόν, αυτό το σκεπτικό, οι ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν επικουρικά και συμπληρωματικά 

σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, για αναζήτηση πληροφοριών ως προς ένα συγκεκριμένο 

θέμα, μέσα από κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, εικαστικά έργα, χάρτες κ.ά. Αυτά αποτέλεσαν 

αντικείμενο συζήτησης, βοηθητικά εργαλεία στη διερευνητική διαδικασία και συνετέλεσαν 

στην εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων με στόχο την ιστορική κατανόηση.  

i. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη  

Η διαδικασία δομήθηκε ως εξής: Τα μαθήματα ξεκινούσαν με συζήτηση μεταξύ μαθη-

τών και εκπαιδευτικού σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος. Δημι-

ουργήθηκαν συνδυασμοί συνεργασιών: αρχικά ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με το σύνολο 

της τάξης και κατόπιν οι μαθητές σε συνεργασία σε ομάδες με φύλλα εργασίας. 

Οι μαθητές ασχολούνταν με τη διερεύνηση ενός θέματος∙ επεξεργάζονταν τα στοιχεία 

που εντόπιζαν σε διδακτικό υλικό το οποίο είχε ενσωματωθεί από τον εκπαιδευτικό σε λογι-

σμικό παρουσίασης, με φύλλα εργασίας και τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου, συζητού-

σαν και κατέγραφαν τα ευρήματα. Κατόπιν οι ομάδες παρουσίαζαν τις εργασίες τους στην 

ολομέλεια, με σχολιασμούς και συζήτηση.  

 Όπως προαναφέρθηκε, κάθε διδασκαλία συμπεριλάμβανε φύλλα εργασίας. Σε άλλες 

διδασκαλίες το φύλλο εργασίας ήταν κοινό για όλες τις ομάδες και σε άλλες υπήρχαν φύλλα 

εργασίας με διαφορετικές δραστηριότητες για κάθε ομάδα40. 

Ως στρατηγική διδασκαλίας υιοθετήθηκε η καθοδηγούμενη διερεύνηση φθίνουσας 

μορφής, κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις του 

εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες, που τους 

οδηγούν σε ατομικά συμπεράσματα.  

ii. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής 

39 Η Α΄ τάξη, στην οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, είχε συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ»: (κάθε μαθητής/τρια με φορητό Η/Υ). Έτσι, κάθε ομάδα μαθητών/τριών είχε τη 
δυνατότητα να κατέχει και να διαχειρίζεται έναν Η/Υ μέσα στη σχολική τάξη. 
40 Γενικά, ο αριθμός των φύλλων εργασίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτι-
κού/σχεδιαστή του σεναρίου. 
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Η δεύτερη μεθοδολογική προσέγγιση αξιοποίησης των ΤΠΕ υλοποιήθηκε στο Εργα-

στήριο της Πληροφορικής. Από την αρχή δημιουργήθηκαν, ανάλογα με το αριθμό των μαθη-

τών της τάξης, ομάδες, οι οποίες ανέλαβαν, ανά μία, έναν υπολογιστή. Στις ομάδες, κάθε μέ-

λος ανέλαβε συγκεκριμένα καθήκοντα (π.χ. συντονιστής, χειριστής του Η/Υ, γραμματέας, 

μέλη).  

Η κάθε διδασκαλία συμπεριλάμβανε φύλλα εργασίας. Σε άλλες διδασκαλίες το φύλλο 

εργασίας ήταν κοινό για όλες τις ομάδες και σε άλλες υπήρχαν φύλλα εργασίας με διαφορε-

τικές δραστηριότητες για κάθε ομάδα41. 

Η διαδικασία δομήθηκε ως εξής: Τα μαθήματα ξεκινούσαν με συζήτηση μεταξύ μαθη-

τών και εκπαιδευτικού σχετικά με τους στόχους του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τις δραστη-

ριότητες και τις εργασίες των μαθητών και το φύλλο εργασίας. Κατόπιν, οι μαθητές ασχο-

λούνταν με τη διερεύνηση του θέματος∙ επεξεργάζονταν τα στοιχεία που εντόπιζαν είτε σε 

εκπαιδευτικό λογισμικό, είτε στο Διαδίκτυο, είτε σε υλικό κατασκευασμένο από τον εκπαι-

δευτικό, με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου και είτε συζητούσαν είτε κατέγραφαν τα 

ευρήματα. Τέλος, οι ομάδες παρουσίαζαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια, με σχολιασμούς 

και συζήτηση.  

Και στην περίπτωση αυτή ως στρατηγική διδασκαλίας υιοθετήθηκε η καθοδηγούμενη 

διερεύνηση φθίνουσας μορφής, κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες διδα-

κτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές 

δραστηριότητες, που τους οδηγούν σε ατομικά συμπεράσματα.   

 

1.4. Οργάνωση της διδασκαλίας 

Από µεθοδολογική άποψη, η διαδικασία των διδασκαλιών βασίστηκε στη μίμηση της 

εργασίας του ιστορικού η οποία – πολύ σύντομα– μπορούμε να πούμε πως χωρίζεται στα ε-

ξής στάδια (Husbands, 2004. Moniot, 2002): 

- Γένεση ιστορικού ερωτήματος. 

- Επιλογή πηγών για την απάντησή του. 

- Καταγραφή σημειώσεων κατά την επεξεργασία των πηγών. 

- Οργάνωση σημειώσεων. 

- Συγγραφή ιστορικής αφήγησης. 

Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών οι μαθητές διερεύνησαν, είτε ανά ομάδες ή ατομι-

κά, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και ανέλυσαν ιστορικά θέματα με τη βοήθεια φύλλων ερ-

γασίας με διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετικές επιλογές επεξεργασίας του υλικού 

41 Γενικά, ο αριθμός των φύλλων εργασίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτι-
κού/σχεδιαστή του σεναρίου. 
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για κάθε ομάδα. Επιλέχθηκε επίσης η διερεύνηση ως μέσον αξιοποίησης των ιστορικών πη-

γών. Oι μαθητές εργάσθηκαν με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές με βάση το γεγονός ότι 

η αξία των ιστορικών πηγών για τη διδασκαλία της Ιστορίας είναι σημαντική και τούτο είναι 

επαρκώς τεκμηριωμένο (Νάκου, 2000. Moniot, 2002. Husbands, 2004. Mattozzi, 2006. Κόκ-

κινος, 2006. Σμυρναίος, 2008). Επιπλέον αξιοποιήθηκε το Διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί μία 

δεξαμενή δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου. Η στοχοθετημένη αναζήτηση πληροφορίας 

αποτελεί γνωστικό εργαλείο διότι οδηγεί στην κατανόηση του περιεχομένου, στην οργάνωση 

της πληροφορίας, στον συσχετισμό, στην κριτική ανάγνωση, στην επιλογή πληροφοριών και 

στη δημιουργία περιεχομένου (Watson, 2001:256. Μικρόπουλος, 2006).   

 Η ηλικία των μαθητών (ιδίως στο Γυμνάσιο), η μικρή εξοικείωση όλων των μαθητών 

με τις τεχνικές αναζήτησης περιεχομένου, η έλλειψη εργαλείων για μια ασφαλή αναζήτηση 

περιεχομένου από τους μαθητές μάς ανάγκασαν να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας 

προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα (λογισμικά, διαδίκτυο) σε μια κατευθυνόμενη διερευνητική 

διδασκαλία, όπου ο εκπαιδευτικός ορίζει και τα ερωτήματα και τα ακριβή βήματα της διε-

ρεύνησης. Όπως όμως προαναφέρθηκε, εφαρμόστηκαν μορφές φθίνουσας καθοδήγησης. Οι 

εκπαιδευτικοί έθεταν τα ερωτήματα και οι μαθητές επέλεγαν τα βήματα και τις δράσεις της 

έρευνας σε πλαίσιο καθοδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές ακολουθούν τα προ-

τεινόμενα βήματα και κάνουν συγκεκριμένες δράσεις, αλλά οδηγούνται σε δικά τους μη προ-

καθορισμένα συμπεράσματα. Επιλέχθηκε η προσέγγιση της φθίνουσας  καθοδήγησης, διότι 

έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική. Mε τη φθίνουσα καθοδήγηση, ο εκπαιδευτικός 

διδάσκει μέσω επεξηγήσεων, παρωθεί τους μαθητές να αναπτύξουν σημεία της ερευνητικής 

διαδικασίας ή/και έκθεσής τους και τους εμψυχώνει (Τριλιανός, 1991. Πηγιά-

κη, 1998β. Κόμης, 2004. Βακαλούδη, 2012:70-74. Kordaki, 2012. Τσιάμη κ.ά., 2014:1, 9).  

 

1.5. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ολιστική-διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση και η οριζόντια ει-

σαγωγή και χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, που προτείνοναι, δίνουν έμφα-

ση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση και στη 

διεπιστημονική και διακλαδική προσέγγιση της γνώσης και εστιάζουν στις κοινωνικές, ηθικές 

και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης (Μακράκης, 2000). Η επιστημολογία που στη-

ρίζει μια τέτοια άποψη στην εκπαίδευση, ανήκει στην κοινωνικοπολιτισμική - δομιστική 

προοπτική (Βιδάκη, 2002). 

● Κοινωνικός ή κριτικο-διαλεκτικός δομισμός. Οι θεωρητικές και εννοιολογικές βά-

σεις της μελέτης αυτής βρίσκονται σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικοπολιτισμική προοπτι-

κή (Vygotsky, 1988 & 2000. Wertsch, del Río & Alvarez, 1995). Η προσέγγιση αυτή της κοι-

138 

 



 

 

νωνικής ψυχολογίας, ειδικά σε ό,τι αφορά στη σκέψη και στη μάθηση, σχετίζεται με τον κοι-

νωνικό ή κριτικο-διαλεκτικό δομισμό και την πολιτισμικο-ιστορική θεωρία της Δραστηριό-

τητας [cultural-historical activity theory] (Leontiev, 1978. Engeström 1987). Αυτό που έχουν 

κοινό αυτές οι προσεγγίσεις είναι η αντίθεσή τους στην τωρινή επικρατούσα γνωστική προ-

σέγγιση και στη σχετική με αυτή μεθοδολογία (Kaptelinin, 1996). Επίσης, οι προσεγγίσεις 

υπογραμμίζουν την ανάγκη να στραφούμε προς τις πραγματικές δραστηριότητες που συμ-

βαίνουν σε πραγματικές συνθήκες (Nardi, 1996) και να συμπεριλαμβάνουμε πάντα, με κά-

ποιο τρόπο, το πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

● Ολιστική, διαθεματική προσέγγιση. Ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας αφορά 

στην ολιστική, διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση, αντί του παραδοσια-

κού τρόπου διδασκαλίας μέσω των διακριτών διδακτικών αντικειμένων. Πρόσφατες μελέτες 

στη μάθηση (American Association for the Advancement of Science, 1989. National Council 

of Teachers of Mathematics, 1989. Science Curriculum Framework & Criteria Committee, 

1990, αναφ. στο: Βιδάκη, 2002:109) έχουν αναδείξει μία διεπιστημονική δομιστική προσέγ-

γιση κατά την οποία οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν τη γνώση τους μέσω συνεργατικών ομά-

δων, συζητούν διαφορετικές ερμηνείες ενός προβλήματος και διαπραγματεύονται και συνθέ-

τουν ιδέες που σχηματίζουν από διαφορετικές επιστήμες. Σύμφωνα με τη δομιστική θεωρία, 

η γνώση αναπτύσσεται ολικά μάλλον, παρά μέσω της αποστήθισης κατακερματισμένων γνώ-

σεων ή διακριτών γεγονότων, όπως κάνει κάποιος όταν μελετά για να γράψει ένα τεστ (Βιδά-

κη, 2002:109).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διδασκαλία διακριτών διδακτικών αντικειμένων του Α-

ναλυτικού Προγράμματος Σπουδών επιφέρει κατακερματισμό της γνώσης, αποσπασματική 

μάθηση από τους μαθητές και μη ανάπτυξη ανώτερων νοητικών διαδικασιών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Η προτεινόμενη λύση είναι η (δια)πραγμάτευση ενός εναλλακτικού Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών με την οριζόντια εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, με 

ολική/διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση, με ανάπτυξη κριτικοστοχαστικής σκέψης σε 

συμμετοχικά, συνεργατικά, διαλογικά, αλληλεπιδραστικά και διερευνητικά περιβάλλοντα 

μάθησης. Έτσι, στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε διεπιστημονική μελέτη της Ιστορίας σε 

συνδυασμό με άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γεω-

γραφία, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική κ.ά. 

● Η θεωρία της Υποστηριζόμενης με Υπολογιστή Συνεργατικής Μάθησης [Computer 

Supported Collaborative Learning (CSCL)], αποτελεί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την 

έρευνα σε αυτή τη μελέτη. Η Υποστηριζόμενη με Υπολογιστή Συνεργατική Μάθηση είναι 

σύμφωνα με τον Koschmann (1996) «προσηλωμένη στην κατανόηση της γλώσσας, της κουλ-

τούρας και των άλλων στοιχείων που απαρτίζουν το κοινωνικό πλαίσιο» (Βιδάκη, 2002). Η 
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θεωρία ασχολείται με τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

(προώθηση της συνεργατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας ομάδας και διευκό-

λυνση του διαμοιρασμού και της διάδοσης της γνώσης). Επομένως, βασικός σκοπός της είναι 

η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Με τον όρο Υποστηριζόμενη με 

Υπολογιστή Συνεργατική Μάθηση αναφερόμαστε σε ένα τμήμα των Επιστημών της Αγωγής 

που ασχολούνται με τη μελέτη του πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν μαζί, με τη βοήθεια των υπο-

λογιστών. Αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών που δίνουν τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν και που μπορούν να παρέχουν δημιουργικές δρα-

στηριότητες πνευματικής διερεύνησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η θεωρία εμφανί-

στηκε στη δεκαετία του 1990 σε αντίδραση προς τα λογισμικά που ανάγκαζαν τους μαθητές 

να μάθουν ως απομονωμένα άτομα. Προωθεί, λοιπόν, τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

κατά τρόπο που να μην αντιδρούν απλώς απέναντι στο δεδομένο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά 

να μαθαίνουν σε ένα μεγάλο βαθμό διαμέσου των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Οι μαθητές 

μαθαίνουν εκφράζοντας τις απόψεις τους, διδάσκοντας ο ένας τον άλλον και βλέποντας πώς 

οι άλλοι μαθαίνουν (Αναστασίου, 2009:11. Σατμαρη, 2009:42-43). 

 

1.6. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Για την οργάνωση των διδασκαλιών χρησιμοποιήθηκαν: 

● Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Η έρευνα, η συλλογή και η ανάλυση 

των δεδομένων, βασίστηκαν στις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Vygotsky 1978. 

Wertsch 1991. Ράπτης & Ράπτη, 2002β. Wertsch et al., 2003), διότι η ανάπτυξη της ποιοτικής 

έρευνας –τόσο μεθοδολογικά όσο και σε εφαρμογές– σχετίζεται με μια σειρά από κοινωνικές 

επιστήμες όπως η κοινωνική και η πολιτισμική ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογί-

α, η ανθρωπογεωγραφία κ.ά. Έναν πολύ σημαντικό τομέα της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρί-

ας αποτελεί η άποψη ότι κάθε ανθρώπινη ενέργεια επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση εργα-

λείων. Στην έννοια του εργαλείου ενσωματώνουμε ένα ευρύ σύνολο αντικειμένων (π.χ. μο-

λύβι, χαρτί, βιβλίο, ηλεκτρονικός υπολογιστής και γενικά Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επι-

κοινωνίας κ.λπ.), σημειωτικών συστημάτων (π.χ. γλώσσα, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), κοι-

νωνικής διάδρασης (π.χ. ομαδοσυνεργατική μάθηση) και καθιερωμένης δομής (π.χ. εθνική 

εκπαιδευτική πολιτική).  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το «κυρίαρχο εργαλείο» είναι η φυσική γλώσσα που αποτε-

λεί και το κέντρο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (Cole & Engestrom, 1993). Η ιδέα της 

αυτενέργειας με διαμεσολαβητικά μέσα (Wertsch 1991) επεκτείνει τα όρια της δράσης ενός 

ατόμου, αλλά παράλληλα υποδεικνύει ότι ένα πρόσωπο μπορεί να περιοριστεί από τη συγκε-

κριμένη κατάσταση. Η κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία φέρνει στο προσκήνιο τις κοινωνικές 
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πλευρές της ανθρώπινης δράσης. Υπάρχουν πολλά σχετικά θέματα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη.  

Πρώτον, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές εργάζονται μέσα στην τάξη και επομένως ε-

πηρεάζονται από διάφορους παράγοντες (Dale et al., 2004). Για παράδειγμα, οι μαθητές με-

ταφέρουν στην τάξη ένα ιστορικό εμπειριών και γνώσεων που έχουν αποκτηθεί εντός και 

εκτός του σχολείου. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όταν αξιοποιούνται οι ΤΠΕ στη διδα-

κτική, γιατί η έρευνα δείχνει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σχο-

λείο επηρεασμένοι από τους εξωσχολικούς τρόπους χρήσης τους (Facer et al., 2003. Kent & 

Facer, 2004). Δεύτερον, κάθε τεχνολογικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί μέσα σε συγκεκριμένο 

κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον και αποτελεί πηγή αυτού του περιβάλλοντος. Το Λογι-

σμικό Παρουσίασης, για παράδειγμα, σχεδιάσθηκε αρχικά για αξιοποίηση σε εργασιακά πε-

ριβάλλοντα και οι αρχικές φόρμες του μπορούν να ωθήσουν τους γραφείς προς τα επαγγελ-

ματικά σχέδια παρουσιάσεων. Εντούτοις, τα εργαλεία των ΤΠΕ δεν είναι στατικά και συνεχί-

ζουν να ανασχεδιάζονται καθώς εξελίσσεται η χρήση τους σε διαφορετικές εργασιακές κοι-

νότητες (Sutherland et al., 2004).  

Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία, επίσης, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι μαθητές δο-

μούν ενεργά τη γνώση, χρησιμοποιώντας ως πηγή τροφοδοσίας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις 

και πεποιθήσεις τους (Vygotsky, 1978). Από αυτή την άποψη, οι μαθητές (και οι εκπαιδευτι-

κοί) μεταφέρουν θεωρίες και οπτικές σε κάθε νέο περιβάλλον μάθησης, οι οποίες επηρεάζουν 

τα σημεία στα οποία δίνουν ιδιαίτερη σημασία∙ έτσι δομείται η νέα γνώση. Σ’ αυτό το πλαί-

σιο ο εκπαιδευτικός έχει τον σημαντικό ρόλο να επιτύχει ώστε «σωστά διευθετημένες αντιθέ-

σεις να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές να παρατηρήσουν νέα στοιχεία, που προηγου-

μένως διέφευγαν της προσοχής τους, και να μάθουν ποια από αυτά είναι σχετικά ή άσχετα με το 

νέο περιεχόμενο της γνώσης» (Bransford et al., 1999:48). 

 

● Η κριτική κοινωνική επιστήμη και η πολιτισμικο-ιστορική Θεωρία της Δραστη-

ριότητας. Οι προσεγγίσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να στραφούμε προς τις πραγμα-

τικές δραστηριότητες που συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες (Nardi, 1996) και το να συ-

μπεριλαμβάνουμε πάντα, με κάποιο τρόπο, το πλαίσιο στις μελέτες της ανθρώπινης δραστη-

ριότητας (Βιδάκη, 2002:109). 

- Κριτική κοινωνική επιστήμη: Η κριτική κοινωνική επιστήμη συμπλέκει την κοινω-

νική δράση και τους κοινωνικά δρώντες. Αφορά στην κοινωνική πράξη, στην εμπεριστατωμέ-

νη δράση ή στη στρατηγική πράξη και είναι «μια διαδικασία αναστοχασμού που απαιτεί τη 

συμμετοχή του ερευνητή στην υπό μελέτη κοινωνική δράση» (Carr & Kemmis, 2000). Η κριτι-

κή κοινωνική επιστημονική προσέγγιση στην εκπαιδευτική έρευνα θεωρεί ότι η αλήθεια είναι 

141 

 



 

 

κοινωνικά και ιστορικά ενσωματωμένη, σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και την ιστορία των 

συμμετεχόντων σε πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις και ενδιαφέρεται όχι για τεχνικές 

λύσεις των προβλημάτων, αλλά για τη συνειδητοποίηση των προβλημάτων από τους ίδιους 

τους συμμετέχοντες και την ενεργό δραστηριοποίησή τους για την επίλυσή τους (Μα-

τσαγγούρας, 1997).  

- Πολιτισμικο-ιστορική Θεωρία της Δραστηριότητας. (Leontiev, 1978. Engestrom, 

1987) είναι «ένα φιλοσοφικό και διαθεματικό πλαίσιο για τη μελέτη των διαφορετικών μορφών 

των ανθρωπίνων πράξεων ως αναπτυξιακών διαδικασιών, με το ατομικό και το κοινωνικό ε-

πίπεδο να αλληλοσυνδέονται την ίδια στιγμή» (Kuutti, 1996). Το σημαντικό στοιχείο της θεω-

ρίας της Δραστηριότητας που μας ενδιαφέρει άμεσα στη μελέτη μας είναι ότι εξασφαλίζει 

«έναν δυναμικό κοινωνικοπολιτισμικό φακό μέσω του οποίου μπορούμε να αναλύσουμε τις 

περισσότερες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας» (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999), 

μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα που βιώνει ο/η μαθητής/τρια. Επιπλέον, προσφέρει ένα 

πλαίσιο για την ανάλυση του ρόλου της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και των 

διαμεσολαβητών (νοητικών ή τεχνικών-υλικών) σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες 

για την επίτευξη ενός έργου-στόχου. Γενικότερα, η θεωρία της Δραστηριότητας στηρίζεται 

σε ένα (φαινομενικά) ανεξάντλητο διανοητικό κοινωνικό περιβάλλον, εφοδιάζει με εκτεταμέ-

νες θεωρητικές και εννοιολογικές πηγές και εξασφαλίζει κατανοητά και ευέλικτα μοντέλα για 

να ερμηνεύσουμε και να αναλύσουμε τις δυναμικές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και το 

πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν (Βιδάκη, 2002:110). 

Για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν: 

● Στην όλη έρευνα ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής έρευνας (σε μικρή 

κλίμακα) και ποιοτικής έρευνας (ενεργός κριτική εκπαιδευτική έρευνα δράσης –active and 

critical educational action research), αφού σε μια κοινωνικοδομιστική προσέγγιση που χρη-

σιμοποιείται η «ανάλυση περιεχομένου»42 και η έρευνα δράσης, μπορούμε να χρησιμοποιή-

42 Μέσω της "ανάλυσης περιεχομένου" παρέχεται η δυνατότητα μελέτης όλων των στοιχείων της επι-
κοινωνίας, το οποίο σημαίνει: προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του πομπού και των αποδεκτών, 
μελέτη των σκοπών και των μέσων του μηνύματος με τα οποία επιχειρείται η πρόκληση της προσοχής 
και του ενδιαφέροντος των αποδεκτών και μελέτη των αποτελεσμάτων που επιφέρει το μήνυμα στους 
αποδέκτες. Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό: α) των χα-
ρακτηριστικών του περιεχομένου, β) των χαρακτηριστικών του πομπού της επικοινωνίας, γ) των χαρα-
κτηριστικών των αποδεκτών της επικοινωνίας και των συνεπειών της σε αυτούς, με σκοπό την εξαγω-
γή εγκύρων συμπερασμάτων. Στις ποιοτικές έρευνες το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο και-
νούριο, το ενδιαφέρον και στην αξία που παρουσιάζει η ενότητα ανάλυσης ως προς τον σκοπό της 
έρευνας, ανεξαρτήτως της συχνότητας εμφάνισης κάθε στοιχείου (ακόμη και τα στοιχεία που εμφανί-
ζονται σπανιότατα μπορεί να έχουν μεγάλη αξία, σε αντίθεση με την ανάλυση περιεχομένου ποσοτικού 
τύπου, στην οποία κυρίως η συχνότητα εμφάνισης έχει αξία και οι πληροφορίες χαμηλής συχνότητας 
εμφάνισης ταξινομούνται σε ειδική κατηγορία, «λοιπά» ή «διάφορα»). Δημιουργείται, λοιπόν, με την 
παρατήρηση, ένα σύστημα κατηγοριών, όπου με τον όρο «κατηγορία» δηλώνεται η ομάδα αντικειμέ-
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σουμε και ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους (Savenye & Robinson, 2004. Fjuk, 1998. Burr, 

1998). Το δείγμα των 29 διδασκαλιών κρίθηκε ικανοποιητικό, εφόσον πρόκειται για ποιοτική 

έρευνα43. Επίσης, το δείγμα επιλέχθηκε με βάση την κρίση της ερευνήτριας αναφορικά με τη 

δυνατότητα του δείγματος να προσφέρει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για το υπό 

έρευνα φαινόμενο (η συγκεκριμένη τεχνική ονομάζεται σκόπιμη δειγματοληψία [purposive 

sampling]) (Μαντζούκας, 2007:241). 

Οι ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις τείνουν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας 

μελέτης όχι με τους όρους γενίκευσής τους σε άλλες διδακτικές καταστάσεις, αλλά κατανόη-

σης σε βάθος των συγκεκριμένων ερευνητικών βηματισμών στο πλαίσιο των αλληλεπιδρά-

σεων μεταξύ των υποκειμένων έρευνας και των διδακτικών μεθόδων και υλικών που χρησι-

μοποιούνται (Saveny & Robinson, 2004:1049). Επίσης, σημαντική παράμετρο των ποιοτικών 

ερευνών αποτελεί η ενεργός συμμετοχή του ερευνητή σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής 

διαδικασίας, στο πλαίσιο του «φυσικού» ερευνητικού πεδίου (Erickson, 1986. Denzin & Lin-

coln, 2003). Ο ερευνητής, ως ερμηνευτικό υποκείμενο της ερευνητικής διαδικασίας, διαμε-

σολαβεί καταστατικά στη σχεδίαση, συλλογή και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Σει-

ρά προϋποθέσεων λαμβάνεται πάντοτε υπόψη για την αξιοπιστία (credibility), μεταβιβασιμό-

τητα (transferability), εγκυρότητα (dependability) καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής δια-

δικασίας (Borgan & Biklen, 2003. Gardner & Galanouli, 2004).   

Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, κρατά σημειώσεις, περιγρά-

φει και ερμηνεύει τα φαινόμενα. Όταν ο ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που μελετά 

είναι πάντα ενεργός, γιατί οι ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων των 

στοιχείων που ο ερευνητής συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται με το αντικείμενο, κάτι 

που ο ίδιος παρατηρεί, ακόμα και τον τρόπο που τα υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν 

(Eisner, 1991:217. Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Ο ερευνητής αναλαμβάνει να συνδυά-

σει με έναν λογικό τρόπο δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις, ώστε να καταλήξει σε ένα συ-

μπέρασμα από τα όσα παρατηρεί. Αυτό συμβαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβά-

νεται την παρουσία των πραγμάτων και τη σπουδαιότητά τους. Ο ερευνητής, αφού συλλέξει 

τα δεδομένα, θα προσπαθήσει να τα ερμηνεύσει με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας, ώστε να 

επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Eisner, 1991:36. Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 

2008). Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σημαίνει 

για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λόγια, να εμβαθύνει (Geertz, 

1973. Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

νων, πραγμάτων, καταστάσεων, που έχουν έναν ορισμένο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτή-
των τα οποία την διαφοροποιούν από τις άλλες ομάδες με κριτήρια ποιοτικά (Τζανή, 2005:4, 6-7). 
43 Στην περίπτωση της ποιοτικής έρευνας το δείγμα συνήθως ανέρχεται σε διψήφιο ή ακόμη και σε 
μονοψήφιο αριθμό (Μαντζούκας, 2007:241). 
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Η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος 

των κοινωνικών φαινομένων. Παρέχοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει πλούσι-

ες πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την ενδεδειγμένη με-

θοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το “Γιατί;” και το “Πώς;” 

των φαινομένων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μία κατά βάση διερευνητική (exploratory) 

μέθοδο. Στοχεύει περισσότερο στην ανάδυση νέων τυποποιήσεων και θεωρητικών μοντέλων 

παρά στην επαλήθευση υποθέσεων. Το βασικό πλεονέκτημα των ποιοτικών μεθόδων που 

εξυπηρετεί αυτή τη στόχευση είναι η ευελιξία που χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκαν οι παράμετροι:  

 Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε διαδικασίες ανοιχτού τύπου (διδασκαλίες), 

γεγονός που αποτρέπει την επιβολή προκατασκευασμένων νοηματικών πλαισίων στα υποκεί-

μενα της έρευνας, αλλά και αφήνει τη δυνατότητα να ανακύψουν θέματα που πιθανώς δεν 

είχαν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό. 

 Η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται σε δυναμικά εργαλεία, όπως είναι η 

ανοιχτή κωδικοποίηση των δεδομένων και η συνεχής σύγκριση που επιτρέπουν στον ερευνη-

τή να «επιστρέφει» στα δεδομένα σε όλες τις φάσεις τις αναλυτικής διαδικασίας.  

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να διερευνη-

θούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, καθώς και τα συ-

ναισθηματικά και συμβολικά/ φαντασιακά δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων. Στόχο 

της ποιοτικής διερεύνησης δεν αποτελεί απλά η περιγραφή μίας στάσης ή μίας συμπεριφοράς 

αλλά η ολιστική κατανόησή τους. Η ποιοτική έρευνα διερευνά την εμπειρία των ατόμων και 

τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν, εστιάζοντας πάντα στο ευρύτερο κοινωνικό 

και πολιτισμικό (αξιακό και ιδεολογικό) πλαίσιο (context) στο οποίο εγγράφεται. Ταυτόχρο-

να, η ποιοτική έρευνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική διάσταση των φαινομένων. Πα-

ρέχει τη δυνατότητα να περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες που συγκροτούν μία κοι-

νωνική κατάσταση, επιτρέποντας να διατυπωθούν υποθέσεις ως προς την ερμηνεία της. Τέ-

λος, η χρήση των κατάλληλων ποιοτικών τεχνικών έμμεσης προσέγγισης (προβολικές τεχνι-

κές, έμμεσες ερωτήσεις) των ερευνητικών υποκειμένων, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή 

να υπεισέλθει στα βαθύτερα δεδομένα της συμπεριφοράς, προσπελάζοντας τις ορθολογικές 

ερμηνείες και τις στερεοτυπικές απαντήσεις που προβάλλουν συνήθως τα άτομα.  

 

● Εθνομεθοδολογικές τεχνικές συλλογής δεδομένων (κριτική εθνογραφία και έρευνα 

δράσης), που αξιοποιούν κοινά μεθοδολογικά εργαλεία της ποιοτικής εθνογραφικής έρευνας. 

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν παρατηρήσεις, αναλύσεις, κατηγοριοποιή-

σεις, για τη συλλογή δεδομένων. Μέσω της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, μιας διαυ-
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γούς, ευανάγνωστης ανακαλυπτικής και αναστοχαστικής διαδικασίας, ορίζονται το πλαίσιο 

της έρευνας, καθώς και η πορεία και το αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας (Freebody, 

2003:88-89). 

i) Τεχνικές της εθνογραφικής μεθόδου. Η εθνογραφία αποτελεί μέθοδο που προέρχε-

ται από την Ανθρωπολογία και συνίσταται στην παρατήρηση μίας συμπεριφοράς (ή ενός 

φαινομένου) εντός του περιβάλλοντος στο οποίο εκδηλώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, τα 

υποκείμενα της έρευνας δεν ερωτώνται σε σχέση με τη συμπεριφορά τους, αλλά καλούνται 

να την εκτελέσουν ενώ παρατηρούνται από τον ερευνητή. Η εθνογραφική παρατήρηση κυρί-

ως ενδείκνυται για να διερευνηθούν στοιχεία που μπορεί να μην αξιολογούνται ως σημαντικά 

από τους ερευνώμενους. Ο εθνογράφος προσπαθεί να γνωρίσει και να ανακαλύψει τα «μικρά 

μυστικά» των ομάδων που εξετάζει και να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία τους μέσα 

από μια επιτόπια έρευνα. Όπως αναφέρουν οι Hammersley & Atkinson (1995), η αλήθεια 

υπάρχει μέσα στον εμπειρικό κόσμο και όχι μέσα στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη 

μελέτη του κόσμου αυτού. Έτσι, ο ερευνητής φυσικά και αβίαστα εισχωρεί στις ομάδες που 

θα μελετήσει προσπαθώντας να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, την επίδραση που θα έχει η παρουσία του. Σύμφωνα με 

τον Hammersley (1992), οι εθνογράφοι όχι μόνον προσφέρουν περιγραφές των φαινομένων, 

αλλά συχνά παρουσιάζουν και εξηγήσεις. Άρα, δεν είναι αρκετό ένας ερευνητής να περιορι-

στεί στην απλή παράθεση των γεγονότων που έχει παρατηρήσει, αλλά θα πρέπει να δει και 

πίσω από τα γεγονότα, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί αυτά συμβαίνουν, βάζοντας τη δική 

του συνεισφορά στο οικοδόμημα της γνώσης. 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο παρατηρητής διαλέγεται με τα υποκείμενα της έρευνας 

και οικειοποιείται τις έννοιες με τις οποίες παράγεται η γνώση, το εθνογραφικό κείμενο. Η 

εθνογραφική γνώση είναι διεστιακή- διυποκειμενική. Το εθνογραφικό κείμενο προκύπτει από 

την αλληλεπίδραση του εθνογράφου με τα υποκείμενα της έρευνας. Εθνογράφος και υποκεί-

μενα της έρευνας αποτελούν ιστορικά προσδιορισμένες διακριτές οντότητες, οργανικό μέρος 

του ίδιου κόσμου που συνδιαμορφώνουν την εθνογραφική σκηνή ως ενότητα. Γενικά, η ε-

θνογραφία είναι μία ανακαλυπτική διαδικασία μέσα από την οποία ο ερευνητής γνωρίζεται 

και διαλέγεται με τα υποκείμενα της έρευνας και διαμορφώνει μαζί τους μια σχέση ισοτιμίας 

με διακριτούς ρόλους. Μέσω του διαλόγου, του αποκαλύπτονται στοιχεία του πολιτισμού 

τους: κοινωνικές πρακτικές που τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας ακολουθούν, προσωπικές 

εμπειρίες, όσο και οι συνθήκες που επηρεάζουν τις πρακτικές και τις ατομικές εμπειρίες. Η 

διαδικασία αυτή, που είναι προϋπόθεση της κριτικής προσέγγισης, θα μπορούσε να χαρακτη-

ρισθεί ως μια πορεία από τον μονόλογο του ερευνητή στον διάλογο με τους άλλους με σκοπό 

την κοινωνική αλλαγή (Βεκρής, 2010:56).  
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Η κριτική εθνογραφική έρευνα στην εκπαίδευση έχει χειραφετική διάσταση. Προσπα-

θεί, δηλαδή, να περιγράψει καθημερινές πρακτικές στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μελετά 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και πτυχές της εκπαιδευτικής πράξης, όπως διαμορφώνο-

νται στην καθημερινότητα μιας σχολικής τάξης ή μονάδας. Προβάλλει το «κρυφό πρόγραμ-

μα» του σχολείου, όπου διακρίνονται μορφές αντίστασης των εκπαιδευτικών και των μαθη-

τών στην ασκούμενη πολιτική (στην προκειμένη περίπτωση, διαφοροποίηση της διδακτικής 

με την αξιοποίηση των ΤΠΕ), αλλά και τρόποι αναπαραγωγής κυρίαρχων λόγων (στην προ-

κειμένη περίπτωση, εμπόδια στη διαφοροποίηση της διδακτικής με την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ). Ο χειραφετικός προσανατολισμός της εθνογραφικής έρευνας στηρίζεται στην ανάγκη 

του ερευνητή: (α) να συγκρίνει, να αντιπαραβάλλει θεωρίες των υποκειμένων της έρευνας με 

τις καθημερινές τους πρακτικές· (β) να δει τη συγκεκριμένη σκηνή μέσα στην ιστορική εξέ-

λιξη και τον γενικότερο επιστημονικό και παιδαγωγικό, ηθικό και πολιτικό προβληματισμό· 

(γ) να συσχετίσει το μέρος με το όλο, τη συγκεκριμένη σκηνή με την ευρύτερη πολιτισμική 

σκηνή, τις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς των υποκειμένων της έρευνας με τις ευρύτερες 

παραδοχές και αξίες (Freebody, 2003:79-80). 

Στην εθνογραφική έρευνα, ένα από τα κύρια όργανα συλλογής δεδομένων είναι η πα-

ρατήρηση. Η παρατήρηση χαρακτηρίζεται από την Π. Πηγιάκη (1988α) ως η καρδιά της ε-

θνογραφίας και πρωταρχικό μέλημα του παρατηρητή είναι να απαλλαγεί από τις προσωπικές 

του αντιλήψεις σχετικά με το εξεταζόμενο φαινόμενο, για να μπορέσει να ανακαλύψει τα 

φαινόμενα όπως αυτά είναι στην πραγματικότητα. Η άμεση, εστιασμένη44 παρατήρηση, λοι-

πόν, ήταν μία μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και αφορούσε 

στο φυσικό περιβάλλον (περιγραφική), καθώς και στο κοινωνικό – ανθρωπογενές περιβάλλον 

(εστιασμένη). Εφαρμόστηκε η πρωτογενής (primary) παρατήρηση (Hay, 2000) η οποία προϋ-

ποθέτει τη φυσική παρουσία του ερευνητή στο πεδίο και την άμεση συλλογή ποιοτικών δε-

δομένων. Επομένως, κατά την έρευνα, είτε πραγματοποιήσαμε διδασκαλίες είτε παρακολου-

θήσαμε τις διδασκαλίες κάθε συμμετέχοντος στην έρευνα εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη του∙ 

τις διδασκαλίες καταγράψαμε με μαγνητοφώνηση.  

Στις περιπτώσεις που παρακολουθήσαμε τις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών μέσα στις 

τάξεις τους, τις οποίες καταγράψαμε με μαγνητοφώνηση, εφαρμόστηκε η παρατήρηση ως 

συμμετοχή, κατά την οποία η ταυτότητα του ερευνητή είναι γνωστή στην υπό έρευνα ομάδα, 

αλλά ο ερευνητής δεν συμμετέχει στις διαδικασίες που την αφορούν ή στις δραστηριότητές 

της. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές ο ερευνητής εφαρμόζει την μέθοδο της συστηματικής 

44 Η εστιασμένη παρατήρηση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και 
αξιοποιείται για τη συνεχή επαγγελματική βελτίωση, διότι διερευνά τα χαρακτηριστικά της διδακτικής 
του εκπαιδευτικού και τα κίνητρα, τις ικανότητες τις δεξιότητες των μαθητών. Όλα αυτά στη συνέχεια 
κατηγοριοποιούνται (Harvey, 2006:6-7). 
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παρατήρησης (systematic observation) και καταγραφής συμβάντων, γεγονότων και συμπερι-

φορών, π.χ. συστηματική παρατήρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και διδα-

σκομένων σε μια σχολική τάξη με επίκεντρο τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Καταγραφή δεδομένων έγινε: μέσα από τις διδασκαλίες της ερευνήτριας, μέσα από τη 

«φυσική» παρακολούθηση των διδασκαλιών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και κατόπιν 

-από τις απομαγνητοφωνημένες διδασκαλίες- με εστιασμένη παρατήρηση στην επίδραση του 

περιβάλλοντος (των ΤΠΕ) στους μαθητές και εκπαιδευτικούς, και της συμπεριφοράς και αλ-

ληλεπίδρασης των μαθητών και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ακόμη, 

χρησιμοποιήθηκαν, για την καταγραφή δεδομένων, αξιολογήσεις διδασκαλιών από τους ίδι-

ους τους εκπαιδευτικούς, που συμπεριλαμβάνονται στα διδακτικά σενάρια, άτυπες συζητή-

σεις με εκπαιδευτικούς-θεατές των διδασκαλιών στα σχολεία, οι εργασίες των συμμετεχό-

ντων μαθητών και συζητήσεις / ανατροφοδότηση με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαι-

δευτικούς.  

ii) Τεχνικές της κριτικής εκπαιδευτικής έρευνας δράσης. Η έρευνα που καταγράφε-

ται σε αυτή την εργασία αξιοποιεί τεχνικές της κριτικής εκπαιδευτικής έρευνας δράσης γιατί, 

κατά τους Jordan & Yeomans (1995:401-402), «για να διαμορφώσει κανείς μια κριτική εθνο-

γραφική πρακτική, δεν είναι αρκετό να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και τη βαθύτερη κατανόη-

ση από την πλευρά των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλή-

ρης αμοιβαιότητα στην έρευνα. Μάλλον, πρέπει να στοχεύουμε στο να μαθαίνουμε και να μετα-

δίδουμε δεξιότητες στα υποκείμενα της έρευνας να συνεχίσουν να εξερευνούν τον κόσμο στον 

οποίο θα συνεχίζουν να ζουν». Η έρευνα δράσης αποτελεί μία κατεξοχήν ποιοτική μεθοδολο-

γική «νατουραλιστική» προσέγγιση, η οποία υιοθετεί «ανοικτές» μεθόδους και τεχνικές. 

Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, τεχνικές συμμετοχικής παρατήρησης της εθνογραφικής 

έρευνας, είναι γενικά συνεργατική και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της 

μελέτης περίπτωσης (Belanger, 1992). Το κεντρικό σημείο της εκπαιδευτικής έρευνας εντοπί-

ζεται στην επέκταση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ερευνητή σχετικά με τη διδασκαλία και 

τη μάθηση, μέσα από τη συστηματική έρευνα της σχολικής τάξης, με σκοπό «την αναζήτηση 

ιδιογραφικών ευρημάτων, που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο και 

περίπτωση» (Μακράκης, 1997:22). Με αυτήν την έννοια οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές απορρί-

πτουν την έννοια της επιστημονικής ουδετερότητας, εφόσον στην έρευνα δράσης ο ερευνη-

τής είναι εκείνος που επιθυμεί πρωτίστως την επίλυση μίας προβληματικής κατάστασης 

(Σπανακά, 2008). 

Η έρευνα δράσης διακρίνεται για τον κριτικό προσανατολισμό και τα μετανεωτερικά 

της χαρακτηριστικά: α) Είναι αναστοχαστική. Ως εκ τούτου, η εμπειρία και ο προβληματι-

σμός του εκπαιδευτικού γίνονται σημαντικά και λειτουργούν ως αφετηρία της έρευνας. β) Η 
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έρευνα δράσης είναι συμμετοχική και συνεργατική. Ο ερευνητής δεν είναι ο εξωτερικός πα-

ρατηρητής, η επιστημονική αυθεντία, του οποίου μόνον οι παρατηρήσεις είναι αυτές που έ-

χουν κύρος. Ο παρατηρητής διαλέγεται με τα υποκείμενα της έρευνας, χρησιμοποιεί τα εν-

νοιολογικά εργαλεία των υποκειμένων για να διαμορφώσει το εθνογραφικό κείμενο, το οποίο 

είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης του ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας. γ) Η έρευνα 

δράσης έχει πρακτικό χαρακτήρα. Η έρευνα δράσης ως κριτική εκπαιδευτική θεωρία προχω-

ρεί στη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη σε μια σχέση αλληλοτροφοδότησης. 

Συμπερασματικά, η έρευνα δράσης είναι ένας άλλος τρόπος εθνογραφικής προσέγγισης της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η καινοτομία της έγκειται στη δράση, στην αξιοποίηση της 

εμπειρίας των υποκειμένων όταν προσπαθούν να χειραφετηθούν δρώντας, δημιουργώντας 

διαφορετικές συνθήκες στον δικό τους χώρο, τάξη ή σχολείο, οι οποίες συμβάλλουν στην 

αποδέσμευση των υποκειμένων από δυσλειτουργίες του συστήματος στο οποίο μετέχουν και 

οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με σχέσεις και μηχανισμούς του παγιωμένου παραδοσιακού 

συστήματος (Βεκρής, 2010:58-59).  

Η έρευνα δράσης στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων και στην πρόκληση αλλαγών 

που είναι επωφελείς για τους συμμετέχοντες σε αυτή∙ είναι μια ποιοτική μεθοδολογία έρευ-

νας ή οποία συνδυάζει δράση και έρευνα∙ προϋποθέτει μια συνεχή διαδικασία ανάδρασης από 

την πλευρά του ερευνητή σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζει τον κοινωνικό κόσμο, με τις 

αξίες και τις ιδέες του∙ οδηγεί σε βελτίωση της κατανόησης, από την πλευρά του ερευνητή, 

κοινωνικών καταστάσεων, δομών και συμπεριφορών και προσανατολίζει τη δράση τόσο του 

ιδίου όσο και των συμμετεχόντων∙ είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αποτελέσματα που θα έχουν 

ευρύτερη επίδραση (Grady, 1998:44, 48-51). Στην έρευνα δράσης συμμετέχει ενεργά και ο 

ερευνητής, αφού αποτελεί οργανικό μέρος και σκοπό της ερευνητικής διαδικασίας.  

Επομένως, στη συγκεκριμένη έρευνα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και η ερευνή-

τρια έπρεπε να συνεργαστούν, να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων και κατά την επιλογή και 

κατά τον σχεδιασμό και κατά την ανάπτυξη της όλης δράσης (Βιδάκη, 2002:111). Έτσι, στην 

έρευνα  επιλέχθηκε η προσέγγιση που αφορούσε στην ολιστική/διαθεματική θεώρηση θεμά-

των του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, με τη μέθοδο project (σχέδιο έρευνας) και με 

παράλληλη χρήση των ΤΠΕ, αντί της παραδοσιακής διδασκαλίας. Οι μαθητές καλούνταν να 

ανακαλέσουν, από τις προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις, ό,τι γνώριζαν για τα υπό 

δια/πραγμάτευση θέματα (αναπαραστάσεις μαθητών), επεξεργάζονταν, με έρευνα, διάφορα 

θέματα αναλαμβάνοντας ενότητες έρευνας ανά ομάδα, με τη χρήση των ΤΠΕ ως διερευνητι-

κού και νοητικού εργαλείου, με παράλληλη παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπι-

κού λόγου. Στόχος ήταν η μελέτη της διδακτικής πορείας και των μαθησιακών αποτελεσμά-

των που προέκυψαν από τις διδασκαλίες και το πόσο αυτά άλλαξαν εξαιτίας της ενασχόλη-
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σης των μαθητών με ένα θέμα, τη μέθοδο project, διαθεματικά, ομαδο/συνεργατικά, και με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ. Στόχος ήταν, επίσης, η μελέτη της ανάπτυξης των ικανοτήτων, δεξιοτή-

των, στάσεων και συμπεριφορών που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται από τους μαθητές 

μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Μέσω όλων αυτών κατα-

λήξαμε στα ευρήματα που παρουσιάζουμε.  

Μέσα στα πλαίσια των προαναφερθέντων, στην έρευνα συμπεριλάβαμε δεδομένα και 

σημειώσεις τριών κατηγοριών: τα περιγραφικά, τα ερμηνευτικά και τα μεθοδολογικά (Μάγος, 

2005:13). Τα πρώτα δεδομένα προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των διδασκαλιών και 

επομένως αφορούν στην περιγραφή των γεγονότων όπως εξελίσσονταν μέσα στην τάξη κατά 

τη διάρκεια της παρατήρησης∙ οι δεύτερες σημειώσεις σχετίζονται με τις ερμηνείες που δώ-

σαμε, μέσα από τον ρόλο του παρατηρητή, σε κάποια από τα παραπάνω γεγονότα και οι τρί-

τες σημειώσεις είναι επιμέρους μεθοδολογικές παρατηρήσεις που θεωρήσαμε –με την ιδιότη-

τα του παρατηρητή- απαραίτητες.  

Μία από τις βασικότερες πηγές δεδομένων κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της τά-

ξης προέρχεται από τους διαλόγους μεταξύ κάθε εκπαιδευτικού και των μαθητών της τάξης 

του και μεταξύ των μαθητών, καθώς και τα διάφορα σχόλια που εκφράζουν όλοι αυτοί κατά 

τη διάρκεια της παρατήρησης, όπως και πριν ή μετά από αυτήν (Μάγος, 2005:13). Τα στοι-

χεία αυτά αποδίδουν την εικόνα της αίθουσας διδασκαλίας. Αφού συγκεντρώσαμε τα δεδο-

μένα αυτά της συμμετοχικής παρατήρησης, προχωρήσαμε στην κατηγοριοποίηση και την 

ανάλυσή τους με βάση τους ερευνητικούς άξονες. Οι κατηγορίες αφορούν στις διαπροσωπι-

κές σχέσεις δασκάλων – μαθητών, των μαθητών μεταξύ τους, τη διδακτική προσέγγιση του 

μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τη σχολική επίδοση και αξιολόγηση κ.λπ. 

Ακολουθήσαμε, δηλαδή, το βασικό μοντέλο της συστηματικής παρατήρησης, τη δειγματολη-

ψία χρόνου. Καταγράψαμε τη συμπεριφορά που είχαν κάθε στιγμή τα υποκείμενα της έρευ-

νας και την εντάξαμε σε κατηγορίες (Μάγος, 2005:14). 

 

● Η μεθοδολογία μελέτης περίπτωσης45, υπό την έννοια της ιδιαίτερης προσέγγισης 

45 Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί διαδικασία έρευνας μιας κοινωνικής προσέγγισης αλλά, ταυτόχρονα 
και το αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής προσέγγισης (Stake, 2005). Τα κύρια χαρακτηριστικά της 
μελέτης περίπτωσης αναφέρονται στο ενδιαφέρον για την ανάδειξη της περιγραφής των σχετικών με 
την περίσταση γεγονότων, στην αφήγηση των διαδραματιζομένων διαδικασιών, στον συνδυασμό των 
περιγραφικών και αναλυτικών προσεγγίσεων των γεγονότων και των τρόπων πρόσληψης της κοινωνι-
κής πραγματικότητας, στην ενεργό συμμετοχή του ερευνητή (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Οι 
μελέτες περίπτωσης ακολουθούν την ερμηνευτική ερευνητική παράδοση, σε αντίθεση με το θετικιστι-
κό παράδειγμα της ποσοτικοποίησης και της γενίκευσης των ερευνητικών πορισμάτων. Ο Flyvbjerg 
(2006) υποστηρίζει ότι η μελέτη περίπτωσης αποτελεί λεπτομερή εξέταση ενός παραδείγματος, αλλά 
δεν είναι αληθές ότι δεν μπορεί να δώσει στοιχεία για μια ευρύτερη αποδοχή, εφόσον αποτελεί σημα-
ντικό εργαλείο παρατήρησης των καινοτομιών και νέων θεωρήσεων πέρα από τη στατιστική ανάλυση 
μεγάλων σε πληθυσμό μαθητικών ομάδων, χωρίς φυσικά η μία να αναιρεί τη σημαντικότητα της άλ-
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μιας κατάστασης∙ επιχειρήθηκε η μελέτη πραγματικών υποκειμένων σε ρεαλιστικές (αυθε-

ντικές) συνθήκες αναφοράς, στην προσπάθεια κατανόησης ιδεών, αλληλεπιδράσεων και συ-

σχετίσεων σε ένα δεδομένο και παιδαγωγικά προσδιορισμένο περικείμενο, το οποίο συμμετέ-

χει ενεργά στον προσδιορισμό αιτίων και επιδράσεων (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Η 

μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης επιτρέπει τη μελέτη της ιδιαιτερότητας και της πολυ-

πλοκότητας μιας συγκεκριμένης περίπτωσης (εδώ: άτομο, ομάδα, τάξη) στην προσπάθεια 

κατανόησης των ιδιαίτερων συνθηκών και χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης (Stake, 2005. 

Borgan & Biklen, 2003. Cohen, Manion & Morrison, 2000:185).  

 Αξιοποιήθηκαν δύο είδη μελέτης περίπτωσης: η διερευνητική µελέτη περίπτωσης 

(exploratory case study), η οποία χρησιµοποιείται σε νέα πεδία έρευνας, όταν δεν υπάρχουν 

προηγούµενα δεδοµένα και χρειάζεται µια πρώτη εξερεύνηση ενός άγνωστου θέµατος και η 

περιγραφική µελέτη περίπτωσης (descriptive case study), η οποία περιγράφει ένα άτοµο ή μια 

κατάσταση ή ένα φαινόµενο µε την κλασική περιγραφική µέθοδο (Yin, 2002. Σταµπολτζή, 

2007:133-134).  

Για να αποτελέσει η µελέτη περίπτωσης, έγκυρη και αξιόπιστη µέθο- 

δο έρευνας λήφθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ακολουθήθηκαν τα πέντε  

βασικά βήµατα που προτείνονται από τους Stake (1995), Yin (2002) και Robson  

(1993):  

 Το πρώτο βήµα ήταν να τεθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία συνδέθη-

καν με το θεωρητικό πλαίσιο της Διδακτικής της Ιστορίας και της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε 

αυτήν.  

 Το δεύτερο βήµα ήταν η επιλογή των υποκειµένων της έρευνας και των εργα-

λείων συλλογής δεδοµένων. Εκπονήθηκαν αρκετές µελέτες περίπτωσης (multiple case studies), 

ούτως ώστε τα δεδοµένα από καθεµία να συνεισφέρουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων, αλλά 

και κάθε περίπτωση να είναι µοναδική. Επίσης, στη φάση αυτή έγινε και η επιλογή των ερευ-

νητικών εργαλείων. Αυτά ήταν: έρευνα με τη βοήθεια ομάδων, μαγνητοφωνημένες διδασκαλί-

ες, επαναλαµβανόµενη παρατήρηση (Robson, 1993. Σταµπολτζή, 2007:134). Έτσι, τα ποιοτικά 

δεδομένα συμπληρώθηκαν και ενισχύθηκαν με ποσοτικά στοιχεία (Ιωσηφίδης, 2003). 

 Το τρίτο και το τέταρτο βήµα σχετίστηκαν με την ανάλυση των δεδοµένων, η 

οποία συμπεριέλαβε τη δηµιουργία κατηγοριών, την ταξινόµηση των δεδοµένων σε κατηγορίες, 

τον συσχετισμό των θεωρητικών προϋποθέσων με τα ερευνητικά ερωτήµατα, τη δηµιουργία 

ενός πλαισίου για την περιγραφή (descriptive framework) της µελέτης περίπτωσης κ.λπ. (Yin, 

λης. Η µελέτη περίπτωσης εστιάζει στην πραγµατικότητα και τα αποτελέσµατά της έχουν άµεση πρακτι-
κή εφαρµογή. Σχεδιάζεται για να µελετηθεί ένα πρόβληµα ή θέμα. Αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα 
των κοινωνικών σχέσεων αφού συχνά αποτυπώνει τις διαφορετικές απόψεις ή διαφωνίες των 
συµµετεχόντων, προσφέροντας εξηγήσεις (Cohen & Manion, 1994). 
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2002. Linn & al., 1982.  Σταµπολτζή, 2007:135). 

 Στο πέµπτο βήµα, κατά τη συγγραφή κάθε µελέτης περίπτωσης (case report), 

ακολουθήθηκαν οι εξής δοµές (Yin, 2002): γραµµική δοµή (κλασική δοµή από τη θεωρία ως 

τα αποτελέσµατα), δοµή διαµόρφωσης θεωρίας (κάθε κεφάλαιο παρουσίασε ένα νέο κοµµάτι 

της θεωρίας) (Σταµπολτζή, 2007:136).  

 

● Η παρατήρηση πεδίου (field observation). Το πλεονέκτημα είναι ότι στον φυσικό 

χώρο της σχολικής τάξης γίνονται παρατηρήσεις που υπερκαλύπτουν οποιαδήποτε μελέτη 

εργαστηρίου ευχρηστίας. Σημαντική υπήρξε η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο εργάζο-

νταν οι μαθητές και επικοινωνούσαν. Η αξιολόγηση της πρόσκτησης γνώσης έγινε με φύλλα 

εργασίας και κατηγορίες ερωτήσεων που διερευνούσαν την ευμάθεια μέσω των εργαλείων 

των ΤΠΕ, σύμφωνα με την ταξινομία που έχει προτείνει ο Βloom και οι συνεργάτες του: 

γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, σύνθεση, αξιολόγηση (Bloom et al., 1956) και τις αντίστοιχες 

κατηγορίες ερωτήσεων του N.M. Sanders (1966) 46: μνήμη, μετάφραση, ερμηνεία, εφαρμογή, 

ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση (Gall, 1970. Brualdi, 1998).  

 

● Η τριγωνοποίηση, η τεχνική έρευνα που χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους προκει-

μένου να εξεταστεί μία πολύπλοκη ανθρώπινη συμπεριφορά ή μία σύνθετη κατάσταση, όπως 

είναι η διδακτική πράξη με ή χωρίς ΤΠΕ, μέσα από περισσότερες οπτικές γωνίες (Patton, 

1987. Σταµπολτζή,  2007:134). Στην παρούσα έρευνα, η ποικιλία των δεδομένων προέκυψε 

μέσα από: 

i) Μεθοδολογική τριγωνοποίηση. Για να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολόπλευρη 

θέαση και κατανόηση της ερευνητικής κατάστασης και για την καταγραφή της πορείας της 

συνολικής δράσης, χρησιμοποιήσαμε, ως εργαλεία, μαγνητοφωνημένες διδασκαλίες (κατά τις 

οποίες τα κεφάλαια της Ιστορίας διδάχθηκαν στους μαθητές διαθεματικά και με την αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ)∙ από το υλικό των καταγεγραμμένων διδασκαλιών αξιοποιήθηκαν τα φύλλα 

εργασίας που έδωσαν οι διδάσκοντες στους μαθητές, οι προφορικές και γραπτές εργασίες των 

ομάδων, τις οποίες παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης, οι διάλογοι μεταξύ εκπαιδευτι-

κών και μαθητών και μεταξύ των μαθητών, καθώς και τα διάφορα σχόλια που εξέφραζαν 

46 Ο Sanders ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν ερωτήσεις που ενεργοποιούν τον τύπο 
της σκέψης που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο μάθημα. Davis, O.L., Morse, K.R., Rogers, V.M., 
Tinsley, V.C. (1969, April). Studying the Cognitive Emphases of Teachers’ Classroom Questions, Re-
search in Review, University of Texas at Austin, 
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_196904_davis.pdf (31/05/2014). Ewing, J.C. & 
Whittington, M.S. (2007). Τypes and cognitive levels of questions asked by professors during college 
of agriculture class sessions, Journal of Agricultural Education, Vol. 48, Nο 3, 91 – 99. Lewis, K.G. 
(2007). Developing Questioning Skills, Center for Teaching Effectiveness, The University of Texas at 
Austin, http://ncnewschools.org/uploads/library/0807-questioning-article.pdf (01/06/2014). 
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όλοι αυτοί κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της τάξης, όπως και πριν ή μετά από αυτήν, 

άτυπες συζητήσεις με τους διδάσκοντες και καθηγητές-θεατές που παρακολούθησαν τις δι-

δασκαλίες στα σχολεία. Τα στοιχεία αυτά αποδίδουν την εικόνα της αίθουσας διδασκαλίας.  

Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν αξιολογήσεις διδασκαλιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 

που συμπεριλαμβάνονται στα διδακτικά σενάρια, και συζήτηση-ανατροφοδότηση.  

ii) Συνδυασμένα επίπεδα τριγωνοποίησης. Σύμφωνα με τους Cohen & Manion 

(1997:326): «αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα επίπεδα ανάλυσης, προερχόμε-

να από τα τρία κύρια επίπεδα που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες, δηλαδή το ατο-

μικό επίπεδο, το επίπεδο αλληλεπίδρασης, και το επίπεδο συλλογικών δραστηριοτήτων». Με 

αυτή την λογική συγκεντρώθηκαν στοιχεία από την ερευνήτρια, τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα47, τους µαθητές, καθηγητές-θεατές που παρακολούθησαν τις διδα-

σκαλίες. Όσο για το επίπεδο ανάλυσης αξιοποιείται αυτή η σύνθεση των συµµετεχόντων 

στην έρευνα, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης.  

 

● Η «ανάλυση περιεχομένου». Μέσω της ανάλυσης αυτής παρέχεται η δυνατότητα 

μελέτης όλων των στοιχείων της επικοινωνίας, το οποίο σημαίνει: προσδιορισμό των χαρα-

κτηριστικών του πομπού και των αποδεκτών, μελέτη των σκοπών και των μέσων του μηνύ-

ματος, με τα οποία επιχειρείται η πρόκληση προσοχής και του ενδιαφέροντος των αποδεκτών 

και μελέτη των αποτελεσμάτων που επιφέρει το μήνυμα στους αποδέκτες. Με αυτόν τον τρό-

πο η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό: α) των χαρακτηριστικών του 

περιεχομένου, β) των χαρακτηριστικών του πομπού της επικοινωνίας, γ) των χαρακτηριστι-

κών των αποδεκτών της επικοινωνίας και των συνεπειών της σε αυτούς, με σκοπό την εξα-

γωγή εγκύρων συμπερασμάτων. Η μελέτη του ύφους των μηνυμάτων, των προσωπικοτήτων 

των εμπλεκομένων παραγόντων της επικοινωνιακής διαδικασίας και των εκφραστικών μέ-

σων, πέραν της αξίας για την γλωσσική διερεύνηση, χρησιμεύει για την αναζήτηση των 

προσδιοριστικών στοιχείων των διαφόρων μορφών συμπεριφοράς, την διάγνωση των αιτίων 

της και την κατανόηση της ψυχολογικής κατάστασης, μέσω της μελέτης των αντιδράσεων 

των παραγόντων αυτής. Επιπλέον, παρότι η μορφή του λόγου λαμβάνεται υπόψιν κατά την 

ανάλυση του ποιοτικού περιεχομένου, στην ανάλυση του περιεχομένου μελετάται κυρίως το 

βάθος, δηλαδή το περιεχόμενο του υλικού της επικοινωνίας, ως φαινομένου παρατηρήσιμου, 

που προκύπτει από τις καθεαυτό κοινωνικές σχέσεις (Τζανή, 2005:4-5).  

Η ανάλυση στις μαγνητοφωνημένες διδασκαλίες και στις εργασίες που παρήχθησαν 

47 Όλοι οι φιλόλογοι πραγματοποίησαν τις διδασκαλίες της παρούσης έρευνας στις τάξεις των μαθη-
τών/τριών που δίδασκαν. Οι µαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, διδάσκονταν Ιστο-
ρία (όπως και τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα) από τα σχολικά εγχειρίδια. ΄ 
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από τους/τις μαθητές/τριες ως μαθησιακά αποτελέσματα έγινε και με την προσέγγιση της «α-

νάλυσης περιεχομένου» (discourse analysis approach) (Burr, 1998), δηλαδή του τρόπου με 

τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να διερευνήσουν και να δημιουργήσουν 

ερμηνείες για τον εαυτό τους, τις σχέσεις μεταξύ τους και τον κόσμο ευρύτερα. Η γλώσσα 

και τα κάθε είδους κείμενα, ως μορφές λόγου (discourse), βοηθούν επιτελεστικά στο να δη-

μιουργηθούν και να αναπαραχθούν «περιέχουσες νόημα» (meaningful) σχέσεις, ταυτότητες 

και συστήματα «γνώσης/εξουσίας» (Michel Foucault), μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και 

κοινωνικά πλαίσια. Έτσι καλλιεργούνται, περαιτέρω, κοινωνικές πρακτικές (Colb, 1981:236. 

Dick, 2004:203. Fulcher, 2005)48. 

 

1.7. Τα Υποκείμενα της έρευνας  

α) Χρόνος- Χώρος 

H μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων και τα αντίστοιχα ευρήματα από είκοσι 

εννέα (29) διδασκαλίες, που διεξήχθησαν στα πλαίσια της έρευνας, σε διάφορα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια)  

 του Νoμού Θεσσαλονίκης  

 με ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό  

 καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο (2) σχολικών ετών 2009-2010 και 2010-2011.  

 

29 διδασκαλίες 

Κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 

                                  2009-2010          και          2010-2011   

 

β) Σχολεία / Εκπαιδευτικοί (ΠΕ02-φιλόλογοι) που πραγματοποίησαν τις διδασκα-

λίες  

 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς : Θεοδοσίου Μαρία (1 διδασκαλία) 

 2ο Γυμνάσιο Τούμπας : Αντωνιάδου Νικολέτα (1 διδασκαλία) 

 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης : Κούτλα Μαριάννα (1 διδασκαλία) 

 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης : Ερευνήτρια (2 διδασκαλίες) 

 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης : 1) Ερευνήτρια (3 διδασκαλίες) / 2) Μερτσανίδου 

48 Σύμφωνα με την V. Burr (1998), η κοινωνική δόμηση (social constructionism) αποτελεί μια θεωρη-
τική προσέγγιση των κοινωνικών επιστημών, η οποία υιοθετεί κριτική στάση απέναντι στη δεδομένη 
γνώση, επιμένει στην ιστορική και πολιτισμική σχετικότητα, ισχυρίζεται ότι η γνώση αναπαράγεται 
μέσα από κοινωνικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης και, τέλος, ότι η γνώση και η κοινωνική δράση είναι 
αλληλένδετες. Mε βάση τις παραπάνω αρχές, οι ερμηνείες των φαινομένων βρίσκονται στις διαδικασί-
ες αλληλεπίδρασης που διαδραματίζονται ανάμεσα σε ανθρώπους, κυρίως μέσα από τον λόγο και τα 
γραπτά κείμενα.  
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Μάρθα (2 διδασκαλίες) 

 Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου : 1) Ερευνήτρια (2 διδασκαλίες) / 2) Δοϊ-

ρανλή Άννα (1 διδασκαλία) 

 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης : Ερευνήτρια (4 διδασκαλίες) 

 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού : Βαγιωνά Δέσποινα (1 διδασκαλία) 

 Γυμνάσιο Ευκαρπίας : Ερευνήτρια (1 διδασκαλία) 

 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου : Βιτωράκη Αικατερίνη & Ταρενίδου Ευγενία 

(συνδιδασκαλία) (1 διδασκαλία) 

 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά : Ερευνήτρια (2 διδασκαλίες) 

 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά : 1) Ερευνήτρια (2 διδασκαλίες) / 2) Ζαφειριάδου 

Κορνηλία (2 διδασκαλίες) 

 Γυμνάσιο Ασσήρου : Κουσίδου Ευανθία (1 διδασκαλία) 

 Πειραματικό Γενικό Λύκειο ΑΠΘ : Πάλλα Μαρία (1 διδασκαλία) 

 Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας : Μαργαρού Ελένη 

(1 διδασκαλία) 

 

Τα περισσότερα από τα σχολεία όπου πραγματοποιήθηκαν οι διδασκαλίες έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Μεγάλα ποσοστά αλλοδαπών παιδιών.  

 Μεγάλα ποσοστά τσιγγανοπαίδων Ρομά.  

 Μεγάλα ποσοστά παιδιών (ελληνοπαίδων, τσιγγανοπαίδων, αλλοδαπών) που προέρ-

χονται από τα ασθενέστερα, οικονομικά, κοινωνικά στρώματα, τα οποία έχουν προβλήματα 

στη μάθηση, καθώς και οικογενειακά προβλήματα.  

Σε γενικές γραμμές αυτοί/ές οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Τα 

μαθησιακά προβλήματα, που παρουσιάζουν, προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με μαθη-

σιακές δυσκολίες. 

Τα διδακτικά σενάρια και τις διδασκαλίες υλοποίησαν η ερευνήτρια και εκπαιδευτικοί 

Κλάδου ΠΕ02-φιλόλογοι που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 

2010-2011. Τα διδακτικά σενάρια της ερευνήτριας και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έρευνας. Η εφαρ-

μογή των διδασκαλιών στη σχολική πραγματικότητα έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστωθεί 

εάν μπορούν να επιτευχθούν σε ρεαλιστικές συνθήκες (τάξη, σχολείο) οι διδακτικοί, τεχνο-

γραμματισμού και παιδαγωγικοί στόχοι, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, που ετέθησαν στα 
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σενάρια49. Οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία των εκπαιδευτικών, στις τάξεις 

των μαθητών/τριών που αυτοί/ές δίδασκαν. Οι µαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, διδάσκονταν Ιστορία (όπως και τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα) από τα σχολικά 

εγχειρίδια. Προηγήθηκε και ακολούθησε συζήτηση / ανατροφοδότηση επάνω στα δεδομένα. 

 
γ) Συχνότητα διδασκαλιών ανά τάξη και βαθμίδα  

 Α΄ Γυμνασίου: 19 διδασκαλίες 

 Β΄ Γυμνασίου: 4 διδασκαλίες 

 Γ΄ Γυμνασίου: 4 διδασκαλίες 

 Β΄ Γενικού Λυκείου: 2 διδασκαλίες 

 

1.8. Στάδια – Πορεία έρευνας 
Καθώς κύριο σκοπό της αναφερόμενης έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή και η διερεύ-

νηση των αλλαγών που θα προκύψουν στη διδακτική της Ιστορίας μετά την παρέμβαση της 

καινοτομίας των ΤΠΕ και της διαθεματικότητας, ακολουθήθηκε η εξής πορεία: 

i. Υλοποίηση, από τους εκπαιδευτικούς, διδασκαλιών με διδακτικά σενάρια που εκπο-

νήθηκαν και υλοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έρευνας, στα σχολεία 

και στις τάξεις των μαθητών/τριών που αυτοί δίδασκαν.  

ii. Υλοποίηση, από την ερευνήτρια, διδασκαλιών με διδακτικά σενάρια που εκπονήθη-

καν και υλοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έρευνας.  

iii. Συζητήσεις με τους διδάσκοντες και καθηγητές-θεατές που παρακολούθησαν τις δι-

δασκαλίες, στα σχολεία.  

vi. Ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, με συζήτηση. 

Η διαδικασία σχεδιάσθηκε να αναπτυχθεί ως κριτική εθνογραφική έρευνα με τη διεξα-

γωγή συμμετοχικών παρατηρήσεων και ως έρευνα δράσης με τις διδασκαλίες της ερευνή-

τριας και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Με τη λογική ότι μια παρέμβαση εθνογραφικού 

τύπου πραγματοποιείται μαζί με τα υποκείμενα της έρευνας, οι ρόλοι ερευνήτριας και εκπαι-

δευτικών ως προς το διδακτικό έργο ήταν εναλλασσόμενοι: όταν δίδασκε η ερευνήτρια, πα-

ρατηρούσαν οι εκπαιδευτικοί, όταν δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί, παρατηρούσε η ερευνήτρια. Η 

όλη διαδικασία ενθουσίασε τους μαθητές, οι οποίοι και εξέφρασαν τα θετικά τους συναισθή-

49 Διότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη ποικίλοι και ενίοτε αστάθμητοι παράγοντες, όπως η λειτουργία της 
σχολικής μονάδας, οι ρόλοι που αναθέτουμε στην τάξη ή στη σχολική κοινότητα, αν ζητούμε τη συ-
νεργασία άλλων, η διδακτική ατζέντα με τα γνωστικά αντικείμενα, τις έννοιες και τους σκοπούς που 
δομούν το γνωστικό υπόβαθρο, η παιδαγωγική γνώση με τις διαδικασίες μάθησης, η κατανόηση και οι 
πιθανές παρανοήσεις από τους μαθητές, οι παιδαγωγικές μέθοδοι, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
και η ένταξη του σεναρίου σε αυτό. 
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ματα50. Πολλοί από αυτούς εκδήλωσαν την επιθυμία να επαναληφθεί αυτή η μαθησιακή δια-

δικασία. Οι εκπαιδευτικοί συμμερίστηκαν τον ενθουσιασμό των μαθητών και θεώρησαν πολύ 

ενδιαφέρουσα την όλη προσέγγιση. Σημειωτέον ότι δεν επέδειξαν κανένα αρνητικό συ-

ναίσθημα απέναντι στην ερευνήτρια, κατά την παρατήρηση των διδασκαλιών τους, γιατί είχε 

οικοδομηθεί κλίμα εξοικείωσης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας στα πλαίσια της Ε-

πιμόρφωσης και επομένως η παρουσία της ως παρατηρητή μέσα στην τάξη ήταν απολύτως 

αποδεκτή. 

 

1.9. Οι τεχνικές συλλογής δεδομένων 
Η έρευνα δράσης συνιστά περισσότερο μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλήμα-

τος παρά μία μεμονωμένη μέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν 

επιτρέπει τη χρήση διαφόρων ερευνητικών εργαλείων στη διάρκεια διεξαγωγής της (Zuber-

Skerritt, 1996. Hollingsworth, 1997). Αυτές οι ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές του περιλαμβά-

νουν:  

α) Ομαδική Αναλυτική Συζήτηση. 

β) Μαγνητοφωνημένες διδασκαλίες, κατά τις οποίες τα κεφάλαια της Ιστορίας διδά-

χθηκαν στους μαθητές με διαθεματική προσέγγιση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι διδα-

σκαλίες διεξήχθησαν είτε στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν ανά 

ομάδες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είτε μέσα στη σχολική τάξη με τη χρήση φορητού 

υπολογιστή και προβολικού.  

γ) Από το υλικό των καταγεγραμμένων διδασκαλιών χρησιμοποιήθηκαν:  

 οι διάλογοι μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και μεταξύ των μαθητών, κα-

θώς και τα διάφορα σχόλια που εξέφραζαν όλοι αυτοί κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της 

τάξης, όπως και πριν ή μετά από αυτήν. Τα στοιχεία αυτά αποδίδουν την εικόνα της αίθουσας 

διδασκαλίας.   

 τα φύλλα εργασίας που έδωσαν οι διδάσκοντες στους/στις μαθητές/τριες  

 οι προφορικές και γραπτές εργασίες των ομάδων, τις οποίες παρουσίασαν 

στην ολομέλεια της τάξης  

 οι συζητήσεις με τους διδάσκοντες και καθηγητές-θεατές που παρακολούθη-

σαν τις διδασκαλίες.  

 

α) Ομαδική αναλυτική συζήτηση  

Μέσα από τη μέθοδο των ομαδικών αναλυτικών συζητήσεων στα πλαίσια της έρευνας, 

η ερευνήτρια προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τους προβληματισμούς 

50 Σε φύλλα αυτοαξιολόγησης τα οποία συμπλήρωσαν ατομικά. 
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των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική, αλλά και τις δυσκολίες που 

συναντούσαν στην προσπάθεια εκπόνησης ενός διδακτικού σεναρίου. Μέσα από τη συζήτη-

ση οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούσαν τις αδυναμίες τους, ενώ η ερευνήτρια 

πρότεινε λύσεις και προτάσεις για την κατασκευή σωστών παιδαγωγικά, διδακτικά και μαθη-

σιακά σεναρίων. Επιπλέον, μία από τις κύριες επιδιώξεις ήταν η ενσωμάτωση κριτηρίων κοι-

νωνικο-επoικοδομιστικής μάθησης σε κάθε σενάριο. Βέβαια, η ερευνήτρια απέφυγε κριτικά 

σχόλια, για να μη βρεθεί κανένας εκπαιδευτικός σε αμυντική και όχι στοχαστικο-κριτική θέ-

ση που αποτέλεσε και το ζητούμενο της όλης διαδικασίας (Altrichter, Posch & Somekh, 

2001). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγάλη σοβαρότητα και προ-

σωπικό ενδιαφέρον, υλοποίησαν σενάρια που κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης 

των ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας.  

 

β) Παρατήρηση και καταγραφή διδασκαλιών  

Επιλέχθηκαν δύο τρόποι παρατήρησης και καταγραφής των διδασκαλιών: η άμεση πα-

ρατήρηση και η παρατήρηση μαγνητοφωνημένης διδασκαλίας.  

i) Άμεση Παρατήρηση  

Όπως προαναφέρθηκε, η ερευνήτρια προσπαθώντας να διερευνήσει και να καταγράψει 

πιθανές αλλαγές στις στάσεις, ως προς την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, στο προφίλ των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών ακολούθησε: i) την άμεση συμμετοχική παρατήρηση  ή, ό-

πως αλλιώς την αναφέρει ο Elliot (1991:62), «νατουραλιστική ή φυσική» («naturalistic»), 

παρατήρηση για τη συλλογή των δεδομένων (δηλαδή αυτό που μελετάται λαμβάνει χώρα στη 

«φυσική» του κατάσταση και ο ερευνητής μελετά το φαινόμενο όπως εξελίσσεται με την ε-

νεργό συμμετοχή του στη διαδικασία). Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια είτε πραγματοποίησε η 

ίδια διδασκαλίες είτε παρακολούθησε τις διδασκαλίες κάθε άλλου εκπαιδευτικού που συμμε-

τείχε στην έρευνα, μέσα στην τάξη του, τις οποίες κατέγραψε με μαγνητοφώνηση. Η άμεση, 

εστιασμένη51 παρατήρηση ήταν μία ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων και αφορούσε στο φυσικό περιβάλλον (περιγραφική), καθώς και στο κοινωνικό – 

ανθρωπογενές περιβάλλον (εστιασμένη). Εφαρμόστηκε, επίσης, η πρωτογενής (primary) πα-

ρατήρηση (Hay, 2000) η οποία προϋποθέτει την φυσική παρουσία του ερευνητή ή της ερευ-

νητικής ομάδας στο πεδίο και την άμεση συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Στις περιπτώσεις 

που η ερευνήτρια παρακολούθησε τις διδασκαλίες κάθε εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη του, 

τις οποίες κατέγραψε με μαγνητοφώνηση, εφαρμόστηκε η παρατήρηση ως συμμετοχή, κατά 

51 Η εστιασμένη παρατήρηση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και 
αξιοποιείται για τη συνεχή επαγγελματική βελτίωση, διότι διερευνά τα χαρακτηριστικά της διδακτικής 
του εκπαιδευτικού και τα κίνητρα, τις ικανότητες τις δεξιότητες των μαθητών. Όλα αυτά στη συνέχεια 
κατηγοριοποιούνται (Harvey, 2006:6-7). 
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την οποία η ταυτότητα του ερευνητή είναι γνωστή στην υπό έρευνα ομάδα, αλλά ο ερευνητής 

δεν συμμετέχει στις διαδικασίες που την αφορούν ή στις δραστηριότητες της. Συνήθως στις 

περιπτώσεις αυτές ο ερευνητής εφαρμόζει την μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης (sys-

tematic observation) και καταγραφής συμβάντων, γεγονότων και συμπεριφορών, π.χ. συστη-

ματική παρατήρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων σε μια σχο-

λική τάξη με επίκεντρο τα ερευνητικά ερωτήματα. 

ii) Μαγνητοφώνηση 

Οι διδασκαλίες που έγιναν είτε στο σχολικό εργαστήριο των υπολογιστών είτε στη 

σχολική τάξη με τη χρήση προβολικού μαγνητοφωνήθηκαν. Έτσι, έγινε μία σχετικά ολοκλη-

ρωμένη καταγραφή της κατάστασης, καθώς μαγνητοφωνήθηκαν με ακρίβεια οι αιτιακές σχέ-

σεις αλλά και το όλο πλαίσιο της διδασκαλίας. Με τη χρήση μαγνητοφώνων, που τοποθετή-

θηκαν σε σημεία της τάξης χωρίς να ενοχλούν τους μαθητές και τη μαθησιακή διαδικασία, η 

ερευνήτρια μπόρεσε να καταγράψει με ευκολία συνολικά τη διδασκαλία αλλά και ξεχωριστά 

μαθησιακά επεισόδια που ελάμβαναν χώρα είτε μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή όπου 

κάθονταν μαζί δύο ή τρεις μαθητές ή κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας στην τάξη. Η 

ψηφιακή καταγραφή επιτρέπει στον ερευνητή να μην περιορίζεται από τις συμβάσεις της 

συμμετοχικής παρατήρησης σε πραγματικό χρόνο, δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης μεγά-

λου όγκου στοιχείων και διευκολύνει την ανάλυση των δεδομένων με πληρότητα και ευκολί-

α. Απομακρύνει επίσης τη μεροληπτικότητα του ερευνητή (Cohen, Manion & Morrison, 

2000). 

 

1.10. Στρατηγική ανάλυσης δεδομένων  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε σύμφωνα με τη θε-

ωρία η οποία στηρίζεται στο ότι: «Τα δεδομένα αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και επανα-

συνδέονται με νέους τρόπους» (Χιονίδου-Μοσκόφογλου, 1996:58) Ωστόσο, ένα χρονικό πρό-

βλημα που δημιουργείται σε τέτοιου είδους έρευνες, όπως υπογραμμίζουν οι Miles & 

Haberman (1994) είναι ότι η ποιοτική έρευνα έχει να κάνει με λέξεις, όχι με αριθμούς∙ «Οι 

λέξεις είναι “παχύτερες” από τους αριθμούς και συνήθως έχουν πολλαπλές σημασίες […] Η 

πρόκληση είναι να είναι κανείς εξαιρετικά προσεκτικός με τους στόχους της έρευνας και τους 

εννοιολογικούς φακούς που θα φορέσει – αφήνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του ανοικτό σε 

πράγματα που δεν γνώριζε ή δεν περίμενε» (Miles & Haberman, 1994:56)  

Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων και των απαιτήσεων αυτού του είδους της ανά-

λυσης, βασιστήκαμε στην πολλαπλή ανάγνωση των δεδομένων προκειμένου να γίνει η ανα-

γνώριση και ο προσδιορισμός των κατηγοριών και των αλληλοσυνδέσεών τους. Σύμφωνα με 

τους Glaser & Strauss (1967) και τους Lincoln & Cuba (1985), η κωδικοποίηση και επανα-
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κωδικοποίηση ολοκληρώνονται όταν η ανάλυση από μόνη της φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. 

Όταν, δηλαδή, όλα τα περιστατικά έχουν ταξινομηθεί, οι κατηγορίες έχουν «κορεστεί» (Miles 

& Huberman, 1994:62), και έχει αναδειχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός κανονικοτήτων. 

Αυτό όμως αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τον ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει –μέσα στα 

χρονικά πλαίσια που έχει– να αναθεωρήσει επανειλημμένα την ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι η 

κατανόηση τέτοιου είδους ανάλυσης έρχεται κατά στρώματα: όσο περισσότερο ασχολείται 

κανείς με τις κατηγορίες και τις συνδέσεις τους, τόσο περισσότερες διαστρωματώσεις εντοπί-

ζει και προχωρεί η ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος. Για τον λόγο αυτόν η κωδικοποίηση, επα-

νακωδικοποίηση και η τελική σύνοψη σε αλληλοσυσχετιζόμενες θεματικές αποτελούν μια 

επίπονη διαδικασία για τον ερευνητή, που απαιτεί χρόνο. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από την 

λεγόμενη «θεωρητική ευαισθησία» (Strauss, 1987) του ερευνητή, την ικανότητά του δηλαδή, 

να αντιλαμβάνεται τις μεταβλητές και στις σχέσεις τους.  

Ακολουθώντας λοιπόν, αυτή την διαδικασία, παρατηρώντας και αναλύοντας τα δεδο-

μένα των απομαγνητοφωνημένων διδασκαλιών (κατά τις οποίες τα κεφάλαια της Ιστορίας 

διδάχθηκαν στους μαθητές με διαθεματική προσέγγιση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ), μελε-

τώντας τα φύλλα εργασίας, τη συμμετοχή των μαθητών σε διερευνητικές δραστηριότητες για 

τη συγκέντρωση του υλικού τους, σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, σε συμμετοχικές 

και συνεργατικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες κατά τη δημιουργία των έργων τους, 

αλλά και αναλύοντας τις συζητήσεις και τις γραπτές εργασίες που παρουσίασαν στην ολομέ-

λεια της τάξης, αυτά που δηλώνουν ότι ένιωσαν και βίωσαν οι ίδιοι, καθώς και τις άτυπες 

συζητήσεις με τους διδάσκοντες και καθηγητές-θεατές που παρακολούθησαν τις διδασκαλίες, 

μετρήθηκε το πόσο συχνά επαναλαμβανόταν μία κατηγορία δεδομένων. Από την καταμέτρη-

ση της συχνότητας της κάθε κατηγορίας (την επανάληψή της, δηλαδή, από διαφορετικά άτο-

μα) προέκυψαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Μετά από διαδικασία επαναλαμβανόμενων 

αναγνώσεων και συνθέσεων κατηγοριών, καταλήξαμε σε κατηγορίες στοιχείων, οι οποίες 

ομαδοποιήθηκαν με βάση τις αλληλοσυνδέσεις και τις ιδιότητές τους, σχηματίζοντας έτσι 

έναν βασικό θεωρητικό σκελετό θεματικών αξόνων που αποτέλεσε τον πυρήνα των τελικών 

διαπιστώσεων.  

 

1.11. Εκπαιδευτικά εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν 

 Εκπαιδευτικά Λογισμικά. 
 Το Διαδίκτυο για ιστοεξερευνήσεις τύπου WebQuest52. 

52 Η διαφορά ενός WebQuest από την ιστοεξερεύνηση τύπου WebQuest είναι ότι το πρώτο ακολουθεί 
έξι συγκεκριμένα και καταγεγραμμένα τυπικά βήματα στον σχεδιασμό του: 1) Εισαγωγή: αποτελεί μια 
γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέμα του μαθήματος η οποία θα πρέπει να προετοιμάζει 
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 Επεξεργαστής κειμένου (Word). 

 Λογισμικό παρουσιάσεων (PowerPoint). 

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 

 

1.12. Συχνότητα αξιοποίησης των εργαλείων ΤΠΕ στις διδασκαλίες - Διάρκεια 

ωρών διδασκαλίας 

 13 διδασκαλίες με το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυ-

κήνες”». 

Διάρκεια διδακτικών ωρών ανά διδασκαλία: 1 ώρα.  

 3 διδασκαλίες με το λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-Centennia» και τον Επε-

ξεργαστή Κειμένου. 

Διάρκεια διδακτικών ωρών ανά διδασκαλία: 1, 1, 2. 

 1 διδασκαλία με το λογισμικό Ιστορίας «Οι  Ανακαλύψεις» του Υπουργείου 

Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το Διαδίκτυο (για Ιστοεξερευνήσεις τύπου 

WebQuest), το Λογισμικό Παρουσίασης και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 

Διάρκεια διδακτικών ωρών: 2.  

 7 διδασκαλίες με το Διαδίκτυο (για Ιστοεξερευνήσεις τύπου WebQuest), το 

Λογισμικό Παρουσίασης, τον Επεξεργαστή Κειμένου και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.  

Διάρκεια διδακτικών ωρών ανά διδασκαλία: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. 

 5 διδασκαλίες με το Λογισμικό Παρουσίασης (για επεξεργασία πηγών), τον 

Επεξεργαστή Κειμένου και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 

Διάρκεια διδακτικών ωρών ανά διδασκαλία: 2, 2, 2, 2, 1. 

Για μια συνολική διαγραμματική εικόνα των προαναφερθέντων, βλ. τον Συνοπτικό Πί-

νακα Διδασκαλιών (Παράρτημα 1).  
 

2. Εφαρμογές 

 

και να κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή. 2) Εργασία: παρουσιάζει στους μαθητές τι πρόκειται οι 
ίδιοι να κάνουν. 3) Διαδικασία: περιγράφει πώς οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν / επιτελέσουν την 
εργασία που ανέλαβαν. Η παρουσίασή της περιλαμβάνει ξεκάθαρα βήματα, προτεινόμενες πηγές, και 
συγκεκριμένα εργαλεία για την οργάνωση της πληροφορίας. 4) Αξιολόγηση: περιγράφει τα κριτήρια 
αξιολόγησης που αφορούν σε θέματα επίδοσης και περιεχομένου. 5) Συμπέρασμα: συνοψίζει τι θα 
πρέπει οι μαθητές να έχουν επιτύχει ή μάθει μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 6) Η σελίδα 
του καθηγητή: περιλαμβάνει οδηγίες εφαρμογής του σεναρίου προς εκπαιδευτικούς. Η απλή ιστοεξε-
ρεύνηση βασίζεται στο ίδιο σκεπτικό, αλλά ο σχεδιασμός της δεν ακολουθεί αυστηρά αυτή την τυπο-
ποίηση. 
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2.1. Η επίτευξη της «βιωματικής» (εμπειρικής) μάθησης στη διδακτική της 

Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών 
α) Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο 

 Η έννοια της «βιωματικής» (εμπειρικής) μάθησης, βρίσκεται στον αντίποδα των πα-

ραδοσιακών παιδαγωγικών θεωριών και διδακτικών προσεγγίσεων. Αντί της απομνημόνευ-

σης πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση νοήματος. Επιδιώκει τη διανοητική και συναι-

σθηματική κινητοποίηση του μαθητή, στοχεύοντας στη νοητική και συγκινησιακή διεργασία. 

Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικα-

σία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ σχολικής τάξης, καθημερινής ζωής των 

μαθητών και κοινωνικής πραγματικότητας. Άρα, βιωματική μάθηση σημαίνει την οργάνωση 

της μαθησιακής διαδικασίας με βάση το «learning by doing», το ότι «η δράση είναι η καρδιά 

των ιδεών» (Dewey, 1929), την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής κ.λπ., που συνεπάγεται την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών με δραστηριότητες όπως η έρευνα, οι προσομοιώσεις, η ερ-

γασία πεδίου, η παρατήρηση, οι δημιουργικές συνθέσεις κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίλη-

ψης η βιωματική μάθηση μπορεί να σχετίζεται με τη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, τη 

μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, τη μέθοδο project κ.ά. (Δεδούλη, αχρ.:145, 146, 147-148).  

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της βιωματικής μάθησης, ο μαθητής πρέπει να εμπλέ-

κεται άμεσα στην πραγματικότητα που μελετάται∙ αυτό δεν αφορά μόνον στην παρατήρηση 

του υπό μελέτη φαινομένου, αλλά και στη συμμετοχή σε ενέργειες που σχετίζονται με αυτό, 

δηλαδή, στοχασμό πάνω στο θέμα και δράση. Η μάθηση δεν είναι μια πράξη θέασης. Οι μα-

θητές, για να κατακτήσουν τη γνώση, θα πρέπει να ομιλούν γι’ αυτό που μαθαίνουν, να γρά-

φουν γι’ αυτό, να το συσχετίζουν με προηγούμενες εμπειρίες και να το εφαρμόζουν στην κα-

θημερινή τους ζωή. Με άλλα λόγια, πρέπει να το κάνουν μέρος της ζωής τους. Η εμπειρική 

έρευνα είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος εξετάζει το περι-

βάλλον του (Κόκκοτας, Βλάχος, 2000). Η πράξη αυτή καθ’ αυτή σημαίνει ενεργό συμμετοχή, 

γεγονός που δημιουργεί το ενδιαφέρον το οποίο με τη σειρά του θα συμβάλλει στη μάθηση. 

Επομένως, βιωματική μάθηση σημαίνει ότι παρέχονται στους μαθητές δυνατότητες να βιώ-

σουν το ζήτημα ή το φαινόμενο που ερευνούν. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη βαθύτερη 

κατανόηση των εννοιών και των φαινομένων που μελετούν, αλλά και την εκτίμησή τους α-

ναφορικά με αξίες, συναισθήματα και στάσεις προς το περιβάλλον (Κόκκοτας, 2004:318). 

Οι νέες τάσεις στη διδακτική της Ιστορίας, καθώς συνάδουν με γενικότερες παιδαγω-

γικές αρχές στη διδασκαλία και τη μάθηση, διαφοροποιούν τους τρόπους ιστορικής προσέγ-

γισης με σκοπό την κατανόηση του παρελθόντος και την ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης με 

αυτό. Με μια τέτοια προοπτική, η συναισθηματική προσέγγιση, η ιστορική ενσυναίσθηση και 

η κριτική ικανότητα στη δυναμική της ιστορικής εξέλιξης βρίσκονται στο επίκεντρο των στό-
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χων. Για να αποκτήσει η διδασκαλία της ιστορίας κριτική βάση, άρα και ενδιαφέρον για τα 

παιδιά, θα πρέπει να λειτουργήσει: α) ως πεδίο έρευνας, β) ως βιωματικό πεδίο και γ) ως δια-

δραστικό μάθημα είτε με άλλους τομείς της επιστήμης είτε σε κοινωνικό ή πολιτιστικό επίπε-

δο (Κωττούλα, 2011:1-2).  

β) Σενάρια 

1ο διαθεματικό σενάριο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός» 

 

Εισαγωγή – Ψηφιακό υλικό και θεωρητικό πλαίσιο για τη χρήση του 

Για τη διδασκαλία του Μυκηναϊκού πολιτισμού έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μά-

θησης το οποίο ονομάζεται «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “ Μυκήνες”», με στόχο να 

γνωρίσει ο μαθητής τον μυκηναϊκό πολιτισμό μέσα από την εύρεση, τη συλλογή και την πα-

ρατήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων σε συνδυασμό με πληροφοριακό υλικό. Η μέθοδος που 

μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, που θα το χρησιμοποιήσει, είναι ο συσχετισμός α-

ντικειμένων και πληροφοριών με διατύπωση ερωτημάτων, αναζήτηση, διασύνδεση και α-

νταλλαγή πληροφοριών και διατύπωση συμπερασμάτων. Η διδακτική ενότητα, που μπορεί να 

διδαχθεί με την αξιοποίηση του λογισμικού, είναι τα κεφάλαια: 5. «Ο Μυκηναϊκός κόσμος» 

& 6. «Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη» που διδάσκονται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου ή το 

κεφάλαιο: 1.2. «Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός» που διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου53. Η υλοποίη-

ση του διδακτικού σεναρίου με το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυκή-

νες”» στηρίζεται στον  συνδυασμό του εποικοδομισμού ( Piaget, 1970α. Colb, 1981:236) και 

της κονστρακτιονιστικής (constructionist= κατασκευαστικής) προσέγγισης54 που πρεσβεύει ότι 

η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν 

που έχει νόημα για τον ίδιο. Στηρίζεται, ιδιαιτέρως, στην επιδίωξη των κονστρακτιονιστών να 

δημιουργούν περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν, 

συνεπώς, να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και πέρα από 

την καθιερωμένη εκπαίδευση (Papert & Harel, 1991. Hein, 1991. Romme, 2002).  

53 Για το Γυμνάσιο: Κατσουλάκος, Θ., Κοκκορού-Αλευρά, Γ. & Σκουλάτος, Β. (2006). Αρχαία Ιστορία, 
Α΄ Γυμνασίου, Π.Ι.-ΥΠΕΠΘ, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σσ. 29-34. Για το Λύκειο: Μαστραπάς, Α.Ν., Ιστορία του 
Αρχαίου κόσμου, Α΄ Λυκείου, Π.Ι.-ΥΠΕΠΘ, Αθήνα: ΟΕΔΒ, α.χ., κεφ. 1.2. «Ο Μυκηναϊκός πολιτι-
σμός», σσ. 65-75. 
54 Πάνω στις απόψεις του Piaget αναπτύχθηκε η παιδαγωγική θεωρία της LOGO. Η γλώσσα προγραμ-
ματισμού LOGO σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του΄60,για εκπαιδευτικούς, κυρίως, σκοπούς, 
στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), από ομάδα ερευνητών στην Τεχνητή Νοημοσύ-
νη με επικεφαλής τον Seymour Papert. Το όνομά  της οφείλεται στην Ελληνική λέξη «λόγος» (λογικό). 
Βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα του εμπνευστή της: 1) Η εμπειρία με την LOGO οδηγεί στην 
απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν 
και σε άλλα μαθήματα. 2) Η LOGO συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών 
όπως μεταβλητή, αναδρομικότητα  κ.λπ.  
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Το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE – “Μυκήνες”» χαρακτηρίζεται ως ανοικτό διερευ-

νητικό περιβάλλον55, δηλαδή είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να ευνοεί τη διερευνητι-

κή μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι ευνοεί και διευκολύνει την αναζήτηση χωρίς να δίνει έτοιμες 

απαντήσεις, ενώ παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την επίλυση ενός προβλήματος. Το 

συγκεκριμένο λογισμικό είναι ένας ανοιχτός Μικρόκοσμος56, δηλαδή, ένα περιβάλλον που 

πληροί απαραίτητα δύο προϋποθέσεις: (1) Ο χρήστης έχει μεγάλη δυνατότητα επιλογών, εξε-

ρεύνησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με περιβάλλοντα που ουσιαστι-

κά καθοδηγούν από μόνα τους τον χρήστη, δηλαδή τον τοποθετούν σε παθητικό ρόλο. (2) Ο 

χρήστης αναπόφευκτα χρησιμοποιεί σε μεγάλη συχνότητα τα νοήματα που ο μικρόκοσμος 

έχει στόχο να «διδάξει». Ουσιαστικά, ο μικρόκοσμος δεν διδάσκει τίποτe. Ο χρήστης τοποθε-

τείται στον ρόλο του δασκάλου-κατασκευαστή. «Διδάσκοντας» τον υπολογιστή, αναγκαστι-

κά μαθαίνει σε βάθος τα νοήματα ο ίδιος - αλλιώς ο υπολογιστής «δεν τα καταλαβαίνει». Η 

λειτουργία του παιδαγωγικού μέρους ενός μικρόκοσμου είναι να κατασκευάσει την εξερεύ-

νηση των εννοιών που εμπεριέχονται στο τεχνικό μέρος, να εστιάσει τη σκέψη σε συγκεκρι-

μένα θέματα, να δείξει χρήσιμα σημεία εκκίνησης και να δώσει το έναυσμα για συνδέσεις με 

άλλες δραστηριότητες (Papert, 1980 & 1987. Holyes & Noss, 1987. Hein, 1991. Romme, 

2002. Μουσουλίδης, 2004. Rieber, 2005. Κόμης & Ντίνας, 2011:43.  Εξάρχου & Ιωάννου, 

2011).  

Ο μικρόκοσμος είναι, κατά κάποιον τρόπο, σαν ένα κατασκευαστικό πακέτο, σαν να 

κτίζει κανείς με κύβους. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να κάνει τα πάντα και να 

περιορίζεται μόνον από τους νόμους του κόσμου μέσα στον οποίο βρίσκεται. Για παράδειγ-

μα, οι κύβοι δεν μπορούν να σταθούν, εκτός εάν υποστηριχτούν. Υπάρχουν κάποια όρια για 

κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια της πραγματικότητας. Αλλά και γενικότερα, για όλη τη μά-

θηση, ένας ουσιαστικός κεντρικός μηχανισμός είναι να περιοριστούμε σε ένα μικρό κομμάτι 

πραγματικότητας το οποίο είναι αρκετά απλό για να το κατανοήσουμε. Κοιτάζοντας μικρά 

55 Τα λογισμικά, με κριτήριο τον βαθμό και το είδος αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, συνιστούν «ανοι-
κτά» ή «κλειστά» εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Κουτσογιάννης, 2010γ:192-193). 
56 Ανοιχτοί μικρόκοσμοι: αποτελούν την κατηγορία λογισμικών που είναι η πλέον διερευνημένη και 
θεωρούνται, από πολλούς ερευνητές, ως τα πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά λογισμικά. Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσονται μερικά γνωστά λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας, Άλγεβρας και Αριθμητικής, Φυσι-
κής, μοντελοποίησης, όπως και η γλώσσα Logo και οι κλάδοι της. Στον φιλολογικό τομέα υπάρχει ο 
Μικρόκοσμος «Μυκήνες». Τα λογισμικά αυτή της κατηγορίας είναι τα πλέον διαδεδομένα διεθνώς (ως 
κατηγορία λογισμικών). Οι μικρόκοσμοι αποτελούν ανοιχτά περιβάλλοντα στα οποία υφίστανται μερι-
κές βασικές οντότητες και ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει συνδυαστικά, συνθετικά, νέες οντότητες, 
νέα «αντικείμενα», να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και να μελετήσει τις αλληλεπι-
δράσεις τους. Στην ίδια, ίσως, κατηγορία θα πρέπει να εντάξουμε και τα προϊόντα (λογισμικού αλλά 
και υλικού – hardware) της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενός κλάδου ο οποίος έχει γνωρίσει μεγάλη α-
νάπτυξη τα τελευταία χρόνια (π.χ. http://mindstorms.lego.com/ και σχετική αρθρογραφία: On-line 
Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου "Η Διδακτική της Πληροφορικής" στο http://www.etpe.gr).  
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κομμάτια της πραγματικότητας κάθε στιγμή, μαθαίνουμε να κατανοούμε τις μεγαλύτερες 

πολυπλοκότητες ολόκληρου του κόσμου, του μακρόκοσμου. Έτσι, ο κάθε μικρόκοσμος ε-

μπεριέχει ένα σύνολο από έννοιες, με τις οποίες απασχολείται ο μαθητής κατά την εξερεύνη-

ση που κάνει, μέσα από κάποιες δοσμένες καταστάσεις (Sargent et al., 1996). 

Κάθε μικρόκοσμος έχει ένα σύνολο από καταστάσεις, οι οποίες βοηθούν τους χρήστες 

να αντιληφθούν κάποιες έννοιες μέσα από την εξερεύνησή τους.  Μέσα από τις καταστάσεις, 

φανερώνονται οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει κάθε έννοια. Οι συμβολικές ανα-

παραστάσεις στον μικρόκοσμο είναι τα βασικά στοιχεία του μικρόκοσμου, τα σύμβολα κά-

ποιων λειτουργιών.  Μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε ότι κάθε μικρόκοσμος αποτελεί ένα νοη-

τικό πεδίο και η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τα «θεωρήματα στην πράξη» (Papert, 1980 

& 1984 & 1987. Κυνηγός, 1990). Οι μικρόκοσμοι, δηλαδή, έχουν καταστάσεις κατασκευα-

σμένες έτσι, ώστε ο μαθητής να συναντήσει γνωστικές ιδέες που εμπεριέχονται στο περιβάλ-

λον πλούσια νοηματικών δραστηριοτήτων. Τέτοιες καταστάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

το τεχνικό μέρος (τι είδους προγράμματα παρέχονται ή δημιουργούνται και πώς αυτά μοντε-

λοποιούν τη γνώση), τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών γι’ αυτή τη γνώση και την ερμηνεία 

των απαιτήσεων που τίθενται και, τελικά, την εκπαιδευτική καθοδήγηση που προσφέρεται. 

Η αποτελεσματικότητα ενός μικρόκοσμου σχετίζεται και με το κοινωνικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο γίνεται ο προγραμματισμός. Έχει καταδειχθεί ότι η απόδοση ενός μαθητή σε 

κάποιο πρόβλημα μπορεί να επηρεαστεί δραματικά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμπε-

ριέχεται το πρόβλημα, από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται, ακόμη και από τη μέθοδο 

με την οποία γίνεται η εκτίμηση. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται μέσα από το τεχνικό 

μέρος του μικρόκοσμου θα εξαρτηθούν από το νόημα που εμπεριέχεται στο περιβάλλον της 

συγκεκριμένης κατάστασης και τα συναισθήματα που αυτή η κατάσταση δημιουργεί (για πα-

ράδειγμα, αν το μάθημα θεωρηθεί ως παιχνίδι ή εργασία, ως μάθημα, ως δύσκολο ή εύκολο 

κ.λπ.). (Μουσουλίδης, 2004. Rieber, 2005). 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί καταλαβαίνει μια δραστηριότητα επηρεάζεται από μια 

ολόκληρη ιστορία καταστάσεων, πολιτισμικών και κοινωνικών, και τελικά διαμορφώνεται 

από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για τη σημαντική σχέση 

που υπάρχει μεταξύ του πώς αντιλαμβάνεται κάποιος ένα πρόβλημα και του τρόπου με τον 

οποίον αυτό παρουσιάζεται και πώς αυτά τα δύο επηρεάζονται σημαντικά από το κοινωνικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον. Μέσα στους παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόδοση του 

μαθητή είναι η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, πόσο μπορούν να εξαπλωθούν οι διάφο-

ρες έννοιες μέσα στην τάξη, από τη διερευνητική ατμόσφαιρα που υπάρχει (ή όχι), τις προσ-

δοκίες που έχει ο μαθητής από το μάθημα και, κυρίως, πώς όλα αυτά μπορούν να επηρεά-
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σουν τις υπάρχουσες δραστηριότητες του παραδοσιακού προγράμματος σπουδών (Pajares, 

2002).   

Τέλος, η αξιοποίηση του μικρόκοσμου σχετίζεται με το μαθητικό μέρος, το οποίο πε-

ριλαμβάνει και γνωστικά και ειδικά θέματα. Κατ’ αρχήν, όσον αφορά στα γνωστικά θέματα, 

ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο μαθητής μια εργασία αναγκαστικά εξαρτάται από τα 

συστήματα αναπαράστασης που διατίθενται σ’ αυτόν και από το αν οι γνώσεις που απαιτού-

νται βρίσκονται μέσα στις δυνατότητές του. Είναι πλέον αναγνωρισμένο ανάμεσα στους δα-

σκάλους ότι οι αντιδράσεις των μαθητών βασίζονται σε πολύ λογικές και συνεπείς αφαιρέ-

σεις από τις προηγούμενές τους εμπειρίες. Το μαθητικό μέρος αναφέρεται σ’ αυτά που ήδη 

έχει κατανοήσει ο μαθητής και στις μερικές γνώσεις που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της 

μάθησης, με τις οποίες προσπαθεί να δουλέψει και μέσα στο τεχνικό μέρος. 

Το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE – “Μυκήνες”» αποτελεί την παρουσίαση γραφικής 

προσομοίωσης αρχαιολογικών τόπων. Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες, πραγματοποιώ-

ντας αρχαιολογικές ανασκαφές και, μέσα από μια διαδικασία ερμηνείας και επιχειρηματολο-

γίας αναφορικά με τα ανακαλυφθέντα αρχαιολογικά ευρήματα, καταλήγουν στην κατανόηση 

των γενικών αρχών σχετικά με το ιστορικό θέμα που πραγματεύονται 

(http://peiramatismoi.wikispaces.com/ABAKIO. Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013β. Πρβλ. 

Black & McClintock, 1995). Αναλυτικότερα, το λογισμικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διε-

ρευνητική μάθηση και δημιουργεί προϋποθέσεις για ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μα-

θησιακή διαδικασία και για τον σχεδιασμό ερευνητικών δραστηριοτήτων εκ μέρους του. Το 

περιβάλλον μάθησης προτείνει στον μαθητή μια αναδρομική ανασκαφή αρχαιολογικών χώ-

ρων. Ο χρήστης, παίζοντας τον ρόλο του αρχαιολόγου, ακολουθεί μερικά από τα βήματά του: 

επιλέγει περιοχές που τον ενδιαφέρουν να μελετήσει∙ παρατηρεί  ένα αρχαιολογικό εύρημα 

και επιχειρεί να το περιγράψει σύμφωνα με καθορισμένα χαρακτηριστικά∙ επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του σε ορισμένα χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού ευρήματος και, με αφορμή 

αυτά, διατυπώνει ερωτήματα∙ καθοδηγούμενος από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά αναζητεί 

πληροφορίες για να κατανοήσει καλύτερα τα ευρήματα και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του∙ 

ανταλλάσσει πληροφορίες και συμπεράσματα. Για τη διεξαγωγή της αρχαιολογικής ανασκα-

φής  έχει στη διάθεσή του εργαλεία διαχείρισης των αρχαιολογικών ευρημάτων, χάρτες και 

συνοδευτικό υλικό σε μορφή κειμένων, φωτογραφιών και συνδέσμων σε τοποθεσίες του δια-

δικτύου για επίσκεψη σε μουσεία.  

Η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη διερευνητική δραστηριότητα επιτρέπει την εμπλο-

κή των μαθητών σε ένα συνεργατικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αυτονομία και προσω-

πική ευθύνη (Κυνηγός, 1995), στοιχεία που είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση της κριτι-

κής σκέψης (Papert, 1991. Vygotski, 1997). Επιπλέον, η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι 
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«πολιτισμικά αυθεντική» (Βοσνιάδου, 1998. Δημητρακοπούλου, 2002), καθώς μυεί τους μα-

θητές στους τρόπους της ιστορικής έρευνας και στη συνειδητοποίηση της σημασίας των αρ-

χαιολογικών ευρημάτων για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με μία ιστορική περίοδο. 

Τα υπό διδασκαλία κεφάλαια της Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου: «5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος 

& 6. Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη» ή το κεφάλαιο: 1.2. «Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός» της 

Α΄ Λυκείου, όπως παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, 

παρουσιάζουν συμπεράσματα χωρίς να εξηγούν πώς οι ερευνητές κατέληξαν σ’ αυτά και α-

ξιοποιούν ελάχιστα την πλούσια εικονογραφία του μυκηναϊκού πολιτισμού. Τα κυριότερα 

προβλήματα ή γνωστικά εμπόδια, που δεν επιτρέπουν στους μαθητές να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της ιστορικής γνώσης, είναι οι αδυναμίες χρήσης και οι δυσκολίες συσχετισμού 

των πηγών με τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης, οι δυσκολίες εννοιολόγησης, οι δυσκο-

λίες εξήγησης μιας ιστορικής μεταβολής, τα ντετερμινιστικά εξηγητικά σχήματα, οι δυσκολί-

ες συγκρότησης επιχειρημάτων και τα προβλήματα ιστορικοποίησης (Mπασέτας, 2002). Η 

παιδαγωγική και διδακτική παρέμβαση που επιχειρείται με το εν λόγω λογισμικό προτείνει 

αναθεώρηση της παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής. Ειδικότερα, η μαθησιακή διαδικασία, 

που προτείνεται, στοχεύει στο να επιφέρει αλλαγές σε τρία σημεία: στην παρουσίαση του 

υλικού, στη δομή της διδακτικής ενότητας και στις δραστηριότητες του μαθητή (Βακαλούδη, 

2001α. Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013β).  

Κατ’ αρχήν καταργείται ο αφηγηματικός χαρακτήρας του μαθήματος. Το διδακτικό υ-

λικό οργανώνεται σε μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα ταξινο-

μημένα σε κατηγορίες (ανάκτορα, κοσμήματα, οπλισμός κ.λπ.). Η μελέτη των κατηγοριών 

αυτών παραπέμπει σε θεματικές ενότητες που συνθέτουν τον μυκηναϊκό πολιτισμό (θρησκεί-

α, εξουσία, καθημερινή ζωή κ.λπ.). Το γνωστικό αντικείμενο προσεγγίζεται διδακτικά μέσα 

από την παρατήρηση εικόνων των αρχαιολογικών ευρημάτων. Για την παρατήρηση των αρ-

χαιολογικών ευρημάτων ο μαθητής καθοδηγείται από έναν πίνακα προκαθορισμένων  χαρα-

κτηριστικών που παρέχουν πληροφορίες για τον χρόνο και τρόπο κατασκευής και εύρεση του 

αντικειμένου, τον διάκοσμο, τη χρήση  και το υλικό κατασκευής του. Τα χαρακτηριστικά  

αυτά έχουν τη μορφή αυτόνομης πληροφορίας και μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Η 

πορεία της διδακτικής ενότητας δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά εξελίσσεται σύμφωνα με τις 

επιλογές του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Δομείται, όχι με βάση  τη μετάδοση πληροφο-

ριών, αλλά την αναζήτηση ερωτημάτων (Βακαλούδη, 2001α & 2003. Βακαλούδη, Δαγδιλέ-

λης, 2013β).  

Η προτεινόμενη διδασκαλία στοχεύει στο να αναπλάσουν οι μαθητές με τη φαντασία 

τους την κοινωνία, τον τρόπο ζωής και τις ενασχολήσεις των Μυκηναίων∙ να ανακαλύψουν, 

μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις καθημερινές και επαγγελματικές ασχολίες, τα υλικά 
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που χρησιμοποιούσαν, το στολισμό και τον οπλισμό τους, τις καθημερινές συνήθειες, το 

θρησκευτικό αίσθημα, την τέχνη και τη θεματογραφία της κ.λπ. Με τον τρόπο αυτόν, θα κα-

ταδειχθεί ότι πρόκειται για μια προηγμένη κοινωνία, που έχει γνώση πολλών υλικών και α-

σχολείται με τη μεταλλουργία, την αγγειοπλαστική, τη γλυπτική, την κοσμηματοποιία κ.ά. 

Χρησιμοποιεί δε τα αντικείμενα που κατασκευάζει σε ποικίλους τομείς της καθημερινής 

ζωής, όπως για επαγγελματική χρήση, για οικιακή χρήση, για θρησκευτικούς λόγους κ.λπ. 

Επίσης θα υποδειχθούν οι κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων στην καθημερινή ζωή των Μυ-

κηναίων και θα γίνει μια καλλιτεχνική παρέμβαση για να συνδεθεί η Ιστορία και η αρχαιολο-

γία με την τέχνη, τη θεματογραφία της και τις επιρροές που αυτή είχε δεχθεί (Βακαλούδη, 

2001α. Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013β). Εν κατακλείδι, στόχος είναι, μέσω δραστηριοτήτων, 

να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να καλλιεργηθεί η διάθεση για βιωματική 

προσέγγιση των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν. Έτσι, γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να 

μελετηθούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά να μπορέσουν οι μαθητές να «μπουν στη θέση τους» 

και να τους νιώσουν (Κυρκίνη, 1999:186). 

Στόχος της διδασκαλίας είναι, ακόμη, να οδηγηθούν σταδιακά οι μαθητές από την εξω-

τερική στην εσωτερική παρώθηση (ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για μάθηση), μέσα από 

τη βαθμιαία κατανόηση της γνωστικής δομής των αντικειμένων, τη συμμετοχή σε «ανοικτά 

προβλήματα» διερευνητικού χαρακτήρα, την εξεύρεση λύσεων, την ανάπτυξη τεχνικών αυ-

τοξιολόγησης των δράσεών τους (Bain & Mirel, 1982. Carretero et al., 1994. Pattiz 2004) να 

καταργηθεί ο ρόλος του μαθητή ως παθητικού δέκτη και να εμπλακούν οι μαθητές σε κατα-

στάσεις που προάγουν την ενεργητική και αυτοδύναμη συμμετοχή τους στην επεξεργασία 

πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων (διερευνητική μέθοδος) (Γιαννούλης, 1993). Ε-

πίσης, να αναπτύξουν τη δεξιότητα – ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πλη-

ροφόρησης και επικοινωνίας και την ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές ερ-

γασίες.  

Πρόκειται για διδακτική στρατηγική που αξιοποιεί τις αναλογίες της εργασίας του ι-

στορικού στη βάση των μοντέλων της «γνωστικής μαθητείας» και της «επίλυσης προβλημά-

των». Ως στόχους έχει να προσεγγιστεί η ιστορική γνώση με βάση πηγές και κείμενα, ως δια-

δικασία συσχέτισης γεγονότων και θεωρίας και αιτιακής εξήγησης. Οι πηγές και η βιβλιο-

γραφία χρησιμεύουν για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ενεργητική και ανακαλυπτι-

κή μάθηση, την ερμηνεία και την ανακατασκευή του παρελθόντος (Kάββουρα, 2004).  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ  

Η αναπαράσταση, μέσα από την προσωπική έρευνα και την παρατήρηση των αρχαιο-

λογικών ευρημάτων, εκφάνσεων, πλευρών και παραμέτρων του μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι 

μαθητές θα πραγματοποιήσουν μόνοι τους την αρχαιολογική έρευνα. Για να επιτευχθεί αυτό, 
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θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες (κάθε ομάδα θα ορίσει τον συντονιστή της 

ο οποίος θα συντονίζει τις διεργασίες, τον γραμματέα της που θα κρατά σημειώσεις για τα 

ευρεθέντα δεδομένα, τον χειριστή του Η/Υ και τα μέλη), να χειρίζονται ποικιλότροπα τον 

Η/Υ και εν γένει τις ΤΠΕ, να συμμετέχουν διαδραστικά στη μάθηση σε ένα «ανοικτό λογι-

σμικό μικρόκοσμων», με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης του εποικοδομισμού, και των 

κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της γνώσης (κοινωνικοπολιτισμικός εποικοδομι-

σμός), που επιτρέπουν να παρεμβαίνουν οι μαθητές στο ψηφιακό διδακτικό περιβάλλον και 

να καθορίζουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους τα προς διερεύνηση θέματα 

(Ράπτης & Ράπτη, 2002β:117-118). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Πραγματοποιείται μια εικονική επίσκεψη και αρχαιολογική έρευνα σε περιοχές που 

αποτέλεσαν κέντρα του μυκηναϊκού πολιτισμού καθώς και στους μυκηναϊκούς τάφους, από 

κάθε μαθητική ομάδα "αρχαιολόγων", μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Μυκηναϊκός Πο-

λιτισμός/Αβάκιο Ε-Slate. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες υπό την καθοδήγηση του διδά-

σκοντα, κάθονται ανά ομάδα σε κάθε Η/Υ, προσδιορίζουν αρχικά στο λογισμικό, με τα εργα-

λεία του, τις περιοχές και τον χρόνο που θα επικεντρώσουν την έρευνά τους και κατόπιν ανα-

σκάπτουν τις περιοχές για να ανακαλύψουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Στη συνέχεια, βάσει 

Φύλλου Εργασίας που δίνεται στους μαθητές, αρχίζουν αυτοί να επεξεργάζονται τα στοιχεία 

των ευρημάτων, να τα κατηγοριοποιούν, να αναλύουν τις πληροφορίες για να απαντήσουν 

κατόπιν στα ερωτήματα. Ο διδάσκων καθοδηγεί κατάλληλα την έρευνα, τη συζήτηση και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων παίζοντας τον ρόλο του βοηθού, συνεργάτη και συντονιστή.  

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

(1) Το εκπαιδευτικό λογισμικό “Αβάκιο Ε-Slate, «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»”, (2) το 

διδακτικό εγχειρίδιο και (3) φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες). 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Μία διδακτική ώρα. 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Πορεία έρευνας: 1) Οι μαθητές πραγματοποιούν αρχικά ένα ταξίδι στον χρόνο και τον 

τόπο, για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε μια επιτόπια αρχαιολογική έρευνα. Πρώτα καθο-

δηγούνται να προσδιορίσουν στη "γραμμή του χρόνου" τη χρονολογία (π.χ. 1500 π.Χ.) και να 

οριοθετήσουν την αρχαιολογική τους έρευνα στη χρονολογία αυτή <οπτικοποίηση χρόνου>.  
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Ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του ιστορικού γίγνεσθαι. Στις ηλικίες 11-

12 ετών πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την αφομοίωση της χρονολογικής διαίρε-

σης. Η έγκαιρη εμπέδωση της συμβατικής χρονολόγησης είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς αυτήν 

είναι αδύνατη ακόμη και η στοιχειώδης οργάνωση και δομή της ιστορικής γνώσης. Δραστη-

ριότητες όπως η τοποθέτηση στο συμβατικό γραμμικό χρονικό άξονα, που πραγματοποιείται 

στη συγκεκριμένη διδασκαλία με τη βοήθεια του λογισμικού, αισθητοποιεί κατά το μέτρο του 

δυνατού τον αφηρημένο χρόνο σε συγκεκριμένη εξελικτική διαδικασία (Κυρκίνη, 1999:183. 

Μαστορίδης, 1999:108). 

2) Κατόπιν αναζητούν στον χάρτη τα μυκηναϊκά κέντρα Μυκήνες και Πύλο καθώς και 

τους μυκηναϊκούς τάφους. Περιορίζουν την έρευνά τους, ανά ομάδα, στον συγκεκριμένο τό-

πο, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο "Μετάβαση σε άλλη περιοχή" και "περιγράφοντας" τη σχε-

τική περιοχή στο λογισμικό. 

 
3) Εν συνεχεία, ενεργοποιούν το εικονίδιο "Επιλογή περιοχής ανασκαφής" και το εικο-

νίδιο "σκαπάνη" και συλλέγουν διάφορα αντικείμενα, τα στοιχεία των οποίων περνούν στη 

"βάση δεδομένων" με τη βοήθεια του εικονιδίου του "αρχαιολόγου"57. Όσο πιο μεγάλη είναι η 

ποικιλία των ευρημάτων, τόσο πλουσιότερα και πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα θα προκύ-

ψουν, σε σχέση με τα ερωτήματα του Φύλλου Εργασίας58. 

Ο μαθητής στον οποίο έχει ανατεθεί ο ρόλος του γραμματέα θα κρατά σημειώσεις σχε-

τικά με τις κατηγοριοποιήσεις των αντικειμένων και τα στοιχεία τους59. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι ομάδες των μαθητών μπορούν να συζητήσουν διαλογικά 

τις απαντήσεις στα δεδομένα ερωτήματα του Φύλλου Εργασίας, ανταλλάσσοντας απόψεις και 

συμπεράσματα και αλληλοσυμπληρώνοντας τις γνώσεις τους60. 

57 Για να μην ξεχάσουν κάποιο αντικείμενο, μπορούν να προχωρήσουν εμπρός-πίσω και με τα γαλάζια 
βέλη που βρίσκονται δίπλα στον "αρχαιολόγο" και έτσι εντοπίζουν όλα τα αντικείμενα. 
58 Ο διδάσκων, εάν επιθυμεί, μπορεί να πραγματοποιήσει και την ακόλουθη προεργασία: πριν από την 
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διδασκαλίας, μπορεί να εκτυπώσει τις πληροφορίες που ενυπάρ-
χουν στη Βιβλιοθήκη του λογισμικού και αφορούν σε ποικίλο, σχετικό με τη διδασκαλία, υποστηρικτι-
κό εκπαιδευτικό υλικό, π.χ. "Μια συνήθης κηδεία των χρόνων της ακμής", "Ταφικά Έθιμα", "Κτερί-
σματα", "Είδη Διατροφής", "Χαλκός", κ.λπ. Τις πληροφορίες θα διαμοιράσει στους μαθητές κι έτσι 
εκείνοι θα έχουν τον χρόνο να τις μελετήσουν στο σπίτι τους, αποκτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο μια 
επιπρόσθετη βοήθεια για να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται στο Φύλλο Εργασίας. 
59 Οι μαθητές μπορούν επίσης να δουν τα συλλεγέντα αντικείμενα και τα στοιχεία τους στη "βάση δε-
δομένων" του λογισμικού. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1Ο ΒΗΜΑ 

1η ΟΜΑΔΑ: Αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή της Πύλου 

2η ΟΜΑΔΑ: Αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή των Μυκηνών 

3η ΟΜΑΔΑ: Αρχαιολογική ανασκαφή στους μυκηναϊκούς τάφους…κ.ο.κ. 

1) Αναζητήστε, συλλέξτε και κατατάξτε σε κατηγορίες, τα παρακάτω αρχαιολογικά 

ευρήματα:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1) αγγεία 

2) εργαλεία 

3) κοσμήματα 

4) τοιχογραφίες 

5) ειδώλια 

6) όπλα    

7) επιτύμβιες στήλες 

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 

Τύποι αγγείων 

Πρόχους (η) = υδροφόρο αγγείο, λαγήνι, κανάτι.  

Ρυτόν (το)= ποτήρι, που καταλήγει σε οξύ άκρο, όπου υπήρχε μικρή τρύπα, απ’ όπου 

έρρεε το κρασί. Πολλές φορές ήταν κατασκευασμένο σε μορφή ζώου. 

Κρατήρ (ο)= μεγάλο και ευρύ αγγείο όπου ανακατευόταν το κρασί με το νερό για να 

σερβιριστεί κατόπιν στα κύπελλα.  

Πυξίς (η)= κοσμηματοθήκη. 

Υδρία (η)= αγγείο μεταφοράς νερού με 3 λαβές, 2 οριζόντιες και μία κάθετη. Συχνά η 

υδρία χρησίμευε και ως τεφροδόχο αγγείο. 

Αρύβαλλος (ο)= μικρό σφαιρικό αγγείο με στενό στόμιο, μέσα στο οποίο φύλασσαν οι 

αθλητές το λάδι με το οποίο άλειφαν το σώμα τους. 

Λήκυθος (η)= ο πιο συνηθισμένος τύπος αγγείου για αρωματικά έλαια. Οι λευκές λή-

κυθοι ήταν αποκλειστικά ταφικής χρήσης. 

Οινοχόη (η)= κανάτα κρασιού, δοχείο μεσαίου μεγέθους, μικρότερο από τα αγγεία που 

αποθηκευόταν το νερωμένο κρασί και μεγαλύτερο από τα κύπελλα για ατομική χρήση. 

Φιάλη (η)= επίπεδο κύπελλο χωρίς βάση, το οποίο χρησιμοποιείτο στις σπονδές. 

60 Οι μαθητές μπορούν να διαπραγματευτούν τα ευρεθέντα και τα ζητούμενα είτε με τα παραδοσιακά 
μέσα (διαλογική συζήτηση, χαρτί & μολύβι, κ.λπ.) είτε σε κάποιο από τα εργαλεία του MSOffice ή με 
την επικοινωνία μεταξύ τους μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή μέσω του ενδο-
σχολικού δικτύου (intranet) για διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
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2) Κάτω από κάθε αντικείμενο γράψτε:  

α) το είδος 

β) το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένο 

γ) τη διακόσμηση   

δ) τη χρήση 

ε) χαρακτηρίστε αν είναι γυναικείο ή ανδρικό. 

3) Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

Α΄ Στάδιο Έρευνας : Διαθεματική προσέγγιση / Είδη ιστορικών πηγών 

Συνδυασμός με την Οδύσσεια (= Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α΄ Γυμνασίου: 

Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση) - Ένα λογοτεχνικό έργο ως ιστορική πηγή 

Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές τους ακόλουθους στίχους της Οδύσσειας: 

Ραψωδία γ΄: Η επίσκεψη του Τηλέμαχου στο ανάκτορο του βασιλέα Νέστορα61. 

Στίχ. 43 κεξ.:"κι ευτύς κρασί τους κέρασε σ' ένα χρυσό ποτήρι…"  

Στίχ. 410 κεξ.: "κι ένα κροντήρι γέμισε ο γέρος (Νέστορας) απ' αυτό (κρασί) και στά-

ζοντας δεόταν…"62  

Στίχ. 68 ": "Και τα ψαχνά σαν έβγαλαν ψημένα πια απ' τις σούβλες…"  

Στίχ. 491-3: " Και τα ψαχνά σαν έβγαλαν ψημένα πια απ' τις σούβλες, να φάνε τότε 

κάθισαν και με χρυσά ποτήρια κοντά τους νιοι τους κέρναγαν…" (πρβ. μετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 

35-36, 45-46, 55-59, 73-74) 

Στίχ. 365 κεξ.: " Μα ο Νέστορας τους κράτησε με φιλικά του λόγια. Ο Δίας και οι 

λοιποί θεοί αυτό να μην το δώσουν να φύγετε…σαν κάποιος να'μουνα φτωχός…εγώ όμως 

έχω κι όμορφα στρωσίδια…"  

Στίχ. 404-6: "Πήγαινε εμπρός ο Νέστορας ο γεροαλογολάτης, γιους του οδηγώντας 

και γαμπρούς, για τ' όμορφό του σπίτι. Σαν έφτασαν στο ξακουστό βασιλικό παλάτι…"  

Στίχ. 505: "…αφήνοντας της Πύλος τ' όρθιο κάστρο" (πρβ. μετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 214) 

1η Δραστηριότητα: Διαβάστε στην Οδύσσεια, ραψωδία γ΄, τους στίχους 36-7463 και 

κυκλώστε τα  αντικείμενα που αναφέρονται στους στίχους και σχετίζονται με αντίστοιχα ευ-

ρήματα που ανακαλύψατε.  

 

2η Δραστηριότητα: Ποια από αυτά συνδέονται με τη θρησκεία και την καθημερινή  

61 Μπορούν να αξιοποιηθούν αποσπάσματα και από άλλες ραψωδίες π.χ. την η΄ (διαμονή του Οδυσσέα 
στο ανάκτορο του βασιλέα Αλκίνοου, στην Ιθάκη), στ. 159-210.  
62 Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή, Αθήνα 1993, σσ. 164-
168. 
63 Αρίθμηση στίχων και μετάφραση, Ζ. Σίδερης, Οδύσσεια, Ζαχαρόπουλος: Αθήνα 19562 (19391). 
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ζωή και δείχνουν τη βαθειά θρησκευτικότητα και ευσέβεια των ανθρώπων της ε-

ποχής; 

 

 

 

 

 

 

Β΄ Στάδιο Έρευνας: Μελέτη ενός ιστορικού  θέματος με αυτόνομη μάθηση –

Πραγμάτευση των θεμάτων που εμπεριέχονται στο διδακτικό εγχειρίδιο 

Ι) Το σχολικό σας βιβλίο της Ιστορίας αναφέρει στη σελ. 34: «Απαράμιλλης τέχνης είναι τα 

κοσμήματα από χρυσό, ασήμι ή από άλλα πολύτιμα υλικά64. Από παρόμοιο υλικό έχουν κατα-

σκευαστεί και άλλα πολυτελή αντικείμενα, όπως σκεύη με ανάγλυφες παραστάσεις κυνηγιού ή 

ειδυλλιακές σκηνές –χρυσά κύπελλα του τάφου του Βαφειού-, ξίφη και εγχειρίδια στολισμένα με 

παρόμοιες εικόνες, οι χρυσές προσωπίδες των νεκρών βασιλιάδων που βρέθηκαν στους μυκη-

ναϊκούς τάφους κ.ά.».  

• Πώς αποδεικνύονται αυτά μέσα από τα ευρήματα που ανακαλύψατε;  

ΙΙ) Το σχολικό σας βιβλίο της Ιστορίας αναφέρει στη σελ. 30: «Τη στέρεη οικονομική βάση 

των Μυκηναίων αποτελούσαν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Παράλληλα, από πολύ νωρίς και 

με ρυθμιστικό παράγοντα τα ανάκτορα, αναπτύχθηκαν διάφοροι βιοτεχνικοί κλάδοι. Η 

ελεφαντουργία, η λιθοτεχνία, η μεταλλουργία είναι μερικοί από τους τομείς που διακρίθηκαν οι 

Μυκηναίοι. Ωστόσο, το μεγαλείο και η ακτινοβολία του μυκηναϊκού κόσμου οφείλονται κυρίως 

στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου…»65.  

• Πώς αποδεικνύονται αυτά μέσα από τα ευρήματα που ανακαλύψατε;  

• Από τα εργαλεία, τα αγγεία, τα αντικείμενα και τα σκεύη που βρέθηκαν τι συμπεραί-

νετε για τις επαγγελματικές ενασχολήσεις των Μυκηναίων, τα εργαλεία που χρησιμοποιού-

σαν συνήθως και τα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασμένα;  

ΙΙΙ) Το σχολικό σας βιβλίο της Ιστορίας αναφέρει στη σελ. 34: «Τα μυκηναϊκά ανάκτορα δια-

κοσμούνται και αυτά με τοιχογραφίες που έχουν δεχθεί μεγάλη επίδραση από τις μινωικές. Πα-

ρόμοια επιρροή παρατηρείται και στη μυκηναϊκή κεραμική. Αξιοπρόσεκτος είναι ο εικονιστικός 

ρυθμός σε μια κατηγορία αγγείων που διακοσμούνται με παραστάσεις ανθρώπων, ζώων, 

πουλιών, ψαριών και με σκηνές με άρματα.».  

• Πώς αποδεικνύονται αυτά μέσα από τα ευρήματα που ανακαλύψατε;  

64 H κοκκίδωση και η συρματερή τεχνική ήταν επιρροές από την Ανατολή.  
65 Ο αμέθυστος εισαγόταν από την Ανατολή και το κεχριμπάρι από τον Βορρά.  
 

Σπονδή στο εσωτερικό ερυθρόμορφου αγγείου. Βούλτσι. 5ος π.Χ. αι.  
(Μουσείο Λούβρου)  

 
Οι σπονδές συνοδεύουν την καθημερινή ζωή. Πρωί, βράδυ (πριν από 
τον ύπνο), πριν από τα γεύματα, οι αρχαίοι επικαλούνται τους θεούς ως 
μάρτυρες ή βοηθούς. Επίσης, σπονδές στα συμπόσια, στις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις, σε επικύρωση συνθηκών, συμμαχιών («σπονδαί»)∙ ρίψη 
υγρού σε βωμό ή στο έδαφος, με προσευχή.  
Άλλο είδος σπονδών οι «χοές»= προσφορές στους νεκρούς ∙ ρίψη υγρού 
στο χώμα ή σε τύμβο. 
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• Σκεφτείτε και περιγράψτε από πού εμπνέονται οι καλλιτέχνες των διαφόρων ευρημά-

των και ποια είναι τα θέματα που χρησιμοποιούν στη διακόσμηση.  

Συνδυάστε τις προηγούμενες πληροφορίες με το παρακάτω ΠΑΡΑΘΕΜΑ: «Ο μινωϊκός πολι-

τισμός επηρεάζει τους Μυκηναίους» και εξηγήστε, με παραδείγματα από την τέχνη, τον όρο 

«εκμινωισμός (των Μυκηναίων)».  

“Μετά τη γοργή ανοδική πορεία περί το 1550, οι Μυκήνες είναι, πολιτικά και καλλιτεχνικά, ένα 

κέντρο πλούσιο και με επιρροή και η δύναμή τους θα βαίνει αυξανόμενη, σε αντίστροφη αναλο-

γία με την παρακμή της Κρήτης. Οι σχέσεις με το νησί, εμπορικές στην αρχή, πρέπει κάποια 

στιγμή να εκτράπηκαν σε λεηλασίες, γιατί οι Μυκηναίοι δελεάστηκαν από τη λάμψη του κρητι-

κού πολιτισμού. Το αποτέλεσμα ήταν μια γενικευμένη αφομοίωση του μινωικού πολιτισμού από 

τους Μυκηναίους, ένας εκμινωισμός που περιλαμβάνει τόσο πτυχές υλικές και εξωτερικές, με 

μινωικά αντικείμενα και διακοσμητικές τεχνικές που δημιουργήθηκαν σε μυκηναϊκό έδαφος, 

όσο και οργανωτικές, μεταξύ των οποίων πρέπει να συγκαταλεχθεί η υιοθέτηση της μινωικής 

γραφής για τα ελληνικά” (Martin S. Ruiperez – José L. Melena, 

Οι Μυκηναίοι Έλληνες, (Μετ. Μελ. Παναγιωτίδου), εκδ. Καρδαμίτσα, σ. 17)  

IV) Το σχολικό σας βιβλίο της Ιστορίας αναφέρει στη σελ. 34: «Όλα αυτά τα ανεπανάληπτα 

έργα τέχνης μαρτυρούν μεγάλο πλούτο, δύναμη και επικοινωνία των Μυκηναίων βασιλιάδων 

και ευγενών με τις χώρες της Ανατολής και της Αιγύπτου, απ’ όπου προμηθεύονταν τα πολύτιμα 

υλικά.».  

• Πώς αποδεικνύονται αυτά μέσα από τα ευρήματα που ανακαλύψατε;  

• Βλέπετε, για παράδειγμα, επίδραση από την Ανατολή, στη θεματογραφία που χρησι-

μοποιούν στη διακόσμηση οι Μυκηναίοι καλλιτέχνες;  

V) Από τα γυναικεία αντικείμενα, σκεύη και κοσμήματα που βρέθηκαν, τι συμπεραίνετε για 

τη ζωή των Μυκηναίων γυναικών;  

Συγκεκριμένα αναπαραστήστε μέσα από τα ευρήματα τον τρόπο ζωής τους απαντώντας στα 

ερωτήματα:  

• ποια ήταν τα κύρια ενδιαφέροντά τους;  

• η εμφάνισή τους;  

• οι καθημερινές ασχολίες τους στο σπίτι;  

VI) Το σχολικό σας βιβλίο της Ιστορίας αναφέρει στη σελ. 33: «Για πρώτη φορά τώρα στον 

ελλαδικό χώρο στήνονται πάνω στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών λίθινες πλάκες (επι-

τύμβιες στήλες = επί των τάφων επιγραφές) με ανάγλυφες σπείρες ή πολεμικές και κυνηγετικές 

σκηνές που μαρτυρούν τον πολεμικό χαρακτήρα των νεκρών.».  

• Πώς αποδεικνύονται αυτά μέσα από τα ευρήματα που ανακαλύψατε;  

VII) Στα στοιχεία των αρχαιολογικών ευρημάτων αναφέρεται συχνά η λέξη «κτέρισμα».  
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• Γνωρίζετε τι είναι τα κτερίσματα;  

• Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των κτερισμάτων.  

 

2ο διαθεματικό σενάριο: «Οι  Ανακαλύψεις» 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: «Οι Ανακαλύψεις» 

(σελ. 110)66. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ιστορία, Γεωγραφία  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1) Εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ 

 
2) Διαδίκτυο: Ιστοσελίδες ιστορικού ενδιαφέροντος: 

ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ:  http://el.wikipedia.org/wiki/Μάρκο_Πόλο 

ΒΑΣΚΟ ΝΤΕ ΓΚΑΜΑ: http://www.livepedia.gr/index.php/Βάσκο_Ντε_Γκάμα  

ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=357140 

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ: http://www.livepedia.gr/index.php/Μαγγελάνος 

ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ: http://www.netschoolbook.gr/history2007/VIanakalypseis.html 

ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ: http://www.benaki.gr/index.asp?id=10106&lang=gr 

3) Παγκόσμιος χάρτης 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α. Γνωστικοί 

1. Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες τεχνογραμματισμού (εξοικείωση με τα πλη-

ροφορικά εργαλεία π.χ. επεξεργαστή κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, βάσεις δεδομένων, 

εκπαιδευτικά λογισμικά κ.ά.). 

2. Να γνωρίσουν, μέσω των χαρτών στους οποίους οι ίδιοι θα παρέμβουν ουσιαστικά, 

τη ζωή και τα ταξίδια των μεγαλύτερων εξερευνητών της ιστορίας. 

66 Το σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί και στη Β΄ Λυκείου: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία: «Οι Ανα-
καλύψεις» (σελ. 123). 
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3. Να συλλέξουν πληροφορίες για τα κίνητρα, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες των 

ανακαλύψεων, για τη Συνθήκη της Τορντεζίλας καθώς και για τους προκολομβιανούς πολιτι-

σμούς. 

4. Να ελέγξουν την αφαιρετική τους ικανότητα και τη δυνατότητα εντοπισμού του καί-

ριου στοιχείου σε ένα περιβάλλον με πολλές πληροφορίες. 

Β. Ψυχοκινητικοί  

1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι ο Η/Υ συνδέεται άμεσα, ποικίλα και πολλαπλά με 

την πληροφόρηση που αφορά την ιστορία και διάφορα άλλα θέματα. 

2. Να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι δάσκαλοι με την αναζήτηση πληροφοριών και 

εικόνων στο διαδίκτυο και να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης 

πρόσβασης σε εικονογραφικό και ενημερωτικό υλικό. 

3. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ιστορικές πηγές δεν αποτελούν μόνο τα γραπτά κεί-

μενα αλλά και πολλά άλλα πράγματα, των οποίων η προσεκτική παρατήρηση και μελέτη 

μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμα ιστορικά συμπεράσματα. 

Γ. Παιδαγωγικοί 

Να ασκηθούν οι μαθητές σε ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας και σε συνθήκες συ-

νεργατικής και διερευνητικής μάθησης, στις οποίες ο εκπαιδευτικός χάνει πλέον το ρόλο του 

εντολοδόχου και απόλυτου φορέα της γνώσης και αναλαμβάνει το ρόλο του βοηθού, συνερ-

γάτη και συντονιστή των δραστηριοτήτων της τάξης. Έτσι, οι μαθητές αναλαμβάνουν περισ-

σότερες πρωτοβουλίες, αυτενεργούν, γίνονται πιο δραστήριοι και ενεργητικοί, ενώ παράλλη-

λα συνεργάζονται, επικοινωνούν, αλληλοσυμπληρώνονται και προσφέρουν βοήθεια ο ένας 

στον άλλον.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Δίδονται στους μαθητές οι συγκεκριμένες διευθύνσεις από το διαδίκτυο και τους ζητεί-

ται, ανά ομάδες, η πλοήγηση, η μελέτη, η αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού, για να ο-

δηγηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην τελική διαλογική εξαγωγή συμπερασμάτων. Μέσω ό-

λων αυτών επιτυγχάνεται η συνεργατική μάθηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και, επομένως, η 

μεταγνώση. Ο διδάσκων έχει καθοδηγητικό και βοηθητικό ρόλο και μπορεί να επιλέξει τον 

τρόπο που οι μαθητές θα πραγματευτούν τα ευρεθέντα και τα ζητούμενα67  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1Ο   Σ Τ Α Δ Ι Ο: 

67 Είτε με τα παραδοσιακά μέσα (διαλογική συζήτηση, χαρτί και μολύβι κτλ.), είτε με κάποιο από τα 
πληροφοριακά εργαλεία (προβολή παρουσίασης, επεξεργαστής κειμένου, πίνακες δεδομένων, βάσεις 
δεδομένων, λογιστικά φύλλα κτλ.) ή με την επικοινωνία μεταξύ τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (ανταλλαγή μηνυμάτων-email- ή μέσω του ενδοσχολικού δικτύου) για διαλογική συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων. 
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ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

Να εγκαταστήσει το λογισμικό για την Ιστορία που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 

http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτού-

του, στους Η/Υ του Εργαστηρίου Πληροφορικής. 

Να κάνει μια παρουσίαση, με λογισμικό παρουσίασης (Power Point), στην οποία θα 

τοποθετήσει 4 παγκόσμιους χάρτες. 

Να βρει, στο διαδίκτυο, χρήσιμες ιστοσελίδες για να μπορούν οι μαθητές να συλλέξουν 

πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα και γεγονότα που σηματοδότησαν την εποχή των Ανακα-

λύψεων.  

Να προετοιμάσει φύλλα εργασίας και να οργανώσει τις διάφορες εργασίες και ομάδες, 

ώστε με μεθοδικό και συλλογικό τρόπο να συμμετάσχει ουσιαστικά το σύνολο των μαθητών. 

2Ο   Σ Τ Α Δ Ι Ο: 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Διαδικασία 

1ο βήμα: Πολύ σύντομη εισαγωγή του διδάσκοντα στις «Ανακαλύψεις». 

2ο βήμα: Οι μαθητές βλέπουν το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο. 

3ο βήμα: Κρατούν επιγραμματικές σημειώσεις, καταγράφοντας στοιχεία και αναλύο-

ντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες των φύλλων εργασίας. 

4ο βήμα: Όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν το λογισμικό παρουσίασης (Power Point) για 

να  προβάλουν στοιχεία που θεωρούν σημαντικά και να πληροφορήσουν τους συμμαθητές 

τους. 

5ο βήμα: Παρουσίαση όλων των εργασιών στο εργαστήριο. 

6ο βήμα: Τοποθέτηση όλων των εργασιών στον Κοινόχρηστο Φάκελο από τον διδά-

σκοντα. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να αποθηκεύσουν το σύνολο του υλικού σε μονά-

δες αποθήκευσης. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1η ΟΜΑΔΑ 

Στον κοινόχρηστο φάκελο θα βρείτε ένα Power Point με 4 παγκόσμιους χάρτες. Αντιγράψτε 

το στον φάκελό σας «Server Ergasies».  

Αφού περιηγηθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ:  http://el.wikipedia.org/wiki/Μάρκο_Πόλο 

ΒΑΣΚΟ ΝΤΕ ΓΚΑΜΑ: http://www.livepedia.gr/index.php/Βάσκο_Ντε_Γκάμα  

ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=357140 

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ: http://www.livepedia.gr/index.php/Μαγγελάνος 
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σημειώστε τους σημαντικότερους σταθμούς των ταξιδιών των μεγάλων αυτών εξερευνητών 

πάνω στους χάρτες χρησιμοποιώντας τα «Αυτόματα Σχήματα», στη «Γραμμή Εργαλείων 

Σχεδίασης». 

Εξαιρετικά χρήσιμη γι’ αυτήν την εργασία είναι η διεύθυνση: http://www.maps.google.com  

Στη συνέχεια, κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο (στην καμήλα ή το καραβάκι) και ακολουθήστε 

τα εξής βήματα: Προσθήκη Εφέ ⇒ Διαδρομές Κίνησης ⇒ Σχεδίαση Προσαρμοσμένης Δια-

δρομής ⇒ Σκαρίφημα 

Χαράξτε τη διαδρομή του κάθε εξερευνητή στο φύλλο, με το όνομά του, πατώντας συνεχώς 

το ποντίκι. Τέλος, επιλέξτε την ταχύτητα της κίνησης ⇒ Πολύ μικρή. 

2η ΟΜΑΔΑ 

1. Ενεργοποιήστε το Λογισμικό Ιστορίας ⇒ Η Εποχή των Μεγάλων Γεωγραφικών Ανακα-

λύψεων, 15ος – 16ος αι. ⇒ Μεγάλες Εξερευνήσεις ⇒ Τα αίτια των Ανακαλύψεων  (πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε και όλους τους διαθέσιμους δεσμούς αυτής της τελευταίας σελίδας, που θα 

σας οδηγήσουν σε περισσότερες πληροφορίες). 

2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ttp://www.netschoolbook.gr/history2007/VIanakalypseis.html 

3. Κρατήστε σημειώσεις και ετοιμάστε μια προβολή παρουσίασης που θα ενημερώνει για τα 

Αίτια των Ανακαλύψεων. Η εισαγωγή εικόνων σε αυτήν την παρουσίαση είναι επιθυμητή. 

3η ΟΜΑΔΑ 

1. Ενεργοποιήστε το Λογισμικό Ιστορίας ⇒ Η Εποχή των Μεγάλων Γεωγραφικών Ανακα-

λύψεων, 15ος – 16ος αι. ⇒ Μεγάλες Εξερευνήσεις ⇒ Παράγοντες που ευνόησαν τις Ανακα-

λύψεις  (πρέπει να χρησιμοποιήσετε και όλους τους διαθέσιμους δεσμούς αυτής της τελευ-

ταίας σελίδας, που θα σας οδηγήσουν σε περισσότερες πληροφορίες). 

2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ttp://www.netschoolbook.gr/history2007/VIanakalypseis.html 

3. Κρατήστε σημειώσεις και ετοιμάστε μια προβολή παρουσίασης που θα ενημερώνει για 

τους Παράγοντες που ευνόησαν τις Ανακαλύψεις. Η εισαγωγή εικόνων σε αυτήν την πα-

ρουσίαση είναι επιθυμητή. 

4η ΟΜΑΔΑ 

1. Ενεργοποιήστε το Λογισμικό Ιστορίας ⇒ Η Εποχή των Μεγάλων Γεωγραφικών Ανακα-

λύψεων, 15ος – 16ος αι. ⇒ Μεγάλες Εξερευνήσεις ⇒ Οι συνέπειες των μεγάλων γεωγραφικών 

ανακαλύψεων (πρέπει να χρησιμοποιήσετε και όλους τους διαθέσιμους δεσμούς αυτής της 

τελευταίας σελίδας, που θα σας οδηγήσουν σε περισσότερες πληροφορίες). 

2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ttp://www.netschoolbook.gr/history2007/VIanakalypseis.html 

3. Κρατήστε σημειώσεις και ετοιμάστε μια προβολή παρουσίασης που θα ενημερώνει για τις 

Συνέπειες των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων. Η εισαγωγή εικόνων σε αυτήν την 

παρουσίαση είναι επιθυμητή. 
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5η ΟΜΑΔΑ 

1. Ενεργοποιήστε το Λογισμικό Ιστορίας ⇒ Η Εποχή των Μεγάλων Γεωγραφικών Ανακα-

λύψεων, 15ος – 16ος αι. ⇒ Μεγάλες Εξερευνήσεις ⇒ Η Συνθήκη της Τορδεσίγιας (πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε και όλους τους διαθέσιμους δεσμούς αυτής της τελευταίας σελίδας, που θα 

σας οδηγήσουν σε περισσότερες πληροφορίες). 

2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση:http://www.netschoolbook.gr/history2007/VIanakalypseis.html 

3. Κρατήστε σημειώσεις και ετοιμάστε μια προβολή παρουσίασης που θα ενημερώνει για τη 

Συνθήκη της Τορδεσίγιας (Τορντεζίλας). 

6η ΟΜΑΔΑ 

1. Ενεργοποιήστε το Λογισμικό Ιστορίας ⇒ Η Εποχή των Μεγάλων Γεωγραφικών Ανακα-

λύψεων, 15ος – 16ος αι. ⇒ Μεγάλες Εξερευνήσεις ⇒ Η ανακάλυψη, η κατάκτηση και η αποι-

κιακή οργάνωση της Αμερικής ⇒ Προκολομβιανοί Πολιτισμοί 2. Επισκεφθείτε τη διεύθυν-

ση: http://www.benaki.gr/index.asp?id=10106&lang=gr 

3. Κρατήστε σημειώσεις και ετοιμάστε μια προβολή παρουσίασης που θα ενημερώνει για τα 

Χαρακτηριστικά των Προκολομβιανών Πολιτισμών. Η εισαγωγή εικόνων σε αυτήν την 

παρουσίαση είναι επιθυμητή. 

7η ΟΜΑΔΑ 

1. Ενεργοποιήστε το Λογισμικό Ιστορίας ⇒ Η Εποχή των Μεγάλων Γεωγραφικών Ανακα-

λύψεων, 15ος – 16ος αι. ⇒ Μεγάλες Εξερευνήσεις ⇒ Χριστόφορος Κολόμβος  

2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=357140 

3. Κρατήστε σημειώσεις και ετοιμάστε, σε μια προβολή παρουσίασης, μια περιεκτική βιο-

γραφία του Χριστόφορου Κολόμβου. Η εισαγωγή εικόνων σε αυτήν την παρουσίαση είναι 

επιθυμητή. 

 

2.2.  Η ανάδειξη του ρόλου των χαρτών ως εργαλείων στη διδακτική 

της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλας 

″Centennia″»  
 

α) Εισαγωγή – Το λογισμικό «Ιστορικός Άτλας ″Centennia″» και το θεωρητικό 

πλαίσιο για την αξιοποίησή του 

Στη διδακτική της Ιστορίας, η αξιοποίηση χαρτών είναι απολύτως απαραίτητη ώστε ο 

μαθητής να αντιληφθεί την ουσιώδη σχέση Ιστορίας και Γεωγραφίας και την κίνηση των πο-

λιτισμών μέσα στο συνεχές ιστορικό γίγνεσθαι. Η ύπαρξη του χάρτη έχει ως στόχο να παρέ-
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χει, εκτός από τον χρόνο, βασική πληροφόρηση ως προς τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο 

διαδραματίζονται τα εξιστορούμενα ιστορικά γεγονότα.  

Ο Ιστορικός Άτλας ″Centennia″  είναι ένας οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την δεύτερη χιλιετία μ. Χ. Βασισμένος σε 

μια ακολουθία χαρτών, παρουσιάζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων, την ιστορική δια-

δρομή όλων των αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων πε-

ριοχών. Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προς χρήση των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυ-

μνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, εφόσον καλύπτει την διδακτέα ύλη των τάξεων 

αυτών. Προσφέρει αρκετές επιλογές, που βοηθούν τον χρήστη να επεξεργαστεί την πληρο-

φορία με διάφορους τρόπους. Ο Ιστορικός Άτλας ″Centennia″ δίνει τη δυνατότητα στους μα-

θητές να διερευνήσουν μόνοι τους το πεδίο που καλύπτει η εφαρμογή. Ο ρόλος του καθηγητή 

δεν μπορεί να είναι μόνο ρόλος πομπού, αλλά και ρόλος καθοδηγητικός. Γι’ αυτό, πρέπει ο 

ίδιος πρώτα να κατανοήσει το πώς θα αξιοποιήσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, το λογισμικό. 

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι που τίθενται για τις δραστηριότητες είναι:  

(1) Η ενθάρρυνση για αυτενέργεια των μαθητών, προς αναζήτηση ιστορικών πληρο-

φοριών μέσω του λογισμικού.  

(2) Η κατανόηση της έννοιας του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο 

ιστορικό γίγνεσθαι.  

(3) Η όξυνση της κρίσης μέσα από τη σύγκριση των ιστορικών περιόδων, βάσει των 

χαρτών που ανοίγουν στην οθόνη.  

(4) Η σύνδεση γεγονότων, προσώπων και χρονολογιών σε σχέση και αναφορά με τους 

χάρτες.  

(5) Η εξακρίβωση της πολυπλοκότητας των ιστορικών εξελίξεων και αλληλεπιδράσε-

ων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  

(6) Η κατανόηση της σημαντικότητας της παρουσίας του ελληνισμού στο ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι.  

Οι μαθητές, μέσα από επιλογές, μπορούν να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τις συ-

νοριακές μεταβολές σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο και να τις ερμηνεύσουν με βάση 

τα ιστορικά γεγονότα που παράλληλα συμβαίνουν τη χρονική περίοδο που μελετάται και πα-

ρουσιάζονται στο κάτω μέρος του χάρτη (http://kirki.cti.gr/3rdProductGroup/Centennia.htm). 

Ειδικότερα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τη συνοριακή αλλαγή σε 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, στην πάροδο του χρόνου την οποία ο ίδιος επιλέγει 

κάθε φορά, ανάλογα με το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του. Η ταχύτητα με την οποία πα-

ρουσιάζονται οι συνοριακές μεταβολές ποικίλει και τίθεται στην επιλογή του χρήστη. Πα-

ράλληλα, είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργικότητα του λογισμικού, 
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να προβεί σε σύγκριση της συνοριακής μεταβολής σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο σε 

διαφορετική χρονική περίοδο. Ακόμη, το λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-Centennia» παρέχει 

ένα ευρύ σύνολο γραπτών πηγών που αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα, περιοχές και 

χρονολογίες ενώ, κατά τη λειτουργία της αυτόματης αλλαγής χρονολογιών και ταυτόχρονης 

αποτύπωσης της συνοριακής μεταβολής, αναγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραμα-

τίστηκαν τη συγκεκριμένη χρονολογία. Επιπρόσθετα, το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότη-

τα, στους μαθητές, να διατυπώσουν ερωτήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα παραπέ-

μπουν στον αντίστοιχο χάρτη. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν συγκεκρι-

μένη χώρα, πόλη ή χρονολογία, την οποία επιθυμούν να μελετήσουν, προκειμένου να εμφα-

νιστεί ο αντίστοιχος χάρτης (Τσάση & Τσενέ, 2008). 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-Centennia», οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να αναπαραστήσουν τις ιστορικές έννοιες του χρόνου και του χώρου και, επομέ-

νως, να αποφύγουν την έλλειψη αλληλουχίας και την αποσπασματικότητα που προκαλεί η 

γραμμική παράθεση ιστορικών πληροφοριών στο σχολικό εγχειρίδιο και η κατάτμηση σε κε-

φάλαια (Κόκκινος, 2003). H αναπαράσταση της έννοιας του χρόνου και του χώρου, σε συν-

δυασμό με την παράθεση πηγών, βοηθούν τους μαθητές να ερμηνεύσουν καλύτερα το ιστο-

ρικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους και να δομήσουν την ιστορική τους σκέψη. Με το να 

συνθέτουν και να ανασυνθέτουν την ιστορική πληροφορία για να χειριστούν ή να δημιουρ-

γήσουν νέες, δικές τους αναπαραστάσεις, αποκτούν μια πιο συνεκτική εικόνα για το ιστορικό 

παρελθόν και αντιλαμβάνονται ότι η ιστορική γνώση δεν είναι παγιωμένη, αλλά διαμορφώνε-

ται ανάλογα με τα τεκμήρια που έχει στη διάθεσή του ο ιστορικός και τα καινούρια στοιχεία 

που έρχονται στην επιφάνεια (Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013α).  

Η πρόσθετη διδακτική αξία ενός συγκεκριμένου εργαλείου έγκειται στη διαφοροποίη-

σή του από τις παραδοσιακές πρακτικές που υιοθετούνται για τη διδασκαλία της Ιστορίας, οι 

οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο στατικά μέσα, τα οποία δεν επαρκούν για τη μελέτη 

και την κατανόηση των ιστορικών εννοιών του χώρου και του χρόνου σε συγχρονικό και πα-

ράλληλα διαχρονικό επίπεδο. Η αναπαράσταση της έννοιας του χώρου και του χρόνου, σε 

συνδυασμό με την παράθεση πηγών, είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους μαθητές να ερμηνεύ-

σουν καλύτερα το ιστορικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και να δομήσουν την 

ιστορική τους σκέψη (Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013α).  

Παράλληλα, η δυνατότητα απεικόνισης της συνοριακής αλλαγής σε κάθε εποχή και η 

σύγκριση ιστορικών περιόδων συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των μεταβολών που 

συντελούνται κατά την εξέλιξη της Ιστορίας και στην εξακρίβωση της πολυπλοκότητας των 

ιστορικών εξελίξεων και αλληλεπιδράσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, 

η χρήση διαφορετικού είδους πηγών παρέχει τη δυνατότητα για ποικίλες οπτικές προσέγγισης 
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των ιστορικών γεγονότων όπως είναι, για παράδειγμα, ο συσχετισμός των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις ιστορικές εξελίξεις και ο διαχωρισμός του πραγματικού ιστορικού γεγονότος 

από τη φαντασία. Κατά την υλοποίηση του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός έχει επιλέξει και οργα-

νώσει από πριν τη θεματολογία με την οποία θα απασχοληθούν οι μαθητές (Τσάση, Κ. & 

Τσενέ, Ε., 2008). 

Κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων διδακτικών σεναρίων της έρευνας, ο εκπαι-

δευτικός μετατρέπεται σε σύμβουλο που ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν ε-

ναλλακτικούς τρόπους συσχέτισης της ιστορικής πληροφορίας για την ερμηνεία της ανθρώ-

πινης συμπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να εστιάσει την προσοχή των μαθητών στην 

προσεκτικότερη μελέτη του χάρτη, προκειμένου να συνεξετάσουν τις συνοριακές μεταβολές 

και την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε 

«μέλος ερευνητικής ομάδας», καθώς συνεργάζεται με τους μαθητές κατά την εκπόνηση των 

δραστηριοτήτων.  

Οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων σεναρίων ξεφεύγουν από τη γραμμική παράθε-

ση πληροφοριών και υποστηρίζουν τη διερεύνηση της ιστορικής σημασίας των γεγονότων. 

Μέσω του λογισμικού «Ιστορικός Άτλας-Centennia» αξιοποιούνται ποικίλες πηγές, δίνεται η 

δυνατότητα αναπαράστασης και συσχετισμού δομικών ιστορικών εννοιών όπως ο χώρος, ο 

χρόνος, η αιτιότητα, τα τεκμήρια. Σ’ αυτό το σημείο, η διδακτική πρακτική του εκπαιδευτι-

κού είναι εκείνη η οποία θα αναδείξει την πρόσθετη διδακτική αξία του εργαλείου και θα υ-

ποστηρίξει τους μαθητές, ώστε να ανασυνθέσουν τα ιστορικά γεγονότα και να δομήσουν τις 

δικές τους ιστορικές ερμηνείες. Μέσα από τα συγκεκριμένα διδακτικά σενάρια αναδεικνύεται 

η δυνατότητα σύζευξης των σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Ιστορίας με τα 

υπολογιστικά εργαλεία που μπορούν να τις υποστηρίξουν (Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013α). 

 

Β) Σενάρια 

 

1ο διαθεματικό  σενάριο: «Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία: Ενότητα: (επανάληψη) 1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευ-

ταίες προσπάθειες για ανάσχεση τους. 2. Η Άλωση της Πόλης. Από το σχολικό εγχειρίδιο: 4ο 

κεφάλαιο Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (120-1453). 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μία διδακτική ώρα 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το χρονικό πλαίσιο δράσης, στο διδακτικό σενάριο της 

Β΄ Γυμνασίου: «Εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων, τελευταίες προσπάθειες ανάσχεσής τους. 
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Η άλωση της Πόλης», είναι τα έτη 1393 έως 1453 και στόχοι είναι: Να εξοικειωθούν οι μαθη-

τές με πρόσωπα και γεγονότα που σηματοδότησαν τα φαινόμενα της προέλασης των Οθωμα-

νών Τούρκων∙ να παρακολουθήσουν τη δραματική κατάρρευση της βυζαντινής αυτοκρατο-

ρίας μετά από τη χιλιόχρονη ιστορική πορεία της και την παράδοσή της στον οθωμανικό ζυ-

γό∙ να προχωρήσουν στην αξιολόγηση σημαντικότατων μαχών παρατηρώντας, πάντα μέσα 

από τη βοήθεια του χάρτη, τα αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν και σηματοδοτούν τη ση-

μασία τους.  

Αναλυτικότερα: 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Γνωστικοί 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

1. Να εξοικειωθούν με πρόσωπα και  γεγονότα που σηματοδότησαν το φαινό-

μενο της προέλασης των Οθωμανών Τούρκων. 

2. Με τη βοήθεια του χάρτη να παρακολουθήσουν τις ατελέσφορες προσπάθει-

ες των Βαλκανικών χωρών να ανακόψουν την πορεία των Οθωμανών. 

3. Να παρακολουθήσουν τη δραματική κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρα-

τορίας, μετά από τη χιλιόχρονη ιστορική πορεία της και την παράδοσή της, στον οθωμανικό 

ζυγό. 

4. Να προχωρήσουν σε αξιολόγηση των σημαντικότερων μαχών παρατηρώ-

ντας, πάντα με τη βοήθεια του χάρτη, τα αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν και σηματοδο-

τούν τη σημασία τους. 

Παιδαγωγικοί 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων καλούνται: 

1. Να εξασκήσουν τη δυνατότητα να μάθουν μέσω της διερεύνησης και της συ-

νεργασίας (ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

2. Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου (γραπτού-προφορικού). 

3. Να αποδεχτούν τις απόψεις του κάθε ατόμου μέσα από τη μεταξύ τους συ-

νεργασία. 

Στόχοι Τεχνογραμματισμού 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

1. Να έρθουν σε επαφή με τους υπολογιστές και να κατανοήσουν τη διάδοση 

των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης. 

2. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες και κριτική σκέψη στα πλαίσια του κριτικού 

ψηφιακού γραμματισμού. 
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3. Επιδιώκεται να ενισχυθεί και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μέσω 

της αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

► Ο Ιστορικός Άτλας Centennia (εκπαιδευτικό λογισμικό αξιοποίησης χαρτών και υ-

ποστηρικτικού υλικού) 

► Το σχολικό διδακτικό εγχειρίδιο 

► Το εργαστήριο της πληροφορικής 

► Φύλλα εργασίας που θα διανεμηθούν στους μαθητές  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η πορεία της διδασκαλίας αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: 

1η Φάση: Παρουσίαση, από τον διδάσκοντα, των μαθησιακών στόχων και των εποπτι-

κών μέσων που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για την επίτευξη των στόχων και ορισμός 

της πορείας της εργασίας για 2 διδακτικές ώρες. 

2η Φάση: Επεξεργασία των θεμάτων από την κάθε ομάδα, κριτική, συμπλήρωση, σύ-

νταξη συμπερασμάτων  ανά ομάδα. 

3η Φάση: Ανακοίνωση και ανάλυση συμπερασμάτων από τον αντιπρόσωπο της κάθε 

ομάδας,  καταγραφή των κυριότερων στον πίνακα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α. Ακολουθήστε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα: 

1. Χωριστείτε σε τέσσερις  ομάδες των 4 ατόμων. 

2. Ο χρόνος εργασίας σας είναι 10΄.  

3. Ανοίξτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

4. Ανοίξτε την εφαρμογή του Ιστορικού Άτλαντα CENTENNIA. 

5. Ανοίξτε το σχολικό εγχειρίδιο στα σχετικά κεφάλαια.  

Οι απαντήσεις της κάθε ομάδας θα παρουσιαστούν προφορικά στο σύνολο της τά-

ξης από τον αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας και θα καταγραφούν στον πίνακα τα σημα-

ντικότερα σημεία. Ο χρόνος παρουσίασης σας δεν θα ξεπερνά τα 5΄-7΄. 

Φύλλο εργασίας 

Ημερομηνία: Παρασκευή 23/11/2010 

Τάξη: Β………………………………………………………. 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………… 

Μάθημα:  ΙΣΤΟΡΙΑ…………………………………………… 

Ενότητα: «Εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων, τελευταίες προσπάθειες ανάσχεσής 

τους. Η άλωση της Πόλης» 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Ποιοι έλαβαν μέρος στη μάχη της Άγκυρας, το 1402;  

(Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση)  

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1402 και στη συνέχεια επιλέξτε το «κείμενο»)  

α) Οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν τα στρατεύματα του σουλτάνου Βαγιαζήτ και τα κατατρό-

πωσαν. Ο ίδιος ο Βαγιαζήτ αιχμαλωτίσθηκε. 

β) Οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν τα μογγολικά στρατεύματα του Τιμούρ-Λαν ή Ταμερλάνου 

που επέκτειναν αδιάκοπα την κυριαρχία τους στα ασιατικά εδάφη και απειλούσαν τώρα και 

τα ευρωπαϊκά. 

γ) Ο Οθωμανός σουλτάνος Βαγιαζήτ αντιμετώπισε το στρατό του Τιμούρ-Λαν ή Ταμερλά-

νου, ηττήθηκε και αιχμαλωτίσθηκε.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Ποια η σημασία του αποτελέσματος της μάχης στην Άγκυρα για τους Βυζαντινούς; (Πλη-

κτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1402 και  στη συνέχεια, επιλέξτε το «κείμενο») 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Να ταυτίσετε τις παρακάτω χρονολογίες με ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την επέ-

κταση των Οθωμανών στα βυζαντινά εδάφη. 

1393 

1397 

1430 

1446 

1453 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1393.1, 1397.5, 1430.6, 1446.0, 1453.0 και για 

κάθε περίπτωση να κάνετε κλικ στο «κείμενο») 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, όταν τα στρατεύματα του Μεχμέτ Β΄ 

(Μωάμεθ του Πορθητή) εισέβαλαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και την κατέλαβαν; 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1453.0 και να κάνετε κλικ στο «κείμενο») 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

 

2Ο διαθεματικό σενάριο: «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα» 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία: Ενότητα 46η  & 47η: (επανάληψη): «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλε-

μος & η συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτόν».   

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στο διδακτικό σενάριο της Γ΄ Γυμνασίου: «Β΄ Παγκό-

σμιος πόλεμος και η συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτόν», το χρονικό πλαίσιο δράσης είναι τα 

έτη 1919 έως ± 1942 και στόχοι είναι: να επισημάνουν οι μαθητές τις σημαντικότερες επε-

κτατικές προσπάθειες των Γερμανών και των Ιταλών στην Ευρώπη και την Αφρική κατά τον 

μεσοπόλεμο και τις σταδιακές εδαφικές διαφοροποιήσεις στα γαλλογερμανικά σύνορα∙ να 

γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικότερες εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα του με-

σοπολέμου∙ να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της πορείας του πολέμου στην Ευρώπη και 

στη Β. Αφρική και ορισμένες βασικές γνώσεις για κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα 

και πρόσωπα του πολέμου∙ να γνωρίσουν τα γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου και να 

εντοπίσουν τις φάσεις της απελευθερωτικής πορείας του ελληνικού στρατού στη Β. Ήπειρο∙ 

να γνωρίσουν τις προσπάθειες αντίστασης του ελληνικού στρατού τόσο στα βόρεια σύνορα 

όσο και στη Μάχη της Κρήτης και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αντίστασης αυτής 

συνολικά.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: δύο διδακτικές ώρες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ    

Γνωστικοί 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

     1. Να κατανοήσουν τη σταδιακή επέκταση των συνόρων στην Ευρώπη και στη Β. 

Αφρική, στην υπό εξέταση περίοδο. 

      2. Να κατανοήσουν τον χαρακτήρα των διεκδικήσεων και να προβληματιστούν. 

      3. Να κατανοήσουν τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα του Μεσο-

πολέμου. 

      4. Να παρακολουθήσουν και βασικά πολεμικά γεγονότα της συγκεκριμένης περιό-

δου.  

Παιδαγωγικοί 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές, σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, καλούνται: 

1. Να εξασκήσουν τη δυνατότητα να μάθουν μέσω της διερεύνησης και της συνερ-

γασίας (ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

2. Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου (γραπτού-προφορικού). 

3. Να αποδεχτούν τις απόψεις του κάθε ατόμου, μέσα από τη μεταξύ τους συνεργα-

σία. 
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Στόχοι Τεχνογραμματισμού 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές καλούνται: 

1. Να έρθουν σε επαφή με τους υπολογιστές και να κατανοήσουν τη διάδοση των 

ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης. 

2. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες και κριτική σκέψη στα πλαίσια του κριτικού ψη-

φιακού γραμματισμού. 

3. Επιδιώκεται να ενισχυθεί και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μέσω της 

αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

► Ο Ιστορικός Άτλας-Centennia (λογισμικό με χάρτες και υποστηρικτικό υλικό) 

► Το σχολικό διδακτικό εγχειρίδιο 

► Το εργαστήριο της πληροφορικής 

► Φύλλα εργασίας που θα διανεμηθούν στους μαθητές  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η πορεία της διδασκαλίας αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: 

1η Φάση: Παρουσίαση από τον διδάσκοντα μαθησιακών στόχων και των εποπτικών 

μέσων που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για την επίτευξη των στόχων και ορισμός της 

πορείας της εργασίας για 2 διδακτικές ώρες 

2η Φάση: Επεξεργασία των θεμάτων από την κάθε ομάδα, κριτική, συμπλήρωση, σύ-

νταξη συμπερασμάτων  ανά ομάδα. 

3η Φάση: Ανακοίνωση και ανάλυση συμπερασμάτων από τον αντιπρόσωπο της κάθε 

ομάδας, καταγραφή των κυριότερων στον πίνακα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α. Ακολουθήστε με τη σειρά τα ακόλουθα βήματα: 

1. Χωριστείτε σε πέντε ομάδες των 4 ατόμων. 

2. Ο χρόνος εργασίας σας είναι 20΄.  

3. Ανοίξτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. 

4. Ανοίξτε την εφαρμογή του Ιστορικού Άτλαντα-CENTENNIA. 

5. Ανοίξτε το σχολικό εγχειρίδιο στα σχετικά κεφάλαια (σελ. 126-131). 

Φύλλο εργασίας 

Ημερομηνία: Παρασκευή 23/11/2010 

Τάξη:  Γ………………………………………………………. 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………… 

Μάθημα:  ΙΣΤΟΡΙΑ…………………………………………… 

Ενότητα: «Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτόν» 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να  παρακολουθήσετε στο χάρτη του μεσοπολέμου (1919-1939) της Ευρώπης και της Β. 

Αφρικής τις επεκτατικές τάσεις ορισμένων χωρών και τις εδαφικές αλλαγές που πραγματο-

ποιούνται κυρίως προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να τις συσχετίσετε με την 

εμφάνιση ολιγαρχικών καθεστώτων στην εξουσία αυτών των χωρών.  

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1919 και προχωρήστε έως το 1939.3 παράλ-

ληλα κάντε κλικ στο «κείμενο» από όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την 

ερώτηση)  

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Να αναφέρετε τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου.  

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογία 1923 και κάντε κλικ στο «κείμενο» προχωρώντας μέχρι 

το 1940) 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Αφού παρακολουθήσετε τις πολεμικές φάσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από το 

χάρτη, από την έναρξη έως το τέλος του, να αναφέρετε τι γνωρίζετε για τα παρακάτω 

γεγονότα και πρόσωπα, να τα εντάξετε στο ιστορικό πλαίσιο του πολέμου και να τα εντοπί-

σετε στο χάρτη, όπου μπορείτε. 

• Μάχη Δουνκέρκης 

• Τσώρτσιλ 

• Ντε Γκωλ 

• Μάχη της Αγγλίας 

• Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Να αναφέρετε την ημερομηνία έναρξης του ελληνοϊταλικού πολέμου και τις κυριότερες 

ελληνικές επιχειρήσεις, την εξέλιξη του χάρτη και καταγράψτε την πορεία απελευθέρωσης 

της Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό.  

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογία 1940.7 και προχωρήστε έως το 1941.3 σημειώνοντας 

την πορεία του ελληνικού στρατού και τις περιοχές που απελευθέρωσε. Παράλληλα, κά-

ντε κλικ στο «κείμενο» απ’ όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με τις απελευ-

θερωμένες πόλεις και τις ημερομηνίες απελευθέρωσης) 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Να παρακολουθήσετε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων και την κατάληψη της 

Ελλάδας. Να αναφέρετε τις σημαντικότερες ελληνικές προσπάθειες για αντίσταση κατά  των 

γερμανικών στρατευμάτων.  

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογία 1941.3 και προχωρήστε έως το 1941.5, σημειώνοντας 

την κατάσταση στην Ελλάδα από τα γερμανικά στρατεύματα. Παράλληλα, κάντε κλικ 

στο «κείμενο», απ’ όπου επιλέγετε πληροφορίες για την ελληνική αντίσταση στα ελλη-

νοβουλγαρικά σύνορα και τη Μάχη της Κρήτης) 

Απάντηση: …………………………………………………………………………… 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α. Ακολουθήστε με τη σειρά τα ακόλουθα βήματα: 

6. Χωριστείτε σε πέντε ομάδες των 4 ατόμων. 

7. Ο χρόνος εργασίας σας είναι 10΄.  

8. Ανοίξτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. 

9. Ανοίξτε την εφαρμογή του Ιστορικού Άτλαντα CENTENNIA. 

10. Ανοίξτε το σχολικό εγχειρίδιο στα σχετικά κεφάλαια.  

Β. Οι απαντήσεις της κάθε ομάδας θα παρουσιαστούν προφορικά στο σύνολο της τάξης από 

τον αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας και θα καταγραφούν στον πίνακα τα σημαντικότερα ση-

μεία. Ο χρόνος παρουσίασης σας δεν θα ξεπερνά τα 5΄-7΄. 

 

3ο διαθεματικό  σενάριο: «Μικρασιατικός πόλεμος: Στρατιωτικές επιχειρήσεις 

(1919-1922) – Μικρασιατική καταστροφή» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία: Ενότητα 38η ( σελ. 105-107). 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η  βασική ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο είναι, χρησιμοποιώντας  οι μαθητές 

τις δυνατότητες του ιστορικού άτλαντα Centennia, να αποκτήσουν εποπτεία του χώρου και 

του χρόνου των γεγονότων της Μικρασιατικής εκστρατείας, μέσω: 

 της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και της  αλλη-

λεπίδρασης 

 της διερεύνησης και της οικοδόμησης της γνώσης και  της κριτικής σκέψης  

 της χρησιμοποίησης ρεαλιστικού και ανοιχτού τύπου δραστηριοτήτων, υπό την κα-

θοδήγηση του εκπαιδευτικού. 
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Οι συγκεκριμένοι στόχοι συνάδουν με τις εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης  του γνω-

στικού εποικοδομισμού (J. Piaget) και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (L. Vygotsky), που 

δίνει έμφαση στο ρόλο της κουλτούρας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, προκειμένου να 

επιτευχθεί η μάθηση) καθώς και της ανακαλυπτικής θεωρίας μάθησης (J. Bruner). Τελικός 

κοινός στόχος είναι, να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι αυτορρυθμιζόμενοι και ανεξάρτητοι κατα-

σκευαστές της γνώσης τους, δομώντας την επάνω σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες 

(«ζώνη επικείμενης ανάπτυξης»)∙ οι διδάσκοντες παίζουν το ρόλο του διευκολυντή, αρωγού 

και καθοδηγητή στη μαθησιακή αυτή διαδικασία (καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση, J. 

Bruner).  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Γνωστικοί στόχοι:  

• Να κατανοήσουν οι μαθητές  τα  κύρια γεγονότα της διδακτικής ενότητας. 

• Να μελετήσουν το υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, να το διερευνήσουν, να το επε-

ξεργαστούν και να αποκτήσουν «ενσυναίσθηση» για τους παράγοντες που επηρέασαν την 

έκβαση του μικρασιατικού πολέμου. 

• Να μελετήσουν την κατάληξη του μικρασιατικού πολέμου μέσα από την σπουδή 

των όρων της καταληκτικής συνθήκης. 

Μαθησιακοί - παιδαγωγικοί:  

• Εξοικείωση των μαθητών με ομαδοσυνεργατική μάθηση, την ενσυναίσθηση, τη βιω-

ματικότητα, την παρατήρηση, την ανάλυση, τη σύνθεση. 

• Εξοικείωση με τη διαλογική συζήτηση, μέσω της οποίας διαπραγματεύονται τα ευρε-

θέντα και τα ζητούμενα, και την ανταλλαγή απόψεων. 

Στόχοι ως προς την αξιοποίηση Τ.Π. Ε  (νέος γραμματισμός/τεχνογραμματισμός) 

• Να εντοπίσουν οι μαθητές στοιχεία μέσα από οπτική περιήγηση και ανάλυση πληρο-

φορίας κειμένου και εικόνας. 

• Να αξιολογούν την πληροφόρηση από το διαδίκτυο ( εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

πηγών). 

• Να εξοικειωθούν με πολυτροπικά κείμενα και να βελτιώσουν την ικανότητα  κατα-

νόησής τους. 

• Να κατακτήσουν ή να εμπεδώσουν την ικανότητα παραγωγής συνεχούς γραπτού λό-

γου σε περιβάλλον Προγράμματος Επεξεργασίας κειμένων  

Ο ρόλος του διδάσκοντα  (L. Vygotsky, J . Bruner) 

Απομάκρυνση του δασκάλου από τον παραδοσιακό ρόλο του μεταδότη των γνώσεων 

και μετεξέλιξή του σε συντονιστή – βοηθό της έρευνας και του διαλόγου στην τάξη. 

O ρόλος των μαθητών (L. Vygotsky, J . Bruner) 
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Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, την αυτενέρ-

γεια, την εξοικείωση με τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, με τα γεγονότα αλλά και τη 

μακρά διάρκεια της Ιστορίας.  

Με τη μέθοδο της επίλυσης προβλημάτων επεξεργάζονται το ιστορικό υλικό και κατα-

λήγουν σε συμπεράσματα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Διδακτικό εγχειρίδιο: Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου, Ενότητα 38η ( σελ. 105-107) 

 Λογισμικό ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ-CENTENNIA 

 Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου 

 Φύλλα εργασίας 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Το σενάριο διδασκαλίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο ώρες. 

Η μία ώρα θα αφιερωθεί στην ενημέρωση των μαθητών για τα στοιχεία της διδασκό-

μενης ενότητας με βάση το διδακτικό εγχειρίδιο. 

Επίσης θα εξοικειωθούν οι μαθητές στη χρήση του Λογισμικού «Ιστορικός Άτλας 

CENTENNIA». 

Τη δεύτερη ώρα θα ασχοληθούν με την εκπόνηση των φύλλων εργασίας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Οργάνωση σε ομάδες, με τρεις μαθητές ανά υπολογιστή, μέσα στο σχολικό εργαστήρι-

ο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1η διδακτική ώρα 

• Επιχειρείται η εξοικείωση των μαθητών με το πληροφοριακό περιεχόμενο της συ-

γκεκριμένης διδακτικής ενότητας, όπως αυτό αναλύεται στο σχολικό εγχειρίδιο. 

• Γίνεται παρουσίαση του Ιστορικού Άτλαντα-Centennia και του τρόπου που μπορεί  

αυτός να αξιοποιηθεί. 

2η διδακτική ώρα 

• Οι μαθητές επισκέπτονται το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής με τη συνοδεία του 

διδάσκοντα. 

• Παίρνουν θέση μπροστά στους υπολογιστές, χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ατό-

μων. 

• Καθορίζουν με δική τους πρωτοβουλία το ρόλο τους στην ομάδα: ένας μαθητής που 

χειρίζεται με ευχέρεια τον υπολογιστή αναλαμβάνει το ρόλο του χειριστή, ο δεύτερος αναζη-

τεί τις πληροφορίες και ενδεχομένως κρατά σημειώσεις και ο τρίτος συντονίζει την ομάδα. 

• Οι  5 μαθητικές ομάδες  ασχολούνται με το πρώτο  φύλλο εργασίας. 
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• Οι άλλες 5 μαθητικές ομάδες ασχολούνται με το δεύτερο  φύλλο εργασίας. 

• Τα ζητηθέντα στοιχεία και συμπεράσματα καταγράφονται σε αρχείο επεξεργασίας 

κειμένου (Word). 

• Όλες οι ομάδες ανακοινώνουν την εργασία τους στην ολομέλεια και προστίθενται 

σχόλια ή επιπλέον πληροφορίες, από τις άλλες ομάδες που ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα. 

• Ακολουθεί συζήτηση με σκοπό την ανακεφαλαίωση και την αυτοαξιολόγηση της δι-

δακτικής πράξης. 

1ο  ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ημερομηνία: Παρασκευή   07/05/2010 

Τάξη:  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ………………………… 

Ονοματεπώνυμο:……………………………….. 

Μάθημα:  ΙΣΤΟΡΙΑ…………………………… 

Ενότητα: «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑ (1919-1922)» 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Nα καταρτήσετε ένα ημερολόγιο γεγονότων για τα έτη από το 1919 μέχρι το 1922. 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1919 και προχωρήστε έως το 1922. Παράλληλα 

κάντε κλικ στο «κείμενο» από όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ερώτηση)  

Απάντηση: 

2. Να μελετήσετε συγκριτικά τους όρους των συνθηκών Σεβρών και Λωζάννης, όσον αφορά 

τα εδάφη,τα οποία αρχικά προστίθενται και στη συνέχεια αφαιρούνται από την Ελλάδα. 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1919 και 1923. Παράλληλα κάντε κλικ στο «κεί-

μενο», από όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ερώτηση)  

Απάντηση:………………………… 

3. Να εντοπίσετε τα εδάφη της πρώτης αποβίβασης του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία 

και να τα συγκρίνετε με τα εδάφη της προέλασης ,καθώς και την τελική κατάρρευση του με-

τώπου. 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1919 και προχωρήστε έως το 1922.παράλληλα 

κάντε κλικ στο «κείμενο» από όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ερώτηση)  

Απάντηση:………………………….. 

2ο  ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ημερομηνία: Παρασκευή 07/05/2010 

Τάξη:  Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ…………………………… 

Ονοματεπώνυμο:………………………………….. 

Μάθημα:  ΙΣΤΟΡΙΑ…………………………………… 

Ενότητα: «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑ (1919-1922)» 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Nα καταρτήσετε ένα ημερολόγιο γεγονότων για τα έτη από το 1919 μέχρι το 1922. 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1919 και προχωρήστε έως το 1922 Παράλληλα 

κάντε κλικ στο «κείμενο» από όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ερώτηση)  

Απάντηση:……………………..  

2. Να μελετήσετε συγκριτικά τους όρους των συνθηκών Σεβρών και Λωζάννης, όσον αφορά 

τα εδάφη,τα οποία αρχικά προστίθενται και στη συνέχεια αφαιρούνται από την Ελλάδα. 

(Πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1919 και 1923. Παράλληλα κάντε κλικ στο «κεί-

μενο», από όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ερώτηση)  

 Απάντηση:……………………  

3. Να μελετήσετε τη σύμβαση για την ανταλλαγή πληθυσμών: α) πώς προέκυψε το προσφυ-

γικό ζήτημα, β) να εντοπίσετε τις περιοχές προς τις οποίες κατευθύνθηκαν οι πρόσφυγες. 

(πληκτρολογήστε τη χρονολογική ένδειξη 1923 .Παράλληλα κάντε κλικ στο «κείμενο», από 

όπου επιλέγετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ερώτηση)  

 Απάντηση:…………………….  

 

2.3.  Διαδίκτυο, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γραπτής επικοινωνίας και 

διδασκαλία της Γλώσσας μέσω της Ιστορίας – Ιστοεξερευνήσεις τύπου 

WebQuest 
 

α) Εισαγωγή  
i) Η θεωρία της Επικοινωνιακής προσέγγισης. Διδασκαλία της γλώσσας μέσω των 

άλλων μαθημάτων  

Η θεωρητική βάση της Επικοινωνιακής προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος, που 

ανιχνεύεται στη Γενετική-Μετασχηματιστική θεωρία του Chomsky (1991), σε κοινωνικές θε-

ωρίες –κοινωνική θεωρία του Vygotsky - ζώνη επόμενης εξέλιξης (Vygotsky, 1981)∙ κοινωνι-

κή θεωρία του Bernstein (1990 & 2000) –, σε νέους διεπιστημονικούς τομείς όπως η κοινω-

νιογλωσσολογία η ψυχογλωσσολογία, η εθνογραφία της επικοινωνίας και η κειμενική γλωσ-

σολογία και σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, υποστηρίζει την ύπαρξη «ανοιχτών» 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και τη διδασκαλία της γλώσσας μέσω άλλων μαθημά-

των, την ενεργό κατάκτηση της γλώσσας και εξισώνει τη γλωσσική ικανότητα με την επικοι-

νωνιακή ικανότητα. Η επικοινωνιακή προσέγγιση συναρτάται επίσης και με τη διαφοροποίη-

ση της διδακτικής. Προωθείται η ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση και η μαθητοκεντρι-
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κή διδασκαλία με την αλλαγή του ρόλου του διδάσκοντος σε διευκολυντή της μαθησιακής 

διαδικασίας (Hein, 1991).  

Οι μαθητές εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, στα πλαίσια των οποίων 

πρέπει να καλύψουν αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες με την κατάλληλη χρήση της γλώσ-

σας (Hein, 1991). Καθοριστικές για την ενίσχυση της επικοινωνιακής προσέγγισης υπήρξαν 

οι θεωρίες των Hymes και Halliday∙ ο Hymes (1971) όρισε τους παράγοντες που διαμορφώ-

νουν το επικοινωνιακό πλαίσιο και τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν τη χρήση της γλώσσας∙ 

ο Halliday (1978) υποστήριξε ότι η γλώσσα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα αδιαχώριστο σύ-

νολο (Whole Language) και να θεωρείται πάντα σε συνάρτηση με την κοινωνία. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, στον χώρο της µάθησης υιοθετήθηκαν καταρχήν οι 

κονστρουκτιβιστικές απόψεις του Piaget (Piaget & Inhelder, 1969) και της µάθησης µέσω της 

συµµετοχής (learning by doing) του Dewey (1980) (Cope & Kalantzis, 2003:4), ενώ από τη 

δεκαετία του 1980 και ύστερα, εµφανής ήταν και η επιρροή της  κοινωνικής θεωρίας ως προς 

τη µάθηση, του Vygotsky (1978) (Hei, 1991. Goodman, 1992:358). Πρόκειται για προσέγγι-

ση που αντιτέθηκε στις συµπεριφοριστικές αρχές µάθησης και τις δοµηστικές γλωσσοδιδα-

κτικές αντιλήψεις, που έδιναν βαρύτητα στη διδασκαλία αποµονωµένων δεξιοτήτων µε 

µηχανιστικό τρόπο.  

Ο νέος όρος Computers and Composition, που από τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 

1980 έκανε την εµφάνισή του στις Η.Π.Α., εξέφρασε τη στροφή από τα κλειστά συστήµατα 

διδασκαλίας και την αντίληψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως διδάσκοντος, στον ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή ως µέσον εργασίας (Hawisher et al., 1996). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

θεωρήθηκε πλέον όχι µέσον διδασκαλίας, αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση 

και τον πειραµατισµό κατά το γράψιµο, τη συνεργατική µάθηση και την 

αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ µαθητών – εκπαιδευτικού, τη δηµιουργία 

πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο της προώθη-

σης της κοινωνικής διάστασης της µάθησης και της γλώσσας (Halliday, 1978:57. Grabe & 

Kaplan, 1996:103. Χαραλαμπόπουλος, 1999).   

Τα  περιβάλλοντα  που  χρησιµοποιήθηκαν  από  το  1980  µέχρι  σήµερα,  στο πλαίσιο 

της θεωρητικής αντίληψης που προαναφέρθηκε, είναι πολλά. Πρόκειται κυρίως για περιβάλ-

λοντα ανοικτού λογισµικού, όπου παρέχεται το πλαίσιο για να διευκολυνθεί η επικοινωνία 

µεταξύ των µαθητών, η µετατροπή της τάξης σε χώρο κοινωνικού προβληµατισµού, ανταλ-

λαγής απόψεων, αξιοποίησης του Διαδικτύου για άντληση και αξιοποίηση ποικίλου αυθεντι-

κού υλικού κ.λπ. Τα περιβάλλοντα που αξιοποιήθηκαν κατά κόρον στην εκπαίδευση, κυρίως 

από τη δεκαετία του 1990 και ύστερα, είναι τα Προγράµµατα Επεξεργασίας Κειµένου, τα Λο-

γισμικά Παρουσίασης, το Λογισμικό Παραγωγής Πολυμέσων, το Λογισμικό Συγγραφής Ιστοσε-
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λίδων (τα οποία, από γλωσσολογική άποψη, θεωρούνται κείμενα) και το Διαδίκτυο, δηλαδή, 

υπολογιστικά περιβάλλοντα που δεν είναι κατασκευασµένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλ-

λά εξυπηρετούν ευρύτερες κοινωνικές πρακτικές, ενώ δεν έλειψαν και προσπάθειες 

δηµιουργίας λογισµικού που θα ενσωµατώνει ή θα προσαρµόζει πολλά από τα χαρακτηρι-

στικά των δύο ως τώρα κατηγοριών που αναφέραµε (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:158-162). 

Μετά από πολλές αναζητήσεις ως προς το είδος του λογισμικού το οποίο είναι προ-

σφορότερο για διδακτική αξιοποίηση, κατά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε, 

σχεδόν αποκλειστικά, στις νέες και εντυπωσιακές δυνατότητες που διανοίγονται μέσω της 

πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας. Το Διαδίκτυο (Internet) φαίνεται σήμερα να 

κερδίζει το αποκλειστικό ενδιαφέρον είτε μέσω της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του (τα 

γνωστά και ευρέως δεδομένα εργαλεία του), είτε μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού λογι-

σμικού προσαρμοσμένου στα παιδαγωγικά ζητούμενα του γλωσσικού μαθήματος αλλά και 

των άλλων φιλολογικών αντικειμένων (Ιστορία, Λογοτεχνία). Τα κυριότερα πλεονεκτήματα 

του Διαδικτύου για τη διδασκαλία θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε τρεις κυρίως τομείς: (1) 

δυνατότητα δημιουργίας πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας, (2) δυνατότητα εύρεσης 

ποικίλου γλωσσικού υλικού, (3) δυνατότητα λειτουργικής διεύρυνσης του γραμματισμού 

(Read & Wells, 1997. Zbikowski & Pan, 1997. Bruce & Hogan, 1998. Mangenot, 1998). 

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και η ευρεία αποδοχή του από τις νεα-

ρές ηλικίες καλλιέργησαν την ιδέα της αξιοποίησής του ως ένα εργαλείο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το Διαδίκτυο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την προϋ-

πάρχουσα τεχνολογία των εποπτικών μέσων (προβολή διαφανειών, video κ.λπ.). Αυτά είναι: 

οι πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχει (Παγκόσμιος Ιστός [WWW], ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ.), η υπερμεσική του δομή καθώς και η αλληλεπιδραστικότητά του με τον χρήστη. Ιδιαί-

τερα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλα-

πλούς τρόπους ως πηγή πληροφορίας, ως μέσον δημοσίευσης, αλλά και επικοινωνίας 

(Stepien et al., 2000. Παπανικολάου κ.ά., 2002. Βακαλούδη, 2003:13-14. Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005. Syed Noor-Ul-Amin, αχρ.).   

Στο Διαδίκτυο είναι δυνατή η αναζήτηση και ανεύρεση ποικίλου γλωσσικού υλικού το 

οποίο, με την πάροδο του χρόνου, πολλαπλασιάζεται θεαματικά. Ποικίλα έντυπα (εφημερί-

δες, περιοδικά),  διαφημιστικό υλικό, επιστημονικές  εργασίες ή ανακοινώσεις, κείμενα ιστο-

ρικού ή καλλιτεχνικού περιεχομένου, λογοτεχνία κ.λπ. και όλα αυτά σε μια ποικιλία κειμενι-

κών τύπων (κλασική μορφή, υπερκειμενική ή πολυμεσική μορφή κλπ.) είναι εύκολα προσβά-

σιμα από δασκάλους και μαθητές. Έτσι:  

(1) Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητούν εύκολα και γρήγορα το υποστηρικτικό 

γλωσσικό υλικό για την προετοιμασία των μαθημάτων τους.  
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(2) Οι μαθητές μπορούν να αναζητούν, από μια πληθώρα πληροφοριών, τις καταλλη-

λότερες για την εργασία που έχουν να διεκπεραιώσουν. Μπορούν, επίσης, να εμπλουτίσουν 

τα κείμενά τους με παραπομπές, αποσπάσματα από άλλα κείμενα, αλλά και με πλούσιο επο-

πτικό υλικό (εικόνες, χάρτες κ.λπ.).  

 

ii) Δυνατότητες λειτουργικής διεύρυνσης του γραμματισμού 

Βασική δεξιότητα που καλλιεργείται παραδοσιακά στο μάθημα της γλωσσικής διδα-

σκαλίας είναι η ευχέρεια στην αναζήτηση πληροφοριών, η κριτική αποτίμηση και η αξιοποί-

ησή τους κατά τη σύνθεση κειμένων. Η παραγωγή, η διάδοση, η ανεύρεση, η κατανόηση και 

η ερμηνεία πληροφοριών αποτελεί και σήμερα βασικό στόχο του μαθήματος της γλωσσικής 

αγωγής και γενικότερα του γραμματισμού που επιδιώκεται στο σχολείο. Η ψηφιοποίηση της 

γλωσσικής πληροφορίας και η αποθήκευσή της σε βάσεις δεδομένων –το υλικό του Διαδι-

κτύου αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, μια τεράστια βάση γλωσσικών δεδομένων– δημιουργεί 

νέα δεδομένα στο περιεχόμενο της κλασικής αυτής γλωσσικής δεξιότητας. Πρόκειται για έ-

ναν νέο γραμματισμό, ανάλογο για πολλούς σε σπουδαιότητα με την ικανότητα για διάβασμα 

και γράψιμο. Ο J. Lemke (1998) τον αποκαλεί πληροφορικό γραμματισμό (Informatic 

Literacies), επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να λείπει από το ρεπερτόριο των πολιτών του 

21ου αιώνα (Κουτσογιάννης, 2010β:180-181).  

Το περιεχόμενο του νέου αυτού γραμματισμού θα μπορούσε να εστιαστεί στην καλλιέρ-

γεια: (1) στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. γνώση της μεταγλώσσας για αναζήτη-

ση – σύγκριση με τη φυσική γλώσσα, εναλλακτικοί τρόποι αναζήτησης κ.λπ.)· (2) της ικανό-

τητας εντοπισμού της συγκεκριμένης πληροφορίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι η δυ-

νατότητα αξιολόγησης της εγκυρότητάς της· (3) τεχνικών γρήγορης ανάγνωσης με βάση την 

ιδιαίτερη γραμματική του Διαδικτύου (υπερκείμενο)· (4) τεχνικών οργάνωσης των πληροφο-

ριών που βρέθηκαν και αξιοποίησής τους για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. 

ένταξής τους σε γραπτό ή προφορικό κείμενο (Κουτσογιάννης, 2010β:181). 

Κάποιες από τις νέες μορφές ψηφιακού γραμματισμού, τις οποίες η ευρύτητα της απο-

δοχής της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας  επιβάλλει, είναι οι ακόλουθες: 

(1) Το Διαδίκτυο επιτρέπει την εύκολη και άμεση πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληρο-

φοριών, γεγονός που ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο στο παρελθόν. Αν και το κατά 

πόσον η ποσότητα και η ταχύτητα ροής πληροφοριών σημαίνει και ευρύτερης έκτασης αλλα-

γές, που σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή, βρίσκει αρκετούς αντίθετους (Καν-

δύλης, 1998:147-150), εντούτοις είναι σίγουρο ότι οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την καλλιέρ-

γεια κάποιων άλλων δεξιοτήτων, που προς το παρόν δεν έχουν αγγίξει το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα (Τσουκαλάς, 1997). Κρίνεται, δηλαδή, επείγον, το σχολείο σήμερα να στρέψει το 
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ενδιαφέρον του στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αναζήτησης και κριτικής αξιοποίησης των 

πληροφοριών. Η καλλιέργεια της δεξιότητας αυτής είναι απαραίτητο να διαχέεται σε όλα τα 

διδακτικά αντικείμενα, ιδιαίτερα όμως στο γλωσσικό μάθημα, αφού αντικείμενό του είναι ο 

φορέας των πληροφοριών, η Γλώσσα (Κουτσογιάννης, 2010β:181-182). 

(2) Η ανεύρεση της επιδιωκόμενης πληροφορίας στο Διαδίκτυο απαιτεί συχνά την αξι-

οποίηση μηχανών αναζήτησης ή την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης οι 

οποίες είναι οργανωμένες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 

απαραίτητη η εξάσκηση στη χρήση συγκεκριμένου και ειδικού γλωσσικού κώδικα, προκειμέ-

νου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος (Stubbs, 1996:208. Κουτσογιάννης, 2010β:182).  

(3) Τονίζεται πως το ψηφιακό κείμενο του Διαδικτύου, ευρύτερα γνωστό ως υπερκεί-

μενο, διαφέρει αισθητά από τους ως τώρα γνωστούς τύπους κειμένων. Ο χρήστης καλείται να 

εξερευνήσει, να πλοηγηθεί, «ξεφυλλίζοντας» τις προτεινόμενες, από το μέσον, πληροφορίες, 

μέσα από διάφορα σημεία που επιθυμεί, να προχωρήσει γρηγορότερα στα επόμενα, να απο-

κτήσει πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της πλοήγησης (ποικιλία δυ-

νατών δρομολογίων). Δεν υποχρεώνεται από το σύστημα να εξερευνήσει όλες τις διαδρομές, 

αλλά μόνον αυτές που ο ίδιος κρίνει απαραίτητες. Η ευρύτητα της διάδοσης του υπερκειμέ-

νου, απόρροια της ευρύτατης διάδοσης του Διαδικτύου, οδηγεί στη διαπίστωση ότι παρόμοι-

ες δραστηριότητες πρέπει να ενσωματωθούν λειτουργικά στο διδακτικό curriculum 

(Tweddle, 1995. Κόμης, 1996:77. Bruce & Hogan, 1998. Ράπτης & Ράπτη, 2002β:161. Βα-

καλούδη, 2010:305. Κουτσογιάννης, 2010β:182).  

(4) Η μεγαλύτερη καινοτομία των υπερμέσων ως γνωστικών εργαλείων συνίσταται στο 

ότι επιτρέπουν την πλοήγηση του χρήστη και χωρίς αυτός να έχει σαφείς και καλά προσδιο-

ρισμένους στόχους, και την προοδευτική διερεύνηση ενός θέματος συναρτήσει των απαντή-

σεων του συστήματος (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:162). 

 

iii) Οι θετικές συνέπειες  

Οι περισσότερες από τις ως τώρα εμπειρίες αναφέρουν, μεταξύ άλλων (Beazley, 1989. 

Schwartz, 1990. Lafer, 1996. Leslie & Wambeam, 1996. Κουτσογιάννης, 2010β:183-184):  

(1) Την ιδιαίτερα θετική διάθεση με την οποία τα παιδιά διεκπεραιώνουν εργασίες συ-

νεργασίας με τους συμμαθητές τους, με άλλα σχολεία ή με άλλα φυσικά πρόσωπα. Το διάβα-

σμα εντύπων και βιβλίων, ηλεκτρονικών και μη, ξεφεύγει από τη συνήθη σχολική ρουτίνα 

και γίνεται με ιδιαίτερη διάθεση.  

(2) Τον ευεργετικό ρόλο που διαδραματίζει η δημιουργία αυθεντικών και ποικίλων ρη-

τορικών περιστάσεων στην καλλιέργεια της αίσθησης του αποδέκτη και μέσω αυτής στην 
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κατά τρόπο λειτουργικό καλλιέργεια των επιπέδων ύφους, στη φροντίδα για σαφήνεια και 

καλή τεκμηρίωση των όσων γράφονται.  

(3) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι περισσότερες από τις εργασίες που διεκπεραιώνονται έ-

χουν διαθεματικό χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην προώθηση της σύγχρονης 

αντίληψης στη γλωσσική διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία η γλωσσική αγωγή επιτυγχάνε-

ται μέσω της αξιοποίησης του συνόλου των διδακτικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προ-

γράμματος Σπουδών (language across the curriculum). Έτσι επιτυγχάνεται και ένας άλλος 

στόχος: η ανατροπή του μεταγλωσσικού ή δομιστικού χαρακτήρα που έχει συχνά η γλωσσική 

διδασκαλία σήμερα. 

(4) Τονίζεται, επίσης, ότι, μέσω της εργασίας στο Διαδίκτυο, μεταβάλλεται ο ρόλος 

του διδάσκοντος από de facto πραγματικό ή δυνητικό (σε περιπτώσεις δημιουργίας εικονικών 

περιστάσεων επικοινωνίας) αποδέκτη του μαθητικού λόγου, σε συμπαραστάτη του γράφο-

ντος μαθητή, στην προσπάθειά  του να ανταποκριθεί στις εκάστοτε ρητορικές συμβάσεις επι-

κοινωνίας.  

Είναι, τέλος, απαραίτητο να αναπτυχθεί μια συνολική παιδαγωγική του γραπτού λόγου 

σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που θα επεκτείνεται από την αναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο 

μέχρι την τελική παραγωγή του. Αναλυτικότερα, είναι απαραίτητο οι μαθητές να εξοικειω-

θούν με τα παρακάτω νέα δεδομένα:  

(1) Δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού της απαραίτητης πληροφορίας στο Διαδί-

κτυο. Η αναζήτηση μέσω των μηχανών είναι τελείως διαφορετική απ’ ότι η αναζήτηση σε 

έντυπα (π.χ. εγκυκλοπαίδειες).  

(2) Η δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που δίνουν οι μηχανές αναζήτη-

σης. Πρόκειται για απαιτητική διαδικασία, την οποία λίγα παιδιά μπορούν να υλοποιήσουν 

όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα στη χώρα μας (Κουτσογιάννης, 2007α). Συνήθως τα παιδιά 

επιλέγουν τα πρώτα κατά σειρά αποτελέσματα.  

(3) Δυνατότητα απομόνωσης των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, ανάλογα με τον 

τελικό τους στόχο. Η διαδικασία σμίκρυνσης ενός κειμένου, που μέσω της περίληψης διδά-

σκεται τελείως αποπλαισιωμένα, μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην προκειμένη περίπτωση. 

Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το τελικό κείμενο που θα παραχθεί, αφού άλλη διαδικασία 

και πληροφορία χρειάζεται για ένα κείμενο που θα είναι παρουσίαση σε ακροατήριο (λογι-

σμικό παρουσίασης), από ένα συνεχές κλασικό κείμενο.  

(4) Μεταφορά των πληροφοριών αυτών στο Περιβάλλον Επεξεργαστή Κειμένου ή Λο-

γισμικού Παρουσίασης και αξιοποίησή τους ως αφετηρία για το τελικό κείμενο που θα παρα-

χθεί. 
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Η όλη αυτή διαδικασία χρειάζεται χρόνο και επιμονή. Αλλά αν αυτό δεν γίνει, θα συ-

νεχιστεί αυτό που συχνά βλέπουμε να συμβαίνει με τι σχολικές εργασίες των μαθητών∙ παίρ-

νουν τα πρώτα αποτελέσματα που βρίσκουν από το Διαδίκτυο, τα αντιγράφουν στο Περιβάλ-

λον Επεξεργαστή Κειμένου και τα παρουσιάζουν. Η ευρεία χρήση των προγραμμάτων Επε-

ξεργαστή Κειμένου με την ιδιαιτερότητα που μόλις επισημάνθηκε δεν επιβάλλουν απλώς τη 

συστηματικότερη και πιο επίμονη διδασκαλία του, αλλά τα νέα δεδομένα απαιτούν τη διεύ-

ρυνση του περιεχομένου του στο πλαίσιο μιας διευρυμένης αντίληψης περί κειμένου, που θα 

συμπεριλαμβάνει διάφορες μορφές υβριδικών κειμένων, όπως είναι το π.χ. το υπερκείμενο ή 

το πολυμεσικό κείμενο. 

Για τη διδασκαλία της Γλώσσας αρκεί η αντίληψη ότι ο υπολογιστής μπορεί να συνει-

σφέρει στην ώθηση προς τη δημιουργική μάθηση και χρήση της γλώσσας και αυτό μπορεί να 

γίνει με τα βασικά περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού που αξιοποιούνται ευρύτατα στην 

καθημερινότητά μας, όπως τα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, τα Λογισμικά Παρου-

σίασης  και το Διαδίκτυο. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουν οι  μαθητές τις ιδιαιτερότητες του 

ψηφιακού κειμένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν λόγο κατάλληλο για τα ηλε-

κτρονικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, ο λόγος που καλούνται να δημιουργήσουν στην ψηφιακή 

του μορφή χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, πολυτροπικότητα, μη γραμμική οργάνωση του πε-

ριεχομένου, διαδραστικότητα. 

 

iv) Η διδασκαλία του λεξιλογίου 

Υπάρχει μια μακρά παράδοση στην εκπαίδευση των δύο τελευταίων αιώνων που συν-

δέει άρρηκτα τη γλωσσική αγωγή με τη διδασκαλία του λεξιλογίου της μητρικής γλώσσας. Η 

αντίληψη ότι το λεξιλόγιο των μαθητών στη μητρική τους γλώσσα μπορεί να διευρυνθεί μέσα 

από την αποπλαισιωμένη παρουσίασή του, ανεξάρτητα δηλαδή από τη χρήση του και τις επι-

κοινωνιακές ανάγκες που την υπαγορεύουν, προσκρούει στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη 

διδασκαλία της γλώσσας, εν γένει, και του λεξιλογίου, ειδικότερα (Χαραλαμπόπουλος & Χα-

τζησαββίδης. 1997). 

Η αναζήτηση και ερμηνεία λέξεων που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον των λεξι-

κών της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr), κατά τη διαδικασία 

των διδασκαλιών της έρευνας, αποτελεί από τις βασικές προτεραιότητες της σύγχρονης 

γλωσσοδιδακτικής, που είναι να μην αντιμετωπίζονται οι λέξεις αποκομμένες, αλλά να τοπο-

θετούνται στα συμφραζόμενά τους: στην πρόταση, στην παράγραφο, στο κειμενικό είδος 

(genre), και στον λόγο (discourse) που ανήκουν. Η αναζήτηση στα Λεξικά της Πύλης συνδέε-

ται με την παράλληλη δυνατότητα αναζήτησης σε Σώμα Κειμένων. Το σημαντικό είναι ότι η 

σύνδεση αυτή μεταξύ Λεξικού και Σώματος Κειμένων μεταθέτει το ενδιαφέρον της γλωσσι-
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κής διδασκαλίας από την ενασχόληση με τις λέξεις καθαυτές στο πώς το περικείμενο 

(context) καθορίζει τη σημασία και τη λειτουργία των λέξεων. 

 

v) Μια πρακτική εφαρμογή αξιοποίησης του Διαδικτύου – Η οργάνωση μιας ιστο-

εξερεύνησης τύπου WebQuest 

Επομένως, το Διαδίκτυο αποτελεί δεξαμενή δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου. Ε-

στιάζοντας στο Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθη-

τές στην διάρκεια του μαθήματος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ένα πρόβλημα που προ-

κύπτει είναι ότι η αναζήτηση των μαθητών συχνά καταλήγει σε πληροφορία που δεν εξυπη-

ρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επομένως, ένα σημαντικό ερώτημα που αξίζει να διερευνή-

σουμε είναι με ποιους τρόπους μπορούμε να οργανώσουμε και να κατευθύνουμε τη δραστη-

ριότητα των μαθητών, στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο Διαδίκτυο, προς το ουσιαστικό, 

το χρήσιμο, το αξιόλογο, με βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους.  

Σε περιπτώσεις όπου παίζουν καθοριστικό ρόλο παράγοντες όπως η μικρή ηλικία των 

μαθητών, η μικρή εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνικές αναζήτησης περιεχομένου, η έλ-

λειψη εργαλείων για ασφαλή αναζήτηση περιεχομένου από τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί 

αναγκάζονται να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που προσφέρει το Διαδίκτυο σε μια κατευ-

θυνόμενη διερευνητική διδασκαλία. Γι’ αυτόν τον λόγο επιλέγεται, για παράδειγμα, η ιστοε-

ξερεύνηση ως μέσον παρουσίασης των ιστορικών πηγών. Παρόλα αυτά, η στοχοθετημένη 

αναζήτηση πληροφορίας αποτελεί γνωστικό εργαλείο, διότι οδηγεί στην κατανόηση του περι-

εχομένου, στην οργάνωση της πληροφορίας, στον συσχετισμό, στην κριτική ανάγνωση, στην 

επιλογή πληροφοριών και στη δημιουργία περιεχομένου (Μικρόπουλος, 2006. Μιχαηλίδης & 

Τερζίδης, 2010). 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια προσέγγιση οργά-

νωσης μαθημάτων που ονομάζεται ιστοεξερεύνηση (Dodge, 1999. Παπανικολάου & Γρηγο-

ριάδου, 2005). Μια ιστοεξερεύνηση αποτελεί μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνη-

σης (Ματσαγγούρας, 2001. Vosniadou, 2001), κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να 

λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συ-

χνά όχι μοναδική. Σε ένα μάθημα αυτής της μορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές 

υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώ-

στε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορί-

ας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την 

αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999. Brown Yoder, 1999). 

Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά 

στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα μαθήματα. 
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Σε ένα μάθημα, που οργανώνεται ως ιστοεξερεύνηση, οι μαθητές καλούνται να αξιο-

ποιήσουν ως βασική πηγή πληροφορίας το Διαδίκτυο. Λόγω, όμως, των σύμφυτων προβλη-

μάτων του αποπροσανατολισμού και της γνωστικής υπερφόρτωσης που συχνά αντιμετωπί-

ζουν οι χρήστες σε ένα υπερμεσικό περιβάλλον όπως το Διαδίκτυο, είναι αμφίβολο εάν η ε-

λεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη μάθηση (Hammond & Allison, 

1989. Jonassen, 1992), και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός μαθήματος 

(Romiszowski, 1990).  

Ενδείκνυται, επομένως, η αναζήτηση πληροφορίας από τους μαθητές να περιορίζεται 

αρχικά σε συγκεκριμένες πηγές, όπως δικτυακούς τόπους που έχουν εντοπιστεί και αξιολο-

γηθεί από τον εκπαιδευτικό, και στη συνέχεια, ανάλογα με τις δεξιότητες του μαθητή και 

τους στόχους της δραστηριότητας, η αναζήτηση να επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο Διαδί-

κτυο. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επι-

λογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της με βάση τους στόχους της δρα-

στηριότητάς τους. Κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού∙ προετοιμάζει το σενάριο 

του μαθήματος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες, επιλέγει πηγές. Στη διάρκεια του μα-

θήματος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, διευκολυντής, συντονιστής και αρωγός της μαθησι-

ακής διαδικασίας ανάμεσα στις ΤΠΕ και τους μαθητές, υποστηρίζοντας την προσπάθειά τους 

και διαμορφώνοντας ένα κλίμα συνεργασίας, απαλλαγμένος από τον ρόλο της αυθεντίας, του 

μοναδικού κατόχου και μεταδότη της γνώσης (Βακαλούδη, 2003:13-14 & 2010:309-310. 

Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005. Smeets, 2005). 

Τα διδακτικά σενάρια που ακολουθούν τη δομή μιας ιστοεξερεύνησης εμπεριέχουν: 

(α) προτεινόμενες πηγές αναζήτησης υλικού στο Διαδίκτυο και, ενδεχομένως, εκτός αυτού, 

καθώς και (β) τη δράση των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες όπου έχουν τη δυνατό-

τητα να εφαρμόσουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και να πειραματιστούν. Η δομή 

μιας ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν βηματικά τον 

μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον ενημερώσουν για τον ρόλο που θα αναλάβει σ’ 

αυτήν, να οριοθετήσουν και έμμεσα να κατευθύνουν την εργασία του. Κατά τη σχεδίαση μιας 

ιστοεξερεύνησης ο εκπαιδευτικός θέτει τον σκοπό και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 

μαθήματος, τις πρωτογενείς πηγές στις οποίες οι μαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτή-

ματα που θα οριοθετήσουν και θα κατευθύνουν τη διερεύνηση των μαθητών προς τα προσ-

δοκώμενα αποτελέσματα (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005. Smeets, 2005. Βακαλούδη, 

2010). 

Κρίσιμα σημεία στο σχεδιασμό μιας ιστοεξερεύνησης αποτελούν: (α) η εκπαιδευτική 

αξία του έργου, με στόχο τη διαθεματικότητα, (β) η προσωπική αξία για τους μαθητές, (γ) η 

ποιότητα των προτεινόμενων πηγών στο Διαδίκτυο, (δ) οι χρονικές απαιτήσεις του έργου σε 
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σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, (ε) οι δυνατότητες πρόσβασης και διαθεσιμό-

τητα πληροφοριακού υλικού, (στ) η έκταση του προτεινόμενου θέματος, (ζ) η καινοτομία και 

πρωτοτυπία του θέματος. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή των προτεινόμενων 

πηγών, στις οποίες θα βασιστεί η αναζήτηση πληροφορίας από τους μαθητές, επηρεάζει ση-

μαντικά την επίτευξη των στόχων του μαθήματος και θα πρέπει να γίνεται με άξονες: (1) το 

περιεχόμενό τους, ώστε τα θέματα που περιλαμβάνουν να είναι σχετικά με τη δραστηριότητα 

των μαθητών, το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών και η παρουσίαση 

των θεμάτων να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές, (2) τη μορ-

φή τους (σχεδιασμός της ιστοσελίδας/site), ώστε η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται 

στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005. Smeets, 

2005. Βακαλούδη, 2010. Vakaloudi, Dagdilelis, 2013).  

 

vi) Πολυτροπικά κείμενα – Επεξεργαστής Κειμένου 

Ιδιαίτερη έμφαση για την ανάδειξη του ρόλου των ΤΠΕ στον γραμματισμό που είναι 

απαραίτητο να καλλιεργήσει το σχολείο έδωσε το κίνημα των Πολυγραμματισμών (Cope & 

Kalantzis, 2000. Κυπριώτης, 2006). Ο υπολογιστής δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσον που 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη υλοποίηση των σύγχρονων διδακτικών αντι-

λήψεων, αλλά και ως μέσον που μεταβάλλει θεαματικά το τοπίο της επικοινωνίας, δημιουρ-

γώντας τις προϋποθέσεις νέων κυρίως κειμενικών και επικοινωνιακών δεδομένων. Στο νέο 

αυτό περιβάλλον οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ευρύτατα ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, συνει-

σφέροντας σημαντικά στην αλλαγή του επικοινωνιακού τοπίου και στην ανάδειξη μιας νέας 

επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων (New Communicative Order) (Street, 2000).  

Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη επισήμανση είναι ότι με τις ΤΠΕ καθίσταται εύκολα δυνα-

τή η μίξη πολλών σημειωτικών συστημάτων (γλώσσας, εικόνας, ήχου κ.λπ.), γεγονός που 

έχει οδηγήσει στην εύκολη δημιουργία και ευρεία χρήση υβριδικών κειμένων, όπως είναι π.χ. 

τα πολυμέσα και οι ιστοσελίδες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο ό-

που τη θέση της μονοτροπικότητας (κυριαρχία του γραπτού λόγου) διαδέχεται η πολυτροπι-

κότητα (η μίξη πολλών σημειωτικών συστημάτων). Πρόκειται, αναμφίβολα, για σημαντική 

εξέλιξη με σημαντικές συνέπειες στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη γλωσσική εκπαίδευση. 

Οι παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου, τα πολυμεσικά κείμενα, οι ιστοσελίδες αποτελούν τα 

ενδεικτικά νέα (πολυτροπικά) είδη κειμένων με ευρύτατη κοινωνική διάδοση, γι’ αυτό και 

δεν μπορούν να λείπουν από τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών (Χοντολίδου, 1999. Κυ-

πριώτης, 2006. Vakaloudi, Dagdilelis, 2013. Σφέτσου & Τάντση, αχρ.).  

Η γραφή μιας παρουσίασης σε λογισμικό παρουσίασης απαιτεί συγκεκριμένου τύπου 

γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ο σημερινός εγγράμματος άν-
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θρωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει, να κατανοεί και να επεξεργάζεται με κριτικό 

τρόπο πολυτροπικά κείμενα (κείμενα που δεν είναι μόνο γλωσσικά, αλλά διαμορφώνονται με 

την αξιοποίηση και άλλων σημειωτικών συστημάτων, όπως: εικόνας, ήχου, γραφημάτων 

κ.λπ.), διότι οι κοινωνικές πρακτικές απαιτούν συχνά τη χρήση ποικίλων τεχνολογιών επικοι-

νωνίας από τις πιο παραδοσιακές (μολύβι, χαρτί, έντυπο) μέχρι τις πιο σύγχρονες (ψηφιακά 

μέσα) (Hein, 1991).  

Πολλοί υποστηρικτές της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Ιστορία διατείνονται ότι ο επε-

ξεργαστής κειμένου μπορεί να αποτελέσει δυναμικό εργαλείο στην ανάπτυξη των ιστορικών 

δεξιοτήτων των μαθητών (Haydn, 2001). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο επεξεργαστής κειμέ-

νου είναι ο πιο κοινός τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική Ιστορία και μπορεί να συμ-

βάλει στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (OFSTED, 2002. BECTA, 2004). Για παράδειγ-

μα, ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην οργάνωση της ιστορι-

κής σκέψης, στην ανάλυση και διερεύνηση των πηγών και στη δόμηση της γραφής (NCET, 

1997. TTA, 1999. BECTA, 2004). Οι Prior & John (2000) περιγράφουν τα οφέλη από τη 

χρήση του επεξεργαστή κειμένου στη διευκόλυνση της «αποκαλυπτικής γραφής». Οι μαθητές 

συμμετέχουν στην ιστορική συγγραφή και λειτουργούν διαδραστικά ως προς το περιεχόμενό 

της. Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της ιστορικής συγγραφής και 

να αναπτύξουν διαφορετικά είδη γραφής (BECTA, 2004). 

 

β) Σενάρια 

1ο διαθεματικό σενάριο: «Ο Πόλεμος – Η Ειρήνη» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Λογοτεχνία, Ιστορία, ΝΕ Γλώσ-

σα.  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

-Από το εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, το κείμενο 

του Στέλιου Ξεφλούδα, Άνθρωποι του μύθου. 

-Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε, Το επουράνιο σχέδιο. 

-Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Λουί-Φερντινάν Σελίν, Ταξίδι στην άκρη της νύ-

χτας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α. Γνωστικοί 

-Να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από λογοτεχνικά κείμενα τις καταστροφικές συνέπειες 

του πολέμου και τις ευεργετικές επιδράσεις της ειρήνης. 
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-Να μάθουν ότι ο 20ός αιώνας σημαδεύτηκε από καταστροφικούς πολέμους, που αιμα-

τοκύλισαν την ανθρωπότητα. 

Β. Ψηφιακού γραμματισμού 

-Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τις ΤΠΕ και μέσω της ομαδοσυνεργατικής αλληλο-

διδακτικής μάθησης να συλλέξουν πληροφορίες μέσα από εικόνες, κείμενα σε ηλεκτρονική 

μορφή, βίντεο κτλ. 

-Να διαπιστώσουν πόσο γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση 

προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ. 

-Να διαπιστώσουν ότι μέσω της χρήσης των ΤΠΕ όχι μόνον προβαίνουν στην ανακά-

λυψη της γνώσης, αλλά μπορούν να “κατασκευάσουν” και τη δική τους.  

-Να γνωρίσουν, μέσα από εκτίμηση του αισθητικού αποτελέσματος των λογοτεχνικών 

κειμένων, δηλ. μελετώντας έργα καλλιτεχνικά, τη θέση που παίρνουν οι συγγραφείς και κατ’ 

επέκταση οι άνθρωποι του πνεύματος απέναντι στον πόλεμο. 

-Να οδηγηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου με θέμα σχετικό με τους κινδύνους του 

πολέμου και την διασφάλιση της ειρήνης (μια καλή παράγραφος)  

Γ. Παιδαγωγικοί 

-Να γίνουν οι μαθητές κοινωνοί των  πλεονεκτημάτων της μαθητοκεντρικής διδασκα-

λίας, ν’ ανακαλύψουν τις αξίες της συνεργασίας, της βιωματικότητας, της ενσυναίσθησης, 

της ανάλυσης, της σύνθεσης, της μεταγνώσης. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

-Ιστοσελίδες Διαδικτύου, για την πρόσβαση σε κείμενα και εικόνες πολέμων του 20ού 

αιώνα. 

-Λογισμικό παρουσίασης, για τις διαφάνειες που θα παρουσιασθούν στους μαθητές και 

για εκείνες που οι ίδιοι θα παραγάγουν. 

-Η ιστοσελίδα της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: 

http://www.greek-language.gr/), για τη χρήση των ηλεκρονικών λεξικών και των συμφραστι-

κών πινάκων, για τις ασκήσεις που οι μαθητές θα κληθούν να πραγματοποιήσουν. 

-Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να 

γράψουν το κείμενό τους. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

4 διδακτικές ώρες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 

Οι μαθητές θα χωρισθούν σε 10 ομάδες των 2-3 (δύναμη τάξης 25 μαθητές), και θα δι-

αμοιρασθούν 5 Φύλλα Εργασίας. Ο καθηγητής ορίζει τους διακριτούς ρόλους στο εσωτερικό 

της κάθε ομάδας, δηλ. εκείνον του χειριστή του υπολογιστή, του εκφωνητή, του χρονομέτρη, 

203 

 



 

 

του γραμματέα, του συντονιστή κι εποπτεύοντος της εργασίας με βάση το φύλλο κτλ. και οι 

ρόλοι αυτοί θα αλλάξουν την επόμενη ώρα της διδασκαλίας.  

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου, βιντεοπροβο-

λέας για την προβολή των διαφανειών.  

 

 

 

 

 

1ο Στάδιο: Αναζήτηση πολλαπλών αναπαραστάσεων – Διερεύνηση υλικού  

2ο Στάδιο: Πραγμάτευση του υλικού για την παραγωγή γραπτού λόγου 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στους μαθητές θα μοιραστούν ισάριθμα φύλλα εργασίας, όπου θα υπάρχουν διευθύν-

σεις, οδηγίες πλοήγησης στις ιστοσελίδες που θα επισκεφθούν, οδηγίες δημιουργίας διαφα-

νειών στο λογισμικό ppt, κτλ., όπως και ασκήσεις για την ελληνική γλώσσα, και τα θέματα 

προς πραγμάτευση για την κάθε ομάδα (βλ. παρακάτω, περιγραφή σεναρίου). 

1ο Φύλλο εργασίας 

-Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: http://www.google.gr/ και στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε 

Ιζαμπέλ Αλιέντε, Λουί Φερντινάν Σελίν. 

-Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://elwikipedia.com και στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε 

Πόλεμος Βιετνάμ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

-Επιστρέψτε και πάλι στο http://www.google.gr/ και στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε Πόλε-

μος Εικόνες. Αντιγράψτε τις εικόνες της επιλογής σας και ενσωματώστε τες σε διαφάνειες. 

-Πληκτρολογήστε http://www.greek-language.gr και επιλέξτε Νέα Ελληνική, Εργαλεία, 

Ηλεκτρονικά Λεξικά, Σώματα κειμένων. 

-Ανοίξτε ένα έγγραφο στο word και ακολούθως γράψτε μια καλή παράγραφο με θέμα: 

Στρατιωτικοί συνασπισμοί όπως το ΝΑΤΟ επιβάλλουν τη θέλησή τους στηριζόμενοι στην υπε-

ροπλία και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα (προβλέπουν βάσεις, διαρκή παρουσία στρα-

τευμάτων, πυραυλικές ασπίδες κτλ) 

2ο Φύλλο εργασίας  (θέματα για την παραγωγή κειμένου) 

1η ομάδα: Στρατιωτικοί συνασπισμοί όπως το ΝΑΤΟ επιβάλλουν τη θέλησή τους στηριζό-

μενοι στην υπεροπλία και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα (προβλέπουν βάσεις, διαρκή 

παρουσία στρατευμάτων, πυραυλικές ασπίδες κτλ) 
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2η ομάδα: Ο κίνδυνος πολέμου θα υπάρχει όσο υπάρχουν συμφέροντα και ανισότητες. Δεν 

υπάρχουν αθώοι στρατοί. 

3η ομάδα: Οι πολεμικές δαπάνες εμποδίζουν την ανάπτυξη σε άλλους τομείς. Οι εξοπλισμοί 

ετοιμάζουν τις χώρες για πόλεμο. 

4η ομάδα: Το φιλοπόλεμο κλίμα και το μίσος καλλιεργούνται. Εθνικισμοί, ρατσισμοί, επιδί-

ωξη ήττας του αντιπάλου στο διπλωματικό πεδίο είναι επικίνδυνα πράγματα. 

5η ομάδα: Η ειρήνη θα εξασφαλιστεί με την κατάργηση των εξοπλισμών, την αναγνώριση 

της αξίας της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ενίσχυση των φιλει-

ρηνικών κινημάτων, την παιδεία.   

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-

ΣΕΩΝ – ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ 

 

 

 

 
 

     

Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 

Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 

Υπάρχουν επιθετικοί και αμυντικοί πόλεμοι, όμως 

πάντα υπάρχουν τα αθώα θύματά τους, οι άμαχοι. 

Διεθνείς οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ στηρίζονται στην 

υπεροπλία τους και καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα, 

ετοιμάζουν πυραυλικές ασπίδες, διεξάγουν “προληπτι-

κούς πολέμους”  

Καλωσήρθατε στο διυλιστήριο γνώσης. Σκοπός του ιστολογίου 

μας είναι η παρουσίαση των πιο νέων και σημαντικών ειδήσεων 

και γεγονότων αναφορικά με το πετρέλαιο. Το συγκεκριμένο ιστο-

λόγιο έχει εκπαιδευτικό στόχο. Αποτελεί εκπόνηση εργασίας για το 

μάθημα "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν", του τμήματος "Διδακτικής της 

Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων" του Πανεπιστημίου 

Πειραιά. 
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Φύλλο εργασίας - Ομάδα πρώτη 

-Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο Διαθεματικό μάθημα και παρα-

κολουθήστε τις διαφάνειες από την πρώτη ως την τελευταί-

α. 

-Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer. 

-Με την μηχανή αναζήτησης Google αναζητήστε πληροφορίες για την Ιζαμπέλ Αλιέντε: πλη-

κτρολογήστε ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιο-

γραφικά της συγγραφέως. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Το επουρά-

νιο σχέδιο, δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο, τη χρονιά που το βιβλίο κυ-

κλοφόρησε, την τιμή του κτλ. 

-Με τον ίδιο τρόπο αναζητήστε πληροφορίες για τον Λουί Φερντινάν Σελίν. Πληκτρολογήστε 

ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιογραφικά του συγ-

γραφέα. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Ταξίδι στην άκρη της νύχτας, 

δείτε την κριτική παρουσίαση του βιβλίου στο ένθετο “Βιβλία” της εφημερίδας Το βήμα, 24-

2-2003. Σε άλλες ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τα σχετικά με τη μετάφραση του βιβλίου 

και τη μεταφράστρια. 

-Πληκτρολογήστε world war 1, παρατηρήστε τις εικόνες, αντιγράψτε τες και επικολλήστε 

σε αρχείο διαφανειών που θα δημιουργήσετε με τίτλο Ομάδα 1. Εν συνεχεία, πληκτρολογή-

στε world war 2 και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, τέλος πληκτρολογήστε Vietnam war 

και προσθέστε εικόνες στο αρχείο με τις διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει.  Πληκτρολογή-

στε στα ελληνικά Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, διαβάστε πληροφορίες από την Wikipedia, ομοί-

ως Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Πόλεμος στο Βιετνάμ και συλλέξτε πληροφορίες για τους πο-

λέμους αυτούς. Γράψτε κάτω από κάθε διαφάνεια που έχετε δημιουργήσει ένα σύντομο δικό 

σας σχόλιο. 

-Eπισκεφθείτε την Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.greek-language.gr/ Επιλέξτε Νέα Ελληνική, Εργαλεία, Ηλεκτρονικά Λεξικά. Αναζη-

τήστε τις σημασίες των εξής λέξεων που συναντήσατε στα κείμενα: 

Ανεξιχνίαστος,    κυνικός,    όψιμος,    μύηση 

Πληκτρολογήστε τη λέξη πόλεμος κι επιλέξτε Αποστολή στα σώματα, όπου θα βρείτε κι 

άλλες αναφορές στον πόλεμο. Ακολούθως, περιηγηθείτε  στην νεοελληνική λογοτεχνία, στην 

μεσαιωνική ελληνική κτλ.  

-Ανοίξτε ένα έγγραφο στο word (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου) κι αρχίστε να πληκτρο-

λογείτε το δικό σας κείμενο, μια καλή παράγραφο, με θέμα: 
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Στρατιωτικοί συνασπισμοί όπως το ΝΑΤΟ επιβάλλουν τη θέλησή τους στηριζόμενοι στην υπε-

ροπλία και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα (προβλέπουν βάσεις, διαρκή παρουσία στρα-

τευμάτων, πυραυλικές ασπίδες κτλ) 

 -Τυπώστε το κείμενο που γράψατε. 

Φύλλο εργασίας - Ομάδα δεύτερη 

-Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο Διαθεματικό μάθημα και παρακολουθήστε τις διαφάνειες από την 

πρώτη ως την τελευταία. 

-Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer. 

-Με την μηχανή αναζήτησης Google αναζητήστε πληροφορίες για την Ιζαμπέλ Αλιέντε: πλη-

κτρολογήστε ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιο-

γραφικά της συγγραφέως. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Το επουρά-

νιο σχέδιο, δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο, τη χρονιά που το βιβλίο κυ-

κλοφόρησε, την τιμή του κτλ. 

-Με τον ίδιο τρόπο αναζητήστε πληροφορίες για τον Λουί Φερντινάν Σελίν. Πληκτρολογήστε 

ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιογραφικά του συγ-

γραφέα. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Ταξίδι στην άκρη της νύχτας, 

δείτε την κριτική παρουσίαση του βιβλίου στο ένθετο “Βιβλία” της εφημερίδας Το βήμα, 24-

2-2003. Σε άλλες ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τα σχετικά με τη μετάφραση του βιβλίου 

και την μεταφράστρια. 

-Πληκτρολογήστε world war 1, παρατηρήστε τις εικόνες, αντιγράψτε τες και επικολλήστε 

σε αρχείο διαφανειών που θα δημιουργήσετε με τίτλο Ομάδα 2. Εν συνεχεία, πληκτρολογή-

στε world war 2 και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, τέλος πληκτρολογήστε Vietnam war 

και προσθέστε εικόνες στο αρχείο με τις διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει.  Πληκτρολογή-

στε στα ελληνικά Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, διαβάστε πληροφορίες από την Wikipedia, ομοί-

ως Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Πόλεμος στο Βιετνάμ και συλλέξτε πληροφορίες για τους πο-

λέμους αυτούς. Γράψτε κάτω από κάθε διαφάνεια που έχετε δημιουργήσει ένα σύντομο δικό 

σας σχόλιο. 

-Eπισκεφθείτε την Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.greek-language.gr/ Επιλέξτε Νέα Ελληνική, Εργαλεία, Ηλεκτρονικά Λεξικά. Αναζη-

τήστε τις σημασίες των εξής λέξεων που συναντήσατε στα κείμενα: 

Αποκρουστικός,    επιφυλακή,    διαστρεβλωμένος,    έξαλλος 

Πληκτρολογήστε τη λέξη πόλεμος κι επιλέξτε Αποστολή στα σώματα, όπου θα βρείτε κι 

άλλες αναφορές στον πόλεμο. Ακολούθως, περιηγηθείτε  στην νεοελληνική λογοτεχνία, στην 

μεσαιωνική ελληνική κτλ.  
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-Ανοίξτε ένα έγγραφο στο word (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου) κι αρχίστε να πληκτρο-

λογείτε το δικό σας κείμενο, μια καλή παράγραφο, με θέμα: 

Ο κίνδυνος πολέμου θα υπάρχει όσο υπάρχουν συμφέροντα και ανισότητες. Δεν υπάρχουν α-

θώοι στρατοί. 

-Τυπώστε το κείμενο που γράψατε. 

Φύλλο εργασίας - Ομάδα τρίτη 

-Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο Διαθεματικό μάθημα και παρακολουθήστε τις διαφάνειες από την 

πρώτη ως την τελευταία. 

-Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer. 

-Με την μηχανή αναζήτησης Google αναζητήστε πληροφορίες για την Ιζαμπέλ Αλιέντε: πλη-

κτρολογήστε ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιο-

γραφικά της συγγραφέως. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Το επουρά-

νιο σχέδιο, δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο, τη χρονιά που το βιβλίο κυ-

κλοφόρησε, την τιμή του κτλ. 

-Με τον ίδιο τρόπο αναζητήστε πληροφορίες για τον Λουί Φερντινάν Σελίν. Πληκτρολογήστε 

ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιογραφικά του συγ-

γραφέα. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Ταξίδι στην άκρη της νύχτας, 

δείτε την κριτική παρουσίαση του βιβλίου στο ένθετο “Βιβλία” της εφημερίδας Το βήμα, 24-

2-2003. Σε άλλες ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τα σχετικά με τη μετάφραση του βιβλίου 

και την μεταφράστρια. 

-Πληκτρολογήστε world war 1, παρατηρήστε τις εικόνες, αντιγράψτε τες και επικολλήστε 

σε αρχείο διαφανειών που θα δημιουργήσετε με τίτλο Ομάδα 3. Εν συνεχεία, πληκτρολογή-

στε world war 2 και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, τέλος πληκτρολογήστε Vietnam war 

και προσθέστε εικόνες στο αρχείο με τις διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει.  Πληκτρολογή-

στε στα ελληνικά Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, διαβάστε πληροφορίες από την Wikipedia, ομοί-

ως  Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Πόλεμος στο Βιετνάμ και συλλέξτε πληροφορίες για τους πο-

λέμους αυτούς. Γράψτε κάτω από κάθε διαφάνεια που έχετε δημιουργήσει ένα σύντομο δικό 

σας σχόλιο. 

-Eπισκεφθείτε την Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.greek-language.gr/ Επιλέξτε Νέα Ελληνική, Εργαλεία, Ηλεκτρονικά Λεξικά. Αναζη-

τήστε τις σημασίες των εξής λέξεων που συναντήσατε στα κείμενα: 

Συσσωρεύω,    διακηρύσσω,    φετιχισμός,    χειραφετώ 

Πληκτρολογήστε τη λέξη πόλεμος κι επιλέξτε Αποστολή στα σώματα, όπου θα βρείτε κι 

άλλες αναφορές στον πόλεμο. Ακολούθως, περιηγηθείτε  στην νεοελληνική λογοτεχνία, στην 

μεσαιωνική ελληνική κτλ.  
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-Ανοίξτε ένα έγγραφο στο word (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου) κι αρχίστε να πληκτρο-

λογείτε το δικό σας κείμενο, μια καλή παράγραφο, με θέμα: 

Οι πολεμικές δαπάνες εμποδίζουν την ανάπτυξη σε άλλους τομείς. Οι εξοπλισμοί ετοιμάζουν τις 

χώρες για πόλεμο. 

 -Τυπώστε το κείμενο που γράψατε. 

Φύλλο εργασίας - Ομάδα τέταρτη 

Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο Διαθεματικό μάθημα και παρακολουθήστε τις διαφάνειες από την 

πρώτη ως την τελευταία. 

-Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer. 

-Με την μηχανή αναζήτησης Google αναζητήστε πληροφορίες για την Ιζαμπέλ Αλιέντε: πλη-

κτρολογήστε ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιο-

γραφικά της συγγραφέως. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Το επουρά-

νιο σχέδιο, δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο, τη χρονιά που το βιβλίο κυ-

κλοφόρησε, την τιμή του κτλ. 

-Με τον ίδιο τρόπο αναζητήστε πληροφορίες για τον Λουί Φερντινάν Σελίν. Πληκτρολογήστε 

ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιογραφικά του συγ-

γραφέα. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Ταξίδι στην άκρη της νύχτας, 

δείτε την κριτική παρουσίαση του βιβλίου στο ένθετο “Βιβλία” της εφημερίδας Το βήμα, 24-

2-2003. Σε άλλες ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τα σχετικά με τη μετάφραση του βιβλίου 

και την μεταφράστρια. 

-Πληκτρολογήστε world war 1, παρατηρήστε τις εικόνες, αντιγράψτε τες και επικολλήστε 

σε αρχείο διαφανειών που θα δημιουργήσετε με τίτλο Ομάδα 4. Εν συνεχεία, πληκτρολογή-

στε world war 2 και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, τέλος πληκτρολογήστε Vietnam war 

και προσθέστε εικόνες στο αρχείο με τις διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει.  Πληκτρολογή-

στε στα ελληνικά Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, διαβάστε πληροφορίες από την Wikipedia, ομοί-

ως  Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Πόλεμος στο Βιετνάμ και συλλέξτε πληροφορίες για τους πο-

λέμους αυτούς. Γράψτε κάτω από κάθε διαφάνεια που έχετε δημιουργήσει ένα σύντομο δικό 

σας σχόλιο. 

-Eπισκεφθείτε την Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.greek-language.gr/ Επιλέξτε Νέα Ελληνική, Εργαλεία, Ηλεκτρονικά Λεξικά. Αναζη-

τήστε τις σημασίες των εξής λέξεων που συναντήσατε στα κείμενα: 

Ξέφρενος,    πρωτόφαντος,    παράφορος,    στεντορείως 

Πληκτρολογήστε τη λέξη πόλεμος κι επιλέξτε Αποστολή στα σώματα, όπου θα βρείτε κι 

άλλες αναφορές στον πόλεμο. Ακολούθως, περιηγηθείτε  στην νεοελληνική λογοτεχνία, στην 

μεσαιωνική ελληνική κτλ.  
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-Ανοίξτε ένα έγγραφο στο word (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου) κι αρχίστε να πληκτρο-

λογείτε το δικό σας κείμενο, μια καλή παράγραφο, με θέμα: 

Το φιλοπόλεμο κλίμα και το μίσος καλλιεργούνται. Εθνικισμοί, ρατσισμοί, επιδίωξη ήττας του 

αντιπάλου στο διπλωματικό πεδίο είναι επικίνδυνα πράγματα.  

-Τυπώστε το κείμενο που γράψατε. 

Φύλλο εργασίας - Ομάδα πέμπτη 

-Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο Διαθεματικό μάθημα και παρακολουθήστε τις διαφάνειες από την 

πρώτη ως την τελευταία. 

-Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer. 

-Με την μηχανή αναζήτησης Google αναζητήστε πληροφορίες για την Ιζαμπέλ Αλιέντε: πλη-

κτρολογήστε ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιο-

γραφικά της συγγραφέως. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Το επουρά-

νιο σχέδιο, δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο, τη χρονιά που το βιβλίο κυ-

κλοφόρησε, την τιμή του κτλ. 

-Με τον ίδιο τρόπο αναζητήστε πληροφορίες για τον Λουί Φερντινάν Σελίν. Πληκτρολογήστε 

ονοματεπώνυμο, επιλέξτε βιογραφικό σημείωμα, δείτε εν συντομία τα βιογραφικά του συγ-

γραφέα. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πληκτρολογήστε Ταξίδι στην άκρη της νύχτας, 

δείτε την κριτική παρουσίαση του βιβλίου στο ένθετο “Βιβλία” της εφημερίδας Το βήμα, 24-

2-2003. Σε άλλες ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τα σχετικά με τη μετάφραση του βιβλίου 

και την μεταφράστρια. 

-Πληκτρολογήστε world war 1, παρατηρήστε τις εικόνες, αντιγράψτε τες και επικολλήστε 

σε αρχείο διαφανειών που θα δημιουργήσετε με τίτλο Ομάδα 5. Εν συνεχεία, πληκτρολογή-

στε world war 2 και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, τέλος πληκτρολογήστε Vietnam war 

και προσθέστε εικόνες στο αρχείο με τις διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει.  Πληκτρολογή-

στε στα ελληνικά Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, διαβάστε πληροφορίες από την Wikipedia, ομοί-

ως  Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Πόλεμος στο Βιετνάμ και συλλέξτε πληροφορίες για τους πο-

λέμους αυτούς. Γράψτε κάτω από κάθε διαφάνεια που έχετε δημιουργήσει ένα σύντομο δικό 

σας σχόλιο. 

-Eπισκεφθείτε την Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.greek-language.gr/ Επιλέξτε Νέα Ελληνική, Εργαλεία, Ηλεκτρονικά Λεξικά. Αναζη-

τήστε τις σημασίες των εξής λέξεων που συναντήσατε στα κείμενα: 

Υπερφίαλος,    αθέατος,    έξαλλος,    ανεξιχνίαστος 

Πληκτρολογήστε τη λέξη πόλεμος κι επιλέξτε Αποστολή στα σώματα, όπου θα βρείτε κι 

άλλες αναφορές στον πόλεμο. Ακολούθως, περιηγηθείτε  στην νεοελληνική λογοτεχνία, στην 

μεσαιωνική ελληνική κτλ.  
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-Ανοίξτε ένα έγγραφο στο word (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου) κι αρχίστε να πληκτρο-

λογείτε το δικό σας κείμενο, μια καλή παράγραφο, με θέμα: 

Η ειρήνη θα εξασφαλιστεί με την κατάργηση των εξοπλισμών, την αναγνώριση της αξίας της 

ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ενίσχυση των φιλειρηνικών κινημά-

των, την παιδεία. 

-Τυπώστε το κείμενο που γράψατε. 

Τελικές Οδηγίες 

Ζητείται από τους μαθητές να επισκεφθούν τον «κοινόχρηστο χώρο» στο σχολικό δί-

κτυο, όπου έχουν αποθηκευτεί τα κείμενα όλων των ομάδων, ώστε η κάθε ομάδα να βλέπει 

το κείμενο της άλλης. 

Ολοκληρώνεται η σύνταξη των κειμένων των ομάδων. Οι μαθητές βοηθούνται να τα 

περάσουν στο ιστολόγιο που έχουν δημιουργήσει και εν συνεχεία στην ιστοσελίδα του σχο-

λείου. 

Ζητείται επίσης από τους μαθητές να τυπώσουν τα κείμενα που έγραψαν. Κάθε ομάδα 

ανακοινώνει τις διαπιστώσεις της, διαβάζει το κείμενό της και ακολουθεί συζήτηση και συ-

μπεράσματα  

Πρόσθετες πληροφορίες 

Στη διαδικασία αυτή ο διδάσκων καθίσταται καθοδηγητής της έρευνας και του διαλό-

γου, βοηθός και συνεργάτης όλων των ομάδων εργασίας, αλλά και κάθε μαθητή χωριστά.  

Ο αριθμός των μαθητών της κάθε ομάδας μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τους δι-

αθέσιμους υπολογιστές, κι αυτό θα απαιτούσε αναπροσαρμογή των ρόλων και των υπό εξέ-

ταση θεμάτων,  κάτι όμως που μπορεί να διευθετηθεί χωρίς δυσκολία από τον διδάσκοντα. 

 

2ο διαθεματικό σενάριο: «Τα λουλούδια της Χιροσίμα» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (B΄ Γυμνασίου).  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Λογοτεχνία, Ιστορία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Γνωστικοί: 

 να γνωρίσουν οι μαθητές το ιστορικό πλαίσιο της ρίψης της ατομικής βόμβας 

στη Χιροσίμα και να αξιολογήσουν το γεγονός ως πράξη πολέμου∙ 

 να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις της ρίψης της ατομικής βόμβας στη 

ζωή των ανθρώπων και να κατανοήσουν τις διαστάσεις ενός τόσο σημαντικού γεγονότος∙ 

 να έρθουν σε επαφή με το δημοσιογραφικό λόγο και να διαβάσουν άρθρα 

εφημερίδων, σχετικά με το θέμα∙  
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 να παραγάγουν συνεχή γραπτό λόγο∙ 

 να παραγάγουν προφορικό λόγο στα πλαίσια της ομάδας τους και της τάξης∙ 

 να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά κείμενα∙ 

 να συντάξουν περίληψη ενός άρθρου εφημερίδας∙ 

 να συνειδητοποιήσουν πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα ενεργοποιούν ποι-

κίλες μορφές έκφρασης (μουσική, φωτογραφία, ποίηση, άρθρο). 

Παιδαγωγικοί: 

 να επιτευχθεί η ομαδοσυνεργατική μάθηση και η κοινωνική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στους μαθητές∙ 

 να ενθαρρυνθεί η διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την ανα-

ζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών στο διαδίκτυο∙ 

 να διαμορφώσουν οι μαθητές φιλειρηνικά αισθήματα συνειδητοποιώντας μέ-

σα από την ενσυναίσθηση την τραγική μοίρα των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από την ατομι-

κή βόμβα∙ 

 να συνειδητοποιήσουν τη διαφορετική οπτική γωνία από την οποία βλέπουν 

αντίπαλες ομάδες τα πράγματα∙ 

 να δουλέψουν διαθεματικά πάνω σε ένα αντικείμενο∙ 

 να δημιουργήσουν μια παρουσίαση ενταγμένη σε ένα σύγχρονο επικοινωνια-

κό πλαίσιο, καθώς η τελευταία παρουσίαση συνδέεται με σχολική γιορτή∙ 

Τεχνογραμματισμού: 

 να εξασκηθούν στο γράψιμο σε επεξεργαστή κειμένου∙ 

 να δημιουργήσουν παρουσίαση με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων∙ 

 να αναζητήσουν πληροφορίες σε μηχανή αναζήτησης∙ 

 να γνωρίσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου ως μέσου αναζήτησης μουσι-

κής, στίχων τραγουδιών, φωτογραφικού υλικού∙ 

 να γνωρίσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία εφημερί-

δων. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Οι μαθητές δημιουργούν, με την τεχνική του κολλάζ, αφίσα σχετική με 

το θέμα, κάνοντας χρήση φωτογραφικού υλικού, λεζάντας, σχολίων ή ακόμα και σκίτσου. Η 

αφίσα μπορεί να γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου ή 

άλλου κατάλληλου για την περίπτωση λογισμικού. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Διαδίκτυο, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσίασης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: χωρισμός σε ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΚΕΠΤΙΚΟ: Με τη βοήθεια του διαδικτύου, όλη η τάξη ακούει το 

τραγούδι «Enola gay», ενώ οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, διαβάζουν παράλληλα τους 
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στίχους στα Αγγλικά. Κατόπιν οι ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) αναζητούν απαντή-

σεις σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, σε ερωτήματα που υπάρχουν σε Φύλλα Εργασίας.  

Η πρώτη δραστηριότητα, που υπάρχει στα φύλλα εργασίας, είναι κοινή για όλες τις 

ομάδες, ενώ η δεύτερη δραστηριότητα διαφορετική. Στη δεύτερη δραστηριότητα διαβάζουν 

άρθρα σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό κ.ά. και γράφουν περίληψη 

στον επεξεργαστή κειμένου ή δημιουργούν παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό που βρίσκουν 

στο διαδίκτυο.  

Οι περιλήψεις ανακοινώνονται στην τάξη, ενώ η παρουσίαση μπορεί να προβληθεί στη 

σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου (επικοινωνιακό πλαίσιο). 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κοινή για όλες τις ομάδες) 

1. Θα ακούσουμε όλοι μαζί το τραγούδι Enola Gay. 

2. Καθώς ακούγεται το τραγούδι, διαβάστε παράλληλα τους στίχους ενεργοποιώντας 

τον υπερδεσμό. 

3. Μπείτε στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr και πληκτρολογήστε τις 

λέξεις-κλειδιά «Enola Gay» και «little boy». Τι σημαίνουν; Ποια αντίφαση παρατηρείτε α-

νάμεσα στη σημασία του όρου «little boy» και στις επιπτώσεις της ρίψης της ατομικής 

βόμβας; 

4. Στη συνέχεια, αφού πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες που σας δίνονται, απαντήστε στα 

παρακάτω ερωτήματα. 

http://www.hellenichistory.gr 

http://www.netschoolbook.gr/hirabomb.html  
http://el.wikipedia.org 

• Με ποια μαύρη σελίδα της Παγκόσμιας Νεότερης Ιστορίας συνέδεσαν το όνομά τους οι 

πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι της Ιαπωνίας; 

• Πότε – στα πλαίσια ποιού μεγάλου πολέμου έγινε η ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας; 

• Ποιος πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε το όνομά του με το γεγονός; Ποια πρόφαση χρησι-

μοποιήθηκε; 

• Ποιος ήταν ο Oppenheimer; 

• Ποιοι ονομάζονται Hibakusha; Τι συναισθήματα ή σκέψεις σάς γεννούν οι αφηγήσεις 

τους; 

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κάθε ομάδα εργάζεται στη δική της δραστηριότητα) 

ΟΜΑΔΑ 1Η 

Μπείτε στα αρχεία της εφημερίδας Τα Νέα, ενεργοποιώντας τον υπερδεσμό που ακολουθεί: 

http://digital.tanea.gr/Default.aspx?d=20100107&nid=14574043  
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http://www.youtube.com/watch?v=r4_LsRWemnI
http://www.lyricsfreak.com/o/omd/enola+gay_20103450.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/b_world_war/index.html
http://www.netschoolbook.gr/hirabomb.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%88%CE%B7_%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A7%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://biographies.nea-acropoli.gr/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:fysiki&id=39:robert-oppenheimer-1904-1967&Itemid=2
http://www.netschoolbook.gr/hiro-hibakusha.html
http://digital.tanea.gr/Default.aspx?d=20100107&nid=14574043


 

 

Διαβάστε το άρθρο και γράψτε, σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου, μια σύντομη πε-

ρίληψη. 

Ανακοινώστε την περίληψή σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 2Η 

Μπείτε στα αρχεία της εφημερίδας Το Βήμα, ενεργοποιώντας τον υπερδεσμό που 

ακολουθεί:http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=281864&dt=04/08/2009 

Διαβάστε το άρθρο και γράψτε σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου μία σύντομη περί-

ληψη 

Ανακοινώστε την περίληψή σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 3Η 

Μπείτε στα αρχεία της εφημερίδας Το Βήμα, ενεργοποιώντας τον υπερδεσμό που ακολου-

θεί:http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=5&artid=209446&dt=07/08/2007Διαβάστε 

το άρθρο και γράψτε σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου μία σύντομη περίληψη. 

Ανακοινώστε την περίληψή σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 4Η 

Μπείτε στα αρχεία της εφημερίδας Ελευθεροτυπία,  ενεργοποιώντας τον υπερδεσμό που 

ακολουθεί: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=70434 

Διαβάστε το άρθρο και γράψτε σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου μία σύντομη περί-

ληψη. 

Ανακοινώστε την περίληψή σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 5Η 

Μπείτε στα αρχεία της εφημερίδας Τα Νέα, ενεργοποιώντας τον υπερδεσμό που ακολουθεί: 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4508944 

Διαβάστε το άρθρο και γράψτε σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου μία σύντομη περί-

ληψη. 

Ανακοινώστε την περίληψή σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 6Η 

Ενεργοποιήστε τον ακόλουθο υπερδεσμό του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ: 

http://www.skai.gr 

Διαβάστε το δημοσιευμένο άρθρο και γράψτε σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου μία 

σύντομη περίληψη. 

Ανακοινώστε την περίληψή σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 7Η 

Ενεργοποιήστε τον υπερδεσμό που ακολουθεί και διαβάστε το ποίημα του Σαντάκο Κουρι-

χάρα: http://www.netschoolbook.gr/hiro-Kurihara.html 
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Γράψτε ένα μικρό κείμενο σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου για το περιεχόμενο του 

ποιήματος και την πηγή έμπνευσης του δημιουργού. 

Ανακοινώστε την εργασία σας στην ολομέλεια της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ 8Η 

Μπείτε στη μηχανή αναζήτησης Google και στην Ενότητα Εικόνες. 

Αναζητήστε φωτογραφικό υλικό σχετικό με το θέμα μας. 

Δημιουργήστε μια παρουσίαση με το αντίστοιχο λογισμικό παρουσιάσεων και γράψτε λεζά-

ντες ή σχόλια σε κάθε φωτογραφία.  

Υποθέστε ότι η εργασία σας θα προβληθεί στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.  

 

3ο διαθεματικό σενάριο: «Στα βαθιά νερά…της Γλώσσας» 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3, 5, 7 (κυρίως 

Ενότ. 5:  «Στα βαθιά νερά...της αφήγησης», με παραγωγή γραπτού λόγου)  

Και συμπληρωματικά από το ίδιο γνωστικό πεδίο: 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5, 6 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2, 3  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΝΕ Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α΄ Γυμνασίου, Ιστορία, Γεωγραφία. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές ώρες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

- Γνωστικοί 

 Επιδιώκεται  πρωτίστως η εξοικείωση με τα διάφορα είδη του γραπτού λόγου 

και η άσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου με σημεία αναφοράς την αφήγηση και την πε-

ριγραφή.  

 Διδάσκεται, επίσης, η κριτική ανάγνωση των ηλεκτρονικών πηγών. 

 Τέλος, οι μαθητές/-τριες ασκούνται στις δυνατότητες που παρέχει στον ε-

μπλουτισμό της  γλώσσας και των παραγόμενων κειμένων  η αξιοποίηση της «οικογένειας 

λέξεων» και της κυριολεκτικής-μεταφορικής χρήσης των λέξεων. 

- Στόχοι Τεχνογραμματισμού 

      Οι μαθητές εξοικειώνονται με την πλοήγηση στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα   

 με τη μελέτη άρθρων σε ηλεκτρονικά αρχεία εφημερίδων και σε ιστοσελίδες 

φορέων  

 και με τη χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών λεξικών. 
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Παράλληλα, καλούνται:  

 να  επεξεργαστούν  πολυτροπικό κείμενο,  

 να αξιοποιήσουν τον Επεξεργαστή Κειμένου για την παραγωγή γραπτού λό-

γου και των δυνατοτήτων της Προβολής Παρουσίασης  για οπτικοποίηση των δεδομένων των 

κειμένων  γενικότερα  

 να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στις εργασίες τους. 

- Παιδαγωγικοί 

 Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη συνεργατική διδασκαλία, καθώς μέσω των 

ομάδων εργασίας αναλαμβάνουν ρόλους, επιμερίζουν την εργασία, συγκεντρώνουν το υλικό 

και το επεξεργάζονται από κοινού, βοηθώντας το ένα το άλλο και λειτουργώντας παραπλη-

ρωματικά.  

 Επιπλέον, ασκούνται στη διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την 

αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμε-

νη γνώση. 

 Παράλληλα, ασκείται η κριτική τους σκέψη  και η παρατηρητικότητά τους, 

καθώς καλούνται από τις πηγές που θα επεξεργαστούν να αξιοποιήσουν εκείνα τα στοιχεία 

που θα τους είναι απαραίτητα στην  εκπόνηση των εργασιών τους. 

 Η υιοθέτηση ρόλων στη διαδικασία αναζήτησης της γνώσης τους βοηθά σε 

μια πιο ώριμη και σε βάθος προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου (ενσυναίσθηση). 

 Τέλος, καθώς το σενάριο αγγίζει το θεματικό πεδίο κι άλλων μαθημάτων, η 

γνώση προσεγγίζεται ολιστικά από το μαθητή/-τρια.  

 Όλοι οι παραπάνω στόχοι συντείνουν ώστε η διδακτική προσέγγιση να γίνει 

πιο προσφιλής και αγαπητή στα παιδιά, καθώς αυτά πλέον αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές 

της όλης μαθησιακής διαδικασίας, προσπερνώντας το παρωχημένο μοντέλο της στείρας ανα-

παραγωγής δεδομένων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Σχολικό εγχειρίδιο 

 Φύλλα εργασίας 

 Λογισμικά: Επεξεργαστής Κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης, Διαδίκτυο: 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.culturenow.wordpress.com 

http://arch-museum.uoa.gr/archeology/ 

http://www.mileikanea.gr/eidiseis_815.htm 

www.kimolos.gr 

www.greek-language.gr 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές, αξιοποιώντας σελίδες του διαδικτύου, π.χ. την «Πύλη του Κέντρου Ελλη-

νικής Γλώσσας»: http://www.greek-language.gr/, την ιστοσελίδα με πολιτιστικά θέματα: 

«Πολιτισμός»: http://www.culturenow.wordpress.com/, αλλά και το έντυπο υλικό της σχολι-

κής βιβλιοθήκης και λογισμικό παρουσιάσεων (power point), αξιοποιούν δεδομένα των κει-

μένων που διαβάζουν για την ενάλια αρχαιολογία και καταλήγουν τελικά να συνθέσουν αφη-

γηματικό κείμενο, με ανάλογο θέμα. 

Σκοπός του σεναρίου είναι να ασκήσει τους μαθητές στην παραγωγή αφηγηματικών 

και περιγραφικών κειμένων, εξοικειώνοντάς τους, παράλληλα, τόσο με τα διάφορα είδη γρα-

πτού λόγου, όσο και με τη διαδικασία άντλησης και αξιοποίησης υλικού από το διαδίκτυο, 

για την εκπόνηση των εργασιών τους στο μάθημα. 

ΠΟΡΕΙΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Αφόρμηση-αφετηρία: Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστι-

τούτου η 3η ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου, «Ταξίδι στον κόσμο της 

φύσης», στοχεύει σε μια πρώτη επαφή των παιδιών πρωτίστως με περιγραφικά και αφηγημα-

τικά κείμενα και δευτερευόντως με πολυτροπικά κείμενα και κείμενα επιχειρηματολογίας. Ο 

παραπάνω στόχος σε συνδυασμό με την είδηση (σχόλιο), που άκουσαν οι μαθητές από το 

ραδιόφωνο, σε ώρα διαλείμματος στη σχολική βιβλιοθήκη, για το «ναυάγιο της Πολυαίγου» 

(το πλεονέκτημα της επικαιρότητας και της βιωματικότητας) και η διάθεση της διδάσκουσας 

για συνεμπλοκή μαζί με τους μαθητές της με τις ΤΠΕ υπήρξαν η αφόρμηση για τη μεταφορά 

της μαθησιακής βιωματικής διαδικασίας στο εργαστήριο Πληροφορικής. Απαραίτητη προϋ-

πόθεση της επιτυχημένης πορείας της μαθησιακής διαδικασίας είναι ο εκ προοιμίου εντοπι-

σμός από τη διδάσκουσα όλων των χρήσιμων και σχετικών με το υπό δια/πραγμάτευση θέμα 

πληροφοριών, οι οποίες εμπεριέχονται στα φύλλα εργασίας, προκειμένου οι μαθητές να τις 

αξιοποιήσουν και να διευκολυνθούν, ώστε να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά την εργασία 

τους.  Η διδάσκουσα καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγήτρια, συντονίστρια και αρωγός. 

Συμβουλεύει και παρεμβαίνει για να λύσει απορίες, να προωθήσει τη συζήτηση και να βοη-

θήσει στην ομαλή πορεία της όλης προσπάθειας. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τις 

ιδέες τους στην τάξη, συνεργάζονται μεταξύ τους και συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 

που τους δίνεται. Η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να εγκαταστήσει στους υπολογιστές τα 

φύλλα εργασίας κάθε ομάδας.  

Οργάνωση χρόνου: 

 Οι δύο διδακτικές ώρες που προβλέπονται για την υλοποίηση του σεναρίου, κατανέ-

μονται ως εξής: 

 1η ώρα (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
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 Οι μαθητές, χωρίζονται από την εκπαιδευτικό σε 7 ετερογενείς, ως προς την επίδοση 

των μαθητών, ομάδες των 3 ατόμων (καλοί-μέτριοι-αδιάφοροι μαθητές) και στα μέλη κάθε 

ομάδας κατανέμονται από τα ίδια τα παιδιά αρμοδιότητες (χειριστής υπολογιστή, καθοδηγη-

τής βημάτων φύλλου εργασίας, επεξεργαστής υλικού, συντονιστής). Επίσης, κάθε ομάδα 

«βαφτίζεται» από την εκπαιδευτικό, υποδύεται τελικά  ένα ρόλο και εργάζεται πάνω στο α-

ντίστοιχο φύλλο εργασίας. Μπορεί να χρειαστεί το ίδιο φύλλο εργασίας να το μοιραστούν 

δύο ομάδες ή και το ίδιο φύλλο εργασίας να δοθεί σε δύο  ομάδες προς επεξεργασία, χωρίς 

ωστόσο κάτι τέτοιο να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει συνολικά το σενάριο-πρόγραμμα, ώστε να γνωρίζουν 

όλοι οι μαθητές το περιεχόμενό του και τους επιδιωκόμενους στόχους και στη συνέχεια δια-

βάζει το άρθρο για το ναυάγιο της Πολυαίγου από την ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://www.culturenow.wordpress.com που έχει φωτοτυπηθεί για όλες τις ομάδες. Οι μαθητές 

εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους στην τάξη και αρχίζουν να   συνεργάζονται μεταξύ 

τους, ώστε να  συμπληρωθεί το Φύλλο Εργασίας που έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές 

που δουλεύουν. 

 2η ώρα (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

Τα παιδιά βρίσκονται στο εργαστήριο των υπολογιστών και επεξεργάζονται τα φύλλα 

εργασίας. 

1η ομάδα: «Εξερευνητές» 

Τα παιδιά επισκέπτονται  την ιστοσελίδα http://arch-museum.uoa.gr/archeology/  και 

παρακολουθούν το εκπαιδευτικό DVD που υπάρχει εκεί. Κρατώντας σημειώσεις συμπληρώ-

νουν το χάρτη εννοιών που υπάρχει εκεί και γράφουν μια παράγραφο στη σχολική εφημερίδα 

για την προσφορά της ενάλιας αρχαιολογίας.  

2η ομάδα: «Ιστορικοί» 

( πιθανότατα το φύλλο αυτής της ομάδας να μοιραστεί σε περισσότερα παιδιά) 

Τα παιδιά επισκέπτονται  την ιστοσελίδα http://www.mileikanea.gr/eidiseis_815.htm 

όπως και την ιστοσελίδα www.kimolos.gr προκειμένου να εντοπίσουν ακριβώς στο χάρτη 

τόσο το σημείο του ναυαγίου όσο και ένα μέρος της διαδρομής του πλοίου. Στη συνέχεια κα-

λούνται να γράψουν ένα μικρό κειμενάκι σε επιστημονικό περιοδικό για τα «ιστορικά» τους 

συμπεράσματα. 

3η ομάδα: «Αρχαιολόγοι» 

Τα παιδιά επισκέπτονται  την ιστοσελίδα http://www.culturenow.wordpress.com  και 

με βάση αυτά που διαβάζουν και τις φωτογραφίες που βλέπουν προσπαθούν στο αρχείο .ppt 

προσπαθούν να αναγνωρίσουν σωστά ένα αντίστοιχο αγγείο. Στη συνέχεια, και αφού επι-
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σκεφθούν τη σελίδα http://arch-museum.uoa.gr/archeology/ επιλέγουν και παρατηρούν τρισ-

διάστατα αγγεία  και σε ένα μικρό κείμενο καλούνται να περιγράψουν κάποιο από αυτά . 

4η ομάδα: «Φιλόλογοι» 

Τα παιδιά ασκούνται στο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη λέξη «ναυαγός» και σημεία 

αναφοράς  την κυριολεκτική/μεταφορική σημασία της λέξης και τις ομόρριζες  με αυτήν λέ-

ξεις. Στη συνέχεια, ασχολούνται με τη σημασία των λέξεων «αμφορέας» και «αμφορίσκος» 

και, τέλος, αξιοποιώντας το υλικό από την Οδύσσεια «μπαίνουν» στο ρόλο ενός Οδυσσέα-

ναυαγού-αφηγητή. 

3η ώρα (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

Κάθε ομάδα έχει από 5΄-7΄ να παρουσιάσει τις εργασίες της και στη συνέχεια τα παιδιά  

προφορικά και γραπτά καλούνται να προχωρήσουν σε αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Πα-

ράλληλα τούς ανατίθεται εργασία για το σπίτι ενός ευρύτερου αφηγηματικού κειμένου με τον 

εξής τίτλο: 

«Το ναυάγιο της Πολυαίγου βρέθηκε από ιδιώτες. Είστε ένας από αυτούς  και οι δημοσι-

ογράφοι σας παίρνουν συνέντευξη. Αφηγηθείτε πώς εντοπίσατε το ναυάγιο καθώς και τις σκά-

ψεις σας και τα συναισθήματά σας για την ανακάλυψη αυτή» . 

               Ο ρόλος του διδάσκοντα 

Ως προς την προετοιμασία του σεναρίου, ο διδάσκων οφείλει να έχει ελέγξει όλες τις 

προτεινόμενες ιστοσελίδες και τις διαδρομές των αρχείων, ώστε να βεβαιωθεί καταρχήν ότι 

υπάρχουν και λειτουργούν κανονικά, και επιπλέον να χρονομετρήσει τις σχετικές ενέργειες 

ώστε να διασφαλίσει κατά το δυνατόν την ολοκλήρωση του σεναρίου στον δεδομένο χρόνο. 

Κατά την ώρα της εκτέλεσης του σεναρίου στο εργαστήριο πληροφορικής θα πρέπει να πα-

ρακολουθεί τον χρόνο εκτέλεσης, να λύνει τυχόν απορίες και τεχνικά ζητήματα και να φρο-

ντίζει ότι οι μαθητές δεν θα παρεκκλίνουν από τα ζητούμενα. Επίσης, σε περίπτωση που η 

ανάθεση των αρμοδιοτήτων στα μέλη κάποιας ομάδας κριθεί αναποτελεσματική, θα μπορού-

σε να προβεί σε ορισμένες διορθωτικές αλλαγές. Βασική μέριμνά του θα πρέπει να είναι η 

ολοκλήρωση του σεναρίου με την παραγωγή συγκεκριμένου και απτού αποτελέσματος, ώστε 

οι εμπλεκόμενοι μαθητές να μπορέσουν να το αξιολογήσουν συνολικά και να νιώσουν την 

ικανοποίηση της συμμετοχής. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο Φύλλο Εργασίας – ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Μουσείου αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης του Πανεπι-

στημίου Αθηνών: http://arch-museum.uoa.gr/archeology/ 

και πατήστε στην αριστερή μπάρα επιλογής την επιλογή «εκπαιδευτικό DVD».  

2. Στη σελίδα που ανοίγει επιλέξτε την επιλογή «αρχαία ναυάγια». 
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3. Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό υλικό αλλάζοντας σελίδα, πατώντας το «χεράκι» που 

ανοίγει κάθε φορά πάνω στη μορφή του δύτη που διατρέχει τη σκηνή. 

4. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τον παρακάτω χάρτη εννοιών με λέξεις-φράσεις από το κείμε-

νο που σας παρουσιάστηκε και που θεωρείτε πως σχετίζονται στενότερα με την κεντρική έν-

νοια. Για να γράψετε μέσα σε κάθε κύκλο-έννοια απλά κάνετε μέσα στον κύκλο διπλό δεξί 

κλικ. 

 
5. Γράψτε μια παράγραφο  για τη σχολική εφημερίδα, όπου θα παρουσιάζετε την προσφορά 

της ενάλιας αρχαιολογίας στην επιστήμη της ιστορίας. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! 

2ο Φύλλο Εργασίας - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.mileikanea.gr/eidiseis_815.htm 

όπου γίνεται λόγος για το «ναυάγιο της Πολυαίγου»  και, σε ρόλο ιστορικών,  κρατήστε ση-

μειώσεις για τα στοιχεία που θα σας είναι απαραίτητα, προκειμένου να εντοπίσετε στο χάρτη 

την περιοχή και το ακριβές σημείο του ναυαγίου. Βοηθητικά-συμπληρωματικά μπορείτε να 

ανοίξετε την ιστοσελίδα: www.kimolos.gr  >  ταυτότητα του νησιού > νήσος Πολύαιγος                

> Δορυφορικός χάρτης > προβολή ετικετών. 

2. Στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο .ppt με το όνομα «ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ» (Έναρξη > Microsoft 

Power Point > (ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ) και επιλέξτε την πρώτη διαφάνεια με τον πολιτικό χάρτη της 

Ελλάδας. Από τη μπάρα εργασιών επιλέξτε προβολή παρουσίασης > προσαρμογή κίνησης  > 

το σχήμα  της έλλειψης  > και επιλέγετε το σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε το υπό δια-

μόρφωση σχήμα μέσα στο χάρτη, διαμορφώνοντας παράλληλα και τις ακριβείς του διαστά-

σεις από τις κουκίδες περιγράμματος. Επιλέγετε ακόμα την επιλογή «χωρίς γέμισμα» (τηλε-

φωνάκι), ώστε να φαίνεται ο χάρτης, και το χρώμα και το πάχος της γραμμής περιγράμματος 

από τις αντίστοιχες επιλογές (πινελάκι, Α). 

 

 

 

 

Ενάλια  
αρχαι-
ολογία 
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Πηγαίνοντας στη δεύτερη διαφάνεια, οι εργασίες εκεί αποβλέπουν στο να αναδείξετε με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σημείο του ναυαγίου.  

 
Η πορεία των ενεργειών σας είναι η εξής: 

Έναρξη > Microsoft Power Point > ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ και επιλέξτε τη δεύτερη διαφάνεια με το 

χάρτη των Κυκλάδων. Από τη μπάρα εργασιών επιλέξτε προβολή παρουσίασης > προσαρμο-

γή κίνησης  > αυτόματα σχήματα  > αστέρια και λάβαρα > αστέρι τεσσάρων ακτίνων. Κατό-

πιν, πατώντας αριστερό κλικ πάνω στο χάρτη, εισάγετε το σύμβολο το οποίο ίσως χρειαστεί 

να μικρύνετε και να το μεταφέρετε κάνοντας δεξί κλικ στις κουκίδες που το οριοθετούν και 

σύροντάς το  στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, από την επιλογή «προσθήκη ε-

φέ» (στα δεξιά της οθόνης) > έμφαση > περισσότερα εφέ > στιγμιαίο φλας. 

3. Ακολούθως, ανοίξτε το αρχείο .doc με το όνομα «Κείμενα ιστορικών» (Έναρξη > Mi-

crosoft Word > Κείμενα ιστορικών) και αντλήστε τις πληροφορίες για το ταξίδι του πλοίου 

και για τα προϊόντα που, πιθανόν, μετέφερε. Πηγαίνοντας, στη συνέχεια, στο αρχείο  .ppt με 

το όνομα «ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ» όπως παραπάνω (Έναρξη > Microsoft Power Point > ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ) 

επιλέξτε την τρίτη διαφάνεια και προσπαθήστε να χαράξετε στο χάρτη την πιθανή διαδρομή -

ή τουλάχιστον ένα μέρος της– του πλοίου μέχρι τη στιγμή του ναυαγίου.  
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Η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι η 

παρακάτω: clipart > στην επιλογή «Αναζήτηση», στο αριστερό μέρος της οθόνης του Η/Υ 

πληκτρολογείτε «πλοίο», επιλέγετε το σχέδιο που θέλετε και, με αριστερό κλικ, η εικόνα ει-

σάγεται στο χάρτη, αν και είναι απαραίτητη κάποια μορφοποίηση από τις κουκίδες που την 

περιβάλλουν. Κατόπιν, πηγαίνετε στην «προβολή παρουσίασης» > προσαρμογή κίνησης > 

προσθήκη εφέ  > διαδρομές κίνησης > σχεδίαση > σκαρίφημα. Πηγαίνετε στο σημείο της 

πιθανής έναρξης της διαδρομής του πλοίου και σκιαγραφήστε την πορεία του μέχρι το ναυά-

γιό του. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΘΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑ-

ΘΕΙΩΝ ΣΑΣ!!! 

4. Τέλος, γράψτε ένα μικρό κείμενο, 15 περίπου σειρών, στο περιοδικό «Αρχαιολογία» όπου 

θα ανακοινώνετε τα συμπεράσματα των ερευνών σας για το ναυάγιο της Πολυαίγου. 

                                                                                                 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

1.Αρχαίο εργαστήριο αμφορέων στην Ίκο και Πεπάρηθο 

Η νήσος Ίκος (η σημερινή Αλόννησος) ήταν γνωστή στην αρχαιότητα για την αμπελοκαλ-

λιέργεια και για την οινοπαραγωγή της, όπως και οι γειτονικές της νήσοι Σκιάθος (που διατή-

ρησε το αρχαίο της όνομα) και Πεπάρηθος (σημερινή Σκόπελος). …Από τον Ψευδο-Δημοσθένη 

(Προς την Λακρίτου παραγραφήν XXXV, 35) κερδίζουμε μια σπουδαία πληροφορία για την ύ-

παρξη εξαγωγικού οίνου προς τον Εύξεινο Πόντο από ορισμένες πόλεις και νήσους συμμάχους 

των Αθηνών, ανάμεσα στις οποίες μνημονεύεται και η Πεπάρηθος….Στη Νήσο Σκόπελο (αρ-

χαία Πεπάρηθο) εντοπίστηκαν τρία εργαστήρια κατασκευής αμφορέων, που παρουσιάζουν την 

ίδια περίπου εικόνα, όπως το εργαστήριο στα «Τσουκαλιά» της Αλοννήσου. Η μελέτη των τμη-

μάτων των αμφορέων που συγκεντρώθηκαν από τα τέσσερα εργαστήρια των δύο νήσων είχε ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση και την αποκατάσταση των τύπων των τοπικών αμφορέων, που 

ήταν παρόμοιας μορφής τόσο στην Πεπάρηθο όσο και στην Ίκο και δε διέφεραν ούτε ως προς 

το είδος του πορτοκαλόχρωμου πηλού από τον οποίο πλάστηκαν. Για τη χρονολόγηση των αμ-

222 

 



 

 

φορέων υπάρχουν ορισμένα ανασκαφικά δεδομένα που τους τοποθετούν χρονικά στην κλασική 

και στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, κυρίως στον 4ο αι. π.Χ.. Πρέπει να σημειώσουμε ότι με 

το χρονολογικό αυτό πλαίσιο συμφωνεί και η φιλολογική παράδοση που αναφέρεται στον πεπα-

ρήθιο οίνο (Doulgeri-Intzesiloglou et Y. Garlan, Vin et amphores de Peparethos et d’ Ikos M. 

Picon. Origines d’ amphores du groupe dit-Solocha II, trouvees en Russie) 

2. Οι αμφορείς αποτελούσαν κατά την αρχαιότητα ένα τυποποιημένο προϊόν συσκευασίας και 

κάθε περιοχή υιοθετούσε ένα δικό της σχήμα, προκειμένου τα προϊόντα της να είναι άμεσα ανα-

γνωρίσιμα. Έτσι η ανεύρεση ενός φορτίου αμφορέων δίνει ακριβείς πληροφορίες για τη χρονο-

λόγηση, την προέλευση, ακόμη και για τη διαδρομή που ακολουθούσε το πλοίο. (Β. Κάργας, 

Εφημ. Έθνος)  

3ο Φύλλο Εργασίας – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.culturenow.wordpress.com 

και στα δεξιά σας, στην επιλογή Αναζήτηση,  πληκτρολογήστε  «ναυάγιο της Πολυαίγου» 

2. Στη συνέχεια, αφού διαβάσετε τα δυο άρθρα και παρατηρήσετε τις εικόνες που τα συνο-

δεύουν, σε ρόλο δυτών – αρχαιολόγων ταυτοποιήστε τα αγγεία για τα οποία γίνεται λόγος 

στα κείμενα με τα αγγεία που υπάρχουν στο αρχείο .ppt  με το όνομα «οξυπύθμενος αμφο-

ρέας».  Η διαδικασία είναι άκρως υποστηρικτική και διασκεδαστική. Η πορεία της είναι η 

εξής: Έναρξη > Microsoft Power Point > επιλέγουμε με διπλό δεξί κλικ το αρχείο οξυπύθμε-

νος αμφορέας > με δεξί κλικ αλλάζουμε κάθε φορά διαφάνεια > όπου μας το ζητά με διπλό 

δεξί κλικ πάνω σε κάθε επιλογή μας διαλέγουμε μεταξύ «Σωστού» - «Λάθους». 

3. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπι-

στημίου Αθηνών: http://arch-museum.uoa.gr/archeology/ και πατήστε στην αριστερή μπάρα 

επιλογής την επιλογή «Αντικείμενα 3Δ» . Στη σελίδα που ανοίγει και αφού πρώτα κάνετε 

την εγκατάσταση του λογισμικού Schockwave Player, που δίνεται ακριβώς κάτω από τις ει-

κόνες των αγγείων, επιλέξτε ένα από τα αγγεία, κάνοντας διπλό δεξί κλικ πάνω σε αυτό, και 

θαυμάστέ το τρισδιάστατα. 

4. Γράψτε μια μικρή παράγραφο 15 σειρών περίπου για τη σχολική εφημερίδα, περιγράφο-

ντας ένα τέτοιο αγγείο σε άλλους μαθητές του σχολείου που δεν είχαν την ευκαιρία να τα 

θαυμάσουν έστω και διαδικτυακά. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! 

4ο Φύλλο Εργασίας – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας: www.greek-language.gr/ >      

Νέα Ελληνική > Εργαλεία > Σώμα Κειμένων > Παράλληλη Αναζήτηση > Αναζήτηση      

«ναυάγιο» > κείμενα Μ0105 και Μ6145. 

Με διπλό κλικ πάνω στους αντίστοιχους κωδικούς  «ανοίγουν» τα κείμενα. Διαβάστε τα και 

προσπαθήστε να εντοπίσετε τη διαφορά στην ερμηνεία της λέξης. Σε ποιο από τα δύο κείμενα 
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η λέξη χρησιμοποιείται με τη μεταφορική της ερμηνεία; Αντικαταστήστε την με μία άλλη με 

ανάλογη σημασία. 

2. Στην ίδια σελίδα με παραπάνω: Νέα Ελληνική > Εργαλεία  > Ηλεκτρονικά λεξικά > Λεξι-

κό Κοινής Νεοελληνικής  >  στη μπάρα που ανοίγει γράφουμε «ναυ*» και πατάμε «βρες». 

Παρατηρώντας τα λήμματα που εμφανίζονται, συμπληρώστε τον παρακάτω χάρτη εννοιών 

με λέξεις της ίδιας ομάδας-οικογενείας  που θεωρείτε πως σχετίζονται   με την κεντρική έν-

νοια. Για να γράψετε μέσα σε κάθε κύκλο-έννοια απλά κάνετε μέσα στον κύκλο διπλό δεξί 

κλικ .                                        

 
3. Κάνοντας ακριβώς τα ίδια βήματα με παραπάνω  στη μπάρα που ανοίγει στο Λεξικό Κοι-

νής Νεοελληνικής γράφουμε τη λέξη «αμφορέας» και καταγράφουμε την ερμηνεία που μας 

δίνεται. 

Στη συνέχεια ανατρέξτε στην ενότ. 4, σελ. 31 «Παραγωγή ουσιαστικών: παραγωγή ουσια-

στικών από ουσιαστικά (α΄ μέρος)» του σχολικού εγχειριδίου  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ 

Γυμνασίου και προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τη λέξη «αμφορίσκος». 

4. Ανατρέξτε στο σχολικό εγχειρίδιο Ομήρου Οδύσσεια και αναζητήστε, με τη βοήθεια του 

εισαγωγικού κειμένου, στίχους όπου περιγράφεται ναυάγιο του Οδυσσέα. Προσπαθήστε να 

αναπλάσετε την ιστορία μπαίνοντας εσείς στο ρόλο του Οδυσσέα που αφηγείται αυτή την 

περιπέτειά του στο γιο του Τηλέμαχο (περίπου 15 σειρές). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! 

 

4ο διαθεματικό σενάριο: «Η Τέχνη την εποχή της Αναγέννησης» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Με-

σαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Θεματική Ενότητα: «ΚΕΦ. 7: Η Ευρώπη 

στους νεότερους χρόνους - Η Τέχνη την εποχή της Αναγέννησης».  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Τέχνη. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Γνωστικοί στόχοι 

 

 

 

 

ναυά
γιο 
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1) Να γνωρίσουν οι μαθητές αντιπροσωπευτικά δείγματα της τέχνης από την 

περίοδο της Αναγέννησης και να μπορούν να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν πάνω στα βα-

σικά χαρακτηριστικά και την τεχνοτροπία τους. 

2) Να συσχετίσουν τα έργα τέχνης της Αναγεννησιακής περιόδου με τις ιδέες 

και τις αντιλήψεις της εποχής τους (στροφή στην κλασική αρχαιότητα, πρότυπο του καθολι-

κού ανθρώπου κ.ά.). 

3) Να διακρίνουν στα έργα της παραπάνω περιόδου τις επιδράσεις του ελληνι-

κού πολιτισμού και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητά του. 

4) Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του κινήματος της Αναγέννησης στην 

ανάπτυξη της Ευρώπης και στην πορεία προς το κίνημα του Διαφωτισμού. 

5) Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι  

1) Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες τεχνογραμματισμού (εξοικείωση με τα 

πληροφορικά εργαλεία π.χ. επεξεργαστές κειμένου, βάσεις δεδομένων κ. ά). 

2) Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο και να 

συνειδητοποιήσουν την πληθώρα των πληροφοριών και την εύκολη πρόσβαση σ’ αυτές. 

Παιδαγωγικοί στόχοι  

Να ασκηθούν οι μαθητές σε ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας και σε συνθήκες συ-

νεργατικής και διερευνητικής μάθησης. 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της ομαδικής διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός χάνει πια 

το ρόλο του εντολοδόχου και απόλυτου φορέα της γνώσης και αναλαμβάνει τον ρόλο του 

βοηθού, του συνεργάτη και του συντονιστή των δραστηριοτήτων των μαθητών. Έτσι, οι τε-

λευταίοι συνεργάζονται, επικοινωνούν, αλληλοσυμπληρώνονται και προσφέρουν βοήθεια ο 

ένας στον άλλον, ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, αναλαμβάνουν πε-

ρισσότερες πρωτοβουλίες και γίνονται πιο δραστήριοι, μαθαίνουν να δέχονται και να ασκούν 

εποικοδομητική κριτική, αποκτούν αυτοεκτίμηση και αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευ-

θύνης. Η ομαδική διδασκαλία λοιπόν προάγει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, οδηγεί 

στη νοητική, γλωσσική και κοινωνική τους ανάπτυξη ενώ επιδρά και στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους, με συνέπεια να αλλάξει η στάση και συμπεριφορά τους στη διαδικα-

σία της μάθησης. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Έργα τέχνης, κυρίως πίνακες ζωγραφικής της Αναγεννησιακής περιόδου. 

 Σχολικό εγχειρίδιο Β΄ Γυμνασίου 

 Επεξεργαστής κειμένου 

 Λογισμικό παρουσίασης 
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 Διαδίκτυο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 διδακτικές ώρες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1ο ΣΤΑΔΙΟ  

 Ο διδάσκων βρίσκει τα σχετικά έργα τέχνης στο διαδίκτυο στις ακόλουθες διευθύν-

σεις: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Λεονάρντο_ντα_Βίντσι 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μιχαήλ_Άγγελος 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ραφαήλ 

www.wga.hu/html/l/leonardo/index.html 

http://www.netschoolbook.gr/rengiokmyst.html 

http://www.leonet.it/comuni/vinci/  

www.physics4u.gr/blog/?p=1105 

http://el.wikipedia.org/wiki/Δομήνικος_Θεοτοκόπουλος  

http://www.historical-museum.gr/html/sylloges/greco/xronologio.html 

www.peri-grafis.com/ergo.php?id=176 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/index.html 

www.ibiblio.org/wm/paint/auth/raphael 

2ο ΣΤΑΔΙΟ 

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός  έχει εντοπίσει από πριν, ύστερα από αναζήτηση στο 

διαδίκτυο, χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το υπό πραγμάτευση θέμα και τις οποίες ε-

ντάσσει στα φύλλα εργασίας, προκειμένου οι μαθητές να τις αξιοποιήσουν και να διευκολυν-

θούν, ώστε να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά την εργασία τους. Επίσης, αν οι μαθητές δεν 

είναι εξοικειωμένοι με την ομαδική διδασκαλία, καλό είναι ο εκπαιδευτικός να έχει εφαρμό-

σει σε προηγούμενα του μαθήματα κάποιες δραστηριότητες στην τάξη που θα βοηθήσουν τα 

παιδιά να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες (συνεργατικότητα, πειθαρχία, αυτενέργεια, 

ικανότητα για συντονισμό κ.ά.) ώστε να συμμετάσχουν με επιτυχία στις ομάδες.  

Οι μαθητές, χωρίζονται σε 6 ετερογενείς, ως προς την επίδοση των μαθητών, ομάδες 

των 4 ατόμων, ώστε ο επιμερισμός να δώσει σε όλους τη δυνατότητα προόδου, μέσα από την 

εξατομίκευση της μελέτης του (καλό είναι να παρέμβει ο εκπαιδευτικός στη σύνθεση των 

ομάδων ώστε η κάθε ομάδα, όπως προτείνει και ο Meyer, να αποτελείται σίγουρα από: ένα 

παιδί δυνατό, ένα αδύνατο, ένα μέτριο /δυνατό και ένα μέτριο αδύνατο). 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός διατυπώνει στους μαθητές τους διδακτικούς στόχους, 

επεξηγεί την κοινή εργασία που αναθέτει στην κάθε ομάδα και καταμερίζονται οι ρόλοι των 

μαθητών μέσα σ΄ αυτήν (ηγέτης, συντονιστής, βοηθός, χειριστής, αναγνώστης κ.λ.π.). 
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Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα πληροφορικά εργαλεία (επεξεργαστές κειμένου, μηχανές 

αναζήτησης, κ.ά.) ερευνούν, συσχετίζουν, συγκρίνουν και αναλύουν τα δεδομένα, προκειμέ-

νου να εξάγουν συμπεράσματα (το θέμα χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, ώστε ανατίθεται 

σε κάθε ομάδα να επεξεργαστεί διαφορετικό φύλλο εργασίας που αφορά σε έναν καλλιτέχνη 

της Αναγέννησης). Ο διδάσκων είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός στην όλη δια-

δικασία. Συμβουλεύει και παρεμβαίνει για να λύσει απορίες, να προωθήσει τη συζήτηση και 

να βοηθήσει όταν προκύπτουν προβλήματα συμπεριφοράς στην ομάδα. Οι μαθητές εκφρά-

ζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους στην τάξη, συνεργάζονται μεταξύ τους και συμπληρώνουν 

το Φύλλο Εργασίας που τους δίνει ο διδάσκων.  

Στο τέλος, όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους (γραπτά ή προφορικά) 

στην τάξη, για να ολοκληρωθεί η σύνθεση του όλου θέματος και συνοψίζονται τα αποτελέ-

σματα. Προαιρετικά, οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν την παραπάνω διαδικασία, να 

σχολιάσουν τις ενέργειές τους και να διαπιστώσουν τι πήγε καλά και τι όχι, ώστε η κάθε ο-

μάδα να βελτιωθεί και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. 

1ο Φύλλο εργασίας – Λεονάρντο ντα Βίντσι, «Μόνα Λίζα»68 

1. Αναζητήστε τον πίνακα «Μόνα Λίζα»69 του Λεονάρντο ντα Βίντσι στην ηλεκτρονική γκα-

λερί της τέχνης.  Χρήσιμες πληροφορίες, επίσης, θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

• http://www.netschoolbook.gr/rengiokmyst.html 

• http://el.wikipedia.org/wiki/Λεονάρντο_ντα_Βίντσι 

Να παρατηρήσετε τον πίνακα και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα λογισμικό παρουσία-

σης για να πληροφορήσετε τους συμμαθητές σας σχετικά με τον παραπάνω πίνακα. Στην ερ-

γασία σας μπορείτε να εντάξετε και τις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

Α. Ποιο είναι το θέμα που έχει επιλέξει να απεικονίσει ο ζωγράφος; Πώς αυτό σχετίζεται με 

την ιδέα που επικρατούσε την περίοδο της Αναγέννησης ότι ο άνθρωπος, η ομορφιά και η 

επίγεια ζωή είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος; 

Β. Ποια είναι, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, η γυναίκα που απεικονίζεται στο συ-

γκεκριμένο πίνακα. Να την περιγράψετε (χαρακτηριστικά προσώπου, έκφραση και ύφος, θέ-

ση χεριών και σώματος).  

Γ. Ποια συναισθήματα και σκέψεις σάς προκαλεί η θέα του πορτρέτου;  

Δ. Πώς αλλιώς ονομάζεται ο πίνακας και γιατί; 

Ε. Σε ποιο μουσείο φυλάσσεται; 

2ο Φύλλο εργασίας: Λεονάρντο ντα Βίντσι 

68 H πλοήγηση που ακολουθείται είναι η παρακάτω: www.wga.hu/index1.htmlArtist index λήμμα 
L (Leonardo) ζωγραφική στα (1501-20) Mona Lisa (La Gioconda) και στο www.louvre.com  
69 H πλοήγηση που ακολουθείται είναι η παρακάτω: www.wga.hu/index1.htmlArtist index λήμμα 
L (Leonardo) ζωγραφική στα (1501-20) Mona Lisa (La Gioconda) και στο www.louvre.com  

227 

 

                                                           

http://www.netschoolbook.gr/rengiokmyst.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://www.wga.hu/index1
http://www.louvre.com/
http://www.wga.hu/index1
http://www.louvre.com/


 

 

1.  Να πληκτρολογήσετε τις διευθύνσεις www.physics4u.gr/blog/?p=1105  

http://www.matia.gr/7/73/7304/7304_1_5.html και www.leonet.it/comuni/vinci/. Να ταξινο-

μήσετε τις εφευρέσεις και γενικότερα τις σπουδές του  Λεονάρντο ντα Βίντσι στους διάφο-

ρους τομείς και στη συνέχεια, μέσω των ευρημάτων και των στοιχείων που θα συλλέξετε να 

δικαιολογήσετε το χαρακτηρισμό του ως πρότυπο οικουμενικού ανθρώπου. 

3ο  Φύλλο εργασίας - Μιχαήλ Άγγελος 

1. Αναζητήστε τη ζωγραφική σύνθεση στη διακόσμηση του θόλου του Παπικού Παρεκκλη-

σίου (Καπέλα Σιξτίνα) και συγκεκριμένα τη δημιουργία του Αδάμ70. Στη συνέχεια σε ένα 

λογισμικό παρουσίασης που θα δημιουργήσετε προκειμένου να ενημερώσετε τους συμμαθη-

τές σας, απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση:  

Ποιο είναι το θέμα που επέλεξε ο ζωγράφος στο συγκεκριμένο έργο (Κάπελα Σιξτίνα - Δημι-

ουργία του Αδάμ); Πώς αυτό σχετίζεται με την ιδέα που επικρατούσε την περίοδο της Ανα-

γέννησης ότι ο άνθρωπος, η ομορφιά και η επίγεια ζωή είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος;  

Μπορείτε να συνοδεύετε το κείμενο σας με τις ανάλογες εικόνες. Χρήσιμες πληροφορίες, 

επίσης,  μπορείτε να βρείτε και στις παρακάτω διευθύνσεις:  

http://el.wikipedia.org/wiki/Μιχαήλ_Άγγελος 

http://www.wga.hu/index1.html στο λήμμα «Michelangelo» 

Β. Στη συνέχεια, φανταστείτε ότι είστε κριτικοί Τέχνης. Γράψτε σε ένα σύντομο κείμενο τι 

σας εντυπωσίασε (ή τι δεν σας εντυπωσίασε) στο συγκεκριμένο έργο. 

4ο Φύλλο εργασίας - Ραφαήλ 

1. Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες:  

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/index.html   

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/raphael   

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=176   

Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε, να γράψετε σε  ένα λογισμικό παρουσίασης 

ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του καλλιτέχνη και να παρουσιάσετε τα πιο αντιπροσω-

πευτικά του έργα. Μπορείτε να εντάξετε στο λογισμικό σας και τις σχετικές εικόνες. 

(Πληροφορίες για το γνωστό πίνακα του «Η σχολή των Αθηνών» μπορείτε να βρείτε επιπλέ-

ον στην ιστοσελίδα http://sfrang.com/historia/graphics/site2/akademie.htm#top). 

5ο  Φύλλο εργασίας - Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (EL GRECO) 

1. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ιστορικού μουσείου της Κρήτης: 

http://www.historical-museum.gr/html/sylloges/greco/xronologio.html. Συμβουλευτείτε το 

χρονολόγιο, δείτε την πορεία που ακολούθησε ο καλλιτέχνης και τους πίνακες του που βρί-

70 H πλοήγηση που ακολουθείται (στην αγγλική γλώσσα) είναι η παρακάτω:  
http://michelangelo.com/buon/bio-index2.html mid years (1505-1535)  ceiling of the Sistine 
Chapel Genesis Creation of Adam 
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σκονται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας σε ένα λογισμι-

κό παρουσίασης ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του καλλιτέχνη,  τα μέρη που έζησε και 

έδρασε καθώς και τα πιο αντιπροσωπευτικά του έργα.  

Χρήσιμες πληροφορίες επίσης θα βρείτε και στην ιστοσελίδα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Δομήνικος_Θεοτοκόπουλος 

6ο Φύλλο εργασίας - Μποτιτσέλι 

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.wga.hu στο λήμμα «Botticelli».  

Αναζητήστε τον πίνακα η «Αλληγορία της Άνοιξης»71 και στη συνέχεια σε ένα λογισμικό 

παρουσίασης που θα δημιουργήσετε ενημερώστε τους συμμαθητές σας αναφορικά με τον 

πίνακα. Εντάξτε στην παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας στα παρακάτω ερωτήματα: 

Α. Από πού άντλησε το θέμα του ο καλλιτέχνης; Πώς αυτό σχετίζεται με την ιδέα που επι-

κρατούσε την περίοδο της Αναγέννησης ότι ο άνθρωπος, η ομορφιά και η επίγεια ζωή είναι 

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος;  

Β. Ποιες μορφές απεικονίζονται στο συγκεκριμένο πίνακα; Γιατί νομίζετε ότι τις επέλεξε ο 

καλλιτέχνης;  

Γ. Να περιγράψετε την Άνοιξη του Μποτιτσέλι/ 

Xρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις ιστοσελίδες:  

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/eikastika_b/math/s_81_90.pdf/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σάντρο_Μποτιτσέλι/ 

 

5ο διαθεματικό σενάριο: «Αλέξανδρος ο Μακεδών» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 
Αρχαία Ιστορία: Κεφ. 7.3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής.  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Γνωστικοί Στόχοι  

α. Να γνωρίσουν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου, τα γεγονότα, την εδαφική επέκταση.  

β. Να περιηγηθούν τους σχετικούς χάρτες (εξοικείωση με τις έννοιες του χώρου και 

του χρόνου).    

71 Η πλήρης πλοήγηση είναι: www.wga.hu/index1.html Artist index λήμμα Βαλληγορικά έργα 
ζωγραφικής. 
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γ. Να αντιληφθούν το μέγεθος του επιτεύγματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε σύ-

γκριση με τη σημερινή πραγματικότητα, τις σημερινές δυσκολίες (γεωγραφικές, εδαφικές, 

στρατιωτικές, επικοινωνίας, κ.λπ.). 

δ. Να αντιληφθούν την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, του σεβασμού της διαφορε-

τικότητας, των πολυεθνικών κρατών, των διεθνών οργανισμών και συνεργασιών (π.χ. Ε.Ε., 

ΝΑΤΟ), σε σύγκριση με την ανάλογη πολιτική του Αλεξάνδρου. 

ε. Να αντιληφθούν οι μαθητές πώς ο πολιτιστικός επεκτατισμός είναι αποτελεσματικό-

τερος ή εξίσου αποτελεσματικός από το στρατιωτικό. 

2. Παιδαγωγικοί στόχοι: ομαδοσυνεργατική μάθηση, ανακαλυπτική, διερευνητική μά-

θηση. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα. 

3. Στόχοι Τεχνογραμματισμού: Αξιοποίηση διαδικτύου, συμπλήρωση σχετικών φύλ-

λων εργασίας ανά ομάδα σε περιβάλλον Επεξεργασίας Κειμένου. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

α. Λογισμικό παρουσίασης διαφανειών (Power Point) (προκειμένου τα παιδιά να δουν 

αρχικά την εξέλιξη στο χάρτη της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου καθώς και των σχετικών 

γεγονότων) 

β. Διαδίκτυο, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για τα γεγονότα, την εκστρατεί-

α, αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα. 

γ. Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου (Word) για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασί-

ας. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές ώρες: 

25 λεπτά: (διδάσκων) για την παρουσίαση των γεγονότων σε Λογισμικό Παρουσίασης 

(Power Point) και γνωριμία με το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (προκειμένου να επιτευχθεί η συ-

νολική και συνοπτική παρουσίαση των σχετικών τριών ενοτήτων του βιβλίου Ιστορίας της Α΄ 

Γυμνασίου). 

20 λεπτά: (μαθητές) για διερεύνηση, στο διαδίκτυο, πληροφοριών σχετικών με τα 5 

φύλλα εργασίας, που θα συμπληρώσουν οι ισάριθμες ομάδες. 

1α ώρα: (μαθητές) συμπλήρωση και παρουσίαση των φύλλων εργασίας από τις ομάδες 

στην τάξη. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: 20 μελής τάξη, χωρισμένη σε πέντε 4μελείς ομάδες, που θα 

εργάζονται σε δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές (δύο άτομα από κάθε ομάδα σε έναν υπολο-

γιστή με έναν συντονιστή: σε κάθε δυάδα, ένας θα χειρίζεται τον υπολογιστή και ένας θα 

κρατά σημειώσεις. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα όλη η ομάδα εξετάζει το υλικό που συγκε-

ντρώθηκε και συντάσσει τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, που δακτυλογραφεί ο πιο 

εξοικειωμένος με τους υπολογιστές). 
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ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: εργαστήριο πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο, 

βιντεοπροβολέας. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ο Φύλλο εργασίας 

Η Μακεδονική φάλαγγα: με βάση την εικόνα παρακάτω, και τις πληροφορίες που θα βρείτε 

στη σελίδα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%C

E%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%

CE%B3%CE%B1 της «Βικιπαίδεια». 

Να απαντήσετε: 

1. Γιατί θεωρείτε πως αποδείχθηκε ακαταμάχητο όπλο στα χέρια των Μακεδόνων στρατη-

γών, αρχικά του Φιλίππου και στη συνέχεια του Αλέξανδρου; (Δώστε την απάντηση σε μία 

παράγραφο). 

 
2. Γιατί και ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος επεδίωξαν, σε πανελλήνιο συνέδριο στην Κόρινθο, 

να λάβουν τη στήριξη όλων των Ελλήνων για την εκστρατεία κατά των Περσών; Θυμηθείτε 

το ρόλο των Περσών στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ποιοι ήταν οι στόχοι του Αλέξανδρου 

στην εκστρατεία κατά των Περσών; (Δώστε την απάντηση σε μία παράγραφο). 

2ο Φύλλο εργασίας 

1. Επισκεφθείτε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «WIKIPEDIA», στην ιστοσελί-

δα http://el.wikipedia.org, και αναζητείστε πληροφορίες για τη γέννηση και τα παιδικά χρόνια 

του Αλέξανδρου. (Δώστε την απάντηση σε μία παράγραφο). 

2. Παρατηρώντας το αρχείο PowerPoint «Αλέξανδρος» να εντοπίσετε τα σπουδαιότερα γεγο-

νότα της εκστρατείας του Αλέξανδρου και να σχολιάσετε τις επιλογές του. Αν ήσασταν στη 

θέση του, θα ακολουθούσατε την ίδια διαδρομή; Γιατί; (Δώστε την απάντηση σε μία έως δύο 

παραγράφους). 

3ο Φύλλο εργασίας 

1. Παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη, και μετά από όσα ακούσατε στην τάξη, γιατί νομίζε-

τε πως ο Αλέξανδρος, μετά την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας, κατέ-

κτησε πρώτα τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και μετά προχώρησε προς το εσω-

τερικό του Περσικού Βασιλείου; Δώστε την απάντηση σε μία παράγραφο. 
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2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=16.03.02&langid=1 και απαντήστε στα παρακά-

τω ερωτήματα: 

α) Με ποιους τρόπους ο Αλέξανδρος πέτυχε την πολιτισμική συνύπαρξη και τον αλληλοσε-

βασμό των λαών της αυτοκρατορίας του; 

β) Ποια είναι η σημασία της λέξης «Έλληνας» στην εποχή του κράτους του Αλεξάνδρου και 

τι σημαίνει αυτό; Πώς συνέβαλε η γλώσσα στην αντίληψη αυτή; 

(Δώστε την απάντηση σε μία έως δύο παραγράφους). 

4ο Φύλλο εργασίας 

Αναζητώντας πληροφορίες στο αρχείο PowerPoint «Αλέξανδρος» να απαντήσετε στα παρα-

κάτω ερωτήματα: 

1. Πώς κατάφερε ο Αλέξανδρος να λύσει το πρόβλημα του ανεφοδιασμού του στρατού του 

σε στρατιώτες στα βάθη της Ασίας: Η επιλογή της διαδρομής και η ίδρυση πόλεων έπαιξε 

κάποιο ρόλο; (Δώστε την απάντηση σε μία παράγραφο). 

2. Με ποιους τρόπους έλυσε το πρόβλημα της συνύπαρξης διαφορετικών λαών, γλωσσών, 

θρησκειών, πολιτισμών; Να αναφέρετε τα συγκεκριμένα μέτρα που πήρε στους τομείς του 

στρατού, της θρησκείας, της διοίκησης, της παιδείας, του πολιτισμού. (Δώστε την απάντηση 

σε μία παράγραφο). 

5ο Φύλλο Εργασίας 

Διαβάστε τον όρκο του Αλέξανδρου στην Ώπη: 

«Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να είστε ευτυχισμένοι μέσα σε ειρήνη. Όλοι οι 

θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονιασμένοι για την κοινή προκοπή. Να έχε-

τε την οικουμένη για πατρίδα σας, με νόμους κοινούς, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξάρτη-

τα απ' τη φυλή. Δεν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε Έλληνες και 

Βάρβαρους. Δεν μ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους 

καταμερίζω με μοναδικό κριτήριο την Αρετή. Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και 

κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από Βάρβαρο. […] Απ' τη μεριά μου όλους σας θωρώ 

ίσους, λευκούς και μελαψούς και θα 'θελα να μην αισθάνεστε μόνο υπήκοοι της Κοινοπολιτείας 

μου, αλλά να νοιώθετε όλοι σαν μέτοχοι και συνεταίροι. Όσο περνά απ' το χέρι μου, θα προ-

σπαθήσω να γίνουν πραγματικότητα αυτά που υπόσχομαι. Αυτό τον όρκο που δώσαμε απόψε με 

σπονδές κρατήστε τον σαν σύμβολο αγάπης». 
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α) Ποια χαρακτηριστικά βρίσκετε κοινά στο κράτος που δημιούργησε ο Αλέξανδρος και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα; 

β) Πιστεύετε ότι η αντίληψη του Αλέξανδρου για το σεβασμό του διαφορετικού και την ισό-

τιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων μπορεί να λύσει σημερινά προβλήματα (πολυεθνική κοι-

νωνία, συνύπαρξη διαφορετικών λαών στην Ενωμένη Ευρώπη, ρατσισμός κ.λπ.) και πώς; 

(Δώστε την απάντηση σε μία έως δύο παραγράφους). 

 

6ο διαθεματικό σενάριο: «Οι μεγάλες ανακαλύψεις» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (565-1815), Β΄ Γενικού 

Λυκείου: 5.2. Οι Ανακαλύψεις (σσ. 180-189).  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

α) Γνωστικοί: 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις, τα κίνητρα που 

οδήγησαν σ’ αυτές και τις συνέπειές τους για τις νέες χώρες και την Ευρώπη. 

β) Παιδαγωγικοί: 

1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών. 

2. Να συνδέσουν τα γεγονότα που διδάχθηκαν με το ιστορικό γίγνεσθαι στον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

3. Να κατανοήσουν μέσω ποιας εξελικτικής πορείας διαμορφώθηκε ο κόσμος στον ο-

ποίο ζουν. 

4. Να προσεγγίσουν κριτικά ιστορικές πηγές. Να συνειδητοποιήσουν την ποικιλία τους 

και την αναγκαιότητα της κριτικής προσέγγισής τους. 

5. Να ασκηθούν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, στην έρευνα και τις σύγ-

χρονες μεθόδους της. 

6. Να αναλύσουν και να συνθέσουν όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει, 

ώστε να συνειδητοποιήσουν πώς τα ποικίλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας αλληλοε-

πηρεάζονται και διαμορφώνουν την ιστορική πραγματικότητα και εξέλιξη. 

7. Να αναπτύξουν οι μαθητές την αφαιρετική και συνθετική ικανότητα. 

8. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε κύριες και δευτερεύουσες 

πληροφορίες. 

9. Να ασκηθούν στη διατύπωση ορισμών. 

10. Μέσα από την εμπειρία της συνεργατικής μάθησης να εκτιμήσουν τα οφέλη της 

ομαδοσυνεργατικής δουλειάς.  
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γ) Σε σχέση με τον τεχνογραμματισμό: 

1. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές την ικανότητα αναζήτησης γλωσσικού υλικού σε βά-

σεις γλωσσικών δεδομένων. 

2. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο Η/Υ συνδέεται άμεσα, ποικίλα και πολλαπλά με την 

πληροφόρηση που αφορά στην ιστορία. 

3. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω των Μηχανών Αναζήτησης. 

4. Να αναπτύξουν την ικανότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, επιλογής, αξιολόγησης 

και ανασύνθεσης πληροφοριών. 

5. Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου σε λογισμικό Επεξεργασίας κειμένου 

(Word). 

6. Να ασκηθούν στη δημιουργία λογισμικού Παρουσιάσεων (Power Point). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Σχολικό βιβλίο, Διαδίκτυο, λογισμικό παρουσίασης 

(Power Point), λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου (Word), Φύλλα Εργασίας. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 διδακτικές ώρες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο, η καθεμιά από τις 

οποίες αναλαμβάνει ένα Φύλλο Εργασίας και εργάζεται σε έναν υπολογιστή. 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Το σχολικό εργαστήριο, στον βιντεοπροβολέα του 

οποίου προβάλλονται εναλλάξ τόσο αυτά που ο καθηγητής αξιοποιεί ως αφόρμηση (σε λογι-

σμικό Power Point), όσο και τα προϊόντα της δουλειάς κάθε ομάδας μαθητών.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1η Διδακτική Ώρα 

Συζήτηση σχετική με το θέμα. 

2η και 3η Διδακτική Ώρα 

Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας στο εργαστήριο της Πληροφορικής, παρουσίαση 

και συζήτηση. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

•Διαβάστε το απόσπασμα από Το Βιβλίο των Θαυμάτων, που παρατίθεται πιο κάτω. Σας δί-

νεται επίσης ένα απόσπασμα από τα Χρονικά της Γουινέας του Comes Eanes de Azurara 

(1453), στο οποίο ο πρίγκιπας Ερρίκος Θαλασσοπόρος εκθέτει τους στόχους του. 

 Συνδυάστε τις πληροφορίες που σας δίνουν τα αποσπάσματα με τις πληροφορίες της ιστο-

σελίδας Γεώργιος Ι. Κολοβάτσιος: Μεγάλες ανακαλύψεις (15ος-18ος αι.) 

(http://kolovatsios.blogspot.com/2007/03/16-15-18.html/) και διαμορφώστε έναν τελικό κα-

τάλογο κινήτρων που οδήγησαν στις μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις. 
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Μάρκο Πόλο, To Βιβλίο των Θαυμάτων  

«… Οι άνθρωποι εδώ έχουν καλούς τρόπους και σας λέω ότι έχουν χρυσάφι σε υπερβολικές 

ποσότητες. Και σας λέω, επίσης, ότι κανένας άνθρωπος δεν μπο-ρεί να μεταφέρει χρυσάφι έξω 

από αυτό το νησί, γιατί ούτε έμπορος ούτε κανένας άλλος δεν πλησιάζει στη στεριά. Έχουν τόσο 

χρυσάφι, ώστε αυτό το θαυμάσιο αγαθό δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Σας λέω αληθινά ότι υπάρ-

χει ένα μεγαλοπρεπές παλάτι ολόκληρο καλυμμένο με πλάκες καθαρού χρυσού […] Έχουν σε μ-

γάλη αφθονία πολύτιμες κόκκινες πέτρες, πολύ ωραίες, στρογγυλές και μεγάλες και εξίσου α-

κριβές όσο και οι λευκές. Είναι ένα νησί τόσο πλούσιο, ώστε κανένας δεν μπορεί να μετρήσει 

τον πλούτο που υπάρχει σ’ αυτό…» 

Comes Eanes de Azurara, Χρονικά της Γουινέας (1453)  

«Ήθελε να μάθει ποιες χώρες υπήρχαν πέρα από τα Κανάρια νησιά και από το ακρωτήριο 

Μπαγιατόρ, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή κανένας άνθρωπος ούτε διάβασε ούτε άκουσε ποια 

χώρα βρισκόταν μετά από αυτό το ακρωτήριο […] Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι σ’ αυτές τις χώ-

ρες βρίσκονταν χριστιανικοί πληθυσμοί ή κάποια λιμάνια που μπορούσαν να τα πλησιάσουν 

χωρίς κίνδυνο, θα είχαν τη δυνατότητα να φέρουν στο βασίλειο πολλά και φθηνά προϊόντα, 

γιατί ασφαλώς δε θα υπήρχαν άλλοι άνθρωποι σ’ αυτές τις ακτές που θα ασχολούνταν με το 

εμπόριο […] Ο τρίτος λόγος ήταν ότι θα έστελνε τους άνδρες του με σκοπό να πληροφορηθεί 

μέχρι πού έφθανε η δύναμη των απίστων. Ο τέταρτος λόγος υπήρξε ο εξής: θα ήθελε να μάθει 

αν σ’ εκείνες τις περιοχές υπήρχαν μερικοί ηγεμόνες χριστιανοί αρκετά ισχυροί για να τον βοη-

θήσουν εναντίον των απίστων. Ο πέμπτος λόγος ήταν η μεγάλη του επιθυμία να συντελέσει στην 

ενίσχυση της χριστιανικής πίστης και να οδηγήσει στο χριστιανισμό όλες τις ψυχές που ήθελαν 

να σωθούν». 

                              
Σχέδιο πυξίδας, από το σύγγραμμα  

Epistola de magnete του 1269  
Αστρολάβος του 16ου αιώνα  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

• Τα υπερπόντια ταξίδια διευκολύνθηκαν από την τελειοποίηση των τεχνικών μέσων πλεύσης 

και προσανατολισμού, της πυξίδας, του αστρολάβου και του πορτολάνου. Ουσιαστικά συνέ-

βαλε, επίσης, η ναυπήγηση ενός νέου τύπου πλοίου, της καραβέλας. Δώστε τις παραπάνω 

ονομασίες στη Μηχανή αναζήτησης Google και βρείτε πληροφορίες για το πότε εφευρέθηκαν 

τα μέσα αυτά και τι διευκολύνσεις προσέφεραν στους θαλασσοπόρους. Ειδικά για την καρα-

βέλα, μπορείτε να βοηθηθείτε από την ιστοσελίδα: 

 http://nautarch.tamu.edu/shiplab/01George/index.htm   

 Αναλαμβάνετε τους παρακάτω ρόλους: 

α) Ο ένας από εσάς είναι ο επίδοξος θαλασσοπόρος, ο οποίος προσπαθεί με συγκεκριμένα 

επιχειρήματα να πείσει το χορηγό του για την αναγκαιότητα να πληρώσει επιπλέον ώστε να 

αξιοποιηθούν τα παραπάνω μέσα στο ταξίδι που σχεδιάζουν. 

β) Ο δεύτερος από εσάς είναι ο χορηγός του μεγάλου ναυτικού ταξιδιού προς τη Δύση. Αντι-

στέκεται στη χρηματοδότηση όλων των παραπάνω καινοτόμων εφαρμογών και προβάλλει τα 

δικά του επιχειρήματα για να αποδείξει ότι είναι περιττές και αυξάνουν το κόστος χωρίς ι-

διαίτερο λόγο. 

• Γράψτε τον διάλογο! 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

• Με αναζήτηση στη Μηχανή αναζήτησης Google (π.χ. 

http://www.el.hukol.net/themenreihe.p?c=%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5

%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%

AC%20%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%

CF%84%CE%B1) μελετήστε τη βιογραφία των θαλασσοπόρων Μάρκο Πόλο, Βαρθολομαίου 

Ντιάζ, Βάσκο ντα Γκάμα, Χριστόφορου Κολόμβου και Φερδινάνδου Μαγγελάνου. Πηγαίνο-

ντας, επίσης, στη διεύθυνση: http://en.wikipedia. org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral/ θα 

πληροφορηθείτε όσα χρειάζεστε για τον Αλβαρέζ Καμπράλ. Σύμφωνα με όσα μάθατε, συ-

μπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Όνομα Εθνικότητα Περιοχή ανακάλυψης 

Πορτολάνος του Maggiolo, 1541  
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 Προς ποια κατεύθυνση ταξίδεψαν λοιπόν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι και προς ποια οι Πορ-

τογάλοι; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 Στη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/ Treaty of_Tordesillas/ διαβάστε τι ήταν η 

Συνθήκη της Τορντεζίλας και παρουσιάστε την σύντομα στους συμμαθητές σας. Ιδιαίτερα θα 

σας βοηθήσει ο χάρτης που αποτυπώνει τους όρους της. Μήπως σας θυμίζει κάποια άλλη 

συμφωνία διανομής εδαφών που διδαχθήκατε; Πώς κρίνετε το περιεχόμενό της; 

 
 Ξέρετε ή μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η μόνη χώρα της Ν. Αμερικής στην οποία 

επίσημη γλώσσα είναι τα πορτογαλικά; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 Μελετήστε το υλικό στη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pre-

Columbian_cultures/ και με τη βοήθεια της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: el.wikipedia.org/ συνθέστε ένα 

ορισμό των Προκολομβιανών πολιτισμών. Απομονώστε βασικές πληροφορίες για τους λαούς 

των Αζτέκων, των Μάγια και των Ίνκας (αναζητήστε τα λήμματα και στη Μηχανή Αναζή-

τησης Google) και παρουσιάστε στους συμμαθητές σας ένα σύντομο αντιπροσωπευτικό κεί-

μενο σε επεξεργαστή κειμένου (Word) ή δημιουργήστε ένα λογισμικό παρουσίασης (Power 

Point). 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

1) Δώστε στη Μηχανή Αναζήτησης Google το λήμμα κονκισταδόρες. Εξηγήστε στους συμμα-

θητές σας ποιοι ονομάζονται έτσι και τι ίχνος άφησαν στην παγκόσμια ιστορία. 

2) Από τις διευθύνσεις: http://sfrang.com/selides/mm1/html/Cortez.htm/ & 

http://el.wikipedia.org/ συγκεντρώστε πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του εξερευνητή 

Χερνάντο Κορτέζ. 

3) Παρακολουθήστε το βίντεο: «1492 - Genocide of Native America»: http://www. 

youtube.com/watch?v=gNCuXR5hhls&feature=related/ και επισημάνετε τις επιπτώσεις της 
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ανακάλυψης της σημερινής αμερικανικής ηπείρου από τους Ευρωπαίους, στους ιθαγενείς 

πληθυσμούς της. 

4) Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα από τη Σύντομη Αναφορά για την καταστροφή των 

Δυτικών Ινδιών, 1552, του Επισκόπου Βαρθολομαίου Λας Κάζας (Las Cazas): 

«Οι Ισπανοί βρέθηκαν ανάμεσα στους Ινδιάνους όπως οι λύκοι, οι τίγρεις και τα αιμοβόρα λιο-

ντάρια πεινασμένα για πολλές μέρες. Εδώ και σαράντα χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από να 

τους κάνουν κομμάτια, να τους τουφεκίζουν, να τους βασανίζουν με τέτοια ωμότητα, ώστε το 

νησί Κούβα είναι σήμερα ερημωμένο από κατοίκους […] Αν οι χριστιανοί έχουν καταστρέψει 

τόσες και τόσες ψυχές, το έκαναν με μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν χρυσάφι και να πλουτί-

σουν όσο το δυνατό γρηγορότερα» […] 

«Ενώ οι Ινδιάνοι είχαν φιλικά αισθήματα, οι Ευρωπαίοι εισέβαλαν στις περιοχές της Αμερικής 

σαν πεινασμένοι λύκοι. Οι λόγοι για τους οποίους σκοτώθηκαν τόσο πολλοί ιθαγενείς είναι οι 

εξής: Πρώτον, γιατί οι Ευρωπαίοι που έφθασαν εδώ, είχαν την πεποίθηση ότι, επειδή οι ντόπιοι 

δεν πίστευαν στη χριστιανική θρησκεία, νομιμοποιούνταν να τους σκοτώσουν ή να τους αιχμα-

λωτίζουν […] Δεύτερον, οι ιθαγενείς αυτοί ήταν οι πιο ήσυχοι και οι πιο ειρηνικοί άνθρωποι 

του κόσμου, εντελώς άοπλοι. Τρίτο, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα αυτών που είχαν 

έρθει εδώ από την Ισπανία είναι ληστές, αποβράσματα της κοινωνίας, συρφετός κακοποιών». 

5) Μελετήστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τις δημογραφικές και πολιτισμικές συ-

νέπειες που είχε τελικά για τους ιθαγενείς πληθυσμούς της σημερινής αμερικανικής ηπείρου 

η ανακάλυψή τους από τους Ευρωπαίους. 

Εξέλιξη του πληθυσμού του Μεξικού σε απόλυτους αριθμούς και επί τοις εκατό (%) 

Έτος Κάτοικοι (εκατομ.) Δείκτης επί τοις εκατό (%) 

1519 25,1                                  100 

1523 16,8 66,4 

1548 6,3 24,9 

1568 2,6 10,3 

1580 1,9 7,5 

1595 1,3 5,1 

1605                       1 3,9 

Β. Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, σσ. 91-93.. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 

• Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα: 
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 Τι είδους προϊόντα εισάγουν οι Ευρωπαίοι από τις νέες χώρες; 

 Τι μπορεί να σήμαινε αυτό για τις οικονομίες των κρατών τους; 

 Ποια κοινωνική τάξη πιστεύετε ότι ωφελήθηκε από αυτές τις εξελίξεις; 

 Αναζητήστε τις οικονομικές συνέπειες από τις Ανακαλύψεις στην Ευρώπη και στη διεύ-

θυνση  http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Revolution/ [Rise of the money economy]. 

Καταγράψτε τις σημείο προς σημείο και απαριθμήστε τις στους συμμαθητές σας.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

- Θετικά: Οι περισσότεροι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν αρμονικά 

για τη διεκπεραίωση των Φύλλων Εργασίας που ανέλαβαν. Έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για την 

αναζήτηση πληροφοριών, όσο και για την επεξεργασία των πηγών που τους δόθηκαν. Ιδιαί-

τερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση μαθητών που γενικά χαρακτηρίζονται «αδιάφοροι» ή 

«αδύνατοι». Τέλος, η πλειονότητά τους μάλλον απόλαυσε το κλίμα στη διάρκεια του μαθή-

ματος και την εμπειρία μιας «διαφορετικής» διδασκαλίας. Επίσης, οι περισσότεροι παρήγα-

γαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες. 

- Αρνητικά: Η προετοιμασία ενός μαθήματος όπως το παραπάνω απαιτεί πολύωρη 

προετοιμασία του καθηγητή και πιθανότατα αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα του Σχολείου, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί για 2-3 διδακτικές χώρες ο χώρος του σχολικού εργαστηρίου. Με 

δεδομένο ότι αυτό είναι ένα, με περιορισμένο αριθμό Η/Υ, και εξυπηρετεί πολλές ανάγκες, 

αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μαθητών, υπήρξαν φυσικά εκείνοι που δεν συνεργά-

στηκαν ή παρουσίασαν προβλήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας. Η συνολική, ωστόσο, α-

ποτίμηση του εγχειρήματος πείθει πως αξίζει να εφαρμόζονται, από καιρού εις καιρόν τουλά-

χιστον, τέτοιες διδασκαλίες, ιδιαίτερα σε ενότητες μεγάλες ή δυσνόητες. 

Τέλος, προϋπόθεση, νομίζω, για την υλοποίηση μαθημάτων όπως το παραπάνω αποτε-

λεί η άνεση χρόνου. Η ασφυκτική, επομένως, πίεση για την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙ-
ΟΥ 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

χρυσός, 
άργυρος, 
ζάχαρη, 
καπνός, 
κακάο, 

πατάτες, 
ντομάτες, 
καλαμπόκι 

ΑΦΡΙΚΗ 

 

ΑΣΙΑ 

χρυσός, 
Καρυκεύματα, 

Μεταξωτά, 
πορσελάνη 
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αποτρέπει δυστυχώς τον διδάσκοντα από τη συχνή εφαρμογή παρόμοιων σεναρίων στην τά-

ξη. 

 

2.4. To Λογισμικό Παρουσίασης (PowerPoint) ως ένα Διαδραστικό 

Πολυμέσο - Δυνατότητα στη Διαθεματικότητα  
 

α) Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο 
i) Εποικοδομισμός, μάθηση και ΤΠΕ 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του εποικοδομισμού (constructivism), οι μαθητές  τείνουν 

να μαθαίνουν αποτελεσματικά όταν συμμετέχουν ενεργά στη μόρφωσή τους.  Όσο περισσό-

τερο συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του  μαθήματος, τόσο καλύτερα ανταποκρίνονται στα 

μαθητικά τους καθήκοντα. Ο D.A. Kolb (1984) εκθέτει έναν εμπειρικό κύκλο μάθησης ο ο-

ποίος απαριθμεί τα οφέλη της μάθησης που στηρίζεται στη μάθηση μέσω της εξάσκησης. Οι 

εποικοδομιστές ερευνητές τονίζουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν, κατά τη διάρ-

κεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Όσο περισσότερες ευ-

καιρίες παρέχονται στους μαθητές για να συμμετέχουν και να εμπλέκονται, τόσο περισσότε-

ρο αυτοί θεωρούν ότι οφείλουν να επιτύχουν στο σχολείο. Η πειραματική μάθηση αποτελεί 

αποτελεσματική μάθηση, διότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν μόνοι τους τα ζητούμενα. Οι ε-

νεργητικές διαδικασίες και όχι οι παθητικές, η θεωρία σε συνδυασμό με την πράξη οδηγούν 

στην καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:90-91).  

Σύμφωνα με τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (dual coding) του Α. Paivio (1991), 

υπάρχουν δύο ξεχωριστά, αλλά συνδεδεμένα μεταξύ τους, συστήματα μνήμης, όπου οι άν-

θρωποι μπορούν να αποθηκεύσουν και να αποκωδικοποιήσουν πληροφορίες. Τα συστήματα 

αυτά είναι η γλώσσα, όπως οι προτάσεις και οι λεκτικές μορφές πληροφορίας και οι εικονικές 

νοητικές αναπαραστάσεις, δηλαδή οι εικόνες και όλες οι μη λεκτικές πληροφορίες. Κατά τη 

διδασκαλία της Ιστορίας, λοιπόν, πρέπει να δίνεται ίση βαρύτητα και να συνδυάζονται οι ει-

κόνες με τα κείμενα και τις αφηγήσεις. Ο R. Mayer (2001) ανέπτυξε τη θεωρία μάθησης με 

πολυμέσα, αξιοποιώντας και τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης. Σύμφωνα με αυτήν, στα 

πολυμεσικά περιβάλλοντα οι μαθητές οικοδομούν γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτούς, επι-

λέγοντας λέξεις και εικόνες από το υλικό της παρουσίασης, οργανώνοντας λέξεις και συνδέο-

ντας νοητικά τις λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις (Σολομωνίδου, 2006:102). 

Οι παραπάνω θεωρίες μπορούν να ενσωματωθούν στη διδακτική (για να προωθήσουν 

τη συμμετοχή του μαθητή στη μόρφωσή του), με την αξιοποίηση μιας εφαρμογής πολυμέσων 

όπως είναι το Λογισμικό Παρουσίασης (PowerPoint). Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 

ενσωματώσει, σ’ αυτό, πολυτροπικό διδακτικό υποστηρικτικό υλικό που θα συνδυάσει με ποικί-
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λες δραστηριότητες. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους για να 

επιτύχουν τα οφέλη των εποικοδομιστικών-επικοινωνιακών θεωριών μάθησης. Από την άλλη 

πλευρά, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους Λογισμικά Παρουσίασης, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, όπου θα εφαρμόσουν τις σύγχρονες αρχές της Διδακτικής και Παιδα-

γωγικής. 

 

ii) Πολυγραμματισμοί στη μάθηση 

Στις μέρες μας, σε επίπεδο ερευνητικού προβληματισμού κυρίως, βρισκόμαστε μπρο-

στά σε μια σημαντική στροφή: ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως 

μέσον που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη υλοποίηση των σύγχρονων εκπαι-

δευτικών αντιλήψεων, αλλά και ως μέσον που μεταβάλλει θεαματικά το τοπίο της επικοινω-

νίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις νέων κυρίως διδακτικών και επικοινωνιακών δεδομέ-

νων. Ιδιαίτερη έμφαση για την ανάδειξη του ρόλου των ΤΠΕ στον γραμματισμό που είναι 

απαραίτητο να καλλιεργήσει το σχολείο δίνει το κίνημα των πολυγραμματισμών (Cope & 

Kalantzis, 2000. Κυπριώτης, 2006).  

Η μετατόπιση αυτή του επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε συμβαίνει στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά βαθύτερες οικονομικές, 

κοινωνικoπολιτισμικές διεργασίες και μεταβολές, σε τοπικό και κυρίως σε ευρύτερο επίπεδο. 

Στο νέο αυτό παγκόσμιο περιβάλλον οι ΤΠΕ αξιοποιούντο και αξιοποιούνται ευρύτατα τόσο 

ως μέσα παραγωγής, συνεισφέροντας σημαντικά στην αλλαγή του εργασιακού τοπίου, όσο 

και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, συνεισφέροντας σημαντικά στην αλλαγή του επικοι-

νωνιακού τοπίου και στην ανάδειξη μιας νέας επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων (New 

Communicative Order) (Street, 2000). 

Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι από τις έως τώρα ερευνητικές αναζη-

τήσεις αναδεικνύεται η ανάγκη καλλιέργειας ενός νέου γραμματισμού, του τεχνολογικού, 

ψηφιακού γραμματισμού ή τεχνογραμματισμού, του οποίου η κοινωνική διάδοση είναι ευρύ-

τατη, γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από το σχολείο. Μέσω της προτεινόμενης συμμε-

τοχής των μαθητών σε πρακτικές που θα ενσωματώνουν λειτουργικά τις ΤΠΕ, μέσω της καλ-

λιέργειας νέων μαθησιακών δεξιοτήτων και με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη, θα 

είναι δυνατόν αυτοί να προετοιμαστούν καλύτερα για τον νέο κόσμο που τους περιβάλλει και 

στον οποίο θα κληθούν ως πολίτες να λειτουργήσουν. Μ’ αυτή τη λογική ο τεχνογραμματι-

σμός ή νέος γραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του γραμματισμού και κατά 

προέκταση του κοινωνικού γραμματισμού, που πρέπει να παρέχεται από το σύγχρονο σχο-

λείο (Βακαλούδη, 2003:11-12. Κουτσογιάννης, 2007β:7). 
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Το περιεχόμενο του νέου αυτού γραμματισμού θα μπορούσε να εστιαστεί στην καλλιέρ-

γεια στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών· στην ικανότητα εντοπισμού της συγκεκριμένης 

πληροφορίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της εγκυρότητάς 

της· στις τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης με βάση την ιδιαίτερη γραμματική του Διαδικτύου 

(υπερκείμενο)·  στις τεχνικές οργάνωσης των πληροφοριών που βρέθηκαν και αξιοποίησής 

τους για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. ένταξής τους σε γραπτό ή προφορι-

κό κείμενο. 

Η σύγχρονη αντίληψη που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας, 

είναι ότι η συγγραφή δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και μία άπαξ ενέργεια. Θεωρήθηκε, 

δηλαδή, λανθασμένη η κλασική αντίληψη πως τα στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου είναι 

τρία και μάλιστα ανεξάρτητα μεταξύ τους: προηγείται δηλαδή ο σχεδιασμός, ακολουθεί η 

γραφή των σκέψεων με βάση το σχεδιάγραμμα και στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση της 

γραφής, ακολουθεί το στάδιο της διόρθωσης, που γίνεται κυρίως σε επίπεδο μικροδομής 

(στίξη, ορθογραφία κλπ.). Στα στάδια αυτά θεωρείτο ως δεδομένη η χρονική ακολουθία της 

υλοποίησής τους. 

Αντίθετα, διεξαχθείσες έρευνες επεσήμαναν πως το γράψιμο είναι μια διαδικασία που 

δεν ολοκληρώνεται διά μιας, αρκετά γνωστό αυτό στους ενήλικες που γράφουν, όπως και τα 

στάδια που προαναφέρθηκαν δεν υλοποιούνται κατά διαδοχική χρονική ακολουθία. Συνήθως, 

και, ως προς έναν βαθμό, ανάλογα με τον τρόπο που ο καθένας γράφει, το ένα στάδιο ενυ-

πάρχει στο άλλο και επανέρχονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της γραφής. Κατά το γρά-

ψιμο, δηλαδή, πολλές φορές σταματά κανείς να ελέγξει ό,τι έχει γράψει. Αν διαπιστώσει πως 

δεν εξυπηρετείται ο στόχος που είχε, τότε μπορεί, αν η απόκλιση είναι μικρή, να βελτιώσει τα 

όσα έχουν γραφεί, αν όμως είναι μεγάλη, να ξανασχεδιάσει σε μικρό ή μεγάλο επίπεδο  το 

σύνολο του κειμένου του. Συμβαίνει, δηλαδή, ένα είδος αλληλοεγκιβωτισμού των σταδίων 

και όχι γραμμικής τους χρονικής αλληλουχίας (Kemp, 1992:17. Flower & Hayes, 1981). 

Η έρευνα επεσήμανε (Scardamalia & Bereiter, 1986) ότι αυτή η διαδικασία είναι αρκε-

τά δύσκολο να ολοκληρωθεί με επιτυχία από όλους. Οι μαθητές, σε αντίθεση με τους έμπει-

ρους γραφείς, δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες και κριτήρια ελέγχου του κειμένου που παρά-

γουν. Έτσι, όταν διαβάζουν το κείμενό τους δεν μπορούν να εντοπίσουν εύκολα αν αυτό 

πληροί ή όχι τους στόχους και τις απαιτήσεις τού προς ανάπτυξη θέματος. Εξαιτίας αυτού 

έχουν ανάγκη από συστηματική βοήθεια, όχι τόσο για να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν 

μόνον το συγκεκριμένο κείμενο, που παράγουν, όσο για να αναπτύξουν δεξιότητες πιο σύν-

θετες (μετα-γνωστικές) οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανότερους γραφείς. Τονίζεται ότι η 

βοήθεια αυτή είναι αποτελεσματικότερη όταν δίνεται κατά τη διάρκεια της δυσκολίας που 

αντιμετωπίζουν και, επομένως, εάν αυτό είναι δυνατό να γίνει, κατά τη διάρκεια της παραγω-
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γής λόγου. Τα κινήματα προοδευτικής παιδαγωγικής εκφράστηκαν στη χώρα μας μέσω της 

γνωστής ως επικοινωνιακής αντίληψης.  

 

iii) Πολυτροπικότητα  

Είναι γνωστό ότι για τη μετάδοση του νοήματος σπάνια χρησιμοποιείται ένας μόνον 

τρόπος (mode), ένα σημειωτικό σύστημα επικοινωνίας∙ χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός 

τρόπων (π.χ. γλώσσα, επιτονισμός, κίνηση, έκφραση προσώπου κ.λπ., στην προφορική επι-

κοινωνία). Η επικράτηση της τυπογραφίας έχει δώσει μια πρωτοκαθεδρία στη γραπτή γλώσ-

σα και μια παράλληλη υποβάθμιση και υποτίμηση των άλλων τρόπων. Παρότι και ένα τυπω-

μένο κείμενο δεν είναι ποτέ μονοτροπικό (παίζουν π.χ. σημαντικό ρόλο οι γραμματοσειρές, η 

ποιότητα του χαρτιού και της έκδοσης, το εξώφυλλο κ.λπ.) (Χοντολίδου, 1999), το σχολείο 

ταυτίζει την καλλιέργεια της επικοινωνίας με την αποκλειστική καλλιέργεια της μονοτροπι-

κής γραπτής έκφρασης.  

Στη σύγχρονη εποχή, λόγω διαφόρων νέων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 

δεδομένων, η ούτως ή άλλως προβληματική μονοτροπικότητα στη γραπτή έκφραση τείνει να 

ανατραπεί δραματικά. Τα πολυτροπικά κείμενα αρχίζουν να αποτελούν τον κανόνα και τα 

παραδοσιακά μονοτροπικά γραπτά κείμενα την εξαίρεση.  

Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη επισήμανση είναι ότι με τις ΤΠΕ καθίσταται εύκολα δυνα-

τή η μίξη πολλών σημειωτικών συστημάτων (γλώσσας, εικόνας, ήχου κ.λπ.), γεγονός που 

έχει οδηγήσει στην εύκολη δημιουργία και ευρεία χρήση υβριδικών κειμένων, όπως είναι τα 

πολυμέσα και οι ιστοσελίδες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο όπου 

τη θέση της μονοτροπικότητας (κυριαρχία του γραπτού λόγου, κυρίως) διαδέχεται η πολυ-

τροπικότητα (η μίξη πολλών σημειωτικών συστημάτων). Πρόκειται, αναμφίβολα, για σημα-

ντική εξέλιξη με σημαντικές συνέπειες στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη γλωσσική εκπαί-

δευση. Οι παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου, τα πολυμεσικά κείμενα, οι ιστοσελίδες απο-

τελούν τα ενδεικτικά νέα (πολυτροπικά) είδη κειμένων με ευρύτατη κοινωνική διάδοση, γι’ 

αυτό και δεν μπορούν να λείπουν από τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών για τη γλωσσική 

εκπαίδευση. Από τα λίγα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα φαίνεται πως τα πολυτροπικά κείμενα 

δεν αποτελούν μια αθροιστική συνύπαρξη τρόπων, αλλά μια λειτουργική συνύπαρξη που αλ-

ληλοεπηρεάζει τα συλλειτουργούντα σημειωτικά συστήματα (Χοντολίδου, 1999. Mayer, 

2001. Στάμου κ.ά., 2004. Κυπριώτης, 2006. Βακαλούδη, 2012:89-90, 92-93. Vakaloudi, Dag-

dilelis, 2013. Σφέτσου & Τάντση, αχρ.).  

Ενδεικτικά είναι όσα γράφει ο Gunter Kress (2000:118) για το συγκεκριμένο θέμα, συ-

γκρίνοντας τη λειτουργία των εικόνων στα σημερινά σχολικά εγχειρίδια με αυτά της περα-

σμένης τριακονταετίας: «Τώρα οι εικόνες έχουν μια ξεκάθαρη αναπαραστατική και επικοινω-
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νιακή λειτουργία: δεν επαναλαμβάνουν όσα έχουν διατυπωθεί γραπτώς, αλλά εισάγουν με ανε-

ξάρτητο τρόπο βασικά θέματα της ύλης του προγράμματος σπουδών. Στην πραγματικότητα, τεί-

νει να υπάρξει ένας καταμερισμός, μια λειτουργική εξειδίκευση, όπου οι εικόνες χρησιμοποιού-

νται για την αναπαράσταση του βασικού περιεχομένου της ύλης των μαθημάτων του σχολικού 

προγράμματος, ενώ ο γραπτός λόγος διαμορφώνει το πλαίσιο της ύλης, δηλαδή το παιδαγωγικό 

ή διδακτικό μέρος». Προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κενού μιας συνολικής θεωρητι-

κής προσέγγισης του σύγχρονου επικοινωνιακού τοπίου επιχειρεί να συμβάλει η πρόσφατη 

εργασία των Kress & van Leeuwen (2001).  

Η αξιοποίηση των πολυτροπικών κειμένων στη διδακτική της Ιστορίας έχει πολλαπλά 

οφέλη. Για παράδειγμα, πέρα από τους λόγους που επιτάσσει η Γλωσσολογία (Ιντζίδης & 

Καραντζόλα, 1999. Χοντολίδου, 1999. Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010) και η Διδακτική της 

Ιστορίας έχει επισημάνει τα θετικά της χρήσης φωτογραφιών (Moniot, 2002. Μιχαηλίδης & 

Τερζίδης, 2010) από τους μαθητές, αλλά και την αξία γενικά του οπτικού αφηγήματος (Κου-

νέλη, 2008. Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010). Επιπλέον, η εργασία με ένα εργαλείο το οποίο 

έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει πολλαπλές παραμέτρους διερεύνησης ενός ιστορικού 

θέματος με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών αυξάνει το ενδιαφέρον τους (Mitchel, 1993. 

Pintrich, 2003. Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2010). 

Η οπτικοποίηση των πληροφοριών αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο με το οποίο οι μα-

θητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν, αλλά και να ερμηνεύσουν τις σκέψεις τους. Πέρα 

από τον μεγάλο αριθμό πληροφοριών, που μπορεί να ενσωματώσει, δίνει την ευκαιρία στους 

μαθητές να εκφράσουν μη αναμενόμενα δεδομένα και ερωτήματα, να απευθύνουν ερωτήμα-

τα που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργά και διαλεκτικά με το πρόβλημα που τους έχει τεθεί∙ εάν κατασκευάζουν 

οι ίδιοι την οπτικοποίηση των πληροφοριών, από τις απαντήσεις που δίνουν μέσα από τις ε-

φαρμογές που δημιουργούν, ενσωματώνουν την καλλιτεχνική διάσταση αλλά και την ερμη-

νευτική. 

Οι εφαρμογές πολυμέσων έχουν εφαρμοστεί στην εκπαίδευση κυρίως ως μέσα διδα-

σκαλίας και εξάσκησης, αλλά και ως πηγή πληροφοριών. Η παρουσίαση του ιστορικού οπτι-

κού υλικού με τη χρήση του υπολογιστή ως μέσου διδασκαλίας και εξάσκησης μπορεί, επί-

σης, να συμβάλει προς μια διαθεματική προσέγγιση (Παντανό-Ρόκου, 2002:36-38. Μπέσσας, 

1998. Nobel, 1996:24-25. Γκόλια κ.ά., 2008:69). Το εικαστικό υλικό μπορεί να μελετηθεί ως 

ιστορική πηγή, αλλά και ως ρεύμα των γραμμάτων και τεχνών, μέσω της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ. Τα παιδαγωγικά βήματα που προτείνονται στη σύγχρονη διδασκαλία της σχολικής ι-

στορίας (Κόκκινος, 2003:229-351. Γκόλια κ.ά., 2008:69-70) αφορούν:  

- Στην αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας μέσα από τις ποικίλες ιστορικές πηγές. 
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- Στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών για την κατασκευή και αναπαραγωγή της 

ιστορικής αφήγησης και εικόνας στον υπολογιστή. 

- Στην αισθητοποίηση της διδασκαλίας και στην ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας 

(Hobsbawm, 1998:326). 

- Στη χρήση της παρατήρησης, της ιστορικής φαντασίας, της ιστορικής υπόθεσης και 

της ταξινόμησης, ώστε να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη (Βαμβακίδου, 2002).  

- Στη διαπολιτισμική προσέγγιση της Ιστορίας (Λεοντσίνης – Ρεπούση, 2002).  

- Στη γλωσσική επεξεργασία της αφήγησης και της εικόνας με στόχο την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού ιστορικού λόγου (Ανδρέου, 1995 & 2002).  

Tο μάθημα της Ιστορίας σ’ ένα επικοινωνιακό μοντέλο μάθησης (Κόκκινος, 1998) επι-

κεντρώνεται στις ενεργητικές μαθησιακές πρακτικές με κύριους άξονες: α) την κατανόηση 

και το χειρισμό της ιστορικής ορολογίας (Νάκου, 2000) και β) τη δημιουργική φαντασία και 

την ιστορική ενσυναίσθηση (Βαϊνά, 1997). 

 

iv) Δυνατότητες αξιοποίησης του Λογισμικού Παρουσίασης  

Το Λογισμικό Παρουσίασης (π.χ. Power Point) υποστηρίζει ποικίλες δυνατότητες 

πολυτροπικότητας, όπως υπερσυνδέσεις, εισαγωγή ήχου / ταινίας κ.λπ., που μπορούν να εν-

σωματωθούν έτσι, ώστε να «οικοδομηθεί» μια αλληλεπιδραστική παρουσίαση πολυμέσων. 

Αν και το Λογισμικό Παρουσίασης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως ένα πρόγραμμα 

παρουσιάσεων, με την ενσωμάτωση των παραπάνω στοιχείων στις διαφάνειες, μπορούν ο 

εκπαιδευτικός ή/και οι μαθητές να δημιουργήσουν πολύ εύκολα μια διαδραστική (αλληλεπι-

δραστική) παρουσίαση, η οποία παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για να υιοθετήσουν υψηλό-

τερες γνωστικές στρατηγικές (Gautreau, 2008).  

Ένα παρόμοιο περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει πρακτική της ενσυναίσθησης στη δι-

δακτική της Ιστορίας, αφού αναπτύσσει δεξιότητες στους μαθητές ώστε να προσεγγίζουν με 

τη φαντασία τους πτυχές του ιστορικού γίγνεσθαι, από το παρόν στο παρελθόν και από εκεί 

στο μέλλον. Με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, μέσω της εικονικής πραγματικότητας 

και με ασκήσεις ενσυναίσθησης, οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι ταξιδευτές στον χώρο-χρόνο και 

αποκτούν τη δυνατότητα, με τη φαντασία και «τα μάτια του νου να πετούν και να βρίσκονται 

πάνω από τα ιστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να αποκτούν εποπτεία του 

χώρου και να παρατηρούν με  άμεσο τρόπο και από πολύ κοντά σε ένα μεγάλο εύρος της, τη 

κίνηση και την ποικιλία της ζωής στο παρελθόν και στο μέλλον» (Λεοντσίνης, 1999). 

Ένα Λογισμικό Παρουσίασης μπορεί να ενσωματώσει μια συλλογή ηλεκτρονικών κα-

τασκευών και πληροφοριακών πηγών οποιονδήποτε δεδομένων που μπορούν να ψηφιοποιη-

θούν. Μπορεί να περιλαμβάνει πίνακες, ζωγραφιές, φωτογραφίες, γελοιογραφίες, κόμικς, 
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διαγράμματα, γραφικά, μαγνητοφωνήσεις, βίντεο, άρθρα εφημερίδων, συνεντεύξεις, αριθμη-

τικές βάσεις δεδομένων και ένα πλήθος άλλων θεμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε 

ένα δίκτυο. Μπορεί, επίσης, να προσφέρει σημεία σημαντικών πηγών σε όλον τον κόσμο, 

σχετικά με τα θέματα που πραγματεύονται οι μαθητές. Έτσι, οι μαθητές γίνονται «κατασκευ-

αστές της γνώσης» παρά παθητικοί αποδέκτες της (Φραγκάκη, 2004).  

Κατά τον σχεδιασμό μιας διδακτικής παρουσίασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:  

(1) Ως γενικοί μαθησιακοί στόχοι: α) ο µαθητής δεν είναι δέκτης αλλά ενεργητικός κα-

τασκευαστής της γνώσης του, β) η απόκτηση της γνώσης απαιτεί µάθηση όχι µόνον του 

περιεχοµένου της γνώσης, αλλά και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο παράγεται και λει-

τουργεί (content and context learning) (Brown et al., 1989), γ) η µάθηση δεν είναι 

συµπεριφορική αλλά γνωστική διαδικασία, δεν είναι στατική κατάσταση, αλλά δυναµικό γί-

γνεσθαι (Vosniadou, 1994), δ) ο µαθητής δεν είναι «λευκός χάρτης», αλλά κοµίζει στη 

µαθησιακή πράξη τις δικές του ανάγκες, προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, ε) οι πολλα-

πλές αναπαραστάσεις του γνωστικού αντικειµένου, η δυνατότητα του µαθητή να διερευνά το 

γνωστικό αντικείµενο και το περιβάλλον του και η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους στην 

ίδια δραστηριότητα είναι στοιχεία που προάγουν την κατασκευή της γνώσης (Κάββουρα κ.ά., 

2004:342). 

(2) Ως ειδικοί μαθησιακοί στόχοι προτάσσονται η εξοικείωση των µαθητών µε την ι-

στορική επιστήµη και η προσέγγιση ιστορικών θεµάτων (Moniot, 1993. Cavoura, 1994. Lau-

tier, 1997). Ειδικότερα, οι µαθητές προσανατολίζονται ώστε: α) να αναπτύσσουν δεξιότητες 

επεξεργασίας ιστορικών πηγών (εξοικείωση µε την ταυτότητα και τα είδη των πηγών, επε-

ξεργασία των πληροφοριών), β) να κατανοούν ιστορικούς όρους, αλλά και να οργανώνουν 

ιστορικές έννοιες µε επαγωγική και παραγωγική µέθοδο (µετάβαση από την ιστορική πληρο-

φορία στην έννοια και αντίστροφα), γ) να εντάσσουν τα ιστορικά γεγονότα στον χώρο και 

στον χρόνο, δ) να λαµβάνουν υπόψη τους όλο το πλέγµα των αιτιακών παραγόντων που αλ-

ληλεπιδρούν στην πρόκληση ιστορικών γεγονότων, να προτείνουν πολυδιάστατες και πολυε-

πίπεδες αιτιακές σχέσεις, ε) να κατανοούν την ιστορική µεταβολή και τις παραµέτρους που 

την προσδιορίζουν, στ) να κατανοούν το ιστορικό γεγονός ως προϊόν µιας εποχής, ως ολότη-

τα που προκύπτει σε έναν συγκεκριµένο χώρο και χρόνο από τη σύγκλιση πολλών και ποικί-

λων παραγόντων, ζ) να αντιλαµβάνονται ότι το έργο τέχνης αποτελεί τεκµήριο και ότι απο-

τυπώνει τις αισθητικές αναζητήσεις των ανθρώπων της συγκεκριµένης εποχής, η) να κατα-

νοούν ότι το έργο τέχνης υπηρετεί πρακτικές ανάγκες και συνδέεται µε τις  ευρύτερες 

πολιτισµικές αντιλήψεις της κοινωνίας τη συγκεκριµένη στιγµή, θ) να κατανοούν λειτουργι-

κές και αισθητικές µεταβολές στην τέχνη (Κάββουρα κ.ά., 2004:342). 

Πλεονεκτήματα της χρήσης των διδακτικών παρουσιάσεων αποτελούν:  
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(1) Η καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας: Ο διδάσκων έχει ετοιμάσει ήδη το υλικό 

που παρουσιάζει στην τάξη και δεν κάνει αποκλειστική χρήση του πίνακα. Με αυτόν τον 

τρόπο εξοικονομεί χρόνο, κατά την παράδοση του μαθήματος, για διαδραστικές διαδικασίες 

(Μπασέτας, 1981). Η επιτυχής χρήση των παρουσιάσεων, όμως, έχει ως προϋπόθεση τον 

σωστό παιδαγωγικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που θα ασχοληθούν με το 

αντικείμενο αυτό πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις παρακάτω διδακτικές αρχές: α) προ-

σφορά προς διερεύνηση γνωστικού αντικειμένου με τη μορφή προβληματικής κατάστασης, 

β) συμμετοχή των μαθητών σε ομαδική εργασία και επικράτηση δημοκρατικού κλίματος 

στην τάξη, γ) πρόκληση κινήτρων μάθησης, δ) ανάδειξη γνωστικών συγκρούσεων και ε) α-

νταλλαγή απόψεων και αποδοχή κάθε πρότασης ανάλογα με τη λογική της βαρύτητα και την 

αναπτυσσόμενη επιχειρηματολογία (Γελαδάκη κ.ά., 2003:154).  

(2) Η πολύπλευρη πραγμάτευση του αντικειμένου: Το θέμα δεν αναλύεται μόνο με τον 

λόγο του καθηγητή, τον πίνακα και το διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και με εικόνες, φωτογραφί-

ες, ήχο, βίντεο κ.λπ. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να προβεί σε μια αναλυτική βαθμιαία αξι-

οποίηση του υποστηρικτικού διδακτικού υλικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή σε μια 

ανασκόπηση των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να 

συνδυάσει την τεχνολογία (Λογισμικό Παρουσίασης) με διάφορες τεχνικές συνεργατικής 

μάθησης. Με την προσθήκη υπερσυνδέσεων, η παρουσίαση καθίσταται μη-γραμμική και επι-

τρέπει στον μαθητή να αλληλεπιδράσει με το πρόγραμμα και να δημιουργήσει επιλογές (Gau-

treau, 2008). 

(3) Η πρόκληση του ενδιαφέροντος του μαθητή: Τα ποικίλα μέσα που χρησιμοποιού-

νται σε μια παρουσίαση προκαλούν και διατηρούν το ενδιαφέρον του μαθητή στο μάθημα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μαθήματα που κατά παράδοση διεξάγονται με το αφηγηματικό μοντέ-

λο διδασκαλίας μπορούν να απαλλαγούν από τον κίνδυνο της ανίας. 

Έτσι, μπορούν, επιπλέον, να καλλιεργηθούν: α) η κατευθυνόμενη διερευνητική μέθο-

δος (Bruner 1968α & 1968β:35. Gagne & Briggs, 1974. Γελαδάκη κ.ά., 2003:154), με την 

οποία οι μαθητές ωθούνται στην αυτενεργό έρευνα, την ανεύρεση αιτιωδών σχέσεων, τη δια-

τύπωση αποριών και ερωτημάτων και την κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέ-

γουν∙ β) η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων (Θεοφιλίδης, 1987. Φλου-

ρής, 1992. CIDREE, 1999. Χρυσαφίδης, 2000. Γελαδάκη κ.ά., 2003:154), η οποία αλλάζει το 

μαθησιακό περιβάλλον, καταργεί σταδιακά τα στεγανά και δίνει στους μαθητές τη δυνατότη-

τα να συνδυάσουν στοιχεία από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές∙ γ) η ανάδειξη των 

γνωστικών συγκρούσεων ως προϋποθέσεων για την οικοδόμηση της γνώσης (Μπασέτας, 

1981. Γελαδάκη κ.ά., 2003:154).  

Κατά την προβολή των παρουσιάσεων, στην περίπτωση που η παρουσίαση προβάλλε-
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ται σε πολλούς υπολογιστές, ο καθηγητής πρέπει να κινείται συνεχώς μέσα στην αίθουσα, να 

παρακολουθεί τις οθόνες των μαθητών και να επιβάλλει έναν ενιαίο ρυθμό στο «ξεφύλλι-

σμα» της παρουσίασης. Στο τέλος, καλό είναι να αφήνει τρία-πέντε λεπτά τους μαθητές να 

«ξεφυλλίσουν» μόνοι τους την παρουσίαση από την αρχή ως το τέλος και ανάποδα, αρκετές 

φορές, ώστε να την περιεργαστούν «ανενόχλητοι» και να εντοπίσουν σημεία που δεν κατα-

νόησαν. Αυτό μπορεί να γίνει και στην αρχή, ώστε να απαλλαγούν από την περιέργεια του 

«τι έχει παρακάτω» που πιθανότατα θα τους απασχολεί κατά τη διάρκεια της παράδοσης του 

μαθήματος. 

Γενικά, σε κάθε τύπο προβολής ο καθηγητής, για να διαπιστώσει ότι η προσοχή των 

μαθητών δεν έχει αποσπασθεί, θέτει συχνές ερωτήσεις κατανόησης και ζητεί την έκφραση 

αποριών. Προχωρεί στην επόμενη σελίδα της παρουσίασης μόνον αφού διαπιστώσει ότι το 

περιεχόμενο της προηγούμενης έγινε απολύτως κατανοητό. Αντιδράσεις απρόσμενες εκ μέ-

ρους των μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζονται θετικά, π.χ. ένα επιφώνημα έκπληξης μπρο-

στά σε μία εικόνα μπορεί να δώσει την αφορμή για μια μικρή επεξηγηματική παρένθεση.  

Μετά την προβολή, εάν υπάρχει χρόνος, μπορεί ο διδάσκων να δώσει προς συμπλήρω-

ση ερωτηματολόγιο (χωρίς βαθμολόγηση) για να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο οι μαθη-

τές κατανόησαν το αντικείμενο του μαθήματος. Αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, όλα τα 

παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν και υπό μορφή συζήτησης. 

Η δημιουργία παρουσιάσεων, που παρέχουν πολλαπλές απόψεις, υποστηρίζουν τη συλ-

λογιστική πορεία και προσφέρουν συχνά ανατροφοδότηση και καθοδήγηση, μπορεί να οδηγή-

σει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Οι παρουσιάσεις αυτές συνδέονται με τον διάλογο 

(σωκρατικού τύπου), μέσω του οποίου οι μαθητές διδάσκονται με προοδευτικά ερωτήματα από 

τον εκπαιδευτικό. Οι πιο πρόσφατες κοινωνικο-επιστημονικές και κοινωνικο-γνωστικές έρευ-

νες αποκαλύπτουν επιτυχείς μεθόδους διαδραστικής διδακτικής. Οι μέθοδοι αυτές –που μπο-

ρούν να εφαρμοστούν και με διαδικτυακά εργαλεία72– πλαισιώνουν υποστηρικτικά τη μάθηση 

με τη σταδιακή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων μαθητών, τον συσχετισμό 

αυτών των δραστηριοτήτων και την καθοδήγηση των μαθητών σε διερευνητικά σχέδια εργα-

σίας (projects) που βασίζονται σε κοινωνικο-γνωστικές αρχές (Roschelle & Rea, 1999). 

Για παράδειγμα, κατά τη διδασκαλία μιας ενότητας Ιστορίας οι μαθητές εργάζονται 

ανά ομάδες στην παρουσίαση ενός θέματος, αξιοποιώντας ποικίλες πηγές. Η συλλογιστική 

πορεία που ακολουθείται για την αναπαράσταση της Ιστορίας μπορεί να ενθαρρύνει την ανώ-

72 Για παράδειγμα, CSILE (βλ. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for 
knowledge-building   communities, The Journal of the Learning Sciences, 3(3), 265-283), KIE (βλ. 
Linn, M.C., Bell, P. & Hsi, S. (in press). Lifelong science learning on the Internet: The knowledge in-
tegration environment. Interactive Learning Environments) and CoVis (βλ. Edelson, D.C., Pea, R.D. & 
Gomez, L.M. (1996, April). The Collaboratory Notebook: Support for Collaborative Inquiry, Commu-
nications of the ACM, 39, 32-33). 
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τερη μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές αντιλαμβάνονται και κατασκευάζουν προσωπικά τη 

γνώση. Επιπρόσθετα, η ιστορική ενότητα αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα προς διερεύνηση και 

η επίλυσή του οδηγεί στη δημιουργική μάθηση. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να απο-

κτήσει παιδαγωγική γνώση παρατηρώντας την πορεία των ενεργειών των μαθητών∙ ποια μέ-

σα (βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχοι κ.λπ.) βοηθούν ιδιαίτερα κάθε μαθητή να ανταποκριθεί 

καλύτερα στη μαθησιακή διαδικασία; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα μέσα αποδοτι-

κότερα για βαθύτερη κατανόηση/γνώση; Πώς μπορούν τα εργαλεία να βοηθήσουν τις δυνα-

μικές, διαδραστικές και δομιστικές δραστηριότητες που ενσωματώνονται στη μαθησιακή δι-

αδικασία; (Roschelle & Rea, 1999).   

Το Λογισμικό Παρουσίασης ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών που αποβλέπουν 

στην αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου73. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι οι πα-

ρουσιάσεις που δημιουργούνται με το Λογισμικό Παρουσίασης (όπως και οι ιστοσελίδες και 

τα πολυμέσα), από γλωσσολογική άποψη θεωρούνται κείμενα. Η κατηγορία αυτή λογισμι-

κών, σε συσχετισμό με το πώς αξιοποιούνται στις διάφορες κοινωνικές πρακτικές, οδηγεί 

στην παραγωγή λόγου που παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από την παραδοσιακή κειμενική 

πραγματικότητα. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου μπορούν να απο-

τελέσουν τα μέσα που θα ευνοούν τον πειραματισμό και τη δημιουργικότητα. Προς την κα-

τεύθυνση μιας συστηματικής παιδαγωγικής του γραπτού λόγου μπορούν να αξιοποιηθούν οι 

δυνατότητες που δίνει η οθόνη, σε συνδυασμό με τη ρευστότητα του ψηφιακού κειμένου. 

Μέσω της οθόνης διευκολύνεται η ύπαρξη κειμένου αναφοράς, εύκολα ορατού από τον εκ-

παιδευτικό και τους μαθητές. Το γεγονός αυτό, και σε συνδυασμό με την ευκολία στη μορ-

φοποίηση του κειμένου, μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης διδα-

κτικής κύρια χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι: η ομαδική εργασία και συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών, ο πειραματισμός και η μεταφορά του κέντρου βάρους της διδασκαλίας στη 

διάρκεια της παραγωγής, στο πλαίσιο της οποίας ο ρόλος του διδάσκοντος μπορεί να είναι 

πιο ουσιαστικός και δημιουργικός (Κουτσογιάννης, 1998). 

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα του υλικού που ο εκπαι-

δευτικός θα συλλέξει και θα ενσωματώσει στο Λογισμικό Παρουσίασης, μπορεί να ενθαρρύ-

νει τους μαθητές του να θέτουν ιστορικά ερωτήματα. Παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα αρ-

χείο δεδομένων σχετικών με το γεγονός που εξετάζεται, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 

να προσεγγίσουν άμεσα το ιστορικό υλικό, να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις ελέγξουν. Η 

προσέγγιση των άμεσων ιστορικών πηγών ενός γεγονότος προάγει την κριτική σκέψη των 

μαθητών και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Κατά τη φάση της επιλογής των πηγών συνιστά-

73 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, επίσης, το λογισμικό παραγωγής πολυμέσων και το λογισμικό συγ-
γραφής ιστοσελίδων. 
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ται να ληφθούν υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι όποιες γλωσσικές δυσκολίες πα-

ρουσιάζει η πηγή, η έκταση της, οι απόψεις που προβάλλονται. Επιπλέον δίνεται η δυνατότη-

τα προσέγγισης των εννοιών της μεταβολής, της αιτιότητας, της συνάφειας. 

Με το Λογισμικό Παρουσίασης μπορεί ο εκπαιδευτικός εύκολα να οργανώσει και να 

κατηγοριοποιήσει τους τύπους των αιτίων. Παρέχεται η πρόσβαση σε ένα ευρύ πεδίο απεικο-

νίσεων και ηχητικών πηγών. Η κριτική προσέγγιση διευκολύνεται μέσα από τις ευκολίες σύ-

γκρισης. Ο καθηγητής πρέπει να έχει προετοιμάσει το οργανωτικό πλαίσιο των πληροφοριών, 

στο Λογισμικό Παρουσίασης, για να αποτελέσουν αυτές έναυσμα των ιδεών των μαθητών. 

Οι μαθητές συζητούν, οργανώνουν τη σκέψη τους και υποστηρίζουν την ερμηνεία τους με 

επιχειρήματα. 

Η οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση της πληροφορίας και της γνώσης θεωρεί-

ται τακτική που διευκολύνει τη μάθηση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Σε πολλές 

χώρες έχει ήδη διαπιστωθεί η ανάγκη εισαγωγής, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκπαιδευτικών 

στόχων που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής «ανάγνωσης» της εικόνας, 

αρχικά για να καταστούν οι μαθητές «αναγνώστες» της εικόνας και κατόπιν για την αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ και τη δημιουργική χρήση της εικόνας (κινούμενης και μη) μέσω αυτών. Στη 

σύγχρονη εποχή τα παιδιά κατακλύζονται από εικόνες (τηλεόραση, έντυπα, κινηματογράφος, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.λπ.). Απαραίτητη είναι, λοιπόν, η οπτική εκπαίδευση, εφόσον οι 

εικόνες αποτελούν κυρίαρχο μέσον επικοινωνίας (διαφήμιση, μουσική, μόδα κ.λπ.). Ο αλφα-

βητισμός της εικόνας αποτελεί ένα είδος μόρφωσης που έχει σχέση με τη δημιουργία νοήμα-

τος, κατανόησης, σύλληψης ιδεών, από τα οπτικά ερεθίσματα του φυσικού και του πολιτιστι-

κού περιβάλλοντός μας (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:163-164).  

Η βασική ιδέα που κατευθύνει τον σχεδιασμό της διδακτικής είναι να κάνουν οι μαθη-

τές κάτι που έχει νόημα γι’ αυτούς, είτε κατά μόνας είτε σε ομάδες εργασίας. Η ιστορική 

γνώση οικοδομείται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών. 

Η ιστορική σκέψη και συνείδηση διαμορφώνονται σε συνθήκες αυθεντικότητας. Οι μαθητές 

καλούνται να διατυπώσουν αξιολογικές κρίσεις, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με ακρίβεια και 

σαφήνεια, να κάνουν επαγωγικούς συλλογισμούς και να συνάγουν συμπεράσματα. Ασκού-

νται στην ερμηνεία ιστορικών γεγονότων και στην κριτική επεξεργασία διαφορετικών ερμη-

νευτικών προσεγγίσεων. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως ερευνητική διαδικασία με βάση 

τον τρόπο του αστυνομικού ερευνητή (Bain & Mirel, 1982. Carretero et al., 1994. Pattiz, 

2004). 

Πρόκειται για διδακτική στρατηγική που αξιοποιεί τις αναλογίες της εργασίας του ιστο-

ρικού με εκείνη του ντετέκτιβ, στη βάση των μοντέλων της «γνωστικής μαθητείας» και της 

«επίλυσης προβλημάτων». Ως στόχους έχει να προσεγγιστεί η ιστορική γνώση, με βάση πη-
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γές και κείμενα της Ιστοριογραφίας, ως διαδικασία συσχέτισης γεγονότων και θεωρίας και 

αιτιακής εξήγησης. Οι πηγές και η βιβλιογραφία χρησιμεύουν για την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης, την ενεργητική και ανακαλυπτική μάθηση, την ερμηνεία και την ανακατασκευή του 

παρελθόντος (Μαυροσκούφης, 2005).  

Τα κυριότερα προβλήματα ή γνωστικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους μαθητές να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ιστορικής γνώσης είναι η αδυναμίες χρήσης και οι δυ-

σκολίες συσχετισμού των πηγών με τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης, οι δυσκολίες εν-

νοιολόγησης, οι δυσκολίες εξήγησης μιας ιστορικής μεταβολής, τα ντετερμινιστικά εξηγητι-

κά σχήματα, οι δυσκολίες συγκρότησης επιχειρημάτων και τα προβλήματα ιστορικοποίησης 

(Κάββουρα, 2002). 

Στο νέο μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον μεταβάλλεται ο ρόλος τόσο του εκ-

παιδευτικού όσο και του μαθητή. Συμμετέχουν στην κοινότητα μάθησης με διαφορετικό τρό-

πο ο καθένας. Ο εκπαιδευτικός δεν λειτουργεί ως ο αυθεντικός φορέας της γνώσης αλλά:  

• διευκολύνει τον σχηματισμό ομάδων συνεργασίας και τον διάλογο μεταξύ των μελών 

• ενθαρρύνει και υποστηρίζει μαθητικές πρωτοβουλίες 

• σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, ώστε να προωθείται η αυτονομία, η αλληλεπίδρα-

ση και οι επιλογές 

• εντάσσει την αποκτηθείσα γνώση σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο 

• χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα 

• αξιολογεί τη διαδικασία της δικής του διδασκαλίας 

• υποστηρίζει και διευκολύνει τον αναστοχασμό (self-reflection) επί της διαδικασίας 

μάθησης 

• κάνει χρήση διάφορων εργαλείων για την παρακολούθηση της πορείας μάθησης. 

Ο μαθητής δεν λειτουργεί ως παθητικός δέκτης γνώσεων που οφείλει να αναπαραγά-

γει. Αντίθετα:  

• αποτελεί μέλος της ομάδας της τάξης με κοινό στόχο 

• αναλαμβάνει την αποπεράτωση έργου και αναπτύσσει την ανάλογη δράση 

• αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του για την εκπλήρωση του στόχου 

• αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα 

• καλλιεργεί τις δεξιότητές του και τις χρησιμοποιεί σε όλα τα γνωστικά πεδία 

• επιβλέπει τη διαδικασία μάθησής του και αυτο-αξιολογείται 

• αναστοχάζεται την όλη προσπάθεια που κατέβαλε, στέκεται κριτικά και λαμβάνει 

αποφάσεις για τη μελλοντική του δράση. 

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, οι ιστορικές πληροφορίες που διατίθενται, οι επιλεγόμενες 

πηγές, η διδακτική πρακτική παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη της ιστορικής ενσυ-
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ναίσθησης. Οι διδακτικές προσεγγίσεις γίνονται είτε γραπτώς είτε με συζήτηση και διάλογο 

της ολομέλειας της τάξης ή των μελών των μικρών ομάδων εργασίας με ελεύθερη ή ελεγχό-

μενη μορφή λειτουργίας τους (Hein, 1991. Simons, 1993. Λεοντσίνης, 1999:139-140). 

 

β) Σενάρια 

1ο διαθεματικό σενάριο: «Ο Ρομαντισμός και η Γαλλική / Ελληνική Επανάσταση 

– Φιλελληνισμός – Γαλλία: Eugène Delacroix (1798-1863)74 

Εισαγωγή  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το σημασιολογικό περιεχόμενο των ιστορικών όρων, από 

τους πιο απλούς (π.χ. όπλο, εργαλείο κ.λπ. από παλαιότερη εποχή) έως τους πιο σύνθετους 

(π.χ. δρόμος, πόλις κ.λπ.) και τους αφηρημένους (επανάσταση, εξέγερση, δημοκρατία κ.λπ.) 

δεν είναι αυτονόητο, όπως συχνά εκλαμβάνεται από τα διδακτικά εγχειρίδια. Η συστηματική 

ανάλυση και ερμηνεία των ιστορικών εννοιών είναι απαραίτητη και η ύπαρξη ειδικού αλφα-

βητικού γλωσσαρίου με την εξήγηση των ιστορικών εννοιών στο τέλος του εγχειριδίου συχνά 

δεν επαρκεί για τη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών αυτών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

ενότητας. Το κενό μπορεί να καλυφθεί από δραστηριότητες π.χ. με εικόνες. Ας πάρουμε, για 

παράδειγμα, τις έννοιες επανάσταση, εξέγερση, δημοκρατία. Αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές, 

είναι δύσκολο να εξηγηθούν σε επαρκή βαθμό σε παιδιά και εφήβους. Εκτός από τον ορισμό 

λοιπόν, μπορούμε να παρουσιάσουμε στην τάξη εικαστικές απεικονίσεις σχετικών ενεργειών 

και να ζητήσουμε από τους μαθητές, σε ένα είδος προέρευνας, να μας περιγράψουν το περιε-

χόμενο, να διερευνήσουν τις πιθανές συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το απεικο-

νιζόμενο γεγονός (Cohen & Manion, 1997. Κυρκίνη, 1999:182). 

Από µεθοδολογική άποψη, σύµφωνα µε τον Bloom (1969), η προέρευνα είναι µια 

µελέτη περίπτωσης, ενταγµένης στα πλαίσια µιας ενεργού συνεργατικής έρευνας, της 

λεγόµενης έρευνας-δράσης (action research) (Cohen & Manion, 1997), και αποτελεί το πρώ-

το στάδιό της (διαγνωστικό). Στην παρούσα φάση διερευνούνται οι διαισθητικές αντιλήψεις 

των µαθητών για τις διερευνώμενες έννοιες, προκειµένου αυτές να ληφθούν υπόψη για το 

σχεδιασµό του κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος που θα συντελέσει στον 

µετασχηµατισµό αυτών των άτυπων γνώσεων.  

Η πηγή της γνωστικής ανάπτυξης είναι κατά τον J. Piaget (1946) η ενασχόληση, ο χει-

ρισμός και ο πειραματισμός επί αντικειμένων και φαινομένων από το παιδί. Επειδή η αυτορ-

ρύθμιση αποτελεί βασική ιδέα της ανάπτυξης κατά τον Piaget, οι οπαδοί του δίνουν μεγάλη 

74 Νεότερη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: «Εν. 10. Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη. Εν. 11. Τα επαναστα-
τικά κύματα του 1830 και του 1848 στην Ευρώπη». Παραγωγή γνώσης με τη βοήθεια του λογισμικού 
παρουσίασης (Power Point) ως μαθησιακού περιβάλλοντος∙ ανάλυση των εικαστικών ιστορικών έργων 
και αξιοποίησή τους ως ιστορικές πηγές. 
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έμφαση στην εξερεύνηση, στην αναζήτηση και στην ανακάλυψη ως μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης. Η γνωστική ανάπτυξη συντελείται με τη δραστηριοποίηση του υποκειμένου 

και, επομένως, πρωταρχικό μέλημα της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να είναι η δράση, η 

αυτενέργεια του παιδιού, αφού η εξάσκηση των γνωστικών δομών αποτελεί επιβράβευση 

(ενίσχυση) καθαυτή. Το παιδί, δηλαδή, αποκτά ικανοποίηση για ό,τι καταφέρνει να επιτελέ-

σει και δεν κάνει ό,τι κάνει, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τον εκπαιδευτικό. Μαθαίνει 

να βασίζεται στον έλεγχο της ίδιας της λογικής των πραγμάτων και όχι να προσβλέπει στον 

εκπαιδευτικό για επιδοκιμασία.  

Γι’ αυτό πρέπει να αφήνεται ελεύθερο, να κινείται μέσα σε τέτοιες περιστάσεις και ευ-

καιρίες οι οποίες προσφέρουν από μόνες τους επιδοκιμασία και επιβράβευση. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο αφήνεται ταυτόχρονα χώρος για την έκφραση των προσωπικών ικανοτήτων και των 

ατομικών διαφορών των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός παύει πια να μεταδίδει τη γνώση, αλλά 

βοηθά το παιδί στη γνωστική του ανάπτυξη. Δεν είναι απλώς πομπός της γνώσης, αλλά κατα-

λύτης ανώτερων γνωστικών διεργασιών, έχοντας επίγνωση ότι η σκέψη δεν είναι βέβαια κάτι 

που διδάσκεται, οπωσδήποτε όμως κάτι που ασκείται. 

Στη θεωρία του Piaget στηρίζεται η βασική ιδέα, της εκπαίδευσης σύμφωνα με την α-

νάπτυξη του παιδιού (developmentally appropriate education). Επιπλέον στηρίζονται οι παι-

δαγωγικές αρχές ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην διαδικασία σκέψης του παιδιού και όχι στα 

προϊόντα της (πέρα από τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων του παιδιού ο εκπαιδευτι-

κός πρέπει να διερευνά τις διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιεί το παιδί, προκειμένου να δώ-

σει την απάντηση) και ότι πρέπει να αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος της άμεσης και ενεργη-

τικής εμπλοκής του παιδιού στις δραστηριότητες μάθησης (η παρουσίαση έτοιμων γνώσεων 

στα παιδιά είναι αδιανόητη για έναν εκπαιδευτικό ο οποίος αποδέχεται τις αρχές του Piaget. 

Αντίθετα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν μόνα τους και με αυθόρμητες διαδρά-

σεις με το περιβάλλον) (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:86). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του εποικοδομισμού (constructivism), οι μαθητές τείνουν 

να μαθαίνουν αποτελεσματικά όταν συμμετέχουν ενεργά στη μόρφωσή τους. Όσο περισσό-

τερο συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τόσο καλύτερα θα εκτελούν τα μαθητικά 

τους καθήκοντα. Ο D.A. Kolb (1984) εκθέτει έναν εμπειρικό κύκλο μάθησης ο οποίος απα-

ριθμεί τα οφέλη της μάθησης που στηρίζεται στη μάθηση μέσω της εξάσκησης. Οι εποικοδο-

μιστές ερευνητές τονίζουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν, κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Όσο περισσότερες ευκαιρίες 

παρέχονται στους μαθητές για να συμμετέχουν και να εμπλέκονται, τόσο περισσότερο αυτοί 

οφείλουν να επιτύχουν στο σχολείο. Η πειραματική μάθηση αποτελεί αποτελεσματική μάθη-

ση, διότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν μόνοι τους τα ζητούμενα. Οι ενεργητικές διαδικασίες 
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και όχι οι παθητικές, η θεωρία σε συνδυασμό με την πράξη οδηγεί στην καλύτερη εμπέδωση 

της διδασκόμενης ύλης (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:90-91). 

Κατά τον J. Bruner (1960) οι μαθητές αποκτούν τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές δι-

αδικασίες (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Γι’ αυτό, ο Bruner τονίζει ότι η μαθησιακή διαδικα-

σία πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες στους μαθητές για την επέκταση και τη διεύρυνση των 

γνώσεών τους με τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων και δεν πρέπει να αρκείται στην 

ανάγνωση βιβλίων και στη συμβατική παράδοση του εκπαιδευτικού. Επομένως, μέσω της 

μάθησης με ανακάλυψη το παιδί αποκτά γνώσεις με δική του πρωτοβουλία και δικές του ε-

νέργειες. Αυτό σημαίνει ότι διατυπώνει υποθέσεις, τις ελέγχει και τις επαληθεύει ή τις δια-

ψεύδει, αντί να διαβάζει απλώς περιγραφές από το βιβλίο ή να ακούει τον εκπαιδευτικό. Η 

ανακάλυψη με την έννοια αυτή λειτουργεί ως μια μορφή της επαγωγικής μεθόδου αναζήτη-

σης της γνώσης, αφού ο μαθητής περνά από τη μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων στη 

διατύπωση γενικών εννοιών, κανόνων και αρχών. Ωστόσο, μάθηση με ανακάλυψη δε σημαί-

νει ότι οι μαθητές λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Η ανακάλυψη στα πλαίσια της διδασκαλίας εί-

ναι πάντα μια καθοδηγούμενη και κατευθυνόμενη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός προετοι-

μάζει διάφορα υλικά και σχεδιάζει δραστηριότητες, έτσι ώστε οι μαθητές κατά περίπτωση να 

τις εφαρμόζουν και να τις χρησιμοποιούν, για να ερευνήσουν, να χειραγωγήσουν, να πειρα-

ματισθούν, να ελέγξουν, να αποδείξουν. 

Κατά τους L. Vygotsky (1962 & 1978α,β) και J. Bruner (1986 & 1990 & 1996)  η μά-

θηση αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα. Επομένως, η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει σε εκ-

παιδευτικούς και μαθητές ευκαιρίες εμπλοκής στη διαπραγμάτευση του αντικειμένου και α-

μοιβαία κατανόηση. Άρα, η μάθηση είναι επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί την απόρριψη του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της 

αυτονομίας μέσα από συλλογική δράση (ομαδοσυνεργατικό κίνημα, δεκαετία 1980 κ.εξ.). Κα-

τά συνέπεια, η μάθηση θα πρέπει να έχει κοινωνιοκεντρικό προσανατολισμό  και οι διδακτι-

κοί στόχοι θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη γνωστικής, κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας, η 

έκφραση δημιουργικότητας και η μεγιστοποίηση του χρόνου ενεργού συμμετοχής των μαθη-

τών στη μαθησιακή διαδικασία. Η συστηματική παρατήρηση και η συλλογή δεδομένων για 

τη διαμόρφωση κρίσης και αξιολόγησης αποτελούν βασικά στοιχεία της ενεργού αυτής συμ-

μετοχής γιατί δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη νέας γνώσης από τον μαθητή μέσω της ενεργη-

τικής οικοδόμησης διαδικασιών, οι οποίες συνδέουν τη νέα γνώση με την προηγούμενη (δο-

μιστικά μοντέλα μάθησης). 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη για να 

προωθήσει τη συμμετοχή του μαθητή στη μόρφωσή του. Δεδομένο, βέβαια, αποτελεί ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα παίξει τον κύριο ρόλο στη μεταφορά της τεχνογνωσίας και 
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στην προώθηση της καινοτομίας, ερευνώντας από πριν ο ίδιος τις επιπλέον δυνατότητες που 

παρέχει στον μαθητή η τεχνολογία. Αυτή είναι η βασική ιδέα: ότι η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό και το βιβλίο, αλλά μπορεί συ-

μπληρωματικά με την κλασική διδασκαλία να κινητοποιήσει τη φαντασία του μαθητή, τις 

αισθήσεις του, να τον κάνει να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αυτενεργεί. 

Άρα ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξοικειωθεί σταδιακά με ένα σύνολο από υπολογιστικά και 

δι(αδι)κτυακά γνωστικά εργαλεία με τον κατάλληλο συνδυασμό διδακτικών και παιδαγωγι-

κών δραστηριοτήτων και να οργανώσει μια ποικιλία παιδαγωγικών στρατηγικών με έμφαση 

στον ρόλο του ως βοηθού, συμβούλου, οργανωτή και διαπραγματευτή της γνώσης. Πρέπει να 

εξοικειωθεί με τις σύγχρονες θεωρίες της γνώσης σύμφωνα με τις οποίες, η οργάνωση της 

μάθησης προσανατολίζεται στην κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, με 

την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοικτά μορφωτικά περιβάλλοντα (Ράπτης & Ράπτη, 

2002β:117-118. Βακαλούδη, 2003:14.). 

Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αξιοποιείται ένα λογισμικό παρουσιάσεων ως 

πολυτροπικό κείμενο με ενσωματωμένο διδακτικό υλικό. Η εφαρμογή αυτή προβάλλεται 

στην τάξη με τη βοήθεια προβολικού και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, επιτυγχάνοντας έτσι τα οφέλη των εποικοδομητικών θεω-

ριών μάθησης. Οι μαθητές, μετά από ανάγνωση –από το διδακτικό τους εγχειρίδιο, των χω-

ρίων για τον φιλελληνισμό και το επαναστατικό κίνημα του 1830 στη Γαλλία, ερμηνεύουν τα 

γεγονότα μέσα από την ανάλυση των εικαστικών πηγών που προβάλλονται στην οθόνη∙ έτσι, 

η αξιοποίηση της τεχνολογίας βοηθά στην ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών διερευνητικής και 

συνεργατικής μάθησης. Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στη Γ΄ Γυμνασίου και συγκεκρι-

μένα –συνδυαστικά– στις ενότητες: Εν. 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη: Το κίνημα του 

φιλελληνισμού (σελ. 36) και Εν. 11. Τα επαναστατικά κύματα του 1830 και του 1848 στην Ευ-

ρώπη: Οι επαναστάσεις του 1830. Η επανάσταση στη Γαλλία (σελ. 38), του σχολικού εγχειρι-

δίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου75.  

Επιδιώκεται να αξιοποιηθεί το εικαστικό υλικό έτσι, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον 

είναι δυνατό να διδαχθεί η Ιστορία με αφετηρία και διδακτικό εργαλείο τα έργα των τεχνών. 

Επομένως η προσοχή των μαθητών εστιάζεται σε αντικείμενα/έργα τέχνης. Στόχος είναι, με 

την ολοκλήρωση της προσέγγισης του αντικειμένου, ο μαθητής να έχει μάθει πώς από τη με-

λέτη αντικειμένων/έργων τέχνης μπορεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για περισσότερα ζη-

τήματα, όπως για την οικονομία, την κοινωνία, την τέχνη, τη θρησκεία, τις επιστήμες της ε-

 
75 Ε. Λούβη – Δ.Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2007. 
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ποχής της δημιουργίας του αντικειμένου. πώς από τη συγχρονία μπορεί να περάσει στη 

διαχρονία. πώς από ένα θέμα μπορεί να περάσει στη διαθεματικότητα.  

Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει την αναζήτηση ζωγραφικών έργων του Ε. Ντε-

λακρουά –από τον εκπαιδευτικό– τη μεταφορά τους σε λογισμικό παρουσιάσεων και την 

προβολή τους μέσα στην τάξη, ώστε να μπορούν οι μαθητές να τους παρατηρήσουν, να τους 

μελετήσουν και να εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους. Ουσιώδη ρόλο στη διδασκαλία παίζει 

ο κοινωνιογνωστικός παράγοντας, υπό την έννοια ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριο-

τήτων. Ο μαθητής δημιουργεί τη γνώση με τη βοήθεια του περιβάλλοντος με σημαντικό τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά και του περιβάλλοντος (ζώνη επικείμενης ή εγγύτερης ανάπτυ-

ξης, L. Vygotsky).  

Το σενάριο βασίζεται κυρίως στη συνεργασία και επικοινωνία (κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες, L. Vygotsky κ.ά). Οι μαθητές συνεργάζονται μέσω της αξιοποίησης του λογισμικού 

παρουσίασης/πολυτροπικού κειμένου. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απόπειρα εφαρμογής 

της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Μαθητοκεντρική διδασκαλία σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός 

παραχωρεί στους μαθητές έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία, χωρίς βεβαίως να περιορίζεται έστω και κατ’ ελάχιστον η ευθύνη του για την 

επιτυχία της. Με βάση την ανθρωπιστική προσέγγιση της μάθησης, οι αρχές που διέπουν τη 

διδακτική προσπάθεια είναι: α. η έμφαση στην σκέψη και στο συναίσθημα και όχι τόσο στην 

απόκτηση γνώσεων, β. η ανάπτυξη της αυτοεικόνας και της ατομικής ταυτότητας, γ. η επι-

κοινωνία, δ. η ανάπτυξη προσωπικών αξιών. Κατά την εφαρμογή του σεναρίου εφαρμόζο-

νται: α. η διαλεκτική μορφή και β. η εξερευνητική μορφή, που ανήκουν στην κατηγορία των 

μαθητοκεντρικών ή διερευνητικών διδασκαλιών. Κυρίαρχο στοιχείο των μεικτών μορφών δι-

δασκαλίας είναι ο διάλογος. Οι πιο  συνήθεις μορφές μεικτών μορφών διδασκαλίας είναι: α. η 

μορφή της ερωταπόκρισης, β. η μαιευτική μορφή και γ. η μορφή της παρότρυνσης. Μία μορ-

φή του ελεύθερου διαλόγου αποτελεί και η συζήτηση. Οι συζητήσεις, ως μέθοδοι διδασκαλί-

ας, θεωρούνται γενικώς ως χρήσιμες στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν οι απόψεις και οι 

εμπειρίες των μαθητών πρέπει να γίνουν γνωστές στον εκπαιδευτικό ή είναι σημαντικές και 

χρήσιμες για τους άλλους συμμαθητές της τάξης. β. Όταν το θέμα εμπεριέχει αξίες, στάσεις, 

συναισθήματα κ.λπ. και όχι απλώς δεδομένα. γ. Όταν είναι απαραίτητο να ασκηθούν οι μα-

θητές στη διαμόρφωση ή στην αξιολόγηση απόψεων. δ. Είναι προφανές ότι η συζήτηση ως 

μέθοδος διδασκαλίας είναι απαραίτητη, όταν θέλουμε να διαμορφώσουν οι μαθητές θεμελιω-

μένες απόψεις για διάφορα κοινωνικά θέματα.  

Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να 

αναπύξει ο εκπαιδευτικός τις απαιτούμενες  γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διερευνά τις δυ-

256 

 



 

 

νατότητες των ΤΠΕ να αποδειχθούν ευέλικτα και δημιουργικά εργαλεία στη διδασκαλία και 

στην παιδαγωγική. Το διαδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον νέο ρόλο του εκπαιδευτι-

κού που προσεγγίζει διερευνητικά τη γνώση, την επεξεργάζεται, τη μετασχηματίζει, όχι πλέ-

ον σαν πομπός αλλά σαν βοηθός και συνεργάτης των μαθητών του. Από την άλλη πλευρά οι 

μαθητές –με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού– δεν αποτελούν πλέον παθητικούς δέκτες. Εργά-

ζονται σε ομάδες, επεξεργάζονται, αναλύουν, κρίνουν και συνθέτουν μόνοι τους, ανταλλάσ-

σουν τις πληροφορίες και αλληλοσυμπληρώνουν τις ελλείψεις τους. Με αυτόν τον τρόπο επι-

τυγχάνεται όχι μόνον η συνεργατική μάθηση αλλά και η αλληλοδιδακτική των ομάδων και 

κατόπιν του συνόλου (Savery & Duffy, 1996. Βακαλούδη, 2003:14. Shannon, 2008).  

Επίσης, η αξιοποίηση, από τον εκπαιδευτικό, περιβαλλόντων διαχείρισης πολυμεσικού 

υλικού και δημιουργίας απλών εφαρμογών παρουσίασης (όπως το Impress ή το Power Point), 

με τον κατάλληλο συνδυασμό διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μπορεί να βο-

ηθήσει στη δημιουργία ποικιλίας παιδαγωγικών στρατηγικών με έμφαση στον ρόλο του ως 

βοηθού, συμβούλου, οργανωτή και διαπραγματευτή της γνώσης. Καταδείχθηκε ήδη ότι στη 

διδασκαλία της Ιστορίας η εικόνα είναι ένα από τα κυριότερα τεκμήρια˙ για παράδειγμα, α-

φενός είναι μέσον που συντελεί στην εύληπτη ιστορική ανάλυση και στη μελέτη της υποδο-

μής του γεγονότος (που φέρνει στην επιφάνεια ό,τι διαμορφώνει στο μακρό χρόνο την ιστορι-

κή πραγματικότητα) και αφετέρου η αμεσότητά της γοητεύει και η παρατήρησή της δίνει 

πολλά στοιχεία που απουσιάζουν από τις γραπτές πηγές (Σκουλάτος, 1984:25-29. Κόνδης, 

1984:30-37. Ασημομύτης, 1984:66-77. N. Mercer, 1996:359-377).  

Με βάση τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός δομεί το συγκεκριμένο σενάριο μέσω της α-

ναζήτησης εικόνων των ζωγραφικών έργων βρίσκονται στις ιστοσελίδες των μουσείων όπου 

εκτίθενται. Για να τις εντοπίσει ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να αναζητήσει τις σχετικές ηλε-

κτρονικές διευθύνσεις. Για παράδειγμα: Η Ελευθερία οδηγεί το λαό  βρίσκεται στο Μουσείο 

Λούβρου76. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου βρίσκεται στο Μουσείο Μπορντώ (Γαλ-

λία)77. Ο αγώνας του Έλληνα κατά του Τούρκου βρίσκεται στο Art Institute of Chicago78. Η 

σφαγή της Χίου βρίσκεται στο Μουσείο Λούβρου79. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν 

γνωρίζει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μουσείων, αναζητεί τα έργα μέσω μιας μηχανής 

αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. google), χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, που είναι η βασική 

μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στις μηχανές αναζήτησης αυτού του είδους. Έτσι έχει τη 

δυνατότητα να εντοπίσει και να επισκεφθεί διαδικτυακές γκαλερί έργων τέχνης όπως η διεύ-

θυνση http://www.ocaiw.com/delacro.htm, με πολλά έργα του Ε. Ντελακρουά.  

76 Η ιστοσελίδα του Μουσείου: http://www.louvre. fr 
77 H ιστοσελίδα του Μουσείου: http://www.culture. fr/culture/bordeaux 
78 H ιστοσελίδα του Μουσείου: http://www.artic.edu/aic/index.html 
79 Η ιστοσελίδα του Μουσείου: http://www.louvre. fr 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την παρατήρηση των έργων τέχνης τεκμη-

ριώνεται η ιστορική πληροφορία. Επομένως, ιστορικές πηγές δεν αποτελούν μόνον τα γραπτά 

κείμενα αλλά και πολλά άλλα πράγματα των οποίων η προσεκτική παρατήρηση και μελέτη 

μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμα ιστορικά συμπεράσματα. 2. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με 

το ρεύμα του Ρομαντισμού στην τέχνη –με μια διεπιστημονική προσέγγιση-, να γνωρίσουν τα 

θέματα έμπνευσης και τις καταβολές του, τη θεματολογία και ιδεολογία του, το συμβολικό 

του χαρακτήρα και τον ρόλο που έπαιξε στην εξέλιξη της Τέχνης, της Ιστορίας, του Πολιτι-

σμού, της Πολιτικής. 3. Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με την αναζήτηση πληροφοριών 

και εικόνων στο διαδίκτυο και να συνειδητοποιήσουν τον πλούτο που υπάρχει, όπως και τη 

δυνατότητα της εικονικής περιήγησης σε μουσεία και πινακοθήκες όλου του κόσμου και την 

άνετη, εύκολη και προσιτή σε όλους  πρόσβαση σε παρόμοιους χώρους. 4. Παράλληλα ο δι-

δάσκων δεν αντιμετωπίζει πλέον μετωπικά τους μαθητές του, με τον παραδοσιακό τρόπο δι-

δασκαλίας, αλλά καθοδηγεί κατάλληλα την έρευνα, τη συζήτηση και την εξαγωγή συμπερα-

σμάτων παίζοντας το ρόλο του βοηθού και συνεργάτη.  

Ο μαθητής, με τη θέαση ενός έργου και κατόπιν την ερμηνευτική, κριτική και διαλε-

κτική επεξεργασία του θέματός του, θα μπορέσει να θέσει ερωτήματα (άντλησης πληροφο-

ριών, κατανόησης συνθηκών του παρελθόντος που οδήγησαν στη δημιουργία του έργου 

κ.λπ.), να αποκτήσει -κατά το δυνατόν- αντικειμενικές γνώσεις σχετικά με το ζητούμενο και 

να κατακτήσει τη μεταγνώση, την ενσωμάτωση μεθόδων και όχι ξηρής και απομνημονευτικής 

γνώσης. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ο διδασκόμενος συμμετέχει ενεργά και ασκεί τις δεξιότη-

τές του, μαθαίνοντας μέσα από αυτές με τρόπο διαδραστικό και αλληλεπιδραστικό, όπως, για 

παράδειγμα, μέσα από την ιστορική μέθοδο της έρευνας που διεξάγει, την επιλογή της ατομι-

κής πορείας (διαδρομές), τη διασύνδεση των πληροφοριών, τη σύνθεση της πληροφορίας, το 

αποτέλεσμα, τις έννοιες χρόνου, τόπου, ιστορικής αιτιότητας που αντιλαμβάνεται. Διατυπώ-

νει, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, υποθέσεις, ερωτήματα, ζη-

τούμενα, αναλύσεις ιστορικών εννοιών, όπου συναρτά το χώρο και το χρόνο και θέτει τα 

πλαίσια δράσης (Halldén, 1994:187-200. Slavin, 1995. Barth, 1996:51-56. Roschelle & Rea, 

1999:22-25). 

Τα στάδια από τα οποία θα περάσει η ερμηνευτική διαδικασία του εικαστικού έργου 

είναι:  

α) το στάδιο της περιγραφής ή της προεικονογραφικής ανάλυσης,  

β) το στάδιο της εικονογραφικής ανάλυσης με τη στενή σημασία της λέξης,  

γ) το στάδιο της εικονογραφικής ερμηνείας (ή της εικονολογικής ερμηνείας ή της ανά-

λυσης των συμβολικών αξιών).  
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Στο πρώτο στάδιο θα περιγραφεί το εικαστικό έργο: θα επισημανθούν εξωτερικές, επι-

φανειακές ιδιότητες. Στο δεύτερο θα ταυτιστούν το θέμα και ο εικονογραφικός τύπος και στο 

τρίτο θα ερμηνευτεί το θέμα. Η περιγραφή πρέπει να έχει ενάργεια και σαφήνεια. Η γλώσσα 

περιγραφής πρέπει να είναι αντικειμενική και όχι ρητορική και πρέπει να επισημανθούν τα 

τρία επίπεδα του εικαστικού έργου: το πραγματικό, το συντακτικό και το σημασιολογικό80. 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση των πληροφοριακών στοιχείων και των 

πινάκων, μέσα στη σχολική τους τάξη με τη βοήθεια προβολικού και φορητού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλέχθηκε διότι η επίσκεψη στα σχολικά εργαστή-

ρια Πληροφορικής συναντά πάντοτε ποικίλα τεχνικά προβλήματα και προσκόμματα.  

Α. Παρατήρηση του κάθε έργου μεμονωμένα. (Αυτό που ο καθένας βλέπει)  

Οριζόντια και Κάθετη Ανάγνωση και Περιγραφή του κάθε έργου. Εδώ ο μαθητής πα-

ρατηρεί με προσοχή και καταγράφει συστηματικά και με λεπτομέρειες μόνον ό,τι βλέπει α-

ντικειμενικά.: π.χ. 1) τι είδους καλλιτεχνικά έργα είναι, 2) πρόσωπα, 3) ενδυμασία, 4) ποια 

σύμβολα, 3) θέματα, 4) μοτίβα, 5) αντικείμενα, συμπεριλαμβάνονται, 6) τι υλικό χρησιμοποι-

είται στο κάθε έργο, και ό,τι άλλο μπορούν να σκεφτούν καθώς βλέπουν και περιγράφουν τα 

έργα81.  

80 Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο, βλ. E. Panofsky, Studies in Iconolo-
gy; humanistic themes in the art of the renaissance, New York 1939, β΄ έκδ. 1962 (ελλην. μετάφρ. Α. 
Παππάς, Μελέτες εικονολογίας, Αθήνα 1991), σσ. 23-39. - Γ. Βρεττός, Το έργο ζωγραφικής ως πηγή 
στο μάθημα της Ιστορίας: εικαστική διατύπωση και αξιοποίηση του ιστορικού θέματος, στο Παιδαγω-
γική Επιθεώρηση, τεύχ. 9, Αθήνα 1988, σσ. 93-122. - Γ. Ρηγόπουλος, Η διδασκαλία των Εικαστικών 
Έργων στα Πλαίσια του Μαθήματος Ιστορίας, Σεμινάριο 9, Το Μάθημα της Ιστορίας στην Α/θμια και 
Β/θμια Εκπ/ση, Προβλήματα Μεθοδολογίας και Διδακτικής, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα 
1988, σσ. 158-169, 163-164. - S. S. Wineburg, Historical problem Solving: A Study of the cognitive 
Processes Used in the Evaluation of Documentary and Pictorial Evidence, στο Journal of Educational 
Psychology, τόμ. 83, No. 1, 1991, σσ. 73-87. – Γ. Δάλκος, Οι ενότητες τέχνης των βιβλίων Ιστορίας 
του Γυμνασίου – Λυκείου: μια χρήσιμη ανάλυση», στο Νέα Παιδεία, τεύχ. 63, Αθήνα 1992, σσ. 87-
100. - Φ. Βώρος, Η διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση της εικόνας, Αθήνα 1993. - Α.Δ. Βακα-
λούδη, Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Ιστορίας με τη Νέα Τεχνολογία. Με μια Διδακτική Πρόταση, 
στο Νέα Παιδεία, τεύχ. 95, Καλοκαίρι 2000, σσ. 36-52. - Της ιδίας, Η Πολύπλευρη Αξιοποίηση της 
Νέας Τεχνολογίας στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με μια Διδακτική Πρόταση, στο Αντιτετράδια της Εκπαί-
δευσης, τεύχ. 56, Αθήνα 2000, σσ. 76-79. – Της ιδίας, Η Διαθεματική Διδακτική των Φιλολογικών 
Μαθημάτων με το Διαδίκτυο και τη Νέα Τεχνολογία. Με μια Διδακτική Πρόταση, στο Εκπαιδευτικά, 
τεύχ. 57-58, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 63-76. – Της ιδίας, Η Νέα Τεχνολογία στη Διαθεματική 
Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων. Με τρεις Διδακτικές Προτάσεις, στο Αρχαιολογία, τεύχ. 
76, Αθήνα Σεπτέμβριος 2000, σσ. 56-60. - Της ιδίας, Σύγχρονες Διδακτικές και Παιδαγωγικές Μέθο-
δοι — Η Ουσιαστική Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Υλοποίησή τους. Με τρεις Διδακτικές 
Προτάσεις, στο Φιλόλογος, τεύχ. 103, Θεσσαλονίκη Άνοιξη 2001, σσ. 94-117.  
81 Καταγραφή κάθε στοιχείου των έργων σε λίστα κατηγοριοποίησης: Αν υπάρχει χρόνος, μπο-
ρούν οι μαθητές κατασκευάζουν έναν κατάλογο με κατηγορίες κατά στήλες (ανάλογα με τις προηγού-
μενες θεματικές παρατηρήσεις τους), όπου καταγράφουν τις διάφορες πληροφορίες που αποκόμισαν 
από την παρατήρηση. Ο προβληματισμός τίθεται στο ποιες κατηγορίες νομίζουν οι μαθητές ότι μπο-
ρούν να δημιουργήσουν, ώστε να εντάξουν ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τα καλλι-
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Β. Ερμηνεία – Σημασιοδότηση. (Αυτό που καθένας ξεχωριστά αντιλαμβάνεται ότι 

βλέπει). Διάκριση ανάμεσα στην παρατήρηση και την ερμηνεία 

Με βάση τις πληροφορίες ότι "Ρομαντισμός = Τάση για απομάκρυνση από τους κανόνες 

του καθιερωμένου κλασικού ύφους. Χαρακτηριστικά του είναι η πλούσια λυρική έκφραση, η 

υπεροχή του αισθήματος και της φαντασίας απέναντι στη λογική, η θρησκευτική μυστικοπάθεια, 

η ροπή προς το θαυμαστό, το ηρωικό, το πάθος και την περιπέτεια, η προβολή του ατόμου. Η 

τάση αυτή εκφράζει μια ορισμένη λογοτεχνική σχολή, αλλά επεκτείνεται και γενικότερα στην 

τέχνη, καθώς και σε άλλες εκφάνσεις της επιστήμης και της ζωής, όπως στη φιλοσοφία, στην 

πολιτική, στην κοινωνική ζωή κ.λπ. Στην πλατύτερή του λοιπόν σημασία ο ρ. αποτελεί είδος 

κοσμοθεωρίας και βιοθεωρίας. Οι καλλιτέχνες έβλεπαν τη δυσαρμονία που είχε δημιουργηθεί 

ανάμεσα στην τέχνη και την πραγματικότητα και για την κατάσταση αυτή θεωρούσαν υπεύθυνο 

τον κλασικισμό. Η αντίδραση κατά του κλασικισμού ενισχύθηκε από τη δημοκρατική κίνηση και 

την υποκειμενική φιλοσοφία του  Καντ, που στρέφει την προσοχή της στο άτομο, καθώς και από 

το χριστιανισμό, που έβλεπε στον κλασικισμό την εξιδανίκευση του αρχαίου ειδωλολατρικού 

κόσμου. Ως προς το περιεχόμενο, αντί για την αρχαιότητα, που είναι η προτίμηση του κλασικι-

σμού, ο ρ. προτιμά το μεσαίωνα με το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα και την ιπποτική κοινωνία∙ 

στη θέση των πανανθρώπινων χαρακτήρων τους συγκεκριμένους, τους ατομικούς χαρακτήρες 

και το ιδιαίτερο τοπικό χρώμα∙ στη θέση του λογικού το συναίσθημα και το ρεμβασμό".  

Πρέπει να σκεφθούν οι μαθητές ό,τι πιστεύουν πως μπορεί να συμβολίζει το κάθε 

στοιχείο του έργου, με ερωτήματα όπως:  

- τι συμβαίνει στο κάθε έργο;  

- τι σημαίνει αυτό; 

- ποιες εντυπώσεις ή συναισθήματα δημιουργεί;  

- εάν υπάρχουν συμβολισμοί και πώς αυτοί εξυπηρετούν;  

- από πού εμπνέεται ο ζωγράφος στη θεματογραφία που επιλέγει; 

Οι μαθητές αφήνουν τη φαντασία τους να δημιουργήσει συσχετίσεις ως προς τους 

συμβολισμούς, τα χρώματα, τη στάση των προσώπων και τις σκηνές. Όλα αυτά τα καταγρά-

φουν και πάλι σε μορφή λίστας82. 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

τεχνικά έργα. Η δημιουργία των κατηγοριών για την κατάταξη του υλικού μπορεί να συζητηθεί και να 
αποφασιστεί μέσω της διαλογικής συζήτησης. 
82 Παραγωγή Γραπτού κειμένου - Συνδυασμός της Περιγραφής και της Ερμηνείας - Σύνθεση - 
Ιστορική Γνώση: Όλα αυτά μπορούν να τα καταγράφουν οι μαθητές σε μορφή κατηγοριοποιήσεων. 
Όσες παρατηρήσεις έγιναν, όσα συμπεράσματα εξήχθησαν, όσες κατηγορίες δημιουργήθηκαν, μπο-
ρούν να αποτελέσουν υλικό μέσα από το οποίο θα παράξουν οι μαθητές, είτε στη συγκεκριμένη ώρα 
είτε σαν εργασία για το σπίτι, ένα σχετικό αφηγηματικό κείμενο. 
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Α. 1. Επισκεφθείτε την Εγκυκλοπαίδεια WIKIPEDIA και διαβάστε τις πληροφορίες 

σχετικά με τον Ευγένιο Ντελακρουά: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%C

E%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%C

E%BF%CF%85%CE%AC  

2. Διαβάστε στο σχολικό σας εγχειρίδιο, στη σ. 36, τις πληροφορίες σχετικά με το κί-

νημα του φιλελληνισμού. Σχολιασμός ιστορικών όρων και εννοιών από τους μαθητές π.χ. φι-

λελευθερισμός και επαναστατικός ριζοσπαστισμός της γαλλικής επανάστασης, οθωμανική απο-

λυταρχία, Ιερή Συμμαχία, παράγοντες ανάπτυξης του φιλελληνισμού, προσφορά του φιλελληνι-

σμού. 

Β. Μελέτη του ρομαντικού κινήματος 

1. Ρομαντική Λογοτεχνία: Οι λογοτέχνες του ρομαντισμού, όπως οι μουσικοί, δη-

μιούργησαν έργα γεμάτα αίσθημα και φαντασία. Πρόδρομοι του Ρομαντισμού στη λογοτε-

χνία είναι ο Σίλλερ και ο Γκαίτε. Από τη Γαλλία κατάγονται ορισμένοι από τους δημοφιλέ-

στερους ρομαντικούς συγγραφείς: Αλέξανδρος Δουμάς, Γεωργία Σάνδη, Βίκτωρ Ουγκώ. Στη 

Βρετανία ο σερ Ουώλτερ Σκοτ εμπνεύσθηκε από ιστορικές μορφές, ο Ρόμπερτ Μπέρνς ε-

μπνεύστηκε από το ρομαντικό έρωτα και την αγάπη για τη φύση. Ο ποιητής και ζωγράφος 

Ουίλιαμ Μπλέηκ επιτέθηκε στα κακώς κείμενα της βιομηχανοποίησης. Παρόμοια είναι και 

τα θέματα στα έργα των Κόλλεριτζ και Ουώρτσουωρθ. Οι τρεις σημαντικότεροι Άγγλοι 

ποιητές ήταν ο Κητς, ο Σέλλεϋ και ο λόρδος Βύρων.  

2. Ρομαντική Ζωγραφική: Οι ζωγράφοι του ρομαντισμού, όπως και οι λογοτέχνες, εξέ-

φρασαν με το έργο τους τα ρομαντικά ιδανικά. Αποστρεφόμενοι την τάξη, τη σαφήνεια και 

την ισορροπία του νεοκλασικισμού, οι ζωγράφοι άρχισαν να απεικονίζουν:  

● εξωτικά θέματα ή πολύ φορτισμένα συγκινησιακά,  

● με δραματικές αντιθέσεις χρωμάτων και αποχρώσεων.  

Προσπάθησαν να διερευνήσουν τα όρια των αισθημάτων του ανθρώπου και το κρυμ-

μένο μήνυμά τους. 

 

 

 

 

 

 

Ο πίνακας, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, είναι εμπνευσμένος από ένα 

ποίημα του λόρδου Μπάυρον. Ο Σαρδανάπαλος, ο τύραννος της Ανατολής, είναι ετοιμοθά-

 Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
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νατος και προστάζει να θανατωθούν μπροστά στα μάτια του όλα τα πλάσματα που του ανή-

κουν- σκλάβοι, άλογα, γυναίκες. Τραγική σκηνή όπου ζωγραφίζεται ο τρόμος με ασύγκριτη 

δύναμη. 

Ο Eugene Delacroix θεωρήθηκε ο ηγέτης των ρομαντικών ζωγράφων στη Γαλλία, και 

έτσι υπήρξε και κύριος στόχος της κριτικής των ζωγράφων της παραδοσιακής σχολής. Α-

ντλούσε τη θεματολογία του από την κλασική λογοτεχνία (Δάντης, Σαίξπηρ, Γκαίτε), και από 

ρομαντικούς συγγραφείς και ποιητές όπως ο Walter Scott και ο Λόρδος Μπάυρον. Στα πιο 

γνωστά του έργα «Η βάρκα του Δάντη» και «Σφαγή της Χίο» εισήγαγε δυναμικές μορφές, τα 

πρόσωπα των οποίων εξέφραζαν υπαρξιακή απελπισία και ψυχική οδύνη. Τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά αποτυπώνονται με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη σε μια σειρά από πίνακες που, 

κυρίως, απεικονίζουν μάχες και που φτάνουν στα όρια του ντελίριου (= παραλήρημα, φρενί-

τιδα) και του παροξυσμού (= έξαψη). Μέσα από τα έργα του Ντελακρουά εκφράζονται ξεκά-

θαρα οι αξίες και τα αιτήματα του Ρομαντισμού: η αγάπη για την ελευθερία, το πατριωτικό 

καθήκον, η ανακάλυψη  της αξίας του λαού (στο κοινωνικό), της αξίας του έθνους (στο πολιτι-

κό), της αξίας της ιστορίας (στο φιλοσοφικό), η απελευθέρωση από τα σφιχτά δεσμά της λογι-

κής και η έκφραση του συναισθήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η τέχνη του υπηρέ-

τησε τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής απελευθέρωσης. Το δημι-

ουργικό παράδειγμα του Ντελακρουά ήταν αποφασιστικής σημασίας για την αναγέννηση της 

τέχνης του 19ου αιώνα. 
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Γ. Ανάλυση των ζωγραφικών πινάκων του Ε. Ντελακρουά 

1. "Η Ελευθερία οδηγεί το λαό".  

 
Παρατηρήστε τον πίνακα του Ντελακρουά "Η Ελευθερία οδηγεί το λαό".  

Βρισκόμαστε χρονικά στην Ιουλιανή Επανάσταση του 1830 (οι Τρεις Ένδοξες Ημέρες), 

που θα οδηγήσει στην ανατροπή του Καρόλου Ι΄ και στην αναρρίχηση του Λουδοβίκου Φι-

λίππου, της Ιουλιανής Μοναρχίας, στο θρόνο. Η εξέγερση του Παρισιού είχε ως σκοπό την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας, κάτι που ωστόσο δεν επιτεύχθηκε. Ο πίνακας θεωρήθηκε η 

πρώτη πολιτική σύνθεση της σύγχρονης ζωγραφικής, εφόσον ο ρομαντισμός παύει πλέον να 

στρέφεται προς την αρχαιότητα και συμμετέχει στη ζωή. 

 

 

 

 Ο πίνακας είναι επιβλητικός. Τον χαρακτηρίζει 

η ανήσυχη κίνηση, η θέση των προσώπων και κυρίως η απεικόνιση του πρώτου επιπέδου με 

τα σώματα των νεκρών, στοιχείο δραματικό (= δράω-δρω = ό,τι παριστάται επί σκηνής, με-

ταφορ. συγκλονιστικό, οδυνηρό, τραγικό) και θεατρικό (= μεταφορ. γίνεται σαν να διαδραμα-

τίζεται στη σκηνή θεάτρου).  

 Οι εκφράσεις των ανθρώπων είναι ρεαλιστικές (= πιστή αναπαράσταση του εσωτερι-

κού κόσμου), η εμφάνισή τους καταδεικνύει την κοινωνική τους τάξη, ενώ ο Ντελακρουά 

προσδίδει μια επική διάσταση στο έργο του.  

Σε αυτό το έργο ο καλλιτέχνης συνενώνει σε μια επική πνοή την αλληγορία με τη ρεα-

λιστική αναπαράσταση των πτωμάτων. Άρα, στο έργο συνυπάρχουν αλληγορία / ρεαλισμός / 

και επικό όραμα. Δικαιολογήστε τους τρεις χαρακτηρισμούς μέσα από την περιγραφή των 

στοιχείων του πίνακα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η Ελευθερία οδηγεί  το λαό στα οδοφράγματα (28 
Ιουλίου 1830): Πίνακας εμπνευσμένος από τη γαλλική 
επανάσταση του 1830 (1830) ελαιογραφία σε καμβά, 
Ύ. 2.60 μ. Πλ. 3.25 μ. (Παρίσι, Μουσείο Λούβρου) 

 

Ο Ντελακρουά μπορεί να μην πήρε μέρος άμεσα 
στην επανάσταση, αλλά ως δημοκρατικός και 

ρομαντικός απεικονίζει τον εαυτό του με το τουφέ-
κι στο χέρι. 

 

Η Ελευθερία, σε μια αλληγορική μορφή, σηκώνει την 
τρίχρωμη σημαία και το πλήθος την ακολουθεί 
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 Αλληγορία = η έκφραση κρυφών εννοιών μέσω λόγου ή εικόνας 

 Ρεαλισμός (αισθητ.-λογοτ.) = πιστή αποκατάσταση της πραγματικότητας 

 Επικό / όραμα = ηρωικό / ό,τι βλέπει κάποιος ευρισκόμενος σε έκσταση, οπτική ψευ-

δαίσθηση, όνειρο 

2. Η είσοδος των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη  

 

 

 

 

 

 

 

Η Τέταρτη Σταυροφορία (1201-1204) είχε στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ μέσω 

μιας εισβολής στην Αίγυπτο, αλλά παρέκκλινε από το στόχο της και οι Σταυροφόροι κατέλα-

βαν τελικά την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντας 

τη Λατινική Αυτοκρατορία.  

Στον πίνακα "Η είσοδος των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη" ξεχωρίζει περισ-

σότερο το ψυχολογικό στοιχείο, ο φόβος και το δέος,  

και στην αντιπαράθεση των μορφών των εισβολέων και των κατοίκων αναδεικνύονται 

σαν πρωταγωνιστές η φλεγόμενη πόλη και ο απειλητικός ουρανός.  

3. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου 

  
Να προσέξετε ιδιαιτέρως ότι, στον πίνακα Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, η 

Ελλάδα είναι μια νέα γυναίκα-έμβλημα,  

με νεοελληνική ενδυμασία κι όχι πλέον κλασική,  

η οποία απευθύνει έκκληση για βοήθεια,  

ενώ ο Οθωμανός βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο, πίσω της,  

κρατώντας μεν σημαία νίκης, αλλά λόγω της θέσης του, ουσιαστικά η νίκη είναι της 

Ελλάδας. 

4. ΄Εφιππος ΄Ελληνας αγωνιστής  

Η είσοδος των Σταυροφόρων στην Κων-
σταντινούπολη 

 

Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου 
ελαιογραφία σε καμβά, Ύ. 2.13 μ. Πλ. 1.42 μ.  
Υπογραφή κάτω αριστερά : Eug. DELACROIX  
(1826) (Μουσείο Μπορντώ, Γαλλία) 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα από τα κύρια δεδομένα του πίνακα, η ενδυμασία του 

πολεμιστή με όλες τις λεπτομέρειες αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας έφιππος αγωνιστής που είναι 

δοσμένος προφίλ, όχι μόνον αιχμαλωτίζουν αμέσως το βλέμμα, αλλά και το καθοδηγούν 

χρωματικά και ζωγραφικά στο να «διαβάσει» το σύνολο της σύνθεσης με έναν εντελώς συ-

γκεκριμένο τρόπο.  

Ο Ντελακρουά αφαιρεί κάθε στοιχείο ιστορικά προσδιορίσιμης πολεμικής επικαιρότη-

τας και συγκροτεί μια σύνθεση της οποίας το νοηματικό της περιεχόμενο διαβάζεται μέσα 

από το χρώμα και την κίνηση και λιγότερο από το ίδιο το θέμα. Η έλλειψη δραματικών στοι-

χείων δίνει στο έργο την αισιοδοξία μιας διαχρονικής προοπτικής στο θέμα της ζητούμενης 

ελευθερίας. Και είναι αυτός, ίσως, ο λόγος που ο έφιππος Έλληνας αγωνιστής μπορεί να ερ-

μηνευτεί ως η κατεξοχήν απεικόνιση ενός ιδανικού. 

5. Ο αγώνας των Ελλήνων κατά των Τούρκων  

 
Το 1826, ενώ το Μεσολόγγι πέφτει στα χέρια των Τούρκων, ο Ντελακρουά παρουσιά-

ζει στη γκαλερί Lebrun, στην έκθεση «Υπέρ των Ελλήνων», τη «Μάχη Ελλήνων και Τούρ-

κων» (Chicago, The Art Institute) και τη  «δολοφονία του Δόγη  Marino Faliero» (Λονδίνο, 

Συλλογή Wallace) και τα δύο εμπνευσμένα από τον Μπάυρον.  

 
 

 

Έφιππος ΄Ελληνας αγωνιστής  
ελαιογραφία σε καμβά, 0,657 Χ 81,6  
 

Ο αγώνας των Ελλήνων κατά των Τούρκων (1826) 
ελαιογραφία σε καμβά 

(Art Institute of Chicago) 

 

Η μάχη του Γκιαούρη με τον Πασά (1835) ελαιογραφία σε καμβά, 0,74 Χ 
0,60 μέτρα (Παρίσι, Μουσείο Petit Palais). 

Ο πίνακας είναι εμπνευσμένος από ποίημα του λόρδου Μπάιρον, στο οποίο 
ο ποιητής διηγείται την άτυχη αγάπη ενός Βενετού, του Γκιαούρη, και μιας 
σκλάβας, της Λεϊλά, που ανήκε στο χαρέμι ενός πλούσιου μουσουλμάνου, 
του Χασάν. Αυτός, μόλις ανακάλυψε την απιστία της νεαρής γυναίκας, την 
έκλεισε σ΄ ένα σάκο και την έριξε στη θάλασσα. Ο Γκιαούρης πήρε εκδίκη-
ση για το θάνατό της, παρασύροντας τον Χασάν σε ενέδρα. Αφού ολοκλή-
ρωσε την εκδίκησή του, αποσύρθηκε σε μοναστήρι, όπου μάταια αναζήτησε 
την ηρεμία και όπου πέθανε απελπισμένος. Διάφορα αποσπάσματα της 
σκοτεινής ιστορίας του Γκιαούρη ενέπνευσαν τον Ντελακρουά, που τα φι-
λοτέχνησε μεταξύ του 1826 και του 1856.  
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Μεγαλύτερη προτίμηση έδειξε ο Ντελακρουά στη διήγηση της πάλης του Γκιαούρη 

και του πασά, την οποία συνέδεε πολλές φορές στη φαντασία του με επεισόδια της ηρωικής 

μάχης των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Αυτή η σκηνή γίνεται το πρόσχημα συνθέσεων 

με κεντρικό θέμα τη λυσσαλέα συμπλοκή μαχητών πάνω σε πολεμικά άλογα. 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ = αναπαράσταση ανθρώπινων καταστάσεων και αντιδράσεων (αγάπη, 

πόνος, μίσος, εκδίκηση κ.ά.). Ο αγώνας και ο ηρωισμός, ο πάσχων ήρωας, η συμπάθεια του 

θεατή προς αυτόν και ο φόβος του μήπως βρεθεί σε παρόμοια θέση συνδέονται αναπόσπαστα 

με την ανθρώπινη κατάσταση (Ιστορία Αρχαίας Ελλην. Γραμματείας, σ. 72)  

Θέατρο πάθους 

- Πάθος – ανθρώπινος πόνος 

- Πόνος από πόλεμο κ.ά. 

- Δύναμη παθών που εξαλείφουν τη σωφρο-

σύνη και δικαιολογούν τις απότομες μετα-

στροφές 

- Απειλή φόνων, φοβερών καταστάσεων  

(Ιστορία Αρχαίας Ελλην. Γραμματείας, σ. 96) 

Θέατρο ιδεών 

- Ιδέες–προβλήματα–αμφιβολίες 

- Πατριωτισμός 

- Δεινά του πολέμου 

- Θυσία για τον άνθρωπο, την πόλη, το κοινό 

καλό. Ηρωισμός  

(Ιστορία Αρχαίας Ελλην. Γραμματείας, σ. 96) 

 

6. Η σφαγή της Χίου 

 
Με άξονα τη χρωματική ένταση, στην οποία δίνει έμφαση το τοπίο που εκτείνεται έως 

τον ορίζοντα, η σύνθεση υπογραμμίζει την πρωτοτυπία της πρόθεσης του ζωγράφου. Αντικα-

θιστώντας την αυστηρή περιγραφή της σφαγής από μια πιο γενική αναφορά -ένα είδος σύν-

θεσης των διαφορετικών στιγμών μιας ανελέητης σύγκρουσης- στόχος του Ντελακρουά είναι 

να μεταδώσει στους θεατές μιαν έντονη συγκίνηση. Το όραμα είναι, λοιπόν, πανταχού παρόν, 

χωρίς ο καλλιτέχνης να ενδίδει στην ευκολία ή την υπερβολή. Τα θύματα, εξαντλημένα από 

την τραγική τους μοίρα, συγκεντρωμένα στο πρώτο πλάνο του πίνακα, δημιουργούν ένα συ-

Στους πίνακες του Ντελακρουά απεικονίζονται μορφές που 
εκφράζουν υπαρξιακή απελπισία και ψυχική οδύνη…σειρά 
από πίνακες που, κυρίως, απεικονίζουν μάχες και που φτά-
νουν στα όρια του ντελίριου (= παραλήρημα, φρενίτιδα) και 
του παροξυσμού (= έξαψη). 
Στους δύο τελευταίους πίνακες, περιορίζοντας ο ζωγράφος 
την καταστροφική μανία σε δύο μορφές, τις εξυψώνει σε 
πρωταγωνιστές αρχαίας τραγωδίας.  
 

Η σφαγή της Χίου (1824) ελαιογραφία σε 
καμβά, Ύ. 4.19 μ. Πλ. 3.54 μ. 
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μπαγές τείχος στο οποίο πέφτει αναπόφευκτα το μάτι του θεατή ∙ δεν μπορεί να αποσπάσει το 

βλέμμα του από την εικόνα της ερήμωσης, από τη γυναίκα που κείτεται καταγής με το παιδί 

της στα δεξιά, τα δύο αγκαλιασμένα παιδιά στο αριστερό άκρο, το εξουθενωμένο ανδρόγυνο 

στο κέντρο, η ακόμα τον Τούρκο στα δεξιά, που αρπάζει μια μισόγυμνη Ελληνοπούλα και 

την δένει πάνω στο ορθωμένο άλογό του.  

Η σφαγή της Χίου, που ενέπνευσε τον πίνακα του Ντελακρουά για το Σαλόν του 1824, 

ήταν ένα επεισόδιο από την τουρκική θηριωδία στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι εφημερί-

δες της ημέρας ανέφεραν 20.000 νεκρούς και ομαδικό εξανδραποδισμό του πληθυσμού. Στο 

Σαλόν του 1824, αυτός ο επαναστατικός πίνακας χάρισε στον Ντελακρουά το «Χρυσό Μετάλ-

λιο Δευτέρας Τάξεως». Στον πίνακα παρατηρείται και η μορφή ενός αλόγου. Την αγάπη του 

Ντελακρουά για τα άλογα τού την μετέδωσε ο Ζερικό, φίλος του και επίσης ζωγράφος. Ο 

Ρομαντισμός, μέσα από σφαγές και επαναστάσεις είχε καλλιεργήσει μια ατμόσφαιρα αγωνίας 

και φρίκης. «Η ανήσυχη ψυχή μου ονειρεύεται πόλεμο», έγραφε ο Ουγκώ∙ και ο Ντελακρουά, 

καθώς δούλευε τη «Σφαγή της Χίου», μιλούσε για «το χαμόγελο του ετοιμοθάνατου, την απελ-

πισία της μάνας». Οι ρομαντικοί αντλούσαν από κάθε πηγή θέματα τρόμου: «Οι φρικαλέες 

μάγισσες και οι ανατριχιαστικές μαύρες τελετές από τις σελίδες του Σκώτου ποιητή Μακ Φέρ-

σον, οι αγριότητες της οθωμανικής Ανατολής και οι σκοτεινές και αιματόβρεχτες σκηνές από 

τις τραγωδίες του Σαίξπηρ. Ποτέ, τόσες πολλές σφαγές δεν είχαν απεικονιστεί με τόση τρυφερό-

τητα στον καμβά».   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. Παρατήρηση του κάθε έργου μεμονωμένα (Αυτό που ο καθένας βλέπει). Παρατηρή-

στε με προσοχή και καταγράψτε συστηματικά σε κατηγορίες μόνον ό,τι βλέπετε αντι-

κειμενικά.: π.χ.  

1) τι είδους καλλιτεχνικά έργα είναι;  

2) ποια πρόσωπα υπάρχουν;  

3) τι φορούν (ενδυμασία);  

4) ποια σύμβολα υπάρχουν;  

3) ποια θέματα;  

4) ποια μοτίβα∙ μοτίβο [mo'tivo] = 1) το θέμα που επαναλαμβάνεται στη μουσική, ζωγραφική 

κ.λπ. 2) σχήμα, τρόπος έκφρασης που επαναλαμβάνεται 

5) ποια αντικείμενα, συμπεριλαμβάνονται;  

6) τι υλικό χρησιμοποιείται στο κάθε έργο; 

και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε καθώς βλέπετε και περιγράφετε τα έργα.  

(Σύγκριση των στοιχείων των καλλιτεχνικών έργων). 
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Β. Ερμηνεία - Σημασιοδότηση (Αυτό που καθένας ξεχωριστά αντιλαμβάνεται ότι βλέ-

πει) - Διάκριση ανάμεσα στην παρατήρηση και την ερμηνεία 

1. Με βάση το ότι: Οι ιδέες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τα κηρύγματα της Γαλλικής επανάστασης, που ανέδειξαν τη σημασία της συμμετοχής του ατό-

μου ως παράγοντα των ιστορικών εξελίξεων, βρίσκουν την έκφρασή τους στο κίνημα του ρομα-

ντισμού, όπου εξαίρονται: η συμμετοχή και οι θυσίες των απλών ανθρώπων στους εθνικούς 

αγώνες.  

Να σκεφτείτε, τι πιστεύετε πως μπορεί να συμβολίζει το κάθε στοιχείο του έργου, με ερωτή-

ματα όπως:  

♦ τι συμβαίνει στο κάθε έργο;  

♦ τι σημαίνει αυτό; 

♦ ποιες εντυπώσεις ή συναισθήματα δημιουργεί;  

♦ εάν υπάρχουν συμβολισμοί και πώς αυτοί εξυπηρετούν;  

♦ από πού εμπνέεται ο ζωγράφος στη θεματογραφία που επιλέγει; 

Συνδυάστε τους συμβολισμούς, τα χρώματα, τη στάση των προσώπων και τις σκηνές.  

2. Απαντήστε στα ερωτήματα: 

i. Στο σχολικό σας εγχειρίδιο αναφέρεται: "Η επανάσταση στη Γαλλία στρεφόταν εναντίον του 

βασιλιά Καρόλου Ι΄, που επιχείρησε να αποδώσει στους αριστοκράτες και στην εκκλησία κά-

ποια από τα προνόμια που είχαν πριν το 1789. Η μεγαλοαστική τάξη και τα λαϊκά στρώματα 

αντέδρασαν έντονα. Η κρίση κορυφώθηκε όταν ο αυταρχικός Κάρολος Ι΄ διέλυσε τη Βουλή 

(Μάρτιος 1830) περιόρισε δραστικά τα εκλογικά δικαιώματα των αστών και επέβαλε αυστηρή 

λογοκρισία. Αμέσως, πλήθη λαού, με επικεφαλής ριζοσπάστες δημοκρατικούς, έστησαν οδο-

φράγματα στους δρόμους του Παρισιού εξαναγκάζοντας τον Κάρολο Ι΄ σε παραίτηση και αξιώ-

νοντας την εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας. Οι φιλελεύθεροι αστοί, όμως, που έλεγχαν 

την κατάσταση, ευνόησαν την άνοδο στο θρόνο του μετριοπαθούς βασιλιά Λουδοβίκου-

Φιλίππου". Πώς επαληθεύονται οι πληροφορίες μέσα από τον πίνακα «Η ελευθερία οδηγεί το 

λαό»;  

3. Ο Ευγένιος Ντελακρουά ήταν εκπρόσωπος του Ρομαντισμού. Παρατηρήστε τους πίνακές 

του, που είναι εμπνευσμένοι από την Ελληνική Επανάσταση, και απαντήστε στο ακόλουθο 

ερώτημα:  

- Τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Ρομαντισμός να προβάλει, σε σχέση με την ελληνική επανά-

σταση, ήταν : 

1. το θρησκευτικό συναίσθημα → Χριστιανοί ↔ αλλόθρησκοι 

2. το πνεύμα της αυτοθυσίας → το δράμα της Ελλάδας 

3. η προβολή της εικόνας: Δαβίδ εναντίον Γολιάθ 
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4. ο αγώνας του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα 

- Πώς πιστεύετε ότι αναδεικνύονται και προβάλλονται αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα από 

τους ζωγραφικούς πίνακες του Ντελεκρουά; 

 

2ο διαθεματικό σενάριο: «Ο Αλέξανδρος και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού» 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Αρχαία 

Ιστορία: Κεφ. 7.3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής.  

Το Λογισμικό Παρουσίασης (Power Point) ως μαθησιακό περιβάλλον, με βάση την Ιστορία 

και συνδυασμό διαθεματικών, υπολογιστικών και διαδικτυακών δραστηριοτήτων. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε από κοινού σε τρία τμήματα, επί ένα δίωρο, στη Βιβλι-

οθήκη του σχολείου. Οι μαθητές και των τριών τμημάτων κάθισαν ανά ομάδες, η προβολή 

της παρουσίασης έγινε με φορητό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα και οι δραστηριότητες 

πραγματοποιήθηκαν ομαδοσυνεργατικά.  

Γενικές οδηγίες: Είχε προηγηθεί μια προεργασία από τους μαθητές στο σπίτι και στο 

σχολείο. Η εκπαιδευτικός είχε ήδη ζητήσει από τους μαθητές να κάνουν μια προσεκτική ανά-

γνωση της διδακτικής ενότητας από το σχολικό τους βιβλίο, να μελετήσουν κυρίως τα παρα-

θέματα από τις πηγές83. Κατόπιν είχε επισημάνει και ερμηνεύσει προβλήματα κατανόησης 

και απορίες.  

Στόχος, όμως, δεν είναι ο βομβαρδισμός με πληροφορίες, ούτε το λογισμικό παρουσί-

ασης στοχεύει εκεί. Σκοπός της εργασίας είναι η κριτική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική 

διεργασία της ιστορικής πληροφορίας, η γλωσσική-επικοινωνιακή μάθηση και η απόπειρα 

διαθεματικής προσέγγισης ενός ιστορικού θέματος.   

→ 1η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ. Τίθεται η κεντρική ιδέα και ο στόχος 

του θέματος. Οι μαθητές μέσα από την πορεία της εξελικτικής διαδικασίας, αντιλαμβάνονται 

τις διαστάσεις της προσωπικότητας και του έργου του Αλεξάνδρου. Επίσης δίνονται οι δύο 

βασικοί άξονες, γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η ιστορική έρευνα των παιδιών. Ο χαρα-

κτήρας του κεντρικού προσώπου για να το πλάσουν στη φαντασία τους και το έργο που προ-

σπάθησε να δημιουργήσει.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

•  Η εξωτερική φυσιογνωμία του 

•  Το ήθος  

83 Εάν ο εκπαιδευτικός το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να δώσει στους μαθητές επιπλέον πληροφορίες σε 
φωτοτυπίες από άλλα βιβλία. 
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•  Ο χαρακτήρας του  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Διάδοση  

  από ποιους;  

  πώς;  

  σε ποιους;  

  γιατί;  

  ποια στοιχεία του; 

→ 2η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Εισαγωγικό Video – Αφόρμηση 

→ 3η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ-ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν την εικόνα και να αφηγηθούν τι 

γνωρίζουν σχετικά με τον μύθο αυτόν. Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ συνδέεται με τη ΛΑΟ-

ΓΡΑΦΙΑ, τους μύθους και τις παραδόσεις του λαού μας. Μέσα από τις λαϊκές παραδόσεις 

παρατηρούν πώς η μνήμη του λαού διασώζει τους ήρωες και πώς η λαογραφία γίνεται λαϊκή 

ιστορία. 

Σε ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ επίπεδο τα παιδιά αφηγούνται κάτι και εφαρμόζουν τους βασι-

κούς κανόνες της παραγράφου. 

 

 

 

 

 

 

→ 4η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ίσως τα πιο γνωστά από όλα τα παραμύθια για το μεγάλο βασι-

λιά είναι αυτά για τις νεράιδες. Υπήρχαν δύο αδελφές νεράιδες, η Γοργόνα και η Φώκια, α-

δελφές ή κόρες του βασιλιά, οι οποίες σχετίζονταν με το αθάνατο νερό που αναζητούσε ο 

βασιλιάς άλλοτε στα πέρατα της Γης και άλλοτε στο βυθό της θάλασσας.  

 Τελικά, η Γοργόνα έχυσε το αθάνατο νερό στη θάλασσα και καταδικάστηκε από την 

κατάρα του Αλέξανδρου να περάσει την υπόλοιπη ζωή της μέσα στη θάλασσα, έχοντας από 

τη μέση και κάτω ουρά ψαριού.  

 Έτσι, γυρνά μέσα στα πέλαγα και ρωτά τους ναυτικούς που συναντά: "ζει ο βασιλιάς 

Αλέξανδρος;», Αλίμονο σε κείνους που θα απαντήσουν ότι δεν ζει. Τότε ανταριάζει το πέλαγο 

και βουλιάζει το καράβι.  

→ 5η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Κατά την 

τότε παράδοση, η γενεαλογία του Αλέξανδρου ανάγεται σε δύο σημαντικότατες μορφές της 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δείτε την εικόνα 
που αναπαριστά τον μύθο της ΓΟΡΓΟ-
ΝΑΣ - ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και περιγράψτε την. 
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αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Ο ημίθεος Ηρακλής υπήρξε γενάρχης της δυναστείας των 

Αργεαδών Μακεδόνων ενώ ο Νεοπτόλεμος, γιός του ήρωα Αχιλλέα, ίδρυσε το βασιλικό οίκο 

των Μολοσσών, μέλος του οποίου ήταν η Ολυμπιάδα.  Η θρυλούμενη καταγωγή του Αλέ-

ξανδρου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του. Όμοια και η παιδεία που ο πατέρας του φρόντισε να πάρει, και ιδίως η ανάθεση 

των σπουδών του στον φιλόσοφο Αριστοτέλη. Η προσωπικότητα του Αλέξανδρου και τα κα-

τορθώματα του είχαν γίνει πραγματικός θρύλος, από την εποχή ακόμα που  ζούσε. Γεννήθηκε 

μέσα σε μια τρομερή φθινοπωρινή θύελλα, μια μέρα που συνέβησαν πολύ σημαντικά γεγονό-

τα. Ο στρατηγός Παρμενίων συνέτριβε τους Ιλλυριούς, η αποικία των Αθηναίων Ποτίδαια 

προσχώρησε στη Μακεδονία, το άλογο του Φιλίππου κέρδισε σε μια σημαντική ιπποδρομία 

στην Ολυμπία και ο ναός της Άρτεμης στην Έφεσο πυρπολήθηκε και έγινε στάχτη.  

→ 6η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η μητέρα του Ολυμπιάδα, που ήταν ιέρεια στα μυστηριακά όργια 

των Καβείρων της Σαμοθράκης, έλεγε πως τη νύχτα του γάμου της είδε όραμα ότι την επι-

σκέφτηκε με μορφή κεραυνού ο Δίας και με βάση αυτό το γεγονός ισχυριζόταν ότι ο Αλέ-

ξανδρος ήταν γνήσιος γιος του Δία. Έφερε μάλιστα από τη Σαμοθράκη ένα εξημερωμένο φί-

δι, που συχνά το έπαιρνε στο δωμάτιο της και έλεγε ότι το φίδι αυτό είναι η ενσάρκωση του 

Άμμωνα Δία. 

6η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 7η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Καταγράψτε σε Πίνακα τα πρόσωπα, τις κυριότερες ημερομηνίες 

και τα γεγονότα της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

→ 8η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Το κύριο χαρακτηρι-

στικό που ο Λύσιππος, επίσημος γλύπτης του Αλεξάνδρου, είχε επιτύχει να απεικονίσει ήταν 

το «αρρενωπόν και λεοντώδες» του προσώπου και της κόμης που ανυψωνόταν από το μέτω-

πο σαν χαίτη. Ακόμη, την υγρότητα του βλέμματος, την ανάταση του αυχένα και μια μόνιμη 

κλίση του κεφαλιού. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ: Η στάση αυτή, που αποδίδει ο γλύ-
πτης στον Αλέξανδρο, τι φαντάζεστε ότι θέλει να 
υποδηλώσει για την εμφάνιση και τον χαρακτήρα 
του;  
 

 

 ΤΟ ΔΑΜΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 
Υπάρχουν και μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αλέξανδρου 
που έδειξαν από την αρχή της δράσης του, τις ικανότητες του. Ο 
Αλέξανδρος σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών έδωσε το πρώτο 
δείγμα των ικανοτήτων του. Δάμασε ένα άγριο άλογο που έφερε 
ο έμπορος Φιλόνεικος και κανείς δεν μπορούσε να το ιππεύσει. 
Ήταν ένα υπέροχο μαύρο άλογο με ένα άσπρο σημάδι στο μέ-
τωπό του και ένα άλλο στην πλευρά του, που είχε σχήμα κεφα-
λιού βοδιού, γι’αυτό το ονόμασαν Βουκεφάλα. Ο Αλέξανδρος 
πρόσεξε ότι το άλογο φοβόταν την σκιά του, γι’αυτό του γύρισε 
το κεφάλι προς τον ήλιο και με απίστευτη γρηγοράδα το καβα-
λίκεψε και γαντζώθηκε πάνω του γερά.  

 

Στη συνέχεια, δίνονται στους μαθητές πληροφορίες, από πηγές, για την ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Τρία αποσπάσματα από πηγές μπορούν να διαβάσουν στις διαφάνει-

ες. Οι υπογραμμισμένες και με έντονα-κεφαλαία γράμματα λέξεις αποτελούν λέξεις-

κλειδιά/υπερδεσμούς που τις συνδέουν με κείμενα από πρωτογενείς πηγές, για περεταίρω 

μελέτη. Τα κείμενα αυτά συμπεριλαμβάνονται και στο Φύλλο Εργασίας που έχει διανεμηθεί 

σε φωτοτυπίες Τα παιδιά καλούνται, με τη μελέτη αυτών, να σκεφτούν, μέσα από κριτική 

διεργασία, τον τρόπο που συνέβαλε η ελληνική παιδεία στην καλλιέργεια της προσωπικότη-

τας του Αλεξάνδρου ως προς την πολιτική και την πειθώ (πολιτική/ρητορεία), ως προς την 

ανδρεία (Όμηρος), ως προς τα ανθρωπιστικά ιδεώδη (τραγικοί ποιητές/Όμηρος), ως προς την 

καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηγετικών του προσόντων (ο χαρακτήρας του ηγέτη), ως προς 

τις εξαίρετες εμπνεύσεις του για την παράταξη του στρατού και τα πολεμικά σχέδια (γεωμε-

τρία), ως προς την αντιμετώπιση των καιρικών εμποδίων (αστρονομία) κλπ., όπως αυτά εξά-

γονται και τεκμηριώνονται και από τις μαρτυρίες των πηγών84.  

→ 9η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: «Στον πατέρα μου οφεί-

λω το ζην αλλά στο δάσκαλό μου το ευ ζην» <σε υπερδεσμό 

(link)> 

• Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την παιδεία του Αλε-

ξάνδρου και στα κείμενα του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ <σε υπερδεσμό 

(link)> και του ΑΡΡΙΑΝΟΥ <σε υπερδεσμό (link)>. Πώς νομί-

ζετε ότι συνέβαλε η παιδεία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, τη θέση στό-

χων, τον εφοδιασμό της ψυχής και την επίτευξη των σχεδίων του;  

84 Μια επιπλέον δραστηριότητα είναι να σχολιάσουν τον τίτλο της διαφάνειας. Ο ρόλος του φωτισμέ-
νου δασκάλου, η προσωπικότητα του Αριστοτέλη κ.λπ. 
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• Πώς η ελληνική αυτή παιδεία, που συνδέεται με τη μελέτη της φιλοσοφίας, του έδω-

σε τα εφόδια της μεγαλοψυχίας, σύνεσης, σωφροσύνης, ανδρείας;  

• Μια εφαρμογή των χαρακτηριστικών αυτών δείτε το κείμενο <σε υπερδεσμό (link)>: 

«Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ»  

→ 10η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Ο Αριστοτέλης μερίμνη-

σε να διδάξει στον Αλέξανδρο τα λεγόμενα "μεταφυσικά", δηλαδή τις επιστήμες μετά τη φυ-

σική πραγματικότητα, όπως και τα Μαθηματικά για την εξάσκηση του νου ως προς την ορ-

θότητα και την ακρίβεια των συλλογισμών. Επίσης, την Ηθική και τις αξίες όπως "ευσέβεια", 

"δίκαιον", "αγαθόν", "ωραίον", καθώς και την διάκριση τους από τις απαξίες "ασέβεια", "ά-

δικον", "κακόν", "δυσειδές" (άσχημο). Συνιστούσε, ακόμη, στον Αλέξανδρο να μελετά τους 

δραματικούς ποιητές, γιατί φρονούσε ότι τα ποιήματα αυτά στοχεύουν στην ηθική μόρφωση. 

Η ρητορική τέχνη, επίσης, αποτέλεσε αντικείμενο επιμελημένης σπουδής για τον Αλέξανδρο, 

για τις ωφέλειες που προκύπτουν από το προτέρημα του λόγου. Επιπλέον, τελειοποιήθηκε ο 

Αλέξανδρος στα γεωγραφικά θέματα. Ακόμη, ο Αριστοτέλης διόρθωσε και καλλώπισε ένα 

ωραίο αντίτυπο της Ιλιάδας και το χάρισε στον φιλομαθή μαθητή του, ως εφόδιο της πολεμι-

κής της αρετής, όπως ονόμαζε την Ιλιάδα. Το αντίτυπο αυτό, μαζί με το ξίφος του, τοποθε-

τούσε ο Αλέξανδρος κάτω από το προσκέφαλο του. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αφοσι-

ωνόταν με μανία στην ανάγνωση και μελέτη του Ομήρου, γιατί ήθελε να αντλεί υψηλά φρο-

νήματα, που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο βασιλιά και μεγάλο πολέμαρχο. Είχε ακόμη γνώσεις 

για τις καλές τέχνες και είχε διδαχθεί μαθήματα ιατρικής ο Αλέξανδρος.  

→ 11η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:  

Άλλο σημαντικό περιστατικό συνέβη, όταν ο Αλέξανδρος συ-

νάντησε τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη, που στεκόταν βρώμικος και 

κουρελής και λιαζόταν στον ήλιο. Ο Αλέξανδρος τον πλησίασε και 

του είπε: «Είμαι ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς» και ο φιλόσοφος του απά-

ντησε : «Και εγώ είμαι ο Διογένης, ο Κυνικός». «Μπορώ να κάνω τί-

ποτα για σένα;» ρώτησε ο βασιλιάς. «Μπορώ να κάνω τίποτα για σένα;» ρώτησε ο βασιλιάς. 

«Ναι, να τραβηχτείς, γιατί μου κρύβεις τον ήλιο», απάντησε ο Διογένης. Ο Αλέξανδρος όχι 

μόνο δεν πειράχτηκε από τα λεγόμενα του φιλοσόφου, αλλά τόσο πολύ τον θαύμασε, ώστε 

είπε: «… Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να είμαι Διογένης, δηλαδή, εάν δεν σχεδίαζα 

να αναμείξω τα βαρβαρικά έθνη μ’ εκείνα της Ελλάδας και, αφού διατρέξω κάθε ήπειρο, να 

την εκπολιτίσω, … και να απλώσω την ελληνική δικαιοσύνη και την ειρήνη σ’ όλα τα μέρη 

του κόσμου, δεν θα καθόμουν άπρακτος και δεν θα μεταχειριζόμουν την εξουσία για τις σω-

ματικές απολαύσεις, αλλά θα ζήλευα την απλότητα του Διογένη…». (Αρριανού, Αλεξάνδρου 

Ανάβασις, Ζ΄ 11, 10). 
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→ 12η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 Η δύναμη της φυσιογνωμίας του Αλέξανδρου, 
τα ανορθωμένα σαν χαίτη μαλλιά του, η αραιή 
γενειάδα και το γεμάτο ορμητικότητα και αν-
δρεία βλέμμα του, δίνουν ένα συνδυασμό της 
δυναμικότητας των ορεσίβιων Μακεδόνων 
και του πάθους της μητέρας του Ολυμπιάδας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Από τα προηγούμενα, συνθέστε ένα κείμενο όπου θα σκιαγρα-

φήσετε το πορτρέτο του Αλέξανδρου. Περιγράψτε τα κυριότερα εξωτερικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά του καθώς και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να σκιαγραφήσουν το κεντρικό πρόσωπο, τον Αλέ-

ξανδρο, και να το τοποθετήσουν σε ένα πλαίσιο εποχής, καταβολών (ορεσίβιοι Μακεδόνες), 

οικογενείας (ο χαρακτήρας της μητέρας του), status (προσωπικός γλύπτης) κ.λπ.  

→ 13η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ  

Οργανόγραμμα παρουσίασης της κατάστασης πριν από την εκστρατεία του Μεγα΄λου 

Αλεξάνδρου. Με διαγνωστικές ερωτήσεις, στις οποίες καλούνται να απαντήσουν τα παιδιά, 

αναλύεται το υπόβαθρο της εκστρατείας. Χρησιμοποιούν το ερμηνευτικό λεξικό και την ε-

μπειρική τους γνώση για να βρουν την έννοια της λέξης σατράπης/σατραπεία.  

Σε ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ επίπεδο, επισημαίνουν τη διαχρονική σημασία ορισμένων λέ-

ξεων όπως οι λέξεις: «σατράπης, σατραπεία». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Μελετήστε την ιστοσελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης: 

http://gym-peir-mytil.les.sch.gr/M_ALEXANDROS.htm/ και, προσθέτοντας τις πληροφορίες 

από το βιβλίο σας, της Ιστορίας, σελ. 98-99, απαντήστε για ποιους λόγους οι Μακεδόνες α-

ποκτούν τόση δύναμη την εποχή της βασιλείας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, απέναντι 

στους άλλους Έλληνες;  

Μπορείτε να συνδέσετε τα γεγονότα με το
έργο του Φιλίππου,
τους στόχους του,

και τους Έλληνες του 481 π.Χ.;

Τι σημαίνουν οι
όροι: σατράπης, σατραπεία;
Πώς χρησιμοποιείται η λέξη

σήμερα;

Αποκαλύπτει η σημασία της στο
παρόν τον τρόπο με τον οποίο

θα πρέπει να διοικούσαν πολλοί
από αυτούς τις περσικές επαρχίες;

Διαπίστωση: Το κράτος των Περσών ήταν
50 φορές μεγαλύτερο από

την Ελλάδα αλλά σε χαλάρωση
και με προβλήματα με τος σατράπες

Η πολιτική του
Δαρείου Γ΄Κοδομανού στην
Περσία, ήταν ίδια μ' εκείνη

των προκατόχων του;

Δικαιολογείται να χαρακτηριστεί
ως η διαχρονική γνωστή αρχή

''διαίρει και
βασίλευε";

Ποια πολιτική ακολουθούσαν
όλοι οι Πέρσες μονάρχες

με στόχο τη διαρκή
αποδυνάμωση των Ελλήνων;

Γιατί ο Αλέξανδρος
συγκάλεσε

το συνέδριο των
Ελλήνων στην Κόρινθο;

274 

 



 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσ-

σα: http://www.greek-language.gr/ και στα Λεξικά αναζητήστε τη σημασία των λέξεων: «σα-

τράπης», «σατραπεία». 

● Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Λεξικά της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

→ 14η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΗ: «… στον Αλέξανδρο η αρετή επέβαλε το βασιλικό και 

θεϊκό αγώνα, του οποίου σκοπός ήταν, όχι χρυσός, ούτε απολαύσεις μηδικές και τράπεζες και 

γυναίκες και Χαλυβώνιος οίνος, αλλά να ενώσει όλους τους ανθρώπους σ’ έναν κόσμο - κό-

σμημα, υπηκόους μιας ηγεμονίας, και να τους δώσει τα ίδια ήθη και έθιμα. Επειδή, από την 

παιδική ηλικία είχε έμφυτο αυτόν τον έρωτα, που τρεφόταν και αυξανόταν μαζί του…». (Πλου-

τάρχου, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, Β 11) 

→ 15η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Στις πράξεις του ο Αλέξανδρος είχε βαθύ το αίσθημα της απο-

στολής που κατευθύνεται από τους θεούς. Γι’ αυτό, και επιθυμία του ήταν να οδηγήσει όλους 

τους ανθρώπους σε κοινό τρόπο ζωής με τις αρχές της ισοπολιτείας. Πίστευε στη θεϊκή του 

καταγωγή και με την πάροδο των χρόνων η πίστη αυτή ισχυροποιήθηκε. Σε πολλά ιερά χαι-

ρετίστηκε ως θεός, απόγονος του Δία στα Δίδυμα, γιος του Άμμωνα Δία στη Λιβύη. Η θεο-

ποίησή του καλλιεργήθηκε έντονα στην Ανατολή για πολιτικούς λόγους, κάτι που δεν έγινε 

στη Μακεδονία όπου η εξουσία του θεωρούνταν δεδομένη.  

→ 16η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με βάση τα προηγούμενα, μελετήστε, ε-

πίσης, την ιστοσελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης: http://gym-peir-

mytil.les.sch.gr/M_ALEXANDROS.htm  και, προσθέτοντας τις πληροφορίες του βιβλίου 

σας, της Ιστορίας, στη σελίδα 99: «Το συνέδριο στην Κόρινθο», απαντήστε για ποιους λό-

γους ανέλαβε ο Αλέξανδρος την εκστρατεία κατά των Περσών;  

→ 17η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: «Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Συγκρίνετε τα πορτρέτα του Αλεξάνδρου:  

Παρατηρείτε αλλαγές από τη νεανικότερη στην ωριμότερη εμφάνισή του; Αν ναι, πε-

ριγράψτε τις και δικαιολογήστε αν έχουν σχέση με κάποιες ψυχολογικές αλλαγές ή αλλαγές 

στο χαρακτήρα του. Αν υπάρχουν αλλαγές, θεωρείτε ότι αυτές συνδέονται με τη γενικότερη 

πορεία της ζωής του και γιατί; 
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→ 18η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: H ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Προβολή video με θέμα: 

«Η εκστρατεία» (= οπτικοποίηση της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου). 

→ 19η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΣΤΡΑΤΟΣ και ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και ΠΕΡΣΩΝ.  

Μια συγκριτική και περιγραφική άσκηση (δεδομένου ότι έχει προηγηθεί ενημέρωση 

στο θέμα)85.  

 

 

 

 

 

 

→ 20η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ  ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑ-

ΜΕΙΣ ΤΟΥ 

1. Το στράτευμα ξηράς (Ξενοφών Κύρου Ανάβασις Α.ΙΙ.5-7,10-11, 13, 14, 19, 20, 23, 

Α.VΙΙ.20, Α.Χ.12, Β.ΙΙ.4, Αρριανός Γ.9, Ε.13, 24, Ζ.14). Το στράτευμα ξηράς αποτελείτο από 

το πεζικό, το ιππικό και τα τμήματα υποστήριξης. Οι πολεμιστές και ειδικά οι μισθοφόροι 

(ιππείς και πεζοί) είχαν τους βοηθητικούς τους (τον ιπποκόμο και τον υπασπιστή αντίστοιχα) 

για τη φροντίδα του οπλισμού και των αποσκευών τους, οι οποίες περιελάμβαναν προσωπικά 

είδη και λάφυρα. Τα τμήματα υποστήριξης χειρίζονταν τις πολεμικές μηχανές, συντηρούσαν 

και επισκεύαζαν το πολεμικό υλικό (όπλα, εξάρτηση, μηχανές, σκευοφόρα), φρόντιζαν ίπ-

πους και υποζύγια, οδηγούσαν τα υποζύγια και τα σκευοφόρα, συγκέντρωναν και διαχειρίζο-

νταν τα εφόδια για όλο το στράτευμα, εξουδετέρωναν τα φυσικά κωλύματα (χαντάκια, ποτά-

μια, διώρυγες), εξομάλυναν τα δύσβατα δρομολόγια και διακινούσαν την αλληλογραφία. Το 

βασικό αυτό σύνολο ακολουθούσαν και συμπλήρωναν οι συνακολουθούντες, δηλαδή γυναι-

κόπαιδα, μάντεις, μάγειροι, δούλοι, μουσικοί, αυλητρίδες, ορχηστρίδες, ηθοποιοί, έμποροι, 

τραπεζίτες καθώς και όλοι εκείνοι οι καιροσκόποι, που ακολουθούν όλες τις εκστρατείες, 

αρχαίες και σύγχρονες: δηλαδή εταίρες, πόρνες, πορνοβοσκοί, τοκογλύφοι και κάθε άλλου 

είδους τυχοδιώκτες. 

→ 21η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: 2. Το μακεδονικό ιππικό αποτελείτο από δύο τμήματα: αυτό των 

Εταίρων, που απαρτιζόταν από ευγενείς Μακεδόνες, και αυτό των Θεσσαλών. Το ιππικό των 

«Εταίρων» (=συντρόφων) ήταν χωρισμένο σε 8 ίλες. Κάθε ίλη είχε 200 ιππείς, εκτός από αυ-

85 Υπάρχει επίσης υπερδεσμός (link) με το Διαδίκτυο (εάν είναι δυνατή η χρήση του), όπου τα παιδιά 
θα ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες, ίσως για μια εργασία που θα τους αναθέσει αργότερα 
ο/η εκπαιδευτικός. 
 

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕ-
ΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». ΜΑΧΗ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ 
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τήν του βασιλιά που είχε 300 ιππείς. Οι ιππείς φορούσαν μεταλλική εξάρτυση (θώρακα, περι-

κνημίδες, περικεφαλαία) και κρατούσαν μια λόγχη μήκους 3 μέτρων, το «ξυστόν».  

→ 22η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: H ΟΠΛΙΤΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ  

 
Βασίστηκε στους (συνήθως ισότιμους) πολίτες της κάθε πόλης - κράτους. Αυτοί ήταν 

πεζοί (πολυάριθμο ιππικό μόνο η Θεσσαλία, η Μακεδονία και λιγότερο η Βοιωτία μπορού-

σαν να συντηρήσουν) βαριά θωρακισμένοι και οπλισμένοι. Βασικό χαρακτηριστικό της φά-

λαγγας ήταν ότι η ασπίδα του κάθε οπλίτη προστάτευε την αριστερή του μόνον πλευρά, αφού 

με το δεξί έπρεπε να χειρίζεται το ακόντιο ή το σπαθί. Το ακάλυπτο δεξί έπρεπε να προφυ-

λάσσεται από την ασπίδα του διπλανού οπλίτη. Επομένως, καθένας, δεν πολεμούσε μόνος 

του, αλλά στηριζόταν στους διπλανούς του, οπότε η ομοψυχία και η αλληλοϋποστήριξη ήταν 

απαραίτητες. Για να έχει αντοχή σε απόπειρες διάσπασης, η φάλαγγα έπρεπε να έχει "βάθος" 

μερικών τουλάχιστον ανδρών. Μικρότερο βάθος έδινε τη δυνατότητα μεγάλου πλάτους, άρα 

και κύκλωσης του αντιπάλου (ή έστω αποτροπής της κύκλωσης, αν ο εχθρός ήταν πολυαριθ-

μότερος). Όμως δεν είχε αντοχή και δύναμη κρούσης.  

→ 23η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ 

 Ήταν μια παραλλαγή όπου το δόρυ ("σάρισσα") είχε 

μήκος 6 μ. Οι οπλίτες ήταν ελαφρά θωρακισμένοι και κρεμούσαν την ασπίδα από τον λαιμό, 

ώστε να μπορούν να κρατούν τη σάρισσα με τα δύο χέρια. Το δάσος των δοράτων ήταν αρκε-

τό για να μη χρειάζεται ισχυρός αμυντικός οπλισμός, όμως η φάλαγγα αυτή μπορούσε εύκο-

λα να κυκλωθεί. Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος είχαν την πρόνοια να χρησιμοποιήσουν το 

ιππικό ως βασική δύναμη κρούσης και κάλυψης της φάλαγγας. Αντίθετα, οι τελευταίοι Μα-

κεδόνες βασιλιάδες παραμέλησαν το ιππικό. Αποτέλεσμα ήταν να ηττώνται κατά κράτος από 

τους Ρωμαίους, όταν αυτοί κατάλαβαν την αδυναμία της μακεδονικής φάλαγγας στις πλαγιο-

κοπήσεις.  
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24η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

25η, 26η, 27η, 28η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 

 
29η και 30η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 

 
35η και 36η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: Ο 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ 

 

31η, 32η, 33η, 34η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: Ο Αλέξανδρος ενέταξε 
στη στρατιά του μηχανοποιούς από τη Φοινίκη και την Κύ-
προ, για την κατασκευή των πολιορκητικών μηχανών. Τις 
πολιορκητικές μηχανές τις αποσυναρμολογούσαν, για να τις 
μεταφέρουν, και τις επανασυναρμολογούσαν, για να τις χρη-
σιμοποιήσουν. 
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→ 37η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΗ: ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (στο οχυρό της Σο-

γδιανής) 

«Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν όσοι είχαν ασκηθεί να ανεβαίνουν στους βράχους κατά 

τις πολιορκίες του, περίπου τριακόσιοι στον αριθμό, και αφού ετοίμασαν μικρούς σιδερένιους 

πασσάλους, με τους οποίους είχαν στερεώσει τις σκηνές τους, για να τους καρφώσουν και στο 

χιόνι, όπου θα φαινόταν παγωμένο, και σε όποιο άλλο μέρος του εδάφους θα φαινόταν ακάλυ-

πτο από χιόνι,... αφού τους έδεσαν με γερά σκοινιά από λινάρι, προχωρούσαν τη νύχτα στο πιο 

απόκρημνο μέρος του βράχου και γι’ αυτό το πιο αφύλακτο. Και αφού έμπηξαν αυτούς τους 

πασσάλους, άλλους στο έδαφος, όπου (αυτό) φαινόταν, και άλλους στο μέρος του χιονιού, όπου 

δεν θα έσπαζε, τραβούσαν ο ένας τον άλλο προς τα επάνω από διαφορετικά σημεία του βράχου. 

Και περίπου τριάντα από αυτούς σκοτώθηκαν στην ανάβαση…ούτε τα σώματά τους δεν βρέθη-

καν για ταφή, γιατί έπεσαν σε διάφορα μέρη του χιονιού…. Αφού λοιπόν έστειλε (ο Αλέξανδρος) 

κήρυκα τον διέταξε να φωνάξει δυνατά σ’ εκείνους τους βαρβάρους…να παραδοθούν…γιατί... 

είχαν πια βρεθεί οι ιπτάμενοι άνθρωποι και κατέχονται από αυτούς τα πιο ψηλά μέρη του βου-

νού…...» (Αρριανού, Αλεξάνδρου ανάβασις, Δ, 19, 1-3)   

ΕΡΩΤΗΜΑ: Διαβάζοντας αυτό το κείμενο, ποιες σύγχρονες ομάδες στο στρατό ή 

στην καθημερινή ζωή σας θυμίζουν οι δραστηριότητες αυτού του στρατιωτικού σώματος του 

Αλέξανδρου;  

Σχόλιο: Η αναρρίχηση των Μακεδόνων στρατιωτών για την κατάληψη του οχυρού της 

Σογδιανής δεν διαφέρει από τις αναρριχήσεις των σύγχρονων ορειβατών ή των καταδρομέων. 

Ζητείται από τα παιδιά να βρουν ομοιότητες και διαφορές. Αυτό τα βοηθά να αναπλάσουν 

καλύτερα το παρελθόν και να αισθανθούν στενότερη την επαφή με τα πρόσωπα και τις κατα-

στάσεις του παρελθόντος, σε μια προσπάθεια καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και βιωματι-

κής προσέγγισης.  

→ 38η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ: Πιστεύετε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των Μακε-

δόνων και Περσών στρατιωτών ως προς το πατριωτικό αίσθημα, την ανδρεία ή την αφοσίω-

ση στο βασιλιά τους; Αν ναι, γιατί συνέβαινε αυτό; 

→ 39η, 40η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
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→ 41η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: 332 π.Χ. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Παρατηρώντας, οι μαθητές, στις διαφάνειες, τη θέση των πόλεων, καλούνται να σχο-

λιάσουν και να κρίνουν γιατί ο Αλέξανδρος θέλησε να καταλάβει τις φοινικικές πόλεις και 

ίδρυσε την Αλεξάνδρεια. Παρατηρώντας κατόπιν τη θέση Αλεξάνδρειας-Αθήνας, να προ-

βληματιστούν στις επιπτώσεις της ίδρυσης της Αλεξάνδρειας στο εμπόριο, στην οικονομία, 

στο status της Αθήνας. Η διεργασία αυτή θα βοηθήσει παράλληλα τους μαθητές να αντιληφ-

θούν τις στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες του Αλεξάνδρου. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Παρατηρώντας στο χάρτη την τοποθεσία που ο Αλέξανδρος ίδρυσε την 

Αλεξάνδρεια, α) ποια πιστεύετε ότι ήταν τα κίνητρά του; β) τι επιπτώσεις θα πρέπει να είχε η 

ίδρυση της Αλεξάνδρειας για την Αθήνα (εμπόριο, οικονομικές σχέσεις, πλούτο); 

  

 

 

Ο Αλέξανδρος συνέχισε την κατάκτησή του προς την Αί-

γυπτο όπου έγινε δεκτός ως ελευθερωτής. Έχοντας σεβαστεί τους 

αιγύπτιους θεούς, οι ιερείς στο μαντείο του Άμμωνα Δία τού έ-

καναν καλή υποδοχή και τον ονόμασαν γιό του Δία, τίτλο που τον παραδέχτηκε και τον ανα-

γνώρισε από πολιτική σκοπιμότητα, θέλοντας έτσι να δημιουργήσει εντύπωση και θόρυβο 

γύρω από τη θεϊκή καταγωγή του. Πριν την αναχώρησή του από την Αίγυπτο ίδρυσε στο 

Δέλτα του Νείλου μια νέα πόλη που ονόμασε Αλεξάνδρεια, και η οποία έγινε μεγάλο και 

σπουδαίο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο.  

42η, 43η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

 

44η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ο ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 

ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΠΩΡΟΥ – ΝΙΚΗ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
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→ 45η, 46η, 47η, 48η ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Στη συνέχεια οι μαθητές, αφού δουν τον σύγχρονο χάρτη της Α-

σίας, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν ποια σύγχρονα κράτη περιελάμβανε η αυτοκρατορία 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καταγράφοντάς τα σε στήλη. Έτσι γίνεται απόπειρα σύνδεσης 

παρελθόντος-παρόντος και ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει ότι σε πολύ απομακρυσμένες περιο-

χές όπως το μακρινό Αφγανιστάν θεωρείται ότι υπάρχουν σήμερα απόγονοι των στρατιωτών 

του Αλεξάνδρου86.  

 

 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (σε ΥΠΕΡΔΕΣΜΟ / LINK) 

Ο Αλέξανδρος όφειλε στον Αριστοτέλη την εκπαίδευση στον πολιτικό λόγο, την τέχνη 

της πολιτικής και τη μελέτη της εξέλιξης των πολιτευμάτων. Επίσης την πεποίθηση ότι ο βα-

σιλέας καταξιώνεται στα μάτια των πολιτών του μέσα από την κατοχή εξαιρετικών προσωπι-

κών πολιτικών αρετών. Ο Αλέξανδρος μελετούσε ακόμη τον Όμηρο, τους τραγικούς ποιητές, 

αστρονομία, γεωμετρία, ρητορική. 

«Απερίσκεπτος λοιπόν και βιαστικός ο Αλέξανδρος, καθώς κινήθηκε προς τόσο σπου-

δαίο εγχείρημα έχοντας μηδαμινούς πόρους; Όχι βέβαια. Ποιος άλλωστε ξεκίνησε ποτέ με με-

γαλύτερα εφόδια μεγαλοψυχίας, σύνεσης, σωφροσύνης και ανδρείας, με τα οποία τον είχε οπλί-

86 Μία επιπλέον δραστηριότητα στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λογιστικά φύλλα (π.χ. 
Excel) είναι μια στατιστική αναπαράσταση της εξελικτικής πορείας των πληθυσμών των πόλεων ή των 
περιοχών αυτών με κάποια ανάλογη γραφική παράσταση και παράλληλη έρευνα της οικονομικής, πο-
λιτικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής, κοινωνικής κατάστασής τους στη σύγχρονη εποχή = σύνδεση 
παρελθόντος-παρόντος. 
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σει η φιλοσοφία για την εκστρατεία του; Προχωρούσε λοιπόν προς τους Πέρσες έχοντας πάρει 

περισσότερα εφόδια από το δάσκαλό του Αριστοτέλη παρά από τον πατέρα του Φίλιππο» 

(Πλουτάρχου Ηθικά, 327Ε) 

2. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΑΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΣΟ (Πλουτάρχου, Αλέξανδρος, 21)  

(σε ΥΠΕΡΔΕΣΜΟ / LINK) 

«Αφού κάθισε για να δειπνήσει, κάποιος του είπε ότι ανάμεσα στους αιχμαλώτους βρί-

σκονται η μητέρα και η γυναίκα του Δαρείου και οι δύο ανύπαντρες κόρες του, οι οποίες, κα-

θώς είδαν το άρμα και τα τόξα, χτυπούσαν το στήθος τους και θρηνούσαν, επειδή νόμιζαν ότι 

είχε σκοτωθεί. Ο Αλέξανδρος, μένοντας σιωπηλός για αρκετό χρόνο, συγκινήθηκε πιο πολύ για 

τη δική τους παρά  για τη δική του τύχη, έστειλε τον Λεοννάτο με τη διαταγή να τους πει ότι ούτε 

ο Δαρείος πέθανε ούτε πρέπει να φοβούνται τον Αλέξανδρο. Γιατί εκείνος κάνει πόλεμο στο 

Δαρείο για την εξουσία και αυτές θα έχουν όλα όσα είχαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

Δαρείου. Και τα λόγια φάνηκαν καλά και σωστά στις γυναίκες, αλλά ακόμα περισσότερο οι 

πράξεις του που ήταν φιλάνθρωπες. Τους επέτρεψε να θάψουν όσους από τους Πέρσες ήθελαν, 

κάνοντας χρήση των ενδυμάτων και των κοσμημάτων  που ήταν λάφυρα και δεν αφαίρεσε τίπο-

τε από τις τιμές και τις περιποιήσεις που δέχονταν, και έπαιρναν πιο μεγάλες συντάξεις από τις 

προηγούμενες. Όμως η πιο ωραία και πιο βασιλική γενναιοδωρία του ήταν ότι οι αιχμάλωτες 

γυναίκες, ηθικές και συνετές, τίποτε δεν άκουσαν ούτε υποψιάστηκαν ότι θα μπορούσαν να φο-

βηθούν ως αισχρό, αλλά τις φρουρούσαν όπως ακριβώς σε παρθενώνες ιερούς και όσιους, 

κρυφά και μακριά απ’ όλους, και όχι σαν να ήταν σε εχθρικό στρατόπεδο». 

3. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Ζ, 28) 

(σε ΥΠΕΡΔΕΣΜΟ / LINK) 

«Ο Αλέξανδρος πέθανε τη χρονιά της εκατοστής δέκατης τέταρτης Ολυμπιάδας, όταν 

επώνυμος άρχων στην Αθήνα ήταν ο Ηγησίας. Έζησε τριάντα δύο χρόνια και οκτώ μήνες, όπως 

λέει ο Αριστόβουλος. Βασίλεψε δώδεκα χρόνια και οκτώ μήνες. Ξεχώριζε για τη φυσική ωραιό-

τητα, την εργατικότητα, την εξυπνάδα, τη γενναιότητα, την ευσέβειά του, την αγάπη που έτρεφε 

για τις τιμές και την περιφρόνηση που έδειχνε για τους κινδύνους. Εγκρατέστατος στις σωματι-

κές απολαύσεις ήταν ιδιαίτερα άπληστος για τους επαίνους. Μπορούσε να διακρίνει το σωστό, 

όταν ακόμη δεν είχε στοιχεία, αλλά και να βγάζει συμπεράσματα από τα γεγονότα που παρατη-

ρούσε. Ήταν εξαίρετος στρατηγός∙ μπορούσε θαυμάσια να παρατάξει τη στρατιά του, να την 

εξοπλίσει και να την οργανώσει. Η παλικαριά του τον βοηθούσε να εξυψώνει το ηθικό των 

στρατιωτών του, να τους εμπνέει εμπιστοσύνη και με την αφοβία του να εξαφανίζει τους δικούς 

τους φόβους. Όταν είχε ξεκάθαρο το τι έπρεπε να κάνει, να ξεγελάσει τους εχθρούς, προλάβαι-

νε, πριν καταλάβει οποιοσδήποτε τι θα συνέβαινε. Σεβόταν ιδιαίτερα τις συνθήκες και ήταν α-
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διάφθορος∙ τα χρήματα δεν τον ενδιέφεραν για τον εαυτό του, τα ξόδευε όμως αφειδώς για να 

κάνει τους άλλους ευτυχισμένους». 

4. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ (σε ΥΠΕΡΔΕΣΜΟ / LINK) 

«Την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρος αν και πλη-

γωμένος στο μηρό με ξίφος, εντούτοις επι-

σκέφθηκε τους τραυματίες, και αφού συγκέ-

ντρωσε τους νεκρούς (στρατιώτες του), τους 

έθαψε με μεγαλοπρέπεια με όλη τη δύναμη 

παραταγμένη μεγαλοπρεπώς, όπως (παρατάσ-

σεται) για πόλεμο. Και εγκωμίασε με λόγο 

όσους ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι είχαν κάνει 

κάποιο αξιόλογο κατόρθωμα στη μάχη ή το  

πληροφορήθηκε ομόφωνα να το διηγούνται 

και με χρηματική αμοιβή σύμφωνα με την α-

ξία τους τίμησε τον καθέναν από αυτούς» 

(Αρριανού, Αλεξάνδρου ανάβασις, Β, 12, 1-2)    

«…λένε όμως ότι την άλλη μέρα και ο ίδιος ο 

Αλέξανδρος μπήκε μέσα (στη σκηνή των συγ-

γενών του Δαρείου) μαζί με τον Ηφαιστίωνα 

μόνον από τους εταίρους (του). Και η μητέρα 

του Δαρείου μη γνωρίζοντας ποιος από τους 

δύο ήταν ο βασιλιάς, γιατί και οι δύο είχαν 

φορέσει τα ίδια ρούχα, πλησίασε τον Ηφαι-

στίωνα και (τον) προσκύνησε, γιατί εκείνος 

της φάνηκε ψηλότερος. Μόλις όμως ο Ηφαι-

στίωνας έκανε πίσω και κάποιος από την α-

κολουθία της, αφού έδειξε τον Αλέξανδρο, 

είπε ότι εκείνος είναι...εκείνη οπισθοχώρησε 

καταντροπιασμένη για το λάθος (της), αλλά ο 

Αλέξανδρος (της) είπε ότι αυτή δεν έκανε λά-

θος. γιατί και εκείνος είναι Αλέξανδρος» (Αρ-

ριανού, Αλεξάνδρου ανάβασις, Β, 12, 3-8)  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Μελετήστε την ιστοσελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Μυ-

τιλήνης: http://gym-peir-mytil.les.sch.gr/M_ALEXANDROS.htm και απαντήστε για ποιους 

λόγους η εκστρατεία του Αλέξανδρου ήταν ζωτική ανάγκη για το μακεδονικό κράτος;  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και συγκρίνετε τους 

Έλληνες και Πέρσες στρατιώτες:  

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ: http://www.alexanderofmacedon.info/greek/ARMY4gr.htm#alex_armor  

ΠΕΡΣΕΣ: http://www.alexanderofmacedon.info/greek/ARMY1gr.htm 

5. ΘΕΣΜΟΙ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Η ΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (σε ΥΠΕΡΔΕΣΜΟ / LINK) 

«Έφτασε στην πόλη Κάνωβο, περιέπλευσε τη λίμνη Μαρία και αποβιβάστηκε στο σημείο 

που βρίσκεται σήμερα η Αλεξάνδρεια, πόλη που φέρει το όνομά του. Ο Αλέξανδρος σκέφτηκε 

πως αυτή η περιοχή είναι πολύ κατάλληλη για να χτιστεί εκεί μια πόλη, με μεγάλες προοπτικές 

ανάπτυξης. Ένιωσε έντονη επιθυμία να ξεκινήσει το έργο. Χάραξε ο ίδιος το σημείο όπου έπρε-

πε να χτιστεί η αγορά, τα ιερά αφιερωμένα στις ελληνικές θεότητες και ένα στην Ίσιδα, την αι-

γύπτια θεά, και το τείχος που θα περιέβαλλε την πόλη. Θυσίασε στους θεούς και τα αποτελέσμα-

τα της θυσίας ήταν ευνοϊκά. Λένε ακόμη κι αυτήν την ιστορία, που εμένα τουλάχιστον μου φαί-
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νεται αληθινή. Ο Αλέξανδρος ήθελε να ορίσει ο ίδιος στους χτίστες το σημείο που θα χτιζόταν 

το τείχος αλλά δεν είχε με τι να το σημειώσει επάνω στη γη. Ένας χτίστης λοιπόν πρότεινε να 

βάλουν επάνω στο χώμα τα τρόφιμα, που μετέφεραν οι στρατιώτες μέσα σε καλάθια, εκεί που 

θα τους έδειχνε ο βασιλιάς. Έτσι ορίστηκε ο κύκλος που επάνω του χτίστηκε το τείχος της πό-

λης. Και οι μάντεις, ιδιαίτερα ο Αρίστανδος από την Τελμισσό που οι μαντείες του για τον Αλέ-

ξανδρο είχαν βγει σωστές πολλές άλλες φορές, στηρίχθηκαν επάνω σ’ αυτό το γεγονός και εί-

παν ότι η πόλη θα γίνει πολύ πλούσια και γενικά και όσον αφορά ιδιαίτερα τους καρπούς της 

γης» (Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ, 1-2).     

Μελετήστε το κείμενο Αρριανού: ποια ενδι-

αφέροντα πράγματα θα μπορούσατε να επι-

σημάνετε σ’ αυτό, σχετικά με τον Αλέξανδρο 

ή τους θεσμούς της εποχής; Σας δίνονται τα 

εξής βοηθητικά στοιχεία: 

 Αγορά: οικονομικοί, κοινωνικοί, 

πολιτικοί, ψυχαγωγικοί, πολιτιστικοί τομείς ή 

θεσμοί 

 ιερά: θρησκευτικοί, πολιτιστικοί 

θεσμοί (η θρησκευτική ζωή) 

Προσέξτε και συνδυάστε ακόμη τα εξής: 

 την ευσέβεια του Αλεξάνδρου με την 

προσφορά θυσιών και τα πολιτιστικά στοι-

χεία της μαντείας και σπλαγχνομαντείας, αρ-

χαιότατων θρησκευτικών πολιτιστικών θε-

σμών με θεϊκό-συμβουλευτικό χαρακτήρα 

 το σεβασμό του Αλεξάνδρου προς τις 

θρησκείες των άλλων λαών 

6. Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 

  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1) Στον πολιτικό χάρτη της σύγχρονης Ασί-
ας (και στο τμήμα της Αφρικής που φαίνεται) 
περιγράψτε την  αυτοκρατορία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 
2) Καταγράψτε, σε στήλη, τις σύγχρονες χώ-
ρες που αντιστοιχούν στην αυτoκρατορία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
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7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ 

Ο γεωγράφος Στράβων (μεταίχμιο 1ου 

π.Χ. και 1ου μ.Χ. αι.) αναφέρει στα Γεωγρα-

φικά του ότι οι Χαλδαίοι, κάτοικοι της Βα-

βυλωνίας, μελετούσαν την αστρονομία και 

ήταν μαθηματικοί και φιλόσοφοι (Στράβω-

νος, Γεωγραφικά 16.1,6). 

Οι Χαλδαίοι ήταν παράλληλα πολύ 

δεισιδαίμονες. Ήταν «γενεθλιαλόγοι», κατα-

σκεύαζαν δηλαδή ωροσκόπια γιατί πίστευαν 

στην επίδραση των άστρων στα ανθρώπινα 

πράγματα. Έτσι οι Έλληνες έφτασαν να πι-

στεύουν ότι «ο ουρανός αποκαλύπτει τα μυ-

στικά του στους ιερείς και βασιλείς της Ανατο-

λής» (Στράβωνος, Γεωγραφικά 16. 2, 38-39). 

 Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να 

επέδρασε η αντίληψη αυτή στους Έλληνες;  

 Βλέπετε την επίδραση αυτή 

έως σήμερα; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εντοπίστε, στην ιστοσελίδα: 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/alexander_the_great.htm/ τα χαρακτηριστικά 

του εκπολιτιστικού έργου του Αλέξανδρου. 

8. ΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 «Περίαπτα» φορούσαν και οι Βυζαντινοί για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Μάλιστα ο 

Πατέρας της Εκκλησίας Ιωάννης Χρυσόστομος (4ος μ.Χ. αιώνας) γράφει χαρακτηριστικά για 

τη δεισιδαιμονία των συγχρόνων του: «Τι να πει κανείς γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν ξόρκια 

και φυλακτά και χάλκινα νομίσματα του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα, δεμένα στα κεφάλια και τα 

πόδια» (Ιω. Χρυσόστομος, PG, 49, 231-240).  

 Γιατί, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι φορούσαν φυλακτά με την εικόνα του Μεγάλου Α-

λεξάνδρου;  

9. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΑΡΧΕΙΟ. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ο Ι Ν Η. Ο Μέ-

γας Αλέξανδρος και η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας:  

http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=16.03.02&langid=1/ και εντοπίστε τα στοι-

χεία για να απαντήσετε στα ερωτήματα :  

1) Η δημιουργία του ελληνιστικού κόσμου για ποια ιστορικά και πολιτιστικά 

γεγονότα αποτέλεσε υπόβαθρο; 

2) Ποιες ενέργειες του Αλέξανδρου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε οραματι-

στεί τη δημιουργία μια νέας αυτοκρατορίας, και όχι την προσάρτηση εδαφών στο βασίλειο 

της Μακεδονίας; 
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3) Ποια γλώσσα γίνεται την εποχή του Αλέξανδρου η κοινή ομιλουμένη, διε-

θνής γλώσσα; Ποια χαρακτηριστικά έχει; Γιατί; 

4) Σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται η γλώσσα αυτή; 

5) Ποιος ονομάζεται «Έλλην» την εποχή του Αλέξανδρου; 

 

3ο διαθεματικό σενάριο: «Η Τέχνη από την κλασική εποχή ως την ελληνιστική και τα 

ρωμαϊκά χρόνια» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Αρχαία 

Ιστορία: Κεφ. 9.6. Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, ΝΕ Γλώσσα, Γεωγραφία, Αι-

σθητική Αγωγή, Τέχνη. 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ» (κάθε μαθητής ή κάθε ομάδα μαθητών με φορητό Η/Υ). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Γνωστικοί: Οι μαθητές καλούνται: 

• Να συνειδητοποιήσουν τις μεγάλες αλλαγές που παρουσιάζονται μετά την αρχαϊκή 

εποχή σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα στην περιοχή 

της λεκάνης της Μεσογείου και της Ανατολής.  

• Να δώσουν έμφαση στις θεματολογικές και τεχνοτροπικές αλλαγές που παρουσιάζο-

νται στις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική.  

• Να αναζητήσουν τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που 

οδήγησαν στις μεταβολές και εξελίξεις στην Τέχνη.  

Παιδαγωγικοί: Οι μαθητές καλούνται: 

• Να εξασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική και διερευνητική μέθοδο εργασίας, στην α-

νταλλαγή απόψεων και γνώσεων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου.  

• Να αναπτύξουν μέσω της «βιωματικής» (εμπειρικής)  μάθησης δεξιότητες όπως η 

αυτενέργεια, η πρωτοβουλία, η αναλυτική σκέψη και η οξυμμένη κρίση.  

Τεχνογραμματισμός: Οι μαθητές καλούνται: 

• Να εξοικειωθούν με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του σχολείου για μεταφόρτωση 

από αυτήν υλικού που έχει αναρτηθεί για διδακτικούς σκοπούς.  

• Να εξασκηθούν στην αναζήτηση, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών από λογι-

σμικό παρουσιάσεων και την αξιοποίηση πηγών και πληροφοριών από υπερσυνδέσμους.  

• Να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου με λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσιά-

σεων με διαδραστικό υλικό, σχολικό εγχειρίδιο, βοηθητικό φυλλάδιο (επιλογή από διασκευ-

ασμένα αποσπάσματα του σχολικού εγχειριδίου).  
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές ώρες.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 2-3 μαθητών ανάμεικτης γε-

νικής επίδοσης, με στόχο οι λιγότερο δυνατοί μαθητές να βοηθούνται από τους πιο δυνατούς. 

Ορίζονται συγχρόνως και οι ρόλοι των μελών. Οι μαθητές εναλλάσσονται στους ρόλους.  

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: φορητός υπολογιστής για κάθε μαθητή (ή κάθε ο-

μάδα), οθόνη προβολής τοίχου, βιντεοπροβολέας.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κοινό φύλλο εργασίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση της ε-

νότητας μέσα από το συνημμένο λογισμικό παρουσίασης που εκπονήθηκε από τη διδάσκου-

σα για το συγκεκριμένο περιβάλλον (ιδιαιτερότητες μαθητών, γνωστικό τους επίπεδο, γνω-

στικό αντικείμενο).  

Με τις κατάλληλες ερωτήσεις οδηγούνται στο να ανακαλύψουν τις εξωτερικές διαφο-

ροποιήσεις στις εικαστικές τέχνες και στην αρχιτεκτονική των χρονικών περιόδων που εξετά-

ζονται, και να τις αντιληφθούν ως συνέπεια πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικών παραγόντων.  

Συμπληρώνουν, στους υπολογιστές τους, το φύλλο εργασίας, ανατρέχοντας στην πα-

ρουσίαση και στο βοηθητικό φυλλάδιο που έχουν μεταφορτώσει από την ιστοσελίδα του 

σχολείου, αλλά και στο σχολικό εγχειρίδιο. Στη συνέχεια αποθηκεύουν το κείμενο και, είτε 

το μεταφέρουν με εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή της διδάσκουσας, στον υποφάκελο 

που έχει δημιουργηθεί για τον καθένα, είτε αποστέλλουν το αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο στη διδάσκουσα.  

Η καθηγήτρια σιωπηρά επιβλέπει την έρευνα των μαθητών εντός της τάξης, επεμβαίνει 

ενισχυτικά και καθοδηγητικά και επιλύει σχετικές με την πορεία του μαθήματος απορίες των 

μαθητών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Θετικά 

• Δραστηριοποιείται το σύνολο των μαθητών.  

• Βελτιώνεται η απόδοση των αδιάφορων, αδύναμων και δυσλεξικών μαθητών.  

• Καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας.  

• Παρέχονται ερεθίσματα για αναζήτηση της πληροφορίας, εμπλουτισμό γνώσεων και 

επικοινωνίας.  

Αρνητικά  

• Προβλήματα εξοικείωσης μεγάλου μέρους των μαθητών με τη χρήση διαδικτύου.  

• Προβλήματα εξοικείωσης με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κοινό για όλες τις ομάδες)  
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[Συμπληρώνεται από τις ομάδες στους φορητούς τους Υπολογιστές μέσα στην τάξη κατά την 

ώρα του μαθήματος. Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην καθηγήτρια]. 

• Να κατατάξετε τα παρακάτω έργα/μνημεία στη σωστή για τα χαρακτηριστικά τους 

εποχή, παραπέμποντας στα όσα αναφέρονται στην παρουσίαση που έχετε μπροστά σας σχε-

τικά με τα χαρακτηριστικά της τέχνης από την κλασική εποχή ως και την ρωμαιοκρατία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4ο διαθεματικό σενάριο: «Αλέξανδρος ο Μακεδών» 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Αρχαία 

Ιστορία: Κεφ. 7.3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής.  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου, 

όπου οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, μία ανά κάθε υπολογιστή. Αξιοποιούνται: (α) το υλι-
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κό παρουσίασης με τίτλο και περιεχόμενο: «Το κράτος της Μακεδονίας - Αλέξανδρος» και 

(β) το υλικό που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο. 

Την 1η διδακτική ώρα η παρουσίαση προβάλλεται σε βιντεο-οθόνη για να τη βλέπουν 

όλοι οι μαθητές. Ταυτόχρονα, και οι ομάδες επισκέπτονται το ιστολόγιο της Ε. Κουσίδου και 

ενεργοποιούν τη σχετική παρουσίαση στον δικό τους υπολογιστή. Με βάση το υλικό της πα-

ρουσίασης ακολουθούν συζήτηση και προβληματισμός σε θέματα που εμπεριέχονται στα 

φύλλα εργασίας. Τη 2η διδακτική ώρα, τα μέλη κάθε ομάδας, με τη βοήθεια: (1) του υλικού 

της παρουσίασης, (2) του υλικού του διδακτικού εγχειριδίου (πηγές και πληροφοριακό υλικό) 

και (3) του Διαδικτύου, συζητούν μεταξύ τους και συμπληρώνουν τα ακόλουθα Φύλλα Ερ-

γασίας. Η εκπαιδευτικός λειτουργεί συνεπεικουρικά, ως συντονίστρια, αρωγός, επεξηγώντας, 

διευκρινίζοντας και διευκολύνοντας τη διαδικασία. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1 

1. Από τις προηγούμενες γνώσεις σας στο μάθημα της ιστορίας, ποιοι νομίζετε ότι είναι οι 

λόγοι που οδήγησαν τη Μακεδονία να εμφανιστεί ως τη μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα μετά 

τον Πελοποννησιακό πόλεμο; 

2. Φίλιππος Β΄ (359-336π.Χ.). Ποια είναι τα κυριότερα μέτρα που παίρνει για να ενισχύσει το 

κράτος της Μακεδονίας; 

3. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη λοξή φάλαγγα, στρατιωτική τακτική 

του Φιλίππου και να τις εκθέσετε σύντομα. 

4. Στο πρόσωπο του Φιλίππου αναγνωρίζουν πολλοί έναν νέο ηγέτη. Πώς διαφαίνεται αυτό 

στα λόγια του ρητοροδιδάσκαλου Ισοκράτη (Φίλιππος, 140-141) και στα λόγια του Φωκίωνα 

(Πλούταρχος, Φωκίων, 21) που παρατίθενται στο σχολικό βιβλίο, στις σελ. 98 και 99 αντί-

στοιχα; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Αλέξανδρος: Ποια  ήταν τα χαρίσματα του και πώς η μόρφωσή του επηρέασε το χαρακτή-

ρα του; Διαβάστε το απόσπασμα του βιβλίου, στη σελ.101(Πλούταρχος, Ηθικά, 32). 

2. Ποιος είναι ο σκοπός της εκστρατείας του Αλεξάνδρου; 

3. Να παρακολουθήσετε και να επισημάνετε, στους χάρτες, την πορεία της εκστρατείας του 

Αλεξάνδρου και τις σημαντικότερες περιοχές από τις οποίες πέρασε. 

4. Ποια ήταν η σημασία της κατάληψης των ιωνικών πόλεων και των πόλεων της Φοινίκης 

για τον Αλέξανδρο; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1. Για ποιους λόγους επισκέπτεται ο Αλέξανδρος το μαντείο του Άμμωνα Δία ; Τι δείχνει αυ-

τή του η ενέργεια για τον χαρακτήρα του; 
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2. Σχολιάστε το παράθεμα του βιβλίου (Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ 1-2), στη 

σελ.100, για την επιλογή του Αλέξανδρου να χτίσει την Αλεξάνδρεια και ναό αφιερωμένο 

στην Ίσιδα. 

3. Ο Αλέξανδρος, καταδιώκοντας το Δαρείο, φτάνει μέχρι τα βάθη της Περσίας και τον Ινδό 

ποταμό. Τι σήμαινε αυτή η προέλαση σε σχέση με τους στόχους του; (Πλούταρχος, Ηθικά, 

329D.E., σχολικό βιβλίο σελ.102).  

4. Ποια  ήταν η σημασία της αναγόρευσης  του Αλέξανδρου ως βασιλιά της Περσίας και ποι-

ους στόχους εξυπηρετούσε ο γάμος του με τη Ρωξάνη; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4 

1. Ποιες πολιτικές ακολουθεί ο Αλέξανδρος  στους διάφορους τομείς  της διοίκησης για να 

μπορέσει να κυβερνήσει το αχανές κράτος του; 

2. Ποιοι είναι οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται ο λόγος που εκφώνησε ο Αλέξανδρος 

στην Ώπη της Ασσυρίας το 324π.Χ.; 

3. Ποια είναι η προσφορά του Αλέξανδρου στη ροή της ιστορίας; 

4. Πώς ο  Αλέξανδρος, μετά το θάνατό του, γίνεται μύθος και γιατί; Αναφέρετε πώς παρου-

σιάζεται  στην τέχνη διαφόρων λαών. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα 

http://www.pellaia.gr. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Εισαγωγή 
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε σύμφωνα με τη θε-

ωρία η οποία στηρίζεται στην κωδικοποίηση των δεδομένων όπου: «Τα δεδομένα αναλύονται, 

κατηγοριοποιούνται και επανασυνδέονται με νέους τρόπους» (Χιονίδου-Μοσκόφογλου, 

1996:58) Ωστόσο, ένα χρονικό πρόβλημα που δημιουργείται σε τέτοιου είδους έρευνες, όπως 

υπογραμμίζουν οι Miles & Haberman (1994) είναι ότι η ποιοτική έρευνα έχει να κάνει με 

λέξεις, όχι με αριθμούς∙ «Οι λέξεις είναι “παχύτερες” από τους αριθμούς και συνήθως έχουν 

πολλαπλές σημασίες […] Η πρόκληση είναι να είναι κανείς εξαιρετικά προσεκτικός με τους 

στόχους της έρευνας και τους εννοιολογικούς φακούς που θα φορέσει – αφήνοντας ταυτόχρονα 

τον εαυτό του ανοικτό σε πράγματα που δεν γνώριζε ή δεν περίμενε» (Miles & Haberman, 

1994:56)  

Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων και των απαιτήσεων αυτού του είδους της ανά-

λυσης, βασιστήκαμε στην πολλαπλή ανάγνωση των δεδομένων προκειμένου να γίνει η ανα-

γνώριση και ο προσδιορισμός των κατηγοριών και των αλληλοσυνδέσεών τους. Σύμφωνα με 

τους Glaser & Strauss (1967) και τους Lincoln & Cuba (1985), η κωδικοποίηση και επανα-

κωδικοποίηση ολοκληρώνονται όταν η ανάλυση από μόνη της φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. 

Όταν, δηλαδή, όλα τα περιστατικά έχουν ταξινομηθεί, οι κατηγορίες έχουν «κορεστεί» (Miles 

& Huberman, 1994:62), και έχει αναδειχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός κανονικοτήτων. 

Αυτό όμως αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τον ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει –μέσα στα 

χρονικά πλαίσια που έχει– να αναθεωρήσει επανειλημμένα την ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι η 

κατανόηση τέτοιου είδους ανάλυσης έρχεται κατά στρώματα: όσο περισσότερο ασχολείται 

κανείς με τις κατηγορίες και τις συνδέσεις τους, τόσο περισσότερες διαστρωματώσεις εντοπί-

ζει και προχωρεί η ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος. Για τον λόγο αυτόν η κωδικοποίηση, επα-

νακωδικοποίηση και η τελική σύνοψη σε αλληλοσυσχετιζόμενες θεματικές αποτελούν μια 

επίπονη διαδικασία για τον ερευνητή, που απαιτεί χρόνο. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από την 

λεγόμενη «θεωρητική ευαισθησία» (Strauss, 1987) του ερευνητή, την ικανότητά του δηλαδή, 

να αντιλαμβάνεται τις μεταβλητές και στις σχέσεις τους.  

Ακολουθώντας λοιπόν, αυτή την διαδικασία, παρατηρώντας και αναλύοντας τα δεδο-

μένα των απομαγνητοφωνημένων διδασκαλιών (κατά τις οποίες τα κεφάλαια της Ιστορίας 

διδάχθηκαν στους μαθητές με διαθεματική προσέγγιση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ), αξιο-
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λογήσεις διδασκαλιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που συμπεριλαμβάνονται στα 

διδακτικά σενάρια, μελετώντας τα φύλλα εργασίας, τη συμμετοχή των μαθητών σε διερευνη-

τικές δραστηριότητες για τη συγκέντρωση του υλικού τους, σε διαδικασίες επίλυσης προβλη-

μάτων, σε συμμετοχικές και συνεργατικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες κατά τη δημι-

ουργία των έργων τους, τις συζητήσεις και τις γραπτές εργασίες που παρουσίασαν στην ολο-

μέλεια της τάξης, αυτά που δηλώνουν ότι ένιωσαν και βίωσαν οι ίδιοι, καθώς και τις άτυπες 

συζητήσεις με τους διδάσκοντες και καθηγητές-θεατές που παρακολούθησαν τις διδασκαλίες, 

μετρήθηκε το πόσο συχνά επαναλαμβανόταν μία κατηγορία δεδομένων. Διαπιστώνουμε, λοι-

πόν, τα παρακάτω:  

 
A. ΤΠΕ και «ιστορική» εκπαίδευση των μαθητών 

 
1) Το πρόβλημα του περιορισμένου χρόνου της διδακτικής ώρας 

 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Α1, Α2), 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Α1, Α2), 7ο Γυμνά-

σιο Σταυρούπολης (Α1, Α2, Α3, Α4), Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου (Α1, Α2), 

3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (Α3, Α2+Α4), Γυμνάσιο Ευκαρπίας (Α) 
Επειδή ο χρόνος της διδακτικής ώρας πιέζει αφόρητα και επειδή δεν είναι δυνατόν -για πρα-

κτικούς λόγους- να αφιερωθεί 2ωρο στη διαδικασία ολοκλήρωσης του μαθήματος, έχει γίνει 

ήδη προετοιμασία από την καθηγήτρια της τάξης και την ερευνήτρια και οι ομάδες των μα-

θητών/τριών βλέπουν στον χάρτη του λογισμικού ΑΒΑΚΙΟ.Ε-SLATE. «Μυκηναϊκός Πολι-

τισμός» την Πελοπόννησο, όπου θα πραγματοποιήσουν την αρχαιολογική τους ανασκαφή. 

Επομένως, εξαιτίας των αδυναμιών του Ωρολογίου Προγράμματος, οι μαθητές/τριες στερού-

νται της δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης του λογισμικού και της χαρτογραφικής διερεύ-

νησης/γεωγραφικής προσέγγισης που προσφέρει. 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια):  
Μαθητής: Δεν θα προλάβουμε…  

Μαθήτρια: Κυρία, θα προλάβουμε;». 

{Oι 45λεπτες διδακτικές ώρες δεν επαρκούν για τη σωστή υλοποίηση της μαθησιακής διδι-

κασίας. Και οι μαθητές/τριες το συνειδητοποιούν και το επισημαίνουν}  

Ένας μαθητής ρωτά: Τι είναι “ασβεστοκονίαμα”; 

Ερευνήτρια: Είναι σκόνη από ασβέστη. Τώρα θέλω να μου πείτε αν έχετε βρει άλλα ανδρικά 

αντικείμενα και ποια είναι αυτά; Πέρα από τα όπλα, τι άλλο έχετε βρει; 

Ομάδα: Είδος προσωπίδας… 
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[Χτυπά το κουδούνι. Η διδακτική ώρα τελειώνει] 

Ερευνήτρια: Επομένως τους νεκρούς, τους έθαβαν με προσωπίδες χρυσές. Κι αυτό δείχνει τον 

πλούτο που είχαν. - Κι ένα τελευταίο∙ αναφέρεται συχνά ότι τα αντικείμενα είναι “κτερίσματα”. 

Τι είναι το “κτέρισμα”; 

Μαθήτρια ομάδας: Α! Είναι αυτά που βάζουν στους τάφους, δίπλα στους νεκρούς.  

Ερευνήτρια: (συμπληρώνει): Αντικείμενα που υποτίθεται ότι οι νεκροί θα πάρουν μαζί τους 

στον άλλο κόσμο. 

Μαθήτρια ομάδας: Κυρία, να σας ρωτήσω κάτι, “αμέθυστος” τι είναι; 

Ερευνήτρια: “Αμέθυστος” είναι ημιπολύτιμος λίθος. 

Καθηγήτρια: Αφήστε μας τα φύλλα εργασίας».  

{Παρατηρούμε πόσες απορίες δημιουργήθηκαν στους μαθητές/τριες, οι οποίες δεν υπάρχει 

χρόνος να απαντηθούν, λόγω του 45λεπτου χρόνου της διδακτικής ώρας} 

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1(Ερευνήτρια):  
[Τελειώνει η διαδικασία της έρευνας, συλλογής και καταγραφής των αντικειμένων. Αρχίζει η 

επεξεργασία των στοιχείων] 

Ερευνήτρια: Φτάνουν τόσα που μαζέψατε, γιατί θα χτυπήσει το κουδούνι και θέλω να προλά-

βουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Πάρτε το τετράδιό σας. 

Ομάδες: Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη. 

Ερευνήτρια: Εντάξει ολοκληρώστε και μετά να συζητήσουμε. Σας έδωσα κάποιους στίχους 

από την "Οδύσσεια".  

Μαθητής: Καταλάβαμε…». 

{Παρά την πίεση του 45΄ χρόνου της διδακτικής ώρας, ο καθηγητής Πληροφορικής του σχο-

λείου αρνήθηκε να έλθει για να βοηθήσει στη διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού και 

δεν έχει διευκολύνει καθόλου τη διαδικασία ενεργοποίησής του για να πραγματοποιηθεί η 

διδασκαλία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν απασχολημένος} 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α1(Ερευνήτρια): 
[Διαδικασία Έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζη-

τούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια 

και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

Η καθηγήτρια σε μαθητή που ζητεί οδηγίες: "Όπλο"· και κοίταξε τι άλλο πρέπει να γράψεις, 

"διακόσμηση, υλικό, χρήση".  

Η καθηγήτρια σε ομάδα: Γράψε στα κοσμήματα. Χρυσός∙ και είναι κτέρισμα.  

Σε άλλη ομάδα: Γράφετε τα στοιχεία.  

Σε άλλη ομάδα: Καταλάβατε πώς θα τα γράψετε; Υλικό: ελεφαντόδοντο…  

Σε άλλη ομάδα: Στα αγγεία θα το γράψετε και τα 4 πρώτα στοιχεία…Χρυσός, κτέρισμα…  
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Σε άλλη ομάδα: Αυτό που βλέπετε τι είναι; Με τι είναι διακοσμημένο;  

Σε άλλη ομάδα: Γιατί δεν γράφεις, τότε, αυτά που βρήκες;  

Σε άλλη ομάδα: Αυτή η πρώτη ομάδα εδώ πετάει, μπράβο.  

Σε άλλη ομάδα:  Για να βρεις πληροφορίες πρέπει να πατήσεις το ανθρωπάκι “Αρχαιολόγος”. 

[Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, συλλογής υλικού και επεξεργασίας του] 

Ερευνήτρια: Λοιπόν. Γυρίστε τώρα όλοι προς το κέντρο, γιατί θα κτυπήσει το κουδούνι. Στό-

χος μας είναι να επεξεργαστούμε το υλικό αυτό, όχι μόνο να το συλλέξουμε. Να μου πείτε ποια 

αγγεία έχετε μαζέψει, κατά σειρά». 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α3 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια: Είχαν μεταλλοτεχία, λοιπόν, ανεπτυγμένη. Βλέπετε, όλα τα επαγγέλματα των Μυ-

κηναίων τα βρήκαμε μέσα από τα υλικά των αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν. Θέλω τώρα 

να πείτε άλλα εργαλεία που βρήκατε, από τις σημειώσεις σας….. 

[Εκείνη την ώρα χτυπά το κουδούνι και τελειώνει ο χρόνος. Ακολουθεί ανταλλαγή ευχαρι-

στιών από μαθητές, ερευνήτρια, καθηγήτριες] 

{Παρατηρείται ότι η μία διδακτική ώρα δεν επαρκεί για την εφαρμογή τέτοιου είδους διδα-

κτικής} 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ3 (Ερευνήτρια): 
Στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοι-

νωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών/τριών το 40% είναι αλλοδαποί/ές μαθη-

τές/τριες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παι-

διών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησια-

κό επίπεδο.  

Ερευνήτρια: Βλέπουμε, λοιπόν, αυτόν τον πίνακα τον οποίο ζωγράφισε ο Ντελακρουά για ένα 

επαναστατικό κίνημα που έγινε στη Γαλλία το 1830 και θέλω να διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο 

σας το συγκεκριμένο απόσπασμα. … 

[Οι μαθητές/τριες ψάχνουν και χρονοτριβούν και επειδή ο χρόνος της διδακτικής ώρας είναι 

πολύτιμος και εξαντλείται, για να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία η ερευνήτρια επιση-

μαίνει] 

Ερευνήτρια: Υπάρχει και στο Φύλλο Εργασίας, στη 2η σελίδα, εκεί που γράφει: "Απαντήστε στα 

ερωτήματα", οπότε ας το διαβάσουμε από εδώ για να μην ψάχνετε στο βιβλίο. Διάβασέ μας 

[απευθύνεται στη μαθήτρια δίπλα στον Γιώργο]. Ποιο είναι το όνομά σου;  

………………………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: …κι από εκείνη την πλευρά, επάνω, είναι η εκκλησία και μπροστά στέκεται ο ιε-

ρέας και κάτω, εκεί, βρίσκεται ένα κουτί; Τι πρέπει να είναι αυτό το κουτί; Δείτε το, προσέξτε 
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το. Εκεί, κάτω, ένα κουτί ανοικτό [η ερευνήτρια δείχνει το αντικείμενο στη βιντεοοθόνη]. Τι 

έχει μέσα; Τι ξεχείλισαν από μέσα;  

Μαθήτρια: Σαν του Χρύση, τα δώρα;  

Ερευνήτρια: Όχι, δεν είναι συμβολικό, είναι κυριολεκτικό. 

Μαθήτρια: Είναι τα χρήματα που τους έχουν κλέψει; 

{Παρατηρούμε ότι η διαδικασία ανακίνησε την κριτική σκέψη των μαθητών καθώς και πρό-

τερες γνώσεις τους και διατυπώνουν, βάσει αυτών, διάφορες απόψεις} 

Ερευνήτρια: Σωστά! Επομένως, πόσα πράγματα δείχνονται μέσα στον πίνακα; Πείτε μου, κά-

ντε μου μια απαρίθμηση. 

[Εν τω μεταξύ χτυπά το κουδούνι και λήγει η διδακτική ώρα. Την ώρα του διαλείμματος προς 

τη 2η διδακτική ώρα συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία]  

{Παρατηρούμε ότι τα παιδιά δεν διαμαρτύρονται ότι «χάνουν» το διάλειμμά τους, όπως κά-

νουν συνήθως∙ αντίθετα, παραμένουν στην αίθουσα και δεν ζητούν να αποχωρήσουν. Δεί-

χνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και να διατυπώσουν την άποψή τους} 

Μαθήτρια: Βία. 

Ερευνήτρια: Βία και κατά των γυναικών. 

Άλλη μαθήτρια: Μετά, ότι κλέβανε τα υπάρχοντά τους. 

Ερευνήτρια: Κλοπή υπαρχόντων. Άλλο; - Στάθη; 

Στάθης: Ικεσία. 

Ερευνήτρια: Ικεσία να τους χαρίσουν τη ζωή και…πώληση των ανθρώπων ως δούλων. Όλα 

αυτά είδαμε να απεικονίζονται μέσα στον πίνακα. 

[Χτυπά το κουδούνι για την επόμενη διδακτική ώρα]  

Ερευνήτρια: Κρίμα που δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αφήστε 

τα βιβλία και τα Φύλλα Εργασίας και θα σας δω μια άλλη φορά. Αφήστε τα όπως είναι, επάνω 

στις καρέκλες». 

{Στην περίπτωση αυτή, που η μαθησιακή διαδικασία διήρκεσε μία διδακτική ώρα, δεν επήρ-

κεσε ο χρόνος για να ολοκληρωθεί. Φαίνεται λοιπόν η διαφορά μεταξύ του ισχύοντος ωρολο-

γίου προγράμματος που τηρεί αυστηρά τα 45λεπτα και πιέζει προς την παραδοσιακού τύπου 

δασκαλοκεντρική παράδοση, κυρίως απομνημονευτική-εξετασιοκεντρική} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου): 
Στο 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (περιοχή Δενδροποτάμου) πραγματοποιήθηκαν δύο διδασκαλίες 

στο εργαστήριο Πληροφορικής, μία στη Β΄ και μία στη Γ΄ τάξη, από τη φιλόλογο Μ. Μερ-

τσανίδου, με την αξιοποίηση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλαντας "Centennia"». Η διδασκα-

λία ήταν ομαδοσυνεργατική μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και μεταξύ των μαθητών, 

που εργάστηκαν σε ομάδες ανά έναν Η/Υ. Βασίστηκε στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθη-
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ση, την παρατήρηση, τη βιωματικότητα, τη συνεργασία, τη δημιουργία σημειώσεων για τον 

εντοπισμό των κύριων στοιχείων και την παραγωγή προφορικού λόγου με τη χρήση των ση-

μειώσεων στα φύλλα εργασίας, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Ο χρόνος σας έχει τελειώσει. Σταματήστε τώρα την έρευνα, για 

να προλάβετε να παρουσιάσετε όλοι τις εργασίες σας. Δραστηριότητα 1η. Πείτε μας κορίτσια τι 

γράψατε; 

Κάποιες ομάδες: - Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. 

- Είμαστε στην τελευταία σειρά… 

- Δύο λέξεις έχουμε. 

Καθηγήτρια: Καθυστερήσαμε να αρχίσουμε. Δεν ξέραμε και το πρόγραμμα, οπότε αργήσαμε.  

{Η λειτουργία του ελληνικού σχολείου με την «ασφυκτική» 45λεπτη διδακτική ώρα δεν βοη-

θεί την εφαρμογή των καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων. Αντίθετα ενισχύει 

και ενθαρρύνει την αποστήθιση, την απομνημονευτική εξέταση και την υπαγόρευση του επό-

μενου μαθήματος από τον/την καθηγητή/τρια} 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει. Αν χτυπήσει το κουδούνι θα σας κρατήσουμε 2-3΄ περισσότερο, για 

να προλάβετε να παρουσιάσετε όλοι τις εργασίες σας. Θα τα πείτε προφορικά όλοι γιατί κάνατε 

πολύ ωραία δουλειά. Ας ξεκινήσετε για να προλάβουμε.  

[Η πίεση του χρόνου της 45λεπτης διδακτικής ώρας είναι ασφυκτική] 

……………………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: Η τάξη πήγε καλά παρότι ήταν η 1η ώρα που πάντα χάνεται χρόνος. 

Καθηγήτρια: Και οι ασκήσεις ήταν δύσκολες και το πρόγραμμα των ωρών ήταν άγνωστο.  

{Είναι Νοέμβριος μήνας, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από την 1η Σεπτεμ-

βρίου, κι ακόμη δεν έχουν καλυφθεί τα κενά των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρεί να δοθεί μόνιμο ωρολόγιο πρόγραμμα στα παιδιά} 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Β (Δοϊρανλή): 
Στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου η διδασκαλία υλοποιήθηκε στη Β΄ τάξη, από τη φι-

λόλογο Ά. Δοϊρανλή, που διδάσκει στα παιδιά το μάθημα της Λογοτεχνίας. Υλοποιήθηκε στο 

εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες ανά Η/Υ. Απασχολήθηκαν 

με διαδικασία ιστοεξερεύνησης, δηλαδή τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσω-

πική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος». Με ομαδοσυνεργατική μάθηση, 

βάσει των δραστηριοτήτων που υπήρχαν στα φύλλα εργασίας, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό 

για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Με τα δεδομένα που συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν 

συνέθεσαν εργασία σε επεξεργαστή κειμένου ή σε λογισμικό παρουσίασης. Μετά την ολο-

κλήρωσή τους οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης, συνο-

δεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.  Η διαδικασία διήρκεσε ένα 2ωρο. 
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[Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων] 

Μέλος ομάδας: Στην πόλη Ναγκασάκι…και τα θύματα της πυρηνικής επίθεσης. 

Μέλος ομάδας: Πρέπει να κάνουμε περίληψη με αυτές τις πληροφορίες. 

Καθηγήτρια (Δοϊρανλή): Παιδιά σύντομη περίληψη θα κάνετε. 

Μαθητής: Κυρία, πόσες σειρές; 

Καθηγήτρια: Κοίταξε, δεν έχω δώσει σειρές ή λέξεις. 

Ερευνήτρια: Τουλάχιστον μία παράγραφος. 

Καθηγήτρια: Δεν θέλω μεγάλη, γιατί χρειαζόμαστε 5-10΄ για να τις διαβάσετε. Παρά 20΄ κτυπά 

το κουδούνι, άρα θα έχετε περίπου ένα 7λεπτο. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Καθηγήτρια και ερευνήτρια: Παιδιά για να ξεκινήσουμε. Κάποιοι ίσως ολοκλήρωσαν, κάποι-

οι όχι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Καθηγήτρια: Παιδιά, τελειώνετε. Σας είπα μόνον πληροφορίες θα γράψετε. 

Μαθήτρια ομάδας: Κυρία, δεν είναι μικρό το άρθρο… 

Ερευνήτρια: Παιδιά, ό,τι προλάβατε, δεν πειράζει. Ας μην είναι όλα. Να προλάβουμε να ακού-

σουμε τι συλλέξατε έχει σημασία». 

Συμπέρασμα: Το πρόβλημα του περιορισμένου χρόνου της διδακτικής ώρας (45΄) είναι ένα 

από τα σοβαρότερα προβλήματα στη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. Το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα με τις 45λεπτες διδακτικές ώρες δεν βοηθεί στην ολοκλήρωση μιας κοινωνικο-

εποικοδομιστικής μαθησιακής διαδικασίας. Ενθαρρύνει την παραδοσιακού τύπου δασκαλο-

κεντρική προσέγγιση, κυρίως απομνημονευτική-εξετασιοκεντρική, με περιορισμένο αριθμό 

ερωταποκρίσεων. Θα έπρεπε να υπάρχουν προγραμματισμένα 2ωρα που θα έδιναν τη δυνα-

τότητα της συνεχόμενης μάθησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι μαθητές/τριες συνειδητο-

ποιούν και επισημαίνουν την ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου. Επίσης, μέγιστο πρόβλημα 

προκαλεί το γεγονός ότι οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών δεν καλύπτονται έγκαιρα, με α-

ποτέλεσμα να μην μπορεί να δοθεί σταθερό ωρολόγιο πρόγραμμα στα παιδιά για αρκετό χρο-

νικό διάστημα. 

 

2) Το πρόβλημα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
 

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι το «κλειστό» Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που προ-

βλέπει την αυστηρή διδασκαλία μίας συγκεκριμένης ύλης (με αρίθμηση σελίδων και τήρηση 

Βιβλίου Ύλης), δεν βοηθεί και δεν διευκολύνει καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές με-

θόδους που υιοθετήθηκαν στις διεξαχθείσες διδασκαλίες, οι οποίες στο ελληνικό σχολείο θε-
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ωρούνται παρέκκλιση και «εξαίρεση» από το κανονικό διδακτικό πρόγραμμα (έως «χάσιμο 

χρόνου» από τους παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς). 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
Στο 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοι-

νωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών, το 15% είναι αλλοδαποί και παλλινοστού-

ντες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπε-

δο.  

Καθηγήτρια (Κούτλα): Θα σας δώσω φύλλα εργασίας με ερωτήματα που θα έχουν σχέση με 

αυτό που θα δείτε σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μπείτε κι έτσι θα μπορέσουμε να σκεφτούμε 

γι’ αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Θα είναι μία πρώτη προσπάθεια, για να δούμε πώς λειτουρ-

γεί η διαδικασία και να τη συνεχίσουμε του χρόνου… 

Μαθήτρια: Κυρία θα πούμε μάθημα;  

Μαθητής: Γιατί, διάβασες;  

Μαθήτρια: Ναι.  

[Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες γελούν] 

Μαθήτρια: Ναι, αλήθεια σας λέω. Και τα δύο.  

[Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες ξαναγελούν] 

Καθηγήτρια [αστειευόμενη]: Σήμερα διάβασες;!...  

Καθηγήτρια: Συνεργατικά, τώρα, θα δουλέψετε τα φύλλα εργασίας και θα απαντήσετε στις ε-

ρωτήσεις. Στο τέλος θα διαβάσουν όλες οι ομάδες τα αποτελέσματά τους.  

Μαθήτρια: Θα παίξει ρόλο και στον βαθμό μας;  

Μαθητής: Εγώ έχω βαθμό: 20. Πόσο να πάρω παραπάνω;! 

Καθηγήτρια στην ερευνήτρια: Είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο Εργαστήριο Πληροφο-

ρικής». 

{Παρατηρούμε ότι οι μαθητές/τριες αναμένουν να εξεταστούν με τον παραδοσιακό τρόπο 

στο μάθημα, όπου θα διαπιστωθεί απλώς η αποστήθιση/απομνημόνευση της ξηρής πληροφο-

ρίας του διδακτικού εγχειριδίου. Μάλιστα, διακωμωδούν τη διαδικασία αυτή, δείχνοντας πό-

σο λίγο τους έλκει και τους ενδιαφέρει η εκμάθηση της πληροφορίας με τον τρόπο αυτόν. 

Αντίθετα, η συνεργατική μάθηση, την οποία εφαρμόζει η καθηγήτρια, αναφέρεται στις εκ-

παιδευτικές μεθόδους στις οποίες ζεύγη ή μικρές ομάδες μαθητών/τριών λειτουργούν μαζί 

για να ολοκληρώσουν έναν κοινό στόχο. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να μεγιστο-

ποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας 

που προσπαθούν για το κοινό όφελος. Η καθηγήτρια, με την εφαρμογή σκόπιμων συνεργατι-
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κών τεχνικών, στοχεύει να διορθώσει αθέλητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις 

που ευνοεί ο σχολικός ανταγωνισμός} 

Συμπέρασμα: Το κατακερματισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών με τα διακριτά διδα-

κτικά αντικείμενα ενισχύει την παθητική γνώση, την αποστήθιση και τον ανενεργό ρόλο του 

μαθητή. Επιπλέον, το «κλειστό» Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που προβλέπει την αυ-

στηρή διδασκαλία μίας συγκεκριμένης ύλης (με αρίθμηση σελίδων), δεν βοηθεί και δεν διευ-

κολύνει διαδικασίες που υιοθετήθηκαν στις διεξαχθείσες διδασκαλίες. Η συνεργατική μάθη-

ση, που εφαρμόστηκε, αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθόδους στις οποίες ζεύγη ή μικρές 

ομάδες μαθητών/τριών λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώσουν έναν κοινό στόχο. Ο στόχος 

αυτής της συνεργασίας είναι να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλε-

πίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας που προσπαθούν για το κοινό όφελος. Ο/η εκπαιδευτι-

κός, με την εφαρμογή σκόπιμων συνεργατικών τεχνικών, στοχεύει να διορθώσει αθέλητες 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις που ευνοεί ο σχολικός ανταγωνισμός. 

 
3. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ - Η συμβολή των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 
Διδασκαλίες διεξήχθησαν σε διάφορα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια), με ποικιλόμορφο μα-

θητικό πληθυσμό, μεταξύ των οποίων και σχολεία βεβαρυμμένα με σοβαρά προβλήματα ό-

πως το 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης (περιοχή Νικόπολης) και το 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (πε-

ριοχή Δενδροποτάμου).  

Το 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης (περιοχή Νικόπολης) αποτελείται από μαθητές/τριες που 

προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Έχει ποσοστό 70% αλλοδαπών παι-

διών και τσιγγανοπαίδων, τα οποία έχουν προβλήματα στη μάθηση, καθώς και πολλά οικογε-

νειακά προβλήματα. Το σχολείο έχει, ακόμη, πολύ λίγα παιδιά που δεν ανήκουν στις παρα-

πάνω κατηγορίες και τα οποία παρουσιάζουν την τάση να μετεγγράφονται σε άλλα σχολεία, 

λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου μάθησης και μαθησιακής ικανότητας των άλλων ομάδων 

μαθητών. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν πολύ χαμηλό μαθησιακό επίπεδο.  

Οι διδασκαλίες διεξήχθησαν σε τέσσερα τμήματα της Α΄ Γυμνασίου του ανωτέρω σχολείου, 

στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες. Κάθισαν, ανά 

ομάδα, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-

E-SLATE. "Μυκηναϊκός πολιτισμός"» και είδαν στην οθόνη τους τον χάρτη όπου βρίσκονται 

«κρυμμένα» τα αρχαιολογικά ευρήματα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Το κεφάλαιο του 

«Μυκηναϊκού πολιτισμού» είχε ήδη διδαχθεί στους μαθητές/τριες και η διαδικασία αυτή 
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πραγματοποιήθηκε σαν ανακεφαλαίωση αλλά και επαλήθευση -μέσα από την προσωπική 

διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος» και την ομαδοσυνεργατική μάθηση- 

των πληροφοριών που οι μαθητές/τριες έμαθαν από το βιβλίο της Ιστορίας. 

Διδασκαλίες διεξήχθησαν, επίσης, στο 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης, στην περιοχή Δενδροποτά-

μου. Και αυτό το σχολείο αποτελείται από μαθητές/τριες που προέρχονται από τα ασθενέστε-

ρα κοινωνικά στρώματα. Οι μαθητές/τριες είναι κατά 80% τσιγγανόπαιδες Ρομά, με πολλά 

προβλήματα στη μάθηση και πολλά οικογενειακά προβλήματα, που ζουν σε ιδιαιτέρως δύ-

σκολες συνθήκες διαβίωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ στην αρχή κάθε σχολικού έτους 

εγγράφεται μεγάλος αριθμός μαθητών, στην πορεία παρουσιάζεται μεγάλη μαθητική διαρροή 

με αποτέλεσμα να απομένουν πολύ λιγότεροι. Αλλά και αυτοί που φοιτούν πραγματοποιούν 

μεγάλα διαστήματα απουσίας από το σχολείο. Το σχολείο έχει, ακόμη, ένα ποσοστό αλλοδα-

πών και πολύ λίγα παιδιά που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, τα οποία εμφανίζουν 

την τάση να μετεγγράφονται σε άλλα σχολεία, λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου μάθησης 

των άλλων ομάδων μαθητών. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν πολύ χαμηλό μαθη-

σιακό επίπεδο.  

α) Οι  διδασκαλίες του μαθήματος «Μυκηναϊκός Πολιτισμός» πραγματοποιήθηκαν στο ερ-

γαστήριο Πληροφορικής, όπου οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες. Τα τμήματα, λόγω 

της μαθητικής διαρροής, είναι πολύ μικρά κι έτσι μία από τις διδασκαλίες πραγματοποιήθηκε 

από κοινού σε 2 τμήματα (Α2+Α4), αντί για ένα. Κάποιοι/ες μαθητές/τριες δυσκολεύονταν 

πολύ ακόμη και στην ανάγνωση, ιδίως στην κατανόηση δύσκολων λέξεων.  

β) Μία συνδιδασκαλία με βάση την Ιστορία και θέμα: «Ο Αλέξανδρος και η διάδοση του ελ-

ληνικού πολιτισμού», με βασικό εργαλείο την αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσίασης 

(Power Point), πραγματοποιήθηκε σε τρία τμήματα της Α΄ Γυμνασίου (Α1+Α2+Α3).  

Οι καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας πληροφόρησαν την ερευνήτρια ότι οι 

φοιτώντες τσιγγανόπαιδες Ρομά παρουσιάζουν ένα σύνδρομο διάσπασης προσοχής, το οποίο 

δεν τους αφήνει να καθίσουν για αρκετό χρόνο στη θέση τους και να παρακολουθήσουν το 

μάθημα. Θέλουν διαρκώς να σηκώνονται και να πηγαινοέρχονται μέσα και έξω από την αί-

θουσα διδασκαλίας.  

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου. Η προβολή της 

παρουσίασης έγινε με τον φορητό υπολογιστή της ερευνήτριας διότι ο φορητός υπολογιστής 

του σχολείου εκλάπη μετά από διάρρηξη της βιβλιοθήκης. Οι μαθητές δεν έχουν ατομική 

πρόσβαση σε υπολογιστές και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι συνθή-

κες λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι πολύ δύσκολες. Μαζί με τον φορητό Η/Υ εκλάπη και ο 

εκτυπωτής, υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση με το Διαδίκτυο και οι υπόλοιποι 1-2 Η/Υ είναι 

παλαιοί και παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας.  
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Σε μεταγενέστερες διδασκαλίες με την αξιοποίηση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλαντας-

“Centennia”», που πραγματοποίησε η φιλόλογος Μ. Μερτσανίδου87, προσήλθαν άλλες καθη-

γήτριες-φιλόλογοι για να τις παρακολουθήσουν και συζήτησαν για το μάθημα που έγινε στην 

Α΄ τάξη σχετικά με τον «Μέγα Αλέξανδρο». Η φιλόλογος της Α΄ τάξης ανέφερε ότι άρεσε 

στους/στις μαθητές/τριες πολύ και έμαθαν πολλά πράγματα. Αλλά οι άρρενες μαθητές γενικά 

είναι πολύ ζωηροί και άτακτοι. 

Όπως προαναφέρθηκε, στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο διδασκαλίες με το λογι-

σμικό «Ιστορικός Άτλαντας "Centennia"», από τη φιλόλογο Μ. Μερτσανίδου. Η καθηγήτρια 

εφάρμοσε τη συνεργατική μάθηση σε ομάδες η οποία λειτούργησε άψογα. Χρησιμοποίησε 

επίσης φύλλα εργασίας με διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετικές επιλογές επεξερ-

γασίας του λογισμικού για κάθε ομάδα και εφάρμοσε τη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση 

στο υλικό του λογισμικού (χάρτες και πληροφοριακό υλικό). 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α1+Α2+Α3 (Ερευνήτρια):  
Όπως προαναφέρθηκε, στο 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης πραγματοποιήθηκε μία συνδιδασκαλία 

σε τρία τμήματα της Α τάξης (Α1+Α2+Α3). Τα τμήματα συνενώθηκαν γιατί, λόγω της μαθη-

τικής διαρροής, υπάρχουν πολύ λίγα παιδιά σε κάθε τμήμα. Το μάθημα είχε ως βάση την Ι-

στορία, με θέμα: «Ο Αλέξανδρος και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού», και αποτελείτο 

από έναν συνδυασμό διαθεματικών δραστηριοτήτων. Βασικό εργαλείο ήταν το Λογισμικό 

Παρουσίασης (Power Point). Για τη συνδιδασκαλία αξιοποιήθηκε η αίθουσα της βιβλιοθήκης 

του σχολείου. Η πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη βιβλιοθήκη έδωσε τη δυνατότητα 

στους/στις μαθητές/τριες να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρήση βιβλίων και στην προκειμένη 

περίπτωση στην αξιοποίηση Λεξικών για αναζήτηση και ερμηνεία ιστορικών όρων. Όπως 

φαίνεται από το απόσπασμα που παρατίθεται, οι μαθητές παρουσιάζουν πολλά και ποικίλα 

μαθησιακά προβλήματα. 

Ερευνήτρια: Ακούστε τι θα κάνουμε σήμερα… 

Μαθήτρια σε μαθητή: Βρε, κάτσε! Κυρία!… 

[Επικρατεί φασαρία. Η μαθήτρια δυσανασχετεί γιατί ο συμμαθητής της την ενοχλεί και, αφού 

του κάνει η ίδια παρατήρηση, ζητεί τη συνδρομή της καθηγήτριας για να επιβληθούν η τάξη 

και η ησυχία] 

Οι καθηγήτριες που διδάσκουν Ιστορία στα τρία τμήματα προσπαθούν να επιβάλουν την 

τάξη: Ησυχία… 

87 Βλ. Διδασκαλίες της καθηγήτριας-φιλολόγου Μ. Μερτσανίδου στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, 
με το λογισμικό «Ιστορικός Άτλαντας-“Centennia”», στο παρόν κεφάλαιο και στο Παράρτημα 2. 
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Ερευνήτρια: Έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί, έχουμε ξαναδουλέψει με τους Η/Υ, αλλά βέβαια 

στο εργαστήριο. Τώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε μια παρουσίαση για τον Μ. Α-

λέξανδρο, με διάφορα πράγματα και θα μιλήσουμε για τον ίδιο και για τη ζωή του.  

Μαθητής: Ποιος ήταν ο Μ. Αλέξανδρος;  

{Ο μαθητής δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος} 

Άλλος μαθητής: Πολύ καλό παιδί… 

Καθηγήτρια: Κι εσείς να αφήσετε τις εξυπνάδες κατά μέρος. Να παρακολουθήσετε ήλθατε.  

Ερευνήτρια: Θα σας δώσουν οι καθηγήτριές σας ένα Φύλλο Εργασίας, θα χωριστείτε σε ομά-

δες και θα δουλέψουμε ομαδοσυνεργατικά για να απαντούμε στο Φύλλο Εργασίας με βάση το 

υλικό που θα δούμε.  

Μαθητής: Εμείς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε!  

{Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών είναι πολύ χαμηλό. Κάποιοι/ες δυσκολεύονται 

ακόμη και στην ανάγνωση} 

Ερευνήτρια: Ανοίξτε και τα βιβλία της Ιστορίας σας, όσοι δεν έχουν μπορούν να βλέπουν από 

τον διπλανό τους, σελ. 98: “Ο Φίλιππος και το κράτος της Μακεδονίας”, σελ. 98,…98.  

[Επικρατεί φασαρία]  

Μαθητής: 58 ή 98;  

Ερευνήτρια: 98. Θα δουλέψουμε συνεργατικά. Μία ομάδα θα είναι τα κορίτσια, εκεί… 

Ένας μαθητής: Ε! Ε! Υπάρχουν και αγόρια.  

Ερευνήτρια: Το ξέρω ότι είστε και αγόρια εδώ.  

Στην καθηγήτρια: Υπάρχουν Φύλλα Εργασίας για όλους;  

Καθηγήτρια: Ναι.  

Μαθητής φωνάζει: Δεν ξέρουμε κυρία εμείς.  

{Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν και τονίζουν, επανειλημμένα, την 

αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων της τάξης που 

φοιτούν} 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά.  

Μαθητής φωνάζει: Είμαστε ξύλα, είμαστε ντουβάρια.  

{Και πάλι τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν και τονίζουν, επανειλημμένα, την αδυναμία τους 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων της τάξης που φοιτούν} 

[Η ερευνήτρια μαζί με τις καθηγήτριες κατανέμουν τους/τις μαθητές/ριες σε ομάδες] 

Ερευνήτρια: Μία ομάδα εκεί, μία ομάδα εδώ, μία ομάδα εσείς οι τρεις, μία ομάδα τα τρία κο-

ρίτσια… 

[Οι μαθητές φωνάζουν και κάνουν πολλή φασαρία]  

Ερευνήτρια σε μαθητή: Πώς είναι το όνομά σου;  
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Μαθητής: Δημήτρης.  

[Μόλις μιλά το παιδί, οι άλλοι μαθητές γελούν ειρωνικά χωρίς λόγο]  

{Οι γονείς του συγκεκριμένου μαθητή είναι ναρκομανείς και σκοτώθηκαν έξω από το σπίτι 

τους. Ο μαθητής φιλοξενείται από τον ιερέα της ενορίας και διαμένει στην εκκλησία. Το παι-

δί έχει πολλά ψυχολογικά και μαθησιακά προβλήματα}  

Παρεμβαίνει η μία καθηγήτρια: Παιδιά ακούστε λίγο.  

Η άλλη καθηγήτρια: Πάλι να βγάζουμε έξω!… 

{Εννοεί, μαθητές έξω από την τάξη, για τιμωρία}   

Ερευνήτρια: Πώς είναι το όνομά σου;  

Μαθητής: Γιώργος.  

Ερευνήτρια: Έλα εδώ, κάθισε εδώ με τα κορίτσια….Λοιπόν,…θα δούμε τον Μ. Αλέξανδρο και 

την προσφορά του, μετά την κατάκτηση της Ασίας, στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στον 

χώρο της Ασίας. Ποιος ήταν ο Μ. Αλέξανδρος, πείτε μου, ξέρετε κάτι γι’ αυτόν;  

Ένας μαθητής: Ο ήρωας… 

[Οι άλλοι μαθητές γελούν] 

Ερευνήτρια σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Για πες μας.  

Μαθητής: Έκανε πολλές εκστρατείες στην Ασία και κατέκτησε πολλά κράτη.  

Ερευνήτρια: Σε ποιο κράτος ήταν βασιλιάς;  

Ένας μαθητής απαντά: Αλεξάνδρεια.  

[Οι υπόλοιποι μαθητές δεν απαντούν]  

Ένας μαθητής: Περιμένετε κυρία.  

Ερευνήτρια: Περιμένω. Ο Μ. Αλέξανδρος ποιου κράτους της Ελλάδας ήταν βασιλιάς;  

Ένας μαθητής, τελικά, απαντά: Της Μακεδονίας.  

Ερευνήτρια: Ποιος ήταν ο πατέρας του;  

Ένας μαθητής: Ο Φίλιππος.  

Ερευνήτρια: Θυμάστε τι είχαν αποφασίσει οι Έλληνες να αναθέσουν στον Φίλιππο;  

Κάποια μαθήτρια αναφέρει: Δολοφονήθηκε.   

Ερευνήτρια: Δολοφονήθηκε, σωστά το είπες. Πριν δολοφονηθεί, όμως;  

Μαθήτρια: Οι Έλληνες είχαν αποφασίσει να κάνουν μια εκστρατεία κατά των Περσών.  

Ερευνήτρια: Και είχε αποφασιστεί, ο Φίλιππος να είναι ο αρχηγός της εκστρατείας. Όμως, δεν 

πρόλαβε να ηγηθεί της εκστρατείας, γιατί δολοφονήθηκε και έτσι τον διαδέχθηκε ο γιος του ο 

Αλέξανδρος. Βλέπετε εδώ [η ερευνήτρια δείχνει στη βιντεο-οθόνη] τα χρυσά ευρήματα της 

Βεργίνας που βρίσκονται στο Μουσείο της Βεργίνας, είναι μια χρυσή λάρνακα και το στέμμα 

που φορούσαν οι Μακεδόνες βασιλιάδες στο κεφάλι τους… 

Μαθητής: Κυρία, αυτό ακριβώς πού είναι;  
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Ερευνήτρια: Η Βεργίνα;  

Άλλος μαθητής: Εγώ δεν βλέπω κυρία, γιατί είναι μακριά.  

{Προφανώς κάποιοι/ες μαθητές/τριες έχουν προβλήματα όρασης, τα οποία δεν έχουν αντιμε-

τωπιστεί από τις οικογένειές τους με τον κατάλληλο τρόπο, γυαλιά κ.λπ.} 

Ερευνήτρια: Ποιος θα μας πει πού είναι η Βεργίνα;  

[Οι μαθητές λένε διάφορες λανθασμένες απόψεις]  

Ένας μαθητής απαντά σωστά: Στη Μακεδονία.  

Ερευνήτρια: Βέβαια στη Μακεδονία, αφού ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας. Είναι στον νομό 

Ημαθίας, κοντά στη Βέροια.  

Μαθήτρια: Α! Στη θεία μου, κοντά.  

{Λειτουργεί ανάκληση προσωπικών εμπειριών της μαθήτριας. Στον διδακτικό σχεδιασμό 

απαιτείται η ανίχνευση των εμπειριών των μαθητών ως άγκιστρο σύνδεσης με την προσφε-

ρόμενη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βιωματικότητα (Βακαλούδη, 2012:51)}  

Ερευνήτρια: Την επόμενη χρονιά μπορούμε να διοργανώσουμε, με τις καθηγήτριές σας, μια 

εκδρομή για να τα δούμε από κοντά.  

Μαθήτρια: Ναι! Ναι!… 

{Τα βιωματικά στοιχεία και οι προσωπικές εμπειρίες, που συνδέονται με το κείμενο της ιστο-

ρίας, δημιουργούν ερεθίσματα και καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της βιωματικότητας 

(Βακαλούδη, 2012:234)}  

Ερευνήτρια: Βγάλτε και τα τετράδιά σας για να σημειώνουμε και κάποια πράγματα…Θα αρχί-

σουμε και ασκήσεις. Βάσει του Φύλλου Εργασίας θα δουλέψουμε. 

Μαθήτρια: Ο.Κ. Miss.  

[Δημιουργείται μια φασαρία στην αίθουσα καθώς ανοίγουν τα τετράδιά τους]  

Ερευνήτρια: Θα εργαστείτε σε ομάδες και κάθε ομάδα θα κάνει μια κοινή παρουσίαση. [Οι 

καθηγήτριες βοηθούν στον διαχωρισμό των ομάδων]  

Μαθήτρια: Εντάξει κι ο Θεός βοηθός.  

Ερευνήτρια: Εσείς μία ομάδα, εσείς, μία ομάδα κ.ο.κ.  

Μια μαθήτρια ρωτά: Τα αγόρια θα είναι όλα μαζί μια ομάδα;  

Ερευνήτρια: Πήρατε όλοι; [Εννοεί τα φύλλα εργασίας]  

[Οι καθηγήτριες συνεχίζουν να βοηθούν στον χωρισμό των ομάδων]  

Μια μαθήτρια φωνάζει: Πολύ μιλάτε, κλείστε το στόμα σας. 

Ερευνήτρια: Εσείς μία ομάδα και εσείς οι τρεις, μία ομάδα. Ένας σε κάθε ομάδα θα γράφει.  

Μία μαθήτρια στην υπόλοιπη ομάδα της: Εγώ θα γράφω.  

Άλλη μαθήτρια στην υπόλοιπη ομάδα της: Εγώ θα γράφω, κορίτσια, κι άμα θέλετε.  

Η άλλη μαθήτρια: Και ποιος καταλαβαίνει τα γράμματά σου;  
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Ερευνήτρια: Σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχει και κάποιος που θα τη συντονίζει, ένας αρχη-

γός· θα είναι όποιος έχει ικανότητες να συντονίσει την ομάδα.  

[Όλοι οι μαθητές φωνάζουν ότι θέλουν να έχουν αυτόν τον ρόλο]  

Ο μαθητής μιας ομάδας: Εγώ είμαι αυτός! 

[Επικρατεί οχλαγωγία] 

Μια καθηγήτρια φωνάζει: Παιδιά, κάνετε πάρα πολλή φασαρία.  

Μια μαθήτρια απαντά: Συμφωνώ! Συμφωνώ!….  

Μαθήτρια ομάδας προς άλλο μέλος της ομάδας της: Εγώ, αυτά που γράφει, θέλω να τα 

γράφω. Μη μιλάς άλλο. 

{Παρατηρούμε ότι και οι ίδιοι οι μαθητές ενοχλούνται από τη συμπεριφορά των συμμαθητών 

τους και απαιτούν την ησυχία και την τάξη}  

Ερευνήτρια: Τώρα βλέπουμε το γενεαλογικό δένδρο, δηλ. τους προγόνους του Αλεξάνδρου, 

όπως έλεγαν οι Μακεδόνες. Πρώτος ποιος ήταν;  Διάβασέ μας.  

Μαθητής: …………………. 

[Ο μαθητής δεν μπορεί να διαβάσει. Οι άλλοι μαθητές γελούν. Η ερευνήτρια αναθέτει σε μια 

μαθήτρια, η οποία διαβάζει από τη διαφάνεια, στη βιντεοοθόνη]  

Ερευνήτρια: Σημειώστε, λοιπόν, στα τετράδιά σας ότι οι πρόγονοι του Αλέξανδρου ήταν ο Η-

ρακλής και ο Αχιλλέας.  

Μαθητής: Πέστε τα ξανά, κυρία.  

Ερευνήτρια: Ο Ηρακλής και ο Αχιλλέας. Γι’ αυτό και τον βλέπετε στην εικόνα αυτή με τη λεο-

ντή στο κεφάλι. Υπενθυμίζει, έτσι, ότι πρόγονός του ήταν ο Ηρακλής, που είχε σκοτώσει το λιο-

ντάρι της Νεμέας και φορούσε αυτή τη λεοντή στο κεφάλι. Επομένως, ο ένας πρόγονός του εί-

ναι ο Ηρακλής∙ και ο άλλος πρόγονός του ποιος ήταν;  

Μαθήτρια: Ο Αχιλλέας.  

Ερευνήτρια: Η καταγωγή του αυτή, η θεϊκή, τι διαμόρφωσε;  

Μαθητής: Τον χαρακτήρα του.  

Ερευνήτρια: Σημειώστε, λοιπόν, ότι η καταγωγή του επηρέασε τον χαρακτήρα του. 

Μαθήτρια: Η καταγωγή;  

Ερευνήτρια: Ναι, η θεϊκή καταγωγή επηρέασε τον χαρακτήρα του… Το 2ο στοιχείο, που επη-

ρέασε τον χαρακτήρα του, ποιο είναι; Δείτε στα υπογραμμισμένα σημεία, ποιος θα μου απαντή-

σει; -Το όνομά σου;  

{Η υπογράμμιση των κύριων σημείων ενός κειμένου και η καταγραφή σημειώσεων, από 

τους/τις μαθητές/τριες, αποτελούν υποστηρικτικές πρακτικές, ως προς την πρόσβαση στο 

διδακτικό υλικό, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, ιδίως στην περίπτωση μαθητών με μαθη-

σιακές δυσκολίες. Επιπλέον, η καταγραφή σημειώσεων από τους μαθητές/τριες τους διδάσκει 
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την αναδιοργάνωση πληροφοριών σε πιο κατανοητή ή πιο χρήσιμη μορφή. Η καταγραφή ση-

μειώσεων αποτελεί γνωστική δεξιότητα της ενεργητικής μάθησης (Βακαλούδη, 2012:222, 

269, 59)}  

Μαθήτρια: Ευγενία. Η παιδεία του, που ο πατέρας του φρόντισε να πάρει.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Άρα, η μόρφωσή του. Ποιος ήταν ο δάσκαλός του; 

Μαθητής: Ο Αριστοτέλης.  

Ερευνήτρια: Άρα, το 2ο στοιχείο που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του ήταν ο φιλόσοφος Αρι-

στοτέλης, ο δάσκαλός του, και η παιδεία που έλαβε ο Αλέξανδρος. Η μόρφωσή του λοιπόν επη-

ρέασε τον χαρακτήρα του.  

Μαθητής: Μην το αλλάζετε κυρία. {Εννοεί τη διαφάνεια} 

{Το κλίμα αλλάζει. Οι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να κρατήσουν σημειώ-

σεις} 

Ερευνήτρια: Δεν το αλλάζω.  

Μαθήτρια ομάδας προς άλλο μέλος της ομάδας της: Εγώ, αυτά που γράφει, θέλω να τα 

γράφω. Μη μιλάς άλλο! 

{Οι μαθητές/τριες σταματούν τη φασαρία και την αταξία και ενδιαφέρονται να συμμετά-

σχουν και να κρατήσουν σημειώσεις} 

Ερευνήτρια: Λοιπόν, όπως βλέπετε το πρόσωπό του είχε γίνει ήδη θρύλος, προτού μεγαλώσει. 

Ας μας διαβάσει κάποιος τα γεγονότα που συνέβησαν την ώρα που γεννήθηκε. –Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Στέλλα. [Η Στέλλα διαβάζει…] 

Ερευνήτρια: Επομένως, δείτε πόσο σημαντικά γεγονότα συνέβησαν την ώρα που γεννήθηκε 

και θεωρήθηκαν προμήνυμα ότι θα γίνει ένας πολύ σπουδαίος άνδρας, όπως κι έγινε στην πο-

ρεία. Η μητέρα του, η Ολυμπιάδα, που ήταν ιέρεια, τι ισχυριζόταν για τον ίδιο; Ότι ο γιος της 

ποιου ήταν παιδί; Ας μας διαβάσει η μαθήτρια δίπλα στη Στέλλα. –Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Σοφία. [Αρχίζει να διαβάζει τραυλίζοντας και μετά αναφωνεί]: Κυρία δεν μπορώ 

να τα δω.  

Ερευνήτρια: Δεν βλέπεις καλά;  

Σοφία: Ναι.  

Ερευνήτρια: Έλα και κάθισε πιο μπροστά. Έλα, κάθισε εδώ και διάβασέ μας.  

{Προφανώς κάποιοι/ες μαθητές/τριες έχουν προβλήματα όρασης, τα οποία δεν έχουν αντιμε-

τωπιστεί από τις οικογένειές τους με τον κατάλληλο τρόπο, π.χ. γυαλιά κ.λπ.} 

[Η Σοφία διαβάζει…]  

{Οι ομαδικές αναγνώσεις αποτελούν μία υποστηρικτική πρακτική, ως προς την πρόσβαση 

στο διδακτικό υλικό και στην κατανόησή του, στην περίπτωση μαθητών με μαθησιακές δυ-

σκολίες (Βακαλούδη, 2012: 269). Παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ότι αρ-
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κετοί/ές  μαθητές/τριες έχουν προβλήματα όρασης, αρκετοί αυτοσαρκάζονται αποδίδοντας 

στον εαυτό τους αναλφαβητισμό και άγνοια και ενώ στην πλειοψηφία (ιδίως τα κορίτσια) 

δείχνουν ενδιαφέρον και ενεργό συμμετοχή κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αρκετοί άρρενες 

μαθητές κάνουν φασαρία. H πορεία της διδασκαλίας, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, μετα-

τρέπεται σταδιακά το κλίμα από φασαρία και θόρυβο, σε συμμετοχή και ενδιαφέρον. Στη μετα-

τροπή αυτή  βοηθούν η συνεργασία που καλλιεργείται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

και μεταξύ των μαθητών μέσω των ομάδων. Υλοποιείται η διερευνητική-ανακαλυπτική μά-

θηση, με την παρατήρηση, την εποικοδομητική-επικοινωνιακή μαθησιακή διαδικασία, και την 

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου} 
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Ερευνήτρια: Παρατηρήστε τώρα, εδώ [η καθηγήτρια δείχνει σε διαφάνεια του Λογισμικού 

Παρουσίασης], σε μία προτομή, τον Αλέξανδρο στη νεανική του ηλικία∙ βλέπετε ότι το πρόσω-

πό του είναι υψωμένο προς τα πάνω, κοιτάζει ψηλά κι έχει μια ονειροπόλα έκφραση. Ο γλύπτης 

που τον παρουσίασε έτσι τι ήθελε να τονίσει; Τι ήθελε να επιτύχει και τον απεικόνισε έτσι; Για-

τί, δηλαδή, δεν τον έβαλε να κοιτάζει προς τα κάτω, να είναι κατσουφιασμένος, τι θέλει να δεί-

ξει ότι ένιωθε;  

Μαθητής: Χαιρόταν.  

Ερευνήτρια: Τι άλλο θα ένιωθε εκτός από χαρά, αφού ήταν φυσικά και νέος;  

Κωνσταντίνα: Υπερηφάνεια.  

Ερευνήτρια: Γιατί θα αισθανόταν υπερήφανος; Δείτε και από τις σημειώσεις σας.  

Κωνσταντίνα: Για την καταγωγή του που ήταν από τον Ηρακλή και από τον Αχιλλέα.  

Ερευνήτρια: Αυτοί τι ήταν, ο Αχιλλέας, ο Ηρακλής και ο Δίας;  

Μαθητές/ριες: Ήρωες, θεοί, ημίθεοι.  

Το κλίμα αλλάζει εντελώς 
και επικρατεί ησυχία, τά-
ξη∙ οι μαθητές/τριες ενδι-
αφέρονται να συμμετά-
σχουν ενεργά και να συ-
νεργαστούν  
 

Αρχίζει να φαίνεται η αλ-
λαγή στο κλίμα. Παρατη-
ρούμε ότι και οι ίδιοι οι 
μαθητές ενοχλούνται από 
τη συμπεριφορά των συμ-
μαθητών τους και απαι-
τούν την ησυχία και την 
τάξη 

Φασαρία 
Αταξία 
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Ερευνήτρια: Είχε λοιπόν θεϊκή καταγωγή και γι’ αυτό ήταν υπερήφανος. Και εξαιτίας ποιου 

άλλου στοιχείου ήταν υπερήφανος; 

Μαθήτρια; Γιατί νίκησε…στις μάχες;  

Ερευνήτρια: Πριν νικήσει.  

Εδώ είναι νέος ακόμη. Για ποιον άλλο λόγο θα ήταν υπερήφανος;  

Μαθητής: Γιατί θα γινόταν βασιλιάς.  

Ερευνήτρια: Βέβαια! Ήταν ένας μελλοντικός βασιλιάς της Μακεδονίας. Άρα αισθάνεται υπε-

ρηφάνεια και γι’ αυτό έχει αυτό το ονειροπόλο βλέμμα.  

{Το έργο τέχνης αναλύεται, ερμηνεύεται και συνδέεται με το ιστορικό πρόσωπο και τα ιστο-

ρικά γεγονότα˙ έτσι διασφαλίζεται η αξιοποίησή του ως ιστορική πηγή} 

…………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Πάρτε, τώρα, τα Φύλλα Εργασίας που σας έδωσα για να δούμε το πρώτο κείμενο. 

Θα το διαβάσω κι εσείς θα υπογραμμίσετε τα χαρακτηριστικά του Αλέξανδρου που σας κάνουν 

εντύπωση.  

[Η ερευνήτρια αρχίζει να διαβάζει…] 

Ερευνήτρια: Υπογραμμίστε, επίσης, ποιες γνώσεις είχε αποκτήσει από τον Αριστοτέλη. [Συνε-

χίζει την ανάγνωση…]  

Ερευνήτρια: Ως εδώ, πείτε μου ποιες γνώσεις είχε. –Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Δέσποινα. Τον Όμηρο, τους τραγικούς ποιητές, αστρονομία, γεωμετρία, ρητορική.  

Ερευνήτρια: Γιατί ρητορική; Ποιος ήταν ο λόγος, πιστεύετε, που μελετούσε τη ρητορική;  

Μαθήτρια: Επειδή ο δάσκαλός του ήταν φιλόσοφος;  

Ερευνήτρια: Στον ίδιο τον Αλέξανδρο τι θα χρησίμευε η ρητορική; Εσείς εκεί, κορίτσια για 

πείτε μου, γιατί ο Αλέξανδρος θεωρούσε ότι πρέπει να γνωρίζει ρητορική; Για σκεφτείτε, τι ή-

ταν;…Μάλλον, τι θα γινόταν στο μέλλον;  

Σοφία, σιγανά: Βασιλιάς.  

Ερευνήτρια: Πες δυνατά Σοφία.  

Σοφία: Βασιλιάς.  

Ερευνήτρια: Άρα, τι έπρεπε να κάνει;  

Σοφία: Να πολεμήσει;  

Ερευνήτρια σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθητής: Γιάννης. Να ξέρει πολλά πράγματα για να διοικεί το βασίλειό του.  

Ερευνήτρια: Η ρητορική δεν τον βοηθούσε τόσο να ξέρει.  

Άλλος μαθητής: Να μιλάει ωραία για να πείθει το λαό.  

Ερευνήτρια: Έτσι! Να μιλάει ωραία για να πείθει. Αλλιώς πώς θα έπειθε τον λαό του; Δεν ή-

θελε να ασκήσει αυταρχική πολιτική διά της βίας.  
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Μαθητής: Σαν δικηγόρος.  

Ερευνήτρια: Σωστά. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι καλοί ρήτορες. Και τι άλλο μάθαινε που θα 

τον βοηθούσε στην άσκηση της εξουσίας, της βασιλείας του; Εκτός από τη ρητορική τι άλλο θα 

τον βοηθούσε; -Το όνομά σου; 

 Μαθήτρια: Κατερίνα. Μάθαινε τον πολιτικό λόγο και τα πολιτεύματα.  

Ερευνήτρια: Για να γνωρίζει ποια άλλα πολιτεύματα υπήρχαν και ποια θετικά στοιχεία θα 

μπορούσε να αντλήσει από αυτά. 

………………………………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: Θα σας δώσει τώρα η καθηγήτριά σας Λεξικά και θα βρείτε τις λέξεις: "σατρά-

πης" και "σατραπεία" στο Λεξικό. Να δούμε ποια ομάδα θα τις βρει πρώτη.  

[Η καθηγήτρια που εκτελεί χρέη βιβλιοθηκονόμου στο σχολείο μοιράζει τα Λεξικά]  

Ερευνήτρια: Η πρώτη ομάδα θα βρει τη λέξη "σατράπης", η δεύτερη ομάδα  θα βρει τη λέξη 

"σατραπεία" κ.ο.κ.  

Μια ομάδα φωνάζει: Εμείς τι θα βρούμε;  

Άλλες ομάδες φωνάζουν: Το βρήκαμε! Είμαστε φοβεροί!  

{Στιγμιότυπο που αναδεικνύει τη χαρά της ανακάλυψης, την αυτενέργεια, τη συνεργασία, την 

προσωπική κατάκτηση της γνώσης, την κατανόηση ιστορικών όρων και τη σύνδεση με τη 

γλώσσα (ερμηνεία)} 

Ερευνήτρια: Διαβάστε μας τι σημαίνει "σατράπης". Κωνσταντίνα, δεν ακούγεσαι. Αν θέλεις 

σήκω όρθια ή φώναζε. [Η Κωνσταντίνα διαβάζει]  

Ερευνήτρια: Να διαβάσει η 2η ομάδα τι σημαίνει "σατραπεία". [Μία μαθήτρια από τη 2η ομά-

δα διαβάζει τον ορισμό]  

Ερευνήτρια: Ωραία! Η 3η ομάδα, να διαβάσει τον ορισμό του "σατράπη". Θα ακούσουμε όλες 

τις ομάδες. [Διαβάζει η ομάδα…]  

Ερευνήτρια: Πείτε μου, ποια είναι η αρχική σημασία του "σατράπη";  

Μαθητές/ριες: Διοικητής περσικής επαρχίας.  

Ερευνήτρια: Να δω, ποιος θα απαντήσει, τώρα, στην ερώτησή μου. Από τη δεύτερη σημασία 

της λέξης, πώς πρέπει να διοικούσε αυτός ο άνθρωπος, ο "σατράπης", την επαρχία του;  

Μαθήτρια: Δεσποτικός, τυραννικός, αυθαίρετος, αλαζονικός.  

Ερευνήτρια: Γράψτε, λοιπόν, στο τετράδιό σας τη λέξη "σατράπης" και δίπλα τις ερμηνείες της.  

Συζήτηση ανάμεσα σε μαθήτριες μίας ομάδας: α΄μέλος: "Σατράπης"=διοικητής, το διοικη-

τής με "η";  

β΄ μέλος: Με "ι" και "οι".  

Συζήτηση ανάμεσα σε μαθήτριες άλλης ομάδας: α΄μέλος: "Σατράπης"=διοικητής, το διοι-

κητής με "η";  
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β΄ μέλος: Με "ι" και "οι".  

[Μία μαθήτρια υπαγορεύει, οι άλλες γράφουν. Όλες οι ομάδες κάνουν το ίδιο. Παράλληλα 

βλέπουν στο Λεξικό και άλλες λέξεις και τις ερμηνείες τους που τους κάνουν εντύπωση, π.χ. 

«σατανάς=βελζεβούλης». Ένας μαθητής κρύβει το Λεξικό από την υπόλοιπη ομάδα. Παρεμ-

βαίνει η ερευνήτρια και εξηγεί προσπαθώντας να τονίσει το κλίμα συνεργασίας που πρέπει 

να υπάρχει ανάμεσα σ τα μέλη των ομάδων] 

Ερευνήτρια: Μην τα κρύβεις, είστε μία ομάδα.  

Οι ομάδες φωνάζουν: Τελειώσαμε.  

Ερευνήτρια: Να μας διαβάσει και η τελευταία ομάδα τι σημαίνει “σατραπεία”. Διάβασε, Κυ-

ριάκο.  

[Ο Κυριάκος διαβάζει……….] 

Ερευνήτρια: Άρα, σημειώστε, επίσης, ότι η “σατραπεία” σημαίνει την περσική επαρχία που 

διοικούσε ο σατράπης.  

Οι καθηγήτριες βοηθούν επεξηγώντας στις ομάδες: Η σατραπεία είναι η περσική επαρχί-

α….». 

{Παρατηρούμε ότι υπάρχει κινητικότητα και δράση των ομάδων. Τα μέλη τους αναλαμβά-

νουν πρωτοβουλίες, εμπλέκονται σε συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους, τις δυ-

σκολίες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους καθώς και το περιεχόμενο της ερμηνείας τους. 

Διευκολύνουν την ομάδα, ρωτούν, εξηγούν και προτείνουν (αξιολογούν), ενισχύουν τους άλ-

λους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, διευ-

κολύνει και υποβοηθεί τη διαδικασία. Η διεξαγωγή του μαθήματος στον χώρο της βιβλιοθή-

κης δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρήση λεξι-

κών}  

Ερευνήτρια: Σημειώστε, τώρα, στο τετράδιό σας, τις στρατιωτικές δυνάμεις του Αλέξανδρου: 

Πρώτον, ποια ήταν η στρατιωτική επινόηση του Φίλιππου και του Αλέξανδρου με την οποία 

νικούσαν τους εχθρούς τους;  

Γιάννης: Η μακεδονική φάλαγγα.  

Άλλος μαθητής: Είχε πεζικό.  

Ερευνήτρια: Άρα γράφετε: πεζικό, μακεδονική φάλαγγα. Τι άλλο;  

Μαθητής: Ναυτικό.  

Άλλος μαθητής: Ελεύθερους σκοπευτές;  

Ερευνήτρια: Δεν είχε ακριβώς ελεύθερους σκοπευτές, είχε όμως κάτι σχετικό. Τι άλλο χρειαζό-

ταν για να νικά;  

Μαθητής: Άλογα.  

Άλλος μαθητής: Ιππικό.  
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Ερευνήτρια: Και το 4ο στοιχείο ήταν οι πολιορκητικές μηχανές. Δείτε, από πού είχε φέρει αν-

θρώπους να κατασκευάζουν τις πολιορκητικές μηχανές του;  

[Η καθηγήτρια δείχνει τις πολιορκητικές μηχανές στη διαφάνεια του Λογισμικού Παρουσία-

σης] 

Μαθητές/ριες: Από την Κύπρο και τη Φοινίκη.  

Ερευνήτρια: Πείτε μου, αν ξέρετε, πού βρίσκεται η Φοινίκη;  

[Οι μαθητές δεν γνωρίζουν. Η ερευνήτρια δείχνει στον χάρτη] 

Ερευνήτρια: Εδώ είναι η Μακεδονία, εδώ βρίσκεται η Φοινίκη κι εδώ η Κύπρος.   

Μαθήτρια: Η Κύπρος είναι κοντά στη Φοινίκη, κυρία;  

Ερευνήτρια: Ναι, απέναντι. Και πολύ πιο χαμηλά από τη Μακεδονία. Η πρώτη πολιορκητική 

μηχανή που είχε ο Αλέξανδρος ήταν ο «κριός». Βλέπετε [Η καθηγήτρια δείχνει την πολιορκη-

τική μηχανή στη διαφάνεια του Λογισμικού Παρουσίασης] είναι σαν κεφάλι κριαριού και μ’ 

αυτό χτυπούσαν τις πόρτες και τα τείχη για να τα γκρεμίσουν. Άρα, σημειώστε στα τετράδιά σας 

"κριός". Η δεύτερη πολιορκητική μηχανή πώς λέγεται;  

Μαθητές/ριες: "Χελώνη".  

Ερευνήτρια: Βλέπετε ότι μοιάζει με χελώνα. [Η καθηγήτρια δείχνει την πολιορκητική μηχανή 

στη διαφάνεια του Λογισμικού Παρουσίασης]  

Μαθήτρια: Α! Ναι!  

Ερευνήτρια: Εκεί μέσα έμπαιναν οι στρατιώτες και προστατεύονταν και μπορούσε μπροστά να 

έχει το κεφάλι του "κριού" για χτυπούν και να γκρεμίζουν τα τείχη.  

Μαθητής: Είχε και ρόδες αυτό;  

Ερευνήτρια: Η τρίτη πολιορκητική μηχανή;  

Μαθήτρια: "Καταπέλτης". [Η καθηγήτρια δείχνει την πολιορκητική μηχανή στη διαφάνεια 

του Λογισμικού Παρουσίασης] Έβαζαν μέσα μεγάλες πέτρες και τις εκτόξευαν για να γκρεμί-

σουν τα τείχη. Ο "πύργος"∙ ανέβαιναν επάνω για να πηδήξουν μέσα στα τείχη, από την κορυφή.  

Μαθήτρια: Πού ανέβαιναν για να πηδήξουν, κυρία;  

Ερευνήτρια [δείχνει]: Εδώ επάνω ανέβαιναν για να πηδήξουν μέσα στα τείχη.  

Μαθήτρια: Και γιατί πηδούσαν;  

Ερευνήτρια: Για να μπουν στο εχθρικό στρατόπεδο και να το καταλάβουν. Κι εδώ βλέπουμε 

τους Πέρσες στρατιώτες. Σχετικά μ’ αυτό που ανέφερε κάποιος συμμαθητής σας, ότι ο Αλέξαν-

δρος είχε ειδικά σώματα, να διαβάσουμε μια πηγή [πρόκειται για γραπτή πηγή, ένα απόσπα-

σμα από το έργο του Αρριανού, Αλεξάνδρου ανάβασις] και να μου πείτε αν σας θυμίζει κάτι∙ 

σχετικά με ένα ειδικό σώμα που είχε ο Αλέξανδρος. –Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Αντωνία.  

[Η μαθήτρια προσπαθεί να διαβάζει την πηγή…] 
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Μαθήτρια: Κυρία δεν βλέπω καθαρά.  

{Προφανώς έχει πρόβλημα όρασης, για το οποίο δεν έχει ληφθεί μέριμνα} 

Ερευνήτρια: Έλα πιο κοντά.  

[Η μαθήτρια πλησιάζει και συνεχίζει την ανάγνωση…] 

Ερευνήτρια: Πείτε μου τι σας θυμίζει; Ποιοι καρφώνουν πασσάλους στο έδαφος, δένονται με 

σκοινιά και σκαρφαλώνουν;   

Γιάννης: Οι ορειβάτες.  

Ερευνήτρια: Και δεύτερον, στον στρατό ποιοι εκπαιδεύονται έτσι;  

Μαθητής: Τα λοκ.  

Ερευνήτρια: Σωστά. Οι λοκατζήδες, οι δυνάμεις καταδρομών. Άρα ο Αλέξανδρος είχε σώματα 

δυνάμεων καταδρομών στο στράτευμά του. Σημειώστε και αυτή την πληροφορία στο τετράδιό 

σας. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του και δυνάμεις καταδρομών.  

Μαθητής: Κι εγώ θέλω να γίνω. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Ερευνήτρια: Τώρα θέλω να συζητήσετε οι ομάδες μεταξύ σας και να απαντήσετε στο ερώτημα, 

εάν υπήρχε διαφορά στα αισθήματα των Μακεδόνων πολεμιστών και των Περσών στρατιωτών, 

όταν πολεμούσαν, και γιατί; Π.χ. είχαν την ίδια ανδρεία, το ίδιο πατριωτικό συναίσθημα και 

αισθάνονταν την ίδια αφοσίωση οι Έλληνες προς τον Αλέξανδρο και οι Πέρσες προς τον Δα-

ρείο;  

Μαθήτρια: Κυρία δεν άκουσα την ερώτηση. 

Ερευνήτρια: Επαναλαμβάνω. Οι Πέρσες στρατιώτες και οι Έλληνες, δηλ. οι Μακεδόνες, είχαν 

το ίδιο αίσθημα ανδρείας και αφοσίωσης στον βασιλιά τους ή ήταν διαφορετικό και γιατί; 

Μπορεί να μας απαντήσει κάποια ομάδα; Οι Μακεδόνες έβλεπαν με τον ίδιο τρόπο τον Αλέ-

ξανδρο που έβλεπαν οι Πέρσες τον Δαρείο και πολεμούσαν με το ίδιο αίσθημα;  

Μαθητές/ριες: Αααααα! Πώς αισθάνονταν οι Έλληνες για τον Αλέξανδρο και οι Πέρσες για 

τον Δαρείο. [Οι ομάδες συσκέπτονται και ανταλλάσσουν απόψεις] 

Ερευνήτρια: Μπορεί να μας απαντήσει κάποια ομάδα; -Κατερίνα; 

Κατερίνα: Εγώ πιστεύω ότι οι στρατιώτες του Αλέξανδρου ήταν πιο αφοσιωμένοι στον Αλέ-

ξανδρο.  

Ερευνήτρια: Γιατί Κατερίνα; Τι σκεφτήκατε; Πέστε μου τα επιχειρήματα. 

Κατερίνα: Έπαιρναν δύναμη από τον Αλέξανδρο επειδή ήταν αφοσιωμένοι σ’ εκείνον. 

Ερευνήτρια: Πέστε μου έναν λόγο που ήταν αφοσιωμένοι οι στρατιώτες του. 

Κατερίνα: Γιατί τους είχε πείσει να κατακτήσουν την Ασία. 

Ερευνήτρια: Ποιος ήταν ο λόγος που ήθελαν να κατακτήσουν την Ασία; 

Κατερίνα: Να διαδώσουν τον πολιτισμό. 
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Ερευνήτρια: Πού αλλού θα μπορούσε να ωφελήσει τους Μακεδόνες η κατάκτηση της Ασίας; 

Ομάδα: Να αποκτήσουν δόξα. 

Ερευνήτρια: Τι άλλο μπορεί να κέρδιζαν οι Μακεδόνες; 

Μαθήτρια: Χρήματα; 

Ερευνήτρια: Ωραία, Αποστολία! Γιατί χρήματα, όμως; 

Μαθήτρια: Γιατί από τους πολέμους που έκαναν μπορεί να κέρδιζαν λάφυρα. 

Ερευνήτρια: Εκτός από τα λάφυρα, τι άλλο μπορεί να κέρδιζαν από τις κατακτήσεις τους αυ-

τές;  

Μαθήτρια: Περισσότερο στρατό; 

Ερευνήτρια: Στην αρχαιότητα για ποιον λόγο γίνονταν οι πόλεμοι; Π.χ. ο Τρωικός πόλεμος για 

ποιον λόγο έγινε;  

Μαθήτρια: Για να πάρουν την Ωραία…Όχι! Για να πάρουν την Τροία. 

Ερευνήτρια: Εξήγησέ το καλύτερα. 

Μαθήτρια: Για να πάρουν την Τροία και να αποκτήσουν περισσότερες πόλεις και να διαδώ-

σουν τον πολιτισμό.  

Ερευνήτρια: Όχι μόνο να διαδώσουν τον πολιτισμό. –Πες Κατερίνα; 

Κατερίνα: Να αποκτήσουν εδάφη. 

Ερευνήτρια: Σωστά. Να επεκτείνουν τα σύνορά τους. Και τι άλλο θα κέρδιζαν από τις περιοχές 

αυτές; Στους πολέμους, στην αρχαιότητα, τι άλλο έπαιρναν από τις κατακτημένες περιοχές ε-

κτός από εδάφη; Τι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στα σπίτια τους, στα χωράφια τους, 

στις δουλειές τους;  

Μαθητής: Εργαλεία.  

Ερευνήτρια: Σαν βοηθούς; 

Μαθητής: Δούλους. 

Ερευνήτρια: Σωστά. Δεν πλήρωναν πάντοτε εργατικό δυναμικό. Είχαν δούλους. Άρα, όταν 

έκαναν επεκτατικές εκστρατείες κέρδιζαν εδάφη για να έχουν χρήματα και πλούτο και δούλους 

για να δουλεύουν στα χωράφια τους και στις επιχειρήσεις τους. Άρα ήταν και αυτοί οι λόγοι που 

ο Αλέξανδρος ήθελε να κάνει την εκστρατεία και γι’ αυτό οι στρατιώτες τον ακολουθούσαν. 

Γιατί θα είχαν οφέλη. Τι αισθάνονταν όμως γι’ αυτόν; 

Μαθήτρια: Τον εμπιστεύονταν.  

Άλλη μαθήτρια: Τον αγαπούσαν. 

Ερευνήτρια: Τι τους έδενε κυρίως; 

Ακούγονται διάφορες απόψεις από μαθητές/τριες: -Ο σεβασμός.  

-Η αγάπη.  

-Η αγάπη για την πατρίδα.  
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Ερευνήτρια: Ήταν ομοεθνείς. Ο Αλέξανδρος ήταν και ο ίδιος Μακεδόνας, ενώ ο Δαρείος είχε 

υπηκόους από διάφορους λαούς και όχι μόνον Πέρσες. Άρα δεν τον αισθάνονταν δικό τους βα-

σιλιά. Και πώς είπαμε ότι διοικούσαν οι Πέρσες σατράπες και βασιλείς; 

Μαθήτρια: Με βίαιο τρόπο. 

Ερευνήτρια: Με βίαιο τρόπο και αυταρχικό. Άρα και αυτός ήταν λόγος να μην νιώθουν αφο-

σίωση για τον Δαρείο οι στρατιώτες του».  

{Οι μαθητές/τριες οδηγούνται, με τη βοήθεια του υλικού στο Λογισμικό Παρουσίασης και 

τον διάλογο με την ερευνήτρια, να αντιληφθούν τη διαφορά των πολιτευμάτων και των ηγε-

τών που τα αντιπροσωπεύουν} 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):   
2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Ερευνήτρια: Τώρα η καθηγήτριά σας θα σας τοποθετήσει σε ομάδες ανά έναν Η/Υ.  

[Γίνεται ο διαχωρισμός σε ομάδες] 

Καθηγήτρια (Κούτλα): Συνεργατικά, τώρα, θα δουλέψετε τα φύλλα εργασίας και θα απαντήσε-

τε στις ερωτήσεις. Στο τέλος θα διαβάσουν όλες οι ομάδες τα αποτελέσματά τους.  

Μαθήτρια: Θα παίξει ρόλο και στον βαθμό μας; 

Μαθητής: Εγώ έχω βαθμό: 20. Πόσο να πάρω παραπάνω;  

{Εδώ φαίνεται πώς το βαθμοθηρικό, εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα κρατά εγκλω-

βισμένους/ες τους/τις μαθητές/τριες σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό μοντέλο} 

Καθηγήτρια: Θα δείτε τις ερωτήσεις, θα απαντάτε συνεργατικά και ένας, που θα είναι ο γραμ-

ματέας, θα γράφει τις απαντήσεις. Όποιος γράφει γρήγορα και ωραία. Οι άλλοι θα βοηθούν την 

ομάδα για να απαντηθούν γρήγορα και σωστά οι ερωτήσεις. Στο τέλος κάθε ομάδα θα διαβάσει 

την εργασία της…» 

{Στη συνέχεια, όπως θα παρατηρήσουμε, το κλίμα αλλάζει και οι μαθητές/τριες μπαίνουν στη 

διαδικασία, μέσα από την ομαδική συνεργασία, να σκεφθούν, να κρίνουν, να καταλήξουν σε 

ιστορικά συμπεράσματα} 

[Διαδικασία Έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την  πορεία ζη-

τούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια 

και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

Ερευνήτρια σε ομάδα: Γιατί ο Αλέξανδρος ήθελε να κατακτήσει τα παράλια; Οι παραλιακές 

πόλεις πού εξυπηρετούν;  

Μαθήτρια: Στο εμπόριο.  

Ερευνήτρια: Μπράβο! Γράψτε το. Και μαζί με το εμπόριο, τι άλλο κόβει στον Δαρείο;  

Μαθήτρια: Την πορεία των πλοίων του.  

Ερευνήτρια: Καταστρέφει και το εμπόριο του Δαρείου και το ναυτικό του. 

<5΄> 
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………………………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: … Να ρωτήσω, πάλι, εδώ, ποιος ήταν αυτός ο χρησμός (στο Γόρδιο); Τι υποστή-

ριζαν ότι θα επιτύχει όποιος λύσει αυτόν τον δεσμό;  

Μαθητής: Θα γίνει ο κυρίαρχος της Ασίας.  

Ερευνήτρια: Και ο Αλέξανδρος πώς τον έλυσε;  

Μαθήτρια: Με το σπαθί του.  

Ερευνήτρια: Άρα επινόησε αυτό τον τρόπο. Και ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο λόγος που πήγε στο 

Γόρδιο για να λύσει τον δεσμό αυτόν;  

Μαθήτρια: Ήθελε πρώτα να πάει να δει τι ήταν αυτός ο Γόρδιος δεσμός και όταν πήγε, επειδή 

δεν μπορούσε να τον λύσει με τα χέρια, πήρε το σπαθί του και τον έκοψε.   

Ερευνήτρια: Τι δείχνει αυτό για τον χαρακτήρα του; Ότι τον έκοψε με το σπαθί του αφού δεν 

μπορούσε να τον λύσει με τα χέρια του; 

 Μαθήτρια: [πολύ διστακτικά]: Ότι ήταν έξυπ….[Μετά σωπαίνει αβέβαιη]  

Ερευνήτρια: Μη φοβάσαι. Πες το. Μη φοβάστε και να πείτε κάτι λάθος δεν πειράζει. Εδώ δεν 

κρίνουμε κανέναν. Λέμε όλοι την άποψή μας. Ήταν;  

{Οι μαθητές/τριες δεν έχουν συνηθίσει να αξιοποιούνται τα λάθη τους στη μαθησιακή διαδι-

κασία. Χρησιμοποιούνται μόνον ως αρνητική βαθμολόγηση}  

Μαθήτρια: Έξυπνος.  

Ερευνήτρια: Μετά, αυτά θα τα ρωτήσει η καθηγήτριά σας. Σημειώνετε λοιπόν.  

Και τι άλλο ήθελε να επιτύχει πηγαίνοντας εκεί και λύνοντας τον δεσμό; Ποιος ήταν ο χρησμός 

του δεσμού, επανάλαβέ μας.  

Μαθητής: Ότι θα γίνει κυρίαρχος της Ασίας.  

Ερευνήτρια: Άρα, τι σκόπευε να δείξει στον κόσμο;  

Μαθήτρια: Ότι ήταν ικανός να γίνει ο κυρίαρχος της Ασίας.  

Ερευνήτρια: Μπράβο σας!  

Άλλη μαθήτρια: Και για να μην του κάνουν οι άλλοι εκστρατεία.  

Ερευνήτρια: Ωραία κι αυτή η παρατήρηση! Για να εξασφαλίσει να μην τον χτυπήσουν και οι 

άλλοι.  

Άλλη μαθήτρια: Και επειδή οι στρατιώτες του, αν δεν τον έκοβε (τον δεσμό), θα απογοητεύο-

νταν και θα γύριζαν πίσω.  

Ερευνήτρια: Άρα, ασκούσε και ψυχολογική επιρροή, δεν πήγαινε απλά με τον στρατό του, είχε 

κι άλλα προσόντα στρατιωτικά, ήταν έξυπνος».  

Αρχή                                                                <5΄> 
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    «2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α (Αντωνιάδου): 
Η Α΄ τάξη στην οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία είχε συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ»: (κάθε μαθητής/τρια με φορητό Η/Υ). Έτσι, κάθε ομάδα μαθη-

τών/τριών είχε τη δυνατότητα να κατέχει και να διαχειρίζεται έναν Η/Υ μέσα στη σχολική 

τάξη. Η διδασκαλία αφορούσε στο κεφάλαιο «Τέχνη από την κλασική εποχή ως την ελληνι-

στική και τα ρωμαϊκά χρόνια» (με διαθεματική προσέγγιση Ιστορίας, Γλώσσας, Γεωγραφίας, 

Τέχνης, Πληροφορικής) και πραγματοποιήθηκε μέσα στην αίθουσα του τμήματος. Μεταφέρ-

θηκε, εκεί, φορητός υπολογιστής, βιντεο-οθόνη και βιντεοπροβολέας, για τις ανάγκες της 

προβολής της παρουσίασης που χρησιμοποίησε η φιλόλογος (Ν. Αντωνιάδου). Η μαθησιακή 

διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο διδακτικές ώρες. Την πρώτη ώρα οι μαθητές κάθισαν στις 

κανονικές τους θέσεις και συνεργάστηκαν ατομικά σε διάλογο/ερωταποκρίσεις με την καθη-

γήτρια. Τη δεύτερη ώρα η καθηγήτρια τους διένειμε σε ομάδες, για να εργαστούν ομαδοσυ-

νεργατικά στη συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας. Τα Φύλλα Εργασίας με τις απαντήσεις 

εστάλησαν από τους μαθητές στην καθηγήτρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρου-

σίαση (Power Point), που είχε χρησιμοποιήσει η καθηγήτρια είχε διαμοιραστεί και στους Η/Υ 

των μαθητών για να αντλούν στοιχεία κατά τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, ενώ, κατά 

την ώρα της μαθησιακής διαδικασίας, προβαλλόταν στη βιντεοοθόνη μέσω του φορητού υ-

πολογιστή. 

Καθηγήτρια: Και όλη αυτή η μετατόπιση από την πόλη-κράτος κάνει τους ανθρώπους να νιώ-

θουν σαν χαμένοι μέσα στο πλήθος. Και οι καλλιτέχνες, όταν απεικονίζουν τον άνθρωπο, δεν 

απεικονίζουν το ιδανικό. Το ψάχνουν, γιατί έχουν μπερδευτεί. Πολλές απόψεις, θεοί πολλών 

λαών. Κι αυτό φαίνεται. Υπογραμμίζεται η ιδιαιτερότητα του καθενός, η αδυναμία του. Για 

πρώτη φορά δεν φαίνεται το ιδανικό στα ελληνιστικά χρόνια. Εδώ είναι μία γριά [εικόνα]. Κα-

τάκοπη, καμπουριασμένη, η οποία τι κάνει;… 

[Οι μαθητές διστάζουν να απαντήσουν]  

Καθηγήτρια: Τι μπορεί να κάνει; Αυτό βέβαια είναι σπάραγμα. Ό,τι φαίνεται.    

Μαθητής: Περπατάει στο δρόμο;  

Καθηγήτρια: Ελένη, τι έχει στα χέρια της;…Θανάση; Ήταν Τετάρτη και από πού έχει 

περάσει88;  

Θανάσης: Από τη λαϊκή.  

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Κι επειδή είναι φορτωμένη, πώς είναι το πρόσωπό της; Θανάσης: 

Θλιμμένο.  

Καθηγήτρια: Πώς είναι το πρόσωπο της γιαγιάς σου όταν έρχεται από τη λαϊκή;  

88 Κάθε Τετάρτη γίνεται λαϊκή αγορά στην Άνω Τούμπα όπου βρίσκεται το σχολείο και κατοικούν τα 
παιδιά.. 
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Θανάσης: Κουρασμένο.  

Καθηγήτρια: Θυμόσαστε να είδαμε τέτοια σκηνή πριν; Ποτέ. Η τέλεια, κίνηση, η ιδανική, ούτε 

πολλή λύπη, ούτε πολλή χαρά. Εδώ όμως δείτε, διάλεξε μια γιαγιά για να απεικονίσει. Η ιδιαι-

τερότητα του καθενός. Στην κλασική εποχή, επειδή όλη η πόλη είναι συνυπεύθυνη, δεν νιώθουν 

την ανάγκη να υπογραμμίσουν την παρουσία κανενός παρεκτός σπανιότατων περιπτώσεων ό-

πως ο Περικλής που βλέπουμε το πρόσωπό του και αναρωτιόμαστε αν είναι θεός ή όχι, γιατί 

τον είχαν πάρα πολύ ψηλά και ήταν. Για να δούμε και τις κινήσεις∙ οι κινήσεις ήταν αρμονικές. 

Αποφεύγονται οι έντονες κινήσεις και τα έντονα συναισθήματα. Τώρα οι κινήσεις γίνονται έ-

ντονες, δραματικές. Να φανεί ότι πάσχει. Όπως όταν κάποιος που σκοτώνεται, πρέπει να φανεί 

ότι πεθαίνει [η καθηγήτρια δείχνει το σύμπλεγμα «Γαλάτης που αυτοκτονεί»]. Οι κινήσεις του 

φαίνονται, π.χ. στην κίνηση του κεφαλιού. Αντίθετα, υπάρχει μια απεικόνιση σ’ ένα αγγείο, ό-

που αυτοκτονεί ο Αίαντας (χρονολογείται λίγο πριν από την κλασική εποχή), αλλά δεν δείχνει 

πώς πέφτει πάνω στο σπαθί και αυτοκτονεί. Τον δείχνει τη στιγμή της περισυλλογής, λίγο πριν 

πέσει επάνω στο σπαθί και αυτοκτονήσει, μόνο με μία μικρή γραμμή στο μέτωπο για φαίνεται η 

θλίψη. Στα ελληνιστικά χρόνια βασικά υπάρχει η Ελλάδα σαν μαγιά, η ελληνική παραγωγή, αλ-

λά αυτό το χάσιμο από την πόλη-κράτος στην ύπαρξη των βασιλείων έφερε τη στροφή από το 

ιδανικό στο τοπικό, στο προσωπικό, στο ιδιαίτερο, στο μη εξιδανικευμένο. Αυτό που λέμε, ρεα-

λιστικό. Και μετά καταλαμβάνουν την Ελλάδα οι Ρωμαίοι. Πότε;  

{Το έργο τέχνης περιγράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του έργου ή του καλλι-

τέχνη), αξιολογείται (κατά την προσωπική εκτίμηση του καθενός αξιολογούνται τα θετικά 

ή/και αρνητικά στοιχεία) είτε σε σχέση με το ιστορικό γεγονός με το οποίο σχετίζεται είτε σε 

σχέση με την τεχνική του (λεπτομέρειες του έργου) (Felton & Allen 1990. Burke, 2001:14-

16. Βακαλούδη, 2001:102 & 2001γ:53-58 & 2003:23. Ormond, 2011:179-180. Πρβλ. Βρετ-

τός, 1986/87 & 1987/88). Στη συνέχεια ακολουθούν γενικεύσεις και κρίσεις που προκύπτουν 

από τις παρατηρήσεις των εικαστικών έργων και των αρχαιολογικών ευρημάτων για την ι-

στορική εποχή και την τέχνη της. 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Καθίστε τώρα. Πόσα laptops έχετε; Θα μοιραστείτε σε ομάδες και κάθε ομάδα 

θα έχει ένα laptop89.  

Μαθήτρια: Θα τα ανοίξουμε τώρα;  

89 Την πρώτη ώρα οι μαθητές κάθονται στις κανονικές τους θέσεις. Τη δεύτερη ώρα η καθηγήτρια τούς 
διανέμει σε ομάδες, για να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά στη συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας. Τα 
Φύλλα Εργασίας με τις απαντήσεις θα σταλούν από τους μαθητές, στην καθηγήτρια, μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου. Η παρουσίαση (Power Point), που έχει δημιουργήσει η καθηγήτρια, έχει διαμοιρα-
στεί και στους Η/Υ των μαθητών ενώ, κατά την ώρα της μαθησιακής διαδικασίας, προβάλλεται στη 
βιντεο-οθόνη μέσω του φορητού υπολογιστή. 
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Καθηγήτρια: Όχι ακόμη.  

[Η καθηγήτρια κάνει τη διανομή των μαθητών σε ομάδες, ώστε καθεμία να έχει έναν φορητό 

υπολογιστή] 

Καθηγήτρια: Θέλω τώρα την προσοχή σας για να κάνουμε την ανακεφαλαίωση. Εσείς δεν θα 

ανοίξετε ακόμη τους υπολογιστές. Θα σας πω πότε θα τους ανοίξετε και πώς θα δουλέψετε. Θα 

κάνουμε τώρα την ανακεφαλαίωση. Πιστεύω ότι θα θυμάστε, γιατί είστε και αστέρια! Πώς αλ-

λάζουν οι συνθήκες, οι πολιτικές και φτάνουμε από την πόλη-κράτος στην αυτοκρατορία. Πώς 

φαίνεται αυτό στην τέχνη; Πόλη-κράτος, βασίλεια, αυτοκρατορία. Στην τέχνη αυτό φαίνεται: 

από το ιδανικό στο ρεαλιστικό. Δείτε εδώ: τι διαφορά έχει το ένα από άλλο; [Η καθηγήτρια 

δείχνει τα δύο πορτρέτα]90 

Μαθητής: Είναι από διαφορετικό υλικό.  

Καθηγήτρια: Σωστά. Το ένα είναι από μάρμαρο και το άλλο από ορείχαλκο.  

Άλλος μαθητής: Το ένα δείχνει ότι έχει συναίσθημα ενώ το άλλο δεν δείχνει.  

Καθηγήτρια: Ποιο δείχνει ότι έχει συναίσθημα και τι συναίσθημα;  

Μαθητής: Ο μαύρος.  

Καθηγήτρια: Τι αισθάνεται;  

Άλλος μαθητής: Ταλαιπωρημένος.  

Καθηγήτρια: Άλλο;  

Μαθήτρια: Στενοχωρημένος.  

Καθηγήτρια: Από τι φαίνεται η στενοχώρια του; Με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης δηλώνει τη 

στενοχώρια του;  

Μαθητής: Από τα μάτια του.  

Καθηγήτρια: Τι έχουν τα μάτια του;  

Μαθήτρια: Είναι γυρτά.  

Άλλη μαθήτρια: Είναι θλιμμένα.  

Άλλη μαθήτρια: Τα φρύδια του.  

Μαθητής: Οι ρυτίδες στο μέτωπο.  

Καθηγήτρια: Μορφάζει; Κάνει έναν μορφασμό; Δείτε τα φρύδια, την έκφρασή του.  

Άλλος μαθητής: Η κλίση του προσώπου.  

Καθηγήτρια: Δηλαδή, με κάθε τρόπο δείχνει αυτή τη θλίψη.  

[Εκείνη τη στιγμή "κολλά" ο υπολογιστής μιας ομάδας που τον άνοιξε άκαιρα και ζητεί βοή-

θεια. Το πρόβλημα ξεπερνιέται] 

Καθηγήτρια: Αντίθετα, στο άλλο βλέπουμε κάποια εκδήλωση συναισθήματος; Ο άλλος τι είναι; 

Τι είδους άνθρωπος πρέπει να είναι;  

90 Βλ. στο αντίστοιχο διδακτικό σενάριο, κεφάλαιο τρίτο, σσ. 286-288. 
318 

 

                                                           



 

 

Μαθήτρια: Πρέπει να είναι συγκεντρωμένος σε κάτι άλλο.  

Καθηγήτρια: Α! Σκέφτεται κάτι άλλο. Αυτό το άλλο τι μπορεί να είναι; Κάτι που του προκαλεί 

αγωνία;  

Μαθήτρια: Όχι.  

Καθηγήτρια: Όχι. Είναι βυθισμένος στις σκέψεις του. Ποιος είναι πιο όμορφος από τους δύο;  

Μαθήτρια: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο δεύτερος, γιατί τα χαρακτηριστικά του είναι πιο καλοσχη-

ματισμένα θα έλεγα, και η έκφραση των ματιών του, ενώ στο άλλο δεν φαίνονται τα μάτια του. 

Καθηγήτρια: Ναι, γιατί ήταν ζωγραφισμένα. Τι ήθελε να δείξει ο ένας, αποτυπώνοντας με πολ-

λή τέχνη και μαστοριά την έκφραση του προσώπου, αυτή την εσωτερική αγωνία και ο άλλος 

που δεν αποτυπώνει αυτή την αγωνία, γιατί δεν την αισθάνεται. Τα καταφέρνει και ο ένας και ο 

άλλος;  

Μαθητής: Ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι σαν θεός είναι σοβαρός, και θέλει να τον τιμήσει.  

Καθηγήτρια: Υπάρχει περίπτωση ένας θεός να βασανίζεται από καθημερινές έγνοιες; Άρα με τι 

ασχολείται; Με κάτι καθημερινό ή με κάτι ανώτερο; Με τι ασχολείται ο ένας και με τι ο άλλος; 

-Λέγε Γρηγόρη.  

Γρηγόρης: Δεν θα έχει και πολλές έγνοιες, δεν θα τον απασχολούν πολλά πράγματα.  

Καθηγήτρια: Είναι αναίσθητος; Είναι, όπως το είπες, σαν να μην τον απασχολεί τίποτε; 

Είναι αυτό το πράγμα;  

Μαθητής: Το δεύτερο άγαλμα πρέπει να είναι κάποιος που ζει σε βασίλειο και να είναι ένας 

αγρότης.  

Καθηγήτρια: Γενικά βλέπουμε ότι αποτυπώνεται το ιδιαίτερο του καθενός. Το πρώτο άγαλμα 

είπατε ότι είναι ένας θεός. Έτσι πρέπει να είναι και ο άνθρωπος. Όπως γράφει και ο Αισχύλος 

στις τραγωδίες του, που θα δείτε, πρέπει να προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει κάτι ανώτερο από 

αυτό που είναι. Να μην κατατρύχεται, να μην απασχολείται με μικρά πράγματα. Βεβαίως να 

απασχολείται με το πώς θα έχει μια καλή νομοθεσία, πώς θα επιτύχει το αγαθό, το καλό, το 

τέλειο. Ενώ τον άλλο τι τον απασχολεί; Μπορεί να αποφασίσει για τους νόμους του βασιλείου; 

Μάλλον όχι. Τον ταλαιπωρούν, όμως, ενδεχομένως, οι νόμοι του βασιλείου; Μαθητής: Ναι.  

Καθηγήτρια: Και το δείχνει;  

Μαθητής: Ναι.  

{Το έργο τέχνης περιγράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του έργου ή του καλλι-

τέχνη), αξιολογείται όπως παραπάνω. Στη συνέχεια ακολουθούν γενικεύσεις και κρίσεις που 

προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των εικαστικών έργων και των αρχαιολογικών ευρημάτων 

για την ιστορική εποχή και την τέχνη της} 

Καθηγήτρια: Τώρα, έτσι όπως είστε ζευγάρια…εσείς είστε μόνοι σας, χωρίς laptop;…Πήγαινε 

Βασίλη εκεί με τα κορίτσια. Θα ανοίξετε το αρχείο "Φύλλο Εργασίας" που σας έχω βάλει στην 
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επιφάνεια εργασίας…και έχετε και την παρουσίαση "φορτωμένη" στο laptop….Πόσοι κατάφε-

ραν ν’ ανοίξουν το Φύλλο Εργασίας; Όλοι; Εσείς εκεί δουλεύετε κατά μόνας;…Και των δύο 

λειτουργεί;…Θα γράψετε επάνω στο Φύλλο Εργασίας τι είναι καθετί που βλέπετε και από ποια 

εποχή, π.χ. βλέπετε ότι είναι άγαλμα. Θα ανοίξετε και την Παρουσίαση. Δηλαδή, στο Φύλλο 

Εργασίας σας δίνονται διάφορες εικόνες, οι περισσότερες από αυτές υπάρχουν και στην Πα-

ρουσίαση, πρέπει να βρείτε ποιας εποχής είναι: κλασικής, ελληνιστικής, ρωμαϊκής και γιατί.  

[Η καθηγήτρια ελέγχει εάν οι Η/Υ των παιδιών δουλεύουν σωστά] 

Καθηγήτρια: Βαγγέλη πήγαινε μαζί του για να είστε ζεύγη. Δίπλα στην κάθε εικόνα υπάρχει ένα 

πλαίσιο. Θα πρέπει να γράψετε εκεί την αιτιολογημένη απάντηση. Πληροφορίες θα βρείτε και 

στην Παρουσίαση που έχω "φορτώσει" στους Η/Υ σας.  

[Συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία με την ομαδοσυνεργατική διαδικασία ανάμεσα στους 

μαθητές και την καθηγήτρια] 

Η καθηγήτρια συζητά με ομάδα μαθητών: Ρωμαϊκή εποχή: καμάρα… 

Η καθηγήτρια σε άλλη ομάδα μαθητών: Στην κλασική εποχή, εξιδανίκευση…δεν θα εξασκη-

θείτε τώρα πώς γράφουμε στο word. Σας έχω δώσει το e-mail μου. Όποιοι τελειώσουν θα μου 

στείλουν το Φύλλο Εργασίας με e-mail από το σπίτι τους. Όσοι δεν έχουν, θα ανέβουν να το 

στείλουν από πάνω [ενν. το εργαστήριο Πληροφορικής]. Προσέξτε τα ρωμαϊκά αντίγραφα. Αν 

είναι αντίγραφο, ανήκει στη ρωμαϊκή εποχή απλώς είναι αντίγραφο της κλασικής…Θα σας δώ-

σω κι ένα Φυλλάδιο που έχει τις Πληροφορίες του βιβλίου, αλλά είναι επιλεγμένες.  

Μια μαθήτρια ρωτά: Αυτά κυρία, θα τα μάθουμε απ’ έξω;  

Η καθηγήτρια: Δεν χρειάζεται να τα μάθετε απ’ έξω παιδιά. Απλά να ξέρετε ποια είναι η δια-

φορά ανάμεσα στο κλασικό, το ελληνιστικό, το ελληνορωμαϊκό, θα σας βοηθήσει. Κοιτάξτε ε-

δώ, τις διαφορές. [Δείχνει πάλι κάποια σχετικά παραδείγματα στην Παρουσίαση] 

Ένας μαθητής ρωτά: Γίνεται να γράφουμε με κεφαλαία;  

Καθηγήτρια: Γιατί; Σας είναι πιο εύκολο; Α! Για να μη βάζετε τους τόνους.  

Η καθηγήτρια συζητά με άλλη ομάδα: Αρμονία, ή αποτύπωση έντονων συναισθημάτων, υ-

πέρμετρη χαρά και υπέρμετρη λύπη.  

Καθηγήτρια: Για να μου πείτε ποιος είναι αυτός που ετοιμάζεται να πετάξει τον δίσκο; Μαθη-

τής: Ο Πελοπίδας.  

Καθηγήτρια: Ο Πελοπίδας δεν ήταν αθλητής, απ’ ό,τι θυμάμαι.  

Άλλος μαθητής: Ο Οδυσσέας.  

Καθηγήτρια: Ούτε αυτός φημιζόταν για μεγάλος αθλητής. Αλλά αυτό το έχετε δει και αξίζει να 

σταθούμε. Είναι ο "Δισκοβόλος" του Μύρωνα και πετάει δίσκο, στο δίσκο αγωνίζεται. Από τα 

πολύ κλασικά έργα. Έχει κίνηση, αλλά δείτε το πρόσωπό του και θυμηθείτε και τα πρόσωπα 
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των αθλητών, όταν, τώρα, αγωνίζονται. Ενεργοποιήστε τον "αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο" 

του word για να σας δείχνει και ποια λάθη κάνετε.  

Μαθητής: Κυρία τα διαλυτικά είναι δύσκολα.  

Καθηγήτρια. Δεν πειράζει, αφήστε τα….Λοιπόν περιμένω τις απαντήσεις σας. Ξαναγράφω το 

e-mail μου.  

Μαθητής: Εγώ έχω gmail.  

Άλλος μαθητής: Κι εγώ… 

Καθηγήτρια: Περιμένω απ’ όλους τις απαντήσεις και αν επιτύχουμε μπορεί να σας στέλνω και 

άλλα διάφορα ενδιαφέροντα.  

Μαθήτρια: Κυρία, τι θα έχουμε για την επόμενη φορά;  

Καθηγήτρια: Αντί για τις 15 σελίδες που έχει το βιβλίο σας, θα έχετε το Φύλλο Εργασίας και τα 

Φυλλάδιο που σας έδωσα. Τώρα θέλω δύο βοηθούς για να μεταφέρουμε τα πράγματα.  

[Κτυπά το κουδούνι και το μάθημα τελειώνει] 

{1)Παρατηρούμε ότι γίνεται αξιοποίηση: (α) φορητών Η/Υ για ομαδοσυνεργατική εργασία, 

(β) του Επεξεργαστή Κειμένου, από τους/τις μαθητές/τριες, για την γραπτή παρουσίαση των 

συμπερασμάτων τους, (γ) του "αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου" του Επεξεργαστή Κειμέ-

νου (word), (δ) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τους/τις μαθητές/τριες, για την αποστο-

λή των εργασιών τους. 2) Η καθηγήτρια υπογραμμίζει ότι 15 σελίδες του διδακτικού εγχειρι-

δίου αντικαταστάθηκαν από μία Παρουσίαση με πλούσιο εποπτικό υλικό και σχολιασμό του. 

3) Η καθηγήτρια εφαρμόζει ό,τι προτείνεται όταν στην τάξη υπάρχουν μαθητές/τριες με Μα-

θησιακές Δυσκολίες} 

  Αρχή                                    <8΄>                                       < 9΄> 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
«Γυμνάσιο Ασσήρου-Α (Κουσίδου): 

Από το 9΄ κ.εξ. παρατηρείται ενεργη-
τική εμπλοκή μαθητών/τριών στη 
μαθησιακή διαδικασία. Ο δισταγμός 
εξαφανίζεται και προσπαθούν να 
αξιοποιήσουν το λεξιλόγιό τους για 
να συμμετάσχουν με προθυμία, εκ-
φράζοντας προσωπικές απόψεις και 
κρίσεις, με την παρατήρηση των 
εικαστικών έργων και τη συνεισφορά 
των πληροφοριών που συνέλεξαν με 
την ανάγνωση. 
 

Εως το 8΄ παρατηρείται ένας δισταγ-
μός στη συμμετοχή των παιδιών. 
Ευθύνεται γι’ αυτό ο απομνημονευ-
τικός, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 
του μαθήματος που δεν ενθαρρύνει 
παρόμοιες πρακτικές όπου κυριαρχεί 
η κριτική αντίληψη και η φαντασία 
των παιδιών 

Φασαρία 
Αταξία 
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Στο Γυμνάσιο Ασσήρου η φιλόλογος Ε. Κουσίδου υλοποίησε μία διδασκαλία στη Α΄ τάξη 

που διδάσκει Ιστορία. Η διδασκαλία υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα 

παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες ανά Η/Υ. Αρχικά η φιλόλογος διαπραγματεύτηκε το θέμα με 

τους μαθητές με τη βοήθεια μίας παρουσίασης με ποικίλο διαθεματικό υλικό (πρωτογε-

νείς/δευτερογενείς πηγές, χάρτες κ.ά) (σε Λογισμικό Παρουσίασης). Στη συνέχεια, τους ανα-

τέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προ-

βλήματος», με ομαδοσυνεργατική μάθηση, με διαδικασία ιστοεξερεύνησης, επεξεργάστηκαν 

ποικίλο υλικό για να καταλήξουν σε συμπεράσματα που συνέθεσαν σε μια εργασία, βάσει 

των δραστηριοτήτων που υπήρχαν στα φύλλα εργασίας. Η εργασία κάθε ομάδας έγινε σε Ε-

πεξεργαστή Κειμένου και μετά την ολοκλήρωσή τους οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις 

ομάδες στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.  Η δια-

δικασία διήρκεσε ένα 2ωρο. 

Η καθηγήτρια δίνει οδηγίες στις ομάδες: Καθίστε ανά δύο-δύο στους Η/Υ. - Γράψτε στο πι-

νακάκι. - Ανοίξτε το Power Point. - Διαβάζετε και μαζί συμφωνείτε, αποφασίζετε τι να γράψε-

τε. - Έχετε στη διάθεσή σας 7΄.  

[Οι ομάδες επεξεργάζονται συνεργατικά το υλικό του φύλλου εργασίας τους και εκπονούν τις 

απαιτούμενες εργασίες] 

Καθηγήτρια: Θα τα διαβάσουμε μετά όλοι μαζί όσα γράφετε.  

Δίνει οδηγίες σε ομάδα: Θα γράψετε όλοι μαζί στο κουτάκι που αφορά στην ερώτηση.  

Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες: Δεν θέλω να κάνετε αντιγραφή-επικόλληση. Δεν θέλω να 

τα γράψετε όλα. Θέλω να επιλέξετε τα πιο σπουδαία. Αν ήθελα αντιγραφή-επικόλληση δεν θα 

σας έβαζα να το κάνετε. Θα διαβάσετε, θα κουβεντιάσετε τα πράγματα και θα γράψετε πληρο-

φορίες. Συζητήστε τα βασικά σημεία που εντοπίσατε και μετά ξεκινήστε να γράφετε. Συνεργα-

στείτε. Ένας θα γράφει από κάθε ομάδα. Συζητήστε την απάντηση μεταξύ σας και να γράφει 

ένας. Ποιοι θεωρούνταν οι πρόγονοι του Αλέξανδρου; - Βαγγέλη; 

Βαγγέλης: Ο Ηρακλής και ο Αχιλλέας. 

Καθηγήτρια: Σπουδαίες και διάσημες προσωπικότητες της αρχαιότητας. Αυτό ήταν πολύ ση-

μαντικό για τα πρώτα χρόνια του Αλέξανδρου. Σε ένα φύλλο θα γράφει κάθε ομάδα. Θέλω να 

είστε έτοιμοι να τα πείτε. Έχει διάφορα ερωτήματα το κάθε φύλλο εργασίας. Μην ξεχάσετε να 

τα απαντήσετε όλα.  

Σε ομάδα: Την επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα αυτή που αναφέρεται το φύλλο εργασίας σας; 

Ομάδα: Όχι. 

[Αρχίζει η παρουσίαση των εργασιών] 

Καθηγήτρια: Γιατί; Πρέπει να τη δείτε.  

Σε όλες τις ομάδες: Γράψτε στο φύλλο εργασίας τα ονόματά σας.  
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Σε ομάδα: Βαγγελίτσα είσαι έτοιμη να παρουσιάσετε το φύλλο εργασίας σας;  

Σε όλες τις ομάδες: Με ενδιαφέρει πρώτα να παρουσιάσετε προφορικά τα συμπεράσματά σας 

και το πολύ πολύ παίρνετε το φύλλο εργασίας αύριο στο στικ USB σας και το συμπληρώνετε στο 

σπίτι, για πιο αναλυτικά. Κάντε τα μία περίληψη. Ακούμε την τελευταία ομάδα –θα πάμε ανά-

ποδα. Ποιος θα παρουσιάσει; Ένας πρέπει, δεν μπορούν όλοι μαζί. 

Η ομάδα: Η Ευαγγελία. 

Καθηγήτρια: Έλα, Βαγγελίτσα, σε ακούμε». 

{Παρατηρούμε ότι η καθηγήτρια εφάρμοσε τη συνεργατική μάθηση σε ομάδες, η οποία λει-

τούργησε άψογα. Χρησιμοποίησε, επίσης, φύλλα εργασίας με διαφορετικές δραστηριότητες, 

άρα διαφορετικές επιλογές επεξεργασίας του λογισμικού –το οποίο η ίδια κατασκεύασε- για 

κάθε ομάδα και οι ομάδες δούλεψαν: (α) με το υλικό του λογισμικού (χάρτες και πληροφορι-

ακό υλικό) και (β) με το διαδίκτυο, μέσω της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης} 

Μαθήτρια: “1. Πώς κατάφερε ο Αλέξανδρος να λύσει το πρόβλημα του ανεφοδιασμού του 

στρατού του σε στρατιώτες στα βάθη της Ασίας: Η επιλογή της διαδρομής και η ίδρυση πόλεων 

έπαιξε κάποιο ρόλο;”. (Απάντηση)- Η επιλογή της διαδρομής και η ίδρυση πόλεων έπαιξε πο-

λύ μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ίδρυσε πολλές πόλεις, που τις ονόμασε 

Αλεξάνδρειες, όπου αρχικά εγκαταστάθηκαν Έλληνες στρατιώτες και οι οποίες έγιναν κυψέλες 

του ελληνισμού. 

Καθηγήτρια (Κουσίδου): Η επιλογή της διαδρομής πώς βοήθησε; Σκέψου, λίγο, και πες μου. 

Θυμάστε τη διαδρομή; 

Μαθήτρια: Ήταν η μία πόλη κοντά στην άλλη κι έτσι… 

Καθηγήτρια: Γιατί πήγε παραλία παραλία τη Μ. Ασία, κατέλαβε την Παλαιστίνη,…γιατί δεν 

πήγε κατευθείαν στη Βαβυλώνα;  

Μαθήτρια: Για να μη μπορούν οι Πέρσες να φύγουν από τη θάλασσα. 

Καθηγήτρια: Όχι να φύγουν. Να τον κόψουν από τη θάλασσα. Αυτό, το ότι ακολούθησε αυτή 

τη διαδρομή, δεν βοήθησε και στον δικό του ανεφοδιασμό από τη θάλασσα; 

Μαθήτρια: Ναι. 

Καθηγήτρια: Κατάλαβες, λοιπόν, γιατί έκανε αυτή την επιλογή της διαδρομής; Οι Αλεξάνδρει-

ες ήταν από την Αίγυπτο και μετά και από τη Μεσοποταμία και μετά. Μέχρι εκεί όμως πώς α-

νεφοδιάστηκε; 

Μαθήτρια: Από τη θάλασσα. 

Καθηγήτρια: Άρα, στην α΄ φάση, η επιλογή της διαδρομής τον βοήθησε να ανεφοδιαστεί, ενώ 

στη δεύτερη; 

Μαθήτρια: Οι Αλεξάνδρειες.  
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{Οι μαθητές αξιοποίησαν τον Επεξεργαστή Κειμένου για να απαντήσουν γραπτώς στο Φύλλο 

Εργασίας, αλλά η καθηγήτρια τους έθεσε, επιπλέον, ερωτήματα κριτικής αντίληψης, οδηγώ-

ντας τους σε προφορικές απαντήσεις με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποσαφήνιση και κατανό-

ηση των ιστορικών δεδομένων} 

Μαθητής: "1. Παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη, και μετά από όσα ακούσατε στην τάξη, 

γιατί νομίζετε πως ο Αλέξανδρος, μετά την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας, 

κατέκτησε πρώτα τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και μετά προχώρησε προς το 

εσωτερικό του Περσικού Βασιλείου;" (Απάντηση)- Γιατί ήθελε να εξασφαλίσει την κυριαρχία 

στη θάλασσα και να νικήσει τον περσικό στόλο. 

 Καθηγήτρια (Κουσίσου): Όχι, δεν ήθελε μόνο την κυριαρχία στη θάλασσα. Κάτι άλλο είναι 

που μας είπε η Μαρία πριν, το ακούσατε;  

Μαθητής: Για να απελευθερώσει τις…Όχι. 

Καθηγήτρια: Ανοίξτε το Power Point. Νάτο, άνοιξέ το. Τίνος την κυριαρχία να εξασφαλίσει 

στη θάλασσα; Ποιος θα κυριαρχούσε στη θάλασσα, εάν απέκλειε τα παράλια του Περσικού βα-

σιλείου;  

Μαθητής: Ο Αλέξανδρος. 

Καθηγήτρια: Άρα, δεν τον ενδιέφερε η περσική κυριαρχία, αλλά η δική του. Αν κατάφερνε να 

είναι κυρίαρχος στη θάλασσα τι θα κατάφερνε να πάρει, από τη θάλασσα, για τον στρατό του; 

Λίτσα; Σάκη;  

Μαθητές/τριες: ………………….[Οι μαθητές δεν απαντούν] 

{Παρατηρούμε ότι, ακόμη και με τόσο βοηθητικό υλικό, η κατανόηση από μικρά παιδιά 12 

ετών είναι δύσκολη, πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν εφαρμόζεται η παραδοσιακή διδακτική} 

Καθηγήτρια: Παιδιά, έχω στρατό, ο οποίος πρέπει να φάει, να αποκτήσει όπλα, από τη θάλασ-

σα τι μου έρχεται, από τις άλλες περιοχές;  

{Παρατηρούμε ότι τελικά επιτυγχάνεται η κατανόηση} 

Μαθητής: Ενίσχυση. 

Καθηγήτρια: Ενίσχυση του στρατού μου. Είναι γραμμές ανεφοδιασμού. Παίρνω από εκεί 

πράγματα για τον στρατό μου. Και την ίδια στιγμή εμποδίζω την έξοδο των Περσών στη θάλασ-

σα. Αν καταλάβω τα παράλια, δεν μπορούν οι Πέρσες να προχωρήσουν, να με κτυπήσουν από 

πίσω. Καλύπτω τα νώτα μου». 

…………………………………………………………………….. 
Λίτσα: …"β) Ποια είναι η σημασία της λέξης "Έλληνας" στην εποχή του κράτους του Αλεξάν-

δρου και τι σημαίνει αυτό; Πώς συνέβαλε η γλώσσα στην αντίληψη αυτή;". (Απάντηση)- Έλλη-

νας είναι αυτός που μετέχει της παιδεύσεως της ημετέρας. Συνεπώς ο όρος "Έλλην" δεν συνδέε-

ται αναγκαστικά και μόνο με τη φυλετική καταγωγή, αλλά ουσιαστικά με την ελληνική παιδεία 
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και τον τρόπο ζωής εκφραζόμενο πάντα στην ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα αυτή αποτελεί μια 

περισσότερο απλοποιημένη εκδοχή της Αττικής γλώσσας, γεγονός που υπαγορεύεται από τις 

νέες ανάγκες χρήσης της από μεγάλες και ανομοιογενείς ομάδες πληθυσμού στο αχανές βασί-

λειο του Αλεξάνδρου. Η ελληνιστική Κοινή γίνεται διεθνής γλώσσα και χρησιμοποιείται από 

τους Έλληνες και τους εξελληνισμένους κατοίκους της Μ. Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας, της 

Περσίας.   

Καθηγήτρια (Κουσίδου): Θέλω να μου πείτε, η ομάδα σας, σήμερα όταν λέμε ότι κάποιος με-

τέχει της ελληνικής παιδείας, μοιράζεται δηλαδή την ελληνική παιδεία, τι σημαίνει αυτό; Αυτή η 

αντίληψη του Αλέξανδρου που λέει ότι Έλληνας είναι όποιος μοιράζεται την ελληνική παιδεία 

γίνεται πράξη στην καθημερινότητά μας;  

Λίτσα: Ότι μοιράζουμε τον πολιτισμό; 

Καθηγήτρια: Ναι, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται την ελληνική παιδεία, ενώ δεν 

κατάγονται από την Ελλάδα;  

Λίτσα: Ναι. 

Καθηγήτρια: Ένα παράδειγμα;  

Λίτσα: Ας πούμε… 

 Καθηγήτρια: Θέλω ένα πρόσωπο που να μην κατάγεται από την Ελλάδα και να μοιράζεται την 

ελληνική παιδεία. 

Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες: Εσύ Λίτσα. 

Λίτσα: Α! ναι!   

Καθηγήτρια: Εσύ, Λίτσα είσαι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης του Μ. Αλεξάνδρου. 

Σωστά;  

{Τα παιδιά χαίρονται με την ανακάλυψη και η μαθήτρια χαίρεται περισσότερο γιατί κατανοεί 

ότι η καταγωγή δεν κάνει την ενσωμάτωση αλλά η κοινή παιδεία. Μέσα από το παράδειγμα, 

που αξιοποιεί τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών, επιτυγχάνεται η βιωματικότητα} 

Καθηγήτρια (Κουσίδου): Η επόμενη ομάδα. Έλα, Βαγγέλη, δυνατά. 

Βαγγέλης: "1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα "ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ" και αναζητήστε πληροφορίες για 

τη γέννηση και τα παιδικά χρόνια του Αλέξανδρου". -(Απάντηση) Ο Μ. Αλέξανδρος γεννήθηκε 

τον Ιούλιο του 356 π.Χ. στην Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους. Ο ημίθεος Ηρα-

κλής υπήρξε γενάρχης της δυναστείας των Αργεαδών Μακεδόνων, ενώ ο Νεοπτόλεμος, γιος του 

ήρωα Αχιλλέα, ίδρυσε τον βασιλικό οίκο των Μολοσσών, μέλος του οποίου ήταν η Ολυμπιάδα. 

Καθηγήτρια: Άρα, λοιπόν, ο Αλέξανδρος καταγόταν από ποιον, κατά την αντίληψη αυτή που 

μας διαβάζεις τώρα;  
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{Η καθηγήτρια υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις κατανόησης για να διαπιστώσει ότι οι 

μαθητές δεν έχουν κάνει απλώς μηχανιστική αντιγραφή πληροφοριών, αλλά έχουν κατανοή-

σει όσα γράφουν} 

Βαγγέλης: Από τον Ηρακλή και τον Αχιλλέα.  

Καθηγήτρια: Τόσο ένδοξη καταγωγή είχαν οι Μακεδόνες. Θυμάστε στο Μουσείο που πήγαμε, 

που σας είπε η ξεναγός ότι σε πάρα πολλά μακεδονικά αγγεία, ανάγλυφα, γλυπτά απεικονιζόταν 

ο Ηρακλής ως πρόγονος των Μακεδόνων;  

Μαθητές/τριες: Ναι, ναι. 

Καθηγήτρια: Ονομάζονται και Ηρακλειδείς για τον ίδιο λόγο.  

{Μέσα από το παράδειγμα, που αξιοποιεί τις εμπειρίες των μαθητών, επιτυγχάνεται η βιωμα-

τικότητα. Το λογισμικό παρουσίασης, με τα περιεχόμενά του, δίνει τη δυνατότητα στην κα-

θηγήτρια να διδάξει τέσσερα κεφάλαια ιδιαιτέρως απαιτητικά και δύσκολα και ως προς το 

περιεχόμενο –πυκνή αφήγηση γεγονότων- και ως προς το λεξιλόγιο του βιβλίου. Η καταγρα-

φή των κύριων σημείων και το οπτικό υλικό: χάρτες, εικόνες κ.λπ.- δίνουν το ένευσμα και το 

περιεχόμενο για μια ιστορική αφήγηση με δομή και συνοχή και τη δυνατότητα στους μαθητές 

να συμμετέχουν με διάλογο. Καταδείχθηκε, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προβολή του ο-

πτικο-ακουστικού υλικού, συνοδεία συζήτησης και επεξηγήσεων, στη διαχείριση του περιε-

χομένου του μαθήματος και στην κατανόηση των ερωτήσεων του Φύλλου Εργασίας} 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια):  
Μαθήτρια: Κυρία, θα προλάβουμε; 

{Επαναλαμβάνεται το άγχος για το πρόβλημα της επάρκειας του χρόνου, καθώς οι 45λεπτες 

διδακτικές ώρες δεν επαρκούν για την υλοποίηση της κοινωνικο-εποικοδομηστικής μάθη-

σης} 

Ερευνήτρια: Θα προλάβουμε. Θα κάνουμε τις ασκήσεις με τη δική σας δουλειά.  

Μαθητής: Θα μαζέψουμε πληροφορίες; 

Ερευνήτρια: Ναι. Αυτές είναι οι οδηγίες. Θα δεις τώρα… 

[Οι μαθητές/τριες κάνουν φασαρία. Η καθηγήτρια της τάξης τούς ζητεί να κάνουν ησυχία και 

να προσέξουν] 

Ερευνήτρια: Ακούστε, λίγο. Θέλω να με ακούτε προσεκτικά για να καταλάβετε πώς θα ανοί-

ξουμε τον χάρτη και πώς θα ψάξουμε μέσα τα αντικείμενα. Βλέπετε ότι, δίπλα στο χάρτη μας 

υπάρχει μια γραμμή εργαλείων. Τη βλέπετε; Από κάτω από τον χάρτη υπάρχει μια γραμμή χρό-

νου. Αυτή τη γραμμή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να ταξιδέψουμε στον χρόνο που 

θέλουμε. Θέλουμε να πάμε στο 1200 π.Χ. Θα πάρετε, λοιπόν, με το ποντίκι σας το κόκκινο 

“κουτάκι” και θα το μεταφέρετε στο 1200 π.Χ.  

[Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν ζητώντας οδηγίες] 
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Άρα τώρα, βρισκόμαστε στον χρόνο, στο 1200 π.Χ. Θέλουμε τώρα να πάμε στους τόπους που 

αναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Για πείτε μου, πού αναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτι-

σμός κυρίως;  

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι για να απαντήσουν] 

Ερευνήτρια: Το όνομά σου; 

Μαθητής: Χριστόφορος. Στην Πελοπόννησο. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Στην Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις της Πελοποννήσου; 

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι για να απαντήσουν] 

Ερευνήτρια: Το όνομά σου;  

Μαθητής: Αχιλλέας. Μυκήνες και Πύλος. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Τα δύο μεγάλα κέντρα. Άρα, εμείς την ανασκαφή μας θα την κάνουμε 

στις Μυκήνες, στην Πύλο και θα επισκεφθούμε και στους τάφους των Μυκηνών, να δούμε τους 

τάφους και να ψάξουμε για αντικείμενα. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Αφού με τη γραμμή του χρό-

νου πήγαμε στο 1200 π.Χ., τώρα, θέλω να πατήσετε το εικονίδιο, στη γραμμή εργαλείων, που 

δίνει τις “επιλογές του τόπου”. Βλέπετε τώρα τις επιλογές του τόπου.  

[Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν]  

Ερευνήτρια: Αφού το πατήσετε, θα εμφανιστούν, στην οθόνη, τετράγωνα, με τα οποία χωρίζε-

ται ο χάρτης. Θέλω να πατήσετε το τετράγωνο που εμπεριέχει την Ελλάδα. Το βρήκατε;  Μπρά-

βο.  

[Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν]  

Ερευνήτρια: Πατήστε στην Ελλάδα και, μετά, στο τετράγωνο της Πελοποννήσου. Θα ταξιδέ-

ψουμε στην Πελοπόννησο. Περιμένετε…μην μπαίνετε στο τετραγωνάκι με τους τάφους… 

[Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν]  

Ερευνήτρια: Μένετε στην Πελοπόννησο και περιμένετε…Τώρα, θα χωριστείτε σε ομάδες και 

κάθε ομάδα θα ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή. Η πρώτη ομάδα θα μπει στην Πύλο, η δεύ-

τερη στις Μυκήνες, η τρίτη στους τάφους των Μυκηνών κ.ο.κ. 

[Χωρίζονται οι ομάδες και δίνονται οδηγίες για την πορεία κάθε ομάδας. Οι μαθητές/τριες 

κάνουν πολλή φασαρία και η καθηγήτρια προσπαθεί να επιβάλει την τάξη] 

Καθηγήτρια: Μη μιλάτε οι υπόλοιποι.……….Θα σας πει η κα Βακαλούδη. 

Μαθητής ομάδας: Στους τάφους, κυρία… 

Ερευνήτρια απευθύνεται σε ομάδα: Θα επισκεφθείτε τους τάφους. Ωραία, πατήστε το πράσινο 

τετραγωνάκι και περιμένετε. 

Ερευνήτρια απευθύνεται σε ομάδες: Εσείς θα μπείτε στους τάφους,….εσείς στην Πύ-

λο,…πατήστε στο τετραγωνάκι…Εκείνο που πάτησες. Πολύ ωραία. Περιμένετε, θα δουλέψουμε 

όλοι μαζί. 
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Καθηγήτρια: Περιμένετε παιδιά. 

H ερευνήτρια δίνει οδηγίες πλοήγησης κατά ομάδα: Πολύ ωραία. - Από κει θα μπείτε στην 

Πύλο. Πάτε στο μεγάλο τετράγωνο…- Από κει θα μπείτε στις Μυκήνες. Πάτε στο δεύτερο τε-

τράγωνο. 

Μαθητής ομάδας: Κυρία, εμείς βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα!… 

Μαθήτρια άλλης ομάδας: Κυρία, κι εδώ!… 

Ερευνήτρια: Τώρα, αυτή τη στιγμή, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την ανασκαφή. Θέλω να πάρετε 

τα τετράδια και τα στυλό σας. Ένα μέλος της ομάδας θα χειρίζεται τον υπολογιστή, ένα μέλος 

θα είναι ο πρόεδρος της ομάδας που θα ρυθμίζει την ομάδα και ένα μέλος θα είναι ο γραμματέ-

ας. - Τώρα, ξεκινάμε την ανασκαφή. Θα πατήσετε το 1ο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων, που 

είναι η “σκαπάνη” και κατόπιν, μία-μία τις γαλάζιες κουκίδες που υπάρχουν πάνω στον χάρτη. 

Στο τετράδιό σας… ακούστε με… 

Καθηγήτρια: Δεν μιλά κανείς τώρα, για να μπορέσουμε να εργαστούμε όλοι μαζί. Τώρα, δείτε 

στο φύλλο εργασίας. Θέλω να δημιουργήσετε κατηγορίες: Θα χωρίσετε στήλες και θα καταγρά-

ψετε πρώτα ποια αντικείμενα που βλέπετε είναι “αγγεία”, δηλαδή, θα χωρίσετε μια στήλη και 

θα γράψετε ως επικεφαλίδα “αγγεία” κι από κάτω θα καταγράψετε τα αντικείμενα που αναφέ-

ρονται ως “αγγεία”. Έπειτα, θα χωρίσετε μια στήλη όπου θα καταγράψετε ποια αντικείμενα 

είναι “εργαλεία”, μια στήλη με “κοσμήματα”, μια στήλη με “τοιχογραφίες”, μια στήλη με “ό-

πλα”. Όποια ομάδα ανακαλύψει τα περισσότερα θα κερδίσει.  

Μαθητής μιας ομάδας: Κυρία, εδώ που λέει…[Ζητεί οδηγίες].  

[Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία, ιδίως οι άρρενες μαθητές] 

Καθηγήτρια: Δεν ακούτε… 

Ερευνήτρια: Κάντε ησυχία και κοιτάξτε με. Αγόρια, αγόρια, κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία και 

κοιτάξτε τι θα κάνετε. Αν δεν το πω σε όλους, με έναν-έναν δεν γίνεται να συνεννοηθούμε… 

{Οι μαθητές/τριες δεν είναι συνηθισμένοι/ες στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, με 

αυτενέργεια και συνεργασία. Η πολλή φασαρία και η δυσκολία επικοινωνίας σχετικά τις οδη-

γίες χρήσης του λογισμικού δείχνουν ότι είναι εθισμένοι/ες στο δασκαλοκεντρικό-

εξετασιοκεντρικό σύστημα και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική διαδι-

κασία} 

Λοιπόν, θα πάρετε τη σκαπάνη και θα “χτυπάτε” τις κουκίδες, για να δείτε τα στοιχεία των α-

ντικειμένων που βλέπετε -τι είναι καθετί που βλέπετε-. Κάτω αριστερά, στην οθόνη, υπάρχει 

ένα εικονίδιο-ανθρωπάκι με κλειστά μάτια∙ πατήστε το να δείτε ότι, εάν ανοίξει τα ματάκια του 

σε κάθε αντικείμενο, θα σας δείξει τα στοιχεία του αντικειμένου αυτού.  

Μαθητές/τριες: Αααα! 
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Ερευνήτρια: Όταν βρίσκετε τα αντικείμενα, να γράφετε το υλικό από το οποίο είναι κατασκευ-

ασμένα, δηλαδή, ποιο υλικό είναι αυτό, και τι αναπαραστάσεις έχει επάνω το αντικείμενο. Λοι-

πόν, ξεκινάμε κι όποια ομάδα βρει τα περισσότερα θα ανακηρυχθεί νικήτρια. Θα γράφετε το 

υλικό και τι αναπαριστά επάνω το κάθε αντικείμενο. 

Μαθητές/τριες ομάδων: Κυρία… [Ζητούν οδηγίες] 

{Αρχίζει να φαίνεται η αλλαγή στο κλίμα. Παρατηρούμε ότι οι μαθητές/τριες αρχίζουν να 

ενδιαφέρονται για τη διαδικασία} 

Ερευνήτρια (απευθύνεται σε ομάδα): Ποιος είναι ο γραμματέας που γράφει; Χωρίζεις και 

γράφεις στη σειρά: “Αγγεία, Εργαλεία, Κοσμήματα, Τοιχογραφίες, Όπλα”. Τι είναι, το υλικό 

και τι αναπαραστάσεις έχει. Εντάξει;   

Ερευνήτρια απευθύνεται στις ομάδες: Για να προχωρήσετε πιο γρήγορα πατάτε τα γαλάζια 

βελάκια στο κάτω μέρος. 

Ερευνήτρια (απευθύνεται σε ομάδα): …Θα γράψετε και το υλικό: χαλκός∙ και ότι είναι για 

οικιακή χρήση. 

Ομάδες: Να γράφουμε και τη χρήση;  

Ερευνήτρια: Γράφετε και τη χρήση. Γρήγορα. Μην καθυστερείτε. 

[Ξεκινά η διαδικασία έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας του υλικού. Οι ομάδες ερευνούν, 

συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της κα-

θηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα 

σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

{Το κλίμα αλλάζει εντελώς και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν}  

Ερευνήτρια: Λοιπόν, τώρα τι θέλω να κάνετε…. 

Μαθητές/τριες: Δεν τελειώσαμε… 

[Οι μαθητές βρήκαν τη διαδικασία της συλλογής και καταγραφής των αντικειμένων εξαιρετι-

κά ενδιαφέρουσα και επιθυμούν να συνεχίσουν την εικονική ανασκαφή και να αναζητήσουν 

και άλλα αντικείμενα] 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, σταματήστε γιατί ο χρόνος μας πιέζει λίγο. Αν έχουμε χρόνο θα ψά-

ξουμε και για άλλα. - Τώρα, θέλω να πάρετε το φύλλο εργασίας που έχετε και να δείτε στη σελ. 

2. Θα απαντήσουμε, τώρα, σε διάφορα ερωτήματα, με βάση την έρευνά μας. Θα πάρετε το ση-

μειωματάριό σας δίπλα και θα απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα…Τώρα θα τα πούμε. {Υλο-

ποιούνται διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων} 

Μαθητής μιας ομάδας: Όλοι απαντάμε; 

<10΄> 

<8΄> 
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Ερευνήτρια: Ναι, όλοι απαντάμε. Από τα αντικείμενα που βρήκατε, θέλω οι ομάδες, κατά σει-

ρά, να μας πουν ποια είναι ανδρικά και ποια γυναικεία αντικείμενα. Η πρώτη ομάδα ποια αν-

δρικά αντικείμενα βρήκε;  

Στους υπόλοιπους μαθητές: Να ετοιμάζονται και οι άλλες ομάδες, από τις σημειώσεις τους.  

{Μετά από τη συλλογή, την παρατήρηση, την κατηγοριοποίηση και τη μελέτη του υλικού, οι 

ομάδες καλούνται να συζητήσουν και να εξαγάγουν συμπεράσματα από τα ευρεθέντα δεδο-

μένα, συμβουλευόμενες τις σημειώσεις τους και επιχειρηματολογώντας μέσω του προφορι-

κού λόγου} 

Μαθητής 1ης ομάδας: “Τοιχογραφία, ανδρικές μορφές, 12ος αι. π.Χ.”. 

Μαθητής άλλης ομάδας: “Εγχειρίδιο”. 

Ερευνήτρια: Μπορεί να μου πει κανείς τι σημαίνει “εγχειρίδιο”; Γράφει: “εγχειρίδιο από χαλ-

κό”. 

Μαθητής ομάδας (Γιώργος): Μικρό μαχαίρι. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Επομένως, έχουμε μικρό μαχαίρι. Άλλο όπλο βρήκατε; 

Η συγκεκριμένη ομάδα: Όχι. 

Άλλη ομάδα: Ναι!  

Ερευνήτρια: Για πέστε … 

Μαθητής ομάδας: “Αιχμή βέλους, χαλκός, ξύλο”. 

Ερευνήτρια: Άρα, μέχρι στιγμής, έχουμε εγχειρίδια, μικρά μαχαίρια, και αιχμές βέλους, επομέ-

νως, οι Μυκηναίοι χρησιμοποιούσαν βέλη. Άλλο όπλο βρήκατε; Οι ομάδες από εκεί κάτι είχαν 

βρει. 

Μαθητής ομάδας: Ξίφος, κυνήγι λιονταριού, λίθος, χρυσός, χαλκός. 

Ερευνήτρια: Ποια πράγματα μας κάνουν εντύπωση εδώ; Μας κάνει κάτι εντύπωση; Είπε: 

“Ξίφος, κυνήγι λιονταριού”. 

Μαθητής άλλης ομάδας: Με το ξίφος κυνηγούσαν…  

Μαθητής άλλης ομάδας: Το λιοντάρι. 

Ερευνήτρια: Άρα, το λιοντάρι ζούσε στη Μυκηναϊκή εποχή στον ελλαδικό χώρο. Επομένως, 

στη Μυκηναϊκή εποχή υπήρχαν ζώα που δεν υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα, υπήρχαν λιοντάρια 

εκείνη την εποχή. Μπράβο σας, ωραία!… 

Μαθήτρια ομάδας: Κυρία και ο ταύρος δεν ήταν ένα ζώο που ζούσε εκείνη την εποχή;… 

Ερευνήτρια: Ήταν, αλλά ταύρους έχουμε και σήμερα, ενώ λιοντάρια δεν υπάρχουν πια στην 

Ελλάδα. Άρα, υπήρχε μια πανίδα που σήμερα έχει εξαφανιστεί. Θέλω τώρα να μου πείτε γυναι-

κεία αντικείμενα που έχετε βρει. 

Ομάδες: Κυρία, κυρία! Εγώ! Εγώ!… 

[Οι ομάδες επιδεικνύουν με μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν] 
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Μαθήτρια ομάδας: Κοσμήματα. 

Ερευνήτρια (σε μαθήτρια ομάδας): Πες μας μερικά, περίγραψέ μας… 

Μαθήτρια: “Δακτυλίδι, χρυσό, καρυόσχημο, κτέρισμα και κόσμημα”. 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει “καρυόσχημο”; Τι μας θυμίζει η λέξη αυτή; 

Μαθητής: Καρύδι. 

Ερευνήτρια: Μπράβο, άρα έχει το σχήμα καρυδιού. Και από τι υλικό; 

Μαθήτρια: Χρυσό. 

Ερευνήτρια: Άρα, οι Μυκηναίες πώς πρέπει να ντύνονταν και να στολίζονταν;  

Μαθήτρια ομάδας: Με χρυσά κοσμήματα. 

Ερευνήτρια: Επομένως, τι κοινωνία ήταν αυτή που ζούσαν, αφού μπορούσαν να φορούν χρυσά 

δακτυλίδια, διαδήματα κ.λπ.; 

Μαθητής ομάδας: Πλούσια… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: Τώρα θέλω να πάρετε το φύλλο εργασίας και να πάτε στη σελ. 2, στο β. Το σχολι-

κό βιβλίο σας γράφει ότι: "η οικονομική βάση των Μυκηναίων ήταν η γεωργία και η κτηνοτρο-

φία. Παράλληλα, από πολύ νωρίς και με ρυθμιστικό παράγοντα τα ανάκτορα αναπτύχθηκαν 

κάποιοι βιοτεχνικοί κλάδοι, υφαντουργία, λιθοτεχνία, μεταλλουργία και αυτοί είναι μερικοί το-

μείς που διακρίθηκαν οι Μυκηναίοι. Ωστόσο το μεγαλείο του Μυκηναϊκού κόσμου οφείλεται 

κυρίως στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου". Να μου πείτε πώς μπορείτε να αποδεί-

ξετε αυτά τα πράγματα. - Πρώτα-πρώτα, γεωργία και κτηνοτροφία πώς αποδεικνύονται εδώ; 

Βρήκατε κάποια αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία, βρήκατε κάποια αντικείμενα 

που να μας θυμίζουν ότι υπήρχαν οικόσιτα ζώα, ή βρήκατε πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι 

υπήρχε ελεφαντουργία, λιθοτεχνία, μεταλλουργία, από τα αντικείμενα που βρήκατε, δείτε το 

υλικό των αντικειμένων πρώτα-πρώτα.  

Μαθητές/τριες ομάδων: Χρυσός, ασήμι, πηλός… 

Ερευνήτρια: Άρα, ποιες βιοτεχνικές ενασχολήσεις είχαν; Πέστε μου πώς λέγονται αυτοί που 

επεξεργάζονται τον χρυσό;  

Μαθητής ομάδας: Χρυσοχόοι.  

Ερευνήτρια: Η χρυσοχοΐα, επομένως, ήταν ανεπτυγμένη. Από τα υλικά που βρήκατε, ποια άλλα 

επαγγέλματα ήταν ανεπτυγμένα; Τι άλλα υλικά βρήκατε στα αντικείμενα; Δείτε στις σημειώσεις 

σας.  

Μαθήτρια ομάδας: Ασήμι.  

Ερευνήτρια: Πώς λέγονται αυτοί που ασχολούνται με το ασήμι;  

Μαθήτρια ομάδας: Ασημιτζήδες;  

Ερευνήτρια: Όχι, από μία λέξη, που θυμίζει καθαρεύουσα, το "άργυρος"… 
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Μαθητής ομάδας: Αργυροχόοι.  

Ερευνήτρια: Άλλο υλικό που βρήκατε;  

Μαθητής ομάδας: Κυρία,…."εργαλεία, πιρούνα, χαλκός 16ος αι. π.Χ.".  

Ερευνήτρια: Άλλο εργαλείο βρήκε κανείς;  

Μαθητής ομάδας: Εγώ βρήκα κύπελλα.  

Ερευνήτρια: Αυτά είναι αγγεία∙ εργαλεία ζητάμε.  

Ομάδα κοριτσιών: Εμείς βρήκαμε ένα χάλκινο… 

Ερευνήτρια: Ποιο εργαλείο είναι; Το όνομά του; 

Άλλη ομάδα: "Δαχτυλήθρα…με υλικό το ήλεκτρο".  

Ερευνήτρια: "Ήλεκτρο"∙ πώς το λέμε αλλιώς το "ήλεκτρο", ποιο υλικό είναι;  

[Ακούγονται διάφορες απόψεις] 

Μαθητής ομάδας: Το κεχριμπάρι.  

Άλλη ομάδα: Και άλλο υλικό βρήκαμε, μπρούντζος.  

Ερευνήτρια: Άρα, με ποια υλικά ασχολούνταν ιδιαίτερα, πώς λέγονται με ένα όνομα όλα αυτά, 

ο χρυσός, το ασήμι, ο χαλκός, ο μπρούντζος;   

Μαθητής ομάδας: Μέταλλα.  

Ερευνήτρια: Επομένως, ασχολούνταν πολύ με τη μεταλλουργία. Μήπως βρήκε κανένας από 

εσάς πλοίο; Εκεί, τα κορίτσια, νομίζω ότι είχατε βρει πλοίο;  

Ομάδα κοριτσιών: "Δακτυλίδι, με πλοίο, χρυσός".  

Ερευνήτρια: Το ότι μπαίνουν σε πλοίο και αποχαιρετούν κάποιους που βρίσκονται στη στεριά, 

τι μπορεί να σημαίνει; Τι σχέσεις είχαν με άλλους λαούς; Τι σχέσεις είχαν αναπτύξει με άλλους 

λαούς;  

Μαθήτρια ομάδας: Φιλικές.  

Ερευνήτρια: Ναι, ενδεχομένως εκεί που πήγαιναν να είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις αλλά, 

εφόσον είχαν πλοία και ταξίδευαν, τι κυρίως θα πρέπει να είχαν αναπτύξει;  

Μαθήτρια ομάδας: Ααα! Εμπόριο.  

Ερευνήτρια: Και τι άλλο;  

Μαθητής ομάδας:…Και ναυτιλία.  

Ερευνήτρια: Με ποιους λαούς είχαν αναπτύξει εμπόριο και ναυτιλία;  

Μαθητής ομάδας: Με την Εγγύς Ανατολή… 

Ερευνήτρια: Ναι, την Εγγύς Ανατολή, όπου τους ονόμαζαν "Αχιγιάβα". Και στον Νότο, με ποια 

χώρα;  

Μαθήτρια ομάδας: Τη Ν. Ισπανία;  

Ερευνήτρια: Απέναντί μας, στον Νότο… 

Μαθήτρια: Α! την Αίγυπτο.  
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Ένας μαθητής ρωτά: Τι είναι "Ασβεστοκονίαμα";  

Ερευνήτρια: Είναι σκόνη από ασβέστη. Τώρα θέλω να μου πείτε αν έχετε βρει άλλα ανδρικά 

αντικείμενα και ποια είναι αυτά; Πέρα από τα όπλα, τι άλλο έχετε βρει;». 

{Όπως παρατηρούμε, στην περίπτωση αυτή, στόχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν: α) να ει-

κονοποιηθούν οι πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να γίνουν πιο κατανοη-

τές και προσιτές στα παιδιά∙ β) να αισθητοποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το υλικό του 

σχολικού βιβλίου, ώστε να γίνει κατανοητό και ευχάριστο στο ακροατήριο∙ γ) να παρουσια-

στεί το υλικό με αντικειμενικότητα, χωρίς αξιολογική παρέμβαση του εκπαιδευτικού∙ δ) να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με τις διάφορες μορφές τέχνης, π.χ. γλυπτική, ζωγραφική, μικροτε-

χνία∙ να αντιλαμβάνονται ότι τα έργα τέχνης μπορεί να εξυπηρετούν και πρακτικές ανάγκες 

της συγκεκριμένης εποχής και κοινωνίας} 

Αρχή                                    <8΄>                                                           <10΄> 

 

 

 

 

 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Τι θα κάνουμε σήμερα; Λέγομαι Αναστασία Βακαλούδη και είμαι κι εγώ φιλόλο-

γος. Η καθηγήτριά σας είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει και την ευχαριστώ γι’ αυτό, για να 

κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα. Θα κάνουμε το μάθημα της Ιστορίας με ένα πρόγραμμα, ό-

πως βλέπετε στις οθόνες του υπολογιστή σας.  

{Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία και «πειράζουν» τους υπολογιστές. Δεν είναι εξοι-

κειωμένοι/ες με τη διερευνητική/ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση και μάλιστα σε ερ-

γαστήριο Πληροφορικής} 

Τι πρόκειται να κάνουμε∙ θα δούμε το κεφάλαιο του “Μυκηναϊκού πολιτισμού” με έναν άλλο 

τρόπο. Φανταστείτε ότι έχετε τελειώσει το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο και είστε αρ-

χαιολόγοι.  

{Γίνεται με το παιγνίδι ρόλων απόπειρα κινητοποίησης της φαντασίας και της ενσυναίσθη-

σης} 

Μαθητής: Αλήθεια;!! 

Το κλίμα αλλάζει εντελώς 
και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ 
οι μαθητές/τριες ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν 
ενεργά και να συνεργα-
στούν  
 

Αρχίζει να φαίνεται η αλ-
λαγή στο κίμα. Παρατη-
ρούμε ότι οι μαθη-
τές/τριες αρχίζουν να εν-
διαφέρονται για τη διαδι-
κασία 
 

Φασαρία-
Αταξία 
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{Ο μαθητής δείχνει έκπληξη για το παιγνίδι ρόλων που καλείται να παίξει. Οι μαθητές/τριες 

είναι ανεξοικείωτοι/ες με παρόμοιες διδακτικές μεθόδους} 

Ερευνήτρια: Ναι.  

{Τα παιδιά γελούν χαρούμενα. Τους ευχαριστεί και τους εξάπτει τη φαντασία το παιγνίδι ρό-

λων} 

Ερευνήτρια: Θα πάτε να κάνετε μια ανασκαφή, να βρείτε αντικείμενα του Μυκηναϊκού πολιτι-

σμού και με αυτά τα αντικείμενα θα κάνετε, σαν αρχαιολόγοι, μια έκθεση. Παράλληλα, θα προ-

σπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι, όσα γράφει το βιβλίο σας για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και 

ήδη είδατε, ισχύουν πραγματικά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δική σας την έρευνα, εσείς θα 

το αποδείξετε, μέσα από τη συλλογή και τη μελέτη των διαφόρων αντικειμένων που θα ανακα-

λύψετε. Κι αν προλάβουμε, θα τα συνδυάσουμε με κάποιους στίχους από την "Οδύσσεια" του 

Ομήρου, για να δούμε ότι ο Όμηρος περιγράφει λογοτεχνικά κάποια πράγματα αλλά, ουσιαστι-

κά, ως έναν βαθμό μάς δίνει πληροφορίες για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.  

{Υλοποιούνται επίλυση προβλήματος, επαλήθευση πληροφορίας, με προσωπική έρευνα και 

διαφορετικούς δρόμους επιλογής πορείας από τους μαθητές. Δηλαδή, στην περίπτωση του 

λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ. E-SLATE “Μυκηναϊκός Πολιτισμός”» εφαρμόστηκε η έννοια της 

πλοήγησης στο λογισμικό91. Χαρακτηριστικά της αποτελούν: (α) Ποικιλία δυνατών δρομολο-

γίων: Ο χρήστης καλείται να εξερευνήσει, να «ξεφυλλίσει» (browsing), να πλοηγηθεί μέσα 

στις προτεινόμενες από το μέσον πληροφορίες, από διάφορα σημεία που επιθυμεί, να προχω-

ρήσει γρηγορότερα στα επόμενα, να αποκτήσει πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για 

τη συνέχιση της πλοήγησης. (β) Ελευθερία διαδρομής και έλεγχος από τον μαθητευόμενο: ο 

χρήστης δεν υποχρεώνεται από το σύστημα να εξερευνήσει όλες τις διαδρομές, αλλά μόνον 

αυτές που ο ίδιος κρίνει απαραίτητες για την εργασία που εκτελεί (Βακαλούδη, 2012:93)} 

Είστε, λοιπόν, αρχαιολόγοι και στην οθόνη του υπολογιστή σας βλέπετε έναν χάρτη, όπου υπάρ-

χουν γαλάζιες κουκίδες.  

[Τα παιδιά είναι πολύ ζωηρά, άτακτα και ανήσυχα] 

Μην πειράζετε ακόμη τίποτε, σας παρακαλώ, ακούστε με και μετά θα κάνουμε την έρευνα. Κά-

ποιοι αρχαιολόγοι θα κάνουν ανασκαφή στην περιοχή της Πύλου. Ποιο είναι το άλλο μεγάλο 

κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο;  

Μαθητής: Η Τίρυνθα. 

Ερευνήτρια: Άλλο;  

Μαθητής: Οι Μυκήνες. 

Ερευνήτρια: Ναι, οι “πολύχρυσες Μυκήνες”. Επομένως, κάποιες ομάδες αρχαιολόγων θα ψά-

ξουν στην Πύλο, κάποιες ομάδες αρχαιολόγων θα ψάξουν στις Μυκήνες και… 

91 Που είναι η κυρίαρχη ιδέα της χρήσης υπερκειμένου ή υπερμέσου. 
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Μαθητής: Ποιοι θα μπουν στην Πύλο; 

Ερευνήτρια: Θα δούμε, εναλλάξ…Κάποιοι θα επισκεφθούν τους τάφους των Μυκηνών, τους 

οποίους βλέπετε, γιατί κάποιοι ήδη μπήκαν στους τάφους. Εσείς, για παράδειγμα, δεν περιμένα-

τε τις οδηγίες μου και πατήσατε το εικονίδιο με το οποίο είστε ήδη στους τάφους, κι εσείς, κι 

εσείς… Θα επισκεφθείτε, λοιπόν, τους τάφους. Οι άλλοι, εναλλάξ θα επισκεφθούν τις Μυκήνες 

και την Πύλο. Σε κάθε ομάδα, ένας θα είναι ο πρόεδρος της ομάδας που θα συντονίζει την ο-

μάδα. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να κρατά την ομάδα σε σωστή 

λειτουργία… 

Μαθητές/τριες: Εγώ! Εγώ! Εγώ!… 

{Οι μαθητές/τριες δείχνουν μεγάλη προθυμία για συμμετοχή} 

Ερευνήτρια: Θέλω, επίσης, να οριστεί ένας χειριστής του υπολογιστή σε κάθε ομάδα… 

Μαθητής: Κυρία, οι ομάδες πώς θα είναι;  

[Ο μαθητής ζητεί περισσότερες διευκρινιστικές εξηγήσεις] 

{Τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με αυτού του είδους την ομαδοσυνεργατική μάθηση} 

Ερευνήτρια: Όπως βλέπετε, κάθε ομάδα χειρίζεται έναν υπολογιστή. Ένας από την ομάδα θα 

έχει τον ρόλο του γραμματέα που θα κρατά σημειώσεις κι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο. Τι 

ακριβώς πρόκειται να κάνουμε; Εάν δεν με ακούσετε, δεν θα καταλάβετε. Πάρτε το φύλλο ερ-

γασίας που σας έδωσα και δείτε τι γράφω μπροστά. 

[Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία. Δεν είναι εξοικειωμένοι/-ες με αυτού του είδους 

τη διερευνητική, ομαδοσυνεργατική μάθηση]  

Ομάδα: Κυρία εμάς δεν μας χωρά όλους.  

{Ένα βασικό πρόβλημα των εργαστηρίων Πληροφορικής είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί να 

είναι χώροι κατάλληλοι για εργασία σε ομάδες. Οι αίθουσες είναι πάντοτε στενόμακρες και 

δεν χωρούν οι ομάδες να καθίσουν κυκλικά σε κάθε υπολογιστή. Επίσης, σε ορισμένες περι-

πτώσεις, ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα (29-30) δημιουργεί πρόβλημα διάταξης της 

κάθε ομάδας μπροστά στον υπολογιστή}  

Ερευνήτρια: Εσείς μπείτε στους τάφους, εσείς στην Πύλο, εσείς στις Μυκήνες, κ.ο.κ. Αυτό το 

βελάκι που βλέπετε στο (συγκεκριμένο) εικονίδιο είναι η "σκαπάνη". Ο χειριστής του υπολογι-

στή χειρίζεται και τη "σκαπάνη". Όταν "πατάτε" μία κουκίδα, εμφανίζεται ένα αντικείμενο. Πα-

τήστε μία κουκίδα να δείτε… 

{Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και οι μαθητές/τριες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διαδι-

κασία} 

[Γίνεται κατανομή ανασκαφών και εργασιών στις ομάδες] 

{Το κλίμα αλλάζει εντελώς και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν} 
<10΄> 

<8΄> 
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Μαθητές/τριες: Αααα! {Επιδεικνύουν χαρούμενη έκπληξη} 

Ερευνήτρια: Ο γραμματέας της ομάδας θα χωρίσει στήλες, στο σημειωματάριο που έχετε μαζί 

σας. Δείτε, για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας. Στην πρώτη στήλη θα βάλει ως τίτλο: "αγγεί-

α", όπως ακριβώς βλέπετε στο φύλλο εργασίας, στις επόμενες "εργαλεία", "κοσμήματα", "τοι-

χογραφίες", "ειδώλια", "όπλα", "επιτύμβιες στήλες". Θα τα γράψετε στο τετράδιο που πήρατε. 

[….]. Ξεκινάμε τώρα και όποια ομάδα βρει τα περισσότερα αντικείμενα κερδίζει. Θα τα γράψε-

τε όλα στο τετράδιό σας. 

[Αρχίζει η διαδικασία της έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η 

ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασί-

α] 

Ομάδα: Πού θα τα γράψουμε;  

Ερευνήτρια: Τι βρήκατε; Κόσμημα, έλασμα…Άρα, στην κατηγορία: Κοσμήματα και τα στοι-

χεία: Τη διακόσμηση και το υλικό, π.χ. χαλκός… 

[Η μαθησιακή διαδικασία συνεχίζεται με διαρκείς επεξηγήσεις στις ομάδες, κατά τη διάρκεια 

της έρευνας. Οι ομάδες συνεχίζουν να ερευνούν, να συλλέγουν και να συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα] 

Ερευνήτρια: Σταματήστε τώρα και πάρτε τα φύλλα εργασίας γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος. 

Αν έχουμε χρόνο θα συνεχίσουμε αργότερα…Πάμε στις ερωτήσεις, στη σελ. 2∙ πρώτα-πρώτα 

στην 3β ερώτηση. Τη βρήκατε; 

Μαθητές/τριες: Ναι! Ναι!… 

[Η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο]. 

{Η μελέτη των στοιχείων, η δημιουργική σκέψη και δράση με την άμεση συμμετοχή, το 

πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η συλλογική εργασία, η διερεύνηση των θεμάτων 

έχουν ως στόχο να οδηγήσουν τους μαθητές στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι 

μαθητές μετατρέπονται, από παθητικούς δέκτες, σε πρωταγωνιστές, λαμβάνουν ενεργό μέρος 

στην έρευνα, στην επεξεργασία του υλικού, ξεφεύγοντας από το διδακτικό εγχειρίδιο με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ. Αυτό τους δίνει ικανοποίηση και εξάπτει την περιέργειά τους} 

        Ερευνήτρια: Το σχολικό βιβλίο σας γράφει ότι: "η οικονομική βάση των Μυκηναίων ή-

ταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Παράλληλα, από πολύ νωρίς και με ρυθμιστικό παράγοντα τα 

ανάκτορα αναπτύχθηκαν κάποιοι βιοτεχνικοί κλάδοι, υφαντουργία, λιθοτεχνία, μεταλλουργία 

και αυτοί είναι μερικοί τομείς που διακρίθηκαν οι Μυκηναίοι. Ωστόσο το μεγαλείο του Μυκη-

ναϊκού κόσμου οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου". Εσείς, αυτά 

πώς μπορείτε να τα αποδείξετε με βάση τα αντικείμενα που βρήκατε; Έχετε βρει αντικείμενα 

που να δείχνουν ότι ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τους διάφορους βιοτεχνικούς 
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τομείς, λιθοτεχνία, μεταλλουργία…Ποιος μπορεί να μου πει, ποια ομάδα μπορεί να μου πει, 

πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι Μυκηναίοι ασχολούνταν με κάποιους βιοτεχνικούς τομείς, 

από τα στοιχεία που βρήκε; 

Μαθητές/τριες:……[Αμήχανη σιωπή] 

{Οι μαθητές/τριες είναι συνηθισμένοι στην εξετασιοκεντρική μέθοδο. Ανταποκρίνονται πλή-

ρως στο να σηκώνουν το χέρι και να απαντούν μηχανικά και απομνημονευτικά σε ερωτήσεις. 

Δείχνουν αμηχανία ως προς τη μαθησιακή διαδικασία διερεύνησης-επίλυσης προβλημάτων} 

Ερευνήτρια (σε μαθήτρια ομάδας που σηκώνει χέρι): Το όνομά σου;  

Μαθήτρια ομάδας: Ανθούσα. Από την "πιρούνα".  

Ερευνήτρια: Πώς τη γράφει αλλιώς την "πιρούνα"; 

Μαθητής άλλης ομάδας: "Κρέαγρα". 

Ερευνήτρια: Τι σας θυμίζει αυτή η λέξη; Όταν λέω "κρέαγρα" τι σας έρχεται στο νου; {Υλο-

ποιείται η παραγωγή γνώσης που δομείται επάνω σε πρότερη γνώση και στις προσωπικές 

εμπειρίες των μαθητών. Υλοποιείται η ανακίνηση της φαντασίας των μαθητών/τριών} 

Μαθητής: "Κρέας". 

Ερευνήτρια: Άρα, τι έκαναν με την πιρούνα αυτή στα κρέατα;  

Μαθήτρια: Τα έσφαζαν; 

Μαθητής: Τα έτρωγαν; 

Ερευνήτρια: Τι άλλο φαντάζεστε ότι μπορεί να έκαναν με αυτή την πιρούνα;  

{Γίνεται απόπειρα κινητοποίησης της φαντασίας των παιδιών και ανάπλασης του παρελθό-

ντος} 

Μαθήτρια: Τα έψηναν. 

Ερευνήτρια: Τα έψηναν. Δείτε και τους στίχους της "Οδύσσειας", στην τελευταία σελίδα του 

φύλλου εργασίας, πού γράφει ο Όμηρος ότι έψηναν κρέατα και έτρωγαν στο ανάκτορο του Νέ-

στορα, στην Πύλο, όταν ο βασιλιάς αυτός φιλοξενούσε τον Τηλέμαχο.  

{(α) Εφαρμόσθηκε ενιαία διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Ιστορία-

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Οδύσσεια). Επιτεύχθηκε, δηλαδή, η σύνδεση διαφόρων δια-

κριτών μαθημάτων του ΑΠΣ με οριζόντιους στόχους και με περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαίο 

και αδιαίρετο, σε συσχετισμό με τις εμπειρίες και τις γνώσεις του παιδιού. (β) Εφαρμόσθηκε 

η επίλυση ενός προβλήματος με την επαλήθευση πληροφορίας μέσα από την αρχαιολογική 

έρευνα, τη συλλογή ευρημάτων και τη μελέτη τους. (γ) Η έρευνα είχε προσωπική και διαφο-

ρετική πορεία για κάθε ομάδα, ανάλογα με τα αντικείμενα που ανακάλυπτε}  

Σε μαθητή ομάδας που σηκώνει χέρι: - Το όνομά σου;  

Μαθητής ομάδας: Στέλιος. 

<15΄> 
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Ερευνήτρια: Διάβασέ μας, Στέλιο, τους στίχους. Πού λέει ο Νέστορας "βγάλτε τα κρέατα και 

ψήστε τα";…Το έχω υπογραμμισμένο. Βρες το, Στέλιο…[Ο μαθητής διστάζει να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Το βρήκε κανείς;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει χέρι: - Ανθούσα… 

Μαθήτρια: Εεεε. Εκεί πέρα που λέει…[Η μαθήτρια διστάζει τελικά να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Δείτε στο στίχο 68 και εξής: "και το ψαχνό σαν έβγαλαν ψημένο πια απ’ τις σού-

βλες " Το βρήκατε; 

Μαθητές/τριες: Ναι. 

{Από τη δυσκολία των μαθητών/τριών να δομήσουν ή να εκφράσουν τις σκέψεις τους φαίνε-

ται το χαμηλό γλωσσικό (ίσως και το γνωστικό) επίπεδό τους. Παρατηρούμε ότι ο γενικόλο-

γος και αόριστος τρόπος με τον οποίο το διδακτικό εγχειρίδιο της Ιστορίας αναφέρει ξηρά 

την πληροφορία, με δύσκολους λεξιλογικούς όρους, δεν βοηθεί στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των μαθητών/τριών. Η αμήχανη σιωπή τους δείχνει ότι δεν έχουν κατανοήσει ουσια-

στικά το μάθημα που διδάχθηκαν και, ακόμη περισσότερο, δεν έχει καλλιεργηθεί η κριτική 

τους αντίληψη, ώστε να απαντούν στις σχετικές ερωτήσεις} 

Ερευνήτρια: Είδατε λοιπόν ότι επιβεβαιώνεται, μέσα από τους στίχους του Ομήρου, η χρήση 

του αντικειμένου που βρήκατε; Πείτε μου άλλα αντικείμενα που αποδεικνύουν ότι οι Μυκηναίοι 

ασχολούνταν με τη μεταλλοτεχνία και ποια μέταλλα χρησιμοποιούσαν. [Σε μαθήτρια ομάδας 

που σηκώνει χέρι]: Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Ελένη. Βρήκαμε αντικείμενα από χαλκό, χρυσό… 

Ερευνήτρια: Άρα, ποια μέταλλα χρησιμοποιούσαν; 

Μαθητές/τριες: Τον χαλκό. 

Ερευνήτρια: Πώς ονομάζουμε την ενασχόληση με τον χαλκό; 

Ελένη: Χαλκουργία. 

Ερευνήτρια: Ποιο άλλο μέταλλο χρησιμοποιούν πάρα πολύ στα αντικείμενά τους; 

Μαθητής: Χρυσό. 

Ερευνήτρια: Πώς τους ονομάζουμε αυτούς που επεξεργάζονται τον χρυσό; 

Μαθητής: Χρυσοχόους.  

Ερευνήτρια: Κι αυτούς που ασχολούνται με το ασήμι; 

Προτάσεις μαθητών: Ασημοφόροι; Ασημοποιοί; 

Ερευνήτρια: Αργυρο… 

Μαθητής: Αργυροχόοι!  

Ερευνήτρια: Πείτε μου τώρα, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν πολύ χρυσό, τι δείχνει για τους 

Μυκηναίους και την κοινωνία τους;  

Μαθητής: Ότι είναι πάρα πολύ πλούσιοι. 

<20΄> 
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Ερευνήτρια: "Πολύχρυσες Μυκήνες", λέγονταν, θυμάστε; Και το ότι ήταν πολύ πλούσιοι τι 

άλλο μαρτυρεί γι’ αυτούς; Ποιες άλλες ασχολίες μπορεί να είχαν;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Μαρία. Με το εμπόριο και τη ναυτιλία. 

Ερευνήτρια: Σωστά. Βρήκε κάποιος "πλοίο" σε κάποια τοιχογραφία; 

Μια ομάδα: Εμείς βρήκαμε μια…τοιχογραφία…. 

[Η ομάδα δεν μπορεί να εντοπίσει το εύρημα ενώ το έχει καταγράψει και έτσι η έρευνα στρέ-

φεται αλλού] 

Ερευνήτρια: Μέχρι να βρείτε το πλοίο, πείτε μου ποια από τα αντικείμενα που βρήκατε είναι 

γυναικεία;  

Μαθήτρια: Βρήκαμε κολιέ.  

Ερευνήτρια: Ένα "περιδέραιο". Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο;  

Μαθήτρια: Από χρυσό και είναι χάντρες.  

Ερευνήτρια απευθύνεται σε άλλη μαθήτρια που σηκώνει χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Ιορδάνα. Βρήκαμε "περιδέραιο, κοκκιδωτό, από χρυσό, κτέρισμα".  

Ερευνήτρια: Για πείτε μου, τι σημαίνει "κτέρισμα", μια και το ανέφερε η Ιορδάνα;  

Σε μαθητή που σηκώνει χέρι: – Το όνομά σου;  

Μαθητής: Γιάννης. Τα αγαπημένα πράγματα των νεκρών που έβαζαν στους τάφους.  

Ερευνήτρια: Γιατί το έκαναν αυτό, τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες;  

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι]  

Ο Γιάννης ρωτά: - Να απαντήσω εγώ; Γιατί πίστευαν ότι όταν θα πάει στην άλλη ζωή θα τα 

πάρει μαζί του.  

Ερευνήτρια: Και τι θα τα κάνει;  

Γιάννης: Θα τα χρησιμοποιεί. 

Ερευνήτρια: Άλλα κοσμήματα, άλλα αντικείμενα, που έχετε βρει… 

Σε μαθητή άλλης ομάδας: Το όνομά σου; 

Μαθητής: Νίκος. "Έλασμα, με υλικό: χρυσός". 

Ευδοκία: "Χάντρες από αμέθυστο". 

Ερευνήτρια προς την ομάδα της Ευδοκίας: Ο "αμέθυστος" τι είναι κορίτσια; 

Ομάδα: Ημιπολύτιμος λίθος με χρώμα κόκκινο. 

Ερευνήτρια: Πράγματι. Και σήμερα χρησιμοποιούμε και φορούμε αμέθυστους. 

Άλλη ομάδα: Βρήκαμε "δακτυλίδια από χρυσό". 

Ευτέρπη: Βρήκαμε "περιδέραιο από αμέθυστο". 

Ερευνήτρια: Οι Μυκηναίες, όταν στολίζονταν τόσο πολύ, τι ήθελαν να δείξουν με την εμφάνι-

σή τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον; 
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Μαθητής: Την ομορφιά τους…. 

Ερευνήτρια: Αυτή μπορούσαν να τη δείξουν και χωρίς πολλά κοσμήματα.  

Σε μαθήτρια που σηκώνει χέρι: Ευδοκία; 

Ευδοκία: Τη δύναμη και τον πλούτο τους. 

Ερευνήτρια: Έτσι. Ήταν πλούσια κοινωνία και το επιδείκνυε με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Πάμε τώρα στη σελ. 3 του φύλλου εργασίας. Μήπως βρήκε κάποια ομάδα "σφραγιδόλιθο"; 

Ομάδες: Ναι! Ναι! Ναι!… 

{Οι μαθητές/τριες εκδηλώνουν τη χαρά της ανακάλυψης} 

Μία ομάδα: "Σφραγιδόλιθος, του 15ου αι., με απεικόνιση: λιοντάρι". 

Ερευνήτρια: Τι καταλαβαίνουμε από την απεικόνιση του λιονταριού; Με τι ασχολούνταν οι 

Μυκηναίοι;  

Σε μαθητή που σηκώνει χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθητής ομάδας: Κωνσταντίνος. Ότι ασχολούνταν με το κυνήγι.  

Ερευνήτρια: Προσέξτε ότι στον ελλαδικό χώρο ζούσαν, τη Μυκηναϊκή εποχή, ζώα που δεν 

υπάρχουν σήμερα. Εμείς δεν έχουμε σήμερα, εδώ, λιοντάρια. Επομένως, μια ασχολία των αν-

δρών ήταν το κυνήγι. Από τα ανδρικά αντικείμενα, που βρήκατε, τι άλλο συμπεραίνουμε για τις 

ασχολίες των ανδρών; Τι άλλο, ακόμη, έκαναν;  

Σε μαθητή που σηκώνει χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθητής: Ανδρέας. Τον οπλισμό. 

Ερευνήτρια: Ο "οπλισμός" τι μας δείχνει;  

Ανδρέας: Ήταν πολεμοχαρής λαός. 

Ερευνήτρια: Ήταν πολεμιστές, όχι ακριβώς πολεμοχαρείς αλλά πολεμιστές, είχαν επεκτατικές 

τάσεις, ήθελαν να κατακτούν άλλους λαούς. 

Άλλος μαθητής σηκώνει χέρι: Βρήκαμε: "κυνήγι αγριόχοιρου".  

Ερευνήτρια: Άλλο ζώο, λοιπόν, που υπήρχε την εποχή εκείνη και υπάρχει και σήμερα στον Ελ-

λαδικό χώρο, ήταν ο αγριόχοιρος. Πείτε μου τώρα, ποια όπλα βρήκατε;  

Σε μαθητή που σηκώνει χέρι: Το όνομά σου;  

Στις ομάδες: Οι υπόλοιποι ακούτε, για να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια. 

Μαθητής: Χρήστος. "Εγχειρίδιο". 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, τι όπλο είναι το "εγχειρίδιο"; Χρήστο, ξέρεις τι είναι το εγχειρίδιο; [Ο 

Χρήστος δεν απαντά] 

Κωνσταντίνος: Ήταν ένα μικρό μαχαίρι. 

Ερευνήτρια: Μπράβο, Κωνσταντίνε. Επομένως, βρήκαμε μαχαίρι. 

Ιορδάνα: Βρήκαμε "πανοπλία, από χαλκό"… 

Μαθητής: Και ένα "ξίφος". 
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Ερευνήτρια: Πες μας, επάνω στο ξίφος υπάρχει κάποια απεικόνιση; 

Μαθητής: Δεν έχει απεικόνιση. 

Ερευνήτρια: Μήπως βρήκατε ξίφος με διάφορες απεικονίσεις; 

Ιορδάνα: Βρήκαμε "ξίφος από χαλκό"….. 

Ερευνήτρια: Από τα όπλα που βρήκατε, θέλω να μου πείτε ποια χαρακτηρίζονται "επιθετικά" 

και ποια "αμυντικά"; Βρήκατε και "αμυντικά" ή μόνον "επιθετικά"; Ποια είναι τα "επιθετικά" 

όπλα; 

Μαθητές/τριες ομάδων αναφέρουν: Ξίφος, δόρυ, βέλος  

Κάποιος μαθητής από το βέλος συμπεραίνει και το τόξο: Τόξα, μακρύ ξίφος… 

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

Ερευνήτρια: Θυμάστε με ποιους λαούς είχαν εμπορικές αλλά και επιθετικές επαφές οι Μυκη-

ναίοι; Θυμάστε τι αναφέρει το βιβλίο της Ιστορίας;  

Μαθητής: Με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Εγγύς Ανατολή… 

Ερευνήτρια: Με την Εγγύς Ανατολή∙ θυμάστε πώς ονόμαζαν οι βασιλιάδες της Ανατολής τους 

Μυκηναίους; "Αχιγιάβα". Και με ποια άλλη περιοχή, στα νότια, είχαν εμπορικές σχέσεις οι Μυ-

κηναίοι; 

Μαθητής: Με την Αίγυπτο. 

Ερευνήτρια: Κάποιοι, μήπως, βρήκαν "επιτύμβιες στήλες";  

Μαθητές/τριες ομάδων: Εγώ! Εγώ!… 

{Οι μαθητές/τριες δείχνουν εξαιρετική προθυμία να συμμετάσχουν. Ξαφνικά μια μαθήτρια, 

αναφέροντας ένα αντικείμενο που βρήκε, αλλάζει την πορεία της έρευνας} 

Ερευνήτρια: Η Ανθούσα ανέφερε ότι βρήκαν κάτι πολύ ενδιαφέρον.  

Ανθούσα: Βρήκαμε "Πινακίδα, ενεπίγραφη, Γραμμική Β΄".  

Ερευνήτρια: Ποια γραφή χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, οι Μυκηναίοι;  

Μαθητές/τριες: Τη Γραμμική Β΄.  

Ερευνήτρια: Βλέπετε ότι σώζονται πινακίδες με τη γραφή αυτή, που μας δίνουν πληροφορίες 

για τη ζωή που ζούσαν μέσα στα μυκηναϊκά ανάκτορα∙ τι προϊόντα αποθήκευαν, αγόραζαν, 

πουλούσαν κ.λπ.». 

{Στην προκειμένη περίπτωση, η πλοήγηση στο λογισμικό92 «ΑΒΑΚΙΟ. Ε-SLATE "Μυκηνα-

ϊκός Πολιτισμός"» και η επαλήθευση πληροφορίας με προσωπική έρευνα οδήγησε σε διαφο-

ρετικούς δρόμους επιλογής πορείας από τους/τις μαθητές/τριες και έδωσε ποικίλες δυνατότη-

τες ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων} 

Αρχή                 <8΄>                      <10΄>                        <15΄>                                       <20΄> 

92 Που είναι η κυρίαρχη ιδέα της χρήσης υπερκειμένου ή υπερμέσου. 
Αρχή της επε-
ξεργασίας των 
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«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια):  

Ερευνήτρια:…να κάνουμε ένα μάθημα κάπως διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα, θα είναι ένα μάθη-

μα Ιστορίας και "Οδύσσειας", συνδυαστικά. Έπειτα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μόνον τα βιβλία 

αλλά και ένα πρόγραμμα, που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας. Θα μπούμε μέσα στο 

περιβάλλον αυτό και θα δουλέψουμε μέσα στο πρόγραμμα. Θέλω να φανταστείτε, έτσι όπως 

κάθεστε μπροστά στους υπολογιστές σας, ότι είστε ομάδες αρχαιολόγων. […] Τώρα όπως είστε 

έτσι χωρισμένοι σε ομάδες, ένας από την ομάδα θα ορισθεί ως αρχηγός που θα επιβάλει την 

ησυχία και την τάξη στην ομάδα.  

Μαθητές/τριες: Εγώ! Εγώ! εγώ!… 

[Υπάρχει μεγάλη προθυμία για συμμετοχή στο παιγνίδι ρόλων] 

Ερευνήτρια: Εσείς θα επιλέξετε ποιος. Ο αρχηγός θα επιβάλει την ησυχία, δεν θα είναι πιο 

άτακτος από τους υπόλοιπους. Ο 2ος θα είναι ο γραμματέας, που θα έχει το τετράδιο και θα 

κρατά σημειώσεις, γρήγορος και καλός στο γράψιμο, και ένας, που είναι καλός στον χειρισμό 

του υπολογιστή, θα χειρίζεται το ποντίκι. [Γίνεται η διανομή των ρόλων] Να δούμε ποια ομάδα 

Φασαρία 
Αταξία 

Αρχίζει να δια-
φαίνεται η 
αλλαγή στο 
κλίμα. Παρα-
τηρούμε ότι οι 
μαθητές/τριες 
αρχίζουν να 
ενδιαφέρονται  
για τη διαδι-
κασία 

Το κλίμα αλλά-
ζει εντελώς και 
επικρατεί ησυ-
χία, τάξη∙ οι μα-
θητές/τριες εν-
διαφέρονται να 
συμμετάσχουν 
ενεργά και να 
συνεργαστούν. 
Αλλαγή κλίμα-
τος σε συνεργα-
τικό, διερευνη-
τικό, ανακαλυ-
πτικό. 
  
 

Οι μαθητές είναι συνη-
θισμένοι στην εξετασιο-
κεντρική μέθοδο. Αντα-
ποκρίνονται πλήρως στο 
να σηκώνουν το χέρι και 
να απαντούν μηχανικά 
και απομνημονευτικά σε 
ερωτήσεις. Δείχνουν 
αμηχανία ως προς τη 
μαθησιακή διαδικασία 
διερεύνησης-επίλυσης 
προβλημάτων. Αλλά, με 
τη βοήθεια των ΤΠΕ που 
έδωσαν τη δυνατότητα 
διερευνητικής-
ανακαλυπτικής ατομι-
κής/συνεργατικής μάθη-
σης, οι μαθητές/τριες 
αρχίζουν να συμμετέ-
χουν ενεργά στη διαδι-
κασία. 
 

Το κλίμα μεταστρέφεται 
εντελώς. Τα παιδιά βιώ-
νουν τη χαρά της ανακά-
λυψης, συμμετέχουν δη-
μιουργικά και παρατη-
ρούμε ότι η επαλήθευση 
πληροφορίας με προσωπι-
κή έρευνα οδήγησε σε 
διαφορετικούς δρόμους 
επιλογής πορείας από 
τους/τις μαθητές/τριες και 
έδωσε ποικίλες δυνατότη-
τες ερμηνείας των ιστορι-
κών δεδομένων. 
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θα βρει τα περισσότερα αντικείμενα, θα κάνει την καλύτερη δουλειά και θα βγάλει τα πιο σωστά 

συμπεράσματα. Να δούμε ποιοι θα είναι οι πιο καλοί αρχαιολόγοι. 

{Το παιγνίδι ρόλων και η προσομοίωση μιας πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τη ανακαλυ-

πτική και ομαδοσυνεργατική διαδικασία και τη βοήθεια των ΤΠΕ, έχουν ως στόχο την προώθη-

ση της έρευνας} 

Πολύ ωραία! Άρα, θα ταξιδέψουμε στο 1200 π.Χ. Βλέπετε, επάνω από τον χάρτη υπάρχει μια 

γραμμή που μας δείχνει χρονολογίες. Θέλω να “πιάσετε” το κόκκινο κουτάκι που βρίσκεται 

πάνω στη γραμμή και να το μετακινήσετε, με το ποντίκι, περίπου στο 1200 π.Χ. Άρα, αυτή τη 

στιγμή βρισκόμαστε στο 1200 π.Χ. Κάτω από τον χάρτη, που βλέπετε, βρίσκονται αρχαιολογικά 

ευρήματα που ανήκουν στο 1200 π.Χ., την εποχή της ακμής του Μυκηναϊκού πολιτισμού.  

[Στον χάρτη, κάποιες ομάδες βιάστηκαν να πατήσουν το εικονίδιο των τάφων των Μυκηνών 

και τώρα βλέπουν, αναγκαστικά, τους τάφους των Μυκηνών]  

Ερευνήτρια: Εσείς, εδώ, και εσείς, βλέπετε τους τάφους. Οι υπόλοιποι βλέπετε τα μεγάλα κέ-

ντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι τα μεγάλα κέντρα του Μυκη-

ναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Δέσποινα. Ελευσίνα.  

Ερευνήτρια: Στην Πελοπόννησο θέλω να μου βρείτε, όχι στη Στερεά Ελλάδα.  

Δέσποινα: Οι Μυκήνες.  

Ερευνήτρια: Πού βρίσκονται, στον χάρτη, για δείξτε μου να δω αν τις βρήκατε.  

[Όλες οι ομάδες δείχνουν στον χάρτη μπροστά στην οθόνη τους την περιοχή] 

Ερευνήτρια: Ωραία! και το άλλο μεγάλο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού ποιο είναι; Δύο 

ήταν τα μεγάλα κέντρα.  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Μαρίνα. Η Πύλος.  

Ερευνήτρια: Πού βρίσκεται, στον χάρτη, για δείξτε μου να δω αν την βρήκατε. 

[Όλες οι ομάδες δείχνουν, με τη σειρά, στον χάρτη μπροστά στην οθόνη τους πού βρίσκεται 

η Πύλος]». 

{Υλοποιείται η κινητοποίηση της φαντασίας μέσω ενός φανταστικού, «εικονικού» ταξιδιού 

στον χώρο και τον χρόνο, με την αξιοποίηση των εργαλείων του λογισμικού (χάρτης, γραμμή 

του χρόνου)} 

Ερευνήτρια: Λοιπόν, η 1η ομάδα αρχαιολόγων θα επισκεφθεί την περιοχή της Πύλου, η 2η ο-

μάδα τους τάφους, η 3η ομάδα θα σκάψει στην περιοχή των Μυκηνών, η 4η ομάδα στην περιοχή 

της Πύλου, η 5η ομάδα στους τάφους και η 6η στις Μυκήνες. - Τώρα θα πάρετε τα τετράδιά σας 
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και, δείτε στον πίνακα τι θέλω να γράψετε. Δημιουργήστε τις εξής κατηγορίες: “Αγγεία – Εργα-

λεία – Κοσμήματα – Όπλα – Τοιχογραφίες -  Ειδώλια – Επιτύμβιες στήλες”.  

[Οι μαθητές/τριες ρωτούν πώς να γράψουν τις κατηγορίες στο τετράδιο. Δίνεται η οδηγία] 

Ερευνήτρια: Ανοίξτε το τετράδιο σε δύο φύλλα και γράψτε κατά μήκος για να σας φτάσει). Σας 

τα διαβάζω και γράψτε τα έτσι. 

Μαθητής: Κυρία, τι είναι “επιτύμβιες στήλες”; 

Ερευνήτρια: Στήλες που έβαζαν στους τάφους.  

Μαθητής: Τι γράφει πριν από τα “όπλα”; 

Ερευνήτρια: Πριν από τα “όπλα” γράφει “ειδώλια”, μικρά αγαλματάκια. - Τώρα, ο χειριστής 

του ποντικιού κάθε ομάδας θα πάει στην περιοχή που θα κάνει την ανασκαφή η ομάδα και θα 

πατά τις γαλάζιες κουκίδες που βλέπετε. Κάθε φορά που θα πατά μια κουκίδα, βγαίνει ένα αντι-

κείμενο στα αριστερά.  

[Όλες οι ομάδες το πραγματοποιούν και εμφανίζεται ένα αντικείμενο σε κάθε οθόνη] 

Ερευνήτρια: Για να δείτε τα στοιχεία του αντικειμένου, υπάρχει κάτω αριστερά ένα ανθρωπάκι 

με κλειστά μάτια. Πατήστε το να δείτε τα στοιχεία του αντικειμένου στην οθόνη σας.  

[Όλες οι ομάδες το πραγματοποιούν και εμφανίζονται τα στοιχεία σε κάθε οθόνη] 

Η ερευνήτρια συνεχίζει: Τώρα όλες οι ομάδες θα κάνουν την εξής εργασία: κάτω από κάθε 

στήλη θα βάζετε το αντίστοιχο αντικείμενο που βρίσκετε, π.χ. αν βρείτε ένα αγγείο, θα το βάλετε 

στην κατηγορία “αγγεία”, αν βρείτε ένα εργαλείο, στην αντίστοιχη κατηγορία, αν βρείτε κόσμη-

μα, το ίδιο και θα γράψετε το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο, τη διακόσμηση…  

Μαθητής: Τη διακόσμηση δεν τη λέει. 

Οι άλλοι μαθητές/τριες: Τη λέει. 

Ερευνήτρια: Δείτε ότι τη λέει….και τη χρήση. Γράφετε, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία: το είδος, το 

υλικό, τη διακόσμηση και τη χρήση. Αυτά τα στοιχεία. Ας πούμε, βρίσκω ένα “αγγείο” που εί-

ναι “κύπελλο”. Γράφω: “Είδος: κύπελλο. Υλικό: χρυσός. Διακόσμηση: γραμμές. Χρήση: Οικι-

ακή”. Ξεκινάμε…Αν θέλετε να βλέπετε πιο γρήγορα τα αντικείμενα μπορείτε να προχωρείτε με 

τα γαλάζια βελάκια.  

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, –τα ο-

ποία ανακαλύπτουν και συλλέγουν–, με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

[Ξεκινά η διαδικασία έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας του υλικού. Οι ομάδες ερευνούν, 

συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της κα-

θηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα 

σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

Ομάδα: Το τελευταίο ποιο είναι; 

Ερευνήτρια: Επιτύμβιες στήλες. 
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Ομάδα: Κυρία πώς θα τα γράφουμε; [δείχνουν αυτό που έχουν βρει]. 

Η καθηγήτρια της τάξης: Θα το γράφετε εδώ: “Περιδέραιο. Περιδέραιο είναι αυτό που φο-

ράμε στο λαιμό. Υλικό: Χρυσός. Και τη διακόσμηση”. 

Ομάδες: Να γράφουμε και τη χρήση; 

Ερευνήτρια: Ναι, γράφετε και τη χρήση. 

Άλλη ομάδα: Κυρία, πώς θα τα γράφουμε; [δείχνουν αυτό που έχουν βρει]. 

Ερευνήτρια: Θα γράψετε τα στοιχεία του αντικειμένου, ότι είναι “τριποδικό ρυτό, έχει ζώα ως 

διακόσμηση, είναι από πηλό και η χρήση είναι για θρησκευτική τελετή”. 

Άλλη ομάδα: Αυτό πώς θα το καταγράψουμε; 

Ερευνήτρια: “Τοιχογραφία, ανδρικές μορφές” και τίποτε άλλο». 

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ερευνήτρια):  
[Ξεκινά η διαδικασία έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας του υλικού. Οι ομάδες ερευνούν, 

συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της κα-

θηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα 

σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία]  

Ερευνήτρια προς μία ομάδα: Εκείνο στον πίνακα είναι το παράδειγμα. Δεν θα γράψετε και το 

παράδειγμα. Εσείς θα γράψετε αυτά που βλέπετε στον υπολογιστή σας.  

Ομάδα: Κυρία, αυτό που είναι "σκεύος", σε ποια κατηγορία θα το βάλουμε; 

Ερευνήτρια: Τα "σκεύη" βάλτε τα στα "αγγεία". 

[Το αντικείμενο είναι “σκεύος” και η ομάδα προβληματίστηκε σε ποια κατηγορία να το το-

ποθετήσει, εφόσον δεν υπήρχε αντίστοιχη κατηγορία] 

{Στην προκειμένη περίπτωση δημιουργήθηκε προβληματισμός ως προς την επίλυση ενός 

προβλήματος} 

[Συνεχίζεται η διαδικασία Έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη 

την πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα] 

Μέλος μίας ομάδας: Κυρία, αυτός δεν κάνει τίποτε, κάθεται… 

{Ασκείται κριτική από τα μέλη της ομάδας για την προσφορά του κάθε μέλους στον κοινό 

σκοπό} 

Καθηγήτρια της τάξης σε ομάδα: Εδώ τα έχει μαζεμένα τα κοσμήματα. 

Μαθητής-μέλος ομάδας: Ναι, περιδέραιο, υλικό: άργυρος… 

Σε άλλη ομάδα: Υλικό: πηλός… 

Σε άλλη ομάδα: Ψάξε, ψάξε…Υλικό…Διακόσμηση…Προχώρα γρήγορα… 

Μέλος μιας ομάδας: Κυρία εμείς μόνον κοσμήματα βρίσκουμε. 
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Καθηγήτρια της τάξης: Δεν πειράζει, συνεχίστε. 

Μέλος μιας ομάδας: Πω! Πω! Έλα να δεις. Όπλα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε! 

Μέλος μιας ομάδας: Βρήκαμε όπλα. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Για να δούμε τι όπλα είχαν… 

…………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια προς τις ομάδες: Βρήκατε πάρα πολλά αντικείμενα. Τώρα θα κάνετε το εξής… 

Μέλος μιας ομάδας: Κυρία περιμένετε… 

Μέλος άλλης ομάδας: Δεν πάει άλλο το βελάκι… 

Μέλος άλλης ομάδας: Τυχερέ! Βρήκατε πάρα πολλά… 

Μέλος άλλης ομάδας: Πού να τα βρω, δεν καταλαβαίνω… 

Μέλος άλλης ομάδας: Ειδώλιο… 

Ερευνήτρια: Γυρίστε προς μένα τώρα όλοι, σας παρακαλώ.  

Σε ομάδα που ρωτά: Γράψτε: "εργαλείο, κρέαγρα". Λοιπόν, ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε από 

αυτά που βρήκατε… 

……………………………………………………………………………………. 

Γράφει, λοιπόν, ο Όμηρος ότι ο Νέστορας τους υποδέχθηκε, του έβαλε να καθίσουν "κι ευθύς 

κρασί τους κέρασε σ’ ένα χρυσό ποτήρι". Να πουν οι ομάδες, τώρα, εάν βρήκαν, στην κατηγο-

ρία: "αγγεία/σκεύη", χρυσά ποτήρια;  

Κάποιες ομάδες: Όχι.  

Ερευνήτρια: Κανένας δεν βρήκε;  

Άλλες ομάδες: - Ναι! Βρήκαμε. Ναι! Εμείς βρήκαμε.  

Μία ομάδα: "Κύπελλο, από χρυσό, διακόσμηση: φύλλα, χρήση οικιακή".  

Μαθητής: Ναι, εγώ βρήκα… 

Μαθήτρια άλλης ομάδας [ειρωνικά]: Ναι, εσύ βρήκες! Να πας στην ομάδα σου! 

{Παρατηρούμε ότι ασκείται κριτική από τα μέλη μίας ομάδας σε μέλος άλλης ομάδας που 

προσπαθεί να δει τι κάνουν εκείνοι, αντί να βοηθήσει την ομάδα του} 

Ερευνήτρια: Άρα, εκείνη η ομάδα βρήκε χρυσό ποτήρι, και η ομάδα εκείνων των αγοριών, και 

εκείνη η ομάδα επίσης… Επομένως, πράγματι ο Νέστορας και γενικά οι Μυκηναίοι στα κέντρα 

του Μυκηναϊκού πολιτισμού χρησιμοποιούσαν χρυσά σκεύη, για καθημερινή χρήση. Αυτό τι μας 

δείχνει; Όταν εγώ έχω στο σπίτι μου χρυσά σκεύη, τι θα είμαι;  

Μαθητής: Πλούσιος.  

Ερευνήτρια: Ακριβώς∙ υπήρχε πλούτος στα κέντρα αυτά, στην Πύλο, στις Μυκήνες. Και στη 

συνέχεια, γράφει ο Όμηρος: "κι ένα κροντήρι γέμισε ο γέρο-Νέστορας απ’ αυτό το κρασί και 

στάζοντας δεόταν". Επομένως, πριν ο Νέστορας πιεί, τι έκανε; Κάνοντας αυτή την κίνηση ο 
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Νέστορας –"στάζοντας δεόταν"- τι σκοπό είχε; Το ρήμα "δέομαι" τι σημαίνει; Προτού πιεί, ο 

Νέστορας έσταξε κάτω κρασί και δεήθηκε προς τους θεούς, άρα τι έκανε προς τους θεούς;  

Μαθητής: Έκανε την προσευχή του. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: Η άλλη ομάδα εδώ τι αγγεία βρήκε; [Η ομάδα δεν μπορεί προς στιγμήν να αντα-

ποκριθεί και μέχρι να βρουν το αντικείμενο απαντά η επόμενη ομάδα].  

Ο γραμματέας της ομάδας: Λέβης, από χαλκό…[Kάνει μία παύση. Μία άλλη ομάδα σηκώνει 

επίμονα το χέρι να μιλήσει] 

Η ερευνήτρια προς την άλλη ομάδα που σηκώνει το χέρι: Θα μιλήσετε αμέσως μόλις τελειώ-

σουν οι συμμαθητές/τριές σας που απαντούν τώρα. 

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε ότι υπάρχει κινητικότητα και δράση των ομάδων. Η μία αντι-

καθιστά γρήγορα την άλλη αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία. Διδάσκεται το πνεύμα συνεργα-

σίας και αλληλεγγύης προς τους/τις συμμαθητές/τριες. Καλλιεργείται η ομαδική συνεργασία, 

η επικοινωνία. Οι μαθητές/τριες πρέπει να μάθουν να διευκολύνουν την ομάδα, να ρωτούν, 

να ζητούν γνώμες, διευκρινίσεις, να θέτουν προβληματισμούς, να εξηγούν και να προτείνουν 

(να αξιολογούν), να κριτικάρουν ή να αντιδρούν με σκεπτικισμό (διευκρινίσεις), να ενισχύ-

ουν τους άλλους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικα-

σίας, προσφέρεται ακόμη και για την υιοθέτηση της «μεθόδου της γνωστικής μαθητείας» και 

της «αλληλοδιδακτικής». 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α1 (Ερευνήτρια):  
Πρόκειται για Διαπολιτισμικό σχολείο, όπου φοιτούν παιδιά οικονομικών μεταναστών από 

διάφορα κράτη (σε ποσοστό 30%) και ελληνόπουλα. Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται 

από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Τα μαθησιακά προβλήματα που εμφανίζουν οι 

αλλοδαποί μαθητές προσομοιάζουν μ’ εκείνα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενι-

κές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Επίσης είναι αρκετά ζωηρά 

και ανήσυχα παιδιά. 

Καθηγήτρια: Οι γραμματείς να κοιτάξουν στον πίνακα και να γράψουν τις κατηγορίες, λίγο 

γρήγορα. “Επιτύμβιες στήλες” είναι οι στήλες που έβαζαν πάνω στους τάφους. Αγγεία…  

[Οι μαθητές κάνουν πολλή φασαρία. Η καθηγήτρια εκνευρίζεται και προσπαθεί να τους επα-

ναφέρει στην τάξη με αυστηρό ύφος] 

Ερευνήτρια: Αφού γράψετε τις στήλες, θα κάνετε το εξής. Βλέπετε ότι στον χάρτη βρισκόμαστε 

στον χώρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού (Πελοπόννησο) και στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται 

τα αντικείμενα. Κάτω από κάθε αντικείμενο βλέπετε τα χαρακτηριστικά του. Με τα γαλάζια βε-

λάκια προχωρείτε και βλέπετε ένα ένα τα αντικείμενα και θα βάζετε το κάθε αντικείμενο στην 

κατηγορία που ανήκει. Αν βρείτε, για παράδειγμα, ένα αγγείο, θα το βάλετε στην κατηγορία 
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“αγγεία” και θα καταγράψετε τα στοιχεία του. Ακούστε, ποια στοιχεία θα καταγράφετε από το 

κάθε αντικείμενο: "Είδος – Διακόσμηση – Υλικό – Χρήση". Αν βρείτε, π.χ. ένα αγγείο, είναι 

"κύπελλο", έχει διακόσμηση “κουκίδες”, το υλικό του είναι "χρυσός", η χρήση του είναι "οικι-

ακή" ή είναι "κτέρισμα". 

Καθηγήτρια: Δηλαδή είναι για το σπίτι, για τον πόλεμο κ.ο.κ. 

Ερευνήτρια: Θα το γράφετε στην κατηγορία που ανήκει και μετά το επόμενο αντικείμενο κ.ο.κ. 

Για να βλέπετε τα στοιχεία του αντικειμένου θα πατάτε αυτό το ανθρωπάκι ("Αρχαιολόγος"). 

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

[Διαδικασία Έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζη-

τούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια 

και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

{Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και οι μαθητές/τριες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διαδι-

κασία} 

Η καθηγήτρια σε μαθητή που ζητεί οδηγίες: "Όπλο"∙ και κοίταξε τι άλλο πρέπει να γράψεις, 

"διακόσμηση, υλικό, χρήση".  

Η καθηγήτρια σε ομάδα: Γράψε στα κοσμήματα. Χρυσός∙ και είναι κτέρισμα.  

Σε άλλη ομάδα: Γράφετε τα στοιχεία.  

Σε άλλη ομάδα: Καταλάβατε πώς θα τα γράψετε;…Υλικό: ελεφαντόδοντο…  

Σε άλλη ομάδα: Στα αγγεία θα το γράψετε και τα 4 πρώτα στοιχεία…Χρυσός, κτέρισμα…  

Σε άλλη ομάδα: Αυτό που βλέπετε τι είναι; Με τι είναι διακοσμημένο;  

Σε άλλη ομάδα: Γιατί δεν γράφεις, τότε, αυτά που βρήκες;  

Σε άλλη ομάδα: Αυτή η πρώτη ομάδα εδώ πετάει, μπράβο!  

Σε άλλη ομάδα: Για να βρεις πληροφορίες πρέπει να πατήσεις το ανθρωπάκι "Αρχαιολόγος". 

{Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική καταδεικνύεται ο ρόλος του δασκάλου ως συ-

ντονιστή, διευκολυντή, εμφυχωτή και αρωγού στη μαθησιακή διαδικασία}  

{Μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας, της συλλογής και της επεξεργασίας (παρατήρηση, 

κατηγοριοποίηση και μελέτη) του υλικού, οι ομάδες καλούνται να συζητήσουν δημόσια και 

να εξαγάγουν συμπεράσματα από τα ευρεθέντα, συμβουλευόμενες τις σημειώσεις τους και 

επιχειρηματολογώντας μέσω του προφορικού λόγου} 

Ερευνήτρια: Λοιπόν. Γυρίστε τώρα όλοι προς το κέντρο, γιατί θα κτυπήσει το κουδούνι. Στό-

χος μας είναι να επεξεργαστούμε το υλικό αυτό, όχι μόνο να το συλλέξουμε. Να μου πείτε ποια 

αγγεία έχετε μαζέψει, κατά σειρά. 

Καθηγήτρια: Έχετε μαζέψει αγγεία; 

Ερευνήτρια: Για να μας πει η 1η ομάδα, εδώ, τα κορίτσια. 

<8΄> 

348 

 



 

 

1η ομάδα: Δεν βρήκαμε. 

Ερευνήτρια: Η 2η ομάδα μήπως βρήκε;  

2η ομάδα (η γραμματέας): "Κατηγορία: αγγεία. Ρυτό". 

[Οι μαθητές κάνουν φασαρία. Είναι πολύ ζωηρά και ανήσυχα παιδιά] 

{Το κλίμα αλλάζει εντελώς και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν} 

Ερευνήτρια: Οι ομάδες να συμπληρώνουν τυχόν επιπλέον στοιχεία που έχουν βρει. Γι’ αυτό να 

ακούτε όσους μιλούν. - Συνεχίστε… 

2η ομάδα: Βρήκαμε "Ρυτό, διακόσμηση: κεφαλή λιονταριού, υλικό: χρυσός, χρήση: θρησκευτι-

κή τελετή".   

Καθηγήτρια: Άρα έχουμε ένα αγγείο που λέγεται "ρυτό" και χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές 

τελετές. Από το σχήμα που αναφέρατε τι παρατηρούμε, ποιο σχήμα είχαν τα αγγεία αυτού του 

τύπου; 

2η ομάδα: Ένα κεφάλι ζώου. 

Ερευνήτρια: Πολύ σωστά, ένα κεφάλι ζώου. Μπορούσε να είναι λιοντάρι… 

Καθηγήτρια: Τι άλλο μπορούσε να είναι το "ρυτό", που το μάθαμε; Άλλο ζώο; - Ολυμπία; 

 Ολυμπία: Ταύρος.  

Ερευνήτρια: Ταύρος ή οτιδήποτε άλλο (ζώο) και ήταν για θρησκευτική χρήση. Το υλικό που 

αναφέρατε ποιο είναι;  

2η ομάδα: Από χρυσό. 

Ερευνήτρια: Επομένως, έχουμε χρυσά αγγεία. Άλλο αγγείο βρήκε κάποια ομάδα; Για να ακού-

σουμε εσάς. Να μιλάτε δυνατά και καθαρά για να ακούγεστε. 

Μιλά ο γραμματέας ομάδας: "Κύπελλο. Διακόσμηση: Ανδρικές κεφαλές. Υλικό: χρυσός και 

άργυρος, οικιακή χρήση". 

Ερευνήτρια: Έχουμε, λοιπόν, κύπελλο από χρυσό και άργυρο. Πώς ονομάζουμε με μία λέξη, 

αυτά τα υλικά, τον χρυσό, τον άργυρο, τον χαλκό κ.λπ. 

Μαθητής: Μέταλλα. 

Ερευνήτρια: Άρα, ποιο επάγγελμα ασκούσαν οι Μυκηναίοι, αφού επεξεργάζονταν τα μέταλλα; 

Μαθητής: Μεταλλουργοί. 

Ερευνήτρια: Μεταλλουργοί ή μεταλλοτεχνίτες. Πώς λέμε αυτούς που δουλεύουν τον χρυσό, 

σήμερα; 

Άλλος μαθητής: Χρυσοχόους. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Αυτούς που δουλεύουν τον άργυρο, δηλαδή το ασήμι, πώς τους αποκα-

λούμε, αντίστοιχα με τους χρυσοχόους;  

Μαθητής: Αργυροχόους;  

<10΄> 
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Ερευνήτρια: Ποιος το είπε; 

Καθηγήτρια: Ο Γιώργος. 

Ερευνήτρια: Σωστά! Αργυροχόους. Βλέπετε, λοιπόν, ποια επαγγέλματα ασκούσαν οι Μυκηναί-

οι∙ ήταν χρυσοχόοι, αργυροχόοι, μεταλλοτεχνίτες. Προχωρούμε. Είδαμε ως διακόσμηση: "αν-

δρικές κεφαλές" και έχουμε και ένα "κύπελλο", σκεύος καθημερινής χρήσης που έπιναν νερό, 

κρασί κ.λπ. 

Άλλο αγγείο που βρήκατε; 

Ομάδα: Κυρία… 

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι. Επιδεικνύουν προθυμία και ενδιαφέρον να συμμετά-

σχουν] 

Ερευνήτρια απευθύνεται προς τον γραμματέα της ομάδας: Πες μας Γιώργο. 

Γιώργος: "Κύπελλο, μόνωτο…". 

Ερευνήτρια: Προσέξτε, βρήκε η ομάδα "κύπελλο μόνωτο"∙ "μόνωτο", σημαίνει αυτό που έχει 

ένα χερούλι. 

Η ομάδα το δείχνει στους υπόλοιπους: Νάτο!  

Ερευνήτρια: Να! Οι συμμαθητές σας το δείχνουν κιόλας! Έχει ένα χερούλι, ένα "αυτί". Αυτά 

που έχουν δύο χερούλια τα λέμε "δύωτα", με δύο "αυτιά". Πες μας Γιώργο, και η υπόλοιπη ο-

μάδα, από τι υλικό είναι κατασκευασμένο;  

{Αναλαμβάνεται πρωτοβουλία και δράση από την ομάδα να δείξει το εύρημα στους/στις 

συμμαθητές/τριές της}  

Γιώργος: Από ασήμι. 

Ερευνήτρια: Ένα κύπελλο μόνωτο από άργυρο, ασήμι. Έχει διακόσμηση; 

Γιώργος: Όχι. 

Ερευνήτρια: Άλλο αγγείο που βρήκατε. Η ομάδα, εδώ, των κοριτσιών;  

Ομάδα: Δεν βρήκαμε… 

Μιλά η γραμματέας άλλης ομάδας: Εμείς βρήκαμε "Κύπελλο, διακόσμηση: φύλλα, υλικό: 

χρυσός". 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, ποια είναι αυτή η τέχνη, η προηγούμενη από τη Μυκηναϊκή, που χρη-

σιμοποιεί φύλλα, λουλούδια, πουλιά, δένδρα; 

Καθηγήτρια: Ποια είναι; Το ξέρετε πολύ καλά. Από ποιους επηρεάστηκαν οι Μυκηναίοι; Λέγε, 

Γιώργο. 

Γιώργος: Από τους Μινωίτες. 

Ερευνήτρια: Άρα, έχουμε επιρροή από τη Μινωική τέχνη, η οποία χρησιμοποιεί δένδρα, λου-

λούδια, φύλλα, πουλιά. Βλέπετε ότι οι Μυκηναίοι προσθέτουν και ανθρώπους, "ανδρικές κεφα-
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λές"∙ μας ανέφερε μία ομάδα, ως διακοσμητικό στοιχείο. Ας δούμε τώρα τα εργαλεία. Με τη 

σειρά, ας πουν τα κορίτσια, εδώ. 

 Ομάδα: "Λίθινη μήτρα". 

Ερευνήτρια: Μήπως ξέρετε σε τι χρησιμοποιούνται οι "μήτρες" και σήμερα; 

Μαθητής: Για να κάνουν φαγητό. 

Καθηγήτρια: Όχι "χύτρα", "μήτρα". 

Ερευνήτρια: Βάζω μέσα σ’ αυτήν ένα υλικό και βγάζω ένα αντικείμενο. Σαν σχέδιο τη χρησι-

μοποιώ. Τι υλικό μπορώ να βάλω; 

Καθηγήτρια: Λέγε, Γιώργο. 

Γιώργος: Πηλός. 

Άλλος μαθητής: Χαλκός; 

Ερευνήτρια: Το σχέδιο μέσα στο οποίο βάζω το υλικό μου, που μπορεί να είναι και πηλός, για 

να δημιουργήσω ένα αντικείμενο, να του δώσω ένα σχήμα. Πώς λέγεται; "Κα…". 

Μαθητές/τριες: Καλούπια. 

Καθηγήτρια: Αυτό ήταν οι μήτρες, τα καλούπια. 

Ερευνήτρια: Αφού χρησιμοποιούσαν καλούπια, σημαίνει ότι κατασκεύαζαν πολλά τέτοια αντι-

κείμενα, για να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή. Από τι υλικό είπατε ότι ήταν (η μή-

τρα); 

Ομάδα: Λίθινη. 

Ερευνήτρια: Πώς τους λέμε αυτούς που επεξεργάζονται την πέτρα; 

Καθηγήτρια: Αυτό δεν πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά. Αυτούς που ξύνουν την πέτρα; 

Ερευνήτρια: Λιθο… 

Μαθητές/τριες: Λιθοξόους. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Άρα είδαμε ότι οι Μυκηναίοι ήταν αργυροχόοι, χρυσοχόοι, μεταλλοτε-

χνίτες, λιθοξόοι. Όλα αυτά ήταν επαγγέλματα που ασκούσαν. Αν δεν τα παρήγαν οι ίδιοι τα α-

ντικείμενα αυτά, πώς αλλιώς μπορούσαν να τα αποκτήσουν; 

Μαθητής: Με το εμπόριο. 

Ερευνήτρια: Άρα είχαν και εμπόριο και ναυτιλία ανεπτυγμένη. Ποια μεγάλη εκστρατεία έκαναν 

οι Μυκηναίοι; 

Καθηγήτρια: Το ξέρετε. Πού πήγαν; 

Μαθητής: 1000… 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει η ημερομηνία. Πες μας πού εξεστράτευσαν. 

Καθηγήτρια: Πού πήγαν, Δημήτρη; 

Μαθητής: Στην Ασία. 
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Ερευνήτρια: Σωστό κι αυτό, γιατί είχαν επαφές με τους λαούς της Ανατολής που τους ονόμα-

ζαν "Αχιγιάβα". Αυτές ήταν οι εμπορικές και επεκτατικές τους σχέσεις. Όμως, ποια γνωστή με-

γάλη εκστρατεία έκαναν; 

Καθηγήτρια: Πες μας, Ολυμπία. 

Ολυμπία: Πήγαν στην Τροία. 

Ερευνήτρια: Πήγαν για την Ωραία Ελένη ή για κάποιον άλλο λόγο;  

Ολυμπία: Πήγαν για να αποκτήσουν πλούτη.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Πήγαν για να αποκτήσουν πλούτη, δηλαδή να υποδουλώσουν τη 

χώρα, να πουλήσουν τους κατοίκους ως σκλάβους και να πάρουν τα πλούτη τη χώρας αυτής. - 

Δείτε, αυτή ομάδα ένα αντικείμενο που βρήκε! Δείτε στον υπολογιστή τους, όλοι. Διαβάστε μας 

πώς λέγεται αυτό το αντικείμενο; 

Ομάδα: "Τριχολαβία". 

Ερευνήτρια: Κοιτάξτε κορίτσια, γιατί σας αφορά. Νάτο, κι εδώ το βρήκαν. Αυτό το αντικείμενο 

είναι το τσιμπιδάκι που έβγαζαν οι γυναίκες τα φρύδια τους.  

{Υλοποιείται η κινητοποίηση της φαντασίας με την ανάπλαση της ζωής στην αρχαιότητα και 

την καθημερινή χρήση των αντικειμένων} 

[Χτυπά το κουδούνι και το μάθημα τελειώνει] 

      Αρχή                                   <8΄>                                                        <10΄> 

 

 

 

 

 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α2 (Ερευνήτρια):  
Άλλη ομάδα: “Πρόχους, αλάβαστρο, κτέρισμα”.  

Ερευνήτρια: Στο φύλλο εργασίας, που έχετε, διαβάστε τον ορισμό στο λεξιλόγιο, τι σημαίνει 

“πρόχους”;  

Μια μαθήτρια διαβάζει δυνατά: “Πρόχους = υδροφόρο αγγείο, λαγήνι, κανάτι”.  

Καθηγήτρια: Τι σημαίνει “υδροφόρο”;  

Μαθήτρια: Μ’ αυτό μετέφεραν νερό.  

Ερευνήτρια: Άρα είναι ένα κανάτι. - Από τι υλικό είπες;  

Μαθήτρια: Από αλάβαστρο και είναι ένα κτέρισμα…  

Το κλίμα αλλάζει εντελώς και 
επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μα-
θητές/τριες ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν ενεργά και να 
συνεργαστούν  
 

Αρχίζει να φαίνεται η αλ-
λαγή στο κλίμα. Παρατη-
ρούμε ότι οι μαθη-
τές/τριες αρχίζουν να εν-
διαφέρονται για τη διαδι-
κασία 

Φασαρία 
Αταξία 
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Ερευνήτρια: Άλλο αγγείο;  

Σε ομάδα: Πείτε εσείς.  

Η γραμματέας της ομάδας: "Πυξίδα με πώμα, χρυσός".  

Ερευνήτρια: Για διάβασέ μας, στο λεξιλόγιο του φύλλου εργασίας, τι είναι η "πυξίδα";  

Η γραμματέας της ομάδας: "Πυξίδα=κοσμηματοθήκη".  

Ερευνήτρια: Άρα, η πυξίδα ήταν κοσμηματοθήκη ή αρωματοθήκη της εποχής. Ήταν ένα κου-

τάκι που μέσα έβαζαν κοσμήματα, αρώματα ή καλλυντικά».  

{Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την αξιοποίηση του Λεξιλογίου και την αναζήτηση ερ-

μηνειών των όρων} 

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α1 (Ερευνήτρια):  

Ερευνήτρια: Ο γραμματέας να πάρει το τετράδιό του και θα γράψει τις εξής κατηγορίες.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Κοιτάξτε εδώ, τις κατηγορίες: "Αγγεία – Εργαλεία – Κοσμήματα – 

Τοιχογραφίες – Ειδώλια – Όπλα – Επιτύμβιες Στήλες". Οι γραμματείς θα γράψουν αυτά τα 

στοιχεία στο τετράδιό τους. Ως αρχαιολόγοι, θα πρέπει να βρείτε τα αντικείμενα, να τα βάλετε 

στις αντίστοιχες κατηγορίες και να τα περιγράψετε.  

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

Καθηγήτρια απευθύνεται στην τάξη: Δείτε στην κατηγορία “Αγγεία” που καταγράψατε και 

αναφέρετε ποια αγγεία βρήκατε. Κατά σειρά, η 1η ομάδα, ποια αγγεία βρήκε;  

Ομάδα: “Πρόχους, ψευδόστομη…”… 

Ερευνήτρια: Είπε λοιπόν η 1η ομάδα ότι βρήκε ένα αγγείο που λέγεται “πρόχους”. Γυρίστε 

στην πρώτη σελίδα του φύλλου εργασίας για να διαβάστε στις ερμηνείες από το Λεξιλόγιο, τι 

σημαίνει η λέξη "πρόχους".  

Προς μια μαθήτρια: Διάβασε τι είναι η “πρόχους”.  

Μαθήτρια: "Πρόχους = υδροφόρο αγγείο, λαγήνι, κανάτι" 

{Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την αξιοποίηση του Λεξιλογίου και την αναζήτηση ερ-

μηνειών των όρων} 

Ερευνήτρια: Επομένως, ήταν άνθρωποι που σέβονταν τους θεούς∙ "και τα ψαχνά σαν έβγαλαν 

ψημένα από τις σούβλες": μήπως βρήκε κάποια ομάδα ένα εργαλείο που λέγεται "κρέαγρα";  

[Οι ομάδες ψάχνουν μανιωδώς να βρουν το αντικείμενο αλλά δεν το πετυχαίνουν. Ξαφνικά 

μία ομάδα το εντοπίζει και φωνάζει με ενθουσιασμό]  

Ομάδα: Νάτο, νάτο!.  

Ερευνήτρια: Το βρήκατε; Διαβάστε μας τα στοιχεία. Για πες μας, Αντώνη, τα στοιχεία. Αντώ-

νης: "Κατηγορία: Εργαλεία. Είδος: Κρέαγρα. Υλικό: Χαλκός. Χρήση: δεν μας λέει"». 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Ερευνήτρια: Προχωρούμε τώρα και στα "όπλα" για να κλείσουμε.  

Στον γραμματέα μιας ομάδας: - Το όνομά σου;  

Μαθητής–γραμματέας ομάδας: Αλέξης. "Εγχειρίδιο".  

Ερευνήτρια: Πείτε μου τι σημαίνει "εγχειρίδιο".  

Μαθητής [που κάνει και τη σχετική αναπαράσταση με τα χέρια]: Μαχαιράκι. Ερευνήτρια: 

Το δείχνεις πολύ ωραία και παραστατικά. Μικρό μαχαίρι. Άλλο όπλο;». 

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην παρατήρηση και περιγραφή φαινομένων και καταστάσε-

ων} 

[Χτυπά το κουδούνι και το μάθημα τελειώνει με ευχαριστίες]  

Ερευνήτρια: Σας άρεσε το μάθημα;  

Μαθητές/τριες [με ενθουσιασμό]: Ναι!!!!».  

{Καταδεικνύονται η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση που εκφράζουν οι μαθητές/τριες για τη 

μαθησιακή διαδικασία που προηγήθηκε} 

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α2 (Ερευνήτρια):  

Όπως έχει αναφέρει η καθηγήτρια της τάξης στην ερευνήτρια, το συγκεκριμένο τμήμα (Α2) 

παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα αταξίας Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν πολύ χα-

μηλό μαθησιακό επίπεδο. Και την ώρα αυτή οι μαθητές αρχικά κάνουν φοβερή φασαρία. 

Ερευνήτρια: Θέλω να με ακούτε.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Ελάτε για να ακούσετε τις οδηγίες.  

Ερευνήτρια: Θέλω να με ακούσετε ήσυχα. Είναι δύσκολο, το ξέρω, γιατί δεν το έχετε συνηθί-

σει. Θα κάνουμε ένα μάθημα Ιστορίας στο Εργαστήριο Πληροφορικής και θα δουλέψετε σε ο-

μάδες. Γι’ αυτό θέλω να με προσέχετε και να είστε φρόνιμοι για να μπορέσουμε να κάνουμε 

σωστά το μάθημά μας. Εάν φωνάζετε, ουρλιάζετε και γίνεται πανζουρλισμός, δεν θα μας ωφε-

λήσει. Λέγομαι Αναστασία Βακαλούδη… 

[Οι μαθητές συνεχίζουν να κάνουν φοβερή φασαρία]  

Η καθηγήτρια της τάξης: Παιδιά μη μιλάτε… 

Ερευνήτρια: Αν κάνετε φασαρία καλύτερα να επιστρέψετε στην τάξη σας. Λέγομαι Αναστασία 

Βακαλούδη και είμαι κι εγώ φιλόλογος. Θέλω να ευχαριστήσω την καθηγήτριά σας που με κά-

λεσε για να κάνουμε μαζί αυτό το μάθημα. Θα κάνουμε ένα εναλλακτικό μάθημα Ιστορίας. Ό-

πως βλέπετε, θα καθίσετε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θα δουλέψετε σε ομάδες. Θα 

χωριστείτε, δηλαδή σε ομάδες, ανά τρία άτομα ή τέσσερα. Η εργασία θα γίνει συνεργατικά, όχι 

μόνος του ο καθένας. Βοηθάμε την ομάδα μας να προχωρήσει, όχι καθένας τον εαυτό του. Κα-

τανοητό έως εδώ;  
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[Γίνεται ο χωρισμός των ομάδων. Με την ενεργό εμπλοκή των ομάδων στη διαδικασία, το 

παιγνίδι ρόλων και τις προσωπικές και ομαδικές δραστηριότητες σιγά σιγά αλλάζει το κλίμα 

μεταβάλλεται και οι μαθητές/τριες αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον και συμμετοχική δράση]  

{Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και οι μαθητές/τριες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διαδι-

κασία} 

Ερευνήτρια: Θα πραγματοποιήσουμε μια εικονική ανασκαφή. Θα γίνετε αρχαιολόγοι και θα 

πάτε να δουλέψετε, με την ιδιότητα αυτή, στην περιοχή που αναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτι-

σμός. Βλέπετε, στον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, την Πελοπόννησο, εκτός από δύο ομάδες 

που βλέπουν τους τάφους των Μυκηνών.  

[Κάποιες ομάδες βιάστηκαν να πατήσουν το εικονίδιο που εισάγει στους τάφους των Μυκη-

νών και "μπήκαν" στο περιβάλλον αυτό]  

Ερευνήτρια: Εσείς κι εσείς είστε στους τάφους των Μυκηνών.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Γυρίστε να δείτε στον χάρτη την Πελοπόννησο και τα κέντρα του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού.  

Ερευνήτρια: Βλέπετε λοιπόν την Πελοπόννησο, όπου αναπτύχθηκαν δύο μεγάλα κέντρα του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ποια είναι αυτά, μπορεί να μας πει κάποιος; Στο ένα ήταν βασιλιάς ο 

Νέστορας και στο άλλο ήταν ο Αγαμέμνονας. Ποιες δύο μεγάλες πόλεις έχουμε στην Πελοπόν-

νησο;  

Μαθητής: Μυκήνες.  

Ερευνήτρια: Και η άλλη πόλη ποια είναι;  

Μαθητής: Σπάρτη.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Στη Σπάρτη ήταν ο Μενέλαος βασιλιάς. Στην Πύλο ποιος ήταν ο 

σοφός βασιλιάς, που πήγε στην τρωική εκστρατεία;  

Μαθητής: Ο Νέστορας.  

Ερευνήτρια: Σε ποια πόλη ήταν βασιλιάς Νέστορας;  

Μαθητής: Στην Πύλο.  

Ερευνήτρια: Άρα, τα δύο μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο ήταν 

οι Μυκήνες και η Πύλος, όπου βρέθηκαν πολλά αντικείμενα του πολιτισμού αυτού, κάποια από 

τα οποία βλέπουμε τώρα μπροστά μας στους υπολογιστές. Οι Μυκήνες είναι στα δεξιά σας, ό-

πως βλέπετε στον χάρτη. Βλέπετε την πόλη των Μυκηνών;  

Η καθηγήτρια της τάξης: Στα βορειο-ανατολικά. 

Μαθητές/τριες: Ναι. 

[Δείχνουν, ανά ομάδα, τις Μυκήνες στον χάρτη] 

Ερευνήτρια: Η Πύλος βρίσκεται από την άλλη πλευρά, στα δυτικά, χαμηλά.  

[Οι ομάδες δείχνουν την Πύλο στον χάρτη]  

<8΄> 
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Ερευνήτρια: Τώρα θα τοποθετηθούμε στον χρόνο. Κάτω από τον χάρτη που βλέπετε υπάρχει 

μια γραμμή που μας δείχνει τον χρόνο. Στη γραμμή υπάρχει ένα καφέ κουτάκι, στη μέση. Πιά-

στε το κουτάκι με το ποντίκι και σύρτε το στο 1200 π.Χ.  

[Οι ομάδες κινητοποιούνται με ενδιαφέρον και το πραγματοποιούν] 

Ερευνήτρια: Εντάξει;  

Ομάδα: Στο 1200; 

Ομάδες: Ναι.  

Διάφορες ομάδες: Δεν πάει, κυρία, ακριβώς στη μέση. 

Ερευνήτρια και η καθηγήτρια της τάξης: Δεν πειράζει. Περίπου. Δεν χρειάζεται να είναι α-

κριβώς επάνω στην ημερομηνία. 

Ερευνήτρια: Άρα, χρονικά, είμαστε στο 1200 π.Χ. και, τοπικά, στην Πελοπόννησο. Οι δύο ο-

μάδες, που βιάστηκαν, έχουν ήδη μπει στους τάφους των Μυκηνών. Εκεί θα ψάξουν για αντι-

κείμενα. Οι άλλες ομάδες θα ταξιδέψουν στην Πελοπόννησο και θα ψάξουν για αντικείμενα 

γύρω από τα δύο μεγάλα Μυκηναϊκά κέντρα. Πρώτα-πρώτα, οι ομάδες θα αποτελούνται από 

έναν αρχηγό που θα συντονίζει και θα ελέγχει την εργασία που θα κάνουν τα μέλη της ομάδας, 

θα σταματά την ομάδα όταν ξεφεύγει και κάνει θόρυβο, έναν γραμματέα (κάποιον που είναι 

καλός στο γράψιμο), ο οποίος θα καταγράφει όσα λέει η ομάδα και έναν χειριστή του υπολογι-

στή –όποιος είναι καλός σ’ αυτό. Ο γραμματέας θα γράψει στο τετράδιο της ομάδας τις κατηγο-

ρίες που είναι ήδη γραμμένες στον πίνακα.  

Η καθηγήτρια της τάξης: "Αγγεία – Κοσμήματα – Τοιχογραφίες – Ειδώλια – Όπλα – Επιτύμ-

βιες στήλες". Θα γράψετε επτά κατηγορίες.  

Ερευνήτρια: Γρήγορα γράψτε τις για ν’ αρχίσουμε να συλλέγουμε αντικείμενα. Όποια ομάδα 

κάνει την καλύτερη δουλειά θα βραβευτεί στο τέλος.  

{Σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι η αυτοπε-

ποίθησή τους. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται πραγµατικά να «ποτίζονται» καθηµερινά µε παρό-

τρυνση και έπαινο. Γι αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και έµφαση στην τόνωση της 

αυτοεκτίµησής τους. Πολύ θετικά ανταποκρίνονται σε συστήµατα επιβράβευσης, ή αλλαγής 

της συµπεριφοράς µε πόντους, γιατί λειτουργούν σαν  μικροί  επιχειρηµατίες (Τσουμπάρη, 

2007:110)}  

[Οι ομάδες γράφουν τις κατηγορίες στο τετράδιό τους]  

Ομάδα: "Όπλα και μετά Επιτύμβιες στήλες" κ.ο.κ. 

Ερευνήτρια: Ακούστε με, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ψάχνουμε, τώρα, να βρούμε αντικείμενα 

του Μυκηναϊκού πολιτισμού και τα βάζουμε στις κατηγορίες που δημιουργήσαμε. Πάρτε και το 

Φύλλο Εργασίας που έχετε για να βλέπετε και να σας βοηθεί. Με τα γαλάζια βελάκια που βλέ-

πετε κάτω από τον πίνακα, αριστερά και δεξιά, εντοπίζουμε τα αντικείμενα του Μυκηναϊκού 
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πολιτισμού που ψάχνουμε. Για να δούμε τα στοιχεία κάθε αντικειμένου θα πατήσουμε ένα αν-

θρωπάκι που υπάρχει κάτω αριστερά με κλειστά ματάκια. 

[Οι ομάδες το ψάχνουν, το δείχνουν και το πατούν] 

Ερευνήτρια: Αυτό. 

[Η τάξη είναι πάρα πολύ άτακτη και ανυπάκουη] 

Ερευνήτρια: Παιδιά, παιδιά, παιδιά, γυρίστε να με δείτε, γιατί κάνει καθένας ό,τι θέλει και δεν 

καταλαβαίνετε. Θα ψάξετε και θα εντοπίσετε αντικείμενα που, όπως βλέπετε, εμφανίζονται 

στον πίνακα επάνω αριστερά. Θα γράφετε για κάθε αντικείμενο, πού ανήκει, δηλαδή, θα το βά-

λετε στην κατηγορία που ανήκει και θα γράφετε στη συνέχεια τα τέσσερα πρώτα στοιχεία, δηλα-

δή: τι είδους είναι (Προσοχή! Αν είναι σκεύος, θα το βάλετε στα αγγεία), αν είναι όπλο, θα το 

βάλετε στην κατηγορία: Όπλα, και θα γράψετε τι είδους είναι: ξίφος, μαχαίρι κ.λπ., ή, αν είναι 

αγγείο, τι είδους είναι: πρόχους, ρυτό κ.λπ., ποια είναι η διακόσμησή του, ποιο είναι το υλικό 

του.  

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

[Αρχίζει η διαδικασία της έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η 

ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασί-

α] 

{Το κλίμα αλλάζει εντελώς και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν}». 

Αρχή                     <8΄>                              <9΄>                            <12΄>                       

  

 

 

 

 

 

 
«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α3 (Ερευνήτρια):  

<9΄> 

<12΄> 

Αρχίζει να φαίνεται 
η αλλαγή στο κλίμα. 
Παρατηρούμε ότι οι 
μαθητές/τριες αρχί-
ζουν να ενδιαφέρο-
νται για τη διαδικα-
σία 
 

Φασαρία 
Αταξία 

Το κλίμα αλλάζει 
εντελώς και επι-
κρατεί ησυχία, 
τάξη∙ οι μαθη-
τές/τριες ενδια-
φέρονται να συμ-
μετάσχουν ενεργά 
και να συνεργα-
στούν  
 

Παρατηρείται για λίγα 
λεπτά φασαρία. Οι 
μαθητές/τριες είναι 
ανεξοικείωτοι/ες με 
την ομαδοσυνεργατι-
κή, διερευνητική-
ανακαλυπτική μάθη-
ση και ως εκ τούτου 
χρειάζονται ένα διά-
στημα για να προ-
σαρμοστούν 
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Και το 3ο τμήμα του σχολείου αυτού παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα αταξίας. Σε γενικές 

γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν πολύ χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Αρχικά οι μαθητές/τριες 

κάνουν πολλή φασαρία. Η καθηγήτρια της τάξης με την ερευνήτρια προσπαθούν να ηρεμή-

σουν την τάξη. 

Ερευνήτρια: Λοιπόν, ακούστε με. 

Καθηγήτρια της τάξης: Παιδιά!… 

Ένας μαθητής: Σταματήστε ν’ ακούσουμε. 

{Και οι ίδιοι οι μαθητές δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται για τη φασαρία που προκαλούν 

οι συμμαθητές τους} 

Ερευνήτρια: Γυρίστε να με δείτε… 

Σε μαθητές που κάθονται πολλοί μαζί σε έναν υπολογιστή: Εκεί είστε πάρα πολλοί, δεν θα 

χωρέσετε.  

[Οι μαθητές/τριες είναι πάρα πολύ άτακτοι/ες και δεν υπακούουν στις οδηγίες. Αφού ησυχά-

ζουν σχετικά, συνεχίζεται η διαδικασία] 

Ερευνήτρια: Θα κάνουμε ένα εναλλακτικό μάθημα Ιστορίας. Θα γίνετε αρχαιολόγοι και θα 

πάτε να κάνετε ανασκαφές σε περιοχές του χάρτη που βλέπετε (όπως τους τάφους των Μυκη-

νών) για να βρείτε στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Θα βρείτε διάφορα αντικείμενα και 

μέσα από αυτά τη μελέτη αυτών των αντικειμένων θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά του ο Μυκηναϊκού πολιτισμού. Αυτό θα το επιτύχουμε μέσα από τη 

δική σας παρατήρηση. Μέσα, δηλαδή, από τη μελέτη των στοιχείων των αντικειμένων, που θα 

ανακαλύψετε, θα αναλύσετε ποιος ήταν ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Την ανασκαφή θα την πραγ-

ματοποιήσετε στην Πελοπόννησο. Όπως βλέπετε στον χάρτη, βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο 

όπου υπήρχαν μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ποια ήταν αυτά τα κέντρα; 

Μαθητές/τριες: Μυκήνες και Πύλος. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Λοιπόν, κάποιες ομάδες θα επισκεφθούν αυτές τις πόλεις και κάποιες θα 

μπουν στους τάφους των Μυκηνών για να ψάξουν εκεί για αντικείμενα. Θα χωριστείτε σε ομά-

δες και κάθε ομάδα θα έχει κάποιον που θα χειρίζεται τον Η/Υ και, όπου είστε δύο, ο άλλος θα 

κρατά, στο τετράδιο, σημειώσεις. Όπου είστε περισσότεροι, ένας θα είναι ο αρχηγός της ομά-

δας, ο οποίος θα επιβάλει την ησυχία, ένας θα είναι ο χειριστής του Η/Υ και ένας θα είναι ο 

γραμματέας, που θα κρατά τις σημειώσεις. Τι θα κάνετε τώρα∙ πρώτον, θα γράψετε στο τετρά-

διό σας τις κατηγορίες που έγραψε στον πίνακα η καθηγήτριά σας. Ακριβώς, όπως τις βλέπετε: 

“Αγγεία, Εργαλεία, Κοσμήματα, Τοιχογραφίες, Ειδώλια, Όπλα, Επιτύμβιες στήλες”.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Υπάρχουν και στο φύλλο εργασίας που σας δώσαμε και μπορείτε να 

τα αντιγράψετε από εκεί. Σε κάθετες στήλες, για να μπορείτε να συμπληρώνετε τα στοιχεία κα-

λύτερα.  
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Ερευνήτρια: Στη συνέχεια, θα ψάξετε να βρείτε τα σχετικά αντικείμενα, από τα γαλάζια βελά-

κια που βλέπετε αριστερά και δεξιά στο λογισμικό. […] Θα γράψετε τι είδους είναι το αντικεί-

μενο –για παράδειγμα, αν είναι κόσμημα, θα το βάλετε στην κατηγορία "Κοσμήματα"– και θα 

συμπληρώσετε το υλικό, τη διακόσμηση και τη χρήση του.   

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

[Ξεκινά η διαδικασία έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας του υλικού. Οι ομάδες ερευνούν, 

συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της κα-

θηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα 

σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

{Από εδώ και πέρα το κλίμα αλλάζει από τη φασαρία και την αταξία και οι μαθητές επιδει-

κνύουν ενδιαφέρον και πρόθυμη συμμετοχή. Μόνον ελάχιστα και μεμονωμένα περιστατικά 

φασαρίας συμβαίνουν και οι μαθητές δυσανασχετούν γι’ αυτά} 

Τα μέλη ομάδας συζητούν: Γυναικεία μορφή… 

Τα μέλη άλλης ομάδας: Περιδέραιο… 

Η ερευνήτρια δίνει οδηγίες σε ομάδα: Και προχωρείτε στο επόμενο αντικείμενο…συλλέγετε 

τα αντικείμενα και γράφετε τα στοιχεία. 

Άλλη ομάδα, που βρίσκει συνεχώς αντικείμενα-αγγεία: Πάλι αγγεία! 

[Συνεχίζεται για ένα διάστημα η έρευνα, η συλλογή, η κατηγοριοποίηση και η καταγραφή 

των στοιχείων] 

Ερευνήτρια: Σταματάμε τώρα την έρευνα. Γυρίστε προς εμένα και θα συζητήσουμε μεταξύ μας 

διάφορα ερωτήματα για να δούμε, από αυτά που μαζέψατε, ποια ομάδα έκανε την καλύτερη 

έρευνα. Πρώτα – πρώτα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε, να επαληθεύ-

σουμε όσα γράφει το βιβλίο της Ιστορίας σχετικά με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Μετά, θέλουμε 

να διαπιστώσουμε εάν, όσα αναφέρει ο Όμηρος στην "Οδύσσεια" και στην "Ιλιάδα" για τον 

Μυκηναϊκό πολιτισμό και τη Μυκηναϊκή κοινωνία, επαληθεύονται μέσα από τη μελέτη των αρ-

χαιολογικών ευρημάτων. Θα σας διαβάσω στίχους από την "Οδύσσεια" και θέλω να μου πείτε 

εάν βρήκατε τα αντικείμενα που αναφέρονται στο κείμενο. Όταν ο Τηλέμαχος πηγαίνει στο α-

νάκτορο του Νέστορα για να τον ρωτήσει για τον πατέρα του, τον Οδυσσέα, τον υποδέχεται ο 

Νέστορας: "Κι ευθύς κρασί τούς κέρασε σ’ ένα χρυσό ποτήρι". Ο Νέστορας, λοιπόν, κερνά τον 

Τηλέμαχο και τον Πεισίστρατο κρασί, για να τους καλωσορίσει. Βρήκατε, μήπως, εσείς χρυσά 

ποτήρια, κύπελλα στην αναζήτηση που κάνατε για αγγεία;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Για πες μας τι αγγείο είναι αυτό που βρήκατε; Το όνομά σου; 

 Μαθητής-γραμματέας ομάδας: Παύλος. Είναι "αγγείο, κύπελλο, διακοσμείται με ανδρικές 

κεφαλές, υλικό: άργυρος και χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση".  

<15΄> 
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Ερευνήτρια: Βλέπουμε λοιπόν ένα χρυσό ποτήρι σαν αυτό που χρησιμοποιούσαν ο Νέστορας 

και γενικά οι Μυκηναίοι;  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Ερευνήτρια: Έχουμε λοιπόν ένα κύπελλο, για οικιακή χρήση, από χρυσό. Άλλη ομάδα βρήκε 

κύπελλα ή ποτήρια;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Ο γραμματέας της ομάδας: Στάθης. "Αγγείο, κύπελλο, διακόσμηση: φύλλα, υλικό: χρυσός, 

χρήση: κτέρισμα".  

Ερευνήτρια: Είπε ο συμμαθητής σας, ο Στάθης, ότι χρησιμοποιείται ως "κτέρισμα". Μήπως 

μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει "κτέρισμα"; Δηλαδή ως τι το χρησιμοποιούσαν;  

[Ένας μαθητής ενοχλεί έντονα τη μαθησιακή διαδικασία]  

Η καθηγήτρια τον επιπλήττει: Παντελή θα σε βγάλω έξω. 

Η ερευνήτρια σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Καλλιόπη. Κτερίσματα είναι τα αντικείμενα που έβαζαν στους τάφους. 

Ερευνήτρια: Πολύ σωστά. Κτερίσματα είναι τα αντικείμενα που έβαζαν στους τάφους γιατί 

πίστευαν... 

[Κάποιοι/ες μαθητές/τριες είναι ανήσυχοι/ες]  

Η καθηγήτρια τους/τις επιπλήττει: Παιδιά, δεν μιλάμε, ακούμε τώρα.  

[Η ερευνήτρια προτείνει σε κάποιον ανήσυχο μαθητή να περάσει έξω εάν επιθυμεί, αλλά ε-

κείνος αρνείται] {Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνήθως οι μαθητές δεν διστάζουν καθόλου να 

βγουν από την τάξη} 

Ερευνήτρια: Επομένως, οι Μυκηναίοι έβαζαν αντικείμενα στους τάφους για να τα πάρουν οι 

νεκροί μαζί τους στην άλλη ζωή που θα πήγαιναν να ζήσουν. Άλλο παρόμοιο αντικείμενο βρήκε 

κάποια ομάδα; 

Η γραμματέας ομάδας: Βρήκαμε "κύπελλο, από πηλό, με διακόσμηση: γραμμές, κτέρισμα". 

Ερευνήτρια: Ποια είπες ότι είναι η διακόσμηση; 

Η γραμματέας ομάδας: "Γραμμές". 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η τέχνη που χρησιμοποιεί γραμμές, κουκίδες και διάφορα παρόμοια 

σχήματα;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου; 

Μαθητής: Γιάννης. Γραμμική. 

Ερευνήτρια: Όχι γραμμική. Γραμμική ήταν η γραφή. Η τέχνη πώς λέγεται; 

Άλλος μαθητής: Γεωμετρική. 

<20΄> 
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Ερευνήτρια: Μπράβο! Επομένως, έχουμε επιρροή από τη γεωμετρική τέχνη. Μήπως βρήκατε 

αντικείμενα που έχουν άλλου είδους διακόσμηση και ποια είναι αυτή; Για δείτε τα αντικείμενα, 

ποια διακόσμηση έχουν;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου; 

Μαθητής: Δημήτρης. "Κύπελλο που έχει φύλλα και είναι χρυσό. Χρήση: κτέρισμα". 

Ερευνήτρια: Άλλο αντικείμενο, με άλλη διακόσμηση;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Λάζαρε;  

Λάζαρος: Βρήκαμε “αγγείο, κάνθαρος, με διακόσμηση: γραμμές και έλικες, στην Πύλο, κτέρι-

σμα”. 

Ερευνήτρια: Πάλι είναι επηρεασμένο από τη γεωμετρική τέχνη.  

Σε άλλο μαθητή που σηκώνει το χέρι: Γιάννη; 

Γιάννης: Βρήκαμε ένα κύπελλο, από ασήμι… 

Ερευνήτρια: Η διακόσμηση ποια είναι; 

Γιάννης:… "Μόνωτο". 

Ερευνήτρια: "Μόνωτο", τι μπορεί να σημαίνει; Το σχήμα του μόνωτου κύπελλου είναι αυτό [Η 

ερευνήτρια ζωγραφίζει το κύπελλο στον πίνακα]. Τι μπορεί, λοιπόν, να σημαίνει "μόνωτο"; 

Για πες, Γιάννη. 

Γιάννης: Έχει μόνον ένα χερούλι. 

 Ερευνήτρια: Σωστά! Έχει μόνον ένα χερούλι. Η λέξη "μόνωτο" , προέρχεται από το "ους-

ωτός", δηλαδή "αυτί", γιατί το χερούλι μοιάζει με "αυτί" και γι’ αυτό το αγγείο με ένα χερούλι 

λέγεται "μόνωτο".  

[Κάποιοι/ες μαθητές/τριες δείχνουν παρόμοια αντικείμενα, που έχουν βρει, στην οθόνη]  

Ερευνήτρια: Ναι, μπράβο! Άλλο αντικείμενο, με άλλη διακόσμηση, βρήκατε;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Νίκη. “Λυχνάρι, που έχει διακόσμηση, σπείρες”. 

Ερευνήτρια: Οι σπείρες προέρχονται πάλι από τη γεωμετρική τέχνη. Πείτε άλλα αγγεία που 

βρήκατε. Αναφέρατε ήδη ένα "λυχνάρι", που σχετίζεται με τον φωτισμό. Επομένως, φώτιζαν τα 

σπίτια τους με λυχνάρια. Άλλα αγγεία που βρήκατε;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Γεωργία. Αμφορείς.  

Ερευνήτρια: Τι έβαζαν μέσα στους αμφορείς;  

Γεωργία: Λάδι, κρασί…  

Ερευνήτρια: Τι στοιχεία έχουμε γι’ αυτό το αντικείμενο; 

……………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια σε μια ομάδα: Πείτε μου τι είναι αυτό που βρήκατε;  
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Σε ένα από τα μέλη: Διάβασέ μας αυτό που βρήκατε.  

Μαθητής: "Κρέαγρα, πιρούνα".  

Ερευνήτρια: Βρήκαν οι συμμαθητές σας ένα αντικείμενο, δείτε το….  

[Οι μαθητές/τριες στρέφονται στον υπολογιστή της συγκεκριμένης ομάδας]  

Η ερευνήτρια συνεχίζει:…λέγεται "κρέαγρα" και είναι η σούβλα που έψηναν τα κρέατα οι Μυ-

κηναίοι, όπως και σήμερα ψήνουμε το κρέας στη σούβλα. Και δείτε τι λέει ο Όμηρος στους στί-

χους της "Οδύσσειας": "Και τα ψαχνά σαν έβγαλαν ψημένα από τις σούβλες". Να λοιπόν το 

αντικείμενο που έψηναν τα κρέατα». 

{Υλοποιείται η κινητοποίηση της φαντασίας με την ανάπλαση της ζωής στην αρχαιότητα και 

την καθημερινή χρήση των αντικειμένων} 

[Η διαδικασία συνεχίζεται περίπου με τον ίδιο τρόπο]» 

 
«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α2+Α4 (Ερευνήτρια):  

Τα τμήματα, λόγω της μαθητικής διαρροής, είναι πολύ μικρά και έτσι το μάθημα γίνεται από 

κοινού σε 2 τμήματα, αντί σε ένα. 
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Η καθηγήτρια κατανέμει τις ομάδες στους υπολογιστές: Καθίστε, εσύ εδώ για να βλέπεις… 

Ερευνήτρια: Καλημέρα. 

Μαθητές/τριες ανταποδίδουν τον χαιρετισμό: Καλημέρα. 

Ερευνήτρια: Με λένε Αναστασία Βακαλούδη, είμαι φιλόλογος και θέλω να ευχαριστήσω την 

καθηγήτρια-φιλόλογό σας και την καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου γιατί με κάλεσαν να 

έλθω να κάνουμε ένα εναλλακτικό μάθημα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τι θα κάνουμε; Θα ερ-

γαστούμε, όπως βλέπετε, μέσα ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει έναν χάρτη –τον βλέπετε όλοι; 

Φανταστείτε, λοιπόν, ότι έχετε τελειώσει το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το Τμήμα Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου και τώρα είστε αρχαιολόγοι. Σαν αρχαιολόγοι, λοιπόν, 

θα μπείτε, ανά ομάδες, μέσα σε περιοχές που υπάρχουν αντικείμενα του Μυκηναϊκού πολιτι-

σμού. Θα κάνετε μια ανασκαφή για να βρείτε αυτά τα αντικείμενα, θα τα συλλέξετε και, βάσει 

αυτών, θα καταλήξετε σε συμπεράσματα που είδατε στο μάθημα της Ιστορίας αλλά που αναφέ-

ρει και ο Όμηρος στην "Οδύσσεια". Τι θα κάνουμε; Πρώτα-πρώτα, όπως είστε χωρισμένοι σε 

ομάδες θα αναλάβετε κάποιους ρόλους.  

Γίνεται η κατανομή των ρόλων: Ένας στην ομάδα θα είναι ο χειριστής του υπολογιστή –

εκείνος που είναι καλός στο χειρισμό του υπολογιστή, εσείς θα μοιράσετε τους ρόλους, μεταξύ 

σας- και ο άλλος θα είναι ο γραμματέας που θα γράφει στο τετράδιο τα στοιχεία που θα βρείτε. 

Δείτε λοιπόν με προσοχή τι θα κάνουμε. Στα αριστερά του χάρτη, στον υπολογιστή σας, βλέπετε 

μια γραμμή εργαλείων. Εκεί υπάρχει ένα εικονίδιο που μοιάζει με μεγεθυντικό φακό με έναν 

σταυρό στη μέση. Είναι το εικονίδιο "επιλογής τόπου". Πατήστε το και "μπείτε" με το ποντίκι 

σας στην Ελλάδα. Κατόπιν "μπείτε" στην Πελοπόννησο. Μην "μπαίνετε" στους τάφους. Στην 

Πελοπόννησο, ποια ήταν τα δύο μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού; 

Μαθητής: Κόρινθος. 

Άλλος μαθητής: Μυκήνες. 

Ερευνήτρια: Μπορείτε να εντοπίσετε πού βρίσκονται οι Μυκήνες στον χάρτη; 

[Οι ομάδες δείχνουν κατά σειρά τις Μυκήνες στον χάρτη] 

[Οι μαθητές/τριες κάνουν πάρα πολλή φασαρία] 

Ερευνήτρια: Το άλλο μεγάλο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού ποιο είναι στην Πελοπόννη-

σο; Εκεί ζούσε ένας πολύ σοφός βασιλιάς που τον συμβουλεύονταν όλοι στην Τρωική εκστρα-

τεία. Ποιος ήταν ο βασιλιάς και ποια η πόλη του; 

Μαθητής: Ο Μενέλαος. 

Ερευνήτρια: Ο Μενέλαος δεν ήταν ο σοφός βασιλιάς, ήταν εκείνος του οποίου έκλεψαν τη γυ-

ναίκα, την Ωραία Ελένη. Ο βασιλιάς, που λέμε, ήταν πολύ σοφός και ηλικιωμένος και που τον 

συμβουλεύονταν όλοι στην Τρωική εκστρατεία. Η πόλη του ήταν επίσης πολύ μεγάλο κέντρο του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. Θυμάστε; Από "Ν" αρχίζει το όνομά του… 

363 

 



 

 

Μαθητής: Νέστορας. 

Ερευνήτρια: Ποιο ήταν το βασίλειο του Νέστορα; 

Μαθητής: Η Πύλος. 

Ερευνήτρια: Μήπως μπορείτε να βρείτε στον χάρτη πού βρίσκεται η Πύλος; 

Όλες οι ομάδες: Νάτη, νάτη, νάτη.. 

[Οι ομάδες δείχνουν κατά σειρά την Πύλο στον χάρτη] 

{Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και οι μαθητές/τριες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διαδι-

κασία} 

Ερευνήτρια: Τώρα θα πάτε στο εικονίδιο που έχει το σχήμα “ορθογώνιο” και θα κάνετε ένα 

μεγάλο ορθογώνιο περίγραμμα στην Πελοπόννησο. Τώρα είμαστε μέσα στους αρχαιολογικούς 

χώρους όπου θα κάνουμε την ανασκαφή. Κάποιοι θα μπουν στους τάφους των Μυκηνών, άλλοι 

θα ψάξουν στις περιοχές της Πύλου και των Μυκηνών, για να βρουν τα αρχαιολογικά ευρήμα-

τα.[….] Ο γραμματέας της ομάδας θα πάρει το τετράδιο και το μολύβι του και θα γράψει ό,τι 

γράφω στον πίνακα. […..] Θα γράψετε τις κατηγορίες, βλέπετε: "αγγεία – εργαλεία – κοσμήμα-

τα – τοιχογραφίες – ειδώλια – όπλα". Ας μου πει κάποιος, "ειδώλιο" τι σημαίνει; 

Μαθητής: Μικρό αγαλματάκι. 

Ερευνήτρια: Λοιπόν, όποιο αντικείμενο βρίσκετε θα το βάζετε σε μία από τις κατηγορίες και 

θα γράφετε τα τέσσερα πρώτα στοιχεία του, όπως τα βλέπετε στον πίνακα, δηλαδή: 1) Τι αντι-

κείμενο είναι; Τα κορίτσια, εδώ, για παράδειγμα που βρήκαν όπλο, θα σημειώσουν «εγχειρίδι-

ο». 2) Από τι υλικό είναι; 3) Πού χρησιμοποιείται; Αν είναι κτέρισμα, οικιακής χρήσης κ.λπ. 

και 4) Ποια είναι η διακόσμησή του; Τώρα, όποιος έχει απορία να τη λύσουμε. Θα περάσω από 

όλες τις ομάδες να τις δω. Με τα βελάκια κάτω αριστερά μπορείτε να κινείστε γρηγορότερα 

στην αναζήτηση. 

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

[Αρχίζει η διαδικασία έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η 

ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασί-

α] 

Η καθηγήτρια της τάξης σε ομάδα που ζητά οδηγίες: Γράφουμε πρώτα "δακτυλίδι" και μετά 

τα υπόλοιπα στοιχεία. 

Η ερευνήτρια σε ομάδα που ζητά οδηγίες για το πού να κατατάξει ένα "σκεύος": Βάλτε το 

στα αγγεία. 

Ομάδα: Έχουμε όπλα… 

Άλλη ομάδα: Χαλκός, κτέρισμα… 

<8΄> 

364 

 



 

 

Άλλη ομάδα: Αγγεία, πηλός, οικιακή χρήση… 

Άλλη ομάδα: Τοιχογραφία… 

Ερευνήτρια: Όλες οι ομάδες πάνε πολύ καλά. 

Άλλη ομάδα: Κυρία, δακτυλίδια να γράψουμε πολλά; 

Ερευνήτρια: Βρείτε μερικά και μετά αναζητήστε κάποια άλλα αντικείμενα. 

Ερευνήτρια σε όλες τις ομάδες: Τώρα θέλω να σταματήσετε και να επεξεργαστούμε όσα βρή-

κατε. Η καθηγήτριά σας, σας μοιράζει ένα φύλλο με στίχους από την “Οδύσσεια”. Θέλω, κά-

ποιος, να διαβάσει τον 1ο στίχο. 

Μαθήτρια: Κυρία, να διαβάσω; 

Μαθητής: Κυρία, εγώ. 

Ερευνήτρια: Εσύ, μετά, δεύτερος.  

Προς τη μαθήτρια: - Διάβασε από εδώ. 

Μαθήτρια: Ραψωδία γ΄, στίχ. 43 κ.εξ.: “κι ευθύς κρασί τούς κέρασε σ’ ένα χρυσό ποτήρι”. 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, ποιοι βρήκατε χρυσά ποτήρια; Δείτε στις σημειώσεις σας, ποιοι βρήκα-

τε χρυσά ποτήρια και ποια στοιχεία έχουν; Πες μας, το όνομά σου; 

Μαθητής: Αντώνης. Εμείς βρήκαμε, εεε…. 

Ερευνήτρια: Κύπελλο; Πώς αναφέρεται στις πληροφορίες; 

Αντώνης: Δεν το έγραψα. 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, το επόμενο. 

Ερευνήτρια σε άλλη ομάδα (προς τον γραμματέα): Το όνομά σου; 

Ο γραμματέας (συμπληρώνουν μετά και τα μέλη της άλλης ομάδας): Αργύρης. Κύπελλο, με 

διακόσμηση: φύλλα, χρυσός, κτέρισμα. 

Ερευνήτρια: Άλλος;  

Ο γραμματέας άλλης ομάδας: Κύπελλο, διακόσμηση: φύλλα, υλικό: χρυσός, χρήση: κτέρισμα. 

Άλλος μαθητής (Χρήστος): Έλασμα… 

Ερευνήτρια: Όχι, αυτό δεν είναι κύπελλο, δεν είναι αγγείο. 

Άλλος μαθητής (Κώστας): Κύπελλο, σκύφος… 

Ερευνήτρια: Τι διακόσμηση έχει; 

Κώστας: Ομόκεντρα τόξα. 

Ερευνήτρια: Και το υλικό του; 

Κώστας: Πηλός. 

Ερευνήτρια: Και πού χρησιμοποιείται; 

Κώστας: Οικιακή χρήση. 

{Κάποιοι/ες μαθητές/τριες δυσκολεύονται στην ανάγνωση και στην κατανόηση δυσκολονόη-

των λεξιλογικών όρων} 
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Ερευνήτρια: Ας μου διαβάσει κάποιος, τώρα, τον στίχο 68, στην “Οδύσσεια”. Διάβασε, Φώτη, 

τον στίχο. 

Φώτης: "Και τα ψαχνά σαν έβγαλαν ψημένα πια απ’ τις σούβλες". 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, μήπως βρήκατε ένα αντικείμενο που ονομάζεται "κρέαγρα";  

Μαθητές/τριες: Τι είναι αυτό, κυρία; 

Ερευνήτρια: Είναι η σούβλα, που έψηναν οι αρχαίοι Έλληνες τα κρέατα. Είναι στην κατηγορία 

"Εργαλεία". Μήπως το βρήκε κανείς; 

[Δεν μπορούν οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν το εργαλείο και η έρευνα συνεχίζεται προς άλ-

λη κατεύθυνση] 

Ερευνήτρια: Για πείτε μου άλλα αγγεία που βρήκατε; 

Μια ομάδα: Λέβης. 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, αν ξέρετε, ο “λέβης” πού πρέπει να χρησιμοποιούνταν; Τι λέμε σήμε-

ρα “λέβητα”; 

Μαθητής: Αυτό που έχει το καλοριφέρ. 

Ερευνήτρια: Τι ακριβώς λέμε λέβητα, σε σχέση με το καλοριφέρ; 

Μαθητής: Είναι μεγάλη δεξαμενή. 

Ερευνήτρια: Άρα, στην αρχαιότητα, τι ήταν ο λέβητας; 

Μαθητής: Α! κυρία, ένα καζάνι. 

Ερευνήτρια: Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος ο λέβητας;  

Ο γραμματέας της ομάδας: Από χαλκό. 

Ερευνήτρια: Πέστε μου, τώρα, ποια εργαλεία βρήκατε. 

Μια ομάδα: Ρυτό. 

Ερευνήτρια: Δεν είναι εργαλείο το ρυτό. Είναι αγγείο. 

Μαθητής: Εγώ βρήκα όπλα. Βρήκα ένα σπαθί. Χρυσό. 

Ερευνήτρια: Άλλος βρήκε όπλο;  

[Οι μαθητές/τριες συνεχίζουν να ψάχνουν. Η ερευνήτρια τούς εξηγεί ότι η ανασκαφή τελείω-

σε και πρέπει να ασχοληθούν με την επεξεργασία των στοιχείων και τη συζήτηση] 

Ερευνήτρια: Ποιος μπορεί να μου πει άλλο όπλο. 

Ο γραμματέας μιας ομάδας: Ξίφος, από χαλκό. 

Ερευνήτρια: Έχει διακόσμηση; 

Η ομάδα: Όχι. Επιθετικό όπλο. 

Ερευνήτρια: Έχει βρει κάποια ομάδα, "ειδώλιο"; 

Ο γραμματέας μιας ομάδας: Πήλινο ομοίωμα φιδιού, πηλός, λατρευτικό αντικείμενο. 

Άλλος μαθητής: Να πω ένα άλλο;  

Ερευνήτρια: Να μου πείτε, "τοιχογραφίες" αν βρήκατε. 
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Άλλος μαθητής: Ξίφος… 

Ερευνήτρια: Τοιχογραφίες, ρώτησα. Το ξίφος δεν είναι τοιχογραφία. 

Η γραμματέας μιας ομάδας: "Επιτύμβια στήλη, σπείρες, πωρόλιθος". 

Ερευνήτρια: Θέλω να πείτε και στην κατηγορία «κοσμήματα» κάποια παραδείγματα. 

Η γραμματέας μιας ομάδας: Περιδέραιο, χρυσός. 

Ερευνήτρια: Διακόσμηση υπάρχει; 

{Κάποιοι μαθητές/τριες δυσκολεύονται πολύ στην ανάγνωση} 

Ερευνήτρια: Τι υλικά χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι στην κατασκευή των αντικειμένων; 

Μαθητές/τριες: Χρυσό, χαλκό, πηλό, μπρούτζο, ασήμι, ορεία… 

Ερευνήτρια: Η "ορεία" είναι γυαλί. Αυτούς που επεξεργάζονται τον χρυσό πώς τους αποκα-

λούμε; 

Μαθητές/τριες: Χρυσοχόους. 

Ερευνήτρια: Αυτούς που επεξεργάζονται το ασήμι πώς τους λέμε; Πώς λέγεται το ασήμι στα 

αρχαία ελληνικά ή στην καθαρεύουσα; 

Μαθητής: Άργυρος. 

Ερευνήτρια: Άρα, αυτός που επεξεργάζεται τον άργυρο πώς λέγεται; 

Μαθητής: Αργυροχόος. 

Αυτοί που επεξεργάζονται τον πηλό και φτιάχνουν διάφορα αντικείμενα πώς λέγονται; Προς 

μαθητή που σηκώνει το χέρι: Πώς σε λένε; 

Μαθητής: Φώτη. Αγγειοπλάστες. 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, τον χαλκό, τον χρυσό, τον μπρούτζο, το ασήμι, όλα αυτά πώς τα λέμε 

με ένα όνομα;  

Προς μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: - Πώς σε λένε; 

Μαθήτρια: Αποστολία. Μέταλλα. 

Ερευνήτρια: Άρα, οι Μυκηναίοι ήταν χρυσοχόοι, αργυροχόοι, δούλευαν τον μπρούτζο, πώς 

λέγονται αυτοί που επεξεργάζονται τα μέταλλα; 

[Κάποιοι μαθητές/τριες καθυστερούν αρκετά να απαντήσουν…] 

Ερευνήτρια: "Μεταλλο…", Πώς λέγονται;… 

Μαθητής: Μεταλλοτεχνίτες. 

Ερευνήτρια: Άρα δείτε πόσα επαγγέλματα ασκούσαν∙ μεταλλοτεχνίτες: χρυσοχόοι, αργυροχόοι, 

δούλευαν τον μπρούτζο. Ήταν αγγειοπλάστες. Επίσης, δούλευαν το γυαλί, κ.ά. Τώρα, πείτε μου, 

αναφορικά με την τέχνη, η διακόσμηση ποια ήταν στα αγγεία και τα άλλα αντικείμενα που βρή-

κατε; 

Ομάδα: Σκηνές κυνηγιού. 

Άλλη Ομάδα: Πεταλούδες. 
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Άλλη Ομάδα: Χταπόδια. 

Άλλη Ομάδα: Δένδρα. 

Ερευνήτρια: Μήπως βρήκατε γραμμές κι άλλα παρόμοια σχήματα; 

Άλλη Ομάδα: Ναι, εμείς βρήκαμε γραμμές. 

Άλλη Ομάδα: Πουλιά. 

Άλλη Ομάδα: Ψάρια, ποτάμια. 

Άλλη Ομάδα: Κύκλοι. 

Ερευνήτρια: Πώς ονομάζουμε την τέχνη που περιλαμβάνει γραμμές, κύκλους, τρίγωνα κι άλλα 

παρόμοια σχήματα; 

Μαθητής: Γεωμετρική τέχνη. 

Ερευνήτρια: Άρα, μια τέχνη, από την οποία επηρεάστηκαν οι Μυκηναίοι, είναι η γεωμετρική. 

Δεύτερη τέχνη από την οποία επηρεάστηκαν οι Μυκηναίοι, που έχει δένδρα, πουλιά, πεταλού-

δες, διάφορα ζώα κι άλλα παρόμοια, η  προηγούμενη από τη Μυκηναϊκή, ποια ήταν; 

Μαθητής: Μινωική. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Η τέχνη των Μινωιτών, που απεικόνιζε τη φύση. Τι πρόσθεσαν οι Μυ-

κηναίοι στην τέχνη; Από τους προηγούμενους πήραν πεταλούδες, δένδρα, πουλιά, ψάρια, γραμ-

μές, κύκλους. Τι πρόσθεσαν, λοιπόν, οι Μυκηναίοι στην τέχνη; 

Αποστολία: Σκηνές κυνηγιού. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Πρόσθεσαν, λοιπόν, σκηνές κυνηγιού και άλλες σκηνές επιθετικές. Άρα 

τι λαός ήταν οι Μυκηναίοι; 

Μαθητής: Πολεμικός. 

Ερευνήτρια: Ποια μεγάλη εκστρατεία ξεκίνησαν οι Μυκηναίοι, που την περιγράφει και ο Όμη-

ρος; 

Μαθητής: Τον Τρωικό πόλεμο. 

Ερευνήτρια: Τον έκαναν για την Ωραία Ελένη, άραγε, τον Τρωικό πόλεμο; 

{Ερωτήσεις που «αναγκάζουν» τον μαθητή να δια/πραγματευτεί, να συζητήσει, να σκεφτεί, 

να κρίνει∙ έχουν ως στόχο να προωθήσουν την έρευνα. Η µάθηση δεν είναι συµπεριφοριστική 

αλλά γνωστική διαδικασία, δεν είναι στατική κατάσταση, αλλά δυναµικό γίγνεσθαι. Ο 

µαθητής δεν είναι «λευκός χάρτης», αλλά κοµίζει στη µαθησιακή πράξη τις προηγούµενες 

γνώσεις και εµπειρίες και του δίνεται η δυνατότητα να διερευνά το γνωστικό αντικείµενο} 

Μαθητές/τριες: Όχι. 

Ερευνήτρια: Τι επιδίωκαν με την εκστρατεία αυτή; 

Μαθητής: Να πάρουν την Τροία. 

Ερευνήτρια: Και τι να την κάνουν; 

Άλλος μαθητής: Να την καταλάβουν. 
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Ερευνήτρια: Γιατί; 

Άλλος μαθητής: Για να επεκτείνουν τα σύνορά τους. 

Ερευνήτρια: Και γιατί άλλο; Όταν πηγαίνει κάποιος να κατακτήσει έναν άλλο λαό, γιατί το 

κάνει; Επιδιώκει κάτι;  

Άλλος μαθητής: Να τον κάνει δικό του, να πάρει τη χώρα, να παίρνει χρήμα από εκεί. {Παρα-

τηρούμε ότι κάποιοι/ες μαθητές/τριες δυσκολεύονται στη διατύπωση των σκέψεών τους, λό-

γω λεξιπενίας. Παρόλα αυτά η συμμετοχή τους είναι καταιγιστική}». 

{Παρατηρούμε ότι η διδακτική μέθοδος που εφαρμόζεται διαφοροποιεί από το 8΄ το κλίμα. 

Αρχίζει να επικρατεί ησυχία και τάξη. Οι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 

Πρέπει υπογραμμιστεί ότι οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα κατανόησης της 

διδακτέας ύλης. Επομένως, η αταξία και η φασαρία, που παρατηρήθηκε αρχικά, και αποτελεί 

γενικό φαινόμενο της τάξης, μπορεί να οφείλονται στο εξετασιοκεντρικό απομνημονευτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα που δεν βοηθεί τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να κατανοήσουν 

τη διδακτέα ύλη} 

                   Αρχή                                                        <8΄> 

 

 

 

 

 

 

 
«Γυμνάσιο Ευκαρπίας-Α (Ερευνήτρια):  

[Στην οθόνη του υπολογιστή της ομάδας υπάρχει ένα "δακτυλίδι" και η ερευνήτρια τούς ζητά 

να πατήσουν το εικονίδιο "Αρχαιολόγος" και να διαβάσουν τα στοιχεία του]  

Ομάδα: "Δακτυλίδι, Διακόσμηση: Γυναικεία θεότητα, δένδρο, κρίνα. Υλικό: Χρυσός".  

Ερευνήτρια: Πείτε μας, εφόσον έχουμε, ως διακόσμηση, δένδρα και κρίνα ποια είναι η τέχνη 

που χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία από τη φύση, λουλούδια, δένδρα, πουλιά; Πριν από τη Μυκη-

ναϊκή τέχνη;  

Η καθηγήτρια της τάξης: Που είχατε πει και για τον πρίγκιπα με τα κρίνα… 

Μαθητής: Η Μινωική.  

Ερευνήτρια: Άρα η Μυκηναϊκή τέχνη επηρεάζεται από τη Μινωική που χρησιμοποιεί φυσιο-

κρατικά στοιχεία. Όμως εδώ τι άλλο βλέπουμε που κάνει τη διαφορά στην τέχνη των Μυκηναί-

Φασαρία-
Αταξία 

Το κλίμα μεταβάλλεται. Αρχίζει 
να επικρατεί ησυχία και τάξη. Οι 
μαθητές/τριες ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν ενεργά και να 
συνεργαστούν  
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ων; Δείτε όσα αντικείμενα βρήκατε και πείτε μου τι άλλο υπάρχει σαν διακόσμηση; Σε οποιο-

δήποτε αντικείμενο.  

Ομάδα: Βρήκαμε: "Εργαλεία. Λίχνοι. Διακόσμηση: Κοχλίας".  

Ερευνήτρια: Άρα κι εσείς βρήκατε διακόσμηση με επιρροή από τη Μινωική τέχνη. Μήπως 

βρήκε κάποια ομάδα κάτι διαφορετικό από δένδρα, πουλιά κ.λπ. Ας πούμε, πολεμικές σκηνές ή 

σκηνές από κυνήγι βρήκατε;  

Ομάδες: Ναι.  

Ερευνήτρια σε ομάδα: Πείτε μας… 

Η γραμματέας της ομάδας: "Τοιχογραφίες. Πολεμικές σκηνές. 13ος αι. π.Χ.".  

Ερευνήτρια: Άρα οι Μυκηναίοι τι προσθέτουν στην τέχνη;  

Μαθητής: Πολεμικές σκηνές.  

Ερευνήτρια: Άρα τι λαός είναι;  

Μαθητής: Πολεμικός». 

{Τα έργα τέχνης αναλύονται, ερμηνεύονται και συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα˙ έτσι 

διασφαλίζεται η αξιοποίησή τους ως «ιστορικές πηγές»} 

Συμπέρασμα: Εν κατακλείδι στις διδασκαλίες –όπου αξιοποιήθηκε το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ. 

Ε-SLATE. "Μυκηναϊκός Πολιτισμός"»– α) εφαρμόσθηκε διαθεματική και διεπιστημονική 

προσέγγιση της γνώσης (Ιστορία, Γεωγραφία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Οδύσσεια). 

Πραγματοποιήθηκε, δηλαδή, η σύνδεση διαφόρων διακριτών μαθημάτων του ΑΠΣ με οριζό-

ντιους στόχους και με περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαίο και αδιαίρετο, σε συσχετισμό με τις 

εμπειρίες και τις γνώσεις του παιδιού. β) Εφαρμόσθηκε η επίλυση ενός προβλήματος με την 

επαλήθευση πληροφορίας μέσα από την αρχαιολογική έρευνα, τη συλλογή ευρημάτων και τη 

μελέτη τους. γ) Η έρευνα είχε προσωπική και διαφορετική πορεία για κάθε ομάδα, ανάλογα 

με τα αντικείμενα που ανακάλυπτε.. δ) Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην κατανόηση εννοιών 

όπως ο χώρος και ο χρόνος, που αποτελούν τη δομή ενός πλαισίου μέσα από το οποίο μπο-

ρούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε ένα μέρος των ιστορικών γεγονότων. Αυτού του 

είδους η ένταξη και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων μέσα στο χωροχρονικό τους πλαίσιο 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου και 

κατ’ επέκταση των μαθητών (Δημητρακοπούλου, 2002)}  

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ζαφειριάδου): 
Στο 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά η διδασκαλία υλοποιήθηκε στη Α΄ τάξη, από την φιλόλογο Κ. Ζα-

φειριάδου, που διδάσκει στα παιδιά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πραγματοποιή-

θηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες ανά Η/Υ. Οι μα-

θητές/τριες, ανατρέχοντας σε σελίδες του διαδικτύου όπως η «Πύλη του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας»: http://www.greek-language.gr/, η ιστοσελίδα με πολιτιστικά θέματα: «Πολιτι-
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σμός»: http://www.culturenow.wordpress.com/, αλλά και στο έντυπο υλικό της σχολικής βι-

βλιοθήκης, αξιοποίησαν δεδομένα που ανακάλυψαν για την ενάλια αρχαιολογία. Επομένως, 

τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοι-

κτού προβλήματος», με ομαδοσυνεργατική μάθηση, με διαδικασία ιστοεξερεύνησης, επεξερ-

γάστηκαν ποικίλο υλικό για να καταλήξουν σε συμπεράσματα που συνέθεσαν σε μια εργασί-

α, βάσει δραστηριοτήτων που υπήρχαν σε φύλλα εργασίας. Η εργασία κάθε ομάδας έγινε σε 

Επεξεργαστή Κειμένου ή σε Λογισμικό Παρουσίασης και μετά την ολοκλήρωσή τους οι ερ-

γασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επε-

ξηγήσεων, διευκρινίσεων. Η διαδικασία διήρκεσε μία ώρα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με 

τη σύνθεση αφηγηματικού κειμένου, με ανάλογο θέμα. 

Καθηγήτρια (Ζαφειριάδου):…Θα σας χωρίσω τώρα σε ομάδες, άλλες μεγαλύτερες, άλλες μι-

κρότερες, για να μοιραστείτε στους Η/Υ και όλοι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ’ αυ-

τούς…Ακούστε, κατ’ αρχήν ο τίτλος της εργασίας μας ποιος είναι; Αλεξάνδρα;  

Αλεξάνδρα: “Στα βαθιά νερά...της αφήγησης”.  

Καθηγήτρια: Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα είστε χωρισμένοι σε ομάδες και κάθε ομάδα θα 

ψάξει διαφορετικά πράγματα. Οι δύο ομάδες, η ομάδα εδώ και εκείνη εκεί, είστε οι ΕΡΕΥΝΗ-

ΤΕΣ. Η ομάδα εδώ, είναι οι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ είστε η 4η ομάδα, η καλύτερη! [Η καθηγήτρια αστει-

εύεται] Η ομάδα εδώ είναι οι ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 και η ομάδα εκεί είναι η ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟ-

ΓΟΙ 2. Και η ομάδα εκείνη είναι η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3. [Η καθηγήτρια δίνει κατευθυντήριες 

διευκρινίσεις] Άρα, λοιπόν, εσείς είστε η ομάδα 1. Η ομάδα 2 είναι οι "Αρχαιολόγοι 1". Εδώ 

είναι οι "Αρχαιολόγοι 2" και οι τελευταίοι είναι οι "Φιλόλογοι". Θα ανοίξετε, λοιπόν, το κείμε-

νο του Word που έχει τίτλο: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ”. Το ανοίξατε; Θα δείτε μια σελί-

δα. Πατήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει εκεί, με Ctrl+κλικ, για να μπείτε στο δι-

αδίκτυο. Μη βιάζεστε. Είστε μικρές ομάδες, με 3-4 άτομα. Θα συνεργαστείτε μεταξύ σας. [Η 

καθηγήτρια μοιράζει τους δεύτερους ρόλους στις ομάδες] Ένας θα κρατήσει σημειώσεις, θα 

είναι ο γραμματέας της ομάδας. Ο 2ος θα γίνει ο χειριστής του Η/Υ. Αποφασίσατε; Ωραία! Έχε-

τε, τώρα, 5΄ καιρό για να διαβάσετε το άρθρο που έχετε μπροστά σας και να το χαρακτηρίσετε.  

Μαθητής: Ποιο άρθρο;  

Καθηγήτρια: Το άρθρο, Γιάννη, που έχεις μπροστά σου. Διαβάστε το. Έχετε 5΄ καιρό, γιατί 

είναι μικρό. Εάν έχετε τελειώσει το άρθρο… 

Μαθητής: Κυρία, ελάτε λίγο, πού είμαστε;  

Καθηγήτρια: Εδώ, διαβάστε. Μόλις ολοκληρώσετε θα το "κατεβάσετε" κάτω και θα πάτε στο 

Φύλλο Εργασίας, το Word, που έχει το όνομα της ομάδας σας.  

Η καθηγήτρια δείχνει, επεξηγώντας: "Κατεβάστε" κάτω το προηγούμενο και πάτε εκεί. Ακού-

στε με, έχετε μπροστά σας τέσσερις "Χάρτες Εννοιών" -έτσι λέγονται- και θα πρέπει να γράψετε, 
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επάνω σ’ αυτούς, έννοιες. Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι έννοιες. Στον πρώτο Εννοιολογικό Χάρτη 

θα γράψετε έννοιες σχετικές με το "ναυάγιο", δηλαδή όσες έννοιες ξέρετε και σχετίζονται με τον 

κεντρικό τίτλο "ναυάγιο". Δεν είναι υποχρεωτικό να γράψετε σε όλους τους κύκλους, ό,τι θεω-

ρείτε σχετικό93.  

[Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται για να βρουν τις σχετικές έννοιες]  

Καθηγήτρια: Παιδιά, έχετε 4 τέτοια φύλλα, αν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε το 1ο πάτε στο 

2ο.  

Δίνει εξηγήσεις σε μία ομάδα: "Αμφορέας" είναι ο κεντρικός τίτλος, τι έννοιες μπορείτε να 

βρείτε που σχετίζονται;  

[Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται για να βρουν τις σχετικές έννοιες]  

Καθηγήτρια: Να τελειώνουμε μ’ αυτό. Βρήκατε πολύ ωραίες λέξεις. Πολύ ωραία λέξη τα 

"θραύσματα". Κάποιοι γράψατε τη λέξη "ναυμαχία", αλλά σε ένα ναυάγιο υπάρχουν πλοία φορ-

τωμένα με πράγματα που θα μπορούσαν να προέρχονται από ναυμαχία; Για παράδειγμα, πλοία 

φορτωμένα με αγγεία θα μπορούσαν να προέρχονται από ναυμαχία; Να κουβαλάνε λάδια, κρα-

σί και άλλα τέτοια πράγματα και να λαμβάνουν μέρος σε ναυμαχία; Όλα αυτά τα κουβαλάνε 

πότε;  

Μαθητής: Τα εμπορικά πλοία 

………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια): Πολύ καλά! Όταν κάνουν εμπόριο. Πάμε στο επόμενο, παρακάτω. Όσες ομάδες 

βλέπετε τον Χάρτη της Ελλάδας, περιμένετε.… Η ομάδα των ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ να πάρει τα βι-

βλία αυτά που φέραμε από τη Βιβλιοθήκη και να καθίσει πάλι στις θέσεις της. Θα τα αξιοποιή-

σει για να γράψει ένα κείμενο. 

{Η καθηγήτρια αξιοποιεί βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου και αναθέτει σε μία ομάδα 

μαθητών να ασχοληθεί με τη μελέτη τους για να εκπονήσει την εργασία της} 

Η ερευνήτρια δίνει οδηγίες σε μία ομάδα που συγκεντρώνει ορισμούς των εννοιών μέσω 

του Ηλεκτρονικού Λεξικού Τριανταφυλλίδη, από την «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»94: 

Στο "ναυάγιο", θα βάλεις τη λέξη "αρχαιότητες". Το λεξικό αυτό, που έχετε επισκεφθεί, είναι 

ηλεκτρονικό. Από το λεξικό θα κάνετε "Αντιγραφή-Επικόλληση" την ερμηνεία και έτσι θα συ-

γκεντρώσετε όλους τους ορισμούς».  

{Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να γνωρίσουν ένα ηλεκτρονικό λε-

ξικό και να το αξιοποιήσουν στην έρευνά τους} 

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ζαφειριάδου):  

93 Βλ. Παράρτημα 2. 
94 http://www.greek-language.gr 
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Καθηγήτρια (Ζαφειριάδου): Τώρα, "κατεβάστε" το αρχείο προσωρινά κάτω, από την παύλα, 

όπως πριν. Έχετε μόνον ένα λεπτό περιθώριο να ολοκληρώσετε. Το διαβάσατε; Κατανοήσατε 

για τι πράγμα μιλά; Τώρα, κάθε ομάδα θα μπει στο 1ο Φύλλο Εργασίας που υπάρχει εκεί. Αυτός 

είναι ένας Χάρτης με έννοιες: "Ναυάγιο", "Αμφορέας", "Αμφορίσκος", "Ενάλιες Αρχαιότητες".  

Μαθήτρια: Τι είναι αυτό;  

Καθηγήτρια: Πάτε στον 1ο Χάρτη Εννοιών. Θα σκεφτείτε ποιες λέξεις ξέρετε, που σχετίζονται 

με τη λέξη “ναυάγιο” και θα πατάτε κλικ κάθε φορά, εδώ επάνω στον κύκλο, για να τη γράφετε. 

Κάθε λέξη σε έναν κύκλο. Μπορεί να μη συμπληρώσετε όλους τους κύκλους, δεν πειράζει. Πάτε 

στον επόμενο. Μετά ξαναγυρίζετε στον προηγούμενο. Θα γράψετε όσες σας έρχονται στο μυα-

λό. Θα σας βοηθήσει ό,τι έχετε διαβάσει από το άρθρο.  

Η ομάδα των ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ να σηκωθεί, να πάρει τα βιβλία αυτά που φέραμε από τη Βιβλι-

οθήκη και να καθίσει πάλι στις θέσεις της. Θα τα αξιοποιήσει για να γράψει ένα κείμενο. {Η 

καθηγήτρια αξιοποιεί βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου και αναθέτει σε μία ομάδα μαθη-

τών να ασχοληθεί με τη μελέτη τους για να εκπονήσει την εργασία της} 

Πάτε στον Χάρτη της Ελλάδας. Θα δουλέψετε με το κείμενο που έχετε και πρέπει να βρείτε, μέ-

σα στον Χάρτη (της Ελλάδας), πού ακριβώς είναι το σημείο που βρέθηκε το ναυάγιο. Λέει, στην 

Κίμωλο. Θα σημειώσετε και ένα μέρος της διαδρομής του πλοίου με τα εργαλεία Πληροφορικής 

από τη Γραμμή Εργαλείων Σχεδίασης [Έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες].  

Εσείς που είστε οι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, θα αξιοποιήσετε αυτή τη σελίδα για να γράψετε ένα κείμενο.  

{Μοιράζονται, από την καθηγήτρια, καθήκοντα και δίνεται πρωτοβουλία στις ομάδες να α-

ναλάβουν δράση. Μία ομάδα θα ασχοληθεί με τη συμπλήρωση εννοιολογικών χαρτών, άλλη 

ομάδα θα ασχοληθεί με τη μελέτη βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου και θα αξιοποιή-

σει τα εργαλεία της Γραμμής Εργαλείων Σχεδίασης, άλλη ομάδα θα αξιοποιήσει πληροφορίες 

για να συνθέσει ένα κείμενο}  

Ομάδα: Κυρία, εδώ είναι η Κίμωλος;  

Καθηγήτρια: Ναι, εδώ κοντά είναι.  

Καθηγήτρια σε άλλη ομάδα: Θα απαντήσετε σε τι περίπου αναφέρεται το κείμενο που διαβά-

σατε.  

Καθηγήτρια σε άλλη ομάδα: Όσοι έχετε internet στο σπίτι, μπορείτε να το κάνετε αυτό.  

Η ερευνήτρια δίνει οδηγίες σε άλλη ομάδα: Θα πάτε στο “Σχεδίαση” και … 

Η καθηγήτρια σε άλλη ομάδα: Βρήκατε τη λέξη “αμφορείς”;  

[Συνεχίζεται η διαδικασία μέχρις ότου χτυπά το κουδούνι] 

Καθηγήτρια (Ζαφειριάδου): Τι σημαίνει “αμφορέας”;  

Μαθητές/τριες: Αγγείο.  

Καθηγήτρια: “Αμφορίσκος”;  
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Μαθητές/τριες: Μικρό αγγείο.  

Καθηγήτρια: “Ενάλιες Αρχαιότητες”;  

Μαθητές/τριες: Κάτω από νερό.  

Καθηγήτρια: Ας μας πει η ομάδα των ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ σε ποια περιοχή βρέθηκε το ναυάγιο;  

Μαθήτρια: Στην Κίμωλο, ένα μικρό νησάκι.  

Άλλη μαθήτρια: Στη Σκόπελο.  

Καθηγήτρια: Στη Σκόπελο, είπε η Δέσποινα. Ήταν στη Σκόπελο;  

Άλλη μαθήτρια: Να πω;! Να πω;! Κοντά στην Κίμωλο, στην Πεπάρηθο.  

Καθηγήτρια: Στην Πεπάρηθο, είπε η Αναστασία. Η Πεπάρηθος είναι κοντά στην αρχαία Σκό-

πελο. Το αγγείο προερχόταν από την Πεπάρηθο, δηλαδή από την αρχαία Σκόπελο και βρέθηκε 

στα Δωδεκάνησα, πού;  

Μαθητές/τριες: Σε ένα ναυάγιο.  

Καθηγήτρια: Και τι κουβαλούσαν με τα πλοία τους στο ναυάγιο; Τι περιείχε αυτός ο αμφορέ-

ας;  

Μαθητές/τριες: Κρασί.  

Καθηγήτρια: Ο αμφορίσκος που ήταν δίπλα και ήταν μικρός, τι περιείχε;  

Μαθητής: Σιτάρι.  

Καθηγήτρια: Αρωματικά έλαια. Ο “αμφορέας” τι είναι, Αλέξανδρε;  

Αλέξανδρος: Αγγείο με δύο χερούλια.  

Καθηγήτρια: Και τι είδους αμφορέας ήταν αυτός; Πες το.  

Μαθητής: Οξυπύθμενος.  

Καθηγήτρια: Πες μας Ιωάννα, ο οξυπύθμενος αμφορέας ποια ιδιαιτερότητα έχει σε σχέση με 

τους άλλους αμφορείς που βλέπετε;  

[Οι μαθητές/τριες εκφράζουν διάφορες απόψεις]  

Καθηγήτρια: Ότι είναι μυτερός. Γιατί τον έβαζαν σε ειδικές εγκοπές για να μεταφέρεται πιο 

εύκολα και να μην τους χύνεται το κρασί, το λάδι, το σιτάρι που μετέφεραν.  

Τέλος, κάθε ομάδα έχει μία φωτοτυπία. Θα πάτε στη φωτοτυπία και στην παραγωγή γραπτού 

λόγου όπου, όπως λέει το κείμενο, θα είστε από εκείνους που βρήκαν το ναυάγιο. Είστε ο ψα-

ράς που το βρήκε και έρχεται ο δημοσιογράφος με την κάμερα και το μικρόφωνο και σας παίρ-

νει συνέντευξη. Θα πρέπει να γράψετε πώς αισθανθήκατε και τι σκεφθήκατε όταν βρήκατε το 

ναυάγιο. Καταλάβατε;».  

{Καταδεικνύονται η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση που εκφράζουν οι μαθητές/τριες για τη 

μαθησιακή διαδικασία που προηγήθηκε. Όπως παρατηρούμε, οι ΤΠΕ  αποτελούν  περιβάλ-

λον που διευκολύνει  τη συνεργατική και διερευνητική µάθηση. Οι διδασκαλίες, που πραγ-

ματοποιήθηκαν, βασίζονται κυρίως στις δυνατότητες  που δίνουν οι ΤΠΕ (Βακαλούδη, 
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2003:28): πρόσβαση σε πηγές (γραπτές και/ή εικαστικές), εμπλοκή σε αυθεντικές διαδικασίες 

έρευνας, αναζήτηση και διερεύνηση βιβλιοθήκης, πολλαπλές αναπαραστάσεις της πληροφο-

ρίας} 

Συμπέρασμα: Στην περίπτωση του 3ου Γυμνασίου Λαγκαδά εφαρμόστηκε α) διαθεματική 

προσέγγιση Ιστορίας και Νεοελληνικής Γλώσσας, β) οι μαθητές συμπλήρωσαν εννοιολογι-

κούς χάρτες, τους οποίους η φιλόλογος (Ζαφειριάδου) είχε ενσωματώσει σε αρχείο Επεξερ-

γαστή κειμένου, ώστε να συμπληρωθούν από τις ομάδες στον Η/Υ. Οι εννοιολογικοί χάρτες 

κατασκευάζονται για να λειτουργήσουν ως μαθησιακά έργα, δηλαδή, ως δραστηριότητες για 

τους μαθητές και ως εργαλεία αξιολόγησης της μάθησής τους (Κόκκοτας, 2004. Βακαλούδη, 

2012:87. Γουλή κ.ά., αχρ.:1-2. Χατζηαχιλλέως, αχρ.:1-2). Με βάση αυτό, η φιλόλογος αρχικά 

εξήγησε στους/στις μαθητές/τριες τον τρόπο που συμπληρώνεται ένας εννοιολογικός χάρτης 

και στη συνέχεια εφάρμοσαν τη θεωρία στη διδακτική πράξη. Αναδείχθηκε, έτσι, η πολυπλο-

κότητα της γνώσης, ιδιαιτέρως μέσα από διεργασίες εννοιολογικών διασυνδέσεων και συσχε-

τίσεων με τη διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης. O γενικός σκοπός της αξιοποίησης 

των εννοιολογικών χαρτών ήταν να εξασκηθούν οι μαθητές στη συλλογή και επεξεργασία 

υλικού για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Έρευνας. Ειδικότερος σκοπός ήταν η αξιοποίηση της 

μεθοδολογίας της εννοιολογικής χαρτογράφησης για τη μοντελοποίηση των ιδεών, σε συνδυ-

ασμό με την αξιοποίηση της επεξεργασίας κειμένου για την παραγωγή γραπτού λόγου. γ) 

Αξιοποιήθηκαν, από την εκπαιδευτικό, ποικίλα μέσα και εργαλεία Πληροφορικής (Χάρτες 

Εννοιών, Επεξεργαστής Κειμένου, Γραμμή Εργαλείων Σχεδίασης, σε συνδυασμό με βιβλία 

από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, χάρτες και σχετικά κείμενα, π.χ. άρθρα), σε διαφορετικές 

δραστηριότητες, για να διερευνήσουν και να πραγματευτούν οι μαθητές/τριες τα ζητούμενα. 

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων, που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδα-

σκαλίας, αναπτύχθηκαν δεξιότητες ως προς το ηλεκτρονικό περιβάλλον και ως προς επικο-

δομιστική διδακτική μέθοδο, π.χ. αξιοποίηση του Επεξεργαστή κειμένου για εννοιολογική 

κατηγοριοποίηση, αξιοποίηση χαρτών και Γραμμής Εργαλείων Σχεδίασης του Η/Υ για την 

υποστήριξη του μαθήματος της Γεωγραφίας σε συνδυασμό με την Ιστορία, αξιοποίηση ηλε-

κτρονικού λεξικού για την υποστήριξη του μαθήματος της Νεοεληνικής Γλώσσας. 

«3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-Β (Βιτωράκη, Ταρενίδου):   
Στο 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου πραγματοποιήθηκε διδασκαλία στη Β΄ τάξη από την φιλόλο-

γο Αι. Βιτωράκη που διδάσκει στα παιδιά Ιστορία, με τη συνδρομή της φιλολόγου Ε. Ταρενί-

δου. Υλοποιήθηκε μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν σε ομά-

δες ανά Η/Υ. Απασχολήθηκαν με διαδικασία ιστοεξερεύνησης, δηλαδή τους ανατέθηκε ένα 

θέμα ανά ομάδα και, με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος». 

Με ομαδοσυνεργατική μάθηση, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό βάσει των δραστηριοτήτων 
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που υπήρχαν σε φύλλα εργασίας, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα∙ στη συνέχεια, με τα 

δεδομένα που συνέλεξαν, συνέθεσαν μια εργασία. Η εργασία κάθε ομάδας έγινε σε Λογισμι-

κό Παρουσίασης και, μετά την ολοκλήρωσή τους, οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομά-

δες στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.  Η διαδικα-

σία διήρκεσε ένα 2ωρο. 

Καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου): Κρατήστε τα φύλλα εργασίας και μη βιάζεστε να απα-

ντήσετε στις ερωτήσεις. Διαβάστε πρώτα καλά ό,τι γράφει στα φύλλα εργασίας και μετά αρχίστε 

να συλλέγετε πληροφορίες. Μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις.  

[Οι ομάδες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που αναγράφονται στα Φύλλα Εργασίας, ερευνούν, 

συλλέγουν τις πληροφορίες και συζητούν. Σε όλη την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας 

ζητούν τη βοήθεια της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα (Βιτωράκη) ή της 2ης καθηγή-

τριας που συμμετέχει (Ταρενίδου) ή της ερευνήτριας. Οι καθηγήτριες και η ερευνήτρια περι-

φέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία. Το επίπεδο των μαθητών/τριών 

είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυχία και συνεργάζονται άψογα] 

Καθηγήτριες: Από τη 2η ώρα θα έχετε στη διάθεσή σας ένα τέταρτο το πολύ-πολύ για να ολο-

κληρώσετε την έρευνα και τη συγγραφή της εργασίας. Τη 2η ώρα θα έχουμε τις παρουσιάσεις. 

Και σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, οπότε πρέπει να τις 

προσέξετε ακόμη περισσότερο. Στην 1η διαφάνεια της παρουσίασης γράψτε τα ονόματά σας και 

την ομάδα σας για να φαίνεται ποιων είναι η εργασία. Φτιάξτε μία πρώτη διαφάνεια με τα στοι-

χεία αυτά.  

Καθηγήτρια δίνει οδηγίες: Κεντράρισε τη στοίχιση…Βάλτε τα ονόματα της ομάδα σας. Επίθε-

το-όνομα, κατ’ αλφαβητική σειρά και τον αριθμό της ομάδας σας, ανάλογα με το φύλλο εργασί-

ας που είχατε.  

Διάλογος Ομάδας: Μέλος α΄: Πρέπει να βάλουμε τα ονόματά μας… 

Μέλος β΄: Αυτό θα κάνουμε…Ηρεμήστε!  

Άλλη ομάδα απευθύνεται στην καθηγήτρια: Μέλος α΄: Με λένε Κωνσταντίνο. Να το γράψω 

όλο ή συντομογραφία;  

Καθηγήτρια: Παιδιά, μένουν 5΄. Πρέπει να ολοκληρώσετε. 

 Άλλη ομάδα: Μέλος α΄: Γράψε: "σχετίζεται"… 

Μέλος β΄: Εντάξει, εντάξει!  

Άλλη ομάδα: Μέλος α΄: Μη γράψεις στο όνομά μου μόνο Χ, γράψε το όλο, έτσι είπαν.  

Μέλος β΄ (σε άλλη ομάδα): Εσείς δεν προλαβαίνετε με τίποτε.  

Καθηγήτρια: Μη τους αγχώνεις…Θα γράψουν ό,τι προλάβουν.  

[Οι μαθητές συνεχίζουν να συνεργάζονται με προσοχή, ησυχία και συνεργάζονται άψογα]  

Μέλος ομάδας σε άλλη ομάδα: Ποιον ζωγράφο είχατε;  
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Η άλλη ομάδα: Μποτιτσέλι.  

Μέλος άλλης ομάδας: Άμα έχεις κουραστεί, σου είπα…να γράψω εγώ για λίγο… 

Μέλος άλλης ομάδας: "Ζέφυρος" με "ι" ή "υ";   

[Οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και για την ορθογραφία των λέξεων] 

Μέλος α΄ άλλης ομάδας: Μήπως κουράστηκες να γράφεις; Να συνεχίσω;  

Μέλος β΄: Όχι, όχι.  

Μέλος άλλης ομάδας στα υπόλοιπα μέλη: "Δυναμόμετρο"; Τι είναι αυτό;  

Μέλος άλλης ομάδας: Βάλε τόνο στο "α".  

Μέλος άλλης ομάδας: Δεν προλάβαμε, σας το είπα!  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Δεν πειράζει. Η εργασία σας είναι πολύ ωραία. 

{Παρατηρούμε ότι υπάρχει κινητικότητα και δράση των ομάδων. Τα μέλη τους αναλαμβά-

νουν πρωτοβουλίες, εμπλέκονται σε συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους, τις δυ-

σκολίες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους καθώς και το περιεχόμενο της ερμηνείας τους. 

Διευκολύνουν την ομάδα, ρωτούν, ζητούν γνώμες, διευκρινίσεις, θέτουν προβληματισμούς, 

εξηγούν και προτείνουν (αξιολογούν), κριτικάρουν, ενισχύουν τους άλλους. Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, προσφέρεται ακόμη και για 

την υιοθέτηση της «μεθόδου της γνωστικής μαθητείας» και της «αλληλοδιδακτικής». Η ενα-

σχόληση των μαθητών/τριών με το συνολικό θέμα ήταν ουσιαστική, καθώς συνεργάστηκαν 

σε ομάδες, επεξεργάστηκαν και μελέτησαν υλικό που βρήκαν οι ίδιες με ιστοεξερεύνηση και 

συνέθεσαν μία εργασία αξιοποιώντας το Λογισμικό Παρουσίασης. Όπως παρατηρούμε, οι 

ΤΠΕ  αποτελούν  περιβάλλον που διευκολύνει τη συνεργατική και διερευνητική µάθηση. 

Οι διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν βασίζονται κυρίως στις δυνατότητες  που δίνουν οι 

ΤΠΕ: πρόσβαση σε πηγές (γραπτές και/ή εικαστικές), εμπλοκή σε αυθεντικές διαδικασίες 

έρευνας, αναζήτηση και διερεύνηση στο διαδίκτυο, πολλαπλές αναπαραστάσεις της πληρο-

φορίας} 

[Οι καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου) αποθηκεύουν τις εργασίες των ομάδων στον κεντρι-

κό Η/Υ (server), που είναι συνδεδεμένος με τον βιντεο-προβολέα, για να πραγματοποιήσει η 

κάθε ομάδα την παρουσίασή της]  

Καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου): Να κλείσετε τους Η/Υ και να αρχίσουμε την παρουσία-

ση. Να έλθετε όσο πιο κοντά μπορείτε στη βιντεο-οθόνη για να παρακολουθείτε. Εμείς θα φω-

νάζουμε κάθε ομάδα να παρουσιάζει την εργασία της.  

Μαθητές/τριες: Πού θα δημοσιευτούν οι εργασίες μας, στο διαδίκτυο;  
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Καθηγήτριες: Θα σας πούμε τη διεύθυνση. Να έχετε γράψει τα στοιχεία σας για να ξέρουμε 

ποιων είναι η εργασία95.  

Καθηγήτριες: Καθίστε στις θέσεις σας. Οι ομάδες, που τελείωσαν, να κλείσουν τους Η/Υ. Κα-

θίστε όσο μπορείτε πιο μπροστά, για να βλέπετε.  

Ερευνήτρια: Διαπιστώσαμε ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά στις εργασίες σας, διότι σας παρα-

κολουθούσαμε την ώρα που κάνατε την έρευνα, τη συλλογή, την επεξεργασία του υλικού και τη 

σύνθεση.   

Μαθητές: Ευχαριστούμε!  

[Χειροκροτήματα]  

Ερευνήτρια: Οι ομάδες συνεργάστηκαν άψογα κι αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ότι τα δια-

βάζατε και γράφατε αυτά που συμπεραίνατε. Δεν αντιγράφατε απλά ό,τι βλέπατε. Η κ. Βιτωρά-

κη θα φωνάζει τώρα την κάθε ομάδα. Αποφασίστε ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας 

που θα παρουσιάσει τη εργασία.  

{Εντύπωση προξένησε στις καθηγήτριες ότι, κατά τη διδασκαλία με την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ, οι ομάδες συνεργάστηκαν άψογα. Ιδιαιτέρως τις εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι ομάδες 

μελέτησαν το υλικό τους, επέλεξαν τα κατάλληλα στοιχεία και συνέθεσαν την εργασία τους 

με βάση τα συμπεράσματα από τη μελέτη αυτών. Δεν αντέγραψαν απλά ό,τι έβλεπαν}  

Μαθητές: Μπορούμε δύο;  

Καθηγήτριες: Μέχρι δύο. Οι άλλοι θα παρακολουθείτε και, εάν θέλετε, στο τέλος μπορείτε να 

σχολιάζετε, αν έχετε να πείτε κάτι, πάντα με καλοπροαίρετη κριτική.  

Μαθητής: Τις σελίδες στον Η/Υ ποιος θα τις αλλάζει;  

Ερευνήτρια: Θα τις αλλάζει ο εκπρόσωπος της ομάδας που θα παρουσιάσει την εργασία. Η 

παρουσίαση θα είναι τυχαία, διότι η αποθήκευση των εργασιών έγινε τυχαία, με τη σειρά που 

τελειώσατε και φέρατε τα στικ USB σας. Άρα, η κ. Βιτωράκη θα φωνάζει τα ονόματα κι έτσι θα 

σηκώνεται ο εκπρόσωπος της αντίστοιχης ομάδας.  

[Σηκώνεται ο μαθητής-εκπρόσωπος της 1ης ομάδας]  

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Βάλε την παρουσίαση στην προβολή. Ήσυχα οι άλλοι, για να προ-

λάβετε όλοι να παρουσιάσετε τις εργασίες σας 

…………………………………………………………………………………………………… 

Σηκώνεται ο μαθητής-εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: Είμαστε η Ομάδα 2, οι μαθητές Βαρδα-

λής Θανάσης, Εκμεκτσόγλου, Βαγγέλης Καραμανλάκης Φώτης, Κελεσίδης Γιώργος. Είχαμε να 

ερευνήσουμε τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, μόνο σχετικά με τις εφευρέσεις του96. O Λεονάρντο Ντα 

Βίντσι ήταν ένας πραγματικά Οικουμενικός άνθρωπος (Homo universalis), που άφησε πίσω 

95 Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
96 Βλ. Παράρτημα 2. 
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του όχι μόνο μερικά από τα αξιολογότερα καλλιτεχνικά έργα του κόσμου, αλλά και καταπληκτι-

κές επιστημονικές μελέτες και ανακαλύψεις. O πολυπράγμων Λεονάρντο εργάστηκε ως ζωγρά-

φος, γλύπτης, σχεδιαστής, μουσικός, ποιητής, φιλόσοφος, αστρονόμος, ανατόμος, στρατιωτικός, 

πολεοδόμος, μηχανικός, εφευρέτης και αρχιτέκτονας.  

Ερευνήτρια: Γι’ αυτό τον ονομάζουμε Οικουμενικό άνθρωπο.  

Μαθητής: Γιατί ασχολήθηκε με όλα αυτά. Εφευρέσεις: Έκανε συστηματικές παρατηρήσεις σχε-

τικά με το πέταγμα των πουλιών, όπως βλέπουμε και σε μία από τις εφευρέσεις του». 

{Παρατηρούμε ότι η ομάδα έχει επιλέξει το κατάλληλο οπτικό υλικό για να υποστηρίξει τον 

γραπτό και προφορικό λόγο της παρουσίασής της, έχοντας δημιουργήσει ένα πολυτροπικό 

κείμενο} 

Μαθητής-εκπρόσωπος της 1ης ομάδας: Είμαστε η 1η ομάδα και οι μαθητές: Αθήτσος Αιμί-

λιος, Θεοδωρίδης Βασίλειος, Γρούνας Δημοσθένης, Ηλιάδης Στυλιανός. Βρήκαμε πληροφορίες 

για τη Μόνα Λίζα ή αλλιώς Τζιοκόντα. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί, η Μόνα Λίζα κατάφερε να 

επηρεάσει σημαντικά τη ζωγραφική στους κύκλους της Φλωρεντίας, καθιερώνοντας ένα είδος 

προσωπογραφίας για αρκετά χρόνια. […] Τα μαλλιά της θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένδειξη 

χαλαρών ηθών, ενώ το βλέμμα της που κοιτάει θαρραλέα μπροστά αντί να χαμηλώνει από σε-

μνοτυφία, είναι ένα ακόμη ζήτημα που προβληματίζει πολλούς ειδικούς.  

Ερευνήτρια: Για εξήγησέ μας, όταν λες ότι τα μαλλιά της είναι χαλαρά, ένδειξη χαλαρών η-

θών, και το βλέμμα της είναι πολύ θαρραλέο, αντί να χαμηλώνει από σεμνοτυφία, τι σημαίνει 

αυτό, τι γυναίκα δείχνει;  

Μαθητής: Δείχνει ότι ήταν μια γυναίκα δυναμική, παρά το ότι την εποχή εκείνη που γίνεται η 

Αναγέννηση παρουσιάζουν την ομορφιά και τη χάρη του γυναικείου φύλου∙ αυτό εδώ ουσιαστι-

κά δείχνει μια θαρραλέα και δυναμική γυναίκα.  

Ερευνήτρια: Ακριβώς. Δεν δείχνει μια σεμνότυφη γυναίκα της εποχής, αλλά μια γυναίκα «μο-

ντέρνα».  

Μαθητής: Η Τζιοκόντα φυλάσσεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. 

{Η ομάδα αυτή ανέλυσε μόνη της ένα εικαστικό έργο, δηλαδή, το ερμήνευσε με βάση τα χα-

ρακτηριστικά της Αναγεννησιακής τέχνης. Για την εκπόνηση της εργασίας αξιοποίησε το 

Λογισμικό Παρουσίασης. Η εργασία της ομάδας ήταν εξολοκλήρου πρωτότυπη δημιουργία 

της} 

Σηκώνεται η μαθήτρια-εκπρόσωπος της 4ης ομάδας: Η δική μας ομάδα ασχολήθηκε με τον 

Ραφαήλ Σάντι. Είμαστε η 4η ομάδα και οι μαθητές: Άγγελος Γκιάτας, Ζαφειρίδης Χρήστος, Κο-

λοσιάδου Μαργαρίτα. Το βιογραφικό σημείωμα του Ραφαή Σάντι: [….] Τώρα θα δείτε κάποιος 

πίνακες, τους οποίους διαλέξαμε γιατί μας άρεσε η λιτότητα των προσώπων, γενικώς η κλασι-

κότητα που είχε ο Ραφαήλ.  
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Ερευνήτρια: Σας έκαναν εντύπωση;  

Μαθήτρια: Ναι! Αυτή είναι η Μαντόνα και το Βρέφος (Διαφάνεια 6). (Διαφάνεια 7: Κυρία 

Με Το Βέλο) Αυτή άρεσε σ’ εμένα, μου άρεσε η έκφραση της κυρίας με το βέλο και γενικώς η 

έκφραση του προσώπου. (Διαφάνεια 8: Το Όραμα Του Ιεζεκιήλ) Αυτή άρεσε γενικώς στην 

ομάδα, για τα βλέμματα των προσώπων βλέπουν αλλού και μπορείς να παρατηρήσεις ότι έχει… 

Ερευνήτρια: Οι άλλοι της ομάδας;  

Άλλος μαθητής-μέλος της ομάδας: Η λεπτομέρεια που έχει ο πίνακας και ότι συνδυάζει στοι-

χεία μυθολογίας.  

Ερευνήτρια: Ναι! Πράγματι, είναι σύμπλεγμα, εντυπωσιακός…έχει και μυθολογικά τέρατα, 

στοιχεία από τη μυθολογία.  

Άλλος μαθητής-μέλος της ομάδας: Σαν τον Δία. Έχει στοιχεία από τη μυθολογία.  

Μαθήτρια: Κι αυτός ο πίνακας μας άρεσε πολύ (Διαφάνεια 9: Δυο Χερουβείμ). Μας άρεσαν 

τα αγγελάκια.  

Ερευνήτρια: Σ’ αυτόν τον πίνακα γιατί σας άρεσαν τα αγγελάκια;  

Μαθήτρια: Γιατί και τα δύο σκέφτονται κάτι άλλο, ίσως… 

[Η μαθήτρια κάνει παύση και σκέπτεται] 

Άλλος μαθητής: Έχουν ένα αθώο βλέμμα.  

Ερευνήτρια: Και μια και το ανέφεραν οι συμμαθητές σας τι άλλο παρατηρούμε στις μορφές 

τους;  

Μαθητής: Είναι προβληματισμένα;  

Άλλος μαθητής: Έχουν στρογγυλά πρόσωπα.  

Ερευνήτρια: Μπράβο! Είσαι εν δυνάμει καλλιτέχνης. Πράγματι, ο Ραφαήλ Σάντι έχει ως χα-

ρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του τα στρογγυλά πρόσωπα, τις όμορφες μορφές και τα παχουλά 

παιδάκια και είναι γνωστός για τις όμορφες Παναγίες, τις "Μαντόνες" του.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Χαρακτηριστικό της Αναγέννησης είναι και ο όγκος. Να το έχετε 

υπόψη σας.  

Μαθήτρια: Αυτόν το πίνακα δεν τον καταλάβαμε καλά (Διαφάνεια 10: Ενύπνιον Σκιπίωνος). 

Απ’ ότι κατάλαβα, η γυναίκα θρηνεί για τον άνδρα της;  

Ερευνήτρια: Αυτή η εικόνα έχει τίτλο "Ενύπνιον Σκιπίωνος". Μήπως ξέρει κάποιος τι σημαί-

νει "ενύπνιο";  

Μαθητής: Θάνατος;  

Ερευνήτρια: Το άλλο πρόσωπο του θανάτου;  

Μαθητής: Ο ύπνος;  

Ερευνήτρια: Ναι! Ο ύπνος. Ο Σκιπίων κοιμάται και ονειρεύεται δύο γυναίκες. Η μία κρατά 

ένα ξίφος… 
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Μαθητής: Θαρραλέα… 

Ερευνήτρια: Συμβολίζουν το θάρρος, τη δύναμη, την αρετή, την ανδρεία. Άρα ονειρεύεται δύο 

γυναίκες που του προσφέρουν αυτά τα πράγματα. Άρα τι πρέπει να ήταν αυτός ο άνθρωπος; Τι 

επάγγελμα είχε; 

 Μαθητές/τριες: Πολεμιστής, στρατιώτης.  

Ερευνήτρια: Έτσι! Ήταν ένας σπουδαίος Ρωμαίος στρατηγός. 

{Στην προκειμένη περίπτωση δημιουργήθηκε προβληματισμός ως προς την επίλυση ενός 

προβλήματος} 

Μαθήτρια: Ο τελευταίος πίνακας μας άρεσε (Διαφάνεια 11: Η Κρίση Του Σολομώντα) γιατί 

σχετίζεται με το παρελθόν και δείχνει πόσο σοφός ήταν ο Σολομών.  

Ερευνήτρια: Ποια ήταν η απόφαση του Σολομώντα;  

Μαθητές/τριες: Να κόψουν στη μέση το παιδί και να πάρει το μισό κάθε γυναίκα. Και η μητέ-

ρα του παιδιού είπε να το πάρει η άλλη. 

{α) Παρατηρούμε ότι οι μαθητές επέλεξαν να συμμετέχουν με βάση το ενδιαφέρον τους, αξι-

ολόγησαν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα με βάση την πρωτοτυπία του τρόπου, την ευχα-

ρίστηση που τους προκαλούσε, το ενδιαφέρον, την ευχαρίστηση από τη λήψη αποφάσεων με 

εσωγενή κριτήρια και με αυτά τα κριτήρια τεκμηρίωσαν και παρουσίασαν την εργασία τους. 

Τα μέλη της ομάδας δια/πραγματεύτηκαν, συζήτησαν, σκέφτηκαν, έκριναν. Η µάθηση δεν 

ήταν συµπεριφοριστική αλλά γνωστική διαδικασία, δεν ήταν στατική κατάσταση, αλλά 

δυναµικό γίγνεσθαι. Ο µαθητής δεν είναι «λευκός χάρτης», αλλά κοµίζει στη µαθησιακή 

πράξη τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες και του δίνεται η δυνατότητα να διερευνά το 

γνωστικό αντικείµενο. β) Στο παραπάνω απόσπασμα παρατηρούμε την αξιοποίηση, από τους 

μαθητές, του Λογισμικού Παρουσίασης, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών 

που αποβλέπουν στην αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου97. Οι παρουσιάσεις που 

δημιουργούνται με το Λογισμικό Παρουσίασης, από γλωσσολογική άποψη, θεωρούνται κεί-

μενα. Η κατηγορία αυτή λογισμικών, σε συσχετισμό με το πώς αξιοποιούνται στις διάφορες 

κοινωνικές πρακτικές, οδηγεί στην παραγωγή λόγου που παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις 

από την παραδοσιακή κειμενική πραγματικότητα. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής 

γραπτού λόγου μπορούν να αποτελέσουν τα μέσα που θα ευνοούν τον πειραματισμό και τη 

δημιουργικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα δημιουργεί και ενσωματώνει, στο 

Λογισμικό Παρουσίασης, ένα βιογραφικό (Νεοελληνική Γλώσσα) και το συμπληρώνει με 

εικαστικά έργα για να τεκμηριώσει την επιχειρηματολογία της (Ιστορία / Τέχνη/Αισθητική 

Αγωγή)} 

97 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, επίσης, το λογισμικό παραγωγής πολυμέσων και το λογισμικό συγ-
γραφής ιστοσελίδων. 
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Σηκώνεται ο μαθητής-εκπρόσωπος της 6ης ομάδας: Είμαστε η 6η ομάδα. Είχαμε την εργασία 

για τον Σάντρο Μποτιτσέλι98. Εργαστήκαμε οι: Αδάμ Παναγιώτης, Δελλής Λάζαρος, Δρούβας 

Κωνσταντίνος, Ζαφειρίδης Κωνσταντίνος. Αυτός είναι ο πίνακάς του: "Η Αλληγορία της Άνοι-

ξης", που αναλύσαμε. Το κανονικό του όνομα ήταν Αλεσάντρο ντι Μαριάνο Φιλιπέπι (1444–

1510), γνωστός περισσότερο ως Σάντρο Μποτιτσέλι, ήταν διακεκριμένος Ιταλός ζωγράφος της 

Αναγέννησης. Αποτέλεσε έναν από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της επο-

χής του Quattrocento. Η Αναγέννηση σχετίζεται με την αρχαία ελληνική μυθολογία και τη χρι-

στιανική θρησκεία. Έτσι και “Η αλληγορία της Άνοιξης” έχει συμβολικό και αλληγορικό περιε-

χόμενο. Ο χαρακτήρας της αναγέννησης είναι ανθρωποκεντρικός. Ο πίνακας του Μποτιτσέλι 

συμβολίζει με ένα βασικό χαρακτηριστικό της Αναγεννησιακής τέχνης, την απεικόνιση του γυ-

μνού σώματος και την αποθέωση της γυναικείας ομορφιάς. Ακόμα, όλες οι μορφές είναι από 

την αρχαία ελληνική μυθολογία εκτός από τον έρωτα.  

Ερευνήτρια: Η ομάδα αυτή συμπύκνωσε όσα είπατε όλοι. Βλέπετε, αυτά που είπατε πριν, “μυ-

θολογία, χριστιανική θρησκεία, η ομορφιά, ο άνθρωπος…”, όλα όσα είπατε όλοι σας, τα συ-

μπύκνωσαν στην εργασία τους. 

Μαθητής: Ο ζωγράφος εμπνεύστηκε από τις ομορφιές της φύσης την άνοιξη […..] Σε θέματα 

τεχνοτροπίας έχουμε προοπτική ενώ απουσιάζει η φωτοσκίαση και η διαβάθμιση που δεν είχε 

επινοηθεί ακόμη τότε». 

{Και στην περίπτωση αυτή, η ομάδα αυτή ανέλυσε μόνη της ένα εικαστικό έργο, δηλαδή, το 

ερμήνευσε με βάση τα χαρακτηριστικά της Αναγεννησιακής τέχνης. Συμπύκνωσε όλα όσα 

ανέφεραν οι προηγούμενες ομάδες, για παράδειγμα, έννοιες όπως "μυθολογία, χριστιανική 

θρησκεία, η ομορφιά, ο άνθρωπος". Για την εκπόνηση της εργασίας αξιοποίησε το Λογισμικό 

Παρουσίασης. Η εργασία της ομάδας ήταν εξολοκλήρου πρωτότυπη δημιουργία της}  

«9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς-Β (Θεοδοσίου):  
Στο 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς πραγματοποιήθηκε διδασκαλία στη Β΄ τάξη από τη φιλόλογο 

Μ. Θεοδοσίου, που διδάσκει στα παιδιά Ιστορία, στο κεφάλαιο «Οι  Ανακαλύψεις», με το 

εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου: «Οι  Ανακαλύψεις» (Ψηφιακή Τάξη) σε συνδυασμό με Ιστοεξερεύνηση. Υλο-

ποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες ανά Η/Υ. 

Τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοι-

κτού προβλήματος», με ομαδοσυνεργατική μάθηση, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό για να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα που συνέθεσαν σε μια εργασία, βάσει δραστηριοτήτων που 

υπήρχαν σε φύλλα εργασίας. Η εργασία κάθε ομάδας έγινε σε Λογισμικό Παρουσίασης και, 

μετά την ολοκλήρωσή τους, οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της 

98 Βλ. Παράρτημα 2. 
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τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.  Η διαδικασία διήρκεσε ένα 2ωρο. 

Το επίπεδο των μαθητών/τριών ήταν πολύ καλό. Συμμετείχαν με προσοχή, ησυχία και συνερ-

γάστηκαν άψογα. 

Καθηγήτρια (Θεοδοσίου): Παιδιά [….] Σήμερα θα μας μάθετε εσείς πράγματα, γιατί θα χωρι-

στούμε σε επτά (7) ομάδες και θα ψάξουμε πράγματα στο internet –όπως σας το έχω οργανώ-

σει- και η κάθε ομάδα θα συνεισφέρει κάτι σ’ όλη την τάξη, δηλ. τη γνώση θα την προσφέρει 

κάθε ομάδα και μετά θα μοιράσουμε τις εργασίες. Και, όπως είπαμε, στο τέλος θα μαζέψουμε 

τις εργασίες όλων των ομάδων στα στικ USB σας. Δεν χρειάζεται να αγχωθούμε. Εύκολα πραγ-

ματάκια και το κάνουμε για να μας μείνουν και κάποιες εικόνες, κάποιες πληροφορίες, γιατί 

όπως μου είπε ο Θωμάς, βαριέται το βιβλίο, βαριέται κι εμένα… 

Ο μαθητής φωνάζει: Όχι! Όχι!  

Η καθηγήτρια γελά και συνεχίζει: Θα μοιράσω σε κάθε ομάδα το φύλλο εργασίας 

της…Χωριστήκατε στις ομάδες σας, έτσι όπως σας μοίρασα;  

Μαθητές/τριες: Ναι.  

Καθηγήτρια: Τυχαία θα μοιράσω τα φύλλα εργασίας σας. Σας δίνω από 2 σελίδες σε κάθε ο-

μάδα. Είναι το ίδιο, απλά για να βλέπετε και στους δύο Η/Υ. Ανοίγουμε το internet, ξέρετε να 

μπαίνετε, έτσι;  

Μαθητές/τριες: Ναι.  

Καθηγήτρια: Θυμόμαστε κάποια από τις συνέπειες της άλωσης της Πόλης και της κατάλυσης 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας; Τις θυμόμαστε τις συνέπειες καθόλου; Έχουν περάσει αρκετά 

μαθήματα, βέβαια. Εσείς οι 2 σε ποια ομάδα είστε; Εσύ κάθισε με τον Θωμά, εσύ με τη Δήμη-

τρα… 

Μαθητής: Κυρία, αυτός ο Η/Υ δεν ανοίγει… 

[Αφού διευθετούνται όλα τα προβλήματα αρχίζει η διαδικασία] 

{Το κέντρο βάρους, στον τρόπο αυτόν, μετατίθεται από την εκπαιδευτικό στους μαθητές, από 

την ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας. Είναι μια «ανοικτή» διαδικασία μάθησης, που 

τα όρια και οι διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα} 

Ερευνήτρια: Γειά σας κι από εμένα. Ονομάζομαι Αναστασία Βακαλούδη, είμαι φιλόλογος και 

φίλη της καθηγήτριάς σας και ήλθα να παρακολουθήσω το μάθημά σας. Αυτό που θέλουμε να 

κάνετε, είναι να συνεργαστείτε ανά ομάδες και κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που 

υπάρχουν στο φύλλο εργασίας. Στο τέλος κάθε ομάδα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της 

στην ολομέλεια. Να δούμε ποια ομάδα θα βγάλει τα πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Βάλτε 

και ωραίο φόντο στις παρουσιάσεις σας και μετά θα μας τις παρουσιάσετε όλοι. 

……………………………………………………………………………………………………. 

383 

 



 

 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, μία από τις συνέπειες της άλωσης της Πόλης και της κατάληψης της βυ-

ζαντινής αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς ήταν ότι έκλεισαν όλοι οι δρόμοι προς την Ανα-

τολή. Κι αυτό σε τι οδήγησε τους Ευρωπαίους; Τι έκαναν;  

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι] 

Καθηγήτρια: Πες μας, Κυριάκο.  

Κυριάκος: Αυτό οδήγησε τους Ευρωπαίους στις μεγάλες ανακαλύψεις.  

Καθηγήτρια: Αυτό έκαναν οι Ευρωπαίοι κι εμείς, σήμερα, θα δούμε αυτές τις ανακαλύψεις. 

Μπήκατε στον κοινό φάκελο; Στον κοινόχρηστο φάκελο θα βρούμε το λογισμικό της ιστορίας. 

Παρακολουθήστε πώς θα βρούμε το λογισμικό της ιστορίας, από εδώ, από εμένα. Όλες οι ομά-

δες με παρακολουθούν. Μπείτε στον κοινόχρηστο φάκελο. Ιστορία a_c_c και μετά Auto_Run_ 

_exe. Πατήστε το. Τώρα θα "ανοίξει" το λογισμικό. Πατάμε στον αριθμό "5. Η εποχή των με-

γάλων ανακαλύψεων 15ος-16ος αι. ". Μπήκατε στο λογισμικό όλοι –εκτός από την ομάδα της 

Μαριαλένας; Ενεργοποιείστε το κεφ. 5.  Μετά, όλες οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τις "Μεγά-

λες εξερευνήσεις". Για να δει κάθε ομάδα το φύλλο εργασίας της και να εξετάσει τι έχει να ψά-

ξει. 

[Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της 

καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα και της ερευνήτριας. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια 

περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία]  

{Το επίπεδο των μαθητών/τριών είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυχία και συ-

νεργάζονται άψογα}  

Καθηγήτρια: Όλοι πάμε καλά; Χρειάζεται κανένας βοήθεια; Όλες οι ομάδες θα δημιουργή-

σουν μία παρουσίαση, με όσες πληροφορίες συνέλεξαν, για να μας παρουσιάσουν το θέμα που 

είχαν.  

Μία ομάδα: Θα βάλουμε και εικόνες…». 

{Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η φθίνουσα διδακτική καθοδήγηση που εφαρμόστηκε 

στη συγκεκριμένη διδασκαλία –όπως και σε όλες τις άλλες– δεν καταργεί τον διδακτικό ρόλο 

του εκπαιδευτικού, αλλά τον αξιοποιεί κατά περίπτωση και στον βαθμό που είναι αναγκαίο 

για να διασφαλισθεί ότι οι μαθητές κατέχουν την προαπαιτούμενη γνώση προκειμένου να 

κατανοούν το πλαίσιο των ερωτημάτων, αλλά και το πλαίσιο ερμηνείας των ευρημάτων (Βα-

καλούδη, 2012:73}. 

[Στην περίπτωση της 1ης ομάδας, τα μέλη έπρεπε να αξιοποιήσουν, δυνατότητες του Λογι-

σμικού Παρουσίασης. Η καθηγήτρια έδωσε στην ομάδα τις σχετικές οδηγίες] 

Καθηγήτρια:: Εσείς θα χαράξετε τη διαδρομή των μεγάλων εξερευνητών στους χάρτες που θα 

σας δώσω. Λ.χ. ο Βάσκο ντα Γκάμα ή ο Μάρκο Πόλο από ποιες περιοχές πέρασαν στις εξερευ-

νήσεις τους; Θα χαράξετε την πορεία τους, με την επιλογή του Power Point: “Προβολή παρου-
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σίασης > Προσαρμογή κίνησης > Προσθήκη εφέ > Διαδρομές κίνησης > Σχεδίαση προσαρμο-

σμένης διαδρομής > Σκαρίφημα”. Μετά θα επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία κινείται το 

πλοίο…. 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Ξεκινάμε! Καθεμία ομάδα να παρουσιάζει και να μας εξηγεί τι έχει κάνει. [Πα-

ρουσιάζεται η εργασία της 1ης ομάδας99]  

Καθηγήτρια: Τα παιδιά της 1ης ομάδας δημιούργησαν μία παρουσίαση που μας δείχνει τις δια-

δρομές του Βάσκο ντα Γκάμα, του Μάρκο Πόλο, του Χριστόφορου Κολόμβου και του Μαγγε-

λάνου. Κάποιες άλλες ομάδες ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως με αυτά τα 4 πρόσωπα. Θα δούμε, λοι-

πόν, πρώτα τις διαδρομές τους και μετά θα ασχοληθούμε ξεχωριστά με το καθένα. Οι κουκίδες 

επάνω στον χάρτη είναι οι βασικοί σταθμοί του ταξιδιού τους. Βλέπετε τις κουκίδες; Σας το 

περιγράφω πρώτα, πριν το δούμε. Εδώ είναι η Ινδία, εδώ η Αφρική, εδώ ο Κολόμβος πηγαίνει 

στην νέα ήπειρο και εδώ ο Μαγγελάνος στον πρώτο περίπλου της γης. Και το ταξίδι της επι-

στροφής. Έκανε αρκετά ταξίδια όπως καταλαβαίνετε, για να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Πά-

με στον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος πόσα ταξίδια έκανε στην νέα ήπειρο; Τα παιδιά της 

ομάδας του Κολόμβου να μας πούνε;  

Η ομάδα: Έκανε την ανακάλυψη και μετά έκανε κι άλλα 3.  

Καθηγήτρια: Δηλαδή, συνολικά 4 ταξίδια έκανε. Πάμε και στον Μαγγελάνο….Βλέπετε τις κι-

νήσεις του…Και, κάπου εδώ, σκοτώθηκε από ιθαγενείς. Αυτή είναι η παρουσίαση της 1ης ομά-

δας…». 

{Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με το συνολικό θέμα ήταν ουσιαστική, καθώς συνεργά-

στηκαν σε ομάδες, επεξεργάστηκαν και μελέτησαν υλικό που βρήκαν οι ίδιες με ιστοεξερεύ-

νηση και συνέθεσαν μία εργασία αξιοποιώντας ποικίλα εργαλεία Πληροφορικής: Γραμμή 

Εργαλείων Σχεδίασης, Λογισμικό Παρουσίασης σε συνδυασμό με χάρτες και σχετικά κείμε-

να} 

Καθηγήτρια (Θεοδοσίου): Τώρα, θα παρουσιάσει την εργασία της η 2η ομάδα∙ ποια είναι τα 

μέλη; Είχατε να διερευνήσετε τα αίτια των ανακαλύψεων.  

Καθηγήτρια στον εκπρόσωπο της 2ης ομάδας: Τώρα σταματώ να μιλάω εγώ και μας εξηγείς 

εσύ.  

Ο εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: Πρώτα πρώτα να πούμε ότι γράψαμε συνοπτικά ένα κείμενο. 

[Παρουσιάζεται η εργασία της 2ης ομάδας100] 

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Η 3η ομάδα. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της 3ης ομάδας; Έλα, Χρή-

στο. [Παρουσιάζεται η εργασία της 3ης ομάδας101] 

99 Βλ. Παράρτημα 2. 
100 Βλ. Παράρτημα 2. 
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Ο εκπρόσωπος της 3ης ομάδας: Αρχικά κάνουμε μία εισαγωγή.  

Καθηγήτρια: Ποιοι είναι οι παράγοντες; Ο πρώτος;  

Ο εκπρόσωπος της 3ης ομάδας: Η πρόοδος της ναυπηγικής τέχνης.  

Καθηγήτρια: Έχετε, βλέπω, αρκετές λεπτομέρειες, οπότε οι συμμαθητές σας θα πάρουν την 

εργασία σας στο σπίτι τους για να τη μελετήσουν. Εδώ, ας αναφέρουμε επιγραμματικά τους πα-

ράγοντες, για να προλάβουμε…τελειοποίηση των οργάνων ναυσιπλοΐας, η ανάπτυξη της χαρτο-

γραφίας –βλέπετε ότι μας έχουν βάλει πολύ ωραίες εικόνες εδώ τα παιδιά- η εφεύρεση της τυ-

πογραφίας – από ποιον;  

Ο εκπρόσωπος της 3ης ομάδας: από τον Γουτεμβέργιο. Και η εξέλιξη της πολεμικής τέχνης.  

Καθηγήτρια: Κι εδώ βλέπουμε τις συνέπειες. Σχετικά με τις ομάδες που έχουν συμπεριλάβει 

πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνουμε να τις διαβάσουμε όλες εδώ, αλλά στο σπίτι σας 

μπορείτε να τις μελετήσετε διεξοδικά. Να έλθει τώρα ο εκπρόσωπος της 4ης ομάδας. Αλέξανδρε, 

θα είσαι εσύ;  

[Παρουσιάζεται η εργασία της 4ης ομάδας102] 

Ο εκπρόσωπος της 4ης ομάδας: Εμείς είχαμε να βρούμε πληροφορίες για τις συνέπειες των 

μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων. Στην αρχή αναφέραμε τα κύρια σημεία και μετά αναλύ-

σαμε το καθένα. Τα μοιράσαμε με τον Θεοχάρη και αναλύσαμε το καθένα ξεχωριστά».  

{Στην περίπτωση της 2ης ομάδας, τα μέλη διευκρινίζουν ότι έχουν συγγράψει ένα συνοπτικό 

κείμενο που επεξηγεί τα αίτια των ανακαλύψεων, τα οποία συνέλεξαν μετά από τη διερεύνη-

ση του σχετικού υλικού. Η 3η ομάδα αναφέρει ότι άρχισε την εργασία της με μία εισαγωγή 

στο θέμα. Η 4η ομάδα εξηγεί ότι τα μέλη, σε συνεργασία μεταξύ τους, αρχικά ανέφεραν τα 

κύρια σημεία και μετά τα μοίρασαν μεταξύ τους και ανέλυσαν το καθένα ξεχωριστά. Παρα-

τηρούμε την ανάπτυξη ποικίλων γλωσσικών/πολυτροπικών τρόπων έκφρασης που προκύ-

πτουν με φυσικό και συνεργατικό τρόπο, σε διαθεματικό συνδυασμό με την επεξεργασία ι-

στορικών ερωτημάτων} 

……………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Σας άρεσε η διαδικασία;  

Μαθητές/τριες: Ναι!!! ». 

{Καταδεικνύονται η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση που εκφράζουν οι μαθητές/τριες για τη 

μαθησιακή διαδικασία που προηγήθηκε. Γενικά, με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων, 

που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραπάνω διδασκαλίας, αναπτύχθηκαν δεξιότητες 

τόσο για το ηλεκτρονικό περιβάλλον, όσο και για την επικοδομητιστική διδακτική μέθοδο: 

(α) Διαχείριση των ιστορικών πηγών: i) Ψηφιοποίηση, μορφοποίηση, καταχώρηση, αποθή-

101 Βλ. Παράρτημα 2. 
102 Βλ. Παράρτημα 2. 
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κευση και ταξινόμηση από την καθηγήτρια. ii) Επεξεργασία των ιστορικών πηγών από 

τους/τις μαθητές/τριες. iii) Αναζήτηση του υλικού είτε στον σκληρό δίσκο, είτε στο Διαδί-

κτυο. (β) Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης: i) Διάχυση ψηφιακού υλικού μέσω των Η/Υ. 

ii) Δημιουργία δραστηριοτήτων, διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων. iii) Δυνατότητα να πα-

ρουσιάζονται τα αποτελέσματα γραπτά, πολυτροπικά και προφορικά} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Β (Μερτσανίδου): 
Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Θα παρακαλούσα λίγο να με ακούσετε. Είμαστε χωρισμένοι σε 

τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει μία δραστηριότητα. Την 1η δραστηριότητα θα α-

ναλάβει η ομάδα από εδώ, η 2η δραστηριότητα θα είναι δική σας, η 3η δική σας και η 4η δική 

σας [δείχνει τις ομάδες]. Θα δουλεύετε ανά δυάδες, αλλά θα έχετε την ίδια δραστηριότητα. Έχε-

τε μπροστά σας ένα πρόγραμμα, που είναι ένας χάρτης και με βάση αυτόν τον χάρτη θα κάνετε 

την έρευνά σας για να απαντήσετε στις δραστηριότητές σας. Υπάρχουν περισσότερες πληροφο-

ρίες για κάθε ερώτηση. Θα ήθελα να σας δώσω κατά ομάδες τις πληροφορίες. [Μοιράζει τα 

φύλλα εργασίας στις ομάδες] 

[Αρχίζει η διαδικασία της έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η 

ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασί-

α] 

Μαθήτρια ομάδας: Κυρία, έρχεστε λίγο; Εμείς μπερδευτήκαμε. Έχουμε να αναζητήσουμε: 

"Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη όταν τα στρατεύματα του Μεχμέτ Β΄ 

(Μωάμεθ του Πορθητή) εισέβαλαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και την κατέλαβαν"; 

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Ναι! Το 1. Να μας πείτε λίγα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν 

το 1453. Ποιοι μπήκαν στην Πόλη; Τι έγινε; Λίγες πληροφορίες για την Άλωση της Πόλης.   

{Οι μαθητές/τριες προβληματίζονυαι κριτικά στην δια/πραγμάτευση του υλικού του λογισμι-

κού για να οδηγηθούν σε σωστά ιστορικά συμπεράσματα}  

Μαθήτρια: Ποιος θα γράφει; Δεν έχω στυλό.  

Καθηγήτρια: Η Σοφία θα γράφει. Εσύ θα της λες κι εκείνη θα γράφει. 

Μέλος ομάδας: Αυτά δεν θα τα γράψουμε, δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα άλλα. 

Μέλος άλλης ομάδας: Μήπως το έγραφε στην αρχή; Εκεί μου φαίνεται πως το έλεγε. 

{Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια παιδιά μιλούν μεταξύ τους με τη διάλεκτο των Ρομά} 

Καθηγήτρια σε όλες τις ομάδες: Τα σημαντικότερα θα γράψετε από όλες τις πληροφορίες. [Η 

καθηγήτρια και η ερευνήτρια τριγυρνούν ανάμεσα στις ομάδες και τις βοηθούν να διεκπε-

ραιώσουν τη διαδικασία…] 

Καθηγήτρια σε όλες τις ομάδες: Ένας θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Ό-

λοι συμμετέχετε, αλλά ένας θα παρουσιάσει την εργασία σας στο τέλος. Έχετε άλλα 5΄ για να 
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ολοκληρώσετε την εργασία σας. [Οριοθετείται ο επιτρεπόμενος χρόνος για την ομαδοσυνερ-

γατική διαδικασία έρευνας, συλλογής, επεξεργασίας και σύνθεσης του υλικού για να μάθουν 

οι μαθητές/τριες κανόνες και όρια διεκπεραίωσης μίας εργασίας] 

{Καλλιεργείται η ομαδική συνεργασία, η επικοινωνία. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να διευ-

κολύνουν την ομάδα, να ρωτούν, να ζητούν γνώμες, διευκρινίσεις, να θέτουν προβληματι-

σμούς, να εξηγούν και να προτείνουν (να αξιολογούν), να κριτικάρουν ή να αντιδρούν με 

σκεπτικισμό (διευκρινίσεις), να ενισχύουν τους άλλους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως 

διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, προσφέρεται ακόμη και για την υιοθέτηση της 

«μεθόδου της γνωστικής μαθητείας» και της «αλληλοδιδακτικής»} 

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Η 2η ομάδα να διαβάσει τη 2η δραστηριότητα. 

Μαθητής-εκπρόσωπος 2ης ομάδας: "Ποια η σημασία του αποτελέσματος της μάχης στην Ά-

γκυρα για τους Βυζαντινούς;".  

Καθηγήτρια: Ποια ήταν, λοιπόν, η σημασία της μάχης της Άγκυρας, που αφηγήθηκε η προη-

γούμενη ομάδα, για τους Βυζαντινούς;  

Μαθητής-εκπρόσωπος 2ης ομάδας: Το 1402 ο σουλτάνος Βαγιαζήτ νικήθηκε στη μάχη της 

Άγκυρας από τον Τάταρο Ταμερλάνο κι αυτό έδωσε μια παράταση ζωής στο ετοιμόρροπο Βυ-

ζάντιο. 

Καθηγήτρια: Άρα, με πιο απλά λόγια βοήθησε και τους υπόλοιπους συμμαθητές σου να κατα-

λάβουν ποια ήταν η σημασία του αποτελέσματος αυτής της ήττας των Οθωμανών από τους 

Μογγόλους. 

Μαθητής-εκπρόσωπος 2ης ομάδας: Λάθος θα το πω. 

Καθηγήτρια: Δεν πειράζει. Πες το κι ας είναι λάθος.  Πες το όπως το αντιλαμβάνεσαι. Ήταν 

σημαντική αυτή η ήττα για τους Βυζαντινούς;  

Μαθητής-εκπρόσωπος 2ης ομάδας: Κόλλησα κυρία. 

{Παρατηρούμε ότι, ενώ τα μέλη της ομάδας εντόπισαν τη σωστή απάντηση στο πληροφορια-

κό υλικό του λογισμικού, ο μαθητής, λόγω λεξιπενίας, δεν μπορεί να αποδώσει το νόημα με 

δικά του λόγια. Μάλιστα, είναι πεπεισμένος ότι θα αποτύχει!} 

Καθηγήτρια: Ξαναδιάβασε ό,τι έγραψες. Όπως το έγραψε η ομάδα σας. 

Μαθητής-εκπρόσωπος 2ης ομάδας: Το 1402 ο σουλτάνος Βαγιαζήτ νικήθηκε στη μάχη της 

Άγκυρας από τον Τάταρο Ταμερλάνο κι αυτό έδωσε μια παράταση ζωής στο ετοιμόρροπο Βυ-

ζάντιο. 

Καθηγήτρια: Άρα τι έδωσε στο Βυζάντιο; Τι σημαίνει "παράταση ζωής"; 

Μαθήτρια: Να έχει λίγο χρόνο για να ζήσει, να σωθεί. 

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Άρα, έκανε καλό στο Βυζάντιο η ήττα των Οθωμανών.  

Μαθήτρια: Να είχε λίγο χρόνο ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι για να συνεχίσει να υπάρχει. 
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Καθηγήτρια: Μπράβο! Πολύ ωραία! Να συνεχίσει η ομάδα 3   

{Τελικά με τις επιβοηθητικές ερωτήσεις της καθηγήτριας και το υλικό του λογισμικού, η ο-

μάδα ενθαρρύνεται και κατορθώνει να αποδώσει με άλλες λέξεις το νόημα}». 

{Εδώ αναδεικνύεται η σημασία της αξιοποίησης του «λάθους» στη διδακτική. Τα λάθη των 

µαθητών εξετάστηκαν και δεν κρίθηκαν απλώς ως προς την ακρίβειά τους. Όταν ο εκπαιδευ-

τικός απορρίπτει  µια λανθασµένη απάντηση, χωρίς να την εξετάσει, τότε «τορπιλίζεται» η 

κατασκευή νοήµατος από τους µαθητές. Η σωστή διαχείριση του λάθους επιτρέπει στον εκ-

παιδευτικό να ανακαλύψει την πηγή του και να προχωρήσει σε µια κατάλληλη παρέµβαση, 

έτσι ώστε αυτή να αναγνωριστεί και από τους  µαθητές}  

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): […] Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε τον κύκλο του σημερινού μα-

θήματος, γράφοντας κάθε ομάδα το κυρίως θέμα. Δηλαδή, θέλω να έλθει κάποιος στον πίνακα 

και να γράψει μεταξύ ποιων έγινε η μάχη της Άγκυρας.  

1η ομάδα: Εμείς να έλθουμε; 

Καθηγήτρια: Ναι, ελάτε από την 1η ομάδα.  

Μαθήτρια: Κυρία δεν κατάλαβα τι θα κάνουμε. 

Καθηγήτρια: Θα γράψεις μεταξύ ποιών αντιπάλων έγινε η μάχη της Άγκυρας. 

Άλλη μαθήτρια: Δηλαδή, αυτό που ζητά η ερώτηση;  

Καθηγήτρια [η μαθήτρια γράφει στον πίνακα και η καθηγήτρια διαβάζει δυνατά]: Γράψε: 

Μάχη της Άγκυρας - μέσα σε εισαγωγικά την ημερομηνία και δίπλα άνω-κάτω τελεία: Ποιος; - 

Βαγιαζήτ Οθωμανός σουλτάνος - το μαθηματικό σύμβολο του αντίθετου, δηλ. εναντίον - ποιου; 

- Ταμερλάνου, αρχηγού των Μογγόλων. Ωραία! Ένα πράγμα λοιπόν που μάθαμε σήμερα. Και 

γιατί μας απασχολεί εμάς η μάχη της Άγκυρας; Τι μας ενδιαφέρει; Γιατί είναι σημαντική και 

πρέπει να τη ξέρουμε; Γιατί η μάχη της Άγκυρας έδωσε παράταση ζωής –το έκανε δηλ. να ζήσει 

περισσότερο- στο ετοιμόρροπο βυζαντινό κράτος. Η 3η ομάδα θέλει να μας γράψει τα πιο σημα-

ντικά γεγονότα μέχρι την Άλωση, στον πίνακα;  

[Εκείνη τη στιγμή κτυπά το κουδούνι. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες διαμαρτύρονται γιατί δεν 

πρόλαβαν να γράψουν τα δικά τους στοιχεία] 

Μαθητές/τριες: Κυρία εμείς δεν θα γράψουμε;  

Η καθηγήτρια τους/τις καθησυχάζει: Θα γράψετε όλοι σύντομα.  

Οι μαθητές/τριες αναφέρουν τα στοιχεία τους: 1393: Οι Τούρκοι με τον σουλτάνο Βαγιαζήτ 

κατέλαβαν οριστικά τη Θεσσαλία. 1397:  Έφτασαν ως την Αθήνα. 1430:  Κατάληψη της Θεσ-

σαλονίκης. 1446: Το Δεσποτάτο του Μυστρά υποχρεώνεται σε φόρο υποτέλειας. 1453: Άλωση 

της Κωνσταντινούπολης.  

Καθηγήτρια: Και η 4η ομάδα, θα γράψετε ποιος ήταν ο αυτοκράτορας και ποιος ο σουλτάνος 

κατά την Άλωση. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο Μεχμέτ ο Β΄. Πολύ ωραία! 
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Καθώς οι μαθητές/τριες ολοκληρώνουν η Πληροφορικός φωνάζει: Κλείστε τους Η/Υ πριν 

φύγετε.  

Μαθήτρια: Πώς κυρία; 

Πληροφορικός: Πάτε στο Χ και κλείστε τους. 

Οι μαθητές/τριες ρωτούν «πώς τα πήγαν». Η καθηγήτρια τους απαντά ότι είναι πολύ ευχαρι-

στημένη από την επίδοσή τους.  

[Μόλις αποχωρούν οι μαθητές, η καθηγήτρια και η Πληροφορικός αναφέρουν ότι το τμήμα 

είναι πολύ καλό γενικά και γι’ αυτό τα πήγε τόσο καλά στο μάθημα. Μία άλλη φιλόλογος, 

που παρακολούθησε τη διδασκαλία, συμφωνεί] 

Ακροάτρια-φιλόλογος: Το μάθημα ήταν πολύ καλό. Μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχε ησυχία, 

τα παιδιά έγραφαν, έγραφαν και απορήσαμε.  

Καθηγήτρια: Δύο τρεις φορές τον χρόνο αν γίνεται, είναι πολύ καλό και για εμάς τους εκπαι-

δευτικούς. 

Ακροάτρια-φιλόλογος: Πάντως δραστηριοποιήθηκαν πολύ τα παιδιά και το χάρηκαν και ιδίως 

ο Χ [αναφέρει το επίθετο ενός μαθητή] που σηκώθηκε για να πει, μιλούσε πολύ ωραία. 

Πληροφορικός: Αυτός γενικά μιλάει, του αρέσει να αγορεύει. Σας πειράζει τώρα να σας "διώ-

ξω" {χαριτολογώντας} από το εργαστήριο; 

[Οι καθηγήτριες και η ερευνήτρια ευχαριστούν τη  Πληροφορικό και αποχωρούν από το ερ-

γαστήριο] 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου): 
Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Παιδιά ακούστε με λίγο. Τελικά, θα δουλέψετε ανά δύο άτομα σε 

έναν Η/Υ. Θα χωριστείτε σε πέντε ομάδες και, με τις οδηγίες που σας έχω δώσει, η κάθε ομάδα 

θα δουλεύει μία δραστηριότητα, ο χρόνος, στον οποίο θα εργαστείτε μόλις σας πω ότι ξεκινάμε 

την εργασία (θα είναι 10΄) και θα δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα και μετά κάθε ομάδα, σε 

πολύ λίγο χρονικό διάστημα (7΄-10΄), θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους την εργασία της. Το 

μάθημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αλλά δεν θα σας 

το παραδώσω εγώ, θα το "βγάλετε" μόνοι σας, εργαζόμενοι σε ένα λογισμικό που λέγεται Cen-

tennia. Πώς λειτουργεί αυτό το λογισμικό θα το δούμε στην πορεία. Έχετε μπροστά σας ένα 

φύλλο εργασίας με 5 δραστηριότητες. Θα κάνω τώρα την κατανομή των δραστηριοτήτων: εσείς 

εδώ, που είστε 4 άτομα, δουλεύετε την 1η δραστηριότητα. Μελετήστε την για λίγο και θα σας πω 

τι θα κάνετε. Άρα, εσείς οι 4 θα κάνετε την 1η δραστηριότητα. Εσείς, που είστε η επόμενη ομά-

δα, θα έχετε τη 2η δραστηριότητα. Κορίτσια, εκεί, την 3η δραστηριότητα, εσείς δουλεύετε την 4η 

δραστηριότητα κι εσείς την 5η. Πώς θα εργαστείτε; Θα δουλέψετε τις δραστηριότητες συνεργα-

τικά και θα συναποφασίσετε, ένας από εσάς να ανακοινώσει στην υπόλοιπη τάξη τα αποτελέ-

σματα της έρευνας που κάνατε. Έχετε καμία απορία; 
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Μαθητής: Κυρία, θα έχουμε ανοικτό το βιβλίο;» 

[Ακολουθεί ένα διάστημα χρόνου για την ομαδοσυνεργατική διαδικασία έρευνας, συλλογής, 

επεξεργασίας και σύνθεσης του υλικού, όπου η Πληροφορικός, η καθηγήτρια και η ερευνή-

τρια τριγυρνούν ανάμεσα στις ομάδες και τις βοηθούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία] 

{Στα δύο προηγούμενα αποσπάσματα διδασκαλιών παρατηρούμε ότι η καθηγήτρια: α) Ε-

φάρμοσε τη συνεργατική μάθηση σε ομάδες, η οποία λειτούργησε άψογα. β) Χρησιμοποίησε 

φύλλα εργασίας με διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετικές επιλογές επεξεργασίας 

του λογισμικού για κάθε ομάδα και οι ομάδες επεξεργάστηκαν το υλικό του λογισμικού (χάρ-

τες και πληροφοριακό υλικό) μέσω της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης} 

[Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από την αίθουσα. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια σχολιάζουν 

όσα έχουν διαδραματιστεί] 

Ερευνήτρια: Έγινε πολύ ωραία δουλειά. Με κριτική ανάγνωση πληροφοριών και καταγραφή 

των σημαντικότερων σημείων, μέσα από πολλές πληροφορίες. Η ομάδα που ασχολήθηκε με τον 

ντε Γκωλ δεν μπορούσε να βρει τις σχετικές πληροφορίες και έκανε ενδελεχή έρευνα μέχρι που 

τις ανακάλυψε. 

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Το πρόγραμμα (Centennia) δεν είχα προλάβει να το δω.  

Ερευνήτρια: Ναι, έπρεπε να το είχες δει λίγο εσύ… 

Καθηγήτρια: Αν είχα κάνει δύο μαθήματα –και εγώ και τα παιδιά- με το λογισμικό και είχαμε 

εξοικειωθεί… 

Ερευνήτρια: Πάντως είναι εξοικειωμένα γενικά με τις τεχνολογίες και είδες ότι δεν καθυστέ-

ρησαν καθόλου. Μπήκαν, αμέσως, στο νόημα της χρήσης του λογισμικού και το κατάλαβαν εύ-

κολα. Είναι και εύκολο λογισμικό και πήγαν πολύ καλά. Και σωστά αποτελέσματα έβγαλαν.  

Καθηγήτρια: Κάποια πράγματα θα μπορούσα να τα είχα κάνει καλύτερα. 

Ερευνήτρια: Όσο αξιοποιείς τις τεχνολογίες τόσο βελτιώνεις τη χρήση τους. Μέσα από τις πει-

ραματικές διδασκαλίες καθετί το κάνεις ολοένα και καλύτερα και διορθώνεσαι συνέχεια.  

Καθηγήτρια: Τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το λογισμικό, χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για να το μάθουν και αυτά και εγώ. 

Ερευνήτρια: Η τάξη πήγε καλά παρότι ήταν η 1η ώρα που πάντα χάνεται χρόνος. 

Καθηγήτρια: Και οι ασκήσεις ήταν δύσκολες και το πρόγραμμα των ωρών ήταν άγνωστο.  

{Είναι Νοέμβριος μήνας, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από την 1η Σεπτεμ-

βρίου και ακόμη δεν έχουν καλυφθεί οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να δοθεί μόνιμο ωρολόγιο πρόγραμμα στους μαθητές} 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ1 (Ερευνήτρια): 
Στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοι-

νωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών/τριών το 40% είναι αλλοδαποί/ές μαθη-
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τές/τριες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παι-

διών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησια-

κό επίπεδο.  

[1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ. Οι μαθητές/τριες τακτοποιούνται στην αίθουσα από την καθηγήτριά 

τους] 

Ερευνήτρια: Σας παρακαλώ καθίστε και ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 36. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Με λένε Αναστασία Βακαλούδη και είμαι Φιλόλογος και ήλθα να κάνουμε ένα μάθημα κάπως 

ξεχωριστό. Θα δούμε ένα ιστορικό θέμα μέσα από την ανάλυση κάποιων ζωγραφικών πινάκων. 

Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας κάποιους ζωγραφικούς πίνακες, θα μελετήσουμε κάποια ιστο-

ρικά γεγονότα που ήδη τα έχετε διδαχθεί και θα δούμε πώς μέσα από τα έργα επαληθεύουμε τα 

ιστορικά γεγονότα. Άρα, και οι πίνακες ζωγραφικής ή τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, ό-

πως αγγεία, αγάλματα κ.λπ., μπορούν να αποτελέσουν ιστορικές πηγές, να μας δώσουν, δηλαδή, 

πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα. Αυτό κάνουν οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί∙ μελετούν 

τα αντικείμενα αυτά και βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με την Ιστορία. Θα ξεκινήσουμε τώρα, 

θα εξετάσουμε δύο θέματα. Το πρώτο θα είναι ο "Φιλελληνισμός". Ανοίξτε τα βιβλία σας στη 

σελ. 36 και να διαβάσουμε για το κίνημα του "Φιλελληνισμού". 

{α) Αποσαφήνιση των ιστορικών όρων, κατανόηση των ιστορικών γεγονότων∙ β) Ευαισθη-

τοποίηση επάνω στο θέμα της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης των λαών [του γαλλικού 

λαού  (βασιλεία) και του ελληνικού λαού (Τουρκοκρατία)] από τα απολυταρχικά καθεστώτα, 

και ερμηνεία των αιτίων [αγανάκτηση που γεννάται στους λαούς εξαιτίας της καταπίεσης] 

που οδηγούν σε ένοπλη εξέγερση/επανάσταση∙ γ) ερμηνεία και κατανόηση, πώς ένα ανθρω-

πο-ηθικό και κοινωνικο-πολιτικό γεγονός ευαισθητοποιεί και συνδέεται με την τέχνη [στην 

προκειμένη περίπτωση, το καλλιτεχνικό, κοινωνικο-πολιτισμικό ρεύμα του Ρομαντισμού και 

το κοινωνικο-πολιτισμικό φαινόμενο του φιλελληνισμού]} 

Ερευνήτρια: Διάβασέ μας Ειρήνη σχετικά με τους λογοτέχνες του Ρομαντισμού, τα κυριότερά 

τους στοιχεία.  

[Η μαθήτρια διαβάζει τα χαρακτηριστικά, που προβάλλονται στη βιντεο-οθόνη]  

Ερευνήτρια: Θέλω να σημειώσετε αυτά τα στοιχεία: “αίσθημα και φαντασία”. Είναι δύο 

πράγματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Ρομαντισμός και τον επηρέασαν πολύ.  

Μαθητής: Κυρία, κυρία, έχετε στυλό;… 

[Παύση. Οι μαθητές γράφουν στα τετράδιά τους. Δημιουργείται μια μικρή αναστάτωση. Η 

μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση]  

{Παρατηρούμε ότι η αναστάτωση, που προκαλείται, είναι δημιουργική. Οι μαθητές/τριες επι-

δεικνύουν ενδιαφέρον και προθυμία να συμμετάσχουν στη διαδικασία} 
<8΄> 

392 

 



 

 

Ερευνήτρια: Γράψτε, λοιπόν, “ιστορικές μορφές και αγάπη για τη φύση”.  

[Παύση. Οι μαθητές γράφουν στα τετράδιά τους] 

Ερευνήτρια: Συνέχισε Ειρήνη.  

[Η μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση] 

Ερευνήτρια: Και, "επίθεση σε όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβαιναν", είναι το τελευταίο 

χαρακτηριστικό του Ρομαντισμού. Σημειώστε το.  

[Παύση. Οι μαθητές γράφουν στα τετράδιά τους] 

Μια μαθήτρια ρωτά: Το τελευταίο πώς είναι;  

Ερευνήτρια: "Επίθεση σε όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβαιναν".  

Καθηγήτρια: Γράφετε.  

Ερευνήτρια: Αυτά, θα τα επαληθεύσουμε κατόπιν, με την παρατήρηση των πινάκων, γι’ αυτό 

τα σημειώνουμε. Εσύ, που κάθεσαι δίπλα στην Ειρήνη, πες μου το όνομά σου.  

Μαθήτρια: Κωνσταντίνα.  

Ερευνήτρια: Κωνσταντίνα, διάβασέ μας για τους ζωγράφους του Ρομαντισμού και σημειώνετε 

τα χαρακτηριστικά τους.  

[Η μαθήτρια διαβάζει] 

Ερευνήτρια: Όταν λέμε "πολύ φορτισμένα συγκινησιακά", τι εννοούμε;  

Κωνσταντίνα: Ότι μας δημιουργούν πολύ έντονα συναισθήματα.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Και προσπαθούν τι να μας προκαλέσουν;  

Άλλη μαθήτρια: Να μας ταράξουν.  

Ερευνήτρια: Πολύ σωστά!  

Σε μαθητή [που σηκώνει το χέρι αλλά κάθεται σε πολύ απομακρυσμένο σημείο της αίθου-

σας]: Έλα πιο κοντά γιατί δεν φαίνεσαι καθόλου.  

Μαθητής: Πού, εδώ;  

Καθηγήτρια: Είναι ψηλοί μπροστά.  

Ερευνήτρια: Το ξέρω, αλλά κάθονται πολύ μακριά και δεν φαίνονται καθόλου.  

Καθηγήτρια: Ναι, ναι.  

{Η αίθουσα είναι δυσλειτουργική. Είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γι’ αυτό τον λόγο 

δεν είναι κατάλληλη για διδασκαλία} 

Ερευνήτρια: Επομένως, σημειώνουμε “πολύ έντονη συγκίνηση”. Συνεχίζουμε. Ειρήνη, το ε-

πόμενο.  

Η μαθήτρια διαβάζει:… "…με δραματικές αντιθέσεις χρωμάτων…".  

Ερευνήτρια: Τι εννοούμε μ’ αυτό; Πώς θα πρέπει να είναι τα χρώματα στους πίνακες του Ρο-

μαντισμού; - Ειρήνη;  

Ειρήνη: Χα…ρού…μενα; [Η μαθήτρια απαντά πολύ διστακτικά] 
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Ερευνήτρια: Όχι, απαραίτητα, χαρούμενα.  

Ειρήνη: Είναι… κάπως, εντυπωσιακά…μαύρο… 

{Η μαθήτρια, προφανώς, λόγω λεξιπενίας, δεν μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις της. Παρατη-

ρούμε, όμως, ότι δεν πτοείται και συνεχίζει την απόπειρα ερμηνείας των χρωμάτων του πίνα-

κα} 

Ερευνήτρια: Όταν έχω "μαύρο", "άσπρο", κάποιος είπε "κόκκινο",…τι χρώματα είναι αυτά;  

Μαθητές/τριες: Έντονα.  

Ερευνήτρια: Λοιπόν, σημειώνουμε, "έντονα χρώματα".  

[Παύση. Οι μαθητές γράφουν στα τετράδιά τους] 

Ερευνήτρια: Και το τελευταίο.  

[Η μαθήτρια διαβάζει] 

Ερευνήτρια: Άρα ποιο ήταν το επίκεντρο του Ρομαντισμού; - Αγγελική;  

Αγγελική: Ο άνθρωπος και τα συναισθήματά του.  

Ερευνήτρια: Πάρα πολύ ωραία το είπες!  

Μαθητής: Να το γράψουμε;  

Ερευνήτρια: Ναι. "Ο άνθρωπος και τα συναισθήματά του". Θα δούμε τώρα τον πρώτο πίνακα. 

Πάρτε το Φύλλο Εργασίας που σας έδωσα και δείτε στη 2η σελίδα, περιγράφεται εκεί το γεγονός 

στο οποίο αναφέρεται ο Ντελακρουά.  

Η ερευνήτρια δίνει οδηγίες προς κάποιους μαθητές: Το δεύτερο, έτσι, αυτό. Διαβάστε από 

την αρχή. Ζωή, διάβασε, σε παρακαλώ.  

Μαθήτρια: Από πού;  

Η καθηγήτρια βοηθεί τη μαθήτρια: Από εδώ.  

Ερευνήτρια: Από την αρχή.  

Κάποιοι μαθητές εξηγούν: Σελίδα 72 γράφει από κάτω.  

[Η μαθήτρια διαβάζει το ιστορικό γεγονός πολύ χαμηλόφωνα] 

Ερευνήτρια: Δυνατά, Ζωή…  

Καθηγήτρια: Πιο δυνατά, Ζωή.  

Μαθήτρια: Ναι. [Συνεχίζει να διαβάζει με πιο δυνατή φωνή…] 

Ερευνήτρια: Επομένως αυτή η επανάσταση έγινε το 1830, από ποιους, εναντίον ποιων; - Το 

όνομά σου;  

Μαθήτρια: Μαρία.  

Ερευνήτρια: Πες μας, Μαρία, από ποιους έγινε η επανάσταση; Όπως ακριβώς το λέει το από-

σπασμα. Στρεφόταν εναντίον ποιου;  

[Η Μαρία διστάζει να απαντήσει] 

{Ο δισταγμός της μαθήτριας δείχνει ότι δεν κατανόησε το ιστορικό γεγονός} 

394 

 



 

 

Ερευνήτρια: Εδώ.  

Μαρία: Του βασιλιά.  

Ερευνήτρια: Άρα, από ποιον έγινε; - Σοφία;  

Σοφία: Από τον γαλλικό λαό.  

Ερευνήτρια: Σωστά! Λοιπόν από τον γαλλικό λαό εναντίον του βασιλιά, για ποιο λόγο;  

Μαθητής: Για τους λόγους που αναφέραμε πριν [Εννοεί, κατά την ανάγνωση του αποσπά-

σματος] 

Ερευνήτρια: Επανάλαβέ τις. 

Μαθητής: Οι καταστάσεις ήταν άθλιες.  

Ερευνήτρια: Και ο Κάρολος ποιους ευνοούσε; - Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Όλγα. Τους αριστοκράτες. 

Ερευνήτρια: Άρα, δεν έφτανε που ο λαός ήταν φτωχός, πεινούσε και δεν είχε δουλειά, επιπλέον 

ο βασιλιάς τι πήγαινε να κάνει; - Πες μας Ειρήνη; 

Ειρήνη: Να ευνοήσει τους αριστοκράτες.  

Ερευνήτρια: Σωστά! Και να τους δώσει ακόμη περισσότερα προνόμια. Επομένως, γι’ αυτούς 

τους λόγους επαναστάτησε ο λαός και ο Ντελακρουά απεικονίζει αυτό ακριβώς το γεγονός. Τώ-

ρα ας διαβάσουμε το υπογραμμισμένο σημείο – Διάβασε Μαρία.  

Η Μαρία διαβάζει: "Η μεγαλοαστική τάξη και τα λαϊκά στρώματα αντέδρασαν έντονα".  

Ερευνήτρια: Επομένως, όλος ο λαός αντέδρασε. Επαναστάτησαν και οι μεγαλοαστοί και τα 

λαϊκά στρώματα. - Και το επόμενο υπογραμμισμένο.  

[Η Μαρία συνεχίζει την ανάγνωση…] 

Ερευνήτρια: Επομένως, όλος ο λαός επαναστάτησε, έστησαν οδοφράγματα και πολέμησαν ε-

ναντίον του βασιλιά. Θα βρούμε, λοιπόν, στον πίνακα, όλα αυτά τα ιστορικά δεδομένα. Όλα, 

όσα διαβάσαμε, τα "αφηγείται" ο Ντελακρουά μέσα στον πίνακα. Πώς τα "περιγράφει"; Πρώτα 

– πρώτα, ποια είναι τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στον πίνακα; Το κεντρικό πρόσωπο 

ποιο είναι;  

Μαθητής: Ο λαός;  

Ερευνήτρια: Το κεντρικό πρόσωπο, όχι το σύνολο.  

Προς μαθητές που γελούν: Μη γελάτε όταν οι άλλοι μιλούν. Είναι προσβλητικό κι ο καθένας 

έχει μια άποψη, αν, ίσως, είναι λανθασμένη δεν την κοροϊδεύουμε.  

{Διδάσκεται ο σεβασμός και η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμαθητών} 

Μια μαθήτρια: Η Ελευθερία.  

Ερευνήτρια: Σωστά! Επομένως έχουμε μια γυναίκα, που είναι η Ελευθερία, όπως πολύ σωστά 

είπες, η οποία πώς απεικονίζεται;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Ειρήνη;  
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Ειρήνη: Απεικονίζεται σαν γυναίκα… 

Ερευνήτρια: Τι εμφάνιση έχει αυτή η γυναίκα; Πώς είναι; Μια γριά ζαρωμένη ή…; 

Ειρήνη: Όχι. Είναι νέα γυναίκα…αλλά…που κρατά τη σημαία… 

Ερευνήτρια: Είναι, λοιπόν, μια νέα γυναίκα, όμορφη. Τι άλλο δείχνει το σώμα της, έτσι όπως 

απεικονίζεται; 

Μαθήτρια: Δυναμισμό. 

Ερευνήτρια: Επομένως, τι είναι αυτή η γυναίκα; Πώς θα λέγαμε την Ελευθερία, την Ειρήνη, τι 

είναι αυτά για μας;  

Μαθήτρια: Είδωλο; 

Ερευνήτρια: Όχι ακριβώς είδωλο. 

Άλλη μαθήτρια: Ιδανικό.  

Ερευνήτρια: Σωστά το είπες! Δείτε στις σημειώσεις σας, στη Λογοτεχνία και στη Ζωγραφική 

είδαμε αν ο Ρομαντισμός υπερασπίζεται κάτι τέτοιο; Τα ιδανικά; 

Κάποια μαθήτρια: "Ιστορικές μορφές, ιστορικά γεγονότα".  

Ερευνήτρια: Σωστά επισημαίνεις και αυτά, αλλά τα ιδανικά τα υπερασπίζεται;    

Άλλη μαθήτρια: Η επίθεση στα κακώς κείμενα. 

Ερευνήτρια: Σωστά! Σε όλα τα άσχημα. Άρα, παλεύει για τα ιδανικά ο Ρομαντισμός. Πολύ 

ωραία! Ειρήνη, είπες πριν ότι η Ελευθερία κρατά…; 

{Ερμηνεύονται, από τους μαθητές, το καλλιτεχνικό, κοινωνικο-πολιτισμικό ρεύμα του Ρομα-

ντισμού και η συμβολή του στα ιστορικά γεγονότα} 

Ειρήνη: Τη γαλλική σημαία.  

Ερευνήτρια: Άρα, τι θέλει να δείξει ο ζωγράφος, με τη σημαία, Όλγα; 

Όλγα: Τη συμμετοχή της Γαλλίας. 

Ερευνήτρια: Σωστά! Ότι η Γαλλία κάνει τον πόλεμο για την απελευθέρωσή της. Τι είναι αυτά 

τα δύο, η ελευθερία και η σημαία, πώς θα τα αποκαλούσαμε; Η σημαία είναι για εμάς ένα…; 

Μαθήτρια: Σύμβολο. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Έχει, λοιπόν, σύμβολα ο πίνακας. Συμβολίζεται αυτός ο αγώνας με δύο 

πολύ ωραία σύμβολα. Ποιος είναι δίπλα στην Ελευθερία; Τι είναι αυτό που στέκεται στο πλάι 

της; Από εδώ εννοώ [Η ερευνήτρια δείχνει στη βιντεο-οθόνη] 

Μια μαθήτρια: Ένα παιδί. 

Ερευνήτρια: Ένα παιδί! Πες το δυνατά! Τι θα μπορούσε να συμβολίζει η ύπαρξη του παιδιού; 

Γιατί η Ελευθερία έχει ένα παιδί δίπλα της; - Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Μαρία…[Η μαθήτρια διστάζει να απαντήσει]  

{Η διστακτικότητα της μαθήτριας δείχνει και πάλι ότι οι μαθητές/τριες διστάζουν να αναλά-

βουν πρωτοβουλίες και να εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και απόψεις. Η παραδοσιακή εξε-

<10΄> 
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τασιοκεντρική, απομνημονετική παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, που κυριαρχεί, δεν 

επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιό-

τητες} 

Η ερευνήτρια διευκρινίζει: Με τη φαντασία σας δουλέψτε. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτε. 

Για να βάζει, ο ζωγράφος, ένα παιδί δίπλα στην Ελευθερία, τι επιδιώκει να συμβολίσει;  

[Οι μαθητές σιωπούν] {Η διστακτικότητα των μαθητών/τριών δείχνει και πάλι όσα προανα-

φέρθηκαν} 

Η καθηγήτρια τους προτρέπει: Άντε, παιδιά.  

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 

Μια μαθήτρια: Ότι συμμετέχουν και παιδιά;  

Ερευνήτρια: Σωστά! Προχώρησέ το ένα βήμα παραπέρα. Το ότι συμμετέχουν και παιδιά τι 

δείχνει γι’ αυτόν τον αγώνα;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι της: - Πες μας, Όλγα.  

Μαθήτρια: Ότι αυτοί κάνουν τον αγώνα για τα παιδιά τους που θα ζήσουν.  

{Σταδιακά αρχίζει να κινητοποιείται η φαντασία και η ευρηματικότητα των μαθητών/τριών} 

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία και η διάσταση αυτή που έδωσες. Ότι ο αγώνας γίνεται για το μέλλον 

της Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας καθολικός αγώνας. Είδατε πόσες και ωραίες διαστά-

σεις μπορούμε να δώσουμε σε ένα καλλιτεχνικό έργο, εάν μας συγκινήσει. Αυτό επιδιώκουν οι 

ζωγράφοι του Ρομαντισμού. Είδαμε σε κάποιο σημείο ότι συμμετέχουν και η μεγαλοαστική τάξη 

και τα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου, στον πίνακα, ο Ντελακρουά πώς απεικονίζει αυτό το γεγο-

νός; Από την άλλη πλευρά του πίνακα κοιτάξτε. Για να σας βοηθήσω θα σας δείξω κι εγώ, εδώ, 

δείτε, σας το έχω επικεντρώσει. Πώς δείχνει ότι συμμετέχουν όλα τα άτομα. – Αγγελική; 

Αγγελική: Είναι ένας άνθρωπος καλοντυμένος, ο οποίος έχει την εμφάνιση του μεγαλοαστού 

και ένας άλλος άνθρωπος πιο απλοϊκά ντυμένος, ο οποίος συμβολίζει τα λαϊκά στρώματα. 

Ερευνήτρια: Ποιο λαϊκό στρώμα συμβολίζει ο άνθρωπος αυτός; Ποιοι είναι συνήθως έτσι 

ντυμένοι στην πόλη;  

Μαθήτρια: Οι εργάτες. 

Ερευνήτρια: Μπροστά στο έδαφος τι Επομένως, έτσι απεικονίζει ο Ντελακρουά το ιστορικό 

γεγονός, βλέπετε, ακριβώς όπως έχει γίνει. Τι βρίσκεται μέσα στα οδοφράγματα, που αναφέρε-

ται ότι κατασκεύασε ο λαός. 

Μαθήτρια: Είναι κάποιοι νεκροί και τους βάζει εκεί μάλλον γιατί θέλει να δείξει ότι χρειάστη-

καν θυσίες για να πετύχει ο αγώνας. 

Ερευνήτρια: Με το να τους τοποθετεί έτσι, εδώ μπροστά, σαν να είναι σε μια θεατρική σκηνή 

όπου πίσω βρίσκονται τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν κι εσείς είστε οι θεατές, τι θέλει να 

επιτύχει ο ζωγράφος;  

<12΄> 
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Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι της: - Όλγα; 

Όλγα: Νομίζω, κυρία, ότι τους βάζει σαν να τους καταπατούν… 

Ερευνήτρια: Μπορεί να είναι και αυτό, να θέλει να δείξει ότι ο αγώνας ήταν λυσσαλέος, αλλά 

ας δούμε το θέμα και πιο πέρα∙ όταν τους βάζει σκορπισμένους έτι, μπροστά, και τους βλέπουμε 

εμείς σε πρώτο πλάνο τι επιδιώκει να δημιουργήσει;  

Μαθήτρια: Συγκίνηση. 

Ερευνήτρια: Πού το είδαμε αυτό στα θέματα του Ρομαντισμού;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι της: Πες μας, θύμισέ μου και το όνομά σου. 

Μαθήτρια: Κωνσταντίνα. Να προκαλέσει συγκίνηση, φόβο. 

Ερευνήτρια: Πείτε μου και για το τελευταίο, για τα χρώματα. Μια και αναφέραμε, αν θυμάστε, 

"δραματικές αντιθέσεις χρωμάτων". Τι χρώματα έχουμε στον πίνακα; Σοφία εσύ είχες αναφέρει 

το "μαύρο". 

Σοφία: Μαύρο, μπλε σκούρο, γκρι… 

Ερευνήτρια: Τι θέλει να δείξει με αυτές τις έντονες αντιθέσεις; Τι συμβαίνει γύρω από αυτά τα 

πρόσωπα, τα σύμβολα κ.λπ. – Ζωή; 

Ζωή: Ότι συμβαίνει πόλεμος.  

Ερευνήτρια: Επομένως, βλέπετε πώς δίνει την εικόνα του πολέμου με αυτή τη χρωματική αντί-

θεση, σαν να είναι ένας σίφουνας χρωμάτων, για να δείξει ότι, πίσω, πολεμάνε οι άνθρωποι. 

{α) Αποσαφήνιση των ιστορικών όρων, κατανόηση των ιστορικών γεγονότων∙ β) Ευαισθη-

τοποίηση επάνω στο θέμα της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης των λαών [του γαλλικού 

λαού  (βασιλεία) και του ελληνικού λαού (Τουρκοκρατία)] από τα απολυταρχικά καθεστώτα, 

και ερμηνεία των αιτίων [αγανάκτηση που γεννάται στους λαούς εξαιτίας της καταπίεσης] 

που οδηγούν σε ένοπλη εξέγερση/επανάσταση} 

Ερευνήτρια: Επομένως, βλέπετε πώς δίνει την εικόνα του πολέμου με αυτή τη χρωματική αντί-

θεση, σαν να είναι ένας σίφουνας χρωμάτων, για να δείξει ότι, πίσω, πολεμάνε οι άνθρωποι.  

Προχωρώ στον επόμενο πίνακα. Εδώ βλέπουμε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από 

τους σταυροφόρους, το 1204. Οι σταυροφόροι αρχικά ξεκίνησαν με την πρόθεση να καταλά-

βουν την Ιερουσαλήμ, τελικά, όμως κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, την κατέστρεψαν και 

δεν μπόρεσε έκτοτε η Βυζαντινή αυτοκρατορία να συνέλθει μέχρις ότου έπεσε στα χέρια των 

Τούρκων, το 1453. Σ’ αυτόν τον πίνακα θέλει να αποδώσει ο Ντελακρουά τον τρόμο και το 

δέος αυτών που αιχμαλωτίζονται όταν μπαίνουν στην Πόλη οι κατακτητές. Θέλω να εντοπίσετε 

την αντίθεση μεταξύ αιχμαλώτων και κατακτητών. Να βρείτε τα στοιχεία –έχω βάλει κι εγώ 

ορισμένα βελάκια στα σημεία, για να σας βοηθήσω. – Όλγα, σήκω να μας δείξεις.  

[Η Όλγα σηκώνεται στη βιντεο-οθόνη] 

Ερευνήτρια: Δείξε μας μια εικόνα. 
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Όλγα: Θα σας δείξω αυτή την εικόνα. 

Ερευνήτρια: Πήγαινε λίγο πιο εκεί για να βλέπουν όλοι. Εκείνο, που έδειξες, τι είναι, Όλγα; 

 Όλγα: Ένα λάφυρο. Όχι λάφυρο… 

Ερευνήτρια: Καλά το είπες. Πολύ ωραία! Είναι ένα κουτί, μέσα από το οποίο τι ξεχειλίζουν;  

Σοφία: Κοσμήματα. 

Ερευνήτρια: Άρα, τι πρέπει να έγινε, Σοφία; 

Σοφία: Άρα, πρέπει να ήθελαν, τα λάφυρα αυτά, να τα πάρουν οι κατακτητές. 

Ερευνήτρια: Από πού τα πήραν; Τι έκαναν; Πού μπήκαν μέσα;  

Σοφία: Στα σπίτια. 

Ερευνήτρια: Στα σπίτια και τα .….. 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες: Τα λήστεψαν, τα λεηλάτησαν. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Άλλη εικόνα. 

Όλγα: Εδώ πέρα, αυτοί οι άνθρωποι. 

Ερευνήτρια: Αυτοί τι πρέπει να είναι;  

Όλγα: Είναι αιχμάλωτοι, πιστεύω, και παρακαλούν τους σταυροφόρους να τους αφήσουν. 

Ερευνήτρια: Είναι ένας γέρος και κρατά στην αγκαλιά του ένα νέο, ίσως τι να είναι, λοιπόν, 

αυτοί οι δύο;   

Όλγα: Ο ένας είναι ο γιος του άλλου. 

Ερευνήτρια: Ο γέρος κρατά τον κατακτητή από τα γόνατα. Τι κάνει, καθώς τον κρατά, Σοφία;  

Σοφία: Ικετεύει. 

Ερευνήτρια: Αυτό είναι ένα σημάδι ικεσίας ήδη από την αρχαιότητα. 

Σοφία: Ένας τρόπος να ζητά άσυλο. 

Ερευνήτρια: Επίσης, η Ιφιγένεια στην Αυλίδα… 

Μαθητής: Η Ελένη… 

Ερευνήτρια: Ακουμπούν τα γόνατα για ικεσία. Κάθισε, Όλγα. Άλλο στοιχείο; Σοφία δείξε μας. 

Σοφία: Εδώ πέρα. Θέλει να δείξει ότι τους νίκησαν όλους. 

Ερευνήτρια: Είναι μια γυναίκα πεσμένη και κρατά στα χέρια της έναν νεκρό. Άρα…  

Σοφία: Άρα έγιναν πολλοί θάνατοι…εεε…. 

{Φαίνεται η δυσκολία της μαθήτριας να εκφράσει τη σκέψη της∙ η λεξιπενία αποτελεί βασικό 

πρόβλημα της τάξης} 

Ερευνήτρια: Σφαγές…Κι αυτή η γυναίκα έχει ξεσκισμένα ρούχα. Άρα, τι της συνέβη ακόμη;  

Σοφία: Εεεεεε… 

{Πάλι γίνεται αισθητή η λεξιπενία της μαθήτριας} 

Ερευνήτρια: Όταν οι κατακτητές μπαίνουν μέσα σε μια πόλη, τι κάνουν; Εκτός από το να λη-

στεύουν, να λεηλατούν, βιάζουν ακόμη τις γυναίκες, τις κάνουν σκλάβες κ.λπ.  
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[Κάποιοι μαθητές γελούν]  

Ερευνήτρια: Αυτά δεν είναι για γέλια, αυτά είναι η φρίκη του πολέμου και συμβαίνουν σήμερα 

σε πολλές χώρες, όπως ξέρετε. Επομένως, ο στόχος μας δεν είναι να γελάμε, αλλά να προσπα-

θήσουμε να εμποδίσουμε, πλέον, να συμβαίνουν όλα αυτά. Άλλη εικόνα, Σοφία, δείξε μας. 

{Διδάσκεται η ευαισθησία και η σοβαρότητα ως συμπεριφορά στη μαθησιακή διαδικασία} 

Σοφία: Εδώ πέρα. Αυτούς πρέπει να τους σέρνουν οι κατακτητές… 

Ερευνήτρια: Τους έχουν δεμένους με αλυσίδες και τους σέρνουν, βλέπετε, πίσω από τα άλογα∙ 

άρα τι προσπαθούν να κάνουν; Όταν έχω κάποιον πίσω μου δεμένο με αλυσίδες και τον σέρνω, 

τι επιδιώκω;  

Σοφία: Να τον ατιμάσουν, να τον βασανίσουν… 

Ερευνήτρια: Και μετά, αφού τους συγκέντρωναν όλους, τι τους έκαναν συνήθως; Ή τους σκό-

τωναν, ή, τι άλλο θα μπορούσαν να τους κάνουν;  

Μαθητής: Να τους πουλήσουν σαν δούλους. 

Ερευνήτρια: Σωστά, τους πουλούσαν ως δούλους. Ωραία, Σοφία, κάθισε. Πείτε μου, τώρα, η 

αντίθεση των κατακτητών πώς φαίνεται; - Σοφία; 

Σοφία: Οι κατακτητές έχουν το πρόσωπο ψηλά… 

Ερευνήτρια: Πού είναι, επάνω;  

Σοφία: Είναι πάνω στα άλογα. 

Ερευνήτρια: Πώς βλέπουμε την αντίθεση του κατακτημένου και του κατακτητή;  

Σοφία: Οι κατακτημένοι είναι όλοι πεσμένοι κάτω, σκυμμένοι, ενώ οι κατακτητές είναι επάνω, 

προχωρούν μπροστά». 

{Παρατηρούμε ότι αρκετοί/ές μαθητές/τριες δυσκολεύονται στη διατύπωση των σκέψεών 

τους, διότι έχουν πρόβλημα με το λεξιλόγιο. Παρόλα αυτά η συμμετοχή τους είναι καταιγι-

στική} 

             Αρχή                    <8΄>                             <10΄>                                      <12΄ κ.εξ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε 
μια δημιουργική 
αναστάτωση. Οι 
μαθητές/τριες 
επιδεικνύουν 
ενδιαφέρον και 
προθυμία να 
συμμετάσχουν 
στη διαδικασία 

Ενεργητική εμπλοκή μαθη-
τών/τριών στη μαθησιακή 
διαδικασία. Ο δισταγμός 
εξαφανίζεται και προσπα-
θούν να αξιοποιήσουν το 
λεξιλόγιό τους για να συμμε-
τάσχουν με προθυμία, εκ-
φράζοντας προσωπικές α-
πόψεις και κρίσεις, με την 
παρατήρηση των εικαστικών 
έργων και τη συνεισφορά 
των πληροφοριών που συνέ-
λεξαν με την ανάγνωση 
 

Παρατηρείται ένας δι-
σταγμός στη συμμετοχή 
των παιδιών. Ευθύνεται γι’ 
αυτό η λεξιπενία των παι-
διών, αλλά και ο απομνη-
μονευτικός, εξετασιοκε-
ντρικός χαρακτήρας του 
μαθήματος που δεν εν-
θαρρύνει παρόμοιες πρα-
κτικές όπου κυριαρχεί η 
κριτική αντίληψη και η 
φαντασία των παιδιών 

Φασαρία 
Αταξία 
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Η ερευνήτρια συνεχίζει: Στους επόμενους πίνακες απεικονίζονται διάφορες μάχες. Ας δούμε 

αυτόν τον πίνακα. Υπάρχει μια βασική διαφορά από του προηγούμενους που είδαμε. Ποια είναι 

αυτή; - Ζωή; 

Ζωή: Ότι έχει ανοιχτόχρωμα χρώματα. 

Ερευνήτρια: Σωστά. Επομένως, ουσιαστικά, είναι ένας χαρούμενος πίνακας. Τι απεικονίζει;  

Ζωή: Τον πόλεμο της Ελλάδας κι αυτή τη φορά φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι επάνω στα άλο-

γα.  

Ερευνήτρια: Επομένως, δείχνει ότι το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι;  

Ζωή: Ότι θα κερδίσουν. 

Ερευνήτρια: Θα κερδίσει η Ελλάδα. Γιατί θα κερδίσει η Ελλάδα;  

Μια μαθήτρια: Θέλει να κερδίσει η Ελλάδα γιατί έχει καλή ιστορία;  

Ερευνήτρια: Όχι απόλυτα λόγω της ιστορίας της. Τι πιστεύουν οι "ρομαντικοί" ότι συμβαίνει 

στην Ελλάδα;  

Άλλη μαθήτρια: Πιστεύουν ότι όλοι οι υπόλοιποι την ελέγχουν και θέλει να απελευθερωθεί. 

Ερευνήτρια: Όχι όλοι. Ένας την ελέγχει∙ η Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία πώς την ελέγ-

χει; Με ήρεμο και ωραίο τρόπο; 

Μαθητές/τριες: Όχι. 

Ερευνήτρια: Αλλά πώς;  

Μαθήτρια: Τους επιβάλλεται…διά της βίας. 

Ερευνήτρια: Άρα, εδώ αναπαριστάται το ιδανικό της νίκης του Καλού εναντίον του Κακού. Γι’ 

αυτό τα χρώματα είναι τόσο χαρούμενα και αντίθετα από τα προηγούμενα.  

[Η Κωνσταντίνα σηκώνει το χέρι] 

Ερευνήτρια: Πες μας Κωνσταντίνα;  

Κωνσταντίνα: Για τα χρώματα ήθελα να πω. Από το ότι έχει έντονα χρώματα φαίνεται η νίκη, 

η χαρά. 

Ερευνήτρια: Θέλω να δείτε τώρα, στο Φύλλο Εργασίας που σας έδωσα, τη "δομή της τραγωδί-

ας"103. [Κάποιοι μαθητές μουρμουρίζουν ότι δεν το έχουν] Βλέπουμε εδώ έναν νέο πίνακα του 

Ντελακρουά και να θυμάστε και τα προηγούμενα που είπαμε. Διαβάστε αυτά που έχω υπογραμ-

μισμένα.  

[Οι μαθητές αναφέρουν ότι έχουν δει τον ορισμό της τραγωδίας και στην «Ελένη»104]  

103 Από το εγχειρίδιο Α. Στέφος, Ε. Στεργιούλης, Γ. Χαριτίδου, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμ-
ματείας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, Αθήνα α.χ., σ. 72 κ.εξ. 
104 Στο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση), της Γ΄ Γυμνασίου: Ευριπίδη, Ελένη. 
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Ερευνήτρια: Αυτό είναι ο ορισμός που έχει δώσει ο Αριστοτέλης για την τραγωδία. Τον έχετε 

δει στην εισαγωγή (ενν. της «Ελένης»). Θα δούμε λοιπόν πώς επαληθεύονται τα στοιχεία αυτά 

μέσα στον πίνακα του Ντελεκρουά. - Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Φωτεινή.  

Ερευνήτρια: Διάβασε, σε παρακαλώ, τα υπογραμμισμένα.  

[Η μαθήτρια αρχίζει να διαβάζει και ταυτόχρονα χτυπά το κουδούνι για τη λήξη της ώρας] 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Ερευνήτρια: Στην αρχαία ελληνική τραγωδία συμβαίνει αναπαράσταση ανθρώπινων καταστά-

σεων και αντιδράσεων, αγάπη, πόνος, μίσος, εκδίκηση. Στα έργα του Ντελακρουά το είδαμε 

αυτό; Να συμβαίνουν παρόμοιες ανθρώπινες καταστάσεις με μίσος, με πόνο, με εκδίκηση κ.λπ.  

Φωτεινή: Αυτά που είχαμε πει με τον αγώνα των ζωντανών, την εικόνα των νεκρών… 

Ερευνήτρια: Πόνο είδαμε εκεί. Εκδίκηση και μίσος; 

Φωτεινή: Στο τελευταίο που είδαμε, στον τελευταίο πίνακα που οι Έλληνες μάχονταν κατά των 

Τούρκων. 

Ερευνήτρια: Και "την ηθική δικαίωση του τραγικού ήρωα, την αποκατάσταση της κοινωνικής 

ισορροπίας και της ηθικής τάξης"; Πού τα είδαμε; Στον τελευταίο πίνακα. Γιατί, τι πιστεύουν οι 

"ρομαντικοί" και ο Ντελακρουά ότι πρέπει να γίνει τελικά;  

Μαθήτρια: Να νικήσει η Ελλάδα.  

Ερευνήτρια: Να νικήσει η Ελλάδα που εκπροσωπεί το….;  

Μαθήτρια: Τον Ρομαντισμό. 

Ερευνήτρια: Όχι τον Ρομαντισμό∙ τον καταπατημένο λαό, άρα το Καλό. Γι’ αυτό θα επέλθει η 

ηθική δικαίωση της Ελλάδας. Επομένως, γι’ αυτό λέγεται ότι μέσα στα έργα του (Ντελακρουά) 

επαληθεύεται αυτό που λέγεται για την αρχαία τραγωδία. 

…………………………………………………………………………………… 

Θα προχωρήσω λίγο και στον τελευταίο πίνακα∙ δεν θέλω να τον παραλείψουμε. Είναι η περί-

φημη "Σφαγή της Χίου". Ο Ντελακρουά εξέθεσε αυτό το έργο στο Παρίσι, όταν 20.000 άνθρω-

ποι σφάχτηκαν στο νησί, και συγκλόνισε την Ευρώπη ολόκληρη ο πίνακας αυτός και βοήθησε 

πάρα πολύ το φιλελληνικό κίνημα. Θέλω να μου περιγράψετε πώς αναπαριστά την τραγικότητα 

της κατάστασης. Βλέπετε, ούτε σφαγές έχει, ούτε φρικτές σκηνές έχει, θέλει μ’ έναν άλλο τρόπο 

να δώσει την τραγικότητα. – Ζωή; 

Ζωή: Δείχνει ότι τα πρόσωπα είναι λυπημένα. 

Ερευνήτρια: Σωστά. Άλλο χαρακτηριστικό; - Ειρήνη;  

Ειρήνη: Εκεί πέρα κάτω στη σκιά, μια γυναίκα που έχει τον πόνο στο πρόσωπό της… 

Ερευνήτρια: Και είναι και η στάση της πώς;  

Ειρήνη: Απελπισμένη. Κι έχει πάνω της το γιο της σφαγμένο γυμνό.  
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Ερευνήτρια: Επομένως, έχει δύο πρόσωπα, τη μάνα με το παιδί, σε μια τραγική εγκατάλειψη. 

Δίπλα στη μητέρα, εκεί που έχω τα βελάκια για να σας βοηθήσουν, βλέπετε άλλες τραγικές φι-

γούρες; - Σοφία;  

Σοφία: Είναι μια γυναίκα η οποία γέρνει επάνω στον άνδρα της και φαίνεται ότι μόνον εκεί σα 

να βρίσκει ένα καταφύγιο να ξεφύγει από τη γύρω κατάσταση. 

Ερευνήτρια: Ο ένας ζητά προστασία από τον άλλο. Έτσι. Άλλες τραγικές μορφές;  

Σοφία: Δίπλα υπάρχει μια γριά γυναίκα που κοιτά σα να απορεί. 

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία το είπες. Σα να ρωτά∙ "γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Τι φταίξαμε;". 

Ήταν άμαχος πληθυσμός που δεν έφταιξε σε τίποτε, όπως συμβαίνει με τις ανθρώπινες απώλει-

ες στον πόλεμο. Και, πείτε μου, η αντίθεση των κατακτημένων με τον κατακτητή πώς προβάλλε-

ται; - Όλγα;  

Όλγα: Οι κατακτημένοι βρίσκονται κάτω στο έδαφος, ενώ ο κατακτητής πάνω στο άλογο. 

Ερευνήτρια: Ο κατακτητής επάνω στο άλογο, παρατηρήστε, δίπλα τι σέρνει; 

Μαθήτρια: Μια γυναίκα. 

Ερευνήτρια: Μια γυναίκα που έχει δέσει, ξεγυμνώσει και τη σέρνει πίσω του για να την πουλή-

σει, φυσικά ως σκλάβα. Επομένως ο Ντελεκρουά, αντί να δώσει φρικτές σκηνές βίας, ποιον 

τρόπο προτιμά για να αποδώσει αυτή την τραγικότητα; Τα είπατε ήδη πολύ ωραία, όλοι. Δώστε 

μου μια σύνοψη. – Το όνομά σου;  

Μαθητής: Νίκος.  

Ερευνήτρια: Πες μας πώς παρουσιάζει τα πρόσωπα;   

Νίκος: Τα παρουσιάζει κάπως αδύναμα… 

Μαθήτρια: Με εναλλαγή συναισθημάτων, τραγικότητα. 

Αγγελική: Σαν να μην μπορούν να αποδεχθούν τη φρίκη του πολέμου στο περιβάλλον τους. 

Ερευνήτρια: Σαν να έχουν μείνει αποσβολωμένοι. Μια ακινησία πλήρης, σαν αποσβόλωση. 

Και τα χρώματα, πάλι, γύρω γύρω, πείτε μου πώς είναι; - Κώστα; 

Κώστας: Σκούρα. 

Ερευνήτρια: Δείχνουν πάλι τη φρίκη του πολέμου……….Για να κλείσουμε, πάτε στο Φύλλο 

Εργασίας, στην τελευταία σελίδα [Παύση. Οι μαθητές ανατρέχουν στο Φύλλο] και να μου πεί-

τε το εξής…Ας μας διαβάσει κάποιος τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Ρομαντισμός να προβάλει 

σε σχέση με την Ελληνική επανάσταση. – Όλγα, διάβασε…το πρώτο….εδώ…και το τελευταίο. 

Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο, που ο Ρομαντισμός ήθελε να προβάλει, ήταν "το θρησκευτικό συ-

ναίσθημα. Χριστιανοί εναντίον αλλοθρήσκων". Το είδαμε αυτό στους πίνακες; 

Μαθητές/τριες: Ναι.   

Ερευνήτρια: Είδαμε τους Οθωμανούς και τους Έλληνες. Το δεύτερο στοιχείο.  

Διαβάζει η Όλγα: "Το πνεύμα της αυτοθυσίας και το δράμα της Ελλάδας".  
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Ερευνήτρια: Πώς το κατέδειξε αυτό στους πίνακές του; - Αγγελική;  

Αγγελική: Οι Έλληνες αγωνίστηκαν και θέλησαν να θυσιαστούν για την ελευθερία και τον συ-

νάνθρωπο.  

Όλγα: Το τρίτο στοιχείο: "Ο αγώνας Δαυίδ εναντίον Γολιάθ".   

Ερευνήτρια: Αυτό πώς το είδαμε στους πίνακες, ότι η Ελλάδα ήταν ο Δαυίδ και οι Τούρκοι, οι 

Οθωμανοί, ήταν ο Γολιάθ;  

Κωνσταντίνα: Γιατί οι Έλληνες είναι πάντοτε πεσμένοι ενώ οι Τούρκοι πάντα επάνω στα άλο-

γα. 

Ερευνήτρια: Και το τελευταίο.  

Όλγα: "Ο αγώνας το πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα".  

Ερευνήτρια: Αυτό πώς το είδαμε; Ότι η Ελλάδα εκπροσωπούσε τον πολιτισμό και η Οθωμανι-

κή αυτοκρατορία ήταν η βαρβαρότητα;  

Μαρία: Τους έσερναν με τις αλυσίδες. 

Ερευνήτρια: Άρα; 

Αγγελική: Είναι μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τον πολιτισμό γιατί δείχνει τη βιαιότητα 

των Οθωμανών. 

Κωνσταντίνα: Δείχνει πώς εκμεταλλεύονταν τους Έλληνες. 

[Χτυπά το κουδούνι και η διδακτική ώρα τελειώνει] 

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ πολύ. Αφήστε τα βιβλία εδώ για το επόμενο τμήμα». 

Συμπέρασμα: α) Οι ομάδες συζήτησαν προφορικά τα θέματα προβληματισμού που είχαν 

τεθεί στο φύλλο εργασίας και εξέφρασαν τις προσωπικές τους απόψεις, επιχειρηματολογώ-

ντας. β) Επιτεύχθηκε και η διαθεματικότητα στη διδακτική: με θέμα τον φιλελληνισμό, τον 

Ρομαντισμό και την τέχνη πραγματοποιήθηκε και ο συσχετισμός της ιστορίας με την αρχαία 

τραγωδία∙ στόχος ήταν η κατανόηση και διασύνδεση των ανθρωπο-ηθικών μηνυμάτων της 

αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και του Ρομαντισμού με τα ιστορικά γεγονότα. γ) Η συμμετοχή 

των παιδιών στη διαθεματική προσέγγιση βασίστηκε σε «βιωματικές» (εμπειρικές) –

συμμετοχικές διαδικασίες. 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ3 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα, πάνω στην Ιστορία∙ θα δούμε κά-

ποιους ζωγραφικούς πίνακες και θα εξετάσουμε πώς μέσα από τους από τους πίνακες αυτούς 

της ζωγραφικής μπορούμε να μάθουμε στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα, δηλαδή να αντλήσου-

με πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα. Και τα εικαστικά έργα, π.χ. οι πίνακες ζωγραφικής, 

αλλά και τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως αγάλματα, αγγεία κ.λπ., μπορούν να αποτελέσουν 

για εμάς ιστορικές πηγές και να βγάλουμε, μελετώντας τα και παρατηρώντας τα, συμπεράσματα 

για την ιστορία. Σας αρέσει η Ιστορία;  
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Κάποιοι Μαθητές: Όχι.  

Ερευνήτρια: Ούτε κι εμένα μου άρεσε και να φανταστείτε ότι τελικά έγινα Ιστορικός. Θα κά-

νουμε, σήμερα, το εξής∙ θα ασχοληθούμε με το θέμα του Φιλελληνισμού. Κατ’  αρχήν, τι ήταν ο 

Φιλελληνισμός, ας μου πει κάποιος, αν θυμάται, από την ιστορία; - Πες μου το όνομά σου;  

Μαθητής: Στάθης. Μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη ξένων λαών προς την Ελλάδα.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία, Στάθη. Μια ιδιαίτερη συμπάθεια των ξένων, ιδίως των Ευρωπαίων, 

προς την Ελλάδα, η οποία σε τι βοήθησε; - Πες μου το όνομά σου;  

Μαθητής: Γιώργος.  

Ερευνήτρια: Πες μας, λοιπόν, Γιώργο, ποια εποχή αναπτύχθηκε, ιδιαιτέρως, ο Φιλελληνισμός 

στην Ελλάδα και πού βοήθησε;  

Γιώργος:….[Ενώ σήκωσε το χέρι, τελικά διστάζει να απαντήσει]  

Ερευνήτρια: Δεν θυμάσαι; Ποιος θα μας πει; - Στάθη;  

Στάθης: Στην επανάσταση των Ελλήνων κατά των Τούρκων.  

Ερευνήτρια: Μπράβο, Στάθη, είσαι ένας εν δυνάμει ιστορικός! Χαίρομαι! Στην επανάσταση 

των Ελλήνων κατά των Τούρκων, κατά των Οθωμανών. Ένα ζήτημα, λοιπόν, που θα εξετά-

σουμε, είναι πώς ο Φιλελληνισμός βοήθησε τον ελληνικό αγώνα κατά την επανάσταση των Ελ-

λήνων κατά των Τούρκων, το 1821. Ένα μέσον έκφρασης του Φιλελληνισμού ήταν οι πίνακες 

που ζωγράφιζαν κάποιοι καλλιτέχνες και εξέθεταν στο εξωτερικό κι έτσι έκαναν γνωστό ευρέως 

τον αγώνα τον Ελλήνων και ευαισθητοποιήθηκαν και βοήθησαν οι Ευρωπαίοι τον αγώνα. Έ-

νας από αυτούς τους ζωγράφους ήταν ο Ευγένιος Ντελακρουά. Βλέπετε εδώ το πορτρέτο του. 

Ήταν Γάλλος και με τους πίνακές του βοήθησε πάρα πολύ στο να συγκινηθούν οι Ευρωπαίοι 

και να βοηθήσουν τον ελληνικό αγώνα. Θέλω να ανοίξετε τα βιβλία σας στη σελίδα 36, και να 

μας διαβάσει κάποιος για τον Φιλελληνισμό…βρίσκεται περίπου στη μέση της σελίδας….. 

Ερευνήτρια:…Και τώρα θα κρατήσετε κάποιες σημειώσεις στα τετράδιά σας. Θέλω κάποιος να 

μας διαβάσει…Πριν ξεκινήσουμε να συζητούμε για τον Ρομαντισμό, δεν ξέρω αν τον είδατε στη 

Λογοτεχνία ή θα τον δείτε;… 

[Οι μαθητές απαντούν καταφατικά]  

{Η καταγραφή σημειώσεων από τους μαθητές/τριες τους/τις διδάσκει την αναδιοργάνωση 

πληροφοριών σε πιο κατανοητή ή πιο χρήσιμη μορφή. Η καταγραφή σημειώσεων αποτελεί 

γνωστική δεξιότητα της ενεργητικής μάθησης (Βακαλούδη, 2012:59. Πατσιοδήμου, 

αχρ.:Α61, ∆αρβούδης, αχρ.:Γ77, Γ87-Γ90)} 

Ερευνήτρια:…τον είδατε∙ λοιπόν, ξέρετε τις αρχές του. Εμείς θα μελετήσουμε σήμερα τον Ευ-

ρωπαϊκό Ρομαντισμό, ο οποίος έχει πολλές εκφάνσεις: στη Λογοτεχνία, στη Ζωγραφική, γενικά 

στην Τέχνη κ.λπ. Γιώργο διάβασέ μας, σε παρακαλώ,τα στοιχεία για τους λογοτέχνες του Ρομα-

ντισμού. Θα τονίσεις αυτά που είναι υπογραμμισμένα.  

405 

 



 

 

{Η οργάνωση οµαδικών αναγνώσεων, η καταγραφή σηµειώσεων, η υπογράμμιση κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία αποτελούν άσκηση της κατανόησης, ιδίως σε περιπτώσεις παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Βακαλούδη, 2012:269-270. Πατσιοδήμου, αχρ.:Α61, ∆αρβούδης, 

αχρ.:Γ77, Γ87-Γ90)} 

[Ο μαθητής διαβάζει από την προβολή της παρουσίασης στη βιντεο-οθόνη….] 

Ερευνήτρια: Σημειώστε λοιπόν, "αίσθημα και φαντασία"… 

[Οι μαθητές γράφουν. Μόλις σταματούν…]  

Ο μαθητής συνεχίζει να διαβάζει: "Πρόδρομοι του Ρομαντισμού…Από τη Γερμανία, ο Γκαί-

τε…".  

Ερευνήτρια: Ο Γκαίτε έγραψε τον "Φάουστ", μια ιστορία για έναν άνθρωπο που πούλησε την 

ψυχή του στον διάβολο για να ξαναγίνει νέος.  

Ο μαθητής συνεχίζει να διαβάζει: "Από τη Γαλλία, ο Αλέξανδρος Δουμάς…".  

Ερευνήτρια: Ο Αλέξανδρος Δουμάς, ποιο έργο έγραψε, ξέρετε; 

 Ένας μαθητής: "Τους τρεις Σωματοφύλακες".  

Ο μαθητής συνεχίζει να διαβάζει: "…Βίκτωρ Ουγκό".  

Ερευνήτρια: Ο Ουγκό, μήπως ξέρετε ποιο έργο έχει γράψει;  

Μαθήτρια: Τους "Άθλιους".  

Ερευνήτρια: Σωστά, τους "Άθλιους", βλέπετε είναι έργα που έχουν συγκίνηση μέσα, θέλουν να 

ανακινήσουν το συγκινησιακό παράγοντα μέσα μας.  

[Ο μαθητής συνεχίζει την ανάγνωση….] 

Ερευνήτρια:  Ωραία, γράψτε λοιπόν: "ιστορικές μορφές". Ο σερ Ουόλτερ Σκοτ ξέρετε ποιο 

έργο έγραψε; … 

[Οι μαθητές δεν απαντούν] 

Ερευνήτρια: "Τον Ρομπέν των Δασών".  

[Ο μαθητής συνεχίζει την ανάγνωση….] 

Ερευνήτρια: "Αγάπη για τη φύση", λοιπόν, συμπληρώνουμε στο τετράδιό μας.  

[Ο μαθητής συνεχίζει την ανάγνωση….] 

Ερευνήτρια: Σημειώνουμε, λοιπόν: «επίθεση στα άσχημα πράγματα». Πάμε τώρα στους ζω-

γράφους και σημειώνουμε, πάλι, τα σημαντικά στοιχεία. Διάβασέ μας, Μαργαρίτα… 

[Η μαθήτρια διαβάζει από την προβολή της παρουσίασης στη βιντεο-οθόνη. Μιλά πάρα πολύ 

χαμηλόφωνα]  

Ερευνήτρια: Διάβαζε πιο δυνατά για να σε ακούμε…επομένως, σημειώστε “ρομαντικά ιδανι-

κά”, και όλα αυτά θα δούμε στη συνέχεια εάν υπάρχουν μέσα στους πίνακες… 

[Η μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση….] 
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Ερευνήτρια: Τώρα γράψτε: "αντίθεση με τον νεοκλασικισμό" για να δούμε αργότερα πού εντο-

πίζεται αυτό το στοιχείο. Το ξέρω ότι τώρα δεν το καταλαβαίνετε, αλλά θα δούμε τι σημαίνει. 

Τώρα, ποια είναι τα θέματά τους, διάβασέ μας Μαργαρίτα, δυνατά.  

[Η μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση….] 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει "πολύ φορτισμένα συγκινησιακά", Γεωργία, πες μας τι μπορεί να ση-

μαίνει; Τι σκοπεύουν δηλαδή να κάνουν οι καλλιτέχνες; Πώς το καταλαβαίνεις αυτό εσύ; Πώς 

θα μπορούσες να μου το εξηγήσεις αν εγώ δεν το καταλάβαινα; Τι σκοπεύουν να κάνουν σ’ αυ-

τόν που τα βλέπει;  

Γεωργία: Να τον συγκινήσουν πολύ.  

Ερευνήτρια: Μπράβο! Να τον ταρακουνήσουν, ν’ ανακινήσουν το συναίσθημα. Να δημιουργή-

σουν έντονα συναισθήματα… 

[Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις] 

Ερευνήτρια: Πάμε στο επόμενο στοιχείο, διάβασέ μας Μαργαρίτα.  

[Η μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση….] "…με δραματικές αντιθέσεις χρωμάτων".  

Ερευνήτρια: Παναγιώτη, αυτό πώς το καταλαβαίνεις; Εξήγησέ μας, πώς πρέπει να είναι οι 

πίνακες αυτοί; Όταν λέμε: αυτό είναι πολύ "δραματικό", τι εννοούμε;  

[Ο μαθητής διστάζει να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Μήπως κάποιος άλλος; Πώς θα πρέπει να είναι τα χρώματα σ’ αυτούς τους πίνα-

κες;  

Μια μαθήτρια απαντά: Πολύ ζωντανά, πολύ έντονα.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία το διατύπωσες έτσι. Γράψτε, λοιπόν, "πολύ έντονα χρώματα". 

[Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις] 

Ερευνήτρια: Και το τελευταίο απόσπασμα, διάβασέ μας το Μαργαρίτα.  

[Η μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση….]"…αισθήματα του ανθρώπου".   

Ερευνήτρια: Άρα ο στόχος του ρομαντισμού είναι ποιος; Ελένη, πες μας, το επίκεντρο του Ρο-

μαντισμού ποιο είναι; Τι ψάχνει να βρει;  

Ελένη: Τα αισθήματα του ανθρώπου….  

……………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: Πάμε τώρα να δούμε τώρα τους πίνακες. Ο πρώτος πίνακας έχει τίτλο: “Η Ελευ-

θερία οδηγεί το λαό στα οδοφράγματα”∙ ανοίξτε, παράλληλα, το βιβλίο της Ιστορίας σας, εκεί 

που αναφέρει: “Τα επαναστατικά κινήματα του 1830”, σελ. 37, και πάρτε και το Φύλλο Εργα-

σίας που σας μοίρασα.  

Κάποιοι μαθητές ρωτούν: Ποιο;  

Η ερευνήτρια εξηγεί: Αυτό που γράφει: “Ευγένιος Ντελακρουά. Ρομαντισμός-

Φιλελληνισμός”.  
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Ερευνήτρια: Βλέπουμε, λοιπόν, αυτόν τον πίνακα τον οποίο ζωγράφισε ο Ντελακρουά για ένα 

επαναστατικό κίνημα που έγινε στη Γαλλία το 1830 και θέλω να διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο 

σας το συγκεκριμένο απόσπασμα. … 

[Οι μαθητές/τριες ψάχνουν και χρονοτριβούν και επειδή ο χρόνος της διδακτικής ώρας είναι 

πολύτιμος και εξαντλείται, για να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία]  

H ερευνήτρια επισημαίνει: Υπάρχει και στο Φύλλο Εργασίας, στη 2η σελίδα, εκεί που γράφει: 

"Απαντήστε στα ερωτήματα", οπότε ας το διαβάσουμε από εδώ για να μην ψάχνετε στο βιβλίο. 

Διάβασέ μας [Aπευθύνεται στη μαθήτρια δίπλα στον Γιώργο]. Ποιο είναι το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Βαρβάρα.  

Ερευνήτρια: Διάβασέ μας, λοιπόν, Βαρβάρα, δυνατά: “Στο σχολικό σας εγχειρίδιο αναφέρεται 

ότι…”.  

[Συνεχίζει την ανάγνωση η Βαρβάρα….Παύση για συζήτηση] 

Ερευνήτρια: Σταματούμε εδώ ένα λεπτό. Επομένως, Βαρβάρα, για ποιο λόγο έγινε η επανά-

σταση του 1830; Ξεσηκώθηκε ο λαός εναντίον ποιου; Τώρα το διάβασες. [Η μαθήτρια δεν α-

παντά] 

Ο Γιώργος σηκώνει το χέρι. – Γιώργο; 

Γιώργος: Του Κάρολου; 

Ερευνήτρια: Ναι, εναντίον του βασιλιά, γιατί ο βασιλιάς τι ήθελε να κάνει; 

Σωτήρης: Ήθελε να δώσει στην αριστοκρατία και την εκκλησία κάποια προνόμια. 

Ερευνήτρια: Ήθελε, επομένως, να βοηθήσει την αριστοκρατία και την εκκλησία και ο λαός 

ξεσηκώθηκε ζητώντας πίσω τα δικαιώματά του. Αυτό απεικονίζει στον πίνακα ο Ντελακρουά. 

Και, βλέπετε, πως γράφει εδώ ότι και η μεγαλοαστική τάξη και τα λαϊκά στρώματα αντέδρασαν 

έντονα. Να διαβάσουμε τα υπογραμμισμένα, στο κείμενο, Στάθη, διάβασέ μας, σε παρακαλώ: 

“Αμέσως…” [Ο Στάθης διαβάζει….]  

Ερευνήτρια: Επομένως, ξεσηκώθηκαν και οι μεγαλοαστοί και τα λαϊκά στρώματα, έστησαν 

οδοφράγματα στους δρόμους, και αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν την ελευθερία τους και τη 

δημοκρατία. Αυτό απεικονίζει ο πίνακας. Και θέλω, τώρα, όσα διαβάσαμε, να τα επαληθεύσου-

με μέσα από την παρατήρηση του πίνακα. Πάμε στην 1η σελίδα του Φύλλου Εργασίας και ας 

απαντήσουμε στα ερωτήματα που τίθενται: 1) Τι είδους καλλιτεχνικό έργο είναι; Το είπαμε 

πριν…  

Μαθητής: Ζωγραφικός πίνακας.  

Ερευνήτρια: Σωστά! Είναι ένας ζωγραφικός πίνακας που απεικονίζει ένα ιστορικό γεγονός. 2) 

Ποια πρόσωπα απεικονίζονται, να τα δούμε, τώρα, ένα – ένα. Το κεντρικό πρόσωπο ποιο είναι 

στον πίνακα; - Στάθη; 

Στάθης: Μια γυναίκα η οποία συμβολίζει την ελευθερία;  
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{Ο ερωτηματικός τόνος υποδηλώνει ότι οι μαθητές, ενώ έχουν πολλές φορές τις σωστές απα-

ντήσεις, διστάζουν να δείξουν πρωτοβουλία και να απαντήσουν καταφατικά} 

Ερευνήτρια: Και πώς απεικονίζεται; Μη μου απαντήσετε “γυμνή”, “μισόγυμνη”, είναι εμφα-

νές. Θέλω να μου πείτε, η μισόγυμνη εμφάνιση τι συμβολίζει, τι θέλει να αναπαραστήσει; 

Μαθήτρια: Δυναμισμό; 

Ερευνήτρια: Δυναμισμό, σφριγηλότητα∙ πολύ ωραία! Τι κρατάει στο χέρι της; - Μαριάνθη; 

Μαριάνθη: Μια σημαία. 

Ερευνήτρια: Ποιας χώρας σημαία είναι; Ποια χώρα κάνει την επανάσταση;  

Μαριάνθη: Η Γαλλία. 

Ερευνήτρια: Άρα, έχουμε τη γαλλική σημαία και την Ελευθερία. Πώς λειτουργούν αυτά τα δύο 

στον πίνακα, πώς θα τα λέγαμε; Η σημαία τι είναι;  

Μαθήτρια: Λάβαρο. 

Ερευνήτρια: Αλλιώς; 

Μαθήτρια: Ένα σύμβολο [Το λέει πολύ χαμηλόφωνα]  

Η ερευνήτρια προτρέπει: Πες το δυνατά. 

Μαθήτρια [δυνατά]: Ένα σύμβολο για τη χώρα. 

Ερευνήτρια: Ένα σύμβολο, λοιπόν. Επομένως, η σημαία συμβολίζει τη χώρα που κάνει τον 

πόλεμο∙ για ποιο λόγο, κάνει τον πόλεμο, σύμφωνα με το δεύτερο σύμβολο, Βαρβάρα; 

Βαρβάρα: Για την ελευθερία. 

Ερευνήτρια: Διεκδικεί την ελευθερία της∙ πολύ ωραία! Δίπλα στην Ελευθερία ποιος στέκεται; 

Αυτός, δίπλα, με το πιστόλι, τι είναι; - Στάθη; 

Στάθης: Πολίτης. 

Ερευνήτρια: Δεν είναι μόνον πολίτης, τι είναι; 

Μαθήτρια: Παιδί. 

Ερευνήτρια: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Όταν ένα παιδί πολεμά δίπλα στην Ελευθερία, τι 

μπορεί να συμβολίζει; Τι θέλει να δείξει μ’ αυτό ο ζωγράφος;  

Μαθήτρια: Ότι σ’ αυτόν τον αγώνα πήραν μέρος ακόμη και τα παιδιά. 

Ερευνήτρια: Όλοι, μπράβο! Είναι, λοιπόν, ένας καθολικός αγώνας. 

Στάθης: Και τον θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να αγωνιστούν όλοι. 

Ερευνήτρια: Αναφέρει το βιβλίο σας ότι συμμετείχαν και οι μεγαλοαστοί και τα λαϊκά στρώμα-

τα. Μήπως μπορείτε να μου πείτε, στον πίνακα, πού το δείχνει ο Ντελακρουά αυτό; Ότι, δηλα-

δή, συμμετέχουν και οι μεγαλοαστοί και τα λαϊκά στρώματα; - Μάγδα; 

Μάγδα: Ο μεγαλοαστός είναι αυτός με το ψηλό καπέλο. 

[Η ερευνήτρια δείχνει, για επιβεβαίωση, στη βιντεο-οθόνη, το πρόσωπο που υπέδειξε η μα-

θήτρια]. 
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Ερευνήτρια: Και δίπλα του ποιος είναι; 

Μαθήτρια: Ένας άνθρωπος από τα λαϊκά στρώματα. 

Ερευνήτρια: Ποια τάξη πρέπει να συμβολίζει, ο άνθρωπος αυτός, από τα λαϊκά στρώματα; - 

Παναγιώτη; 

Παναγιώτης: Αριστοκράτης. 

Ερευνήτρια: Να είναι ντυμένος έτσι και να είναι αριστοκράτης, αποκλείεται. Ο άνθρωπος από 

αυτή την πλευρά όχι από την άλλη.  

[Η ερευνήτρια δείχνει. Ο Παναγιώτης συνειδητοποιεί ότι έβλεπε σε λάθος πλευρά] 

Παναγιώτης: Αααα!  

Ερευνήτρια: Ποιοι είναι έτσι ντυμένοι, με φόρμες; 

Παναγιώτης: Οι εργάτες.  

Ερευνήτρια: Άρα έχουμε έναν που εκπροσωπεί την εργατική τάξη, και ο άλλος, από ποια τάξη 

είναι, ας το επαναλάβουμε; - Χριστίνα; [Η μαθήτρια ψιθυρίζει]  

{Η διστακτικότητα της μαθήτριας δείχνει ότι οι μαθητές/τριες διστάζουν να αναλάβουν πρω-

τοβουλίες και να εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και απόψεις. Η παραδοσιακή εξετασιοκε-

ντρική, απομνημονετική παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, που κυριαρχεί, δεν επιτρέπει 

στους/στις μαθητές/τριες να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες} 

Ερευνήτρια: Πες το δυνατά και μη φοβάσαι. 

Χριστίνα: Από τη μεγαλοαστική τάξη.  

Ερευνήτρια: Γιατί, πώς είναι ντυμένος;  

Χριστίνα: Καλά.  

Μαθητής: Αριστοκρατικά.  

Άλλος μαθητής: Επίσημα. 

Ερευνήτρια: Αυτός ο αγωνιστής είναι ο Ντελακρουά. Απεικόνισε τον εαυτό του μέσα στον πί-

νακά του, για να δείξει ότι και αυτός συμμετέχει και συμφωνεί με αυτά τα οποία πρεσβεύει ο 

αγώνας. Πείτε μου, μπροστά, ποιοι βρίσκονται πεσμένοι;  

[Η ερευνήτρια δείχνει στον πίνακα που προβάλλεται στη βιντεο-οθόνη] 

Ερευνήτρια: Αυτά είναι τα οδοφράγματα· μπροστά στα οδοφράγματα ποιοι υπάρχουν; - Σωτή-

ρη; 

Σωτήρης: Νεκροί. 

Ερευνήτρια: Γιατί τους έχει βάλει έτσι, μπροστά, κι από πίσω στέκονται τα ζωντανά πρόσωπα 

που συμμετέχουν στον πόλεμο;  

Χριστίνα: Για να δείξει ότι έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι.  

Ερευνήτρια: Άρα, βρείτε, από τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού που σημειώσατε πριν στα 

τετράδιά σας, ποια επαληθεύουμε εδώ, μέσα στον πίνακα; Τι θέλει ο ζωγράφος να επιτύχει, 
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εφόσον τοποθετεί τους νεκρούς μπροστά; Σα να βλέπουμε μια θεατρική σκηνή, όπου πίσω βρί-

σκονται οι ζωντανοί και μπροστά κείτονται οι νεκροί. 

Μαθήτρια: Πολύ φορτισμένη συγκίνηση;  

Ερευνήτρια: Σωστά! Πολύ φορτισμένη συγκινησιακά σκηνή. Τι άλλο βρίσκουμε στον πίνακα 

από τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού, που αναφέραμε πριν; - Παναγιώτη; 

Παναγιώτης: Αντιθέσεις… 

Ερευνήτρια: Πες το…Αυτό που έλεγες πριν εσύ…πολύ έντονες αντιθέσεις, πού;  

[Ο Παναγιώτης ψιθυρίζει] 

Eρευνήτρια: Πες το δυνατά, μη φοβάστε να μιλήσετε, ακόμη και λάθος να πείτε δεν πειράζει. 

Παναγιώτης: Στα χρώματα. 

Ερευνήτρια: Τι χρώματα έχουμε; - Γεωργία; 

Γεωργία: Σκούρα. 

Ερευνήτρια: Ποια χρώματα έχουμε;  

Γεωργία: Καφέ, κόκκινο, κίτρινο… 

Ερευνήτρια: Τα χρώματα που χρησιμοποιεί, τι δείχνουν ότι συμβαίνει στο πίσω μέρος; 

Μαθητής: Δραματικές σκηνές. 

Ερευνήτρια: Τι είδους δραματικές σκηνές; Τι μπορεί να διαδραματίζεται πίσω και θέλει να το 

αναπαραστήσει μ’ αυτά τα χρώματα; Τι γίνεται πίσω από όλους αυτούς; 

Μαθήτρια: Πόλεμος. 

……………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Πάμε στον επόμενο πίνακα. Σ’ αυτόν τον πίνακα, ο Ντελακρουά απεικό-

νισε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους. Μήπως θυμάστε πότε έγι-

νε;  

Μαθητής: Το 1204.  

Ερευνήτρια: Σωστά. Οι σταυροφόροι –κατά την 4η σταυροφορία- ξεκίνησαν για να καταλά-

βουν την Ιερουσαλήμ και αντί να πάνε εκεί, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, την κατέλαβαν, την 

κατέστρεψαν, τη ρήμαξαν και, παρόλο που απελευθερώθηκε κάποια στιγμή, δεν μπόρεσε ποτέ 

πια να ορθοποδήσει η Βυζαντινή αυτοκρατορία, μέχρι που έπεσε στα χέρια ποιων τελικά;  

Μαθητής: Των Τούρκων. 

 Ερευνήτρια: Πότε;  

Μαθητής: Το 1453.  

Ερευνήτρια: Στον πίνακα, που βλέπουμε, λέγεται ότι απεικονίζεται πολύς φόβος και τρόμος 

από την πλευρά των κατακτημένων και η έπαρση και η αλαζονεία των κατακτητών, των σταυ-

ροφόρων, που είναι κι αυτοί Χριστιανοί! Αυτό είναι το μεγάλο δράμα. Θέλω να βρείτε πού φαί-

νονται αυτά τα χαρακτηριστικά στον πίνακα. Παρατηρήστε τον πίνακα και βρείτε πώς φαίνεται 
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ο τρόμος του λαού της Κωνσταντινούπολης που αιχμαλωτίζεται. Πώς το απεικονίζει ο ζωγρά-

φος; - Στάθη;  

Στάθης: Με τους δύο ανθρώπους που είναι πεσμένοι… 

Ερευνήτρια: Πήγαινε στην οθόνη, να μας δείξεις. Κι όποιος άλλος έχει επισημάνει κάτι να ε-

τοιμάζεται. Δείξε μας, Στάθη.  

Στάθης [δείχνει παράλληλα στον πίνακα]: Εδώ τους δύο ανθρώπους… 

Ερευνήτρια: Τι κάνουν αυτοί;  

Στάθης: Βρίσκονται γονατισμένοι, μπροστά στο κέντρο.  

Ερευνήτρια: Ο ένας τι μπορεί να είναι για τον άλλο; Ο ένας είναι ηλικιωμένος και ο άλλος 

νεότερος, άρα τι πρέπει να είναι;  

Στάθης: Έχουν κάποια συγγενική σχέση;  

Ερευνήτρια: Ενδεχομένως να είναι πατέρας και γιος. Πού ακουμπάει τον κατακτητή ο γέρος;  

Στάθης: Εδώ…[δείχνει και διστάζει να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Πού έχει τα χέρια του;  

Στάθης: Κάπου στην κοιλιά……[δείχνει και πάλι διστάζει να απαντήσει]  

{Και πάλι γίνεται αισθητή η διστακτικότητα του μαθητή} 

Ερευνήτρια: Αυτός είναι πάνω στο άλογο και ο γέρος τον πιάνει έτσι, κοίταξέ με [Η ερευνήτρια 

αναπαριστά την εικόνα πιάνοντας τα γόνατά της]. Άρα, πού τον πιάνει;  

{Η θεατρικότητα, η προσομοίωση δίνουν τη δυνατότητα της «ενσυναίσθησης» και της καλύ-

τερης κατανόησης. Οι μαθητές/τριες καταλαβαίνουν αμέσως περί τίνος πρόκειται και απα-

ντούν} 

Στάθης: Στα γόνατα.  

Ερευνήτρια: Μήπως θυμάστε, στην αρχαία εποχή… 

Μαθήτρια: Δείχνει ικεσία;  

Ερευνήτρια: Έτσι, μπράβο! Από την αρχαία εποχή αυτό είναι το σημάδι της ικεσίας. Για παρά-

δειγμα, η Ιφιγένεια, όταν την πήγαν στην Αυλίδα για να τη θυσιάσουν και να αποπλεύσουν για 

τον Τρωικό πόλεμο, έπιασε τα γόνατα του πατέρα της Αγαμέμνονα και τον παρακαλούσε να μην 

τη θυσιάσει, αλλά φυσικά δεν τη λυπήθηκαν και την έσωσε τελικά η Άρτεμη. Τι παρακαλεί, επο-

μένως, αυτός ο άνθρωπος, Στάθη; 

{Υλοποιείται η διαθεματική σύνδεση των ανθρωπο-ηθικών και κοινωνικο-πολιτισμικών 

στοιχείων της αρχαιότητας –όπως ο τρόπος της ικεσίας– με τα μηνύματα που απορρέουν μέ-

σα από χαρακτηριστικά στοιχεία του Ρομαντισμού} 

Στάθης: Να τους χαρίσουν τη ζωή;  

{Παρατηρούμε ότι η παραστατικότητα στη διδασκαλία συμβάλλει στην επικέντρωση  της 

προσοχής των μαθητών καθιστώντας εφικτότερη την κατανόηση} 
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Ερευνήτρια: Σωστά! Άλλος έχει επισημάνει κάτι; Από αυτή την πλευρά του πίνακα, η κοπέλα 

που είναι πεσμένη, ή κάτι άλλο; Εδώ, ας πούμε, η κοπέλα αυτή, να τη δείξω με τον κέρσορα του 

Η/Υ, τι έχει υποστεί; Κάθισε, Στάθη, σ’ ευχαριστώ! Η κοπέλα κρατά στα χέρια της κάποιον. Τι 

της έχει συμβεί;  

Μαθήτρια: Έχει πεθάνει κάποιος στρατιώτης;  

Ερευνήτρια: Έχει πεθάνει κάποιο άτομο και…εφόσον είναι ξεσκισμένα τα ρούχα της, τι έχει 

υποστεί, παιδιά;  

Μαθήτρια: Βία.  

Ερευνήτρια: Σωματική βία∙ προφανώς την έχουν χτυπήσει, την έχουν βιάσει, την έχουν βασα-

νίσει, γι’ αυτό είναι πεσμένη έτσι και κρατά κάποιον δικό της που έχει σκοτωθεί. Εκείνος, δί-

πλα, εκεί που δείχνω με τον κέρσορα, δίπλα στο άλογο, ο κατακτητής έχει πιάσει κάποιον αιχ-

μάλωτο, με μια αλυσίδα και τον σέρνει από τον λαιμό∙ τι πρέπει να έχει πάθει; Πού τον οδηγεί; 

Είναι, μάλιστα, δύο τα άτομα που τα έχουν δέσει με αλυσίδες και τα σέρνουν πίσω από τα άλο-

γα. Μαριάνθη: Τους πάνε στη φυλακή.  

Ερευνήτρια: Και όχι μόνο∙ μετά τη φυλακή, τι θα τους συμβεί; - Μαριάνθη;  

Μαριάνθη: Θα τους σκοτώσουν.  

Ερευνήτρια: Όχι μόνον∙ μπορεί να μην τους σκοτώσουν. Τι άλλο μπορεί να πάθουν; Τι άλλο 

μπορεί να τους συμβεί;  

Μαθητής: Να τους πουλήσουν σαν δούλους.  

Ερευνήτρια: Σωστά∙ κι από εκείνη την πλευρά, επάνω, είναι η εκκλησία και μπροστά στέκεται 

ο ιερέας και κάτω, εκεί, βρίσκεται ένα κουτί; Τι πρέπει να είναι αυτό το κουτί; Δείτε το, προ-

σέξτε το. Εκεί, κάτω, ένα κουτί ανοικτό [Η ερευνήτρια δείχνει το αντικείμενο στη βιντεο-

οθόνη]. Τι έχει μέσα; Τι ξεχείλισαν από μέσα;  

Μαθήτρια: Σαν του Χρύση, τα δώρα;  

Ερευνήτρια: Όχι, δεν είναι συμβολικό, είναι κυριολεκτικό.  

Μαθήτρια: Είναι τα χρήματα που τους έχουν κλέψει;  

Ερευνήτρια: Σωστά! Επομένως, πόσα πράγματα δείχνονται μέσα στον πίνακα; Πείτε μου, κά-

ντε μου μια απαρίθμηση.  

{Παρατηρούμε ότι η διαδικασία ανακίνησε την κριτική σκέψη των μαθητών καθώς και πρό-

τερες γνώσεις τους και διατυπώνουν, βάσει αυτών, διάφορες απόψεις} 

[Εν τω μεταξύ χτυπά το κουδούνι και λήγει η διδακτική ώρα. Την ώρα του διαλείμματος προς 

τη 2η διδακτική ώρα συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία]  

{Παρατηρούμε ότι τα παιδιά δεν διαμαρτύρονται ότι «χάνουν» το διάλειμμά τους, όπως κά-

νουν συνήθως∙ αντίθετα, παραμένουν στην αίθουσα και δεν ζητούν να αποχωρήσουν. Δεί-

χνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και να διατυπώσουν την άποψή τους} 
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Μαθήτρια: Βία.  

Ερευνήτρια: Βία και κατά των γυναικών.  

Άλλη μαθήτρια: Μετά, ότι κλέβανε τα υπάρχοντά τους.  

Ερευνήτρια: Κλοπή υπαρχόντων. Άλλο; - Στάθη; 

Στάθης: Ικεσία.  

Ερευνήτρια: Ικεσία να τους χαρίσουν τη ζωή και…πώληση των ανθρώπων ως δούλων. Όλα 

αυτά είδαμε να απεικονίζονται μέσα στον πίνακα». 

{(α) Προκαλείται ευαισθητοποίηση στα δεινά του πολέμου. (β) Παρατηρούμε ότι αρκετοί/ές 

μαθητές/τριες δυσκολεύονται στη διατύπωση των σκέψεών τους, διότι έχουν πρόβλημα με το 

λεξιλόγιο. Παρόλα αυτά η συμμετοχή τους είναι καταιγιστική. (γ) Η ενασχόληση των μαθη-

τών/τριών με το συνολικό θέμα είναι ουσιαστική, καθώς συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό, 

επεξεργάζονται το υλικό με διαθεματική προσέγγιση και καταλήγουν αυτόνομα σε συμπερά-

σματα. Η συμμετοχή των παιδιών στη διαθεματική προσέγγιση βασίζεται στις βιωματικές–

συμμετοχικές διαδικασίες. Με διδακτικά εργαλεία, παραδοσιακά, όπως το διδακτικό εγχειρί-

διο, πολλά εποπτικά υλικά, αλλά και ποικίλες δραστηριότητες μέσα από τη συζήτηση, συν-

νδέονται –στην προκειμένη περίπτωση- διδακτικά αντικείμενα όπως η Ιστορία, η Λογοτεχνία, 

η Γλώσσα, η Τέχνη. (δ) Οι μαθητές δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο. (ε) Τα 

οφέλη που προκύπτουν από την απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μια πρώτη ωφέλεια αφορά στη «βελτίωση της επι-

κοινωνίας των μαθητών». Η ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών οδηγεί στην «ενεργητική συμ-

μετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία». Μέσα από τη συνεργατική διαδικασία 

αναπτύσσεται η «αυτοεκτίμηση» των μαθητών. Μια δεύτερη ωφέλεια σχετίζεται με την «α-

ποτελεσματικότητα της μάθησης». Ανάμεσα στις θετικές συνέπειες που προκύπτουν συγκα-

ταλέγεται και η ανάπτυξη του ερευνητικού πνεύματος} 

Συμπέρασμα: (α) Όπως παρατηρούμε στα παραπάνω αποσπάσματα (Γ1 και Γ3 τάξεις του 

1ου Γυμνασίου Μενεμένης) των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν από την ερευνήτρια, 

κατά τη διαδικασία της μελέτης και ανάλυσης των εικαστικών έργων ζωγραφικής ακολουθή-

θηκε η προσέγγιση που προτείνει ο E. Panofsky (1991) (Burke, 2001:47), για τη μελέτη των 

εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών105: (1) προεικονογραφική περιγραφή∙ ο εντοπισμός των α-

ναγνωρίσιμων αντικειμένων∙ (2) εικονογραφική ανάλυση με την αυστηρή της έννοια∙ η «συμ-

βατική σημασία» των απεικονιζομένων στο εικαστικό έργο∙ (3) εικονολογική ερμηνεία∙ η 

«ουσιαστική σημασία» των απεικονιζομένων στο εικαστικό έργο. Το έργο τέχνης περι-

γράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του έργου ή του καλλιτέχνη), αξιολογείται 

105 Αυτά αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα της Λογοτεχνίας: «Ερμηνεία των κειμένων»: (1) γλωσσικό 
ή γραμματικό επίπεδο, (2) ιστορικό επίπεδο (σημασία), (3) πολιτισμικό επίπεδο (κατανόηση του πνεύ-
ματος της αρχαιότητας ή άλλων περιόδων) (Burke, 2001:47). 
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(κατά την προσωπική εκτίμηση του καθενός αξιολογούνται τα θετικά ή/και αρνητικά στοι-

χεία) είτε σε σχέση με το ιστορικό γεγονός με το οποίο σχετίζεται είτε σε σχέση με την τεχνι-

κή του (λεπτομέρειες του έργου) (Felton & Allen 1990. Burke, 2001:14-16. Βακαλούδη, 

2001:102 & 2001γ:53-58 & 2003:23. Ormond, 2011:179-180. Πρβλ. Βρεττός, 1986/87 & 

1987/88). Κατ’ αυτόν τον τρόπο προωθείται ο στοχασμός των μαθητών για κοινωνικά φαινό-

μενα που προκύπτουν, αλλά προκαλείται έμμεσα και ο στοχασμός και η σύγκριση ανάμεσα 

στους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης –τον παραδοσιακό και τη νέα προ-

σέγγιση. (β) Παράλληλα εφαρμόσθηκε διαθεματική προσέγγιση καθώς εξετάστηκε το θέμα 

του φιλελληνισμού και του ρομαντισμού, από την πλευρά της Λογοτεχνίας, της Ζωγραφικής 

(Τέχνης) και της Ιστορίας. Με τη μέθοδο project, πραγματοποιήθηκε ολιστική μελέτη του 

θέματος, μέσω της ανάδειξης των διασυνδέσεων και συσχετίσεων μεταξύ του περιεχομένου 

των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Ματσαγγούρας, 2002. Παυλίδου, 2012:32-45. 

Βακαλούδη, 2012:91). 

«2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού-Γ (Βαγιωνά): 
Στο 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού η φιλόλογος Δ. Βαγιωνά πραγματοποίησε μία διδα-

σκαλία στη Γ΄ τάξη με το λογισμικό «Ιστορικός Άτλαντας-Centennia». Η καθηγήτρια πληρο-

φόρησε την ερευνήτρια ότι το τμήμα –αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από άρρενες μαθητές- 

είναι άτακτο και ζωηρό, με χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε 

στο εργαστήριο Πληροφορικής. Η διαδικασία διήρκεσε ένα 2ωρο. Η καθηγήτρια εφάρμοσε 

τη συνεργατική μάθηση σε ομάδες, η οποία λειτούργησε αρκετά καλά. Χρησιμοποίησε, επί-

σης, φύλλα εργασίας με διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετικές επιλογές επεξεργα-

σίας του λογισμικού για κάθε ομάδα και οι ομάδες επεξεργάστηκαν το υλικό του λογισμικού 

(χάρτες και πληροφοριακό υλικό) με διερευνητική-ανακαλυπτική διαδικασία. 

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

[Έχει γίνει ήδη ο χωρισμός σε ομάδες και οι μαθητές κάθονται ανά ομάδα μπροστά σε έναν 

Η/Υ] 

Καθηγήτρια (Βαγιωνά): Παιδιά, όπως σας έχω πει, σήμερα θα κάνουμε αυτό το ενδιαφέρον 

που λέγαμε. Εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας ένα λογισμικό στο οποίο θα παρέμβετε εσείς και θα 

κάνετε πράγματα δικά σας, θα βρείτε πληροφορίες. Θα σας δώσω εγώ κάποια φύλλα εργασίας 

και θα συμπληρώσετε δύο τρία πραγματάκια, όχι δύσκολα. Θα δούμε ένα βίντεο όλοι μαζί στη 

βιντεο-οθόνη, για να μας κατατοπίσει τι γίνεται με το κεφάλαιο που είδαμε, του τέλους του Μι-

κρασιατικού πολέμου, της Μικρασιατικής εκστρατείας. Θα τα δούμε όλα μαζί και μετά θα σας 

δείξω πώς μπορείτε να παρέμβετε στο λογισμικό, να συλλέξετε δικές σας πληροφορίες σχετικά 

με όσα έχουμε δει. Σε κάθε ομάδα, θα επιλέξετε ποιος θα χειρίζεται τον Η/Υ, ποιος θα αναζητά 

τις πληροφορίες και ποιος θα καταγράφει τις πληροφορίες. Όταν είστε δύο θα κάνει ο ένας το 
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ένα και ο άλλος το άλλο. Κατόπιν θα κάνετε κάποιες δραστηριότητες και θα συλλέξετε τις δικές 

σας πληροφορίες, τις οποίες θα αναζητήσετε. Ποιον ρόλο θα αναλάβει ο καθένας θα το αποφα-

σίσετε γρήγορα. Να δούμε το βίντεο… 

Ερευνήτρια: … Θέλω μόνο να επισημάνω ότι στους Η/Υ σας βλέπετε έναν χάρτη της Ευρώπης 

και στα αριστερά, επάνω, μια ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία αλλάζει και δείχνει τις αλλαγές 

των συνόρων της Ευρώπης μέσα στον χρόνο. Αυτό το πρόγραμμα εμπεριέχει πληροφορίες από 

το 1000 μ.Χ. έως το 1997, δηλαδή μέσα σ’ αυτά τα χρόνια μπορούμε να δούμε τις αλλαγές των 

συνόρων και τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη. Η καθηγήτριά σας θα σας 

αναθέσει να εξετάσετε το κεφάλαιο της Μικρασιατικής καταστροφής μέσα από τη δική σας από 

έρευνα μέσα στο πρόγραμμα. … μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι εργασίες σας θα διαβα-

στούν, την επόμενη ώρα, στην ολομέλεια.  

Καθηγήτρια: Ό,τι θα βρείτε θα τα ανακοινώσετε η μία ομάδα στην άλλη. 

Ερευνήτρια: Στη συνέχεια, οι εργασίες σας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδα, γι’ 

αυτό πρέπει να κάνετε ωραίες εργασίες, γιατί θα τις δουν διάφορα σχολεία.  

Μαθητές/-τριες: Ονόματα θα γράψουμε; 

Ερευνήτρια: Το όνομα της ομάδας σας. Η καθηγήτριά σας θα σας δώσει φύλλα εργασίας, όπου 

θα γράψετε το όνομα της ομάδας σας. 

Καθηγήτρια: Πρώτα να δούμε το βίντεο… 

Ερευνήτρια: Είδατε, στο βίντεο, το ξεκίνημα του στρατού. Πώς οι Μικρασιάτες υποδέχθηκαν 

τον ελληνικό στρατό ως απελευθερωτές και η κατάληξη του πολέμου ήταν να κατασφαγούν από 

τους Τούρκους και πάρα πολλοί να έλθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, για να βρουν σωτηρία. 

Έχει κι ένα άλλο βίντεο η καθηγήτριά σας, αλλά θα το προβάλει στο τέλος. Τώρα, για να προ-

λάβουμε, ας δούμε τα φύλλα εργασίας. Θα δουλέψετε σε ομάδες, θα συνεργαστείτε και το απο-

τέλεσμα θα είναι εκείνο της ομάδας. Στο φύλλο εργασίας, γράψτε το όνομα της ομάδας σας. 

{Κατά τον διδακτικό σχεδιασμό η αφόρμηση πραγματοποιήθηκε με την προβολή βίντεο, κι-

νητοποιώντας την ενσυναίσθηση των μαθητών. Επίσης επιτεύχθηκε η σύνδεση με τυχόν 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών και επισημάνθηκε το θέμα διερεύνησης. 

Οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών μπορεί να προέρχονταν από προφορικές αφηγήσεις 

συγγενικών τους προσώπων που προέρχονταν από τη Μ. Ασία και υπέστησαν τις συνέπειες 

της Μικρασιατικής καταστροφής (σημειωτέον ότι στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης κατέφυ-

γαν πρόσφυγες από την ομώνυμη περιοχή της Μ. Ασίας, μετά τη Μικρασιατική καταστρο-

φή). Παράλληλα το βίντεο παρείχε βασικές ιστορικές πληροφορίες που προσέφεραν στους 

μαθητές το υπόβαθρο για να ξεκινήσουν την έρευνά τους (Waring, 2007:52. Βακαλούδη, 

2012:51)} 
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{Στη συνέχεια οι μαθητές, ανά ομάδα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αρχίζουν τη διερεύ-

νηση στο λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-Centennia», για να καταλήξουν σε συμπεράσματα 

σχετικά με τα ιστορικά ερωτήματα του φύλλου εργασίας} 

Καθηγήτρια Πληροφορικής [που παρευρίσκεται μαζί στο εργαστήριο από φόβο μήπως οι 

μαθητές πειράξουν ή χαλάσουν κάτι]: Δεν θα πειράζετε τους υπολογιστές, θα δουλεύετε μόνο 

στο πρόγραμμα. 

 [Η έρευνα, από τους μαθητές, συνεχίζεται….] 

Ερευνήτρια: Μόλις τελειώσετε θα διαβάσουμε τις απαντήσεις σας. 

{Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια βοηθούν τους μαθητές να διεξάγουν την έρευνα. Αξιοποιεί-

ται από τις ομάδες ο Επεξεργαστής Κειμένου, για να γράψουν οι μαθητές ένα ημερολόγιο 

γεγονότων ή να κρατήσουν σημειώσεις, σχολιάζοντας τα γεγονότα μέσα από τη μελέτη χαρ-

τών και κειμένων} 

………………………………………………………………………………………. 

Ερευνήτρια: Θα αρχίσουμε την ανάγνωση, τώρα. 

Μαθητής: Να διαβάσω; 

Ερευνήτρια: Μία μία οι ομάδες, με τη σειρά, θα διαβάσουν. 

[Επικρατεί πολλή φασαρία. Σσσσσσς…(παρατεταμένο από παντού). Οι μαθητές ενδιαφέρο-

νται να ακούσουν και κάνουν παρατήρηση σε όσους ενοχλούν] 

Καθηγήτρια: Ελάτε, παιδιά, ήσυχα… 

………………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια: Θα κάνουμε εδώ σύγκριση αυτών που έχουμε γράψει όλοι. 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Παιδιά, έχετε φτάσει σε κάποιο σημείο όλοι σας; Ωραία. Τώρα μπορούμε να κά-

νουμε τη 2η ερώτηση…είναι πολύ σύντομη…Αχ, βρε, Κώστα!!! 

……………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια: Ακούστε, λίγο, να εξηγήσω κάτι. Τη Δραστηριότητα 3 θα την κάνουμε μετά. Στη 

2η να δώσουμε έμφαση και εξηγήσεις: Συνθήκη Λωζάννης. Βάζω την ημερομηνία, ανοίγω το 

κείμενο και με ενδιαφέρει μόνον τα εδάφη να δω. Και βλέπω: Συνθήκη των Σεβρών∙ ποια εδά-

φη έχει η Ελλάδα; Τα γράφω και τα παρατηρώ στο χάρτη. Πάω στο 1923. Συνθήκη Λωζάννης∙ 

ανοίγω το κείμενο. Ποια εδάφη έχει η Ελλάδα; Θα δω ότι είναι πολύ λιγότερα. Τα καταγράφω 

και τελείωσα. Πάτε, τώρα, στη Δραστηριότητα 2, ό,τι κάνατε με την 1η, κάνατε. Η 2η είναι πιο 

εύκολη. 

[Η έρευνα, από τους μαθητές, συνεχίζεται….] 
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Η καθηγήτρια σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Μάρθα, έλα να μας πεις για το 1. Ποιος θα 

μιλήσει; Εσύ; Εντάξει. Την 1η ερώτηση. [Τελικά ένα αγόρι θα είναι ο εκπρόσωπος αυτής της 

ομάδας] 

Εκπρόσωπος 1ης ομάδας {αυτο-σαρκαστικά}: Συγγνώμη γι’ αυτό που θα ακούσετε… 

Καθηγήτρια: Έλα!!! Έλα, λίγο, παιδιά!… 

Εκπρόσωπος 1ης ομάδας (συνεχίζει): Το 1920, στη Ρωσία, οι Μπολσεβίκοι κατέλαβαν το Κί-

εβο. [Ο μαθητής δεν μπορεί να διαβάσει καλά, δεν τα καταφέρνει να προφέρει σωστά τις λέ-

ξεις]. Μία συνέλευση που βαρυ…βαρυ…αντικατέστησε την παλιά αυτο…κρατορική κυβέρνηση 

της Γερμανίας μια ομοσπον…ομοσπονδή…ομόσπονδη προεδρευόμενη Δημοκρατία.  

[Οι άλλοι μαθητές γελούν εξαιτίας της ανάγνωσης] 

Καθηγήτρια: Ωραία!  

Μαθητής:…Για τη συμμετοχή της στον πόλεμο η Βουλγαρία αναγκάστηκε να παραχωρήσει 

μερικές συνο…συνοριακές ζώνες στη Γιουγκοσλαβία, το 1919. Τον Ιούνιο του 1919, οι όροι 

της συνθήκης των Βεσ…Βεστφαλιών…{Ο μαθητής έχει δυσκολία στην ανάγνωση} [Ο μαθη-

τής γελά αμήχανος] 

Ερευνήτρια: Μη γελάς. Πολύ καλά τα λες… 

Μαθητής:…αποκάλυψαν το μέγεθος της ταπείνωσης των Γερμανών…των Γερμανών. Τον Ιού-

λιο του 1919, η οικονομία της Σοβιετικής Ουγγαρίας κατέρρευσε. Το Φθινόπωρο του 1919, οι 

Τούρκοι εθνικιστές σχημάτισαν μια κυβέρνηση στην Άγκυρα. Στα τέλη του 1919, τα σύνορα της 

Ουγγαρίας, με …[Ο μαθητής πάλι γελά] 

Καθηγήτρια: Συνέχισε, καλά τα λες. 

Μαθητής:…τους γείτονές της πήραν την τελική τους μορφή...Το 1920… 

Ερευνήτρια: Αν είναι να γελάς, ας έλθει κάποιος άλλος να τα διαβάσει. Εξάλλου, ούτε αστεία 

είναι και τα έχετε γράψει τόσο ωραία που είναι κρίμα να τα γελοιοποιείς έτσι. 

Άλλος μαθητής σε μέλος της δικής του ομάδας: Ε! Με ζάλισες…  

[Ο μαθητής ενδιαφέρεται να ακούσει και κάνουν παρατήρηση σ’ εκείνον που τον ενοχλεί] 

Μαθητής: Θα σοβαρευτώ κυρία, θα συνεχίσω. Το 1920 οι Βρετανοί και οι Γάλλοι άρχισαν να 

καταλαμβάνουν διάφορες περιοχές στη Μέση Ανατολή ως υλ…υλο…υλοποίηση της εντολής της 

Κοινωνίας των Εθνών. Επίσης, έγινε η επανάσταση των…Στα τέλη του 1920, ο ρωσικός στρα-

τός εισέβαλε βίαια και λεηλάτησε τη βορειο-ανατολική Πολωνία. Το 1921, η Γεωργία 

εν…ενσωματώθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Τον Αύγουστο επικρατούσε πανικός στην Άγκυρα, 

την πρωτεύουσα της Τουρκίας….{Ο μαθητής έχει δυσκολία στην ανάγνωση} 

Μαθητές/τριες: Σςςςςς 

[Ακούγεται «σσσς». Οι μαθητές ενδιαφέρονται να ακούσουν και κάνουν παρατήρηση σε ό-

σους ενοχλούν να σταματήσουν να μιλούν] 
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Ο μαθητής συνεχίζει:…αφού νίκησαν οι Έλληνες, το καλοκαίρι του 1921, οι Τούρκοι άρχισαν 

να ετοιμάζουν την τελική τους επίθεση εναντίον των Ελλήνων, στη δυτική Τουρκία. Τον Αύγου-

στο του 1922, επιτέθηκαν και, γρήγορα, οι Έλληνες υποχώρησαν.  

Καθηγήτρια και ερευνήτρια: Ωραία! Πολύ ωραία! Μπράβο! Κάνατε ένα ωραίο ημερολόγιο 

των γεγονότων.  

[Ακολουθούν παρουσιάσεις συμπληρωματικών στοιχείων από άλλες ομάδες] 

{Παρατηρούμε ότι: (α) λόγω του χαμηλού μαθησιακού επιπέδου των παιδιών, η καθηγήτρια 

είχε την πρόθεση να απλοποιήσει όσο το δυνατόν τις δραστηριότητες, (β) ο μαθητής έχει σο-

βαρά προβλήματα στην ανάγνωση, (γ) η καθηγήτρια της Πληροφορικής έχει εντελώς αρνητι-

κή στάση προς τα παιδιά. Είναι δεδομένο ότι το τμήμα –κατά πλειοψηφία από άρρενες μαθη-

τές– είναι άτακτο και ζωηρό με χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Εντούτοις, ίσως ο λόγος γι’ αυτό 

να είναι τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών, που οδηγούν σε αταξία, λόγω αδυναμίας 

να αντεπεξέλθουν οι μαθητές στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Πάντως, βλέπουμε ότι ο μα-

θητής δεν πτοείται και συνεχίζει την παρουσίαση ως το τέλος}  

[Ακολουθούν παρουσιάσεις συμπληρωματικών στοιχείων από άλλες ομάδες] 

Σηκώνεται μαθήτρια από άλλη ομάδα: …[μιλά πάρα πολύ χαμηλόφωνα] 

Καθηγήτρια και ερευνήτρια: Δεν σε ακούμε καθόλου. Πιο δυνατά. 

………………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια και ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Τώρα η 2η ερώτηση. Να ετοιμάζονται όσοι την έ-

χουν κάνει. Με τη σειρά………………………………………………………………………… 

Καθηγήτρια και ερευνήτρια: Μπράβο, κορίτσια! Τώρα η 2η ερώτηση. 

Μαθήτρια-εκπρόσωπος ομάδας: Με τη συνθήκη της Λωζάννης η Ελλάδα έφτασε ως τον πο-

ταμό Έβρο, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου, εκτός από τα Δωδεκάνησα που ήταν ιταλικά. 

Το 1920, με τη συνθήκη των Σεβρών, η ανατολική Θράκη σχεδόν έως την Κων/λη, η Ίμβρος 

και η Τένεδος περιέρχονταν στην Ελλάδα. 

Καθηγήτρια: Πολύ ωραίες απαντήσεις δίνετε! Σωστά στοιχεία. Μάγδα, έλα εσύ τώρα. Ό,τι 

γράψατε. Δεν πειράζει. Ό,τι έχετε γράψει.  

[Τελικά σηκώνεται ένας μαθητής από την ομάδα ο οποίος διστάζει πολύ] 

Μαθητής: Με τη συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου) η ανατολική Θράκη, η Ίμ-

βρος και η Τένεδος περιήλθαν στην Ελλάδα. Τμήμα της Ηπείρου δόθηκε στην Αλβανία τον 

Νοέμβριο. Με τη συνθήκη της Λωζάννης στις 24 Ιουλίου, τα σύνορα της Ελλάδας θα έφταναν 

ως τον ποταμό Έβρο στη Θράκη και από τα νησιά του Αιγαίου πλην των Δωδεκανήσων που 

ήταν ιταλικά, παραχωρούσε στην Τουρκία την Ίμβρο και την Τένεδο.  

Καθηγήτρια: Πού ήταν το πρόβλημα και δεν ήθελες να σηκωθείς; Μια χαρά τα είπες! 
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Μαθητής από άλλη ομάδα [πολύ σιγά]: Συνθήκη των Σεβρών-1920: Η Ίμβρος και η Τένεδος 

παραχωρούνται στην Ελλάδα. Οι σύμμαχοι αποφασίζουν, η Σμύρνη να διοικείται από την Ελ-

λάδα… 

Καθηγήτρια: Ξεκίνα από την αρχή και μίλα δυνατά, δεν ακούγεσαι………………………………  

Καθηγήτρια και ερευνήτρια: Πολύ ωραία! 

[Ορισμένα αγόρια μιλούν πολύ και συνέχεια και προκαλούν φασαρία…Η καθηγήτρια ανα-

γκάζεται να τους κάνει παρατήρηση] 

………………………………………………………………………………………. 

Ερευνήτρια: Εφόσον όλοι απαντήσατε σ’ αυτήν την ερώτηση και δώσατε ωραίες απαντήσεις, 

πείτε σε μένα και στην κυρία σας τι έχασε τελικά η Ελλάδα; 

Μαθητής: Την Ίμβρο και την Τένεδο.  

Ερευνήτρια: Και τι άλλο;  

Μαθητές/-τριες: Την ανατολική Θράκη.  

Ερευνήτρια: Πολύ σωστά. Χάθηκε, λοιπόν, ένα τεράστιο κομμάτι. Ολόκληρη η ανατολική 

Θράκη, τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, όλη η Μικρά Ασία, με τη συνθήκη της Λωζάννης και την 

ήττα του ελληνικού στρατού στη γραμμή Εσκί Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ.  

Καθηγήτρια: Και δυστυχώς είναι η συνθήκη που ισχύει, ενώ η συνθήκη των Σεβρών μάς έδινε 

τα πάντα 

Καθηγήτρια: Θα δούμε τώρα ένα βίντεο για τη Μικρασιατική καταστροφή, για να κλείσουμε. 

Είδαμε τη μικρασιατική εκστρατεία, τώρα θα δούμε τη μικρασιατική καταστροφή. Προσέξτε. 

Δείτε τους πρόσφυγες…Δείτε πώς συνωστίζονται στο λιμάνι για μπορέσουν να φύγουν και να 

σωθούν.  

[Προβάλλεται το βίντεο. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια σχολιάζουν τις εικόνες] 

Καθηγήτρια: Δείτε την καταστροφή της Σμύρνης. Δείτε το σπρώξιμο και το τσαλαπάτημα που 

συνέβαινε για να προλάβουν να μπουν στα πλοία να σωθούν…Οι ξένες δυνάμεις παρακολου-

θούσαν χωρίς να παρεμβαίνουν να σταματήσουν τη σφαγή. Στο τέλος, για να σωθούν οι άν-

θρωποι άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα{ Γίνεται απόπειρα κινητοποίησης της φαντασίας 

και ανάπλασης του παρελθόντος, πρόκλησης της ενσυναίσθησης}». 

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε ότι η καθηγήτρια ανέθεσε ποικιλία δραστηριοτήτων στους μα-

θητές, στην οποία βοήθησε το υλικό του λογισμικού (χάρτες και πληροφοριακό υλικό). Η 

αναπαράσταση της έννοιας του χρόνου και του χώρου, σε συνδυασμό με την παράθεση πη-

γών βοήθησαν τους μαθητές να ερμηνεύσουν καλύτερα το ιστορικό υλικό που είχαν στη διά-

θεσή τους και να δομήσουν την ιστορική τους σκέψη. Οι μαθητές ήταν ζωηροί και άτακτοι 

αλλά ο δισταγμός και η ατολμία, που έδειξαν στην παρουσίαση των εργασιών τους, ενδεχο-

μένως να οφείλεται σε δειλία και συστολή να «εκτεθούν», λόγω του χαμηλού μαθησιακού 
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επιπέδου τους. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι η διαδικασία –με τον τρόπο που διεξήχθη– 

κύλησε απρόσκοπτα (παρά τα μεμονωμένα περιστατικά αταξίας) και συμμετείχαν όλοι/ες οι 

μαθητές/τριες, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό καταδεικνύεται από τις απαντή-

σεις τους και τις θετικές αντιδράσεις της καθηγήτριας της τάξης και της ερευνήτριας. 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Β (Δοϊρανλή): 
Καθηγήτρια (Δοϊρανλή): Πηγαίνετε στην επιφάνεια του Η/Υ, εκεί που λέει “φύλλο εργασίας”. 

Το βρίσκετε όλοι; Το ανοίξατε όλοι; Το έχετε όλοι ανοικτό; Ακούστε όλοι τώρα προσεκτικά 

γιατί μετά θα ρωτάτε μία μία ομάδα επειδή δεν θα ξέρετε τι να κάνετε.  

Ερευνήτρια: Ακούστε τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Θα σας αναθέσουμε να δουλέψετε σε ομά-

δες και όποια ομάδα τα πάει καλύτερα, θα ανακηρυχθεί νικήτρια. 

Μαθητής: Και τι θα πάρει; 

Ερευνήτρια: Θα σας πει η καθηγήτριά σας.  

Ερευνήτρια και καθηγήτρια: Θα κερδίσετε στη βαθμολογία. 

{Σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι η αυτοπε-

ποίθησή τους. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται πραγµατικά να «ποτίζονται» καθηµερινά µε παρό-

τρυνση και έπαινο. Γι αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και έµφαση στην τόνωση της 

αυτοεκτίµησής τους. Πολύ θετικά ανταποκρίνονται σε συστήµατα επιβράβευσης, ή αλλαγής 

της συµπεριφοράς µε πόντους, γιατί λειτουργούν σαν  μικροί  επιχειρηµατίες106}  

Ερευνήτρια: Αν μιλάτε μεταξύ σας, δεν θα μπορέσετε να γράψετε τα αποτελέσματα της έρευνάς 

σας. Στο τέλος, αφού η καθηγήτριά σας σας δώσει έναν χρόνο για να συλλέξετε τις πληροφορίες 

που ζητά το φύλλο εργασίας, θα τα ανακοινώσει ένα εκπρόσωπος από κάθε ομάδα. Οπότε θα 

πρέπει να συγκεντρωθείτε και να συνεργαστείτε, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ακούστε 

λοιπόν τις οδηγίες που θα σας δώσει η καθηγήτριά σας. 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, παιδιά, στο φύλλο εργασίας σας, εκεί που γράφει “Δραστηριότητα κοινή 

για όλες τις ομάδες”, στον αριθμ. 1, αναφέρει ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυ-

τό θα το ακούσουμε από έναν Η/Υ που θα ενεργοποιήσω εγώ τώρα. Εσείς θα πάτε στον αριθμ. 

2, θα κάνετε “κλικ” στο “δεσμό” και θα διαβάζετε παράλληλα τους στίχους. Θα ξεκινήσει να 

“παίζει” το κομμάτι κι εσείς θα παρακολουθείτε τους στίχους.  

Ερευνήτρια: Ακούτε προσεκτικά τους στίχους, γιατί είναι στα Αγγλικά. 

Μαθητής: Κυρία πού είναι οι στίχοι; 

Καθηγήτρια: Στο 2, στους στίχους, πού είσαι εσύ; Εδώ πάτα.  

[Ακούγεται το τραγούδι] 

106 Τσουμπάρη Ιω., Μελέτες περίπτωσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στο: Μακρή-Μπότσαρη, 
Ευ. (επιμ.), Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, Αθήνα 2007, σ. 110.  
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Καθηγήτρια: Κάποια παιδιά είχαν πρόβλημα με τους στίχους, γιατί άργησαν να “κατέβουν”, 

λόγω της χαμηλής ταχύτητας του internet. Αν πάτε στο φύλλο εργασίας σας -γιατί αρκετά παιδιά 

ρωτούσαν τι είναι το “Enola Gay”-, θα μπείτε στη Μηχανή Αναζήτησης Google και θα πλη-

κτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά: “Enola Gay” και “Little Boy”. Αυτές οι λέξεις/φράσεις υπήρ-

χαν στο κομμάτι που ακούσαμε. Τι σημαίνουν; Ποια αντίφαση παρατηρείτε ανάμεσα στη σημα-

σία των λέξεων “Little Boy” και τις επιπτώσεις της χρήσης βόμβας; Δείτε, ακόμη, την άσκηση 

4. Στη συνέχεια, αφού πλοηγηθείτε  στις ιστοσελίδες που σας δίνονται, απαντήστε στα παρακά-

τω ερωτήματα. Δείτε, με τελίτσες πιο κάτω, έχετε 4-5 ερωτήματα. Για να απαντήσετε στα ερω-

τήματα αυτά, θα πρέπει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. Θα ερευνήσετε τις 

ιστοσελίδες αυτές και θα συγκεντρώσετε όσες πληροφορίες σας χρειάζονται, για να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις. Έχετε 10΄ καιρό.  

Μαθητής: Δεν ανοίγει το internet. 

Καθηγήτρια: Οι ιστοσελίδες είναι μέσα στο φάκελο. Στο φύλλο εργασίας, στην ερώτηση 4, αν 

πάτε εκεί που είναι γραμμένες οι διευθύνσεις και τις πατήσετε, θα μπείτε στις ιστοσελίδες. Κρα-

τάτε σημειώσεις για να μου πείτε τα συμπεράσματά σας. 

Μαθητής: Κυρία, αυτά εδώ θα διαβάσουμε; 

Ερευνήτρια: Διαβάζετε και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

Καθηγήτρια: Παιδιά, αν δεν διαβάζετε τις ερωτήσεις που έχουν τελίτσες μπροστά τους δεν 

μπορείτε να απαντήσετε. Ψάχνετε στο κενό. Πρέπει να διαβάσετε τα συγκεκριμένα ερωτήματα 

για να απαντήσετε.  

Ερευνήτρια: Όλα τα μέλη των ομάδων να βοηθούν στην αναζήτηση και επισήμανση των στοι-

χείων για τις απαντήσεις. 

[Διαμείβονται συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων] 

Μαθήτρια: Ρίχτηκαν βόμβες και έτσι έγιναν γνωστές οι πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι. 

Άλλη μαθήτρια: Ενώ γινόταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αφού ρίχτηκαν οι βόμβες έγιναν 

γνωστές οι πόλεις. 

Άλλη μαθήτρια: Κυρία, όταν λέει “μαύρη σελίδα” εννοεί τη ρίψη της βόμβας; 

Καθηγήτρια: Ναι! Τελειώσατε με αυτή τη σελίδα, πηγαίνετε σε άλλη.  

Άλλη μαθήτρια: Κυρία, δεν απαντήσαμε στην ερώτηση! 

Καθηγήτρια: Παιδιά! Σημειώσεις κρατάτε, δεν αντιγράφετε. Οι απαντήσεις θα γίνουν προφο-

ρικά. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει “ο άνθρωπος με τα μεγάλα διλήμματα”; Τι θα πρέπει να αισθανόταν 

ο άνθρωπος αυτός; Ήταν εκείνος που ανακάλυψε τη βόμβα, αλλά αυτό τι τον έκανε να αισθαν-

θεί; 
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Μαθήτρια: Δεν ήθελε να τους αποκαλύψει; Να αποκαλύψει το μυστικό αυτό; 

Ερευνήτρια: Γιατί; 

Μαθήτρια: Γιατί θα μπορούσαν να του κάνουν κάποιο κακό…Ο κόσμος θα ξεσηκωνόταν… 

Μαθητής: Γιατί θα ήταν ένα μεγάλο όπλο που θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. 

Ερευνήτρια: Αυτό είναι το δίλημμα των επιστημόνων, ότι μπορεί οι ανακαλύψεις τους να χρη-

σιμοποιηθούν και για το κακό της ανθρωπότητας. 

Άλλος μαθητής: Και ήταν Γερμανός, οπότε θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να τον χρησιμοποιή-

σουν εναντίον των Γερμανών. 

………………………………………………………………………………….. 

Μαθήτρια ομάδας: “Ποιοι ονομάζονται Hibakusha; Τι συναισθήματα ή σκέψεις σας γεννούν 

οι αφηγήσεις τους”; (Απάντηση) Hibakusha ονομάζονται οι επιζήσαντες της ατομικής βόμβας. 

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Για τα συναισθήματα και τις σκέψεις μπορούν να μιλήσουν και ό-

λες οι ομάδες που δεν μίλησαν ως τώρα. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα προκαλεί;  

Ερευνήτρια: Και σε μας που τα διαβάζουμε και σ’ εκείνους που τα έζησαν;  

Καθηγήτρια: Εδώ! Η ομάδα που δεν μίλησε. 

Μαθητής ομάδας: Είναι εμφανή τα σημάδια από τη ραδιενέργεια στο κορμί τους και οι αφη-

γήσεις τους είναι συνταρακτικές. Αποδίδουν τη φρίκη του πολέμου. 

Μαθήτρια άλλης ομάδας: Δείχνουν πόσο άσχημες ημέρες πέρασαν και πόσο άσχημα πράγμα-

τα έζησαν. 

Ερευνήτρια: Και, φυσικά, ότι εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ζήσουμε τα ίδια και τις 

παρενέργειες της ραδιενέργειας. 

Καθηγήτρια: Πάμε τώρα στη 2η δραστηριότητα, όπου κάθε ομάδα θα δουλέψει μόνη της. Δεν 

είναι κοινή. Θα μπείτε στα αρχεία κάποιας εφημερίδας, θα βρείτε ένα άρθρο -μην μπαίνετε α-

κόμη, να σας εξηγήσω τι θέλω-, μόλις κάνετε CTRL + κλικ πάνω στο άρθρο, θα ανοίξει η σελί-

δα. Θα διαβάσετε το άρθρο, μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις, τους πλαγιότιτλους. Στην πραγ-

ματικότητα, θέλω να γράψετε μία μικρή περίληψη του άρθρου. Μικρή, για να προλάβετε όλοι 

να τη διαβάσετε και ν’ ακούσουμε τι λέει το κάθε άρθρο. Στην αντίστοιχη σύνδεση, δηλ. “Ομά-

δα 1η” εδώ κ.ο.κ. πάνω σε κάθε “ομάδα” θα κάνετε CTRL + κλικ και θα ανοίξει το άρθρο που 

θα πρέπει να μελετήσετε. Είναι κάποια ομάδα που μπορεί να χειρίζεται το Power Point;  

Δύο ομάδες απαντούν καταφατικά: Ναι, εμείς! 

Καθηγήτρια: Εσείς θα κάνετε την εργασία σας σε  Power Point». 

………………………………………………………………………………………………………. 

[Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων] 

Μέλος ομάδας: Στην πόλη Ναγκασάκι…και τα θύματα της πυρηνικής επίθεσης. 

Μέλος ομάδας: Πρέπει να κάνουμε περίληψη με αυτές τις πληροφορίες. 
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Καθηγήτρια: Παιδιά σύντομη περίληψη θα κάνετε. 

Μαθητής: Κυρία, πόσες σειρές; 

Καθηγήτρια: Κοίταξε, δεν έχω δώσει σειρές ή λέξεις. 

Ερευνήτρια: Τουλάχιστον μία παράγραφος. 

Καθηγήτρια: Δεν θέλω μεγάλη, γιατί χρειαζόμαστε 5-10΄ για να τις διαβάσετε. Παρά 20΄ κτυπά 

το κουδούνι, άρα θα έχετε περίπου ένα 7λεπτο. 

[Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων] 

Μέλος ομάδας: Παρευρέθηκαν 50.000 άνθρωποι. 

Μέλος ομάδας: Οι επιζώντες ήταν 50.000. 

Μέλος ομάδας: Δεν ήταν οι επιζώντες ήταν 50.000. Παρευρέθηκαν 50.000, εκ των οποίων 

κάποιοι ήταν επιζώντες. 

Μέλος ομάδας: Δεν ζητήθηκε να γράψουμε αριθμούς. 

Μέλος ομάδας: Παρευρέθηκαν χιλιάδες. 

Μέλος ομάδας: Όχι χιλιάδες, 50.000, άλλο χιλιάδες κι άλλο 50.000. 

Μέλος ομάδας: Έλαβαν μέρος 50 χώρες, μάλλον, καλύτερα, εκπρόσωποι 50 χωρών. 

Μέλος ομάδας: Αυτό γράψτο: “Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Τάρο Άσο με την ομιλία του 

δεσμεύτηκε ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει”…-Χρήστο, μη μας μπερδεύεις-… “δεν θα παράγει 

και δεν θα εισάγει πυρηνικά όπλα”. 

Μέλος ομάδας: Δεν θα χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα. 

Μέλος ομάδας: Όχι, όλο πρέπει να το γράψουμε. 

Μέλος ομάδας: Αυτό, που μιλάει, δεν θα το γράψουμε, γιατί λέει το ίδιο. 

Μέλος ομάδας: Γράψε κι αυτό, είναι σημαντικό: “Ο δήμαρχος Τατατόσι Οκίμπα ζήτησε να 

απαγορευτούν τα πυρηνικά όπλα”. 

Μέλος ομάδας: Διάβασε κι αυτό, παρακάτω. 

Μέλος ομάδας: Το διαβάζω, αλλά είναι κάπως μπερδεμένο. Λέει: “Ο δήμαρχος κατά την ομι-

λία του στην τελετή ε ξ ή ρ ε  τον Μπαράκ Ομπάμα για τη στάση του στα πυρηνικά, γιατί είπε 

ότι οι ΗΠΑ έχουν ηθική ευθύνη για την αποφυγή χρήσης των πυρηνικών όπλων”. 

Μαθήτρια προς τις καθηγήτριες: Να ρωτήσω κάτι; Τι θα πει “εξήρε”;  

Ερευνήτρια: Επαίνεσε, είπε καλά λόγια. 

Μαθήτρια ομάδας: Ωραία! Ο δήμαρχος εξήρε… 

Μαθητής ομάδας: Δήλωσε… 

Μαθήτρια ομάδας: Όχι! Επαίνεσε τη στάση του νέου Προέδρου… 

Μαθητής ομάδας: Το “νέου” μην το γράφεις. Του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα… 

Καθηγήτρια: Παιδιά, τελειώνετε. Σας είπα μόνον πληροφορίες θα γράψετε. 

Μαθήτρια ομάδας: Κυρία, δεν είναι μικρό το άρθρο… 
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Ερευνήτρια: Παιδιά, ό,τι προλάβατε, δεν πειράζει. Ας μην είναι όλα. Να προλάβουμε να ακού-

σουμε τι συλλέξατε έχει σημασία. 

Καθηγήτρια: Ακούτε τώρα τους συμμαθητές σας. Οι 2 ομάδες με τα Power Point, θα μας τα 

δείξουν τελευταίες. 

[Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους] 

1η ΟΜΑΔΑ107, 2η ΟΜΑΔΑ108, 3η ΟΜΑΔΑ109, 4η ΟΜΑΔΑ110, 5η ΟΜΑΔΑ111 

Καθηγήτρια: Μπράβο, παιδιά! Πάρα πολύ ωραία! Η επόμενη ομάδα είχε ένα ποίημα. 

6η ΟΜΑΔΑ112 

Καθηγήτρια: Μπράβο παιδιά! Πάρα πολύ ωραία! Οι δύο ομάδες που είχαν το Power Point με 

εικόνες και δεν πρόλαβαν, δείξτε μας την 1η διαφάνεια. 

7η ΟΜΑΔΑ 

{Η ομάδα αυτή αποτελείτο από τους πιο άτακτους μαθητές. Eντούτοις, επειδή είχαν ως εργα-

σία να δημιουργήσουν μία παρουσίαση με λογισμικό παρουσίασης (power point), λειτούργη-

σαν πολύ καλά και είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα} 

Η μαθήτρια–εκπρόσωπος της ομάδας δείχνει τις εικόνες που επέλεξαν τα μέλη της ομά-

δας και τις λεζάντες που έβαλαν: 1η Διαφάνεια: “Η εξόντωση του ανθρώπου μετά από έναν 

από τον πόλεμο”. - 2η Διαφάνεια: “Ειρήνη απ’ όλον τον κόσμο χωρίς πολέμους”». 

Συμπέρασμα: (α) Οι μαθητές/τριες, στο εργαστήριο Πληροφορικής, εργάστηκαν σε ομάδες. 

Κάθισαν, ανά ομάδα, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολήθηκαν με διαδικασία 

ιστοεξερεύνησης, δηλαδή τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση 

του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος». Με ομαδοσυνεργατική διαδικασία αναζήτησαν – 

μέσω μηχανή αναζήτησης– και επεξεργάστηκαν αρχεία και ιστοσελίδες. Βάσει φύλλου εργα-

σίας εκπόνησαν εργασίες, τις οποίες στη συνέχεια, παρουσίασαν στους/στις συμμαθη-

τές/τριές τους. (β) Με αφόρμηση ένα λογοτεχνικό κείμενο, η καθηγήτρια επιχείρησε μία δια-

θεματική προσέγγιση που συμπεριέλαβε τη Λογοτεχνία, την Ιστορία (τη ρίψη της ατομικής 

βόμβας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), τη Νεοελληνική Γλώσσα (εφόσον οι μαθητές/τριες α-

σκήθηκαν σε γλωσσικές δραστηριότητες), την Αγγλική Γλώσσα, τα Καλλιτεχνικά και την 

Πληροφορική, εφόσον οι μαθητές εκπόνησαν τις εργασίες τους είτε σε Επεξεργαστή κειμέ-

νου είτε σε Λογισμικό Παρουσίασης δημιουργώντας πολυτροπικό κείμενο. (δ) Η καθηγήτρια 

αξιοποίησε ποικίλους τρόπους και ποικίλες πηγές για να καλλιεργήσει την ευαισθησία των 

παιδιών σε σχέση με το θέμα του πολέμου και τις τραγικές επιπτώσεις του. Με αφόρμηση ένα 

107 Βλ. Παράρτημα 2. 
108 Βλ. Παράρτημα 2. 
109 Βλ. Παράρτημα 2. 
110 Βλ. Παράρτημα 2. 
111 Βλ. Παράρτημα 2. 
112 Βλ. Παράρτημα 2. 
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λογοτεχνικό πεζό, καθοδήγησε, κατόπιν, τα παιδιά σε ακρόαση τραγουδιού, σε πλοήγηση σε 

ιστοσελίδες για συζήτηση σχετικών με το θέμα (πόλεμος-επιπτώσεις) στοιχείων και, στη συ-

νέχεια, με άρθρα και ένα ποίημα ανέθεσε στους μαθητές να παραγάγουν δικά τους κείμενα –

γραπτά και πολυτροπικά- για να αφυπνίσει την ενσυναίσθησή τους. (ε) Χαρακτηριστικό είναι 

το γεγονός ότι, επειδή πρόκειται για διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

απουσίαζε η ασφυκτική πίεση της «διδακτέας ύλης» και του «κλειστού» Προγράμματος 

Σπουδών. (στ) Αναφορικά με τον βαθμό καθοδήγησης, πρόκειται για ελεγχόμενη μορφή διε-

ρευνητικής μάθησης, αλλά με φθίνουσα καθοδήγηση. Ο εκπαιδευτικός ορίζει και τα ερωτή-

ματα και τα ακριβή βήματα της διερεύνησης, οι μαθητές ακολουθούν τα προτεινόμενα βήμα-

τα και κάνουν συγκεκριμένες δράσεις, αλλά οδηγούνται σε δικά τους μη προκαθορισμένα 

συμπεράσματα. Στην προκειμένη περίπτωση, υπήρχε ποικιλία πηγών και ανατέθηκε ποικιλία 

δραστηριοτήτων, με εναλλακτικές πορείες, όπως ανάλυση και σχολιασμός τραγουδιού, ανα-

ζήτηση μέσω της μηχανής google με λέξεις-κλειδιά, πλοήγηση και διερεύνηση ιστοσελίδων, 

συλλογή και επεξεργασία υλικού, εκπόνηση εργασιών, παρουσίαση των εργασιών στην ολο-

μέλεια} 

«Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β (Μαργαρού):  
Στο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας η διδασκαλία έγινε σε τμήμα της Β΄ τά-

ξης και πραγματοποιήθηκε από την φιλόλογο Ε. Μαργαρού, που διδάσκει στα παιδιά Ιστορί-

α. Υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες ανά 

Η/Υ. Απασχολήθηκαν με διαδικασία ιστοεξερεύνησης, δηλαδή τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά 

ομάδα και, με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος», με ομαδο-

συνεργατική διαδικασία, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό βάσει των δραστηριοτήτων που υ-

πήρχαν στα φύλλα εργασίας, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Κατόπιν, ανέλαβαν να 

συνθέσουν μια εργασία με το υλικό που συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν. Η εργασία κάθε ο-

μάδας έγινε σε επεξεργαστή κειμένου ή σε λογισμικό παρουσίασης και, μετά την ολοκλήρω-

σή τους, οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία 

ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.  Η διαδικασία διήρκεσε ένα 2ωρο. 

Καθηγήτρια (Μαργαρού): Εχθές διδαχθήκατε τον "Ανθρωπισμό και την Αναγέννηση". Σήμε-

ρα…θα δούμε τις "Μεγάλες Ανακαλύψεις", με 2 στόχους: 1) Κάτω υπό ποιες συνθήκες έγιναν 

οι μεγάλες ανακαλύψεις αυτές και 2) ποιες συνέπειες είχαν και για τους ιθαγενείς πληθυσμούς, 

στις χώρες που ανακαλύφθηκαν, και για τους Ευρωπαίους που έκαναν τα μεγάλα ταξίδια. Γιατί, 

μέχρι τώρα, οι περιοχές που ασχολούμασταν πού βρίσκονταν;  

Μαθήτρια: Στη Μεσόγειο.  

Καθηγήτρια: Βέβαια! Και πού αλλού;  

Μαθήτρια: Και λίγο στην Κεντρική Ευρώπη.  
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Καθηγήτρια: Είδαμε και λίγο από Ανατολή και λίγο από Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, τους 

Φράγκους, έτσι;  

Καθηγήτρια απευθύνεται σε μαθητές: Καθίστε ανά δύο. Διάλεξε με ποιον θέλεις να δουλέ-

ψεις.  

Ομάδα σε μαθητή: Έλα σ’ εμάς.  

Καθηγήτρια: Έλεγα, λοιπόν, ότι κάποιοι από τους λαούς, που ζούσαν τότε, κάποια στιγμή, εί-

χαν πολύ καλούς ναυτικούς, όπως συγκεκριμένα ένας λαός που είχε φτάσει να δει τα παράλια 

από έναν άλλο κόσμο. Ποιος λαός ήταν αυτός που είχε εξαιρετικούς ναυτικούς;  

Μαθητής: Η Ισπανία;  

Καθηγήτρια: Όχι, η Ισπανία δεν είχε εξελιχθεί πολύ ακόμη τότε. Ποιος λαός είχε εξελιχθεί 

πρώτος στη ναυτική τέχνη;  

Μαθητής: Οι Έλληνες;  

Μαθήτρια: Οι Βενετοί;  

Μαθητής: Οι Βίκινγκς;  

Καθηγήτρια: Οι Βίκινγκς. Αλλά δεν είχαν κατακτήσει κάτι. Λοιπόν, πώς ξεκίνησαν να ταξιδέ-

ψουν; Έχετε στην επιφάνεια του Η/Υ σας ανά ομάδα ένα Power Point. Το ανοίγετε όλοι…Δείτε 

τη διαφάνεια αρ. 2. Βλέπετε ένα κείμενο τον Μάρκο Πόλο. Δείτε τον τίτλο: “Το βιβλίο των 

Θαυμάτων”. Διαβάζουμε λίγο να πάρουμε μία ιδέα….Αν ζούσατε εκείνη την εποχή και το δια-

βάζατε, τι διάθεση θα είχατε μετά από όλα αυτά;  

Μαθητής: Εγώ αισθάνομαι μία ευφορία.  

Καθηγήτρια: Σας λέει ότι οι άνθρωποι έχουν καλούς τρόπους και χρυσάφι σε υπερβολικές πο-

σότητες και ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μεταφέρει χρυσάφι έξω από αυτό το νησί, 

γιατί ούτε έμπορος, ούτε κανένας άλλος δεν πλησιάζει στη στεριά.  

Μαθητής: Τους λέει να πάνε εκεί πέρα, κυρία, να μετοικήσουν.  

Άλλοι μαθητές/τριες: Ναι, ναι! Να πάνε εκεί να κατοικήσουν.  

Καθηγήτρια: Να μετοικήσουν ή τι άλλο να κάνουν; 

 Άλλοι μαθητές/τριες: Εμπόριο.  

Καθηγήτρια: Φυσικά! Όταν σου υπόσχονται τόσα, αυτό σκέφτεσαι.  

Μαθητής: Αυτά που λέει είναι αλήθεια, κυρία;. 

{Παρατηρούμε ότι η καθηγήτρια εφάρμοσε τον σχεδιασμό του μαθήματος με τη βοήθεια των 

ΤΠΕ και με παραμέτρους: (α) Καθορισμό των στόχων που θέλουμε να επιτύχουμε. (β) Θέση 

του θέματος που θέλουμε να εξετάσουμε. (γ) Παρατήρηση, από τους μαθητές, και προβλημα-

τική του θέματος με συζήτηση. (δ) Ανάλυση ή ανάπτυξη, με την έρευνα μαθητών, για τη συ-

γκέντρωση πληροφοριών, με ατομική εργασία ή κοινή συζήτηση ή εργασία σε ομάδες. Η 

κριτική σκέψη δεν παράγεται χωρίς την πρόσκληση σε ένα πρόβλημα, αφού θεωρούνται α-
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παραίτητες προϋποθέσεις τα ακόλουθα στάδια: (α) η θέση του προβλήματος μέσα από τις 

ερωτήσεις, τα διλήμματα, τις προβληματικές καταστάσεις (κριτικά ερεθίσματα-critical 

challenges), (β) η παροχή των σχετικών πληροφοριών και η ενθάρρυνση του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος των παιδιών (οι διανοητικές πηγές-intellectual resources), (γ) η αναζήτηση της 

λύσης του προβλήματος  (η γεμάτη νόημα κριτική ανταπόκριση-critically thoughtful respons-

es) (Bailin, 1998:147. Βακαλούδη, 2012:97-98)}   

Καθηγήτρια (Μαργαρού): …Από τις διαφάνειες αυτές, θα πάρει κάθε ομάδα από ένα φύλλο 

εργασίας, δηλ. εδώ, η 1η ομάδα το φύλλο εργασίας αρ. 1 κ.ο.κ. Θα δημιουργήσετε ένα Power 

Point ή ένα Word και θα γράψετε ό,τι σας ζητά το φύλλο εργασίας. Ανά ομάδα, φύλλο εργασίας 

αρ. 2, 3 κ.ο.κ. Εσείς που είστε 3 άτομα θα πάρετε τα φύλλα αρ. 3 και 4, που έχουν πολλά. Εσείς 

που είστε 2 άτομα, θα πάρετε τα φύλλα αρ. 5, 6, 7. Αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια για να φτιάξει 

το Power Point, να τη ζητήσει.  

Ερευνήτρια: Αν δεν δουλεύουν οι δεσμοί στην Παρουσίαση, μπείτε από την Google στις ιστο-

σελίδες.  

{Η αναζήτηση υλικού και η έρευνα γίνονται ανοικτή διαδικασία μάθησης που τα όρια και οι 

διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα} 

Καθηγήτρια: Αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια για να φτιάξει το Power Point, να τη ζητήσει.  

Ερευνήτρια: Θα καταγράψετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας σε ένα Power Point ή ένα 

Word και θα μας τα παρουσιάσετε. Βάλτε τα στοιχεία της ομάδας σας στην εργασία σας.  

[Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της 

καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα, της 2ης καθηγήτριας που συμμετέχει και της ερευνή-

τριας. Οι καθηγήτριες και η ερευνήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη 

διαδικασία. Το επίπεδο των μαθητών/τριών είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυ-

χία και συνεργάζονται άψογα] 

Ερευνήτρια: Όσοι τελειώνετε αποθηκεύστε τις εργασίες στον κοινόχρηστο χώρο του Η/Υ για να 

τις δούμε από εκεί. Όσων δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος, θα πάρουμε την 

εργασία με το στικ USB για να την αποθηκεύσουμε στον server. Τελειώνετε, γιατί δεν θα μείνει 

χρόνος να τις παρουσιάσετε.  

Καθηγήτρια: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η 1η ομάδα είχε να δει τα κίνητρα που οδήγη-

σαν στις μεγάλες ανακαλύψεις. 

[Υπάρχει πρόβλημα στον κοινόχρηστο χώρο των Η/Υ. Έτσι, αναγκαστικά, οι εργασίες πρέπει 

να αντιγραφούν μία μία και να αποθηκευτούν στον server για να γίνει προβολή στη βιντεο-

οθόνη] 

Ερευνήτρια: Ποιος έμεινε; Παρουσιάζετε κι εγώ σιγά σιγά τα παίρνω από τους Η/Υ και θα τα 

αποθηκεύσω στον server».  
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{Το κέντρο βάρους, μεταφέρθηκε από την εκπαιδευτικό στους μαθητές και από την ατομική 

στη συλλογική μορφή εργασίας. Ήταν μια ανοικτή διαδικασία μάθησης, που τα όρια και οι 

διαδικασίες της δεν ήταν αυστηρά καθορισμένα. Δημιουργήθηκε πλούσιο περιβάλλον αλλη-

λεπίδρασης, με χειρισμό αντικειμένων και εργαλείων, υλικών (π.χ. του διαδικτύου, πληροφο-

ρικών εργαλείων, φύλλων εργασίας) και συμβολικών (γλώσσα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, 

συνεργασία εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους). Ανάλογα εκπαιδευτικά περι-

βάλλοντα επιτρέπουν διερευνήσεις και μάθηση μέσω πράξης και είναι αλληλεπιδραστικά 

(Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003:77. Καπραβέλου, 2011)} 

Καθηγήτρια (Μαργαρού):… βλέπουμε τον Η/Υ αριθ. 5 (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1.113). Α-

νοίξτε την εργασία και ένας να έλθει να παρουσιάσει.  

Μαθητές ομάδας: Θέλουμε να σηκωθούμε και οι δύο.  

Καθηγήτρια: Ελάτε και οι δύο. Τι μελετήσατε εσείς και τι συμπεράσματα βγάλατε;  

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: Όπως μπορούμε να δούμε και στον Πίνακα, οι περισσό-

τεροι από τους εξερευνητές είναι Πορτογάλοι, εκτός από δύο εξαιρέσεις, τον Κολόμβο και… 

Καθηγήτρια: Συγγνώμη, αυτοί που αναφέρονται στο βιβλίο, όχι από όλους γενικά οι περισσό-

τεροι.  

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: Ναι, αυτοί που αναφέρονται στον Πίνακα που έχουμε 

κάνει.  

Καθηγήτρια: Εντάξει.  

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: Εκτός από τον Κολόμβο και τον Μάρκο Πόλο, Ισπανό 

και Ιταλό αντίστοιχα, και δίπλα γράφουμε τις περιοχές όπου έκαναν τα ταξίδια τους και ανακά-

λυψαν. Ο Κολόμβος την Αμερική, ο Μάρκο Πόλο τη Μεσόγειο-Μέση Ανατολή και τα υπόλοιπα 

μπορείτε να τα διαβάσετε.  

Ερευνήτρια: Γιατί δεν μας τα λες εσύ; Ποιο είναι το συμπέρασμά σας;  

[Ο μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας διαβάζει όσα κατέγραψε η ομάδα]114.  

{Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων –τα οποία 

ανακαλύπτουν και συλλέγουν– με κατασκευή σχετικών πινάκων} 

Καθηγήτρια (Μαργαρού): Άρα ταξιδεύουν οι Ισπανοί δυτικά, οι Πορτογάλοι ανατολικά και 

κάποια στιγμή αποφασίζουν ή κάποιος αποφασίζει –θα δούμε ποιος- να χωρίσει τι θα πάρουν 

οι Ισπανοί, τι θα πάρουν οι Πορτογάλοι. Στο βιβλίο σας, εδώ∙ η Στέλλα και ο Βαγγέλης μελέτη-

σαν αυτή τη συμφωνία. Βαγγέλη, ανοίξτε την εργασία σας και πείτε μας πότε έγινε αυτή η συμ-

φωνία, ποιος την προώθησε και τι προέβλεπε. Θα έλθετε; Να πείτε κι άλλα πράγματα, να συ-

μπληρώσετε όπως έκαναν τα παιδιά πριν.  

113 Βλ. Παράρτημα 2. 
114 Βλ. Παράρτημα 2. 
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Βαγγέλης: (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1. Συνθήκη Τορντεζίλας115).  

Καθηγήτρια: Ακριβώς. Για να διασφαλίσουν ότι κι αν άλλοι ταξίδευαν δεν θα τους έπαιρναν 

τα εδάφη που κατέκτησαν. Έχετε κάτι άλλο από εδώ κάτω;  

Ερευνήτρια επεξηγεί: Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα ήταν στα αγγλικά και επομένως οι μα-

θητές χρειάστηκε να μεταφράσουν για να εξηγήσουν τη συνθήκη.  

Καθηγήτρια σε άλλη ομάδα: Τώρα θα βάλω τον δικό σας Η/Υ. Τι αριθμό έχει;  

Μαθητές: Τον αριθμό 9.  

Καθηγήτρια: Τα αγόρια αυτής της ομάδας, με τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα στα αγγλικά, 

βρήκαν τα στοιχεία της Συνθήκης της Τορντεζίλας και δούλεψαν και τις απαντήσεις στην ερώ-

τηση που είχε από κάτω.  

{Παρατηρούμε ότι καλλιεργείται η διαθεματικότητα (Ιστορία και Αγγλική γλώσσα) μέσα από 

την επεξεργασία του υλικού} 

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.2. Συνθήκη 

Τορντεζίλας116):…..Στην ερώτηση: "Μήπως σας θυμίζει κάποια άλλη συμφωνία διανομής ε-

δαφών που διδαχθήκατε;", απαντήσαμε ότι η συνθήκη της Τορντεζίλας θυμίζει την διανομή της 

Ρωμανίας, όταν οι Φράγκοι, μετά την 4η σταυροφορία, κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη.  

Καθηγήτρια: Λίγο πριν καταλάβουν τη Κωνσταντινούπολη.  

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: Ναι, λίγο πριν, έκαναν συμφωνία μοιράζοντας τα εδάφη 

της Ρωμανίας117.  

Καθηγήτρια: Ωραία! Και ρώτησα, το ότι και στις δύο περιπτώσεις μοίρασαν εδάφη που δεν 

τους ανήκαν ακόμη πώς σας φαίνεται ως συμφωνία; Είπε ο Σωκράτης ότι αυτά θα μας τα πείτε 

προφορικά.  

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: Οι δύο συμφωνίες έγιναν από τους πάπες, με θρησκευτι-

κό περιεχόμενο, δηλ. έγιναν με θρησκευτικούς σκοπούς.  

Καθηγήτρια: Ειλικρινείς, ή υποτίθεται;  

Μαθητής-εκπρόσωπος ομάδας: Υποτίθεται!  

Ερευνήτρια: Επομένως, οι αρχηγοί των Εκκλησιών τι ρόλο έπαιζαν ουσιαστικά;  

Μαθητής: Του στρατηγού. Τελικά κατέλαβαν διάφορα εδάφη είτε για οικονομικά συμφέροντα, 

είτε για πολιτικά συμφέροντα.  

115 Βλ. Παράρτημα 2. 
116 Βλ. Παράρτημα 2. 
117 Στο πλαίσιο των ιστορικών εξελίξεων της Δ΄ Σταυροφορίας (1201-1204), το Μάρτιο του 1204 συ-
ντάχθηκε ο καταστατικός χάρτης της νέας, υπό ίδρυση, Λατινικής Αυτοκρατορίας της Ανατολής, η 
«Διανομή της Ρωμανίας» («Partitio Romaniae»). 
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Καθηγήτρια: Άρα, όταν μιλάμε για αποικιοκρατική πολιτική, αυτό το πράγμα είναι ότι φερό-

μαστε στους άλλους σαν να είναι αποικίες μας, ενώ δεν κατέχουμε καν ακόμη τα εδάφη τους. 

Πολύ ωραία!  

Άλλος μαθητής: Σε λίγο θα έλθουν θα ανακατευτούν και άλλες αποικιακές δυνάμεις όπως οι 

Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί.  

Καθηγήτρια: Ακριβώς. Σε λίγο μπαίνουν στο παιγνίδι Γάλλοι, Ολλανδοί και άλλοι και αρχί-

ζουν και μοιράζουν εδάφη». 

{Παρατηρούμε ότι οι μαθητές ξέφυγαν από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, όπου διαπι-

στώνεται απλώς η αποστήθιση/απομνημόνευση της ξηρής πληροφορίας του διδακτικού εγ-

χειριδίου, και εξέφρασανν κρίσεις και προσωπικές απόψεις. Συνδύασαν, δε, την ιστοεξερεύ-

νηση, με τη μετάφραση των πληροφοριών από την αγγλική γλώσσα και την επιλογή των κα-

τάλληλων στοιχείων από αυτές και τον γραπτό με τον προφορικό λόγο, διότι παρουσίασαν 

την εργασία, όπου συνέθεσαν τις πληροφορίες τους, και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο} 

Καθηγήτρια (Μαργαρού): Η ομάδα εδώ, με τα κορίτσια, έχει έτοιμες τις προϋποθέ-

σεις;…Πείτε μας, όμως, τι είχατε να κάνετε;  

Μαθήτρια-εκπρόσωπος ομάδας: (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. Προϋποθέσεις που βοήθησαν 

στις μεγάλες ανακαλύψεις118): Βασικά είχαμε να βρούμε για την Πυξίδα  τον Αστρολάβο, τον 

Πορτολάνο και την Καραβέλα και σκεφτήκαμε να γράψουμε έναν διάλογο για κάποιον που ήθε-

λε ουσιαστικά να πουλήσει αυτά τα όργανα, να πείσει έναν πλοιοκτήτη να τον βοηθήσει να κά-

νει τα ταξίδια του. Ο διάλογος γίνεται ανάμεσα στον Έρικ Αματεράσου, έναν Βίκινγκ που θέλει 

βασικά να πουλήσει αυτά τα 4 όργανα, και στον κο Αμαντέλα, που θα πρέπει να αγοράσει τα 

όργανα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Έρικ Αματεράσου, Κος Αμαντέλα.  […]119.  

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Μπράβο!».  

{Στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα αντί να γράψει ένα απλό κείμενο όπου θα παρέθετε τις 

πληροφορίες για τα συγκεκριμένα όργανα, εμπνεύστηκε έναν διάλογο για κάποιον που ήθελε 

να πουλήσει τα συγκεκριμένα όργανα σε έναν πλοιοκτήτη και να τον πείσει να τον βοηθήσει 

να κάνει τα ταξίδια του. Ο διάλογος γίνεται ανάμεσα στον Έρικ Αματεράσου, έναν Βίκινγκ 

που θέλει βασικά να πουλήσει αυτά τα τέσσερα όργανα, και στον κ. Αμαντέλα, που θα πρέπει 

να αγοράσει τα όργανα. Η δραματοποίηση έδειξε ότι η ομάδα κινητοποίησε τη φαντασία της 

–ενώ στα μέλη λειτούργησε η «ενσυναίσθηση»– και θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο έκφρα-

σης ενίσχυσε την επιχειρηματολογία της} 

118 Βλ. Παράρτημα 2. 
119 Βλ. Παράρτημα 2. 
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Μαθήτρια-εκπρόσωπος ομάδας: (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2. Προϋποθέσεις που βοήθησαν 

στις μεγάλες ανακαλύψεις120) (Παπαδοπούλου Ε., Παπαδοπούλου Κ. , Σαββίδου Ρ.): Πυξί-

δα: Η πυξίδα (compass) (από την αρχαία ελληνική λέξη πυξίς - ίδος, που αρχικά σημαίνει ξύλι-

νο κουτί) ή κοινώς μπούσουλας (από την ιταλική λέξη bussola) είναι όργανο με το οποίο επι-

τυγχάνεται ο προσανατολισμός του χρήστη, δείχνοντάς του την κατεύθυνση του Βορρά. [….] 

Αστρολάβος: Ο αστρολάβος είναι ένα ιστορικό αστρονομικό όργανο το οποίο χρησιμοποιού-

σαν οι ναυτικοί και οι αστρονόμοι για την ναυσιπλοΐα και την παρατήρηση του Ήλιου και των 

αστεριών από τον 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 18ο αιώνα μ.Χ. […]. Πορτολάνος: Πορτολάνος 

είναι το κείμενο που περιέχει οδηγίες προς τους ναυτιλλομένους για να διευκολύνει τα ταξίδια 

τους από λιμάνι σε λιμάνι (πόρτο). Πορτολάνος όμως είναι και ο χάρτης που απεικονίζει τις 

ακτές και τα λιμάνια. Πιο σπάνια, είναι ο ναυτικός χάρτης με σημειώσεις για την υποβοήθηση 

του ναυτικού. Καραβέλα: Η Καραβέλα ήταν παλιό ιστιοφόρο πλοίο περισσότερο ακτοπλοϊκό 

και στη συνέχεια εξερευνητικό του 13ου αιώνα με εκτόπισμα περίπου 70 τόνων που στους επό-

μενους δύο αιώνες εξελίχθηκε σε 200 τόνους. […]».    

{Παρατηρούμε ότι δύο ομάδες μαθητών/τριών στις οποίες ανατέθηκε το ίδιο θέμα («Προϋ-

ποθέσεις που βοήθησαν στις μεγάλες ανακαλύψεις»), επινόησαν διαφορετικό τρόπο έκφρα-

σης της άποψής τους και σύνθεσης της εργασίας τους, αξιοποιώντας τον Επεξεργαστή Κειμέ-

νου. Η πρώτη ομάδα επινόησε έναν διάλογο μεταξύ δύο φανταστικών προσώπων για την α-

νάπτυξη της επιχειρηματολογίας της, ενώ η δεύτερη παρέθεσε κατά σειρά τις πληροφορίες} 

Συμπέρασμα: Στο παραπάνω απόσπασμα καταδεικνύεται ότι επιτεύχθηκαν: (α) Διαχείριση 

των ιστορικών πηγών: i. Ψηφιοποίηση, μορφοποίηση, καταχώρηση, αποθήκευση και ταξινό-

μηση από την καθηγήτρια. ii. Παραγωγή και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με πολλα-

πλές αναπαραστάσεις από την καθηγήτρια. iii. Επεξεργασία των ιστορικών πηγών από 

τους/τις μαθητές/τριες, με αναζήτηση του υλικού είτε στον σκληρό δίσκο, είτε στο Διαδίκτυο 

μέσω μηχανής αναζήτησης. (β) Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης: i. Διασυνδεσιμότητα 

με το Διαδίκτυο και αξιοποίησή του από τις ομάδες. ii. Διάχυση ψηφιακού υλικού μέσω των 

Η/Υ (σύνθεση εργασιών με την αξιοποίηση του Επεξεργαστή Κειμένου ή του Λογισμικού 

Παρουσίασης). iii. Δημιουργία δραστηριοτήτων, διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων. iv. Δυ-

νατότητα να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα γραπτά, πολυτροπικά και προφορικά. 

«Πειραματικό ΓΕΛ ΑΠΘ-Β (Πάλλα):  
Στο Πειραματικό ΓΕΛ ΑΠΘ η διδασκαλία έγινε σε τμήμα της Β΄ τάξης και πραγματοποιήθη-

κε από την φιλόλογο Μ. Πάλλα, που διδάσκει στα παιδιά Λογοτεχνία. Υλοποιήθηκε στο ερ-

γαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες ανά Η/Υ. Απασχολήθηκαν 

με διαδικασία ιστοεξερεύνησης, δηλαδή τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσω-

120 Βλ. Παράρτημα 2. 
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πική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος», με ομαδοσυνεργατική διαδικασί-

α, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό βάσει των δραστηριοτήτων που υπήρχαν στα φύλλα εργα-

σίας για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Κατόπιν συνέθεσαν σε μια εργασία τα δεδομένα 

που ανακάλυψαν και επεξεργάστηκαν, είτε σε Επεξεργαστή Κειμένου ή σε Λογισμικό Πα-

ρουσίασης. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην 

ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.  Η διαδικασία διήρ-

κεσε ένα 2ωρο. 

Η καθηγήτρια απευθύνεται σε ομάδα: Θέλω να έχετε έτοιμα και τα αποσπάσματα που σας 

έδωσα από την Αλιέντε και τον Σελίν. Σε άλλη ομάδα: -Αυτή είναι η Πάολα, η κόρη της, πέθα-

νε πάρα πολύ νέα, 27-28 ετών… Σε άλλη ομάδα: -Πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε παιδιά, θα 

σας τα ζητήσω. Σε άλλη ομάδα: -Σας συνιστώ να διαβάσετε αυτό το βιβλίο στον ελεύθερο χρό-

νο σας. Εγώ το έχω αγοράσει και το έχω χαρίσει σε πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών. 

Είναι καταπληκτικό. {Μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία κεντρίζεται το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών και καλλιεργείται η φιλαναγνωσία}  Σε άλλη ομάδα: -Όταν τελειώσετε με την 

Αλιέντε, θα πάτε στον Σελίν.  

[Μία ομάδα έχει πρόβλημα με τον Η/Υ και συζητείται η εκδοχή να μεταφερθούν σε άλλον 

Η/Υ] 

Καθηγήτρια: Όταν τελειώσετε με τον Σελίν… 

[Οι μαθητές/τριες διακόπτουν και υποβάλλουν διάφορα ερωτήματα] 

Καθηγήτρια: Έχετε διαβάσει κάποια σχετικά με τον Σελίν, από το βιβλίο "Ταξίδι στην άκρη 

της νύχτας", απ’ όπου κάναμε το απόσπασμα; Όταν τελειώσετε να με ενημερώσετε για να προ-

χωρήσουμε στην επόμενη δραστηριότητα. Παιδιά να κάνουμε την επόμενη δραστηριότητά μας; 

Δεν τελειώσατε ακόμη; Για να μην περιμένετε, όσοι έχετε τελειώσει τις δύο πρώτες δραστηριό-

τητες πηγαίνετε –με αγγλικά όμως θα το γράψετε- "world war 1". Στην Google στις "Εικόνες" 

θα το ψάξετε. Τι θα κάνετε; Από τις πολλές εικόνες που θα βρείτε, θα επιλέξετε όποιες σας αρέ-

σουν, θα τις αντιγράψετε και θα τις επικολλήσετε στην παρουσίαση (power point) που ετοιμάζε-

τε. Στη συνέχεια, από τα κείμενα που θα βρείτε θα γράψετε ανάλογα σχόλια. Να το επαναλάβω;  

{Οι δεξιότητες της Πληροφορικής συνδυάζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδο-

συνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού. (α) Αξιοποιείται η χρήση 

μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την 

κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Τα παραπάνω συνδυάζονται 

με γλωσσικές δραστηριότητες, όπως η μελέτη βιογραφικών και συνεντεύξεων, ο σχολιασμός 

θεματικών εικόνων. (δ) Παράλληλα στόχος της καθηγήτριας είναι η καλλιέργεια της φιλανα-

γνωσίας}  

Μαθητές/τριες: Ναι. 
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Καθηγήτρια: Ο κάθε χειριστής του Η/Υ θα επικολλήσει τις εικόνες που θα επιλέξετε, από όλες 

όσες θα βρείτε, και θα τις σχολιάσετε από τα κείμενα που θα βρείτε. Σας έχω δώσει και 3 κεί-

μενα. Μπορώ να σας δώσω και το βιβλίο του Στέλιου Ξεφλούδα. {Μέσα από τη μαθησιακή 

διαδικασία κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και καλλιεργείται η φιλαναγνωσί-

α} Σε κάθε διαφάνεια θα γράψετε ένα σχόλιο από τα κείμενα που σας έδωσα ή από τον Ξε-

φλούδα. Ποιος θέλει το βιβλίο του Ξεφλούδα; Εάν αισθάνεσθε ότι σας καθυστερεί η διαδικασί-

α, μη βάζετε 10 εικόνες, βάλτε 5, γιατί σε λίγο θα πάμε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη λεζάντα 

της κάθε εικόνας μπορείτε να τη γράψετε από τα κείμενα που κάναμε. Πώς πάει η διαδικασία;  

Σε ομάδα: Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μπρά-

βο! Πολύ ωραία.  

Στο σύνολο της τάξης: Στο Power Point θα βάζετε ή τίτλο ή λεζάντα και από τα κείμενα που 

έχουμε. Ονομάστε το Power Point σας ανά Ομάδα: 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4α, 4β, 4γ, και απο-

θηκεύστε το. Πώς πάτε παιδιά; Επικολλήσατε 2-3 εικόνες;  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Όσοι το πραγματοποιήσατε, επιστρέψτε στην Google και πληκτρολογήστε "world 

war 2" -όπως λέει και στο φύλλο εργασίας-, για να δείτε εικόνες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και να τις επικολλήσετε στο Power Point σας. 5-6 εικόνες νομίζω ότι φτάνουν. Σχολιάστε, από 

τα κείμενα που κάναμε. Δώστε έμφαση στην καταδίκη του πολέμου.  

{Οι δεξιότητες της Πληροφορικής συνδυάζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδο-

συνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού. (α) Αξιοποιείται η χρήση 

μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την 

κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Τα παραπάνω συνδυάζονται 

με γλωσσικές δραστηριότητες, όπως ο σχολιασμός θεματικών εικόνων}  

Σε ομάδα: Πάρα πολύ ωραία!  

Στο σύνολο της τάξης: Αποθηκεύστε τα και αυτά. Έχετε μπει όλοι στον “Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο”; 

[Κάποιες ομάδες δεν το έχουν πραγματοποιήσει και απαντούν αρνητικά. Η καθηγήτρια τις 

προτρέπει να βιαστούν και τους υπενθυμίζει ότι έχουν και την αναζήτηση για το Βιετνάμ] 

Καθηγήτρια: Βρείτε 3-4 εικόνες, δεν χρειάζονται περισσότερες. Μόλις τελειώσετε, με τον ίδιο 

τρόπο θα πάτε στην Αναζήτηση και θα πληκτρολογήσετε "Vietnam war". Όποιος είναι έτοιμος, 

να το κάνει. Έχει πάρα πολλές εικόνες.  

Καθηγήτρια στις ομάδες: Πολλές εικόνες βρήκατε. Μπράβο!  

Καθηγήτρια στην Πληροφορικό: Γεωργία, έλα να βοηθήσεις, εδώ έχουν ένα πρόβλημα. Όταν 

αντιγράψουν μία εικόνα τους πετάει έξω.  

Σε μία ομάδα: Τέλειο! Μπράβο κορίτσια!  
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Στο σύνολο της τάξης: Λοιπόν, παιδιά. Τελειώσατε και με τις διαφάνειες του Βιετνάμ. Πάτε 

πάλι πίσω και πληκτρολογήστε "Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος", στα Ελληνικά.  

[Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και επιλέγουν, συζητούν, επεξεργάζονται το υλικό τους] 

Καθηγήτρια: Όσοι δεν έχετε βάλει λεζάντες, να βάλετε. Ελαχιστοποιήστε, για λίγο, το Power 

Point. Θα γράψω στον πίνακα μία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα επισκεφθείτε: 

http://www.greek-language.gr. Λοιπόν, παιδιά, όπως είστε, ελαχιστοποιήστε, για λίγο, το Pow-

er Point και αναζητήστε αυτή τη διεύθυνση που σας έγραψα στον πίνακα. 

[Χτυπά το κουδούνι και η 1η ώρα τελειώνει] 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Παιδιά, ελαχιστοποιήστε για λίγο, το Power Point. Μην το κλείνετε.  

Ερευνήτρια: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που έχει γράψει η καθηγήτριά σας στον πίνακα: 

http://www.greek-language.gr.  

Καθηγήτρια: Μπείτε στη διεύθυνση αυτή που γράφω στον πίνακα. Μπήκατε όλοι στη διεύθυν-

ση; Ωραία! Πηγαίνετε δεξιά, κάτω, εκεί που λέει: "Αναζήτηση στα Λεξικά", στο πορτοκαλί 

πλαίσιο και πληκτρολογήστε τη λέξη "πόλεμος" και πατήστε "Βρες". Θα σας πάει στον ορισμό 

της λέξης, τον οποίο θα αντιγράψετε και θα τον επικολλήσετε στο Power Point. Αντιγράψτε τον 

ορισμό, ανοίξτε μία διαφάνεια στο Power Point και αντιγράψτε τον ορισμό στη διαφάνεια. Ε-

ντάξει; Και βάλτε τη διαφάνεια αυτή ως εισαγωγική, μπροστά από τις άλλες, στο Power Point 

σας.  

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών} 

Καθηγήτρια: Πόσες εικόνες έχετε στο Power Point; 

Ομάδες: Πολλές. 

Καθηγήτρια: Ωραία! Σταματήστε να συλλέγετε εικόνες. Τώρα, αποθηκεύστε το Power Point 

σας με το όνομα που σας έδωσα: Ομάδα 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β κ.ο.κ. Αποθηκεύστε το στο Φά-

κελο "Μαθητές" και ξαναπάτε στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα", που πήγατε πριν ένα 

λεπτό. Το αποθηκεύσατε; Ωραία! Πάτε στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα". Προσέξτε, πάλι, 

τι θα κάνετε. Η κάθε ομάδα έχει ορισμένες λέξεις, τις οποίες πήρα μέσα από τα κείμενα που 

διδαχθήκατε. Θα κάνετε το εξής: θα ανοίξετε ένα "Σημειωματάριο". Ξέρετε πώς να ανοίξετε 

ένα "Σημειωματάριο": Έναρξη > Προγράμματα > Βοηθήματα > Σημειωματάριο. Στο Σημειω-

ματάριο γράψτε τις λέξεις που έχετε στο Φύλλο Εργασίας σας.   

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως το «Σημειωματάριο», την καταγραφή στοι-

χείων και πώς να κρατούν σημειώσεις} 

Καθηγήτρια: Η ομάδα 1 έχει τις λέξεις: ανεξιχνίαστος, κυνικός, όψιμος, μύηση.  
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Η ομάδα 2 έχει τις λέξεις: αποκρουστικός, επιφυλακή, διαστρεβλωμένος, έξαλλος. 

Η ομάδα 3 έχει τις λέξεις: συσσωρεύω, διακηρύσσω, φετιχισμός, χειραφετώ. 

Η ομάδα 4 έχει τις λέξεις: ξέφρενος, πρωτόφαντος, παράφορος, στεντορείως. 

Η ομάδα 5 έχει τις λέξεις: υπερφίαλος, αθέατος, έξαλλος, ανεξιχνίαστος. 

Γράψτε τις λέξεις που έχει το Φύλλο Εργασίας της Ομάδας σας στο "Σημειωματάριο". Ωραία! 

Ανοίξτε την "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα" και αναζητήστε τη σημασία των λέξεων που έχε-

τε στο Σημειωματάριο. 

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών} 

Καθηγήτρια: Μία λέξη θα γράφετε κάθε φορά.  

Σε ομάδα: Αντίγραψε το και πήγαινέ το στο Σημειωματάριο.  

Σε άλλη ομάδα: Ψάχνετε τις λέξεις μία μία στο Λεξικό. 

Μαθητής: Κυρία, το "στεντορείως" δεν το βρίσκουμε. 

Καθηγήτρια: Υπάρχει σίγουρα, γιατί τα έχω τσεκάρει πριν σας τα δώσω. 

Σε όλες τις ομάδες: Ακούστε με λίγο. Πληκτρολογήστε πάλι τη λέξη "πόλεμος" και μη δείτε πια 

τη σημασία, αλλά πατήστε την επιλογή: "Αποστολή στα Σώματα". Πήγατε όλοι; Όλα αυτά που 

βλέπετε είναι κείμενα, όπου υπάρχει αναφορά στη λέξη που αναζητούμε. Η λέξη είναι τσεκαρι-

σμένη και εκεί όπου υπάρχει μέσα η λέξη το περιεχόμενο είναι υπογραμμισμένο. Τα υπογραμμι-

σμένα θα διαβάζετε, θα τα αντιγράφετε και θα τα επικολλάτε στο Σημειωματάριό σας. Αντιγρα-

φή – Επικόλληση στο Σημειωματάριό σας. Να επισκεφθείτε αρκετά κείμενα για τον "πόλεμο", 

γιατί θα γράψετε ένα κείμενο την επόμενη φορά για τον "πόλεμο".  

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν τη 

χρήση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση κειμένων σχετικών με έννοιες που αναζη-

τούνται και την αξιοποίησή τους στο μάθημα της Γλώσσας. Η καθηγήτρια καθοδηγεί τις ο-

μάδες τι να κάνουν. Η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος, από το κείμενο, που θα χρησι-

μοποιηθεί, γίνεται μετά από ανάγνωση, από την κάθε ομάδα, όλων των κειμένων (των υπο-

γραμμισμένων σημείων). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει, μέσα από προσωπική πορεία, το κείμενο 

που θεωρεί πιο αντιπροσωπευτικό για να διαβάσει στο σύνολο της τάξης} 

Καθηγήτρια: Αποθηκεύστε και το Σημειωματάριο με το όνομα της Ομάδας σας. Ένα μέλος 

από κάθε ομάδα – όχι ο χειριστής του Η/Υ, κάποιο άλλο μέλος- θα μας διαβάσει το κείμενο που 

επικόλλησε η ομάδα στο Σημειωματάριο. Μία μία αρχίζοντας από την 1η ομάδα. Όσοι είστε 

έτοιμοι. Αποθηκεύστε όλοι το Σημειωματάριό σας για να μη χαθεί. Θα το χρειαστούμε και για 

το επόμενο 2ωρο, την επόμενη φάση. Στον Φάκελο "Μαθητές" θα ξεκινήσουμε από κάθε ομά-

δα διαδοχικά, για τον "πόλεμο" και τα λήμματα που είχε. Ξεκινάμε από την 1η ομάδα. - Κατερί-

να, αρχίζεις. Ακούτε όλοι προσεκτικά». 
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{Παρατηρούμε ότι γίνεται αξιοποίηση των ΤΠΕ και από την εκπαιδευτικό και από τους μα-

θητές. Η καθηγήτρια καθοδηγεί τους μαθητές να συνδυάσουν τις δεξιότητες της Πληροφορι-

κής με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και 

σύνθεση του υλικού: (α) Αξιοποιείται η χρήση μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) 

Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμά-

των της έρευνας. (γ) Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστη-

ριότητες, μαθαίνουν την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών. 

(δ) Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως το «Σημειωματάριο», την καταγραφή στοι-

χείων και πώς να κρατούν σημειώσεις. (ε) Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν τη χρήση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση 

κειμένων σχετικών με έννοιες που αναζητούνται και την αξιοποίησή τους στο μάθημα της 

Γλώσσας. (στ) Η καθηγήτρια καθοδηγεί τις ομάδες τι να κάνουν. Η επιλογή του συγκεκριμέ-

νου τμήματος, από το κείμενο, που θα χρησιμοποιηθεί, γίνεται μετά από ανάγνωση, από την 

κάθε ομάδα, όλων των κειμένων (των υπογραμμισμένων σημείων). Η κάθε ομάδα θα επιλέ-

ξει, μέσα από προσωπική πορεία, το κείμενο που θεωρεί πιο αντιπροσωπευτικό για να διαβά-

σει στο σύνολο της τάξης} 

Ερευνήτρια: Ποιο μεγάλο θέμα θίγεται εδώ, σε ποιον πόλεμο αναφέρεται το άρθρο; 

Μαθήτρια: Στον πόλεμο του Βιετνάμ.  

Ερευνήτρια: Τι χρησιμοποιήθηκε επομένως στον πόλεμο του Βιετνάμ; 

Μαθήτρια: Ναρκωτικά. 

Ερευνήτρια: Άρα, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ναρκωτικά για να χειραγωγούν τους στρατιώ-

τες. 

Καθηγήτρια: Παιδιά, στο κείμενο που διαβάσατε, το πρώτο, εκεί δεν αναφέρεται ότι παίρνουν 

ναρκωτικά για να μπορούν να αντέχουν, γιατί χρησιμοποίησαν βόμβες ναπάλμ. Το ξέρετε αυτό. 

Στο “Διαθεματικό Μάθημα” που σας έδωσα, τη μικρή παρουσίαση, υπάρχει μία φωτογραφία. 

Μπέστε λίγο να τη δείτε. Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που έκανε τον γύρο του κόσμου, 

η οποία δείχνει τα παιδάκια που καίγονται. Γιατί αυτή είναι η ιδιότητα του ναπάλμ. Πηγαίνετε 

στο “Διαθεματικό Μάθημα” το δικό μου. Ψάξτε λίγο μέσα στις εικόνες. Μπράβο! Αυτή είναι η 

εικόνα. Νάτη, τη βλέπετε εδώ.  

{Συνδυάζεται εδώ και το οπτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση και ενίσχυση του γρα-

πτού λόγου} 

Καθηγήτρια: Βλέπετε πώς καίγονται τα παιδιά. Είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες 

που βλέπει κανείς. Και φυσικά όλα αυτά θα σας χρειαστούν για να γράψετε μία Έκθεση, όχι με 
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τον συμβατικό τρόπο που γράφουμε κάθε φορά την Έκθεση μέσα στην τάξη, αλλά μία ωραία, 

μεγάλη παράγραφο, έχοντας γεμίσει από όλα αυτά που είδατε, ψάξατε, γράψατε.  

{Το είδος αυτό του μαθήματος απελευθερώνει από το εξετασιοκεντρικό, εγκλωβιστικό κλίμα 

της παραδοσιακής παραγωγής γραπτού λόγου που είναι παγιδευμένη στο εκπαιδευτικό σύ-

στημα που θέλει ιδιαιτέρως τις δύο τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου προθάλαμο των Πανελλαδικών 

εξετάσεων} 

Μια άλλη ομάδα ζητεί τον λόγο:  

Καθηγήτρια: Τώρα, αμέσως, θα σας ακούσουμε. Είστε έτοιμοι; Πάμε.  

Μαθητής-μέλος ομάδας: “Στη δεύτερη επιστολή του, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, ο Ιάπωνας 

πνευματικός δημιουργός μιλάει για τη χώρα του και για τα βιώματα των συμπατριωτών του. 

"Στο πρώτο μισό του αιώνα, η Ιαπωνία ήταν εκείνη που προκαλούσε πλήγματα σε άλλες χώρες 

και λαούς της Ασίας. Από την άλλη, ως τα πρώτα θύματα της καταστροφικής δύναμης των πυ-

ρηνικών όπλων, η Ιαπωνία και οι Ιάπωνες υπέστησαν ηθικά τραύματα τα οποία κληροδοτήθη-

καν στο μέλλον", γράφει ο Όε….” 

Η καθηγήτρια παρεμβαίνει: Ο Ένγκαρ Άλαν Πόε, ο μεγάλος ποιητής. 

Οι μαθητές απαντούν: Δεν είναι ο Πόε, κυρία, αυτός είναι Ιάπωνας. 

Καθηγήτρια: Πώς λέγεται; 

Μαθητές: Όε. 

Ο μαθητής συνεχίζει: “…Κάνοντας την υπόθεση ότι το Τόκιο, διαισθανόμενο μια απειλή εκ 

μέρους της γειτονικής Κίνας, θα δημιουργούσε δικό του πυρηνικό οπλοστάσιο, ο Όε καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι ένας ενδεχόμενος πυρηνικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο δυνάμεις θα κατέ-

στρεφε μόνο τις χώρες αυτές και όχι ολόκληρη την ασιατική ήπειρο”. (Εφημερίδα “Μακεδονί-

α”: Ρεπορτάζ: Πορτρέτο: “Η αισιοδοξία του συγγραφέα”).  

Καθηγήτρια: Έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν αμέσως, γρήγορα, σε τεράστιο βαθμό και 

πολύ μεγάλη επιφάνεια τα πυρηνικά όπλα». 

 

4) Δυσλειτουργίες στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και η συμβο-

λή των ΤΠΕ στην εξάλειψή τους 

 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια: Θα πάτε να κάνετε μια ανασκαφή, να βρείτε αντικείμενα του Μυκηναϊκού πολιτι-

σμού και με αυτά τα αντικείμενα θα κάνετε, σαν αρχαιολόγοι, μια έκθεση. Παράλληλα, θα προ-

σπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι, όσα γράφει το βιβλίο σας για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και 

ήδη είδατε, ισχύουν πραγματικά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δική σας την έρευνα, εσείς θα 

το αποδείξετε, μέσα από τη συλλογή και τη μελέτη των διαφόρων αντικειμένων που θα ανακα-
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λύψετε. Κι αν προλάβουμε, θα τα συνδυάσουμε με κάποιους στίχους από την "Οδύσσεια" του 

Ομήρου, για να δούμε ότι ο Όμηρος περιγράφει λογοτεχνικά κάποια πράγματα αλλά, ουσιαστι-

κά, ως έναν βαθμό μάς δίνει πληροφορίες για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.  

{Υλοποιούνται επίλυση προβλήματος, επαλήθευση πληροφορίας με προσωπική έρευνα και 

διαφορετική πορεία για την κάθε ομάδα, ανάλογα με τα αντικείμενα που θα ανακαλύψει}  

Είστε, λοιπόν, αρχαιολόγοι και στην οθόνη του υπολογιστή σας βλέπετε έναν χάρτη, όπου υπάρ-

χουν γαλάζιες κουκίδες.  

[Τα παιδιά είναι πολύ ζωηρά, άτακτα και ανήσυχα].  

Μην πειράζετε ακόμη τίποτε, σας παρακαλώ, ακούστε με και μετά θα κάνουμε την έρευνα. Κά-

ποιοι αρχαιολόγοι θα κάνουν ανασκαφή στην περιοχή της Πύλου. Ποιο είναι το άλλο μεγάλο 

κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο;  

[Γίνεται κατανομή ανασκαφών και εργασιών στις ομάδες]  

Εσείς μπείτε στους τάφους, εσείς στην Πύλο, εσείς στις Μυκήνες, κ.ο.κ. Αυτό το βελάκι που 

βλέπετε στο (συγκεκριμένο) εικονίδιο είναι η "σκαπάνη". Ο χειριστής του υπολογιστή χειρίζεται 

και τη "σκαπάνη". Όταν "πατάτε" μία κουκίδα, εμφανίζεται ένα αντικείμενο. Πατήστε μία κου-

κίδα να δείτε… 

Μαθητές/τριες: Αααα!  

{Επιδεικνύουν χαρούμενη έκπληξη} 

Ερευνήτρια: Ο γραμματέας της ομάδας θα χωρίσει στήλες, στο σημειωματάριο που έχετε μαζί 

σας. Δείτε, για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας. Στην πρώτη στήλη θα βάλει ως τίτλο: "αγγεί-

α", όπως ακριβώς βλέπετε στο φύλλο εργασίας, στις επόμενες "εργαλεία", "κοσμήματα", "τοι-

χογραφίες", "ειδώλια", "όπλα", "επιτύμβιες στήλες". Θα τα γράψετε στο τετράδιο που πήρατε. 

Ο γραμματέας είναι ένας και κρατά τις σημειώσεις. Η ομάδα συμμετέχει ολόκληρη. Πατάτε τις 

κουκίδες, εμφανίζονται τα αντικείμενα. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο με ένα ανθρωπάκι 

που έχει κλειστά μάτια. Αν το πατήσετε, ανοίγει τα μάτια και τότε εμφανίζονται όλα τα στοιχεία 

του αντικειμένου. Ο γραμματέας θα γράφει τα στοιχεία και η ομάδα θα τον βοηθά. Θα γράφετε, 

στην κατάλληλη στήλη, τι αντικείμενο είναι, π.χ. αγγείο, εργαλείο κ.λπ., το υλικό και τη χρήση 

κάθε αντικειμένου. Ξεκινάμε τώρα και όποια ομάδα βρει τα περισσότερα αντικείμενα κερδίζει. 

Θα τα γράψετε όλα στο τετράδιό σας. 

[Αρχίζει η διαδικασία της έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η 

ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασί-

α] 

Ομάδα: Πού θα τα γράψουμε;  
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Ερευνήτρια: Τι βρήκατε; Κόσμημα, έλασμα…Άρα, στην κατηγορία: κοσμήματα και τα στοιχεί-

α. / …τη διακόσμηση και το υλικό…/ Χαλκός…κ.ο.κ.…… 

[Η μαθησιακή διαδικασία συνεχίζεται με διαρκείς επεξηγήσεις στις ομάδες, κατά τη διάρκεια 

της έρευνας. Οι ομάδες συνεχίζουν να ερευνούν, να συλλέγουν και να συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα] 

Ερευνήτρια: Σταματήστε τώρα και πάρτε τα φύλλα εργασίας γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος. 

Αν έχουμε χρόνο θα συνεχίσουμε αργότερα…Πάμε στις ερωτήσεις, στη σελ. 2∙ πρώτα-πρώτα 

στην 3β ερώτηση. Τη βρήκατε; 

Μαθητές/τριες: Ναι, ναι… 

Ερευνήτρια: Το σχολικό βιβλίο σας γράφει ότι: "η οικονομική βάση των Μυκηναίων ήταν η 

γεωργία και η κτηνοτροφία. Παράλληλα, από πολύ νωρίς και με ρυθμιστικό παράγοντα τα ανά-

κτορα αναπτύχθηκαν κάποιοι βιοτεχνικοί κλάδοι, υφαντουργία, λιθοτεχνία, μεταλλουργία και 

αυτοί είναι μερικοί τομείς που διακρίθηκαν οι Μυκηναίοι. Ωστόσο το μεγαλείο του Μυκηναϊκού 

κόσμου οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου". Εσείς, αυτά πώς 

μπορείτε να τα αποδείξετε με βάση τα αντικείμενα που βρήκατε; Έχετε βρει αντικείμενα που να 

δείχνουν ότι ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τους διάφορους βιοτεχνικούς τομείς 

λιθοτεχνία, μεταλλουργία…Ποιος μπορεί να μου πει, ποια ομάδα μπορεί να μου πει, πώς μπο-

ρούμε να αποδείξουμε ότι οι Μυκηναίοι ασχολούνταν με κάποιους βιοτεχνικούς τομείς, από τα 

στοιχεία που βρήκε; 

Μαθητές/τριες:…… 

[Αμήχανη σιωπή] 

{Οι μαθητές είναι συνηθισμένοι στην εξετασιοκεντρική μέθοδο. Ανταποκρίνονται πλήρως 

στο να σηκώνουν το χέρι και να απαντούν μηχανικά και απομνημονευτικά σε ερωτήσεις. 

Δείχνουν αμηχανία ως προς τη μαθησιακή διαδικασία διερεύνησης-επίλυσης προβλημάτων} 

Ερευνήτρια (σε μαθήτρια ομάδας που σηκώνει χέρι): Το όνομά σου;  

Μαθήτρια ομάδας: Ανθούσα. Από την "πιρούνα".  

Ερευνήτρια: Πώς τη γράφει αλλιώς την "πιρούνα"; 

Μαθητής άλλης ομάδας: "Κρέαγρα". 

Ερευνήτρια: Τι σας θυμίζει αυτή η λέξη; Όταν λέω "κρέαγρα" τι σας έρχεται στο νου; {Παρά-

γεται γνώση που δομείται επάνω σε πρότερη γνώση και στις προσωπικές εμπειρίες των μαθη-

τών. Πραγματοποιείται ανακίνηση της φαντασίας των μαθητών/τριών} 

Μαθητής: "Κρέας". 

Ερευνήτρια: Άρα, τι έκαναν με την πιρούνα αυτή στα κρέατα;  

Μαθήτρια: Τα έσφαζαν; 

Μαθητής: Τα έτρωγαν; 
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Ερευνήτρια: Τι άλλο φαντάζεστε ότι μπορεί να έκαναν με αυτή την πιρούνα;  

{Γίνεται απόπειρα κινητοποίησης της φαντασίας και ανάπλασης του παρελθόντος} 

Μαθήτρια: Τα έψηναν. 

Ερευνήτρια: Τα έψηναν. Άρα, δείτε τους στίχους της "Οδύσσειας", στην τελευταία σελίδα του 

φύλλου εργασίας, πού γράφει ο Όμηρος ότι έψηναν κρέατα και έτρωγαν στο ανάκτορο του Νέ-

στορα, στην Πύλο, όταν ο βασιλιάς αυτός φιλοξενούσε τον Τηλέμαχο;  

Σε μαθητή ομάδας που σηκώνει χέρι: - Το όνομά σου;  

Μαθητής ομάδας: Στέλιος. 

Ερευνήτρια: Διάβασέ μας, Στέλιο, τους στίχους. Πού λέει ο Νέστορας "βγάλτε τα κρέατα και 

ψήστε τα";…Το έχω υπογραμμισμένο. Βρες το, Στέλιο… 

[Ο μαθητής διστάζει να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Το βρήκε κανείς;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει χέρι: - Ανθούσα… 

Μαθήτρια: Εεεε. Εκεί πέρα που λέει… 

[Η μαθήτρια διστάζει τελικά να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Δείτε στο στίχο 68 και εξής: "και το ψαχνό σαν έβγαλαν ψημένο πια απ’ τις σού-

βλες; " Το βρήκατε; 

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Ερευνήτρια: Είδατε λοιπόν ότι επιβεβαιώνεται από τον Όμηρο η χρήση του αντικειμένου που 

βρήκατε; Πείτε μου άλλα αντικείμενα που αποδεικνύουν ότι οι Μυκηναίοι ασχολούνταν με τη 

μεταλλοτεχνία και ποια μέταλλα χρησιμοποιούσαν;»  

{Παρατηρούμε ότι ο γενικόλογος και αόριστος τρόπος με τον οποίο το διδακτικό εγχειρίδιο 

της Ιστορίας αναφέρει ξηρά την πληροφορία δεν βοηθεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

των μαθητών/τριών. Το δυσνόητο λεξιλόγιο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία των 

μαθητών. Η αμήχανη σιωπή τους δείχνει ότι δεν έχουν κατανοήσει ουσιαστικά το μάθημα 

που διδάχθηκαν και ακόμη περισσότερο δεν έχει καλλιεργηθεί η κριτική τους αντίληψη ώστε 

να απαντούν στις σχετικές ερωτήσεις} 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α2:  
Ερευνήτρια: Θα γίνουμε ομάδες αρχαιολόγων και θα πάμε να κάνουμε ανασκαφή στα δύο με-

γάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού, στην Πελοπόννησο. Ποια είναι αυτά τα δύο μεγάλα 

κέντρα;  

Μαθήτρια: Μυκήνες.  

Ερευνήτρια: Θυμάστε ποιον βασιλιά είχαν οι Μυκήνες; Που ηγήθηκε και της εκστρατείας στην 

Τροία;  

Μαθητής: Ο “άνακτας”.  
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Ερευνήτρια: Ο “άνακτας” είναι ο τίτλος του βασιλιά, η ονομασία του βασιλιά.  

Άλλος μαθητής: Ο Μενέλαος.  

Ερευνήτρια: Ο Μενέλαος ήταν βασιλιάς στη Σπάρτη. Ο αδελφός του ήταν στις Μυκήνες. Ποιος 

ήταν;  

Μαθήτρια: Ο Αγαμέμνονας.  

Ερευνήτρια: Και ένα άλλο μεγάλο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο ποιο 

ήταν; 

Άλλος μαθητής: Η Κνωσός.  

Ερευνήτρια: Η Κνωσός ήταν στην Κρήτη και ήταν κέντρο το Μινωικού πολιτισμού.  

Άλλος μαθητής: Η Πύλος.  

Ερευνήτρια: Με βασιλιά τον περίφημο και πολύ σοφό… 

Καθηγήτρια: Στην “Οδύσσεια” το μάθατε.  

Μαθητής: Τον Νέστορα. 

{Γίνεται φανερό ότι με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας της ιστορίας (αφήγηση από 

τον/την καθηγητή/τρια, ελάχιστες ερωταποκρίσεις, πολύ μικρή χρήση εποπτικού υλικού, α-

πομνημόνευση/αποστήθιση, εξέταση) δεν επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα μάθη-

σης. Κυρίως επικρατεί σύγχυση στο μυαλό των παιδιών σχετικά με όρους, πρόσωπα, ιστορι-

κές χρονικές περιόδους, τόπους και γεγονότα της ιστορίας} 

Ερευνήτρια: Είδα ότι βρήκατε πολλά αντικείμενα και τώρα, όπως κάνουν οι αρχαιολόγοι, θα 

μελετήσουμε αυτά που βρήκαμε και θα συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα ως 

προς: ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του Μυκηναϊκού πολιτισμού, με τι ασχολούνταν οι Μυκη-

ναίοι, πώς ζούσαν, τι αντικείμενα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή κ.λπ. Ας ξεκινή-

σουμε λοιπόν από την πρώτη κατηγορία, την κατηγορία των αγγείων. Πείτε μας, λοιπόν, ποια 

αγγεία βρήκατε. Για να ξεκινήσουμε από εδώ, δυνατά και καθαρά και να ακούτε οι υπόλοιποι 

για να συμπληρώνετε ό,τι δεν έχει αναφερθεί.  

[Τα στοιχεία καταγράφονται στον πίνακα] 

Ομάδα: "Φιάλη, σπείρες, χαλκός, οικιακή χρήση". 

Άλλη ομάδα: "Αμφορέας ψευδόστομος, ενεπίγραφος, Γραμμική Β΄, πηλός". 

Άλλη ομάδα: "Πρόχους, αλάβαστρο, κτέρισμα".   

Ερευνήτρια: Στο φύλλο εργασίας, που έχετε, διαβάστε τον ορισμό στο λεξιλόγιο, τι σημαίνει 

"πρόχους"; 

Μια μαθήτρια διαβάζει δυνατά: "Πρόχους = υδροφόρο αγγείο, λαγήνι, κανάτι". 

Καθηγήτρια: Τι σημαίνει "υδροφόρο"; 

Μαθήτρια: Μ’ αυτό μετέφεραν νερό. 

Ερευνήτρια: Άρα είναι ένα κανάτι. Από τι υλικό, είπες;  
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Μαθήτρια: Από αλάβαστρο και είναι ένα κτέρισμα.  

Καθηγήτρια: Παιδιά, "κτέρισμα" τι θα πει; Ας το εξηγήσει κάποιος και σ’ όσους συμμαθητές 

του δεν το ξέρουν.  

Μαθητής: «Κτέρισμα» είναι ένα αντικείμενο που, όταν πέθαινε ο άνθρωπος, το έβαζαν μαζί 

του στον τάφο. 

Καθηγήτρια: Είτε ήταν άνδρας, γυναίκα, πλούσιος, φτωχός κ.λπ. 

Ερευνήτρια: Άλλο αγγείο… 

Σε ομάδα: Πείτε εσείς. 

Η γραμματέας της ομάδας: "Πυξίδα με πώμα, χρυσός".  

Ερευνήτρια: Για διάβασέ μας, στο λεξιλόγιο του φύλλου εργασίας, τι είναι η "πυξίδα"; 

Η γραμματέας της ομάδας: "Πυξίδα = κοσμηματοθήκη". 

Ερευνήτρια: Άρα, η πυξίδα ήταν κοσμηματοθήκη ή αρωματοθήκη της εποχής. Ήταν ένα κου-

τάκι που μέσα έβαζαν κοσμήματα, αρώματα ή καλλυντικά. Είδαμε, στα αντικείμενα που βρήκα-

τε, ως υλικά κατασκευής τους: πηλό, χαλκό, αλάβαστρο, χρυσό. Άρα, οι Μυκηναίοι ποια επαγ-

γέλματα ασκούσαν, αφού επεξεργάζονταν τον χαλκό, τον χρυσό… 

Μαθητής: Μεταλλουργία. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Ήταν μεταλλουργοί, λοιπόν. Αυτοί που επεξεργάζονται τον χρυσό πώς 

λέγονται; 

Μαθητές/τριες: Χρυσοχόοι. 

Ερευνήτρια: Αυτούς που επεξεργάζονται τον πηλό και φτιάχνουν αγγεία πώς τους ονομάζουμε;  

Μαθητές/τριες: Αγγειοπλάστες. 

Ερευνήτρια: Επομένως ήταν και αγγειοπλάστες. Αυτούς που επεξεργάζονται τον χαλκό πώς 

τους λέμε;  

Μαθητής: Χαλκουργοί». 

{Παρατηρούμε πώς, μέσα από την παρατήρηση των αντικειμένων του λογισμικού και των 

χαρακτηριστικών τους, ενεργοποιείται η κριτική σκέψη των παιδιών και δίνουν σωστές απα-

ντήσεις μόνο και μόνο από τη μελέτη των στοιχείων που τα ίδια ανακαλύπτουν} 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ1 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Με λένε Αναστασία Βακαλούδη και είμαι Φιλόλογος και ήλθα να κάνουμε ένα 

μάθημα κάπως ξεχωριστό. Θα δούμε ένα ιστορικό θέμα μέσα από την ανάλυση κάποιων ζω-

γραφικών πινάκων. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας κάποιους ζωγραφικούς πίνακες, θα διαβά-

σουμε κάποια ιστορικά γεγονότα που ήδη τα έχετε διδαχθεί και θα δούμε πώς μέσα από τα έργα 

επαληθεύουμε τα ιστορικά γεγονότα. Άρα, και οι πίνακες ζωγραφικής ή τα διάφορα αρχαιολο-

γικά ευρήματα, όπως αγγεία, αγάλματα κ.λπ., μπορούν να αποτελέσουν ιστορικές πηγές, να μας 

δώσουν, δηλαδή, πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα. Αυτό κάνουν οι αρχαιολόγοι και οι 
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ιστορικοί∙ μελετούν τα αντικείμενα αυτά και βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με την Ιστορία. Θα 

ξεκινήσουμε τώρα, θα εξετάσουμε δύο θέματα. Το πρώτο θα είναι ο "Φιλελληνισμός". Ανοίξτε 

τα βιβλία σας στη σελ. 36 και να διαβάσουμε για το κίνημα του "Φιλελληνισμού"… 

[Οι μαθητές δεν έχουν αρκετά βιβλία μαζί τους και διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να δουν 

τη σελίδα] 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, μετά θα το δούμε, ας ξεκινήσουμε, στη σελίδα 36 και θα σας δώ-

σουμε ό,τι δεν έχετε. Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Ελένη. Να διαβάσω; 

Ερευνήτρια: Ναι. [Η μαθήτρια αρχίζει να διαβάσει το απόσπασμα πολύ σιγανά] 

Ερευνήτρια: Δυνατά, Ελένη, όπως εγώ.  

[Η μαθήτρια συνεχίζει, πιο δυνατά…] 

Ερευνήτρια: Μήπως ξέρει κάποιος να μου πει τι ήταν το φιλελληνικό κίνημα, ο "Φιλελληνι-

σμός"; Από ποιους –το είπε ήδη η Ελένη- προς ποιους απευθυνόταν; - Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Αγγελική. Ήταν ένα κίνημα συμπαράστασης προς τους Έλληνες. 

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Και επανάλαβε, Ελένη, πού ξεκίνησε;  

Ελένη: Στην Ευρώπη και στην Αμερική.  

Ερευνήτρια: Συνέχισε Ελένη…. 

Ελένη (διαβάζει): "…ένα κίνημα συμπαράστασης προς τους Έλληνες. Οι παράγοντες που γέν-

νησαν τον Φιλελληνισμό ήταν ο φιλελευθερισμός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισμός που είχε 

διαδώσει η Γαλλική Επανάσταση". 

Ερευνήτρια: Επομένως, ο ένας παράγοντας που κινητοποίησε τον Φιλελληνισμό ήταν ποιος, 

όπως είπε η Ελένη;  

Μαθήτρια: Η Γαλλική επανάσταση.  

Ερευνήτρια: Η Γαλλική επανάσταση, η οποία είχε "φιλελευθερισμό" και "επαναστατικό ριζο-

σπαστισμό". Αυτό σημαίνει ότι οι Γάλλοι ξεσηκώθηκαν και επαναστάτησαν ζητώντας τι; Για 

ποιο λόγο έγινε η Γαλλική επανάσταση; -Αγγελική; 

Αγγελική: Η καταπίεση που ασκούσε ο βασιλιάς προκαλούσε αγανάκτηση στους πολίτες και γι’ 

αυτό ξεσηκώθηκαν.  

Ερευνήτρια: Καταπατούσε, λοιπόν, ο βασιλιάς τα δικαιώματα του λαού, αλλά και ποιοι άλλοι; 

Ποιοι, ακόμη, κυβερνούσαν εκείνη της εποχή μαζί με τον βασιλιά;  

Μαθητής: Οι ευγενείς. 

Ερευνήτρια: Σωστά! Καταπατούσαν, λοιπόν, τα δικαιώματα του λαού και, επομένως, "φιλε-

λευθερισμός και επαναστατικός ριζοσπαστισμός" τι σημαίνουν; Πώς ένοιωθαν αυτοί οι άν-

θρωποι; Ποια αισθήματα γεννήθηκαν μέσα τους;  

Μαθητής: Νευρίασαν γιατί δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν δουλειές. 
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{Παρατηρούμε πόσο φτωχό λεξιλόγιο έχουν οι μαθητές/τριες} 

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Νευρίασαν και θύμωσαν και αγανάκτησαν γιατί δεν είχαν δουλειά, 

δεν είχαν τίποτε και οι ευγενείς ζούσαν, ξέρετε πώς, πλουσιοπάροχα, με μεγαλεία και πλούτη. 

Ωραία! Συνέχισε Ελένη.  

[Η Ελένη συνεχίζει την ανάγνωση του αποσπάσματος] 

Ερευνήτρια: Εναντίον ποιων στράφηκε, λοιπόν, ο Φιλελληνισμός; Διάβασε κάτι πριν η Ελένη, 

δείτε το κι εσείς στα βιβλία σας. Να εξηγούμε τους όρους. Τους καταλαβαίνετε έτσι όπως τους 

διαβάζετε; Αυτά, που γράφει το βιβλίο, τα καταλαβαίνετε; 

[Οι μαθητές/τριες κουνούν αβέβαια το κεφάλι] 

{Παρατηρούμε ότι τα διδακτικά εγχειρίδια είναι πολλές φορές ακατάλληλα για τη διδασκα-

λία του μαθήματος. Περιλαμβάνουν απλή καταγραφή γνώσεων, εμπεριέχουν πολλούς άγνω-

στους όρους και δυσνόητες λέξεις, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό τους να είναι ακατανόητο 

στους μαθητές} 

Ερευνήτρια: Περίπου, περίπου. Καλά. -Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Σοφία.…Εναντίον των Οθωμανών. 

Ερευνήτρια: Εναντίον των Οθωμανών, οι οποίοι πώς εξουσίαζαν τους λαούς που είχαν κατα-

κτήσει; - Το όνομά σου; 

Μαθητής: Ανέστης. 

Ερευνήτρια: Ανέστη, πες μας πώς χαρακτηρίζει τους Οθωμανούς, ποια λέξη χρησιμοποιεί το 

βιβλίο;  

Ανέστης: "Απολυταρχία". 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει αυτό; "Εξουσιάζω με απολυταρχία"; Σοφία; 

Σοφία: Ασκούσαν μόνοι τους την εξουσία και έκαναν αυτό που ήθελαν εκείνοι, χωρίς να υπο-

λογίζουν τους λαούς. 

Ερευνήτρια: Κι αυτό έκανε όλους τους καταπιεσμένους λαούς, μαζί και τους Έλληνες, τι να 

ζητήσουν; - Το όνομά σου; 

Μαθήτρια: Φωτεινή.  

Ερευνήτρια: Πες μας Φωτεινή. 

Φωτεινή: Πού να ξέρω; [Γελά αμήχανα] 

Ερευνήτρια: Το 1821 τι έκαναν οι Έλληνες; Μετά από 400 χρόνια που τους καταπίεζαν οι 

Τούρκοι;  

Κάποια μαθήτρια ψιθυρίζει: Ξεσηκώθηκαν. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Κι έκαναν μια…τι; 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες μαζί: Επανάσταση. 
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Ερευνήτρια: Έκαναν, λοιπόν, μια επανάσταση. Άρα, ο Φιλελληνισμός ήθελε να βοηθήσει ό-

λους αυτούς πού τι έκαναν; 

Μαθήτρια: Επανάσταση. 

Ερευνήτρια: Σωστά∙ εναντίον της απολυταρχίας. Και…συνέχισε, την ανάγνωση, Ελένη…[Η 

Ελένη συνεχίζει την ανάγνωση] 

Ερευνήτρια: Άρα η οθωμανική απολυταρχία τι άλλο προξενούσε στους λαούς που καταδυνά-

στευε; 

Ελένη: Κατέστρεψε τον πολιτισμό τους και, επίσης, τους αντιμετώπιζε βίαια. 

Ερευνήτρια: Επομένως, όλα αυτά αγανάκτησαν τους Ευρωπαίους. Ανέφερες, όμως, και κάτι 

άλλο Ελένη, ανέφερες την "Ιερή Συμμαχία". Μήπως θυμάται κάποιος ποια ήταν η «Ιερή Συμ-

μαχία» στην Ευρώπη; Ποιος ήταν ο εμπνευστής της; Ο Αυστριακός Καγκελάριος…από "Μ" 

αρχίζει… 

Καθηγήτρια: Με…[Οι μαθητές/τριες δεν θυμούνται το όνομα] 

Ερευνήτρια: Ο Μέτερνιχ∙ η Ιερή Συμμαχία τι ήθελε να επιβάλει στην Ευρώπη; Ποιους ήθελε 

να βοηθήσει; - Σοφία;  

Σοφία: Τους Έλληνες... 

Ερευνήτρια: Όχι τους Έλληνες∙ το αντίθετο… 

Μαθητής: Τους Οθωμανούς; 

Ερευνήτρια: Γενικώς αυτούς που…τι έκαναν; 

Σοφία: Που είχαν δύναμη. 

Ερευνήτρια: Και εξουσίαζαν απολυταρχικά.  

[Ο Ανέστης σηκώνει το χέρι] 

Ερευνήτρια: - Πες μας Ανέστη. 

Ανέστης: Τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Ερευνήτρια: Σωστά! Να υπάρχει ηρεμία στην Ευρώπη και να εξουσιάζουν οι Μεγάλες Δυνά-

μεις όλους τους μικρούς λαούς και να μην υπάρχουν εξεγέρσεις. Προχωρούμε. Στο κίνημα του 

Φιλελληνισμού βοήθησαν πολύ κάποιοι Ευρωπαίοι με το έργο τους. Ένας από αυτούς είναι ο 

Ευγένιος Ντελακρουά, τον βλέπετε εδώ [το πορτρέτο του ζωγράφου προβάλλεται στη βιντεοο-

θόνη], Γάλλος, ο οποίος με τα εικαστικά του έργα τα οποία εξέθετε στη Γαλλία, σε εκθέσεις 

ζωγραφικής, συγκίνησε πάρα πολύ τους Ευρωπαίους και τους ώθησε να βοηθήσουν την Ελλάδα 

κατά των Τούρκων. Τον Ρομαντισμό, τον έχετε δει, ήδη, στη Λογοτεχνία. Έχει πολλές εκφάν-

σεις: στη Λογοτεχνία, στη Ζωγραφική και, γενικά, σε όλες τις μορφές της Τέχνης. Γνωρίζετε, 

περίπου, τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Ρομαντισμού. Εδώ, θα εξετάσουμε τον Ευρωπαϊκό 

Ρομαντισμό. Ανοίξτε τώρα τα τετράδιά σας και κρατάτε σημειώσεις ενώ θα διαβάζουμε».  
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{Με τη συγκεκριμένη διδασκαλία επιτυγχάνονται: (α) Αποσαφήνιση των ιστορικών όρων, 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων∙ (β) Ευαισθητοποίηση επάνω στο θέμα της καταπίεσης 

και της εκμετάλλευσης των λαών [του γαλλικού λαού  (βασιλεία) και του ελληνικού λαού 

(Τουρκοκρατία)] από τα απολυταρχικά καθεστώτα, και ερμηνεία των αιτίων [αγανάκτηση 

που γεννάται στους λαούς εξαιτίας της καταπίεσης] που οδηγούν σε ένοπλη εξέγερ-

ση/επανάσταση∙ (γ) ερμηνεία και κατανόηση, πώς ένα ανθρωπο-ηθικό και κοινωνικο-

πολιτικό γεγονός ευαισθητοποιεί και συνδέεται με την τέχνη [στην προκειμένη περίπτωση, το 

καλλιτεχνικό, κοινωνικο-πολιτισμικό ρεύμα του Ρομαντισμού και το κοινωνικο-πολιτισμικό 

φαινόμενο του φιλελληνισμού]. Παρατηρούμε, τέλος, πώς, μέσα από τη μελέτη του Λογισμι-

κού Παρουσίασης, ενεργοποιείται η κριτική σκέψη των παιδιών και δίνουν σωστές απαντή-

σεις μόνο και μόνο από τη μελέτη των στοιχείων που τα ίδια ανακαλύπτουν} 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ3 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια:…Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα, πάνω στην Ιστορία∙ θα δούμε 

κάποιους ζωγραφικούς πίνακες και θα εξετάσουμε πώς μέσα από τους από τους πίνακες αυτούς 

της ζωγραφικής μπορούμε να μάθουμε στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα, δηλαδή να αντλήσου-

με πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα. Και τα εικαστικά έργα, π.χ. οι πίνακες ζωγραφικής, 

αλλά και τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως αγάλματα, αγγεία κ.λπ., μπορούν να αποτελέσουν 

για εμάς ιστορικές πηγές και να βγάλουμε, μελετώντας τα και παρατηρώντας τα, συμπεράσματα 

για την ιστορία. Σας αρέσει η Ιστορία; 

Κάποιοι/ες μαθητές/τριες: Όχι. 

Ερευνήτρια: Ούτε κι εμένα μου άρεσε και να φανταστείτε ότι τελικά έγινα Ιστορικός. Θα κά-

νουμε, σήμερα, το εξής∙ θα ασχοληθούμε με το θέμα του Φιλελληνισμού. Κατ’  αρχήν, τι ήταν ο 

Φιλελληνισμός, ας μου πει κάποιος, αν θυμάται, από την ιστορία; - Πες μου το όνομά σου; 

Μαθητής: Στάθης. Μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη ξένων λαών προς την Ελλάδα. 

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία, Στάθη. Μια ιδιαίτερη συμπάθεια των ξένων, ιδίως των Ευρωπαίων, 

προς την Ελλάδα, η οποία σε τι βοήθησε; - Πες μου το όνομά σου; 

Μαθητής: Γιώργος.  

Ερευνήτρια: Πες μας, λοιπόν, Γιώργο, ποια εποχή αναπτύχθηκε, ιδιαιτέρως, ο Φιλελληνισμός 

στην Ελλάδα και πού βοήθησε;   

Γιώργος:….[Ενώ σήκωσε το χέρι, διστάζει να απαντήσει] 

Ερευνήτρια: Δεν θυμάσαι; Ποιος θα μας πει; - Στάθη;  

Στάθης: Στην επανάσταση των Ελλήνων κατά των Τούρκων. 

Ερευνήτρια: Μπράβο, Στάθη, είσαι ένας εν δυνάμει ιστορικός! Χαίρομαι! Στην επανάσταση 

των Ελλήνων κατά των Τούρκων, κατά των Οθωμανών. Ένα ζήτημα, λοιπόν, που θα εξετά-

σουμε, είναι πώς ο Φιλελληνισμός βοήθησε τον ελληνικό αγώνα κατά την επανάσταση των Ελ-
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λήνων κατά των Τούρκων, το 1821. Ένα μέσον έκφρασης του Φιλελληνισμού ήταν οι πίνακες 

που ζωγράφιζαν κάποιοι καλλιτέχνες και εξέθεταν στο εξωτερικό κι έτσι έκαναν γνωστό ευρέως 

τον αγώνα τον Ελλήνων και ευαισθητοποιήθηκαν και βοήθησαν οι Ευρωπαίοι τους Έλληνες. 

Ένας από αυτούς τους ζωγράφους ήταν ο Ευγένιος Ντελακρουά. Βλέπετε εδώ το πορτρέτο του. 

[Προβάλλεται το πορτρέτο του ζωγράφου στη βιντεο-οθόνη] Ήταν Γάλλος και με τους πίνα-

κές του βοήθησε πάρα πολύ στο να συγκινηθούν οι Ευρωπαίοι και να βοηθήσουν τον ελληνικό 

αγώνα. Ανοίξτε, τώρα, τα βιβλία σας στη σελίδα 36, και να μας διαβάσει κάποιος για τον Φι-

λελληνισμό…βρίσκεται περίπου στη μέση της σελίδας.  

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι] 

Ερευνήτρια: Ας διαβάσει η Μάρθα.  

[Η μαθήτρια διαβάζει το απόσπασμα………Πρώτο σημείο παύσης για συζήτηση] 

Ερευνήτρια: Αναφέρονται στο βιβλίο δύο όροι: "φιλελευθερισμός και επαναστατικός ριζοσπα-

στισμός που είχε διαδώσει η Γαλλική Επανάσταση". Η Γαλλική Επανάσταση έγινε από ποιους 

εναντίον ποιών; Μη μου πείτε απλά από τους Γάλλους, είναι κατανοητό. 

Στάθης: Από τους Γάλλους εναντίον αυτών που διοικούσαν.  

Ερευνήτρια: Ποιοι διοικούσαν την εποχή εκείνη; Ποιοι βρίσκονταν στην εξουσία;  

Στάθης: Οι βασιλείς, ο Λουδοβίκος. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Ο Λουδοβίκος και η γυναίκα του που λεγόταν, πώς; Η οποία λέγεται ότι 

έλεγε χαρακτηριστικά: "Αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, γιατί δεν τρώει παντεσπάνι; ". Ποια 

ήταν η γυναίκα του, θυμάστε;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Πες μας Ελένη, δυνατά. 

Ελένη: Η Μαρία Αντουανέτα. 

Ερευνήτρια: Εναντίον, λοιπόν, των ευγενών και εναντίον του βασιλιά. Άρα φιλελευθερισμός τι 

σημαίνει; Τι σημαίνει ότι η Γαλλική Επανάσταση υπεράσπιζε τον φιλελευθερισμό; Στρεφόταν 

εναντίον ποιων και ζητούσε τι;  

Ελένη: Στρεφόταν εναντίον των βασιλέων και ζητούσε την ελευθερία. 

[Η μαθήτρια συνεχίζει την ανάγνωση του κομματιού…Δεύτερο σημείο παύσης για συζήτη-

ση] 

Ερευνήτρια: Πείτε μου, σας παρακαλώ, σχετικά με το πρώτο στοιχείο που αναφέρθηκε "στρε-

φόταν ο Φιλελληνισμός εναντίον της Οθωμανικής απολυταρχίας", τι σημαίνει "απολυταρχία"; 

Όταν λέω ότι "είμαι απόλυτος μονάρχης" και "ασκώ, εφαρμόζω απολυταρχία" επάνω σας και 

εσείς είστε ο λαός. Τι θα πρέπει να κάνετε;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Πες μου το όνομά σου; 

Μαθητής: Σωτήρης∙ ότι όλες οι εξουσίες είναι συγκεντρωμένες επάνω μου. 

Ερευνήτρια: Σωστά∙ και τι ασκώ επάνω στους ανθρώπους; 
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Μάρθα: Εξουσία. 

Ερευνήτρια: Εξουσία, ναι, αλλά με ωραίο τρόπο; 

Μάρθα: Με βίαιο τρόπο. 

Ερευνήτρια: Άρα η Οθωμανική αυτοκρατορία τι είδους πολιτική ασκούσε επάνω στους λαούς 

που κυριαρχούσε; - Γιώργο; 

Γιώργος: Μοναρχία. 

Ερευνήτρια: Μοναρχία, ναι, πώς όμως;  

Γιώργος: Με βίαιο τρόπο. 

Ερευνήτρια: Άρα ο φιλελληνισμός ξεσήκωσε τους Ευρωπαίους εναντίον της Οθωμανικής αυ-

τοκρατορίας που καταπίεζε τους λαούς που είχε αιχμαλωτίσει. Και σχετικά με το δεύτερο στοι-

χείο, Μάρθα συνέχισε την ανάγνωση… "και εναντίον της Ιερής Συμμαχίας". 

Ερευνήτρια: Ποια ήταν η "Ιερή Συμμαχία", για θυμίστε μου…, Στάθη, εσύ που είσαι εν δυνά-

μει ιστορικός, για πες μας, θα πρέπει να το θυμάσαι. 

Στάθης: ….Νομίζω ότι ήταν η συμμαχία που είχε δημιουργηθεί στο εξωτερικό από Έλληνες 

του εξωτερικού για να βοηθήσουν; Όχι. 

Μαθήτρια: Όχι, ήταν η Συμμαχία που δημιουργήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Ερευνήτρια: Σωστά. Ποιες ήταν οι Μεγάλες Δυνάμεις; 

Μαθήτρια: Η Αγγλία, η Γαλλία και η…..[μετά από δισταγμό]: Πρωσία. 

Ερευνήτρια: Ποιος ήταν ο εμπνευστής; Αρχίζει από "Μ". Ποιος θα το βρει;  

[Οι μαθητές διστάζουν] 

Ερευνήτρια: Ο Με…τε…ρνιχ, Μέτερνιχ. Ήταν καγκελάριος και ήθελε να επιβάλει την εξουσία 

στην Ευρώπη… 

[Ο Στάθης σηκώνει το χέρι] 

Ερευνήτρια:Πες μας, Στάθη. 

Στάθης: Όλη η Ευρώπη να έχει απόλυτη μοναρχία και να μη δημιουργούνται εντάσεις, εξεγέρ-

σεις των πολιτών. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν, ολοκλήρωσε την ανάγνωση. 

[Η μαθήτρια ολοκληρώνει την ανάγνωση του αποσπάσματος] 

Ερευνήτρια: Άρα, για να κάνουμε μια σύνοψη όσων που διαβάστηκαν, ο Φιλελληνισμός ήταν 

ένα κίνημα που στράφηκε εναντίον ποιων για να βοηθήσει ποιους, - Χριστίνα; 

Χριστίνα: Στράφηκε εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας…για να βοηθήσει τους 

…Έλληνες. 

Ερευνήτρια: Έτσι! Τους Έλληνες που υπέφεραν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Και τώρα θα 

κρατήσετε κάποιες σημειώσεις στα τετράδιά σας. Ας μας διαβάσει κάποιος … Πριν ξεκινήσουμε 

να συζητούμε για τον Ρομαντισμό, δεν ξέρω αν τον είδατε στη Λογοτεχνία ή θα τον δείτε;…(Οι 
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μαθητές απαντούν καταφατικά), τον είδατε∙ λοιπόν, ξέρετε τις αρχές του. Εμείς θα μελετή-

σουμε σήμερα τον Ευρωπαϊκό Ρομαντισμό, ο οποίος έχει πολλές εκφάνσεις: στη Λογοτεχνία, 

στη Ζωγραφική, γενικά στην Τέχνη κ.λπ. Γιώργο διάβασέ μας, σε παρακαλώ, τα στοιχεία για 

τους λογοτέχνες του Ρομαντισμού. Θα τονίσεις αυτά που είναι υπογραμμισμένα.  

[Ο μαθητής διαβάζει από την προβολή της παρουσίασης στη βιντεοοθόνη….]».  

{Με τη συγκεκριμένη διδασκαλία επιτυγχάνονται: (α) Αποσαφήνιση των ιστορικών όρων, 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων∙ (β) Ευαισθητοποίηση επάνω στο θέμα της καταπίεσης 

και της εκμετάλλευσης των λαών [του γαλλικού λαού  (βασιλεία) και του ελληνικού λαού 

(Τουρκοκρατία)] από τα απολυταρχικά καθεστώτα, και ερμηνεία των αιτίων [αγανάκτηση 

που γεννάται στους λαούς εξαιτίας της καταπίεσης] που οδηγούν σε ένοπλη εξέγερ-

ση/επανάσταση∙ (γ) ερμηνεία και κατανόηση, πώς ένα ανθρωπο-ηθικό και κοινωνικο-

πολιτικό γεγονός ευαισθητοποιεί και συνδέεται με την τέχνη [στην προκειμένη περίπτωση, το 

καλλιτεχνικό, κοινωνικο-πολιτισμικό ρεύμα του Ρομαντισμού και το κοινωνικο-πολιτισμικό 

φαινόμενο του φιλελληνισμού]. Παρατηρούμε, τέλος, ότι μέσα από τη μελέτη του λογισμικού 

Παρουσίασης ενεργοποιείται η κριτική σκέψη των παιδιών και δίνουν σωστές απαντήσεις 

μόνο και μόνο από τη μελέτη των στοιχείων που τα ίδια ανακαλύπτουν} 

 

5) Το διαδίκτυο, οι ιστοεξερευνήσεις και η συμβολή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία 
 

 «3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ζαφειριάδου):  
[Η καθηγήτρια χωρίζει τις ομάδες] 

Ακούστε, κατ’ αρχήν ο τίτλος της εργασίας μας ποιος είναι; Αλεξάνδρα; 

Αλεξάνδρα: “Στα βαθιά νερά...της αφήγησης”.  

Καθηγήτρια: Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα είστε χωρισμένοι σε ομάδες και κάθε ομάδα θα 

ψάξει διαφορετικά πράγματα. Οι δύο ομάδες, η ομάδα εδώ και εκείνη εκεί, είστε οι ΕΡΕΥΝΗ-

ΤΕΣ. Η ομάδα εδώ, είναι οι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ είστε η 4η ομάδα, η καλύτερη! [Η καθηγήτρια α-

στειεύεται] Η ομάδα εδώ είναι οι ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 και η ομάδα εκεί είναι η ομάδα ΑΡΧΑΙΟ-

ΛΟΓΟΙ 2. Και η ομάδα εκείνη είναι η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3. [Η καθηγήτρια δίνει κατευθυντήριες 

διευκρινίσεις] Άρα, λοιπόν, εσείς είστε η ομάδα 1. Η ομάδα 2 είναι οι "Αρχαιολόγοι 1". Εδώ 

είναι οι "Αρχαιολόγοι 2" και οι τελευταίοι είναι οι "Φιλόλογοι". Θα ανοίξετε, λοιπόν, το κείμε-

νο του Word που έχει τίτλο: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ”. Το ανοίξατε; Θα δείτε μια σελί-

δα. Πατήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει εκεί, με Ctrl+κλικ, για να μπείτε στο δι-

αδίκτυο. Μη βιάζεστε. Είστε μικρές ομάδες, με 3-4 άτομα. Θα συνεργαστείτε μεταξύ σας. [Η 

καθηγήτρια μοιράζει τους δεύτερους ρόλους στις ομάδες] Ένας θα κρατήσει σημειώσεις, θα 
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είναι ο γραμματέας της ομάδας. Ο 2ος θα γίνει ο χειριστής του Η/Υ. Αποφασίσατε; Ωραία! Έχε-

τε, τώρα, 5΄ καιρό για να διαβάσετε το άρθρο που έχετε μπροστά σας και να το χαρακτηρίσετε.  

Μαθητής: Ποιο άρθρο; 

Καθηγήτρια: Το άρθρο, Γιάννη, που έχεις μπροστά σου. Διαβάστε το. Έχετε 5΄ καιρό, γιατί 

είναι μικρό. Εάν έχετε τελειώσει το άρθρο… 

………………………………………………………………………………………. 

Η ερευνήτρια δίνει οδηγίες σε μία ομάδα που συγκεντρώνει ορισμούς των εννοιών μέσω 

του Ηλεκτρονικού Λεξικού Τριανταφυλλίδη, από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα121: 

Στο “ναυάγιο”, θα βάλεις τη λέξη “αρχαιότητες”. Το λεξικό αυτό, που έχετε επισκεφθεί, είναι 

ηλεκτρονικό. Από το λεξικό θα κάνετε “Αντιγραφή-Επικόλληση” την ερμηνεία και έτσι θα συ-

γκεντρώσετε όλους τους ορισμούς.  

…………………………………………………………………………………………… 

[Χτυπά το κουδούνι και η διαδικασία τελειώνει] 

Καθηγήτρια: Σας άρεσε το μάθημα; 

Μαθητές/τριες: Ναι!!!». 

 «3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ζαφειριάδου):  
Καθηγήτρια (Ζαφειριάδου): Ανοίξτε τον φάκελο, ομάδα 1, 2, 3 και 4. Βλέπετε ότι ο Η/Υ έχει 

μία παύλα, επάνω, στην κορυφή, δεξιά. Πατήστε την για να "κατέβει" προσωρινά κάτω το αρ-

χείο αυτό. Θα ανοίξετε, τώρα, τον φάκελο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ".  

Μαθήτρια: Κυρία, κόλλησε.  

Καθηγήτρια σε μαθητή: Εσύ πού ανοίγεις; Όχι εκεί, εδώ θα δεις. Βλέπετε επάνω ψηλά, ότι 

έχει μία ιστοσελίδα. Πατήστε Ctrl+κλικ για να μπείτε κατευθείαν στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι 

εφικτό, μπείτε στο διαδίκτυο και επικολλήστε την.  

[Οι μαθητές/τριες ακολουθούν είτε τη μία διαδικασία είτε την άλλη με τη βοήθεια καθηγή-

τριας και ερευνήτριας]  

Η ερευνήτρια δίνει οδηγίες σε ομάδα: Πάτα το εικονίδιο του internet για να μπείτε… 

Καθηγήτρια σε άλλη ομάδα: Χρήστο, μπαίνεις στην ιστοσελίδα;  

Χρήστος: Ναι.  

Καθηγήτρια: Στην ιστοσελίδα αυτή θέλω να διαβάσετε με πολλή προσοχή το άρθρο που υπάρ-

χει.  

[Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται διαβάζοντας από κοινού το άρθρο]  

Καθηγήτρια: Διαβάζετε και κρατάτε σημειώσεις. Μη βιάζεστε. Σημειώνετε ό,τι σας ενδιαφέρει 

από το άρθρο. Δεν το αντιγράφετε κατά λέξη.  

Μαθήτρια: Κυρία, τι σημαίνει "ανέλξει";  

121 http://www.greek-language.gr 
451 

 

                                                           



 

 

Καθηγήτρια: Σημαίνει "να τραβήξει από κάτω"….Τώρα, "κατεβάστε" το αρχείο προσωρινά 

κάτω, από την παύλα, όπως πριν. Έχετε μόνον ένα λεπτό περιθώριο να ολοκληρώσετε. Το δια-

βάσατε; Κατανοήσατε για τι πράγμα μιλά;».  

{Στις δύο προηγούμενες διδασκαλίες, οι μαθητές/τριες, ανατρέχοντας στις σελίδες του διαδι-

κτύου: «Πολιτισμός»: http://www.culturenow.wordpress.com/ και «Πύλη του Κέντρου Ελλη-

νικής Γλώσσας»: http://www.greek-language.gr/, αλλά και στο έντυπο υλικό της σχολικής 

βιβλιοθήκης, αξιοποίησαν δεδομένα που ανακάλυψαν για την ενάλια αρχαιολογία. Επομέ-

νως, τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «α-

νοικτού προβλήματος», με ομαδοσυνεργατική διαδικασία και ιστοεξερεύνηση. Με βάση τις 

δραστηριότητες που υπήρχαν στα φύλλα εργασίας, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό για να κα-

ταλήξουν σε συμπεράσματα. Με τα δεδομένα συνέθεσαν μια εργασία είτε σε Επεξεργαστή 

Κειμένου ή σε Λογισμικό Παρουσίασης και μετά την ολοκλήρωσή τους οι εργασίες παρου-

σιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, δι-

ευκρινίσεων. Η διαδικασία διήρκεσε μία ώρα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη σύνθεση 

αφηγηματικού κειμένου, με ανάλογο θέμα} 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
[Στην προκειμένη περίπτωση το διαδίκτυο αξιοποιείται για αναζήτηση πληροφοριών, επιλογή 

των σημαντικότερων στοιχείων σχετικά με το ερώτημα, σύνθεση και παρουσίασή τους] 

Καθηγήτρια (Κούτλα): … Διαβάστε μας το 3ο ερώτημα.  

Μαθήτρια της ομάδας: “3. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη λοξή φάλαγγα, 

στρατιωτική τακτική του Φιλίππου και να τις εκθέσετε σύντομα”. (Απάντηση) Αναδιοργανώνει 

τον στρατό με μικρότερη ασπίδα, μακρύ δόρυ 6 μ. που το έλεγαν σάρισα». 

«Γυμνάσιο Ασσήρου-Α (Κουσίδου): 
Καθηγήτρια: Η επόμενη ομάδα. Έλα, Βαγγέλη, δυνατά. 

Βαγγέλης: "1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα "ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ" και αναζητήστε πληροφορίες για 

τη γέννηση και τα παιδικά χρόνια του Αλέξανδρου". -(Απάντηση) Ο Μ. Αλέξανδρος γεννήθηκε 

τον Ιούλιο του 356 π.Χ. στην Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους. Ο ημίθεος Ηρα-

κλής υπήρξε γενάρχης της δυναστείας των Αργεαδών Μακεδόνων, ενώ ο Νεοπτόλεμος, γιος του 

ήρωα Αχιλλέα, ίδρυσε τον βασιλικό οίκο των Μολοσσών, μέλος του οποίου ήταν η Ολυμπιάδα. 

Καθηγήτρια: Άρα, λοιπόν, ο Αλέξανδρος καταγόταν από ποιον, κατά την αντίληψη αυτή που 

μας διαβάζεις τώρα;  

{Η καθηγήτρια υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις κατανόησης για να διαπιστώσει ότι οι 

μαθητές δεν έχουν κάνει απλώς μηχανιστική αντιγραφή πληροφοριών, αλλά έχουν κατανοή-

σει όσα γράφουν} 

Βαγγέλης: Από τον Ηρακλή και τον Αχιλλέα.  
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Καθηγήτρια: Τόσο ένδοξη καταγωγή είχαν οι Μακεδόνες. Θυμάστε στο Μουσείο που πήγαμε, 

που σας είπε η ξεναγός ότι σε πάρα πολλά μακεδονικά αγγεία, ανάγλυφα, γλυπτά απεικονιζόταν 

ο Ηρακλής ως πρόγονος των Μακεδόνων;  

Μαθητές/τριες: Ναι, ναι. 

Καθηγήτρια: Ονομάζονται και Ηρακλειδείς για τον ίδιο λόγο.  

{Μέσα από το παράδειγμα, που αξιοποιεί τις εμπειρίες των μαθητών, επιτυγχάνεται η βιωμα-

τικότητα}  

«3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-Β (Βιτωράκη, Ταρενίδου):  
Καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου): Κρατήστε τα φύλλα εργασίας και μη βιάζεστε να απα-

ντήσετε στις ερωτήσεις. Διαβάστε πρώτα καλά ό,τι γράφει στα φύλλα εργασίας και μετά αρχίστε 

να συλλέγετε πληροφορίες. Μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις.  

[Οι ομάδες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που αναγράφονται στα Φύλλα Εργασίας, ερευνούν, 

συλλέγουν τις πληροφορίες και συζητούν. Σε όλη την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας 

ζητούν τη βοήθεια είτε της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα (Βιτωράκη), είτε της 2ης 

καθηγήτριας που συμμετέχει (Ταρενίδου), είτε της ερευνήτριας. Οι καθηγήτριες και η ερευ-

νήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία. Το επίπεδο των μα-

θητών/τριών είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυχία και συνεργάζονται άψογα] 

Καθηγήτριες: Από τη 2η ώρα θα έχετε στη διάθεσή σας ένα τέταρτο το πολύ-πολύ για να ολο-

κληρώσετε την έρευνα και τη συγγραφή της εργασίας. Τη 2η ώρα θα έχουμε τις παρουσιάσεις. 

Και σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, οπότε πρέπει να τις 

προσέξετε ακόμη περισσότερο. Στην 1η διαφάνεια της παρουσίασης γράψτε τα ονόματά σας και 

την ομάδα σας για να φαίνεται ποιων είναι η εργασία. Φτιάξτε μία πρώτη διαφάνεια με τα στοι-

χεία αυτά.  

Καθηγήτρια [δίνει οδηγίες]: Κεντράρισε τη στοίχιση…Βάλτε τα ονόματα της ομάδα σας. Επί-

θετο-όνομα, κατ’ αλφαβητική σειρά και τον αριθμό της ομάδας σας, ανάλογα με το φύλλο ερ-

γασίας που είχατε.  

[Οι καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου) αποθηκεύουν τις εργασίες των ομάδων στον κεντρι-

κό Η/Υ (server), που είναι συνδεδεμένος με τον βιντεο-προβολέα, για να πραγματοποιήσει η 

κάθε ομάδα την παρουσίασή της]  

Καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου): Να κλείσετε τους Η/Υ και να αρχίσουμε την παρουσία-

ση. Να έλθετε όσο πιο κοντά μπορείτε στη βιντεο-οθόνη για να παρακολουθείτε. Εμείς θα φω-

νάζουμε κάθε ομάδα να παρουσιάζει την εργασία της.  

Μαθητές/τριες: Πού θα δημοσιευτούν οι εργασίες μας, στο διαδίκτυο;  
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Καθηγήτριες: Θα σας πούμε τη διεύθυνση. Να έχετε γράψει τα στοιχεία σας για να ξέρουμε 

ποιων είναι η εργασία122.  

Καθηγήτριες: Καθίστε στις θέσεις σας. Οι ομάδες, που τελείωσαν, να κλείσουν τους Η/Υ. Κα-

θίστε όσο μπορείτε πιο μπροστά, για να βλέπετε.  

Ερευνήτρια: Διαπιστώσαμε ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά στις εργασίες σας, διότι σας παρα-

κολουθούσαμε την ώρα που κάνατε την έρευνα, τη συλλογή, την επεξεργασία του υλικού και τη 

σύνθεση.  

Μαθητές: Ευχαριστούμε (χειροκροτήματα).  

Ερευνήτρια: Οι ομάδες συνεργάστηκαν άψογα κι αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ότι τα δια-

βάζατε και γράφατε αυτά που συμπεραίνατε. Δεν αντιγράφατε απλά ό,τι βλέπατε. Η κ. Βιτωρά-

κη θα φωνάζει τώρα την κάθε ομάδα. Αποφασίστε ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας 

που θα παρουσιάσει τη εργασία.  

Μαθητές: Μπορούμε δύο;  

Καθηγήτριες: Μέχρι δύο. Οι άλλοι θα παρακολουθείτε και, εάν θέλετε, στο τέλος μπορείτε να 

σχολιάζετε, αν έχετε να πείτε κάτι, πάντα με καλοπροαίρετη κριτική.  

Μαθητής: Τις σελίδες στον Η/Υ ποιος θα τις αλλάζει;  

{Οι καθηγήτριες οργάνωσαν μια εποικοδομιστική μαθησιακή διαδικασία, ενεργητική, βιωμα-

τική, ερευνητική και ανακαλυπτική. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τον ρόλο του συντονιστή, εμψυ-

χωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης. Βασικό άξονα της 

διδακτικής αποτέλεσε η συμμετοχική – συνεργατική μάθηση που ενθαρρύνει τη συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών και ευρύτερα την κοινωνική αλληλεπίδραση (Piaget, 1970β. Bruner, 1962 

& 1979. Papert, 1980 & 1983. Vygotsky, 1962 & 1978α,β. von Glasserfeld, 1989. Freire, 

1970. Bertand, 1999. Carr, Kemmis, 2000. Jonassen, 1991:28-33. Σταυρίδου, 2000. Watson, 

2001:259-264. Βακαλούδη, 2003:11-12 & 2012:51-52. Smeets, 2005:345). 

Ερευνήτρια: Θα τις αλλάζει ο εκπρόσωπος της ομάδας που θα παρουσιάσει την εργασία. Η 

παρουσίαση θα είναι τυχαία, διότι η αποθήκευση των εργασιών έγινε τυχαία, με τη σειρά που 

τελειώσατε και φέρατε τα στικ USB σας. Άρα, η κ. Βιτωράκη θα φωνάζει τα ονόματα κι έτσι θα 

σηκώνεται ο εκπρόσωπος της αντίστοιχης ομάδας.  

[Σηκώνεται ο μαθητής-εκπρόσωπος της 1ης ομάδας] 

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Βάλε την παρουσίαση στην προβολή. Ήσυχα οι άλλοι, για να προ-

λάβετε όλοι να παρουσιάσετε τις εργασίες σας».  

[Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι καθηγήτριες συζητούν με την ερευνήτρια]  

Καθηγήτριες(Βιτωράκη, Ταρενίδου): Πολύ καλή δουλειά! Πολύ καλό το timing! Οι δραστη-

ριότητες έφτασαν για τον χρόνο που είχαμε. Πολύ ωραία πληροφόρηση έδωσε η 6η ομάδα για 

122 Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
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την Αναγέννηση. Στην πορεία οι μαθητές μάς ρωτούσαν, “να γράψουμε κάτι ακόμη”; Άρα, αν 

είχαν περισσότερο χρόνο, θα έγραφαν αναλυτικότερες πληροφορίες.  

Ερευνήτρια: Σε κεφάλαια ιστορίας, μεγάλα, που αφορούν σε τέχνη και είναι δύσκολο να διδα-

χθούν, αποδεικνύεται ότι έτσι αφομοιώνει κάποιος καλύτερα ό,τι είδε, διάβασε και έμαθε. Σε 

μεγάλα και «κουραστικά» κεφάλαια αφομοιώνει κάποιος καλύτερα με την προσωπική διερευ-

νητική εργασία.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Πάντως, σε άλλο τέτοιο κεφάλαιο, τις «Ανακαλύψεις», υπάρχει σχε-

τικό λογισμικό, ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτε!  

Ερευνήτρια: Κι αυτό που κάνατε μόνες σας ήταν εξίσου καλό. Εξάλλου, το έτοιμο λογισμικό 

δεν αποτελεί πάντα και μια καλή λύση.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου):  Εγώ, αυτό που παρατήρησα στα παιδιά και ήθελα να το πω, είναι 

ότι όταν υπήρχε έρευνα στη Βικιπαίδεια χάνονταν…δεν μπορούσαν να απομονώσουν πληροφο-

ρίες.  

Ερευνήτρια: Είναι γιατί δεν έχουν μάθει την “αφαιρετική”, δηλ. να “απομονώνουν” τα χρήσι-

μα στοιχεία.  

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Πράγματι, τους παίρνει πολύ χρόνο να απομονώσουν τις πληροφο-

ρίες.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Είπαμε, ας τους βάλουμε και τη Βικιπαίδεια, ως ιστοσελίδα αναζή-

τησης, και χάθηκαν στην αναζήτηση πληροφοριών… 

Ερευνήτρια: Δεν έχουν μάθει κριτική ανάγνωση οι μαθητές. Αλλά, εδώ κάνουμε άσκηση, δεν 

θέλουμε ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει “παπαγαλιστί”. Και τα παιδιά δεν έκαναν αντιγρα-

φή-επικόλληση, αλλά επεξεργάζονταν τις πληροφορίες στο τετράδιό τους πριν τις περάσουν στις 

διαφάνειες.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Εκτός από εκείνο το “μανιερισμό” που ανέφεραν. Το έγραψαν, ενώ 

ίσως δεν θα έπρεπε να το αναφέρουν.  

Ερευνήτρια: Εντάξει, μέσα στην τάση τους να τα αναφέρουν όλα συμπεριέλαβαν και κάτι που 

ίσως δεν γνώριζαν, αλλά είναι επουσιώδες.  

Καθηγήτριες: Πάντως έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά!». 

«9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς-Β (Θεοδοσίου): 
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Παιδάκια, σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο μάθημα, εμείς βέβαια έχουμε ξανα-

συνεργαστεί στους Η/Υ και ξέρετε πώς είναι. Επίσης, εσείς είστε όλοι φίλοι κι εγώ δεν είχα ποτέ 

μία φίλη μαζί μου. Έτσι έφερα σήμερα μία φίλη μου που είναι Βυζαντινολόγος, οπότε θα μας 

μάθετε διάφορα πράγματα. Σήμερα θα μας μάθετε εσείς πράγματα, γιατί θα χωριστούμε σε επτά 

(7) ομάδες και θα ψάξουμε πράγματα στο internet –όπως σας το έχω οργανώσει- και η κάθε 
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ομάδα θα συνεισφέρει κάτι σ’ όλη την τάξη, δηλ. τη γνώση θα την προσφέρει κάθε ομάδα και 

μετά θα μοιράσουμε τις εργασίες. Και, όπως είπαμε, στο τέλος θα μαζέψουμε τις εργασίες όλων 

των ομάδων στα στικ USB σας. Δεν χρειάζεται να αγχωθούμε. Εύκολα πραγματάκια και το κά-

νουμε για να μας μείνουν και κάποιες εικόνες, κάποιες πληροφορίες, γιατί όπως μου είπε ο 

Θωμάς, βαριέται το βιβλίο, βαριέται κι εμένα… 

Ο μαθητής φωνάζει: Όχι! Όχι! 

Η καθηγήτρια γελά και συνεχίζει: Θα μοιράσω σε κάθε ομάδα το φύλλο εργασίας 

της…Χωριστήκατε στις ομάδες σας, έτσι όπως σας μοίρασα; 

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Τυχαία θα μοιράσω τα φύλλα εργασίας σας. Σας δίνω από δύο σελίδες σε κάθε 

ομάδα. Είναι το ίδιο, απλά για να βλέπετε και στους δύο Η/Υ. Ανοίγουμε το internet, ξέρετε να 

μπαίνετε, έτσι;  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Θυμόμαστε κάποια από τις συνέπειες της άλωσης της Πόλης και της κατάλυσης 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας; Τις θυμόμαστε τις συνέπειες καθόλου; Έχουν περάσει αρκετά 

μαθήματα, βέβαια. 

Εσείς οι δύο σε ποια ομάδα είστε; Εσύ κάθισε με τον Θωμά, εσύ με τη Δήμητρα… 

Μαθητής: Κυρία, αυτός ο Η/Υ δεν ανοίγει… [Αφού διευθετούνται όλα τα προβλήματα αρχίζει 

η διαδικασία] 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, μία από τις συνέπειες της άλωσης της Πόλης και της κατάληψης της βυ-

ζαντινής αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς ήταν ότι έκλεισαν όλοι οι δρόμοι προς την Ανα-

τολή. Κι αυτό σε τι οδήγησε τους Ευρωπαίους; Τι έκαναν; [Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέ-

ρι]. Πες μας, Κυριάκο. 

Κυριάκος: Αυτό οδήγησε τους Ευρωπαίους στις μεγάλες ανακαλύψεις. 

Καθηγήτρια: Αυτό έκαναν οι Ευρωπαίοι κι εμείς, σήμερα, θα δούμε αυτές τις ανακαλύψεις. 

Μπήκατε στον κοινό φάκελο; Στον κοινόχρηστο φάκελο θα βρούμε το λογισμικό της ιστορίας.  

……………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Γειά σας κι από εμένα. Ονομάζομαι Αναστασία Βακαλούδη, είμαι φιλόλογος και 

φίλη της καθηγήτριάς σας και ήλθα να παρακολουθήσω το μάθημά σας. Αυτό που θέλουμε να 

κάνετε, είναι να συνεργαστείτε ανά ομάδες και κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που 

υπάρχουν στο φύλλο εργασίας. Στο τέλος κάθε ομάδα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της 

στην ολομέλεια. Να δούμε ποια ομάδα θα βγάλει τα πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Βάλτε 

και ωραίο φόντο στις παρουσιάσεις σας και μετά θα μας τις παρουσιάσετε όλοι. 

[Πρόβλημα παρουσιάζεται σε έναν Η/Υ. Η ερευνήτρια το εντοπίζει] 
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Ερευνήτρια: Εδώ λείπει ο flash και δεν μπορούμε να τον εγκαταστήσουμε, γιατί μπαίνουμε 

μόνο σαν “Χρήστες” και όχι σαν “Διαχειριστές”. Να βρούμε την πληροφορικό να μας δώσει 

«άδεια» να τον εγκαταστήσουμε. 

 Προς τους μαθητές: Αν χρειαστείτε βοήθεια, μας ρωτάτε. 

[Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της 

καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα και της ερευνήτριας. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια 

περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία. Το επίπεδο των μαθη-

τών/τριών είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυχία και συνεργάζονται άψογα] 

Καθηγήτρια: Όλοι πάμε καλά; Χρειάζεται κανένας βοήθεια; Όλες οι ομάδες θα δημιουργή-

σουν μία παρουσίαση, με όσες πληροφορίες συνέλεξαν, για να μας παρουσιάσουν το θέμα που 

είχαν. 

Μία ομάδα: Θα βάλουμε και εικόνες… 

Καθηγήτρια: Παιδιά, για να μπορέσουν να δουν όλοι ότι φτιάξατε, θα τα αποθηκεύσετε στον 

κοινόχρηστο φάκελο (common), το πολύ σε ένα λεπτό. Προσοχή, όχι στον φάκελο που είναι το 

λογισμικό Ιστορίας, αλλά στον κοινόχρηστο φάκελο. Η αποθήκευση του αρχείου θα γίνει με τον 

αριθμό της ομάδας σας, π.χ. Ομάδα 1, Ομάδα 2 κ.ο.κ.  

Ερευνήτρια: Το αποθηκεύσατε; 

Μία ομάδα: Κυρία, δεν μπορούμε… 

Ερευνήτρια: Σας αφήνει να το αποθηκεύσετε;  

Καθηγήτρια: Ποιος θέλει βοήθεια στην αποθήκευση;  

Ερευνήτρια: Αν δεν σας επιτρέπει την αποθήκευση, βάλτε το στην Επιφάνεια Εργασίας και 

μετά κάντε αντιγραφή στον κοινόχρηστο φάκελο. Όποιοι έχουν στικ USB ας αποθηκεύσουν την 

εργασία τους και εκεί, μήπως χαθεί από την Επιφάνεια Εργασίας. Όποιον δεν έχει στικ USB ας 

τον βοηθήσει κάποιος συμμαθητής του. Τις εργασίες σας θα τις δώσετε στην καθηγήτριά σας για 

να αποθηκευτούν στον κεντρικό Η/Υ, γιατί από τους δικούς σας δεν μπορούμε να τις προβάλου-

με στη βιντεο-οθόνη, αφού δεν μπαίνουν στον κοινόχρηστο φάκελο. 

[Δυστυχώς δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να αποθηκευτούν οι εργασίες σε κοινόχρηστο φάκε-

λο, σε κάθε Η/Υ, για να γίνει κεντρικά η προβολή τους. Έτσι οι εργασίες αποθηκεύονται μία 

μία στον server] 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

[Τη 2η ώρα γίνονται οι παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών/τριών. Η παρουσίαση γίνε-

ται από έναν/μία εκπρόσωπο κάθε ομάδας που σηκώνεται και ενώπιον των υπολοίπων πα-

ρουσιάζει και επεξηγεί την εργασία123]». 

123 Βλ. Παράρτημα 2. 
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{Στο προηγούμενο απόσπασμα καταδείχθηκε ότι στη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθη-

τές/τριες, ανατρέχοντας σε σελίδες του διαδικτύου, αλλά και σχετικό Λογισμικό του Υπουρ-

γείου Παιδείας, αξιοποίησαν δεδομένα που ανακάλυψαν εκεί. Επομένως, τους ανατέθηκε ένα 

θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος», με 

ομαδοσυνεργατική διαδικασία και ιστοεξερεύνηση. Με βάση τις δραστηριότητες που υπήρ-

χαν στα φύλλα εργασίας, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλικό για να καταλήξουν σε συμπεράσμα-

τα. Με τα δεδομένα συνέθεσαν μια εργασία είτε σε Επεξεργαστή Κειμένου ή σε Λογισμικό 

Παρουσίασης και μετά την ολοκλήρωσή τους οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες 

στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων. Η διαδικασία 

διήρκεσε ένα 2ωρο} 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Β (Δοϊρανλή): 
Καθηγήτρια (Δοϊρανλή): Πηγαίνετε στην επιφάνεια του Η/Υ, εκεί που λέει “φύλλο εργασίας”. 

Το βρίσκετε όλοι; Το ανοίξατε όλοι; Το έχετε όλοι ανοικτό; Ακούστε όλοι τώρα προσεκτικά 

γιατί μετά θα ρωτάτε μία μία ομάδα επειδή δεν θα ξέρετε τι να κάνετε.  

Ερευνήτρια: Ακούστε τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Θα σας αναθέσουμε να δουλέψετε σε ομά-

δες και όποια ομάδα τα πάει καλύτερα, θα ανακηρυχθεί νικήτρια. 

Μαθητής: Και τι θα πάρει; 

Ερευνήτρια: Θα σας πει η καθηγήτριά σας.  

Ερευνήτρια και καθηγήτρια: Θα κερδίσετε στη βαθμολογία. 

{Σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι η αυτοπε-

ποίθησή τους. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται πραγµατικά να «ποτίζονται» καθηµερινά µε παρό-

τρυνση και έπαινο. Γι αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και έµφαση στην τόνωση της 

αυτοεκτίµησής τους. Πολύ θετικά ανταποκρίνονται σε συστήµατα επιβράβευσης, ή αλλαγής 

της συµπεριφοράς µε πόντους, γιατί λειτουργούν σαν  μικροί  επιχειρηµατίες124}  

Ερευνήτρια: Αν μιλάτε μεταξύ σας, δεν θα μπορέσετε να γράψετε τα αποτελέσματα της έρευνάς 

σας. Στο τέλος, αφού η καθηγήτριά σας σας δώσει έναν χρόνο για να συλλέξετε τις πληροφορίες 

που ζητά το φύλλο εργασίας, θα τα ανακοινώσει ένα εκπρόσωπος από κάθε ομάδα. Οπότε θα 

πρέπει να συγκεντρωθείτε και να συνεργαστείτε, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ακούστε 

λοιπόν τις οδηγίες που θα σας δώσει η καθηγήτριά σας. 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, παιδιά, στο φύλλο εργασίας σας, εκεί που γράφει “Δραστηριότητα κοινή 

για όλες τις ομάδες”, στον αριθμ. 1, αναφέρει ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυ-

τό θα το ακούσουμε από έναν Η/Υ που θα ενεργοποιήσω εγώ τώρα. Εσείς θα πάτε στον αριθμ. 

124 Τσουμπάρη Ιω., «Μελέτες περίπτωσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες», στο: Θέματα διαχείρισης 
προβλημάτων σχολικής τάξης (επιμ. Μακρή-Μπότσαρη Ευ.), Αθήνα 2007, σ. 110. 
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2, θα κάνετε “κλικ” στο “δεσμό” και θα διαβάζετε παράλληλα τους στίχους. Θα ξεκινήσει να 

“παίζει” το κομμάτι κι εσείς θα παρακολουθείτε τους στίχους.  

Ερευνήτρια: Ακούτε προσεκτικά τους στίχους, γιατί είναι στα Αγγλικά. 

Μαθητής: Κυρία πού είναι οι στίχοι; 

Καθηγήτρια: Στο 2, στους στίχους, πού είσαι εσύ; Εδώ πάτα.  

[Ακούγεται το τραγούδι] 

Καθηγήτρια: Κάποια παιδιά είχαν πρόβλημα με τους στίχους, γιατί άργησαν να “κατέβουν”, 

λόγω της χαμηλής ταχύτητας του internet. Αν πάτε στο φύλλο εργασίας σας -γιατί αρκετά παιδιά 

ρωτούσαν τι είναι το “Enola Gay”-, θα μπείτε στη Μηχανή Αναζήτησης Google και θα πλη-

κτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά: “Enola Gay” και “Little Boy”. Αυτές οι λέξεις/φράσεις υπήρ-

χαν στο κομμάτι που ακούσαμε. Τι σημαίνουν; Ποια αντίφαση παρατηρείτε ανάμεσα στη σημα-

σία των λέξεων “Little Boy” και τις επιπτώσεις της χρήσης βόμβας; Δείτε, ακόμη, την άσκηση 

4. Στη συνέχεια, αφού πλοηγηθείτε  στις ιστοσελίδες που σας δίνονται, απαντήστε στα παρακά-

τω ερωτήματα. Δείτε, με τελίτσες πιο κάτω, έχετε 4-5 ερωτήματα. Για να απαντήσετε στα ερω-

τήματα αυτά, θα πρέπει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. Θα ερευνήσετε τις 

ιστοσελίδες αυτές και θα συγκεντρώσετε όσες πληροφορίες σας χρειάζονται, για να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις. Έχετε 10΄ καιρό.  

Μαθητής: Δεν ανοίγει το internet. 

Καθηγήτρια: Οι ιστοσελίδες είναι μέσα στο φάκελο. Στο φύλλο εργασίας, στην ερώτηση 4, αν 

πάτε εκεί που είναι γραμμένες οι διευθύνσεις και τις πατήσετε, θα μπείτε στις ιστοσελίδες. Κρα-

τάτε σημειώσεις για να μου πείτε τα συμπεράσματά σας. 

Μαθητής: Κυρία, αυτά εδώ θα διαβάσουμε; 

Ερευνήτρια: Διαβάζετε και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

Καθηγήτρια: Παιδιά, αν δεν διαβάζετε τις ερωτήσεις που έχουν τελίτσες μπροστά τους δεν 

μπορείτε να απαντήσετε. Ψάχνετε στο κενό. Πρέπει να διαβάσετε τα συγκεκριμένα ερωτήματα 

για να απαντήσετε.  

Ερευνήτρια: Όλα τα μέλη των ομάδων να βοηθούν στην αναζήτηση και επισήμανση των στοι-

χείων για τις απαντήσεις. 

[Διαμείβονται συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων] 

{Οι μαθητές/τριες, στο εργαστήριο Πληροφορικής, εργάστηκαν σε ομάδες. Κάθισαν, ανά 

ομάδα, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολήθηκαν με διαδικασία ιστοεξερεύνη-

σης, Επομένως, τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα και με προσωπική διερεύνηση του θέ-

ματος ως «ανοικτού προβλήματος», με ομαδοσυνεργατική διαδικασία και ιστοεξερεύνηση. 

Με βάση τις δραστηριότητες που υπήρχαν σε φύλλα εργασίας, επεξεργάστηκαν ποικίλο υλι-

κό για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Με τα δεδομένα συνέθεσαν μια εργασία είτε σε 
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Επεξεργαστή Κειμένου ή σε Λογισμικό Παρουσίασης και μετά την ολοκλήρωσή τους οι ερ-

γασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επε-

ξηγήσεων, διευκρινίσεων}  

«Πειραματικό ΓΕΛ ΑΠΘ-Β (Πάλλα): 
Καθηγήτρια (Πάλλα): Ανοίξτε όλοι τον Φάκελο "Μαρία Πάλλα", αντιγράψτε το Διαθεματικό 

Μάθημα και επικολλήστε το στο "Μαθητές". Εντάξει; Το έχετε κάνει όλοι, παιδιά; Αν είστε ό-

λοι έτοιμοι, εκτός από το "Διαθεματικό Μάθημα", ανοίγοντας το "Φύλλο Εργασίας 1", θα βρεί-

τε όλα τα φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ομάδα: Φύλλα Εργασίας 1, 2, 3, 4. Υπάρχουν και κά-

ποιες διαφάνειες εκεί, τις οποίες θα δούμε. Μπορούμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ελαχιστοποιή-

στε τον Φάκελο για να τον χρησιμοποιείτε όποτε χρειάζεται. [Στη συνέχεια, η καθηγήτρια δίνει 

οδηγίες στις ομάδες σχετικά με την πραγμάτευση των θεμάτων στα Φύλλα Εργασίας] Σε μία 

ομάδα: -Όπως σας κατευθύνει το Φύλλο Εργασίας. Σε άλλη ομάδα: -Δείτε το "Βιογραφικό 

Σημείωμα", δείτε όλα τα Βιογραφικά. Σε άλλη ομάδα: -Προς το παρόν δείτε τα Εξώφυλλα των 

βιβλίων και τα βιογραφικά. Σε άλλη ομάδα: –Είδατε τα Βιογραφικά; Σε άλλη ομάδα: -Πώς 

πάει η έρευνα παιδιά; Σε άλλη ομάδα: -Υπάρχει και μία συνέντευξη που μεταφράστηκε. Σε άλ-

λη ομάδα: -Υπάρχει στο φύλλο εργασίας. Σε άλλη ομάδα: -Όταν τελειώσετε με την Αλιέντε, 

σχετικά με τα βιογραφικά στοιχεία, θα γυρίσετε πίσω στην Google και θα κάνετε την ίδια ανα-

ζήτηση σχετικά με τον Λουί Φερντινάν Σελίν. [Γίνεται διερεύνηση από κάθε ομάδα, με ομαδο-

συνεργατική διαδικασία] 

Η καθηγήτρια απευθύνεται σε ομάδα: Θέλω να έχετε έτοιμα και τα αποσπάσματα που σας 

έδωσα από την Αλιέντε και τον Σελίν. Σε άλλη ομάδα: -Αυτή είναι η Πάολα, η κόρη της, πέθα-

νε πάρα πολύ νέα, 27-28 ετών… Σε άλλη ομάδα: -Πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε παιδιά, θα 

σας τα ζητήσω. Σε άλλη ομάδα: -Σας συνιστώ να διαβάσετε αυτό το βιβλίο στον ελεύθερο χρό-

νο σας. Εγώ το έχω αγοράσει και το έχω χαρίσει σε πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών. 

Είναι καταπληκτικό. {Μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία κεντρίζεται το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών και καλλιεργείται η φιλαναγνωσία}  Σε άλλη ομάδα: -Όταν τελειώσετε με την 

Αλιέντε, θα πάτε στον Σελίν.  

[Μία ομάδα έχει πρόβλημα με τον Η/Υ και συζητείται η εκδοχή να μεταφερθούν σε άλλον 

Η/Υ] 

Καθηγήτρια: Όταν τελειώσετε με τον Σελίν… 

[Οι μαθητές/τριες διακόπτουν και υποβάλλουν διάφορα ερωτήματα] 

Καθηγήτρια: Έχετε διαβάσει κάποια σχετικά με τον Σελίν, από το βιβλίο "Ταξίδι στην άκρη 

της νύχτας", απ’ όπου κάναμε το απόσπασμα; Όταν τελειώσετε να με ενημερώσετε για να προ-

χωρήσουμε στην επόμενη δραστηριότητα. Παιδιά να κάνουμε την επόμενη δραστηριότητά μας; 

Δεν τελειώσατε ακόμη; Για να μην περιμένετε, όσοι έχετε τελειώσει τις δύο πρώτες δραστηριό-
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τητες πηγαίνετε –με αγγλικά όμως θα το γράψετε- "world war 1". Στην Google στις "Εικόνες" 

θα το ψάξετε. Τι θα κάνετε; Από τις πολλές εικόνες που θα βρείτε, θα επιλέξετε όποιες σας αρέ-

σουν, θα τις αντιγράψετε και θα τις επικολλήσετε στην παρουσίαση (power point) που ετοιμάζε-

τε. Στη συνέχεια, από τα κείμενα που θα βρείτε θα γράψετε ανάλογα σχόλια. Να το επαναλάβω;  

{Οι δεξιότητες της Πληροφορικής συνδυάζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδο-

συνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού: (α) Αξιοποιείται η χρήση 

μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την 

κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Τα παραπάνω συνδυάζονται 

με γλωσσικές δραστηριότητες, όπως η μελέτη βιογραφικών και συνεντεύξεων, ο σχολιασμός 

θεματικών εικόνων. Παράλληλα στόχος της καθηγήτριας είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνω-

σίας}  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Ο κάθε χειριστής του Η/Υ θα επικολλήσει τις εικόνες που θα επιλέξετε, από όλες 

όσες θα βρείτε, και θα τις σχολιάσετε από τα κείμενα που θα βρείτε. Σας έχω δώσει και τρία 

κείμενα. Μπορώ να σας δώσω και το βιβλίο του Στέλιου Ξεφλούδα. {Μέσα από τη μαθησιακή 

διαδικασία κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και καλλιεργείται η φιλαναγνωσί-

α} Σε κάθε διαφάνεια θα γράψετε ένα σχόλιο από τα κείμενα που σας έδωσα ή από τον Ξε-

φλούδα. Ποιος θέλει το βιβλίο του Ξεφλούδα; Εάν αισθάνεσθε ότι σας καθυστερεί η διαδικασί-

α, μη βάζετε 10 εικόνες, βάλτε 5, γιατί σε λίγο θα πάμε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη λεζάντα 

της κάθε εικόνας μπορείτε να τη γράψετε από τα κείμενα που κάναμε. Πώς πάει η διαδικασία;  

Σε ομάδα: Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μπρά-

βο! Πολύ ωραία.  

Στο σύνολο της τάξης: Στο Power Point θα βάζετε ή τίτλο ή λεζάντα και από τα κείμενα που 

έχουμε. Ονομάστε το Power Point σας ανά Ομάδα: 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4α, 4β, 4γ, και απο-

θηκεύστε το. Πώς πάτε παιδιά; Επικολλήσατε 2-3 εικόνες;  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Όσοι το πραγματοποιήσατε, επιστρέψτε στην Google και πληκτρολογήστε "world 

war 2" -όπως λέει και στο φύλλο εργασίας-, για να δείτε εικόνες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και να τις επικολλήσετε στο Power Point σας. 5-6 εικόνες νομίζω ότι φτάνουν. Σχολιάστε, από 

τα κείμενα που κάναμε. Δώστε έμφαση στην καταδίκη του πολέμου.  

{Οι δεξιότητες της Πληροφορικής συνδυάζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδο-

συνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού: (α) Αξιοποιείται η χρήση 

μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την 

κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Τα παραπάνω συνδυάζονται 

με γλωσσικές δραστηριότητες, όπως ο σχολιασμός θεματικών εικόνων}  
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Σε ομάδα: Πάρα πολύ ωραία!  

Στο σύνολο της τάξης: Αποθηκεύστε τα και αυτά. Έχετε μπει όλοι στον “Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο”; 

[Κάποιες ομάδες δεν το έχουν πραγματοποιήσει και απαντούν αρνητικά. Η καθηγήτρια τις 

προτρέπει να βιαστούν και τους υπενθυμίζει ότι έχουν και την αναζήτηση για το Βιετνάμ] 

Καθηγήτρια: Βρείτε 3-4 εικόνες, δεν χρειάζονται περισσότερες. Μόλις τελειώσετε, με τον ίδιο 

τρόπο θα πάτε στην Αναζήτηση και θα πληκτρολογήσετε “Vietnam war”. Όποιος είναι έτοιμος, 

να το κάνει. Έχει πάρα πολλές εικόνες.  

Καθηγήτρια στις ομάδες: Πολλές εικόνες βρήκατε. Μπράβο!  

Καθηγήτρια στην Πληροφορικό: Γεωργία, έλα να βοηθήσεις, εδώ έχουν ένα πρόβλημα. Όταν 

αντιγράψουν μία εικόνα τους πετάει έξω.  

Σε μία ομάδα: Τέλειο! Μπράβο κορίτσια!  

Στο σύνολο της τάξης: Λοιπόν, παιδιά. Τελειώσατε και με τις διαφάνειες του Βιετνάμ. Πάτε 

πάλι πίσω και πληκτρολογήστε «Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος», στα Ελληνικά.  

[Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και επιλέγουν, συζητούν, επεξεργάζονται το υλικό τους] 

Καθηγήτρια: Όσοι δεν έχετε βάλει λεζάντες, να βάλετε. Ελαχιστοποιήστε, για λίγο, το Power 

Point. Θα γράψω στον πίνακα μία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα επισκεφθείτε: 

http://www.greek-language.gr. Λοιπόν, παιδιά, όπως είστε, ελαχιστοποιήστε, για λίγο, το Pow-

er Point και αναζητήστε αυτή τη διεύθυνση που σας έγραψα στον πίνακα. 

[Χτυπά το κουδούνι και η 1η ώρα τελειώνει] 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Παιδιά, ελαχιστοποιήστε για λίγο, το Power Point. Μην το κλείνετε.  

Ερευνήτρια: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που έχει γράψει η καθηγήτριά σας στον πίνακα: 

http://www.greek-language.gr.  

Καθηγήτρια: Μπείτε στη διεύθυνση αυτή που γράφω στον πίνακα. Μπήκατε όλοι στη διεύθυν-

ση; Ωραία! Πηγαίνετε δεξιά, κάτω, εκεί που λέει: «Αναζήτηση στα Λεξικά», στο πορτοκαλί 

πλαίσιο και πληκτρολογήστε τη λέξη «πόλεμος» και πατήστε «Βρες». Θα σας πάει στον ορισμό 

της λέξης, τον οποίο θα αντιγράψετε και θα τον επικολλήσετε στο Power Point. Αντιγράψτε τον 

ορισμό, ανοίξτε μία διαφάνεια στο Power Point και αντιγράψτε τον ορισμό στη διαφάνεια. Ε-

ντάξει; Και βάλτε τη διαφάνεια αυτή ως εισαγωγική, μπροστά από τις άλλες, στο Power Point 

σας.  

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών} 

Καθηγήτρια: Πόσες εικόνες έχετε στο Power Point; 

Ομάδες: Πολλές. 
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Καθηγήτρια: Ωραία! Σταματήστε να συλλέγετε εικόνες. Τώρα, αποθηκεύστε το Power Point 

σας με το όνομα που σας έδωσα: Ομάδα 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β κ.ο.κ. Αποθηκεύστε το στο Φά-

κελο «Μαθητές» και ξαναπάτε στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα", που πήγατε πριν ένα 

λεπτό. Το αποθηκεύσατε; Ωραία! Πάτε στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα". Προσέξτε, πάλι, 

τι θα κάνετε. Η κάθε ομάδα έχει ορισμένες λέξεις, τις οποίες πήρα μέσα από τα κείμενα που 

διδαχθήκατε. Θα κάνετε το εξής: θα ανοίξετε ένα "Σημειωματάριο". Ξέρετε πώς να ανοίξετε 

ένα "Σημειωματάριο": Έναρξη > Προγράμματα > Βοηθήματα > Σημειωματάριο. Στο Σημειω-

ματάριο γράψτε τις λέξεις που έχετε στο Φύλλο Εργασίας σας.   

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως το «Σημειωματάριο», την καταγραφή στοι-

χείων και πώς να κρατούν σημειώσεις} 

Καθηγήτρια: Η ομάδα 1 έχει τις λέξεις: ανεξιχνίαστος, κυνικός, όψιμος, μύηση.  

Η ομάδα 2 έχει τις λέξεις: αποκρουστικός, επιφυλακή, διαστρεβλωμένος, έξαλλος. 

Η ομάδα 3 έχει τις λέξεις: συσσωρεύω, διακηρύσσω, φετιχισμός, χειραφετώ. 

Η ομάδα 4 έχει τις λέξεις: ξέφρενος, πρωτόφαντος, παράφορος, στεντορείως. 

Η ομάδα 5 έχει τις λέξεις: υπερφίαλος, αθέατος, έξαλλος, ανεξιχνίαστος. 

Γράψτε τις λέξεις που έχει το Φύλλο Εργασίας της Ομάδας σας στο "Σημειωματάριο". Ωραία! 

Ανοίξτε την "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα" και αναζητήστε τη σημασία των λέξεων που έχε-

τε στο Σημειωματάριο. 

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών} 

Καθηγήτρια: Μία λέξη θα γράφετε κάθε φορά.  

Σε ομάδα: Αντίγραψε το και πήγαινέ το στο Σημειωματάριο.  

Σε άλλη ομάδα: Ψάχνετε τις λέξεις μία μία στο Λεξικό. 

Μαθητής: Κυρία, το «στεντορείως» δεν το βρίσκουμε. 

Καθηγήτρια: Υπάρχει σίγουρα, γιατί τα έχω τσεκάρει πριν σας τα δώσω. 

Σε όλες τις ομάδες: Ακούστε με λίγο. Πληκτρολογήστε πάλι τη λέξη "πόλεμος" και μη δείτε πια 

τη σημασία, αλλά πατήστε την επιλογή: "Αποστολή στα Σώματα". Πήγατε όλοι; Όλα αυτά που 

βλέπετε είναι κείμενα, όπου υπάρχει αναφορά στη λέξη που αναζητούμε. Η λέξη είναι τσεκαρι-

σμένη και εκεί όπου υπάρχει μέσα η λέξη το περιεχόμενο είναι υπογραμμισμένο. Τα υπογραμμι-

σμένα θα διαβάζετε, θα τα αντιγράφετε και θα τα επικολλάτε στο Σημειωματάριό σας. Αντιγρα-

φή – Επικόλληση στο Σημειωματάριό σας. Να επισκεφθείτε αρκετά κείμενα για τον «πόλεμο», 

γιατί θα γράψετε ένα κείμενο την επόμενη φορά για τον "πόλεμο".  

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν τη 

χρήση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση κειμένων σχετικών με έννοιες που αναζη-
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τούνται και την αξιοποίησή τους στο μάθημα της Γλώσσας. Η καθηγήτρια καθοδηγεί τις ο-

μάδες τι να κάνουν. Η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος, από το κείμενο, που θα χρησι-

μοποιηθεί, γίνεται μετά από ανάγνωση, από την κάθε ομάδα, όλων των κειμένων (των υπο-

γραμμισμένων σημείων). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει, μέσα από προσωπική πορεία, το κείμενο 

που θεωρεί πιο αντιπροσωπευτικό για να διαβάσει στο σύνολο της τάξης} 

Καθηγήτρια: Αποθηκεύστε και το Σημειωματάριο με το όνομα της Ομάδας σας. Ένα μέλος 

από κάθε ομάδα – όχι ο χειριστής του Η/Υ, κάποιο άλλο μέλος- θα μας διαβάσει το κείμενο που 

επικόλλησε η ομάδα στο Σημειωματάριο. Μία μία αρχίζοντας από την 1η ομάδα. Όσοι είστε 

έτοιμοι. Αποθηκεύστε όλοι το Σημειωματάριό σας για να μη χαθεί. Θα το χρειαστούμε και για 

το επόμενο 2ωρο, την επόμενη φάση. Στον Φάκελο «Μαθητές» θα ξεκινήσουμε από κάθε ομά-

δα διαδοχικά, για τον "πόλεμο" και τα λήμματα που είχε. Ξεκινάμε από την 1η ομάδα. - Κατερί-

να, αρχίζεις. Ακούτε όλοι προσεκτικά 

……………………………………………………………………………………………………. 

Αν όχι, θέλω να σας τονίσω ότι όλο αυτό γίνεται για να δείτε πόσο πραγματικά μπορείτε να το 

χρησιμοποιήσετε και στο σπίτι σας, όταν μελετάτε, και μπορείτε μέσα από την "Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα" και λέξεις να βρείτε, και κείμενα να βρείτε σχετικά με το θέμα που σας εν-

διαφέρει, και σε παλαιότερες μορφές της Γλώσσας να πάτε. Βλέπετε ότι στην αρχική σελίδα της 

"Πύλης" έχει πολλές ιστοσελίδες να περιηγηθείτε και να δείτε πάρα πολλά πράγματα. Και μπο-

ρείτε επίσης να βρείτε λέξεις, να σχηματίσετε λέξεις. Αν, π.χ γράψετε μία λέξη με μία παύλα στη 

αρχή, θα σας δώσει τη σύνθετη λέξη με δεύτερο συνθετικό αυτή τη λέξη. Καταλάβατε; Δοκιμά-

στε να γράψετε τη λέξη "πόλεμος" και δίπλα από εκεί, αριστερά, βάλτε μία παύλα να δείτε τι θα 

σας βγάλει. Ουσιαστικά ή επίθετα σύνθετα, π.χ. "ετοιμοπόλεμος" κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι το "πό-

λεμος" είναι το 2ο συνθετικό. Γι’  αυτό τα κάνουμε όλα αυτά. Δοκιμάστε… 

[Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν]». 

«Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β (Μαργαρού): 
Καθηγήτρια: Έτσι τα περιέγραψε…Από τις διαφάνειες αυτές, θα πάρει κάθε ομάδα από ένα 

φύλλο εργασίας, δηλ. εδώ, η 1η ομάδα το φύλλο εργασίας αρ. 1 κ.ο.κ. Θα δημιουργήσετε ένα 

Power Point ή ένα Word και θα γράψετε ό,τι σας ζητά το φύλλο εργασίας. Ανά ομάδα, φύλλο 

εργασίας αρ. 2, 3 κ.ο.κ. Εσείς που είστε 3 άτομα θα πάρετε τα φύλλα αρ. 3 και 4, που έχουν 

πολλά. Εσείς που είστε δύο άτομα, θα πάρετε τα φύλλα αρ. 5, 6, 7. Αν κάποιος χρειαστεί βοή-

θεια για να φτιάξει το Power Point, να τη ζητήσει. 

Ερευνήτρια: Αν δεν δουλεύουν οι δεσμοί στην Παρουσίαση, μπείτε από την Google στις ιστο-

σελίδες.  

Καθηγήτρια: Αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια για να φτιάξει το Power Point, να τη ζητήσει. 
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Ερευνήτρια: Θα καταγράψετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας σε ένα Power Point ή ένα 

Word και θα μας τα παρουσιάσετε. Βάλτε τα στοιχεία της ομάδας σας στην εργασία σας. 

[Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της 

καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα, της 2ης καθηγήτριας που συμμετέχει και της ερευνή-

τριας. Οι καθηγήτριες και η ερευνήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη 

διαδικασία. Το επίπεδο των μαθητών/τριών είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυ-

χία και συνεργάζονται άψογα] 

Καθηγήτρια: Εσείς τα αγόρια, εκεί, που διαβάσατε τη βιογραφία του Μαγγελάνου, μήπως βρή-

κατε κάποια απάντηση σ’ αυτό;  

Άλλη μαθήτρια: Μπορεί να πέθανε στη διαδρομή και μετά να έφτασαν οι άλλοι. 

Καθηγήτρια: Μπράβο! Αυτός σκοτώθηκε σε μία μάχη. Ο υπασπιστής του συνέχισε το ταξίδι 

και έκανε τον περίπλου της γης, γι’ αυτό αν το δούμε, φαίνεται περίεργο. Δεν το τελείωσε ο ίδι-

ος, αλλά έκανε το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί ήταν τόσο 

σημαντικό ότι αυτός έκανε τον περίπλου; Εκεί, αγόρια, που ασχολείστε, γιατί ήταν τόσο σημα-

ντικό που ο Μαγγελάνος έκανε τον περίπλου της γης;  

……………………………………………………………………………………… 

Καθηγήτρια: …. η Στέλλα και ο Βαγγέλης μελέτησαν αυτή τη συμφωνία. Βαγγέλη, ανοίξτε την 

εργασία σας και πείτε μας πότε έγινε αυτή η συμφωνία, ποιος την προώθησε και τι προέβλεπε. 

Θα έλθετε; Να πείτε κι άλλα πράγματα, να συμπληρώσετε όπως έκαναν τα παιδιά πριν.  

Βαγγέλης: (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1. Συνθήκη Τορντεζίλας125). 

Καθηγήτρια: Ακριβώς. Για να διασφαλίσουν ότι κι αν άλλοι ταξίδευαν δεν θα τους έπαιρναν 

τα εδάφη που κατέκτησαν. Έχετε κάτι άλλο από εδώ κάτω;  

Ερευνήτρια (επεξηγεί): Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα ήταν στα αγγλικά και επομένως οι 

μαθητές χρειάστηκε να μεταφράσουν για να εξηγήσουν τη συνθήκη. 

Καθηγήτρια, σε άλλη ομάδα: Τώρα θα βάλω τον δικό σας Η/Υ. Τι αριθμό έχει;  

Μαθητές: Τον αριθμό 9. 

Καθηγήτρια: Τα αγόρια αυτής της ομάδας, με τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα στα αγγλικά, 

βρήκαν τα στοιχεία της Συνθήκης της Τορντεζίλας και δούλεψαν και τις απαντήσεις στην ερώ-

τηση που είχε από κάτω. 

Μαθητής-εκπρόσωπος της ομάδας: (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.2. Συνθήκη Τορντεζίλας126). 

{Παρατηρούμε ότι οι μαθητές ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, όπου θα 

διαπιστωθεί απλώς η αποστήθιση/απομνημόνευση της ξηρής πληροφορίας του διδακτικού 

εγχειριδίου και εκφέρουν κρίσεις και προσωπικές απόψεις. Αξιοποίησαν την ιστοεξερεύνηση 

125 Βλ. Παράρτημα 2. 
126 Βλ. Παράρτημα 2. 
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για να μελετήσουν ποικίλο υλικό, όπως βιογραφίες ή πληροφοριακό υλικό, και σε αγγλική 

γλώσσα, επέλεξαν τα κατάλληλα στοιχεία και τα συνέθεσαν σε μία εργασία, την οποία πα-

ρουσίασαν με γραπτό και προφορικό λόγο} 

 

6) Η συμβολή των ΤΠΕ στην αξιοποίηση χαρτών στη διδακτική της Ιστορίας 
 

Στη διδακτική της Ιστορίας, η αξιοποίηση χαρτών είναι απολύτως απαραίτητη ώστε ο μαθη-

τής να αντιληφθεί την ουσιώδη σχέση Ιστορίας και Γεωγραφίας. Η ύπαρξη του χάρτη έχει ως 

στόχο να δοθεί, εκτός από τον χρόνο, βασική πληροφόρηση ως προς τον γεωγραφικό χώρο 

στον οποίο διαδραματίζονται τα εξιστορούμενα ιστορικά γεγονότα. Χρησιμοποιώντας χάρ-

τες, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν τις ιστορικές έννοιες του χρόνου 

και του χώρου και, επομένως, να αποφύγουν την έλλειψη αλληλουχίας και την αποσπασματι-

κότητα που προκαλεί η γραμμική παράθεση ιστορικών πληροφοριών στο σχολικό εγχειρίδιο 

και η κατάτμηση σε κεφάλαια (Κόκκινος, 2003).  

Καθώς οι γεωγραφικοί χάρτες κάνουν αντιληπτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ιστο-

ρία και τη Γεωγραφία, επιτρέπουν στους μαθητές να εντοπίζουν τον ιστορικό χώρο στον ο-

ποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα και, επομένως, να αντιλαμβάνονται παράγοντες που επη-

ρέασαν τη λήψη αποφάσεων και την εξέλιξη γεγονότων. Επιπρόσθετα, οι ιστορικοί χάρτες οι 

οποίοι αποδίδουν οπτικά και το ιστορικό στάτους κάθε περιοχής, δίνουν τη δυνατότητα στον 

μαθητή να παρατηρήσει τις διαδοχικές αλλαγές μέσα στον χρόνο, που οφείλονται στην αν-

θρώπινη δράση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αντιληφθεί την έννοια 

του μακροϊστορικού χρόνου, προσεγγίζοντας την έννοια τόσο σε συγχρονικό όσο και σε δια-

χρονικό επίπεδο (Βερτσέτης, 2002). 

 

i) Λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE. "Μυκηναϊκός πολιτισμός"»  

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια: Θα προλάβουμε. Τι θα κάνουμε σήμερα…Ακούστε με [οι μαθητές κάνουν πολλή 

φασαρία], λέγομαι Αναστασία Βακαλούδη και είμαι κι εγώ φιλόλογος και η καθηγήτριά σας 

είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει σήμερα για να κάνουμε ένα μάθημα Ιστορίας και Αρχαί-

ων Ελληνικών, στο εργαστήριο Πληροφορικής, για να δείτε και μία εναλλακτική πρόταση μα-

θήματος. Ευχαριστώ την καθηγήτριά σας που με προσκάλεσε. Όπως βλέπετε, στις οθόνες σας 

έχουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα λέγεται “Μυκηναϊκός πολιτισμός”. Βλέπετε ότι 

έχουμε έναν χάρτη και κάτω από αυτόν τον χάρτη βρίσκονται αρχαιολογικά ευρήματα του Μυ-

κηναϊκού πολιτισμού.  

…………………………………………………………………………………….. 
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Ερευνήτρια: Ακούστε, λίγο. Θέλω να με ακούτε προσεκτικά για να καταλάβετε πώς θα ανοί-

ξουμε τον χάρτη και πώς θα ψάξουμε μέσα τα αντικείμενα. Βλέπετε ότι, δίπλα στο χάρτη μας 

υπάρχει μια γραμμή εργαλείων. Τη βλέπετε; Από κάτω από τον χάρτη υπάρχει μια γραμμή χρό-

νου. Αυτή τη γραμμή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να ταξιδέψουμε στον χρόνο που 

θέλουμε. Θέλουμε να πάμε στο 1200 π.Χ. Θα πάρετε, λοιπόν, με το ποντίκι σας το κόκκινο 

“κουτάκι” και θα το μεταφέρετε στο 1200 π.Χ. [Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν ζητώ-

ντας οδηγίες] 

Ερευνήτρια: Άρα τώρα, βρισκόμαστε στον χρόνο, στο 1200 π.Χ. Θέλουμε τώρα να πάμε στους 

τόπους που αναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Για πείτε μου, πού αναπτύχθηκε ο Μυκη-

ναϊκός πολιτισμός κυρίως;  

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι για να απαντήσουν] 

Ερευνήτρια: Το όνομά σου; 

Μαθητής: Χριστόφορος. Στην Πελοπόννησο. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Στην Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις της Πελοποννήσου; 

[Οι μαθητές/τριες σηκώνουν το χέρι για να απαντήσουν] 

Ερευνήτρια: Το όνομά σου;  

Μαθητής: Αχιλλέας. Μυκήνες και Πύλος. 

Ερευνήτρια: Μπράβο! Τα δύο μεγάλα κέντρα. Άρα, εμείς την ανασκαφή μας θα την κάνουμε 

στις Μυκήνες, στην Πύλο και θα επισκεφθούμε και στους τάφους των Μυκηνών, να δούμε τους 

τάφους και να ψάξουμε για αντικείμενα. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Αφού με τη γραμμή του χρό-

νου πήγαμε στο 1200 π.Χ., τώρα, θέλω να πατήσετε το εικονίδιο, στη γραμμή εργαλείων, που 

δίνει τις “επιλογές του τόπου”. Βλέπετε τώρα τις επιλογές του τόπου [Οι μαθητές/τριες το 

πραγματοποιούν] 

Ερευνήτρια: Αφού το πατήσετε, θα εμφανιστούν, στην οθόνη, τετράγωνα, με τα οποία χωρίζε-

ται ο χάρτης. Θέλω να πατήσετε το τετράγωνο που εμπεριέχει την Ελλάδα. Το βρήκατε;  Μπρά-

βο. [Οι μαθητές/τριες το πραγματοποιούν] 

Ερευνήτρια: Πατήστε στην Ελλάδα και, μετά, στο τετράγωνο της Πελοποννήσου. Θα ταξιδέ-

ψουμε στην Πελοπόννησο. Περιμένετε…μην μπαίνετε στο τετραγωνάκι με τους τάφους…[Οι 

μαθητές/τριες το πραγματοποιούν] 

Ερευνήτρια: Μένετε στην Πελοπόννησο και περιμένετε…Τώρα θα χωριστείτε σε ομάδες και 

κάθε ομάδα θα ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή. Η πρώτη ομάδα θα μπει στην Πύλο, η δεύ-

τερη στις Μυκήνες, η τρίτη στους τάφους των Μυκηνών κ.ο.κ. 

[Χωρίζονται οι ομάδες και δίνονται οδηγίες για την πορεία κάθε ομάδας. Οι μαθητές/τριες 

κάνουν πολλή φασαρία και η καθηγήτρια προσπαθεί να επιβάλει την τάξη] 

Καθηγήτρια: Μη μιλάτε οι υπόλοιποι.……….Θα σας πει η κα Βακαλούδη. 
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Μαθητής ομάδας: Στους τάφους, κυρία… 

Ερευνήτρια (απευθύνεται σε ομάδα): Θα επισκεφθείτε τους τάφους. Ωραία, πατήστε το πρά-

σινο τετραγωνάκι και περιμένετε. 

Ερευνήτρια (απευθύνεται σε ομάδες): Εσείς θα μπείτε στους τάφους,….εσείς στην Πύ-

λο,…πατήστε στο τετραγωνάκι…Εκείνο που πάτησες. Πολύ ωραία. Περιμένετε, θα δουλέψουμε 

όλοι μαζί. 

Καθηγήτρια: Περιμένετε παιδιά. 

Ερευνήτρια: (Οδηγίες πλοήγησης κατά ομάδα). Πολύ ωραία.  

- Από κει θα μπείτε στην Πύλο. Πάτε στο μεγάλο τετράγωνο… 

- Από κει θα μπείτε στις Μυκήνες. Πάτε στο δεύτερο τετράγωνο. 

Μαθητής ομάδας: Κυρία, εμείς βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα… 

Μαθήτρια άλλης ομάδας: Κυρία, κι εδώ… 

Ερευνήτρια: Τώρα, αυτή τη στιγμή, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την ανασκαφή. Θέλω να πάρετε 

τα τετράδια και τα στυλό σας. Ένα μέλος της ομάδας θα χειρίζεται τον υπολογιστή, ένα μέλος 

θα είναι ο πρόεδρος της ομάδας που θα ρυθμίζει την ομάδα και ένα μέλος θα είναι ο γραμματέ-

ας. - Τώρα, ξεκινάμε την ανασκαφή. Θα πατήσετε το 1ο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων, που 

είναι η «σκαπάνη» και κατόπιν, μία-μία τις γαλάζιες κουκίδες που υπάρχουν πάνω στον χάρτη. 

Στο τετράδιό σας…Ακούστε με…». 

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! Άρα, θα ταξιδέψουμε στο 1200 π.Χ. Βλέπετε, επάνω από τον χάρτη 

υπάρχει μια γραμμή που μας δείχνει χρονολογίες. Θέλω να “πιάσετε” το κόκκινο κουτάκι που 

βρίσκεται πάνω στη γραμμή και να το μετακινήσετε, με το ποντίκι, περίπου στο 1200 π.Χ. Άρα, 

αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 1200 π.Χ. Κάτω από τον χάρτη, που βλέπετε, βρίσκονται αρ-

χαιολογικά ευρήματα που ανήκουν στο 1200 π.Χ., την εποχή της ακμής του Μυκηναϊκού πολι-

τισμού. Στον χάρτη, κάποιες ομάδες βιάστηκαν να πατήσουν το εικονίδιο των τάφων των Μυ-

κηνών και τώρα βλέπουν, αναγκαστικά, τους τάφους των Μυκηνών. Εσείς, εδώ, και εσείς, βλέ-

πετε τους τάφους. Οι υπόλοιποι βλέπετε τα μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Θέλω 

να μου πείτε, ποια είναι τα μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Δέσποινα. Ελευσίνα. 

Ερευνήτρια: Στην Πελοπόννησο θέλω να μου βρείτε, όχι στη Στερεά Ελλάδα. 

Δέσποινα: Οι Μυκήνες. 

Ερευνήτρια: Πού βρίσκονται, στον χάρτη, για δείξτε μου να δω αν τις βρήκατε.  

[Όλες οι ομάδες δείχνουν στον χάρτη μπροστά στην οθόνη τους την περιοχή] 
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Ερευνήτρια: Ωραία! και το άλλο μεγάλο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού ποιο είναι; Δύο 

ήταν τα μεγάλα κέντρα.  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Μαρίνα. Η Πύλος. 

Ερευνήτρια: Πού βρίσκεται, στον χάρτη, για δείξτε μου να δω αν την βρήκατε.  

[Όλες οι ομάδες δείχνουν, με τη σειρά, στον χάρτη μπροστά στην οθόνη τους πού βρίσκεται 

η Πύλος] 

Ερευνήτρια: Λοιπόν, η 1η ομάδα αρχαιολόγων θα επισκεφθεί την περιοχή της Πύλου, η 2η ο-

μάδα τους τάφους, η 3η ομάδα θα σκάψει στην περιοχή των Μυκηνών, η 4η ομάδα στην περιοχή 

της Πύλου, η 5η ομάδα στους τάφους και η 6η στις Μυκήνες. - Τώρα θα πάρετε τα τετράδιά σας 

και, δείτε στον πίνακα τι θέλω να γράψετε. Δημιουργήστε τις εξής κατηγορίες: "Αγγεία – Εργα-

λεία – Κοσμήματα – Όπλα – Τοιχογραφίες -  Ειδώλια – Επιτύμβιες στήλες».  

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια: Ο γραμματέας θα κρατά το τετράδιο και θα γράφει ό,τι λέει η ομάδα. Εντάξει; 

Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να τοποθετηθούμε πρώτα στον χρόνο. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός σε 

ποια εποχή άκμαζε; Σε ποια εποχή έχουμε τη μεγάλη άνθηση, τη μεγάλη δραστηριότητα του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού;  

Μαθητές/τριες: Από τον 16ο αι. μέχρι τον 12ο αι.  

Ερευνήτρια: Θέλω, λοιπόν, να ταξιδέψουμε στο 1200 π.Χ. Πώς θα το πετύχουμε; Βλέπετε κά-

τω από τον χάρτη μια γραμμή που μας δείχνει τον χρόνο. Ο χειριστής του ποντικιού πρέπει να 

“πιάσει” το καφέ κουτάκι επάνω στη γραμμή του χρόνου και να το σύρει έως, περίπου, το 1200 

π.Χ. [Δίνονται οδηγίες προς τις ομάδες, που ζητούν καθοδήγηση] «Θα το πάρεις έτσι και θα 

το πας στο 1200 π.Χ.» κ.ο.κ.…Εντάξει; Το κάνατε όλοι;.  

Μαθητής ομάδας: Κυρία, δεν πηγαίνει ακριβώς επάνω.  

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει. Περίπου. - Τώρα, θέλω να μου πείτε, στην Πελοπόννησο ποια ήταν 

τα δύο μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού; Εννοώ, ποιες πόλεις είχαν αναπτύξει πάρα 

πολύ σημαντικό πολιτισμό;  

Μαθητής: Μυκήνες.  

Ερευνήτρια: Ωραία! Βρείτε στον χάρτη την πόλη των Μυκηνών, στη δεξιά σας πλευρά. [Όλες 

οι ομάδες αναζητούν, εντοπίζουν και δείχνουν στον χάρτη τις Μυκήνες]  

Ερευνήτρια: Και ποιο άλλο μεγάλο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού έχουμε, όπου ήταν και 

βασιλιάς ο Νέστορας…αν θυμάστε;  

Μαθητές/τριες: Η Πύλος.  

Ερευνήτρια: Βρείτε και την Πύλο στον χάρτη σας. Τη βρήκατε; 

[Όλες οι ομάδες αναζητούν, εντοπίζουν και δείχνουν στον χάρτη την Πύλο]  
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Ερευνήτρια: Επομένως, αφού τοποθετηθήκαμε στον χρόνο –είπαμε ότι βρισκόμαστε στο 1200 

π.Χ.–, και στον χώρο –έχουμε δύο μεγάλα κέντρα: Μυκήνες και Πύλο–, η 1η ομάδα θα επι-

σκεφθεί την Πύλο –εσείς, δηλαδή, είστε οι αρχαιολόγοι που θα πάτε στην Πύλο να ψάξετε για 

ευρήματα–, η 2η ομάδα θα επισκεφθεί τους τάφους των Μυκηνών, η 3η ομάδα θα επισκεφθεί 

την Πύλο, η 4η τις Μυκήνες, η 5η τους τάφους των Μυκηνών, η 6η τις Μυκήνες. Ο γραμματέας 

θα γράψει αυτές τις κατηγορίες στο τετράδιο [οι κατηγορίες έχουν ήδη γραφεί στον πίνακα]. 

Είναι: "αγγεία – εργαλεία – κοσμήματα – τοιχογραφίες – ειδώλια – όπλα – επιτύμβιες στήλες"».  

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α1 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια: Λοιπόν, όπως βλέπετε, κάτω από τον χάρτη υπάρχει μια γραμμή εργαλείων και 

μια γραμμή του χρόνου. Με τη γραμμή του χρόνου θα ταξιδέψουμε μέσα στον χρόνο για να πά-

με στο 1200 π.Χ., την εποχή που αναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Βλέπετε ότι είναι μια 

γραμμή με ένα κουτάκι στη μέση, σε καφέ χρώμα. […] 

Ερευνήτρια: Πήγατε στο 1200 π.Χ., στον χρόνο; Άρα, είμαστε στο 1200, στον χρόνο. 

Ομάδες: Ναι. 

Ερευνήτρια: Βλέπουμε όλοι στον χάρτη μας ότι είμαστε στην περιοχή της Πελοποννήσου όπου 

υπάρχουν δύο μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ποιος θυμάται να μας πει ποιες με-

γάλες πόλεις έχουμε στην Πελοπόννησο που στη μία ήταν βασιλιάς ο Αγαμέμνονας και στην 

άλλη ο Νέστορας;  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι για να απαντήσει: Το όνομά σου; 

Μαθητής: Αντώνης. Οι Μυκήνες και η Πύλος. 

Ερευνήτρια: Στον χάρτη που βλέπετε, οι Μυκήνες είναι στα δεξιά σας και η Πύλος στα αριστε-

ρά. Εσείς που βιαστήκατε και μπήκατε στους τάφους των Μυκηνών βλέπετε από τους διπλανούς 

υπολογιστές. Βρείτε τις πόλεις στον χάρτη [Οι ομάδες εντοπίζουν τις πόλεις στον χάρτη] 

Ερευνήτρια: Οι δύο ομάδες που είναι στους τάφους των Μυκηνών θα ψάξουν εκεί για αντικεί-

μενα. Οι υπόλοιπες ομάδες θα ψάξουν είτε στην Πύλο είτε στις Μυκήνες. Πώς θα βρούμε τα 

αντικείμενά μας; Βλέπετε ότι στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει ένας πίνακας. Σε κάποιους 

υπολογιστές είναι κενός, σε κάποιους υπάρχει ένα αντικείμενο».  

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α1 (Ερευνήτρια): 
Καθηγήτρια: Παιδιά, εσείς που βλέπετε στους υπολογιστές τον χάρτη, καταλαβαίνετε για ποιον 

πολιτισμό θα μιλήσουμε;  

Μαθήτρια (Θεοδώρα): Βλέπουμε τις Μυκήνες. Θα μιλήσουμε για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.  

Καθηγήτρια: Μπράβο Θεοδώρα! 

Καθηγήτρια: Η Θεοδώρα μάς είπε ότι πρόκειται για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. 

Ερευνήτρια: Τώρα είμαστε έτοιμοι όλοι. Θα κάνουμε ένα μάθημα Ιστορίας αξιοποιώντας το 

πρόγραμμα που βλέπετε στον υπολογιστή σας και λέγεται "Μυκηναϊκός πολιτισμός". Φανταστεί-
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τε ότι έχετε τελειώσει το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο και είστε αυτή τη στιγμή αρχαι-

ολόγοι. Είμαστε σε μια εικονική πραγματικότητα. Θα πάμε στα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτι-

σμού, σαν αρχαιολόγοι, να κάνουμε μια ανασκαφή -όπως κάνουν οι αρχαιολόγοι-, να συλλέ-

ξουμε αντικείμενα που έχουν σχέση με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και από αυτά τα αντικείμενα 

θα βγάλουμε συμπεράσματα.  

[Γίνεται διαχωρισμός ομάδων για να υπάρχει ισομέρεια στην κατανομή των μαθητών ανά 

ομάδα και καλύτερη επαφή με την οθόνη του υπολογιστή. Κάποιες ομάδες βιάστηκαν να πα-

τήσουν το εικονίδιο που εισάγει στους τάφους των Μυκηνών και "μπήκαν" στο περιβάλλον 

αυτό] 

Ερευνήτρια: Εσείς είστε στους τάφους των Μυκηνών, όπως κι εσείς κι εσείς. Οι άλλοι, που 

βλέπετε τον χάρτη, πείτε μας σε ποια περιοχή βρισκόμαστε; 

Μαθήτρια: Στην Πελοπόννησο. 

Ερευνήτρια: Ποια δύο μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού έχουμε στην Πελοπόννησο; 

Να τα αναφέρετε και να τα δείξετε στον χάρτη. 

Καθηγήτρια: Απαντήστε στο ερώτημα. Ποια μεγάλα κέντρα έχουμε στην Πελοπόννησο; Το 

πρώτο ποιο είναι, που έδωσε και το όνομα στον πολιτισμό; 

Μαθητές/τριες: Μυκήνες. 

Ερευνήτρια: Για βρείτε τις Μυκήνες στον χάρτη και δείξτε τις. Πού βρίσκονται; Στα δεξιά σας 

δείτε. Ωραία τις βρήκατε! Kι σεις! Kι σεις! [Οι ομάδες δείχνουν με τη σειρά στον χάρτη την 

πόλη των Μυκηνών] 

Ερευνήτρια: Και το άλλο μεγάλο κέντρο που ζούσε ο πιο σοφός βασιλιάς που τον συμβουλεύο-

νταν όλοι; 

Μαθήτρια: Πύλος;  

Ερευνήτρια:…και βασιλιάς της είναι ο Νέστορας. Για βρείτε την Πύλο στον χάρτη. [Οι ομάδες 

δείχνουν με τη σειρά στον χάρτη την Πύλο] 

Ερευνήτρια: Επομένως θα πάμε να ψάξουμε στα δύο αυτά μεγάλα κέντρα και στους τάφους 

των Μυκηνών. Σε ποια εποχή ακμάζει κυρίως ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, βρίσκεται, δηλαδή, 

στη μεγαλύτερη άνθησή του. Θυμάστε;  

Καθηγήτρια: Πότε είναι η εποχή του Μυκηναϊκού πολιτισμού; 

Μαθητής: 1300, 1200 π.Χ. 

Ερευνήτρια: Γύρω στο 1300, 1200 π.Χ. Άρα για να πάμε στον χρόνο αυτό, βλέπετε κάτω από 

τον χάρτη υπάρχει μια γραμμή του χρόνου. Θέλω να “πάρετε” το καφέ κουτάκι στη γραμμή του 

χρόνου και να το τοποθετήσετε στο 1300 με 1200 π.Χ. περίπου. [Οι ομάδες το πραγματοποι-

ούν] 
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Συμπέρασμα: Στα αποσπάσματα, που προηγήθηκαν, αξιοποιήθηκε το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-

E-SLATE. "Μυκηναϊκός πολιτισμός"». Οι μαθητές κάθισαν ανά ομάδα σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή όπου ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό και έβλεπαν στην οθόνη τους τον χάρτη 

όπου βρίσκονται «κρυμμένα» τα αρχαιολογικά ευρήματα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Είχε 

γίνει ήδη προετοιμασία από την καθηγήτρια της τάξης και την ερευνήτρια και οι ομάδες των 

μαθητών/τριών έβλεπαν στον χάρτη την Πελοπόννησο, όπου θα πραγματοποιούσαν την αρ-

χαιολογική τους ανασκαφή. Κατ’ αρχάς ζητήθηκε από όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες να 

τοποθετηθούν στον χρόνο που άκμασε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, με το σχετικό εργαλείο 

«Γραμμή του Χρόνου» του λογισμικού, και κατόπιν να εντοπίσουν στον χάρτη της Πελοπον-

νήσου τα δύο μεγάλα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού, ώστε να αποκτήσουν γεωγραφική 

αντίληψη των τόπων αυτών. Έγινε, έτσι, αντιληπτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ι-

στορία και τη Γεωγραφία, καθώς κατέστη δυνατόν στους μαθητές να αντιληφθούν τον ιστο-

ρικό χώρο στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα. 

 

ii) Λογισμικό «Ιστορικός Άτλαντας "Centennia"» 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Β (Μερτσανίδου): 
Καθηγήτρια: Θα παρακαλούσα λίγο να με ακούσετε. Είμαστε χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες. 

Η κάθε ομάδα θα αναλάβει μία δραστηριότητα. Την 1η δραστηριότητα θα αναλάβει η ομάδα 

από εδώ, η 2η δραστηριότητα θα είναι δική σας, η 3η δική σας και η 4η δική σας [δείχνει τις 

ομάδες] Θα δουλεύετε ανά δυάδες, αλλά θα έχετε την ίδια δραστηριότητα. Έχετε μπροστά σας 

ένα πρόγραμμα, που είναι ένας χάρτης και με βάση αυτόν τον χάρτη θα κάνετε την έρευνά σας 

για να απαντήσετε στις δραστηριότητές σας. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για κάθε ε-

ρώτηση. Θα ήθελα να σας δώσω κατά ομάδες τις πληροφορίες. [Μοιράζει τα φύλλα εργασίας 

στις ομάδες] 

Μία ομάδα: Κυρία, εμείς τι κάνουμε; 

Καθηγήτρια: Την 4η δραστηριότητα: “Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, 

όταν τα στρατεύματα του Μεχμέτ Β΄ (Μωάμεθ του Πορθητή) εισέβαλαν μέσα στην Κωνσταντι-

νούπολη και την κατέλαβαν;”. Πληκτρολογήστε εδώ “1453” και πηγαίνετε στο κείμενο. Πατή-

στε enter, βλέπετε τον χάρτη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας; Διαβάζετε πληροφορίες για την 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης.  

Καθηγήτρια σε όλες τις ομάδες: Τις απαντήσεις θα τις γράψετε επάνω στο φύλλο εργασίας. 

……………………………………………………………………………………… 

Καθηγήτρια: Είναι εντυπωσιακό λογισμικό.  

[Αρχίζει η διαδικασία της έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την 

πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η 
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ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασί-

α] 

{Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε σύμβουλο που ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιή-

σουν εναλλακτικούς τρόπους συσχέτισης της ιστορικής πληροφορίας για την ερμηνεία της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ακόμη, η αναπαράσταση της έννοιας του χρόνου και του χώρου, 

σε συνδυασμό με την παράθεση πηγών, βοηθούν τους μαθητές να ερμηνεύσουν καλύτερα το 

ιστορικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους και να δομήσουν την ιστορική τους σκέψη} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου): 
Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Παιδιά ακούστε με λίγο. Τελικά, θα δουλέψετε ανά δύο άτομα σε 

έναν Η/Υ. Θα χωριστείτε σε πέντε ομάδες και, με τις οδηγίες που σας έχω δώσει, η κάθε ομάδα 

θα δουλεύει μία δραστηριότητα, ο χρόνος, στον οποίο θα εργαστείτε μόλις σας πω ότι ξεκινάμε 

την εργασία (θα είναι 10΄) και θα δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα και μετά κάθε ομάδα, σε 

πολύ λίγο χρονικό διάστημα (7΄-10΄), θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους την εργασία της. Το 

μάθημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αλλά δεν θα σας 

το παραδώσω εγώ, θα το "βγάλετε" μόνοι σας εργαζόμενοι σε ένα λογισμικό που λέγεται Cen-

tennia. Πώς λειτουργεί αυτό το λογισμικό θα το δούμε στην πορεία. [….] Πώς θα εργαστείτε; 

Θα δουλέψετε τις δραστηριότητες συνεργατικά και θα συναποφασίσετε, ένας από εσάς να ανα-

κοινώσει στην υπόλοιπη τάξη τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνατε. Έχετε καμία απορία; 

Μαθητής: Κυρία, θα έχουμε ανοικτό το βιβλίο; 

Καθηγήτρια: Θα έχετε το βιβλίο μπροστά σας, αλλά μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε κυρίως με 

το λογισμικό. Να κάνω μία προσπάθεια να σας δείξω πώς λειτουργεί;  

[Η καθηγήτρια κάνει επίδειξη της της χρήσης του λογισμικού στη βιντεο-οθόνη με βιντεο-

προτζέκτορα από τον server στους/στις μαθητές/τριες]. 

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, να δείξω κατευθύνσεις στις 1η ομάδα. Πώς θα λειτουργήσετε; Έχετε 

μπροστά σας τον χάρτη αυτόν που λέγεται Centennia. Επάνω αριστερά βλέπετε ότι έχει πίνακα 

με χρονολογίες. Εκεί θα πληκτρολογήσετε τη χρονολογική ένδειξη: 1919. 

Ερευνήτρια: Να πούμε εισαγωγικά, ότι αυτό ο Χάρτης απεικονίζει την Ευρώπη και τη Βόρειο 

Αφρική και δείχνει την αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη και τα γεγονότα που σηματοδότησαν 

αυτή την αλλαγή των συνόρων. Επομένως, αυτό θα κάνετε τώρα. Στο κεφάλαιο που βρίσκεστε 

θα δείτε ποιες αλλαγές συμβαίνουν στην ιστορία και πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τα σύνο-

ρα των κρατών. 

Καθηγήτρια: Οπότε, εσείς πληκτρολογείτε τη χρονολογία 1919 και μετά θα πάτε στο βελάκι –

το βλέπετε που σας το δείχνω με τον κέρσορα; Φαίνεται;  

Μαθητές/τριες: Όχι. 

473 

 



 

 

Πληροφορικός: Θέλεις να δείξεις;  

[Αναλαμβάνει να διευθετήσει το πρόβλημα στον server] 

Μαθήτρια: Τα 2 βελάκια; 

Ερευνήτρια: Τώρα θα σας δείξει η κυρία.  

Καθηγήτρια: Θα πάτε σ’ αυτό το βελάκι, αφού πληκτρολογήσετε την ημερομηνία 1919 [δείχνει 

στη βιντεο-οθόνη τα βήματα]. Μετά πάτε σ’ αυτό το βελάκι, το δεύτερο από δεξιά, και πατήστε 

το. Μόλις το πατήσετε, κάτω, στη βάση του Η/Υ, θα εναλλάσσονται και θα βλέπετε διάφορα 

γεγονότα. Αυτά θα είναι γεγονότα που θα λάβουν χώρα μέχρι να φτάσουμε στην ημερομηνία 

1939. θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Πληκτρολογώ: 1919 και πατώ το βελάκι. Βλέπετε, που 

δείχνει τα γεγονότα να εναλλάσσονται (είναι λίγο γρήγορη η πορεία). Και βλέπετε και τις αντί-

στοιχες αλλαγές των συνόρων στον χάρτη. Αν θέλετε να δείτε κάτι πιο αργά, μπορείτε να πάτε 

στα (+) και (-) για να σταματήσει. Αφού λοιπόν περάσει αυτό και μπορέσετε να καταγράψετε τα 

γεγονότα, θα πατήσετε το τετράγωνο για STOP μόλις φτάσετε στην ημερομηνία: 1939. Αναφέ-

ρομαι μόνο σε όσους έχουν την 1η δραστηριότητα. 

[Οι μαθητές/τριες εφαρμόζουν αυτό που τους επέδειξε η καθηγήτρια. Η Πληροφορικός βοη-

θεί τους/τις μαθητές/τριες να το πραγματοποιήσουν] 

Καθηγήτρια: Εδώ βλέπετε την επιλογή: "Κείμενα". Πατώντας το εικονίδιο αυτό βλέπετε το 

κείμενο. Θα διαβάσετε τις πληροφορίες από το 1919 έως το 1939 και θα τις καταγράψετε. Αλλά 

δεν θα τα καταγράψετε όλα όσα βλέπετε. Θα επισημάνετε μόνον τα σημαντικότερα. Δείτε, για 

παράδειγμα: 1929∙ τι έγινε; Μεγάλη οικονομική κρίση. 1930…κ.ο.κ. Διαβάζετε τις πληροφορίες 

και επισημαίνετε το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς αυτής. Δηλαδή, καταγράφετε τα γεγονό-

τα επιγραμματικά. Τώρα θα δείξω στους υπόλοιπους που έχουν τις άλλες δραστηριότητες. Για 

τη 2η δραστηριότητα: "Να αναφέρετε τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά 

την περίοδο του Μεσοπολέμου". Ακολουθείτε πάλι την ίδια οδό. Πηγαίνετε εδώ, πληκτρολογείτε 

τη χρονολογία 1923 και πάτε έως το 1940. Κατόπιν πατήστε  STOP, κάντε κλικ στο "κείμενο" 

προχωρώντας μέχρι το 1940. Θα δείτε τις πολιτικές εξελίξεις από το 1923 έως το 1940 στην 

Ελλάδα. Στην 3η δραστηριότητα δεν θα κάνετε τα ίδια με τις προηγούμενες ομάδες. Θα πάτε 

στην επιλογή "Ερώτηση" και συγκεκριμένα στο "Ποιος είναι" ή στο "Πού". Η 1η ερώτηση αφο-

ρά στο "Πού": Μάχη Δουνκέρκης και θα βρείτε το Δ. Θα ψάξετε τη Δουνκέρκη, θα διαβάσετε 

τις σχετικές πληροφορίες και θα τις καταγράψετε.  

{Οι μαθητές ακολουθούν διαφορετικές πορείες επολογής} 

Καθηγήτρια: Εκεί που γράφει ότι καταστράφηκε το 1945 κ.λπ. Μετά θα πάτε στην επιλογή: 

"Πήγαινε εκεί όπου" και θα τη δείτε και στον Χάρτη. Το ίδιο θα κάνετε και με τα επόμενα. Τώ-

ρα, δραστηριότητα 4η: Εσείς θα πληκτρολογήσετε την ημερομηνία: 1940.7, θα προχωρήσετε ως 

το 1941.3 και θα ακολουθήσετε την προηγούμενη οδό. Θα δείτε κάτω, στην μπάρα, όσα θα 
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βγάλει και μετά στο "Κείμενο" όπου θα διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και θα καταγράψε-

τε τις πολεμικές απαιτήσεις της Ελλάδας που κατά την πορεία απελευθέρωσης της Βορείου Η-

πείρου από τον ελληνικό στρατό.  

Ερευνήτρια: Οι πρώτες ομάδες ας ξεκινήσουν να δουλεύουν τη δραστηριότητά τους. 

Καθηγήτρια: Και όσοι έχετε την 5η δραστηριότητα θα κάνετε το ίδιο. Ξεκινήστε όλοι, παιδιά, 

δεν θα προλάβουμε. Τα διαβάζετε όλα, αλλά καταγράφετε αυτά που θεωρείτε σημαντικά….». 

{Παρατηρούμε ότι το λογισμικό προσφέρει αρκετές επιλογές, που βοηθούν τον χρήστη να 

επεξεργαστεί την πληροφορία με διάφορους τρόπους. Ο «Ιστορικός Άτλας-″Centennia″» δί-

νει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν μόνοι τους το πεδίο που καλύπτει η εφαρ-

μογή. Ο ρόλος του καθηγητή δεν μπορεί να είναι μόνο ρόλος πομπού, αλλά και ρόλος καθο-

δηγητικός. Γι’ αυτό, πρέπει ο ίδιος πρώτα να κατανοήσει το πώς θα αξιοποιήσει, όσο το δυ-

νατόν καλύτερα, το λογισμικό. Οι διδακτικοί στόχοι, που έχουν τεθεί, είναι: (α) Η κατανόηση 

της έννοιας του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. (β) 

Η σύνδεση γεγονότων, προσώπων και χρονολογιών σε σχέση και αναφορά με τους χάρτες} 

«2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού-Γ (Βαγιωνά): 
[Έχει γίνει ήδη ο χωρισμός σε ομάδες και οι μαθητές κάθονται ανά ομάδα μπροστά σε έναν 

Η/Υ] 

Καθηγήτρια: Παιδιά, όπως σας έχω πει, σήμερα θα κάνουμε αυτό το ενδιαφέρον που λέγαμε. 

Εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας ένα λογισμικό στο οποίο θα παρέμβετε εσείς και θα κάνετε 

πράγματα δικά σας, θα βρείτε πληροφορίες. Θα σας δώσω εγώ κάποια φύλλα εργασίας και θα 

συμπληρώσετε δύο τρία πραγματάκια, όχι δύσκολα. Θα δούμε ένα βίντεο όλοι μαζί στη βιντεο-

οθόνη, για να μας κατατοπίσει τι γίνεται με το κεφάλαιο που είδαμε, του τέλους του Μικρασια-

τικού πολέμου, της Μικρασιατικής εκστρατείας. Θα τα δούμε όλα μαζί και μετά θα σας δείξω 

πώς μπορείτε να παρέμβετε στο λογισμικό, να συλλέξετε δικές σας πληροφορίες σχετικά με όσα 

έχουμε δει. Σε κάθε ομάδα, θα επιλέξετε ποιος θα χειρίζεται τον Η/Υ, ποιος θα αναζητά τις 

πληροφορίες και ποιος θα καταγράφει τις πληροφορίες. Όταν είστε δύο θα κάνει ο ένας το ένα 

και ο άλλος το άλλο. Κατόπιν θα κάνετε κάποιες δραστηριότητες και θα συλλέξετε τις δικές σας 

πληροφορίες, τις οποίες θα αναζητήσετε. Ποιον ρόλο θα αναλάβει ο καθένας θα το αποφασίσε-

τε γρήγορα.    

Να δούμε το βίντεο… 

………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Να σας χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου, λέγομαι Αναστασία Βακαλούδη, είμαι 

φιλόλογος και ήλθα να παρακολουθήσω το μάθημα. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι στους Η/Υ 

σας βλέπετε έναν χάρτη της Ευρώπης και στα αριστερά, επάνω, μια ημερομηνία. Αυτή η ημερο-

μηνία αλλάζει και δείχνει τις αλλαγές των συνόρων της Ευρώπης μέσα στον χρόνο. Αυτό το 
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πρόγραμμα εμπεριέχει πληροφορίες από το 1000 μ.Χ. έως το 1997, δηλαδή μέσα σ’ αυτά τα 

χρόνια μπορούμε να δούμε τις αλλαγές των συνόρων και τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν 

στην Ευρώπη. Η καθηγήτριά σας θα σας αναθέσει να εξετάσετε το κεφάλαιο της Μικρασιατικής 

καταστροφής μέσα από τη δική σας από έρευνα μέσα στο πρόγραμμα. Θέλω να σας πω ότι έχω 

ακούσει τα καλύτερα λόγια για το τμήμα σας και ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι ερ-

γασίες σας θα διαβαστούν, την επόμενη ώρα, στην ολομέλεια».  

{Παρατηρούμε ότι η καθηγήτρια αναθέτει ποικιλία δραστηριοτήτων στην οποία βοηθεί το 

υλικό του λογισμικού (χάρτες και πληροφοριακό υλικό). Η αναπαράσταση της έννοιας του 

χρόνου και του χώρου, σε συνδυασμό με την παράθεση πηγών, βοηθούν τους μαθητές να 

ερμηνεύσουν καλύτερα το ιστορικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους και να δομήσουν την 

ιστορική τους σκέψη} 

 

iii) Λογισμικό Παρουσίασης 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α1+Α2+Α3 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Δείτε, τώρα, στο Φύλλο Εργασίας τους χάρτες. Δείτε και στο βιβλίο σας, σελ. 101, 

που έχει τον χάρτη της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου. Ξεκινά ο Αλέξανδρος από την Πέλλα 

και προχωρεί προς την Ασία. Δίνει την πρώτη μάχη στον Γρανικό… 

Μαθήτρια: Μετά στην Ισσό. Συνεχίζει στην Ισσό, νικά τον Δαρείο κι εκεί, περνά τις Κιλίκειες 

πύλες, φτάνει στη Φοινίκη, την κατακτά, συνεχίζει προς την Αίγυπτο, την κατακτά και αυτήν και 

ιδρύει την Αλεξάνδρεια. Η ίδρυση αυτής της πόλης ποιες επιπτώσεις είχε, ποιο κακό προξένησε, 

στο εμπόριο της Αθήνας που βρισκόταν απέναντι;  

Μαθήτρια: Πήγαιναν όλοι στην Αλεξάνδρεια.  

Ερευνήτρια: Πήγαιναν όλοι στην Αλεξάνδρεια, με αποτέλεσμα να γίνει σπουδαίο κέντρο. Τε-

λειώνοντας, ζωγραφίστε στον σύγχρονο πολιτικό χάρτη με το μολύβι σας ποια σύγχρονα κράτη 

ανήκαν στην αυτοκρατορία του Αλέξανδρου. Τα δείχνω και σ’ αυτόν τον χάρτη που φαίνονται 

καλύτερα. Δείτε στον χάρτη τις σύγχρονες περιοχές, τα σύγχρονα κράτη, και βρείτε ποια ανήκαν 

στην αυτοκρατορία του Αλέξανδρου. Η Τουρκία είναι;  

Αποστολία: Ναι.  

Ερευνήτρια: Μπράβο Αποστολία! Αφού κατέκτησε τη Μ. Ασία. Σημειώστε τις περιοχές στο 

τετράδιό σας και μετά θα τις σχεδιάσετε στον χάρτη. Η Αρμενία;  

Μαθήτρια: Ναι.  

Ερευνήτρια: Το Αφγανιστάν;  

Μαθήτρια: Ναι.  

Ερευνήτρια: Το Πακιστάν;  

Μαθήτρια: Ναι.  
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Ερευνήτρια: Επομένως, Τουρκία, Αρμενία, Αφγανιστάν, Πακιστάν… 

Μαθήτρια: Η Ινδία, κυρία, δεν είναι;  

Ερευνήτρια: Έφτασε ως τα σύνορά της αλλά ο στρατός του κουράστηκε και γύρισε πίσω. Άρα 

στην αυτοκρατορία του ανήκαν και οι σύγχρονες χώρες: Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, 

Ισραήλ. Βλέπετε, λοιπόν, πόσα σύγχρονα κράτη ανήκαν στην αυτοκρατορία του Μ. Αλέξανδρου. 

Επιπλέον η Ελλάδα ολόκληρη. Με τις καθηγήτριές σας έχουμε ερωτήσεις στο τέλος του Φύλλου 

Εργασίας. Θα επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα, στο Διαδίκτυο και θα απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

Αυτή είναι η ιστοσελίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Μαθητές/τριες: Κι εμείς ευχαριστούμε». 

«Γυμνάσιο Ασσήρου-Α (Κουσίδου): 
Καθηγήτρια: Πολύ σωστά. Όταν, λοιπόν, οι νότιοι Έλληνες ιδρύουν αποικίες στα παράλια της 

Μακεδονίας, αρχίζουν να έχουν σχέσεις με τους κατοίκους της Μακεδονίας, που γίνονται πιο 

στενές μετά τους Περσικούς πολέμους. Στο κράτος της Μακεδονίας επικρατεί παραδοσιακά ο 

θεσμός της βασιλείας και όταν βασιλιάς της Μακεδονίας γίνεται ο Αλέξανδρος Α΄ (455-450 

π.Χ.) επεκτείνει το κράτος από το αρχικό σκούρο πορτοκαλί χρώμα που βλέπουμε, που είναι 

σήμερα ο μισός νομός Ημαθίας και κάτι από τον νομό Πιερίας, επεκτείνει τα όρια του κράτους 

και συμπεριλαμβάνονται λίγο από Λάρισα, Κοζάνη, Γρεβενά, Έδεσσα και νομό Θεσσαλονίκης. 

Μιλώ με σημερινούς όρους για να καταλαβαίνετε. Πρωτεύουσα του κράτους είναι οι Αιγές (τις 

βλέπετε, εδώ, στο κυκλάκι), είναι λίγο πιο έξω από τη Βέροια. Όπως πηγαίνουμε, δηλ. για τη 

Βέροια, λίγο αριστερά. Αυτό μέχρι τις αρχές του 4ου αι. Αργότερα, ο βασιλιάς Αρχέλαος μεταφέ-

ρει την πρωτεύουσα στην Πέλλα, που είναι εδώ που βλέπετε το πράσινο κυκλάκι. Έχει πάει κα-

νείς σας στην Πέλλα; Ξέρει πού βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας; Γιώργο, έχεις 

πάει;  

Γιώργος: Ναι αλλά δεν θυμάμαι πού είναι.  

Καθηγήτρια: Είναι στον δρόμο για την Έδεσσα. Παρατηρείτε κάτι εδώ; Σας κάνει εντύπωση 

κάτι; Η θάλασσα σήμερα φτάνει ως την Έδεσσα,, ως λίγο πιο έξω από τα Γιαννιτσά, σήμερα; 

Μαθήτρια: Όχι. 

Καθηγήτρια: Έτσι. Η θάλασσα σήμερα σταματά εδώ. Και όλο το άλλο κομμάτι που βλέπουμε 

με νερό είναι σήμερα στεριά, γιατί τα ποτάμια που είναι στην περιοχή, ο Αλιάκμονας, ο Αξιός, 

κατέβασαν χώμα όπως κυλούν και σαν να μπάζωσαν με έναν φυσικό τρόπο στα 3.000 χρόνια 

που μεσολάβησαν και εκτάθηκε ο κάμπος. Γι’ αυτό βλέπουμε ότι η Πέλλα, εδώ στον χάρτη, 

φαίνεται παραλιακή πόλη, ενώ εμείς ξέρουμε ότι σήμερα από τον αρχαιολογικό χώρο, ότι απέ-

χει 30-40 χλμ. από τη θάλασσα. Και αν βάλουμε δίπλα δίπλα τον χάρτη αυτόν με τον σύγχρονο, 

θα δούμε ότι ο κόλπος του Θερμαϊκού δεν είναι έτσι. Εκεί είναι στεριά σήμερα. Αυτό θα το δείτε 

όμως και στο μάθημα της Γεωγραφίας, γι’ αυτό προχωρούμε. Το Δίον γίνεται σημαντικό θρη-
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σκευτικό κέντρο, έξω από την Κατερίνη, μια δεύτερη Ολυμπία. Στο αρχαιολογικό μουσείο που 

πήγαμε προχθές είδαμε αρκετά πράγματα και σας εξήγησε πολλά η ξεναγός 

……………………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια: Τώρα θέλω να παρακολουθήσουμε την πορεία της εκστρατείας του Αλέξανδρου 

στον χάρτη. Γιατί πήγε από εκεί που πήγε, ποια ήταν τα στάδια της εκστρατείας του, δεν μ’ εν-

διαφέρει τόσο να σταθούμε στις λεπτομέρειες των γεγονότων και τις ημερομηνίες –πέρα από 

κάποιες πολύ σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα- όσο να καταλάβετε γιατί επέλεξε αυτό το 

δρομολόγιο και σε τι εξυπηρετούσε. Δεν ήταν τυχαίο, αλλά για κάποιους λόγους το επέλεξε. Ξε-

κίνησε λοιπόν από την Πέλλα, διέσχισε τη Θράκη, που ήταν φιλική προς αυτόν περιοχή, πέρασε 

τον Ελλήσποντο και συγκρούστηκε με τους Πέρσες στον Γρανικό ποταμό, εδώ [η καθηγήτρια 

δείχνει στον χάρτη], νίκησε και κυριάρχησε στη Μ. Ασία. Μετά τη νίκη στον Γρανικό κινείται 

παραλιακά και πηγαίνει στις Σάρδεις. Γιατί κινείται παραλιακά; Στα παράλια της Μ. Ασίας τι 

βρίσκονταν; 

Μαθητές/τριες: Ελληνικές πόλεις. 

……………………………………………………………………………………….. 

Καθηγήτρια: Οι Σάρδεις, λοιπόν, ήταν έδρα της σατραπείας της Μ. Ασίας, άλλη μία πολύ 

σπουδαία περσική πόλη. Κατακτά τις Σάρδεις και απελευθερώνει την Έφεσο, τη Μίλητο και την 

Αλικαρνασσό, τρεις ελληνικές πόλεις, αποικίες ελληνικών μητροπόλεων. Η εκστρατεία συνεχί-

ζεται προς τα ενδότερα της Μ. Ασίας, βλέπετε πώς συνεχίζεται η εκστρατεία [η καθηγήτρια δεί-

χνει στον χάρτη] και φτάνει στο Γόρδιο, όπου λύνει, εντός εισαγωγικών, τον περίφημο δεσμό. 

Τι έλεγε στο σχετικό κείμενο, θυμάστε; Όποιος έλυνε τον Γόρδιο δεσμό τι θα γινόταν; 

………………………………………………………………………………………….. 

Καθηγήτρια: Ακριβώς! Στην κατάστασή τους πριν από την περσική κατάκτηση. Άρα λοιπόν 

ένιωθαν και ήταν ουσιαστικά ελεύθεροι. Η απελευθέρωση των ιωνικών πόλεων ήταν πια γεγο-

νός. Ο Αλέξανδρος έφτασε στην Κιλικία -τη βλέπουμε εδώ [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη]-, 

έχουν απελευθερωθεί όλα τα παράλια της Μ. Ασίας, όλες οι ελληνικές πόλεις έχουν αποκατα-

στήσει τη δημοκρατία. Ωστόσο ο Αλέξανδρος συνέχισε την εκστρατεία, για να τιμωρήσει την 

περσική αυτοκρατορία αλλά και για να τη διαλύσει. Το κέντρο του περσικού βασιλείου δεν ήταν 

η Μ. Ασία, ήταν πιο μέσα. Άρα, λοιπόν, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν οι Πέρσες να ανασυ-

γκροτηθούν και να κατακτήσουν τη Μ. Ασία. Αυτό το ενδεχόμενο ήθελε να αποκλείσει. Την ά-

νοιξη, λοιπόν, του 333 π.Χ. καταλαμβάνει την Καππαδοκία και προωθείται προς τις Κιλίκειες 

πύλες, εδώ [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη], για να αναρρώσει, λένε οι ιστορικές πηγές, από 

κάποια ασθένεια. Την ίδια στιγμή ο Δαρείος Γ΄ ο Κοδομμανός –όχι ο Δαρείος που γνωρίζουμε 

από τους Περσικούς πολέμους-, συγκέντρωσε τις δυνάμεις του στη Βαβυλώνα –θυμάστε; Εκεί 

είναι το κέντρο του περσικού βασιλείου-, και κινείται προς την Κιλικία –δέστε το βελάκι [η κα-
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θηγήτρια δείχνει στον χάρτη]- από τη Βαβυλώνα προς την ίδια περιοχή με τον Αλέξανδρο. Ο 

Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Κιλικία και συγκρούεται με τη στρατιά του Δαρείου στην Ισσό. 

Εδώ είναι η Ισσός [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] […] Είμαστε εδώ λοιπόν, στην Ισσό [η 

καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] και το λογικό ήταν από εδώ να πάει ο Αλέξανδρος στη Βαβυ-

λώνα, που ήταν το κέντρο του περσικού βασιλείου. Η Βαβυλώνα ήταν εδώ [η καθηγήτρια δεί-

χνει στον χάρτη].  

…………………………………………………………………………………………. 

Στη μάχη των Γαυγαμήλων ο περσικός στρατός συνθλίβεται και ουσιαστικά τότε διαλύεται το 

περσικό βασίλειο. Πέφτει οποιαδήποτε αντίσταση από την πλευρά των Περσών. Βλέπουμε και 

σε έναν άλλο χάρτη πιο έντονα τη διαδρομή. Μετά τη νίκη αυτή ανακηρύσσεται Μέγας Βασιλέ-

ας. Ποιος είχε αυτόν τον τίτλο;  

Μαθητής: Ο Πέρσης; 

Καθηγήτρια: Ο Πέρσης βασιλιάς. […]  Και μια και περιηγούμαστε στους χάρτες ας δούμε πό-

σο μακριά είναι αυτές οι πόλεις από τη Μακεδονία; Δέστε από πού ξεκίνησε; Ξέρετε πόσες χώ-

ρες είναι από εδώ ως εκεί; Τουρκία, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Κουβέιτ, ένα σωρό χώρες 

βρίσκονται σήμερα εκεί στη γεωγραφική έκταση που κατέκτησε. Ότι βλέπετε πιο κάτω, σχεδόν 

άλλο τόσο ανατολικότερα, το κατέκτησε επίσης. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ιδρύει Αλεξάνδρειες –βλέπετε τα κυκλάκια [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη]. Όλα είναι ελλη-

νικές πόλεις στις οποίες κατοικούν αρχικά Έλληνες στρατιώτες. […] 

……………………………………………………………………………………………… 

Εδώ βλέπετε τη μάχη στον Ύδασπη [η καθηγήτρια δείχνει τη απεικόνιση της μάχης] και εδώ 

είναι τα Σούσα [η καθηγήτρια δείχνει τη απεικόνιση της πόλης]». 

{Σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε η εναλλαγή ποικίλων χαρτών που ήταν ενσωματωμένοι στο Λο-

γισμικό Παρουσίασης –σε συνδυασμό με το υπόλοιπο οπτικό υλικό– στη σχετική συζήτηση 

και τις επεξηγήσεις, στην κατανόηση των ερωτήσεων και στη διαχείριση της διδακτέας ύλης 

από τους/τις μαθητές/τριες} 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
Καθηγήτρια (Κούτλα): Ο βασιλιάς Αρχέλαος –θυμάστε- μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Πέλ-

λα, βλέπετε στον χάρτη τις δύο2 περιοχές Αιγές και Πέλλα…. Εδώ βλέπετε τους βασικούς σταθ-

μούς. Με τη μαύρη γραμμή απεικονίζεται η πορεία του στρατού του Αλέξανδρου [η καθηγήτρια 

δείχνει την πορεία στον χάρτη]. Περνά τον Ελλήσποντο και δίνει την 1η μάχη στον Γρανικό 

ποταμό, όπου νικά. Μετά σκοπός του είναι να κατέβει κατά μήκος των ιωνικών πόλεων…  

Μαθητής: Κυρία δεν αλλάζει η παρουσίασή μας τη διαφάνεια.  
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{Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές/τριες παρακολουθούν με απόλυτη ησυχία και προσοχή 

στους Η/Υ τους την παρουσίαση και εναλλάσσουν τις διαφάνειες μαζί με την καθηγήτριά 

τους, ακούγοντας την αφήγηση και συνδέοντάς την με το οπτικο-ακουστικό υλικό} 

Καθηγήτρια: Μπορείτε να βλέπετε από την κεντρική παρουσίαση. Πηγαίνει στις Σάρδεις, στην 

Έφεσο, τη Μίλητο, τις κυκλωμένες πόλεις, [η καθηγήτρια δείχνει την πορεία στον χάρτη], όσοι 

έχετε πάει στα νησιά έχετε δει πού βρίσκονται. Μετά συνεχίζει κάτω κάτω στην Αλικαρνασσό. 

Σκοπός του είναι να τις απελευθερώσει…Μετά, λοιπόν, ο Αλέξανδρος συνεχίζει προς το εσωτε-

ρικό της Μ. Ασίας, βλέπετε την πορεία του κατά μήκος των ακτών, [η καθηγήτρια δείχνει την 

πορεία στον χάρτη], έχετε δει και στα αρχαία ελληνικά το κείμενο για τον Γόρδιο δεσμό, πάλι 

κυκλωμένο βλέπετε το Γόρδιο, "λύνει" τον περίφημο Γόρδιο δεσμό, όπως είδατε και στο αρχαίο 

κείμενο…  

Ερευνήτρια: Βλέπετε πού είναι. Μέσα στην έρημο. [Δείχνει στον χάρτη].  

Καθηγήτρια: Εδώ, το 2ο κυκλάκι που βλέπετε. Κάνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία και στο 

youtube έχει πολλά και ενδιαφέροντα videos για τα μέρη που επισκέφθηκε…. Στη συνέχεια γυ-

ρίζει προς τα πίσω και εδώ στο κόκκινο [δείχνει στον χάρτη] έχουμε τη σύγκρουση με τον Δα-

ρείο στα Γαυγάμηλα και τη συντριβή του περσικού στρατού…Όνειρό του είναι να φτάσει ως τα 

πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Βλέπουμε εδώ πάλι την πορεία του με τα μαύρα βέλη [δείχνει 

στον χάρτη]. Καταλαμβάνει μεγάλες περσικές πόλεις όπως η Βαβυλώνα, τα Σούσα, η Περσέπο-

λη, τα Εκβάτανα. Και εδώ βλέπουμε έναν πανοραμικό χάρτη. Δείτε πού είναι η Μακεδονία και 

πού έχει φτάσει ο Αλέξανδρος.  

{Στην παρουσίαση μπορούν να ενσωματωθούν διάφοροι χάρτες για συγκρίσεις}  

Κι εδώ, πάλι βλέπουμε την πορεία του στην αχανή έκταση του περσικού κράτους. Φτάνει μέχρι 

την Ινδία. Καταλαμβάνει λοιπόν όλη την περσική αυτοκρατορία και εδώ βλέπουμε διάφορες 

πόλεις που ιδρύει [δείχνει στον χάρτη] που γίνονται κυψέλες του Ελληνισμού. Κατευθύνεται 

προς τον Ινδό ποταμό, το τότε γνωστό σύνορο και βρίσκεται στην Ινδία. Η τελευταία μεγάλη 

μάχη γίνεται στον Ύδασπη ποταμό –εδώ που βλέπετε τον μεγάλο κόκκινο κύκλο- [δείχνει στον 

χάρτη] ο στρατός του όμως έχει κουραστεί και δεν θέλει να προχωρήσει άλλο. Οπότε, αρχίζει η 

επιστροφή [δείχνει στον χάρτη], όπως βλέπετε, με τα κάτω βέλη, δεξιά, νότια, επιστρέφουν και 

τον επόμενο χρόνο πεθαίνει στη Βαβυλώνα. Βλέπουμε πάλι έναν πανοραμικό χάρτη: πού ήταν ο 

Αλέξανδρος και πού κατέληξε, εκείνα τα χρόνια, μ’ εκείνα τα μέσα». 

{Σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε η εναλλαγή ποικίλων χαρτών που ήταν ενσωματωμένοι στο Λο-

γισμικό Παρουσίασης –σε συνδυασμό με το υπόλοιπο οπτικό υλικό– στη σχετική συζήτηση 

και τις επεξηγήσεις, στην κατανόηση των ερωτήσεων και στη διαχείριση της διδακτέας ύλης 

από τους/τις μαθητές/τριες} 

«2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α (Αντωνιάδου): 
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[Η καθηγήτρια (Αντωνιάδου) δείχνει στον χάρτη]: Καθηγήτρια: Εδώ είναι η Αθήνα. Εδώ 

είναι η Ακρόπολη και εδώ, κάτω, τι μπορεί να είναι; Για θυμηθείτε τι λέγαμε.  

Μαθητής: Πόλη.  

Καθηγήτρια: Σωστά, πόλη, αλλά τι έκαναν εδώ;  

Άλλος μαθητής: Εκεί έμεναν αυτοί που έμεναν μέσα στην πόλη… 

Καθηγήτρια: Εδώ βλέπεις να μένουν; Τι βλέπουμε;  

Άλλος μαθητής: Μήπως είχαν αγάλματα εκεί;  

Καθηγήτρια: Δεν βλέπω αγάλματα. Έναν λόφο βλέπω.  

Μαθήτρια: Εκεί έπαιρναν τις αποφάσεις.  

Καθηγήτρια: Σωστά. Εκεί συγκεντρώνονταν και έπαιρναν αποφάσεις. Και κάτω από το λόφο 

ήταν η αγορά. Επειδή όλα οδεύουν προς τη δημοκρατία. Μετά από τη δύσκολη εποχή προχώρη-

σε και η αθηναϊκή δημοκρατία στην πιο τέλεια, την πιο ιδανική της μορφή.  Ψάχνουν το ιδανικό 

όχι μόνο στη δημοκρατία, όχι μόνο, προσωπικά, σαν κοσμοθεωρία, ο καθένας, αλλά και στην 

τέχνη. Και δείτε πώς το κατάφερε κάποιος αυτό…………………….  [Στη συνέχεια, η καθηγή-

τρια προβάλλει τον χάρτη των ελληνιστικών βασιλείων] Τι δείχνω;  

Μαθήτρια: Τη Μακεδονία.  

Καθηγήτρια: Ας δούμε τα ελληνιστικά βασίλεια. Αυτό τι είναι;  

Μαθητής: Η Μ. Ασία.  

Καθηγήτρια: Αυτό ποιο είναι;… 

………………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια: Και έχουμε πλέον τη ρωμαιοκρατία. Οι Ρωμαίοι έρχονται από τη Δύση και λένε 

ότι είναι η πρώτη φορά που ο υποταγμένος υποτάσσει τον νικητή. Γιατί βρίσκουν ένα επίπεδο 

και μια τέχνη μεγάλα. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Από αυτά τα τέσσερα βασίλεια, 

βλέπετε στο χάρτη τους τέσσερις κύκλους, φτάνουμε σε μια ενιαία μεγάλη θάλασσα της Μεσο-

γείου [Η καθηγήτρια δείχνει τον επόμενο χάρτη]». 

{Όπως βλέπουμε εδώ, μπορούμε να έχουμε πολλαπλές αναπαραστάσεις, δηλαδή εναλλαγή 

χαρτών που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο} 

Συμπέρασμα: Όπως καταδείχθηκε στα παραπάνω αποσπάσματα, αξιοποιήθηκαν χάρτες με 

τη βοήθεια του Λογισμικού Παρουσίασης. Η παρουσίαση των δεδομένων και πληροφοριών 

με εργαλεία όπως το Λογισμικό Παρουσίασης βοηθεί στον συνδυασμό πολλών οπτικών μέ-

σων, όπως χάρτες που οπτικοποιούν τις πληροφορίες και δίνουν τη δυνατότητα της εποπτικό-

τητας και αντίληψης του χώρου και του χρόνου.  

 

7) Προβλήματα των μαθητών/τριών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 
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«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Τι θα κάνουμε σήμερα; Λέγομαι Αναστασία Βακαλούδη και είμαι κι εγώ φιλόλο-

γος. Η καθηγήτριά σας είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει και την ευχαριστώ γι’ αυτό, για να 

κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα. Θα κάνουμε το μάθημα της Ιστορίας με ένα πρόγραμμα, ό-

πως βλέπετε στις οθόνες του υπολογιστή σας.  

{Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία και "πειράζουν" τους υπολογιστές. Δεν είναι εξοι-

κειωμένοι/ες με τη διερευνητική/ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση και μάλιστα σε ερ-

γαστήριο Πληροφορικής} 

Ερευνήτρια: Θα δούμε, εναλλάξ…Κάποιοι θα επισκεφθούν τους τάφους των Μυκηνών, τους 

οποίους βλέπετε, γιατί κάποιοι ήδη μπήκαν στους τάφους. Εσείς, για παράδειγμα, δεν περιμένα-

τε τις οδηγίες μου και πατήσατε το εικονίδιο με το οποίο είστε ήδη στους τάφους, κι εσείς, κι 

εσείς… Θα επισκεφθείτε, λοιπόν, τους τάφους. Οι άλλοι, εναλλάξ θα επισκεφθούν τις Μυκήνες 

και την Πύλο. Σε κάθε ομάδα, ένας θα είναι ο πρόεδρος της ομάδας που θα συντονίζει την ο-

μάδα. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να κρατά την ομάδα σε σωστή 

λειτουργία… 

Μαθητές/τριες: Εγώ! Εγώ! Εγώ!... 

{Οι μαθητές/τριες δείχνουν μεγάλη προθυμία για συμμετοχή} 

Ερευνήτρια: Θέλω, επίσης, να οριστεί ένας χειριστής του υπολογιστή σε κάθε ομάδα… 

Μαθητής: Κυρία, οι ομάδες πώς θα είναι;  

{Ο μαθητής ζητεί περισσότερες διευκρινιστικές εξηγήσεις. Τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα 

με αυτού του είδους τη διερευνητική, ομαδική και συνεργατική μάθηση} 

Ερευνήτρια: Όπως βλέπετε, κάθε ομάδα χειρίζεται έναν υπολογιστή. Ένας από την ομάδα θα 

έχει τον ρόλο του γραμματέα που θα κρατά σημειώσεις κι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο. Τι 

ακριβώς πρόκειται να κάνουμε; Εάν δεν με ακούσετε, δεν θα καταλάβετε. Πάρτε το φύλλο ερ-

γασίας που σας έδωσα και δείτε τι γράφω μπροστά. 

[Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία] 

{Αυτό δείχνει ότι δεν είναι εξοικειωμένοι/-ες με αυτού του είδους τη διερευνητική, ομαδική 

και συνεργατική μάθηση} 

Ομάδα: Κυρία εμάς δεν μας χωρά όλους να καθίσουμε γύρω από τον Η/Υ».  

{Ένα βασικό πρόβλημα των εργαστηρίων Πληροφορικής είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί να 

είναι χώροι κατάλληλοι για εργασία σε ομάδες. Οι αίθουσες είναι πάντοτε στενόμακρες και 

δεν χωρούν οι ομάδες να καθίσουν κυκλικά σε κάθε υπολογιστή. Επίσης, οι πολλοί μαθητές 

ανά τμήμα (έως 29-30) δημιουργούν πρόβλημα χωρητικότητας ανά υπολογιστή. Άρα το πρό-

βλημα της φασαρίας των παιδιών οφείλεται και στη δυσλειτουργικότητα της αίθουσας} 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
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Καθηγήτρια (Κούτλα): Θα σας δώσω φύλλα εργασίας με ερωτήματα που θα έχουν σχέση με 

αυτό που θα δείτε σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μπείτε κι έτσι θα μπορέσουμε να σκεφτούμε 

γι’ αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Θα είναι μία πρώτη προσπάθεια, για να δούμε πώς λειτουρ-

γεί η διαδικασία και να τη συνεχίσουμε του χρόνου… 

Μαθήτρια: Κυρία θα πούμε μάθημα;  

Μαθητής: Γιατί, διάβασες;  

Μαθήτρια: Ναι.  

[Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες γελούν] 

Μαθήτρια: Ναι, αλήθεια σας λέω. Και τα δύο.  

[Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες ξαναγελούν] 

Καθηγήτρια [αστειευόμενη]: Σήμερα διάβασες;!...  

Καθηγήτρια: Συνεργατικά, τώρα, θα δουλέψετε τα φύλλα εργασίας και θα απαντήσετε στις ε-

ρωτήσεις. Στο τέλος θα διαβάσουν όλες οι ομάδες τα αποτελέσματά τους.  

Μαθήτρια: Θα παίξει ρόλο και στον βαθμό μας;  

Μαθητής: Εγώ έχω βαθμό: 20. Πόσο να πάρω παραπάνω;!… 

Καθηγήτρια στην ερευνήτρια: Είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο Εργαστήριο Πληροφο-

ρικής». 

«2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α (Αντωνιάδου): 
Μια μαθήτρια ρωτά: Αυτά κυρία, θα τα μάθουμε απ’ έξω;  

Η καθηγήτρια: Δεν χρειάζεται να τα μάθετε απ’ έξω παιδιά. Απλά να ξέρετε ποια είναι η δια-

φορά ανάμεσα στο κλασικό, το ελληνιστικό, το ελληνορωμαϊκό, θα σας βοηθήσει. Κοιτάξτε ε-

δώ, τις διαφορές.  

[Δείχνει πάλι κάποια σχετικά παραδείγματα στην Παρουσίαση] 

Ένας μαθητής ρωτά: Γίνεται να γράφουμε με κεφαλαία;  

Καθηγήτρια: Γιατί; Σας είναι πιο εύκολο; Α! Για να μη βάζετε τους τόνους……… 

Καθηγήτρια: Περιμένω απ’ όλους τις απαντήσεις και αν επιτύχουμε μπορεί να σας στέλνω και 

άλλα διάφορα ενδιαφέροντα.  

Μαθήτρια: Κυρία, τι θα έχουμε για την επόμενη φορά;  

Καθηγήτρια: Αντί για τις 15 σελίδες που έχει το βιβλίο σας, θα έχετε το Φύλλο Εργασίας και τα 

Φυλλάδιο που σας έδωσα. Τώρα θέλω δύο βοηθούς για να μεταφέρουμε τα πράγματα.  

[Κτυπά το κουδούνι και το μάθημα τελειώνει]».  

Συμπέρασμα: Στα παραπάνω αποσπάσματα παρατηρούμε ότι οι μαθητές είναι συνηθισμένοι 

στο παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης με το εξετασιοκεντρικό-απομνημονευτικό σύστημα, 

όπου αποστηθίζουν το μάθημα, με μόνη αξιολόγησή τους την αριθμητική βαθμολογική κλί-

μακα και μετά ο εκπαιδευτικός παραδίδει το παρακάτω κεφάλαιο. Είναι ανεξοικείωτοι με τη 
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χρήση ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, με τη συνεργασία και με τη χρήση των εργαστηρίων 

Πληροφορικής ως αιθουσών ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

«3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-Β (Βιτωράκη, Ταρενίδου):   
[Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι καθηγήτριες συζητούν με την ερευνήτρια] 

Καθηγήτρια (Ταρενίδου):  Εγώ, αυτό που παρατήρησα στα παιδιά και ήθελα να το πω, είναι 

ότι όταν υπήρχε έρευνα στη Βικιπαίδεια χάνονταν…δεν μπορούσαν να απομονώσουν πληροφο-

ρίες.  

Ερευνήτρια: Είναι γιατί δεν έχουν μάθει την "αφαιρετική", δηλ. να "απομονώνουν" τα χρήσιμα 

στοιχεία.  

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Πράγματι, τους παίρνει πολύ χρόνο να απομονώσουν τις πληροφο-

ρίες.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Είπαμε, ας τους βάλουμε και τη Βικιπαίδεια, ως ιστοσελίδα αναζή-

τησης, και χάθηκαν στην αναζήτηση πληροφοριών… 

Ερευνήτρια: Δεν έχουν μάθει κριτική ανάγνωση οι μαθητές. Αλλά, εδώ κάνουμε άσκηση, δεν 

θέλουμε ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει "παπαγαλιστί". Και τα παιδιά δεν έκαναν αντιγραφή-

επικόλληση, αλλά επεξεργάζονταν τις πληροφορίες στο τετράδιό τους πριν τις περάσουν στις 

διαφάνειες.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Εκτός από εκείνο το "μανιερισμό" που ανέφεραν. Το έγραψαν, ενώ 

ίσως δεν θα έπρεπε να το αναφέρουν.  

Ερευνήτρια: Εντάξει, μέσα στην τάση τους να τα αναφέρουν όλα συμπεριέλαβαν και κάτι που 

ίσως δεν γνώριζαν, αλλά είναι επουσιώδες.  

Καθηγήτριες: Πάντως έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά!». 

{Οι καθηγήτριες επισημαίνουν ότι οι μαθητές/τριες είναι ανεξοικείωτοι/ες με την κριτική 

αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού ως διδακτικού υλικού} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου):  
Μαθήτρια-αντιπρόσωπος 1ης Ομάδας [Μιλά σχεδόν ψιθυριστά]: Να διαβάσουμε την εκφώ-

νηση; :…1919 έως 1939 της Ευρώπης και της Β. Αφρικής… 

Ερευνήτρια: Δυνατά, δυνατά, δεν ακούγεσαι καθόλου.  

[Οι μαθητές/τριες δεν είναι συνηθισμένοι/ες να παρουσιάζουν εργασίες σε κοινό. Γι’ αυτό 

δεν ξέρουν τον τρόπο και τη μέθοδο της παρουσίασης] 

Μαθήτρια-αντιπρόσωπος 1ης Ομάδας:…1919 έως 1939 της Ευρώπης και της Β. Αφρικής είχε 

επεκτατικές τάσεις… 

Ερευνήτρια: Δεν ακούγεσαι καθόλου. Εγώ που είμαι εδώ, δεν σας ακούω καθόλου. Γυρίστε 

προς το κοινό. Κάνουμε προσπάθεια για να σε ακούσουμε. Εφόσον έχετε κάνει πολύ ωραία 

δουλειά. 
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Μαθήτρια-αντιπρόσωπος 1ης Ομάδας: [Αυτή τη φορά αρκετά δυνατά, διαβάζει την εκφώ-

νηση της δραστηριότητας]……….». 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ1 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Σωστά! Ότι η Γαλλία κάνει τον πόλεμο για την απελευθέρωσή της. τι είναι αυτά 

τα δύο, η ελευθερία και η σημαία, πώς θα τα αποκαλούσαμε; Η σημαία είναι για εμάς ένα…;  

Μαθήτρια: Σύμβολο.  

Ερευνήτρια: Μπράβο! Έχει, λοιπόν, σύμβολα ο πίνακας. Συμβολίζεται αυτός ο αγώνας με δύο 

πολύ ωραία σύμβολα. Ποιος είναι δίπλα στην Ελευθερία; Τι είναι αυτό που στέκεται στο πλάι 

της; Από εδώ εννοώ [η ερευνήτρια δείχνει στη βιντεο-οθόνη].  

Μια μαθήτρια: Ένα παιδί.  

Ερευνήτρια: Ένα παιδί! Πες το δυνατά! Τι θα μπορούσε να συμβολίζει η ύπαρξη του παιδιού; 

Γιατί η Ελευθερία έχει ένα παιδί δίπλα της; - Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Μαρία… 

[Η μαθήτρια διστάζει να απαντήσει] 

{Η διστακτικότητα της μαθήτριας δείχνει και πάλι ότι οι μαθητές/τριες διστάζουν να αναλά-

βουν πρωτοβουλίες και να εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και απόψεις. Η παραδοσιακή εξε-

τασιοκεντρική, απομνημονετική παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, που κυριαρχεί, δεν 

επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιό-

τητες} 

Η ερευνήτρια διευκρινίζει: Με τη φαντασία σας δουλέψτε. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτε. 

Για να βάζει, ο ζωγράφος, ένα παιδί δίπλα στην Ελευθερία, τι επιδιώκει να συμβολίσει;  

[Οι μαθητές σιωπούν]  

{Η διστακτικότητα των μαθητών/τριών δείχνει και πάλι όσα προαναφέρθηκαν} 

Η καθηγήτρια τους προτρέπει: Άντε, παιδιά.  

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.  

Μια μαθήτρια: Ότι συμμετέχουν και παιδιά;  

Ερευνήτρια: Σωστά! Προχώρησέ το ένα βήμα παραπέρα. Το ότι συμμετέχουν και παιδιά τι 

δείχνει γι’ αυτόν τον αγώνα;  

Σε μαθήτρια που σηκώνει το χέρι της: - Πες μας, Όλγα.  

Μαθήτρια: Ότι αυτοί κάνουν τον αγώνα για τα παιδιά τους που θα ζήσουν».  

{Σταδιακά αρχίζει να κινητοποιείται η φαντασία και η ευρηματικότητα των μαθητών/τριών} 

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ3 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Σωστά! Είναι ένας ζωγραφικός πίνακας που απεικονίζει ένα ιστορικό γεγονός. 2) 

Ποια πρόσωπα απεικονίζονται, να τα δούμε, τώρα, ένα – ένα. Το κεντρικό πρόσωπο ποιο είναι 

στον πίνακα; - Στάθη;  

<10΄> 

<12΄> 
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Στάθης: Μια γυναίκα η οποία συμβολίζει την ελευθερία;  

{Ο ερωτηματικός τόνος δείχνει ότι οι μαθητές/τριες, ενώ έχουν πολλές φορές τις σωστές α-

παντήσεις, διστάζουν να δείξουν πρωτοβουλία και να απαντήσουν καταφατικά}  

…………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Άρα, έχουμε τη γαλλική σημαία και την Ελευθερία. Πώς λειτουργούν αυτά τα δύο 

στον πίνακα, πώς θα τα λέγαμε; Η σημαία τι είναι;  

Μαθήτρια: Λάβαρο.  

Ερευνήτρια: Αλλιώς;  

Μαθήτρια: Ένα σύμβολο [το λέει πολύ σιγά]  

Η ερευνήτρια προτρέπει: Πες το δυνατά. 

 Μαθήτρια [δυνατά]: Ένα σύμβολο για τη χώρα.  

…………………………………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Ποιοι είναι έτσι ντυμένοι, με φόρμες;  

Παναγιώτης: Οι εργάτες.  

Ερευνήτρια: Άρα έχουμε έναν που εκπροσωπεί την εργατική τάξη, και ο άλλος, από ποια τάξη 

είναι, ας το επαναλάβουμε; - Χριστίνα; [Η μαθήτρια ψιθυρίζει]  

{Η διστακτικότητα της μαθήτριας δείχνει και πάλι όσα προαναφέρθηκαν} 

Η ερευνήτρια: Πες το δυνατά και μη φοβάσαι.  

Χριστίνα: Από τη μεγαλοαστική τάξη.  

Ερευνήτρια: Γιατί, πώς είναι ντυμένος;  

Χριστίνα: Καλά.  

Μαθητής: Αριστοκρατικά. 

 Άλλος μαθητής: Επίσημα.  

……………………………………………………………………………………. 

Ερευνήτρια: Σωστά! Πολύ φορτισμένη συγκινησιακά σκηνή. Τι άλλο βρίσκουμε στον πίνακα 

από τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού, που αναφέραμε πριν; - Παναγιώτη;  

Παναγιώτης: Αντιθέσεις… 

Ερευνήτρια: Πες το…Αυτό που έλεγες πριν εσύ…πολύ έντονες αντιθέσεις, πού;  

[Ο Παναγιώτης ψιθυρίζει]  

{Και πάλι γίνεται φανερή η διστακτικότητα του μαθητή} 

Η ερευνήτρια: Πες το δυνατά, μη φοβάστε να μιλήσετε, ακόμη και λάθος να πείτε δεν πειρά-

ζει..  

Παναγιώτης: Στα χρώματα».  

Συμπέρασμα: Από τα παραπάνω αποσπάσματα καταδεικνύεται ότι οι μαθητές/τριες διστά-

ζουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και απόψεις. Η 
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παραδοσιακή εξετασιοκεντρική, απομνημονετική παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, που 

κυριαρχεί, δεν επιτρέπει στα παιδιά να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιό-

τητες. 

 

2. ΤΠΕ και «ιστορική» εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  
 

1) Αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού 
 

Σε μη παραδοσιακές διδασκαλίες ο ρόλος και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού αλλάζουν 

(Witfelt, 2000. Βακαλούδη, 2003:13-14). Ο ρόλος του δασκάλου ως συντονι-

στή/διευκολυντή/καθοδηγητή της μαθησιακής διαδικασίας, είναι καθοριστικός σε ένα κοινω-

νικο-πολιτισμικό εποικοδομηστικό περιβάλλον (Witfelt, 2000. Richards, 1998). Ως διαμεσο-

λαβητής, πρέπει μονίμως να ανανεώνει την πληροφορία και την τεχνολογία για να κάνει τη 

μάθηση αυθεντική και κατάλληλη. Πρέπει να παρέχει περιβάλλον κατάλληλο για αυτενεργό 

έρευνα, να προωθεί τη συνεργατική μάθηση, να βοηθεί τους μαθητές να κατασκευάσουν τη 

γνώση και να κινητοποιεί τον προσανατολισμό προς την ανακαλυπτική μάθηση.  

Η παρουσίαση του ιστορικού υλικού με τη χρήση του υπολογιστή ως μέσου διδασκαλίας και 

εξάσκησης μπορεί να συμβάλει προς μια διαθεματική προσέγγιση (Παντανό-Ρόκου, 2002:36-

38. Μπέσσας, 1998. Nobel, 1996:24-25. Γκόλια κ.ά., 2008:69). Εκτός από τις γραπτές πηγές 

και το οπτικό, εικαστικό υλικό μπορεί να μελετηθεί ως ιστορική πηγή και να συμβάλει και 

στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών για την κατασκευή και αναπαραγωγή της ιστορι-

κής αφήγησης και εικόνας στον υπολογιστή, στην αισθητοποίηση της διδασκαλίας και στην 

ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας (Hobsbawm, 1998:326), στη γλωσσική επεξεργασία της 

αφήγησης και της εικόνας με στόχο την παραγωγή προφορικού και γραπτού ιστορικού λόγου 

(Ανδρέου, 1995 & 2002). Tο μάθημα της Ιστορίας, σ’ ένα επικοινωνιακό μοντέλο μάθησης 

(Κόκκινος, 1998), επικεντρώνεται στις ενεργητικές μαθησιακές πρακτικές με κύριους άξονες: 

α) την κατανόηση και το χειρισμό της ιστορικής ορολογίας (Νάκου, 2000) και β) τη δημιουρ-

γική φαντασία και την ιστορική ενσυναίσθηση (Βαϊνά, 1997). 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α1 (Ερευνήτρια): 
[Διαδικασία Έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζη-

τούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια 

και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

Η καθηγήτρια σε μαθητή που ζητεί οδηγίες: “Όπλο”∙ και κοίταξε τι άλλο πρέπει να γράψεις, 

"διακόσμηση, υλικό, χρήση".  

Η καθηγήτρια σε ομάδα: Γράψε στα κοσμήματα. Χρυσός∙ και είναι κτέρισμα.  
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Σε άλλη ομάδα: Γράφετε τα στοιχεία.  

Σε άλλη ομάδα: Καταλάβατε πώς θα τα γράψετε; Υλικό: ελεφαντόδοντο…  

Σε άλλη ομάδα: Στα αγγεία θα το γράψετε και τα 4 πρώτα στοιχεία…Χρυσός, κτέρισμα…  

Σε άλλη ομάδα: Αυτό που βλέπετε τι είναι; Με τι είναι διακοσμημένο;  

Σε άλλη ομάδα: Γιατί δεν γράφεις, τότε, αυτά που βρήκες;  

Σε άλλη ομάδα: Αυτή η πρώτη ομάδα εδώ πετάει, μπράβο.  

Σε άλλη ομάδα:  Για να βρεις πληροφορίες πρέπει να πατήσεις το ανθρωπάκι "Αρχαιολόγος". 

[Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, συλλογής υλικού και επεξεργασίας του] 

Ερευνήτρια: Λοιπόν. Γυρίστε τώρα όλοι προς το κέντρο, γιατί θα κτυπήσει το κουδούνι. Στό-

χος μας είναι να επεξεργαστούμε το υλικό αυτό, όχι μόνο να το συλλέξουμε. Να μου πείτε ποια 

αγγεία έχετε μαζέψει, κατά σειρά». 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α2 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Πριν ξεκινήσουμε την ανασκαφή θα τοποθετηθούμε στον χρόνο. Θυμάστε ο Μυ-

κηναϊκός πολιτισμός ποια εποχή ήταν στην μεγάλη του ακμή;  

Μαθητής: 1100 με 1200 π.Χ.  

Ερευνήτρια: Ας πάμε λοιπόν στο 1100. Κάτω από τον χάρτη, βλέπετε μια γραμμή του χρόνου. 

Ο χειριστής του ποντικιού, με τη βοήθεια της ομάδας να "πιάσει" το καφέ κουτάκι στη γραμμή 

και να το μετακινήσει μεταξύ 1100 και 1200 π.Χ. για να τοποθετηθούμε στον χρόνο. [Οι ομάδες 

το πραγματοποιούν κατά σειρά με την εποπτεία της  καθηγήτριας και της ερευνήτριας] 

Ερευνήτρια: Τώρα, ο γραμματέας, με τη βοήθεια της ομάδας, θα γράψει σε στήλες, στο τετρά-

διο, αυτές τις κατηγορίες όπως είναι γραμμένες στον πίνακα. [Οι ομάδες το πραγματοποιούν 

κατά σειρά με την εποπτεία της  καθηγήτριας και της ερευνήτριας] 

Ομάδα: Κυρία, εκεί τι λέει;  

Καθηγήτρια: "Επιτύμβιες στήλες", επάνω στους τάφους. Αυτές τις πληροφορίες ψάχνουμε, 

παιδιά. Δηλαδή, γράψτε για κάθε αντικείμενο, εργαλείο ή άλλο, που βρίσκετε στον υπολογιστή 

σας, τι είναι.   

Ερευνήτρια: Γράψτε τις κατηγορίες και μετά θα ψάχνετε, θα βρίσκετε αντικείμενα πατώντας τα 

γαλάζια βελάκια που υπάρχουν κάτω από τα στοιχεία και θα γράφετε τα τέσσερα πρώτα στοι-

χεία τους, στο τετράδιό σας, στην αντίστοιχη κατηγορία. Ας πούμε, αν βρείτε ένα όπλο θα γρά-

ψετε: "ξίφος, διακόσμηση: κουκίδες, υλικό: χρυσός και χρήση: επιθετικό όπλο".  

Καθηγήτρια: Αρχίστε να βρίσκετε αντικείμενα». 

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α1 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Οι δύο ομάδες που είναι στους τάφους των Μυκηνών θα ψάξουν εκεί για αντικεί-

μενα. Οι υπόλοιπες ομάδες θα ψάξουν είτε στην Πύλο είτε στις Μυκήνες. Πώς θα βρούμε τα 
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αντικείμενά μας; Βλέπετε ότι στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει ένας πίνακας. Σε κάποιους 

υπολογιστές είναι κενός, σε κάποιους υπάρχει ένα αντικείμενο.  

Σε μια ομάδα: Πατήστε μια κουκίδα. Θα εμφανιστεί στον πίνακα ένα αντικείμενο.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Αυτές οι κουκίδες, που βλέπετε, "κρύβουν" αντικείμενα. Αν τις πα-

τήσετε θα εμφανιστούν τα αντικείμενα. Τα στοιχεία του κάθε αντικειμένου τα βλέπετε αν πατή-

σετε το εικονίδιο με το ανθρωπάκι-"αρχαιολόγο", κάτω δεξιά στην οθόνη. 

Ερευνήτρια: Ο γραμματέας να πάρει το τετράδιό του και θα γράψει τις εξής κατηγορίες.  

Η καθηγήτρια της τάξης: Κοιτάξτε εδώ, τις κατηγορίες: "Αγγεία – Εργαλεία – Κοσμήματα – 

Τοιχογραφίες – Ειδώλια – Όπλα – Επιτύμβιες Στήλες". Οι γραμματείς θα γράψουν αυτά τα 

στοιχεία στο τετράδιό τους. Ως αρχαιολόγοι, θα πρέπει να βρείτε τα αντικείμενα, να τα βάλετε 

στις αντίστοιχες κατηγορίες και να τα περιγράψετε. 

Ερευνήτρια: Αν θέλετε, κάτω, δεξιά υπάρχουν δύο γαλάζια βελάκια με τα οποία μπορείτε να 

προχωρήσετε γρήγορα στην "ανασκαφή" των αντικειμένων αντικείμενα. Γράφετε για κάθε αντι-

κείμενο, τα τέσσερα (4) πρώτα στοιχεία: τι είδος είναι, από τι υλικό αποτελείται, ποια είναι η 

διακόσμησή του και ποια η χρήση του. 

[Διαδικασία Έρευνας. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και συζητούν. Σε όλη την πορεία ζη-

τούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια 

και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία] 

Η καθηγήτρια της τάξης σε ομάδα: Ωραία! Αυτό τι είναι παιδιά;  

Η ομάδα απαντά: Αγγείο. 

Ερευνήτρια: Ας σταματήσουμε εδώ την έρευνα και αν έχουμε χρόνο θα συνεχίσουμε αργότερα. 

Πάρτε το τετράδιό σας και γυρίστε όλοι προς το κέντρο, στρίψτε να με δείτε, με τα τετράδιά σας. 

Γυρίστε, κορίτσια, αγόρια. Θα σας διαβάσω στίχους από την "Οδύσσεια" του Ομήρου και θέλω 

να μου πείτε από αυτά που θα σας διαβάσω, αν βρήκατε κάποια αντικείμενα που αναφέρει εδώ 

ο Όμηρος. Λέει, λοιπόν, στη ραψωδία γ΄, ο Όμηρος ότι, όταν ο Τηλέμαχος πηγαίνει να επι-

σκεφθεί τον Νέστορα στο ανάκτορό του, αυτός "κρασί τούς κέρασε σ’ ένα χρυσό ποτήρι". Μή-

πως βρήκατε χρυσά ποτήρια; Ποια ομάδα βρήκε; Οι υπόλοιπες ομάδες να συμπληρώσουν την 

ομάδα που θα μιλήσει πρώτη».  

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α3 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Τώρα, πείτε μας ποια εργαλεία βρήκατε.  

Σε μαθητή που σηκώνει το χέρι: Το όνομά σου;  

Ο γραμματέας της ομάδας: Παύλος. Βρήκαμε "χτένα".  

Ερευνήτρια: Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη;  

Παύλος: "Από ελεφαντόδοντο και χρησιμοποιείται για χτένισμα μαλλιών"… 

Ο Παύλος συνεχίζει με άλλο αντικείμενο-εργαλείο: "Τριχολαβία, από χαλκό, κτέρισμα".  
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Ερευνήτρια: Αυτό το αντικείμενο σε τι μπορεί να χρησιμεύει; Είναι ένα μικρό τσιμπιδάκι.  

Οι μαθητές/τριες σηκώνουν με προθυμία το χέρι να απαντήσουν: Να πω! Να πω!  

Μια μαθήτρια: Βγάζουν τα φρύδια.  

Ερευνήτρια: Μπράβο! Πολύ ωραία… 

[Εν τω μεταξύ οι άλλες ομάδες βιάζονται και θέλουν να πουν τα αντικείμενα που βρήκαν. Η 

καθηγήτρια της τάξης και η ερευνήτρια τους εξηγούν ότι πρέπει να ακούνε και τις άλλες ο-

μάδες όταν μιλούν κι όχι μόνο να θέλουν να πουν τι δικές τους πληροφορίες].  

Ερευνήτρια: Άρα έβγαζαν τα φρύδια τους οι Μυκηναίες με το τσιμπιδάκι αυτό, που δεν διαφέ-

ρει και πολύ από το σημερινό. Δεν διαφέρουμε, λοιπόν, και τόσο από τους ανθρώπους της Αρ-

χαιότητας ως προς τη χρήση προσωπικών αντικειμένων. Ποιο πράγμα είναι αυτό που διαφέρει 

ολοκληρωτικά στη σύγχρονη εποχή από εκείνη της Αρχαιότητας; Τι έχουμε σήμερα που δεν εί-

χαν εκείνη την εποχή;  

Μαθητής: Το πιστολάκι.  

Ερευνήτρια: Και το πιστολάκι είναι μέσα στα αγαθά αυτού που έχει αναπτυχθεί σήμερα σε τε-

ράστιο βαθμό, σε σχέση με το παρελθόν. Ποιο είναι αυτό; 

Άλλος μαθητής: Η τεχνολογία.  

Ερευνήτρια: Πράγματι, η τεχνολογία διαφέρει ριζικά από το παρελθόν, διότι παρουσιάζει τε-

ράστια ανάπτυξη αλλά, όπως διαπιστώνουμε, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πολλά από τα ση-

μερινά αντικείμενα όπως κατσαρόλες, κανάτια, τσιμπιδάκια για τα μαλλιά, κοσμήματα οι γυ-

ναίκες κ.λπ.  

Η γραμματέας άλλης ομάδας: "Πέλεκυς".  

Ερευνήτρια: Τι είναι ο "πέλεκυς"; Τι σημαίνει "πέλεκυς" στα αρχαία ελληνικά;  

Άλλος μαθητής: Να πω άλλο;  

Ερευνήτρια: Δεν θέλω να ακούσω άλλο, θέλω την εξήγηση του "πελέκεως".  

Η καθηγήτρια της τάξης: Όταν είχαμε μιλήσει για τη Μινωική Κρήτη και αναφέραμε ότι ήταν 

ιερό σύμβολο, τι είχαμε πει ότι ήταν;  

Μαθητές/τριες: Αααα! Τσεκούρι». 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α3 (Ερευνήτρια): 
[Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εισόδου στο λογισμικό και αρχίζει η διαδικασία η διαδι-

κασία έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας του υλικού. Οι ομάδες ερευνούν, συλλέγουν και 

συζητούν. Σε όλη την πορεία ζητούν τη βοήθεια της ερευνήτριας και της καθηγήτριας που 

διδάσκει το μάθημα. Η ερευνήτρια και η καθηγήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και 

βοηθούν στη διαδικασία] 

Η γραμματέας μιας ομάδας: Κυρία, εδώ γιατί δεν γράφει άλλα στοιχεία; 
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Ερευνήτρια: Δεν έχει διακόσμηση, γι’ αυτό γράφεις μόνον το υλικό –πηλός- και ότι είναι κτέ-

ρισμα.    

Η γραμματέας άλλης ομάδας: Κυρία, αυτό θα το γράψουμε στα όπλα; 

Ερευνήτρια: Ναι, στα όπλα. "Ξίφος, κυνήγι λιονταριού, μπρούντζος". 

Μαθήτρια ομάδας: Τα πιο πολλά είναι αγγεία.  

Μαθητής άλλης ομάδας: Να πάω πιο πέρα στην Πελοπόννησο για αναζήτηση;  

Ερευνήτρια: Αν θέλεις, δες και πιο πέρα. 

Μαθητής: Κυρία, να ρωτήσω κάτι; Εδώ γράφει πολύ λίγα στοιχεία. 

Ερευνήτρια: Θα τα γράψεις αυτά τα λίγα. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Θα δούμε μετά πώς 

χρησιμοποιείται. 

Μαθήτρια: Κυρία, πειράζει που χωρίζω τα στοιχεία με γραμμές; 

Ερευνήτρια: Πολύ καλά κάνεις. 

Ερευνήτρια σε μαθήτρια: Πολλά κοσμήματα βρήκες! 

Μαθήτρια άλλης ομάδας: Κυρία, βρήκα και περιδέραιο. 

[Συνεχίζεται η έρευνα, η συλλογή αντικειμένων και η καταγραφή των στοιχείων τους] 

Ερευνήτρια: Τώρα θα σταματήσουμε την έρευνα, τη συλλογή και την καταγραφή των αντικει-

μένων, για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μας. 

Μαθήτρια άλλης ομάδας: Κυρία, έκανα ένα λάθος… 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει. Θα σας διαβάσω κάποιους στίχους από την "Οδύσσεια", και θέλω 

να μου πείτε αν βρήκατε, μέσα από την έρευνά σας, τα αντικείμενα που περιγράφει ο Όμηρος 

στη ραψωδία γ΄, όταν ο Τηλέμαχος επισκέπτεται το παλάτι του Νέστορα για να τον ρωτήσει αν 

γνωρίζει πού βρίσκεται ο πατέρας του. Λέει, λοιπόν, ο Όμηρος, για τον Νέστορα: "ευθύς ο Νέ-

στορας κρασί τούς κέρασε σε χρυσό ποτήρι". Ποιοι βρήκαν χρυσά ποτήρια στην ανασκαφή 

τους; Βρήκε κάποιος στα αγγεία χρυσό ποτήρι, να διαβάσει τα στοιχεία; 

[Τα στοιχεία που αναφέρουν οι μαθητές/τριες θα καταγράφονται από την ερευνήτρια στον 

πίνακα] 

Μαθητής (Γιάννης): Κύπελλο… 

Ερευνήτρια: Από τι υλικό; Θυμάσαι; Ψάξτε και οι άλλοι τις γαλάζιες κουκίδες να βρείτε χρυσά 

ποτήρια, κύπελλα… 

Μαθητής: Κυρία, εγώ βρήκα. 

Ερευνήτρια: Πες μας, Άκη. 

Άκης: Κύπελλο… 

Ερευνήτρια: Δείτε όλοι το κύπελλο που βρήκε ο Άκης. Βρήκε και η Ευγενία, ωραία! 

Ο Άκης συνεχίζει: "Διακόσμηση: Ανδρικές κεφαλές. Υλικό: Χρυσός, άργυρος. Χρήση: Οικια-

κή". Για να τα σημειώσουμε. Επανάλαβε, Άκη.  
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Ερευνήτρια σε μαθήτρια που ψάχνει και ζητεί βοήθεια: Θα σε βοηθήσω, Ειρήνη, μη στενο-

χωριέσαι.  

[Ο Άκης επαναλαμβάνει τα στοιχεία και αναγράφονται στον πίνακα] 

Ερευνήτρια: Ευγενία, πες μας τα στοιχεία για το κύπελλο που βρήκες. 

Ευγενία: "Κύπελλο. Διακόσμηση: Φύλλα. Υλικό: Χρυσός. Χρήση: Κτέρισμα". 

Μαθήτρια (η Μεταμόρφη): "Αγγείο, κύπελλο, σύλληψη ταύρου, χρυσός, οικιακή χρήση". 

Μαθητής: Κυρία, να πω κι εγώ;  

Ερευνήτρια: Πες Άκη κι εσύ. 

Άκης: "Διακόσμηση: Γραμμές. Υλικό: Πηλός. Χρήση: Κτέρισμα". 

Μαθητής: Κυρία, να πω άλλο ένα; 

Ερευνήτρια: Πες μας άλλο ένα και να μελετήσουμε κάποια στοιχεία από αυτά που γράψαμε 

στον πίνακα. 

Μαθήτρια: "Κύπελλο, γραμμές, σπείρες, δίσκοι, αλάβαστρο, πηλός, κτέρισμα". 

Ερευνήτρια: Άρα, παρατηρούμε ότι αυτά που έγραψε ο Όμηρος επαληθεύονται από αγγεία που 

βρίσκονται στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Τώρα, θέλω να μου απαντήσετε στο εξής: γράφει σε 

κάποια αντικείμενα που βρήκατε: "οικιακή χρήση και κτέρισμα". Όταν λέμε "κτέρισμα", τι εν-

νοούμε; Τι σημαίνει η λέξη "κτέρισμα"; Αυτά, δηλαδή, τα αντικείμενα της οικιακής χρήσης πού 

αλλού μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν εκτός από την καθημερινή τους ζωή; Όταν πέθαινε 

κάποιος, θυμάστε, μήπως, τι έβαζαν μέσα στον τάφο; 

Μαθήτρια (Ευγενία): Τα αγαπημένα του αντικείμενα. 

Ερευνήτρια: Αυτά είναι, λοιπόν, τα κτερίσματα. Τα αγαπημένα αντικείμενα του νεκρού, τα ο-

ποία έβαζαν μέσα στον τάφο. Γιατί το έκαναν αυτό; Σε τι πίστευαν ότι χρειάζονται αυτά και τα 

έβαζαν μέσα στον τάφο; Αν βάλουμε κοντά σε κάποιον τα αγαπημένα του αντικείμενα, τι πι-

στεύουμε ότι θα τα κάνει; 

Μαθητής: Θα τα φυλάξει, θα τα προσέξει. 

Μαθήτρια (Ευγενία): Θα τα χρησιμοποιήσει. 

Ερευνήτρια: Σωστά, Ευγενία. Πού θα πήγαιναν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά; 

Μαθητής (Άκης): Στον άλλο κόσμο. 

Ερευνήτρια: Μπράβο, Άκη». 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α1+Α2+Α3 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια [δείχνοντας στη βιντεο-οθόνη]: Θα δούμε αυτούς τους βασικούς άξονες, σε σχέση 

με την προσωπικότητα του Αλέξανδρου.  

Ένας μαθητής [με θαυμασμό]: Ωωωωωω!  
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Ερευνήτρια: Από αυτά που θα δούμε, να κρατάτε σημειώσεις και, κατόπιν, μέσα από την επε-

ξεργασία τους κάθε ομάδα θα καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα. Όποια ομάδα τα πάει καλύτερα θα 

είναι και η νικήτρια…Θα δούμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Αλέξανδρου… 

[Κάποιοι μαθητές μιλούν μεταξύ τους] 

Μία καθηγήτρια τους κάνει παρατήρηση: Μη μιλάτε…  

Ερευνήτρια:…το ήθος και τον χαρακτήρα του και τον ελληνικό πολιτισμό∙ από ποιους διαδό-

θηκε, πώς, σε ποιους, γιατί και ποια στοιχεία του. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο για 

τον Αλέξανδρο. Να παρατηρήσετε… 

Κάποιοι μαθητές: Εμείς δεν βλέπουμε.  

[Συνεχίζεται η φασαρία από κάποιους μαθητές] 

Ερευνήτρια: Αν μιλάτε θα σας στείλω πίσω στις τάξεις σας. Όποιος θέλει, ας φύγει.  

{Παρατηρούμε ότι κανένα παιδί δεν φεύγει. Παραμένουν όλα στη θέση τους και η πλειοψη-

φία συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Φαίνεται λοιπόν ότι η αξιοποίηση των 

πολυτροπικών κειμένων στη διδακτική της Ιστορίας έχει πολλαπλά οφέλη}  

Καθηγήτρια: Παιδιά, ακούστε λιγάκι.  

[Καθώς προβάλλεται το βίντεο με μουσική επένδυση, στη βιντεοοθόνη]  

Ερευνήτρια: Δείτε τα ανάκτορα του Αλέξανδρου στην Πέλλα.  

Μαθητής: Πολύ ωραία!  

Ερευνήτρια: Δείτε κι εδώ τη μακεδονική φάλαγγα με τη "σάρισα". Εδώ, ο Αλέξανδρος αποβι-

βάζεται από το πλοίο. Εδώ αναπαριστάται η γνωστή ιστορία που του έδωσαν να πιει νερό ενώ 

το στράτευμά του δεν είχε και τότε εκείνος έχυσε το νερό, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ίσος με τους 

στρατιώτες του. Εδώ, δείτε τις "σάρισες", πώς φαίνονται, σαν να είναι δάσος. Εδώ απεικονίζε-

ται σε τοιχογραφία ο Αλέξανδρος να καταδιώκει τον Δαρείο στη μάχη της Ισσού κι εδώ βλέ-

πουμε μια λεπτομέρεια: το πρόσωπο του Αλεξάνδρου από την προηγούμενη τοιχογραφία. Δείτε 

τώρα, στον χάρτη, την αυτοκρατορία του.  

[Η ερευνήτρια δείχνει την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου στον χάρτη]  

Ξεκίνησε από εδώ και έφτασε ως την Ινδία [Δείχνοντας την πορεία στον χάρτη] Ξεκίνησε από 

εδώ και έφτασε ως την Ινδία.  

Μια μαθήτρια σιγανά στη διπλανή της: Τι ωραίο ταξίδι!...Η Ινδία!  

Ερευνήτρια: Εδώ, βλέπετε τον Αλέξανδρο να φέρει στο κεφάλι κέρατα, παρουσιάζεται σαν τον 

θεό Άμμωνα Δία. Εδώ, βλέπετε ένα νόμισμα που τον απεικονίζει. Κι εδώ, φορεί στο κεφάλι τη 

λεοντή, γιατί οι Μακεδόνες έλεγαν ότι πρόγονός του ήταν ο Ηρακλής που σκότωσε το λιοντάρι 

της Νεμέας. Εδώ, βλέπετε μια αγιογραφία με το πρόσωπό του∙ έχει, λοιπόν, επηρεάσει και την 

αγιογραφία, άρα τη θρησκεία…Κι εδώ, όπως τον απεικονίζουν με τον Βουκεφάλα, το άλογό 

του… 

<5΄> 
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Μια μαθήτρια στην ομάδα της: Αχ! Το κάναμε στην "Οδύσσεια" αυτό.  

{Παρατηρούμε ότι προκαλείται ανάκληση των προϋπαρχουσών γνώσεων, που λειτουργεί ως 

εργαλείο ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων} 

Άλλη μαθήτρια: Αλλά πέθανε ο Βουκεφάλας.  

Ερευνήτρια: Και εδώ βλέπετε το άστρο της Μακεδονίας.  

[Τελειώνει το βίντεο]  

Ερευνήτρια: Τώρα [νέα διαφάνεια] βλέπετε όλη την ιστορία του Αλέξανδρου σε Χρονολόγιο. 

Από δω οι χρονολογίες, από εκεί τα γεγονότα, που καταλήγουν στον θάνατό του, το 323. Ση-

μειώστε, τώρα, ποια είναι τα κυριότερα πρόσωπα στη ζωή του. Πρώτα πρώτα ποιος;  

Μαθήτρια: Ο πατέρας του.  

Ερευνήτρια: Ο πατέρας του, ο Φίλιππος. Σημειώστε το.  

Μαθήτρια: Να γράψουμε, κυρία, σαν τίτλο, σημαντικότερα πρόσωπα;  

Ερευνήτρια: Σωστά∙ και γεγονότα. Βλέπουμε ότι ο πατέρας του Φίλιππος γίνεται, το 357, βα-

σιλιάς της Μακεδονίας. Μην τα σημειώνετε αυτά, απλώς να τα παρακολουθείτε. Βλέπετε ότι η 

γέννηση του Αλέξανδρου έγινε το 356. Δεύτερο σημαντικό πρόσωπο ποιο ήταν στη ζωή του, που 

τον επηρέασε πάρα πολύ;  

Μαθητής: Ο Φίλιππος.  

Ερευνήτρια: Δεν ήταν ο Φίλιππος που τον επηρέασε. Ο πατέρας του δεν ήταν τόσο πολύ δίπλα 

στον γιο του.  

Κάποιες μαθήτριες: Η μητέρα του. 

         

 

 

        Αρχή                                                                         <5΄> 

 

 

 

 

 

Ερευνήτρια: Δείτε, τώρα, σ’ αυτή την εικόνα αναπαριστάται ο γνωστός μύθος της αδελφής του, 

της Γοργόνας. Περιγράψτε μου τι βλέπετε σ’ αυτή την εικόνα.  

Μαθητής, φωνάζοντας: Να πω. Ένα πλοίο κι ένα...  

Μαθήτρια: Και μια γοργόνα.  

Μαθητής: Θαλασσοταραχή.  

Το κλίμα αλλάζει και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μαθη-
τές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να κρα-
τήσουν σημειώσεις 
 

Φασαρία 
Αταξία 
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{Παρατηρούμε ότι η θέαση και παρατήρηση του εποπτικού υλικού προκαλεί έναν ιδεοκαται-

γισμό στην τάξη} 

Ερευνήτρια: Μήπως ξέρει κάποιος τι ρωτούσε αυτή η γοργόνα τα πλοία;  

Μαθήτρια: Αν ζει ο Μ. Αλέξανδρος.  

Ερευνήτρια: Να, λοιπόν, το παραμύθι. 

[Προβάλλεται στη βιντεοοθόνη] 

Ερευνήτρια: Ας μας διαβάσει κάποιος το παραμύθι, την ιστορία.  

[Μια μαθήτρια το διαβάζει…] 

Ερευνήτρια: Άρα, σωστά επισήμανε ο συμμαθητής σας ότι έχει θαλασσοταραχή. Είχε έτοιμη 

την ουρά της η γοργόνα όταν συναντούσε πλοία στο πέλαγος κι αν κάποιοι ναυτικοί τής απα-

ντούσαν ότι δεν ζει ο αδελφός της, τη χτυπούσε, δημιουργούσε θαλασσοταραχή και βούλιαζε το 

πλοίο τους. Αν της απαντούσαν πως ζει, τότε τους άφηνε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

………………………………………………………………………………………………. 

Ερευνήτρια: Πάρτε, τώρα, τα Φύλλα Εργασίας που σας έδωσα, για να δούμε το πρώτο κείμε-

νο. Θα το διαβάσω κι εσείς θα υπογραμμίσετε τα χαρακτηριστικά του Αλέξανδρου που σας κά-

νουν εντύπωση.  

[Η ερευνήτρια αρχίζει να διαβάζει…] 

Ερευνήτρια: Υπογραμμίστε, επίσης, ποιες γνώσεις είχε αποκτήσει από τον Αριστοτέλη. [Συνε-

χίζει την ανάγνωση…]  

Ερευνήτρια: Ως εδώ, πείτε μου ποιες γνώσεις είχε. –Το όνομά σου; ……………………….. 

Ερευνήτρια: Σημειώστε, τώρα, στο τετράδιό σας, τις στρατιωτικές δυνάμεις του Αλέξανδρου: 

Πρώτον, ποια ήταν η στρατιωτική επινόηση του Φίλιππου και του Αλέξανδρου με την οποία 

νικούσαν τους εχθρούς τους;  

Γιάννης: Η μακεδονική φάλαγγα.  

Άλλος μαθητής: Είχε πεζικό.  

Ερευνήτρια: Άρα γράφετε: πεζικό, μακεδονική φάλαγγα. Τι άλλο;  

Μαθητής: Ναυτικό.  

Άλλος μαθητής: Ελεύθερους σκοπευτές;  

Ερευνήτρια: Δεν είχε ακριβώς ελεύθερους σκοπευτές, είχε όμως κάτι σχετικό. Τι άλλο χρειαζό-

ταν για να νικά;  

Μαθητής: Άλογα.  

Άλλος μαθητής: Ιππικό.  

Ερευνήτρια: Και το 4ο στοιχείο ήταν οι πολιορκητικές μηχανές. Δείτε, από πού είχε φέρει αν-

θρώπους να κατασκευάζουν τις πολιορκητικές μηχανές του;  
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[Η καθηγήτρια δείχνει τις πολιορκητικές μηχανές στη διαφάνεια του Λογισμικού Παρουσία-

σης] 

Μαθητές/ριες: Από την Κύπρο και τη Φοινίκη.  

Ερευνήτρια: Πείτε μου, αν ξέρετε, πού βρίσκεται η Φοινίκη;  

[Οι μαθητές δεν γνωρίζουν. Η ερευνήτρια δείχνει στον χάρτη] 

Ερευνήτρια: Εδώ είναι η Μακεδονία, εδώ βρίσκεται η Φοινίκη κι εδώ η Κύπρος.   

Μαθήτρια: Η Κύπρος είναι κοντά στη Φοινίκη, κυρία;  

Ερευνήτρια: Ναι, απέναντι. Και πολύ πιο χαμηλά από τη Μακεδονία. Η πρώτη πολιορκητική 

μηχανή που είχε ο Αλέξανδρος ήταν ο «κριός». Βλέπετε [Η καθηγήτρια δείχνει την πολιορκη-

τική μηχανή στη διαφάνεια του Λογισμικού Παρουσίασης] είναι σαν κεφάλι κριαριού και μ’ 

αυτό χτυπούσαν τις πόρτες και τα τείχη για να τα γκρεμίσουν. Άρα, σημειώστε στα τετράδιά σας 

“κριός”. Η δεύτερη πολιορκητική μηχανή πώς λέγεται;  

Μαθητές/ριες: "Χελώνη".  

Ερευνήτρια: Βλέπετε ότι μοιάζει με χελώνα. [Η καθηγήτρια δείχνει την πολιορκητική μηχανή 

στη διαφάνεια του Λογισμικού Παρουσίασης]  

Μαθήτρια: Α! ναι.  

Ερευνήτρια: Εκεί μέσα έμπαιναν οι στρατιώτες και προστατεύονταν και μπορούσε μπροστά να 

έχει το κεφάλι του "κριού" για χτυπούν και να γκρεμίζουν τα τείχη.  

Μαθητής: Είχε και ρόδες αυτό;  

Ερευνήτρια: Η τρίτη πολιορκητική μηχανή;  

Μαθήτρια: "Καταπέλτης". [Η καθηγήτρια δείχνει την πολιορκητική μηχανή στη διαφάνεια 

του Λογισμικού Παρουσίασης] 

Ερευνήτρια: Έβαζαν μέσα μεγάλες πέτρες και τις εκτόξευαν για να γκρεμίσουν τα τείχη. Ο 

"πύργος"∙ ανέβαιναν επάνω για να πηδήξουν μέσα στα τείχη, από την κορυφή.  

Μαθήτρια: Πού ανέβαιναν για να πηδήξουν, κυρία;  

Ερευνήτρια [δείχνει]: Εδώ επάνω ανέβαιναν για να πηδήξουν μέσα στα τείχη.  

Μαθήτρια: Και γιατί πηδούσαν;  

Ερευνήτρια: Για να μπουν στο εχθρικό στρατόπεδο και να το καταλάβουν. Κι εδώ βλέπουμε 

τους Πέρσες στρατιώτες. Σχετικά μ’ αυτό που ανέφερε κάποιος συμμαθητής σας, ότι ο Αλέξαν-

δρος είχε ειδικά σώματα, να διαβάσουμε μια πηγή [πρόκειται για γραπτή πηγή, ένα απόσπα-

σμα από το έργο του Αρριανού, Αλεξάνδρου ανάβασις127] και να μου πείτε αν σας θυμίζει κάτι∙ 

σχετικά με ένα ειδικό σώμα που είχε ο Αλέξανδρος. –Το όνομά σου;  

Μαθήτρια: Αντωνία. [Η μαθήτρια προσπαθεί να διαβάζει την πηγή…]  

{Προφανώς έχει πρόβλημα όρασης, για το οποίο δεν έχει ληφθεί μέριμνα} 

127 Βλ. Παράρτημα 2. 
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Μαθήτρια: Κυρία δεν βλέπω καθαρά.  

Ερευνήτρια: Έλα πιο κοντά. [Η μαθήτρια πλησιάζει και συνεχίζει την ανάγνωση…] 

Ερευνήτρια: Πείτε μου τι σας θυμίζει; Ποιοι καρφώνουν πασσάλους στο έδαφος, δένονται με 

σκοινιά και σκαρφαλώνουν;   

Γιάννης: Οι ορειβάτες.  

Ερευνήτρια: Και δεύτερον, στον στρατό ποιοι εκπαιδεύονται έτσι;  

Μαθητής: Τα λοκ.  

Ερευνήτρια: Σωστά. Οι λοκατζήδες, οι δυνάμεις καταδρομών. Άρα ο Αλέξανδρος είχε σώματα 

δυνάμεων καταδρομών στο στράτευμά του. Σημειώστε και αυτή την πληροφορία στο τετράδιό 

σας. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του και δυνάμεις καταδρομών.  

Μαθητής: Κι εγώ θέλω να γίνω». 

Συμπέρασμα: Σε όλα τα παραπάνω αποσπάσματα, η εκπαιδευτικός παρέχει περιβάλλον κα-

τάλληλο για αυτενεργό έρευνα, προωθεί τη συνεργατική μάθηση, βοηθεί τους μαθητές να 

κατασκευάσουν τη γνώση και κινητοποιεί τον προσανατολισμό προς την ανακαλυπτική μά-

θηση. Αναδεικνύεται ο ρόλος του δασκάλου ως συντονιστή/διευκολυντή/καθοδηγητή της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

«Γυμνάσιο Ασσήρου-Α (Κουσίδου): 
Η Παρουσίαση που χρησιμοποίησε η καθηγήτρια (αξιοποιώντας το Λογισμικό Παρουσία-

σης), της έδωσε τη δυνατότητα να διδάξει τέσσερα (4) κεφάλαια, ιδιαιτέρως δύσκολα και ως 

προς το περιεχόμενο (πληθώρα γεγονότων) και ως προς το λεξιλόγιο του σχολικού εγχειριδί-

ου. Η καταγραφή των κύριων σημείων και το οπτικό υλικό (χάρτες, εικόνες κ.λπ.) έδωσαν τη 

δυνατότητα για μια ιστορική αφήγηση με δομή και συνοχή και τη συμμετοχή των μαθητών 

με διάλογο. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαδικασία της προβολής του υλικού στη δυνατό-

τητα για συζήτηση και επεξηγήσεις, στη διαχείριση του υλικού και στην κατανόηση των 

δραστηριοτήτων και των ερωτήσεων του Φύλλου Εργασίας. 

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια (Κουσίδου): Τι είχαμε σήμερα; Μαρία; 

Μαρία: Τους Μακεδόνες. 

Καθηγήτρια: Σωστά. Το κράτος της Μακεδονίας, δηλαδή  από πού ξεκινά. Πώς φτάσαμε από 

την αρχή της ύπαρξης ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή της Μακεδονίας μέχρι τον Αλέξαν-

δρο. Ο Αλέξανδρος δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Μέχρι τώρα μάθαμε για Αθήνα, για 

Σπάρτη, για Θήβα, για Κόρινθο, δεν ακούσαμε τίποτε για Μακεδονία ως τώρα ούτε από το βι-

βλίο μας ούτε γενικά στο μάθημα της Ιστορίας. Την 1η ώρα θα παρακολουθήσουμε μία προβολή 

που καλύπτει και το μάθημα που είχαμε σήμερα και τα τρία (3) επόμενα και μετά θα καθίσετε 

σε ομάδες, στους Η/Υ, όπως είχαμε κάνει και με τον “Αποικισμό” και θα συμπληρώσετε φύλλα 
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εργασίας στους υπολογιστές. Απλά να θυμηθείτε να φέρετε αύριο τα στικ USB σας, γιατί δεν 

είναι εκτυπωμένα τα φύλλα εργασίας, θα τα γράφετε στον επεξεργαστή κειμένου και με τα στικ 

USB σας θα τα μεταφέρετε στο σπίτι. Παρακαλώ την προσοχή σας στην προβολή και ξεκινά-

με………………………………………………………………………….. 

Καθηγήτρια: Τώρα θέλω να παρακολουθήσουμε την πορεία της εκστρατείας του Αλέξανδρου 

στον χάρτη. Γιατί πήγε από εκεί που πήγε, ποια ήταν τα στάδια της εκστρατείας του, δεν μ’ εν-

διαφέρει τόσο να σταθούμε στις λεπτομέρειες των γεγονότων και τις ημερομηνίες –πέρα από 

κάποιες πολύ σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα- όσο να καταλάβετε γιατί επέλεξε αυτό το 

δρομολόγιο και σε τι εξυπηρετούσε. Δεν ήταν τυχαίο, αλλά για κάποιους λόγους το επέλεξε. Ξε-

κίνησε λοιπόν από την Πέλλα, διέσχισε τη Θράκη, που ήταν φιλική προς αυτόν περιοχή, πέρασε 

τον Ελλήσποντο και συγκρούστηκε με τους Πέρσες στον Γρανικό ποταμό, εδώ [η καθηγήτρια 

δείχνει στον χάρτη], νίκησε και κυριάρχησε στη Μ. Ασία. Μετά τη νίκη στον Γρανικό κινείται 

παραλιακά και πηγαίνει στις Σάρδεις. Γιατί κινείται παραλιακά; Στα παράλια της Μ. Ασίας τι 

βρίσκονταν;[…..] Η εκστρατεία συνεχίζεται προς τα ενδότερα της Μ. Ασίας, βλέπετε πώς συνε-

χίζεται η εκστρατεία [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] και φτάνει στο Γόρδιο, όπου λύνει, 

εντός εισαγωγικών, τον περίφημο δεσμό. Τι έλεγε στο σχετικό κείμενο, θυμάστε; Όποιος έλυνε 

τον Γόρδιο δεσμό τι θα γινόταν; 

Μαθητής: Βασιλιάς της Ασίας. 

Καθηγήτρια: [….] Άρα, για ψυχολογικούς λόγους και για το στράτευμά του και για τους αντι-

πάλους έφυγε από την παραλία και πήγε στο Γόρδιο. Δείτε, πόσο μεγαλύτερη ήταν η διαδρομή 

που επέλεξε. Στις ιωνικές πόλεις που απελευθέρωσε, δέστε τι έκανε. Κατάργησε τα ολιγαρχικά 

και τυραννικά πολιτεύματα που είχαν επιβάλει οι Πέρσες, εγκατέστησε δημοκρατίες και κατάρ-

γησε τη βαριά φορολογία. Δημοκρατικό πολίτευμα είχαν οι Μακεδόνες;  

Μαθητές/τριες: Όχι………………………………………………………………………………. 

Καθηγήτρια: Είμαστε εδώ λοιπόν, στην Ισσό [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] και το λογικό 

ήταν από εδώ να πάει ο Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα, που ήταν το κέντρο του περσικού βασιλεί-

ου. Η Βαβυλώνα ήταν εδώ [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη]. […] Βρίσκεται κάπου εδώ [η 

καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] μέσα στη μέση της ερήμου, ενώ έχει κατακτήσει την εύφορη 

περιοχή στο Δέλτα του Νείλου, έφτιαξε και μια πολύ ωραία πόλη καινούρια εδώ, στην οποία 

έδωσε και το όνομά του, την Αλεξάνδρεια, θα δούμε για ποιους λόγους. Ξαφνικά φεύγει από 

εδώ και πάει στο ιερό του Άμμωνα Δία να προσκυνήσει. ….. Στη μάχη των Γαυγαμήλων ο περ-

σικός στρατός συνθλίβεται και ουσιαστικά τότε διαλύεται το περσικό βασίλειο. Πέφτει οποια-

δήποτε αντίσταση από την πλευρά των Περσών. Βλέπουμε και σε έναν άλλο χάρτη πιο έντονα 

τη διαδρομή. Μετά τη νίκη αυτή ανακηρύσσεται Μέγας Βασιλέας. Ποιος είχε αυτόν τον τίτλο;  

Μαθητής: Ο Πέρσης; 
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Καθηγήτρια: Ο Πέρσης βασιλιάς. […] Και μια και περιηγούμαστε στους χάρτες ας δούμε πόσο 

μακριά είναι αυτές οι πόλεις από τη Μακεδονία; Δέστε από πού ξεκίνησε; Ξέρετε πόσες χώρες 

είναι από εδώ ως εκεί; Τουρκία, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Κουβέιτ, ένα σωρό χώρες βρί-

σκονται σήμερα εκεί στη γεωγραφική έκταση που κατέκτησε. Ότι βλέπετε πιο κάτω, σχεδόν άλ-

λο τόσο ανατολικότερα, το κατέκτησε επίσης. Μιλάμε για μια αχανή έκταση που ακόμη και σή-

μερα, με τα σημερινά οπλικά συστήματα δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί. Σκεφτείτε πόσα χρό-

νια οι Αμερικανοί προσπαθούν να κατακτήσουν το Ιράκ και δεν μπορούν. Με όπλα, με βόμβες, 

με τεθωρακισμένα, με καράβια, με στρατό, με Η/Υ δεν μπορούν να κατακτήσουν αυτή την έκτα-

ση. Ο Αλέξανδρος με 35.000 στρατό, που φυσικά δεν έμεινε τόσος, κάποιοι σκοτώθηκαν, έφτα-

σε ως τα βάθη της Ασίας…. Στην πορεία αυτή οι Μακεδόνες κατορθώνουν να εδραιώσουν την 

κυριαρχία τους σε όλη την έκταση της περσικής αυτοκρατορίας και ο Αλέξανδρος για να το επι-

τύχει, διότι οι περιοχές είναι ορεινές, δύσβατες, άγνωστες, αντιμετωπίζει προβλήματα. Πρέπει 

να ανεφοδιάσει τον στρατό του και δεν έχει τρόπο. Ούτε θάλασσα υπάρχει για να πάνε καράβια, 

οι σατράπες είναι εχθρικοί προς αυτόν, τι κάνει λοιπόν; Ιδρύει Αλεξάνδρειες –βλέπετε τα κυ-

κλάκια [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη].  

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Μαθητής: “1. Παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη, και μετά από όσα ακούσατε στην τάξη, 

γιατί νομίζετε πως ο Αλέξανδρος, μετά την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας, 

κατέκτησε πρώτα τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και μετά προχώρησε προς το 

εσωτερικό του Περσικού Βασιλείου;”. (Απάντηση): - Γιατί ήθελε να εξασφαλίσει την κυριαρ-

χία στη θάλασσα και να νικήσει τον περσικό στόλο. 

 Καθηγήτρια: Όχι, δεν ήθελε μόνο την κυριαρχία στη θάλασσα. Κάτι άλλο είναι που μας είπε η 

Μαρία πριν, το ακούσατε;  

Μαθητής: Για να απελευθερώσει τις…Όχι. 

Καθηγήτρια: Ανοίξτε το Power Point. Νάτο, άνοιξέ το. Τίνος την κυριαρχία να εξασφαλίσει 

στη θάλασσα; Ποιος θα κυριαρχούσε στη θάλασσα, εάν απέκλειε τα παράλια του Περσικού βα-

σιλείου;  

Μαθητής: Ο Αλέξανδρος. 

Καθηγήτρια: Άρα, δεν τον ενδιέφερε η περσική κυριαρχία, αλλά η δική του. Αν κατάφερνε να 

είναι κυρίαρχος στη θάλασσα τι θα κατάφερνε να πάρει, από τη θάλασσα, για τον στρατό του; 

Λίτσα; Σάκη;  

Μαθητές/τριες: …………………. 

{Παρατηρούμε ότι, ακόμη και με τόσο βοηθητικό υλικό η κατανόηση από μικρά παιδιά 12 

ετών είναι δύσκολη, πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν εφαρμόζεται η παραδοσιακή διδακτική} 
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Καθηγήτρια: Παιδιά, έχω στρατό, ο οποίος πρέπει να φάει, να αποκτήσει όπλα, από τη θάλασ-

σα τι μου έρχεται, από τις άλλες περιοχές;  

Μαθητής: Ενίσχυση. 

{Παρατηρούμε ότι τελικά επιτυγχάνεται η κατανόηση} 

Καθηγήτρια: Ενίσχυση του στρατού μου. Είναι γραμμές ανεφοδιασμού. Παίρνω από εκεί 

πράγματα για τον στρατό μου. Και την ίδια στιγμή εμποδίζω την έξοδο των Περσών στη θάλασ-

σα. Αν καταλάβω τα παράλια, δεν μπορούν οι Πέρσες να προχωρήσουν, να με κτυπήσουν από 

πίσω. Καλύπτω τα νώτα μου».    

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
 Καθηγήτρια (Κούτλα): Ο βασιλιάς Αρχέλαος –θυμάστε- μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Πέλ-

λα, βλέπετε στον χάρτη τις 2 περιοχές Αιγές και Πέλλα…[η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη]. Κι 

εδώ ακολουθεί μία πολύ γνωστή τοιχογραφία {στην παρουσίαση μπορεί να συνδυαστεί ποικί-

λο οπτικό υποστηρικτικό υλικό για πληρέστερη κατανόηση της διδακτέας ύλης} από την Πο-

μπηία, που δείχνει την ένοπλη σύγκρουση του Αλέξανδρου (τον βλέπουμε αριστερά) με τον Δα-

ρείο –νομίζω ότι την έχει και το βιβλίο σας αυτή την εικόνα- όπου αν τη δείτε από κοντά, φαί-

νεται η διαφορά στην έκφραση ανάμεσα στο πρόσωπο του Αλέξανδρου και του Δαρείου. Ο Αλέ-

ξανδρος είναι αποφασιστικός και ήρεμος ενάντια στον Δαρείο, ενώ ο Δαρείος, ενώ φαίνεται να 

πρωτοστατεί στη μάχη, αν τον δούμε από κοντά (είναι πολύ γνωστή τοιχογραφία) φαίνεται το 

διστακτικό του βλέμμα. …. 

Καταλαμβάνει λοιπόν όλη την περσική αυτοκρατορία και εδώ βλέπουμε διάφορες πόλεις που 

ιδρύει [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] που γίνονται κυψέλες του Ελληνισμού. Κατευθύνεται 

προς τον Ινδό ποταμό, το τότε γνωστό σύνορο και βρίσκεται στην Ινδία. Η τελευταία μεγάλη 

μάχη γίνεται στον Ύδασπη ποταμό –εδώ που βλέπετε τον μεγάλο κόκκινο κύκλο [η καθηγήτρια 

δείχνει στον χάρτη]-, ο στρατός του όμως έχει κουραστεί και δεν θέλει να προχωρήσει άλλο. 

Οπότε, αρχίζει η επιστροφή [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη]-, όπως βλέπετε, με τα κάτω 

βέλη, δεξιά, νότια, επιστρέφουν και τον επόμενο χρόνο πεθαίνει στη Βαβυλώνα. Βλέπουμε πάλι 

έναν πανοραμικό χάρτη [η καθηγήτρια δείχνει στον χάρτη] πού ήταν ο Αλέξανδρος και πού 

κατέληξε, εκείνα τα χρόνια, μ’ εκείνα τα μέσα.  

Τώρα, λόγω όλων αυτών των κατακτήσεων, ο Αλέξανδρος έγινε μυθικό πρόσωπο, έγινε το πρό-

τυπο για διάφορους λαούς κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Πέρσες φαντάστηκαν ότι ήταν γιος 

του Δαρείου, στην Αίγυπτο θεωρούσαν ότι ήταν ο γιος του τελευταίου βασιλιά της Αιγύπτου Νε-

κτανεβό, στην αραβο-περσική ονομάζεται Σικαντέρ, στα αραβικά Ισκαντάρ και έχει την προσω-

νυμία δίκερως, βλέπετε εδώ αυτό το πλαίσιο με τα 2 κέρατα από ένα νόμισμα της εποχής, κατά 

το αιγυπτιακό πρότυπο γιατί θεωρούνταν γιος του Άμμωνα {στην παρουσίαση μπορεί να συν-

δυαστεί ποικίλο υποστηρικτικό υλικό, όπως διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που αποτελούν 
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πηγές για την εξαγωγή ιστορικών δεδομένων}. Οπότε μεγαλώνει η αυτοκρατορία του, η οποία 

περιλαμβάνει πλήθος λαών με διαφορετικές γλώσσες, νοοτροπίες, θρησκείες. Προσέξτε αυτή τη 

διαφάνεια, γιατί θα μας χρειαστεί για το φύλλο εργασίας. Τι έκανε στον στρατό, στη διοίκηση, 

στην πολιτική, στον πολιτισμό και στην οικονομία, με σκοπό η πολιτική του να γίνει αποδεκτή 

από τους λαούς». 

{Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές/τριες παρακολουθούν με απόλυτη ησυχία και προσοχή 

στους Η/Υ τους την παρουσίαση και εναλλάσσουν τις διαφάνειες με την καθηγήτριά τους 

ακούγοντας την αφήγησή της και συνδέοντας το οπτικό υλικό με αυτήν} 

«2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α (Αντωνιάδου): 
Η καθηγήτρια (Αντωνιάδου) δείχνει στον χάρτη: Εδώ είναι η Αθήνα. Εδώ είναι η Ακρόπολη 

και εδώ, κάτω, τι μπορεί να είναι; Για θυμηθείτε τι λέγαμε.  

[Η καθηγήτρια δείχνει σε διαφάνεια της Παρουσίασης που έχει ετοιμάσει] 

Καθηγήτρια: Ο “δορυφόρος” του Πολυκλείτου, ο λεγόμενος και “κανόνας” (=πρότυπο), από 

ρωμαϊκό αντίγραφο”. Και συνεχίζει: Είναι το ιδανικό, οι τέλειες αναλογίες, αυτό θεωρείται ο 

κανόνας, το τέλειο ανθρώπινο σώμα. Άγαλμα τι θα πει; -Άννα;  

Άννα: Ένας άνθρωπος ή μόνον το πρόσωπό του, σε γλυπτό.  

Καθηγήτρια: Άγαλμα τι θα πει; “Χαίρομαι και αγάλλομαι και στο θεό πετάγομαι”. Το “αγάλ-

λομαι” τι σημαίνει;  

Μαθήτρια: Ευχαριστιέμαι;  

Καθηγήτρια: Μπράβο! Το βλέπω και χαίρομαι. Γιατί ήταν το ιδανικό, είχαν το μέτρο, αρμονί-

α. Δείτε εδώ [δείχνει εικόνα σε διαφάνεια] έχει κανείς να προσθέσει τίποτε; Τι να προσθέσει; 

Αυτός είναι ο θεός Απόλλωνας [δείχνει εικόνα σε διαφάνεια] εκείνα τα χρόνια και δείτε πώς 

τον παριστάνει. Είναι μόνον ένας όμορφος νέος;  

Μαθητής: Είναι ένας θεός.  

Καθηγήτρια: Ο οποίος χαίρεται; Γελά; Τι κάνει; Δείτε τον ξανά. –Ζωή;  

Ζωή: Είναι σαν σοβαρός και αυστηρός.  

Μαθητής: Τον έχουν κάνει σαν να φοράει ρούχα.  

Καθηγήτρια: Είναι ντυμένος. Να δούμε πότε θα βγάλουν τα ρούχα…Γενικά όταν λέμε κλασικό, 

οι μορφές είναι αρμονικές, σοβαρές, το βλέμμα είναι στοχαστικό, σκέπτονται. Εκεί θέλουμε να 

εστιάσουμε. Ότι όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν τώρα είναι αντικείμενο περισυλλογής και 

σκέψης. Βγήκαν από μια φουρτούνα, αυτό να θυμάστε. Και η εκδήλωση των συναισθημάτων 

αποφεύγεται. Ούτε μεγάλη χαρά, ούτε μεγάλη λύπη. […] 

[Η καθηγήτρια προβάλλει τον χάρτη των ελληνιστικών βασιλείων] 

Καθηγήτρια: Τι δείχνω;  

Μαθήτρια: Τη Μακεδονία.  
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Καθηγήτρια: Ας δούμε τα ελληνιστικά βασίλεια. Αυτό τι είναι;  

Μαθητής: Η Μ. Ασία. …………………………………………………… 
Καθηγήτρια (Αντωνιάδου): Και όλη αυτή η μετατόπιση από την πόλη-κράτος κάνει τους αν-

θρώπους να νιώθουν σαν χαμένοι μέσα στο πλήθος. Και οι καλλιτέχνες, όταν απεικονίζουν τον 

άνθρωπο, δεν απεικονίζουν το ιδανικό. Το ψάχνουν, γιατί έχουν μπερδευτεί. Πολλές απόψεις, 

θεοί πολλών λαών. Κι αυτό φαίνεται. Υπογραμμίζεται η ιδιαιτερότητα του καθενός, η αδυναμία 

του. Για πρώτη φορά δεν φαίνεται το ιδανικό στα ελληνιστικά χρόνια. [Η καθηγήτρια δείχνει 

διαφάνεια στην Παρουσίαση που έχει ετοιμάσει]: Εδώ είναι μία γριά. Κατάκοπη, καμπουρια-

σμένη, η οποία τι κάνει;… 

[Οι μαθητές διστάζουν να απαντήσουν] 

Καθηγήτρια: Τι μπορεί να κάνει; Αυτό βέβαια είναι σπάραγμα. Ό,τι φαίνεται.    

Μαθητής: Περπατάει στο δρόμο;  

Καθηγήτρια: Ελένη, τι έχει στα χέρια της;…Θανάση; Ήταν Τετάρτη και από πού έχει 

περάσει128;  

Θανάσης: Από τη λαϊκή.  

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Κι επειδή είναι φορτωμένη, πώς είναι το πρόσωπό της;  

Θανάσης: Θλιμμένο.  

Καθηγήτρια: Πώς είναι το πρόσωπο της γιαγιάς σου όταν έρχεται από τη λαϊκή;  

Θανάσης: Κουρασμένο.  

Καθηγήτρια: Θυμόσαστε να είδαμε τέτοια σκηνή πριν; Ποτέ. Η τέλεια, κίνηση, η ιδανική, ούτε 

πολλή λύπη, ούτε πολλή χαρά. Εδώ όμως δείτε, διάλεξε μια γιαγιά για να απεικονίσει. Η ιδιαι-

τερότητα του καθενός. Στην κλασική εποχή, επειδή όλη η πόλη είναι συνυπεύθυνη, δεν νιώθουν 

την ανάγκη να υπογραμμίσουν την παρουσία κανενός παρεκτός σπανιότατων περιπτώσεων ό-

πως ο Περικλής που βλέπουμε το πρόσωπό του και αναρωτιόμαστε αν είναι θεός ή όχι, γιατί 

τον είχαν πάρα πολύ ψηλά και ήταν. [Η καθηγήτρια δείχνει διαφάνεια στην Παρουσίαση που 

έχει ετοιμάσει]: Για να δούμε και τις κινήσεις∙ οι κινήσεις ήταν αρμονικές. Αποφεύγονται οι 

έντονες κινήσεις και τα έντονα συναισθήματα. Τώρα οι κινήσεις γίνονται έντονες, δραματικές. 

Να φανεί ότι πάσχει. Όπως όταν κάποιος που σκοτώνεται, πρέπει να φανεί ότι πεθαίνει. [Η 

καθηγήτρια δείχνει το σύμπλεγμα «Γαλάτης που αυτοκτονεί»]. Οι κινήσεις του φαίνονται, π.χ. 

στην κίνηση του κεφαλιού. Αντίθετα, υπάρχει μια απεικόνιση σ’ ένα αγγείο, όπου αυτοκτονεί ο 

Αίαντας (χρονολογείται λίγο πριν από την κλασική εποχή), αλλά δεν δείχνει πώς πέφτει πάνω 

στο σπαθί και αυτοκτονεί. Τον δείχνει τη στιγμή της περισυλλογής, λίγο πριν πέσει επάνω στο 

σπαθί και αυτοκτονήσει, μόνο με μία μικρή γραμμή στο μέτωπο για φαίνεται η θλίψη. Στα ελλη-

128 Κάθε Τετάρτη γίνεται λαϊκή αγορά στην Άνω Τούμπα όπου βρίσκεται το σχολείο και κατοικούν τα 
παιδιά. 
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νιστικά χρόνια βασικά υπάρχει η Ελλάδα σαν μαγιά, η ελληνική παραγωγή, αλλά αυτό το χάσι-

μο από την πόλη-κράτος στην ύπαρξη των βασιλείων έφερε τη στροφή από το ιδανικό στο τοπι-

κό, στο προσωπικό, στο ιδιαίτερο, στο μη εξιδανικευμένο. Αυτό που λέμε, ρεαλιστικό………Για 

να δούμε, λοιπόν, ποια αλλαγή γίνεται. Ένα που θα θυμόσαστε για τη Ρωμαιοκρατία είναι ότι 

πατά επάνω στα ελληνικά δεδομένα, είτε στην τέχνη, είτε στη φιλοσοφία, είτε στη λογοτεχνία. … 

Έχουμε επίσης άνθηση των πορτρέτων και επίσης δοξάζεται ο ρεαλισμός. Όπως εδώ, στο πορ-

τρέτο του νεαρού Βρούτου [Η καθηγήτρια δείχνει ρωμαϊκό πορτρέτο, αποδίδεται στον Βρού-

το]. Τον θυμόσαστε τον Βρούτο;  

Μαθητής:  Ήταν γιος του Καίσαρα.  

Καθηγήτρια: Δεν ήταν γιος του, αλλά τον είχε σαν γιο του.  

Μαθητής: Και τον δολοφόνησε.  

Καθηγήτρια: Και τι του είπε τη στιγμή εκείνη;  

Μαθητής: «Κι εσύ τέκνον Βρούτε;».……………………………………………………………. 

Καθηγήτρια: Οι Ρωμαίοι έχουν μια μεγάλη αυτοκρατορία και θέλουν να φανεί παντού. Θα 

κάνουν ένα σπίτι; Δεν θα το κάνουν μονώροφο.  Θα κάνουν ένα θέατρο; Δεν θα το κάνουν μι-

κρό∙ θα το κάνουν με πολλές κερκίδες. Θα μάθετε βέβαια ότι αλλάζουν και στο θέατρο. Στο 

παρελθόν βλέπαμε: «Πώς μπορεί να είναι ο άνθρωπος»=Σοφοκλής, «ο άνθρωπος μπορεί να 

γίνει καλύτερος»=Αισχύλος. Τώρα μπορούμε να δούμε κάτι πιο καθημερινό, πιο άγριο, όπως 

ένα θηρίο που φέρνουμε από την Ανατολή γιατί είμαστε τεράστια αυτοκρατορία. Γι’ αυτό τα 

θέατρα γίνονται πολύ μεγάλα, για να χωρούν πολύ κόσμο, γίνονται αμφιθέατρα, όπου γίνονται 

και μονομαχίες και όλα όσα βλέπετε [Η καθηγήτρια δείχνει διάφορα θέατρα] Έχουμε και τις 

ένδοξες, περισπούδαστες και περιώνυμες καμάρες. Εγώ σας δείχνω αυτήν, περιμένω εσείς να 

μου πείτε πού είδατε και μια άλλη καμάρα. -Πες μας Μαρία.  

Μαρία: Στη Θεσσαλονίκη.  

Καθηγήτρια: Ποιος την έκανε; Δεν το θυμόσαστε, αλλά ίσως το ξέρετε από το Δημοτικό.  

Μαθητής: Ο Γαλέριος. 

Καθηγήτρια: Για να φαίνονται και οι νίκες του, τι οποίες σκάλιζαν επάνω. Να περνάει και να 

φαίνεται ο θρίαμβός του. Είπαμε ότι η μεγάλη αυτοκρατορία πρέπει να διοικείται καλά, να α-

ντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι καλά, γι’ αυτό και υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι. Η Ευρώπη ευτύχησε, 

χάρη στους Ρωμαίους, να έχει μεγάλους και πολύ καλούς δρόμους που διατηρήθηκαν μέχρι και 

το 1800 που βγήκαν τα αυτοκίνητα. Η Ευρώπη εξυπηρετούνταν από τους ρωμαϊκούς δρόμους! 

Δεν ήταν απλό πράγμα! Είχε πέσει πολύ χρήμα και είχαν τρεις στρώσεις. Βλέπετε τώρα εδώ [η 

καθηγήτρια δείχνει μία ρωμαϊκή οδό], για να μπορούν να τρέχουν χωρίς να επηρεάζονται από 

τις καιρικές συνθήκες, είχε αριστερά και δεξιά αυλάκι και επομένως να γίνεται και εμπόριο. Οι 

πόλεις να υδροδοτούνται και να ποτίζονται με σύγχρονα υδραγωγεία  Ξέρετε κανένα;  
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Μαθητής: Στην Κωνσταντινούπολη.  

Καθηγήτρια: Εδώ, βλέπετε ένα άλλο; [η καθηγήτρια δείχνει ρωμαϊκό υδραγωγείο] Πού είναι 

το νερό;  

Μαθητής: Μέσα στις κολόνες;   

Καθηγήτρια: Μέσα στις κολόνες; Πώς;  

Μαθητής: Από πάνω.  

Καθηγήτρια: Έτσι. Προσέξτε, επειδή έχουν τη δυνατότητα και τα νέα υλικά, π.χ. το ρωμαϊκό 

μπετόν από μια πόλη που έχει κοντά ένα ηφαίστειο κι έχουν ευελιξία, μπορούν να κάνουν αυτή 

την καμάρα κι εξυπηρετείται τόσος κόσμος. Έχουμε λουτρά, π.χ. στη Θεσσαλονίκη, έχουμε 

στοές∙ βρίσκουμε στους παλιούς ναούς, να! μια στοά, και φυσικά τα αμφιθέατρα για τα οποία 

σας μίλησα προηγουμένως. Θα ανακεφαλαιώσουμε την άλλη ώρα για να ξεκουραστείτε λίγο και 

θα ανοίξετε τα laptops για να κάνουμε δουλειά. 

[Οι μαθητές/ριες βγαίνουν για διάλειμμα] 

Η καθηγήτρια σχολιάζει στην ερευνήτρια: Πριν για να τα πεις όλα αυτά έπρεπε να φέρεις 15 

βιβλία. Τώρα τα συμπεριλαμβάνεις όλα σε μία παρουσίαση».  

Συμπέρασμα: Η καθηγήτρια, για να διευκολύνει την κατανόηση του ιστορικού υλικού που 

εξετάζεται, αξιοποιεί παρουσίαση των δεδομένων και πληροφοριών που έχει δημιουργηθεί με 

το Λογισμικό Παρουσίασης. Ο συνδυασμός πολλών οπτικών μέσων, όπως χάρτες και αρχαι-

ολογικά ευρήματα που οπτικοποιούν τις πληροφορίες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

προσεγγίσουν άμεσα το ιστορικό υλικό, να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις ελέγξουν. Η 

καθηγήτρια επιβεβαιώνει με το σχόλιό της στο τέλος της ώρας πόσο βοηθητική είναι η αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ -στην προκειμένη περίπτωση του Λογισμικού Παρουσίασης- ως εποπτικού 

μέσου, διότι για να δείξει κάποιος όλο αυτό το υλικό παλαιότερα θα χρειαζόταν να μεταφέρει 

στην τάξη πληθώρα βιβλίων. 

«3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-Β (Βιτωράκη, Ταρενίδου):    
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΏΡΑ 

Καθηγήτριες (Βιτωράκη, Ταρενίδου): Κρατήστε τα φύλλα εργασίας και μη βιάζεστε να απα-

ντήσετε στις ερωτήσεις. Διαβάστε πρώτα καλά ό,τι γράφει στα φύλλα εργασίας και μετά αρχίστε 

να συλλέγετε πληροφορίες. Μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις.  

[Οι ομάδες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που αναγράφονται στα Φύλλα Εργασίας, ερευνούν, 

συλλέγουν τις πληροφορίες και συζητούν. Σε όλη την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας 

ζητούν τη βοήθεια είτε της καθηγήτριας που διδάσκει το μάθημα (Βιτωράκη), είτε της 2ης 

καθηγήτριας που συμμετέχει (Ταρενίδου), είτε της ερευνήτριας. Οι καθηγήτριες και η ερευ-

νήτρια περιφέρονται από ομάδα σε ομάδα και βοηθούν στη διαδικασία. Το επίπεδο των μα-

θητών/τριών είναι πολύ καλό. Συμμετέχουν με προσοχή, ησυχία και συνεργάζονται άψογα] 
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Καθηγήτριες: Από τη 2η ώρα θα έχετε στη διάθεσή σας ένα τέταρτο το πολύ-πολύ για να ολο-

κληρώσετε την έρευνα και τη συγγραφή της εργασίας. Τη 2η ώρα θα έχουμε τις παρουσιάσεις. 

Και σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, οπότε πρέπει να τις 

προσέξετε ακόμη περισσότερο. Στην 1η διαφάνεια της παρουσίασης γράψτε τα ονόματά σας και 

την ομάδα σας για να φαίνεται ποιων είναι η εργασία. Φτιάξτε μία πρώτη διαφάνεια με τα στοι-

χεία αυτά.  

[Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι καθηγήτριες συζητούν με την ερευνήτρια]  

Καθηγήτριες: Πολύ καλή δουλειά! Πολύ καλό το timing! Οι δραστηριότητες έφτασαν για τον 

χρόνο που είχαμε. Πολύ ωραία πληροφόρηση έδωσε η 6η ομάδα για την Αναγέννηση. Στην πο-

ρεία οι μαθητές μάς ρωτούσαν, "να γράψουμε κάτι ακόμη"; Άρα, αν είχαν περισσότερο χρόνο, 

θα έγραφαν αναλυτικότερες πληροφορίες.  

Ερευνήτρια: Σε κεφάλαια ιστορίας, μεγάλα, που αφορούν σε τέχνη και είναι δύσκολο να διδα-

χθούν, αποδεικνύεται ότι έτσι αφομοιώνει κάποιος καλύτερα ό,τι είδε, διάβασε και έμαθε. Σε 

μεγάλα και "κουραστικά" κεφάλαια αφομοιώνει κάποιος καλύτερα με την προσωπική διερευνη-

τική εργασία.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Πάντως, σε άλλο τέτοιο κεφάλαιο, τις "Ανακαλύψεις", υπάρχει σχε-

τικό λογισμικό, ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτε!  

Ερευνήτρια: Κι αυτό που κάνατε μόνες σας ήταν εξίσου καλό. Εξάλλου, το έτοιμο λογισμικό 

δεν αποτελεί πάντα και μια καλή λύση.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου):  Εγώ, αυτό που παρατήρησα στα παιδιά και ήθελα να το πω, είναι 

ότι όταν υπήρχε έρευνα στη Βικιπαίδεια χάνονταν…δεν μπορούσαν να απομονώσουν πληροφο-

ρίες.  

Ερευνήτρια: Είναι γιατί δεν έχουν μάθει την "αφαιρετική", δηλ. να "απομονώνουν" τα χρήσιμα 

στοιχεία.  

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Πράγματι, τους παίρνει πολύ χρόνο να απομονώσουν τις πληροφο-

ρίες.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Είπαμε, ας τους βάλουμε και τη Βικιπαίδεια, ως ιστοσελίδα αναζή-

τησης, και χάθηκαν στην αναζήτηση πληροφοριών… 

Ερευνήτρια: Δεν έχουν μάθει κριτική ανάγνωση οι μαθητές. Αλλά, εδώ κάνουμε άσκηση, δεν 

θέλουμε ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει "παπαγαλιστί". Και τα παιδιά δεν έκαναν αντιγραφή-

επικόλληση, αλλά επεξεργάζονταν τις πληροφορίες στο τετράδιό τους πριν τις περάσουν στις 

διαφάνειες.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Εκτός από εκείνο το "μανιερισμό" που ανέφεραν. Το έγραψαν, ενώ 

ίσως δεν θα έπρεπε να το αναφέρουν.  
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Ερευνήτρια: Εντάξει, μέσα στην τάση τους να τα αναφέρουν όλα συμπεριέλαβαν και κάτι που 

ίσως δεν γνώριζαν, αλλά είναι επουσιώδες.  

Καθηγήτριες: Πάντως έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά!». 

{Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη βελτίωση των μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Β (Μερτσανίδου): 
Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Θα παρακαλούσα λίγο να με ακούσετε. Είμαστε χωρισμένοι σε 

τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει μία δραστηριότητα. Την 1η δραστηριότητα θα α-

ναλάβει η ομάδα από εδώ, η 2η δραστηριότητα θα είναι δική σας, η 3η δική σας και η 4η δική 

σας [δείχνει τις ομάδες]. Θα δουλεύετε ανά δυάδες, αλλά θα έχετε την ίδια δραστηριότητα. Έχε-

τε μπροστά σας ένα πρόγραμμα, που είναι ένας χάρτης και με βάση αυτόν τον χάρτη θα κάνετε 

την έρευνά σας για να απαντήσετε στις δραστηριότητές σας. Υπάρχουν περισσότερες πληροφο-

ρίες για κάθε ερώτηση. Θα ήθελα να σας δώσω κατά ομάδες τις πληροφορίες. 

[Μοιράζει τα φύλλα εργασίας στις ομάδες] 

Μία ομάδα: Κυρία, εμείς τι κάνουμε; 

Καθηγήτρια: Την 4η δραστηριότητα: "Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, 

όταν τα στρατεύματα του Μεχμέτ Β΄ (Μωάμεθ του Πορθητή) εισέβαλαν μέσα στην Κωνσταντι-

νούπολη και την κατέλαβαν;". Πληκτρολογήστε εδώ "1453" και πηγαίνετε στο κείμενο. Πατή-

στε enter, βλέπετε τον χάρτη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας; Διαβάζετε πληροφορίες για την 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης.  

Καθηγήτρια σε όλες τις ομάδες: Τις απαντήσεις θα τις γράψετε επάνω στο φύλλο εργασίας». 

Συμπέρασμα: Στα παραπάνω αποσπάσματα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί παρέχουν περι-

βάλλον κατάλληλο για αυτενεργό έρευνα, προωθούν τη συνεργατική μάθηση, βοηθούν τους 

μαθητές να κατασκευάσουν τη γνώση και κινητοποιούν τον προσανατολισμό προς την ανα-

καλυπτική μάθηση. Αναδεικνύεται ο ρόλος του δασκάλου ως συντονι-

στή/διευκολυντή/καθοδηγητή της μαθησιακής διαδικασίας.  

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ζαφειριάδου):  
Καθηγήτρια (Ζαφειριάδου):…Θα σας χωρίσω τώρα σε ομάδες, άλλες μεγαλύτερες, άλλες μι-

κρότερες, για να μοιραστείτε στους Η/Υ και όλοι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ’ αυ-

τούς…Ακούστε, κατ’ αρχήν ο τίτλος της εργασίας μας ποιος είναι; Αλεξάνδρα;  

Αλεξάνδρα: "Στα βαθιά νερά...της αφήγησης".  

Καθηγήτρια: Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα είστε χωρισμένοι σε ομάδες και κάθε ομάδα θα 

ψάξει διαφορετικά πράγματα. Οι δύο ομάδες, η ομάδα εδώ και εκείνη εκεί, είστε οι ΕΡΕΥΝΗ-

ΤΕΣ. Η ομάδα εδώ, είναι οι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ είστε η 4η ομάδα, η καλύτερη! [Η καθηγήτρια αστει-

εύεται] Η ομάδα εδώ είναι οι ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 και η ομάδα εκεί είναι η ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟ-

ΓΟΙ 2. Και η ομάδα εκείνη είναι η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3. [Η καθηγήτρια δίνει κατευθυντήριες 

506 

 



 

 

διευκρινίσεις] Άρα, λοιπόν, εσείς είστε η ομάδα 1. Η ομάδα 2 είναι οι "Αρχαιολόγοι 1". Εδώ 

είναι οι "Αρχαιολόγοι 2" και οι τελευταίοι είναι οι "Φιλόλογοι". Θα ανοίξετε, λοιπόν, το κείμε-

νο του Word που έχει τίτλο: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ”. Το ανοίξατε; Θα δείτε μια σελί-

δα. Πατήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει εκεί, με Ctrl+κλικ, για να μπείτε στο δι-

αδίκτυο. Μη βιάζεστε. Είστε μικρές ομάδες, με 3-4 άτομα. Θα συνεργαστείτε μεταξύ σας. [Η 

καθηγήτρια μοιράζει τους δεύτερους ρόλους στις ομάδες] Ένας θα κρατήσει σημειώσεις, θα 

είναι ο γραμματέας της ομάδας. Ο 2ος θα γίνει ο χειριστής του Η/Υ. Αποφασίσατε; Ωραία! Έχε-

τε, τώρα, 5΄ καιρό για να διαβάσετε το άρθρο που έχετε μπροστά σας και να το χαρακτηρίσετε».  

 «3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ζαφειριάδου):  
Καθηγήτρια (Ζαφειριάδου): Τώρα θα χωριστείτε σε ομάδες. Στους ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ο Πασχά-

λης, ο κ. Ξανθόπουλος και ο κ. Νικόπουλος. Στους ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ, που θα είναι 2 ομάδες, ο 

Αλέξανδρος, -κάθησε εκεί Αλέξανδρε-, η Αθηνά η Γερασιμίδου, ο Νίκος ο Δημητρίου, η Ιωση-

φίδου και ο Δημήτρης. Στη 2η ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ θα είναι ο Αναγνωστόπουλος, η Μαρία, 

η Καραγεωργίου και η Αναστασία. Γιώργο είσαι τυχερός έχεις 4 ωραίες γυναίκες! Και οι υπό-

λοιποι αποτελείτε την ομάδα των ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ. Συνάδελφοι! Λοιπόν, θυμάστε τις ομάδες σας; 

Καθίστε σε έναν Η/Υ κάθε ομάδα. Κατ’ αρχήν ακούστε όλες οι ομάδες. Με δημοκρατικές διαδι-

κασίες να επιλέξετε όλες οι ομάδες έναν γραμματέα που θα κρατήσει σημειώσεις.  

Μαθήτρια: Στο τετράδιο;  

Καθηγήτρια: Ναι….Αποφασίσατε; Ωραία! Η 2η δουλειά που θα κάνετε είναι να επιλέξετε, πολύ 

ήρεμα, τον χειριστή του Η/Υ σας. Εσείς θα το αποφασίσετε. Αυτές τις διαδικασίες θα ακολου-

θήσετε….Αποφασίσατε; Όλοι έχετε στον Η/Υ έναν φάκελο που γράφει είτε "ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΛΩΣ-

ΣΑΣ" είτε "ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ"».  

Συμπέρασμα: Στα αποσπάσματα φαίνεται ότι η εκπαιδευτικός παρέχει περιβάλλον κατάλλη-

λο για αυτενεργό έρευνα, προωθεί τη συνεργατική μάθηση, βοηθεί τους μαθητές να κατα-

σκευάσουν τη γνώση και κινητοποιούν τον προσανατολισμό προς την ανακαλυπτική μάθηση. 

Αναδεικνύεται ο ρόλος του δασκάλου ως συντονιστή/διευκολυντή/καθοδηγητή της μαθησια-

κής διαδικασίας.  

«2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού-Γ (Βαγιωνά): 
Η διαδικασία διήρκεσε ένα 2ωρο. Το τμήμα αποτελείται από πλειοψηφία αρρένων μαθητών 

που, σύμφωνα με τα λεγόμενα της καθηγήτριας, είναι σχεδόν πάντα αρκετά ζωηροί και αδιά-

φοροι για το μάθημα.  

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

[Έχει γίνει ήδη ο χωρισμός σε ομάδες και οι μαθητές κάθονται ανά ομάδα μπροστά σε έναν 

Η/Υ] 
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Καθηγήτρια: Παιδιά, όπως σας έχω πει, σήμερα θα κάνουμε αυτό το ενδιαφέρον που λέγαμε. 

Εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας ένα λογισμικό στο οποίο θα παρέμβετε εσείς και θα κάνετε 

πράγματα δικά σας, θα βρείτε πληροφορίες. Θα σας δώσω εγώ κάποια φύλλα εργασίας και θα 

συμπληρώσετε δύο τρία πραγματάκια, όχι δύσκολα. Θα δούμε ένα βίντεο όλοι μαζί στη βιντεο-

οθόνη, για να μας κατατοπίσει τι γίνεται με το κεφάλαιο που είδαμε, του τέλους του Μικρασια-

τικού πολέμου, της Μικρασιατικής εκστρατείας. Θα τα δούμε όλα μαζί και μετά θα σας δείξω 

πώς μπορείτε να παρέμβετε στο λογισμικό, να συλλέξετε δικές σας πληροφορίες σχετικά με όσα 

έχουμε δει. Σε κάθε ομάδα, θα επιλέξετε ποιος θα χειρίζεται τον Η/Υ, ποιος θα αναζητά τις 

πληροφορίες και ποιος θα καταγράφει τις πληροφορίες. Όταν είστε δύο θα κάνει ο ένας το ένα 

και ο άλλος το άλλο. Κατόπιν θα κάνετε κάποιες δραστηριότητες και θα συλλέξετε τις δικές σας 

πληροφορίες, τις οποίες θα αναζητήσετε. Ποιον ρόλο θα αναλάβει ο καθένας θα το αποφασίσε-

τε γρήγορα. Να δούμε το βίντεο… 

Ερευνήτρια: … Θέλω μόνο να επισημάνω ότι στους Η/Υ σας βλέπετε έναν χάρτη της Ευρώπης 

και στα αριστερά, επάνω, μια ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία αλλάζει και δείχνει τις αλλαγές 

των συνόρων της Ευρώπης μέσα στον χρόνο. Αυτό το πρόγραμμα εμπεριέχει πληροφορίες από 

το 1000 μ.Χ. έως το 1997, δηλαδή μέσα σ’ αυτά τα χρόνια μπορούμε να δούμε τις αλλαγές των 

συνόρων και τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη. Η καθηγήτριά σας θα σας 

αναθέσει να εξετάσετε το κεφάλαιο της Μικρασιατικής καταστροφής μέσα από τη δική σας από 

έρευνα μέσα στο πρόγραμμα. … μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι εργασίες σας θα διαβα-

στούν, την επόμενη ώρα, στην ολομέλεια.  

Καθηγήτρια: Ό,τι θα βρείτε θα τα ανακοινώσετε η μία ομάδα στην άλλη. 

Ερευνήτρια: Στη συνέχεια, οι εργασίες σας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδα, γι’ 

αυτό πρέπει να κάνετε ωραίες εργασίες, γιατί θα τις δουν διάφορα σχολεία.  

Μαθητές/-τριες: Ονόματα θα γράψουμε; 

Ερευνήτρια: Το όνομα της ομάδας σας. Η καθηγήτριά σας θα σας δώσει φύλλα εργασίας, όπου 

θα γράψετε το όνομα της ομάδας σας.……………………………………………………………….. 

Ερευνήτρια: Είδατε, στο βίντεο, το ξεκίνημα του στρατού. Πώς οι Μικρασιάτες υποδέχθηκαν 

τον ελληνικό στρατό ως απελευθερωτές και η κατάληξη του πολέμου ήταν να κατασφαγούν από 

τους Τούρκους και πάρα πολλοί να έλθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, για να βρουν σωτηρία. 

Έχει κι ένα άλλο βίντεο η καθηγήτριά σας, αλλά θα το προβάλει στο τέλος. Τώρα, για να προ-

λάβουμε, ας δούμε τα φύλλα εργασίας. Θα δουλέψετε σε ομάδες, θα συνεργαστείτε και το απο-

τέλεσμα θα είναι εκείνο της ομάδας. Στο φύλλο εργασίας, γράψτε το όνομα της ομάδας σας. 

……………………………………………………………………………………………… 

Καθηγήτρια: Θα δούμε τώρα ένα βίντεο για τη Μικρασιατική καταστροφή, για να κλείσουμε. 

Είδαμε τη μικρασιατική εκστρατεία, τώρα θα δούμε τη μικρασιατική καταστροφή. Προσέξτε. 
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Δείτε τους πρόσφυγες…Δείτε πώς συνωστίζονται στο λιμάνι για μπορέσουν να φύγουν και να 

σωθούν. [Προβάλλεται το βίντεο. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια σχολιάζουν τις εικόνες] 

Καθηγήτρια: Δείτε την καταστροφή της Σμύρνης. Δείτε το σπρώξιμο και το τσαλαπάτημα που 

συνέβαινε για να προλάβουν να μπουν στα πλοία να σωθούν…Οι ξένες δυνάμεις παρακολου-

θούσαν χωρίς να παρεμβαίνουν να σταματήσουν τη σφαγή. Στο τέλος, για να σωθούν οι άν-

θρωποι άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα». 

{Με την προβολή των βίντεο και τον σχολιασμό τους, γίνεται απόπειρα κινητοποίησης της 

φαντασίας και ανάπλασης του παρελθόντος, πρόκλησης της ενσυναίσθησης} 

Συμπέρασμα: Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής. Με την καθη-

γήτρια στον ρόλο της συντονίστριας/διευκολύντριας/καθοδήτριας της μαθησιακής διαδικασί-

ας, οι μαθητές κάθισαν, ανά ομάδα, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολήθηκαν με 

διαδικασία έρευνας, δηλαδή τους ανατέθηκε ένα θέμα ανά ομάδα, με προσωπική διερεύνηση 

του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος». Με ομαδοσυνεργατική διαδικασία, διερεύνησαν το 

λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-Centennia», συνέλεξαν στοιχεία και τα επεξεργάστηκαν, για να 

καταλήξουν σε δεδομένα και συνθέσουν μία εργασία. Την εργασία παρουσίασαν, κατόπιν, 

στην ολομέλεια της τάξης. 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Β (Δοϊρανλή): 
Καθηγήτρια (Δοϊρανλή): Λοιπόν, παιδιά, στο φύλλο εργασίας σας, εκεί που γράφει “Δραστη-

ριότητα κοινή για όλες τις ομάδες”, στον αριθμ. 1, αναφέρει ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι. 

Το τραγούδι αυτό θα το ακούσουμε από έναν Η/Υ που θα ενεργοποιήσω εγώ τώρα. Εσείς θα 

πάτε στον αριθμ. 2, θα κάνετε “κλικ” στο “δεσμό’ και θα διαβάζετε παράλληλα τους στίχους. 

Θα ξεκινήσει να “παίζει’ το κομμάτι κι εσείς θα παρακολουθείτε τους στίχους.  

Ερευνήτρια: Ακούτε προσεκτικά τους στίχους, γιατί είναι στα Αγγλικά. 

Μαθητής: Κυρία πού είναι οι στίχοι; 

Καθηγήτρια: Στο 2, στους στίχους, πού είσαι εσύ; Εδώ πάτα.  

[Ακούγεται το τραγούδι] 

Καθηγήτρια: Κάποια παιδιά είχαν πρόβλημα με τους στίχους, γιατί άργησαν να “κατέβουν”, 

λόγω της χαμηλής ταχύτητας του internet. Αν πάτε στο φύλλο εργασίας σας -γιατί αρκετά παιδιά 

ρωτούσαν τι είναι το “Enola Gay”-, θα μπείτε στη Μηχανή Αναζήτησης Google και θα πλη-

κτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά: “Enola Gay” και “Little Boy”. Αυτές οι λέξεις/φράσεις υπήρ-

χαν στο κομμάτι που ακούσαμε. Τι σημαίνουν; Ποια αντίφαση παρατηρείτε ανάμεσα στη σημα-

σία των λέξεων “Little Boy” και τις επιπτώσεις της χρήσης βόμβας; Δείτε, ακόμη, την άσκηση 

4. Στη συνέχεια, αφού πλοηγηθείτε  στις ιστοσελίδες που σας δίνονται, απαντήστε στα παρακά-

τω ερωτήματα. Δείτε, με τελίτσες πιο κάτω, έχετε 4-5 ερωτήματα. Για να απαντήσετε στα ερω-

τήματα αυτά, θα πρέπει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. Θα ερευνήσετε τις 
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ιστοσελίδες αυτές και θα συγκεντρώσετε όσες πληροφορίες σας χρειάζονται, για να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις. Έχετε 10΄ καιρό.  

Μαθητής: Δεν ανοίγει το internet. 

Καθηγήτρια: Οι ιστοσελίδες είναι μέσα στο φάκελο. Στο φύλλο εργασίας, στην ερώτηση 4, αν 

πάτε εκεί που είναι γραμμένες οι διευθύνσεις και τις πατήσετε, θα μπείτε στις ιστοσελίδες. Κρα-

τάτε σημειώσεις για να μου πείτε τα συμπεράσματά σας. 

Μαθητής: Κυρία, αυτά εδώ θα διαβάσουμε; 

Ερευνήτρια: Διαβάζετε και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

Καθηγήτρια: Παιδιά, αν δεν διαβάζετε τις ερωτήσεις που έχουν τελίτσες μπροστά τους δεν 

μπορείτε να απαντήσετε. Ψάχνετε στο κενό. Πρέπει να διαβάσετε τα συγκεκριμένα ερωτήματα 

για να απαντήσετε.  

Ερευνήτρια: Όλα τα μέλη των ομάδων να βοηθούν στην αναζήτηση και επισήμανση των στοι-

χείων για τις απαντήσεις. 

[Τα μέλη των ομάδων διαπραγματεύονται το θέμα] 

Μαθήτρια: Ρίχτηκαν βόμβες και έτσι έγιναν γνωστές οι πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι. 

Άλλη μαθήτρια: Ενώ γινόταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αφού ρίχτηκαν οι βόμβες έγιναν 

γνωστές οι πόλεις. 

Άλλη μαθήτρια: Κυρία, όταν λέει “μαύρη σελίδα” εννοεί τη ρίψη της βόμβας; 

Καθηγήτρια: Ναι! Τελειώσατε με αυτή τη σελίδα, πηγαίνετε σε άλλη.  

Άλλη μαθήτρια: Κυρία, δεν απαντήσαμε στην ερώτηση! 

Καθηγήτρια: Παιδιά! Σημειώσεις κρατάτε, δεν αντιγράφετε. Οι απαντήσεις θα γίνουν προφο-

ρικά. 

Άλλη μαθήτρια: Κυρία δε ανοίγουν τα sites.  

Καθηγήτρια: Πατήστε CTRL + κλικ για να “ανοίξουν”. Περίμενε, τώρα θα ανοίξουν. Οι σελί-

δες που σας δίνω είναι 3. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τη 2η 

διεύθυνση, θα πάρετε από την 3η. Γι’ αυτό έχετε 3 ιστοσελίδες. Αυτό σημαίνει ότι απαντήσεις 

δεν παίρνουμε μόνο από 1α ιστοσελίδα.  

[Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων]» 

{Η καθηγήτρια έχει κάνει η ίδια τη διαδικασία και έχει ελέγξει το υλικό πριν αναθέσει την 

αναζήτηση και την επεξεργασία του στους/στις μαθητές/τριες} 

«Πειραματικό ΓΕΛ ΑΠΘ-Β (Πάλλα): 
Καθηγήτρια (Πάλλα): Ανοίξτε όλοι τον Φάκελο "Μαρία Πάλλα", αντιγράψτε το Διαθεματικό 

Μάθημα και επικολλήστε το στο "Μαθητές". Εντάξει; Το έχετε κάνει όλοι, παιδιά; Αν είστε ό-

λοι έτοιμοι, εκτός από το "Διαθεματικό Μάθημα", ανοίγοντας το "Φύλλο Εργασίας 1", θα βρεί-

τε όλα τα φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ομάδα: Φύλλα Εργασίας 1, 2, 3, 4. Υπάρχουν και κά-

510 

 



 

 

ποιες διαφάνειες εκεί, τις οποίες θα δούμε. Μπορούμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ελαχιστοποιή-

στε τον Φάκελο για να τον χρησιμοποιείτε όποτε χρειάζεται. [Στη συνέχεια, η καθηγήτρια δίνει 

οδηγίες στις ομάδες σχετικά με την πραγμάτευση των θεμάτων στα Φύλλα Εργασίας] Σε μία 

ομάδα: -Όπως σας κατευθύνει το Φύλλο Εργασίας. Σε άλλη ομάδα: -Δείτε το "Βιογραφικό 

Σημείωμα", δείτε όλα τα Βιογραφικά. Σε άλλη ομάδα: -Προς το παρόν δείτε τα Εξώφυλλα των 

βιβλίων και τα βιογραφικά. Σε άλλη ομάδα: –Είδατε τα Βιογραφικά; Σε άλλη ομάδα: -Πώς 

πάει η έρευνα παιδιά; Σε άλλη ομάδα: -Υπάρχει και μία συνέντευξη που μεταφράστηκε. Σε άλ-

λη ομάδα: -Υπάρχει στο φύλλο εργασίας. Σε άλλη ομάδα: -Όταν τελειώσετε με την Αλιέντε, 

σχετικά με τα βιογραφικά στοιχεία, θα γυρίσετε πίσω στην Google και θα κάνετε την ίδια ανα-

ζήτηση σχετικά με τον Λουί Φερντινάν Σελίν. [Γίνεται διερεύνηση από κάθε ομάδα, με ομαδο-

συνεργατική διαδικασία] 

Η καθηγήτρια απευθύνεται σε ομάδα: Θέλω να έχετε έτοιμα και τα αποσπάσματα που σας 

έδωσα από την Αλιέντε και τον Σελίν. Σε άλλη ομάδα: -Αυτή είναι η Πάολα, η κόρη της, πέθα-

νε πάρα πολύ νέα, 27-28 ετών… Σε άλλη ομάδα: -Πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε παιδιά, θα 

σας τα ζητήσω. Σε άλλη ομάδα: -Σας συνιστώ να διαβάσετε αυτό το βιβλίο στον ελεύθερο χρό-

νο σας. Εγώ το έχω αγοράσει και το έχω χαρίσει σε πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών. 

Είναι καταπληκτικό. {Μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία κεντρίζεται το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών και καλλιεργείται η φιλαναγνωσία}  Σε άλλη ομάδα: -Όταν τελειώσετε με την 

Αλιέντε, θα πάτε στον Σελίν.  

[Μία ομάδα έχει πρόβλημα με τον Η/Υ και συζητείται η εκδοχή να μεταφερθούν σε άλλον 

Η/Υ] 

Καθηγήτρια: Όταν τελειώσετε με τον Σελίν… 

[Οι μαθητές/τριες διακόπτουν και υποβάλλουν διάφορα ερωτήματα] 

Καθηγήτρια: Έχετε διαβάσει κάποια σχετικά με τον Σελίν, από το βιβλίο "Ταξίδι στην άκρη 

της νύχτας", απ’ όπου κάναμε το απόσπασμα; Όταν τελειώσετε να με ενημερώσετε για να προ-

χωρήσουμε στην επόμενη δραστηριότητα. Παιδιά να κάνουμε την επόμενη δραστηριότητά μας; 

Δεν τελειώσατε ακόμη; Για να μην περιμένετε, όσοι έχετε τελειώσει τις δύο πρώτες δραστηριό-

τητες πηγαίνετε –με αγγλικά όμως θα το γράψετε- "world war 1". Στην Google στις "Εικόνες" 

θα το ψάξετε. Τι θα κάνετε; Από τις πολλές εικόνες που θα βρείτε, θα επιλέξετε όποιες σας αρέ-

σουν, θα τις αντιγράψετε και θα τις επικολλήσετε στην παρουσίαση (power point) που ετοιμάζε-

τε. Στη συνέχεια, από τα κείμενα που θα βρείτε θα γράψετε ανάλογα σχόλια. Να το επαναλάβω;  

{Οι δεξιότητες της Πληροφορικής συνδυάζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδο-

συνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού: (α) Αξιοποιείται η χρήση 

μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την 

κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Τα παραπάνω συνδυάζονται 
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με γλωσσικές δραστηριότητες, όπως η μελέτη βιογραφικών και συνεντεύξεων, ο σχολιασμός 

θεματικών εικόνων. (δ) Παράλληλα στόχος της καθηγήτριας είναι η καλλιέργεια της φιλανα-

γνωσίας}  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Ο κάθε χειριστής του Η/Υ θα επικολλήσει τις εικόνες που θα επιλέξετε, από όλες 

όσες θα βρείτε, και θα τις σχολιάσετε από τα κείμενα που θα βρείτε. Σας έχω δώσει και 3 κεί-

μενα. Μπορώ να σας δώσω και το βιβλίο του Στέλιου Ξεφλούδα. {Μέσα από τη μαθησιακή 

διαδικασία κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και καλλιεργείται η φιλαναγνωσί-

α} Σε κάθε διαφάνεια θα γράψετε ένα σχόλιο από τα κείμενα που σας έδωσα ή από τον Ξε-

φλούδα. Ποιος θέλει το βιβλίο του Ξεφλούδα; Εάν αισθάνεσθε ότι σας καθυστερεί η διαδικασί-

α, μη βάζετε 10 εικόνες, βάλτε 5, γιατί σε λίγο θα πάμε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη λεζάντα 

της κάθε εικόνας μπορείτε να τη γράψετε από τα κείμενα που κάναμε. Πώς πάει η διαδικασία;  

Σε ομάδα: Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μπρά-

βο! Πολύ ωραία.  

Στο σύνολο της τάξης: Στο Power Point θα βάζετε ή τίτλο ή λεζάντα και από τα κείμενα που 

έχουμε. Ονομάστε το Power Point σας ανά Ομάδα: 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4α, 4β, 4γ, και απο-

θηκεύστε το. Πώς πάτε παιδιά; Επικολλήσατε 2-3 εικόνες;  

Μαθητές/τριες: Ναι. 

Καθηγήτρια: Όσοι το πραγματοποιήσατε, επιστρέψτε στην Google και πληκτρολογήστε "world 

war 2" -όπως λέει και στο φύλλο εργασίας-, για να δείτε εικόνες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και να τις επικολλήσετε στο Power Point σας. 5-6 εικόνες νομίζω ότι φτάνουν. Σχολιάστε, από 

τα κείμενα που κάναμε. Δώστε έμφαση στην καταδίκη του πολέμου.  

{Οι δεξιότητες της Πληροφορικής συνδυάζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδο-

συνεργατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού: (α) Αξιοποιείται η χρήση 

μηχανών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την 

κατασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Τα παραπάνω συνδυάζονται 

με γλωσσικές δραστηριότητες, όπως ο σχολιασμός θεματικών εικόνων}  

Σε ομάδα: Πάρα πολύ ωραία!  

Στο σύνολο της τάξης: Αποθηκεύστε τα και αυτά. Έχετε μπει όλοι στον “Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο”; 

[Κάποιες ομάδες δεν το έχουν πραγματοποιήσει και απαντούν αρνητικά. Η καθηγήτρια τις 

προτρέπει να βιαστούν και τους υπενθυμίζει ότι έχουν και την αναζήτηση για το Βιετνάμ] 

Καθηγήτρια: Βρείτε 3-4 εικόνες, δεν χρειάζονται περισσότερες. Μόλις τελειώσετε, με τον ίδιο 

τρόπο θα πάτε στην Αναζήτηση και θα πληκτρολογήσετε “Vietnam war”. Όποιος είναι έτοιμος, 

να το κάνει. Έχει πάρα πολλές εικόνες.  
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Καθηγήτρια στις ομάδες: Πολλές εικόνες βρήκατε. Μπράβο!  

Καθηγήτρια στην Πληροφορικό: Γεωργία, έλα να βοηθήσεις, εδώ έχουν ένα πρόβλημα. Όταν 

αντιγράψουν μία εικόνα τους πετάει έξω.  

Σε μία ομάδα: Τέλειο! Μπράβο κορίτσια!  

Στο σύνολο της τάξης: Λοιπόν, παιδιά. Τελειώσατε και με τις διαφάνειες του Βιετνάμ. Πάτε 

πάλι πίσω και πληκτρολογήστε «Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος», στα Ελληνικά.  

[Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και επιλέγουν, συζητούν, επεξεργάζονται το υλικό τους] 

Καθηγήτρια: Όσοι δεν έχετε βάλει λεζάντες, να βάλετε. Ελαχιστοποιήστε, για λίγο, το Power 

Point. Θα γράψω στον πίνακα μία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα επισκεφθείτε: 

http://www.greek-language.gr. Λοιπόν, παιδιά, όπως είστε, ελαχιστοποιήστε, για λίγο, το Pow-

er Point και αναζητήστε αυτή τη διεύθυνση που σας έγραψα στον πίνακα. 

[Χτυπά το κουδούνι και η 1η ώρα τελειώνει] 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια: Παιδιά, ελαχιστοποιήστε για λίγο, το Power Point. Μην το κλείνετε.  

Ερευνήτρια: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που έχει γράψει η καθηγήτριά σας στον πίνακα: 

http://www.greek-language.gr.  

Καθηγήτρια: Μπείτε στη διεύθυνση αυτή που γράφω στον πίνακα. Μπήκατε όλοι στη διεύθυν-

ση; Ωραία! Πηγαίνετε δεξιά, κάτω, εκεί που λέει: «Αναζήτηση στα Λεξικά», στο πορτοκαλί 

πλαίσιο και πληκτρολογήστε τη λέξη «πόλεμος» και πατήστε «Βρες». Θα σας πάει στον ορισμό 

της λέξης, τον οποίο θα αντιγράψετε και θα τον επικολλήσετε στο Power Point. Αντιγράψτε τον 

ορισμό, ανοίξτε μία διαφάνεια στο Power Point και αντιγράψτε τον ορισμό στη διαφάνεια. Ε-

ντάξει; Και βάλτε τη διαφάνεια αυτή ως εισαγωγική, μπροστά από τις άλλες, στο Power Point 

σας.  

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών} 

Καθηγήτρια: Πόσες εικόνες έχετε στο Power Point; 

Ομάδες: Πολλές. 

Καθηγήτρια: Ωραία! Σταματήστε να συλλέγετε εικόνες. Τώρα, αποθηκεύστε το Power Point 

σας με το όνομα που σας έδωσα: Ομάδα 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β κ.ο.κ. Αποθηκεύστε το στο Φά-

κελο «Μαθητές» και ξαναπάτε στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα", που ήσασταν πριν ένα 

λεπτό. Το αποθηκεύσατε; Ωραία! Πάτε στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα". Προσέξτε, πάλι, 

τι θα κάνετε. Η κάθε ομάδα έχει ορισμένες λέξεις, τις οποίες πήρα μέσα από τα κείμενα που 

διδαχθήκατε. Θα κάνετε το εξής: θα ανοίξετε ένα "Σημειωματάριο". Ξέρετε πώς να ανοίξετε 

ένα "Σημειωματάριο": Έναρξη > Προγράμματα > Βοηθήματα > Σημειωματάριο. Στο Σημειω-

ματάριο γράψτε τις λέξεις που έχετε στο Φύλλο Εργασίας σας.   
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{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως το «Σημειωματάριο», την καταγραφή στοι-

χείων και πώς να κρατούν σημειώσεις} 

Καθηγήτρια: Η ομάδα 1 έχει τις λέξεις: ανεξιχνίαστος, κυνικός, όψιμος, μύηση.  

Η ομάδα 2 έχει τις λέξεις: αποκρουστικός, επιφυλακή, διαστρεβλωμένος, έξαλλος. 

Η ομάδα 3 έχει τις λέξεις: συσσωρεύω, διακηρύσσω, φετιχισμός, χειραφετώ. 

Η ομάδα 4 έχει τις λέξεις: ξέφρενος, πρωτόφαντος, παράφορος, στεντορείως. 

Η ομάδα 5 έχει τις λέξεις: υπερφίαλος, αθέατος, έξαλλος, ανεξιχνίαστος. 

Γράψτε τις λέξεις που έχει το Φύλλο Εργασίας της Ομάδας σας στο "Σημειωματάριο". Ωραία! 

Ανοίξτε την "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα" και αναζητήστε τη σημασία των λέξεων που έχε-

τε στο Σημειωματάριο. 

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

την αξιοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών} 

Καθηγήτρια: Μία λέξη θα γράφετε κάθε φορά.  

Σε ομάδα: Αντίγραψε το και πήγαινέ το στο Σημειωματάριο.  

Σε άλλη ομάδα: Ψάχνετε τις λέξεις μία μία στο Λεξικό. 

Μαθητής: Κυρία, το “στεντορείως” δεν το βρίσκουμε. 

Καθηγήτρια: Υπάρχει σίγουρα, γιατί τα έχω τσεκάρει πριν σας τα δώσω. 

{Η καθηγήτρια έχει κάνει η ίδια τη διαδικασία και έχει ελέγξει το υλικό πριν αναθέσει την 

αναζήτηση και την επεξεργασία του στους/στις μαθητές/τριες} 

Σε όλες τις ομάδες: Ακούστε με λίγο. Πληκτρολογήστε πάλι τη λέξη "πόλεμος" και μη δείτε πια 

τη σημασία, αλλά πατήστε την επιλογή: "Αποστολή στα Σώματα". Πήγατε όλοι; Όλα αυτά που 

βλέπετε είναι κείμενα, όπου υπάρχει αναφορά στη λέξη που αναζητούμε. Η λέξη είναι τσεκαρι-

σμένη και εκεί όπου υπάρχει μέσα η λέξη το περιεχόμενο είναι υπογραμμισμένο. Τα υπογραμμι-

σμένα θα διαβάζετε, θα τα αντιγράφετε και θα τα επικολλάτε στο Σημειωματάριό σας. Αντιγρα-

φή – Επικόλληση στο Σημειωματάριό σας. Να επισκεφθείτε αρκετά κείμενα για τον «πόλεμο», 

γιατί θα γράψετε ένα κείμενο την επόμενη φορά για τον "πόλεμο".  

{Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν τη 

χρήση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση κειμένων σχετικών με έννοιες που αναζη-

τούνται και την αξιοποίησή τους στο μάθημα της Γλώσσας. Η καθηγήτρια καθοδηγεί τις ο-

μάδες τι να κάνουν. Η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος, από το κείμενο, που θα χρησι-

μοποιηθεί, γίνεται μετά από ανάγνωση, από την κάθε ομάδα, όλων των κειμένων (των υπο-

γραμμισμένων σημείων). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει, μέσα από προσωπική πορεία, το κείμενο 

που θεωρεί πιο αντιπροσωπευτικό για να διαβάσει στο σύνολο της τάξης} 
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Καθηγήτρια: Αποθηκεύστε και το Σημειωματάριο με το όνομα της Ομάδας σας. Ένα μέλος 

από κάθε ομάδα – όχι ο χειριστής του Η/Υ, κάποιο άλλο μέλος- θα μας διαβάσει το κείμενο που 

επικόλλησε η ομάδα στο Σημειωματάριο. Μία μία αρχίζοντας από την 1η ομάδα. Όσοι είστε 

έτοιμοι. Αποθηκεύστε όλοι το Σημειωματάριό σας για να μη χαθεί. Θα το χρειαστούμε και για 

το επόμενο 2ωρο, την επόμενη φάση. Στον Φάκελο “Μαθητές” θα ξεκινήσουμε από κάθε ομά-

δα διαδοχικά, για τον "πόλεμο" και τα λήμματα που είχε. Ξεκινάμε από την 1η ομάδα. - Κατερί-

να, αρχίζεις. Ακούτε όλοι προσεκτικά». 

Συμπέρασμα: Παρατηρούμε ότι η καθηγήτρια καθοδηγεί τους μαθητές να συνδυάσουν τις 

δεξιότητες της Πληροφορικής με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδοσυνεργατική μάθηση 

και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού.  

«Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β (Μαργαρού):  
Καθηγήτρια (Μαργαρού): Λοιπόν, Νίκο, παρουσίασέ μας την εργασία σας.  

Νίκος (εκπρόσωπος της 1ης ομάδας): Είχαμε για τα κίνητρα των μεγάλων ανακαλύψεων για 

τον 14ο και 15ο αι. (= ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1129)  

Καθηγήτρια: Πρέπει όλοι να ακούμε τι έχουν κάνει οι άλλοι συμμαθητές μας.  

Ερευνήτρια: Πρώτον, αυτός που θα παρουσιάζει πρέπει να σηκωθεί εκεί (στο κέντρο της αί-

θουσας) και δεύτερον, πρέπει να γυρίσετε όλοι για να παρακολουθείτε, εκτός από εκείνους που 

δεν ολοκλήρωσαν ακόμη και τελειώνουν. Ο στόχος είναι να ακούσουμε και να συμπληρώσουμε 

κάτι, εάν χρειαστεί». 

Συμπέρασμα: Παρατηρήθηκε ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική και η χρήση ποικί-

λων διδακτικών εργαλείων (π.χ. λογισμικό, διαδίκτυο, φύλλο εργασίας κ.λπ.) δημιουργεί μια 

εποικοδομιστική τάξη. Μέσα σ’ αυτήν ο δάσκαλος κατασκευάζει ένα κοινωνικό και νοητικό 

περιβάλλον, όπου υποστηρίζονται οι συνεργατικές μαθησιακές μέθοδοι. Συγκεκριμένα, η 

εμπλουτισμένη με τεχνολογικά μέσα μαθησιακή διαδικασία χρησιμοποιεί εποικοδομιστικές 

στρατηγικές (Jonassen, 1999), όπως η επίλυση προβλημάτων, όπου οι μαθητές δομούν ενερ-

γά τη γνώση, συνδέοντας τη νέα γνώση με την προηγούμενη.  

 

2) Εμπόδια στην αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού 

 
Διαπιστώθηκε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι λίγο έως πολύ προσκολλημένοι στη νοοτροπία 

του τυπικού, εξετασιοκεντρικού και ανταγωνιστικού παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήμα-

τος και οι πεποιθήσεις τους αυτές επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Το δύσκαμπτο Ανα-

λυτικό Πρόγραμμα Σπουδών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την υιοθέτηση καινοτόμων 

129 Βλ. Παράρτημα 2. 
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διδακτικών πρακτικών («βιωματικών» (εμπειρικών), διερευνητικών - ανακαλυπτικών, συνερ-

γατικών κ.ο.κ.). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει προετοιμαστεί επαρ-

κώς στη χρήση των ΤΠΕ, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της μαθησιακής διαδι-

κασίας. 

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α2 (Ερευνήτρια):  
[Χτυπά το κουδούνι και το μάθημα τελειώνει] 

Τελειώνοντας το μάθημα στο εργαστήριο Πληροφορικής, η καθηγήτρια της τάξης υπεν-

θυμίζει στους/στις μαθητές/τριες: Παιδιά αύριο γράφουμε διαγώνισμα στον Μινωικό και 

Μυκηναϊκό πολιτισμό. 

{Ο στόχος του μαθήματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι σχεδόν πάντοτε εξετα-

σιοκεντρικός}  

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α2 (Ερευνήτρια):  
Καθηγήτρια της τάξης: Την προηγούμενη ώρα ήταν εδώ το Α1. Τώρα έχουμε εσάς. Λογικό 

είναι να κάνουμε συγκρίσεις και από άποψη συμπεριφοράς και από πλευράς γνώσεων. Θα συ-

νεργαστούμε με την κυρία Βακαλούδη. Καθίστε στους υπολογιστές, σε ομάδες».  

{Άθελά της η καθηγήτρια καλλιεργεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές και την ενδε-

χόμενη άνιση σύγκριση} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α1+Α2+Α3 (Ερευνήτρια): 
Ερευνήτρια σε μαθητή: Πώς είναι το όνομά σου;  

Μαθητής: Δημήτρης.  

[Οι γονείς του συγκεκριμένου μαθητή ήταν ναρκομανείς και σκοτώθηκαν έξω από το σπίτι 

τους. Ο μαθητής φιλοξενείται από τον ιερέα της ενορίας και διέμενε στην εκκλησία. Το παιδί 

έχει πολλά ψυχολογικά και μαθησιακά προβλήματα. Οι άλλοι μαθητές γελούν] 

Παρεμβαίνει η μία καθηγήτρια: Παιδιά ακούστε λίγο.  

Η άλλη καθηγήτρια: Πάλι να βγάζουμε έξω… 

{Εννοεί, μαθητές από την τάξη για τιμωρία. Η συνήθης αντιμετώπιση των άτακτων μαθη-

τών/τριών είναι η απομάκρυνση από την τάξη, με ωριαία αποβολή} 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
Καθηγήτρια (Κούτλα): Θα σας δώσω φύλλα εργασίας με ερωτήματα που θα έχουν σχέση με 

αυτό που θα δείτε σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μπείτε κι έτσι θα μπορέσουμε να σκεφτούμε 

γι’ αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Θα είναι μία πρώτη προσπάθεια, για να δούμε πώς λειτουρ-

γεί η διαδικασία και να τη συνεχίσουμε του χρόνου… 

Μαθήτρια: Κυρία θα πούμε μάθημα;  

Μαθητής: Γιατί, διάβασες;  

Μαθήτρια: Ναι.  
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[Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες γελούν] 

Μαθήτρια: Ναι, αλήθεια σας λέω. Και τα δύο.  

[Οι άλλοι/ες μαθητές/τριες ξαναγελούν]  

Καθηγήτρια [αστειευόμενη]: Σήμερα διάβασες;!...  

Ερευνήτρια: Ανοίξτε και τα τετράδιά σας και κρατάτε κάποιες σημειώσεις από όσα σας λέει η 

καθηγήτριά σας.  

Μαθητές/τριες: Δεν φέραμε τετράδια.  

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει. Σε ένα φύλλο χαρτί που θα σας δώσω τώρα εγώ. Κρατήστε σημειώ-

σεις για τη φάλαγγα που σας αφηγείται η καθηγήτριά σας. 

{Παρατηρούμε ότι οι μαθητές είναι συνηθισμένοι στην παραδοσιακή διδασκαλία, όπου ο 

εκπαιδευτικός παραδίδει και κατόπιν αυτοί αποστηθίζουν το μάθημα και εξετάζονται προφο-

ρικά ή γραπτά (τεστ/διαγώνισμα) την επόμενη φορά. Στη συγκεκριμένη διδασκαλία, οι μαθη-

τές/τριες αναμένουν να εξεταστούν με τον παραδοσιακό τρόπο στο μάθημα, όπου θα διαπι-

στωθεί απλώς η αποστήθιση/απομνημόνευση της ξηρής πληροφορίας του διδακτικού εγχειρι-

δίου. Μάλιστα, διακωμωδούν τη διαδικασία ή αδιαφορούν γι’ αυτήν, δείχνοντας πόσο λίγο 

τους έλκει και τους ενδιαφέρει η εκμάθηση της πληροφορίας με τον τρόπο αυτόν. Επίσης, 

όπως αναφέρει η κ. Κούτλα, ποτέ δεν χρησιμοποιούν το εργαστήριο Πληροφορικής για μα-

θήματα εκτός της Πληροφορικής} 

Ερευνήτρια:…Να ρωτήσω, πάλι, εδώ, ποιος ήταν αυτός ο χρησμός; Τι υποστήριζαν ότι θα 

επιτύχει όποιος λύσει αυτόν τον δεσμό; 

Μαθητής: Θα γίνει ο κυρίαρχος της Ασίας. 

Ερευνήτρια: Και ο Αλέξανδρος πώς τον έλυσε; 

Μαθήτρια: Με το σπαθί του. 

Ερευνήτρια: Άρα επινόησε αυτό τον τρόπο. Και ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο λόγος που πήγε στο 

Γόρδιο για να λύσει τον δεσμό αυτόν; 

Μαθήτρια: Ήθελε πρώτα να πάει να δει τι ήταν αυτός ο Γόρδιος δεσμός και όταν πήγε, επειδή 

δεν μπορούσε να τον λύσει με τα χέρια, πήρε το σπαθί του και τον έκοψε.   

Ερευνήτρια: Τι δείχνει αυτό για τον χαρακτήρα του; Ότι τον έκοψε με το σπαθί του αφού δεν 

μπορούσε να τον λύσει με τα χέρια του; 

Μαθήτρια [πολύ διστακτικά]: Ότι ήταν έξυπ…. 

[Μετά σωπαίνει αβέβαιη] 

Ερευνήτρια: Μη φοβάσαι. Πες το. Μη φοβάστε και να πείτε κάτι λάθος δεν πειράζει. Εδώ δεν 

κρίνουμε κανέναν. Λέμε όλοι την άποψή μας. Ήταν;  

{Οι μαθητές/τριες δεν έχουν συνηθίσει να αξιοποιούνται τα λάθη τους στη μαθησιακή διαδι-

κασία. Χρησιμοποιούνται μόνον ως αρνητική βαθμολόγηση} 
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Μαθήτρια: Έξυπνος. 

Ερευνήτρια: Μετά, αυτά θα τα ρωτήσει η καθηγήτριά σας. Σημειώνετε λοιπόν. Και τι άλλο 

ήθελε να επιτύχει πηγαίνοντας εκεί και λύνοντας τον δεσμό; Ποιος ήταν ο χρησμός του δεσμού, 

επανάλαβέ μας». 

{Η διστακτικότητα της μαθήτριας δείχνει και πάλι ότι οι μαθητές/τριες διστάζουν να αναλά-

βουν πρωτοβουλίες και να εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και απόψεις. Η παραδοσιακή εξε-

τασιοκεντρική, απομνημονετική παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, που κυριαρχεί, δεν 

επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιό-

τητες} 

«Γυμνάσιο Ευκαρπίας-Α (Ερευνήτρια):  
Χτυπά το κουδούνι και το μάθημα τελειώνει. Η καθηγήτρια της τάξης δεν γνωρίζει από Η/Υ 

και δεν κατανοεί αυτό που της έχει εξηγήσει η ερευνήτρια ότι, δηλαδή, το λογισμικό «ΑΒΑ-

ΚΙΟ-Ε-SLATE. "Μυκηναϊκός Πολιτισμός"» έχει αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο των σταθ-

μών και μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Έτσι, ρωτά εάν μπορεί να ξανα-

χρησιμοποιηθεί το Πρόγραμμα. Η ερευνήτρια επαναλαμβάνει ότι έχει αποθηκευτεί στον 

σκληρό δίσκο των σταθμών και μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. 

{Όπως παρατηρήθηκε, κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκείς γνώσεις αξιοποίησης 

των ΤΠΕ. Αυτοί/ές οι εκπαιδευτικοί συνήθως δεν έχουν ούτε Πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ Επιπέ-

δου, δηλαδή βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής}  

«9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς-Β (Θεοδοσίου):  
Η Πληροφορικός μπαίνει στο εργαστήριο Πληροφορικής και παρατηρεί ότι μόνον η συγκε-

κριμένη φιλόλογος που πραγματοποίησε τη διδασκαλία χρησιμοποιεί το εργαστήριο για μα-

θήματα, ενώ και άλλοι καθηγητές έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις σχετικές με την αξι-

οποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική. 

{Οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο έως πολύ προσκολλημένοι στη νοοτροπία του τυπικού, εξετασι-

οκεντρικού και ανταγωνιστικού παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος} 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου):  
Μαθήτρια-αντιπρόσωπος 1ης Ομάδας [Αυτή τη φορά αρκετά δυνατά, διαβάζει την εκφώνη-

ση της δραστηριότητας]: 1): “Να  παρακολουθήσετε στο χάρτη του μεσοπολέμου (1919-1939) 

της Ευρώπης και της Β. Αφρικής τις επεκτατικές τάσεις ορισμένων χωρών και τις εδαφικές αλ-

λαγές που πραγματοποιούνται κυρίως προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να τις 

συσχετίσετε με την εμφάνιση ολιγαρχικών καθεστώτων στην εξουσία αυτών των χωρών”. 

1919: Ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας. Συνθήκη Βερσαλλιών. Οι κομμουνιστές νικούν στον ρωσικό 

εμφύλιο πόλεμο. 1920: Η επανάσταση του Ριφ. Οι Μπολσεβίκοι νικιούνται στη Βαρσοβία. 

1921: Η Γερμανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει σχεδόν τη μισή βιομηχανική της περιοχή στην 
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Πολωνία. 1922: Οι Ιρλανδοί καθολικοί κερδίζουν την ανεξαρτησία τους με σκληρές διαπραγ-

ματεύσεις. 1923: Οι φασίστες Γάλλοι καταλαμβάνουν τη Φρανκφούρτη υπό το βάρος πολεμι-

κών χρηματικών αποζημιώσεων.  

{Εδώ η ομάδα παρανόησε τι έγραφε το κείμενο. Οι φασίστες ήταν οι Ιταλοί και αυτοί που 

λύγισαν κάτω από το βάρος των πολεμικών χρηματικών αποζημιώσεων ήταν οι Γερμανοί 

των οποίων η οικονομία κατέρρευσε. Επομένως, ο/η καθηγητής/τρια πρέπει να έχει προσωπι-

κή επίγνωση του υλικού που συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό, για να διορθώνει τυχόν πα-

ρανοήσεις των μαθητών/τριών} 

[Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από την αίθουσα. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια σχολιάζουν 

όσα έχουν διαδραματιστεί] 

Ερευνήτρια: Έγινε πολύ ωραία δουλειά. Με κριτική ανάγνωση πληροφοριών και καταγραφή 

των σημαντικότερων σημείων, μέσα από πολλές πληροφορίες. Η ομάδα που ασχολήθηκε με τον 

ντε Γκωλ δεν μπορούσε να βρει τις σχετικές πληροφορίες και έκανε ενδελεχή έρευνα μέχρι που 

τις ανακάλυψε. 

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Το πρόγραμμα (Centennia) δεν είχα προλάβει να το δω.  

Ερευνήτρια: Ναι, έπρεπε να το είχες δει λίγο εσύ… 

Καθηγήτρια: Αν είχα κάνει δύο μαθήματα –και εγώ και τα παιδιά- με το λογισμικό και είχαμε 

εξοικειωθεί… 

Ερευνήτρια: Πάντως είναι εξοικειωμένα γενικά με τις τεχνολογίες και είδες ότι δεν καθυστέ-

ρησαν καθόλου. Μπήκαν, αμέσως, στο νόημα της χρήσης του λογισμικού και το κατάλαβαν εύ-

κολα. Είναι και εύκολο λογισμικό και πήγαν πολύ καλά. Και σωστά αποτελέσματα έβγαλαν.  

Καθηγήτρια: Κάποια πράγματα θα μπορούσα να τα είχα κάνει καλύτερα. 

Ερευνήτρια: Όσο αξιοποιείς τις τεχνολογίες τόσο βελτιώνεις τη χρήση τους. Μέσα από τις πει-

ραματικές διδασκαλίες καθετί το κάνεις ολοένα και καλύτερα και διορθώνεσαι συνέχεια.  

Καθηγήτρια: Τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το λογισμικό, χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για να το μάθουν και αυτά και εγώ. 

Ερευνήτρια: Η τάξη πήγε καλά παρότι ήταν η 1η ώρα που πάντα χάνεται χρόνος. 

Καθηγήτρια: Και οι ασκήσεις ήταν δύσκολες και το πρόγραμμα των ωρών ήταν άγνωστο.  

{Είναι Νοέμβριος μήνας, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από την 1η Σεπτεμ-

βρίου, κι ακόμη δεν έχουν καλυφθεί τα κενά των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρεί να δοθεί μόνιμο ωρολόγιο πρόγραμμα στα παιδιά} 

{Στο παραπάνω απόσπασμα φαίνεται ότι η καθηγήτρια δεν έχει εξοιεκιωθεί με το λογισμικό 

και το υλικό του, πριν αναθέσει την αναζήτηση και την επεξεργασία του στους/στις μαθη-

τές/τριες. Παραδέχεται ότι η εξοικείωση με τις ΤΠΕ είναι απαραίτητη και για τους εκπαιδευ-

τικούς και για τους μαθητές} 
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Συμπέρασμα: Η ενθάρρυνση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική πρέπει 

να έχει ως αφετηρία της την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όχι μόνο στις απαραίτητες υπο-

λογιστικές δεξιότητες, αλλά κυρίως στην αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων, ώστε να εξυπη-

ρετούνται οι διδακτικοί και κοινωνικοί στόχοι ανά διδακτικό αντικείμενο.  

 

3) Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου 

 

«Πειραματικό ΓΕΛ ΑΠΘ- Β (Πάλλα): 
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

[Την 1η ώρα πραγματοποιείται, από τις ομάδες, η αναζήτηση, η έρευνα η συλλογή του υλικού 

από το διαδίκτυο και η σύνθεσή του. Η Πληροφορικός διευκολύνει τη διεκπεραίωση της δια-

δικασίας στο Εργαστήριο] 

Πληροφορικός: Διαβάστε τις οδηγίες που σας δίνει η κυρία. 

Καθηγήτρια (Πάλλα): Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ανοίξατε το αρχείο;  

Πληροφορικός: Παιδιά, για να βρείτε το αρχείο που έχει βάλει η κ. Πάλλα, για να μην καθυ-

στερούμε, κάνετε αυτά που σας δίνω στις Οδηγίες, στην τελευταία κουκίδα και εκεί που σας 

γράφω: "Επιλέξτε τον «Υπολογιστή μου»" θα μπείτε στον Φάκελο Client 06 και εκεί θα βρείτε 

έναν φάκελο με το όνομα "Μαρία Πάλλα". Εκεί μέσα είναι τα αρχεία που χρειάζεστε.  

[Οι ομάδες των μαθητών/τριών αναζητούν τα αρχεία] 

Καθηγήτρια: Από εδώ έως εδώ η ομάδα 1. Από εδώ έως εδώ (5 παιδιά) η ομάδα 2. Εσείς εδώ 

παιδιά (οι 3) η ομάδα 3. Εσείς η ομάδα 4. Υπάρχει ένας Φάκελος…. 

[Οι μαθητές/τριες κάνουν φασαρία] 

Ερευνήτρια: Παιδιά προσέξτε τις οδηγίες της καθηγήτριάς σας γιατί μετά θα εργαστείτε μόνοι 

σας. 

Καθηγήτρια: Υπάρχει ένας Φάκελος "Μαθητές". 

Πληροφορικός: Στον Τοπικό Δίσκο C υπάρχει ένας Φάκελος "Μαθητές". Εκεί μέσα θα βάλετε 

τα Αρχεία που σας έδωσε η κ. Πάλλα. Όσοι έχετε  πρόβλημα να μπείτε στο "Client 6", μπείτε 

στο "Client 7", όπου ήδη τα έχουμε περασμένα. Πάρτε τα από εκεί. 

Καθηγήτρια: Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε; 

[Η φιλόλογος και  η Πληροφορικός τριγυρίζουν στο Εργαστήριο για να διαπιστώσουν αν εί-

ναι έτοιμοι/ες οι μαθητές/τριες] 

Καθηγήτρια: Ανοίξτε όλοι τον Φάκελο "Μαρία Πάλλα", αντιγράψτε το Διαθεματικό Μάθημα 

και επικολλήστε το στο "Μαθητές". Εντάξει; Το έχετε κάνει όλοι, παιδιά; Αν είστε όλοι έτοιμοι, 

εκτός από το "Διαθεματικό Μάθημα", ανοίγοντας το "Φύλλο Εργασίας 1", θα βρείτε όλα τα 

φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ομάδα: Φύλλα Εργασίας 1, 2, 3, 4. Υπάρχουν και κάποιες διαφά-
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νειες εκεί, τις οποίες θα δούμε. Μπορούμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ελαχιστοποιήστε τον Φά-

κελο για να τον χρησιμοποιείτε όποτε χρειάζεται.………………………………………………. 

Καθηγήτρια στην Πληροφορικό: Γεωργία, έλα να βοηθήσεις, εδώ έχουν ένα πρόβλημα. Όταν 

αντιγράψουν μία εικόνα τους πετάει έξω».  

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα): 
[Η καθηγήτρια προβάλλει την παρουσίαση στον πίνακα που παίζει τον ρόλο βιντεο-οθόνης 

στο εργαστήριο Πληροφορικής] 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, φαίνεται καλά;  

Μαθήτρια: Σε μεγέθυνση καλή φαίνεται.  

Άλλη μαθήτρια: Ναι, βλέπεις όμως και τον τοίχο.  

[Η προβολή δεν είναι ικανοποιητική. Προκύπτει ανάγκη να έλθει ο Πληροφορικός για να τη 

ρυθμίσει]  

Πληροφορικός: Η προβολή παρουσίασης δεν γίνεται. Μόνον εάν το δείξουμε στα πλάγια, αλλά 

θα πιάσει πόρτα και παράθυρο.  

Ερευνήτρια: Άσ’ το όπως είναι. Αυτό είναι blogspot.  

Πληροφορικός: Τότε ας το τραβήξουμε στα πλάγια. Για να δούμε μήπως είναι καλύτερα έτσι; 

Νομίζω ότι είναι καλύτερα να φαίνεται κατευθείαν.  

Καθηγήτρια: Παιδιά από εκεί βλέπετε;  

Μαθητές/τριες: Μια χαρά.  

Καθηγήτρια: Από εκεί;  

Μαθητές/τριες: Ναι… 

[Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια δίνουν οδηγίες και στις ομάδες να μπουν στο διαδίκτυο και 

να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα, ώστε να παρακολουθούν και από κοντά την παρουσί-

αση] 

Ερευνήτρια: Πληκτρολογήστε: kousidou.blogspot.com.  

[Ο Πληροφορικός γράφει τη διεύθυνση και στον πίνακα] 

Ερευνήτρια: Ωραία! Έτσι θα παρακολουθείτε κι εσείς.  

Πληροφορικός: Τώρα θα σβήσουμε τη διεύθυνση από τον πίνακα, για να βλέπετε την παρουσί-

αση. 

Ερευνήτρια: Δείτε στο λήμμα: "Αλέξανδρος". Το βλέπετε τώρα όλοι. Αυτή είναι η παρουσίαση, 

που σας δείχνει και η κυρία σας στον πίνακα.  

Πληροφορικός: Τη διεύθυνση να τη σβήσω, παιδιά, για να βλέπετε καλύτερα στον πίνακα; 

[Η καθηγήτρια βοηθεί τις ομάδες να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπάρχει καθυστέ-

ρηση. Η ταχύτητα του internet είναι πάρα πολύ χαμηλή]. 
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Η ερευνήτρια εξηγεί: Επειδή επισκεπτόμαστε όλοι ταυτόχρονα την ίδια ιστοσελίδα, γι’ αυτό 

καθυστερεί.  

[Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και προβληματικές υποδομές στα σχολεία, α-

ναφορικά με τις ΤΠΕ, κι αυτό δυσχεραίνει σοβαρότατα και επιβραδύνει εξαιρετικά χρονοβό-

ρα τη μαθησιακή διαδικασία. Οι αντιξοότητες απογοητεύουν εκπαιδευτικούς και μαθητές] 

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου): 
Πληροφορικός: Παιδιά ανοίξτε εσείς, εν τω μεταξύ, το Πρόγραμμα στον Η/Υ.  

[Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια συσκέπτονται πώς είναι καλύτερο να διευθετήσουν τις ομά-

δες, γιατί κάποιοι Η/Υ δεν δουλεύουν] 

Καθηγήτρια: Οπότε, εσείς πληκτρολογείτε τη χρονολογία 1919 και μετά θα πάτε στο βελάκι –

το βλέπετε που σας το δείχνω με τον κέρσορα; Φαίνεται;  

Μαθητές/τριες: Όχι. 

Πληροφορικός: Θέλεις να δείξεις;  

[Αναλαμβάνει να διευθετήσει το πρόβλημα στον server] 

Μαθήτρια: Τα 2 βελάκια; 

Ερευνήτρια: Τώρα θα σας δείξει η κυρία.  

[Οι μαθητές/τριες εφαρμόζουν αυτό που τους επέδειξε η καθηγήτρια. Η Πληροφορικός βοη-

θεί τους/τις μαθητές/τριες να το πραγματοποιήσουν. Η Πληροφορικός, η καθηγήτρια και η 

ερευνήτρια τριγυρνούν ανάμεσα στις ομάδες και τις βοηθούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικα-

σία]». 

Συμπέρασμα: Σε κάποιες περιπτώσεις δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που πολύ 

σπάνια συνεργάζονται μέσα σε ένα σχολείο –π.χ. Φιλολόγους και καθηγητές Πληροφορικής– 

να συνεργαστούν έτσι, ώστε να ξεπεραστούν τεχνικά εμπόδια και να διεξαχθεί απρόσκοπτα η 

μαθησιακή διαδικασία. Στα προηγούμενα αποσπάσματα παρατηρούμε ότι οι Πληροφορικοί 

βρίσκονται μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των διδασκαλιών και διευ-

κολύνουν τις Φιλολόγους στη διαδικασία, επιλύοντας τεχνικά προβλήματα.  

 

Γ. Προβλήματα σχετικά  με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή δια-

δικασία  

 
Κατ’ αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόβλημα διαχείρισης των σχολικών εργαστηρίων 

Πληροφορικής είναι σοβαρό: δεν διατίθενται ώρες για τη διεξαγωγή των άλλων μαθημάτων, 

καθώς το Εργαστήριο είναι σχεδόν μονίμως κατειλημμένο με μαθήματα Πληροφορικής. Οι 

υποδομές είναι προβληματικές. Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με την αξιο-
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ποίηση του Εργαστηρίου Πληροφορικής και πολλές φορές η στάση των καθηγητών της Πλη-

ροφορικής τους αποθαρρύνει, καθώς τους αποτρέπει με ποικίλους τρόπους από τη χρήση του 

Εργαστηρίου (π.χ. θα χαλάσουν τα μηχανήματα, η εγκατάσταση των προγραμμάτων δεν είναι 

εφικτή ή θα δημιουργήσει προβλήματα (πχ. ιούς), οι μαθητές/τριες θα χαλάσουν τους υπολο-

γιστές, δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να χειριστούν τους υπολογιστές ως Διαχειριστές 

(administrators)» παρά μόνον ως Χρήστες (users), άρα δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τίποτε 

στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) κ.ο.κ.). 

  

1) Το πρόβλημα της χρήσης του Εργαστηρίου Πληροφορικής 
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εργαστήριο Πληροφορικής στα Λύκεια δεν είναι σχεδόν ποτέ 

διαθέσιμο, καθώς είναι διαρκώς κατειλημμένο από τα μαθήματα της Πληροφορικής. Στα Γυ-

μνάσια υπάρχει, επίσης, πρόβλημα, διότι οι Πληροφορικοί, στα περισσότερα σχολεία, δεν 

έχουν τη διάθεση να παραχωρήσουν το εργαστήριο σε άλλους εκπαιδευτικούς προβάλλοντας 

ποικίλες δικαιολογίες όπως ότι θα χαλάσουν τα μηχανήματα κ.λπ. 

«3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-Β (Βιτωράκη, Ταρενίδου):    
[Τη 2η ώρα γίνονται οι παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών/τριών. Η παρουσίαση γίνε-

ται από έναν/μία εκπρόσωπο κάθε ομάδας που σηκώνεται και ενώπιον των υπολοίπων πα-

ρουσιάζει και επεξηγεί την εργασία. Δυστυχώς δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να αποθηκευτούν 

οι εργασίες σε κοινόχρηστο φάκελο, σε κάθε Η/Υ, για να γίνει κεντρικά η προβολή τους. Έ-

τσι οι εργασίες αποθηκεύονται μία μία στον server] 

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Αποθηκεύστε την εργασία σας στο στικ USB σας. Όποιοι τελειώνουν 

να μας φέρνουν την εργασία να την αποθηκεύουμε στον κεντρικό Η/Υ. Πολύ ωραία δουλειά 

κάνετε, διότι δεν αντιγράφετε ό,τι βλέπετε στην ιστοσελίδα αλλά το επεξεργάζεστε. Όποιοι τε-

λειώνουν να τα φέρνουν…άλλος που τελείωσε, να έλθει… 

Μαθητές/τριες: Μισό λεπτό κυρία… 

Καθηγήτρια (Βιτωράκη): Ολοκληρώστε τις εργασίες σας. Μία μία ομάδα θα βγαίνει να πα-

ρουσιάζει και οι άλλοι θα ακούτε, για να μπορείτε να συμμετέχετε. Με τη σειρά, η 1η, η 2η κ.ο.κ.  

[Οι καθηγήτριες αποθηκεύουν τις εργασίες στον κεντρικό Η/Υ, που είναι συνδεδεμένος με 

τον βιντεο-προβολέα, για να πραγματοποιήσει η κάθε ομάδα την παρουσίασή της]».  

«9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς-Β (Θεοδοσίου):  
Καθηγήτρια (Θεοδοσίου): Παιδιά, για να μπορέσουν να δουν όλοι ότι φτιάξατε, θα τα αποθη-

κεύσετε στον κοινόχρηστο φάκελο (common), το πολύ σε ένα λεπτό. Προσοχή, όχι στον φάκελο 

που είναι το λογισμικό Ιστορίας, αλλά στον κοινόχρηστο φάκελο. Η αποθήκευση του αρχείου θα 

γίνει με τον αριθμό της ομάδας σας, π.χ. Ομάδα 1, Ομάδα 2 κ.ο.κ.  
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Ερευνήτρια: Το αποθηκεύσατε;  

Μία ομάδα: Κυρία, δεν μπορούμε… 

Ερευνήτρια: Σας αφήνει να το αποθηκεύσετε;  

Καθηγήτρια: Ποιος θέλει βοήθεια στην αποθήκευση;  

Ερευνήτρια: Αν δεν σας επιτρέπει την αποθήκευση, βάλτε το στην Επιφάνεια Εργασίας και 

μετά κάντε αντιγραφή στον κοινόχρηστο φάκελο. Όποιοι έχουν στικ USB ας αποθηκεύσουν την 

εργασία τους και εκεί, μήπως χαθεί από την Επιφάνεια Εργασίας. Όποιον δεν έχει στικ USB ας 

τον βοηθήσει κάποιος συμμαθητής του. Τις εργασίες σας θα τις δώσετε στην καθηγήτριά σας για 

να αποθηκευτούν στον κεντρικό Η/Υ, γιατί από τους δικούς σας δεν μπορούμε να τις προβάλου-

με στη βιντεο-οθόνη, αφού δεν μπαίνουν στον κοινόχρηστο φάκελο. [Δυστυχώς δεν έχει δοθεί 

η δυνατότητα να αποθηκευτούν οι εργασίες σε κοινόχρηστο φάκελο, σε κάθε Η/Υ, για να 

γίνει κεντρικά η προβολή τους. Έτσι οι εργασίες αποθηκεύονται μία μία στον server]  

Καθηγήτρια: Μισό λεπτό να κατεβάσω και την 6η εργασία. 

[Η 6η εργασία έχει σταλεί με e-mail, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη η παραλαβή κι έτσι 

δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί]». 

«Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β (Μαργαρού):  
Καθηγήτρια (Μαργαρού): Λοιπόν, πως ξεκίνησαν να ταξιδέψουν; Έχετε στην επιφάνεια του 

Η/Υ σας ανά ομάδα ένα Power Point. Το ανοίγετε όλοι.  

[Ο Πληροφορικός του σχολείου είχε αναλάβει να αποθηκεύσει το φάκελο στους Η/Υ. Κά-

ποιες ομάδες φωνάζουν ότι δεν το έχουν. Τελικά σε κάποιους βρίσκεται στον κοινόχρηστο 

φάκελο των Η/Υ. Σε άλλους δεν έχει αποθηκευτεί από τον Πληροφορικό και αποθηκεύεται 

εκείνη τη στιγμή]  

Ερευνήτρια: Πώς λέγεται ο φάκελος;  

Καθηγήτρια: "Μεγάλες Ανακαλύψεις".  

[Η καθηγήτρια και η Ερευνήτρια αναζητούν τον φάκελο στους Η/Υ. Τελικά αποθηκεύουν 

τον φάκελο σε όσους Η/Υ δεν υπάρχει]  

Ερευνήτρια: Όσοι τελειώνετε αποθηκεύστε τις εργασίες στον κοινόχρηστο χώρο του Η/Υ για να 

τις δούμε από εκεί. Όσων δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος, θα πάρουμε την 

εργασία με το στικ USB για να την αποθηκεύσουμε στον server… 

[Υπάρχει πρόβλημα στον κοινόχρηστο χώρο των Η/Υ. Έτσι, αναγκαστικά, οι εργασίες πρέπει 

να αντιγραφούν μία μία και να αποθηκευτούν στον server για να γίνει προβολή στη βιντεο-

οθόνη]   

Ερευνήτρια: Ποιος έμεινε; Παρουσιάζετε κι εγώ σιγά σιγά τα παίρνω από τους Η/Υ και θα τα 

αποθηκεύσω στον server».  
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Συμπέρασμα: Παρατηρούμε, από όλα τα παραπάνω αποσπάσματα, ότι δεν επιτρέπεται στους 

εκπαιδευτικούς να χειριστούν τους υπολογιστές ως Διαχειριστές (administrators)» παρά μό-

νον ως Χρήστες (users), άρα δεν μπορούν να εγκαταστήσουν κανένα πρόγραμμα στον κεντρι-

κό ηλεκτρονικό υπολογιστή (server). 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια):  
Καθηγήτρια της τάξης: Δεν ακουμπάμε τίποτε, μακριά τα χέρια από το πληκτρολόγιο, κα-

νείς…Για να μετρηθούμε, εσείς δεν ακουμπάτε, είπαμε….». 

{Οι Πληροφορικοί έχουν υποβάλει στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς την αντίληψη ότι οι 

υπολογιστές θα πάθουν ζημία με το παραμικρό. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τα ερ-

γαστήρια κι όταν αυτό συμβαίνει συμπεριφέρονται με υπερβολική αυστηρότητα στους μαθη-

τές} 

«3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α1 (Ερευνήτρια):  
Ο Πληροφορικός του σχολείου δεν έχει βοηθήσει καθόλου στη διαδικασία εγκατάστασης του 

λογισμικού και δεν έχει διευκολύνει καθόλου τη διαδικασία ενεργοποίησής του για να πραγ-

ματοποιηθεί η διδασκαλία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι απασχολημένος εκείνο το διάστημα 

κάπου αλλού. 

«2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού-Γ (Βαγιωνά):  
Προέκυψαν αρκετά προβλήματα με την Πληροφορικό, η οποία δημιούργησε σοβαρά προ-

σκόμματα στη διεξαγωγή του μαθήματος λέγοντας ότι τα «παιδιά θα χαλάσουν του Η/Υ του 

εργαστηρίου, η εγκατάσταση του προγράμματος Centennia θα εγκαταστήσει ιό στο εργαστή-

ριο» κ.ο.κ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος το εργαστήριο παρουσίασε πολλά λειτουργικά 

προβλήματα. 

Καθηγήτρια Πληροφορικής [που παρευρίσκεται μαζί στο εργαστήριο από φόβο μήπως οι 

μαθητές πειράξουν ή χαλάσουν κάτι]: Δεν θα πειράζετε τους υπολογιστές, θα δουλεύετε μόνο 

στο πρόγραμμα. 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Καθηγήτρια (Βαγιωνά): Παιδιά, έχετε φτάσει σε κάποιο σημείο όλοι σας; Ωραία. Τώρα μπο-

ρούμε να κάνουμε τη 2η ερώτηση…είναι πολύ σύντομη…Αχ, βρε, Κώστα!!! 

Καθηγήτρια Πληροφορικής: Καλά, είναι αστεία αυτά που κάνετε; Είστε Γ΄ Γυμνασίου, δεν 

μπορείτε να συμπεριφερθείτε σαν παιδιά νορμάλ; Μέσα στη χαζομάρα, όλη την ώρα; Πολύ α-

στείο, αυτό, Κωνσταντίνε! Κόκα κόλα μέσα στο εργαστήριο;! Τώρα θα ξεχειλίσει! Άλλη φορά, 

δεν έχει τίποτε!».  

 

 2) Λειτουργικά προβλήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Α1 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Δύο υπολογιστές έχουν πρόβλημα με τη Java κι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει 

σ’ αυτούς το πρόγραμμα130. 

[Τα μέλη αυτών των ομάδων αναγκάστηκαν να ενσωματωθούν σε άλλες ομάδες, οπότε αυ-

ξήθηκε ο αριθμός των μελών κάποιων ομάδων]». 

«7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α4 (Ερευνήτρια):  
[Οι μαθητές/τριες παίρνουν θέση, ανά ομάδες μπροστά στους υπολογιστές]  

Ερευνήτρια σε μία ομάδα μαθητών: Σηκωθείτε από εκείνον τον υπολογιστή γιατί δεν μπορέ-

σαμε να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα που θα δουλέψουμε131».  

[Οι προδιαγραφές του Η/Υ δεν επέτρεψαν την εγκατάσταση του Λογισμικού] 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
[Η καθηγήτρια προβάλλει την παρουσίαση στον πίνακα που παίζει τον ρόλο βιντεο-οθόνης 

στο εργαστήριο Πληροφορικής. Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια δίνουν οδηγίες και στις ομά-

δες να μπουν στο διαδίκτυο και να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα, ώστε να παρακολου-

θούν και από κοντά την παρουσίαση] 

Ερευνήτρια: Πληκτρολογήστε: kousidou.blogspot.com.  

[Ο Πληροφορικός γράφει τη διεύθυνση και στον πίνακα] 

Ερευνήτρια: Ωραία! Έτσι θα παρακολουθείτε κι εσείς.  

Πληροφορικός: Τώρα θα σβήσουμε τη διεύθυνση από τον πίνακα, για να βλέπετε την παρουσί-

αση. 

Ερευνήτρια: Δείτε στο λήμμα: "Αλέξανδρος". Το βλέπετε τώρα όλοι. Αυτή είναι η παρουσίαση, 

που σας δείχνει και η κυρία σας στον πίνακα.  

Πληροφορικός: Τη διεύθυνση να τη σβήσω, παιδιά, για να βλέπετε καλύτερα στον πίνακα; 

[Η καθηγήτρια βοηθεί τις ομάδες να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Προκαλείται καθυ-

στέρηση διότι η ταχύτητα του internet είναι πάρα πολύ χαμηλή] 

Η ερευνήτρια εξηγεί: Επειδή επισκεπτόμαστε όλοι ταυτόχρονα την ίδια ιστοσελίδα, γι’ αυτό 

καθυστερεί.  

Καθηγήτρια: Βλέπετε τη πρώτη διαφάνεια……………………………………………………………. 

Ερευνήτρια: Προσέχετε τις πληροφορίες που σας δίνει η καθηγήτριά σας και να παρακολου-

θείτε τις διαφάνειες, γιατί όλα αυτά θα τα χρειαστείτε για να απαντήσετε στα φύλλα εργασίας. 

Όπου βρίσκεται εκείνη, να παρακολουθείτε κι εσείς.  

Μία ομάδα: Εμείς ακόμη δεν μπήκαμε στην ιστοσελίδα.  

130 «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE. "Μυκηναϊκός πολιτισμός"». 
131 «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE. "Μυκηναϊκός πολιτισμός"». 
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Ερευνήτρια: Τώρα θα σας "βάλει" στο ιστολόγιο. Είμαστε όλοι στην ίδια ιστοσελίδα, γι’ αυτό 

αργεί. Βλέπετε την κεντρική παρουσίαση μέχρι να τη "φορτώσει" στον Η/Υ σας και μετά θα τη 

δείτε κι εκεί». 

«9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς-Β (Θεοδοσίου):  
[Πρόβλημα παρουσιάζεται σε έναν Η/Υ. Η ερευνήτρια το εντοπίζει] 

Ερευνήτρια: Εδώ λείπει ο flash και δεν μπορούμε να τον εγκαταστήσουμε, γιατί μπαίνουμε 

μόνο σαν “Χρήστες” και όχι σαν “Διαχειριστές”. Να βρούμε την πληροφορικό να μας δώσει 

“άδεια” να τον εγκαταστήσουμε. 

 Προς τους μαθητές: Αν χρειαστείτε βοήθεια, μας ρωτάτε. 

«Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου-Β (Δοϊρανλή): 
Καθηγήτρια (Δοϊρανλή): Κάποια παιδιά είχαν πρόβλημα με τους στίχους, γιατί άργησαν να 

“κατέβουν”, λόγω της χαμηλής ταχύτητας του internet. Αν πάτε στο φύλλο εργασίας σας -γιατί 

αρκετά παιδιά ρωτούσαν τι είναι το “Enola Gay”-, θα μπείτε στη Μηχανή Αναζήτησης Google 

και θα πληκτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά: “Enola Gay” και “Little 

Boy”.……………………………………………………………………………………………. 

Μαθητής: Δεν ανοίγει το internet.  

Άλλη μαθήτρια: Κυρία δε ανοίγουν τα sites. 

Καθηγήτρια: Πατήστε CTRL + κλικ για να “ανοίξουν”. Περίμενε, τώρα θα ανοίξουν. Οι σελί-

δες που σας δίνω είναι 3. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τη 2η 

διεύθυνση, θα πάρετε από την 3η. Γι’ αυτό έχετε 3 ιστοσελίδες. Αυτό σημαίνει ότι απαντήσεις 

δεν παίρνουμε μόνο από 1α ιστοσελίδα».  

«3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ (Μερτσανίδου): 
Πληροφορικός: Παιδιά ανοίξτε εσείς, εν τω μεταξύ, το Πρόγραμμα στον Η/Υ132.  

[Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια προβληματίζονται και συζητούν πώς είναι καλύτερο να δι-

ευθετήσουν τις ομάδες, γιατί κάποιοι Η/Υ είναι εκτός λειτουργίας] 

Καθηγήτρια: Οπότε, εσείς πληκτρολογείτε τη χρονολογία 1919 και μετά θα πάτε στο βελάκι –

το βλέπετε που σας το δείχνω με τον κέρσορα; Φαίνεται;  

Μαθητές/τριες: Όχι. 

Πληροφορικός: Θέλεις να δείξεις; [Αναλαμβάνει να διευθετήσει το πρόβλημα στον server] 

{Παρατηρούμε ότι κάποιοι Η/Υ είναι εκτός λειτουργίας, αλλά επιπλέον παρουσιάζονται και 

τεχνικά προβλήματα, τα οποία επιλύει η Πληροφορικός} 

«2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού-Γ (Βαγιωνά):  
[Κατά τη διάρκεια του μαθήματος το εργαστήριο παρουσίασε πολλά προβλήματα] 

132 «Ιστορικός Άτλαντας-Centennia». 
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Ερευνήτρια: Εκεί, στο άσπρο πλαίσιο θα γράψετε την ημερομηνία που θέλετε εσείς. 

[Όλοι οι μαθητές το εφαρμόζουν. Ζητούν οδηγίες και βοήθεια] 

Μαθητές: Κυρία, κόλλησε το ποντίκι… 

Καθηγήτρια (Βαγιωνά): Ξεκόλλησε; 

Μαθητές: Οι υπολογιστές κολλάνε… 

Μαθητές: Κι εμάς έχει κολλήσει… 

Μαθητές: Πόσες πληροφορίες θα επιλέξουμε; 

Καθηγήτρια: Θα διαβάσετε το κείμενο και θα επιλέξετε τις σωστές πληροφορίες, κατά έτος. 

Μαθητές: Κι εδώ έχει κολλήσει… 

Μαθητές: Κόλλησε, δεν κάνει τίποτε… 

Μαθητές: Χάλασε το ποντίκι… 

Ερευνήτρια: Στο 1ο ερώτημα θα γράψετε ό,τι σας ζητά, όχι οτιδήποτε. Ημερολόγιο γεγονότων 

από το 1919 έως το 1922.  

[Η έρευνα συνεχίζεται έως ότου χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα. Στη διάρκεια του διαλείμ-

ματος αποφασίζεται να γίνει δοκιμή στην προβολή του 2ου βίντεο. Όμως, παρουσιάζεται πρό-

βλημα στη σύνδεση των μηχανημάτων και η ερευνήτρια με την καθηγήτρια ψάχνουν πολύ-

μπριζο για να διευκολυνθεί η προβολή. Κάνουν διευθετήσεις για να μπορέσουν να προβά-

λουν το βίντεο. Κατά τη δοκιμή της προβολής διαπιστώνεται πρόβλημα στον ήχο] 

Καθηγήτρια: Δεν έχει άλλη ένταση. 

Πληροφορικός: Ακούγεται καλύτερα; Δεν νομίζω…Αυτό είναι το καλύτερο…». 

«Πειραματικό ΓΕΛ ΑΠΘ-Β (Πάλλα): 
Πληροφορικός: Στον Τοπικό Δίσκο C υπάρχει ένας Φάκελος «Μαθητές». Εκεί μέσα θα βάλετε 

τα Αρχεία που σας έδωσε η κ. Πάλλα. Όσοι έχετε  πρόβλημα να μπείτε στο “Client 6”, μπείτε 

στο “Client 7”, όπου ήδη τα έχουμε περασμένα. Πάρτε τα από εκεί. 

 [Μία ομάδα έχει πρόβλημα με τον Η/Υ και συζητείται η εκδοχή να μεταφερθούν σε άλλον 

Η/Υ] 

Καθηγήτρια στην Πληροφορικό: Γεωργία, έλα να βοηθήσεις, εδώ έχουν ένα πρόβλημα. Όταν 

αντιγράψουν μία εικόνα τους πετάει έξω».  

Συμπέρασμα: Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε σχέση με τον εξοπλισμό των 

εργαστηρίων. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκτός λειτουργίας, απουσία προαπαιτούμενων λογι-

σμικών, χαμηλή ταχύτητα διαδικτύου κ.ά. δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στη μαθησια-

κή διαδικασία, απογοητεύουν τους εκπαιδευτικούς και προκαλούν χαλάρωση και αταξία 

στους μαθητές. 
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3) Οι προβληματικές υποδομές των Εργαστηρίων Πληροφορικής και των άλ-

λων σχολικών χώρων  

 

«1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2 (Ερευνήτρια):  
Ερευνήτρια: Όπως βλέπετε, κάθε ομάδα χειρίζεται έναν υπολογιστή. Ένας από την ομάδα θα 

έχει τον ρόλο του γραμματέα που θα κρατά σημειώσεις κι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο. Τι 

ακριβώς πρόκειται να κάνουμε; Εάν δεν με ακούσετε, δεν θα καταλάβετε. Πάρτε το φύλλο ερ-

γασίας που σας έδωσα και δείτε τι γράφω μπροστά. 

Ομάδα: Κυρία εμάς δεν μας χωρά όλους να καθίσουμε γύρω από τον Η/Υ».  

{Ένα βασικό πρόβλημα των εργαστηρίων Πληροφορικής είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί να 

είναι χώροι κατάλληλοι για εργασία σε ομάδες. Οι αίθουσες είναι σχεδόν πάντοτε στενόμα-

κρες και δεν επιτρέπουν την ημι-κυκλική διάταξη της ομάδας σε κάθε υπολογιστή. Επίσης, 

σε κάποιες περιπτώσεις, ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα (έως 30) δημιουργεί πρό-

βλημα χωρητικότητας ανά υπολογιστή. Άρα, το πρόβλημα της φασαρίας των παιδιών οφείλε-

ται και στη δυσλειτουργικότητα της αίθουσας και στον υποχρεωτικά μεγάλο αριθμό μελών 

ανά ομάδα} 

«3ο Γυμνάσιο Νεάπολης-Α (Κούτλα):  
[Η καθηγήτρια προβάλλει την παρουσίαση στον πίνακα που παίζει τον ρόλο βιντεο-οθόνης 

στο εργαστήριο Πληροφορικής] 

Καθηγήτρια: Λοιπόν, φαίνεται καλά;  

Μαθήτρια: Σε μεγέθυνση καλή φαίνεται.  

Άλλη μαθήτρια: Ναι, βλέπεις όμως και τον τοίχο.  

[Η προβολή δεν είναι ικανοποιητική. Πορκύπτει ανάγκη να έλθει ο Πληροφορικός για να τη 

ρυθμίσει]  

Πληροφορικός: Η προβολή παρουσίασης δεν γίνεται. Μόνον εάν το δείξουμε στα πλάγια, αλλά 

θα πιάσει πόρτα και παράθυρο.  

Ερευνήτρια: Άσ’ το όπως είναι. Αυτό είναι blogspot.  

Πληροφορικός: Τότε ας το τραβήξουμε στα πλάγια. Για να δούμε, μήπως είναι καλύτερα έτσι; 

Νομίζω ότι είναι καλύτερα να φαίνεται κατευθείαν.  

Καθηγήτρια: Παιδιά από εκεί βλέπετε;  

Μαθητές/τριες: Μια χαρά.  

Καθηγήτρια: Από εκεί;  

Μαθητές/τριες: Ναι…[Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια δίνουν οδηγίες και στις ομάδες να 

μπουν στο διαδίκτυο και να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα, ώστε να παρακολουθούν και 

από κοντά την παρουσίαση] 
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Ερευνήτρια: Πληκτρολογήστε: kousidou.blogspot.com. [Ο Πληροφορικός γράφει τη διεύθυν-

ση και στον πίνακα] 

Ερευνήτρια: Ωραία! Έτσι θα παρακολουθείτε κι εσείς.  

Πληροφορικός: Τώρα θα σβήσουμε τη διεύθυνση από τον πίνακα, για να βλέπετε την παρουσί-

αση. 

Ερευνήτρια: Δείτε στο λήμμα: "Αλέξανδρος". Το βλέπετε τώρα όλοι. Αυτή είναι η παρουσίαση, 

που σας δείχνει και η κυρία σας στον πίνακα.  

Πληροφορικός: Τη διεύθυνση να τη σβήσω, παιδιά, για να βλέπετε καλύτερα στον πίνακα;». 

«3 Γυμνάσιο Μενεμένης-Α1+Α2+Α3 (Ερευνήτρια): 
Στο 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης, η προβολή της παρουσίασης έγινε με τον φορητό υπολογιστή 

της ερευνήτριας, διότι ο φορητός υπολογιστής του σχολείου εκλάπη μετά από διάρρηξη της 

βιβλιοθήκης. Οι μαθητές δεν είχαν ατομική πρόσβαση σε υπολογιστές και δεν υπήρχε δυνα-

τότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι συνθήκες λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι πολύ δύ-

σκολες. Μαζί με τον φορητό Η/Υ εκλάπη και ο εκτυπωτής τη βιβλιοθήκης, υπάρχει πρόβλη-

μα στη σύνδεση με το Διαδίκτυο και οι υπόλοιποι 1-2 υπολογιστές είναι παλαιοί και παρου-

σιάζουν προβλήματα λειτουργίας.  

«1ο Γυμνάσιο Μενεμένης- Γ1, Γ3 (Ερευνήτρια): 
Οι διδασκαλίες των τάξεων Γ1 και Γ3 του 1ου Γυμνασίου Μενεμένης πραγματοποιήθηκαν 

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, διότι εκεί μόνον υπάρχει διαθέσιμος βιντε-

οπροβολέας, προσαρμοσμένος στην οροφή της αίθουσας. Η προβολή της παρουσίασης έγινε 

με φορητό υπολογιστή. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να έχουν ατομική πρόσβαση σε υπολογι-

στές και δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν θρανία, διότι η 

αίθουσα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ως εκ τούτου οι μαθη-

τές/τριες δυσκολεύονταν να γράψουν: 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ1:  

«Ερευνήτρια: Πολύ σωστά!  

Σε μαθητή [που σηκώνει το χέρι αλλά κάθεται σε πολύ απομακρυσμένο σημείο της αίθου-

σας]: Έλα πιο κοντά γιατί δεν φαίνεσαι καθόλου.  

Μαθητής: Πού, εδώ;  

Καθηγήτρια: Είναι ψηλοί μπροστά.  

Ερευνήτρια: Το ξέρω, αλλά κάθονται πολύ μακριά και δεν φαίνονται καθόλου.  

Καθηγήτρια: Ναι, ναι. 

Ερευνήτρια: Δείχνουν πάλι τη φρίκη του πολέμου. Για να κλείσουμε, πάτε στο Φύλλο Εργασί-

ας, στην τελευταία σελίδα [Παύση. Οι μαθητές ανατρέχουν στο Φύλλο] και να μου πείτε το 

εξής…  
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[Εκείνη την ώρα μπαίνει ένας εκπαιδευτικός μέσα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για να 

πάρει κάποια πράγματα] 

Ένας μαθητής φωνάζει δυνατά: Γεια σας κύριε!  

Μια μαθήτρια, δίπλα του, τον μαλώνει: Σταμάτα!». 

{Η αίθουσα είναι δυσλειτουργική. Είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γι’ αυτό τον λόγο 

είναι ακατάλληλη για διδασκαλία} 

Συμπέρασμα: Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και προβληματικές υποδομές στα 

σχολεία, αναφορικά με τις ΤΠΕ και αυτό δυσχεραίνει σοβαρότατα και επιβραδύνει εξαιρετι-

κά χρονοβόρα τη μαθησιακή διαδικασία. Οι αντιξοότητες πολλές φορές απογοητεύουν εκ-

παιδευτικούς και μαθητές.  

 

4) Η έλλειψη ψηφιακού υποστηρικτικού υλικού για τα φιλολογικά διδα-

κτικά αντικείμενα 

 

«3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-Β (Βιτωράκη, Ταρενίδου):    
[Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι καθηγήτριες συζητούν με την ερευνήτρια] 

Καθηγήτριες: Πολύ καλή δουλειά! Πολύ καλό το timing! Οι δραστηριότητες έφτασαν για τον 

χρόνο που είχαμε. Πολύ ωραία πληροφόρηση έδωσε η 6η ομάδα για την Αναγέννηση. Στην πο-

ρεία οι μαθητές μάς ρωτούσαν, "να γράψουμε κάτι ακόμη"; Άρα, αν είχαν περισσότερο χρόνο, 

θα έγραφαν αναλυτικότερες πληροφορίες.  

Ερευνήτρια: Σε κεφάλαια ιστορίας, μεγάλα, που αφορούν σε τέχνη και είναι δύσκολο να διδα-

χθούν, αποδεικνύεται ότι έτσι αφομοιώνει κάποιος καλύτερα ό,τι είδε, διάβασε και έμαθε. Σε 

μεγάλα και "κουραστικά" κεφάλαια αφομοιώνει κάποιος καλύτερα με την προσωπική διερευνη-

τική εργασία.  

Καθηγήτρια (Ταρενίδου): Πάντως, σε άλλο τέτοιο κεφάλαιο, τις "Ανακαλύψεις", υπάρχει σχε-

τικό λογισμικό, ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτε!» 

Συμπέρασμα: Το σχόλιο της καθηγήτριας μπορεί να γενικευτεί για όλα τα φιλολογικά μαθή-

ματα. Ένα ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι στο σύνολο των διδασκαλιών που 

πραγματοποιήθηκαν,  χρησιμοποιήθηκαν μόνον τρία λογισμικά. Η αιτία είναι ότι δεν υπάρ-

χουν άλλα, τουλάχιστον τέτοια που να εξυπηρετούν με το υλικό τους την εποικοδομιστική, 

διερευνητική-ανακαλυπτική και «βιωματική» (εμπειρική) μάθηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 

1. Εισαγωγή  

 
Στην παρούσα μελέτη, το πρόβλημα που ετέθη προς διερεύνηση ήταν ότι η παραδοσι-

ακή μέθοδος διδασκαλίας της Ιστορίας προκαλεί σύγχυση στο μυαλό των παιδιών σχετικά με 

όρους, πρόσωπα, ιστορικές και χρονικές περιόδους, τόπους και γεγονότα της Ιστορίας. Σ’ 

αυτό συμβάλλει και η ακαταλληλότητα των διδακτικών εγχειριδίων. Η διδακτική πράξη πε-

ριορίζεται στην προσφορά έτοιμης γνώσης, στην απομνημόνευση, στην απουσία νοήματος, 

στην καλλιέργεια μηχανιστικών δεξιοτήτων και στην εκτέλεση τυποποιημένων δραστηριοτή-

των, που, βέβαια, δεν προωθούν την κριτική σκέψη. 

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν η εξέταση της αποτελεσματικότητας των διδα-

σκαλιών και της βελτίωσης της διδακτικής της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας133, σε σχέση με τις άλλες, παραδοσιακές μεθόδους διδασκα-

λίας. 

H μελέτη βασίστηκε στα ευρήματα είκοσο εννέα (29) διδασκαλιών που διεξήχθησαν 

στα πλαίσια μιας έρευνας σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια 

και Γενικά Λύκεια) του Ν. Θεσσαλονίκης, καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών 2009-

2010 και 2010-2011, με ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό. Τις διδασκαλίες υλοποίησαν η 

ερευνήτρια και καθηγητές-φιλόλογοι που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Για την καταγραφή της πορείας της συνολικής δράσης, χρησιμοποιήθηκαν ως εργα-

λεία: μαγνητοφωνημένες διδασκαλίες (κατά τις οποίες τα κεφάλαια της Ιστορίας διδάχθηκαν 

στους μαθητές διαθεματικά και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ) αξιολογήσεις διδασκαλιών από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που συμπεριλαμβάνονται στα διδακτικά σενάρια, και, από το 

υλικό των καταγεγραμμένων διδασκαλιών: τα φύλλα εργασίας που έδωσαν οι διδάσκοντες 

στους μαθητές, οι προφορικές και γραπτές εργασίες των ομάδων, τις οποίες παρουσίασαν 

στην ολομέλεια της τάξης, άτυπες συζητήσεις με τους διδάσκοντες και καθηγητές-θεατές που 

παρακολούθησαν τις διδασκαλίες, οι διάλογοι μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και μεταξύ 

των μαθητών, καθώς και τα διάφορα σχόλια που εξέφραζαν όλοι αυτοί κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης της τάξης, όπως και πριν ή μετά από αυτήν. Τα στοιχεία αυτά αποδίδουν την 

εικόνα της αίθουσας διδασκαλίας.   

133 Εφεξής ΤΠΕ. 
532 

 

                                                           



 

 

 

2. Περιεχόμενο των διδασκαλιών 
 

Εφαρμόστηκαν τριών ειδών διδασκαλίες:  

1) Διδασκαλία μέσα στη σχολική τάξη, με αξιοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

προβολικού από τον εκπαιδευτικό. Αρχικά ο εκπαιδευτικός συνεργάστηκε με το σύνολο των 

μαθητών/τριών της τάξης και στη συνέχεια έγινε χωρισμός των μαθητών/τριών σε ομάδες με 

φύλλα εργασίας134.  

2) ) Διδασκαλία (σε μία περίπτωση) μέσα στη σχολική τάξη, με αξιοποίηση ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και προβολικού από τον εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικών υπολογιστών από 

τους μαθητές135. Αρχικά ο εκπαιδευτικός συνεργάστηκε με το σύνολο των μαθητών/τριών 

της τάξης και στη συνέχεια έγινε χωρισμός των μαθητών/τριών σε ομάδες με χρήση ενός φο-

ρητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από κάθε ομάδα και φύλλα εργασίας. 

3) Διδασκαλίες με το μαθητικό δυναμικό της τάξης εξ αρχής σε ομάδες, που διεξήχθη-

σαν στο σχολικό Εργαστήριο της Πληροφορικής με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

από κάθε ομάδα μαθητών και φύλλα εργασίας.   

Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών οι μαθητές διερεύνησαν, είτε ανά ομάδες ή ατο-

μικά, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και ανέλυσαν ιστορικά θέματα με τη βοήθεια των φύλ-

λων εργασίας. Τα φύλλα εργασίας εμπεριείχαν διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετι-

κές επιλογές επεξεργασίας του υλικού, για κάθε ομάδα. Στις περιπτώσεις της ομαδοσυνεργα-

τικής μάθησης, οι ομάδες ερευνούσαν το υλικό, συνέλεγαν τα ζητούμενα, συνδιαλέγονταν, 

δια/πραγματεύονταν το θέμα και συνέθεταν τις εργασίες τους. Σε όλη την πορεία ζητούσαν 

τη βοήθεια των διδασκόντων, εάν υπήρχε ανάγκη. Επομένως, τα μαθήματα οργανώθηκαν 

έτσι, ώστε το ποικίλο εποπτικό υλικό να αποτελέσει οργανικό μέρος της διδασκαλίας και όχι 

μια περιστασιακή πηγή πληροφόρησης δευτερεύουσας ή τριτεύουσας σημασίας –όπως πολ-

λές φορές συμβαίνει στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. 

Από τη δυσκολία των μαθητών να εκφράσουν τις σκέψεις και απόψεις τους και από τα 

ευρήματα των διδασκαλιών καταδείχθηκε ότι η διδακτική πράξη δεν πρέπει να περιορίζεται 

στην προσφορά έτοιμης γνώσης, στην απομνημόνευση, στην απουσία νοήματος, στην καλ-

λιέργεια μηχανιστικών δεξιοτήτων και στην εκτέλεση τυποποιημένων δραστηριοτήτων, που, 

134 Αυτή η μέθοδος θυμίζει τη δημιουργία «Γωνιάς Υπολογιστή» σε κάθε τάξη, όπου, εάν υπάρχει η 
δυνατότητα, χρησιμοποιείται και το Διαδίκτυο επικουρικά και συμπληρωματικά στη διδασκαλία  της 
Ιστορίας, στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος. 
135 Η Α΄ τάξη στην οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία είχε συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ»: (κάθε μαθητής/τρια με φορητό Η/Υ). Έτσι, κάθε ομάδα μαθητών/τριών είχε τη 
δυνατότητα να κατέχει και να διαχειρίζεται έναν Η/Υ μέσα στη σχολική τάξη. 
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βέβαια, δεν προωθούν την κριτική σκέψη. Αποδείχθηκε ότι δεν αρκεί, για την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, η χρήση όρων χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων διανοητικών κριτηρίων, τη 

στιγμή, μάλιστα, που πολύ συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάμεσα στην απλή ανάκληση  

πληροφοριών και τη διαδικασία με την οποία συγκροτείται η γνώση ή ανάμεσα στην αιτιολο-

γημένη αξιολογική κρίση και την απλή υποκειμενική γνώμη (Paul & Elder, 2000).  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή, κατά τις διδασκαλίες, με ένα «νέο περιε-

χόμενο» για την εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο είναι αντίθετο με το «κυρίαρχο», ως τώ-

ρα, «περιεχόμενο» της παραδοσιακής διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό το «νέο περιεχόμενο» 

στηρίχθηκε σε μια κοινωνικο-δομιστική προσέγγιση, διερευνήθηκε με τη βοήθεια της κριτι-

κής εκπαιδευτικής έρευνας δράσης που στηρίζεται από την κριτική κοινωνική θεωρία, και 

έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση μιας εναλλακτικής πρότασης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών. Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, το επίπεδο κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει το επίπεδο συμμετοχής των μα-

θητών σε μαθησιακές διαδικασίες και η μελέτη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και 

συμπεριφορών που απέκτησαν ή καλλιέργησαν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με τις 

δραστηριότητες των διδακτικών σεναρίων για να εξαγάγουμε πιο συνολικά συμπεράσματα.  

Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν να καλλιεργηθούν, μέσω των διδασκαλιών, με-

ταγνωστικές δεξιότητες. Να είναι, δηλαδή, οι μαθητές/τριες ικανοί/ές να εφαρμόζουν τη νέα 

γνώση στην καθημερινή τους ζωή. Η μεταγνώση σχετίζεται με τη γνώση και την κατανόηση 

που έχει ένας άνθρωπος για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού 

του συστήματος επεξεργασίας των πληροφοριών και οικοδόμησης της γνώσης. Σχετίζεται με 

την επίγνωση και τον έλεγχο που έχει κάποιος επί των σκέψεων και των δραστηριοτήτων που 

βιώνει. Η μεταγνωστική γνώση είναι κάτι το σταθερό, συνήθως σταθερές πληροφορίες για το 

τι γνωρίζουμε. Αυτή η γνώση αναφέρεται στον εαυτό μας, στα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουμε και στις στρατηγικές που ενεργοποιούμε για την επίλυσή τους. Η γνώση, η αντίληψη, η 

έρευνα, η κρίση είναι κάποιες από τις βασικές ικανότητες που έπρεπε να αναπτύξουν οι μα-

θητές κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών. Η ορθή προσέγγιση των ιστορικών τεκμηρίων, η 

κατανόηση, η ερμηνεία, η διασκευή/κατασκευή, η συλλογή, η επεξεργασία, η ανάλυση, η 

σύνθεση, η αμεροληψία αποτέλεσαν, επίσης, δεξιότητες που έπρεπε να καλλιεργήσουν. Η 

διαδικασία αυτή επηρέασε και τη γλωσσική τους κατάρτιση, με τη συστηματική καλλιέργεια 

των γλωσσικών και διανοητικών ικανοτήτων τους. Όλες αυτές τις ικανότητες θα μπορέσουν 

να χρησιμοποιήσουν και σε άλλους τομείς της ζωής τους (Lee, 1992:69-73. Cooper, 1995:22-

25. Μαστορίδης, 1999. Λεοντσίνης, 1999. Βιδάκη, 2002. Βακαλούδη, 2000γ & 2003:15-16. 

Fosnot-Twomey & Perry, 2005).  

Οι προαναφερθείσες δεξιότητες καλλιεργήθηκαν με τη δυνατότητα της «βιωματικής» 
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(εμπειρικής) μάθησης, μέσω της αξιοποίησης πολλαπλών εργαλείων των ΤΠΕ, για παράδειγ-

μα κατά τις διδασκαλίες με το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE. “Μυκήνες”», η οποία λει-

τούργησε ως αναθεώρηση της παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής. Ειδικότερα, η μαθησιακή 

διαδικασία στόχευσε στο να επιφέρει αλλαγές σε τρία σημεία: στην παρουσίαση του υλικού, 

στη δομή της διδακτικής ενότητας και στις δραστηριότητες του μαθητή (Βακαλούδη, 2001β. 

Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013β). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, αξιοποιήθηκε το εν λόγω 

λογισμικό (που είναι ένας Μικρόκοσμος) ως ένα παράδειγμα εφαρμογής της κοινωνιοπολιτι-

σμικής θεωρίας, που ευνοεί τη δημιουργία πλούσιου περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. Μέσα 

από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διδασκαλιών δόθηκε η δυνατότητα: α) να πραγμα-

τοποιηθούν, από τους μαθητές, δραστηριότητες στο συγκεκριμένο περιβάλλον (με τον χειρι-

σμό εργαλείων του λογισμικού), δηλαδή εικονικές αρχαιολογικές ανασκαφές στα κέντρα του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού, προσδιορισμός του χρόνου με το εργαλείο του λογισμικού «γραμμή 

του χρόνου», εύρεση, κατηγοριοποίηση και μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων και β) να 

καλλιεργηθούν συμβολικά μέσα, όπως η γλώσσα, η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση, η συνερ-

γασία εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους (ως μελών μίας ομάδας με κοινό 

έργο). Ανάλογα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επιτρέπουν διερευνήσεις και μάθηση μέσω πρά-

ξης και είναι αλληλεπιδραστικά (Herman & Reynolds, 1994. Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 

2003:77. Fosnot-Twomey & Perry, 2005. Καπραβέλου, 2011)136.  

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν οι διδασκαλίες που υλοποιήθηκαν με το λογισμικό 

«Ιστορικός Άτλας-Centennia», υπό το σκεπτικό ότι στη διδακτική της Ιστορίας η αξιοποί-

ηση χαρτών είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε ο μαθητής να αντιληφθεί την ουσιώδη σχέση 

Ιστορίας και Γεωγραφίας και την κίνηση των πολιτισμών μέσα στο συνεχές ιστορικό γίγνε-

σθαι. Οι μαθητές επέλεγαν συγκεκριμένη χώρα, πόλη ή χρονολογία, τα οποία επιθυμούσαν 

να μελετήσουν, προκειμένου να εμφανιστεί ο αντίστοιχος χάρτης, και σχετικό πληροφοριακό 

υλικό. Επιπρόσθετα, χάρη στις δυνατότητες του λογισμικού, οι μαθητές μπορούσαν να δια-

τυπώσουν ερωτήματα, τα αποτελέσματα των οποίων παρέπεμπαν στον αντίστοιχο χάρτη και 

σε σχετικό πληροφοριακό υλικό. Με έναν γενικότερο τρόπο, τα μαθήματα σχεδιάστηκαν έ-

136 Βλ. για παράδειγμα, τη θεωρία της «συμβολικής αλληλεπίδρασης» (symbolic interactionism). Ο 
George Herbert Mead (1863–1931) θεωρείται ο ιδρυτής της «συμβολικής αλληλεπίδρασης» (symbolic 
interactionism), μολονότι ποτέ δεν εξέδωσε το έργο του σχετικά με αυτήν. Ο μαθητής του Herbert 
Blumer (1900–1987) γνωστοποίησε και δημοσιοποίησε το έργο του Mead και τη θεωρία του. Ο 
Blumer επινόησε τον όρο «symbolic interactionism» και προσδιόρισε τις τρεις βασικές του προϋποθέ-
σεις: 
1. Οι άνθρωποι ενεργούν απέναντι στα πράγματα με βάση τα νοήματα που αποδίδουν σ’ αυτά. 
2. Το νόημα αυτών των πραγμάτων απορέει ή εγείρεται από την κοινωνική αλληλεπίδραση με-
ταξύ των ατόμων. 
3. Αυτά τα νοήματα το άτομο τα διαχειρίζεται και τα τροποποιεί μέσω μίας αλληλεπιδραστικής 
διαδικασίας με τα πράγματα που συναντά (Blumer, 1969. OpenStax College, 2013:21). 
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τσι, ώστε να συμβάλουν επιπλέον στους εξής στόχους: (1) Την ενθάρρυνση για αυτενέργεια 

των μαθητών, προς αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών μέσω του λογισμικού. (2) Την κατα-

νόηση της έννοιας του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο ιστορικό γίγνε-

σθαι. (3) Την όξυνση της κρίσης μέσα από τη σύγκριση των ιστορικών περιόδων, βάσει των 

χαρτών που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. (4) Τη σύνδεση γεγονότων, προσώ-

πων και χρονολογιών, σε σχέση και αναφορά με τους χάρτες του λογισμικού. (5) Την εξακρί-

βωση της πολυπλοκότητας των ιστορικών εξελίξεων και αλληλεπιδράσεων των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. (6) Την κατανόηση της σημαντικότητας της παρουσίας του ελληνισμού στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων διδασκαλιών ξέφυγαν από τη 

γραμμική παράθεση πληροφοριών και υποστήριξαν τη διερεύνηση της ιστορικής σημασίας 

των γεγονότων. Μέσω του λογισμικού «Ιστορικός Άτλας-Centennia» αξιοποιήθηκαν ποικίλες 

πηγές, δόθηκε η δυνατότητα αναπαράστασης και συσχετισμού δομικών ιστορικών εννοιών 

όπως ο χώρος, ο χρόνος, η αιτιότητα, τα τεκμήρια (Βακαλούδη, Δαγδιλέλης, 2013α). Χαρα-

κτηριστικό είναι το σχόλιο της φιλολόγου Μ. Μερτσανίδου κατά τη διδασκαλία της στη Β΄ 

τάξη του 3ου Γυμνασίου Μενεμένης με την αξιοποίηση του εν λόγω λογισμικού: «Είναι εντυ-

πωσιακό λογισμικό».  

Αξιοποιήθηκε, επίσης, το Εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας «Ανακαλύψεις» του 

Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-

schools.sch.gr/software/gymnasio/ Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες πλοηγήθηκαν στους συν-

δέσμους του λογισμικού, συνέλεξαν ιστορικό και γεωγραφικό υλικό σύμφωνα με τα θέματα 

του φύλλου εργασίας τους, σε συνδυασμό με διερεύνηση άλλων ιστοσελίδων (ιστοεξερεύνη-

ση), αξιολόγησαν και επεξεργάσθηκαν τις πληροφορίες και συνέθεσαν ποικίλες εργασίες σε 

Λογισμικό Παρουσίασης. 

Στα πλαίσια της αντίληψης ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι µέσο διδασκα-

λίας, αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και τον πειραµατισµό κατά την παρα-

γωγή γραπτού λόγου, τη συνεργατική µάθηση και την αποτελεσµατικότερη συνεργασία 

µεταξύ µαθητών – εκπαιδευτικού, τη δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας 

εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής διάστασης της 

µάθησης και της γλώσσας (Halliday, 1978:57. Grabe & Kaplan, 1996: 103. Χαραλαμπόπου-

λος, 1999), τα   περιβάλλοντα  που  χρησιµοποιήθηκαν  στις διδασκαλίες ήταν, κυρίως, περι-

βάλλοντα ανοικτού λογισµικού. Στα περιβάλλοντα αυτά παρέχεται το πλαίσιο διευκόλυνσης 

της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών, µετατροπής της τάξης σε χώρο κοινωνικού 

προβληµατισµού, ανταλλαγής απόψεων, αξιοποίησης του Διαδικτύου για άντληση και αξιο-

ποίηση ποικίλου αυθεντικού υλικού κ.λπ. Τα περιβάλλοντα που αξιοποιήθηκαν ήταν: το 

Διαδίκτυο, το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειµένου, το Λογισμικό Παρουσίασης, δηλαδή, 
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υπολογιστικά περιβάλλοντα που δεν είναι κατασκευασµένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλ-

λά εξυπηρετούν ευρύτερες κοινωνικές πρακτικές (Ράπτης & Ράπτη, 2002β:158-162). 

Το Διαδίκτυο αξιοποιήθηκε ως μέσον διδασκαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί 

δεξαμενή δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου∙ με τις δυνατότητες που παρείχε, αποτέλεσε 

πολύτιμο αρωγό στη διεξαγωγή του μαθήματος. Άλλωστε, αποτελεί μία σύγχρονη πρακτική 

με την οποία είναι εξοικειωμένοι/ες σχεδόν όλοι/ες οι μαθητές/τριες. Επέτρεψε την εμπλοκή 

όλων σε σύγχρονες μορφές έρευνας, την ανάληψη πρωτοβουλιών, καλλιέργησε την κριτική 

ικανότητα και τη δημιουργικότητα, επέτρεψε την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών 

(ομάδες), με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων ή εργασιών σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος.  

Εστιάζοντας στο Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 

μαθητές στην διάρκεια του μαθήματος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ένα πρόβλημα που 

προκύπτει είναι ότι η αναζήτηση των μαθητών συχνά καταλήγει σε πληροφορία που δεν εξυ-

πηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επομένως, ένα σημαντικό ερώτημα που άξιζε να διερευνή-

σουμε είναι με ποιους τρόπους μπορούμε να οργανώσουμε και να κατευθύνουμε τη δραστη-

ριότητα των μαθητών, στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο Διαδίκτυο, προς το ουσιαστικό, 

το χρήσιμο, το αξιόλογο, με βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Όπως προαναφέρ-

θηκε, στις συγκεκριμένες διδασκαλίες όπου παίζουν καθοριστικό ρόλο παράγοντες όπως η 

μικρή ηλικία των μαθητών, η μικρή εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνικές αναζήτησης 

περιεχομένου, η έλλειψη εργαλείων για ασφαλή αναζήτηση περιεχομένου από τους μαθητές, 

οι εκπαιδευτικοί προσανατολίστηκαν σε μια κατευθυνόμενη διερευνητική διδασκαλία ως 

προς την αξιοποίηση των πληροφοριών που προσφέρει το Διαδίκτυο. 

Αξιοποιήθηκε, λοιπόν, η ιστοεξερεύνηση (Dodge, 1999. Παπανικολάου & Γρηγο-

ριάδου, 2005), μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001. 

Vosniadou, 2001) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και 

αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας, αλλά συχνά όχι μοναδική. Σε ένα 

μάθημα αυτής της μορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία 

και οικοδόμηση νέας γνώσης. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δρα-

στηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζή-

τησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική 

σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999. Brown Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν 

τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή 

που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα μαθήματα. Τα διδακτικά σενάρια, που εφαρμόστηκαν στις 

διδασκαλίες της συγκεκριένης έρευνας και ακολούθησαν τη δομή μιας ιστοεξερεύνησης, ε-

μπεριείχαν: (α) προτεινόμενες πηγές αναζήτησης υλικού στο Διαδίκτυο και, ενδεχομένως, 

537 

 



 

 

εκτός αυτού, καθώς και (β) τη δράση των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες, όπου εί-

χαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει και να 

πειραματιστούν137.  

Παράλληλα, στις διδασκαλίες αξιοποιήθηκαν ποικίλα Εργαλεία Πληροφορικής. Το 

Λογισμικό Παρουσίασης αξιοποιήθηκε ως εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς κυρίως για να 

άρει τις δυσλειτουργίες του παραδοσιακού µαθήµατος Ιστορίας∙ οι δυσλειτουργίες αυτές 

εµφανίζονται οξυμένες στην περίπτωση της κατανόησης των ιστορικών όρων και εννοιών 

(Λεοντσίνης, 1996:145-152).  

Από όλα τα παραπάνω, καταδείχθηκε, επίσης, ότι σε μη παραδοσιακές διδασκαλίες ο 

ρόλος και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού αλλάζουν (Witfelt, 2000. Holt-Reynolds, 2000:22 

Pelgrum, 2001. Βακαλούδη, 2003:13-14). Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός σε ένα 

κοινωνικο-πολιτισμικό εποικοδομιστικό περιβάλλον μαθησιακής διαδικασίας (Richards, 1998. 

Witfelt, 2000. Holt-Reynolds, 2000:22). Στη διάρκεια του μαθήματος λειτουργεί ως διαμε-

σολαβητής, διευκολυντής, συντονιστής και αρωγός της μαθησιακής διαδικασίας ανάμεσα 

στις ΤΠΕ και τους μαθητές, υποστηρίζοντας την προσπάθειά τους και διαμορφώνοντας ένα 

κλίμα συνεργασίας, απαλλαγμένος από τον ρόλο της αυθεντίας, του μοναδικού κατόχου και 

μεταδότη της γνώσης (Gray, 1995. Holt-Reynolds, 2000:22 Βακαλούδη, 2003:13-14 & 

2010:309-310. Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Ως διαμεσολαβητής, πρέπει μονίμως 

να ανανεώνει την πληροφορία και την τεχνολογία για να κάνει τη μάθηση αυθεντική και κα-

τάλληλη. Με βάση αυτή τη μετάβαση ρόλου και ευθυνών, ο Witfelt (2000) κατηγοριοποίησε 

τις νέες δεξιότητες των εκπαιδευτικών στα εποικοδομιστικά περιβάλλοντα ως εξής: ικανότη-

τες επίβλεψης, υποστήριξης και διευκόλυνσης του έργου των μαθητών, συμβουλευτικής, δι-

δακτικής και επιστημονικής επάρκειας, εμψύχωσης και έμπνευσης, διαιτησίας στις συζητή-

137 Σε ένα μάθημα, που οργανώνεται ως ιστοεξερεύνηση, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ως 
βασική πηγή πληροφορίας το Διαδίκτυο. Λόγω, όμως, των σύμφυτων προβλημάτων του αποπροσανα-
τολισμού και της γνωστικής υπερφόρτωσης, που συχνά αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε ένα υπερμεσικό 
περιβάλλον όπως το Διαδίκτυο, είναι αμφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να 
οδηγήσει στη μάθηση (Hammond & Allison, 1989. Jonassen, 1992), και στην επίτευξη των διδακτικών 
στόχων ενός μαθήματος (Romiszowski, 1990). Ενδείκνυται, επομένως, η αναζήτηση πληροφορίας από 
τους μαθητές να περιορίζεται αρχικά σε συγκεκριμένες πηγές, όπως δικτυακούς τόπους που έχουν ε-
ντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον/την εκπαιδευτικό, και στη συνέχεια, ανάλογα με τις δεξιότητες του 
μαθητή και τους στόχους της δραστηριότητας, η αναζήτηση να επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο Διαδί-
κτυο. Στις πραγματοποιηθείσες διδασκαλίες, οι μαθητές ανέλαβαν την αναζήτηση πληροφορίας, την 
αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της με βάση τους στό-
χους της δραστηριότητάς τους. Η δομή μιας ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν 
να εισαγάγουν βηματικά τον μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον ενημερώσουν για τον ρόλο 
που θα αναλάβει σ’ αυτήν, να οριοθετήσουν και έμμεσα να κατευθύνουν την εργασία του. Κατά τη 
σχεδίαση μιας ιστοεξερεύνησης ο εκπαιδευτικός θέτει τον σκοπό και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
του μαθήματος, τις πρωτογενείς πηγές στις οποίες οι μαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτήματα 
που θα οριοθετήσουν και θα κατευθύνουν τη διερεύνηση των μαθητών προς τα προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005. Βακαλούδη, 2010). 
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σεις των ομάδων, ενίσχυσης της προσπάθειας, όταν δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι, 

αξιολόγησης για τη βελτίωση των γενικών μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Με κριτήρια τα παραπάνω, προετοιμάστηκε το διδακτικό σενάριο, επελέγησαν οι πη-

γές, σχεδιάστηκαν κατάλληλες δραστηριότητες, δημιουργήθηκε περιβάλλον κατάλληλο για 

αυτενεργό έρευνα, προωθήθηκε η συνεργατική μάθηση, βοηθήθηκαν οι μαθητές να κατα-

σκευάσουν τη γνώση και κινητοποιήθηκε ο προσανατολισμός προς την ανακαλυπτική μάθη-

ση. Με την αξιοποίηση των εργαλείων των ΤΠΕ ως εργαλείων μάθησης ενεργοποιήθηκε η 

κριτική σκέψη των παιδιών, ώστε να δίνουν απαντήσεις μόνον από τη μελέτη των στοιχείων 

που τα ίδια ανακάλυπταν –όπως ο μελετητής επιλέγει τις έννοιες που οργανώνουν τις πληρο-

φορίες του–, να συνοψίζουν τις γνώσεις τους, να ερµηνεύουν ή να γενικεύουν τα 

συµπεράσµατά τους ή, σε άλλες περιπτώσεις, να ερµηνεύουν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο τα 

ιστορικά φαινόµενα (Koselleck, 1990:307. Prost 1996:125). Χαρακτηριστικά των διδασκα-

λιών ήταν η διαλογική μορφή που καταργούσε την αυθεντία και την αυταρχικότητα του δα-

σκάλου, έτσι ώστε ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, η καλλιέρ-

γεια της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών και η κοινωνική τους ευαισθητοποίηση. Οι εκ-

παιδευτικοί στόχευαν στο να διατηρούν συνεχώς ενεργητική επαφή με τους μαθητές, να διευ-

θύνουν σωστά τη συζήτηση, να παρακινούν τους μαθητές να σκέφτονται και να εκφράζονται. 

Εν τέλει, οι εκπαιδευτικοί, με κατάλληλες ερωτήσεις, αποσκοπούσαν στο να κάνουν τους 

μαθητές τους να ανακαλύψουν οι ίδιοι το αντικείμενο της μάθησής τους.  

Η παρουσίαση του ιστορικού υλικού από τον/την εκπαιδευτικό, με τη χρήση του 

υπολογιστή ως εργαλείου διδασκαλίας/μάθησης, δηλαδή η παρουσίαση των δεδομένων 

και πληροφοριών με εργαλεία όπως το Λογισμικό Παρουσίασης ή/και το βίντεο βοήθησαν 

στον συνδυασμό αξιοποίησης πολλών οπτικών μέσων, όπως χάρτες, αρχαιολογικά ευρήματα 

κ.λπ. (που οπτικοποιούν τις πληροφορίες), αλλά και γραπτών πηγών. Όλο αυτό το υποστηρι-

κτικό υλικό έδωσε τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα τα 

ιστορικά δεδομένα και τις πληροφορίες. Με τη χρήση του υλικού, που οι εκπαιδευτικοί συνέ-

λεξαν και ενσωμάτωσαν στο Λογισμικό Παρουσίασης, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να θέτουν 

ιστορικά ερωτήματα. Η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο δεδομένων, σχετικών με το 

γεγονός που εξεταζόταν, τους παρείχε τη δυνατότητα να προσεγγίζουν άμεσα το ιστορικό 

υλικό, να διατυπώνουν υποθέσεις και να τις ελέγχουν. Η προσέγγιση των άμεσων ιστορικών 

πηγών ενός γεγονότος προήγαγε την κριτική σκέψη των μαθητών και κέντρισε το ενδιαφέρον 

τους. Οι εκπαιδευτικοί συνέλεξαν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις κατέγραψαν και τις 

αξιοποίησαν κριτικά, με συγκρίσεις, συσχετίσεις και αντιπαραβολές. Επίσης, προχώρησαν σε 

μελέτη και κατανόηση των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, σε σύγκριση με 

τις γραπτές πηγές, για να προσφέρουν ερεθίσματα για προβληματισμό, διάλογο και κριτική 
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απόψεων και στάσεων. Καταδείχθηκε, μάλιστα, ότι οι πηγές που σχετίζονται με την τέχνη 

αποτελούν το εποπτικό υλικό του μαθήματος, προσφέρουν αμεσότητα, ασκούν την παρατη-

ρητικότητα, προάγουν τη συλλογιστική και κριτική διαδικασία.  

Για παράδειγμα, στα Γυμνάσια: 3ο Μενεμένης-Α΄τάξη, Ασσήρου-Α΄ τάξη, 3ο Νεάπο-

λης-Α΄τάξη και στο 2ο Τούμπας-Α΄τάξη οι καθηγήτριες αξιοποίησαν το λογισμικό παρουσί-

ασης με συνδυασμό εικόνων, χαρτών (πηγών), πληροφοριακού υλικού και δραστηριοτήτων, 

με στόχο να δώσουν το εφαλτήριο στους μαθητές και να ενεργοποιήσουν την κριτική τους 

σκέψη. Εφάρμοσαν, δηλαδή, τη θεωρία μάθησης με πολυμέσα  του R. Mayer (2001), που αξι-

οποίησε και τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης. Σύμφωνα με αυτήν, στα πολυμεσικά περι-

βάλλοντα οι μαθητές οικοδομούν γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτούς, επιλέγοντας λέξεις 

και εικόνες από το υλικό της παρουσίασης, οργανώνοντας λέξεις και συνδέοντας νοητικά τις 

λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις (Σολομωνίδου, 2006:102). Ο εκπαιδευτικός έχει τη 

δυνατότητα να ενσωματώσει στο λογισμικό παρουσίασης πολυτροπικό διδακτικό υποστηρικτικό 

υλικό που θα συνδυάσει με ποικίλες δραστηριότητες. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν 

με διάφορους τρόπους για να επιτύχουν τα οφέλη των εποικοδομητικών-επικοινωνιακών θεω-

ριών μάθησης. 

Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο της φιλολόγου Ν. Αντωνιάδου μετά την ολοκλή-

ρωση της διδασκαλίας της στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τούμπας: «Πριν για να τα πεις 

όλα αυτά έπρεπε να φέρεις 15 βιβλία. Τώρα τα συμπεριλαμβάνεις όλα σε μία παρουσίαση» (σ. 

505). Ο συνδυασμός πολλών οπτικών μέσων, όπως χάρτες και αρχαιολογικά ευρήματα που 

οπτικοποιούν τις πληροφορίες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν άμεσα 

το ιστορικό υλικό, να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις ελέγξουν. Η καθηγήτρια επιβεβαιώ-

νει με το σχόλιό της στο τέλος της ώρας πόσο βοηθητική είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ -στην 

προκειμένη περίπτωση του Λογισμικού Παρουσίασης- ως εποπτικού μέσου, διότι για να δεί-

ξει κάποιος όλο αυτό το υλικό παλαιότερα θα χρειαζόταν να μεταφέρει στην τάξη πληθώρα 

βιβλίων. 

Από τις διδασκαλίες προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν, επιπλέον, επαρ-

κείς γνώσεις ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Η φιλόλογος Ε. 

Μαργαρού επισημαίνει στην αξιολόγηση της διδασκαλίας της: «Η προετοιμασία ενός μαθή-

ματος όπως το παραπάνω απαιτεί πολύωρη προετοιμασία του καθηγητή…» (σ. 239). Τη δυνα-

τότητα αυτή θα τους την παρέχει η δική τους συνεχής ενασχόληση και η διαρκής επιμόρφω-

ση. Οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν τις διδασκαλίες είχαν εξοικειωθεί επαρκώς με τη 

χρήση των εργαλείων ΤΠΕ –με τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου 

των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»– και 

έτσι αντεπεξήλθαν στα οποιαδήποτε προβλήματα. Επίσης, έδειξαν μεγάλη σοβαρότητα και 
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προσωπικό ενδιαφέρον, υλοποίησαν σενάρια που κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της εν-

σωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας. Σε μία περίπτωση που η φιλόλογος Μ. 

Μερτσανίδου δεν είχε εκ των προτέρων μελετήσει επαρκώς το λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-

Centennia», αναγνώρισε ότι έπρεπε να είχε επεξεργαστεί η ίδια πρώτα το λογισμικό και μετά 

να το αξιοποιήσει στην τάξη με τους μαθητές της (βλ. παρακάτω). Επομένως, σε όλη την έ-

ρευνα στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονταν και οι εκπαιδευτικοί, αναγνω-

ρίζοντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ στην επίλυση προβλημάτων και την υπέρβαση των μαθη-

σιακών αδιεξόδων που δημιουργούνται κατά την απόκτηση της ιστορικής γνώσης (Wineburg, 

1994. Keiper, Harwood & Larson, 2000).  

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των προαναφερθέντων αποτελεί η διδασκαλία της 

φιλολόγου Μ. Μερτσανίδου στη Γ΄ τάξη του 3ου Γυμνασίου Μενεμένης: 

«Ερευνήτρια: Έγινε πολύ ωραία δουλειά. Με κριτική ανάγνωση πληροφοριών και καταγραφή 

των σημαντικότερων σημείων, μέσα από πολλές πληροφορίες. Η ομάδα που ασχολήθηκε με τον 

ντε Γκωλ δεν μπορούσε να βρει τις σχετικές πληροφορίες και έκανε ενδελεχή έρευνα μέχρι που 

τις ανακάλυψε. 

Καθηγήτρια (Μερτσανίδου): Το πρόγραμμα (Centennia) δεν είχα προλάβει να το δω.  

Ερευνήτρια: Ναι, έπρεπε να το είχες δει λίγο εσύ… 

Καθηγήτρια: Αν είχα κάνει δύο μαθήματα –και εγώ και τα παιδιά- με το λογισμικό και είχαμε 

εξοικειωθεί… 

Ερευνήτρια: Πάντως είναι εξοικειωμένα γενικά με τις τεχνολογίες και είδες ότι δεν καθυστέ-

ρησαν καθόλου. Μπήκαν, αμέσως, στο νόημα της χρήσης του λογισμικού και το κατάλαβαν εύ-

κολα. Είναι και εύκολο λογισμικό και πήγαν πολύ καλά. Και σωστά αποτελέσματα έβγαλαν.  

Καθηγήτρια: Κάποια πράγματα θα μπορούσα να τα είχα κάνει καλύτερα. 

Ερευνήτρια: Όσο αξιοποιείς τις τεχνολογίες τόσο βελτιώνεις τη χρήση τους. Μέσα από τις πει-

ραματικές διδασκαλίες καθετί το κάνεις ολοένα και καλύτερα και διορθώνεσαι συνέχεια.  

Καθηγήτρια: Τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το λογισμικό, χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για να το μάθουν και αυτά και εγώ. 

Ερευνήτρια: Η τάξη πήγε καλά παρότι ήταν η 1η ώρα που πάντα χάνεται χρόνος. 

Καθηγήτρια: Και οι ασκήσεις ήταν δύσκολες και το πρόγραμμα των ωρών ήταν άγνωστο».  

{Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ενώ είναι Νοέμβριος μήνας και τα σχολεία έχουν ξεκι-

νήσει τη λειτουργία τους από την 1η Σεπτεμβρίου, ακόμη δεν έχουν καλυφθεί οι κενές θέσεις 

των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δοθεί μόνιμο ωρολόγιο πρόγραμμα στα 

παιδιά} 

Τον επεξεργαστή κειμένου και το λογισμικό παρουσίασης αξιοποίησαν και οι μα-

θητές/τριες για την καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργα-
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σίας τους. Πολλοί υποστηρικτές της αξιοποίησης των ΤΠΕ διατείνονται ότι ο Επεξεργαστής 

Κειμένου μπορεί να αποτελέσει δυναμικό εργαλείο στην ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων 

των μαθητών (π.χ. διατείνονται ότι ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να αποτελέσει δυναμικό 

εργαλείο στο μάθημα της Ιστορίας, ως προς την ανάπτυξη των ιστορικών δεξιοτήτων των 

μαθητών) (Haydn, 2001). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο επεξεργαστής κειμένου είναι ο πιο 

κοινός τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική πρακτική και μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (OFSTED, 2002. BECTA, 2004). Για παράδειγμα, ο επεξερ-

γαστής κειμένου μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην οργάνωση της ιστορικής σκέψης, 

στην ανάλυση και διερεύνηση των πηγών και στη δόμηση της γραφής (NCET, 1997. TTA, 

1999. BECTA, 2004). Οι Prior & John (2000) περιγράφουν τα οφέλη από τη χρήση του επε-

ξεργαστή κειμένου στη διευκόλυνση της «αποκαλυπτικής γραφής». Στις διδασκαλίες, οι μα-

θητές συμμετείχαν στην ιστορική συγγραφή και λειτούργησαν διαδραστικά ως προς το περιε-

χόμενό της. Το γεγονός αυτό τους επέτρεψε να αναλάβουν τον έλεγχο της ιστορικής συγγρα-

φής και να αναπτύξουν διαφορετικά είδη γραφής (BECTA, 2004). 

Οι μαθητές αξιοποίησαν και το λογισμικό παρουσίασης για την καταγραφή, επεξερ-

γασία και σύνθεση των εργασιών/αποτελεσμάτων τους. Καταδείχθηκε ότι η δημιουργία μίας 

παρουσίασης σε λογισμικό παρουσίασης απαιτεί συγκεκριμένου τύπου γνώσεις και δεξιότη-

τες, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ο σημερινός εγγράμματος άνθρωπος θα πρέπει να 

είναι σε θέση να παράγει, να κατανοεί και να επεξεργάζεται με κριτικό τρόπο πολυτροπικά 

κείμενα (κείμενα που δεν είναι μόνο γλωσσικά, αλλά διαμορφώνονται με την αξιοποίηση και 

άλλων σημειωτικών συστημάτων, όπως: εικόνας, ήχου, γραφημάτων κ.λπ.), διότι οι κοινωνι-

κές πρακτικές απαιτούν συχνά τη χρήση ποικίλων τεχνολογιών επικοινωνίας από τις πιο πα-

ραδοσιακές (μολύβι, χαρτί, έντυπο) μέχρι τις πιο σύγχρονες (ψηφιακά μέσα).  

Στα Γυμνάσια: 2ο Τούμπας, 9ο Καλαμαριάς και Ασσήρου, οι μαθητές/τριες απέστει-

λαν τις εργασίες τους στις καθηγήτριές τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στο 

3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, οι εργασίες των μαθητών/τριών δημοσιοποιήθηκαν μέσω της 

ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εξοικειώθηκαν 

με μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. 

Στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής οι μαθητές/τριες, εργάστηκαν σε ομάδες. Κά-

θισαν, ανά ομάδα, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολήθηκαν με διαδικασία σχε-

δίου έρευνας ( μέθοδος project)∙ τους ανατέθηκε, δηλαδή, ένα θέμα ανά ομάδα και με προ-

σωπική διερεύνηση του θέματος ως «ανοικτού προβλήματος», με ομαδοσυνεργατική μά-

θηση, διερεύνησαν σχετικό υλικό: λογισμικά, συγκεκριμένες ιστοσελίδες (π.χ. ιστοσελίδες με 
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ιστορικά και πολιτιστικά138 θέματα, ηλεκτρονικά λεξικά139 κ.ά.), σε συνδυασμό με εκπαιδευ-

τικό λογισμικό140 ή έντυπο υλικό από τη σχολική βιβλιοθήκη (3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α΄ τά-

ξη, 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α΄ τάξη), βάσει δραστηριοτήτων που υπήρχαν στα φύλλα εργα-

σίας, για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Με τα δεδομένα που συνέλεξαν και επεξεργά-

στηκαν συνέθεσαν μια εργασία σε Επεξεργαστή Κειμένου ή σε Λογισμικό Παρουσίασης. 

Μετά την ολοκλήρωσή τους οι εργασίες παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην ολομέλεια της 

τάξης, συνοδεία ανάλυσης, επεξηγήσεων, διευκρινίσεων.   

Κινητοποιήθηκε η φαντασία και η ενσυναίσθηση των παιδιών μέσω του προσδιορι-

σμού του ιστορικού χώρου και του χρόνου, με τις προσομοιώσεις, τις ιστοεξερευνήσεις, με 

την αξιοποίηση των εργαλείων των λογισμικών (διαδραστικοί χάρτες, γραμμή χρόνου, αρ-

χαιολογικά ευρήματα, πληροφοριακό υλικό), του Διαδικτύου, των εργαλείων της Πληροφο-

ρικής (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης) κ.ά.. Εξασκήθηκαν να συμμετέχουν 

διαδραστικά στη μάθηση σε ένα «ανοικτά λογισμικά», με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθη-

σης του εποικοδομισμού, και των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της γνώσης (κοι-

νωνικοπολιτισμικός εποικοδομισμός), που επιτρέπουν να παρεμβαίνουν οι μαθητές στο ψηφι-

ακό διδακτικό περιβάλλον και να καθορίζουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές 

τους τα προς διερεύνηση θέματα (Kafai, 1996. Ράπτης & Ράπτη, 2002:117-118).  

Τα παραπάνω κρίθηκαν ιδιαιτέρως επιβοηθητικά και είχαν πολύ ικανοποιητικά αποτε-

λέσματα σε σχολεία όπου τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών παρουσιάζουν ιδιαιτερότη-

τες, όπως σε σχολεία όπου οι μαθητές είναι κατά πλειοψηφία τσιγγανόπαιδες Ρομά, με σημα-

ντικά ποσοστά αλλοδαπών μαθητών, σε τάξεις με μαθητές άτακτους και ζωηρούς, με χαμηλό 

μαθησιακό επίπεδο. Η έρευνα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος λόγος για την αταξία 

που επιδεικνύουν οι μαθητές η αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μαθη-

μάτων με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι αξιολογήσεις των διδασκαλιών που έγραψαν οι φιλόλογοι Ε. 

Μαργαρού (Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β΄ τάξη) και Ν. Αντωνιάδου 

(2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α΄ τάξη), μετά το πέρας της διαδικασίας∙ Ε. Μαργαρού: «Οι περισσό-

τεροι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν αρμονικά για τη διεκπεραίωση των 

Φύλλων Εργασίας που ανέλαβαν. Έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για την αναζήτηση πληροφοριών, 

όσο και για την επεξεργασία των πηγών που τους δόθηκαν. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η α-

νταπόκριση μαθητών που γενικά χαρακτηρίζονται “αδιάφοροι” ή “αδύνατοι”. Τέλος, η πλειο-

νότητά τους μάλλον απόλαυσε το κλίμα στη διάρκεια του μαθήματος και την εμπειρία μιας “δι-

138 Π.χ., Πολιτισμός: http://www.culturenow.wordpress.com/ 
139 Π.χ., Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/ 
140 Μικρόκοσμος «Μυκήνες»∙ το εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας και του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: «Οι  Ανακαλύψεις» (Ψηφιακή Τάξη)∙ «Ιστορικός Άτλας-Centennia». 
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αφορετικής” διδασκαλίας. Επίσης, οι περισσότεροι παρήγαγαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες…. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μαθητών, υπήρξαν φυσικά εκείνοι που δεν συνεργάστηκαν ή 

παρουσίασαν προβλήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας. Η συνολική, ωστόσο, αποτίμηση του 

εγχειρήματος πείθει πως αξίζει να εφαρμόζονται, από καιρού εις καιρόν τουλάχιστον, τέτοιες 

διδασκαλίες, ιδιαίτερα σε ενότητες μεγάλες ή δυσνόητες» (σ. 239). Ν. Αντωνιάδου: «Δραστηρι-

οποιείται το σύνολο των μαθητών. • Βελτιώνεται η απόδοση των αδιάφορων, αδύναμων και 

δυσλεξικών μαθητών. • Καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας. • Παρέχονται ερεθίσματα για ανα-

ζήτηση της πληροφορίας, εμπλουτισμό γνώσεων και επικοινωνίας» (σ. 287).  

 

3. Ευρήματα 

 
Μελετώντας την πορεία της διδασκαλίας, αναλύοντας το διδακτικό υλικό και τα φύλλα 

εργασίας, παρατηρώντας τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διερευνητικές δραστηριότητες 

για τη συγκέντρωση του υλικού τους, σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, σε συμμετοχι-

κές και συνεργατικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες κατά τη δημιουργία των έργων 

τους, αναλύοντας τους διαλόγους μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και μεταξύ των μαθη-

τών, καθώς και τα διάφορα σχόλια που εξέφραζαν όλοι αυτοί κατά τη διάρκεια της παρατή-

ρησης της τάξης, όπως και πριν ή μετά από αυτήν, καθώς και αυτό που δηλώνουν ότι ένιω-

σαν και βίωσαν οι ίδιοι, αλλά και αναλύοντας, με τη βοήθεια της προσέγγισης της «ανάλυσης 

περιεχομένου»141, τις προφορικές και γραπτές εργασίες των μαθητών, διαπιστώνουμε ότι: 

α) Στις διδασκαλίες εφαρμόστηκε η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση 

της γνώσης (Επεξεργασία ενός θέματος  με ολιστική προσέγγιση και εμπλεκόμενα δι-

δακτικά αντικείμενα, όπως Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Οδύσσεια), Λογοτε-

χνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Αγγλική Γλώσσα, Γεωγραφία κ.λπ.). 

141 Μέσω της "ανάλυσης περιεχομένου" παρέχεται η δυνατότητα μελέτης όλων των στοιχείων της επι-
κοινωνίας, το οποίο σημαίνει: προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του πομπού και των αποδεκτών, 
μελέτη των σκοπών και των μέσων του μηνύματος, με τα οποία επιχειρείται η πρόκληση προσοχής και 
του ενδιαφέροντος των αποδεκτών και μελέτη των αποτελεσμάτων που επιφέρει το μήνυμα στους α-
ποδέκτες. Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό: α) των χα-
ρακτηριστικών του περιεχομένου, β) των χαρακτηριστικών του πομπού της επικοινωνίας, γ) των χαρα-
κτηριστικών των αποδεκτών της επικοινωνίας και των επιπτώσεών της σε αυτούς, με σκοπό την εξα-
γωγή εγκύρων συμπερασμάτων. Στις ποιοτικές έρευνες το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο 
καινούριο, το ενδιαφέρον και στην αξία που παρουσιάζει η ενότητα ανάλυσης ως προς τον σκοπό της 
έρευνας, ανεξαρτήτως της συχνότητας εμφάνισης κάθε στοιχείου (ακόμη και τα στοιχεία που εμφανί-
ζονται σπανιότατα μπορεί να έχουν μεγάλη αξία, σε αντίθεση με την ανάλυση περιεχομένου ποσοτικού 
τύπου, στην οποία κυρίως η συχνότητα εμφάνισης έχει αξία και οι πληροφορίες χαμηλής συχνότητας 
εμφάνισης ταξινομούνται σε ειδική κατηγορία, «λοιπά» ή «διάφορα»). Δημιουργείται, λοιπόν, με την 
παρατήρηση, ένα σύστημα κατηγοριών, όπου με τον όρο «κατηγορία» δηλώνεται η ομάδα αντικειμέ-
νων, πραγμάτων, καταστάσεων, που έχουν έναν ορισμένο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτή-
των τα οποία την διαφοροποιούν από τις άλλες ομάδες με κριτήρια ποιοτικά (Τζανή, 2005:4, 6-7). 
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Εφαρμόστηκε η σύνδεση διαφόρων διακριτών μαθημάτων του ΑΠΣ με οριζόντιους στόχους 

και με περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαίο και αδιαίρετο, σε συσχετισμό με τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις των μαθητών. Επιτεύχθηκε η επίλυση ενός προβλήματος με την επαλήθευση πληρο-

φορίας μέσα από την κριτική έρευνα, τη συλλογή ευρημάτων και τη μελέτη τους. Η έρευνα 

είχε προσωπική και διαφορετική πορεία για κάθε ομάδα (ανάλογα με τα αντικείμενα που α-

νακάλυπτε ή με τα θέματα που κάλυπτε), μέσα από διαφορετικούς δρόμους επιλογής πορείας 

από τους μαθητές. Αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ, εφαρμόστηκε η έννοια της ελεύθερης 

πλοήγησης στο λογισμικό (που είναι η κυρίαρχη ιδέα της χρήσης υπερκειμένου ή 

υπερμέσου142). Χαρακτηριστικά της αποτελούν: α) Ποικιλία δυνατών δρομολογίων: Ο χρή-

στης καλείται να εξερευνήσει, να «ξεφυλλίσει» (browsing), να πλοηγηθεί μέσα στις προτει-

νόμενες από το μέσον πληροφορίες, από διάφορα σημεία που επιθυμεί, να προχωρήσει γρη-

γορότερα στα επόμενα, να αποκτήσει πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για τη συνέχι-

ση της πλοήγησης. β) Ελευθερία διαδρομής και έλεγχος από τον μαθητευόμενο: ο χρήστης δεν 

υποχρεώνεται από το σύστημα να εξερευνήσει όλες τις διαδρομές, αλλά μόνον αυτές που ο 

ίδιος κρίνει απαραίτητες για την εργασία που εκτελεί (Βακαλούδη, 2012:93).  

Ανατέθηκε, λοιπόν, η επεξεργασία ποικιλίας πηγών με εναλλακτικές πορείες και δρα-

στηριότητες (π.χ. ανάλυση και σχολιασμός τραγουδιού το οποίο οι μαθητές βρήκαν στο Δια-

δίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών μέσω μηχανής αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, πλοήγηση και 

διερεύνηση ιστοσελίδων, διερεύνηση υλικού λογισμικών), η συλλογή και η επεξεργασία υλι-

κού, η εκπόνηση εργασιών, η παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια. Βασικός στόχος 

ήταν, επίσης, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην κατανόη-

ση εννοιών, όπως ο χώρος και ο χρόνος, που αποτελούν τη δομή ενός πλαισίου μέσα από το 

οποίο μπορούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε ένα μέρος των ιστορικών γεγονότων. 

Αυτού του είδους η ένταξη και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων μέσα στο χωροχρονικό 

τους πλαίσιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες του ίδιου του γνωστικού αντι-

κειμένου και κατ’ επέκταση των μαθητών (Δημητρακοπούλου, 2002).  

Ως ένα παράδειγμα αναφέρουμε το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2: 

«Ερευνήτρια: Θα πάτε να κάνετε μια ανασκαφή, να βρείτε αντικείμενα του Μυκηναϊκού πολι-

τισμού και με αυτά τα αντικείμενα θα κάνετε, σαν αρχαιολόγοι, μια έκθεση. Παράλληλα, θα 

προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι, όσα γράφει το βιβλίο σας για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό 

και ήδη είδατε, ισχύουν πραγματικά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δική σας την έρευνα, εσείς 

θα το αποδείξετε, μέσα από τη συλλογή και τη μελέτη των διαφόρων αντικειμένων που θα ανα-

καλύψετε. Κι αν προλάβουμε, θα τα συνδυάσουμε με κάποιους στίχους από την "Οδύσσεια" του 

142 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3531,14509/index4_2.html, 
http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diadiktio/22.html (11/01/2014). 
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Ομήρου, για να δούμε ότι ο Όμηρος περιγράφει λογοτεχνικά κάποια πράγματα αλλά, ουσια-

στικά, ως έναν βαθμό μάς δίνει πληροφορίες για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Είστε, λοιπόν, αρ-

χαιολόγοι και στην οθόνη του υπολογιστή σας βλέπετε έναν χάρτη, όπου υπάρχουν γαλάζιες 

κουκίδες».  

{Υλοποιούνται επίλυση προβλήματος, επαλήθευση πληροφορίας, με προσωπική έρευνα και 

διαφορετικούς δρόμους επιλογής πορείας από τους μαθητές. Δηλαδή, στην περίπτωση του 

λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ. E-SLATE “Μυκηναϊκός Πολιτισμός”» εφαρμόστηκε η έννοια της 

πλοήγησης στο λογισμικό143}. 

β) Η διαχείριση του διδακτικού χρόνου υπήρξε πολλές φορές ένα πρόβλημα, κα-

θώς ο χρόνος δεν επαρκούσε. Το πρόβλημα του περιορισμένου χρόνου της διδακτικής ώρας 

(45΄) είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα με τις 45λεπτες διδακτικές ώρες δε βοηθεί στην ολοκλήρωση μιας 

κοινωνικο-εποικοδομιστικής μαθησιακής διαδικασίας. Ενθαρρύνει την παραδοσιακού τύπου 

δασκαλοκεντρική παράδοση, κυρίως απομνημονευτική-εξετασιοκεντρική, με περιορισμένο 

αριθμό ερωταποκρίσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητο-

ποιούν και επισημαίνουν την ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου. Επιπλέον, σε διδασκαλίες 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο παρατηρήθηκε ότι, ενώ τα σχολεία είχαν 

ξεκινήσει τη λειτουργία τους από την 1η Σεπτεμβρίου, ακόμη δεν είχαν καλυφθεί οι κενές 

θέσεις των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δοθεί σταθερό ωρολόγιο πρό-

γραμμα στα παιδιά. Το επισημαίνει στην αξιολόγηση της διδασκαλίας της και η φιλόλογος Ε. 

Μαργαρού: «Η προετοιμασία ενός μαθήματος όπως το παραπάνω απαιτεί …πιθανότατα αλλα-

γές στο ημερήσιο πρόγραμμα του Σχολείου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί για 2-3 διδακτικές χώρες 

ο χώρος του σχολικού εργαστηρίου» (σ. 239). 

γ) Αναδείχθηκε το πρόβλημα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και της 

αξιολόγησης του μαθητή. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι επικεντρωμένο στην 

παροχή κατακερματισμένης γνώσης μέσω διακριτών γνωστικών αντικειμένων, μακριά από 

τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών/τριών. Το μόνο που καταφέρνει είναι η αποξέ-

νωση του/της μαθητή/τριας, το άγχος και η έλλειψη ενδιαφέροντος από τη μαθησιακή διαδι-

κασία. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να συνδέσουν τις σχολικές 

γνώσεις με την καθημερινή ζωή, καθώς και ότι ο παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης της 

γνώσης (αποσπασματικός, ασύνδετος με τις εμπειρίες των μαθητών/τριών), είναι ανενεργός, 

αφού προσφέρει περιττές πληροφορίες και δεν ανοίγει νέους ορίζοντες στους/στις μαθη-

τές/τριες. Επιπλέον, θέματα που αγγίζουν προβλήματα σχετικά με τις αξίες, τις στάσεις, την 

κοινωνική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες, τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, την κριτική στά-

143 Που είναι η κυρίαρχη ιδέα της χρήσης υπερκειμένου ή υπερμέσου. 
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ση και χρήση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων, την α-

νάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και άλλα, η σημερινή παραδοσιακή εκπαίδευση με τα δια-

κριτά αντικείμενα δεν μπορεί να τα καλύψει (Βιδάκη, 2008:108).  

Επιπλέον, το «κλειστό» Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που προβλέπει την αυστηρή 

διδασκαλία μίας συγκεκριμένης ύλης (με αρίθμηση σελίδων) και η αξιολόγηση του μαθητή 

με τύπους εξετάσεων που ευνοούν την αποστήθιση δεν βοηθούν και δεν διευκολύνουν καινο-

τόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους που υιοθετήθηκαν στις διεξαχθείσες διδασκαλί-

ες, οι οποίες στο ελληνικό σχολείο θεωρούνται παρέκκλιση και «εξαίρεση» από το κανονικό 

διδακτικό πρόγραμμα (έως «χάσιμο χρόνου» από τους παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς). Το 

επισημαίνει στην αξιολόγηση της διδασκαλίας της και η φιλόλογος Ε. Μαργαρού: «…Τέλος, 

προϋπόθεση, νομίζω, για την υλοποίηση μαθημάτων όπως το παραπάνω αποτελεί η άνεση χρό-

νου. Η ασφυκτική, επομένως, πίεση για την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης αποτρέπει δυστυ-

χώς τον διδάσκοντα από τη συχνή εφαρμογή παρόμοιων σεναρίων στην τάξη» (σ. 239). 

Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι στο 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης παρα-

τηρήθηκε ότι ότι οι μαθητές/τριες ανέμεναν να εξεταστούν με τον παραδοσιακό τρόπο στο 

μάθημα, όπου θα διαπιστωνόταν απλώς η αποστήθιση/απομνημόνευση της πληροφορίας του 

διδακτικού εγχειριδίου. Διακωμωδούσαν δε, τη διαδικασία αυτή, δείχνοντας πόσο λίγο τους 

έλκει και τους ενδιαφέρει η εκμάθηση της πληροφορίας με τον τρόπο αυτόν. Αντίθετα, η συ-

νεργατική μάθηση, την οποία εφάρμοσε η καθηγήτρια, αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθό-

δους στις οποίες ζεύγη ή μικρές ομάδες μαθητών/τριών λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώ-

σουν έναν κοινό στόχο. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν να μεγιστοποιήσουν τις προ-

σωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας που προσπαθούν για 

το κοινό όφελος. Η καθηγήτρια, με την εφαρμογή σκόπιμων συνεργατικών τεχνικών, στό-

χευσε να διορθώσει αθέλητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις που ευνοεί ο 

σχολικός ανταγωνισμός. 

Ιδιαιτέρως ο κυρίαρχος τρόπος αξιολόγησης του μαθητή στην ελληνική σχολική πραγ-

ματικότητα ευνοεί την παραδοσιακή διδασκαλία. Η τελική εκτίμηση της επίδοσης του μαθη-

τή γίνεται με ατομική εξέτασή του και βαθμολόγησή του σε αριθμητική κλίμακα. Η βαθμο-

λόγηση του μαθητή προκύπτει, κυρίως, από συμψηφισμό των αποτελεσμάτων των τελικών 

εξετάσεων (προαγωγικών, απολυτήριων κ.λπ.) με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων γραπτών 

δοκιμασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

δ) Οι μαθητές επέλεξαν να συμμετέχουν με βάση το ενδιαφέρον  τους, αξιολόγησαν 

τη διαδικασία και το αποτέλεσμα με βάση την πρωτοτυπία του τρόπου, την ευχαρί-

στηση που τους προκαλούσε, το ενδιαφέρον, την ευχαρίστηση από τη λήψη αποφάσεων 

με εσωγενή κριτήρια και με αυτά τα κριτήρια τεκμηρίωσαν και παρουσίασαν την εργα-
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σία τους. Τα μέλη των ομάδων δια/πραγματεύτηκαν, συζήτησαν, σκέφτηκαν, έκριναν. Η 

µάθηση δεν ήταν συµπεριφοριστική αλλά γνωστική διαδικασία, δεν ήταν στατική κατά-

σταση, αλλά δυναµικό γίγνεσθαι. Ο µαθητής δεν ήταν «λευκός χάρτης», αλλά κόμιζε στη 

µαθησιακή πράξη τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες και του δινόταν η δυνατότητα να 

διερευνά το γνωστικό αντικείµενο. Το επισημαίνουν στην αξιολόγηση των διδασκαλιών τους 

και οι φιλόλογοι Ε. Μαργαρού (Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β΄) και Ν. 

Αντωνιάδου (2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α΄). - Ε. Μαργαρού: «Οι περισσότεροι μαθητές δραστη-

ριοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν αρμονικά για τη διεκπεραίωση των Φύλλων Εργασίας που 

ανέλαβαν. Έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για την αναζήτηση πληροφοριών, όσο και για την επεξερ-

γασία των πηγών που τους δόθηκαν. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση μαθητών που 

γενικά χαρακτηρίζονται “αδιάφοροι” ή “αδύνατοι”. Τέλος, η πλειονότητά τους μάλλον από-

λαυσε το κλίμα στη διάρκεια του μαθήματος και την εμπειρία μιας “διαφορετικής” διδασκαλί-

ας. Επίσης, οι περισσότεροι παρήγαγαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες…. Σε ό,τι αφορά τη συμ-

μετοχή των μαθητών, υπήρξαν φυσικά εκείνοι που δεν συνεργάστηκαν ή παρουσίασαν προβλή-

ματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας. Η συνολική, ωστόσο, αποτίμηση του εγχειρήματος πείθει 

πως αξίζει να εφαρμόζονται, από καιρού εις καιρόν τουλάχιστον, τέτοιες διδασκαλίες, ιδιαίτερα 

σε ενότητες μεγάλες ή δυσνόητες» (σ. 239). - Ν. Αντωνιάδου: «Δραστηριοποιείται το σύνολο 

των μαθητών. • Βελτιώνεται η απόδοση των αδιάφορων, αδύναμων και δυσλεξικών μαθητών. • 

Καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας. • Παρέχονται ερεθίσματα για αναζήτηση της πληροφορίας, 

εμπλουτισμό γνώσεων και επικοινωνίας» (σ. 287).  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, επίσης, αποτελούν και οι διδασκαλίες: 1) της φιλολό-

γου Κ. Ζαφειριάδου στην Α΄ τάξη του 3ου Γυμνασίου Λαγκαδά. Η αφόρμηση-αφετηρία για 

τη διδασκαλία της ήταν η είδηση (σχόλιο), που άκουσαν οι μαθητές από το ραδιόφωνο, σε 

ώρα διαλείμματος στη σχολική βιβλιοθήκη, για το «ναυάγιο της Πολυαίγου», γεγονός που 

ήλξε το ενδιαφέρον τους και την περιέργεια να το ερευνήσουν. Αυτό, σε συνδυασμό με τις 

οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 3η ενότητα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου: «Ταξίδι στον κόσμο της φύσης» (μία πρώτη επαφή των παιδιών 

πρωτίστως με περιγραφικά και αφηγηματικά κείμενα και δευτερευόντως με πολυτροπικά 

κείμενα και κείμενα επιχειρηματολογίας) έδωσε το έναυσμα να πραγματοποιήσει μία διαθε-

ματική διδασκαλία (ΝΕ Γλώσσα και Ιστορία), στο εργαστήριο Πληροφορικής. 

2) Η διδασκαλία της φιλολόγου Δ. Βαγιωνά στη Γ΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Ελευθε-

ρίου-Κορδελιού. Η καθηγήτρια ξεκίνησε τη διδασκαλία του κεφ. «Μικρασιατικός πόλεμος: 

Στρατιωτικές επιχειρήσεις (1919-1922) – Μικρασιατική καταστροφή» με αφόρμηση την 

προβολή και τον σχολιασμό ενός σχετικού βίντεο που εξετάστηκε ως ιστορική πηγή, κινητο-

ποιώντας την ενσυναίσθηση των μαθητών. Επίσης, επιτεύχθηκε η σύνδεση με τυχόν προη-

548 

 



 

 

γούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών και επισημάνθηκε το θέμα διερεύνησης. Οι 

προηγούμενες γνώσεις των μαθητών μπορεί να προέρχονταν από προφορικές αφηγήσεις συγ-

γενικών τους προσώπων που προέρχονταν από τη Μ. Ασία και υπέστησαν τις συνέπειες της 

Μικρασιατικής καταστροφής (σημειωτέον ότι στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης κατέφυγαν 

πρόσφυγες από την ομώνυμη περιοχή της Μ. Ασίας, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή). 

Παράλληλα το βίντεο παρείχε βασικές ιστορικές πληροφορίες που προσέφεραν στους μαθη-

τές το υπόβαθρο για να ξεκινήσουν την έρευνά τους (Waring, 2007:52. Βακαλούδη, 

2012:51). 

3) Η διδασκαλία της ερευνήτριας στο Τμήμα Γ3 του 1ου Γυμνασίου Μενεμένης: 

«Ερευνήτρια: Σωστά∙ κι από εκείνη την πλευρά, επάνω, είναι η εκκλησία και μπροστά στέκεται 

ο ιερέας και κάτω, εκεί, βρίσκεται ένα κουτί; Τι πρέπει να είναι αυτό το κουτί; Δείτε το, προ-

σέξτε το. Εκεί, κάτω, ένα κουτί ανοικτό [η ερευνήτρια δείχνει το αντικείμενο στη βιντεοοθό-

νη]. Τι έχει μέσα; Τι ξεχείλισαν από μέσα;  

Μαθήτρια: Σαν του Χρύση, τα δώρα;  

Ερευνήτρια: Όχι, δεν είναι συμβολικό, είναι κυριολεκτικό. 

Μαθήτρια: Είναι τα χρήματα που τους έχουν κλέψει; 

{Παρατηρούμε ότι η διαδικασία ανακίνησε την κριτική σκέψη των μαθητών καθώς και πρό-

τερες γνώσεις τους και διατυπώνουν, βάσει αυτών, διάφορες απόψεις} 

Ερευνήτρια: Σωστά! Επομένως, πόσα πράγματα δείχνονται μέσα στον πίνακα; Πείτε μου, κά-

ντε μου μια απαρίθμηση. 

[Εν τω μεταξύ χτυπά το κουδούνι και λήγει η διδακτική ώρα. Την ώρα του διαλείμματος προς 

τη 2η διδακτική ώρα συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία]  

{Παρατηρούμε ότι τα παιδιά δεν διαμαρτύρονται ότι «χάνουν» το διάλειμμά τους, όπως κά-

νουν συνήθως∙ αντίθετα, παραμένουν στην αίθουσα και δεν ζητούν να αποχωρήσουν. Δεί-

χνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και να διατυπώσουν την άποψή τους} 

Μαθήτρια: Βία. 

Ερευνήτρια: Βία και κατά των γυναικών. 

Άλλη μαθήτρια: Μετά, ότι κλέβανε τα υπάρχοντά τους. 

Ερευνήτρια: Κλοπή υπαρχόντων. Άλλο; - Στάθη; 

Στάθης: Ικεσία. 

Ερευνήτρια: Ικεσία να τους χαρίσουν τη ζωή και…πώληση των ανθρώπων ως δούλων. Όλα 

αυτά είδαμε να απεικονίζονται μέσα στον πίνακα. 

[Χτυπά το κουδούνι για την επόμενη διδακτική ώρα]»  

Κατά τις διδασκαλίες, υπήρξε έντονη κινητικότητα και δράση των ομάδων. Τα μέλη 

τους ανελάμβαναν πρωτοβουλίες, εμπλέκονταν σε συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές 
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τους, τις δυσκολίες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους καθώς και το περιεχόμενο της ερ-

μηνείας τους. Διευκόλυναν την ομάδα, ρωτούσαν, ζητούσαν γνώμες, διευκρινίσεις, έθεταν 

προβληματισμούς, εξηγούσαν και πρότειναν (αξιολογούσαν), σχολίαζαν, ενίσχυαν τους άλ-

λους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, προ-

σφέρθηκε ακόμη και για την υιοθέτηση της «μεθόδου της γνωστικής μαθητείας» και της 

«αλληλοδιδακτικής». Οι δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας συν-

δυάστηκαν με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και την επεξεργα-

σία και σύνθεση του υλικού. Οι διδασκαλίες βασίστηκαν κυρίως στις δυνατότητες  που δί-

νουν οι ΤΠΕ (Βακαλούδη, 2003:28): πρόσβαση σε πηγές (γραπτές και/ή εικαστικές), εμπλο-

κή σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας, αναζήτηση και διερεύνηση στο διαδίκτυο, πολλαπλές 

αναπαραστάσεις της πληροφορίας. Αξιοποιήθηκαν, από τους μαθητές, ποικίλα μέσα του Δια-

δικτύου (Ιστοσελίδες, Μηχανές Αναζήτησης) εργαλεία Πληροφορικής (αρχεία από τον 

σκληρό δίσκο, Εννοιολογικοί Χάρτες, Επεξεργαστής Κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης, 

Γραμμή Εργαλείων Σχεδίασης), σε συνδυασμό με βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, 

χάρτες και σχετικά κείμενα, σε διαφορετικές δραστηριότητες, για να αποδώσουν οι μαθη-

τές/τριες τα ζητούμενα είτε προφορικά είτε γραπτά είτε με πολυτροπικά κείμενα.  

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας αναπτύχθηκαν δεξιότητες τόσο για το ηλεκτρονικό περιβάλλον, όσο και για την 

εποικοδομιστική διδακτική μέθοδο, π.χ. αξιοποίηση του Επεξεργαστή κειμένου για εννοιολο-

γική κατηγοριοποίηση∙ αξιοποίηση χαρτών και Γραμμής Εργαλείων Σχεδίασης για την υπο-

στήριξη του μαθήματος της Γεωγραφίας σε συνδυασμό με την Ιστορία∙ αξιοποίηση Ηλε-

κτρονικού Λεξικού για την υποστήριξη της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας∙ αξιο-

ποίηση ξενόγλωσσων ιστοσελίδων για τη διαθεματική προσέγγιση Ιστορίας και Αγγλικής 

γλώσσας μέσα από την επεξεργασία του υλικού144. Η μελέτη των στοιχείων, η δημιουργική 

σκέψη και  δράση με την άμεση συμμετοχή, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η 

συλλογική εργασία, η διερεύνηση των θεμάτων είχαν ως στόχο να οδηγήσουν τους μαθητές 

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι μαθητές μετατράπηκαν από παθητικούς δέ-

κτες σε πρωταγωνιστές, έλαβαν ενεργό μέρος στη διαδικασία του μαθήματος, στην έρευνα, 

στην επεξεργασία του υλικού, ξεφεύγοντας από το διδακτικό εγχειρίδιο και εισχωρώντας στο 

χώρο των ΤΠΕ. Αυτό τους έδωσε ικανοποίηση και εξήψε την περιέργειά τους.  

144 Στην τελευταία περίπτωση, οι μαθητές ξέφυγαν από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, όπου διαπι-
στώνεται απλώς η αποστήθιση/απομνημόνευση της ξηρής πληροφορίας του διδακτικού εγχειριδίου, 
διότι εξέφρασαν κρίσεις και προσωπικές απόψεις. Συνδύασαν την ιστοεξερεύνηση, τη μετάφραση των 
πληροφοριών από την αγγλική γλώσσα και την επιλογή των κατάλληλων στοιχείων από αυτές και τον 
γραπτό με τον προφορικό λόγο, διότι παρουσίασαν την εργασία, όπου συνέθεσαν τις πληροφορίες 
τους, και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. 

550 

 

                                                           



 

 

Οι μαθητές ασκήθηκαν στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων τα οποία 

ανακάλυπταν και συνέλεγαν, με κατασκευή σχετικών πινάκων κατηγοριοποίησης. Ανέλυσαν 

εικαστικά έργα, δηλαδή, τα ερμήνευσαν με βάση τα χαρακτηριστικά της τέχνης που εκπρο-

σωπούσαν (π.χ. της Αναγέννησης ή του Ρομαντισμού). Για την ερμηνεία των έργων χρη-

σιμοποίησαν αντίστοιχες έννοιες (όπως στην περίπτωση της αναγεννησιακής τέχνης: "μυθο-

λογία, χριστιανική θρησκεία, ομορφιά, άνθρωπος"). Επέλεξαν το κατάλληλο οπτικό υλικό για 

να υποστηρίξουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της παρουσίασής τους, δημιουργώντας ένα 

αυθεντικό γραπτό ή πολυτροπικό κείμενο. Η εργασία των ομάδων ήταν εξολοκλήρου πρωτό-

τυπη δημιουργία τους. Σε όλες τις διδασκαλίες καταδείχθηκαν η ευχαρίστηση και η ικανο-

ποίηση που εξέφραζαν οι μαθητές/τριες για τη μαθησιακή διαδικασία.  

Εντύπωση προξένησε στους εκπαιδευτικούς ότι, κατά τη διδασκαλία με την αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ, οι ομάδες συμμετείχαν με προσοχή, ησυχία και συνεργάστηκαν άψογα. Ιδιαι-

τέρως τους εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι ομάδες μελέτησαν το υλικό τους, επέλεξαν τα κα-

τάλληλα στοιχεία και συνέθεσαν την εργασία τους με βάση τα συμπεράσματα από την κρι-

τική επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξαν. Δηλαδή, δεν αντέγραψαν απλά ό,τι έβλε-

παν.  (Σχόλια και αξιολογήσεις των καθηγητριών: Αι. Βιτωράκη και Ε. Ταρενίδου, 3ο Γυ-

μνάσιο Ωραιοκάστρου-Β΄ τάξη, Ε. Μαργαρού, Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδο-

νίας-Β΄ τάξη, Ν. Αντωνιάδου, 2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α΄τάξη145).   

ε) Σημαντική είναι η «διαδρομή» των μαθητών ως την έναρξη του ουσιαστικού 

μέρους του μαθήματος (σε αντιδιαστολή με τη διδακτική ώρα). Πιο συγκεκριμένα, ως το 

7΄ των διδασκαλιών παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν πολλή φασαρία, 

ιδίως οι άρρενες. Τα παιδιά δεν είναι συνηθισμένα στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, 

με αυτενέργεια και συνεργασία. Η πολλή φασαρία και η δυσκολία επικοινωνίας για τις οδη-

γίες χρήσης των λογισμικών δείχνουν ότι είναι εθισμένα στο δασκαλοκεντρικό-εξετασιοκε-

ντρικό σύστημα και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική διαδικασία. Σε 

όλα τα σχολεία, εντούτοις, η πορεία των διδασκαλιών ακολούθησε τον Συνολικό 

Διαγραμματικό Πίνακα 1. 

145 Ε. Μαργαρού: «Οι περισσότεροι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν αρμονικά για τη 
διεκπεραίωση των Φύλλων Εργασίας που ανέλαβαν. Έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για την αναζήτηση πλη-
ροφοριών, όσο και για την επεξεργασία των πηγών που τους δόθηκαν. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η 
ανταπόκριση μαθητών που γενικά χαρακτηρίζονται “αδιάφοροι” ή “αδύνατοι”. Τέλος, η πλειονότητά 
τους μάλλον απόλαυσε το κλίμα στη διάρκεια του μαθήματος και την εμπειρία μιας “διαφορετικής” δι-
δασκαλίας. Επίσης, οι περισσότεροι παρήγαγαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες…. Σε ό,τι αφορά τη συμμε-
τοχή των μαθητών, υπήρξαν φυσικά εκείνοι που δεν συνεργάστηκαν ή παρουσίασαν προβλήματα συμπε-
ριφοράς και πειθαρχίας. Η συνολική, ωστόσο, αποτίμηση του εγχειρήματος πείθει πως αξίζει να εφαρμό-
ζονται, από καιρού εις καιρόν τουλάχιστον, τέτοιες διδασκαλίες, ιδιαίτερα σε ενότητες μεγάλες ή δυσνόη-
τες» (σ. 239). Ν. Αντωνιάδου: «Δραστηριοποιείται το σύνολο των μαθητών. • Βελτιώνεται η απόδοση 
των αδιάφορων, αδύναμων και δυσλεξικών μαθητών. • Καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας. • Παρέχονται 
ερεθίσματα για αναζήτηση της πληροφορίας, εμπλουτισμό γνώσεων και επικοινωνίας» (σ. 287).  

551 

 

                                                           



 

 

Συνολικός Διαγραμματικός Πίνακας 1 

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, ότι η διδακτική μέθοδος, που εφαρμόστηκε, διαφοροποίησε 

από το 5΄με 8΄ το μαθησιακό κλίμα. Άρχισε  να επικρατεί ησυχία και τάξη. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν.  

Στο 9΄ παρατηρείται, για λίγα λεπτά, φασαρία. Οι μαθητές/τριες είναι ανεξοικείωτοι/ες 

με την ομαδοσυνεργατική, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και ως εκ τούτου χρειάζονται 

ένα διάστημα για να προσαρμοστούν. Εντούτοις, παρατηρείται ενεργητική εμπλοκή μαθη-

τών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία. Ο δισταγμός περιορίζεται και προσπαθούν να αξιο-

ποιήσουν το λεξιλόγιό τους για να συμμετάσχουν με προθυμία, εκφράζοντας προσωπικές 

απόψεις και κρίσεις, με την παρατήρηση χαρτών, αρχαιολογικών ευρημάτων, εικαστικών 

έργων και κειμένων που επεξεργάστηκαν.  

Στο 10΄-12΄ το κλίμα αλλάζει και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ κεντρίζεται το ενδιαφέρον 

των μαθητών/τριών να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν. Παρατηρούμε αλλαγή 

της διάθεσης των μαθητών/τριών σε συνεργατική, διερευνητική.  

Στο 15΄ αρχίζει η επεξεργασία των πηγών. Οι μαθητές είναι συνηθισμένοι στην εξετα-

σιοκεντρική μέθοδο. Ανταποκρίνονται πλήρως στο να σηκώνουν το χέρι και να απαντούν 

μηχανικά και απομνημονευτικά σε ερωτήσεις. Δείχνουν προς στιγμήν αμηχανία ως προς τη 
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μαθησιακή διαδικασία διερεύνησης-επίλυσης προβλημάτων. Αλλά, με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

που έδωσαν τη δυνατότητα διερευνητικής-ανακαλυπτικής ατομικής ή/και συνεργατικής μά-

θησης, οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.  

Από το 20΄ το κλίμα μεταστρέφεται εντελώς. Τα παιδιά βιώνουν τη χαρά της ανακά-

λυψης, συμμετέχουν δημιουργικά και παρατηρούμε ότι η επαλήθευση πληροφορίας με προ-

σωπική έρευνα οδήγησε σε διαφορετικούς δρόμους επιλογής πορείας από τους/τις μαθη-

τές/τριες και έδωσε ποικίλες δυνατότητες ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων.   

Σε μία μικροανάλυση κάποιων σχολείων, παρατηρούμε ότι στο 20΄ και 22΄ παρουσιά-

ζονται μεμονωμένα περιστατικά αταξίας. Εντούτοις, είναι αντιμετωπίσιμα. Και οι ίδιοι/ες οι 

μαθητές/τριες δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται για τη φασαρία που προκαλούν οι συμμα-

θητές τους. Σε μία περίπτωση (7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης – Τμήμα Α3) που η ερευνήτρια 

πρότεινε σε κάποιον ανήσυχο μαθητή να περάσει έξω από την τάξη, εάν επιθυμούσε, εκείνος 

αρνήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνήθως, οι μαθητές δεν διστάζουν καθόλου να βγουν 

εκτός τάξης. Η πορεία των διδασκαλιών στις μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις ακολούθησε 

τον Συνολικό Διαγραμματικό Πίνακα 2. 

 
Συνολικός Διαγραμματικός Πίνακας 2 
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στ) Εφαρμόστηκε ένα παιγνίδι ρόλων, το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο για τους/τις 

μαθητές/τριες. Σε μία προσομοίωση πραγματικότητας (μύηση των μαθητών/τριών στους 

τρόπους της ιστορικής έρευνας), οι μαθητές/τριες ανέλαβαν τον ρόλο ενός αρχαιολόγου που 

πραγματοποιεί μια ανασκαφή ή ενός ιστορικού που εντρυφεί στις πηγές, για να καταλήξουν 

σε ιστορικά συμπεράσματα∙ ενός κριτικού τέχνης ή λογοτεχνίας, για να μελετήσουν ένα έργο 

τέχνης ή να αναλύσουν ένα ποίημα∙ τον ρόλο ενός λογοτέχνη ή ενός δημοσιογράφου για να 

συνθέσουν ένα κείμενο. Έτσι κινητοποιήθηκαν η φαντασία και η ενσυναίσθησή τους. Επίσης, 

ανέλαβαν ρόλους μέσα στην ομάδα, για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση των εργασιών 

(συντονιστής, γραμματέας, χειριστής Η/Υ, μέλη). Οι μαθητές/τριες έπρεπε να πραγμα-

τοποιήσουν μόνοι/ες τους την έρευνα, να προσδιορίσουν τα πεδία όπου θα επικέντρωναν την 

έρευνά τους και, για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε συνεργαστούν σε ομάδες (κάθε ομάδα όρισε 

τον συντονιστή της, ο οποίος συντόνιζε τις διεργασίες, τον γραμματέα της, που κρατούσε 

σημειώσεις για τα ευρεθέντα δεδομένα, τον χειριστή του υπολογιστή και τα μέλη), να χειρί-

ζονται ποικιλότροπα τον υπολογιστή και εν γένει τις ΤΠΕ. Όλα αυτά είχαν ως στόχο την 

προώθηση της έρευνας. Οι μαθητές επέδειξαν έκπληξη για το παιγνίδι ρόλων που κλήθηκαν 

να παίξουν. Ήταν ανεξοικείωτοι με παρόμοιες διδακτικές μεθόδους. Η χαρά τους έδειξε ότι 

τους ευχαριστούσε και τους εξήπτε τη φαντασία το παιγνίδι ρόλων. Ένα παράδειγμα παρατί-

θεται 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά – Τμήμα Α2: 

«Ερευνήτρια: Τι θα κάνουμε σήμερα; Λέγομαι Αναστασία Βακαλούδη και είμαι κι εγώ φιλόλο-

γος. Η καθηγήτριά σας είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει και την ευχαριστώ γι’ αυτό, για να 

κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα. Θα κάνουμε το μάθημα της Ιστορίας με ένα πρόγραμμα, ό-

πως βλέπετε στις οθόνες του υπολογιστή σας.  

{Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία και «πειράζουν» τους υπολογιστές. Δεν είναι εξοι-

κειωμένοι/ες με τη διερευνητική/ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση και μάλιστα σε ερ-

γαστήριο Πληροφορικής} 

- Τι πρόκειται να κάνουμε; Θα δούμε το κεφάλαιο του “Μυκηναϊκού πολιτισμού” με έναν άλλο 

τρόπο. Φανταστείτε ότι έχετε τελειώσει το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο και είστε αρ-

χαιολόγοι. {Με το παιγνίδι ρόλων κινητοποιούνται η φαντασία και η ενσυναίσθηση} 

Μαθητής: Αλήθεια;!! {Ο μαθητής δείχνει έκπληξη για το παιγνίδι ρόλων που καλείται να 

παίξει. Οι μαθητές/τριες είναι ανεξοικείωτοι/ες με παρόμοιες διδακτικές μεθόδους} 

Ερευνήτρια: Ναι.  

{Τα παιδιά γελούν χαρούμενα. Τους ευχαριστεί και τους εξάπτει τη φαντασία το παιγνίδι ρό-

λων}». 

Οριοθετήθηκε ο επιτρεπόμενος χρόνος για την ομαδοσυνεργατική διαδικασία έρευνας, 

συλλογής, επεξεργασίας και σύνθεσης του υλικού, ώστε να διδαχθούν οι μαθητές/τριες κανό-
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νες και όρια διεκπεραίωσης μίας εργασίας. Καλλιεργήθηκε η ομαδική συνεργασία, η επικοι-

νωνία. Οι μαθητές/τριες έπρεπε να μάθουν να διευκολύνουν την ομάδα, να ρωτούν, να ζη-

τούν γνώμες, διευκρινίσεις, να θέτουν προβληματισμούς, να εξηγούν και να προτείνουν (να 

αξιολογούν), να κριτικάρουν ή να αντιδρούν με σκεπτικισμό (διευκρινίσεις), να ενισχύουν 

τους άλλους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, 

προσφέρθηκε ακόμη και για την υιοθέτηση της «μεθόδου της γνωστικής μαθητείας» και της 

«αλληλοδιδακτικής». 

ζ) Παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά και συμμετοχή των μαθη-

τών και την κατανόηση εννοιών ανάμεσα στις δύο μεθόδους διδασκαλίας, τη συνηθι-

σμένη δασκαλοκεντρική και αυτή που προτείνουμε. Κατ’ αρχήν παρατηρήθηκε ότι ο γενι-

κόλογος και αόριστος τρόπος με τον οποίο τα διδακτικά εγχειρίδια της Ιστορίας αναφέρουν 

αποσπασματικά την πληροφορία δεν βοηθεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθη-

τών. Το δυσνόητο λεξιλόγιό τους επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση146. Έτσι δεν 

καλλιεργείται η ανάπτυξη προσωπικής έρευνας και κριτικής μελέτης εκ μέρους των μαθητών. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προκύπτει από το 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ1:  «Ερευνή-

τρια: Εναντίον ποιων στράφηκε, λοιπόν, ο Φιλελληνισμός; Διάβασε κάτι πριν η Ελένη, δείτε το 

κι εσείς στα βιβλία σας. Να εξηγούμε τους όρους. Τους καταλαβαίνετε έτσι όπως τους διαβάζε-

τε; Αυτά, που γράφει το βιβλίο, τα καταλαβαίνετε; [Οι μαθητές/τριες κουνούν αβέβαια το κε-

φάλι]». Επομένως, η αταξία και η φασαρία, που παρατηρήθηκαν αρχικά σε ορισμένα σχολεία 

και αποτέλεσαν γενικό φαινόμενο της τάξης, μπορεί να οφείλονται στο εξετασιοκεντρικό εκ-

παιδευτικό σύστημα που έχει ως κυρίαρχο (έως αποκλειστικό) εργαλείο το διδακτικό εγχειρί-

διο και δεν βοηθεί τα παιδιά, ιδίως εκείνα με μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε παθο-

γενή αίτια, ή με μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται στο υποβαθμισμένο περιβάλλον με 

ελλιπή γνώση της ελληνικής και χαμηλό βιοτικό επίπεδο, να κατανοήσουν τη διδακτέα ύλη.  

Δεύτερον, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είναι συνηθισμένοι στην εξετασιοκεντρική 

μέθοδο. Η φοβία τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι θα εκφράσουν λανθασμένες απόψεις, ο 

146 Κυρίως επικρατεί σύγχυση στο μυαλό των παιδιών σχετικά με όρους, πρόσωπα, ιστορικές χρονικές 
περιόδους, τόπους και γεγονότα της Ιστορίας και λόγω της ακαταλληλότητας των διδακτικών εγχειρι-
δίων. Το πρόβλημα των διδακτικών εγχειριδίων συνίσταται κυρίως στη στρυφνή γλώσσα, την παράθε-
ση και περιγραφή γεγονότων χωρίς να εξηγούνται τα γιατί και τα πώς, στο περιορισμένο και συχνά μη 
εμπνευσμένο εικονογραφικό υλικό, σε πηγές μέσα σε κουτάκια που σπάνια γίνεται αντιληπτή η σύν-
δεσή τους με το κείμενο. Συχνά, επίσης, προκειμένου να καλυφθεί μέσα σε λίγες σελίδες η Ιστορία 
εκατοντάδων χρόνων, οι διατυπώσεις αφήνουν νοηματικά κενά, που διευρύνονται από τις περικοπές 
που επιβάλλονται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη. Τις περισσότερες φορές, οι περικοπές 
αφορούν τα ήδη ελλιπή κεφάλαια-κοκτέιλ με τίτλους όπως «Κοινωνία και πνευματική ζωή» ή τα ακό-
μα πιο ελλιπή κεφάλαια που αφορούν την ιστορία των μη ευρωπαϊκών λαών. Με άλλα λόγια, τα πε-
ρισσότερα σχολικά εγχειρίδια (ανα)παράγουν μια απρόσωπη, ευρωκεντρική κυρίως ιστορία από όπου 
λείπουν οι ίδιοι οι άνθρωποι –όλου του κόσμου–, τα δρώντα ιστορικά υποκείμενα που τη φτιάχνουν, 
με αποτέλεσμα μια «άνοστη»ιστορία, χωρίς έμφαση στα ίδια τα υλικά της και το πώς παράγεται η ι-
στορική γνώση (Ανδριανοπούλου, 2010). 
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δισταγμός τους και το γεγονός ότι αρκετές φορές εξέφραζαν την άποψή τους ψιθυριστά έδει-

ξαν ότι τους διακατείχε ανασφάλεια σχετικά με την προσωπική τους κρίση και ακόμη περισ-

σότερο ότι η παραδοσιακή διδασκαλία δεν καλλιεργεί την κριτική τους αντίληψη. Χαρακτη-

ριστική είναι η αυτο-σαρκαστική, «απολογητική» εισαγωγή του εκπροσώπου μίας ομάδας, 

στη Γ΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου-Κορδελιού, κατά την παρουσίαση της εργασίας 

της ομάδας στην ολομέλεια της τάξης: «Συγγνώμη γι’ αυτό που θα ακούσετε…».  

Κάποιοι/ες μαθητές/τριες δυσκολεύονταν στην ανάγνωση και στην κατανόηση δύσκο-

λων λέξεων. Άλλοι/ες μαθητές/τριες δυσκολεύονταν στη δόμηση και διατύπωση των σκέ-

ψεών τους, λόγω λεξιπενίας. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι ορισμένοι τσιγγανόπαιδες 

Ρομά συνεννοούνταν, κατά τη διαδικασία της έρευνας και την επεξεργασία του υλικού, στη 

διάλεκτό τους. Ένα σχετικό παράδειγμα των προαναφερθέντων παρατίθεται από το 1ο Γυ-

μνάσιο Μενεμένης– Γ1: 

«Ερευνήτρια: Ο γέρος κρατά τον κατακτητή από τα γόνατα. Τι κάνει, καθώς τον κρατά, Σοφία;  

Σοφία: Ικετεύει. 

Ερευνήτρια: Αυτό είναι ένα σημάδι ικεσίας ήδη από την αρχαιότητα. 

Σοφία: Ένας τρόπος να ζητά άσυλο. 

Ερευνήτρια: Επίσης, η Ιφιγένεια στην Αυλίδα… 

Μαθητής: Η Ελένη… 

Ερευνήτρια: Ακουμπούν τα γόνατα για ικεσία. Κάθισε, Όλγα. Άλλο στοιχείο; Σοφία δείξε μας. 

Σοφία: Εδώ πέρα. Θέλει να δείξει ότι τους νίκησαν όλους. 

Ερευνήτρια: Είναι μια γυναίκα πεσμένη και κρατά στα χέρια της έναν νεκρό. Άρα…  

Σοφία: Άρα έγιναν πολλοί θάνατοι…εεε…{Φαίνεται η δυσκολία της μαθήτριας να εκφράσει 

τη σκέψη της. η λεξιπενία είναι βασικό πρόβλημα της τάξης} 

Ερευνήτρια: Σφαγές…Κι αυτή η γυναίκα έχει ξεσκισμένα ρούχα. Άρα, τι της συνέβη ακόμη;  

Σοφία: Εεεεεε…{Πάλι γίνεται αισθητή η λεξιπενία της μαθήτριας} 

Ερευνήτρια: Όταν οι κατακτητές μπαίνουν μέσα σε μια πόλη, τι κάνουν; Εκτός από το να λη-

στεύουν, να λεηλατούν, βιάζουν ακόμη τις γυναίκες, τις κάνουν σκλάβες κ.λπ.  

[Κάποιοι μαθητές γελούν]  

Ερευνήτρια: Αυτά δεν είναι για γέλια, αυτά είναι η φρίκη του πολέμου και συμβαίνουν σήμερα 

σε πολλές χώρες, όπως ξέρετε. Επομένως, ο στόχος μας δεν είναι να γελάμε, αλλά να προσπα-

θήσουμε να εμποδίσουμε, πλέον, να συμβαίνουν όλα αυτά. Άλλη εικόνα, Σοφία, δείξε μας. 

{Διδάσκεται η ευαισθησία και η σοβαρότητα ως συμπεριφορά στη μαθησιακή διαδικασία} 

Σοφία: Εδώ πέρα. Αυτούς πρέπει να τους σέρνουν οι κατακτητές… 
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Ερευνήτρια: Τους έχουν δεμένους με αλυσίδες και τους σέρνουν, βλέπετε, πίσω από τα άλογα∙ 

άρα τι προσπαθούν να κάνουν; Όταν έχω κάποιον πίσω μου δεμένο με αλυσίδες και τον σέρνω, 

τι επιδιώκω;  

Σοφία: Να τον ατιμάσουν, να τον βασανίσουν… 

Ερευνήτρια: Και μετά, αφού τους συγκέντρωναν όλους, τι τους έκαναν συνήθως; Ή τους σκό-

τωναν, ή, τι άλλο θα μπορούσαν να τους κάνουν;  

Μαθητής: Να τους πουλήσουν σαν δούλους. 

Ερευνήτρια: Σωστά, τους πουλούσαν ως δούλους. Ωραία, Σοφία, κάθισε. Πείτε μου, τώρα, η 

αντίθεση των κατακτητών πώς φαίνεται; - Σοφία; 

Σοφία: Οι κατακτητές έχουν το πρόσωπο ψηλά… 

Ερευνήτρια: Πού είναι, επάνω;  

Σοφία: Είναι πάνω στα άλογα. 

Ερευνήτρια: Πώς βλέπουμε την αντίθεση του κατακτημένου και του κατακτητή;  

Σοφία: Οι κατακτημένοι είναι όλοι πεσμένοι κάτω, σκυμμένοι, ενώ οι κατακτητές είναι επάνω, 

προχωρούν μπροστά». 

{Παρατηρούμε ότι αρκετοί/ές μαθητές/τριες δυσκολεύονται στη διατύπωση των σκέψεών 

τους, διότι έχουν πρόβλημα με το λεξιλόγιο. Παρόλα αυτά η συμμετοχή τους είναι καταιγι-

στική}. Με τη συγκεκριμένη διδασκαλία επιτυγχάνονται: (α) Αποσαφήνιση των ιστορικών 

όρων, κατανόηση των ιστορικών γεγονότων∙ (β) Ευαισθητοποίηση επάνω στο θέμα της κα-

ταπίεσης και της εκμετάλλευσης των λαών [του γαλλικού λαού  (βασιλεία) και του ελληνικού 

λαού (Τουρκοκρατία)] από τα απολυταρχικά καθεστώτα, και ερμηνεία των αιτίων [αγανά-

κτηση που γεννάται στους λαούς εξαιτίας της καταπίεσης] που οδηγούν σε ένοπλη εξέγερ-

ση/επανάσταση∙ (γ) ερμηνεία και κατανόηση, πώς ένα ανθρωπο-ηθικό και κοινωνικο-

πολιτικό γεγονός ευαισθητοποιεί και συνδέεται με την τέχνη [στην προκειμένη περίπτωση, το 

καλλιτεχνικό, κοινωνικο-πολιτισμικό ρεύμα του Ρομαντισμού και το κοινωνικο-πολιτισμικό 

φαινόμενο του φιλελληνισμού]. Παρατηρούμε, τέλος, πώς, μέσα από τη μελέτη του Λογισμι-

κού Παρουσίασης, ενεργοποιείται η κριτική σκέψη των παιδιών και δίνουν σωστές απαντή-

σεις μόνο και μόνο από τη μελέτη των στοιχείων που τα ίδια ανακαλύπτουν. Η διαδικασία –

με τον τρόπο που διεξήχθη– κύλησε απρόσκοπτα (παρά τα μεμονωμένα περιστατικά αταξίας) 

και συμμετείχαν όλοι/ες οι μαθητές/τριες, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό κατα-

δείχθηκε από τις απαντήσεις τους και τις θετικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και της ε-

ρευνήτριας. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες ενοχλούνταν, δυσανασχε-

τούσαν και διαμαρτύρονταν όταν τους ενοχλούσαν οι άτακτοι συμμαθητές τους.  

Χαρακτηριστικά είναι, επίσης, όσα αναφέρουν στην αξιολόγηση των διδασκαλιών 

τους οι φιλόλογοι Ε. Μαργαρού και Ν. Αντωνιάδου ∙ Ε. Μαργαρού: «Οι περισσότεροι μαθη-
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τές δραστηριοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν αρμονικά για τη διεκπεραίωση των Φύλλων Εργα-

σίας που ανέλαβαν. Έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για την αναζήτηση πληροφοριών, όσο και για την 

επεξεργασία των πηγών που τους δόθηκαν. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση μαθη-

τών που γενικά χαρακτηρίζονται “αδιάφοροι” ή “αδύνατοι”. Τέλος, η πλειονότητά τους μάλ-

λον απόλαυσε το κλίμα στη διάρκεια του μαθήματος και την εμπειρία μιας “διαφορετικής” δι-

δασκαλίας. Επίσης, οι περισσότεροι παρήγαγαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες…. Σε ό,τι αφορά 

τη συμμετοχή των μαθητών, υπήρξαν φυσικά εκείνοι που δεν συνεργάστηκαν ή παρουσίασαν 

προβλήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας. Η συνολική, ωστόσο, αποτίμηση του εγχειρήματος 

πείθει πως αξίζει να εφαρμόζονται, από καιρού εις καιρόν τουλάχιστον, τέτοιες διδασκαλίες, 

ιδιαίτερα σε ενότητες μεγάλες ή δυσνόητες» (σ. 239). Ν. Αντωνιάδου: «Δραστηριοποιείται το 

σύνολο των μαθητών. • Βελτιώνεται η απόδοση των αδιάφορων, αδύναμων και δυσλεξικών 

μαθητών. • Καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας. • Παρέχονται ερεθίσματα για αναζήτηση της 

πληροφορίας, εμπλουτισμό γνώσεων και επικοινωνίας» (σ. 287).  

Παρατίθενται και άλλα παραδείγματα από διάφορα σχολεία:  

3ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Α1+Α2+Α3:  

«Ερευνήτρια: Ακούστε τι θα κάνουμε σήμερα…  

Μαθήτρια σε μαθητή: Βρε, κάτσε! Κυρία!…  

{Επικρατεί φασαρία. Η μαθήτρια δυσανασχετεί γιατί ο συμμαθητής της την ενοχλεί και, α-

φού του κάνει η ίδια παρατήρηση, ζητεί τη συνδρομή της καθηγήτριας για να επιβληθούν η 

τάξη και η ησυχία}.  
Ερευνήτρια: Σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχει και κάποιος που θα τη συντονίζει, ένας αρχη-

γός, θα είναι όποιος έχει ικανότητες να συντονίσει την ομάδα.  

[Όλοι οι μαθητές φωνάζουν ότι θέλουν να έχουν αυτόν τον ρόλο]  

Ο μαθητής μιας ομάδας: Εγώ είμαι αυτός.  

[Επικρατεί οχλαγωγία]  

Μια καθηγήτρια φωνάζει: Παιδιά, κάνετε πάρα πολλή φασαρία.  

Μια μαθήτρια απαντά: Συμφωνώ! Συμφωνώ!…. 

8΄ της διδασκαλίας: Μαθήτρια ομάδας προς άλλο μέλος της ομάδας της: -Εγώ, αυτά που 

γράφει, θέλω να τα γράφω. Μη μιλάς άλλο. {Παρατηρούμε ότι η μαθήτρια ενοχλείται από τη 

συμπεριφορά της συμμαθήτριάς της και απαιτεί την ησυχία και την τάξη}   

7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης-Α3:  

«Ερευνήτρια: "Λοιπόν, ακούστε με".  

Καθηγήτρια της τάξης: "Παιδιά!…"  

Ένας μαθητής: "Σταματήστε ν’ ακούσουμε". {Ο μαθητής δυσανασχετεί και διαμαρτύρεται 

για τη φασαρία που προκαλούν οι συμμαθητές του}  
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15΄ της διδασκαλίας {το κλίμα αλλάζει από τη φασαρία και την αταξία και οι μαθητές επι-

δεικνύουν ενδιαφέρον και πρόθυμη συμμετοχή. Μόνον ελάχιστα και μεμονωμένα περιστα-

τικά φασαρίας συμβαίνουν και οι μαθητές δυσανασχετούν γι’ αυτά}. 

1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Α2: 

«Μαθητής: Κυρία, οι ομάδες πώς θα είναι;  

[Ο μαθητής ζητεί περισσότερες διευκρινιστικές εξηγήσεις] 

{Τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με αυτού του είδους την ομαδοσυνεργατική μάθηση} 

Ερευνήτρια: Όπως βλέπετε, κάθε ομάδα χειρίζεται έναν υπολογιστή. Ένας από την ομάδα θα 

έχει τον ρόλο του γραμματέα που θα κρατά σημειώσεις κι αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο. Τι 

ακριβώς πρόκειται να κάνουμε; Εάν δεν με ακούσετε, δεν θα καταλάβετε. Πάρτε το φύλλο ερ-

γασίας που σας έδωσα και δείτε τι γράφω μπροστά. 

[Οι μαθητές/τριες κάνουν πολλή φασαρία. Δεν είναι εξοικειωμένοι/-ες με αυτού του είδους 

τη διερευνητική, ομαδοσυνεργατική μάθηση]  

Ομάδα: Κυρία εμάς δεν μας χωρά όλους.  

{Ένα βασικό πρόβλημα των εργαστηρίων Πληροφορικής είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί να 

είναι χώροι κατάλληλοι για εργασία σε ομάδες. Οι αίθουσες είναι πάντοτε στενόμακρες και 

δεν χωρούν οι ομάδες να καθίσουν κυκλικά σε κάθε υπολογιστή. Επίσης, οι πολλοί μαθητές 

ανά τμήμα (έως 29-30) δημιουργούν πρόβλημα χωρητικότητας ανά υπολογιστή}  

8΄ της διδασκαλίας: Ερευνήτρια: Εσείς μπείτε στους τάφους, εσείς στην Πύλο, εσείς στις Μυ-

κήνες, κ.ο.κ. Αυτό το βελάκι που βλέπετε στο (συγκεκριμένο) εικονίδιο είναι η "σκαπάνη". Ο 

χειριστής του υπολογιστή χειρίζεται και τη "σκαπάνη". Όταν "πατάτε" μία κουκίδα, εμφανίζεται 

ένα αντικείμενο. Πατήστε μία κουκίδα να δείτε…» 

{Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και οι μαθητές/τριες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διαδι-

κασία} 

[Γίνεται κατανομή ανασκαφών και εργασιών στις ομάδες] 

10΄ της διδασκαλίας {Το κλίμα αλλάζει εντελώς και επικρατεί ησυχία, τάξη∙ οι μαθη-

τές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν} 

Μαθητές/τριες: Αααα! {Επιδεικνύουν χαρούμενη έκπληξη}» 

η) Στις διδασκαλίες αναδείχθηκε, επίσης, η σημασία της ορθής αξιοποίησης του 

«λάθους» στη διδακτική. Οι κοινωνικές-εποικοδομιστικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη 

μάθηση προτάσσουν τη διαδικασία κατασκευής γνώσης από τους εκπαιδευόμενους, όπου ο 

πειραματισμός και τα λάθη κατά τη διαδικασία της μάθησης κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο. Τα 

λάθη είναι προσδοκώμενα αν λάβουμε υπόψη μας τη σημειωτική που δέχεται ότι: το κάθε 

μήνυμα μπορεί να γίνει αντιληπτό με πάρα πολλούς τρόπους. Αρκετοί εκπαιδευόμενοι μαθαί-

νουν από τα λάθη που κάνουν, ειδικά όταν αυτοί δείχνουν κατά πόσο αναγνωρίζουν το λά-
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θος, πώς να ανακτούν από το λάθος και πώς να αποφεύγουν το λάθος στο μέλλον (Merrill, 

2000). Στην παραδοσιακή διδασκαλία το λάθος χρησιμοποιείται για να κριθούν οι εκπαι-

δευόμενοι και οι ευκαιρίες μάθησης στη σχολική τάξη μέσα από διαδικασίες γνωστικής σύ-

γκρουσης και αυτό-διόρθωσης είναι λίγες. Επίσης, το λάθος εκλαμβάνεται ως αποτέλεσμα 

άγνοιας. Στον εποικοδομισμό το λάθος θεωρείται ότι είναι συστατικό στοιχείο για την από-

κτηση της γνώσης. Η απόκριση στις εσφαλμένες απαντήσεις των εκπαιδευομένων και η διδα-

κτική αξιοποίηση του λάθους, των λανθασμένων δηλαδή απαντήσεών τους, που αντανακλούν 

τις αντίστοιχες εναλλακτικές ιδέες και απόψεις τους, είναι ένα από τα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (Σολομωνίδου, 2001). 

Κατά τις διδασκαλίες, τα λάθη των µαθητών/τριών εξετάζονταν και δεν κρίνονταν α-

πλώς ως προς την ακρίβειά τους. Όταν ο εκπαιδευτικός απορρίπτει  µια λανθασµένη απά-

ντηση, χωρίς να την εξετάσει, τότε «τορπιλίζεται» η κατασκευή νοήµατος από τους µαθητές. 

Η σωστή διαχείριση του λάθους επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει την πηγή του 

και να προχωρήσει σε µια κατάλληλη παρέµβαση, έτσι ώστε αυτή να αναγνωριστεί και από 

τους  µαθητές. Παρατίθεται, ως παράδειγμα, ένα απόσπασμα από διδασκαλία στη Β΄ τάξη 

του 3ου Γυμνασίου Μενεμένης (μαθητικό δυναμικό, κατά 80% τσιγγανόπαιδες Ρομά) με το 

λογισμικό "Ιστορικός Άτλας-Centennia": 

«Μαθήτρια ομάδας: Κυρία, έρχεστε λίγο; Εμείς μπερδευτήκαμε. Έχουμε να αναζητήσουμε: 

"Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη όταν τα στρατεύματα του Μεχμέτ Β΄ 

(Μωάμεθ του Πορθητή) εισέβαλαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και την κατέλαβαν"; 

Καθηγήτρια: Ναι! Το 1. Να μας πείτε λίγα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 1453. Ποιοι 

μπήκαν στην Πόλη; Τι έγινε; Λίγες πληροφορίες για την Άλωση της Πόλης.   

{Παρατηρούμε ότι οι μαθητές/τριες προβληματίζονται κριτικά στην δια/πραγμάτευση του 

υλικού του λογισμικού για να οδηγηθούν σε σωστά ιστορικά συμπεράσματα}  

Μαθήτρια: Ποιος θα γράφει; Δεν έχω στυλό.  

Καθηγήτρια: Η Σοφία θα γράφει. Εσύ θα της λες κι εκείνη θα γράφει. 

Μέλος ομάδας: Αυτά δεν θα τα γράψουμε, δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα άλλα. 

Μέλος άλλης ομάδας: Μήπως το έγραφε στην αρχή; Εκεί μου φαίνεται πως το έλεγε. 

{Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια παιδιά συνεννοούνται μεταξύ τους με τη διάλεκτο Ρομά} 

Καθηγήτρια σε όλες τις ομάδες: Τα σημαντικότερα θα γράψετε από όλες τις πληροφορίες. 

[Η καθηγήτρια και η ερευνήτρια τριγυρνούν ανάμεσα στις ομάδες και τις βοηθούν να διεκπε-

ραιώσουν τη διαδικασία…] 

{Η καθηγήτρια έχει θέσει τα ερωτήματα και οι μαθητές επιλέγουν  βήματα και  δράσεις της 

έρευνας σε πλαίσιο φθίνουσας  καθοδήγησης, διότι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσμα-

τική}  
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Καθηγήτρια σε όλες τις ομάδες: Ένας θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Ό-

λοι συμμετέχετε, αλλά ένας θα παρουσιάσει την εργασία σας στο τέλος. Έχετε άλλα 5΄ για να 

ολοκληρώσετε την εργασία σας. 

Καθηγήτρια: Η 2η ομάδα να διαβάσει τη 2η δραστηριότητα. 

Μαθητής-εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: "Ποια η σημασία του αποτελέσματος της μάχης στην 

Άγκυρα για τους Βυζαντινούς; ".  

Καθηγήτρια: Ποια ήταν, λοιπόν, η σημασία της μάχης της Άγκυρας, που αφηγήθηκε η προη-

γούμενη ομάδα, για τους Βυζαντινούς;  

Μαθητής-εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: Το 1402 ο σουλτάνος Βαγιαζήτ νικήθηκε στη μάχη 

της Άγκυρας από τον Τάταρο Ταμερλάνο κι αυτό έδωσε μια παράταση ζωής στο ετοιμόρροπο 

Βυζάντιο. 

Καθηγήτρια: Άρα, με πιο απλά λόγια βοήθησε και τους υπόλοιπους συμμαθητές σου να κατα-

λάβουν ποια ήταν η σημασία του αποτελέσματος αυτής της ήττας των Οθωμανών από τους 

Μογγόλους. 

Μαθητής-εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: Λάθος θα το πω. 

Καθηγήτρια: Δεν πειράζει. Πες το κι ας είναι λάθος.  Πες το όπως το αντιλαμβάνεσαι. Ήταν 

σημαντική αυτή η ήττα για τους Βυζαντινούς;  

Μαθητής-εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: Κόλλησα κυρία. 

{Παρατηρούμε ότι, ενώ τα μέλη της ομάδας εντόπισαν τη σωστή απάντηση στο πληροφορι-

ακό υλικό του λογισμικού, ο μαθητής, λόγω λεξιπενίας, δεν μπορεί επαναδιατυπώσει το νό-

ημα με δικά του λόγια. Μάλιστα, έχει τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση, ώστε είναι πεπεισμένος 

ότι θα αποτύχει!} 

Καθηγήτρια: Ξαναδιάβασε ό,τι έγραψες. Όπως το έγραψε η ομάδα σας. 

Μαθητής-εκπρόσωπος της 2ης ομάδας: Το 1402 ο σουλτάνος Βαγιαζήτ νικήθηκε στη μάχη 

της Άγκυρας από τον Τάταρο Ταμερλάνο κι αυτό έδωσε μια παράταση ζωής στο ετοιμόρροπο 

Βυζάντιο. 

Καθηγήτρια: Άρα τι έδωσε στο Βυζάντιο; Τι σημαίνει "παράταση ζωής"; 

Μαθήτρια: Να έχει λίγο χρόνο για να ζήσει, να σωθεί. 

Καθηγήτρια: Πολύ ωραία! Άρα, έκανε καλό στο Βυζάντιο η ήττα των Οθωμανών; 

Μαθήτρια: Να είχε λίγο χρόνο ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι για να συνεχίσει να υπάρχει». 

{Τελικά με τις επιβοηθητικές ερωτήσεις της καθηγήτριας και το υλικό του λογισμικού, η ο-

μάδα ενθαρρύνεται και κατορθώνει να αποδώσει με άλλες λέξεις το νόημα} 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της ικανοποίησης των μαθητών/τριών από τη μαθησιακή δι-

αδικασία στο 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης είναι το θερμό ενδιαφέρον τους να μάθουν «πώς τα 

πήγαν». Η καθηγήτρια τούς πληροφόρησε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένη. Στη διδασκαλία που 
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πραγματοποιήθηκε στη Γ΄ Γυμνασίου, η ερευνήτρια παρατήρησε ότι: «Έγινε πολύ ωραία 

δουλειά. Με κριτική ανάγνωση πληροφοριών και καταγραφή των σημαντικότερων σημείων, 

μέσα από πολλές πληροφορίες. Η ομάδα που ασχολήθηκε με τον ντε Γκωλ δεν μπορούσε να 

βρει τις σχετικές πληροφορίες και έκανε ενδελεχή έρευνα, μέχρι που τις ανακάλυψε». Στη διδα-

σκαλία που πραγματοποιήθηκε στη Β΄ Γυμνασίου, μία φιλόλογος που την παρακολούθησε 

σχολίασε ότι: «Το μάθημα ήταν πολύ καλό. Μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχε ησυχία, τα παιδιά 

έγραφαν, έγραφαν και απορήσαμε…Πάντως δραστηριοποιήθηκαν πολύ τα παιδιά και το χάρη-

καν και ιδίως ο Χ [ανέφερε το επίθετο ενός μαθητή], που σηκώθηκε για να πει την άποψη της 

ομάδας, μιλούσε πολύ ωραία!». 

θ) Στη μαθησιακή διαδικασία εφαρμόστηκαν διδακτικές μέθοδοι κατάλληλες για 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ενισχύθηκε ένα σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευ-

σής τους, η αυτοπεποίθησή τους. Για παράδειγμα, στην Α΄τάξη του 2ου Γυμνασίου Τούμπας 

η καθηγήτρια εφάρμοσε στη διδασκαλία της μεθόδους που προτείνονται όταν υπάρχουν μα-

θητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες: Να δίνονται ερωτήσεις, να χρησιμοποιείται βοηθητική 

τεχνολογία (π.χ. ο ορθογράφος και το λεξικό του Η/Υ), να διδάσκουµε τη συνεργατική 

µάθηση, την αξία της συνεργασίας, της οµαδικής δουλειάς και της διδασκαλίας µεταξύ 

συνοµήλικων (αλληλοδιδακτική), η διόρθωση να είναι εξατοµικευµένη και να αξιολογούµε 

το περιεχόµενο ενώ, παράλληλα, να διδάσκουµε τη σηµασία της αυτοαξιολόγησης και της 

αυτοδιόρθωσης, ώστε να αυξηθεί το κίνητρο για µάθηση και η αυτοενηµερότητα, να 

ενθαρρύνουµε τις οµαδικές µελέτες, τις οµάδες µάθησης και την εθελοντική υποστήριξη από 

συµµαθητές, να ενθαρρύνουµε την άσκηση της κατανόησης οργανώνοντας οµαδικές ανα-

γνώσεις, να τροποποιούµε τις εργασίες για το σπίτι, µειώνοντας την ποσότητα, «σπάζοντας» 

τις µεγάλες εργασίες σε  µικρότερες, καθορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλή-

ρωσή τους, να δίνουµε εργασίες µε εικόνες, χωρίς πολλές λεπτοµέρειες. Οι πληροφορίες να 

παρουσιάζονται µε γραφικό τρόπο, µε χάρτες, µε πίνακες, µε φωτογραφίες, για να αυξάνουν 

την ικανότητα κατανόησης και αποµνηµόνευσης των πληροφοριών. Κατά τη μαθησιακή δια-

δικασία να διδάσκουµε στα παιδιά να δοµούν και να σχηµατοποιούν αυτό που µαθαίνουν 

κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας. Να επιτρέπουµε, επίσης, να χρησιµοποιούν 

εναλλακτικούς τρόπους όπως τον Η/Υ, π.χ. να δίνουµε την ευκαιρία να απαντούν µε τη χρή-

ση Η/Υ (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008. Βακαλούδη, 2012:268-269).  

Στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης-Γ3, επίσης, εφαρμόστηκαν διδακτικές μέθοδοι κατάλλη-

λες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες: «Ερευνήτρια:…Και τώρα θα κρατήσετε κάποιες ση-

μειώσεις στα τετράδιά σας. Θέλω κάποιος να μας διαβάσει…Πριν ξεκινήσουμε να συζητούμε 

για τον Ρομαντισμό, δεν ξέρω αν τον είδατε στη Λογοτεχνία ή θα τον δείτε;…[Οι μαθητές απα-

ντούν καταφατικά] {Η καταγραφή σημειώσεων από τους μαθητές/τριες τους/τις διδάσκει την 

562 

 



 

 

αναδιοργάνωση πληροφοριών σε πιο κατανοητή ή πιο χρήσιμη μορφή. Η καταγραφή ση-

μειώσεων αποτελεί γνωστική δεξιότητα της ενεργητικής μάθησης (Βακαλούδη, 2012:59. Πα-

τσιοδήμου, αχρ.:Α61, ∆αρβούδης, αχρ.:Γ77, Γ87-Γ90.)} 

Ερευνήτρια:…τον είδατε∙ λοιπόν, ξέρετε τις αρχές του. Εμείς θα μελετήσουμε σήμερα τον Ευ-

ρωπαϊκό Ρομαντισμό, ο οποίος έχει πολλές εκφάνσεις: στη Λογοτεχνία, στη Ζωγραφική, γενικά 

στην Τέχνη κ.λπ. Γιώργο διάβασέ μας, σε παρακαλώ,τα στοιχεία για τους λογοτέχνες του Ρομα-

ντισμού. Θα τονίσεις αυτά που είναι υπογραμμισμένα. {Η οργάνωση οµαδικών αναγνώσεων, η 

καταγραφή σηµειώσεων, η υπογράμμιση κατά τη μαθησιακή διαδικασία αποτελούν άσκηση 

της κατανόησης, ιδίως σε περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Βακαλούδη, 

2012:269-270. Πατσιοδήμου, αχρ.:Α61, ∆αρβούδης, αχρ.:Γ77, Γ87-Γ90)}» 

Επιπλέον, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται πραγµατικά να «ποτίζονται» 

καθηµερινά µε παρότρυνση και έπαινο (Τσουμπάρη, 2007:110. Βακαλούδη, 2012:234, 266, 

269-270). Γι’ αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και έµφαση στην τόνωση της αυτοεκτίµησής 

τους, κυρίως, με την παρουσίαση των εργασιών τους στην ολομέλεια της τάξης, είτε προφορι-

κά, είτε γραπτά. Το γεγονός αυτό φάνημε να ευχαριστεί τους/τις μαθητές/τριες. Χαρακτηριστι-

κό στοιχείο της ικανοποίησης των μαθητών/τριών από τη μαθησιακή διαδικασία, στο 3ο Γυ-

μνάσιο Μενεμένης, ήταν το θερμό ενδιαφέρον τους να μάθουν «πώς τα πήγαν». Η καθηγή-

τρια τούς πληροφόρησε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένη. Μετά το πέρας της διδασκαλίας της 

διδασκαλίας στη Γ' Γυμνασίου, μόλις οι μαθητές αποχώρησαν, η ερευνήτρια παρατήρησε 

ότι: «Έγινε πολύ ωραία δουλειά. Με κριτική ανάγνωση πληροφοριών και καταγραφή των ση-

μαντικότερων σημείων, μέσα από πολλές πληροφορίες. Η ομάδα που ασχολήθηκε με τον ντε 

Γκωλ δεν μπορούσε να βρει τις σχετικές πληροφορίες και έκανε ενδελεχή έρευνα, μέχρι που τις 

ανακάλυψε».  

Μετά το πέρας της διδασκαλίας στη Β' Γυμνασίου, μία φιλόλογος που παρακολούθησε 

τη διδασκαλία σχολίασε ότι: «Το μάθημα ήταν πολύ καλό. Μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχε 

ησυχία, τα παιδιά έγραφαν, έγραφαν και απορήσαμε…Πάντως δραστηριοποιήθηκαν πολύ τα 

παιδιά και το χάρηκαν και ιδίως ο Χ  [ανέφερε το επίθετο ενός μαθητή], που σηκώθηκε για να 

πει την άποψη της ομάδας, μιλούσε πολύ ωραία!». 

Τη συμβολή της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυ-

σκολίες επισημαίνουν και οι φιλόλογοι Ε. Μαργαρού και Ν. Αντωνιάδου στην αξιολόγηση 

των διδασκαλιών τους∙ Ε. Μαργαρού: «…Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση μαθη-

τών που γενικά χαρακτηρίζονται “αδιάφοροι” ή “αδύνατοι”» (σ. 239). Ν. Αντωνιάδου: «Βελ-

τιώνεται η απόδοση των αδιάφορων, αδύναμων και δυσλεξικών μαθητών» (σ. 287).  

ι) Η αξιοποίηση εννοιολογικών χαρτών τους οποίους οι ομάδες των παιδιών συ-

μπλήρωσαν με σχετικές έννοιες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέδειξε την πολυπλοκό-

563 

 



 

 

τητα της γνώσης, ιδιαιτέρως μέσα από διεργασίες εννοιολογικών διασυνδέσεων και συ-

σχετίσεων με τη διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης.  

Την θεωρία και εφαρμογή στην πράξη σχετικά με τους εννοιολογικούς χάρτες147 

εφάρμοσε η φιλόλογος Κ. Ζαφειριάδου, στις διδασκαλίες της στην Α΄ τάξη του 3ου Γυμνα-

σίου Λαγκαδά. Αρχικά εξήγησε στους/στις μαθητές/τριες τον τρόπο που συμπληρώνεται ένας 

εννοιολογικός χάρτης και στη συνέχεια εφάρμοσαν τη θεωρία στη διδακτική πράξη. Αναδεί-

χθηκε, έτσι, η πολυπλοκότητα της γνώσης, ιδιαιτέρως μέσα από διεργασίες εννοιολογικών 

διασυνδέσεων και συσχετίσεων με τη διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης. O γενικός 

σκοπός της αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών ήταν να εξασκηθούν οι μαθητές στη 

συλλογή και επεξεργασία υλικού για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Έρευνας. Ειδικότερος 

σκοπός ήταν η αξιοποίηση της μεθοδολογίας της εννοιολογικής χαρτογράφησης για τη μο-

ντελοποίηση των ιδεών σε συνδυασμό με την κατανόηση ιστορικών όρων (Νεοεληνική 

Γλώσσα, Ιστορία). 

ια) Παρατηρήθηκε ουσιαστική αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών. Η διδακτική 

πρακτική των εκπαιδευτικών ήταν εκείνη η οποία ανέδειξε την πρόσθετη διδακτική αξία των 

ΤΠΕ και υποστήριξε τους μαθητές, ώστε να ανασυνθέσουν τα ιστορικά γεγονότα και να δο-

μήσουν τις δικές τους ιστορικές ερμηνείες. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τον ρόλο του συντονι-

στή/καθοδηγητή, σχεδιαστή των δραστηριοτήτων. Αρχικά προετοίμαζαν τη διδασκαλία, έθε-

ταν στόχους, υλοποιούσαν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων, αξιοποιούσαν τα φύλλα εργασί-

ας, με διαφορετικές δραστηριότητες, άρα διαφορετικές επιλογές επεξεργασίας του υλικού για 

κάθε ομάδα, με ηλεκτρονικές διευθύνσεις από το διαδίκτυο και το υπόλοιπο υλικό. Στη συ-

νέχεια, εφάρμοζαν τη συνεργατική μάθηση σε ομάδες, η οποία λειτούργησε άψογα. Οργάνω-

147 Ο εννοιολογικός χάρτης (ΕΧ) αναπτύχθηκε από τον J. Novak (Novak & Gowin, 1984), ο οποίος 
βασίστηκε στη θεωρία της ουσιαστικής µάθησης (meaningful learning) του Ausubel (Ausubel et al., 
1978) και αποτελεί µία από τις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές µάθησης που έχει ως σκοπό να 
ενισχύσει την εποικοδοµιστική και ουσιαστική µάθηση. Ένας ΕΧ αποτελείται από κόµβους που ανα-
παριστούν τις έννοιες και συνδέσµους που προσδιορίζουν τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών περιγράφο-
ντας πώς µια έννοια συνδέεται µε µια άλλη (Novak & Gowin 1984. McAleese, 1998). Η βασική έν-
νοια που περιγράφεται από τις έννοιες στις οποίες αναλύεται (συνήθως απεικονίζεται στην κορυφή του 
χάρτη) καλείται κεντρική έννοια. Η τριάδα Έννοια-Σύνδεσµος-Έννοια δηµιουργεί µία πρόταση 
(proposition). Ουσιαστικά, ένας ΕΧ αποτελεί µία διαγραµµατική αναπαράσταση συνδέσεων µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων εννοιών µε τη µορφή προτάσεων, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις συνδέ-
σεις και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες µπορεί να αφορούν σε αντικείµενα (περιγράφονται 
συνήθως µε ουσιαστικά) ή σε συµβάντα/γεγονότα (περιγράφονται συνήθως µε ρήµατα). Οι ΕΧ που 
εστιάζονται σε γεγονότα (συνήθως αφορούν αναπαραστάσεις που απαντούν στο πώς λειτουρ-
γεί/συµβαίνει κάτι) χαρακτηρίζονται ως διερευνητικοί (explanatory concept maps), σε αντίθεση µε 
τους χάρτες που εστιάζονται σε αντικείµενα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως περιγραφικοί (descriptive 
concept maps) (Cañas and Novak, 2006). Η διαδικασία κατασκευής ενός χάρτη καλείται εννοιολογική 
χαρτογράφηση (ΕΧΓ) (Γουλή κ.ά., αχρ:1-2). Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι μια εικονική αναπαρά-
σταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου για μια συγκεκριμένη έννοια. Οι εννοιολογικοί χάρτες απο-
καλύπτουν τις ατομικές διαφορές στη μάθηση. Διαφορετικά άτομα κατασκευάζουν διαφορετικούς 
χάρτες για την ίδια έννοια.  
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ναν την τάξη σε διμελείς, τριμελείς ή και τετραμελείς ομάδες, με κριτήριο την ομοιογενή ή 

την ανομοιογενή απόδοση των μαθητών148 και παρουσίαζαν το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.  

Οι ερωτήσεις που ετίθεντο από τις εκπαιδευτικούς είχαν ως στόχο να «αναγκάσουν» 

τους μαθητές να δια/πραγματευτούν, να συζητήσουν, να σκεφθούν, να κρίνουν∙ είχαν ως 

στόχο να προωθήσουν την έρευνα. Η µάθηση μετατράπηκε από συµπεριφοριστική σε γνω-

στική διαδικασία, από στατική κατάσταση, σε δυναµικό γίγνεσθαι. Ο µαθητής δεν ήταν 

«λευκός χάρτης», αλλά κόμιζε στη µαθησιακή πράξη τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες 

και του δόθηκε η δυνατότητα να διερευνά το γνωστικό αντικείµενο. Επιτεύχθηκε, λοιπόν, να 

παραχθεί γνώση που δομήθηκε επάνω σε πρότερη γνώση και στις προσωπικές εμπειρίες των 

μαθητών. Για παράδειγμα, στις διδασκαλίες που αξιοποιήθηκε το λογισμικό «Αβάκιο Ε-

Slate. "Μυκήνες"», υλοποιήθηκε μια ανάπλαση του παρελθόντος, της ζωής στην αρχαιότητα 

και της καθημερινής χρήσης των αντικειμένων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εκδήλωναν δι-

αρκώς τη χαρά της ανακάλυψης. Εξοικειώνονταν, ακόμη, με την αξιοποίηση του λεξιλογίου 

και την αναζήτηση ερμηνειών των όρων, διότι υπήρχε «Λεξιλόγιο» ενσωματωμένο στο Φύλ-

λο Εργασίας όπου ανέτρεχαν για να βρουν άγνωστους όρους. 

Οι διδασκαλίες ενσωμάτωσαν «υποθέσεις εργασίας», οι οποίες βοήθησαν τους μαθη-

τές να εξοικειωθούν περισσότερο με την εργασία με ποικιλία πηγών, ερμηνειών και απόψε-

ων, ώστε να αναπλάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη καταγραφή ενός γεγονότος 

ή μιας εξέλιξης. Π.χ. άσκηση ταξινόμησης πληροφοριών, κατά την οποία οι μαθητές χρησι-

μοποιούσαν πληροφορίες σχετικές με το γεγονός, για να μπορέσουν να κατανοήσουν: (α) 

γιατί έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες, (β) ποιες ήταν οι ενέργειες αυτές και (γ) τους παράγο-

ντες που επηρέασαν τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. Δόθηκε η ευκαιρία στους/στις 

μαθητές/τριες να εκφράσουν ποικίλες απόψεις. Υιοθετήθηκε η θέση του Bauersfeld (1988) 

ότι «όχι µόνον ο δάσκαλος αλλά και οι µαθητές συµβάλλουν στα δρώµενα των τάξεων». Η 

διδασκαλία έγινε µια από κοινού αναδυόµενη πραγµατικότητα όπου ο εκπαιδευτικός και οι 

µαθητές αποτέλεσαν από κοινού την πραγµατικότητα της τάξης. Οι εξηγήσεις των µαθητών 

προσέφεραν το έναυσµα για συζητήσεις γύρω από το κατά πόσο µία άποψη που διατυπώνε-

ται π.χ. στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας, είναι λογική. Οι  µαθητές, µέσα από την ανάπτυξη 

των επιχειρηµάτων τους, έμαθαν να κάνουν συνδέσεις µεταξύ των εννοιών και να ανακαλύ-

πτουν τυχόν κενά ή λανθασµένες συνδέσεις και παρανοήσεις. Βασικός στόχος ήταν η κατα-

νόηση του τρόπου που οι  µαθητές ερµηνεύουν τα  θέματα, που διαπραγµατεύονται στην τά-

ξη, και όχι η απλή αποτύπωση των διαδικασιών που χρησιµοποιούν. Οι µαθητές έμαθαν ότι 

θα πρέπει να αιτιολογούν γιατί οι ιδέες ή οι διαδικασίες που προτείνουν είναι σωστές. Ταυτό-

χρονα, συνειδητοποιούσαν ότι είναι ικανοί να παράγουν καινούρια γνώση από αυτά που ήδη 

148 Σε άλλες περιπτώσεις οι ομάδες οργανώνονται από τους ίδιους τους μαθητές. 
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γνωρίζουν, αφού έβλεπαν ότι οι ιδέες τους αποκτούν νόηµα, είναι λογικές και εντάσσονται 

από τον εκπαιδευτικό στη µαθησιακή διαδικασία της τάξης. Έρευνα κατέδειξε ότι οι µαθητές 

σπάνια δέχονται ένα αποτέλεσµα χωρίς να το αξιολογήσουν, ειδικά όταν δεν είναι δικό τους 

ή όταν το αποτέλεσµα µοιάζει να είναι σωστό και κοντά στις δικές τους προσδοκίες. Μερικές 

φορές παρερµηνεύουν κάποιες πληροφορίες και τις υιοθετούν στο υπάρχον γνωστικό τους 

σύστηµα, καθώς αυτό απαιτεί µικρότερη προσπάθεια συγκριτικά µε την προσπάθεια να ελέγ-

ξουν µία καινούργια γνώση που τους παρέχεται. Ένα επιπλέον στοιχείο, που θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, προκύπτει από τα σηµερινά δεδοµένα και συµπεράσµατα από τη γνωστική 

ψυχολογία. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι  το µαθησιακό περιβάλλον πρέπει να 

είναι κατάλληλο ώστε να ευνοεί την εξερεύνηση και την ανταλλαγή των ιδεών. Έτσι, η 

µάθηση οδηγεί στην κατανόηση του περιεχοµένου, καθώς η τελευταία αποτελεί µία καθορι-

στική διαδικασία γνωστικών κατασκευών που στηρίζεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις οι ο-

ποίες επεκτείνονται, προσαρµόζονται και τελικά αφοµοιώνονται (Μαναρίδης, 2005. Βακα-

λούδη, 2012:104-105)} 

Οι μαθητές, βάσει των δραστηριοτήτων και των ερωτημάτων στα φύλλα εργασίας, ε-

πεξεργάζονταν το υλικό (π.χ. χάρτες, πηγές, πληροφοριακό υλικό κ.ά) μέσω της διερευνητι-

κής-ανακαλυπτικής μάθησης. Ερευνούσαν, συνέλεγαν και συζητούσαν, επεξεργάζονταν τα 

στοιχεία, τα κατηγοριοποιούσαν, ανέλυαν τις πληροφορίες για να απαντήσουν στα ζητούμενα 

ερωτήματα. Οι διδάσκοντες καθοδηγούσαν κατάλληλα την έρευνα, τη συζήτηση και την εξα-

γωγή συμπερασμάτων παίζοντας τον ρόλο του βοηθού και συνεργάτη. Επεξηγούσαν το πλαί-

σιο δράσης, το οποίο αρκετές φορές περιελάμβανε αναλυτική περιγραφή των επιμέρους «τε-

χνικών» βημάτων149, παρατηρούσαν τις ενέργειες των μαθητών, ρύθμιζαν/συντόνιζαν την 

κίνηση της τάξης, συμβούλευαν, καθοδηγούσαν, εξηγούσαν, διευκρίνιζαν, ρωτούσαν, επέλυ-

αν μερικές φορές και τεχνικά προβλήματα, συντόνιζαν τον διάλογο. Σε όλη την πορεία οι 

μαθητές ζητούσαν τη βοήθεια των διδασκόντων, εάν υπήρχε ανάγκη. Οι διδάσκοντες περιφέ-

ρονταν από ομάδα σε ομάδα και βοηθούσαν στη διαδικασία. 

Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί, «οπισθοχωρούσαν» 

και επέτρεπαν στους  µαθητές τους να δικαιολογήσουν και να αντικρούσουν ο ένας την ερ-

γασία του άλλου. Αρκούνταν, δηλαδή, στο να δηµιουργήσουν κατάλληλα ερεθίσµατα, ώστε 

να προκαλέσουν την ανταλλαγή απόψεων. Γίνονταν καταλύτης στη ζύµωση των ιδεών, η 

οποία εκδηλωνόταν στον τρόπο που διαχειριζόταν τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνο-

νταν. Οι εκπαιδευτικοί παρείχαν το κίνητρο που ενεργοποιούσε το ενδιαφέρον και την περι-

έργεια για ανακάλυψη. Από εκεί και πέρα οι µαθητές αναµιγνύονταν ενεργά µε το 

περιεχόµενο ή µε κάποια πτυχή του, επεκτείνοντας τη προϋπάρχουσα γνώση επάνω σ’  αυτό 

149 Στη διαχείριση των λογισμικών ή στη χρησιμοποίηση εργαλείων Πληροφορικής. 
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(Calliabetsou-Coraca, 1990:323-330. Fontana, 1994:225, 231 & 1995:96, 270, 292-297. 

Brown et al., 2000:32. Λυγίζου, 2002: 94, 97, 99, 108, 114. Βακαλούδη, 2012:212). 

Σε κάποιες περιπτώσεις δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που σπάνια συ-

νεργάζονται μέσα σε ένα σχολείο, να συνεργαστούν έτσι, ώστε να ξεπεραστούν τεχνικά ε-

μπόδια και να διεξαχθεί απρόσκοπτα η μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, στο 3ο Γυ-

μνάσιο Μενεμένης υπήρξε άψογη συνεργασία ανάμεσα στις φιλολόγους και την καθηγήτρια 

πληροφορικής. Η Πληροφορικός βρισκόταν μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διεξα-

γωγής των διδασκαλιών και διευκόλυνε τη διαδικασία, επιλύοντας τεχνικά προβλήματα. Στο 

3ο Γυμνάσιο Νεάπολης δόθηκε η δυνατότητα στη φιλόλογο Μ. Κούτλα να χρησιμοποιήσει 

στη διδασκαλία της την παρουσίαση της φιλολόγου Ε. Κουσίδου, με τίτλο και περιεχόμενο: 

«Το κράτος της Μακεδονίας - Αλέξανδρος». 

Διαπιστώθηκε, εντούτοις, ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι λίγο έως πολύ προσκολλημέ-

νοι στη νοοτροπία του τυπικού, εξετασιοκεντρικού και ανταγωνιστικού παραδοσιακού εκπαι-

δευτικού συστήματος και οι πεποιθήσεις τους αυτές επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. 

Για παράδειγμα, στο 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς η Πληροφορικός παρατηρεί ότι μόνον η συ-

γκεκριμένη φιλόλογος που πραγματοποίησε τη διδασκαλία χρησιμοποιεί το εργαστήριο για 

μαθήματα, ενώ και άλλοι καθηγητές έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις σχετικές με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές είναι «εμποτισμένοι» 

με τη βαθμοθηρική νοοτροπία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 3ου Γυμνασίου 

Νεάπολης-Α: «Καθηγήτρια: Συνεργατικά, τώρα, θα δουλέψετε τα φύλλα εργασίας και θα απα-

ντήσετε στις ερωτήσεις. Στο τέλος θα διαβάσουν όλες οι ομάδες τα αποτελέσματά τους.  

Μαθήτρια: Θα παίξει ρόλο και στον βαθμό μας; 

Μαθητής: Εγώ έχω βαθμό: 20. Πόσο να πάρω παραπάνω;  

{Εδώ φαίνεται πώς το βαθμοθηρικό, εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα κρατά εγκλω-

βισμένους/ες τους/τις μαθητές/τριες σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό μοντέλο}».  

Επιπλέον, η φιλόλογος Ν. Αντωνιάδου επισημαίνει την έλλειψη γνώσεων αξιοποίησης 

των εργαλείων Πληροφορικής από τους μαθητές και το πρόβλημα που προκαλεί αυτό στη 

μαθησιακή διαδικασία: «• Προβλήματα εξοικείωσης μεγάλου μέρους των μαθητών με τη χρήση 

διαδικτύου • Προβλήματα εξοικείωσης με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου» (σ. 287). 

Το δύσκαμπτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την 

υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών («βιωματικών» (εμπειρικών), διερευνητικών-

ανακαλυπτικών, συνεργατικών κ.ο.κ.). Το επισημαίνει και η φιλόλογος Ε. Μαργαρού στην 

αξιολόγηση της διδασκαλίας της: «Τέλος, προϋπόθεση, νομίζω, για την υλοποίηση μαθημάτων 

όπως το παραπάνω αποτελεί η άνεση χρόνου. Η ασφυκτική, επομένως, πίεση για την ολοκλή-
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ρωση της διδακτέας ύλης αποτρέπει δυστυχώς τον διδάσκοντα από τη συχνή εφαρμογή παρό-

μοιων σεναρίων στην τάξη» (σ. 239).  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ότι εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει προετοι-

μαστεί επαρκώς στη χρήση των ΤΠΕ, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της μαθη-

σιακής διαδικασίας. Επομένως, η ενθάρρυνση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πρακτική οφείλει να έχει ως αφετηρία της την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όχι μόνο στις 

απαραίτητες υπολογιστικές δεξιότητες, αλλά κυρίως στην αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων, 

ώστε να εξυπηρετούνται οι διδακτικοί και κοινωνικοί στόχοι ανά διδακτικό αντικείμενο. Σ’ 

αυτή την κατεύθυνση η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθίσταται σημαντικός μοχλός δια-

μόρφωσης νέων στάσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων απαραίτητων για τη δημιουργία μιας 

νέας αντίληψης, που δεν αναφέρεται μόνο σε στοιχεία πληροφορικού αλφαβητισμού, αλλά 

καθιστά ορατή τη διαδικασία εισαγωγής με κριτικό τρόπο (Stetson & Bagwell, 1999. Cantu, 

2000. White, 1999. Pelgrum, 2001:171). Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη χρήση των 

ΤΠΕ υποβοηθεί άμεσα την αντίστοιχη προσπάθεια των μαθητών (Wright et. al., 2002). Οι 

ευκαιρίες των εκπαιδευτικών για χρήση των ΤΠΕ στο περιβάλλον της τάξης ενδυναμώνει την 

κατανόηση του πώς οι τεχνολογίες αυτές αναδεικνύουν όψεις της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (Balli & Diggs, 1996. Gilbert, 2003). 

ιβ) Μετά από τη συλλογή, την παρατήρηση, την κατηγοριοποίηση και τη μελέτη 

του υλικού, οι ομάδες κλήθηκαν να συζητήσουν και να εξαγάγουν συμπεράσματα από τα 

ευρεθέντα, συμβουλευόμενες τις σημειώσεις τους και επιχειρηματολογώντας μέσω του 

προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες –με την αξιο-

ποίηση των Φύλλων Εργασίας και των εργαλείων ΤΠΕ– ασκήθηκαν στην οργάνωση και κα-

τηγοριοποίηση των δεδομένων, τα οποία ανακάλυπταν και συνέλεγαν με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια, στην κατασκευή σχετικών πινάκων, στην καταγραφή σημειώσεων, ημερολογίων, 

στη σύνθεση εργασιών κ.ά. Οδηγήθηκαν, σταδιακά, από την εξωτερική στην εσωτερική πα-

ρώθηση (ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για μάθηση), μέσα από τη βαθμιαία κατανόηση της 

γνωστικής δομής των αντικειμένων, τη συμμετοχή σε «ανοικτά προβλήματα» διερευνητικού 

χαρακτήρα, την εξεύρεση λύσεων, την ανάπτυξη τεχνικών αυτοξιολόγησης των δράσεών 

τους (Bain & Mirel, 1982. Carretero et al., 1994. Pattiz, 2004). Επιτεύχθηκε, έτσι, να καταργη-

θεί ο ρόλος του μαθητή ως παθητικού δέκτη και να εμπλακούν οι μαθητές σε καταστάσεις 

που προάγουν την ενεργητική και αυτοδύναμη συμμετοχή τους στην επεξεργασία πληροφο-

ριών και την επίλυση προβλημάτων (διερευνητική μέθοδος) (Γιαννούλης, 1993).  

Επίσης, επιτεύχθηκε να αναπτύξουν τη δεξιότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργα-

λείων πληροφόρησης και επικοινωνίας και την ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα, σε 

ομαδικές εργασίες. Η μελέτη των στοιχείων, η δημιουργική σκέψη και δράση με την άμεση 
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συμμετοχή, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η συλλογική εργασία, η διερεύνηση 

των θεμάτων είχαν ως στόχο να οδηγήσουν τους μαθητές στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και 

γνώσεων. Οι μαθητές μετατράπηκαν από παθητικούς δέκτες σε πρωταγωνιστές, έλαβαν ενερ-

γό μέρος στη διαδικασία, στην έρευνα, στην επεξεργασία του υλικού, ξεφεύγοντας από το 

διδακτικό εγχειρίδιο και εισχωρώντας στο χώρο των ΤΠΕ. Αυτό τους έδωσε ικανοποίηση και 

εξήψε την περιέργειά τους. 

Δημιουργήθηκε πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης, με χειρισμό αντικειμένων και 

εργαλείων, υλικών (π.χ. λογισμικών, διαδικτύου, πληροφορικών εργαλείων, φύλλων εργασί-

ας) και συμβολικών (γλώσσα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, συνεργασία εκπαιδευτικών-

μαθητών και μαθητών μεταξύ τους). Ανάλογα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επιτρέπουν διε-

ρευνήσεις και μάθηση μέσω πράξης και είναι αλληλεπιδραστικά. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμο-

ποίησαν στον σχεδιασμό του μαθήματος τις ΤΠΕ, με στόχο να μεταφερθεί το κέντρο βάρους 

από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, από την ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας. Έτσι 

η διδασκαλία μετατράπηκε σε ανοικτή διαδικασία μάθησης που τα όρια και οι διαδικασίες 

της δεν ήταν αυστηρά καθορισμένα. Για παράδειγμα, στη Γ΄τάξη του 2ου Γυμνασίου Ελευθε-

ρίου Κορδελιού, έγινε κατανοητό ότι με τη χρήση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλαντας-

Centennia» οι ομάδες είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη συνοριακή αλλαγή σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, στην πάροδο του χρόνου την οποία οι ίδιες επέλεγαν κά-

θε φορά, ανάλογα με το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους150.  

Παράλληλα, ήταν σε θέση, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργικότητα του λο-

γισμικού, να προβούν σε σύγκριση της συνοριακής μεταβολής σε ένα συγκεκριμένο γεωγρα-

φικό χώρο σε διαφορετική χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, το λογισμικό προσέφερε τη δυνα-

τότητα στους μαθητές να διατυπώσουν ερωτήματα, τα αποτελέσματα των οποίων παρέπε-

μπαν στον αντίστοιχο χάρτη. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν συγκεκρι-

μένη χώρα, πόλη ή χρονολογία, την οποία επιθυμούσαν να μελετήσουν, προκειμένου να εμ-

φανιστεί ο αντίστοιχος χάρτης (Τσάση & Τσενέ, 2008).  

Η αναπαράσταση της έννοιας του χρόνου και του χώρου, σε συνδυασμό με την παρά-

θεση πηγών, βοήθησαν τους μαθητές να ερμηνεύσουν καλύτερα το ιστορικό υλικό που είχαν 

στη διάθεσή τους και να δομήσουν την ιστορική τους σκέψη. Με το να συνθέτουν και να α-

νασυνθέτουν την ιστορική πληροφορία για να χειριστούν ή να δημιουργήσουν νέες, δικές 

τους αναπαραστάσεις, αποκτούσαν μία πιο συνεκτική εικόνα για το ιστορικό παρελθόν και 

αντιλαμβάνονταν ότι η ιστορική γνώση δεν είναι παγιωμένη, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα 

150 Η ταχύτητα με την οποία παρουσιάζονται οι συνοριακές μεταβολές ποικίλει και τίθεται στην επιλο-
γή του χρήστη. 
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με τα τεκμήρια που έχει στη διάθεσή του ο ιστορικός και τα καινούρια στοιχεία που έρχονται 

στην επιφάνεια. 

Διαπιστώθηκε, ακόμη, η ανάπτυξη ποικίλων γλωσσικών/πολυτροπικών τρόπων έκ-

φρασης που προέκυψαν με φυσικό και συνεργατικό τρόπο, σε διαθεματικό συνδυασμό με την 

επεξεργασία των ερωτημάτων. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην κατανόηση εννοιών, που 

αποτελούν τη δομή ενός πλαισίου μέσα από το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε και να ερ-

μηνεύσουμε τα γεγονότα. Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα: Στο 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκά-

στρου, κατά τη δια/πραγμάτευση ενός θέματος τρεις ομάδες ακολούθησαν διαφορετικές πο-

ρείες: Α΄ ομάδα: Συνέγραψαν συνοπτικό επεξηγηματικό κείμενο, με στοιχεία που συνέλεξαν 

μετά από τη διερεύνηση του σχετικού υλικού. Β΄ ομάδα: Ξεκίνησαν την εργασία τους με ε-

ναρκτήρια εισαγωγή στο θέμα. Γ΄ ομάδα: Αρχικά, εντόπισαν και ανέφεραν τα κύρια σημεία 

του θέματος, στη συνέχεια τα διένειμαν μεταξύ τους ως μέλη (της ομάδας) και ανέλυσαν το 

καθένα ξεχωριστά.  

Στο Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δύο ομάδες μαθητών/τριών, 

στις οποίες ανατέθηκε το ίδιο θέμα («Προϋποθέσεις που βοήθησαν στις μεγάλες ανακαλύ-

ψεις»), επινόησαν διαφορετικό τρόπο έκφρασης της άποψής τους και σύνθεσης της εργασίας 

τους, αξιοποιώντας τον Επεξεργαστή Κειμένου. Η πρώτη ομάδα επινόησε έναν διάλογο με-

ταξύ δύο φανταστικών προσώπων για την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας της, ενώ η δεύ-

τερη παρέθεσε κατά σειρά τις πληροφορίες.  

Στο Πειραματικό ΓΕΛ του ΑΠΘ, παρατηρούμε ότι γίνεται αξιοποίηση των ΤΠΕ και 

από την εκπαιδευτικό και από τους μαθητές. Η καθηγήτρια καθοδηγεί τους μαθητές να συν-

δυάσουν τις δεξιότητες της Πληροφορικής με την αναζήτηση, την έρευνα, την ομαδοσυνερ-

γατική μάθηση και την επεξεργασία και σύνθεση του υλικού: (α) Αξιοποιείται η χρήση μηχα-

νών αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. (β) Αξιοποιείται το Λογισμικό Παρουσίασης για την κα-

τασκευή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. (γ) Οι ομάδες εργάζονται συνεργα-

τικά και, μέσα από «βιωματικές» (εμπειρικές) δραστηριότητες, μαθαίνουν την αξιοποίηση 

ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση ορισμών. (δ) Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά 

και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργα-

λείων, όπως το «Σημειωματάριο», την καταγραφή στοιχείων και πώς να κρατούν σημειώσεις. 

(ε) Οι ομάδες εργάζονται συνεργατικά και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνουν 

τη χρήση ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για την εύρεση κειμένων σχετικών με έννοιες που α-

ναζητούνται και την αξιοποίησή τους στο μάθημα της Γλώσσας. (στ) Η καθηγήτρια καθοδη-

γεί τις ομάδες τι να κάνουν. Η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος, από το κείμενο, που θα 

χρησιμοποιηθεί, γίνεται μετά από ανάγνωση, από την κάθε ομάδα, όλων των κειμένων (των 

υπογραμμισμένων σημείων). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει, μέσα από προσωπική πορεία, το κεί-

570 

 



 

 

μενο που θεωρεί πιο αντιπροσωπευτικό για να διαβάσει στο σύνολο της τάξης. (ζ) Τέλος η 

καθηγήτρια καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρο-

νικού Λεξικού όχι μόνο για να βρουν λέξεις, αλλά και για να σχηματίσουν λέξεις (π.χ. σύνθε-

τες). Εν κατακλείδι, οι μαθητές ακολουθούσαν τα προτεινόμενα βήματα και πραγματοποιού-

σαν συγκεκριμένες δράσεις, αλλά οδηγούνταν σε δικά τους μη προκαθορισμένα συμπερά-

σματα. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου αποτέλεσαν τα μέσα που 

ευνοούν τον πειραματισμό και τη δημιουργικότητα. Οι μαθητές αξιοποίησαν το «Σημειωμα-

τάριο» του υπολογιστή, για την καταγραφή στοιχείων και ασκήθηκαν στο πώς να κρατούν 

σημειώσεις, τον Επεξεργαστή Κειμένου και το Λογισμικό Παρουσίασης για την κατασκευή 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτό συνδυάστηκε με γλωσσικές δραστηριό-

τητες, όπως η μελέτη βιογραφικών και συνεντεύξεων ή ο σχολιασμός θεματικών εικόνων.  

Στο 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, οι μαθητές συνέθεσαν και ενσωμάτωσαν, στο Λογι-

σμικό Παρουσίασης, ένα βιογραφικό (Νεοελληνική Γλώσσα) και το συμπλήρωσαν με εικα-

στικά έργα για να τεκμηριώσουν την επιχειρηματολογία τους ως προς έναν ζωγράφο της Α-

ναγέννησης (Ιστορία/Τέχνη/Αισθητική Αγωγή).  

Στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου, οι μαθητές ανέλαβαν, μετά τη μελέτη άρ-

θρων (σχετικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ρίψη της ατομικής βόμβας) κατά ομάδες, 

να γράψουν στον Επεξεργαστή Κειμένου μία περίληψη του άρθρου που μελέτησαν, ή, μετά 

από την ανάγνωση ενός ποιήματος στο Διαδίκτυο, να συνθέσουν ένα δικό τους ποίημα στον 

Επεξεργαστή Κειμένου.  

Στα σχολεία: 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, Διαπολιτισμικό 

Γυμνάσιο Ευόσμου, Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πειραματικό ΓΕΛ 

του ΑΠΘ ανέλαβαν να αναζητήσουν εικόνες από το Διαδίκτυο, να προσθέσουν λεζάντες και 

να δημιουργήσουν μία παρουσίαση –στο Λογισμικό Παρουσίασης– του θέματος που μελε-

τούσαν. Η αξιοποίηση από τους μαθητές, του Λογισμικού Παρουσίασης, επιβεβαίωσε ότι 

ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών που αποβλέπουν στην αποκλειστική παραγωγή ηλε-

κτρονικού λόγου151. Οι παρουσιάσεις που δημιουργούνται με το Λογισμικό Παρουσίασης, 

από γλωσσολογική άποψη, θεωρούνται κείμενα. Η κατηγορία αυτή λογισμικών, σε συσχετι-

σμό με το πώς αξιοποιούνται στις διάφορες κοινωνικές πρακτικές, οδηγεί στην παραγωγή 

λόγου που παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από την παραδοσιακή κειμενική πραγματικότητα. 

151 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, επίσης, το λογισμικό παραγωγής πολυμέσων και το λογισμικό συγ-
γραφής ιστοσελίδων. 
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Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρουν στην αξιολόγηση των διδασκαλιών τους οι φι-

λόλογοι Ε. Μαργαρού (Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Β΄ τάξη)και Ν. 

Αντωνιάδου (2ο Γυμνάσιο Τούμπας-Α΄ τάξη)152.  

ιγ) Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά/εξοπλιστικά προβλήματα σχετικά  με την αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόβλημα δια-

χείρισης των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής είναι σοβαρό: δεν διατίθενται ώρες για 

τη διεξαγωγή των άλλων μαθημάτων, καθώς το Εργαστήριο είναι σχεδόν μονίμως κατειλημ-

μένο με μαθήματα Πληροφορικής και πολλές φορές είναι κοινό για σχολεία που συστεγάζο-

νται. Το επισημαίνει στην αξιολόγηση της διδασκαλίας της και η φιλόλογος Ε. Μαργαρού: 

«Η προετοιμασία ενός μαθήματος όπως το παραπάνω απαιτεί …πιθανότατα αλλαγές στο ημε-

ρήσιο πρόγραμμα του Σχολείου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί για 2-3 διδακτικές χώρες ο χώρος 

του σχολικού εργαστηρίου. Με δεδομένο ότι αυτό είναι ένα, με περιορισμένο αριθμό Η/Υ, και 

εξυπηρετεί πολλές ανάγκες, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο» (σ. 239).  

Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε σχέση με τον εξοπλισμό των εργαστη-

ρίων. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκτός λειτουργίας, απουσία προαπαιτούμενων λογισμικών, 

πολύ χαμηλή ταχύτητα του διαδικτύου κ.ά. δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στη μαθησι-

ακή διαδικασία.  

Υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και προβληματικές υποδομές στα σχολεία 

(π.χ. αντι-λειτουργικές αίθουσες, υπερβολικός αριθμός μαθητών, πολλαπλές, διαφορετικές 

περιπτώσεις μαθητικού πληθυσμού με μαθησιακά προβλήματα) και αυτό δυσχεραίνει σοβα-

ρότατα και επιβραδύνει εξαιρετικά χρονοβόρα τη μαθησιακή διαδικασία. Οι αντιξοότητες 

πολλές φορές απογοητεύουν εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με το Εργαστήριο Πληροφορικής και πολλές 

φορές η στάση των καθηγητών της πληροφορικής τους αποθαρρύνει, καθώς τους αποτρέπουν 

με ποικίλους τρόπους από τη χρήση του Εργαστηρίου (π.χ. θα χαλάσουν τα μηχανήματα, η 

εγκατάσταση των προγραμμάτων δεν είναι εφικτή ή θα δημιουργήσει προβλήματα (ιούς), οι 

μαθητές/τριες θα χαλάσουν τους υπολογιστές, δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να χει-

ριστούν τους υπολογιστές ως Διαχειριστές (administrators)» παρά μόνον ως Χρήστες (users), 

άρα δεν μπορούν να εγκαταστήσουν κανένα πρόγραμμα κ.ο.κ.). 

Τέλος, η έλλειψη ψηφιακού υποστηρικτικού υλικού για τα φιλολογικά διδακτικά αντι-

κείμενα δυσχεραίνει περισσότερο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική τους. 

 

4. Σύνοψη 

152 Βλ. κεφ. Τρίτο, σ. 239 και σ. 287 αντίστοιχα. 
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Στις διδασκαλίες υιοθετήθηκαν μέθοδοι που είχαν ως στόχο τη βιωματική-εμπειρική 

μάθηση (learning by doing), με χρήση εποπτικών μέσων, «εικονικές» επισκέψεις, προσο-

μοιώσεις αρχαιολογικών ανασκαφών και ιστορικής έρευνας, αξιοποίηση ποικίλων δυνατοτή-

των του Διαδικτύου και των Εργαλείων Πληροφορικής, έρευνα, παιχνίδια ρόλων, αφηγημα-

τικές ανασυνθέσεις, μελέτη έργων τέχνης. Μέσα από την παρατήρηση και τη μελέτη ποικί-

λων υλικών και τις δραστηριότητες φύλλων εργασίας εξήχθησαν, από τους μαθητές, συμπε-

ράσματα, τα οποία χρησιμοποίησαν για να επιχειρηματολογήσουν, απαντώντας σε διάφορα 

ερωτήματα των εκπαιδευτικών ή των φύλλων εργασίας, είτε προφορικά, είτε γραπτά, είτε με 

πολυτροπικά κείμενα.  

Προστίθεται στη σχετική βιβλιογραφία, που συνεχώς εμπλουτίζεται, και η μελέτη αυτή 

όπου καταδεκνύεται η ανάγκη να αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη οι δυνατότητες που 

παρέχουν οι ΤΠΕ, γιατί βοηθούν:  

 στη διασύνδεση της πληροφορίας  

 στην πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας  

 στη δημιουργία διερευνητικού περιβάλλοντος  

 στη δημιουργία ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος κ.ά.  

Οι ΤΠΕ εξασφαλίζουν:  

 εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 

 δίνουν τη δυνατότητα, με κατάλληλες προσομοιώσεις, βιντεοταινίες, ηχητικά ντο-

κουμέντα κ.λπ., να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος για να κατανοήσουν καλύτερα 

ιστορικούς όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητα  για τον ιστορικό τους εγ-

γραμματισμό.  

 Ακόμη, διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος 

θέτοντας στη διάθεσή τους πλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το υλι-

κό των σχολικών εγχειριδίων.  

Τα στοιχεία που συλλέξαμε δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι μαθητές είχαν πολύ μεγαλύτερη 

προσωπική εμπλοκή στην επεξεργασία του θέματος που προτάθηκε, από όση θα είχαν σε μια 

παραδοσιακή διδασκαλία.  

Ειδικότερα έγιναν εφικτά:  

 (1) Να επιτευχθεί η διαχείριση των πηγών:  

i) Παραγωγή (ψηφιοποίηση, μορφοποίηση, καταχώρηση, αποθήκευση, ταξινόμηση) 

και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με πολλαπλές αναπαραστάσεις από τον εκπαιδευτικό.  
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ii) Επεξεργασία ποικίλων πηγών από τους μαθητές, με αναζήτηση του υλικού στον 

σκληρό δίσκο, στο Διαδίκτυο (π.χ. μέσω μηχανής αναζήτησης), σε βιβλιοθήκες, σε ηλεκτρο-

νικά λεξικά, σε λογισμικά κ.λπ. 

(2) Να υλοποιηθούν οι δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης:  

i) Διασυνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο και αξιοποίησή του από τις ομάδες. Κατανόηση 

των κριτηρίων αναζήτησης ως προς τα ιστορικά ερωτήματα, κατανόηση της πολυμορφίας 

των ιστορικών πηγών, αναγκαιότητα υποστήριξης πολλαπλών οπτικών γωνιών του παρελθό-

ντος.  

ii) Διάχυση ψηφιακού υλικού μέσω των υπολογιστών. Επεξεργασία ιστορικών πηγών, 

δημιουργία δραστηριοτήτων, διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων.  

iii) Σύνθεση εργασιών με την αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων παραγω-

γής γραπτού λόγου. Δυνατότητα να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα γραπτά, πολυτροπικά 

και προφορικά. 

Η συνεργατική μάθηση, που εφαρμόστηκε, αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθόδους 

στις οποίες ζεύγη ή μικρές ομάδες μαθητών/τριών λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώσουν 

έναν κοινό στόχο. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές 

γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας που προσπαθούν για το κοι-

νό όφελος. Οι εκπαιδευτικοί, με την εφαρμογή σκόπιμων συνεργατικών τεχνικών, στόχευαν 

να διορθώσουν αθέλητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις που ευνοεί ο σχολικός 

ανταγωνισμός. 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν στον σχεδιασμό του μαθήματος τις ΤΠΕ με συγκεκριμέ-

νες παραμέτρους: α) Τον καθορισμό των στόχων που ήθελαν να επιτύχουν. β) Τον προσδιο-

ρισμό του θέματος προς εξέταση. γ) Την παρατήρηση, από τους μαθητές, και την προβλημα-

τική του θέματος με συζήτηση. δ) Την ανάλυση ή ανάπτυξη, με την έρευνα των μαθητών, για 

τη συγκέντρωση πληροφοριών, με ατομική εργασία ή κοινή συζήτηση ή εργασία σε ομάδες. 

Οι εκπαιδευτικοί ενεργοποίησαν την κριτική σκέψη των μαθητών με την πρόσκληση σε ένα 

πρόβλημα με τα ακόλουθα στάδια (που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις): α) τη θέση του 

προβλήματος μέσα από τις ερωτήσεις, τα διλήμματα, τις προβληματικές καταστάσεις (κρι-

τικά ερεθίσματα/critical challenges), β) την παροχή των σχετικών πληροφοριών και την εν-

θάρρυνση του ερευνητικού ενδιαφέροντος των παιδιών (οι διανοητικές πηγές/intellectual 

resources), γ) την αναζήτηση της λύσης του προβλήματος  (η γεμάτη νόημα κριτική ανταπό-

κριση/critically thoughtful responses) (Bailin, 1998:147. Βακαλούδη, 2012:97-98). 

 

5. Προτάσεις 
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Α) Αναφορικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο των διδασκαλιών προτείνεται 

να έχουν ως άξονες: 1) τη «βιωματική» (εμπειρική) μάθηση, την εμπλοκή, δηλαδή, των μα-

θητών σε καταστάσεις αυθεντικής μάθησης, που στηρίζονται σε «ανοικτά» προβλήματα, α-

νακαλυπτικές, διερευνητικές διαδικασίες σε πρωτογενές υλικό∙ 2) τις συμμετοχικές, συνεργα-

τικές, διαλογικές και επικοινωνιακές μαθησιακές διαδικασίες, την επίλυση προβλημάτων, τη 

λήψη αποφάσεων∙ 3) την εμπλοκή των μαθητών στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την αξι-

ολόγηση της πληθώρας των πληροφοριών που βρίσκουν στο Διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες κ.λπ.∙ 

4) την καλλιέργεια της επικοινωνιακής χρήσης του λόγου για την παρουσίαση εργασιών, την 

επιχειρηματολογία για την υποστήριξη θέσεων και απόψεων και την άσκηση της προφορικής, 

γραπτής και πολυτροπικής έκφρασης∙ 5) την κριτική προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων 

και τον κριτικό στοχασμό σχετικά με αυτά. 6) Γενικά, να επιδιώκεται η ενεργός εμπλοκή των 

μαθητών στη διαδικασία της μάθησής τους με μορφές φθίνουσας καθηδήγησης και η προώ-

θηση της μάθησης μέσα από τη διαδικασία προσέγγισής της και όχι μέσα από το αποτέλεσμά 

της. 

Β) Αναφορικά με το πρόβλημα της διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και το Ω-

ρολόγιο Πρόγραμμα, θα έπρεπε να υπάρχουν προγραμματισμένα 2ωρα που θα έδιναν τη 

δυνατότητα της συνεχόμενης μάθησης. Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να κα-

λύπτονται από την αρχή του σχολικού έτους, ούτως ώστε το σχολείο να αποκτά άμεσα στα-

θερό Ωρολόγιο Πρόγραμμα και επαρκές, σταθερό διδακτικό προσωπικό.  

Γ) Αναφορικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει να μετατραπεί σε 

Ανοικτό Αναλυτικό Πρόγραμμα (Open Curriculum), δηλαδή να στοχεύει στην ανάπτυξη δεξι-

οτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων σε αυθεντικά περιβάλλοντα, στην 

καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των τεχνο-

λογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, στη δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε ά-

τομο τη δυνατότητα της διά βίου μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, επίλυση προβλημάτων κ.ά.). Θα πρέπει να δομείται με βάση: 1) τους στόχους, 2) τα 

περιεχόμενα, 3) τις μεθοδολογικές υποδείξεις και 4) τον έλεγχο επίτευξης των στόχων. Οι 

τέσσερις αυτοί άξονες –εκτός των άλλων– κάνουν σαφή τη διαφοροποιημένη δομή του 

«Curriculum» σε σύγκριση με το παραδοσιακό ΑΠΣ. Δίνεται η δυνατότητα της διαθεματικής 

προσέγγισης των περιεχομένων καθώς και η δυνατότητα χρήσης υλικών και μέσων διδασκα-

λίας που καλλιεργούν την αυτενέργεια και προωθούν τη συνεργατική διδασκαλία και μάθη-

ση. Μέσα από το περιθώριο του ενδεικτικού πλαισίου και των εναλλακτικών επιλογών επι-

διώκεται να εξασφαλιστεί η αυτονομία δασκάλου και μαθητών. Αποφεύγεται ο προκαθορι-

σμός συγκεκριμένων στόχων, περιεχομένων, μεθόδων και δραστηριοτήτων διδασκαλίας–

μάθησης. Με  αυτόν τον τρόπο τα Ανοικτά Αναλυτικά Προγράμματα (Open Curricula) δίνουν 
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πολλές δυνατότητες στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές να αναπτύξουν τη διερευνητική, 

μαθητοκεντρική και συνεργατική διδασκαλία και μάθηση (Αργυροπούλου, 2001. Γερογιάν-

νης & Μπούρας, 2007:483. Ηρακλέους, 2011:3-4. Βακαλούδη, 2012:34-35. Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, αχρ. Βέικου κ.ά., αχρ.:57.).  

Πρέπει να εφαρμόζεται η διαθεματικότητα με τη σύνδεση διαφόρων διακριτών μαθη-

μάτων του ΑΠΣ με τη διερεύνηση, πλέον, ενός θέματος και όχι ενός συγκεκριμένου διδακτι-

κού αντικειμένου, άρα με περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαίο και αδιαίρετο, σε συσχετισμό με 

τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών. Πρέπει να καταρριφθούν οι παραδοσιακοί φραγ-

μοί μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και να συνδεθούν όσα ως τώρα είναι διαχωρισμένα 

(Μορέν, 2000). Πρέπει να μεταβούμε από την «εκπαίδευση σε βάθος» (education in depth) 

προς την «εκπαίδευση σε εύρος» (education in breadth) (Bernstein, 1971). Πρέπει, ακόμη, να 

εφαρμόζεται η επίλυση ενός προβλήματος, με την επαλήθευση πληροφορίας μέσα από την 

κριτική έρευνα, τη συλλογή ευρημάτων και τη μελέτη τους. Η έρευνα θα πρέπει να έχει προ-

σωπική και διαφορετική πορεία για κάθε ομάδα (ανάλογα με αυτά που ανακαλύπτει), μέσα 

από διαφορετικούς δρόμους επιλογής πορείας από τους μαθητές. Δηλαδή, θα πρέπει να ε-

φαρμόζεται η έννοια της πλοήγησης στο λογισμικό (που είναι η κυρίαρχη ιδέα της χρήσης υ-

περκειμένου ή υπερμέσου).  

Δ) Αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή, θα πρέπει να υιοθετηθεί από τους εκ-

παιδευτικούς η διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2003), η 

διαμορφωτική αξιολόγηση έχει χαρακτήρα πληροφοριακό και ως σκοπός της τονίζεται ο έ-

λεγχος της πορείας του μαθητή προς την κατάκτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. 

Είναι βασικό να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν στοχεύει 

στην αξιολογική κατάταξη του μαθητή ανάμεσα στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης με μο-

ναδικό κριτήριο τις γνώσεις του επάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά να καταστεί σαφές 

σε ποιον βαθμό ο κάθε μαθητής, ξεχωριστά, πέτυχε τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί. Η 

σύγκριση, επομένως, μεταξύ των μαθητών αποφεύγεται και ο μαθητής παύει να θεωρείται 

υπεύθυνος για την αποτυχία επίτευξης των στόχων. Η διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να 

κατέχει σημαντική θέση, δρομολογώντας βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διδασκαλία και θέτο-

ντας στο περιθώριο την κατάταξη των μαθητών βάσει της επίδοσης, πρακτική που αποτελεί 

κανόνα για όλες τις μορφές παραδοσιακής αξιολόγησης (Ματσαγγούρας, 1996. Βακαλούδη, 

2012:312). 

Ε) Αναφορικά με την καταλληλόλητα των διδακτικών εγχειριδίων της Ιστορίας 

διαπιστώθηκε: 1) ότι οι διδακτικές πρακτικές της Ιστορίας στην εκπαίδευση συνδέονται ανα-

πόσπαστα με τα διδακτικά εγχειρίδια. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί τα χρησι-

μοποιούν στο 90%-95% του διδακτικού χρόνου, γι' αυτό χαρακτηρίζονται «κατευθυντήρια 
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μέσα». 2) Όσον αφρορά στο επίπεδο  της διδακτικής  μεθοδολογίας, τα σχολικά εγχειρίδια 

αποτελούν  ένα αφηγηματικό κείμενο – κορμό, το οποίο οι μαθητές καλούνται να αποστηθί-

σουν. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ο γενικόλογος και αόριστος τρόπος με τον οποίο σχο-

λικά εγχειρίδια της Ιστορίας αναφέρουν την πληροφορία δεν βοηθεί στην ανάπτυξη της κριτι-

κής σκέψης των μαθητών. Το δυσνόητο λεξιλόγιο και ο αποσπασματικός τρόπος γραφής επι-

βαρύνουν την κατάσταση. Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας εξακολουθούν να υποστηρί-

ζουν την «κατευθυνόμενη» διδασκαλία, προσφέροντας στον μαθητή έτοιμες και «παγιωμέ-

νες» από τον ιστορικό γνώσεις και ευνοώντας την αξιολόγηση με κριτήριο την πιστή αναπα-

ραγωγή και αποστήθιση δεδομένων γνώσεων. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η αποτυχία των μα-

θητών στις ενδοσχολικές και Πανελλαδικές εξετάσεις του μαθήματος συνδέεται κυρίως με τις 

ερωτήσεις όπου ζητείται η κριτική επεξεργασία και ο συνδυασμός των γνώσεων του σχολι-

κού εγχειριδίου και αγνώστων στους μαθητές πηγών (Αγγέλη, 2013:6-7). Τα χαρακτηριστικά 

των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας είναι: 

• Εκτεταμένη ιστορική αφήγηση, κυρίως γεγονοτολογική.  

• Περιορισμένη θεματολογία της ιστορικής επιστήμης (επικέντρωση στην πολιτική, 

κοινωνική και διπλωματική ιστορία). 

•  Απουσία διαθεματικών - διεπιστημονικών προσεγγίσεων που προάγουν την ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης.  

• Απουσία κεντρικού ερωτήματος και υποθέσεων εργασίας προκειμένου να οδηγηθούν 

οι μαθητές στην ερμηνεία ιστορικών  φαινομένων.  

• Τεκμηριωτική, κατά κύριο λόγο, επιλογή των πηγών και συνεπώς εξουδετέρωση των 

πολυπρισματικών προσεγγίσεων. 

• Περιορισμένη εικονογράφηση. 

 Συμπερασματικά θα λέγαμε πως τα υφιστάμενα διδακτικά εγχειρίδια είναι μη φιλικά 

προς τον/την μαθητή/τρια.   

Επομένως, τα διδακτικά εγχειρίδια θα έπρεπε να είναι εμπλουτισμένα με πολλές και 

ποικίλες πηγές και δραστηριότητες αξιοποίησής τους, ώστε να υποστηρίζουν μαθήματα όπου 

το ποικίλο εποπτικό υλικό θα αποτελεί οργανικό μέρος της διδασκαλίας και όχι μια περιστα-

σιακή πηγή πληροφόρησης δευτερεύουσας ή τριτεύουσας σημασίας –όπως συμβαίνει.  Θα 

έπρεπε να περιέχουν πολλές και αντικρουόμενες πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές 

πηγές, να έχουν διαθεματικό χαρακτήρα αναζητώντας την ιστορικότητα των φαινομένων του 

πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού βίου και σε άλλα γνωστικά πεδία που 

εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα. Θα έπρεπε να αποφεύγουν την έλλειψη αλληλουχίας 

και την αποσπασματικότητα που προκαλεί η γραμμική παράθεση ιστορικών πληροφοριών 

και η κατάτμηση σε κεφάλαια, να ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, αλ-
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λά και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τις γλωσσικές και εννοιολογικές τους 

ικανότητες. Εν γένει θα έπρεπε να έχουν χαρακτηριστικά τα οποία να βοηθούν τους μαθητές 

να κατανοήσουν και να αναπαραστήσουν ιστορικές έννοιες και να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

ενός ιστορικού ερευνητή (Ράπτης & Ράπτη, 2002:117-118. Κόκκινος, 2003. Παναγιωτακό-

πουλος κ.ά., 2003:77. Καπραβέλου, 2011). 

ΣΤ) Αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ προτείνεται:  

• Η καλύτερη διαχείριση του Εργαστηρίου Πληροφορικής, με ευθύνη του/της Διευθυ-

ντή/ντριας του σχολείου και η καλλιέργεια συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ του δι-

δακτικού προσωπικού.  

• Η μέριμνα για την εξάλειψη των λειτουργικών προβλημάτων των εργαστηρίων και 

των προβληματικών υποδομών των σχολείων με την εξεύρεση πόρων.  

• Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η υποστήριξή τους σε θέματα τεχνικά 

και εκπαιδευτικά, με ευθύνη των καθηγητών Πληροφορικής στις σχολικές μονάδες και των 

Σχολικών Συμβούλων και αρμοδίων επιμορφωτών ευρύτερα. 

• Η μέριμνα για την παραγωγή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 
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κτρονι-

κό τα-

χυδρο-

μείο 

κτρονι-

κό τα-

χυδρο-

μείο 

κτρονι-

κό τα-

χυδρο-

μείο 

 

1. 80% τσιγγανόπαιδες Ρομά, με πολλά προβλήματα στη μάθηση και πολλά οικογενειακά προβλήματα, που ζουν σε ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες δια-

βίωσης. 

2. Ποσοστό 70% αλλοδαπών παιδιών και τσιγγανοπαίδων, τα οποία έχουν προβλήματα στη μάθηση, καθώς και πολλά οικογενειακά προβλήματα. 

3. Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών: 10%. 

4. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 40% είναι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες. 

5. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 30% είναι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες. 

6. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 30% είναι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες. 

7. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 15% είναι αλλοδαποί και παλιννοστούντες. 

8. Από το σύνολο των μαθητών/τριών το 40% είναι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες. 

9. Αρκετοί έως πολλοί μαθητές που προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά, κοινωνικά στρώματα. 

10. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Τα μαθησιακά προβλήματα, που παρουσιάζουν, προσομοιάζουν με εκείνα 

των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.  

11. Σχολείο σε περιοχή με καλό βιοτικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές. 

12. Σχολείο με καλό επίπεδο μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες επιλέγονται με κλήρωση για να φοιτήσουν στο εν λόγω σχολείο και όχι βάσει των επιδό-

σεων και των βαθμών τους, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς και κηδεμόνες τους ενδιαφέρονται για τη φοίτηση και την πρόοδό τους και αυτό αντανα-

κλάται στα παιδιά, καθότι είναι γενικά ήσυχα και μελετηρά. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές. 
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Α. Με λογισμικά:  
 

I) Με το λογισμικό «ΑΒΑΚΙΟ-E-SLATE. Μυκηναϊκός πολιτισμός»:  
[1η]: 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης  (περιοχή Δενδροποτάμου)  

Ιδιαιτερότητες: Το σχολείο αποτελείται από μαθητές/τριες που προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Οι μαθητές/τριες είναι κατά 80% 

τσιγγανόπαιδες Ρομά, με πολλά προβλήματα στη μάθηση και πολλά οικογενειακά προβλήματα, που ζουν σε ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Χα-

ρακτηριστικό είναι ότι στην αρχή κάθε σχολικού έτους εγγράφεται μεγάλος αριθμός μαθητών και στην πορεία παρουσιάζεται μεγάλη μαθητική διαρροή, με 

αποτέλεσμα να απομένουν πολύ λιγότεροι. Αλλά και αυτοί πραγματοποιούν μεγάλα διαστήματα απουσίας από το σχολείο. Το σχολείο έχει, ακόμη, ένα πο-

σοστό αλλοδαπών και πολύ λίγα παιδιά που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, τα οποία παρουσιάζουν την τάση να μετεγγράφονται σε άλλα σχολεία, 

λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου μάθησης λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου μάθησης και μαθησιακής ικανότητας των άλλων ομάδων μαθητών. Σε γενικές 

γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν πολύ χαμηλό μαθησιακό επίπεδο. Οι καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας πληροφόρησαν την ερευνήτρια ότι 

οι φοιτώντες τσιγγανόπαιδες Ρομά παρουσιάζουν ένα σύνδρομο διάσπασης προσοχής, το οποίο δεν τους αφήνει να καθίσουν για αρκετό χρόνο στη θέση τους 

και να παρακολουθήσουν το μάθημα. Θέλουν διαρκώς να σηκώνονται και να πηγαινοέρχονται μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια 

των διδασκαλιών έγινε φανερό ότι κάποιοι/ες μαθητές/τριες έχουν προβλήματα όρασης, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τις οικογένειές τους με τον 

κατάλληλο τρόπο, π.χ. γυαλιά κ.λπ. Κάποιοι/ες μαθητές/τριες δυσκολεύονταν πολύ ακόμη και στην ανάγνωση, ιδίως στην κατανόηση δύσκολων λέξεων.  

Τάξη/Τμήματα: Συνδιδασκαλία 2 τμημάτων της Α΄ τάξης  (Α2+Α4) (λόγω του μικρού αριθμού μαθητών) 

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 

638 

 



 

 

 

[2η]: 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης  (περιοχή Δενδροποτάμου) 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Α΄ τάξης (Α3)  

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 

 

[3η], [4η], [5η], [6η]: 7ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης (περιοχή Νικόπολης)  

Ιδιαιτερότητες: Το σχολείο αποτελείται από μαθητές/τριες που προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Έχει ποσοστό 70% αλλοδαπών παι-

διών και τσιγγανοπαίδων, τα οποία έχουν προβλήματα στη μάθηση, καθώς και πολλά οικογενειακά προβλήματα. Το σχολείο έχει, ακόμη, πολύ λίγα παιδιά 

που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία παρουσιάζουν την τάση να μετεγγράφονται σε άλλα σχολεία, λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου 

μάθησης και μαθησιακής ικανότητας των άλλων ομάδων μαθητών. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/τριες έχουν πολύ χαμηλό μαθησιακό επίπεδο  

Τάξη/Τμήματα: Σε 4 τμήματα της Α΄ τάξης 

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: Ανά 1 διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 

 

[7η], [8η]: 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά  
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Ιδιαιτερότητες: Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών: 10%. Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. 

Τάξη/Τμήματα: Σε 2 τμήματα της Α΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: Ανά 1 διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[9η], [10η]: 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Κολχικό) 

Ιδιαιτερότητες: Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 40% είναι αλλο-

δαποί/ές μαθητές/τριες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Τάξη/Τμήματα: Σε 2 τμήματα της Α΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: Ανά 1 διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[11η], [12η]: Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου 

Ιδιαιτερότητες: Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 30% είναι αλλο-

δαποί/ές μαθητές/τριες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές 

οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο  
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Τάξη/Τμήματα: Σε 2 τμήματα της Α΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: Ανά 1 διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[13η]: Γυμνάσιο Ευκαρπίας 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Α΄ τάξης  

Ιδιαιτερότητες: Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. 

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση): «Οδύσσεια», Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: Μικρόκοσμοι: ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE «ΜΥΚΗΝΕΣ» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

II) Με το λογισμικό «Ιστορικός Άτλας-Centennia»:  
[1η]: 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (περιοχή Δενδροποτάμου) 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Β΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Μερτσανίδου Μάρθα (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Βυζαντινή Ιστορία, Γεωγραφία 
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ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: «Ιστορικός Άτλας-Centennia» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 

 

[2η]: 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (περιοχή Δενδροποτάμου) 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Γ΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Μερτσανίδου Μάρθα (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεότερη Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: «Ιστορικός Άτλας-Centennia» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[3η]: 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού  

Ιδιαιτερότητες: Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών/τριών, το 30% είναι αλλο-

δαποί/ές μαθητές/τριες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές 

οι μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο.  

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Γ΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Βαγιωνά Δέσποινα (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Μικρασιατικός πόλεμος: Στρατιωτικές επιχειρήσεις (1919-1922)–Μικρασιατική καταστροφή»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεότερη Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διερευνητικό/διαδραστικό λογισμικό: «Ιστορικός Άτλας-Centennia» 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

642 

 



 

 

III) Με το λογισμικό Ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: «Οι  Ανακαλύψεις» (Ψηφιακή 

Τάξη) σε συνδυασμό με Ιστοεξερεύνηση και παρουσίαση των εργασιών –από τις ομάδες- σε Λογισμικό Παρουσίασης:  
[1η]: 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς  

Χαρακτηριστικά: Είναι σχολείο σε αναβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με υψηλό βιοτικό επίπεδο και το εργαστήριο είναι σε πολύ καλή κατάστα-

ση. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές. 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Β΄ τάξης (Αριθμός μαθητών: 30)  

Διδάσκουσα: Θεοδοσίου Μαρία (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Οι ανακαλύψεις»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Λογισμικό Ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: «Οι  Ανακαλύψεις», Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Ηλε-

κτρονικό Ταχυδρομείο 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

Β. Με την αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσίασης από τους φιλολόγους:  
[1η]: 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (περιοχή Δενδροποτάμου) 

Τάξη/Τμήματα: Συνδιδασκαλία 3 τμημάτων της Α΄ τάξης (Α1+Α2+Α3)  

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Ο Αλέξανδρος και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού»  

ΤΠΕ: Παραγωγή γνώσης με την αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσίασης (Power Point), με βάση την Ιστορία και συνδυασμό Διαθεματικών, Υπολογιστι-

κών και Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων.  

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου. 
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[2η]: 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης  

Ιδιαιτερότητες: Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών, το 15% είναι αλλοδαποί 

και παλιννοστούντες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές οι 

μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο.  

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Α΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Κούτλα Μαριάννα (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Αλέξανδρος ο Μακεδών»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρχαία Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Λογισμικό Παρουσίασης 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[3η]: 2ο Γυμνάσιο Τούμπας  

Χαρακτηριστικά: Είναι σχολείο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με καλό βιοτικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές.  

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Α΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Νικολέττα Αντωνιάδου (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Η Τέχνη από την κλασική εποχή ως την ελληνιστική και τα ρωμαϊκά χρόνια»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρχαία Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή, Τέχνη - Η Α΄ τάξη, στην οποία πραγματοποιήθηκε η διδα-

σκαλία, είχε συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ»: (κάθε μαθητής/τρια με φορητό Η/Υ). Έτσι, κάθε ομάδα μαθητών/τριών είχε τη 

δυνατότητα να κατέχει και να διαχειρίζεται έναν Η/Υ μέσα στη σχολική τάξη 

ΤΠΕ: Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στη σχολική τάξη. 
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[5η], [6η]: 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης 

Ιδιαιτερότητες: Αρκετοί/ές μαθητές/τριες προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Από το σύνολο των μαθητών/τριών το 40% είναι αλλοδα-

ποί/ές μαθητές/τριες. Τα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζουν προσομοιάζουν με εκείνα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές οι 

μαθητές/τριες έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο.  

Τάξη/Τμήματα: Σε 2 τμήματα της Γ΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Ερευνήτρια  

Κεφάλαιο: «Ο Ρομαντισμός και η Γαλλική / Ελληνική Επανάσταση – Φιλελληνισμός – Γαλλία: Eugène Delacroix (1798-1863)».  

Εμπλεκόμενες περιοχές: Νεότερη Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Τέχνη  

ΤΠΕ: Παραγωγή γνώσης με την αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσίασης (Power Point). Ανάλυση των εικαστικών ιστορικών έργων και αξιοποίησή τους 

ως ιστορικών πηγών 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα στο ένα τμήμα και 2 ώρες στο άλλο τμήμα – στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. 

 

Γ. Ιστοεξερευνήσεις με παρουσιάσεις των εργασιών από τις ομάδες των μαθητών/τριών σε Λογισμικό Παρουσίασης 

ή Επεξεργαστή Κειμένου:  
[1η], [2η]: 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά  

Τάξη/Τμήματα: Σε 2 τμήματα της Α΄τάξης  

Διδάσκουσα: Ζαφειριάδου Κορνηλία (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Στα βαθιά νερά…της Γλώσσας»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου, Εννοιολογικοί Χάρτες 
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Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: Ανά 1 διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 

 

[3η]: Γυμνάσιο Ασσήρου 

Χαρακτηριστικά: Πολύ λίγοι αλλοδαποί μαθητές, κυρίως από βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, λιγότερο Αλβανία και ελάχιστοι από χώρες της 

πρώην ΕΣΣΔ). Περίπου 2 - 4 παιδιά σε κάθε τμήμα των περίπου 25 ατόμων (συνολικά 6 τμήματα). Επίσης υπάρχουν αρκετά παιδιά (περίπου 10 σε σύνολο 

135 παιδιών) που έχουν αλλοδαπό τον έναν γονέα τους, είτε τον πατέρα, είτε πιο συχνά τη μητέρα. 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Α΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Κουσίδου Ευλαμπία (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Αλέξανδρος ο Μακεδών»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρχαία Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[4η]: 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 

Χαρακτηριστικά: Είναι σχολείο σε αναβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με υψηλό βιοτικό επίπεδο και το εργαστήριο Πληροφορικής είναι σε πολύ 

καλή κατάσταση. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές. 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Β΄ τάξης (Αριθμός μαθητών: 24) 

Διδάσκουσες: Συνδιδασκαλία: Βιτωράκη Αικατερίνη και Ταρενίδου Ευγενία (φιλόλογοι)  

Κεφάλαιο: «Η Τέχνη την εποχή της Αναγέννησης» 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μεσαιωνική Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Τέχνη 

ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 
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[5η]: Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Β΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Δοϊρανλή Άννα (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Τα λουλούδια της Χιροσίμα»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αγγλικά 

ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[6η]: Πειραματικό Γενικό Λύκειο του ΑΠΘ 

Χαρακτηριστικά: Πρόκειται για σχολείο με καλό επίπεδο μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες επιλέγονται με κλήρωση για να φοιτήσουν στο εν λόγω σχολείο 

και όχι βάσει των επιδόσεων και των βαθμών τους, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς και κηδεμόνες τους ενδιαφέρονται για τη φοίτηση και την πρόοδό 

τους και αυτό αντανακλάται στα παιδιά, καθότι είναι γενικά ήσυχα και μελετηρά. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές. 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Β΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Πάλλα Μαρία (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Ο Πόλεμος – Η Ειρήνη»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία 

ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. 

 

[7η]: Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Χαρακτηριστικά: Πρόκειται για σχολείο με καλό επίπεδο μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες επιλέγονται με κλήρωση για να φοιτήσουν στο εν λόγω σχολείο 

και όχι βάσει των επιδόσεων και των βαθμών τους, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς και κηδεμόνες τους ενδιαφέρονται για τη φοίτηση και την πρόοδό 

τους και αυτό αντανακλάται στα παιδιά, καθότι είναι γενικά ήσυχα και μελετηρά. Δεν υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές. 

Τάξη/Τμήμα: Σε 1 τμήμα της Β΄ τάξης  

Διδάσκουσα: Μαργαρού Ελένη (φιλόλογος)  

Κεφάλαιο: «Οι μεγάλες ανακαλύψεις»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μεσαιωνική Ιστορία, Γεωγραφία 

ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Λογισμικό Παρουσίασης, Επεξεργαστής Κειμένου 

Διάρκεια/τόπος διεξαγωγής: 2 διδακτικές ώρες – στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου.  

 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

Οι διδασκαλίες περιλαμβάνουν: 

1. Διάλογο 

2. «Βουβή» περιγραφή που περικλείεται σε αγκύλες [……….] 

3. Σχόλια που περικλείονται σε άγκιστρα {………..} 

4. Χρόνο που περικλείεται σε <…….> 
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	Η αξία των ιστορικών πηγών για τη διδασκαλία της Ιστορίας έχει επαρκώς τεκμηριωθεί (Νάκου, 2000. Moniot, 2002. Husbands, 2004. Κόκκινος, 2006. Mattozzi, 2006. Σμυρναίος, 2008) και η χρήση των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας κυριαρχεί στις εκπαιδευτικές...
	Σε γενικές γραμμές, οι ιστορικές πηγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς (Σμυρναίος, 2008). Στις πρώτες εντάσσονται όσα τεκμήρια είναι σύγχρονα της εποχής που μελετούμε. Δευτερογενείς είναι οι μεταγενέστερες των προς...
	11. Το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ιστορία και η συμβολή των πηγών
	12. Οι πηγές και οι «ιστορικές» δεξιότητες
	13. Το έργο του εκπαιδευτικού σε σχέση με την επεξεργασία των γραπτών πηγών
	14. Οι εικαστικές πηγές και η σημασία τους στη διδακτική της Ιστορίας: Ανάγνωση, περιγραφή και ανάλυση των εικαστικών πηγών ως ιστορικών πηγών23F
	Στη σύγχρονη εποχή αμφισβητείται ότι η σχέση μεταξύ λέξεων, κειμένων και εικόνων είναι σταθερή και διαφανής και αντιτάσσεται η άποψη πως αυτή η σχέση μπορεί να προσεγγισθεί μόνον ως δυναμική διάδραση. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν την ανάγκη να διερευνη...

	15. Ο ρόλος των χαρτών ως εργαλείων στη διδακτική της Ιστορίας

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
	Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	1. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα – Η παιδαγωγική αναπροσαρμογή της διδακτικής
	2. Σχεδιασμός εποικοδομιστικών περιβαλλόντων μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (CLEs)
	3. Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο μάθημα της Ιστορίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
	4. Ο σχεδιασμός των διδακτικών προσεγγίσεων – Η σημασία του διαλόγου των μαθητών και η αξία της συνεργατικής μάθησης

	Ως απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν αντίστοιχα οι εξής: Οι διδακτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν θα πρέπει να προσομοιάζουν με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας∙ δεν θα πρέπει, δηλαδή, να αναπαράγουν τη συσσώρευση της πληροφορίας. Η...
	6. Ανακεφαλαίωση

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
	ii. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
	2. Εφαρμογές
	ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
	ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
	ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
	ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
	α) Εισαγωγή
	i) Η θεωρία της Επικοινωνιακής προσέγγισης. Διδασκαλία της γλώσσας μέσω των άλλων μαθημάτων
	Η θεωρητική βάση της Επικοινωνιακής προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος, που ανιχνεύεται στη Γενετική-Μετασχηματιστική θεωρία του Chomsky (1991), σε κοινωνικές θεωρίες –κοινωνική θεωρία του Vygotsky - ζώνη επόμενης εξέλιξης (Vygotsky, 1981)∙ κοινωνική...
	Οι μαθητές εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, στα πλαίσια των οποίων πρέπει να καλύψουν αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες με την κατάλληλη χρήση της γλώσσας (Hein, 1991). Καθοριστικές για την ενίσχυση της επικοινωνιακής προσέγγισης υπήρξαν οι...
	Τα  περιβάλλοντα  που  χρησιµοποιήθηκαν  από  το  1980  µέχρι  σήµερα,  στο πλαίσιο της θεωρητικής αντίληψης που προαναφέρθηκε, είναι πολλά. Πρόκειται κυρίως για περιβάλλοντα ανοικτού λογισµικού, όπου παρέχεται το πλαίσιο για να διευκολυνθεί η επικοιν...



	ΚΕΙΜΕΝΑ -Από το εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, το κείμενο του Στέλιου Ξεφλούδα, Άνθρωποι του μύθου.
	-Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε, Το επουράνιο σχέδιο.
	-Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Λουί-Φερντινάν Σελίν, Ταξίδι στην άκρη της νύχτας.
	ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Αρχαία Ιστορία: Κεφ. 7.3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής.
	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιστορία, Γεωγραφία.

	Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος
	Η μάχη του Δομοκού, 1897
	Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος
	Υπάρχουν επιθετικοί και αμυντικοί πόλεμοι, όμως πάντα υπάρχουν τα αθώα θύματά τους, οι άμαχοι.

	Διεθνείς οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ στηρίζονται στην υπεροπλία τους και καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα, ετοιμάζουν πυραυλικές ασπίδες, διεξάγουν “προληπτικούς πολέμους”
	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
	• Διαβάστε το απόσπασμα από Το Βιβλίο των Θαυμάτων, που παρατίθεται πιο κάτω. Σας δίνεται επίσης ένα απόσπασμα από τα Χρονικά της Γουινέας του Comes Eanes de Azurara (1453), στο οποίο ο πρίγκιπας Ερρίκος Θαλασσοπόρος εκθέτει τους στόχους του.
	( Συνδυάστε τις πληροφορίες που σας δίνουν τα αποσπάσματα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας Γεώργιος Ι. Κολοβάτσιος: Μεγάλες ανακαλύψεις (15ος-18ος αι.) (http://kolovatsios.blogspot.com/2007/03/16-15-18.html/) και διαμορφώστε έναν τελικό κατάλογο κιν...

	Μάρκο Πόλο, To Βιβλίο των Θαυμάτων
	«… Οι άνθρωποι εδώ έχουν καλούς τρόπους και σας λέω ότι έχουν χρυσάφι σε υπερβολικές ποσότητες. Και σας λέω, επίσης, ότι κανένας άνθρωπος δεν μπο-ρεί να μεταφέρει χρυσάφι έξω από αυτό το νησί, γιατί ούτε έμπορος ούτε κανένας άλλος δεν πλησιάζει στη στ...

	Comes Eanes de Azurara, Χρονικά της Γουινέας (1453)
	«Ήθελε να μάθει ποιες χώρες υπήρχαν πέρα από τα Κανάρια νησιά και από το ακρωτήριο Μπαγιατόρ, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή κανένας άνθρωπος ούτε διάβασε ούτε άκουσε ποια χώρα βρισκόταν μετά από αυτό το ακρωτήριο […] Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι σ’ αυτές ...

	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
	•  Τα υπερπόντια ταξίδια διευκολύνθηκαν από την τελειοποίηση των τεχνικών μέσων πλεύσης και προσανατολισμού, της πυξίδας, του αστρολάβου και του πορτολάνου. Ουσιαστικά συνέβαλε, επίσης, η ναυπήγηση ενός νέου τύπου πλοίου, της καραβέλας. Δώστε τις παρα...
	http://nautarch.tamu.edu/shiplab/01George/index.htm
	( Αναλαμβάνετε τους παρακάτω ρόλους:
	α) Ο ένας από εσάς είναι ο επίδοξος θαλασσοπόρος, ο οποίος προσπαθεί με συγκεκριμένα επιχειρήματα να πείσει το χορηγό του για την αναγκαιότητα να πληρώσει επιπλέον ώστε να αξιοποιηθούν τα παραπάνω μέσα στο ταξίδι που σχεδιάζουν.
	β) Ο δεύτερος από εσάς είναι ο χορηγός του μεγάλου ναυτικού ταξιδιού προς τη Δύση. Αντιστέκεται στη χρηματοδότηση όλων των παραπάνω καινοτόμων εφαρμογών και προβάλλει τα δικά του επιχειρήματα για να αποδείξει ότι είναι περιττές και αυξάνουν το κόστος ...
	•  Γράψτε τον διάλογο!

	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
	•  Με αναζήτηση στη Μηχανή αναζήτησης Google (π.χ. http://www.el.hukol.net/themenreihe.p?c=%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%20%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1) μελετήστ...

	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
	( Στη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/ Treaty of_Tordesillas/ διαβάστε τι ήταν η Συνθήκη της Τορντεζίλας και παρουσιάστε την σύντομα στους συμμαθητές σας. Ιδιαίτερα θα σας βοηθήσει ο χάρτης που αποτυπώνει τους όρους της. Μήπως σας θυμίζει κάπο...
	( Ξέρετε ή μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η μόνη χώρα της Ν. Αμερικής στην οποία επίσημη γλώσσα είναι τα πορτογαλικά;

	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6
	1) Δώστε στη Μηχανή Αναζήτησης Google το λήμμα κονκισταδόρες. Εξηγήστε στους συμμαθητές σας ποιοι ονομάζονται έτσι και τι ίχνος άφησαν στην παγκόσμια ιστορία.
	2) Από τις διευθύνσεις: http://sfrang.com/selides/mm1/html/Cortez.htm/ & http://el.wikipedia.org/ συγκεντρώστε πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του εξερευνητή Χερνάντο Κορτέζ.
	3) Παρακολουθήστε το βίντεο: «1492 - Genocide of Native America»: http://www. youtube.com/watch?v=gNCuXR5hhls&feature=related/ και επισημάνετε τις επιπτώσεις της ανακάλυψης της σημερινής αμερικανικής ηπείρου από τους Ευρωπαίους, στους ιθαγενείς πληθυσ...
	4) Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα από τη Σύντομη Αναφορά για την καταστροφή των Δυτικών Ινδιών, 1552, του Επισκόπου Βαρθολομαίου Λας Κάζας (Las Cazas):
	«Οι Ισπανοί βρέθηκαν ανάμεσα στους Ινδιάνους όπως οι λύκοι, οι τίγρεις και τα αιμοβόρα λιοντάρια πεινασμένα για πολλές μέρες. Εδώ και σαράντα χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από να τους κάνουν κομμάτια, να τους τουφεκίζουν, να τους βασανίζουν με τέτοια...
	«Ενώ οι Ινδιάνοι είχαν φιλικά αισθήματα, οι Ευρωπαίοι εισέβαλαν στις περιοχές της Αμερικής σαν πεινασμένοι λύκοι. Οι λόγοι για τους οποίους σκοτώθηκαν τόσο πολλοί ιθαγενείς είναι οι εξής: Πρώτον, γιατί οι Ευρωπαίοι που έφθασαν εδώ, είχαν την πεποίθηση...

	ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7
	•  Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα:
	( Τι είδους προϊόντα εισάγουν οι Ευρωπαίοι από τις νέες χώρες;
	( Τι μπορεί να σήμαινε αυτό για τις οικονομίες των κρατών τους;
	( Ποια κοινωνική τάξη πιστεύετε ότι ωφελήθηκε από αυτές τις εξελίξεις;
	( Αναζητήστε τις οικονομικές συνέπειες από τις Ανακαλύψεις στην Ευρώπη και στη διεύθυνση  http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Revolution/ [Rise of the money economy]. Καταγράψτε τις σημείο προς σημείο και απαριθμήστε τις στους συμμαθητές σας.
	β) Σενάρια
	1ο διαθεματικό σενάριο: «Ο Ρομαντισμός και η Γαλλική / Ελληνική Επανάσταση – Φιλελληνισμός – Γαλλία: Eugène Delacroix (1798-1863)73F

	Εισαγωγή
	2. Ρομαντική Ζωγραφική: Οι ζωγράφοι του ρομαντισμού, όπως και οι λογοτέχνες, εξέφρασαν με το έργο τους τα ρομαντικά ιδανικά. Αποστρεφόμενοι την τάξη, τη σαφήνεια και την ισορροπία του νεοκλασικισμού, οι ζωγράφοι άρχισαν να απεικονίζουν:
	● εξωτικά θέματα ή πολύ φορτισμένα συγκινησιακά,
	● με δραματικές αντιθέσεις χρωμάτων και αποχρώσεων.
	Προσπάθησαν να διερευνήσουν τα όρια των αισθημάτων του ανθρώπου και το κρυμμένο μήνυμά τους.
	Ο πίνακας, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, είναι εμπνευσμένος από ένα ποίημα του λόρδου Μπάυρον. Ο Σαρδανάπαλος, ο τύραννος της Ανατολής, είναι ετοιμοθάνατος και προστάζει να θανατωθούν μπροστά στα μάτια του όλα τα πλάσματα που του ανήκουν- σκλ...
	Ο Eugene Delacroix θεωρήθηκε ο ηγέτης των ρομαντικών ζωγράφων στη Γαλλία, και έτσι υπήρξε και κύριος στόχος της κριτικής των ζωγράφων της παραδοσιακής σχολής. Αντλούσε τη θεματολογία του από την κλασική λογοτεχνία (Δάντης, Σαίξπηρ, Γκαίτε), και από ρο...
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	- Baudelaire, Ch., L’Art romantique, les curiosités esthétiques, Lévy, Paris, 1868.
	- Δρανδάκης, Π., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, αχρ.
	- Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ, εκδ. ΔΟΜΗ, 1975.
	- Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, Παιδεία, Οι Μεγάλοι ζωγράφοι.
	- Focillon, H., La Peinture au XIXe siecle. Le retour a l’antique, le Romantisme, Laurens, Paris 1927.
	- Honour, H., Romanticism, Harper and Row, New York, London, 1979.
	- Huyge, R., Ο Ντελακρουά και η Ελλάς, ελλ. εκδ. Ιονικής & Λαϊκής Τραπέζης, 1971.
	- Ιστορία της Τέχνης  Larousse, εκδ. Βιβλιόραμα , τόμος 3ος , Αθήνα 1990.
	- Κατάλογοι εκθέσεων: The Romantic Movement, Conseil de l’ Europe, London, 1959. Die Nazarener, Frankfurt, 1977.
	- Leymare, J., La Peinture française, le XIXe siecle, Skira, Genève 1962.
	- Mayoux, J.J., La Peinture anglaise, de Hogarth aux préraphaélites, Skira, Genève 1972.
	- Novotny, F.0, Painting and Sculpture in Europe, 1780 to 1880, Pelican History of Art, Harmondsworth, New York, 1960.
	- Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών 1977.
	- Πεγέ Ζωρζ, Η ζωγραφική στο 19ο αιώνα, (μτφρ. Άλκης Χαραλαμπίδης), εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1984.
	- Χρήστου Χρύσ., Η Ευρωπαϊκή Ζωγραφική του 19ου αιώνα, 1983.
	Παρατηρήστε τον πίνακα του Ντελακρουά "Η Ελευθερία οδηγεί το λαό".
	Βρισκόμαστε χρονικά στην Ιουλιανή Επανάσταση του 1830 (οι Τρεις Ένδοξες Ημέρες), που θα οδηγήσει στην ανατροπή του Καρόλου Ι΄ και στην αναρρίχηση του Λουδοβίκου Φιλίππου, της Ιουλιανής Μοναρχίας, στο θρόνο. Η εξέγερση του Παρισιού είχε ως σκοπό την απ...
	Οι εκφράσεις των ανθρώπων είναι ρεαλιστικές (= πιστή αναπαράσταση του εσωτερικού κόσμου), η εμφάνισή τους καταδεικνύει την κοινωνική τους τάξη, ενώ ο Ντελακρουά προσδίδει μια επική διάσταση στο έργο του.
	Σε αυτό το έργο ο καλλιτέχνης συνενώνει σε μια επική πνοή την αλληγορία με τη ρεαλιστική αναπαράσταση των πτωμάτων. Άρα, στο έργο συνυπάρχουν αλληγορία / ρεαλισμός / και επικό όραμα. Δικαιολογήστε τους τρεις χαρακτηρισμούς μέσα από την περιγραφή των σ...
	ΟΡΙΣΜΟΙ
	Αλληγορία = η έκφραση κρυφών εννοιών μέσω λόγου ή εικόνας
	Ρεαλισμός (αισθητ.-λογοτ.) = πιστή αποκατάσταση της πραγματικότητας
	Επικό / όραμα = ηρωικό / ό,τι βλέπει κάποιος ευρισκόμενος σε έκσταση, οπτική ψευδαίσθηση, όνειρο
	Η Τέταρτη Σταυροφορία (1201-1204) είχε στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ μέσω μιας εισβολής στην Αίγυπτο, αλλά παρέκκλινε από το στόχο της και οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τελικά την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη...
	Στον πίνακα "Η είσοδος των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη" ξεχωρίζει περισσότερο το ψυχολογικό στοιχείο, ο φόβος και το δέος,
	και στην αντιπαράθεση των μορφών των εισβολέων και των κατοίκων αναδεικνύονται σαν πρωταγωνιστές η φλεγόμενη πόλη και ο απειλητικός ουρανός.
	Να προσέξετε ιδιαιτέρως ότι, στον πίνακα Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, η Ελλάδα είναι μια νέα γυναίκα-έμβλημα,
	με νεοελληνική ενδυμασία κι όχι πλέον κλασική,
	η οποία απευθύνει έκκληση για βοήθεια,
	ενώ ο Οθωμανός βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο, πίσω της,
	κρατώντας μεν σημαία νίκης, αλλά λόγω της θέσης του, ουσιαστικά η νίκη είναι της Ελλάδας.
	Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα από τα κύρια δεδομένα του πίνακα, η ενδυμασία του πολεμιστή με όλες τις λεπτομέρειες αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας έφιππος αγωνιστής που είναι δοσμένος προφίλ, όχι μόνον αιχμαλωτίζουν αμέσως το βλέμμα, αλλά και το καθοδηγούν...
	Ο Ντελακρουά αφαιρεί κάθε στοιχείο ιστορικά προσδιορίσιμης πολεμικής επικαιρότητας και συγκροτεί μια σύνθεση της οποίας το νοηματικό της περιεχόμενο διαβάζεται μέσα από το χρώμα και την κίνηση και λιγότερο από το ίδιο το θέμα. Η έλλειψη δραματικών στο...
	5. Ο αγώνας των Ελλήνων κατά των Τούρκων
	Το 1826, ενώ το Μεσολόγγι πέφτει στα χέρια των Τούρκων, ο Ντελακρουά παρουσιάζει στη γκαλερί Lebrun, στην έκθεση «Υπέρ των Ελλήνων», τη «Μάχη Ελλήνων και Τούρκων» (Chicago, The Art Institute) και τη  «δολοφονία του Δόγη  Marino Faliero» (Λονδίνο, Συλλ...
	Με άξονα τη χρωματική ένταση, στην οποία δίνει έμφαση το τοπίο που εκτείνεται έως τον ορίζοντα, η σύνθεση υπογραμμίζει την πρωτοτυπία της πρόθεσης του ζωγράφου. Αντικαθιστώντας την αυστηρή περιγραφή της σφαγής από μια πιο γενική αναφορά -ένα είδος σύν...
	Η σφαγή της Χίου, που ενέπνευσε τον πίνακα του Ντελακρουά για το Σαλόν του 1824, ήταν ένα επεισόδιο από την τουρκική θηριωδία στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι εφημερίδες της ημέρας ανέφεραν 20.000 νεκρούς και ομαδικό εξανδραποδισμό του πληθυσμού. Στο Σα...
	→ 3η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ-ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν την εικόνα και να αφηγηθούν τι γνωρίζουν σχετικά με τον μύθο αυτόν. Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ συνδέεται με τη ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, τους μύθους και τις παραδόσει...
	→ 4η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ίσως τα πιο γνωστά από όλα τα παραμύθια για το μεγάλο βασιλιά είναι αυτά για τις νεράιδες. Υπήρχαν δύο αδελφές νεράιδες, η Γοργόνα και η Φώκια, αδελφές ή κόρες του βασιλιά, οι οποίες σχετίζονταν με το αθάνατο νερό που αναζητούσε ο βασι...
	Τελικά, η Γοργόνα έχυσε το αθάνατο νερό στη θάλασσα και καταδικάστηκε από την κατάρα του Αλέξανδρου να περάσει την υπόλοιπη ζωή της μέσα στη θάλασσα, έχοντας από τη μέση και κάτω ουρά ψαριού.
	Έτσι, γυρνά μέσα στα πέλαγα και ρωτά τους ναυτικούς που συναντά: "ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;», Αλίμονο σε κείνους που θα απαντήσουν ότι δεν ζει. Τότε ανταριάζει το πέλαγο και βουλιάζει το καράβι.
	→ 5η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Κατά την τότε παράδοση, η γενεαλογία του Αλέξανδρου ανάγεται σε δύο σημαντικότατες μορφές της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Ο ημίθεος Ηρακλής υπήρξε γενάρχης της δυναστείας των Αργεαδών Μακεδόνων ενώ ο Ν...
	→ 6η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η μητέρα του Ολυμπιάδα, που ήταν ιέρεια στα μυστηριακά όργια των Καβείρων της Σαμοθράκης, έλεγε πως τη νύχτα του γάμου της είδε όραμα ότι την επισκέφτηκε με μορφή κεραυνού ο Δίας και με βάση αυτό το γεγονός ισχυριζόταν ότι ο Αλέξανδρος...
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Καταγράψτε σε Πίνακα τα πρόσωπα, τις κυριότερες ημερομηνίες και τα γεγονότα της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου
	→ 10η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Ο Αριστοτέλης μερίμνησε να διδάξει στον Αλέξανδρο τα λεγόμενα "μεταφυσικά", δηλαδή τις επιστήμες μετά τη φυσική πραγματικότητα, όπως και τα Μαθηματικά για την εξάσκηση του νου ως προς την ορθότητα και την ακρ...
	→ 11η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:
	Άλλο σημαντικό περιστατικό συνέβη, όταν ο Αλέξανδρος συνάντησε τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη, που στεκόταν βρώμικος και κουρελής και λιαζόταν στον ήλιο. Ο Αλέξανδρος τον πλησίασε και του είπε: «Είμαι ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς» και ο φιλόσοφος του απάντησ...
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Από τα προηγούμενα, συνθέστε ένα κείμενο όπου θα σκιαγραφήσετε το πορτρέτο του Αλέξανδρου. Περιγράψτε τα κυριότερα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά του καθώς και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του.
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα: http://www.greek-language.gr/ και στα Λεξικά αναζητήστε τη σημασία των λέξεων: «σατράπης», «σατραπεία».
	● Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Λεξικά της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
	→ 14η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΗ: «… στον Αλέξανδρο η αρετή επέβαλε το βασιλικό και θεϊκό αγώνα, του οποίου σκοπός ήταν, όχι χρυσός, ούτε απολαύσεις μηδικές και τράπεζες και γυναίκες και Χαλυβώνιος οίνος, αλλά να ενώσει όλους τους ανθρώπους σ’ έναν κόσμο - κόσμη...
	→ 15η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Στις πράξεις του ο Αλέξανδρος είχε βαθύ το αίσθημα της αποστολής που κατευθύνεται από τους θεούς. Γι’ αυτό, και επιθυμία του ήταν να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους σε κοινό τρόπο ζωής με τις αρχές της ισοπολιτείας. Πίστευε στη θεϊκή το...

	Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου
	Η Ελευθερία, σε μια αλληγορική μορφή, σηκώνει την τρίχρωμη σημαία και το πλήθος την ακολουθεί
	Ο Ντελακρουά μπορεί να μην πήρε μέρος άμεσα στην επανάσταση, αλλά ως δημοκρατικός και ρομαντικός απεικονίζει τον εαυτό του με το τουφέκι στο χέρι.
	→ 16η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με βάση τα προηγούμενα, μελετήστε, επίσης, την ιστοσελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης: http://gym-peir-mytil.les.sch.gr/M_ALEXANDROS.htm  και, προσθέτοντας τις πληροφορίες του βιβλίου σας, της Ιστορίας, στη σελ...
	→ 20η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ  ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ
	1. Το στράτευμα ξηράς (Ξενοφών Κύρου Ανάβασις Α.ΙΙ.5-7,10-11, 13, 14, 19, 20, 23, Α.VΙΙ.20, Α.Χ.12, Β.ΙΙ.4, Αρριανός Γ.9, Ε.13, 24, Ζ.14). Το στράτευμα ξηράς αποτελείτο από το πεζικό, το ιππικό και τα τμήματα υποστήριξης. Οι πολεμιστές και ειδικά οι μ...
	→ 21η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: 2. Το μακεδονικό ιππικό αποτελείτο από δύο τμήματα: αυτό των Εταίρων, που απαρτιζόταν από ευγενείς Μακεδόνες, και αυτό των Θεσσαλών. Το ιππικό των «Εταίρων» (=συντρόφων) ήταν χωρισμένο σε 8 ίλες. Κάθε ίλη είχε 200 ιππείς, εκτός από αυ...

	→ 37η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΗ: ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (στο οχυρό της Σογδιανής)
	«Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν όσοι είχαν ασκηθεί να ανεβαίνουν στους βράχους κατά τις πολιορκίες του, περίπου τριακόσιοι στον αριθμό, και αφού ετοίμασαν μικρούς σιδερένιους πασσάλους, με τους οποίους είχαν στερεώσει τις σκηνές τους, για να τους καρφώσου...
	→ 38η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ: Πιστεύετε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των Μακεδόνων και Περσών στρατιωτών ως προς το πατριωτικό αίσθημα, την ανδρεία ή την αφοσίωση στο βασιλιά τους; Αν ναι, γιατί συνέβαινε αυτό;

	→ 41η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: 332 π.Χ. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
	ΕΡΩΤΗΜΑ: Παρατηρώντας στο χάρτη την τοποθεσία που ο Αλέξανδρος ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, α) ποια πιστεύετε ότι ήταν τα κίνητρά του; β) τι επιπτώσεις θα πρέπει να είχε η ίδρυση της Αλεξάνδρειας για την Αθήνα (εμπόριο, οικονομικές σχέσεις, πλούτο);
	Ο Αλέξανδρος συνέχισε την κατάκτησή του προς την Αίγυπτο όπου έγινε δεκτός ως ελευθερωτής. Έχοντας σεβαστεί τους αιγύπτιους θεούς, οι ιερείς στο μαντείο του Άμμωνα Δία τού έκαναν καλή υποδοχή και τον ονόμασαν γιό του Δία, τίτλο που τον παραδέχτηκε και...
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
	3. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ - Η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
	{1)Παρατηρούμε ότι γίνεται αξιοποίηση: (α) φορητών Η/Υ για ομαδοσυνεργατική εργασία, (β) του Επεξεργαστή Κειμένου, από τους/τις μαθητές/τριες, για την γραπτή παρουσίαση των συμπερασμάτων τους, (γ) του "αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου" του Επεξεργαστή Κ...
	{Η οργάνωση οµαδικών αναγνώσεων, η καταγραφή σηµειώσεων, η υπογράμμιση κατά τη μαθησιακή διαδικασία αποτελούν άσκηση της κατανόησης, ιδίως σε περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Βακαλούδη, 2012:269-270. Πατσιοδήμου, αχρ.:Α61, ∆αρβούδης, αχρ.:...
	[Ο μαθητής διαβάζει από την προβολή της παρουσίασης στη βιντεο-οθόνη….]
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