
1 
 

 

 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: 

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Κυριακή Κοταρίδου (Α.Μ. 18068) 

E- Mail: ell18068@uom.edu.gr 

Επόπτης/Επιβλέπων Καθηγητής: Δαγδιλέλης Βασίλειος 
 

 
Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 

(με ειδίκευση στη Πληροφορική Και Νέες Τεχνολογίες Στην Εκπαίδευση) 

 
 
 

Ιανουάριος, 2020 

mailto:ell18068@uom.edu.gr


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Έτος 2020 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 
Μάθησης, (στην Κατεύθυνση:Πληροφορική Και Νέες Τεχνολογίες Στην Εκπαίδευση), και τα 
λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και 
αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 
σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 



3 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

 

ΤΗΣ ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ρια: Δαγδιλέλης Βασίλειος 

Μέλη:     Ξυνόγαλος Στυλιανός 

     Φαχαντίδης Νικόλαος 

 

 

 

Ιανουάριος, 2020  



4 
 

Ευχαριστίες, 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά για την διαρκή καθοδήγηση και υπομονή τον κύριο Δαγδικέλη 

Βασίλειο. Ακόμα, για τη βοήθειά του τον κύριο Ιωάννη Λεύκο, ο οποίος 

ήταν πάντα παρών σε όλα τα στάδια της έρευνα και της παρέμβασης και 

μου παρείχε χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση όποτε τη 

χρειαζόμουν. Για την παραχώρηση των σχολικών τμημάτων της Ε 

Δημοτικού θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εκπαιδευτικούς Μπεκρή 

Κωνσταντίνο και Εμμανουηλίδη Γιώργο με τους οποίους είχαμε 

καταπληκτική συνεργασία και για τον ίδιο λόγο τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδα Μπαντουβάκη Στυλιανό, που μας άνοιξε το σχολείο 

του χωρίς δισταγμό. Καθοριστική βεβαίως ήταν η παρουσία των 30 

μαθητών, που συνεργάστηκαν μεταξύ τους χωρίς παράπονα και χάρη 

στους οποίους ολοκληρώθηκε η διδακτική παρέμβαση. Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ θα ήθελα επίσης να δώσω στην Ελένη, διδάσκουσα 

μαθηματικών, την Στυλιανή, διδάσκουσα ελληνικής φιλολογίας και τη 

Θεοδωρίδου Ευθυμία, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας, οι οποίες ήταν οι 

ανεξάρτητες παρατηρήτριες και συνέβαλαν καθοριστικά στη συλλογή 

δεδομένων που αφορούσαν στη χρήση του λογισμικού και τη συνεργασία 

των μαθητών. Τέλος την Κατίδου Ελένη, η οποία ως συνάδελφος και 

φίλη συνέβαλε στην ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και τα μέλη της 

τριμελούς επιτροπής Φαχαντίδη Νικόλαο και Ξυνόγαλο Στυλιανό που 

στήριξαν την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού μου. Για την ηθική 

στήριξη, βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου Χριστίνα 

και Απόστολο, που ήταν συνέχεια δίπλα μου να με στηρίζουν, καθώς και 

τα υπόλοιπα αδέλφια μου Δήμητρα και Κωνσταντίνο που με την κριτική 

τους βοήθησαν να βελτιωθεί η εργασία αυτή. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Διδασκαλία ιστορικών και γεωγραφικών δεδομένων μέσω 

κατασκευής ψηφιακού διαδικτυακού διαδραστικού χάρτη 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στη σχεδίαση, υλοποίηση και διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας μιας  διδακτικής παρέμβασης, η οποία μέσα από μια 

ενοποιημένη προσέγγιση της γεωγραφίας και της ιστορίας, τοποθετεί στο επίκεντρο 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων την κατασκευή ψηφιακών Διαδραστικών 

Διαδικτυακών χαρτών από τους ίδιους τους μαθητές. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της διερεύνησης σχεδιάστηκε διδακτικό 

σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ακολούθησαν φύλλα 

εργασίας για να συλλέξουν πληροφορίες που σχετίζονταν με τις θεματικές ενότητες 

των «Γεωγραφικών Ανακαλύψεων» και τις «Μάχες του 1821» και στη συνέχεια να 

δημιουργήσουν δικούς τους χάρτες στο λογισμικό ArcGIS. Στην έρευνα συμμετείχαν 

30 μαθητές, δύο τμημάτων της Ε τάξης Δημοτικού της πόλης των Γιαννιτσών. Η 

έρευνα  πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και είχε διάρκεια 24 

διδακτικές ώρες (12 ώρες ανά τμήμα).  

Πριν την έναρξη των μαθημάτων όλοι οι μαθητές υποβλήθηκαν σε ατομικές 

συνεντεύξεις που αποσκοπούσαν στο να συλλεχθούν στοιχεία για το γνωστικό τους 

επίπεδο καθώς και για να διαπιστώσουμε την άποψη που έχουν για τα μαθήματα της 

Ιστορίας και της Γεωγραφίας. Οι ίδιες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης, έτσι ώστε να εξεταστεί εάν η παρέμβαση βοήθησε στη 

βελτίωση των γνώσεων των μαθητών, καθώς και αν οδήγησε σε διαφορετική στάση 

για τα δύο μαθήματα. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων μέσα στην τάξη υπήρχαν 

δύο παρατηρητές (ένας ανά δύο ομάδες μαθητών), οι οποίοι συμπλήρωναν φύλλα 

παρατήρησης, προκειμένου να καταγραφεί αν υπήρχε δυσκολία κατά τον χειρισμό 

του λογισμικού από τους μαθητές.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως όλοι οι μαθητές βελτίωσαν τόσο 

ιστορικές όσο και τις γεωγραφικές γνώσεις τους, η στάση τους για τα δύο μαθήματα 

ήταν θετική και έδειχναν ενθουσιασμένοι για τον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο 

εργάστηκαν. Επίσης φάνηκε ότι το λογισμικό ArcGIS αποτέλεσε ένα κατάλληλο 

εργαλείο για να κατασκευάσουν οι μαθητές ιστορικούς ψηφιακούς διαδραστικούς 

χάρτες. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χαρτογραφικά συστήματα πληροφόρησης, GIS, ψηφιακοί διαδραστικοί 

χάρτες, διαδίκτυο, διερευνητική μάθηση, Ιστορία, Γεωγραφία 
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Teaching Historical and Geographical data by creating digital online 

interactive maps 

 

Abstract 

This study is about the design, implementation and investigation of the 

effectiveness of a teaching intervention, which follows an interdisciplinary approach 

of geography and history and is structured around learning activities where students 

are creating digital online interactive maps. 

In order to accomplish this research, a teaching scenario was structured 

according to which students working in groups and following work sheets, were 

collecting information regarding the topics of (a) “Geographical discoveries of the 

15th & 16th century” and (b) “The battles of the Greek Revolution in 1821”. This 

information was subsequently used for creating their own online maps in ArcGIS. 

Thirty students participated in this study, two classes of the fifth grade of a Primary 

School in the town of Giannitsa. The study took place during the second semester of 

2019 and lasted for 24 teaching hours (12 teaching hours per class).  

Prior to the beginning of the lessons all students  were subjected to individual 

interviews aiming to collect information concerning their knowledge level as well as 

students views about History and Geography lessons. The same interviews were 

conducted after the intervention, in order to evaluate whether the intervention 

contributed in enhancing the knowledge level of the students, or resulted to a different 

attitude towards these two subjects. The intervention was also monitored by two 

observers in the classroom (one for every two groups of students),in order to record 

any difficulty of the students while using the software, by filling observation forms.  

The results of this research showed that all students improved both their 

Historical and Geographical knowledge level, positively changed their attitude 

towards the two subjects and also appeared to be excited with the innovative way of 

teaching. Additionally, ArcGIS software was proved to be an appropriate tool for 

students to create historical digital interactive maps. 

 

Keywords: GIS, digital interactive maps, internet, inquiring learning, history, geography 
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1. Εισαγωγή 
 

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση εξετάζει την αποτελεσματικότητα στη μάθηση της 

αξιοποίησης των ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας και της γεωγραφίας.  

Σκοπός της είναι να προτείνει μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία, που εφαρμόζεται 

στα σχολεία μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Η παρουσία των ΤΠΕ αποτελεί ένα ελκυστικό 

εργαλείο, που εμπίπτει στα άμεσα ενδιαφέροντα των παιδιών, τα οποία μεγαλώνουν 

σε μια τεχνοκρατούμενη κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα με την εισαγωγή γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφόρησης (GIS) θα επιδιωχθεί ο ενεργητικός ρόλος των μαθητών 

στη μάθηση, ώστε να οδηγηθούν στη γνώση. Μέσω αυτής της ουσιαστικής επαφής 

αναμένεται να καλλιεργηθεί η θετική στάση των παιδιών απέναντι στα σχολικά 

μαθήματα της ιστορίας και της γεωγραφίας.  

Η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέχθηκε στηρίχθηκε στο γεγονός ότι με την 

εξέλιξη των τεχνολογιών και την ραγδαία είσοδό τους στις σχολικές μονάδες, γίνεται 

αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας. Αυτό καθίσταται απαραίτητο εάν 

λάβει κανείς υπόψη του ότι οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση 

Τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας προκειμένου να βγουν στην αγορά 

εργασίας πλήρως εξοπλισμένοι. Με την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, υιοθετείται ένα νέο σύστημα απόκτησης της γνώσης. Ο 

προσανατολισμός της εκπαίδευσης αλλάζει, εστιάζοντας στην ανάπτυξη 

διαφορετικών δεξιοτήτων, με την παροχή νέων εργαλείων και μέσων που 

διαμορφώνουν ένα περιβάλλον μάθησης που ταιριάζει με τις απαιτήσεις της 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας(Μυσερλή, 2015). Εξάλλου, βιώνουμε μια 

εποχή στην οποία οι νέες γενιές είναι εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες, που 

αποτελούν πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς τους. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποτελεί μια καινοτομία και ο ρόλος 

τους ποικίλει, αφού μπορούν να υπάρξουν τόσο ως εργαλείο μάθησης όσο και ως 

γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που οι ΤΠΕ αξιοποιούνται σε όλες τις φάσεις 

ενός μαθήματος πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα του διδακτικού 

σχεδιασμού(Βλάχου, Λαφάρα, & Τζώρτζης, 2010). Μόνο σε αυτή την περίπτωση 

διατηρούνται η ευελιξία και η «ανοιχτότητα» που αυτές προσφέρουν στη μάθηση. Με 

την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στα σχολεία προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση 

μέσω πειραματισμού και ταυτόχρονα προσφέρεται ένα μέσο που διευκολύνει τη 

διδασκαλία όλων των μαθημάτων (Μυσερλή, 2015). Τα παιδιά αποκτούν ένα 

εργαλείο το οποίο γνωρίζουν πως να διαχειρίζονται από το άμεσο κοινωνικό τους 

περιβάλλον. Ταυτόχρονα, αποκτούν ένα κίνητρο για μάθηση καθώς γι’ αυτά οι νέες 

τεχνολογίες είναι μια ευχάριστη ενασχόληση και ένα δημιουργικό εργαλείο. Με αυτό 

τον τρόπο οι μαθητές καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν, να 

επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο πληροφορίες και να διαπραγματευτούν μεταξύ τους 

τα υπό διερεύνηση θέματα.   
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Γενικά η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει 

πρόσβαση σε πλούσιο υλικό, διεύρυνση του προγράμματος σπουδών και διαμόρφωση 

της διδασκαλίας έτσι ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών, να 

δημιουργούνται κίνητρα μάθησης και να καλλιεργείται θετική στάση προς το 

αντικείμενο της διδασκαλίας(Τσιβάς, 2011). Ακόμα, μπορεί να αλλάξει τη μορφή του 

μαθήματος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης, όπου τα παιδιά 

ερευνούν και μέσα από άμεση επαφή με το υλικό που μελετούν, κατορθώνουν να 

αναπτύσσουν δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών. Με την ένταξη των ΤΠΕ, 

εξελίσσεται και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Η ατομική εργασία, που 

κυριαρχεί μέσα στο σχολείο, αλλάζει. Σταδιακά βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ των 

παιδιών που μαθαίνουν να λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ομάδας, σεβόμενοι τις 

απόψεις των άλλων και υποστηρίζοντας τις δικές τους.  

Βέβαια μέσα από την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μπορεί 

να προκύψουν κίνδυνοι, όπως ο μηχανιστικός εθισμός και η «ρομποτοποιημένη» 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που στερεί από το μαθητή την πνευματική και 

ανθρωπιστική καλλιέργεια(Βακαλούδη, 2014). Με σκοπό να ξεπεραστούν αυτά τα 

προβλήματα, πρώτο βήμα είναι ο σαφής καθορισμός του σκοπού και του πλαισίου 

χρήσης των ΤΠΕ, με πλήρη και σωστή προετοιμασία και προεργασία. Αυτό που 

απαιτείται είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον. Η 

εισαγωγή τους όχι μόνο ως αυτόνομο γνωστικό πεδίο, αλλά η ολιστική ένταξή τους 

σε όλο το εύρος του σχολικού προγράμματος(Μυσερλή, 2015). Για να γίνει αυτό 

πρέπει οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιούνται ως αναπόσπαστο εργαλείο της 

διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 

Ουσιαστικά αυτό που θα επιδιωχθεί με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

είναι ο μαθητής να οδηγηθεί σταδιακά στη γνώση, περνώντας μέσα από διάφορα 

επίπεδα μετασχηματισμού, με τις νέες τεχνολογίες ως βασικά γνωστικά και 

ερευνητικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση των στόχων. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανεξάρτητης μάθησης ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Με την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται ψηφιακές τεχνολογίες, περιβάλλοντα επικοινωνίας και δικτυακές 

υπηρεσίες με σκοπό την καλλιέργεια κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, που θα 

τους βοηθήσει στην συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης(Βακαλούδη, 

2014). 

Ακολουθεί, το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας που σκοπό έχει να 

διαλευκάνει κάποιες ουσιώδης έννοιες για τις ΤΠΕ και το ρόλο τους στα αντικείμενα 

της γεωγραφίας και της ιστορίας. Έπειτα παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της 

έρευνας και της διδακτικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε μαζί με τα σχετικά 

αποτελέσματα και συμπεράσματα που διεξήχθησαν. 
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2. Διδασκαλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας στο 

δημοτικό σχολείο 

2.1 Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο 
 

Η ιστορία είναι ένα από τα σχολικά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με την επαφή 

των παιδιών με το παρελθόν τους, την ιστορία της χώρας τους, την πορεία του 

πολιτισμού τους αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Αν και θα έπρεπε να είναι ένα 

από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα, στα σχολεία συνήθως διδάσκεται με έναν 

κατεξοχήν παθητικό τρόπο, προωθώντας το θεσμό της αποστήθισης.  

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα (ΥΠΕΠΘ 2003), γενικός σκοπός της 

διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 

συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών 

γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια 

ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν 

στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη 

διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει την γνώση ότι ο σύγχρονος 

κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που 

αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. 

Από το Δημοτικό τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με το μάθημα της 

ιστορίας που συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της έκτης Δημοτικού και 

συνεχίζεται και κατά η Δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους. Στη διάρκεια της φοίτησης 

στο Δημοτικό, τα περιεχόμενα είναι ποικίλα όπως, ο άνθρωπος και ο χρόνος, 

ευκαιριακές ενότητες, μυθολογία, προϊστορία και πρωτοϊστορία, Γεωμετρικά χρόνια 

και Αρχαϊκά χρόνια, Κλασικά χρόνια, Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά χρόνια, Θέματα από 

την αρχαία ιστορία και την τοπική ιστορία, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, η 

αυτοκρατορία αλλάζει πρωτεύουσα και θρησκεία, το Βυζαντινό κράτος μεγαλώνει 

και αναπτύσσεται, το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί, το Βυζάντιο φτάνει 

στην ακμή του, το Βυζάντιο παρακμάζει, θέματα από την βυζαντινή ιστορία, τοπική 

ιστορία, η Ευρώπη στα νεότερα, ο ελληνισμός μετά την άλωση, η επανάσταση του 

1821, η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος και η Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Καλύπτονται, 

δηλαδή, όλες οι φάσεις της ελληνικής ιστορίας, από την αρχή μέχρι και τα πιο 

σύγχρονα ιστορικά γεγονότα. 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας 

(ΥΠΕΠΘ 2003), στο δημοτικό επιδιώκεται η κατάκτηση ειδικών σκοπών και η 

κατάκτηση των στόχων των επιμέρους θεματικών ενοτήτων των τάξεων με ανάλογες 

δραστηριότητες. Ακόμα, προωθείται η σύνδεση του μαθήματος με άλλα μαθήματα 

(διαθεματικότητα) και με διάφορα σχέδια εργασίας που προκύπτουν από τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και η αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης, 
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αφού πληροφορεί για την επιτυχία ή αποτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών και 

στόχων, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων. Κατ’ 

επέκταση επιδιώκεται διδασκαλία, με περιορισμό του ρόλου του δασκάλου και 

αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, που 

μπορεί να επιτευχθεί με ομαδική εργασία σε μορφή ερευνητικού σχεδίου. Τέλος, η 

διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η οργάνωση ασκήσεων αναπαράστασης 

ιστορικών γεγονότων, η βιωματική και διαθεματική προσέγγιση και έρευνα των 

πηγών μέσα στην τάξη, είναι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας της ιστορίας 

(ΥΠΕΠΘ 2003). 

Κατά κανόνα, όμως, η διδακτική της ιστορίας στα σχολεία μπορεί να 

περιγραφεί με τρεις λέξεις: δασκαλοκεντρική- αφηγηματική- γεγονοτολογική 

(Αθανασοπούλου, 2006), στοιχεία που φαίνεται πως χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα 

το αντικείμενο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τον κυρίαρχο ρόλο μέσα στην τάξη έχει ο/η 

εκπαιδευτικός ως μεταδότης γνώσεων, ενώ αυτό που ζητείται από τους μαθητές είναι 

η απομνημόνευση και η αναπαραγωγή της σχολικής γνώσης. Έτσι, η διαδικασία που 

ακολουθείται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αυτή της ερώτησης- απάντησης- 

αξιολόγησης, όπου οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως κλειστές και οι 

ασκήσεις έχουν ρόλο απλής συμπλήρωσης και χρησιμοποιούν μηχανιστική λογική. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαμόρφωση της τάξης, όπου τα θρανία είναι 

τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τη μετωπική διδασκαλία, κατά 

την οποία οι μαθητές λένε συνήθως αυτά που θέλει να ακούσει ο/η εκπαιδευτικός.  

Σύμφωνα με την Αθανασοπούλου (2006) πολλοί είναι οι λόγοι για τους 

οποίους το μάθημα γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο όπως, ακατάλληλα εγχειρίδια, 

λιγότερη κατανάλωση χρόνου στην προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 

απλούστερη οργάνωση του μαθήματος χωρίς τον κίνδυνο της αποδιοργάνωσης της 

τάξης και ακόμα έλλειψη επιμόρφωσης από την πλευρά του δασκάλου. 

Με σκοπό, λοιπόν, την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας της ιστορίας και την 

απομάκρυνση από το παραδοσιακό μοντέλο, προτείνεται η εισαγωγή των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία (Χαυδατούρη, 2010; Βακαλούδη, 2014; Λαμπρινός & Ασικλάρη, 

2014;Ploetz, 2015). 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2 Η διδασκαλία της γεωγραφίας στο σχολείο. 

Ένα ακόμη γνωστικό αντικείμενο, με το οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή από την 

πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι η Γεωγραφία. Σύμφωνα με το National 

Geographic αυτή αποτελεί τη μελέτη του χώρου, των ανθρώπων και των σχέσεων 

μεταξύ τους (Murphy et al., 2011). Ως μάθημα  διδάσκει στα παιδιά για την ιστορία 

της επιφάνειας της γης, για τη σχέση που έχουν οι άνθρωποι με το περιβάλλον τους 

και πως αυτό επηρεάζεται άμεσα από τις δικές τους ενέργειες. Μαθαίνουν ακόμη για 

τα χαρακτηριστικά του τόπου τους καθώς και για τις ομοιότητες αυτού με άλλους 

τόπους και πολιτισμούς. Είναι, λοιπόν, και η γεωγραφία ένα γνωστικό αντικείμενο 

άμεσα συσχετιζόμενο με τη ζωή των μαθητών, που τους δίνει χρήσιμο υλικό που θα 

μπορέσουν κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουν πρακτικά στη ζωή τους. 

Για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, το αναλυτικό πρόγραμμα (ΥΠΕΠΘ 

2003) θέτει ως «σκοπό της διδασκαλίας της γεωλογίας-γεωγραφίας, το να 

αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές γνώσεις και να εξοικειωθούν με μεθόδους που θα 

συμβάλουν στην κατανόηση της δομής του χώρου και θα διευκολύνουν την ερμηνεία 

των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του 

ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα επιδιώκεται η αποδοχή 

πανανθρώπινων αξιών και η διαμόρφωση θετικών στάσεων τόσο απέναντι στο άμεσο 

περιβάλλον τους όσο και απέναντι των άλλων λαών του πλανήτη». 

Αναλυτικότερα, οι μαθητές, ξεκινώντας το σχολείο, στην Α τάξη του 

δημοτικού καλούνται να μάθουν να προσανατολίζονται χρησιμοποιώντας τη θέση του 

ήλιου, να αναγνωρίζουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τους με τα 

χαρακτηριστικά του. Στη Β τάξη του δημοτικού ο προσανατολισμός των μαθητών 

πρέπει να βασίζεται στα σημεία του ορίζοντα, να αναγνωρίζουν  γεωγραφικά στοιχεία 

από τους συμβολισμούς τους, να μάθουν για τον κύκλο του νερού, τις διαφορές του 

καιρού ανά περιοχές και να συσχετίζουν τον άνθρωπο με τις αλλαγές τόσο του 

φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στη Γ τάξη οι μαθητές αρχίζουν 

να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως η πυξίδα για να προσανατολιστούν, μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν σε χάρτες μέρη της καθημερινότητάς τους και να διακρίνουν τη 

χρησιμότητα των ανθρώπινων έργων στη φύση. Στην Δ τάξη μαθαίνουν για τη θέση 

των γεωγραφικών διαμερισμάτων, ότι οι χάρτες αποτελούν απεικόνιση στοιχείων της 

πραγματικότητας, να αναγνωρίζουν το φυσικό περιβάλλον του νομού τους και τη 

σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Αργότερα στην Ε τάξη, εξοικειώνονται 

με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθώς και τα ευρύτερα πληθυσμιακά και 

κοινωνικοΪστορικά χαρακτηριστικά της και να μάθουν να χρησιμοποιούν χάρτες για 

τη λύση γεωγραφικών προβλημάτων. Στη Στ τάξη του δημοτικού προσανατολίζονται 

ως προς όλη την επιφάνεια της Γης σε παγκόσμιο επίπεδο και μαθαίνουν για τα είδη 

χαρτών και πως αυτοί βοηθούν στην επίλυση ζητημάτων και μαθαίνουν για την θέση 

της Γης στο διάστημα.  
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Προκειμένου να υλοποιηθούν κάποιοι από τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών (ΥΠΕΠΘ 2003), η γεωγραφία είναι ένα μάθημα που 

συνδέεται άρρηκτα με τη χρήση χαρτών. Η σημασία όμως που δίνεται σε αυτούς 

τόσο από το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα όσο και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς είναι ελάχιστη (Τζώτζης, 2007). Μάλιστα, η επιλογή και ένταξη 

χαρτών μέσα στην τάξη γίνεται εντελώς τυχαία, καθώς οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν το μάθημα αυτό δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε το είδος των 

χαρτών που θα επιλέξουν να ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματός τους. 

(Τζώτζης, 2007).   

Ως αποτέλεσμα,  η διδασκαλία της γεωγραφίας στα σχολεία απέχει αρκετά 

από αυτή που θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί κατά 

καιρούς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση του μαθήματος της γεωγραφίας, 

τόσο λόγω μη επαρκής γνώσης του περιεχομένου της όσο και άγνοιας σε σχέση με 

την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου (Κλωνάρη & Καρανίκας, 

2004 όπως αναφέρεται στη Μπουρλάκη, 2015). Αν και γίνονται διαρκώς προσπάθειες 

για τον εκσυγχρονισμό του μαθήματος, από τους μαθητές βασική απαίτηση 

εξακολουθεί να είναι η αποστήθιση τμημάτων του βιβλίου μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, λόγω έλλειψης χρόνου (Μπουρλάκη, 2015). 
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2.3Η διδασκαλία της ιστορίας μέσω των τπε 
 

Η προσέγγιση της μάθησης μέσω των ΤΠΕ αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει νέους 

δρόμους για το ρόλο των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές πρέπει να 

μάθουν να εργάζονται σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης μέσω διερεύνησης. Πιο 

συγκεκριμένα, στη διδασκαλία της ιστορίας ο μαθητής με την αναζήτηση, τον 

εντοπισμό και την άμεση θέαση ενός ιστορικού αντικειμένου και κατόπιν την 

επεξεργασία του θέματος, θα μπορέσει να θέσει ερωτήματα, να αποκτήσει 

αντικειμενικές γνώσεις και να κατακτήσει τη μεταγνώση (ΕΣΠΑ 2014). 

Η ιστορία είναι ένα μάθημα που προσφέρει ποικιλία θεμάτων, στη διδασκαλία 

των οποίων μπορούν να ενταχθούν οι ΤΠΕ. Μερικά από αυτά σύμφωνα με την 

Βακαλούδη (2014) είναι η κατηγοριοποίηση των αιτιών γεγονότων σε βάσεις 

δεδομένων ή η αναζήτησή τους στο διαδίκτυο. Ακόμα, η διαχρονική εξέταση ενός 

θέματος με τη μελέτη αλλαγών μέσα στον  χρόνο με σύγκριση τεκμηρίων και 

αξιοποίηση λογισμικών ή του διαδικτύου, η σύνδεση της έννοιας του χρόνου με τον 

χώρο, θέτοντας κριτήρια, όπως η εικονογράφηση, το πολίτευμα κτλ. και 

παρατηρώντας ότι σε μικρή κλίμακα  αλλάζουν πολλά, ενώ μακροπρόθεσμα 

ορισμένα μένουν αναλλοίωτα. Επιπλέον θέματα μελέτης είναι ο προσδιορισμός του 

χώρου και η επέκταση του πολιτισμού μέσω εξέτασης τεκμηρίων, καθώς και η 

αφήγηση, που μπορεί να γίνει εικονογραφημένη με εικόνα, κείμενο, γραφήματα και 

διαγράμματα. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική της ιστορίας ανοίγει νέους ορίζοντες 

προσφέροντας νέες δυνατότητες, όπως διασύνδεση της πληροφορίας, πολλαπλή 

αναπαράσταση της πληροφορίας, δημιουργία περιβάλλοντος διερευνητικού, 

ομαδοσυνεργατικού κ.ά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, εξασφαλίζεται εύκολη 

πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και παρέχεται η δυνατότητα, με 

κατάλληλες προσομοιώσεις, βιντεοταινίες και ηχητικά ντοκουμέντα, να αποκτήσουν 

οι μαθητές ένα είδος βιώματος, για κοινωνικοϊστορικές καταστάσεις, που 

διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να ζήσουν, και να κατανοήσουν καλύτερα ιστορικούς 

όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες για τον ιστορικό τους εγγραμματισμό. 

Ακόμα, επιτρέπουν τη συσσώρευση υλικού, παρέχοντας πολλαπλές και διαφορετικές 

διασυνδέσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή αιτιωδών σχέσεων(Αθανασιάδης, 2015). 

Μέσα από αυτές τις διαφορετικές αναπαραστάσεις ενός συμβάντος, φωτίζονται 

πολλές όψεις του θέματος που ίσως διαφορετικά δε θα ήταν εμφανείς. Οι ΤΠΕ 

αλλάζουν το διδακτικό περιβάλλον της ιστορίας, οι πηγές ψηφιοποιούνται και έτσι 

αλλάζουν φυσιογνωμία, γίνονται δυναμικές, υπόκεινται σε επικαιροποίηση του 

περιεχομένου τους και διευκολύνονται οι συσχετίσεις μεταξύ τους(Αθανασιάδης, 

2015; Βλάχου, Λαφάρα, & Τζώρτζης, 2010). Ακόμη, θέτουν στη διάθεση του 

εκπαιδευτικούπλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το υλικό των 

σχολικών εγχειριδίων και τον βοηθούν στην καλύτερη και πιο οργανωμένη 

διεξαγωγή του μαθήματος.  
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Με την ένταξη των τεχνολογιών στο μάθημα της ιστορίας αλλάζουν τα 

δεδομένα τόσο για τη διδασκαλία όσο και για τη μάθηση. Οι μαθητές θα πρέπει 

πλέον, όχι μόνο να μπορούν να αξιοποιούν τη δημιουργική πλευρά των τεχνολογιών, 

αλλά και να μπορούν να δημιουργούν υποθέσεις για το ιστορικό μάθημα, μέσω μιας 

συμφωνίας μεταξύ της τεχνολογίας, του περιεχομένου του μαθήματος και των 

δεξιοτήτων τους. Η γνώση, η αντίληψη των αιτίων, η κρίση αποτελούν βασικές 

ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες (Βακαλούδη, 2014).Η 

ορθή προσέγγιση των ιστορικών τεκμηρίων, η κατανόηση, η ερμηνεία, η διασκευή, η 

ανάλυση, η σύνθεση, η αμεροληψία, η διάκριση των μαρτυριών, των γεγονότων και 

των γνωμών, αποτελούν δεξιότητες τις οποίες, επίσης, θα πρέπει  να καλλιεργήσουν. 

Είναι αναγκαίο οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία του 

μαθήματος, έτσι ώστε να μάθουν βαθμιαία μέσα από πειραματισμούς και λάθη. Αυτό 

που επιδιώκεται είναι να μπορέσουν οι μαθητές μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης να 

αναζητούν υλικό, να το επεξεργάζονται, να το αναλύουν και να συνθέτουν δικό τους 

υλικό (Τσιβάς, 2011). Μέσα από την ενεργητική μάθηση η θέαση των ιστορικών 

γεγονότων αλλάζει, καθώς οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν και να δράσουν 

σαν τους ιστορικούς. Το μάθημα αποκτά, έτσι, μαθητοκεντρικό χαρακτήρα αφού οι 

ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, διερευνώντας, ανακαλύπτοντας και 

οικοδομώντας τη γνώση. 

Μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου η τεχνολογία θα παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη μάθηση είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός που θα γνωρίζει και 

θα μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες δημιουργικής σχέσης των μαθητών με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πλέον ο παιδαγωγός δεν είναι ο πρωταγωνιστής μέσα στην 

τάξη, αλλά είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ μαθητή και υπολογιστή, είναι ο 

υποστηρικτής και καθοδηγητής των μαθητών και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ο 

ψυχαγωγητής τους. Πρέπει, να έχει τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις για τη 

διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Να μπορεί 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 (Βακαλούδη, 2014). Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

εξοικειωθεί με τις νέες θεωρίες της γνώσης, σύμφωνα με τις οποίες η οργάνωση της 

μάθησης προσανατολίζεται προς τον λεγόμενο «κοινωνικοπολιτισμικό 

εποικοδομητισμό» (Βακαλούδη, 2014). Οφείλει να υποστηρίζει τους μαθητές, ώστε 

να αναπτύσσουν το πνεύμα της εμπιστοσύνης προς την πληροφόρηση και τον εαυτό 

τους, να απολαμβάνουν τη μάθηση και να στοχεύουν στην επιτυχία(Βλάχου, 

Λαφάρα, & Τζώρτζης, 2010). Ο ρόλος του αναβαθμίζεται, καθώς εμπλέκεται 

συνεχώς σε όλες τις διαδικασίες, από την αξιοποίηση, διαμόρφωση, δημιουργία, 

συμπλήρωση, τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού έως την αλληλεπίδραση των 

παιδιών με τους υπολογιστές και μεταξύ τους. 

Σύμφωνα και με τη γενική άποψη του Bruner όπως αναφέρεται από τους 

Bigge&Shermis, (2004), βασική προϋπόθεση της μάθησης είναι οι μαθητές να 

συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν, επειδή κατασκευάζοντας ενεργά γνώση μέσα από 
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αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργείται ένα σύστημα αναπαράστασης που δίνει 

νόημα και επιτρέπει στο άτομο να προχωρεί πέρα από τις πληροφορίες που του έχουν 

δοθεί. Σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας μέσω ΤΠΕ, είναι η διαχείριση της 

μάθησης, η μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η 

διερευνητική διεργασία της πληροφορίας, η δόμηση νοημάτων του παρελθόντος μέσα 

από τα γεγονότα, η απόδοση των πραγματικών διαστάσεων των γεγονότων, η 

γλωσσική/επικοινωνιακή μάθηση και η απόπειρα διαθεματικής προσέγγισης ενός 

θέματος (Βακαλούδη, 2014). Ταυτόχρονα, με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική της 

ιστορίας, επιδιώκεται να καταστεί το μάθημα πιο ελκυστικό, να προκληθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να δημιουργηθούν κίνητρα για την ενεργή συμμέτοχη 

των παιδιών στο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία της Ιστορίας με βάση τις 

ΤΠΕ πρέπει να εναρμονίζεται με το σκοπό, τις αρχές και τη φιλοσοφία της 

διδασκαλίας της Ιστορίας και να  λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανεξάρτητα 

προς αυτήν.  

Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και αφορούν στην 

ένταξη συστημάτων εντοπισμού  θέσης  και  πλοήγησης (GPS) με  τις διαδικτυακές  

βάσεις  δεδομένων  με  χάρτες  (ArcGIS), αποδείχτηκε  μία  καινοτόμος προσπάθεια  

για  τη διδασκαλία  της  τοπικής  Ιστορίας και  της διαθεματικής  της σύνδεσης με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η γεωγραφία (Λαμπρινός & Ασικλάρη, 2014).  

Σε project των Λαμπρινού και Ασικλάρη (2014), που υλοποιήθηκε σε χωριό 

της Ελλάδας με στόχο τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν 

κάποια σημεία του χωριού τα οποία συνδέονταν με την τοπική ιστορία. Στη συνέχεια, 

οι χρησιμοποιώντας συντεταγμένες που παρείχε το GPS, δημιούργησαν έναν νέο 

χάρτη τοπικής Ιστορίας. Αυτός αναρτήθηκε στο  διαδίκτυο  στη  βάση  δεδομένων 

ΑrcGIS,  με  δυνατότητα  παραπομπής, μέσω υπερσυνδέσμου, σε φωτογραφίες και 

πληροφορίες για την ιστορία του κάθε σημείου. Σύμφωνα  με  τα αποτελέσματα  της  

εργασίας  τους,  η εμπλοκή των τεχνολογικών  εφαρμογών  της γεωγραφίας  

προσδίδει  μία  νέα ποιότητα  στη  διδασκαλία  της  ιστορίας  και συγκεκριμένα  της  

Τοπικής  Ιστορίας.  Το  γεγονός  ότι οι  μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν ενεργά 

κατέστησε τη  διδασκαλία  της  τοπικής ιστορίας μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. 

Προέκυψε, με αυτόν τον τρόπο, ένα συλλογικό δημιούργημα της τοπικής κοινωνίας 

του χωριού, με τους μαθητές σε ρόλο καθοδηγητή και αυξήθηκε η αίσθηση της 

ικανοποίηση  των  μαθητών για το έργο τους. Με τη δημοσίευση της δουλειάς τους 

πάνω σε έναν διαδικτυακό χάρτη οι μαθητές προωθούν την ιδέα και σε άλλα σχολεία. 

Τέλος,  αξίζει  να σημειωθεί  ότι  παρατηρήθηκαν  υψηλά  ποσοστά  επιτυχίας  όσον  

αφορά  την οικοδόμηση της νέας γνώσης σχετικά με την ιστορίας της περιοχή τους. 

Έρευνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αφορούν την ένταξη ΤΠΕ στο 

μάθημα της ιστορίας έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στην πρόσληψη της 

γνώσης από τους μαθητές. Για παράδειγμα, μια έρευνα με χρήση του Castalia με τη 

χρήση ιστορικών πηγών έδειξε ότι οι μαθητές διαμόρφωσαν σαφέστερη αντίληψη για 

το θέμα που μελετούσαν (Κάββουρα, 2002). Κατ’ επέκταση σε μια έρευνα όπου 

μαθητές κατατάχτηκαν σε τρεις ομάδες, καθεμιά από τις οποίες είχε δύο υποομάδες, 
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βάση των βαθμών τους (18-20, 17-15, 12-14), παρατηρήθηκε ότι στην τρίτη 

βαθμολογική ομάδα οι μαθητές που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά 

τη διάρκεια των διδασκαλιών, παρουσίασαν υπεροχή ως προς την υποομάδα που δεν 

τον είχε αξιοποιήσει (Γκίκα, 2003). 

Υπήρξε, επίσης η ανάπτυξη τριών προγραμμάτων το CL-NET (Computer 

Supportive Collaborative Network) που εφαρμόστηκε σε ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο 

στην Αθήνα και ήταν χρηματοδοτούμενο από το European Targeted Socioeconomic 

Research Program, το ITCOLE (Innovative Technology for Collaborative Learning 

and Knowledge Building) που εφαρμόστηκε σε αρκετά Δημοτικά, Γυμνάσια και 

Λύκεια της Αθήνας και  ήταν χρηματοδοτούμενο από Information Society 

Technology Programme και το «Εξαποστάσεως πρόσβαση των μαθητών στο δίκτυο» 

που ανέπτυξε το ΙΤΥ στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΙΑ(Βοσνιάδου, 2002). 

Η εφαρμογή των τριών αυτών προγραμμάτων έδειξε ότι οι μαθητές όλων των 

βαθμίδων ενθουσιάζονται και έχουν αυξημένα κίνητρα για την ενασχόληση με τις 

ΤΠΕ. Ακόμα, παρατηρήθηκε ευκολία στην χρήση των λογισμικών, σε αντίθεση με 

την μεταξύ των παιδιών συνεργασία, όπου χρειαζόταν η συνεχής παρέμβαση των 

εκπαιδευτικών. Η συμβολή των οποίων κρίνεται απαραίτητη στην καθοδήγηση του 

μαθήματος, αφού φάνηκε ότι οι μαθητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα 

από αυτούς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή των προγραμμάτων 

αυτών σημειώθηκε ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων των 

παιδιών, όπως η αναζήτηση, επεξεργασία και αξιολόγηση τόσο πηγών όσο και του 

εαυτού τους, η παρουσίαση εργασιών μπροστά σε ακροατήριο και η συνεργασία 

μέσα στις ομάδες. 

Στο μάθημα της ιστορίας ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει πληθώρα 

λογισμικών, ώστε να προωθήσει την ενεργητική μάθηση και να αλλάξει την 

παραδοσιακή διδασκαλία. Παράδειγμα αποτελεί η έρευνα που πραγματοποίησε η 

Βακαλούδη Α. (2014) με στόχο τη μελέτη της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης 

των ΤΠΕ στη διαθεματική διδασκαλία της ιστορίας στη Δευτεροβάθμια. Σε αυτήν 

χρησιμοποιήθηκαν ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα (ΑΒΑΚΙΟ-Ε-SLΑΤΕ), 

λογισμικά προτεινόμενα από το Υπουργείο Παιδείας γα τη διδασκαλία της ιστορίας, 

διαδικτυακές ιστοσελίδες για τη συλλογή δεδομένων, το λογισμικό «ιστορικός Άτλας 

centennia», πραγματοποιήθηκαν 29 διδασκαλίες και τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους έδειξαν πως οι μαθητές δόμησαν οι ίδιοι τη γνώση τους εργαζόμενοι βάση των 

προηγούμενων γνώσεών τους και της εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα 

παιδιά διακατέχονταν από το αίσθημα της ικανοποίησης που προσφέρει η 

δημιουργία. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι μαθητές συχνά αναζητούσαν άγνωστες 

λέξεις στο διαδίκτυο και κατάφεραν να συνδυάσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές 

ώστε να αποκτήσουν μια ολόπλευρη οπτική του θέματος. Σημαντικό είναι ότι τα 

παιδιά μέσα από διάφορες συζητήσεις που έγιναν στην τάξη έμαθαν να αιτιολογούν 

τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο αυτών των διδασκαλιών, οι διδάσκοντες καθοδηγούσαν 

με κατάλληλες διαδικασίες τις δραστηριότητες μέσα στις τάξεις. 



20 
 

Η παραπάνω έρευνα μαρτυρεί σε μεγάλο βαθμό τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν μέσα από τη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ. Με το συνεχώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον που αυτές παρουσιάζουν, έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η 

ενσωμάτωσή τους στο διδακτικό σχεδιασμό. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός 

προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων από εκπαιδευτικούς, ωστόσο οι εφαρμογές και 

τα αποτελέσματα αυτών των διδασκαλιών δεν παραθέτονται. 

Οι εφαρμογές των ΤΠΕ που τελικά θα αξιοποιηθούν, θα πρέπει να βοηθούν 

στην ανάπτυξη έγκυρης ιστορικής γνώσης, να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τη 

διερευνητική μάθηση και την αξιοποίηση ιστορικών πηγών, να επιτρέπουν την 

ανάπτυξη των ιστορικών εννοιών της αιτιότητας, της αλλαγής και του ιστορικού 

χρόνου και να βοηθούν στην οργάνωση και στην επικοινωνία των ιστορικών 

ευρημάτων (ΕΣΠΑ, 2014). Θα πρέπει τέλος, να ενθαρρύνουν την ιστορική 

διερεύνηση, τη διαμόρφωση ερμηνειών, τη σύνθεση και την ανασύνθεση ιστορικού 

υλικού. 

2.4Η διδασκαλία της Γεωγραφίας μέσω των ΤΠΕ 
 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της γεωγραφίας κρίσιμη κρίνεται η 

επιλογή και ένταξη κατάλληλων διδακτικών μέσων. Με τη χρήση αυτών οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται με πραγματικές ή εικονικές παραστάσεις, ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να αντιληφθούν με εναλλακτικούς τρόπους τα διάφορα 

φαινόμενα και όχι μόνο με γλωσσικές περιγραφές αυτών (Χατζηδήμου, 2012; 

Χαραλαμπόπουλος, 1987). Η διδακτική της γεωγραφίας, σταδιακά εξελισσόμενη, 

δέχτηκε την ένταξη μιας νέας κατηγορίας μέσων, των ΤΠΕ,  που περιλαμβάνουν από 

την τηλεόραση, το βίντεο μέχρι και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Με τη χρήση των ΤΠΕ η οργάνωση του μαθήματος διαφοροποιείται. Οι 

μαθητές μπορούν πλέον με σωστή καθοδήγηση, να συλλέξουν πλούσιο υλικό για το 

μάθημα από το διαδίκτυο. Η έκταση των πληροφοριών που αυτές προσφέρουν 

ξεπερνά κατά πολύ το σχολικό εγχειρίδιο (Παλάζη, 2014). Με τη χρήση τους, οι 

μαθητές μπορούν να αναζητήσουν δορυφορικές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο και 

με αυτό τον τρόπο να αντλήσουν πληροφορίες που θα τους προσφέρουν βαθύτερη 

κατανόηση του χώρου που μελετούν. Παράλληλα με τη συλλογή κατάλληλου υλικού 

και τη σωστή οργάνωση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, μπορεί να μελετηθεί η 

εξέλιξη ενός τόπου στο χρόνο, μέσα από οπτικό υλικό. Μπορούν συσχετιστούν οι 

ανάγκες του ανθρώπου με το περιβάλλον και πως αυτές οδήγησαν στην ανθρώπινη 

επέμβαση στη φύση.  

Χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ, που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της 

γεωγραφίας είναι οι προσομοιώσεις, οι μοντελοποιήσεις και οι γεωχωρικές 

τεχνολογίες, όπως οι ψηφιακοί χάρτες. Συμπληρωματικά με αυτά χρησιμοποιούνται 

μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά βιβλία και διάφορα άλλα λογισμικά που 

εξυπηρετούν στην δημιουργία κειμένου, εννοιολογικών χαρτών και κινουμένων 
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σχεδίων. Σύμφωνα με την Παλάζη (2014), αυτά τα μέσα βοηθούν στη βιωματική 

κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές με τον υποστηρικτικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού. 

Αυτό καθίσταται σαφέστερο όταν οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν 

φαινόμενα με τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δε θα έρθουν ποτέ σε άμεση επαφή. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις οι ΤΠΕ προσφέρουν άμεση επαφή με το περιεχόμενο του 

μαθήματος, προσφέροντας μοντελοποιήσεις και προσομοιώσεις, που βοηθούν στη 

θέαση και καλύτερη αντίληψη ενός φαινομένου (Κρητικός, 2009). Η οπτικοποίηση 

φαινομένων και καταστάσεων, βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν νοητικά 

μοντέλα που εξυπηρετούν στη βαθύτερη κατανόηση και οδηγούν στη δημιουργία 

ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος μάθησης (Παλάζη, 2014). Ακόμη, δίνεται στους 

μαθητές η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικούς χρόνους με το 

αντίστοιχο υπολογιστικό περιβάλλον, να οργανώσουν δεδομένα και εξασκηθούν στον 

προσανατολισμό και την καλύτερη αντίληψη του χώρου (Μικρόπουλος, 2002). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι με την ένταξη Τεχνολογιών Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης στο μάθημα της γεωγραφίας, αυτό γίνεται πιο ενδιαφέρον και 

διασκεδαστικό για τους μαθητές, καθώς το υλικό που παρουσιάζεται μετατρέπεται σε 

πολυτροπικό, γεγονός που ευνοεί την κατανόηση γεωγραφικών θεμάτων 

(Μπουρλάκη, 2015). Με την χρήση των ΤΠΕ αυξάνεται και η αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικό, καθώς και μεταξύ των ίδιων των μαθητών, 

αφού προσφέρεται πλούσιο υλικό για διαπραγμάτευση. Η επικοινωνία μάλιστα 

μπορεί να βγει έξω από τα όρια της τάξης και του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος 

των παιδιών, καθώς οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με σχολεία 

από όλα τα μέρη του κόσμου. Στο πλαίσιο του μαθήματος της γεωγραφίας αυτό 

μπορεί να εξυπηρετήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με άτομα από 

άλλες χώρες και Ηπείρους, που ζουν σε άλλα περιβάλλοντα και βιώνουν  καθημερινά 

διαφορετικά φαινόμενα. 

Με λίγα λόγια, οι ΤΠΕ αλλάζουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται 

και μαθαίνεται η γεωγραφία. Το περιβάλλον μάθησης γίνεται αμεσότερο και πλέον οι 

μαθητές μαθαίνουν μέσα από προσωπική αναζήτηση και πειραματισμούς. Καλούνται, 

ουσιαστικά, να επεξεργαστούν κριτικά τις διάφορες γραπτές και οπτικοακουστικές 

πληροφορίες και να εξάγουν μέσα από συζήτηση και διαπραγμάτευση συμπεράσματα 

για τον κόσμο στον οποίο ζουν. 

2.5 Λογισμικά και ψηφιακή χαρτογραφία 
 

Η ταχεία εξέλιξη στο χώρο της τεχνολογίας, επιτάσσει αλλαγές στο χώρο της 

εκπαίδευσης (Ploetz, 2015). Σταδιακά πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται 

εργαλεία και μέσα που θα εκσυγχρονίσουν τη διδασκαλία και θα κάνουν 

ενεργητικότερη τη μάθηση. Ουσιαστικά οφείλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στους 

μαθητές να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν υλικό, ώστε να καλλιεργήσουν την 
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κριτική τους ικανότητα και να πλοηγηθούν στο χώρο, για να αναπτύξουν δεξιότητες 

χωρικής και χρονικής αντίληψης. Βασικά εργαλεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι χάρτες και ο πιο εύκολος τρόπος εισαγωγής 

χαρτών μέσα στις τάξεις είναι μέσω του διαδικτύου. Προγράμματα που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν στην ένταξη ψηφιακών χαρτών μέσα στην τάξη είναι το Google 

Earth, το Google maps και τα διάφορα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης 

(GIS), που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

 

 

 

Εικόνα 1. Εφαρμογή GoogleEarthpro 
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Με τη διαχείριση διαδικτυακών χαρτώνμέσα στην τάξη, τα παιδιά αρχίζουν 

να αντιλαμβάνονται τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα αυτών, να οργανώνουν 

τη σκέψη τους και να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα (Λαμπρινός& Ασικλάρη, 

2014). Σε πρώτη φάση, το διαδίκτυο παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες πρόσβασης σε 

πληθώρα δεδομένων. Με τη χρήση αυτών οι μαθητές μπορούν να μετατραπούν σε 

ενεργούς δέκτες και δημιουργούς δικού τους πρωτότυπου, χαρτογραφικού υλικού. Το 

οποίο, έπειτα, διαχέεται στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο σε χρήστες παγκοσμίως, 

ενώ ταυτόχρονα επικαιροποιείται οποιαδήποτε στιγμή βάση των εξελίξεων που 

προκύπτουν.  

Οι διαδραστικοί διαδικτυακοί χάρτες προσφέρουν πολλές δυνατότητες στους 

χρήστες/ δημιουργούς. Σύμφωνα με τους Τζελέπης, Κρασανάκης και Νάκος (2014) 

υπάρχει, αρχικά, το πλεονέκτημα της αλλαγής κλίμακας με το εργαλείο zoom in και 

zoom out. Δεύτερον παρέχεται η ευκαιρία χρήσης συμβολισμών, ουσιαστικά η 

δημιουργία παραρτήματος, με σχέδια και χρώματα της προσωπικής μας επιλογής. Το 

κυριότερο όμως είναι η δυνατότητα αλλαγής στην προοπτική της απεικόνισης του 

χάρτη, με πλάγιες απεικονίσεις και 3Dπροβολές.  

Το Google earth είναι λογισμικό εργαλείο γραφικής απεικόνισης, 

χαρτογράφησης και αναπαράστασης της Γης μέσα από μια ψηφιακή υδρόγειο σφαίρα 

(Δημοπούλου, Πρέντζα και Χριστοδούλου, 2016). Χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες 

υψηλής ευκρίνειας, επιτρέποντας την πλοήγηση σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Με 

σκοπό τη χρήση του προγράμματος απαιτείται η εγκατάστασή του στο 

χρησιμοποιούμενο υπολογιστή, ενώ αυτό διατίθεται δωρεάν στους χρήστες. Τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολλά και σχετίζονται με την τρισδιάστατη 

προβολή της επιφάνειας της Γης και την δυνατότητα αλλαγής της οπτικής του 

προσανατολισμού, με το βορρά να μη βρίσκεται πάντοτε στο πάνω μέρος της οθόνης.  

Εικόνα 2. Εφαρμογή Google Maps 
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Η Διαδικτυακή Χαρτογραφία βασίζεται στην ύπαρξη ενός λογισμικού που 

μπορεί να διαχειρίζεται ψηφιακούς χάρτες, κατασκευασμένους με κάποιο λογισμικό 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και αποθηκευμένους σε κάποιον 

υπολογιστή εξυπηρετητή (server) (Λαμπρινός, 2002). Η λειτουργία τους στηρίζεται 

σε μια βάση δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί από διάφορους χρήστες. Η βάση 

αυτή περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριακών επιπέδων, που μπορεί να είναι είτε μη 

επεξεργασμένα δεδομένα όπως δορυφορικές εικόνες είτε θεματικές πληροφορίες.  

 

Ουσιαστικά ένα σύστημα GISαποτελεί ένα συλλογής, επεξεργασίας και 

ανάλυσης δεδομένων στην επιφάνεια της Γης. Επιτρέπουν τη χωρική ανάλυση και 

την οργάνωση πληροφοριών σε οπτικοποιήσεις με τη χρήση χαρτών και 

τρισδιάστατων εικόνων. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικά 

ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν χωρικά δεδομένα και 

να τα τροποποιήσουν ώστε να μπορούν να αποδοθούν σε αναλογικά μέσα 

(Δημοπούλου, Πρέντζα και Χριστοδούλου, 2016). Τα GISχρησιμοποιούν 

χαρτογραφικά, φωτογραφικά και ψηφιακά δεδομένα. Τα χαρτογραφικά δεδομένα 

αποτελούν τα στοιχεία που παρουσιάζει ένα χάρτης, όπως ποτάμια, δρόμου και 

πόλεις. Τα φωτογραφικά δεδομένα αποτελούν τη συμπερίληψη αεροφωτογραφιών 

στη δομή του χάρτη, που επιτρέπουν την καλύτερη θέαση της επιφάνειας της Γης. 

Τέλος, τα ψηφιακά δεδομένα είναι το υλικό που παρέχεται στα GISαπό δορυφόρους 

και αξιοποιούνται για την παρουσίαση του τρόπου χρήσης της Γης. Ο χρήστης 

συνδέεται μέσω ενός κοινού προγράμματος πλοήγησης με κάποια διεύθυνση στο 

διαδίκτυο που περιέχει τέτοιους χάρτες και μπορεί με τη χρήση του λογισμικού να 

κατασκευάσει ένα χάρτη. 

 

Εικόνα 3. Χάρτης κατασκευασμένος στο ArcGISonline 
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2.6Ιστορία και χρήση ψηφιακών χαρτών 
 

Η ιστορία δεν εξελίσσεται μόνο μέσα στον χρόνο, αλλά και μέσα στο χώρο. Η 

δεύτερη αυτή σχέση μαρτυρείται μέσα από την άρρηκτη σύνδεση του μαθήματος 

αυτού με τους χάρτες. Οι ιστορικοί χάρτες αποτελούν το εποπτικό υλικό που θα 

οργανώσει την πληροφορία και θα τη συνδέσει με το χώρο. Η εισαγωγή τους, 

μάλιστα, στη διδασκαλία πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη με σκοπό την 

οπτικοποίηση τοποθεσιών οπού έλαβαν μέρος σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Τα είδη 

χαρτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ποικίλα, όπως παγκόσμιοι χάρτες, 

γεωμορφολογικοί χάρτες, ιστορικοί χάρτες κ.α. Με τη χρήση τους μέσα στο μάθημα 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει τις τοποθεσίες όπου έγιναν διάφορες μάχες, 

καθώς και τις διαδρομές που ακολουθήθηκαν από ολόκληρα στρατεύματα. Με τη 

σειρά τους οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν το χώρο εξέλιξης γεγονότων και να 

παρατηρήσουν αλλαγές από μια ιστορική στιγμή έως τις μέρες μας(Αθανασιάδης, 

2015). Μέσω της οπτικής αναπαράστασης της ιστορικής πληροφορίας που 

προσφέρεται, υποβοηθείται η κατανόηση του μαθήματος από τους μαθητές, καθώς 

πραγματοποιείται οπτική-γεωγραφική οργάνωση των πληροφοριών και σύνδεση 

γεγονότων(Αθανασιάδης, 2015). 

Οι συμβατικοί (αναλογικοί) χάρτες σίγουρα αποτελούν χρήσιμα διδακτικά 

εργαλεία. Ένας εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας έναν χάρτη μπορεί να αναφερθεί σε 

κάποια περιοχή, δείχνοντας με το δάχτυλο του χεριού του την πορεία ή τα σημεία τα 

οποία αποτελούν κομμάτι της συζήτησης και οι μαθητές με τη σειρά τους 

προσπαθούν να διατηρήσουν στη μνήμη τους όσα έχει πει και δείξει ο δάσκαλος. 

Μάλιστα, πολλές φορές ο χάρτης που υπάρχει κρεμασμένος στον τοίχο της τάξης, 

μπορεί και να μην είναι ο κατάλληλος τύπος χάρτη (π.χ. πολιτικός, γεωφυσικός κ.λπ.) 

για τις ανάγκες του μαθήματος. Ενώ και λόγω της τοποθέτησής του μέσα στην τάξη, 

ίσως δεν διευκολύνεται η θέασή του από όλους τους μαθητές. 

Ωστόσο, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, μπορούν να ενταχθούν στη 

διδασκαλία και νέα μέσα. Οι αναλογικοί χάρτες αναβαθμίζονται και γίνονται 

ψηφιακοί. Αυτό το εκσυγχρονισμένο είδος χαρτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

νοητικό μοντέλο αναζήτησης και αλληλεπίδρασης και να ενισχύσει την ανάπτυξη της 

οπτικής χωρικής σκέψης μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων που προσφέρει. Μπορεί 

να αξιοποιηθεί για την απεικόνιση ιστορικών γεγονότων που εκτυλίσσονται σε μια 

γεωγραφική πραγματικότητα.  

Ο εκπαιδευτικός πλέον, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το υπόβαθρο του 

χάρτη, αλλάζοντας τη μορφολογία του εδάφους και την εμφάνιση των τοπωνυμίων. 

Σημαντική διαφορά με τους αναλογικούς χάρτες είναι ότι σε έναν ψηφιακό οι 

μαθητές μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες, κατασκευάζοντας έναν δικό τους 

χάρτη βασισμένο στο ιστορικό θέμα που μελετούν(Αθανασιάδης, 2015). Σε αντίθεση 

με έναν συμβατικό χάρτη, ένας ψηφιακός μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες 

απαραίτητες για την κατανόηση ενός γεγονότος. Παράλληλα, αναζητώντας περιοχές 
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εντοπίζονται διάφορα τοπωνύμια που ίσως πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Αυτά 

μπορούν να συνδεθούν τόσο με την ιστορική γεωγραφία όσο και με την αναζήτηση 

των αιτιών που οδήγησαν στη σημερινή ονομασία.  

Με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων χαρτογράφησης (GIS), τα 

στοιχεία που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να δείξει στην τάξη του είναι αποτυπωμένα 

στην οθόνη με τη μορφή συμβόλων, διευκολύνοντας την πρόσληψη των νέων 

πληροφοριών από τους μαθητές. Το μάθημα εκσυγχρονίζεται, αλλάζει το περιβάλλον 

και ο τρόπος διδασκαλίας. Ο μαθητής έχοντας μπροστά του ατομικά ή ομαδικά έναν 

υπολογιστή καλείται να συμμετάσχει ενεργά στο μάθημα. Με τα νέα μέσα 

διδασκαλίας (εφόσον υπάρχουν οι υποδομές στα σχολεία) απαλείφεται το πρόβλημα 

της μη ορατότητας του χάρτη από όλες τις γωνιές της τάξης. Μέσα από τη χρήση 

διαδραστικών διαδικτυακών χαρτών προβάλλονται γεγονότα της ιστορίας με τέτοιο 

τρόπο που μπορούν να επεκταθούν οι γνώσεις που τα παιδιά έχουν γύρω από το 

απεικονιζόμενο θέμα. Ο χάρτης κάθε φορά μπορεί να αλλάξει έτσι ώστε να 

επισημαίνονται οι περιοχές που αφορούν το μάθημα, και να μετατραπεί στο είδος του 

χάρτη που εξυπηρετεί καλύτερα το περιεχόμενο των μαθημάτων. Επίσης, 

προσφέρεται μια διαδραστική όψη της ιστορίας, επειδή οι μαθητές μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν απευθείας με τους χάρτες, μπορούν να επικεντρωθούν στο θέμα 

που τους ενδιαφέρει, πατώντας απλά τα περιεχόμενα του χάρτη που θέλουν να 

παρατηρήσουν και να μελετήσουν. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δείξουν τα 

περιεχόμενα με μια χρονική και τοπική ακολουθία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 

δείξει μόνο την πορεία που επιθυμεί, βασισμένος στο χρόνο και στο μέρος που 

μελετά. Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί, επίσης, να κινητοποιήσει τους μαθητές του, 

εξαιτίας της τεχνολογικής προσέγγισης, που καθιστά οποιαδήποτε άλλη μορφή 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ξεπερασμένη. 

2.7Γεωγραφία και χρήση ψηφιακών χαρτών 
 

Ο χάρτης είναι ένα χρήσιμο οπτικό μέσο στο μάθημα της γεωγραφίας. Με τη βοήθεια 

των χαρτών εξυπηρετείται η βαθύτερη κατανόηση γεωγραφικών σχέσεων, 

φαινομένων και στοιχείων (Παλάζη, 2014). Ακόμη, με τους χάρτες μελετάται μεγάλο 

μέρος της επιφάνειας της γης και οικοδομούνται αναπαραστάσεις για τμήματα της 

γης στα οποία οι μαθητές δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 

γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης στη διδασκαλία και γεωγραφικών λογισμικών που 

θα επιτρέπουν στους ίδιους τους μαθητές να δημιουργούν δικούς τους χάρτες.  

Οι ψηφιακοί χάρτες είναι ένα από τα σύγχρονα εργαλεία που έχουν φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιμά στη διδασκαλία της γεωγραφίας. Αυτή η κατηγορία χαρτών ανήκει 

στις γεωχωρικές τεχνολογίες, που σύμφωνα με την Παλάζη (2014), στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της χωρικής σκέψης των παιδιών. Η χωρική σκέψη, αφορά τις νοητικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με την κατασκευή και ανάγνωση χαρτών, την 

αποκωδικοποίηση χωρικών οδηγιών και τον προσανατολισμό με τη βοήθεια χωρικών 

οργάνων (Γαλάνη κ.α., 2009). Για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού 
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χρησιμοποιούνται ευρέως τα GIS, τα οποία είναι λογισμικά που επικεντρώνονται την 

οργάνωση και ανάλυση του χώρου. Τα προγράμματα αυτά, επιτρέπουν στους 

μαθητές να σκέφτονται κριτικά, να επεξεργάζονται δεδομένα, να πειραματίζονται με 

το πλήθος επιλογών που τους διατίθεται και να παράγουν τελικά δικούς τους χάρτες. 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ένταξη των ψηφιακών χαρτών 

στη γεωγραφία είναι πολλά. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μπορούν να εξερευνούν 

οποιοδήποτε τόπο της Γης και να αντλούν δεδομένα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 

τους, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την επικέντρωση σε στοιχεία των χαρτών που ο 

χρήστης/μαθητής θέλει να μελετήσει. Ακόμα μπορούν να μετρούν αποστάσεις καινα 

καθορίζουν διαδρομές, ώστε να αναπαραστήσουν διάφορα γεγονότα και φαινόμενα. 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν στο μαθητή, αυτές οι τεχνολογίες 

φαίνεται να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο και για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

χωρίς να κατέχει απαραίτητα επιστημονικές γνώσεις χαρτογραφίας μπορεί να 

συνθέσει εντυπωσιακούς και ολοκληρωμένους χάρτες εύκολα. Στο διαδίκτυο 

συναντά κανείς πληθώρα ηλεκτρονικών ιστοσελίδων με εφαρμογές Web-mapping. 

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας η 

διαδικτυακή χαρτογραφία συνεχώς βελτιώνεται, με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων. 

Οι χάρτες δεν είναι πλέον στατικοί και ασύγχρονοι, καθώς χρησιμοποιούνται 

αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες για την αναπαράσταση του χώρου, 

οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται (Λαμπρινός, 2002).  

Με την ένταξη και την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών χαρτών στη 

γεωγραφία, σύμφωνα με τον Τάταρη (2014), απαλείφεται το πρόβλημα της δυσκολίας 

πολλών μαθητών να επεξεργαστούν δισδιάστατους χάρτες που απεικονίζουν 

τρισδιάστατες επιφάνειες. Έτσι με την καλύτερη αποτύπωση της τρίτης διάστασης, 

δηλαδή του ύψους, οι μαθητές, αντιλαμβάνονται καλύτερα τις πληροφορίες σχετικά 

με το ανάγλυφο μιας περιοχής, κάτι που φαίνεται να μην κατανοούν με την χρήση 

δισδιάστατων χαρτών (Τάταρης κ.α., 2014). Εκτός από τις πολλές δυνατότητες που 

δίνουν τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον μαθητή, οι διαδραστικοί χάρτες είναι εκ 

των πραγμάτων περισσότερο ελκυστικοί, κάνοντας τους μαθητές να επικεντρωθούν 

στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους.  

Οι ψηφιακοί χάρτες, λοιπόν, αποτελούν ένα εργαλείο που αναβαθμίζει τη 

διδασκαλία, διευκολύνοντας το έργο του εκπαιδευτικού και μετατρέποντας την 

παθητική μάθηση σε ενεργητική. Με τη χρήση τους, τα διάφορα τμήματα της γης με 

τις ιδιαιτερότητές τους βρίσκονται πλέον αποτυπωμένα σε διαδραστική μορφή, 

μπροστά στο μαθητή, βοηθώντας την ουσιαστική πρόσληψη γνώσεων και όχι την 

επιφανειακή αποστήθιση θεωρίας.    
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3. Περιγραφή της διδακτικής πρότασης 
 

Η παρούσα έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα κλίμα διαθεματικότητας, καθώς 

θα συνδυαστούν τα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Ιστορίας, έτσι οι μαθητές θα 

μπορέσουν να εξετάσουν τη γνώση μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κονστρουκτιβισμού, ο μαθητής θα 

εμπλακεί ενεργά στην πρακτική και νοητική επεξεργασία του θέματος και θα 

κατασκευάσει μόνος του τη γνώση, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον του (Χαλκιά, 

2013). Τα παιδιά θα εργαστούν τα ίδια για να βρουν τις αναγκαίες πληροφορίες, να 

τις αξιολογήσουν κριτικά και να τις οπτικοποιήσουν για να κατασκευάσουν δικό τους 

υλικό. Επίσης σύμφωνα με την ανακαλυπτική μάθηση, οι μαθητές μέσα σε ένα 

ερευνητικό πλαίσιο θα κληθούν να εξερευνήσουν ένα νέο λογισμικό και να λύσουν 

τα όποια προβλήματα προκύψουν για να ανακαλύψουν τη γνώση. Η εργασία τους θα 

ακολουθεί το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, έτσι ώστε η επικοινωνία να ωθεί τα παιδιά 

να μάθουν μέσα από τη συνεργασία και να καλλιεργήσουν τις αξίες και τις δεξιότητες 

της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της διαπραγμάτευσης (Ματσαγγούρας, 

2000; Levine, 1990;Hamayan&Perlman, 1990, όπως αναφέρεται στο Χατζηδάκη,) 

Η οργάνωση των μαθημάτων θα γίνει έτσι ώστε τα εποπτικά μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας και όχι μια 

περιστασιακή πηγή πληροφόρησης. Με την εισαγωγή των ΤΠΕ θα επιδιωχθεί η 

αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω του εμπλουτισμού του μαθήματος με 

διαδραστικό λογισμικό, κείμενα, εικόνες κ.α., που ταυτόχρονα συμβάλλουν στην 

ενδυνάμωση της συνεργατικότητας και της αυτονομίας. Προκειμένου, βέβαια, να 

επιτευχθεί αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ μέσα στη τάξη θα ληφθούν υπόψη οι 

μαθησιακοί τύποι των παιδιών και θα υπάρχει η σε βάθος επίγνωση των μαθημάτων 

(Goethals, Howard, &Sanders, 2004). 

Σε αυτό το περιβάλλον μάθησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι αυτός 

του συντονιστή/διευκολυντή/καθοδηγητή. Η παρουσία του δασκάλου θα αποσκοπεί 

στη δημιουργία ατμόσφαιρας που θα υποστηρίζει τις συνεργατικές μαθησιακές 

μεθόδους. 
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3.1. Διδακτική Μεθοδολογία 

3.1.1 Ομαδοσυνεργατική μάθηση 

 

Με την εξέλιξη της εκπαίδευσης, αυτή αρχίζει να λαμβάνει έναν πιο ομαδικό 

χαρακτήρα. Τα παιδιά πλέον, ωθούνται να εργάζονται σε ομάδες κι όχι ατομικά όπως 

κατά κανόνα συνηθίζεται. Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη (2016), στο πλαίσιο της 

ομάδας προωθείται η κουλτούρα της συμμετοχής. Εδώ το παιδί μαθαίνει 

λαμβάνοντας στοιχεία από άλλους, τα οποία συνδυάζει με δικά του στοιχεία, ώστε να 

δημιουργήσει στο τέλος μια ολοκληρωμένη ιδέα και να βελτιώσει την ποιότητα των 

εργασιών του. Η ταυτότητα του μαθητή δημιουργείται, σε αυτό το περιβάλλον, μέσα 

από τις διαδικασίες της δημιουργίας και της διαμοίρασης. Είναι βασικό να μάθουν να 

εργάζονται ως μέρος ενός συνόλου, να αναλαμβάνουν ρόλους, να μπορούν να 

παρουσιάζουν και να εκπροσωπούν την ομάδα τους. Σύμφωνα και με το πρότυπο της 

«γνωστικής μαθητείας», οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν αλληλεπιδρούν μέσα 

σε αυθεντικά πλαίσια με άτομα ή συνομηλίκους τους που έχουν περισσότερες 

γνώσεις. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, ο κάθε μαθητής περνάει από το «εγώ» στο 

«εμείς» και γίνεται μέρος ενός συνόλου, αποκτώντας συνεργάτες στη μάθηση. Μέσα 

σε αυτό το κλίμα οικοδομούνται μη ιεραρχικές και μη προκαθορισμένες σχέσεις, 

σχέσεις αλληλοδραστικές, «ανοιχτές» και ομαδοσυνεργατικές. Το παιδιά 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέλος μια κοινότητας, μέσα στην οποία θέλει να 

έχει ενεργητικό ρόλο. 

3.1.2Διαθεματικότητα 

 

Ως διαθεματική προσέγγιση ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός 

θέματος που σχετίζεται με πολλά γνωστικά αντικείμενα. Σκοπός της διαθεματικής 

προσέγγισης ενός θέματος είναι να μπορέσει ο μαθητής να αντιληφθεί τις ποικίλες 

οπτικές από τις οποίες αυτό διακατέχεται. Κατ’ επέκταση να μπορέσει να εφαρμόσει 

αυτό τον τρόπο σκέψης σε προβλήματα, θέματα και καταστάσεις της 

καθημερινότητάς του. Έτσι η γνώση παύει να είναι αποσπασματική και συνδέεται εξ’ 

ολοκλήρου με όλο το φάσμα της ζωής των μαθητών.  

Όταν η διαθεματικότητα εφαρμόζεται μέσα στην τάξη αυτομάτως 

χρησιμοποιούνται μαθητοκεντρικές διαδικασίες, όπως είναι το project και η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αυτές, επιτρέπουν την ελεύθερη αναζήτηση και 

συγκέντρωση πληροφοριών βάση των ενδιαφερόντων τους, που θα τους οδηγήσουν 

στην τελική οικοδόμηση της γνώσης.  
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3.1.3 Θεωρία ανακαλυπτικής μάθησης 

 

Η ανακαλυπτική θεωρία μάθησης του Bruner χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 

γνωστικών διαδικασιών, που σχετίζονται με την απόκτηση, την επεξεργασία και την 

κωδικοποίηση των πληροφοριών. Βασική αρχή είναι ότι η μάθηση προκύπτει μέσα 

από τις ενέργειες του μαθητή και είναι κοινωνικά καθοδηγούμενη και άμεσα 

συσχετισμένη με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του. Η προτεινόμενη διδακτική 

προσέγγιση είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη, με τον εκπαιδευτικό στο ρόλο 

του καθοδηγητή και του οργανωτή καταστάσεων, που προωθούν τη μάθηση. 

Ουσιαστικά, επιδιώκεται η εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικές διαδικασίες με 

απώτερο στόχο την επίλυση προβλημάτων, που τελικά θα τους οδηγήσουν στην 

ανακάλυψη της γνώσης. Τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι η ανάπτυξη αναλυτικής 

και διαισθητικής σκέψης που θα στηρίζεται στο συλλογισμό και σε επαγωγικές 

διαδικασίες. 

Το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης στηρίζεται στις απόψεις του Piaget, 

Bruner, Schwab και Gagne.  Ο Piaget (1921, 1965) εστίασε σε εσωτερικούς 

συλλογισμούς που πραγματοποιεί το παιδί, με σκοπό να κατανοήσει τα 

αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεών του με αντικείμενα και φαινόμενα που συναντά 

στο περιβάλλον του. Ο Bruner (1960) υποστήριζε ότι οι μαθητές είναι απαραίτητο να 

εμπλακούν ενεργά σε ερευνητικού τύπου διεργασίες για την επίλυση προβληματικών 

καταστάσεων, έτσι ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο της 

μάθησης. Με τη σειρά του ο Schwab(1962, 1970) προέβαλλε τη μάθηση ως μια 

ανοιχτή διαδικασίας έρευνας, όπου οι μαθητές διατυπώνουν ερωτήματα, παρατηρούν, 

καταγράφουν, διαβάζουν και εξάγουν συμπεράσματα. Τέλος, ο Gagne(1963) 

υποστήριζε την πρακτική άσκηση των μαθητών τόσο σε απλές όσο και σε σύνθετες 

διαδικασίες για να οδηγηθούν στη γνώση.  

Η χρήση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας, η έμφαση στην αλληλεπίδραση 

και η προαγωγή της συνεργασίας ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφραστούν και να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι μαθητές μπορούν να 

οικοδομήσουν τη νέα γνώση μέσα από πειραματισμό και πρακτική. 

3.1.4 Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός 

 

Βασική αρχή της θεωρίας του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού είναι ότι η μάθηση 

είναι μια συνεργατική δραστηριότητα (Κορομπίλη κ.α., 2015). Το παιδί ενεργεί και 

«χτίζει» τις γνώσεις του μέσω των πράξεών του. Ουσιαστικά, επιδιώκεται μέσα από 

κατάλληλη καθοδήγηση, οι μαθητές να κατορθώσουν την υπέρβαση του ορίου των 

δυνατοτήτων τους και των γνώσεών τους και να μεταβούν στη νέα γνώση(Μυσερλή, 

2015). Αυτό σύμφωνα με το Vygotsky ονομάζεται Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. 

Είναι σημαντικό οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες, ώστε να μπορούν να 

επεξεργάζονται τις ιδέες τους με άτομα της ίδιας κουλτούρας και στη συνέχεια με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να γίνει το πέρασμα στη νέα γνώση.  
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Η θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης βρίσκει εφαρμογή στη διδασκαλία με τη 

χρήση των ΤΠΕ, καθώς οι μαθητές μέσα σε ομάδες, χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και 

αλληλεπιδρούν με σκοπό να βρουν λύση στα ζητήματα με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι μέσα στην τάξη. Επιπλέον, όλη η ομάδα λειτουργεί ως ένα για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, καλλιεργώντας δεξιότητες οργάνωσης, αξιολόγησης, 

παρακολούθησης και σχεδιασμού. Σε αυτή τη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός 

ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των μαθητών και υιοθετεί το ρόλο του καθοδηγητή 

που αφού δώσει τις απαραίτητες οδηγίες και εφόδια στα παιδιά, σταδιακά υποχωρεί 

και παρακολουθεί ώστε να επέμβει αν χρειαστεί (Μίχα, 2012).  

 

3.1.5 Η θεωρία της δραστηριότητας 

 

Η θεωρία της δραστηριότητας ανήκει στις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης. 

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να 

υλοποιηθούν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο μέσω της επέμβασης 

κατάλληλων εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ράντζου, κ.α., 2013). Μέσω 

της θεωρίας αυτής, αναδεικνύεται η σχέση ανάμεσα στους μηχανισμούς των ΤΠΕ με 

τις γνωστικές λειτουργίες και το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονται οι μαθητές. Τα παιδιά εκτελούν μια σειρά δραστηριοτήτων και σταδιακά 

οδηγούνται στην επιθυμητή γνώση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που θα 

διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας(Μυσερλή, 2015). 

Μέσω, λοιπόν, της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα σχολεία εξυπηρετείται η εμπλοκή 

των μαθητών σε νοητικές διεργασίες, όπου ακολουθώντας συγκεκριμένες ενέργειες 

και αντιμετωπίζοντας κριτικά πληροφορίες, οι μαθητές θα κατορθώσουν να φτάσουν 

στη γνώση.   

 

3.1.6 Διδασκαλία και μάθηση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 

Μέσα σε ένα τεχνολογικά εξελιγμένο μάθημα ο υπολογιστής αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι. Είναι το βασικό εργαλείο που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο μαθησιακό 

του έργο και το βασικό μέσο που θα βοηθήσει το μαθητή στη μάθηση. Με την ένταξή 

του στο μάθημα προσφέρεται το μέσο που θα δώσει πρόσβαση σε πλήθος 

πληροφοριών, μέσω της αναζήτησης στο διαδίκτυο, από τις οποίες οι μαθητές σε 

συνεργατικό περιβάλλον επιλέγουν και αξιοποιούν κριτικά τα δεδομένα για τη 

δόμηση της γνώσης.  

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας, συνδέεται 

με την αξιοποίηση νοητικών εργαλείων που συνδέουν τη διερεύνηση πολύπλοκων και 

πραγματικών προβλημάτων με τη λήψη αποφάσεων(Τσιβάς, 2011). Ως εργαλείο, 

ενθαρρύνει την διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων και τη διαμόρφωση ερμηνειών, 
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που θα οδηγήσουν στη σύνθεση ιστορικού υλικού. Παράλληλα προσφέρει πολλαπλή 

αναπαράσταση του ίδιου θέματος, προσομοιώσεις, διαδικασίες διαλόγου, μαθησιακής 

αλληλεπίδρασης και συνεργατικής μάθησης. Οι υπολογιστές, ακόμα, διευκολύνουν 

τη διάκριση μεταξύ πληροφοριών, τεκμηρίων, γεγονότων και βοηθούν στην 

ανάπτυξη της κριτικής εξέτασης πηγών ώστε σταδιακά να μπορεί να διακρίνεται η 

αλήθεια και η εγκυρότητα αυτών. 

Πέρα από την αναζήτηση και επεξεργασία υλικού, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής είναι το εργαλείο που θα επιτρέψει την αξιοποίηση λογισμικών για μια 

πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία του γνωστικού αντικειμένου και την ολοκλήρωση 

των στόχων του μαθήματος. Δίνονται, οι προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό νέων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων που διαφοροποιούνται εντελώς από εκείνες που 

σχετίζονταν με την έντυπη παρουσίαση του μαθήματος. Τα παιδιά, έτσι, συμμετέχουν 

ενεργά αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, με τον εκπαιδευτικό και τον υπολογιστή. Οι 

μαθητές, λοιπόν, γίνονται το επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία από 

δασκαλοκεντρική μετατρέπεται σε μαθητοκεντρική, ξεφεύγοντας από το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης. 

 

3.1.6.1 Χρήση λογισμικών στη διδασκαλία 

 

Η ανάπτυξη και χρήση λογισμικών στην εκπαίδευση εξυπηρετεί την ύπαρξη ενός 

διευκολυντικού εργαλείου τόσο για τη μάθηση όσο και για τη διδασκαλία. Πρόκειται 

ουσιαστικά για προγράμματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν από μόνα τους ένα 

γνωστικό αντικείμενο ή να αξιοποιηθούν ως βοηθητικά μέσα σε άλλα αντικείμενα. 

Οι σχεδιαστικές αρχές ενός λογισμικού έχουν σκοπό την αναβάθμιση της 

διδασκαλίας, βοηθώντας τους χρήστες να διαχειριστούν αναπαραστάσεις γνώσης 

σχετικές με την εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση (Δημητριάδης, 2015). Αρχικά, 

πρέπει να βάζουν το μαθητή σε αυθεντικές δραστηριότητες, να υποστηρίζουν τη 

δημιουργική δραστηριότητα του μαθητή, δίνοντάς του τον έλεγχο της διαδικασίας της 

μάθησης και προσφέροντάς του βοήθεια όπου χρειάζεται. Ταυτόχρονα, ο 

εκπαιδευτικός αποκτά ένα εργαλείο για την αναβάθμιση του διδακτικού και 

παιδαγωγικού του έργου, αφού έχει πλέον ένα μέσο για να σχεδιάζει πολλά και 

διαφορετικά πράγματα πάνω στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Μια ακόμα βασική αρχή 

είναι το ότι προωθούν τη συνεργατική μάθηση και την επικοινωνία μεταξύ μαθητών 

και εκπαιδευτικών.     

Διακρίνονται δύο ευρύτερες κατηγορίες λογισμικών σύμφωνα με τον 

Κουτσογιάννη (2007). Η πρώτη είναι τα λογισμικά που θέτουν τον υπολογιστή στο 

ρόλο του εκπαιδευτικού. Εδώ ανήκουν τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (drill 

and practice), τα οποία προσφέρουν ασκήσεις εφαρμογής της διδακτέας ύλης και τα 

προγράμματα διδασκαλίας (tutorials), στα οποία προβάλλεται σταδιακά η ύλη σε 

μικρές ενότητες και μπαίνουν ερωτήσεις που κινητοποιούν τους μαθητές. Η δεύτερη 
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είναι τα περιβάλλοντα μάθησης που λειτουργούν με την υποστήριξη του υπολογιστή. 

Σε αυτήν εντάσσονται τα προγράμματα προσομοίωσης (simulations), τα οποία 

παρουσιάζουν φαινόμενα της πραγματικότητας και επιτρέπουν την αμεσότερη 

κατανόηση επιστημονικών όρων και τα προγράμματα υποστήριξης της διαδικασίας 

παραγωγής γραπτού λόγου (writing process), τα οποία θα μπορούν να υποστηρίζουν 

και να κατευθύνουν τη σκέψη των μαθητών κατά το γράψιμο. 

Η ύπαρξη πληθώρας λογισμικών δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 

να θέσουν τους στόχους τους, να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους και να 

ενσωματώσουν σε αυτήν το κατάλληλο για την κατάκτηση των στόχων 

λογισμικό(Μυσερλή, 2015). Με την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού 

λογισμικού κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών και η οικοδόμηση της γνώσης 

γίνεται μια ενεργητική και φιλική προς τα παιδιά διαδικασία. 

3.1.6.2 Το διαδίκτυο 

 

Η διαδικτυακή αναζήτηση είναι μια διαδικασία που η πλειοψηφία των μαθητών 

εκτελεί σε καθημερινή βάση για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα 

ενδιαφέροντά τους. Η πολυμεσικότητά του διαδικτύου επιτρέπει τη συνένωση στην 

ίδια πηγή πολλαπλών μορφών αναπαράστασης. Με την εισαγωγή του ως ένα μέσο 

μάθησης, τα παιδιά αναζητούν νέες πληροφορίες, επεξεργάζονται νέες διαστάσεις της 

γνώσης και τις ενσωματώνουν στο δικό τους γνωστικό υπόβαθρο (Kronetal., 2007). 

Ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση του διαδικτύου μέσω των βάσεων δεδομένων, δίνονται 

στους μαθητές δυνατότητες αναζήτησης τάσεων, διατύπωσης ιστορικών υποθέσεων 

και διερεύνησης θεωριών. Καλλιεργούνται, επομένως, οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

των μαθητών, η κριτική τους ικανότητα και διευρύνεται το λεξιλόγιό τους. 

Ηπλοήγησηστο διαδίκτυο και η γενικότερη εξοικείωση με τις ΤΠΕ μπορούν 

να συμβάλουν στη διερεύνηση και αξιοποίηση ψηφιακών πηγών.Με την 

ψηφιοποίηση των πηγών έχουμε αυτομάτως το πέρασμα από κάτι στατικό σε κάτι 

δυναμικό, το οποίο δε χαρακτηρίζεται πλέον από την ψευδή αίσθηση της 

αντικειμενικότητας των ιστορικών. Ταυτόχρονα μέσα από τη χρήση ψηφιακών πηγών 

προσφέρεται πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες. Ωστόσο, υπάρχει το 

πρόβλημα της αυθεντικότητας των πηγών, για το λόγο αυτό η επιλογή τους πρέπει να 

γίνεται προσεκτικά από τον εκπαιδευτικό ή να επιδιώκεται η συστηματική μελέτη και 

επεξεργασία αυτών ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

μαθητών. 

Το διαδίκτυο αποτελεί κίνδυνο, καθώς μεγάλο μέρος των πληροφοριών που 

υπάρχουν σε αυτό είναι είτε ανακριβής είτε ψευδής. Επομένως, η χρήση του μέσα 

στο μάθημα πρέπει να γίνεται με προσοχή και με τη συνεχή επίβλεψη και 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή 

περιήγηση των παιδιών. Σταδιακά, μέσα από τη συχνή επεξεργασία υλικού 

αναμένεται οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη που θα τους βοηθά στη σωστή 

επεξεργασία και επιλογή πληροφοριών. 
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3.2. Διδακτικό Σενάριο 

 

3.2.1 Τίτλος διδακτικού Σεναρίου: Αγώνες της επανάστασης του 1821 και 

Γεωγραφικές ανακαλύψεις 15ου και 16ου αιώνα. 

3.2.2 Εκτιμώμενη διάρκεια:12 διδακτικές ώρες, το χρονικό αυτό όριο είναι άμεσα 

εξαρτημένο με την ανάγκη του εκπαιδευτικού να μην ξεφύγει από τις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράμματος. 

3.2.3 Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών: πρόκειται για ενότητες που επιλέχθηκαν από 

το βιβλίο της Στ Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα από την Ενότητα 1 το Κεφάλαιο 2 (τις 

Γεωγραφικές ανακαλύψεις) και από την Ενότητα 3 τα Κεφάλαιο 8, 9, 10, 13 (Οι Αγώνες του 

Κανάρη, η εκστρατεία του Δράμαλη, ο Μάρκος Μπότσαρης και οι Αγώνες του Καραϊσκάκη).  

3.2.4Σκοπός:Να αποκτήσουν τα παιδιά ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις μέσα από 

ενεργητική μάθηση. 

3.2.5 Στόχοι: 

 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

1. Να γνωρίσουν τους εξερευνητές του 15ου-16ου αιώνα. 

2. Να μάθουν για τη συμβολή των εξερευνητών στη ανακάλυψη των Ηπείρων και των 

Κρατών, που οδήγησαν στην διαμόρφωση του σημερινού κόσμου. 

3. Να εντοπίσουν τις πορείες που ακολούθησαν οι εξερευνητές στα ταξίδια τους, 

σχεδιάζοντας μια ακριβή διαδρομή πάνω σε ψηφιακό χάρτη. 

4. Να γνωρίσουν τις σημαντικότερες μάχες του 1821. 

5. Να εντοπίσουν τις θέσεις των μαχών πάνω σε ψηφιακό χάρτη. 

6. Να διαπιστώσουν τη σύνδεση μεταξύ ιστορίας και γεωγραφίας: να 

χαρτογραφήσουν ιστορικές  πληροφορίες και να κατανοήσουν ιστορικούς όρους.  

7. Να μπορούν να αναφέρουν Ιστορικές και Γεωγραφικές στοιχεία, χωρίς συστηματική 

διδασκαλία. 

Ως προς τη χρήση ΤΠΕ: 

8. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο διαδίκτυο: να επεξεργαστούν κριτικά 

ιστορικές πηγές, να μπορούν να οργανώσουν τις πληροφορίες. 

9. Να κατασκευάσουν διαδραστικούς χάρτες  στο ArcGIS με τη χρήση κατάλληλων 

πληροφοριών και συμβόλων, ώστε να είναι ευανάγνωστοι σε τρίτους. 

10. Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του λογισμικούArcGIS για να αναπαραστήσουν 

ιστορικές πληροφορίες και γεωγραφικά σημεία. 
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Ως προς καλλιέργεια στάσεων/δεξιοτήτων: 

11. Να καλλιεργήσουν θετική στάσης ως προς το μάθημα της ιστορίας. 

12. Να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. 

 

3.2.6Συνοπτική περιγραφή της διδασκαλίας: 

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα υπολογιστών. 

Μέρος Α- Μάχες Ηρώων της επανάστασης του 1821: 

Φάση 1, χωρισμός σε ομάδες: με την είσοδο των μαθητών στην αίθουσα θα 

αρχίσει ο χωρισμός τους σε ομάδες, ώστε να μη διαταραχθεί, αργότερα, η ομαλή ροή 

του μαθήματος. 

Φάση 2, Προσανατολισμός: μετά τη δημιουργία ομάδων θα αρχίσει η 

διδασκαλία με τον προσανατολισμό των μαθητών στο θέμα, με την προβολή βίντεο, 

διάρκειας ενάμισι λεπτού. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση η δασκάλα θα 

απευθύνει ερωτήσεις στους μαθητές με σκοπό τη διευκρίνιση του θέματος 

διδασκαλίας. 

Φάση 3, Αναζήτηση πληροφοριών- στρατηγικές αναζήτησης: Αφού 

προσδιοριστεί το θέμα του πρώτου μέρους, «Μάχες ηρώων της επανάστασης του 

1821», θα μοιραστεί σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας. Στα φύλλα εργασίας θα 

περιέχονται καθοδηγητικές ερωτήσεις που θα παρέχουν στα παιδιά τους άξονες της 

αναζήτησής τους. Οι ερωτήσεις θα είναι του τύπου «Ποια ήταν η πρώτη μάχη του 

Κανάρη;» κ.α. Έτσι, θα δοθεί στους μαθητές το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να 

κινηθούν ώστε οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσουν να μην είναι αόριστες ή 

υπερβολικές σε όγκο σε σχέση με το ζητούμενο. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να 

αναζητήσει πηγές στο διαδίκτυο, βάση των οποίων θα κατασκευάσει χάρτη με τις 

μάχες ενός στρατηγού/ήρωα.  

Φάση 4, εξοικείωση με το λογισμικό arcgis: Έχοντας απαντήσεις όλες τις 

ερωτήσεις του φύλου εργασίας, θα αρχίσει η διαδικασία της «γνωριμίας» των παιδιών 

με το λογισμικό. Η εκπαιδευτικός θα μοιράσει σε κάθε ομάδα ένα δεύτερο φύλλο 

εργασίας και από ένα usernameκαι κωδικό. Στα φύλλα εργασία αυτή τη φορά θα 

περιέχονται αναλυτικά οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες ώστε 

να κατασκευάσουν ένα χάρτη στο arcgis. Σε αυτή τη φάση όλες οι ομάδες θα 

εισάγουν στο χάρτη τους τις ίδιες  πληροφορίες και ταυτόχρονα με τα παιδιά η 

δασκάλα θα εκτελεί τις ίδιες ενέργειες με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. 

Φάση 5, ομαδική κατασκευή χαρτών: μετά την αρχική διαχείριση του 

λογισμικού από τα παιδιά, θα τους δοθεί ένα τρίτο φύλλο εργασίας, αυτή τη φορά οι 

ενέργειες που θα ζητούνται από τους μαθητές δε θα είναι αναλυτικές αλλά ο σκοπός 

του θα είναι πιο πολύ καθοδηγητικός ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να παράγουν 
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ολοκληρωμένους χάρτες. Στο τέλος αυτού του φύλλου οι ομάδες θα πρέπει να 

παρατηρήσουν προσεκτικά τους χάρτες τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

κριτικής σκέψεις. Όπως, που παρατηρούν ότι πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες 

μάχες του Καραϊσκάκη και που πιστεύουν ότι οφείλεται αυτό. Προκειμένου να 

κατασκευαστούν οι χάρτες οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 

που θα έχουν συγκεντρώσει στη φάση 3 και φυσικά θα μπορούν να καταφεύγουν στο 

φύλλο της εξοικείωσης με το λογισμικό αν δεν είναι σίγουροι για κάποια ενέργεια 

που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ουσιαστικά το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να επισημάνουν σημεία στους χάρτες, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

σύμβολα που υπάρχουν ήδη διαθέσιμα (κατοικίες, μεταφορικά μέσα κ.α.). Ωστόσο, 

εφόσον κριθεί αναγκαίο παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν και 

να εισάγουν στους χάρτες τους σύμβολα από το διαδίκτυο. Αφού, λοιπόν, εισαχθούν 

στους χάρτες τα σύμβολα που οι ομάδες θα επιλέξουν, τότε θα ακολουθήσει η 

συγγραφή μικρού κειμένου που θα περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν 

στον εκάστοτε γεωγραφικό τόπο. Πέρα από το κείμενο θα εισαχθούν και εικόνες, των 

οποίων ο ρόλος θα είναι κυρίως βοηθητικός στην κατανόηση των γεγονότων που θα 

περιγράφονται. Με αυτό τον τρόπο θα δομήσουν σταδιακά διάφορους χάρτες. Όταν 

όλες οι ομάδες φτιάξουν τους χάρτες τους, αυτοί θα ενωθούν σε έναν ενιαίο με τίτλο 

«Μάχες Ηρώων της επανάστασης του 1821». 

Φάση 6, Ένωση χαρτών: σε αυτή τη φάση θα μοιραστείς στις ομάδες ένα 

τέταρτο φύλλο εργασίας με οδηγίες για την κοινοποίηση και ένωση των τεσσάρων 

διαφορετικών χαρτών σε έναν. Θα κατασκευαστεί έτσι ένας κοινός χάρτης που στη 

συνέχεια θα παρουσιαστεί σε όλη την τάξη. 

Φάση 7, Παρουσίαση: Αφού κατασκευαστούν οι χάρτες κάθε ομάδα θα 

παρουσιάσει το χάρτη της στις υπόλοιπες. 

Μέρος Β- Ανακαλύψεις 15ου και 16ου αιώνα: 

Φάση 1, Προσανατολισμός: οι μαθητές είναι ήδη χωρισμένοι σε ομάδες, οπότε 

θα αρχίσει η διδασκαλία με τον προσανατολισμό των μαθητών στο θέμα, με την 

προβολή βίντεο, διάρκειας ενάμισι λεπτού. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση η 

δασκάλα θα απευθύνει ερωτήσεις στους μαθητές με σκοπό τη διευκρίνιση του 

θέματος διδασκαλίας. 

Φάση 2, Αναζήτηση πληροφοριών- στρατηγικές αναζήτησης: Αφού 

προσδιοριστεί το θέμα του πρώτου μέρους, «Γεωγραφικές ανακαλύψεις 15ου- 16ου 

αιώνα», θα μοιραστεί σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας. Στα φύλλα εργασίας θα 

περιέχονται καθοδηγητικές ερωτήσεις που θα παρέχουν στα παιδιά τους άξονες της 

αναζήτησής τους. Οι ερωτήσεις θα είναι του τύπου «Πότε έκανε το ταξίδι του ο 

Μαγγελάνος;» κ.α. Έτσι, θα δοθεί στους μαθητές το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να 

κινηθούν ώστε οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσουν να μην είναι αόριστες ή 

υπερβολικές σε όγκο σε σχέση με το ζητούμενο. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να 
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αναζητήσει πηγές στο διαδίκτυο, βάση των οποίων θα κατασκευάσει χάρτη με τα 

ταξίδια ενός εξερευνητή. 

Φάση 3, εξοικείωση με νέες δυνατότητες του λογισμικούarcgis: στο δεύτερο 

μέρος της διδασκαλίας τα παιδιά θα γνωρίζουν ήδη πώς να κατασκευάζουν χάρτη στο 

λογισμικό. Ωστόσο, με σκοπό την κατασκευή χάρτη για τις γεωγραφικές 

ανακαλύψεις θα χρειαστεί να εξοικειωθούν και με μια επιπλέον δυνατότητα του 

λογισμικού, αυτή της χάραξης γραμμών πάνω σε έναν χάρτη. Για το σκοπό αυτό η 

εκπαιδευτικός θα μοιράσει σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας. Στα φύλλα εργασία 

αυτή τη φορά θα περιέχονται υποδείξεις για την τοποθέτηση σημείων, τις οποίες ήδη 

γνωρίζουν οι μαθητές, αλλά και αναλυτικά οι ενέργειες που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν ώστε να βάλουν γραμμές στο χάρτη τους. Σε αυτή τη φάση όλες οι 

ομάδες θα εισάγουν στο χάρτη τους τις ίδιες  πληροφορίες και ταυτόχρονα με τα 

παιδιά η δασκάλα θα εκτελεί τις ίδιες ενέργειες με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. 

Φάση 4, ομαδική κατασκευή χαρτών: μετά την αρχική διαχείριση του 

λογισμικού από τα παιδιά, θα τους δοθεί ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας, αντίστοιχο 

με το τρίτο φύλλο του πρώτου μέρους διδασκαλίας. Αυτή τη φορά, λοιπόν, οι 

ενέργειες που θα ζητούνται από τους μαθητές δε θα είναι αναλυτικές αλλά ο σκοπός 

του θα είναι πιο πολύ καθοδηγητικός ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να παράγουν 

ολοκληρωμένους χάρτες. Στο τέλος αυτού του φύλλου οι ομάδες θα πρέπει να 

παρατηρήσουν προσεκτικά τους χάρτες τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

κριτικής σκέψεις. Όπως, τι πίστευαν οι άνθρωποι μέχρι τότε για τον κόσμο και τι 

γνώσεις πρόσφερε το ταξίδι το Βάσκο Ντα Γκάμα. Προκειμένου να κατασκευαστούν 

οι χάρτες οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που θα έχουν 

συγκεντρώσει στη φάση 2 και φυσικά θα μπορούν να καταφεύγουν στο φύλλο της 

εξοικείωσης με το λογισμικό αν δεν είναι σίγουροι για κάποια ενέργεια που θα πρέπει 

να ακολουθήσουν. Αφού, λοιπόν, εισαχθούν στους χάρτες τα σύμβολα που οι ομάδες 

θα επιλέξουν, τότε θα ακολουθήσει η συγγραφή μικρού κειμένου που θα περιγράφει 

τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στον εκάστοτε γεωγραφικό τόπο. Πέρα από το 

κείμενο θα εισαχθούν και εικόνες, των οποίων ο ρόλος θα είναι κυρίως βοηθητικός 

στην κατανόηση των γεγονότων που θα περιγράφονται. Με αυτό τον τρόπο θα 

δομήσουν σταδιακά διάφορους χάρτες. Όταν όλες οι ομάδες φτιάξουν τους χάρτες 

τους, αυτοί θα ενωθούν σε έναν ενιαίο με τίτλο «Γεωγραφικές ανακαλύψεις 15ου- 

16ου αιώνα». 

Φάση 6, Ένωση χαρτών: σε αυτή τη φάση θα μοιραστείς στις ομάδες ένα 

τέταρτο φύλλο εργασίας με οδηγίες για την κοινοποίηση και ένωση των τεσσάρων 

διαφορετικών χαρτών σε έναν. Θα κατασκευαστεί έτσι ένας κοινός χάρτης που στη 

συνέχεια θα παρουσιαστεί σε όλη την τάξη. 

Φάση 7, Παρουσίαση: Αφού κατασκευαστούν και ενωθούν οι χάρτες, κάθε 

ομάδα θα παρουσιάσει το χάρτη της στις υπόλοιπες. 



38 
 

Φάση 8, παιχνίδι ερωτήσεων: θα ζητηθεί από τους μαθητές, στο σπίτι τους, να 

διαβάσουν όλους τους χάρτες και να σκεφτούν από δύο ερωτήσεις στις οποίες θα 

πρέπει να δώσουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι 

πολλαπλών απαντήσεων. Με αυτές τις ερωτήσεις θα χωριστούν οι μαθητές σε δυάδες 

και θα παίξουν το Kahootμε σκοπό να απαντήσουν σωστά όσο πιο πολλές ερωτήσεις 

μπορούν και να συγκεντρώσουν πόντους. 

Μέσα από την όλη διαδικασία αναμένεται να προκύψουν μαθησιακά αποτελέσματα 

μέσα από μια διαδικασία συμμετοχής σε έρευνα με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή, οι 

γνώσεις που κατά κανόνα οι μαθητές αποκτούν μέσα από ώρες συστηματικής 

μελέτης στο σπίτι, επιδιώκεται να αποκτηθούν μέσα από την ενεργητική τους 

συμμετοχή την ώρα της διδασκαλίας. 

3.2.7. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο δεύτερο τμήμα της Ε τάξης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών και των συνεντεύξεων στο πρώτο τμήμα της 

Ε δημοτικού, παρατηρήθηκε ότι αν και υπήρχε βελτίωση στις ιστορικές γνώσεις των 

παιδιών, δεν άλλαξε η τυχαιότητα συμπλήρωσης των χαρτών. Δηλαδή, δεν υπήρχε 

βελτίωση στις γεωγραφικές γνώσεις των μαθητών. Θεωρήθηκε, λοιπόν ότι θα ήταν 

λάθος η διδακτική παρέμβαση να συνεχιστεί με την ίδια πορεία. Για το λόγο αυτό 

στις φάσεις διδασκαλίας του δεύτερου τμήματος τις Ε τάξης, προστέθηκαν κάποιες 

επιπλέον δραστηριότητες/ φάσεις. 

Αυτές είναι οι εξής: 

Οι φάσεις 1 έως 7 επαναλαμβάνονται χωρίς αλλαγές. Μετά τη φάση της παρουσίασης  

των χαρτών οι μαθητές θα χωριστούν σε δυάδες. Θα προστεθεί η Φάση 8- 

Αναζήτηση περιοχών στο χάρτη: έχοντας ενώσει και παρουσιάσει τους χάρτες τους, 

η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές σε ομάδες να αναζητήσουν κάποιες 

περιοχές στο χάρτη. Αργότερα, οι ομάδες θα ανοίξουν, βάση των οδηγιών της 

δασκάλας ένα νέο χάρτη και θα τους ζητηθεί να τοποθετήσουν στο περίπου κάποιες 

περιοχές. Η διαδικασία θα είναι ελεγχόμενη από την εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση 

λάθους, οι μαθητές θα παραπέμπονται σε αναζήτηση στο χάρτη, για να διορθώσουν 

το λάθος. 

Στη φάση 9- κατασκευή ερωτήσεων για το παιχνίδι: αυτή η διαδικασία στο 

προηγούμενο τμήμα είχε πραγματοποιηθεί στο σπίτι. Αυτή τη φορά θα ζητηθεί από 

τα παιδιά να κατασκευάσουν τις ερωτήσεις μέσα στην τάξη, ώστε να μπορεί η 

εκπαιδευτικός να μπορέσει να παρατηρήσει και να καθοδηγήσει την ομάδα στον 

τρόπο που πρέπει να εργαστούν. 
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Διάγραμμα 4. Φάσεις διδακτικής παρέμβασης στα δύο τμήματα 

 

3.2.8.  Πρόβλεψη δυσκολιών 

 

Τα παιδιά έχουν συνηθίσει στο μάθημα της ιστορίας να εργάζονται βάση του 

παραδοσιακού μοντέλου. Αυτό συνεπάγεται την παθητική παρακολούθηση του 

μαθήματος που παραδίδει ο/η εκπαιδευτικό καθώς και την ατομική ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την επίλυση ασκήσεων μέσα στην τάξη ή στο σπίτι. Στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ προβλέπεται ότι οι μαθητές 

μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διαχείριση του λογισμικού και γι’ αυτό 

κατασκευάστηκαν εξειδικευμένα φύλλα εργασίας που θα τους οδηγήσουν βήμα- 

βήμα.Ακόμα, καθώς δεν δουλεύουν σε ομάδες μέσα στην τάξη τους, αναμένεται να 

δυσκολευτούν στη συνεργασία. Με σκοπό να υπάρξει αρμονία μέσα στην ομάδα θα 

χρειαστούν αρχικά κάποιες ώρες, αλλά και η εκπαιδευτικός θα επιδιώξει να μειώσει 

την εμφάνιση έντονων διαφωνιών και δυσαρεσκειών με την επιβράβευση των 

συνεργάσιμων ομάδων. 

3.2.9. Γιατί να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής 

 

Στη συγκεκριμένη διδασκαλία η χρήση υπολογιστή παίζει κεντρικό ρόλο στη 

αποτελεσματική ολοκλήρωση του μαθήματος. Αρχικά με την προβολή του βίντεο 

κεντρίζεται η προσοχή των μαθητών. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι 

ουσιαστικές και μέσα σε τρία λεπτά κατανοούν το θέμα με το οποίο θα 

Φάση Α- τμήμα Ε1 

Ά Θεματική- Αγώνες του 1821 

Διάρκεια 5 ώρες 

΄Β Θεματική- Γεωγραφικές Ανακαλύψεις 15
ου

- 16
ου

 αιώνα 

Διάρκεια 7 ώρες  

Φάση Β- τμήμα Ε2 

Ά Θεματική- Αγώνες του 1821 

Διάρκεια 6 ώρες 

 

΄Β Θεματική- Γεωγραφικές Ανακαλύψεις 15
ου

- 16
ου

 αιώνα 

Διάρκεια 6 ώρες  
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ασχοληθούν. Είναι ένα αποτελεσματικό μέσο που με την ολοκλήρωση του οδηγεί 

στη διεξαγωγή συζήτησης με καταιγισμό ιδεών και με ερωταπαντήσεις, ώστε να 

καθοδηγούνται τα παιδιά. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης θα είναι η 

αναζήτηση ιστορικών πηγών στο διαδίκτυο με σκοπό την απάντηση των 

ερωτήσεων του δεύτερου φύλλου εργασίας. Με τη χρήση του υπολογιστή οι 

μαθητές έχουν ενεργητικό ρόλο στη διδασκαλία, μπορούν να αναζητήσουν να 

διαβάσουν και να επιλέξουν τις πληροφορίες που καταλαβαίνουν και που 

μπορούν να επεξεργαστούν. Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοδηγητικός και 

ενθαρρυντικός, δεν δίνει τις απαντήσεις στις ομάδες, αλλά τους «σπρώχνει», ώστε 

να μάθουν εξερευνώντας. Επιπλέον, μέσω του υπολογιστή δύνεται οι πρόσβαση 

στο λογισμικό για την κατασκευή του χάρτη. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα 

να έρθουν σε επαφή με ένα νέο λογισμικό και να κατασκευάσουν οι ίδιοι 

διαδραστικούς διαδικτυακούς χάρτες, που θα είναι διαφορετικοί από τους 

στατικούς  χάρτες που υπάρχουν διαθέσιμοι στα σχολεία. Επομένως, η ύπαρξη 

του υπολογιστή επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό την ενεργητική εμπλοκή των 

παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. 

3.2.10. Διδακτικός θόρυβος 

 

Αρχικά, μπαίνοντας μέσα στην τάξη οι μαθητές αναμένεται ότι θα χρειαστούν δύο με 

τέσσερα λεπτά προκειμένου να κάτσουν στις θέσεις τους και να ηρεμήσουν για να 

αρχίσει το μάθημα. Για να εξοικονομηθεί χρόνος ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει 

έτοιμο το υλικό του (βίντεο, παρουσίαση) από το διάλειμμα ώστε να προβληθεί 

απευθείας με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρόνος επίσης θα σπαταληθεί σε κάθε 

περίπτωση που τα παιδιά θα πρέπει να μοιραστούν σε ομάδες. Οπότε, ομάδες θα 

δημιουργηθούν απευθείας μόλις μπουν τα παιδιά στην αίθουσα και θα διατηρηθούν 

έτσι μέχρι τη λήξη της διδασκαλίας. Εννοείται ότι αναμένεται οι μαθητές να έχουν 

απρόβλεπτες απορίες, να γελούν και να σχολιάζουν πράγματα που τους κάνουν 

εντύπωση και που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συζητήσει εφόσον σχετίζονται με το 

μάθημα. Παράλληλα, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός όταν οι μαθητές κληθούν να 

αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες να ελέγχει διαρκώς όλες τις ομάδες για να 

αποφευχθεί η άσκοπη περιήγηση σε ιστοσελίδες που δε σχετίζονται με το θέμα, που 

είναι στο πρώτο μέρος «οι μάχες των αγωνιστών του 1821» και στο δεύτερο μέρος 

«οι γεωγραφικές ανακαλύψεις του 15ου- 16ου αιώνα». Σε γενικές γραμμές για την 

αποφυγή άσκοπων καυγάδων και ενεργειών θα υπάρχει βαθμολογική κατάταξη των 

ομάδων, όπου με τη χρήση αυτοκόλλητων θα λαμβάνουν βαθμούς για την 

αποτελεσματική συνεργασία, την ηρεμία στο πλαίσιο της ομάδας και την 

ολοκλήρωση της εργασίας τους. 
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3.2.11. Διδακτικό συμβόλαιο 

 

Το διδακτικό συμβόλαιο είναι το σύνολο των άρρητων κανόνων που καθορίζουν τι 

είναι νόμιμο και τι όχι. Μέσα στην τάξη όλοι οι μαθητές γνωρίζουν ότι σε κάθε 

ερώτηση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να σηκώνεται το χέρι για να του δοθεί η άδεια 

να απαντήσει. Έπειτα, σε κάθε περίπτωση που δίνεται συγκεκριμένος χρόνος στους 

μαθητές για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι 

πρέπει και μπορούν να τελειώσουν σε αυτό το χρόνο. Όσον αφορά το χωρισμό σε 

ομάδες, αν και μπορεί να έχουν αντιρρήσεις, η ομαδοποίηση είναι αρμοδιότητα του 

δασκάλου και γνωρίζουν ότι δε θα αλλάξει. Επιπλέον, όλοι πρέπει να συμμετέχουν, 

όλες οι απόψεις και οι ιδέες γίνονται δεκτές και συζητούνται χωρίς την παρουσία 

χλευασμού από τους υπόλοιπους, μάλιστα ο δάσκαλος σε κάθε ερώτηση θα περιμένει 

έως ότου να μην υπάρχει άλλος μαθητής που θα θέλει να εκφράσει τη γνώμη του. 

Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι οι μαθητές σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν παραπάνω χρόνο για την ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας. Ακόμα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να επαναλάβει μια νέα 

πληροφορία αρκετές φορές και να ζητήσει να την επαναλάβουν οι μαθητές, με στόχο 

να γίνει κατανοητή από όλους. Τέλος, ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι δεν βρίσκονται 

όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο, επομένως οι πληροφορίες και το υλικό πρέπει να 

είναι απλούστερα διατυπωμένο.   

 

3.3Ενότητες που καλύπτονται από τη διδασκαλία 
 

Εφόσον κύριος στόχος της έρευνας είναι η διαθεματικότητα μέσα από την μελέτη και 

κριτική επεξεργασία ιστορικών πηγών για την κατασκευή ψηφιακού διαδραστικού 

ιστορικού χάρτη, οι ενότητες που επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση της 

διδασκαλίας προέρχονται από το βιβλίο της Στ και αφορούν από την Ενότητα 1 το 

Κεφάλαιο 2 (τις Γεωγραφικές ανακαλύψεις) και από την Ενότητα 3 τα Κεφάλαιο 8, 9, 

10, 13 (Οι Αγώνες του Κανάρη, η εκστρατεία του Δράμαλη, ο Μάρκος Μπότσαρης 

και οι Αγώνες του Καραϊσκάκη). Τα κεφάλαια αυτά επιλέχθηκαν διότι θα δώσουν την 

ευκαιρία στις ομάδες μαθητών να κατασκευάσουν από δύο χάρτες η κάθε ομάδα που 

θα επικεντρώνονται σε διαφορετικά πρόσωπα, έναν εξερευνητή και έναν ήρωα της 

επανάστασης. 
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3.4Λογισμικό ArcGIS 
 

Για την κατασκευή των χαρτών επιλέχθηκε το arcgisonline. Πρόκειται ουσιαστικά για 

ένα εργαλείο κατασκευής διαδραστικών χαρτών. Η Διαδικτυακή Χαρτογραφία 

βασίζεται στην ύπαρξη ενός λογισμικού που μπορεί να διαχειρίζεται ψηφιακούς 

χάρτες, κατασκευασμένους με κάποιο λογισμικό Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών (GIS) και αποθηκευμένους σε κάποιον υπολογιστή εξυπηρετητή 

(server) (Λαμπρινός, 2002) Ο χρήστης συνδέεται μέσω ενός κοινού προγράμματος 

πλοήγησης με κάποια διεύθυνση στο διαδίκτυο που περιέχει τέτοιους χάρτες και 

μπορεί με τη χρήση του λογισμικού να κατασκευάσει ένα χάρτη. 

 

Εικόνα 3. Αρχή σχεδίασης χάρτη στο ArcGISonline 

Το  ArcGIS Online αποτελεί ένα τέτοιο διαδικτυακό λογισμικό 

(www.arcgis.com), που μπορεί να διαχειρίζεται ψηφιακούς χάρτες. Αρχικά, αυτό που 

πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος είναι να δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό. Ο 

χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο και μπορεί να αποφασίσει τι χάρτη θέλει να 

κατασκευάσει εκείνη τη στιγμή. Αρχικά, μπορεί να επιλέξει το υπόβαθρο που 

ταιριάζει στο είδος του χάρτη που θα φτιάξει. Στη συνέχεια του παρέχεται η 

δυνατότητα να αναζητήσει ήδη κατασκευασμένους χάρτες από άλλους και να τους 

εισάγει στο δικό του χάρτη. Πέρα από τη χρήση ήδη κατασκευασμένων χαρτών, οι 

χρήστες μπορούν να κατασκευάσουν νέους χάρτες. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μια ποικιλία από εικονίδια και σύμβολα που παρέχονται από το 

λογισμικό. Ενώ, κάθε σύμβολο μπορεί να συνοδεύεται από κείμενο και εικόνες που 

μπορεί να προσθέσει ο χρήστης αν επιθυμεί να εμπλουτίσει το χάρτη του. 

 

 

 

http://www.arcgis.com/


43 
 

Χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό οι μαθητές, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 

και οργανώσει το υλικό τους, θα κληθούν να κατασκευάσουν σε ομάδες 

διαδραστικούς χάρτες. 

 

 

 

 

  

Εικόνα 4. Χάρτης αγώνων 1821 από το τμήμα Ε1 

 

Εικόνα 5. Χάρτης Αγώνων 1821 από το τμήμα Ε1 
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4. Έρευνα 

4.1 Σκοπός έρευνας 

Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της κατασκευής Διαδραστικών Διαδικτυακών 

χαρτών από τους μαθητές σε μια ενοποιημένη προσέγγιση της γεωγραφίας και της 

ιστορίας.  

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 
 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια μαθησιακά αποτελέσματα, σε σχέση με ιστορικά γεγονότα και τόπους, 

μπορούν να προκύψουν μέσα από μια βιωματικού τύπου διαθεματική 

προσέγγιση της Ιστορίας με χρήση Ψηφιακών χαρτών; 

2. Είναι το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον σε σχέση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία; 

3. Είναι σε θέση οι μαθητές να κατασκευάσουν ψηφιακούς ιστορικούς χάρτες 

τοποθετώντας ιστορικά στοιχεία; 

 

Ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Οι μαθητές με ευκολία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό 

ArcGIS ώστε να κατασκευάσουν διαδραστικούς ιστορικούς χάρτες.  

2. Οι μαθητές με την ολοκλήρωση των διδασκαλιών θα είναι σε θέση να 

αναφέρουν ιστορικές πληροφορίες που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή 

των χαρτών, καθώς και να εντοπίζουν γεωγραφικά σημεία πάνω στους χάρτες. 

3. Οι μαθητές με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα διακατέχονται από μια 

αίσθηση ικανοποίησης και έντονου ενδιαφέροντος για τα αντικείμενα της 

ιστορίας και της γεωγραφίας.  

4.3 Δείγμα 
 

Η ομάδα στόχου είναι οι  μαθητές πρωτοβάθμιας σε Δημόσια σχολεία. Για τις 

ανάγκες και προϋποθέσεις της έρευνας επιλέχθηκαν δύο τμήματα Έ Δημοτικού της 

πόλης των Γιαννιτσών, λόγω του ηλικιακού επιπέδου των παιδιών και της καλύτερης 

αλληλεπίδρασης των παιδιών αυτών με τις ΤΠΕ. Στην έρευνα πρόκειται να 

συμμετέχουν συνολικά 30 άτομα, το δείγμα αν και μικρό είναι ικανοποιητικό καθώς 

πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, για ποιοτική έρευνα, το δείγμα της οποίας 

μπορεί να ανέρχεται σε διψήφιο ή και μονοψήφιο αριθμό (Μαντζούκας, 2007). 
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4.4 Ερευνητική μεθοδολογία 
 

Η διάρκεια της διδασκαλίας είναι 10-12 διδακτικές ώρες, σε διάρκεια 2-3 

συνεχόμενων εβδομάδων, λόγω συμμετοχής του τμήματος Ε1 και σε ένα άλλο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό το χρονικό όριο οφείλεται και στον περιορισμένο 

χρόνο που μπορεί να διατεθεί από τον εκπαιδευτικό, ώστε να μην επηρεαστεί η 

χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων από το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Η έρευνα θα χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη διδασκαλία στο τμήμα Ε1 

θα αποτελέσει μια πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας και η διδασκαλία στο Ε2 την 

τελική εφαρμογή με πιθανές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό της διδασκαλίας για 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.  

 

Διάγραμμα 5. Φάσεις διδακτικής παρέμβασης στα δύο τμήματα 

Πρόκειται για ποιοτική έρευνα μικρής κλίμακας. Επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος 

καθώς οι ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας 

μελέτης μέσω της σε βάθος κατανόησης των ερευνητικών βηματισμών στο πλαίσιο 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υποκειμένων της έρευνας και των διδακτικών 

μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούνται (Saveny &Robinson, 2004). Επίσης, 

σημαντικό χαρακτηριστικό των ποιοτικών ερευνών αποτελεί η ενεργός συμμετοχή 

του ερευνητή σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (Erickson, 1986; 

Denzin &Lincoln, 2003). Ο ερευνητής, ως ερμηνευτικό υποκείμενο της ερευνητικής 

διαδικασίας, διαμεσολαβεί καταστατικά στη σχεδίαση, συλλογή και ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων, παρατηρεί, κρατά σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα 

φαινόμενα. Όταν 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 (Eisner, 1991; Παρασκευοπούλου &Κόλλια, 2008). Ακόμα, μέσω 
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αυτής της μεθόδου ο ερευνητής αναλαμβάνει να συνδυάσει με έναν λογικό τρόπο 

δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις, ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα από τα 

όσα παρατηρεί. Αυτό συμβαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την 

παρουσία των πραγμάτων και τη σπουδαιότητά τους. Ένας ακόμη λόγος επιλογής της 

ποιοτικής μεθόδου είναι ότι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να εμβαθύνει, να 

στοχεύσει δηλαδή στο τι σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν 

(Geertz, 1973; Παρασκευοπούλου &Κόλλια, 2008). Με τη χρήση, λοιπόν, της  

ποιοτικής έρευνας θα είναι δυνατόν να μελετηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 

μαθητών.  

Ποιο συγκεκριμένα, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή 

δεδομένων είναι η συμμετοχική παρατήρηση, κατά την οποία ο ερευνητής δεν 

παρακολουθεί απλά τις καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα στο ερευνητικό 

περιβάλλον, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτές με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες 

(Cohen, etal., 2007) και να εξάγει συμπεράσματα για τη στάση και την 

αλληλεπίδραση των μαθητών τόσο μεταξύ τους όσο και με την ίδια τη γνώση. 

 

4.5 Συλλογή ερευνητικών δεδομένων- Εργαλεία μέτρησης 
 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, θα χρησιμοποιηθούν τα 

παρακάτω εργαλεία: 

Α) Παρατήρηση: Θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, από 

δύο παρατηρητές, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την ικανότητα των παιδιών να 

τοποθετήσουν ιστορικά στοιχεία πάνω σε γεωγραφικά σημεία, για να παράγουν 

ιστορικούς διαδραστικούς ψηφιακούς χάρτες (βλέπε παράρτημα για φύλλο 

παρατήρησης). 

Β) Προσωπικές συνεντεύξεις: θα διεξαχθούν πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, για να διαπιστωθεί αρχικά, η εμπέδωση ιστορικών και γεωγραφικών 

γνώσεων κι έπειτα, η στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της ιστορίας και της 

γεωγραφίας, καθώς και η γνώμη τους για τη χρήση ΤΠΕ στην ιστορία (βλέπε 

παράρτημα για φύλλα συνεντεύξεων). 
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5.Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 

5.1 Αποτελέσματα της Έρευνας 

5.1.1 Έρευνα στο Τμήμα Ε1 

5.1.1.1Αποτελέσματα από συνεντεύξεις πριν τη διδασκαλία στο Ε1 

 

Πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές των δύο τμημάτων 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις συνέντευξης που σκοπό είχε να σχηματιστεί 

ένα αρχικό γνωστικό προφίλ και να συλλεχθούν στοιχεία για τον τρόπο διεξαγωγής 

του μαθήματος. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο 1 έως 7 

Απριλίου 2019 και η διάρκεια ήταν 10 με 15 λεπτά ανά μαθητή. 

Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης ζητήθηκε από τους μαθητές να 

αναφέρουν όσους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζουν. Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από όλους τους μαθητές ήταν σωστές και ανταποκρίνονταν στο ζητούμενο 

της ερώτησης. Οι μαθητές του Ε1 έδωσαν πληθώρα απαντήσεων. Αυτό οφειλόταν 

στο γεγονός ότι για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου είχαν ως εργασία να αναζητήσουν 

έως είκοσι αγωνιστές της επανάστασης. Έτσι, ο Μέσος όρος των απαντήσεων τους 

ήταν 6 αγωνιστές. 

 

Διάγραμμα3. Απαντήσεις μαθητών Ε1 στην ερώτηση 1 πριν τη διδασκαλία 

Στις ερωτήσεις 2, 3α και 3β η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν 

έδωσε καμιά απάντηση. Παρά τις προσπάθειες και ενθαρρύνσεις του συνεντευκτή να 

εξάγει κάποια απάντηση, οι μαθητές έλεγαν ότι δεν γνωρίζουν ή δε θυμούνται.  

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση 2 «Μπορείς να μου αναφέρεις κάποια 

μάχη που έγινε την περίοδο της επανάστασης του 1821;» από το σύνολο των 15 
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μαθητών του τμήματος Ε1 το 40%, δηλαδή 6, δεν έδωσε καμιά απάντηση. Το 27%, 

δηλαδή 4, έδωσε λάθος απαντήσεις όπως ο Α Παγκόσμιος πόλεμος, η Επανάσταση 

και τυχαίες περιοχές της Ελλάδας. Οι υπόλοιποι 5, δηλαδή το 33%, έδωσαν σωστές 

απαντήσεις με βασικότερες μάχες να αναφέρονται «το Μεσολόγγι», «η Τριπολιτσά» 

και «τα Δερβενάκια». 

 

Διάγραμμα4. Απαντήσεις μαθητών Ε1 στην ερώτηση 2 πριν τη διδασκαλία 

Στην ερώτηση 3α «Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την Αμερική;»,10 μαθητές 

στους 15, ποσοστό 67%, δεν έδωσαν καμιά απάντηση ή απάντησαν λανθασμένα: «ο 

Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ακολούθως, στην ερώτηση 3β «Γνωρίζεις άλλους 

εξερευνητές» το 100% των μαθητών δε γνώριζε να απαντήσει. 

Διάγραμμα5. Απαντήσεις μαθητών Ε1 στην ερώτηση 3 πριν τη διδασκαλία 
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Στη συνέχεια όταν στην ερώτηση 4οι μαθητές ρωτήθηκαν αν τους αρέσει το 

μάθημα της ιστορίας  οι απαντήσεις των 15 μαθητών ήταν κοινού περιεχομένου με τα 

παιδιά να λένε ότι τους αρέσει η ιστορία καθώς μαθαίνουν για το παρελθόν, τους 

αρέσει να φαντάζονται τα γεγονότα για τα οποία διδάσκονται και να μαθαίνουν για 

διάφορα πράγματα που πλέον έχουν εξελιχθεί.  

Στην ερώτηση 5, «Ανέφερε ένα σημείο του μαθήματος της Ιστορίας και 

της Γεωγραφίας που σου αρέσει». Από το Ε1 δύο (2) μαθητές απάντησαν ότι δεν 

τους αρέσει κάτι ιδιαίτερα, εφτά (7) μαθητές υποστήριξαν ότι τους αρέσει να ακούν 

το μάθημα γιατί μαθαίνουν για πράγματα που δεν έχουν ξαν’ ακούσει και ο δάσκαλός 

τους τα λέει πολύ παραστατικά. Από την άλλη, έξι (6) μαθητές απάντησαν ότι τους 

αρέσει η στιγμή που λένε μάθημα, γιατί δείχνουν ότι έχουν διαβάσει και ότι τους 

μοιάζει με επανάληψη του μαθήματος, όπου δείχνουν τις γνώσεις τους. 

Ακολούθως, στην ερώτηση 6 «Δυσκολεύεσαι σε κάποιο σημείο του 

μαθήματος της ιστορίας και της γεωγραφίας;». Από το Ε1 πέντε (5) μαθητές 

απάντησαν ότι δυσκολεύονται να μάθουν στο σπίτι το μάθημα γιατί μετά ξεχνάνε τα 

ονόματα, τις ημερομηνίες και τις πρωτεύουσες που μαθαίνουν, ένα (1) παιδί είπε ότι 

δυσκολεύεται όταν λέει μάθημα γιατί μπερδεύεται και λέει επιπλέον από το 

ζητούμενο, ένας (1) μαθητής δυσκολεύεται στις ασκήσεις και οκτώ (8) μαθητές είπαν 

ότι δεν δυσκολεύονται πουθενά. 

Στην ερώτηση 7 ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν την πορεία του 

μαθήματος. Οι μαθητές του Ε1 είπαν ότι στην αρχή με κλειστά βιβλία και με τη σειρά 

έναν- έναν τους εξετάζει ο δάσκαλος, όταν κάποιος δε θυμάται ο κύριος τον βοηθάει 

ελάχιστα και μετά προχωράει στον επόμενο, μετά τους αφηγείται ο δάσκαλος σαν 

παραμύθι το νέο μάθημα και τέλος διαβάζουν τις πηγές και κάνουν τις ασκήσεις του 

τετραδίου εργασιών. Στην ερώτηση 8 οι μαθητές ρωτήθηκαν αν εργάζονται σε 

ομάδες μέσα στην τάξη. Οι μαθητές του Ε1 δήλωσαν όλοι ότι δεν δουλεύουν ποτέ σε 

ομάδες. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου οι μαθητές κλήθηκαν στις ερωτήσεις 9και 

10να τοποθετήσουν 12 περιοχές πάνω σε έναν ελλαδικό και παγκόσμιο χάρτη.  Ήταν 

μια διαδικασία που φάνηκε να αγχώνει τους μαθητές καθώς όλοι δήλωναν ότι δεν 

τους αρέσει η Γεωγραφία. Οι μαθητές δυσκολεύονταν και φαινόντουσαν να 

προσπαθούν να θυμηθούν σε πιο γεωγραφικό διαμέρισμα βρίσκονται αυτές οι 

περιοχές. Η συμπλήρωση των χαρτών ήταν μια καθαρά τυχαία διαδικασία από τους 

μαθητές οι οποίοι σε ελάχιστες περιπτώσεις ήξεραν που βρίσκεται κάποιο μέρος. Για 

παράδειγμα, από το τμήμα Ε1 14/15 μαθητές γνώριζαν ότι η Χίος είναι νησί, οπότε 

τοποθέτησαν το Γ (γράμμα που αντιστοιχούσε στη Χίο) πάνω στο σωστό σημείο. 

Επίσης 9/15 γνώριζαν σε ποιο σημείο του χάρτη βρίσκεται το Μεσολόγγι και μια 

μαθήτρια δήλωσε ότι γνωρίζει πως η Τριπολιτσά βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Τα 

υπόλοιπα μέρη τοποθετήθηκαν τυχαία και σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές ήταν 

σωστοί. 
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Διάγραμμα6. Σωστές αντιστοιχίες μαθητών Ε1 στην ερώτηση 9 πριν τη διδασκαλία 

 

Διάγραμμα7. Σωστές αντιστοιχίεςμαθητών Ε1 στην ερώτηση 10 πριν τη διδασκαλία 
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5.1.1.2 Αποτελέσματα από συνεντεύξεις μετά την διδασκαλία στο Ε1 

 

Στη  συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών οι 

μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη στάση τους 

απέναντι στο μάθημα. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν τις ίδιες γνωστικές ερωτήσεις που 

είχαν πραγματοποιηθεί και πριν τη διδακτική παρέμβαση. 

Οι ερωτήσεις 1 έως 5 ήταν γνωστικού περιεχομένου και ήταν οι ίδιες 

ερωτήσεις που είχαν γίνει και πριν την διδακτική παρέμβαση. Έτσι, στην ερώτηση 1 

«ποιους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζεις;», ο μέσος όρος των σωστών 

απαντήσεων των παιδιών ήταν 6. Στην ερώτηση 2 «Μπορείς να μου αναφέρεις μια 

μάχη που έγινε την περίοδο της επανάστασης του 1821;», οι απαντήσεις 

κυμαίνονταν από μία έως τέσσερις με μέσο όρο σωστών απαντήσεων 3.  

 

Διάγραμμα 8. Απαντήσεις μαθητών Ε1 στην ερώτηση 1 μετά τη διδασκαλία 

Διάγραμμα 9. Απαντήσεις μαθητών Ε1 στην ερώτηση 2 μετά τη διδασκαλία 
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Στην ερώτηση 3α «Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την Αμερική;», 11 μαθητές 

απάντησαν σωστά «ο Χριστόφορος Κολόμβος», 3 μαθητές δε θυμόντουσαν και 1 

μαθητής απάντησε «ο Μπότσαρης». Τέλος στην ερώτηση 3β «Ξέρεις άλλους 

εξερευνητές και τι ανακαλύψεις τους;», οι μαθητές έδωσαν απαντήσεις που 

κυμαίνονταν από μία έως τρεις με μέσο όρο 1,33. Ανάμεσα στους δεκαπέντε μαθητές 

ένας δεν έδωσε καμιά απάντηση και δύο απάντησαν λάθος «ο Μπουρλοτιέρης» και 

«Γουίλιαμ Σαικσπηρ». 

 

Διάγραμμα 10. Απαντήσεις μαθητών Ε1 στην ερώτηση 3 πριν και μετά την παρέμβαση, σύγκριση 

Στο τέλος της συνέντευξης τα παιδιά κλήθηκαν απαντώντας στις ερωτήσεις 4 

και 5 να τοποθετήσουν περιοχές πάνω σε χάρτες με σημεία. Τα αποτελέσματα της 

ορθής αντιστοίχηση των σημείων του χάρτη με τα ονόματα ήταν τα εξής. 

 

Διάγραμμα 11. Σωστές αντιστοιχίες Ε1 στο χάρτη 1 πριν και μετά τη διδασκαλία, σύγκριση 
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Διάγραμμα 12. Σωστές αντιστοιχίες Ε1 στο χάρτη 2 πριν και μετά τη διδασκαλία, σύγκριση 

Στην ερώτηση 6 «Το μάθημα σου φάνηκε ενδιαφέρον», που σκοπό είχε να 

φανεί η γενική εικόνα που σχημάτισαν οι μαθητές, όλοι απάντησαν ότι τους άρεσε 

πάρα πολύ. Ως συνέχεια της ερώτησης αυτής ήταν η 7 «Ανέφερε ένα σημείο του 

μαθήματος που κάναμε, που σου άρεσε. Για ποιο λόγο;», οι απαντήσεις 

αφορούσαν διάφορα σημεία του μαθήματος καθώς οκτώ (8) μαθητές δήλωσαν την 

κατασκευή χαρτών γιατί τους άρεσε να δημιουργούν κάτι καινούργιο, δύο (2) 

δήλωσαν ότι τους άρεσε το παιχνίδι στο τέλος των διδασκαλιών είτε λόγω του ότι 

διασκέδασαν είτε διότι έγραψαν οι ίδιοι τις ερωτήσεις. Ακόμη, δύο (2) παιδιά είπαν 

ότι τους άρεσε να αναζητούν εικόνες και πληροφορίες, γιατί διάβασαν για πράγματα 

που δεν γνώριζαν. Τέλος δύο (2) παιδιά είπαν ότι τους άρεσε η παρουσίαση του 

χάρτη της ομάδας τους, καθώς έδειξαν τον κόπο τους στους άλλους και τους άρεσε η 

δουλειά τους. 
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Διάγραμμα 13. Προτιμήσεις μαθητών Ε1 

Στην ερώτηση 8 οι μαθητές ρωτήθηκαν αν υπήρξε κάποιο σημείο που τους 

δυσκόλεψε. Δύο (2) μαθητές είπαν ότι δυσκολεύτηκαν την πρώτη μέρα μέχρι να 

μάθουν το πρόγραμμα. Ένας (1) μαθητής απάντησε ότι δυσκολεύτηκε στη φάση της 

ένωσης των χαρτών, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό. Τρεις (3) μαθητές απάντησαν ότι 

τους φάνηκε δύσκολη η φάση της αναζήτησης πληροφοριών, καθώς δεν μπορούσαν 

να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες να διαλέξουν ή δεν μπορούσαν να βρουν τις 

σωστές απαντήσεις. Τέλος, εννιά (9) μαθητές είπαν ότι δεν δυσκολεύτηκαν σε κάποιο 

σημείο, καθώς είχαν τη βοήθεια της ομάδας και του φύλλου εργασίας σε περίπτωση 

που «χάνονταν». 

Στη συνέχεια τα παιδιά έπρεπε απαντώντας στην ερώτηση 9 να εντοπίσουν 

διαφορές ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες, αυτή που γίνεται όλη τη χρονιά και τη δική 

μας. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις διαφορές που εντόπισαν οι μαθητές σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή της χρήσης διαφορετικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Έτσι δέκα (10) από τα παιδιά ανέφεραν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σχέση 

με τη χρήση βιβλίων. Ως επέκταση αυτού δύο (2) παιδιά παρατήρησαν  ότι έγραφαν 

στον υπολογιστή αντί για χαρτί. τέλος ένας (1) μαθητής απάντησε πως θεωρούσε ως 

διαφορά τον υπόλοιπο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της τάξης, όπως τον πίνακα που ήταν 

μικρός και τον βιντεοπροβολέα. Η δεύτερη κατηγορία διαφορών είναι αυτή του 

γνωστικού περιεχομένου. Σε τρεις (3) από τους μαθητές φάνηκε ενδιαφέρον ότι το 

μάθημα ήταν συνδυασμός ιστορίας- γεωγραφίας, ενώ συνήθως κάνουν μόνο ιστορία 

ή μόνο γεωγραφία. Τρία (3) παιδιά παρατήρησαν τη συνεχή ενασχόληση με χάρτες, η 

οποία απουσιάζει από την τάξη τους. Ακόμα τρία (3) παιδιά ανέφεραν το διαφορετικό 

περιεχόμενο του μαθήματος, καθώς δεν είχαν ασχοληθεί με την Επανάσταση του 

1821 ή τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις. Τρίτη και τελευταία κατηγορία είναι αυτή του 

τρόπου εργασίας. Επτά (7) από τους μαθητές απάντησαν ότι μια διαφορά ήταν η 

εργασία σε ομάδες σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης, τέσσερα (4) από τα 

παιδιά απάντησαν ότι μάθαιναν αναζητώντας στο διαδίκτυο υλικό χωρίς να έχουν 

έτοιμες τις πληροφορίες στο βιβλίο. Από αυτό προκύπτει και η παρατήρηση ενός (1) 

μαθητή ότι το μάθημα γινόταν από τους ίδιους κι όχι από τη δασκάλα. Σε αυτή την 
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κατηγορία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το σύστημα επιβράβευσης (ο πίνακας 

με τα αυτοκόλλητα των ομάδων) που χρησιμοποιήθηκε και αναφέρθηκε από έναν (1) 

μαθητή. 

Οι ερωτήσεις 10 και 11 σχετίζονταν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Πιο 

συγκεκριμένα «Μπορούσες να συμμετέχεις στις αποφάσεις της ομάδας σου;» και «Σε 

βοήθησε η ομάδα σου να κατανοήσεις κομμάτια του μαθήματος; Εσύ βοήθησες την 

ομάδα σου;». σε αυτές τις δύο ερωτήσεις και οι 15 μαθητές του τμήματος απάντησαν 

θετικά, δηλώνοντας ότι δεν δείλιαζαν να εκφραστούν και ότι η ομάδα δούλευε όλη 

μαζί χωρίς πρόβλημα. 

Η ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου «Αν μπορούσες να κάνεις αλλαγές στα 

μαθήματα του σχολείου, ποιες θα ήταν αυτές;», είχε ως σκοπό να αναδείξει κατά 

πόσο οι μαθητές επηρεάστηκαν από τη διδακτική παρέμβαση που είχε 

πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, η φαντασία των παιδιών ήταν αρκετά περιορισμένη και σε 

πολλές περιπτώσεις οι μαθητές δήλωναν ότι δεν θα άλλαζαν κάτι. Βέβαια τέσσερις 

(4) μαθητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη να γίνονται όλα τα μαθήματα με 

ηλεκτρονικούς σταθερούς υπολογιστές. Προς την ίδια κατεύθυνση δύο (2) παιδιά 

είπαν ότι θα ήθελαν να μαθαίνουν με παιχνίδια. Τέσσερις (4) μαθητές απάντησαν ότι 

θα τους άρεσε να εργάζονται σε ομάδες στο μάθημα. Επιπλέον, ένα (1) παιδί είπε ότι 

θα ήθελε να ψάχνουν οι ίδιοι πράγματα αντί να τα διαβάζουν έτοιμα και επίσης ότι θα 

ήθελε ειδική αίθουσα για μαθήματα όπως η φυσική. 

Στην ερώτηση 13 «Θα ήθελες το μάθημα της ιστορίας (και της 

γεωγραφίας) να γίνεται με αυτό τον τρόπο; Γιατί;» όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι 

θα ήθελαν, καθώς τους άρεσε να δουλεύουν στον υπολογιστή και να κάνουν διάφορα 

πράγματα. Απόλαυσαν να μαθαίνουν ψάχνοντας πληροφορίες στο ίντερνετ και χωρίς 

να διαβάζουν στο σπίτι. Επίσης, ένας (1) μαθητής πρόσθεσε ότι  του άρεσε που δεν 

άκουγαν την κυρία να μιλάει, αλλά έκαναν οι ίδιοι πράγματα. Όταν ερωτήθηκαν για 

το μάθημα της γεωγραφίας είπαν πως τους άρεσε να βρίσκουν μέρη στο χάρτη και 

που μπορούσαν να ταξιδέψουν από μέρος σε μέρος και να βάλουν πινέζες. Ένα (1) 

μόνο παιδί είπε πως με αυτούς τους χάρτες μπορούσαν να δουν όλη τη γη και όχι 

μόνο ένα μέρος της. Πέντε (5) μαθητές μάλιστα απάντησαν ότι τους άρεσε πολύ όταν 

προχωρούσαν στο χάρτη για να σχεδιάσουν την πορεία των ταξιδιών. 
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5.1.1.3Παρατήρηση διδασκαλίας στο Ε1 

 

Α μέρος 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε μέσα σε 12 διδακτικές ώρες από τις 8 Απριλίου έως 

τις 19. Από το σχολείο μας παραχωρήθηκε η αίθουσα των υπολογιστών που είχε τον 

απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (βιντεοπροβολέα και 10 κινητούς υπολογιστές). 

Σε όλη τη διάρκεια μέσα στην τάξη υπήρχαν δύο παρατηρητές που σημείωναν σε 

ειδικά φύλλα παρατήρησης. Καθένας από τους παρατηρητές είχε αναλάβει την 

παρατήρηση δύο ομάδων.  

Την πρώτη μέρα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις τυχαίες ομάδες. Κάθε 

ομάδα είχε έναν ήρωα της επανάστασης ομάδα 1 (Κανάρης), ομάδα 2 

(Κολοκοτρώνης), ομάδα 3 (Μπότσαρης) και ομάδα 4 (Καραϊσκάκης).Μετά την 

ολοκλήρωση της προβολής του εισαγωγικού βίντεο και τον προσανατολισμό με 

ερωταπαντήσεις στο θέμα του μαθήματος, ξεκίνησε η ενασχόληση των ομάδων με 

την αναζήτηση πληροφοριών και την ανακοίνωση του αγωνιστή κάθε ομάδας. 

Η δασκάλα μοίρασε στα παιδιά το πρώτο φύλλο εργασίας, βάση του οποίου οι 

μαθητές θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες. Η διαδικασία είχε 

συγκεκριμένο χρονικό όριο και οι μαθητές έπρεπε να βιαστούν. Αφού διάβασαν μια 

φορά το φυλλάδιο οι ομάδες αποφάσισαν ποιος θα γράφει στον υπολογιστή. Στην 

πορεία παρατηρήθηκε πως όλοι οι μαθητές ήθελαν να εργαστούν στον υπολογιστή 

οπότε υπήρχαν αρκετοί διαπληκτισμοί. Έχοντας περάσει μισή ώρα η εκπαιδευτικός 

παρατηρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την ομάδα τρία. Τα παιδιά δεν έχουν 

συμπληρώσει τίποτα στο φύλλο ενώ οι άλλες ομάδες έχουν σχεδόν τελειώσει. Έτσι, η 

δασκάλα κατευθύνει πιο έντονα την ομάδα δείχνοντάς της σε ποιο σημείο του 

κειμένου να ψάξει. Η ομάδα εξακολουθεί να δυσκολεύεται και τους δίνονται οι 

απαντήσεις, αφού οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ήδη τελειώσει και περιμένουν.    

Αφού έχει ολοκληρωθεί η φάση της αναζήτησης, η δασκάλα συστήνει στους 

μαθητές το λογισμικό με το οποίο θα δουλέψουν, το ARCGIS, οι μαθητές είναι 

ενθουσιασμένοι και δεν προσέχουν τη δασκάλα αλλά εξερευνούν μόνοι τους την 

ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, μοιράζονται στις ομάδες το φύλλο λογισμικού 1 και 

χαρτάκια με ένα username και ένα κωδικό. Ζητείται από τα παιδιά να ακολουθήσουν 

τα βήματα ταυτόχρονα με τη δασκάλα, ωστόσο η ομάδα 4 αρχίζει μόνη της και 

προχωράει πολύ γρήγορα σε σχέση με τους άλλους. Οι μαθητές χειρίζονται με 

ευκολία το πρόγραμμα, αλλά δουλεύουν δύο άτομα από κάθε ομάδα και γι’ αυτό 

χρειάζεται παρότρυνση από τη δασκάλα ώστε να παρακολουθούν όλοι. 

Παρατηρήθηκε ότι πιο ενεργή συμμετοχή είχε ο μαθητής που καθόταν στον 

υπολογιστή και γι’ αυτό όλοι ήθελα αυτή τη θέση, οπότε πολύ συχνά οι μαθητές 

άλλαζαν ρόλους. 

Μετά την εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό και τον έλεγχο από τη 

δασκάλα, τους μοιράζεται το δεύτερο φύλλο λογισμικού. Οι μαθητές ανέλαβαν 



57 
 

ρόλους με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού και διαρκώς τους υπενθυμίζεται να 

αποθηκεύουν το χάρτη τους. Όπως και στη φάση της αναζήτησης πληροφοριών η 

ομάδα 3 εργάζεται κυρίως με τη βοήθεια της δασκάλας, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 

της ομάδας δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως πρέπει να γράφουν τις πληροφορίες, 

ενώ έδειχναν να μπορούν να διαχειριστούν με άνεση το λογισμικό. Οι υπόλοιπες 

ομάδες με ευκολία ακολούθησαν τα βήματα του φυλλαδίου και κατασκεύασαν τους 

χάρτες, αναζήτησαν περιοχές, τοποθέτησαν σημεία, έγραψαν πληροφορίες και 

εμπλούτισαν με οπτικό υλικό.  

Η ομάδα 4 τελείωσε πρώτη και ζήτησε τον έλεγχο του χάρτη της από τη 

δασκάλα. Κατά τον έλεγχο υπήρχαν εικόνες των οποίων η τοποθεσία δε διαβάζεται 

από το λογισμικό και γι’ αυτό ζητήθηκε από όλες τις ομάδες να ελέγχουν συχνά τις 

εικόνες τους. Η ομάδα 3 βρισκόταν πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες ομάδες που 

είχαν τελειώσει γι’ αυτό η δασκάλα βρισκόταν συχνά κοντά τους και τους 

καθοδηγούσε.  

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός μοίρασε στα παιδιά το τρίτο φύλλο λογισμικού, 

για την ένωση χαρτών.  Ξεκίνησαν όλες οι ομάδες μαζί με την καθοδήγηση της 

δασκάλας, με εξαίρεση την ομάδα 4 που προχωρούσε μπροστά. Αφού όλες οι ομάδες 

δημοσίευσαν το θεματικό τους επίπεδο, προχώρησαν στην αναζήτηση των επιπέδων 

των άλλων ομάδων και στην ένωση αυτών μέσα στο δικό τους χάρτη. Αφού 

τελείωσαν όλοι, άρχισε η φάση της παρουσίασης των χαρτών. Με τη σειρά 

σηκώθηκαν στον κεντρικό υπολογιστή και άρχισαν να δείχνουν τι είχαν φτιάξει στους 

συμμαθητές τους.  

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του τελικού, ενωμένου 

χάρτη στην τάξη και την εξήγηση των δυνατοτήτων που έχουν οι μαθητές. Ο χάρτης 

βρίσκεται στο σύνδεσμο (http://arcg.is/1OerDS).  

Β μέρος 

Προβλήθηκε ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού για τον προσανατολισμό των ομάδων 

στο θέμα των Γεωγραφικών ανακαλύψεων. 

Οι μαθητές έλαβαν από τη δασκάλα το φύλλο εργασίας 1, αντίστοιχο με αυτό 

που τους είχε δοθεί στην αρχή της πρώτης ενότητας. Η ομάδα 1 έχει τον Χριστόφορο 

Κολόμβο, η ομάδα 2 τον Βάσκο Ντα Γκάμα, η ομάδα 3 τον Βαρθολομαίο Ντιάζ και η 

ομάδα 4 τον Φερδινάνδο Μαγγελάνο. Άρχισαν την αναζήτηση και καταγραφή 

πληροφοριών που απαντούσαν στις ερωτήσεις του Φυλλαδίου τους. Καθώς 

προχωρούσε η διαδικασία τα παιδιά όλων των ομάδων κάπου αφαιρούνταν και 

επανέρχονταν, φάνηκε πως συγκεντρωνόταν καλύτερα το παιδί που χειριζόταν τον 

υπολογιστή. Γι’ αυτό έγινε υπόδειξη για συχνή εναλλαγή ρόλων. Στη πορεία, όλες οι 

ομάδες συμμορφώθηκαν και εργάστηκαν πιο αποτελεσματικά. Όταν τελείωσαν την 

συλλογή πληροφοριών, αυτές ελέγχθηκαν από τη δασκάλα.  

http://arcg.is/1OerDS
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Με σκοπό οι μαθητές να κατασκευάσουν χάρτες που θα δείχνουν τα ταξίδια 

των εξερευνητών, πρέπει να μάθουν την χάραξη γραμμών πάνω στους χάρτες. Γίνεται 

μια μικρή εισαγωγή και στη συνέχεια τους ζητείται να αρχίσουν την κατασκευή 

χαρτών αναζητώντας τις περιοχές που είχαν καταγράψει στην προηγούμενη φάση. Η 

ομάδα 3 χρειάζεται διαρκώς τη δασκάλα. Η ομάδα φαίνεται πολύ ενθουσιασμένη με 

την δυνατότητα τοποθέτησης γραμμών και θέλουν όλοι να δοκιμάσουν, οπότε γίνεται 

αλλαγή θέσεων. Στην ενότητα των γεωγραφικών ανακαλύψεων οι ομάδες 

χρειάστηκαν τη βοήθεια της δασκάλας, για τον εντοπισμό των τοποθεσιών που είχαν 

ξενόγλωσση ονομασία. 

Όταν όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τον σχεδιασμό των ταξιδιών, άρχισαν την 

εισαγωγή εικόνων στο χάρτη και τον έλεγχο για το αν αυτές διαβάζονται από το 

πρόγραμμα. Εφόσον ήταν μια ενέργεια με την οποία είχαν εξοικειωθεί στο πρώτο 

μέρος, δε χρειάζονταν τη βοήθεια της δασκάλας. Ελέγχθηκαν οι χάρτες όλων των 

ομάδων και με το φύλλο λογισμικού για την κοινοποίηση και την ένωση των χαρτών, 

οι ομάδες τους ένωσαν σε έναν με τίτλο «Γεωγραφικές ανακαλύψεις 15ος και 16ος 

αιώνας».  Ο χάρτης βρίσκεται στο σύνδεσμο (http://arcg.is/11e9SS).  

Ακολούθησε η παρουσίαση των χαρτών τους. Με την ολοκλήρωση των 

παρουσιάσεων και την επαφή των παιδιών με τον ενωμένο χάρτη, οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε δυάδες και μπήκαν στο Kahoot. Το παιχνίδι είχε στόχο την 

επανάληψη και την εμπέδωση των γνώσεων. Οι ερωτήσεις είχαν γραφεί από τα ίδια 

τα παιδιά, που φαίνονταν ενθουσιασμένα και χαίρονταν όταν έβλεπαν τις δικιές τους 

ερωτήσεις στην οθόνη. 

 

5.1.1.4Σχολιασμός ομαδοσυνεργατικής εργασίας στο Ε1 

 

Σε όλες τις ομάδες υπήρχε διαρκής συζήτηση για την κατασκευή των χαρτών. Οι 

μαθητές απέφευγαν να παίρνουν πρωτοβουλίες χωρίς την έγκριση της ομάδας. 

Θετικό στοιχείο ήταν ότι τα παιδιά όλων των ομάδων άκουγαν τις απόψεις που 

μοιράζονταν στο πλαίσιο τις ομάδας τους και δεν υποτιμούσαν κανέναν. Αν και 

υπήρχε θετική διάθεση τα παιδιά δεν μπορούσαν να δουλέψουν όλοι μαζί. Συχνά, 

αφαιρούνταν όταν δεν ασχολούνταν με το πρόγραμμα οι ίδιοι και συχνά συζητούσαν 

για άσχετα θέματα με αποτέλεσμα να δέχονται παρατηρήσεις για να συγκεντρωθούν 

στη εργασία τους. Επίσης, με τις υποδείξεις της δασκάλας οι μαθητές προσπαθούσαν 

να μοιράζουν τις εργασίες και καθώς όλοι επιθυμούσαν να χειριστούν τον υπολογιστή 

άλλαζαν συχνά ρόλους. Οπότε παρατηρήθηκε ότι πολύ συχνά δούλευαν δύο άτομα 

μέσα στην ομάδα ένα που έγραφε και ένα που καθοδηγούσε ενώ οι υπόλοιποι δεν 

πρόσεχαν, αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο επιδιώχθηκε η συχνή 

εναλλαγή ρόλων ώστε να επανέρχονται στην εργασία τους και να είναι πιο 

συγκεντρωμένοι. Πολύ συχνά υπήρχαν μαθητές που βοηθούσαν όταν η ομάδα τους 

κολλούσε σε κάποιο σημείο, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε ηθική υποστήριξη μεταξύ 

http://arcg.is/11e9SS
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των παιδιών ώστε να συνεχιστεί η εργασία. Αυτός ο ρόλος ανήκε πιο πολύ στη 

δασκάλα, η οποία περνούσε από όλες τις ομάδες και τις ενθάρρυνε ώστε να 

προχωρήσουν και να τελειώσουν τη δουλειά τους. Σε γενικές γραμμές μέσα στις 

ομάδες δεν υπήρχαν εντάσεις. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώθηκε η επιθυμία 

κάποιων μαθητών να δουλέψουν πιο ενεργά παίρνοντας τον υπολογιστή, ενώ στην 

ομάδα 3 δηλώθηκε πολλές φορές από έναν μαθητή ότι δε ζητούσαν βοήθειά μέσα 

στην ομάδα, όταν έγινε αυτό ενθαρρύνθηκε να παίρνει πρωτοβουλίες και να 

εμπλέκεται όταν θεωρεί ότι κάτι δε γίνεται όπως πρέπει. Για την ολοκλήρωση της 

εργασίας δεν ήταν απαραίτητη η δημιουργία υπο-ομάδων, ωστόσο στις ομάδες 2 και 

4 παρατηρήθηκε η τάση των παιδιών να σπάνε σε δυάδες και να αναλαμβάνουν 

εναλλάξ την ολοκλήρωση της εργασίας. Επειδή, όμως, αυτό δεν ήταν το ζητούμενο, 

τους ζητούνταν να δουλεύουν όλοι μαζί. Χαρακτηριστικό των ομάδων ήταν ότι δεν 

υπήρχε κάποια ηγετική φιγούρα, σίγουρα κυρίαρχο ρόλο είχε ο χειριστής του 

προγράμματος αλλά κι αυτός δεν είχε τον έλεγχο ως προς την ολοκλήρωση των 

εργασιών. Τέλος, η προσπάθεια των παιδιών να συνεργαστούν και να δουλέψουν με 

τη χρήση ΤΠΕ είχε γι’ αυτούς αρκετές δυσκολίες, όμως πολλές φορές οι μαθητές τις 

έλυναν μόνοι τους στο πλαίσιο των ομάδων έχοντας ως κίνητρο τα αυτοκόλλητα 

(βαθμούς), βέβαια χρειαζόταν και η ανάμειξη της εκπαιδευτικού που τους υπενθύμιζε 

το ομαδικό πνεύμα. 

 

5.1.1.5 Συμπεράσματα διδακτικής παρέμβασης στο Ε1 

 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης, μετά την ολοκλήρωση αυτής, κρίνεται 

κατάλληλος για το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών. Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία τις σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες χωρίς δυσκολία. Ακόμα, 

μπόρεσαν να χειριστούν το λογισμικό και να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο χωρίς να 

αποπροσανατολίζονται.  

Ξεκινώντας το σχεδιασμό της διδακτικής αυτής παρέμβασης, πρώτη επιδίωξη 

ήταν οι μαθητές να μπορέσουν να επαναλάβουν ιστορικές και γεωγραφικές 

πληροφορίες, μέσα από την επεξεργασία υλικού που γινόταν στην τάξη. Με την 

ολοκλήρωση των διδασκαλιών οι μαθητές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε 

γνωστικό επίπεδο. Παρατήρηση που προέκυψε μέσα από τη σύγκριση των 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Πραγματοποιώντας τις συνεντεύξεις πριν τη διδασκαλία φάνηκε πως σε επίπεδο 

γνωστικού επιπέδου οι μαθητές δεν είχαν γνώσεις σε σχέση με μάχες τις 

επανάστασης και με τις γεωγραφικές ανακαλύψεις, αφού δεν μπόρεσαν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις 2 έως 3β της συνέντευξης. Ποιο συγκεκριμένα στην 

ερώτηση «Ποιους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζεις;» οι μαθητές τόσο πριν όσο 

και μετά τη διδασκαλία έδωσαν πολλαπλές και σωστές απαντήσεις. Σημαντική 

διαφοροποίηση υπήρξε στις ερωτήσεις 2 έως 4, καθώς με την ολοκλήρωση της 

δωδεκάωρης παρέμβασης οι μαθητές βελτιώθηκαν. Αρχικά στην ερώτηση «Μπορείς 
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να μου αναφέρεις μια μάχη που έγινε την περίοδο της επανάστασης του 1821;» πριν 

τη συνέντευξη τα παιδιά σε ποσοστό 67% δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση, ποσοστό που άλλαξε ριζικά καθώς μετά τη διδασκαλία το 73% των 

μαθητών μπόρεσαν να δώσουν από μία έως και επτά απαντήσεις. Το ίδιο συνέβη και 

με την ερώτηση «Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την Αμερική;», σε αυτή την ερώτηση 

το 67% δεν έδωσε απάντηση, γεγονός που μετά τη διδασκαλία άλλαξε στο 77% να 

δίνει τη σωστή απάντηση. Στην ερώτηση «Ξέρεις άλλους εξερευνητές και τις 

ανακαλύψεις τους;» το 80% των μαθητών απάντησε, ωστόσο υπήρχε σύγχυση σε 

σχέση με τις ανακαλύψεις που πραγματοποίησε καθένας από τους εξερευνητές, αφού 

τα παιδιά γνώριζαν ότι τελικός στόχος ήταν ο δρόμος για τις Ινδίες αλλά δεν 

μπορούσαν να αντιστοιχήσουν την ανακάλυψη με το πρόσωπο. 

Σε αντίθεση με το ιστορικό γνωστικό περιεχόμενο των συνεντεύξεων όπου 

υπήρχε σημαντική βελτίωση, όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τον 

ελλαδικό χάρτη και τον Παγκόσμιο, γεωγραφικού γνωστικού περιεχομένου 

ερωτήσεις, δεν υπήρξε καμιά διαφοροποίηση ανάμεσα στο πριν και το μετά. 

Παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των δεκαπέντε μαθητών του τμήματος, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, συμπλήρωναν εντελώς τυχαία τους χάρτες. Φάνηκε πως προσπαθούσαν 

να θυμηθούν που ακριβώς βρίσκονται οι περιοχές χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνουν. 

Οπότε η όποια σωστή συμπλήρωση ήταν ως επί το πλείστον τυχαία. Εξαίρεση 

αποτελούν οι περιοχές Χίος, Ισπανία και Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας, που οι μαθητές 

φάνηκαν να είναι σίγουροι καθώς απαντούσαν. 

Επομένως, σε επίπεδο γνώσεων, οι μαθητές αναζητώντας στο διαδίκτυο, 

γράφοντας και μεταφέροντας της πληροφορίες στους χάρτες τους, μπόρεσαν να 

συγκρατήσουν σημεία του μαθήματος. Παρατηρήθηκε, μάλιστα πως ο κάθε μαθητής 

θυμόταν πολύ καλύτερα στοιχεία τα οποία είχαν μελετηθεί μέσα στην ομάδα του κι 

όχι πληροφορίες που άκουσε στην πορεία από τις άλλες ομάδες. Με άλλα λόγια, η 

άμεση επαφή των μαθητών με το υλικό ήταν αυτή που οδηγούσε τελικά στη γνώση. 

Θα ήταν, λοιπόν αποτελεσματικότερη η μάθηση αν όλες οι ομάδες ασχολούνταν με 

ένα κοινό θέμα τη φορά, ώστε όλοι να μελετούν τις ίδιες πληροφορίες. Μια δυσκολία 

που συνάντησαν οι μαθητές ήταν στη τοποθέτηση περιοχών σε χάρτες στην τελική 

συνέντευξη. Σημείο που θεωρητικά θα έπρεπε να βελτιωθεί. Αυτό πιθανότατα συνέβη 

διότι οι μαθητές δεν ήρθαν σε ουσιαστική επαφή με τα μέρη όπου συνέβησαν οι 

μάχες και τα ταξίδια πάνω στο χάρτη. Έτσι με σκοπό να μην επαναληφθούν τα ίδια 

αποτελέσματα και στο δεύτερο τμήμα, πραγματοποιήθηκαν μερικές διαφοροποιήσεις 

ως προς τις δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην 

πορεία της εργασίας. 

Ακολούθως, δεύτερη επιδίωξη της διδακτικής παρέμβασης ήταν οι μαθητές να 

αποκτήσουν μια πιο θετική στάση για τα αντικείμενα της ιστορία και της γεωγραφίας. 

Τα παιδιά έδειξαν να ενδιαφέρονται πραγματικά για το μάθημα. Μάλιστα δε φάνηκε 

να το αντιλαμβάνονται ως διδασκαλία. Το αντιμετώπιζαν ως «κενές» ώρες, αφού 

έχαναν μάθημα με τον δάσκαλό τους. Αυτό πιθανότατα συνέβαινε είτε διότι δεν είχαν 

διάβασμα για το σπίτι είτε διότι είχαν διαφορετική εκπαιδευτικό. Το σημαντικό είναι 
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ότι τα παιδιά απόλαυσαν τις μαθησιακές δραστηριότητες που κλήθηκαν να 

πραγματοποιήσουν. Τους άρεσε τόσο η αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών όσο και 

η κατασκευή χαρτών, καθώς τους πρόσφερε την αίσθηση της ικανοποίησης και της 

περηφάνιας για το έργο που κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν. Επίσης, τα παιδιά ήταν 

πρόθυμα να διαβάσουν στο σπίτι τους χάρτες και να δημιουργήσουν ερωτήσεις για το 

παιχνίδι γνώσεων που κατασκευάστηκε και παίχτηκε σε δυάδες στο Kahoot. Μάλιστα 

την ώρα του παιχνιδιού όλες οι ομάδες προσπαθούσαν να ανασύρουν όσα είχαν 

διαβάσει από τη μνήμη τους για να τερματίσουν πρώτοι. 

Τελική επιδίωξη της παρέμβασης ήταν οι μαθητές να μπορέσουν να 

χειριστούν το λογισμικό που επιλέχθηκε. Μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος, με 

σωστή συνεργασία και με κατάλληλη καθοδήγηση οι μαθητές μπόρεσαν να 

χειριστούν το λογισμικό και να κατασκευάσουν άρτιους χάρτες. Οι παρατηρήτριες 

σημείωσαν πως οι ομάδες μετά από δυο με τρεις φορές που επανέλαβαν τα βήματα, 

δε χρειάστηκε να ξανακοιτάξουν τα Φύλλα Εργασίας του λογισμικού. Μπορούσαν να 

χειρίζονται με ευκολία το ArcGIS online και σε ελάχιστες περιπτώσεις χρειάστηκε η 

επέμβαση της δασκάλας, κυρίως όταν έσβηναν τους χάρτες χωρίς αποθήκευση ή όταν 

ήθελαν να διορθώσουν κάτι. Ωστόσο, φάνηκε να εμποδίζει τους μαθητές ο αριθμός 

των ατόμων ανά ομάδα, καθώς παρατηρήθηκε πως εργαζόταν πολύ καλύτερα η 

ομάδα των τριών κοριτσιών, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων. Ήταν δύσκολο για όλα τα μέλη της ομάδας να παρακολουθούν τον 

υπολογιστή ταυτόχρονα και να συνεργάζονται, συχνά χρειαζόταν παρακίνηση της 

εκπαιδευτικού για να συμμετέχουν όλα τα μέλη. Επομένως, θα ήταν πολύ πιο 

αποτελεσματική η μάθηση αν οι μαθητές εργάζονταν σε δυάδες ή τριάδες. Αυτό θα 

απαιτούσε τον επιμέρους διαχωρισμό των θεμάτων, πιθανότατα με χρονολογικά όρια 

ανάμεσα στις μάχες του 1821 που θα έπρεπε να αναζητήσει η κάθε ομάδα. Στις 

συνεντεύξεις τα παιδιά δήλωναν ότι αν και στην αρχή δυσκολεύονταν, στην πορεία 

δεν είχαν κάποιο πρόβλημα και μπορούσαν μάλιστα να βοηθήσουν την ομάδα τους 

να προχωρήσει δίνοντας οδηγίες και κάνοντας παρατηρήσεις. Επομένως, το ψηφιακό 

χαρτογραφικό λογισμικό δεν αποτέλεσε δυσκολία για τους μαθητές. 
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5.1.2 Εφαρμογή στο Τμήμα Ε2 

 

5.1.2.1 Αποτελέσματα από συνεντεύξεις πριν τη διδασκαλία στο Ε2 

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο 1 έως 7 Απριλίου 2019 και 

η διάρκεια ήταν 10 με 15 λεπτά ανά μαθητή.  

Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης ζητήθηκε από τους μαθητές να 

αναφέρουν όσους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζουν. Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από όλους τους μαθητές ήταν σωστές και ανταποκρίνονταν στο ζητούμενο 

της ερώτησης και ο μέσος όρος σωστών απαντήσεων του Ε2 ήταν 4 αγωνιστές. 

 

Διάγραμμα14. Απαντήσεις μαθητών Ε2 στην ερώτηση 1 πριν τη διδασκαλία 

Στις ερωτήσεις 2, 3α και 3β η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν 

έδωσε καμιά απάντηση. Παρά τις προσπάθειες και ενθαρρύνσεις του συνεντευκτή να 

εξάγει κάποια απάντηση, οι μαθητές έλεγαν ότι δεν γνωρίζουν ή δε θυμούνται.  
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Διάγραμμα15. Απαντήσεις μαθητών Ε2 στην ερώτηση 2 πριν τη διδασκαλία 

 

 

Διάγραμμα16. Απαντήσεις μαθητών Ε2 στην ερώτηση 3α και 3β  πριν τη διδασκαλία 

Όταν οι μαθητές στην ερώτηση 4, ρωτήθηκαν αν τους αρέσει το μάθημα της 

ιστορίας και της γεωγραφίας, οι απαντήσεις των μαθητών, έδειξαν να τους αρέσει πιο 

πολύ η ιστορία από τη γεωγραφία. Αιτιολόγησαν την προτίμησή τους με απαντήσεις 

του τύπου«μου αρέσει να κάνουμε για πράγματα που δεν έχω ξανακάνει, να ακούω 

για μυθολογία και βυζαντινή ιστορία». Ενώ στον τομέα της γεωγραφίας κάποια 

παιδιά είπαν πως τους αρέσει η χρήση χαρτών αν και δεν έχουν πολλούς μέσα στην 

τάξη.  

Στην ερώτηση 5, «Ανέφερε ένα σημείο του μαθήματος της Ιστορίας και 

της Γεωγραφίας που σου αρέσει», πέντε (5) μαθητές απάντησαν ότι τους αρέσει να 

κάνουν ασκήσεις μέσα στην τάξη, γιατί τους βοηθάει πολύ ο κύριος και έτσι 

καταλαβαίνουν του μάθημα, πέντε (5) μαθητές είπαν ότι απολαμβάνουν την 

ανάγνωση του νέου μαθήματος μέσα στην τάξη είτε από τον δάσκαλό είτε από 

συμμαθητές, γιατί οι νέες πληροφορίες τους φαίνονται ενδιαφέρουσες και τέλος 
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πέντε(5) μαθητές απάντησαν ότι τους αρέσει να λένε μάθημα, γιατί δείχνου ότι έχουν 

διαβάσει και ξεκαθαρίζεται πιο καλά στο μυαλό τους το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Στην ερώτηση 6 «Δυσκολεύεσαι σε κάποιο σημείο του μαθήματος της 

ιστορίας και της γεωγραφίας;».  Στο Ε2 τρεις (3) απάντησαν ότι δεν δυσκολεύονται 

σε κάποιο σημείο, τέσσερις (4) απάντησαν ότι δυσκολεύονται όταν έχουν να μάθουν 

πολλά στο σπίτι, τέσσερις (4) είπαν ότι τους δυσκολεύουν οι ασκήσεις που λύνουν 

μέσα στην τάξη γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούν 

να τις απαντήσουν και τέσσερις (4) μαθητές είπαν ότι δεν μπορούν να λένε μάθημα 

μέσα στην τάξη γιατί ξεχνάνε αυτά που έχουν μάθει και μπερδεύονται. 

Στην ερώτηση 7 ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν την πορεία του 

μαθήματος. Οι μαθητές είπαν ότι ο δάσκαλός εξετάζει όποιον σηκώνει το χέρι του με 

ερωτήσεις, έπειτα βγάζουν τα βιβλία τους, κάποιος διαβάζει το νέο μάθημα, μετά το 

διαβάζει ο δάσκαλος και στο τέλος κάνουν τις ασκήσεις. 

Στην ερώτηση8οι μαθητές ρωτήθηκαν αν εργάζονται σε ομάδες μέσα στην 

τάξη. Τα παιδιά δήλωσαν στην πλειοψηφία (12 μαθητές) ότι εργάζονται συνήθως σε 

δυάδες για χειροτεχνίες, αλλά και σε επαναληπτικά, όπου τους επιτρέπεται να 

αλληλοβοηθιούνται. Ένας (1) μαθητής δήλωσε ότι δε θεωρεί την εργασία σε δυάδες, 

ομαδική δουλειά. Όλοι, όμως φάνηκαν να το απολαμβάνουν καθώς όπως δήλωσαν 

μοιράζονται οι εργασίες και τελειώνουν πιο γρήγορα. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν 12 

περιοχές πάνω σε έναν ελλαδικό και παγκόσμιο χάρτη.  Ήταν μια διαδικασία που 

φάνηκε να αγχώνει τους μαθητές καθώς όλοι δήλωναν ότι δεν τους αρέσει η 

Γεωγραφία. Οι μαθητές δυσκολεύονταν και φαινόντουσαν να προσπαθούν να 

θυμηθούν σε πιο γεωγραφικό διαμέρισμα βρίσκονται αυτές οι περιοχές. 

 

Διάγραμμα171. Σωστές αντιστοιχίες μαθητών Ε2 στον ελλαδικό χάρτη πριν τη διδασκαλία 

0

2

4

6

8

10

12

Τριπολιτσά Μεσολόγγι Χίος Κεφαλόβρυσο Βαλτέτσι Δερβενάκια

Μ
α

θ
η

τώ
ν 

π
ο

υ
 α

π
ά

ντ
η

σ
α

ν 
σ

ω
σ

τά

Ερώτηση 9 Χάρτης Ελλάδας



65 
 

 

Διάγραμμα18. Σωστές αντιστοιχίες μαθητών Ε2 στον Παγκόσμιο χάρτη πριν τη διδασκαλία 

 

 

5.1.2.2 Αποτελέσματα από συνεντεύξεις μετά τη διδασκαλία 

 

Στη  συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών οι 

μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στις ίδιες γνωστικές ερωτήσεις που είχαν 

πραγματοποιηθεί και πριν τη διδακτική παρέμβαση, καθώς και σε ερωτήσεις που 

σχετίζονταν με τη στάση τους απέναντι στο μάθημα, όπως συνέβη και με το τμήμα 

Ε1. 

Οι ερωτήσεις 1 έως 5 ήταν γνωστικού περιεχομένου και ήταν οι ίδιες 

ερωτήσεις που είχαν γίνει και πριν την διδακτική παρέμβαση. Έτσι, στην ερώτηση 1 

«ποιους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζεις;», όλοι απάντησαν και ο μέσος 

όρος των σωστών απαντήσεων των παιδιών ήταν 6.  
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Διάγραμμα 19. Απαντήσεις μαθητών Ε2 στην ερώτηση 2 μετά τη διδασκαλία 

Στην ερώτηση 2 «Μπορείς να μου αναφέρεις μια μάχη που έγινε την 

περίοδο της επανάστασης του 1821;», οι απαντήσεις κυμαίνονταν από μία έως 

τέσσερις με μέσο όρο σωστών απαντήσεων 3. 

 

Διάγραμμα 20. Απαντήσεις μαθητών Ε2 στην ερώτηση 2 μετά τη διδασκαλία 

Στην ερώτηση 3α «Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την Αμερική;», 11 μαθητές 

απάντησαν σωστά «ο Χριστόφορος Κολόμβος», 3 μαθητές δε θυμόντουσαν και 1 

μαθητής απάντησε «ο Μπότσαρης». Τέλος στην ερώτηση 3β «Ξέρεις άλλους 

εξερευνητές;», μόνο τρεις από τους δεκαπέντε μπόρεσαν να δώσουν και τις τρεις 

σωστές απαντήσεις, με την πλειοψηφία των μαθητών να δίνει μία απάντηση, συνήθως 

τον εξερευνητή της ομάδας του και δύο μαθητές να δίνουν δύο σωστές απαντήσεις. 

Ανάμεσα στους δεκαπέντε μαθητές τρεις δεν έδωσαν καμιά απάντηση και ένας 

απάντησε «ο Μπουρλοτιέρης». 

0

2

4

6

8

10

12

1-3 
απαντήσεις

4-5 
απαντήσεις

6-7 
απαντήσεις

7-8 
απαντήσεις

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

α
π

α
ντ

ή
σ

εω
ν

Ερώτηση 1

πριν

μετά

καμία 
απάντηση

έδωσαν μια 
σωστή 

απάντηση

έδωσαν 2-3 
σωστές 

απαντήσεις

πάνω από 
τρεις

-1

1

3

5

7

9

11

13

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

μ
α

θ
η

τώ
ν

Ερώτηση 2

πριν

μετά



67 
 

 

Διάγραμμα 21. Απαντήσεις μαθητών Ε2 στην ερώτηση 3 πριν και μετά τη διδασκαλία, 
σύγκριση 

Στις ερωτήσεις 4 και 5 οι μαθητές έπρεπε να αντιστοιχίσουν τα ονόματα 

περιοχών με σημεία που ήταν τοποθετημένα πάνω σε έναν ελλαδικό κι έναν 

παγκόσμιο χάρτη. Παρακάτω ακολουθούν δύο πίνακες που δείχνουν τον αριθμό των 

μαθητών που κατόρθωσαν να αντιστοιχίσουν σωστά τις περιοχές. Κάθε ράβδος των 

πινάκων έχει μέγιστο αριθμό τιμών το δεκαπέντε. Έτσι, βάση των στοιχείων του 

διαγράμματος 22, όλοι οι μαθητές του τμήματος Ε2 μπόρεσαν να τοποθετήσουν 

σωστά τη Χίο, δέκα μαθητές βρήκαν σωστά το Μεσολόγγι, επτά μαθητές εντόπισαν 

το Κεφαλόβρυσο, έξι τα Δερβενάκια και τέσσερις την Τριπολιτσά και το Βαλτέτσι.  

 

Διάγραμμα22. Σωστές αντιστοιχίες στον ελλαδικό χάρτη της συνέντευξης πριν και μετά, σύγκριση 
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Ακολούθως, βάση του διαγράμματος 23, έντεκα παιδιά εντόπισαν την 

Ισπανία, εννιά το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, οκτώ την Ινδία, επτά τη Χιλή κι έξι 

τη Βενεζουέλα και τη Δομινικανή Δημοκρατία. 

 

Διάγραμμα23. Σωστές αντιστοιχίες  στον Παγκόσμιο χάρτη πριν και μετά τη διδασκαλία, σύγκριση 

 

Στην ερώτηση 6 «Το μάθημα σου φάνηκε ενδιαφέρον», που σκοπό είχε να 

φανεί η γενική εικόνα που σχημάτισαν οι μαθητές, όλοι απάντησαν ότι τους άρεσε 

για διάφορους λόγου, είτε γιατί απόλαυσαν το κομμάτι της ιστορίας είτε γιατί τους 

άρεσε να φτιάχνουν χάρτη. Ως συνέχεια της ερώτησης αυτής ήταν η 7, «Ανέφερε ένα 

σημείο του μαθήματος που κάναμε, που σου άρεσε. Για ποιο λόγο;», οι 

απαντήσεις αφορούσαν τρία κύρια σημεία του μαθήματος, καθώς τέσσερις (4) 

μαθητές είπαν ότι τους άρεσε το παιχνίδι στο τέλος των διδασκαλιών, είτε λόγω του 

ότι διασκέδασαν είτε διότι έγραψαν οι ίδιοι τις ερωτήσεις, οκτώ (8) παιδιά έδωσαν ως 

απάντηση την κατασκευή χαρτών, γιατί τους άρεσε να δημιουργούν κάτι καινούργιο 

με πινέζες, γραμμές και εικόνες, ενώ τρία (3) παιδιά είπαν ότι τους άρεσε να 

αναζητούν εικόνες και πληροφορίες, γιατί διάβασαν και έμαθαν για πράγματα που 

δεν γνώριζαν.  

Η ερώτηση 8, είχε ως σκοπό να παρουσιαστούν πιθανές δυσκολίες που 

συνάντησαν οι μαθητές και ως εκ τούτου να σχηματιστούν προτάσεις για πιθανές 

βελτιώσεις της διδασκαλίας στο μέλλον. Έτσι, τα παιδιά ρωτήθηκαν αν υπήρξε 

κάποιο σημείο που τους δυσκόλεψε. Επτά (7) μαθητές είπαν ότι δεν δυσκολεύτηκαν 

καθόλου. Τέσσερις (4) μαθητές αποκρίθηκαν πως δυσκολεύτηκαν όταν άρχισαν να 

φτιάχνουν το χάρτη τους, μέχρι να μάθουν. Σε αυτό το σημείο δύο (2) από τα παιδιά 

τόνισαν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως ο σχηματισμός της πορείας του Μαγγελάνου 

και η αναζήτηση τοποθεσιών στις Γεωγραφικές ανακαλύψεις γιατί ήταν πολλές. Ένας 

(1) μαθητής απάντησε ότι του φάνηκε δύσκολη η φάση της αναζήτησης 
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πληροφοριών, αν και γενικά δεν είχε κάτι δύσκολο. Τέλος, ένας (1) μαθητής είπε ότι 

δεν του άρεσε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις γιατί του φάνηκε βαρετό. 

Στη συνέχεια τα παιδιά έπρεπε απαντώντας στην ερώτηση 9 να εντοπίσουν 

διαφορές ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες, αυτή που γίνεται όλη τη χρονιά και τη δική 

μας. Σκοπός της ερώτησης ήταν να ξεδιαλύνουν οι μαθητές τις διαφορές των δύο 

τύπων μάθησης και διδασκαλίας. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις διαφορές που 

εντόπισαν οι μαθητές σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή της χρήσης 

διαφορετικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Έτσι επτά (7) από τα παιδιά ανέφεραν τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σχέση με τη χρήση βιβλίων. Ως επέκταση αυτού 

δύο (2) παιδιά παρατήρησαν  ότι έγραφαν στον υπολογιστή αντί για χαρτί. Τέλος, 

ένας (1) μαθητής ανέφερε τον βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα. Η 

δεύτερη κατηγορία διαφορών είναι αυτή του γνωστικού περιεχομένου. Ένας (1) 

μαθητής παρατήρησε τη συνεχή ενασχόληση με χάρτες, η οποία απουσιάζει από την 

τάξη τους. Ακόμα, τρία (3) παιδιά ανέφεραν το διαφορετικό περιεχόμενο του 

μαθήματος, καθώς δεν είχαν ασχοληθεί με την Επανάσταση του 1821 ή τις 

Γεωγραφικές Ανακαλύψεις. Τρίτη κατηγορία είναι αυτή του τρόπου εργασίας, έξι (6) 

από τους μαθητές απάντησαν ότι μια διαφορά ήταν η εργασία σε ομάδες σε όλη τη 

διάρκεια του μαθήματος. Επίσης, ένα (1) από τα παιδιά απάντησε ότι μάθαιναν 

αναζητώντας στο διαδίκτυο υλικό. Ένας (1) μαθητής παρατήρησε ότι υπήρχε γενικά 

βιασύνη με αποτέλεσμα να μην τους δοθεί ελεύθερος χρόνος στους υπολογιστές, σε 

αντίθεση με τον κύριό τους που τους επιτρέπει στο τέλος της ώρας να λειτουργούν 

ελεύθερα. Από τους μαθητές του Ε2 παρατηρήθηκαν κάποια σημεία που δεν είχαν 

επισημανθεί από τα παιδιά του Ε1. Έτσι έχουμε την τέταρτη και τελευταία κατηγορία 

που είναι αυτή του περιβάλλοντος. Ένας (1) μαθητής είπε ότι άλλαξε η αίθουσα και 

το μέγεθος των θρανίων ενώ πρόσθεσε και την ύπαρξη των παρατηρητριών στην 

τάξη. Στην κατηγορία αυτή θα εντάξουμε και την απάντηση ενός (1) μαθητή που 

σχετιζόταν με τη διαφορά της πειθαρχίας των παιδιών, αφού ο μαθητής είπε πως στο 

μάθημά μας είχε ησυχία σε σχέση με το «κανονικό» τους μάθημα. 

Οι ερωτήσεις 10 και 11 σχετίζονταν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Πιο 

συγκεκριμένα «Μπορούσες να συμμετέχεις στις αποφάσεις της ομάδας σου;» και «Σε 

βοήθησε η ομάδα σου να κατανοήσεις κομμάτια του μαθήματος; Εσύ βοήθησες την 

ομάδα σου;». Σε αυτές τις δύο ερωτήσεις και οι 15 μαθητές του τμήματος απάντησαν 

θετικά, δηλώνοντας ότι δεν δείλιαζαν να εκφραστούν και ότι η ομάδα δούλευε όλη 

μαζί χωρίς πρόβλημα. 

Η ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου «Αν μπορούσες να κάνεις αλλαγές στα 

μαθήματα του σχολείου, ποιες θα ήταν αυτές;», είχε ως σκοπό να αναδείξει κατά 

πόσο οι μαθητές επηρεάστηκαν από τη διδακτική παρέμβαση που είχε 

πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, η φαντασία των παιδιών ήταν αρκετά περιορισμένη, ενώ 

υπήρξαν και τρεις (3) μαθητές που όπως απάντησαν δε θα άλλαζαν κάτι. Από τις 

αλλαγές που προτάθηκαν, η κυριότερη ήταν  η ανάγκη να γίνονται όλα τα μαθήματα 

με ηλεκτρονικούς σταθερούς υπολογιστές αντί για βιβλία. Προς την ίδια κατεύθυνση 

ένα (1) παιδί είπε ότι θα ήθελε να μαθαίνουν με εκπαιδευτικά παιχνίδια. Έξι (6) 
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μαθητές είπαν ότι θα τους άρεσε να εργάζονται σε ομάδες στο μάθημα και να 

συζητούν για δυσκολίες. Τέλος, ένα (1) παιδί είπε ότι θα ήθελε να ψάχνουν οι ίδιοι 

πράγματα αντί να τα διαβάζουν έτοιμα με τη βοήθεια του δασκάλου. 

Στην ερώτηση 13 «Θα ήθελες το μάθημα της ιστορίας (και της 

γεωγραφίας) να γίνεται με αυτό τον τρόπο; Γιατί;» όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι 

θα ήθελαν, καθώς τους άρεσε να δουλεύουν στον υπολογιστή και να κάνουν διάφορα 

πράγματα. Είπαν ακόμα ότι τους άρεσε να μαθαίνουν με την αναζήτηση στο 

διαδίκτυο και χωρίς να χρειάζεται να μάθουν απ’ έξω. Όταν ρωτήθηκαν για το 

μάθημα της γεωγραφίας είπαν πως τους άρεσε να βρίσκουν μέρη στο χάρτη και που 

μπορούσαν να ταξιδέψουν από μέρος σε μέρος και να βάλουν πινέζες. Ενώ και το 

ταξίδι στον κόσμο με το σχεδιασμό γραμμών ήταν μια απάντηση από έναν μαθητή της 

ομάδας του Μαγγελάνου. Επίσης, στην πλειοψηφία του τμήματος, δέκα παιδιά είπαν 

ότι θα ήθελαν να εργάζονται σε ομαδούλες και στα δύο μαθήματα. 

 

5.1.2.3Παρατήρηση διδασκαλίας στο Ε2 

Α μέρος 

Οι διδασκαλίες στο τμήμα Ε2 ξεκίνησαν την Δευτέρα 6 Μαΐου του 2019 και 

ολοκληρώθηκαν στις 22 του ίδιου μήνα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 ώρες 

διδασκαλίας, που ήταν χωρισμένες σε δίωρα στη διάρκεια των τριών εβδομάδων.  

Την πρώτη μέρα διδασκαλίας σχηματίστηκαν τέσσερις ομάδες, μία των τριών 

ατόμων και τρεις των τεσσάρων. Έπειτα προβλήθηκε ένα βίντεο ώστε να προκύψει το 

θέμα του μαθήματος που ήταν οι μάχες των αγωνιστών της επανάστασης.  

Προχωρώντας στην επόμενη φάση η δασκάλα μοίρασε το φύλλο εργασίας 1 

στις ομάδες. Τα παιδιά έλαβαν το φύλλο και το διάβασαν. Μετά άρχισαν την 

αναζήτηση πληκτρολογώντας τις λέξεις κλειδιά που τους είχαν δοθεί.  

Άρχισαν με αυτό τον τρόπο οι ομάδες να εκτελούν τις δραστηριότητες του 

φυλλαδίου 1. Στην ομάδα 1 (Κωνσταντίνος Κανάρης) τα παιδιά δεν μπορούν να 

βρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις και η δασκάλα τους καθοδηγεί. Σε όλες τις ομάδες 

οι μαθητές έχουν μοιράσει τις ασκήσεις, έτσι ώστε ο καθένα να γράψει από μία. Μετά 

από είκοσι λεπτά οι ομάδες μια- μια άρχισαν να ολοκληρώνουν το φυλλάδιο. 

Ακολουθούσε έλεγχος από την εκπαιδευτικό και παραπομπή των μαθητών σε 

περαιτέρω αναζήτηση εφόσον υπήρχε κάποιο λάθος. 

Η συνέχεια πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου και ξεκίνησε με μια μικρή 

ανακεφαλαίωση και την παρουσίαση του λογισμικού στην τάξη. Η εκπαιδευτικός 

εξήγησε ότι επρόκειτο οι πληροφορίες που είχαν μαζέψει να «μεταμορφωθούν» σε 

χάρτες που θα τους φτιάξουν οι ίδιοι. Του έδειξε την πλατφόρμα και τους μοίρασε 

κωδικούς. Έπειτα, μοίρασε στις ομάδες το φύλλο εργασίας 2, οι μαθητές μπήκαν 

στους λογαριασμούς τους, διάβασαν τις οδηγίες από το φύλλο εργασίας και 

ξεκίνησαν την κατασκευή χάρτη. Διάβασαν τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν, 
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δούλεψαν συνεργατικά έχοντας μοιράσει ρόλους. Τα βήματα διαβάζονταν δυνατά 

από έναν μαθητή και επαναλαμβάνονταν από τη δασκάλα, ώστε να ελέγχεται η 

διαδικασία. Όλοι ακολουθούσαν τα βήματα με ευκολία και πρόσεχαν. Γενικά 

επικρατούσε ησυχία.  

Έχοντας κατασκευάσει ομαδικά ως τμήμα το πρώτο κοινό σημείο του χάρτη, 

μοιράστηκε στις ομάδες το φύλλο εργασίας 3. Οι μαθητές διάβασαν τις οδηγίες. Για 

να κατασκευάσουν το χάρτη τους, χρησιμοποίησαν το υλικό από το φύλλο εργασίας 1 

και τις οδηγίες από το φύλλο εργασίας 3. Ταυτόχρονα ανέτρεχαν στο φύλλο εργασίας 

2 για να θυμηθούν τις οδηγίες χρήσης του λογισμικού. Η φάση της αναζήτησης 

εικόνων έγινε προσεκτικά και με συνεννόηση από τα μέλη των ομάδων. Η ομάδα 1 

(Κανάρης) ολοκλήρωσε γρήγορα το χάρτη της και έλεγξε για τυχόν λάθη, τα 

κορίτσια εργάστηκαν πολύ προσεκτικά και χωρίς προβλήματα. Στην ομάδα 3 

(Μπότσαρης) τα μέλη της ομάδας μοίρασαν τις δουλειές και δούλευαν χωρίς να 

κοιτούν τα φύλλα εργασίας, ανταγωνιζόμενοι τις άλλες ομάδες. Η εκπαιδευτικός 

συνεχώς υπενθύμιζε την ομαδική εργασία.  

Όταν μια ομάδα ολοκλήρωνε το χάρτη της, καλούσε τη δασκάλα. Εκείνη 

έλεγχε ένα προς ένα τα σημεία του χάρτη και ζητούσε να ετοιμαστούν για την 

παρουσίαση των χαρτών. Το δίωρο ολοκληρώθηκε και το μάθημα συνεχίστηκε στις 

10 Μαΐου. Μπαίνοντας μέσα στην τάξη η δασκάλα εξήγησε βήμα- βήμα στις ομάδες 

με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα πως θα μπαίνουν στο χάρτη τους.  

Ακολούθησε η ένωση των χαρτών σε έναν κοινό. Η εκπαιδευτικός τους 

μοίρασε το φύλλο εργασίας 4. Οι ομάδες έκαναν τις εντολές μία προς μία μαζί με τη 

δασκάλα, ένας μαθητής διάβαζε κι η κυρία επαναλάμβανε. Όλοι είχαν το βλέμμα 

τους στον υπολογιστή. Τελικά, ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η δημοσίευση των 

χαρτών κι ακολούθησε η αναζήτηση και ο συνδυασμός τους σε έναν.  

Για την προετοιμασία της παρουσίασης δόθηκε στις ομάδες ένα δεκάλεπτο. Η 

ομάδες χώρισαν τα σημεία που θα πει ο καθένας και προετοιμάστηκαν με 

διαπραγμάτευση για τον τρόπο παρουσίασης. Οι πρόβες που έγιναν από κάθε ομάδα 

ήταν αρκετές.Ο πλέον ενωμένος χάρτης ήταν ανοιχτός στον βιντεοπροβολέα, κάθε 

ομάδα επίλεγε να προβάλει μόνο το δικό της κομμάτι και παρουσίαζε όλες τις 

λεπτομέρειές του. 

Με το τέλος των παρουσιάσεων, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυάδες ανά 

υπολογιστή. Η δασκάλα τους ζήτησε να ανοίξουν όλοι το χάρτη της τάξης. Στη 

συνέχεια τους ζήτησε να εντοπίσουν κάποιες περιοχές και πραγματοποιήθηκε μια 

γεωγραφική ανάλυση της κάθε τοποθεσίας, ώστε να αποτυπωθεί όσο καλύτερα 

γινόταν στη μνήμη των παιδιών.  

Β μέρος 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του θέματος «Μάχες αγωνιστών της επανάστασης του 

1821», η διδασκαλία πέρασε στο θέμα «Γεωγραφικές ανακαλύψεις 15ου- 16ου 
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αιώνα». Για να γίνει η εισαγωγή στο μάθημα η δασκάλα πρόβαλε στην τάξη ένα 

βίντεο μικρής διάρκειας και ακολούθησαν ερωτήσεις προσανατολισμού στο θέμα. 

Έχοντας διευκρινίσει το θέμα του μαθήματος, η εκπαιδευτικός μοίρασε στα 

παιδιά το φύλλο εργασίας 1 του δεύτερου μέρους. Στις ομάδες τα παιδιά χώρισαν 

αρμοδιότητες. Καθώς αναζητούσαν υλικό δυσκολεύονταν και γι’ αυτό ζητούσαν τη 

βοήθεια της εκπαιδευτικού. Αφού όλες οι ομάδες τελείωσαν με την αναζήτηση 

πληροφοριών άρχισε η φάση της κατασκευής χαρτών. 

Η εκπαιδευτικός μοίρασε στα παιδιά το φύλλο εργασίας 3, που περιείχε 

υποδείξεις σχετικά με τα βήματα κατασκευής του χάρτη. Οι μαθητές μπήκαν στους 

λογαριασμούς τους. Γενικά υπήρχε ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Όταν οι ομάδες 1 

και 3 δήλωσαν πως είχαν βάλει όλες τις πινέζες τους, η δασκάλα τους εξήγησε πως 

θα τραβήξουν γραμμές, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Οι μαθητές 

ενθουσιάστηκαν. Στο επόμενο δίωρο διδασκαλίας, στις 20 Μαΐου, τα παιδιά 

συνέχισαν από το σημείο που είχαν σταματήσει. Όταν μια ομάδα δήλωνε ότι είχε 

τελειώσει, η δασκάλα έλεγχε το χάρτη και τους ζητούσε να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις του φυλλαδίου. Ακολούθησε η φάση της ένωσης των χαρτών. 

Αφού κατασκευάστηκαν οι χάρτες, η εκπαιδευτικός μοίρασε στα παιδιά το 

φύλλο εργασίας 4, για την κοινοποίηση και την ένωση των χαρτών. Όλες οι ομάδες 

μπήκαν στο λογαριασμό τους και ακολουθώντας τα βήματα του φύλλου με τις 

υποδείξεις της δασκάλας κοινοποίησαν τα θεματικά τους επίπεδα. Έπειτα κάθε ομάδα 

αναζήτησε στο ArcGIS online τους χάρτες των υπόλοιπων και τους ενσωμάτωσε στο 

χάρτη της. Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν ένας χάρτης με πέντε περιεχόμενα, 

«θεματικά επίπεδα».  

Η επόμενη φάση ήταν η παρουσίαση. Τα παιδιά έδειχναν με τη σειρά τα μέρη 

του χάρτη τους και ταυτόχρονα η εκπαιδευτικός έδινε επιπλέον πληροφορίες για τα 

ταξίδια. Αμέσως μετά τις παρουσιάσεις και την ουσιαστική ολοκλήρωση των χαρτών, 

η δασκάλα χώρισε τους μαθητές σε δυάδες και τους ζήτησε να μπουν στο 

λογαριασμό τους. Τους εξήγησε ότι αυτό που ήθελε να κάνουν ήταν να διαβάσουν 

προσεκτικά τους χάρτες και να κατασκευάσουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι 

ερωτήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή παιχνιδιού στο Kahoot. 

Κατά την εργασία σε δυάδες οι μαθητές ήταν αρμονικά ταιριασμένοι. Παρατηρούσαν 

τους χάρτες και των δύο φάσεων και δημιουργούσαν ερωτήσεις. Σε αυτές πρότειναν 

τέσσερις πιθανές απαντήσεις και κύκλωναν τη σωστή.  

Στις 22 Μαΐου τα παιδιά κλήθηκαν σε δυάδες να παίξουν Kahoot. Μέσα στην 

τάξη επικρατούσε αγωνία και μεγάλη χαρά για κάθε σωστή απάντηση. Οι μαθητές 

περηφανεύονταν όταν έβλεπαν τις ερωτήσεις που είχαν δημιουργήσει στο 

προηγούμενο μάθημα και γι’ αυτό ήταν και σίγουροι για τη σωστή απάντηση.   

Αφού τελείωσε το  παιχνίδι, ζητήθηκε από τους μαθητές να γυρίσουν στο 

arcgis και να ανοίξουν το χάρτη της Επανάστασης του 1821. Οι οδηγίες ήταν οι εξής: 

«Θα σας ζητάω να βρείτε κάποιες περιοχές πάνω στο χάρτη, είναι σημαντικό να 
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θυμάστε που περίπου βρίσκονται αυτές οι περιοχές γιατί θα σας ζητήσω μετά να τις 

εντοπίσετε σε έναν άδειο χάρτη». Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε και κάθε ομάδα 

φώναζε τη δασκάλα για να δει πως έχει εντοπίσει τη ζητούμενη περιοχή. Έγινε μια 

συχνή επανάληψη των περιοχών και στη συνέχεια οι μαθητές άνοιξαν έναν άδειο 

χάρτη. Επέλεξαν την πινέζα και άρχισαν, στο περίπου, να τοποθετούν έξι πινέζες στο 

χάρτη, δίνοντας και το όνομα της περιοχής. Όλες οι ομάδες είχαν 100% επιτυχία. 

Έτσι έκλεισε η δωδεκάωρη διδακτική παρέμβαση. 

 

5.1.2.4Σχολιασμός ομαδοσυνεργατικής εργασίας στο Ε2 

 

Σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων είχε η ομαδοσυνεργατική 

δουλειά των μαθητών. Σύμφωνα με το φύλλο παρατήρησης της ομαδοσυνεργατικής 

εργασίας, που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι παρατηρητές, τα παιδιά όλων των 

ομάδων έπαιρναν αποφάσεις μαζί για θέματα της εργασίας τους. Αυτό το φαινόμενο 

ήταν εντονότερο κατά τη συλλογή πληροφοριών και εικόνων, παρά κατά την 

κατασκευή των χαρτών. Πέρα όμως, από θέματα που αφορούσαν την εργασία, 

κάποιες φορές μεμονωμένα άτομα από τις ομάδες άρχιζαν να μιλάνε για θέματα 

άσχετα με αποτέλεσμα να απαιτείται η επέμβαση της εκπαιδευτικού, ώστε όλοι να 

συγκεντρωθούν στο έργο της ομάδας. Με σκοπό την εργασία όλων, οι μαθητές 

ακολούθησαν τις υποδείξεις της δασκάλας και μοίραζαν τις δουλειές μες την ομάδα. 

Είναι θετικό το ότι όλες οι ομάδες μπόρεσαν να αντιληφθούν την ανάγκη όλων των 

μελών να εργαστούν σε όλα τα πόστα. Έτσι διαρκώς υπήρχαν αλλαγές κυρίως ως 

προς το άτομο που θα έγραφε στον υπολογιστή ή στο φύλλο εργασίας. Στοιχείο της 

ομαλής λειτουργίας ήταν και η καλή διάθεση των παιδιών να ακούν και να 

λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδέες όλων των ατόμων της ομάδας. Γενικά δεν υπήρχε 

κάποιος μαθητής, ο οποίος δε θα δεχόταν την άποψη των υπολοίπων, όλοι άκουγαν 

και όλοι εκφράζονταν μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση, που τελικά θα 

αποτυπωνόταν στο χαρτί ή τον χάρτη. Δεν υπήρξαν στιγμές όπου κάποιος μαθητής θα 

ντρεπόταν να πει την άποψή του ή δε θα τον άκουγαν οι υπόλοιποι. Επομένως, τα 

παιδιά διακατέχονταν από έντονο συνεργατικό πνεύμα και ήταν πρόθυμα να 

δουλέψουν όλα μαζί ώστε να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ένας χάρτης. 

Αν και κομμάτι της ομαδικής εργασίας είναι η στήριξη του μαθητή που έχει αναλάβει 

να ολοκληρώσει ένα κομμάτι της εργασίας, κάποιες φορές παρατηρήθηκε η τάση 

κάποιων μαθητών να υποτιμάνε κάποια παιδιά, τα οποία δεν έχουν τη φήμη καλών 

μαθητών στην τάξη. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα το διχασμό μέσα στην ομάδα, κάτι 

που παρατηρήθηκε στην ομάδα 3, καθώς τα κορίτσια υποτιμούσαν και δεν 

εμπιστεύονταν τις δυνατότητες των δύο αγοριών της ομάδας. Πάντως στο πλαίσιο 

των ομάδων δε δημιουργήθηκαν υποομάδες. Μόνο στην περίπτωση όπου η δασκάλα 

ζήτησε την εργασία σε δυάδες και χρειάστηκε οι τετράδες να σπάσουν. Θα έλεγε 

κανείς ότι για την ομαλή λειτουργία μιας ομάδας απαραίτητος είναι ένας αρχηγός, 

ωστόσο ακόμα και ομάδες χωρίς αρχηγό μπορούν να εργαστούν αρμονικά. Αυτό 

συνέβη με τις ομάδες 2 και 4, σε αντίθεση με τις ομάδες 1 και 3 όπου υπήρχαν 
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ηγετικές φιγούρες που συντόνιζαν την ομάδα και έδιναν οδηγίες σε αυτούς που 

εργάζονταν, χωρίς αυτό να είναι κακό. Μάλιστα στην ομάδα 3 κρίθηκε απαραίτητη η 

παρουσία μιας ηγετικής φιγούρας που θα ζητούσε από τα παιδιά της ομάδας να 

δουλέψουν και να μην αφαιρούνται. Τέλος, παρά τις όποιες δυσκολίες, οι μαθητές 

ήταν σε θέση μόνοι τους ή με απλές υποδείξεις της δασκάλας να λύνουν τα 

προβλήματα που προέκυπταν. Ωστόσο, υπήρχαν στιγμές που λόγω έλλειψης χρόνου 

και μεγάλης καθυστέρησης, όταν προέκυπτε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, επενέβαινε η 

δασκάλα.  

5.1.2.5 Συμπεράσματα διδακτικής παρέμβασης στο Ε2 

 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης, βασίστηκε σε τρεις επιδιώξεις. Να 

μπορέσουν να αποκτήσουν ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις οι μαθητές, να 

χειριστούν το λογισμικό για την κατασκευή χαρτών, χωρίς μελέτη στο σπίτι και 

τέλος, να καλλιεργήσουν οι μαθητές θετική στάση προς τα δύο γνωστικά αντικείμενα. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης προκύπτει ότι ο σχεδιασμός 

αυτής ήταν κατάλληλος για τα παιδιά, αφού όλοι οι μαθητές μπόρεσαν να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία τις δραστηριότητες και μέσα στο πλαίσιο του 

προκαθορισμένου χρόνου. Το διαδίκτυο αποτέλεσε ένα αρχικό κίνητρο που 

ενθουσίασε και προσέλκυσε τους μαθητές. Όλες οι ομάδες μπόρεσαν να χειριστούν 

με ευκολία το λογισμικό και να παράγουν τους ζητούμενους ψηφιακούς 

διαδικτυακούς χάρτες. 

Με την ολοκλήρωση των διδασκαλιών οι μαθητές παρουσίασαν σημαντική 

βελτίωση σε γνωστικό επίπεδο. Παρατήρηση που προέκυψε μέσα από τη σύγκριση 

των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Πραγματοποιώντας τις συνεντεύξεις πριν τη διδασκαλία φάνηκε πως σε επίπεδο 

γνώσεων οι μαθητές είχαν πλήρη άγνοια σε σχέση με μάχες τις επανάστασης και με 

τις γεωγραφικές ανακαλύψεις, αφού δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις 2 

έως 5 της συνέντευξης. Ποιο συγκεκριμένα στην ερώτηση «Ποιους αγωνιστές της 

επανάστασης γνωρίζεις;» οι μαθητές τόσο πριν όσο και μετά τη διδασκαλία έδωσαν 

πολλαπλές και σωστές απαντήσεις. Αυτό που παρατηρήθηκε στο τμήμα Ε2, ήταν η 

αύξηση του μέσου όρου των σωστών απαντήσεων από τέσσερις σε έξι. Σημαντική 

ένδειξη όσον αφορά τη βελτίωση της μάθησης αποτελούν οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις 2 έως 5, καθώς με την ολοκλήρωση της δωδεκάωρης παρέμβασης 

προέκυψε η ικανότητα των παιδιών να μπορούν να δώσουν σωστές απαντήσεις. 

Αρχικά στην ερώτηση «Μπορείς να μου αναφέρεις μια μάχη που έγινε την περίοδο 

της επανάστασης του 1821;» πριν τη διδασκαλία τα παιδιά σε ποσοστό 86% δεν 

μπόρεσαν να απαντήσουν στην ερώτηση, ποσοστό που άλλαξε ριζικά καθώς μετά τη 

διδασκαλία το 100% των μαθητών μπόρεσαν να δώσουν από μία έως και τέσσερις 

απαντήσεις. Το ίδιο συνέβη και με την ερώτηση «Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την 

Αμερική;», σε αυτή την ερώτηση το 80% δεν έδωσε απάντηση, γεγονός που μετά τη 

διδασκαλία άλλαξε στο 73% να δίνει τη σωστή απάντηση. Στην ερώτηση «Ξέρεις 



75 
 

άλλους εξερευνητές και τις ανακαλύψεις τους;» το 73% των μαθητών απάντησε, 

συνδυάζοντας σωστά και την ανακάλυψη του εξερευνητή. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά, στην ερώτηση 4 και 5 να 

συμπληρώσουν τον ελλαδικό χάρτη και τον Παγκόσμιο, γεωγραφικού γνωστικού 

περιεχομένου ερωτήσεις. Για τη βελτίωση των απαντήσεων των μαθητών ο 

σχεδιασμός της διδασκαλίας είχε τροποποιηθεί σε σχέση με το τμήμα Ε1. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτή τη φορά η συμπλήρωση των χαρτών δεν ήταν καθόλου τυχαία 

διαδικασία. Οι μαθητές έδειχναν να προσπαθούν να θυμηθούν τις δραστηριότητες 

που είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία στο μάθημα και σε αυτή την προσπάθεια 

οφείλονται και οι σωστές αντιστοιχίες στους χάρτες. Έτσι αν και δεν κατάφεραν όλοι 

οι μαθητές να συμπληρώσουν 100% σωστά τους χάρτες, υπήρξε σημαντική βελτίωση 

στη συμπλήρωσή τους, που πρέπει πάλι να τονιστεί δεν ήταν τυχαία. Οι μαθητές 

είχαν αποκτήσει αίσθηση του γεωγραφικού διαμερίσματος, στο οποίο βρίσκεται η 

κάθε περιοχή στον ελλαδικό χάρτη και μπορούσαν να συνδυάσουν τις ιστορικές τους 

γνώσεις με τις τελείες στον παγκόσμιο χάρτη.   

Σε τελική φάση, στη διάρκεια των συνεντεύξεων οι μαθητές παρουσίασαν 

σημαντική βελτίωση σε γνωστικό επίπεδο αλλά δυσκολεύτηκαν στη συμπλήρωση 

των χαρτών, η οποία όμως δεν σχετιζόταν με τυχαιότητα. Αντίθετα οι μαθητές ήταν 

πολύ σίγουροι όταν τοποθετούσαν μια περιοχή πάνω στο χάρτη ορθά και 

προσπαθούσαν να ανασύρουν τις δραστηριότητες που είχαν ολοκληρώσει μέσα στην 

τάξη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως εντοπίστηκε μια σχετική σύγχυση, 

καθώς οι μαθητές έδιναν σε ερωτήσεις που σχετίζονταν με την επανάσταση ονόματα 

εξερευνητών και το αντίστροφο. Βέβαια αυτό συνέβη σε τρεις μαθητές.  

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, οι μαθητές έδειξαν θετική στάση 

απέναντι στο μάθημα. Τα παιδιά δε φάνηκε να το αντιλαμβάνονται ως διδασκαλία. 

Το αντιμετώπιζαν ως «κενές» ώρες, αφού έχαναν μάθημα με τον δάσκαλό τους. Αυτό 

πιθανότατα συνέβαινε είτε διότι δεν είχαν διάβασμα για το σπίτι είτε διότι είχαν 

διαφορετική εκπαιδευτικό. Το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά απόλαυσαν τις 

μαθησιακές δραστηριότητες που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν. Τους άρεσε τόσο 

η αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών όσο και η κατασκευή χαρτών, καθώς τους 

πρόσφερε την αίσθηση της ικανοποίησης για το έργο που κατόρθωσαν να 

ολοκληρώσουν.  

Όσον αφορά τη διαχείριση του λογισμικού, μέσα από την παρατήρηση των 

ομάδων, φάνηκε πως όλοι ήταν ικανοί να το χειριστούν πλήρως. Οι παρατηρήτριες 

σημείωσαν πως οι ομάδες μετά από δυο με τρεις φορές που επανέλαβαν τα βήματα, 

δε χρειάστηκε να ξανακοιτάξουν τα Φύλλα Εργασίας του λογισμικού. Οι χάρτες που 

κατασκευάστηκαν από τις τέσσερις ομάδες είναι από κάθε οπτική πλήρης, τόσο από 

ιστορικό πληροφοριακό υλικό, όσο και από γεωγραφική τοποθέτηση σημείων στο 

χάρτη. Τα παιδιά, μπορούσαν να χειρίζονται με ευκολία το ArcGIS online και σε 

ελάχιστες περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της δασκάλας, κυρίως όταν έσβηναν 

τους χάρτες χωρίς αποθήκευση ή όταν ήθελαν να διορθώσουν κάτι. Εμπόδιο και σε 
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αυτό το τμήμα φάνηκε να αποτελεί ο αριθμός των ατόμων ανά ομάδα, καθώς 

παρατηρήθηκε πως εργαζόταν πολύ καλύτερα η ομάδα των τριών κοριτσιών, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Ήταν δύσκολο για όλα τα 

μέλη της ομάδας να παρακολουθούν τον υπολογιστή ταυτόχρονα και να 

συνεργάζονται. Συχνά μάλιστα χρειαζόταν παρακίνηση της εκπαιδευτικού για να 

συμμετέχουν όλα τα μέλη. Επομένως, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η μάθηση αν 

οι μαθητές εργάζονταν σε δυάδες ή τριάδες. Καθώς η ίδια δυσκολία είχε 

παρουσιαστεί και στο τμήμα Ε1, επιδιώχθηκε μια τροποποίηση της διδασκαλίας που 

ωστόσο λόγω έλλειψης χρόνου δεν υπήρχε η δυνατότητα να τροποποιηθούν τα 

θέματα μελέτης των ομάδων ώστε να ενταχθούν επιπλέον ήρωες της επανάστασης ή 

εξερευνητές. Επιδιώχθηκε, λοιπόν, ο διαχωρισμός σε δυάδες για τη δημιουργία 

ερωτήσεων και τον εντοπισμό περιοχών στο χάρτη, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές 

να έρθουν σε πιο άμεση και παραγωγική επαφή με τις ιστορικές πληροφορίες των 

χαρτών. Στις συνεντεύξεις τα παιδιά δήλωναν ότι αν και στην αρχή δυσκολεύονταν, 

στην πορεία δεν είχαν κάποιο πρόβλημα και μπορούσαν μάλιστα να βοηθήσουν την 

ομάδα τους να προχωρήσει δίνοντας οδηγίες και κάνοντας παρατηρήσεις. Επομένως, 

το ψηφιακό χαρτογραφικό λογισμικό δεν αποτέλεσε δυσκολία για τους μαθητές. 
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5.2 Συμπεράσματα διδακτικής παρέμβασης στα τμήματα Ε1 και Ε2 

5.2.1Συμπεράσματα διδάσκουσας - ερευνήτριας 

 

Η σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 30 μαθητές της 

πέμπτης τάξης του Δημοτικού. Αρχική επιδίωξη ήταν οι μαθητές να μπορούν να 

επαναλάβουν ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις, χωρίς συστηματική διδασκαλία. 

Ξεκινώντας με συνεντεύξεις πριν τη διδασκαλία, που σκοπό είχαν την πρώτη επαφή 

με τα τμήματα και την συλλογή υλικού σχετικά με τις προηγούμενες γνώσεις των 

παιδιών, προέκυψε ότι όλοι οι μαθητές δε γνώριζαν ιστορικές πληροφορίες για τα 

θέματα της επανάστασης ή τις εξερευνήσεις του 15ου αιώνα. Ενώ όλοι οι μαθητές 

γνώριζαν ονόματα ηρώων της επανάστασης, μόνο 7/30 μπόρεσαν να απαντήσουν 

στην ερώτηση 2 που ζητούσε μάχες του 1821 και 8/30 γνώριζαν πως ο Κολόμβος 

ανακάλυψε την Αμερική, ενώ το 100% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση 3β 

που ζητούσε ονόματα εξερευνητών. Τα δεδομένα αυτά άλλαξαν ριζικά μετά την 

παρέμβαση, στις τελικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς όλοι οι 

μαθητές μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις ιστορικού περιεχομένου 

της συνέντευξης. Στην ερώτηση 1 ο μέσος όρος απαντήσεων των μαθητών ανέβηκε 

και προτεραιότητα στα αναφερόμενα ονόματα είχαν οι ήρωες με τους οποίους 

ασχολήθηκαν οι ομάδες στο μάθημα. Ακολούθως στην ερώτηση 2 29/30 μαθητές 

μπόρεσαν να αναφέρουν περιοχές όπου έγιναν μάχες της επανάστασης. Ενώ 

μπόρεσαν να δώσουν απάντηση και στις ερωτήσεις 3α και 3β, με 21/30 να γνωρίζουν 

πλέον ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική και όλους τους μαθητές να 

αναφέρουν τουλάχιστον έναν δεύτερο εξερευνητή του 15ου -16ου αιώνα, με το έργο 

του. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι κάθε μαθητής έδινε απαντήσεις που ανήκαν 

στο κομμάτι το οποίο είχε ο ίδιος επεξεργαστεί.  

Για τον έλεγχο της γεωγραφικής καλλιέργειας των παιδιών, κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν δύο ίδιους χάρτες πριν και μετά τις διδασκαλίες. Οι συνεντεύξεις πριν 

τη διδακτική παρέμβαση έδειξαν πως οι μαθητές δεν γνώριζαν σε ποιο σημείο των 

χαρτών να τοποθετήσουν τις περιοχές. Έτσι η συμπλήρωση τους ήταν μια καθαρά 

τυχαία διαδικασία και όποια σωστή απάντηση ήταν επίσης τυχαία, με μοναδική 

εξαίρεση τη Χίο, που οι περισσότεροι ήξεραν ότι είναι νησί. Αυτή η κατάσταση αντί 

να βελτιωθεί με την ολοκλήρωση των διδασκαλιών, έμεινε ίδια. Οι μαθητές δηλαδή 

του Ε1 ακόμα και μετά τις δώδεκα ώρες δραστηριοτήτων, εξακολουθούσαν να μη 

γνωρίζουν που βρίσκονται οι περιοχές και να συμπληρώνουν τυχαία τους χάρτες. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η ίδια κατάσταση και στο Ε2, εντάχθηκαν δύο επιπλέον 

δραστηριότητες που σκοπό είχαν την πιο άμεση επαφή των παιδιών με τα 

γεωγραφικά δεδομένα των χαρτών. Αν και οι σωστές απαντήσεις των παιδιών δε 

βελτιώθηκαν στο 100%, κατά τη συμπλήρωση των τελικών χαρτών στη συνέντευξη, 

τα παιδιά του δεύτερου τμήματος έδειχναν να έχουν πραγματική αντίληψη της 

τοποθεσίας μιας περιοχής και συμπλήρωναν τους χάρτες γνωρίζοντας ποιες 

απαντήσεις τους είναι σωστές, χωρίς να κάνουν τις αντιστοιχίες βασισμένα στην 

τύχη. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν συστήματα GISκαταφέρνουμε να εμπλέξουμε τους 
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μαθητές μας σε ενεργητική μάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση, 

αφού οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν κριτικά ένα θέμα, συλλέγοντας υλικό 

και επιλέγοντας τα τμήματα που τελικά θα ενσωματωθούν στους χάρτες, φτάνοντας 

τελικά στη γνώση. 

Η δεύτερη επιδίωξη, της παρούσας παρέμβασης, ήταν να δουν οι μαθητές τα 

δύο γνωστικά αντικείμενα με «καλό μάτι», ώστε να είναι πιο άμεση και ενεργητική η 

συμμετοχή τους. Με το τέλος των διδασκαλιών, όλα τα παιδιά έδειξαν ικανοποίηση 

για το έργο τους και περηφάνια για ό,τι είχαν δημιουργήσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

των μαθημάτων, διακατέχονταν από θέληση να εργαστούν και να δοκιμάσουν 

διάφορες δυνατότητες, που τους προσέφερε το λογισμικό. Σε πολλές περιπτώσεις 

μέλη των ομάδων επιθυμούσαν να αναλάβουν την εκτέλεση μιας εργασίας, 

δείχνοντας να τους αρέσει η ιδέα της δραστηριότητας, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι 

εντάσσεται στο πλαίσιο των μαθημάτων της ιστορίας και της γεωγραφίας. Φάνηκε 

μέσα από την πορεία των διδασκαλιών πως οι μαθητές δεν μπορούσαν να 

αντιληφθούν ότι διδάσκονταν ιστορία και γεωγραφία και το αντιμετώπιζαν ως 

ελεύθερη ώρα. Παρά μόνο στην τελική συνέντευξη δήλωσαν ότι έμαθαν πολλά 

πράγματα και ότι απόλαυσαν διαφορετικές φάσεις του μαθήματος. 

Τελική επιδίωξη ήταν η ορθή και αποτελεσματική χρήση του λογισμικού 

ArcGIS. Παρατηρήθηκε πως κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών όλοι οι μαθητές 

μπόρεσαν να χειριστούν με ευκολία το λογισμικό και όλες οι σχεδιασμένες 

δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τις ομάδες. Επομένως, πρόκειται 

για ένα λογισμικό κατάλληλο για μαθητές της Ε τάξης του Δημοτικού. Οι ομάδες με 

τη χρήση του καλλιέργησαν δεξιότητες όπως η αναζήτηση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο και η κριτική ικανότητα που τους επέτρεψε να επιλέξουν ορισμένες 

πληροφορίες, για να τις περάσουν στους χάρτες. Το λογισμικό αποτέλεσε ένα πολύ 

ενδιαφέρον εργαλείο για τα παιδιά, αφού μπόρεσε να τους προσφέρει μια πιο προσιτή 

και πραγματική εικόνα του παγκόσμιου χάρτη, δίνοντάς τους ταυτόχρονα την 

ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ιστορικό υλικό. Τα παιδιά είχαν θέληση και 

διάθεση να συνεργαστούν για να παράγουν έργο και να μη μείνουν πίσω σε σχέση με 

τις άλλες ομάδες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση υπήρχε ένας μαθητής σε κάθε ομάδα 

που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει ή που αφαιρούνταν διότι ενδεχομένως κάποιες 

στιγμές ήταν απαραίτητη η εργασία λιγότερων από τέσσερα άτομα. Για το λόγο αυτό 

σε μελλοντικές διδακτικές πρακτικές προτείνεται ο διαχωρισμός των μαθητών σε 

ομάδες δύο ή τριών ατόμων. Ακολουθώντας αυτή την πρακτική, στο τμήμα Ε2 

εφαρμόστηκαν κάποιες επιπλέον δραστηριότητες για την εκτέλεση των οποίων οι 

μαθητές ήταν χωρισμένοι σε δυάδες. Αυτές ήταν η δημιουργία ερωτήσεων για το 

παιχνίδι Kahoot και ο εντοπισμός στο χάρτη περιοχών που μετά θα έπρεπε να 

τοποθετηθούν στο περίπου πάνω σε έναν κενό ψηφιακό χάρτη. Σε αυτές τις 

δραστηριότητες η συνεργασία των παιδιών ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και 

φάνηκε ξεκάθαρα πως όλοι οι μαθητές είχαν θέληση και καλή διάθεση απέναντι στο 

μάθημα. Κάθε άτομο μέσα στη δυάδα μπορούσε να παρακολουθήσει την οθόνη, κάτι 

που ήταν πρόβλημα στην εργασία σε τετράδες, και να εκφράσει ένσταση και αλλαγή 



79 
 

σε μια διαφορετική τοποθέτηση του συνεργάτη του. Παρατηρήθηκε ότι σε κάθε 

περίπτωση τόσο στις μεγαλύτερες ομάδες όσο και στις μικρότερες υπήρχε σεβασμός 

στις απόψεις των άλλων, ωστόσο στο πλαίσιο της δυάδας φάνηκε μια πιο αρμονική 

εργασία.  

 

5.2.2Συμπεράσματα εκπαιδευτικού που δε συμμετείχε στην παρέμβαση 

 

Με σκοπό την αύξηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων της 

παρέμβασης, το τμήμα της εργασίας που αφορά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 

της σχεδιασμένης διδασκαλίας δόθηκε σε μια εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στην «Ηγεσία στην εκπαίδευση». Αυτό που της 

ζητήθηκε ήταν εφόσον διαβάσει το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν 

τεθεί, να μελετήσει την εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε στα δύο τμήματα και να 

εξάγει συμπεράσματα: 

Η παρούσα διπλωματική εργασία περιστράφηκε γύρω από το θέμα της 

διδασκαλίας ιστορικών γεγονότων μέσω κατασκευής ψηφιακού διαδικτυακού 

διαδραστικού χάρτη. Σκοπός της ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της 

κατασκευής Διαδραστικών Διαδικτυακών χαρτών από τους μαθητές στη γεωγραφική 

και ιστορική διδασκαλία. 

Αρχικά, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που μας απασχόλησε εστίαζε στο αν οι 

μαθητές μετά το πέρας της διδασκαλίας ήταν σε θέση να επαναλαμβάνουν ιστορικές 

πληροφορίες που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή των χαρτών, καθώς και να 

εντοπίζουν γεωγραφικά σημεία πάνω στους χάρτες, που αποτέλεσε το δεύτερο 

ερευνητικό μας ερώτημα, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ειδικότερα, οι 

μαθητές (Ε1, Ε2) μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης ανέδειξαν 

σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις ιστορικές τους γνώσεις, συγκρίνοντας το λόγο 

τους μέσα από τις συνεντεύξεις και τις δραστηριότητες, αλλά δεν παρατηρήθηκε 

βελτίωση ή διαφοροποίηση σε σχέση με τις γνώσεις γεωγραφικού περιεχομένου. 

Μάλιστα, η συμπλήρωση των χαρτών στο τμήμα Ε1 γινόταν τυχαία και δεν 

μπορούσαν παρά τις προσπάθειες που έκαναν να θυμηθούν τις πληροφορίες που 

είχαν διδαχτεί. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στις σκέψεις ότι ο όγκος των 

πληροφοριών που έλαβαν οι μαθητές ήταν μεγάλος με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να ανταποκριθούν και ότι οι δραστηριότητες δεν επαρκούσαν για να αποκτήσουν τις 

επιθυμητές γνώσεις. Για το λόγο αυτό στο τμήμα Ε2 πραγματοποιήθηκαν σε πρώτο 

επίπεδο διαφοροποιήσεις ως προς τις δραστηριότητες μέσα στην τάξη, όπως 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, για να μελετήσουμε τα αποτελέσματα. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η παρέμβαση κρίθηκε σημαντική καθώς οι 

γεωγραφικές γνώσεις των μαθητών αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα, η συμπλήρωση των 

χαρτών γινόταν συνειδητά και στο μεγαλύτερο μέρος σωστά, στηριζόμενοι στις 

προηγούμενες γνώσεις και πληροφορίες που είχαν μάθει μέσα από τις 

δραστηριότητες που διεξήχθηκαν την ώρα του μαθήματος. Ακόμη, οι μαθητές 
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κατανόησαν την έννοια του γεωγραφικού διαμερίσματος, που βρίσκεται κάθε περιοχή 

στον ελλαδικό χάρτη και είχαν την ικανότητα να συνδυάσουν τις ιστορικές τους 

γνώσεις με τις γεωγραφικές. 

Όσον αφορά, το αν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων 

διακατέχονται από μία αίσθηση ικανοποίησης και ενθουσιασμού όσον αφορά το 

μάθημα της ιστορίας. Στο κομμάτι αυτό οι μαθητές έδειχναν ενθουσιασμένοι, 

χαρούμενοι και διακατέχονταν από μία αίσθηση ικανοποίησης για το έργο τους 

καθώς είχαν ενεργό ρόλο σε όλες τις φάσεις της διδακτικής παρέμβασης, χωρίς 

ταυτόχρονα να χρειάζονται τη βοήθεια της δασκάλας, γεγονός που αύξησε το 

αίσθημα ικανοποίησης και περηφάνιας για τις ικανότητές τους. Επιπλέον, απέκτησαν 

γνώσεις (ιστορικές και γεωγραφικές) μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και 

ενεργό συμμετοχή δίχως να αντιλαμβάνονται ότι κάνουν μάθημα. Όλα τα παραπάνω, 

τους οδήγησαν στην απόκτηση μίας θετικής στάσης απέναντι στα δύο μαθήματα, με 

άλλα λόγια τα «αγάπησαν», δηλώνοντας ότι έμαθαν πολλά πράγματα και απόλαυσαν 

όλες τις φάσεις της παρέμβασης.  

Το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε υπό έρευνα αφορούσε στην δυνατότητα 

των μαθητών να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό ArcGIS ώστε να κατασκευάσουν 

διαδραστικούς ιστορικούς χάρτες. Μέσα από την διδακτική παρέμβαση 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατάφεραν αφενός 

να χειριστούν με ευκολία το λογισμικό, με ελάχιστη καθοδήγηση από την 

εκπαιδευτικό και αφετέρου να ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες 

που είχαν σχεδιαστεί από την ερευνήτρια. Μάλιστα, οι μαθητές μετά το πέρας της 

διδασκαλίας φάνηκαν ενθουσιασμένοι από το λογισμικό και εξέφρασαν την άποψη, 

ότι τους άρεσε να δουλεύουν στον υπολογιστή, να αναζητούν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο, να κατασκευάζουν ψηφιακούς χάρτες και να σχεδιάζουν την πορεία των 

ταξιδιών τους. Το αξιοσημείωτο ήταν ότι ορισμένοι μαθητές κατέθεσαν την οπτική 

ότι χάρηκαν που είχαν ενεργό ρόλο στη διαδικασία αναδεικνύοντας την αξία των 

νέων παιδαγωγικών μεθόδων με τη χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία, έναντι της 

δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Επιπλέον, οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων είχαν διάθεση να συνεργαστούν για να παράγουν έργο και να 

ξεχωρίσουν σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Εντούτοις, το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι 

οι ομάδες των τεσσάρων ατόμων παρουσίασαν δυσκολία στο διαχωρισμό ρόλων και 

υπήρχαν μαθητές που ξεχώρισαν έχοντας ηγετικό ρόλο και άλλοι οι οποίοι δεν 

συμμετείχαν ενεργά. Για αυτό το λόγο στο τμήμα Ε2 επιλέχθηκε ο διαχωρισμός σε 

μικρότερες ομάδες των δύο ατόμων σε κάποια σημεία. Εδώ τα αποτελέσματα ήταν 

καλύτερα. Η συνεργασία των μαθητών ήταν πολύ πιο άμεση, όλοι είχαν αναλάβει 

ρόλους και φάνηκε ξεκάθαρα η θέληση και επιθυμία τους να συμβάλλουν θετικά στο 

μάθημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι κάθε άτομο μέσα στη δυάδα 

μπορούσε να παρακολουθήσει την οθόνη του υπολογιστή και να εκφράσει την 

ένσταση και τη διαφορετική του θέση απέναντι στην άποψη του συνεργάτη του.  

Ολοκληρώνοντας το ερώτημα αυτό, να αναφέρουμε ότι στη σύσταση όλων των 



81 
 

ομάδων, είτε μεγαλύτερων είτε μικρότερων, παρατηρήθηκε σεβασμός στις απόψεις 

των άλλων.  

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα τα οποία ανέδειξε η παρούσα έρευνα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν να συνεισφέρουν στο να αναδειχτεί 

η σπουδαιότητα των ψηφιακών εργαλείων και ειδικά των διαδραστικών χαρτών στη 

διδασκαλία. Είδαμε πως οι μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία βιώνουν 

θετικά συναισθήματα, μαθαίνουν να συνεργάζονται, αυτοβελτιώνονται και μπορούν 

να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να 

δώσουμε στα σχολεία τη δυνατότητα να αναλάβουν δράσεις για να επιτύχουν μία 

ποιοτικότερη εκπαίδευση με αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα δεν έχουμε παρά 

να εφαρμόσουμε νέες παιδαγωγικές μεθόδους εστιασμένες στις νέες τεχνολογίες, 

ερχόμενοι πιο κοντά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του σύγχρονου μαθητή.  
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5.3 Συσχέτιση με προηγούμενες έρευνες και περιορισμοί 
 

Η έρευνα της παρούσας εργασίας αφορά στη διαθεματικότητα της ιστορίας και σκοπό 

έχει να διερευνήσει την άποψη ότι η κατασκευή διαδραστικού χάρτη από τους 

μαθητές είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να συνδυάσει την εμπέδωση 

ιστορικών γνώσεων και γεωγραφικών δεδομένων. Ο μαθητής καλείται να γίνει 

δημιουργός και όχι απλός παρατηρητής. Επομένως, αυτό που θα επιχειρηθεί στην 

παρούσα έρευνα είναι μέσα από το συνδυασμό GIS και ιστορικών πηγών να 

δημιουργήσουν οι μαθητές χάρτες που θα διευκολύνουν τη μάθηση ιστορικών 

γεγονότων και γεωγραφικών σημείων πάνω στους χάρτες. 

Ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για να μελετήσουν τη χρησιμότητα 

των GISστην εκπαίδευση. Χάρτες υπάρχουν, ωστόσο ελάχιστες είναι οι μελέτες που 

εμπλέκουν τους μαθητές σε διαδικασίες κατασκευής διαδικτυακών διαδραστικών 

χαρτών ή έστω αξιοποίησής τους. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μας δίνει τη 

δυνατότητα να ενισχύσουμε συμπεράσματα παλαιότερων ερευνών, αλλά και να 

παρουσιάσουμε ευρήματα που δεν έχουν απασχολήσει προηγούμενες έρευνες. 

Πρώτο συμπέρασμα της έρευνάς μας ήταν ότι οι μαθητές αναζητώντας 

ιστορικές πληροφορίες με την καθοδήγηση φύλλων εργασίας, με την κριτική 

επεξεργασία αυτών και την μεταφορά τους στον υπολογιστή για την δημιουργία 

ιστορικών διαδικτυακών διαδραστικών χαρτών, οδηγήθηκαν στην απόκτηση 

ιστορικών και γεωγραφικών γνώσεων. Οι μαθητές μπορούσαν να διαχειριστούν το 

υλικό που συνέλλεξαν και κατανόησαν σε βάθος τα ιστορικά γεγονότα των περιόδων 

που κλήθηκαν να μελετήσουν. Ακόμα, μπόρεσαν να αντιληφθούν το πώς ενέργειες 

του παρελθόντος επηρέασαν τη διαμόρφωση του παγκόσμιου χάρτη και έμαθαν να 

εντοπίζουν τα γεωγραφικά σημεία που είχαν μελετήσει, κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης, πάνω σε αυτόν. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι 

Λαμπρινός και Ασικλάρη (2014), οι οποίοι έδειξαν πως με τη χρήση GPSκαι GIS,για 

τη μελέτη της τοπικής ιστορίας, οι μαθητές μπόρεσαν να «χτίσουν» τη νέα γνώση. 

Αντίστοιχα η Κάββουρα (2002), χρησιμοποιώντας το λογισμικό Castalia για τη 

διδασκαλία της ιστορίας έδειξε ότι οι μαθητές μπόρεσαν να αντιληφθούν σαφέστερα 

το θέμα που μελετούσαν. Το ίδιο και η Βακαλούδη (2014) έδειξε πως οι μαθητές 

δόμησαν οι ίδιοι τη γνώση εργαζόμενοι βάση των προηγούμενων γνώσεών τους και 

της εμπειρίας τους. Τέλος, η γνωστική καλλιέργεια των μαθητών που χρησιμοποιούν 

τις ΤΠΕ φάνηκε και μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή τριών προγραμμάτων, 

CL-NET, ITCOLE και Εξ αποστάσεως πρόσβαση των μαθητών στο δίκτυο 

(Βοσνιάδου, 2002). 

Δεύτερο συμπέρασμά μας ήταν πως η όλη μαθησιακή διαδικασία άφησε τους 

μαθητές να αισθάνονται ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, αφού κατόρθωσαν να 

φέρουν εις πέρας όλες τις δραστηριότητες και να φτιάξουν τους δικούς τους χάρτες. 

Έρευνες έχουν δείξει και στο παρελθόν πως η ενεργητική ενασχόληση των παιδιών 

με τις ΤΠΕ την ώρα του μαθήματος κάνει τα παιδιά να νιώθουν περήφανα με το έργο 
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τους. Τέτοιες ήταν και οι έρευνες του Λαμπρινού και Ασικλάρη (2014) καθώς και της 

Βακαλούδη (2014). 

Το τελευταίο συμπέρασμα στο οποίο οδηγηθήκαμε με την ολοκλήρωση της 

παρέμβασής μας ήταν ότι το λογισμικό ArcGISπου χρησιμοποιήθηκε ήταν 

κατάλληλο για μαθητές της Ε Δημοτικού. Όλοι οι μαθητές μπόρεσαν να το 

αξιοποιήσουν χωρίς δυσκολία και ακολουθώντας τις οδηγίες των φύλλων λογισμικού 

να κατασκευάσουν χάρτες. Χρειάστηκαν δυο με τρεις επαναλήψεις των βημάτων για 

να μπορέσουν να το χειρίζονταν χωρίς καθοδήγηση, γεγονός που μας δείχνει πως δεν 

ήταν έναν περίπλοκο εργαλείο. Από τον αριθμό τον ερευνών και της βιβλιογραφίας 

που μελετήθηκαν δεν απασχόλησε τους ερευνητές το συγκεκριμένο κομμάτι και 

επομένως δεν μπορέσαμε να αντιστοιχίσουμε το παρόν εύρημά μας με άλλα 

παλαιότερων ερευνών.  

Παρόλ’ αυτά η έρευνα είναι αναπόφευκτο να μην υπόκειται σε κάποιους 

περιορισμούς. Πρόκειται για μια έρευνα μικρής κλίμακας, μια μελέτη περίπτωσης, η 

οποία όμως μπορεί να δώσει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το θέμα που μελετάμε. 

Ένας ακόμα περιορισμός της έρευνας είναι η απουσία ομάδας ελέγχου που θα μας 

έδινε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε μαθητές που θα 

μάθαιναν με παραδοσιακή διδασκαλία και σε αυτούς που θα μάθαιναν μέσω της 

παρέμβασής μας. Ωστόσο, το μικρό μέγεθος του δείγματος δε μας έδινε τη 

δυνατότητα περαιτέρω διαίρεσης του δείγματος. Αντί αυτού χρησιμοποιήσαμε την 

παρέμβαση στο τμήμα Ε1 για να βελτιώσουμε την παρέμβαση στο τμήμα Ε2 και να 

έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, περιορισμοί της έρευνας είναι, η μικρή 

έκταση των ενοτήτων οι οποίες θα μελετηθούν, σε σχέση με το σύνολο των 

κεφαλαίων του βιβλίου, και ο χρόνος ενασχόλησης, καθώς η έρευνα πρέπει να 

ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρόνο για να μη διαταραχθεί η φυσιολογική ροή των 

μαθημάτων που προβλέπει ο εκπαιδευτικός της τάξης και το αναλυτικό πρόγραμμα 

του μαθήματος της ιστορίας. 

Ανεξαρτήτως των παραπάνω περιορισμών, πρόκειται για μια μέθοδο εύκολο 

να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία πολλών ενοτήτων 

της ιστορίας, της γεωγραφίας ακόμα και των θρησκευτικών. Οι μαθητές δε 

χρειάζονται πολλή ώρα για να συλλέξουν υλικό και να μάθουν να χειρίζονται το 

λογισμικό, υπολογίζουμε ότι μέσα σε ένα διδακτικό δίωρο είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί η διερεύνηση μιας ενότητας και η κατασκευή αντίστοιχου χάρτη. Ο 

εκπαιδευτικός για να επιταχύνει τη διαδικασία μπορεί να χωρίσει σε περισσότερες 

ομάδες τους μαθητές ή ακόμα και να διαμορφώσει τα φύλλα εργασίας με πιο 

καθοδηγητικό τρόπο, ώστε να είναι ευκολότερο για τα παιδιά να εντοπίσουν της 

πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Ως συνέχεια της έρευνάς μας, μελλοντικές προσπάθειες θα μπορούσαν να 

ασχοληθούν με τη μελέτη ενοτήτων από διάφορα σχολικά μαθήματα. Ακόμα να 

χρησιμοποιήσουν περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας που θα μπορούσαν να 
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δώσουν στο μαθητή σαφέστερη αντίληψη του πως παράγοντες, όπως το ανάγλυφο 

μια περιοχής, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση ιστορικών γεγονότων. 
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7. Παράρτημα 
 

7.1. Φύλλο συνέντευξης πριν τη διδασκαλία 
Όνομα: 

Τμήμα: 

 

1. Ποιους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζεις; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Μπορείς να μου αναφέρεις μια μάχη που έγινε την περίοδο της επανάστασης του 

1821; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Α. Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την Αμερική; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Β. Ξέρεις άλλους εξερευνητές (και ποιες οι ανακαλύψεις/εξερευνήσεις τους); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Σου αρέσει το μάθημα της Ιστορίας  και της Γεωγραφίας; σου φαίνεται ενδιαφέρον; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Ανέφερε ένα σημείο που σου αρέσει στο μάθημα της ιστορίας και της Γεωγραφίας. 

Για ποιο λόγο; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Δυσκολεύεσαι σε κάποιο σημείο του μαθήματος της Ιστορίας  και της Γεωγραφίας; 

Αν ναι, σε ποιο; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Μπορείς να μου περιγράψεις τι κάνετε μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος της 

Ιστορίας και της Γεωγραφίας (τι κάνει ο δάσκαλος – τι κάνουν οι μαθητές); 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Έχετε εργαστεί ποτέ σε ομάδες μέσα στην τάξη; Σου άρεσε να δουλεύεις με τους 

συμμαθητές σου; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Αντιστοίχησε τις περιοχές της Ελλάδας που σου δίνονται με τα αντίστοιχα σημεία 

πάνω στο χάρτη. 
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Α. Που βρίσκεται η Τριπολιτσά; 

Β. Που βρίσκεται το Μεσολόγγι; 

Γ. Που βρίσκεται η Χίος; 

Δ. Που είναι το Κεφαλόβρυσο; 

Ε. Που βρίσκεται το Βαλτέτσι; 

Στ. Που είναι τα Δερβενάκια 

 

10. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία και στον Παγκόσμιο χάρτη. 

Α. Που βρίσκεται το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας; 

Β. Που βρίσκεται η Βενεζουέλα; 

Γ. Που είναι η Ισπανία; 

Δ. Που είναι η Χιλή; 

Ε. Που είναι η Ινδία; 
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Στ. Που είναι η Δομινικανή Δημοκρατία 
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7.2. Φύλλα Παρατήρησης 

Φύλλο παρατήρησης για ομαδοσυνεργατική εργασία 

Μάθημα:……………………Ημερομηνία:………..Σχολείο:………………………… Τάξη:……….. 

                      ΟΜΑΔΑ:  

Θέματα παρατήρησης Ναι Όχι Σχόλια 

1) Διάλογος στην ομάδα για θέματα της εργασίας    

2) Διάλογος στην ομάδα για θέματα άσχετα της εργασίας     

3) Επιμερισμός της εργασίας    

4) Ακρόαση μεταξύ των μαθητών    

5) Συνεργατικό πνεύμα για το περιεχόμενο της εργασίας    

6) Συνεργατικό πνεύμα ηθικής στήριξης για την αποπεράτωση της εργασίας    

7) Θετικό κλίμα στην ομάδα (οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα)    

8) Δημοκρατικές διαδικασίες στην ομάδα για τη λήψη αποφάσεων    

9) Δημιουργία υπο-ομάδων     

10) Ηγετικές φυσιογνωμίες στην ομάδα    

11) Τα προβλήματα λύθηκαν από τα μέλη της ομάδας χωρίς να χρειαστεί η εμπλοκή της εκπαιδευτικού    
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Χωρισμός σε 

ομάδες με 

κλήρωση 

 

 

 

 

 Οι μαθητές 

χωρίζονται σε 

ομάδες και 

αναλαμβάνουν 

ρόλους 

  

 Προβολή βίντεο 

 

 

 

 

 

 Οι μαθητές 

παρακολουθούν 

το βίντεο, και 

κάποιοι κρατούν 

σημειώσεις για 

το περιεχόμενο 

του. 

  

 

 Ερωτήσεις από τη 

δασκάλα στους 

μαθητές και 

διευκρίνιση του 

θέματος 

διδασκαλίας. 

 

 Τα παιδιά 

ανταποκρίνονται 

στις ερωτήσεις 

της 

εκπαιδευτικού 

που σχετίζονται 

με το βίντεο. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Μοιράζονται τα 

φύλλα εργασίας 

στην κάθε 

ομάδα.(Φύλλο 

Εργασίας-1) 

 Οι μαθητές 

παραλαμβάνουν 

τα ΦΕ και 

γράφουν τα 

ονόματά τους. 

  

 Ακολουθώντας τις 

οδηγίες του ΦΕ 

εκτελείται η 

δραστηριότητα-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές σε 

ομάδες 

αναζητούν 

πληροφορίες στο 

διαδίκτυο για να 

απαντήσουν τις 

ερωτήσεις του 

ΦΕ. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Μοιράζονται οι 

λογαριασμοί στους 

μαθητές. 

 

Αρχίζει η 

κατασκευή χάρτη 

με την 

καθοδήγηση της 

δασκάλας (όλοι 

μαζί για να το 

εμπεδώσουν τα 

παιδιά).  

 

(Φύλλο Εργασίας-

2) 

 Ομαδικά, 

ακούγοντας τις 

οδηγίες της 

δασκάλας και 

ακολουθώντας το 

ΦΕ- 2 

κατασκευάζουν 

το πρώτο σημείο 

του χάρτη. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Οι ομάδες 

κατασκευάζουν 

χάρτες. 

 

 

(Φύλλο Εργασίας-

1+2+3) 

 

 Οι μαθητές 

κατασκευάζουν 

τους χάρτες 

χρησιμοποιώντας 

το υλικό που 

έχουν συλλέξει 

στο ΦΕ- 1. 

 

Ακολουθούν τις 

υποδείξεις του 

ΦΕ-3 για την 

κατασκευή του 

χάρτη τους. 

 

Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν 

και το ΦΕ-2 

όπου υπάρχουν 

αναλυτικές 

οδηγίες για τη 

χρήση του 

λογισμικού. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Παρουσίαση 

χαρτών στην τάξη 

από τις ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το ακροατήριο 

παρακολουθεί 

και σημειώνει 

απορίες και 

ερωτήσεις 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Ένωση χαρτών σε 

έναν με κοινό 

τίτλο. 

 

Φύλλο εργασίας-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μαθητές με τη 

χρήση του ΦΕ-4 

και την 

καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού 

ενώνουν τους 

χάρτες τους. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

 

Προβολή βίντεο 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι μαθητές 

παρακολουθούν 

το βίντεο, και 

κάποιοι κρατούν 

σημειώσεις για 

το περιεχόμενο 

του. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ερωτήσεις από τη 

δασκάλα στους 

μαθητές και 

διευκρίνιση του 

θέματος 

διδασκαλίας 

 Τα παιδιά 

ανταποκρίνονται 

στις ερωτήσεις 

της 

εκπαιδευτικού 

που σχετίζονται 

με το βίντεο. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Μοιράζονται τα 

φύλλα εργασίας 

στην κάθε 

ομάδα.(Φύλλο 

Εργασίας-1) 

 Οι μαθητές 

παραλαμβάνουν 

τα ΦΕ και 

γράφουν τα 

ονόματά τους. 

  

 Ακολουθώντας τις 

οδηγίες του ΦΕ 

εκτελείται η 

δραστηριότητα-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές σε 

ομάδες 

αναζητούν 

πληροφορίες στο 

διαδίκτυο για να 

απαντήσουν τις 

ερωτήσεις του 

ΦΕ. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Οι ομάδες 

κατασκευάζουν 

χάρτες. 

 

 

(Φύλλο Εργασίας-

1+2+3) 

 

 Οι μαθητές 

κατασκευάζουν 

τους χάρτες 

χρησιμοποιώντας 

το υλικό που 

έχουν συλλέξει 

στο ΦΕ- 1. 

 

Ακολουθούν τις 

υποδείξεις του 

ΦΕ-3 για την 

κατασκευή του 

χάρτη τους. 

 

Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν 

και το ΦΕ-2 

όπου υπάρχουν 

αναλυτικές 

οδηγίες για τη 

χρήση του 

λογισμικού. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Ένωση χαρτών σε 

έναν με κοινό 

τίτλο. 

 

Φύλλο εργασίας-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μαθητές με τη 

χρήση του ΦΕ-4 

και την 

καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού 

ενώνουν τους 

χάρτες τους. 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Παρουσίαση 

χαρτών στην τάξη 

από τις ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το ακροατήριο 

παρακολουθεί 

και σημειώνει 

απορίες και 

ερωτήσεις 
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Ώρα Φάση 

διδασκαλίας 

Τι κάνει η 

δασκάλα; 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

μαθητών 

Τι κάνουν 

οι μαθητές 

Σχόλια παρατηρητή 

 

 

Παιχνίδι 

ερωτήσεων 

Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με ερωτήσεις 

που έχουν φέρει 

οι μαθητές, 

παίζεται μέσα 

στην τάξη ένα 

quiz στο Kahoot 
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7.3. Φύλλο εργασίας 1 

7.3.1. Φύλλο εργασίας: Μάρκος Μπότσαρης 

 

 

Σε συνεργασία με τα μέλη τις ομάδας σας αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

ώστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Λέξεις κλειδιά που μπορείτε να πληκτρολογήσετε: Μάρκος Μπότσαρης, Αγώνες 

Μπότσαρη, Μάχες Μπότσαρη. 

1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολεμικές ενέργειες του Μπότσαρη (βρείτε 

τουλάχιστον 7); 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Τοποθετήστε τις σε χρονική σειρά. 

1.----------------------------------------------- 

2.----------------------------------------------- 

3.----------------------------------------------- 

4.------------------------------------------------ 

5.------------------------------------------------ 

6.------------------------------------------------ 

7.------------------------------------------------ 

 

3. Τι γνωρίζετε για καθεμία από τις μάχες που συμμετείχε ο Μπότσαρης; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ομάδα 3 Ο Μάρκος Μπότσαρης 
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7.3.2. Φύλλο εργασίας: Γεώργιος Καραϊσκάκης 

 

 

Σε συνεργασία με τα μέλη τις ομάδας σας αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

ώστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Λέξεις κλειδιά που μπορείτε να πληκτρολογήσετε: Γεώργιος Καραϊσκάκης, Αγώνες 

Γεώργιου Καραϊσκάκη, Μάχες Καραϊσκάκη. 

1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολεμικές ενέργειες του Καραϊσκάκη (βρείτε 

τουλάχιστον 8); 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Τοποθετήστε τις σε χρονική σειρά. 

1.-----------------------------------------                    6.------------------------------------------ 

2.-----------------------------------------                    7.------------------------------------------- 

3.-----------------------------------------                    8.-------------------------------------------  

4.-----------------------------------------                    9.------------------------------------------- 

5.----------------------------------------- 

3. Τι γνωρίζετε για καθεμία από τις μάχες που συμμετείχε ο Καραϊσκάκης (ποιον 

πολέμησε, ποιος έχασε, τι πέτυχε με αυτή τη μάχη); 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ομάδα 4 Οι αγώνες του Καραϊσκάκη 
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7.3.3. Φύλλο εργασίας: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

 

 

Σε συνεργασία με τα μέλη τις ομάδας σας αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

ώστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Λέξεις κλειδιά που μπορείτε να πληκτρολογήσετε: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 

Αγώνες Κολοκοτρώνη, Μάχες Κολοκοτρώνη. 

1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολεμικές ενέργειες του Κολοκοτρώνη (βρείτε 

τουλάχιστον 3); 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Τοποθετήστε τις μάχες σε χρονική σειρά. 

1.----------------------------------------- 

2.----------------------------------------- 

3.----------------------------------------- 

4.----------------------------------------- 

 

3. Μαζέψτε σύντομες πληροφορίες για καθεμία από τις μάχες που συμμετείχε ο 

Κολοκοτρώνης (ποιος ήταν ο αντίπαλό του, ποιος νίκησε, τι επιτεύχθηκε με 

αυτή τη μάχη). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ομάδα 2 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
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7.3.4. Φύλλο εργασίας: Κωνσταντίνος Κανάρης 

 

 

Σε συνεργασία με τα μέλη τις ομάδας σας αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

ώστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Λέξεις κλειδιά που μπορείτε να πληκτρολογήσετε: Κωνσταντίνος Κανάρης, Αγώνες 

Κανάρη, Μάχες Κανάρη. 

1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολεμικές ενέργειες του Κανάρη (βρείτε 

τουλάχιστον 5); 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Τοποθετήστε τις σε χρονική σειρά. 

1.----------------------------------- 

2.----------------------------------- 

3.------------------------------------ 

4.----------------------------------- 

5.----------------------------------- 

 

3. Τι γνωρίζετε για κάθεμια από τις επιθέσεις που συμμετείχε ο Κανάρης; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ομάδα 1 Οι Αγώνες του Κανάρη 
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7.4 Φύλλο Λογισμικού 1 

Πώς να δημιουργήσουμε το δικό μας χάρτη! 

Ας ξεκινήσουμε… 

1. Εισάγεται στην αναζήτηση το link: http://www.arcgis.com/home/index.html 

 

2. Πατήστε «Είσοδος», στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

 

3. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας «όνομα χρήστη»και «κωδικό πρόσβασης» 

που έχουν δοθεί στην ομάδα σαςκαι πατήστε «είσοδος». 

 

4. Από το μενού που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε «Χάρτης». 

 

5. Από το μενού που υπάρχει στο πάνω μέρος της Οθόνης επιλέξτε 

«Υπόβαθρο». Από της επιλογές που εμφανίζονται επιλέξτε «Τοπογραφικός» 

 

6. Θα κάνουμε αναζήτηση την περιοχή που μας ενδιαφέρει. Στο πλαίσιο της 

Αναζήτησης πληκτρολογήστε «Μονή Αγίας Λαύρας, Καλάβρυτα», έπειτα 

πατήστε «enter». 

 

7. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε και έχετε εντοπίσει την περιοχή που θέλατε 

πάνω στο χάρτη. 

 

8. Από το μενού επιλέξτε «Προσθήκη» και μετά «Προσθήκη σημειώσεων 

χάρτη». 

 

9. Στο πλαίσιο Όνομαπληκτρολογήστε τοιστορικόγεγονός που θα φαίνεται σε 

αυτόν τον χάρτη: «Ξεκίνημα της επανάστασης 1821» και πατήστε 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». 

 

10. Από το μενού που θα ανοίξει επιλέξτε την καρφίτσακαι τοποθετήστε την στο 

Μοναστήρι της Αγίας Λαύρα πάνω στον χάρτη. 

 

11. Στο παράθυρο που ανοίγει πάνω στον χάρτη στο titleπληκτρολογήστε το 

όνομα της περιοχής: «Μοναστήρι Αγίας Λαύρας». 

 

12. Στοdescriptionπληκτρολογήστε την περιγραφή του ιστορικού γεγονότος: 

«Την 25η Μαρτίου 1821 ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός με τους 

προκρίτους των Καλαβρύτων ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης στο 

μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και ορκίστηκαν Ελευθερία ή Θάνατος». 

http://www.arcgis.com/home/index.html
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13. Μπορούμε να προσθέσουμε και εικόνα για να συνοδεύει το κείμενό 

μας.Τώρα θα κάνουμε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ανοίξτε νέα καρτέλα, 

στοGooglesearchπληκτρολογήστε «Ξεκίνημα της επανάστασης Αγία 

Λαύρα», πατήστε enter, στη συνέχεια επιλέξτε images ή εικόνες. Επιλέξτε τη 

δεύτερη εικόνα. 

 

14. Πάνω στην εικόνα κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «αντιγραφή τοποθεσίας 

εικόνας», γυρίστε στην καρτέλα όπου έχετε ανοιχτό το χάρτη σας. 

 

15. Στοπλαίσιο imageURLκάντε δεξί κλικ 

και επιλέξτε επικόλληση. 

 

 

16. Μπορούμε να αλλάξουμε σύμβολο στο χάρτη και αντί για την καρφίτσα να 

φαίνεται το σύμβολο ενός μοναστηριού ή εκκλησίας. Για το σκοπό αυτό 

πατήστε «ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ».  

 

17. Στο πλαίσιο που ανοίγει πατήστε «Χρησιμοποιήστε μια εικόνα». Τώρα θα 

κάνουμε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ανοίξτε νέα καρτέλα, 

στοGooglesearchπληκτρολογήστε «Σύμβολα για χάρτη εκκλησία» πατήστε 

enter, στη συνέχεια επιλέξτε images ή εικόνες και επιλέξτε αυτό το 

εικονίδιο:   

 

18. Πάνω στην εικόνα κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «αντιγραφή τοποθεσίας 

εικόνας». 

 

19. Γυρίστε πίσω στην καρτέλα που έχετε ανοιχτό το χάρτη σας. 

 

20. Στο πλαίσιο κάντε δεξί κλικ, 

επιλέξτε επικόλληση και 

μετά πατήστε το +και ΟΚ 

 

21. Για την Αποθήκευση του χάρτη σας από το Μενού στο πάνω μέρος της 

οθόνης επιλέξτε «Αποθήκευση», έπειτα επιλέξτε «Αποθήκευση ως».  

 

22. Στο πλαίσιο τίτλος πληκτρολογήστε το όνομα του χάρτη σας π.χ. «Μάχες της 

επανάστασης 1821».  
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23. Στις ετικέτες προσθέστε λέξεις κλειδιά όπως «Μπότσαρης, επανάσταση, 

1821, 1823, μάχες». Μετά από κάθε λέξη που πληκτρολογείτε πατάτε το 

enter. 

 

24. Πατήστε «Αποθήκευση χάρτη». Ο χάρτης σας είναι πλέον Αποθηκευμένος. 
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7.5 Φύλλο λογισμικού 2 

Ομάδα 1 Κωνσταντίνος Κανάρης 

1. Πηγαίνετε στην Προσθήκη και κάντε Προσθήκη σημειώσεων Χάρτη.  
 

2. Βάλτε Όνομα «Μάχες Κωνσταντίνου Κανάρη 1822-1825» και κάντε Δημιουργία. 
 
 

3. Αναζητήστε πάνω στο χάρτη την περιοχή που έγινε η πρώτη μάχη του 
Κωνσταντίνου Κανάρη, όπως την έχετε εντοπίσει κατά την έρευνά σας στο 
διαδίκτυο. 
 

4. Βάλτε στην περιοχή που εντοπίσατε πινέζακαι ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 
 

5. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. Αναζητήστε εικονίδιο με σπαθιά στο 
διαδίκτυο. 
 

6. Γράψτε στο πλαίσιο τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την μάχη, περιληπτικά. 
 
 

7. Μπορείτε να βάλετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
Πατήστε αποθήκευση και επιλέξτε «αποθήκευση». 

 
8. Αναζητήστε την περιοχή που έγινε η δεύτερη μάχη του Κανάρη. 

 
9. Από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε «Επεξεργασία» και προσθέστε 

νέα πινέζα στο χάρτη σας πάνω στην περιοχή. Ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 

10. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. 
 

11. Συμπληρώστε το κείμενο που περιγράφει τα γεγονότα της μάχης. 
 

12. Μπορείτε να συμπληρώσετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
 

13. Για να προσθέσετε και τις υπόλοιπες μάχες του Κανάρη επαναλάβετε τα βήματα 8 
έως 12. 

Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε το χάρτη σας ώστε να μη χαθεί η σκληρή δουλειά 
σας. 

 

Ερώτηση: 1. Παρατηρήστε που έγιναν οι περισσότερες μάχες του Κανάρη. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Γιατί νομίζετε ότι οι μάχες που συμμετείχε ο Κανάρης βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ομάδα 2 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

1. Πηγαίνετε στην Προσθήκη και κάντε Προσθήκη σημειώσεων Χάρτη.  
 

2. Βάλτε Όνομα «Μάχες Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 1821-1822» και κάντε Δημιουργία. 
 
 

3. Αναζητήστε πάνω στο χάρτη την περιοχή που έγινε η πρώτη μάχη του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, όπως την έχετε εντοπίσει κατά την έρευνά σας στο διαδίκτυο. 
 

4. Βάλτε στην περιοχή που εντοπίσατε πινέζακαι ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 
 

5. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. Αναζητήστε εικονίδιο με σπαθιά στο 
διαδίκτυο. 
 

6. Γράψτε στο πλαίσιο τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την μάχη, περιληπτικά. 
 
 

7. Μπορείτε να βάλετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
Πατήστε αποθήκευση και επιλέξτε «αποθήκευση». 

 
8. Αναζητήστε την περιοχή που έγινε η δεύτερη μάχη του Κολοκοτρώνη. 

 
9. Από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε «Επεξεργασία» και προσθέστε 

νέα πινέζα στο χάρτη σας πάνω στην περιοχή. Ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 

10. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. 
 

11. Συμπληρώστε το κείμενο που περιγράφει τα γεγονότα της μάχης. 
 

12. Μπορείτε να συμπληρώσετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
 

13. Για να προσθέσετε και τις υπόλοιπες μάχες του Κολοκοτρώνη επαναλάβετε τα 
βήματα 8 έως 12. 

Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε το χάρτη σας ώστε να μη χαθεί η σκληρή δουλειά 
σας. 

 

Ερώτηση: 1. Παρατηρήστε που έγιναν οι περισσότερες μάχες του Κολοκοτρώνη. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Γιατί νομίζετε ότι οι μάχες που συμμετείχε ο Θεόδωρου Κολοκοτρώνη βρίσκονται σε 

αυτές τις περιοχές; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ομάδα 3 Μάρκος Μπότσαρης 

1. Πηγαίνετε στην Προσθήκη και κάντε Προσθήκη σημειώσεων Χάρτη.  
 

2. Βάλτε Όνομα «Μάχες Μάρκου Μπότσαρη 1821-1823» και κάντε Δημιουργία. 
 
 

3. Αναζητήστε πάνω στο χάρτη την περιοχή που έγινε η πρώτη μάχη του Μάρκου 
Μπότσαρη, όπως την έχετε εντοπίσει κατά την έρευνά σας στο διαδίκτυο. 
 

4. Βάλτε στην περιοχή που εντοπίσατε πινέζακαι ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 
 

5. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. Αναζητήστε εικονίδιο με σπαθιά στο 
διαδίκτυο. 
 

6. Γράψτε στο πλαίσιο τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την μάχη, περιληπτικά. 
 
 

7. Μπορείτε να βάλετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
Πατήστε αποθήκευση και επιλέξτε «αποθήκευση». 

 
8. Αναζητήστε την περιοχή που έγινε η δεύτερη μάχη του Μπότσαρη. 

 
9. Από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε «Επεξεργασία» και προσθέστε 

νέα πινέζα στο χάρτη σας πάνω στην περιοχή. Ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 

10. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. 
 

11. Συμπληρώστε το κείμενο που περιγράφει τα γεγονότα της μάχης. 
 

12. Μπορείτε να συμπληρώσετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
 

13. Για να προσθέσετε και τις υπόλοιπες μάχες του Μπότσαρη επαναλάβετε τα βήματα 
8 έως 12. 

Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε το χάρτη σας ώστε να μη χαθεί η σκληρή δουλειά 
σας. 

 

Ερώτηση: 1. Παρατηρήστε που έγιναν οι περισσότερες μάχες του Μπότσαρη. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Γιατί νομίζετε ότι οι μάχες που συμμετείχε ο Μάρκος Μπότσαρης βρίσκονται σε αυτές τις 

περιοχές; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ομάδα 4Γεώργιος Καραϊσκάκης 

1. Πηγαίνετε στην Προσθήκη και κάντε Προσθήκη σημειώσεων Χάρτη.  
 

2. Βάλτε Όνομα «Μάχες Γεώργιου Καραϊσκάκη 1821-1827» και κάντε Δημιουργία. 
 
 

3. Αναζητήστε πάνω στο χάρτη την περιοχή που έγινε η πρώτη μάχη του Γεώργιου 
Καραϊσκάκη, όπως την έχετε εντοπίσει κατά την έρευνά σας στο διαδίκτυο. 
 

4. Βάλτε στην περιοχή που εντοπίσατε πινέζακαι ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 
 

5. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. Αναζητήστε εικονίδιο με σπαθιά στο 
διαδίκτυο. 
 

6. Γράψτε στο πλαίσιο τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την μάχη, περιληπτικά. 
 
 

7. Μπορείτε να βάλετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
Πατήστε αποθήκευση και επιλέξτε «αποθήκευση». 

 
8. Αναζητήστε την περιοχή που έγινε η δεύτερη μάχη του Καραϊσκάκη. 

 
9. Από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε «Επεξεργασία» και προσθέστε 

νέα πινέζα στο χάρτη σας πάνω στην περιοχή. Ορίστε ως τίτλο το όνομα της μάχης. 
 

10. Αντικαταστήστε την πινέζα με σπαθιά. 
 

11. Συμπληρώστε το κείμενο που περιγράφει τα γεγονότα της μάχης. 
 

12. Μπορείτε να συμπληρώσετε μια εικόνα για να συνοδεύσετε το κείμενό σας. 
 

13. Για να προσθέσετε και τις υπόλοιπες μάχες του Καραϊσκάκη επαναλάβετε τα 
βήματα 8 έως 12. 

Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε το χάρτη σας ώστε να μη χαθεί η σκληρή δουλειά 
σας. 

 

Ερώτηση: 1. Παρατηρήστε που έγιναν οι περισσότερες μάχες του Καραϊσκάκη. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Γιατί νομίζετε ότι οι μάχες που συμμετείχε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης βρίσκονται σε αυτές 

τις περιοχές; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.6 Φύλλο λογισμικού 3 

Ας ενώσουμε τώρα τους χάρτες μας 
1ο μέρος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ χάρτη: 

1. Μπαίνουμε στο λογαριασμό της ομάδας μας στο ArcGISonline 

2. Από το μενού επιλέξτε «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ». 

3. Επιλέξτε το χάρτη σας (έχει ένα πράσινο-μπλε τετράγωνο στα αριστερά του). 

4. Πατήστε «Άνοιγμα στο εργαλείο προβολής χαρτών». 

5. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχει ανοιχτό το παράθυρο «Λεπτομέρειες» 

και φαίνονται τα περιεχόμενα του χάρτη σας. 

6. Πηγαίνετε το ποντίκι σας πάνω στο Θεματικό επίπεδο που λέει π.χ. «μάχες 

Μπότσαρη 1821-1823» 

7. Πατήστε πάνω στις τρεις κουκίδες. 

8. Επιλέξτε «αποθήκευση θεματικού επιπέδου». 

9. Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώστε στις ετικέτες το όνομα του ήρωα του 1821 

της ομάδας, πατήστε enter, συμπληρώστε και τη χρονιά 1821, πατήστε enter. 

10. Έπειτα πατήστε «δημιουργία αντικειμένου». 

11. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα του arcgisπατώντας το «arcgis» στην πάνω 

αριστερή γωνία και επιλέγοντας «Αρχική». 

12. Πατήστε «Περιεχόμενο» 

13. Θα δείτε το θεματικό επίπεδο (έχει ένα πορτοκαλί σύμβολο στα αριστερά του) που 

είχατε πριν αποθηκεύσει να βρίσκεται τώρα πάνω από το χάρτη σας. 

14. Επιλέξτε το. 

15. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν τρεις επιλογές. Επιλέξτε «Κοινοποίηση». 

16. Στο παράθυρο που ανοίγει «ΟΛΟΙ» και μετά πατήστε «ΟΚ». 

2ο μέρος ένωση χαρτών: 

17. Από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε «περιεχόμενο». 

18. Ανοίξτε τον χάρτη σας (πράσινο-μπλε τετράγωνο). ΟΧΙ το θεματικό επίπεδο. 

19. Επιλέξτε «προσθήκη» και μετά «αναζήτηση θεματικών επιπέδων». 

20. Στο παράθυρο που ανοίγει στα αριστερά πατήστε εκεί που λέει «περιεχόμενα» και 

επιλέξτε το τελευταίο «ΑrcGISonline». 

21. Πατήστε πιο κάτω που γράφει «αναζήτηση για θεματικά επίπεδα». 

22. Κάντε αναζήτηση πληκτρολογώντας το όνομα του ήρωα που έχουν οι άλλες ομάδες. 

Δηλαδή, αν είστε η ομάδα 2: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πληκτρολογήστε πρώτα το 

όνομα Μπότσαρης και πατήστε «enter». 

23. Η αναζήτηση έγινε επιλέξτε το αποτέλεσμα που σας βγάζει από κάτω και στο 

παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε «Προσθήκη στο χάρτη». 

24. Επαναλάβετε τα βήματα 21 έως 23 ακόμα δύο φορές για να βάλετε και τις μάχες 

π.χ. του Κανάρη και του Καραϊσκάκη στο χάρτη σας.  

25. Τέλος πατήστε αποθήκευση. 

26. Ο χάρτης της τάξης μας είναι έτοιμος. 
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7.7 Συνέντευξη μετά τη διδασκαλία 
Όνομα: 

Ομάδες: 

 

1. Ποιους αγωνιστές της επανάστασης γνωρίζεις; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Μπορείς να μου αναφέρεις μια μάχη που έγινε την περίοδο της επανάστασης του 

1821; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Α. Γνωρίζεις ποιος ανακάλυψε την Αμερική; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Β. Ξέρεις άλλους εξερευνητές (και ποιες οι ανακαλύψεις/εξερευνήσεις τους); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Να τοποθετήσετε τις περιοχές πάνω στους χάρτες. 
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Α. Που βρίσκεται η Τριπολιτσά; 

Β. Που βρίσκεται το Μεσολόγγι; 

Γ. Που βρίσκεται η Χίος; 

Δ. Που είναι το Κεφαλόβρυσο; 

Ε. Που βρίσκεται το Βαλτέτσι; 

Στ. Που είναι τα Δερβενάκια; 

 

5. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία και στον Παγκόσμιο χάρτη 

Α. Που βρίσκεται το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας; 

Β. Που βρίσκεται η Βενεζουέλα; 

Γ. Που είναι η Ισπανία; 

Δ. Που είναι η Χιλή; 

Ε. Που είναι η Ινδία; 
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Στ. Που είναι η Δομινικανή Δημοκρατία;  
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6. Το μάθημα σου φάνηκε ενδιαφέρον; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Ανέφερε ένα σημείο του μαθήματος που κάναμε που σου άρεσε. Για ποιο λόγο; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Δυσκολεύτηκες σε κάποιο σημείο του μαθήματος; Αν ναι, σε ποιο; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Το μάθημα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που έκανες όλη τη χρονιά; Αν ναι, 

ποιες διαφορές εντοπίζεις; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Μπορούσες να συμμετέχεις στις αποφάσεις της ομάδας σου; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Σε βοήθησε η ομάδα σου να κατανοήσεις κομμάτια του μαθήματος; Εσύ βοήησες 

την ομάδα σου; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Αν μπορούσες να κάνεις αλλαγές στα μαθήματα του σχολείου ποιες θα ήταν αυτές; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Θα ήθελες το μάθημα της ιστορίας (και της γεωγραφίας) να γίνεται με αυτό 

τον τρόπο; Γιατί; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα 

άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και 

δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν 

περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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