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Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο παρέχεται δωρεάν στους/στις εκπαιδευτικούς, μέσω της ψηφιακής ιστοσελίδας
της Π.Δ.Ε. Κρήτης, προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2121/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας της συγγραφέως η
κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή
δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους
του έργου.
Η φωτοανατύπωση, χωρίς την άδεια της συγγραφέως και του εκδότη, επιτρέπεται μόνο στους/στις εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες
της διδασκαλίας τους στο σχολείο και πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη βιβλιογραφική παραπομπή, με τη δήλωση του ονόματός
της συγγραφέως και του εκδότη στις σχετικές φωτοτυπίες.

<<...Εδώ, στην Ελλάδα, η διαύγεια του φωτός καθόριζε τον χαρακτήρα του τοπίου και των πνευματικών
μας αναζητήσεων. Μια νοητή γραμμή ξεκινούσε από το Απολλώνειο φως της αρχαιότητας, διέσχιζε το
<<δεύτε λάβετε φως>> της Αναστάσεως και έφτανε μέχρι το <<Άξιον εστί>> το φως του Ελύτη. Όπως
σημειώνει και ο ίδιος ο ποιητής: <<Το φως και η Ιστορία στην Ελλάδα είναι ένα και το ίδιο πράγμα...το
ένα αναπαράγει το άλλο, το ένα ερμηνεύει και δικαιώνει το άλλο...>>
Γραμματικάκης, Γ. (2006). Η Αυτοβιογραφία του φωτός,Ηράκλειο: Π.Ε.Κ, σσ. 18-19
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Πρόλογος
Το παρόν δίτομο έργο για την Ιστορία Γυμνασίου και Λυκείου αναπτύχθηκε με πολύ
μεράκι και με πολλή αγάπη για τους/τις συναδέλφους και προς υποστήριξη του έργου
τους. Αφετηρία του προβληματισμού μας για τη δημιουργία του παρόντος έργου στάθηκε
αφενός η μέριμνα κάλυψης των διδακτικών αναγκών, στο πλαίσιο του καθημερινού
μαθήματος, όσο και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών και μαθητριών για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις . αφετέρου η έγνοια για τη συστηματική καλλιέργεια της κριτικής
και δημιουργικής σκέψης τους, ώστε το μάθημα της Ιστορίας, ακόμα και στην πιο
απαιτητική του μορφή, στην Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, να είναι πιο ενδιαφέρον και εύληπτο.
Παράλληλα με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις καθημερινές διδακτικές
ανάγκες, οι ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη Διδακτική Μεθοδολογία και
Ψυχο-Παιδαγωγική για τον εμπλουτισμό των διδακτικών Πρακτικών και οι εναλλακτικές
Προτάσεις αντιμετώπισης των διδακτικών και μαθησιακών προκλήσεων αποτέλεσαν μία
ακόμη συνιστώσα του προβληματισμού μας. Ως εκ τούτου, οι δύο ψηφιακοί Τόμοι, που
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, περιέχουν διδακτικές Προτάσεις και Παραδείγματα,
εφαρμοσμένα στη διδακτική Πράξη, με απολύτως σταθμισμένο το μαθησιακό και
παιδαγωγικό αποτέλεσμα.
Ο 1ος Τόμος αναφέρεται σε βασικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και
εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών με την ίδια την έννοια της Ιστορίας, με ιστορικούς
όρους και έννοιες, καθώς και με τεχνικές κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας των
ιστορικών πηγών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Βασίζεται, δε, σε Σημειώσεις και
εκπαιδευτικό υλικό της συγγραφέως, το οποίο δόθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς των
Σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών της Δράσεων.
Ποικίλα Παραδείγματα υποστηρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο, παρέχοντας εναλλακτικές
διδακτικές Προτάσεις, που ενισχύουν τη συνεργατική, συμμετοχική, διερευνητική και
ανακαλυπτική μάθηση, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική και δημιουργική σκέψη.
Ο Τόμος, επίσης, περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό, με αφορμή το
επετειακό έτος συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821.
Ο 2ος Τόμος περιλαμβάνει πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό από τους συναδέλφους, κ.
Αθανάσιο Κορνηλάκη και κ. Ειρήνη Αϊλαμάκη, με Προτάσεις και Παραδείγματα κριτικής
προσέγγισης των ιστορικών πηγών, καθώς και Σώμα Λογοτεχνικών Κειμένων, τα οποία
μπορούν να συσχετιστούν με τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας μας,
και περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.
Η τελευταία αυτή διάσταση αναδεικνύει πτυχές της διακειμενικής θεώρησης της
ιστορικής ύλης, οι οποίες συνιστούν ευρύτερες διδακτικές Προτάσεις, καθώς και Προτάσεις
Ερευνητικών και Δημιουργικών Εργασιών. Η ιστορική αφήγηση μπορεί να συνδυαστεί
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δημιουργικά με τα προτεινόμενα ομόθεμα λογοτεχνικά κείμενα και ο/η Φιλόλογος μπορεί
να αξιοποιήσει το συνδυασμό αυτό, προχωρώντας σε εξαιρετικά δημιουργικές
δραστηριότητες με τους μαθητές και τις μαθήτριές.
Ευχαριστώ θερμά τον κ. Αθανάσιο Κορνηλάκη, Φιλόλογο, Υποδιευθυντή του Γενικού
Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου και την κ. Ειρήνη Αϊλαμάκη, Φιλόλογο του
Γενικού Λυκείου Σητείας για την εμπιστοσύνη τους και για την προσφορά του υλικού
αυτού, προκειμένου να διατεθεί στην εκπαιδευτική Κοινότητα.
Ευχαριστώ, επίσης, θερμά όλους και όλες τους/τις συναδέλφους των σχολείων
επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς μου Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου,
στο πλαίσιο των αντίστοιχων Κοινοτήτων Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των
Εκπαιδευτικών, τη Σχολική Σύμβουλο, κ. Πηνελόπη Τζιώκα, τους/τις συναδέλφους
Φιλολόγους από την Ήπειρο, αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων, κ. Μ. Παπαευσταθίου,
αλλά και από άλλα μέρη της Πατρίδας μας, οι οποίοι/οι οποίες στηρίζουν κάθε
επιμορφωτική και επιστημονική μας προσπάθεια. Ευχαριστώ, επίσης, τον Περιφερειακό
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης της Π.Δ.Ε. Κρήτης, κ.
Εμμανουήλ Καρτσωνάκη, και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για την
υποστήριξη του έργου αυτού. Πιστεύουμε ότι, με τον καινοτόμο χαρακτήρα του, θα
συμβάλλει, με ουσιαστικό τρόπο, στη διδακτική Πράξη, με προστιθέμενη αξία στο
μαθησιακό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
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Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------«Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας Γυμνασίου και
Λυκείου – Η μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας των ιστορικών
πηγών για το καθημερινό μάθημα και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις»

Α. Εισαγωγή- Θεωρητικό Μέρος
Βασικές επισημάνσεις για τα πρώτα μαθήματα της Ιστορίας σε κάθε Τάξη και
Βαθμίδα Εκπαίδευσης
1.1.

Προγραμματισμός του διδακτικού έργου για το μάθημα της Ιστορίας

Από την αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, για να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε, κάθε φορά, μια
πολύ καλή διδασκαλία, είναι καλό να προγραμματίζουμε το εκπαιδευτικό μας έργο εγκαίρως και
συστηματικά. Μέρος αυτού του Σχεδιασμού είναι, αρχικά, η γνωριμία μας με τους μαθητές και
τις μαθήτριες, η γνωριμία των μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους, με την αξιοποίηση
συγκεκριμένων τεχνικών γνωριμίας,

η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ομάδας και το

<<δέσιμο>> των μελών της, η συνδιαμόρφωση του Συμβολαίου Σχέσεων (παιδαγωγικού και
διδακτικού), η σταδιακή εξοικείωση των παιδιών με τα βιβλία και τον τρόπο εργασίας στη
σχολική αίθουσα και, γενικότερα, στο σχολείο, για να περάσουμε σιγά-σιγά, στο μάθημα. Στον
ευρύτερο αυτό Προγραμματισμό, κομβικής σημασίας είναι, επομένως, ο Προγραμματισμός του
διδακτικού μας έργου.
Προγραμματίζω το διδακτικό μου έργο, στην πραγματικότητα, σημαίνει ότι το οργανώνω
με βάση τον πραγματικά διαθέσιμο χρόνο, καθορίζοντας στόχους ρεαλιστικούς, εφικτούς,
καθώς και τον τρόπο επίτευξής τους (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2000), σε ωριαία, εβδομαδιαία,
τριμηνιαία/τετραμηνιαία και ετήσια βάση, με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων (Τζιώκα-Κιορίδης,
2016, Ραμουτσάκη 2016-2019). Στο πλαίσιο αυτό, βασικά ερωτήματα, τα οποία μπορεί να
απασχολήσουν κάθε συνάδελφο σε κάθε μάθημα είναι και τα εξής:
-Τι θα διδάξω (π.χ. ολόκληρη τη διδακτική Ενότητα ή μέρος της ) και πώς θα το διδάξω;
- Πότε και με ποια σειρά; Τι θα διδάξω δηλ. πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε ποια διδακτική ώρα, σε
ποια εβδομάδα, σε ποιο μήνα; κ.λ.π.
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---------------------------------------------------------------------------------- Τι προηγείται και τι έπεται αυτής της διδακτικής Ενότητας; Ποια είναι η γενικότερη
συγκυρία, την οποία θα πρέπει να λάβω, κατά το δυνατόν, υπόψη μου, για να οργανώσω
τη διδασκαλία μου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κ.λ.π.,
για να αναφερθούμε σε ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα.
Και στην περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας, όταν αρχίζουμε να κάνουμε
κάποιες επιλογές και ιεραρχήσεις στη διδακτέα ύλη, συνδέοντας λειτουργικά τα
επιμέρους τμήματά της, ώστε να μην αφήνουμε χάσματα και κενά, τότε αρχίζουμε να
την εξορθολογίζουμε. Υπό το πρίσμα αυτό, ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης δε
συνίσταται, απλώς, σε μείωση σελίδων, αλλά σε λειτουργική σύνδεση των επιμέρους
μερών, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη συνέχεια, συνοχή και συνεκτικότητα
(Ραμουτσάκη 2016-2019). Με τον τρόπο αυτό, προσπαθούμε, σε συνεργασία με τους/τις
συναδέλφους μας, να διαχειριστούμε την ύλη με τον προσφορότερο και πλέον
αποτελεσματικό τρόπο για τους μαθητές και τις μαθήτριες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη
το γνωστικό και συναισθηματικό τους υπόβαθρο, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις δυνατότητες
και τα ενδιαφέροντά τους.
Για το σωστό Προγραμματισμό και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης και
στην Ιστορία οφείλω να λάβω υπόψη μου τα εξής:
• Να μελετήσω τη διδακτέα ύλη, σε συνδυασμό με τα σχολικά βιβλία, τα βιβλία
του/της εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/μαθήτριας, τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., τις
Εγκυκλίους, τις Οδηγίες για τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών και
μαθητριών

στα

επιμέρους

μαθήματα,

δημιουργώντας

ένα

Σώμα

Εγγράφων

(Αρχείο/Φάκελο) για κάθε μάθημα,
• Να μελετήσω, παράλληλα, τους ειδικούς και γενικούς σκοπούς και στόχους κάθε
μαθήματος, όπως εκείνοι διαγράφονται στο Α.Π.Σ. (Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών) και στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών), ώστε να μπορώ, με τη σειρά μου, να διατυπώσω σαφείς και υλοποιήσιμους
στόχους για κάθε διδακτική Ενότητα.
•

Αφού διακρίνω τις πραγματικά διαθέσιμες διδακτικές ώρες, οφείλω να τις
συνδυάσω με τη διδακτέα ύλη, προσαρμόζοντας την ύλη σε αυτές και
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---------------------------------------------------------------------------------• να βάλω προτεραιότητες, οργανώνοντας την δηλ., και κατ’ επέκταση το μάθημα, με
εστίαση στα ουσιώδη. Γι’ αυτό θα λάβω υπόψη μου τη γνώση μου για το γνωστικό και
συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
τους και θα αναπλαισιώνω τη/τις σελίδα/-ες του σχολικού βιβλίου, με βάση τη
γνώση αυτή. Αυτό είναι καλό να γίνεται κάθε φορά, σε κάθε διδακτική ώρα.
• Οφείλω, επίσης, να γνωρίζω τις αρχές της Διδακτικής- Μεθοδολογίας, Γενικής και
Ειδικής (για κάθε διδακτικό Αντικείμενο) και να τις αξιοποιώ κατάλληλα.
• Ο Προγραμματισμός μου, θα πρέπει να διακρίνεται από ευελιξία, ώστε, εάν
χρειαστεί, ανάλογα με τη συγκυρία, να τον αναδιαμορφώσω,
• Να συνεργάζομαι με τους /τις συναδέλφους μου: η παράμετρος αυτή είναι κομβικής
σημασίας, καθώς, μέσα από τη σωστή συνεργασία, εξασφαλίζεται η απαραίτητη
συνέχεια και συναίνεση για διδακτικές πρακτικές και επιλογές κοινώς αποδεκτές,
τουλάχιστον, σε επίπεδο σχολείου. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο, όπως έχουμε ήδη
τονίσει, να συμφωνήσουμε για το τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και οι
μαθήτριες, φεύγοντας από τη μία τάξη και πηγαίνοντας στην άλλη, σε κάθε μάθημα
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.
• Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τονίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ όλων των
συναδέλφων τόσο σε επίπεδο παιδαγωγικών θεμάτων, όσο και σε επίπεδο
ειδικοτήτων για τα διδακτικά Αντικείμενα κρίνεται απαραίτητη. Έτσι, π.χ. τα κοινά
θέματα στο τέλος της χρονιάς δεν μπορεί να είναι προϊόν στιγμιαίας δημιουργίας και
συνεργασίας,

αλλά

αποτέλεσμα

εμπιστοσύνης,

αλληλοτροφοδότησης

και

συνεργασίας, η οποία συντελείται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες για έναν κοινό προγραμματισμό, για την κοινή, κατά το
δυνατόν, ύλη, της οποίας, όμως, η παρουσίαση μέσα στο τμήμα, σαφώς,
σηματοδοτείται από την προσωπικότητα, την υποδομή και την εν γένει
προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού. Ανταλλάσσουμε υλικό, στόχους, εμπειρίες,
προβληματισμούς, δυσκολίες, αποτελέσματα. Είμαστε πραγματικοί συνάδελφοι και
συνεργάτες.
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---------------------------------------------------------------------------------1.2 Ενδεικτικό Παράδειγμα Προγραμματισμού για την Ιστορία
Έτσι,

αρχίζουμε

να

δομούμε

τον

παρακάτω

Πίνακα/Φόρμα

ετήσιου

Προγραμματισμού, με εστίαση σε συγκεκριμένη διδακτική Ενότητα της Ιστορίας
Α΄ Τάξης Γυμνασίου, ως εξής:
• Στην αρχική αριστερή στήλη, καταγράφομε, τις Βασικές διδακτικές Ενότητες των
Κεφαλαίων
• Συνεχίζουμε, σε οριζόντιες και κάθετες στήλες, με την αποτύπωση:
• της αξιοποίησης και άλλων διδακτικών Ενοτήτων που, ενδεχομένως, προηγήθηκαν
και συνδέονται με τη συγκεκριμένη Ενότητα ή που έπονται (δημιουργώ δηλ.
συνδέσεις ανάμεσα σε επιμέρους Ενότητες),
• της αξιοποίησης ποικίλων ιστορικών πηγών: α) πηγών του σχολικού βιβλίου και β)
πηγών εκτός σχολικού βιβλίου, με τις απαραίτητες επιλογές,
• των επιμέρους στόχων σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και αξιών, ικανοτήτωνδεξιοτήτων, τις οποίες οι μαθητές αναμένουμε να καλλιεργήσουν στη συγκεκριμένη
διδακτική Ενότητα, με τη δική μας φθίνουσα καθοδήγηση,
• των διδακτικών τεχνικών και των μέσων που θα αξιοποιήσουμε,
• των Διδακτικών επισκέψεων και των εκπαιδευτικών εκδρομών που θα
πραγματοποιήσουμε, με βάση τη συγκεκριμένη Ενότητα,
• των δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου,
• των πιθανών ερευνητικών, δημιουργικών -συνθετικών εργασιών (με βάση μια
μικρο-έρευνα),
• των αξιολογήσεων/ αυτο-αξιολογήσεων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδων
εργασίας (Παπαναούμ, 2000)
• Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει το σύνολο των ωρών που χρειαζόμαστε για την κάλυψη
όλων των παραπάνω, ως εξής (Ραμουτσάκη 2016-2019):
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Ενδεικτικό φύλλο ετήσιου Προγραμματισμού για την Ιστορία Α΄ Τάξης Γυμνασίου,
με εστίαση στη 2η Ενότητα: Μινωϊκός Πολιτισμός
Βασικές
Διδακτικές
Ενότητες
Κεφαλαίων

3η Ενότητα
2ου
Κεφαλαίου
O Μινωϊκός
πολιτισμός
Βασικά
θέματα
Ενότητας:
-Η Μινωϊκή
Κρήτη
-Πολιτική
και
Διοικητική
Οργάνωση
- τα ανάκτορα
-Γραφή
-Οικονομία
- Οι
Μυκηναίοι
στην Κνωσό
-Θρησκεία
- Τέχνη
- Η θέση
της γυναίκας

Αξιοποίηση
άλλων Ενοτήτων

Αξιοποίηση
ποικίλων
ιστορικών
πηγών

Α) Πηγών του
σχολικού βιβλίου:

Ενότητες 1 και 2
(Αιγυπτιακός
και Κυκλαδικός
πολιτισμός)

- δύο μικρά
κείμενα
(αποσπάσματα)
Φωτογραφίες
- ανακτόρων
δίσκου της
Φαιστού
-Πήλινων
ειδωλίων, σφραγιδόλιθου,
τοιχογραφιών

-

-

Β) Πηγών
εκτός
σχολικού
βιβλίου: - επιλογή
παράλληλων
κειμένων
Επιλογή
ιστοσελίδας/ιστοσελίδων
π.χ.
για χάρτη,

-

-

ιστοσελίδα Αρχαιολογικού
Μουσείου
Ηρακλείου
- ιστοσελίδα
Φωτόδεντρου
(επιλογή
video για τη
θέση της
γυναίκας στη
Μινωϊκή
Κρήτη)

Επιδιωκόμενοι
διδακτικοί στόχοι
π.χ. σε επίπεδο
ΙκανοτήτωνΔεξιοτήτων :
-Κατανοώ τη
σημασία και τη
σπουδαιότητα
του Μινωϊκού
πολιτισμού
για το μετέπειτα
ελληνικό και
ευρωπαϊκό
πολιτισμό και τα
βασικά θέματα
της Ενότητας
-Διαβάζω και
κατανοώ τα
κείμενα (κείμενο
Ενότητας και τα
άλλα κείμενα ιστορικές πηγές
(σε επίπεδο
περιεχομένου και
μορφής)
- Κατανοώ τη
γλώσσα των
κειμένων
- Κατανοώ τα
βασικά θέματα
μέσα από
διαφορετικές
ιστορικές πηγές
- Συγκρίνω
διαφορετικές
ιστορικές πηγές ως
προς ορισμένα
κριτήρια
- Κατανοώ το χθες
και το σήμερα
και βρίσκω
πιθανές
διαχρονικές
συνδέσεις

Διδακτικές
τεχνικές και
μέσα

Διδακτικές
επισκέψεις-

Ώρες

Εκπαιδευτικές
εκδρομές

Κατευθυνόμενος
Διάλογος
Ομαδοσυνεργατική
τεχνική
Κειμενοκεντρι
-κή
προσέγγιση
πηγών

Οργάνωση
Συζήτησης
Εργασίας
στην τάξη

-Επίσκεψη
στην
Κνωσό

-Επίσκεψη
στο
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Ηρακλείου

Φύλλα
Εργασίας
Αξιοποίηση :
- Οπτικοακουστικού
υλικού
- Τεχνικών
διερευνητικής
δραματοποίησης

12-14

11
-Αναδεικνύω τις
αξίες του
συγκεκριμένου
λαμπρού
πολιτισμού
Εργασίες :
α) Δραστηριότητες
παραγωγής
προφορικού
λόγου
β)
Δραστηριότητες
παραγωγής
γραπτού
λόγου
Ερευνητικές
Εργασίες
Αξιολογήσεις/
Αυτοαξιολογήσεις

Συμπληρώνουμε, κατά τον ίδιο τρόπο, τις Ενότητες και των υπολοίπων Κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου
σε κάθε Τάξη ή Βαθμίδα.

1.3.Οι βασικοί Σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας
Όπως γνωρίζουμε, οι δύο βασικοί σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας, με βάση τα
ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών για την Ιστορία {Πρόγραμμα Σπουδών για την Ιστορία
Γενικού Λυκείου (Π.Σ.,2015) και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
για την Ιστορία Γυμνασίου (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003)} είναι οι εξής:
1) η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και
2) η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης,
οι οποίοι, με τη σειρά τους, συνδέονται µε το γενικότερο σκοπό της Εκπαίδευσης, την
προετοιμασία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, όπως, συνήθως, αναφέρεται στα
σχετικά έγγραφα και στις Εγκυκλίους.
-Τι είναι, όμως, <<ιστορική σκέψη>> και <<ιστορική συνείδηση>>, οι οποίες
προϋποθέτουν αντίστοιχες ικανότητες και δεξιότητες, αξίες και στάσεις ζωής;
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---------------------------------------------------------------------------------Ιστορική σκέψη (Κρόκου, Κωνσταντινίδης, Γεωργίου, 2016)

Γνώση εννοιών πρώτου επιπέδου
Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο

(Βασική ιστορική γνώση)
(η ιστορική έννοια και η σημασία της)

-Γνώση εννοιών δευτέρου επιπέδου
(Βαθύτερη ιστορική γνώση: ιστορική
έννοια/ιστορικό γεγονός και η σχέση με
άλλες βασικές παραμέτρους)
Ιστορικός χρόνος και χώρος
Αλλαγή και συνέχεια, περίοδος,
κανονικότητα, συγκυρία
Ιστορική σημασία του γεγονότος
Αίτια και αποτελέσματα
(οι ίδιες αιτίες δεν παράγουν πάντοτε
τα ίδια γεγονότα και, κατ’ επέκταση,
τα ίδια αποτελέσματα)
Ιστορική ενσυναίσθηση
Ιστορικές πηγές-τεκμήρια
-ικανότητες και στάσεις κ.ά.

Επομένως, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά κατεξοχήν στην κατανόηση
των ιστορικών γεγονότων και στη σύνδεση αιτίων και αποτελεσμάτων (Λούης, Σωκράτους,
Αργυρού 2008)

Η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά:
α) <<στην κατανόηση της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις
και
β) στην εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν και στο µέλλον, μέσα
από τη διαµόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.
Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο µαθητής/η μαθήτρια µπορεί
να αποκτήσει όχι µόνο <<την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια
του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται
άµεσα µε τη ζωή του>> (Λούης, Σωκράτους, Αργυρού 2008)
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---------------------------------------------------------------------------------1.4. Η έννοια και η σημασία της Ιστορίας και του ιστορικού γεγονότος
Κατά την εισαγωγή στο μάθημα της Ιστορίας, σε κάθε τάξη και εκπαιδευτική Βαθμίδα καλό
είναι να εξοικειώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες:
1) με την έννοια και τη σημασία της Ιστορίας (διάκρισή της από την Προϊστορία):
• Ετυμολογία της λέξης:
Ιστορία < ἵστωρ < (ρίζα *Fid-τορ-) ρ.*ueid-= βλέπειν, ὁρᾶν, ἰδεῖν (οἷδα) (Hoffmann, 1989)
^
• Σημασία της λέξης:
Επομένως,
α) 1η σημασία της λέξης <<Ιστορία>> = γνώση
β) 2η σημασία της λέξης <<Ιστορία>> (Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 1984): Η ζωή
των ανθρώπων στο παρελθόν και καθετί που την επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά π.χ. φυσικό
περιβάλλον, τεχνική, κοινωνικές σχέσεις, πολιτική, θεσμοί, ιδεολογία, πόλεμοι κ.λ.π.)
και
η
γ) 3 σημασία της λέξης <<Ιστορία>> (Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 1984): η καταγραφή των
ιστορικών γεγονότων μαζί με την απαιτούμενη διαδικασία έρευνας, η οποία οδηγεί στη γνώση
αυτού του παρελθόντος {ο όρος με την τρίτη αυτή σημασία δηλώνει, κυρίως, το γραπτό ιστορικό
λόγο ή την επιστήμη της Ιστορίας (Ιστοριογραφίας)}.
Συναφή ερωτήματα, τα οποία μπορούν επίσης, μεταξύ άλλων, να μας απασχολήσουν είναι
τα εξής:
α) Γιατί και πότε γεννήθηκε η Ιστορία;
Η Ιστορία γεννήθηκε από τη στιγμή που ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη (Εισαγωγή στις
Ιστορικές Σπουδές, 1984):

1) να γνωρίσει το παρελθόν του, να μάθει τι έκαναν οι άνθρωποι σε προγενέστερες εποχές,
2) να ανακοινώσει στους συγχρόνους του και να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές ό,τι
θεωρούσε αξιομνημόνευτο. Η Ιστορία καλλιεργήθηκε από όλους σχεδόν τους λαούς.
β) Πότε γεννιέται η Ιστορία στην Ελλάδα;
Η Ιστορία εμφανίζεται, με σοβαρές αξιώσεις, στην Ελλάδα τον 5ο αι. π.Χ.
(Η πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών άστεων συνέβαλε στην ανάπτυξη του
πνεύματος και της ιστορικής επιστήμης), μια και η ποιότητα της ιστορικής σκέψης εξαρτάται
από:
- τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δομές
-τις φιλοσοφικές αντιλήψεις
- την πολιτισμική στάθμη,
- την ιστορική συνείδηση της κοινωνίας
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---------------------------------------------------------------------------------Εξοικειώνουμε, επίσης, τους μαθητές και τις μαθήτριες:
2) με την έννοια και τη σημασία του ιστορικού γεγονότος και τη διάκρισή του από το απλό
συμβάν και το φυσικό φαινόμενο:
Το ιστορικό γεγονός <<εκφράζει ποικίλες εκφάνσεις των ανθρωπίνων πράξεων,
οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, την εξέλιξη μιας κοινωνίας>>
(Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 1984).
Γι’ αυτό και ο όρος <<ιστορικό γεγονός>> δεν περιλαμβάνει μόνο πολεμικά γεγονότα,
αλλά και κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής (πτυχές της καθημερινής ζωής π.χ. από το χώρο
της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, της Τέχνης, κ.λ.π.). Ακολουθούν ενδεικτικά υποστηρικτικά
ερωτήματα για την προσέγγιση και κατανόηση των όρων αυτών:
- Ποια η διαφορά του ιστορικού γεγονότος από το απλό συμβάν; (Εισαγωγή στις Ιστορικές
Σπουδές, 1984)
Ιστορικό γεγονός

πράξη με ιδιαίτερη
βαρύτητα/σημασία
/με επιπτώσεις
στην Ιστορία

Συμβάν

πράξη χωρίς
καμία επίπτωση
στην Ιστορία

- Ποια η βασική διαφορά του ιστορικού γεγονότος από το φυσικό φαινόμενο; (Εισαγωγή
στις Ιστορικές Σπουδές, 1984)
Ιστορικό γεγονός
Φυσικό φαινόμενο
είναι, συνήθως,
μοναδικό και ανεπανάληπτο

μπορεί να επαναληφθεί
και προέρχεται κατεξοχήν από τη φύση

3) Εξοικειώνουμε, επίσης, τα παιδιά με την έννοια του ιστορικού χώρου και χρόνου (στη
βάση της συγχρονίας και της διαχρονίας), καθώς και των αιτίων, των αποτελεσμάτων/των
συνεπειών.
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---------------------------------------------------------------------------------1.5. Ιστορικός χρόνος και ιστορικός χώρος
Α. Ιστορικός χρόνος- Ενδεικτικοί τρόποι απεικόνισης/σχηματικής απόδοσης
του ιστορικού χρόνου (Ραμουτσάκη, 2008):
α) απλή ευθύγραμμη δήλωση του χρόνου:
Χρονολογία και ιστορικό γεγονός στον νοητό, οριζόντιο άξονα του χρόνου: Ευθύγραμμη,
απλή παρουσίαση του άξονα του χρόνου, με επισήμανση της χρονολογικής ένδειξης πάνω σ’
αυτόν, ως εξής:
1453
----------------------------------------------------------------------------------Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς

β) Διαγραμματική, κλιμακωτή αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων πάνω στη χρονική
κλίμακα (Ραμουτσάκη, 2008):
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---------------------------------------------------------------------------------γ) Κάθετη, παράλληλη παράθεση γεγονότων της ελληνικής Ιστορίας και
αντίστοιχων γεγονότων της ευρωπαϊκής ή της παγκόσμιας Ιστορίας (Ραμουτσάκη,
2008):

δ) Συνδυαστική απεικόνιση ιστορικού χρόνου και γεγονότων (Ραμουτσάκη, 2008):
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---------------------------------------------------------------------------------Β. Ιστορικός χώρος – Δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Αφού ο/η εκπαιδευτικός εξηγήσει τη σημασία του χώρου για την Ιστορία, μπορεί σε
ένα κενό γεωγραφικό χάρτη, χωρίς ιδιαίτερες ενδείξεις, να ζητήσει από τους μαθητές και
τις μαθήτριες, ανάλογα με την τάξη και την αντίστοιχη διδακτική Ενότητα, να
προσδιορίσουν τα σημαντικότερα κέντρα της εκάστοτε ιστορικής περιόδου ή να
συνδυάσουν το χώρο και το χρόνο με τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα και τα ονόματα
των βασικών προσώπων- πρωταγωνιστών πάνω στο χάρτη, να σημειώσουν τις
σημαντικότερες ιστορικές διαδρομές, τις συνοριακές γραμμές, με βάση τα αντίστοιχα
Πρωτόκολλα, τις Συνθήκες κ.ά.
• Ένας άλλος τρόπος εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών με τον ιστορικό χώρο θα
μπορούσε να είναι:
• η επιτόπια παρατήρηση και περιήγηση σε χώρους ιστορικής και πολιτισμικής
αναφοράς και η προσπάθεια σύνδεσής τους με τα ιστορικά γεγονότα κ.ά.
• η αξιοποίηση ιστορικού χάρτη:
• για να εντοπίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τα σύνορα της ελληνικής επικράτειας,
ανάλογα με τις διάφορες Συνθήκες και τα Πρωτόκολλα ή
• για να ελέγξουν αν αποδίδονται σωστά οι συνοριακές γραμμές ή άλλα δεδομένα σε
συγκεκριμένους χάρτες, με βάση τα Πρωτόκολλα και τις αντίστοιχες Συνθήκες ή
• για να σημειώσουν δίπλα στις συνοριακές γραμμές ενός ιστορικού χάρτη τα
αντίστοιχα Πρωτόκολλα ή τις Συνθήκες, με τις οποίες επισφραγίστηκαν οι συγκεκριμένες
συνοριακές γραμμές ή
• για να σημειώσουν σε έναν ιστορικό χάρτη τα ονόματα των προσώπων που
διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα κάθε
περιόδου, βασικά σημεία της δράσης τους, καθώς και τις φωτογραφίες τους, να αυτό
είναι εφικτό (δημιουργώντας δηλ. ένα είδος πολυτροπικού κειμένου) ή
• για να εντοπίσουν ιστορικές διαδρομές (λ.χ. προελάσεις, εκστρατείες, προσφυγικές
ροές
• για να συγκρίνουν ιστορικούς χάρτες μεταξύ τους κ.ά.
Τέτοιες ασκήσεις, σίγουρα, προϋποθέτουν την προηγούμενη ενημέρωση των
μαθητών/ μαθητριών και την εξοικείωσή τους με τη χρήση του χάρτη, ως υποστηρικτικού
μέσου, αλλά και ως ιστορικής πηγής, όπου κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας.
• Ο καίριος κι εύστοχος συνδυασμός δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό του ιστορικού
χώρου και χρόνου, στην εκάστοτε διδακτική Ενότητα, οδηγεί τους μαθητές και τις
μαθήτριες όχι μόνο στο να συνειδητοποιήσουν, σιγά-σιγά, τη σημασία των δύο αυτών
παραμέτρων για την Ιστορία, αλλά και στο να αξιολογήσουν το ρόλο τους, ως βασικών
διαμορφωτικών παραγόντων του ιστορικού γίγνεσθαι.
• Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η οργάνωση διδακτικών επισκέψεων σε χώρους
πολιτισμικής και ιστορικής αναφοράς.
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---------------------------------------------------------------------------------1.6. Αίτια, αποτελέσματα/συνέπειες-Διαλεκτική εξήγηση των ιστορικών
γεγονότων
Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι να αναδεικνύεται και ο ρόλος των αιτίων (βαθιών και ορατών)
(Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 1984). Οι μαθητές καλό είναι, από τις μικρές ηλικίες, να
εξοικειώνονται, σταδιακά, με τις έννοιες του <<πώς>> και του <<γιατί>> στην Ιστορία, τις έννοιες
δηλ. της γενετικής και της δομικής εξήγησης των ιστορικών γεγονότων, αντίστοιχα, και, κατ’
επέκταση, του αιτίου και του αποτελέσματος:

Διαλεκτική εξήγηση του ιστορικού γεγονότος (Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 1984):
δομική εξήγηση
γιατί;
αναγκαίο
βέβαιο
βαθιές αιτίες
πρωταρχικές - πραγματικές αιτίες

γενετική εξήγηση
πώς;
τυχαίο
πιθανό
ορατές αιτίες
δευτερεύουσες αιτίες

Επίσης, στο μάθημα της Ιστορίας εξοικειώνουμε τα παιδιά:
4) με τη σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με την επικαιρότητα και τη βιωματική εμπειρία,
ειδικότερα δε, για γεγονότα της Τοπικής Ιστορίας, με τις κατάλληλες μεθόδους και ενεργητικές
τεχνικές συμμετοχικής, συνεργατικής διερευνητικής και ανακαλυπτικής Μάθησης, που
προάγουν την κριτική σκέψη (ΦΕΚ αρ.φ.2881, τεύχος Β΄, 5-7-2019) π.χ. προτείνεται εναλλαγή
ενεργητικών τεχνικών, όπως:
- ερωταποκρίσεων
- Συζήτησης/Διαλόγου
- καταιγισμού ιδεών,
- ασκήσεων (<<πρακτική άσκηση>>)
- εργασίας σε ομάδες,
- μελέτη περίπτωσης
- Δραματοποίησης με Αγώνα Λόγων και άλλων τεχνικών διερευνητικής δραματοποίησης
- προσομοίωσης
- εκπαιδευτικής επίσκεψης κ.ά.
Πρόκειται για μορφές σύνθετης πρακτικής άσκησης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως
αυτές, που αναπτύσσονται παρακάτω.
5) Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη κρίνεται η μελέτη και κατανόηση ολόκληρου του
διδακτικού βιβλίου από τον/την εκπαιδευτικό, η γνώση και η σταδιακή μελέτη και των άλλων
σχολικών ιστορικών βιβλίων, όλων των τάξεων {Γυμνασίου – Λυκείου (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.)}, γεγονός,
που θα επιτρέψει στον/στην εκπαιδευτικό να έχει ευρύτερη εποπτεία της ιστορικής ύλης και να
μπορεί να αξιοποιήσει ποικίλες πηγές, να συνδυάσει, ή να αντιπαραβάλει δεδομένα,
παρουσιάζοντας πληρέστερα το υλικό, κάνοντας τις απαραίτητες συνδέσεις, κάθε φορά, με ό,τι
προηγήθηκε και με ό,τι ακολουθεί, με βάση την ύλη του σχολικού βιβλίου.
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---------------------------------------------------------------------------------1.7. Δείκτες επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας
Είναι καλό, επίσης, να έχουμε υπόψη μας:
α) τους δείκτες επιτυχίας (δηλ. τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα- αφορούν στο
μαθητή/στη μαθήτρια και στα επιτεύγματά του/της) και
β) τους δείκτες επάρκειας (δηλ. τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής/η μαθήτρια, για να επιτύχει τα
καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, στοιχεία, τα οποία (αφορούν στον /στην
εκπαιδευτικό και στη διδακτέα ύλη) (Κρόκου, Κωνσταντινίδης, Γεωργίου, 2016).
Με βάση τα παραπάνω, ενδεικτική είναι η απεικόνιση, που ακολουθεί, για το 1ο Κεφάλαιο:
Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση (Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.
(Ο.Π.Α.Σ.):

Δείκτες επιτυχίας
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση:
- Να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά της
ιστορικής περιόδου του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους από την αγροτική οικονομία στην
αστικοποίηση και
- Να αιτιολογούν τις αλλαγές και τις συνέχειες, σε
σχέση με την προηγούμενη περίοδο και τη
σημερινή. να αιτιολογούν

Δείκτες επιτυχίας
(χρόνος, αλλαγή, συνέχεια)
-

-

Να εντοπίζουν και να σχολιάζουν αλλαγές
και συνέχειες ανάμεσα σε ιστορικές
περιόδους

Αίτια-Συνέπειες
Να αναζητούν τα αίτια και
τις συνέπειες και να διακρίνουν τα αίτια
από τις αφορμές

-Να είναι σε θέση να σχολιάζουν
τις οικονομικές σχέσεις

-Να είναι σε θέση να ταξινομούν και
να ομαδοποιούν τα ιστορικά δεδομένα, βάσει
κριτηρίων

Δείκτες επάρκειας
1. Ο πληθυσμός και οι διακυμάνσεις του με
τις μετακινήσεις εντός και εκτός του
ελληνικού κράτους
2. Οι ασχολίες των κατοίκων και οι
παραγωγικές δυνάμεις
3. Οικονομικές εξελίξεις κατά το 19ο και στις
αρχές του 20ου αι.
4. Αίτια και αποτελέσματα
5. Αλλαγές και συνέχειες ανάμεσα στο τότε
και στην προηγούμενη ιστορική περίοδο
και ανάμεσα στο τότε και στο τώρα

Δείκτες επάρκειας
1. Χαρακτηριστικά της ζωής των ανθρώπων,
τα οποία αλλάζουν, με την πάροδο του
χρόνου
2. Χαρακτηριστικά της ζωής
των ανθρώπων, τα οποία παραμένουν
σταθερά
3. Τρόποι, με τους οποίους συγκεκριμένες
αλλαγές επηρεάζουν τη ζωή των
ανθρώπων
1. Λόγοι, για τους οποίους συμβαίνουν τα
ιστορικά γεγονότα.
2. Αποτελέσματα-Συνέπειες από
τα συγκεκριμένα γεγονότα
3. Διάκριση ανάμεσα σε εκούσιες και
ακούσιες συνέπειες
1. Εμπορική ναυτιλία
και αντίστοιχα
2. Γεωργία
προϊόντα
3. Εμπόριο
σε επίπεδο
4. Ορυχεία
εξαγωγών
και
εισαγωγών
5. Τράπεζες κ.λ.π
1. Ιεράρχηση γεγονότων, αιτίων και
αποτελεσμάτων, προσώπων κ.λ.π.
2. Κριτήρια ταξινόμησης και ομαδοποίησης
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---------------------------------------------------------------------------------1.8. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών στο
μάθημα της Ιστορίας Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ. (Ο.Π.Α.Σ.) και τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που προτείνονται:
Γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.φ. 3226, τεύχος Β΄ της 22ας Αυγούστου 2019,
<<Τροποποίηση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής απόφασης (Β' 2875) ως προς τα
μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και
Οικονομία>>, ορίζεται η εξεταστέα ύλη για την Ιστορία Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. (Ο.Π.Α.Σ.) και
αυτό ίσχυσε για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2019-2020.
Στη συνέχεια, στη διευκρινιστική υπ’ αρ. πρωτ. 144089/Δ2/17-09-2019 ισχύουσα
Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: <<Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της
Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄
και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020>>
σημειώνονται τα εξής:
<<Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών προτείνεται συνδυασμός της ισχύουσας
διαδικασίας αξιολόγησης με την παράλληλη εισαγωγή της προαναφερόμενης
προσέγγισης στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών, με μεγαλύτερη έμφαση στην
ιστορική μεθοδολογία και στην εισαγωγή πρακτικών διερευνητικής μάθησης.
Προτείνεται από τις περίπου 120 ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, οι 40 ώρες να
διατεθούν στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών.
Ειδικότερα για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες προτείνονται τα ακόλουθα:
<< Στις δραστηριότητες για την επεξεργασία ιστορικών πηγών είναι σημαντικό
να αποφεύγεται η απλή παράθεση ή ο συνδυασμός πληροφοριών (αυτό θα πρέπει να
το διορθώσει το ΙΕΠ.-Υ.ΠΑΙ.Θ., γιατί, σαφώς, απαιτείται στις ερωτήσεις αυτές
σύνθεση και συνδυασμός δεδομένων) καθώς απέχει από την πρακτική της
εξοικείωσης με την ιστορική μεθοδολογία, κατά την οποία είναι αναγκαία η γνώση
της σκοπιμότητας, της αξιοπιστίας και του είδους του κειμένου ή της «σχολής
σκέψης» που εκπροσωπεί, η επίγνωση εν τέλει της ίδιας της «ιστορικότητας» της
πηγής.
Την παραπάνω σκοπιμότητα εξυπηρετεί η επισήμανση από τον/την διδάσκοντα/ουσα ορισμένων βασικών εισαγωγικών πληροφοριών για κάθε ιστορικό παράθεμα. Η
εκάστοτε ιστορική πηγή προτείνεται να εντάσσεται σε ένα στοιχειώδες ιστορικό ή
ιστοριογραφικό πλαίσιο (εξοικείωση με τη βασική τυπολογία των ιστορικών πηγών,
όπως η βασική διάκριση άμεσων/έμμεσων πηγών και η στοιχειώδης εξοικείωση με τα
γνωρίσματα επιμέρους ιστοριογραφικών σχολών κατά την επεξεργασία
παραθεμάτων που προέρχονται από ιστορικές μελέτες)>>.
Επιπροσθέτως, στο ΦΕΚ 4177/Β’ /28-9-2020: <<Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων,
τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών,
υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των
θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό
θέμα>> συμπεριλαμβάνεται και ο Τρόπος αξιολόγησης, διατύπωσης θεμάτων και
βαθμολόγησης στην Ιστορία Ο.Π.Α.Σ. Γ΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ.
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κριτική προσέγγιση των ιστορικών πηγών και σε
τεχνικές που ενισχύουν τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση (Βλ. και
ενδεικτικό Παράδειγμα σ.σ. 59-61) 1.
Αλλά και στο πρόσφατο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β΄ 4134/09-09-2021 (Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
υπ’ αρ. πρωτ. 113250/Δ2/13-09-2021) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κρτική
προσέγγιση και επεξεργασία των ιστορικών πηγών 2. Ειδικότερα, για την Α΄και Β΄
Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου σημειώνονται τα εξής:
<<ΙΙ. Στην ομάδα Β’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο
επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/- τριών στη σύνθεση των
ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγιση τους (αξιοποίηση των ιστορικών μαρτυριών – ιστορικών
πηγών, ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων βάσει κριτηρίων,
αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). …. Στην
ομάδα Β΄ χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας ιστορικού
υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από
ιστορικές μαρτυρίες-ιστορικές πηγές, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς
πίνακες, δημοσιογραφικά άρθρα, χάρτες, διαγράμματα και, γενικότερα, από υλικό το οποίο αποτελεί
ιστορικό τεκμήριο ή χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών
συμπερασμάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν το
υλικό των ιστορικών μαρτυριών που τους δίνεται για επεξεργασία.

Αλλά και για την Γ΄ Τάξη και την Ιστορία Ο.Π.Α.Σ. Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου επισημαίνονται τα εξής:
ΙΙ. Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο
επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-τριων στη σύνθεση των
ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους (αξιοποίηση των ιστορικών μαρτυριών –
ιστορικών πηγών, ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων
βάσει κριτηρίων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών
πληροφοριών κ.λπ.). …. Στην ομάδα Β΄ χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και
επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό
αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες
– ιστορικές πηγές, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες,
δημοσιογραφικά άρθρα, χάρτες, διαγράμματα και, γενικότερα, από υλικό το οποίο αποτελεί
ιστορικό τεκμήριο ή χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών
συμπερασμάτων. Οι μαθητές/-τριες καλούνται να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν το υλικό των
ιστορικών μαρτυριών, που τους δίνεται για επεξεργασία>>.

Στο πλαίσιο αυτό, η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις ιστορικές πηγές
κρίνεται πολύ σημαντική.

-------------------------------1.

Συμπληρωματικά Βλ. και ΦΕΚ 3971 Β/ 17-9-2020: Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο
Γενικό Λύκειο, όπου ορίζεται ότι: << Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία
203535/Δ2/23-12-2019 (Β΄ 4906) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η υπό στοιχεία 35844/Δ2/07-03-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών
του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου» (Β΄ 959), καταργείται>>.

2.

Το ίδιο πνεύμα διέπει και το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου {Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
για την Ιστορία Γυμνασίου (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) και τις αντίστοιχες Οδηγίες Διδασκαλίας. (Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., υπ’ αρ. πρωτ.
108994/Δ2/, 07-09-2021), καθώς και τα νέα Προγράμματα Σπουδών του Ι.Ε.Π. για την Ιστορία Γυμνασίου
(file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%93_%CE%A6%CE%95%CE%
9A.pdf και

ΓενικούΛυκείου(file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%9
B%CE%A5%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F1.pdf ανακτήθηκε 29-11-2021)
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---------------------------------------------------------------------------------Β. Κυρίως Μέρος
2.Ιστορικές πηγές και Διδακτική Πράξη

2.1. Ιστορικές πηγές και διδακτικός Σχεδιασμός
Οι ιστορικές πηγές μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στη διδακτική Πράξη,
σε οποιοδήποτε σημείο του διδακτικού Σχεδιασμού:
- στην αρχή, ως αφόρμηση
- ως βάση αναζήτησης ιστορικού υλικού
- κατά τη φάση της παρουσίασης των ιστορικών γεγονότων από τoν/την εκπαιδευτικό
για την τεκμηρίωση και εμπέδωσή τους, για παραλληλισμό- σύγκριση και με άλλες πηγές
- κατά τη φάση της ανακεφαλαίωσης και επέκτασης για περαιτέρω εκπαιδευτικές
δραστηριότητες κ.λ.π.
Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκούνται στην ανάλυση πηγών
και στην εξήγηση των διαφορετικών ερμηνειών των ιστορικών γεγονότων (Λούης,
Σωκράτους, Αργυρού 2008).
Η εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με τις ιστορικές πηγές περιλαμβάνει:
- την κατάταξή τους σε είδη, κατηγορίες,
- την ανίχνευση του ιστορικού- επικοινωνιακού πλαισίου της πηγής,
- τη βασική μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των πηγών και σύγκρισής τους με άλλες,
καθώς και
- την τελική αποτίμησή τους.
Στο τμήμα αυτό θα παρουσιάσουμε τους βασικότερους χαρακτηρισμούς, τα είδη, τις
Κατηγορίες/τους Τύπους και τους κυριότερους χαρακτηρισμούς των ιστορικών πηγών,
καθώς και τη Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισής τους στη διδακτική Πράξη.

2.2. Είδη, Κατηγορίες/Τύποι και Χαρακτηρισμός ιστορικών πηγών
1) Ανάλογα με το πότε δημιουργήθηκαν/γράφτηκαν (Παληκίδης, 2019) οι ιστορικές πηγές
διακρίνονται σε:
• πρωτογενείς
• δευτερογενείς
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----------------------------------------------------------------------------------

(Ραμουτσάκη, 2008)

Κατηγορίες/Τύποι ιστορικών πηγών

(Ραμουτσάκη, 2008)
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---------------------------------------------------------------------------------• Πρωτογενείς (ή άμεσες) ονομάζουμε τις ιστορικές πηγές, οι οποίες
παρουσιάζουν/παραθέτουν αυτούσια την ιστορική πληροφορία και συνετέθησαν ή
δημιουργήθηκαν από πρωταγωνιστές ή αυτόπτες μάρτυρες την ίδια εποχή, κατά την
οποία λάμβανε χώρα το υπό εξέταση ιστορικό γεγονός ή σε μεταγενέστερη εποχή.
(π.χ. Άρθρα εφημερίδων, διπλωματικά έγγραφα ξένων πρεσβειών, νόμοι και επίσημες
στατιστικές, αποκτήματα ή αναμνήσεις πρωταγωνιστών αποτελούν μόνο μερικές από τις
πρωτογενείς πηγές ).

- Πώς διακρίνουμε μια πρωτογενή πηγή (Παληκίδης, 2019);
Συνήθως για τη διάκριση του είδους της πηγής ανατρέχουμε στη βιβλιογραφική
αναφορά, προσέχοντας όλα τα στοιχεία.
• Επιπλέον, βοηθητικός είναι ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η γλώσσα της πηγής,
παρέχοντάς μας πληροφορίες χρονολογικές ή άλλου είδους.
Οι δευτερογενείς (έμμεσες) πηγές
• Δευτερογενείς πηγές νοούνται όλες οι επεξεργασμένες πρωτογενείς πηγές /όλες οι
αναφορές (μελέτες, άρθρα, βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες κ.λπ.) στα υπό μελέτη
θέματα και δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο κυρίως από ιστορικούς. Για να τις
διακρίνουμε μας βοηθάει το όνομα του μελετητή ή η χρονολογία έκδοσης και, πολύ
συχνά, το περιεχόμενο και η γλώσσα του κειμένου (Παληκίδης, 2019).

Παραδείγματα πρωτογενών και δευτερογενών πηγών από το σχολικό βιβλίο
Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Ο.Π.Α.Σ.)
Α. Παραδείγματα πρωτογενών πηγών:
α) σελ. 19: Πίνακας 3: Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας Μ.Ο. δεκαετιών 1860-1870 και
1900-1910:
Η πηγή είναι πρωτογενής, γιατί παραθέτει αυτούσια στατιστικά στοιχεία, τα οποία
προκύπτουν με μαθηματική ακρίβεια, από άλλες πρωτογενείς πηγές, χωρίς να παρεμβάλεται το
σχόλιο ή ο υπομνηματισμός κάποιου προσώπου. Ο ίδιος ο πίνακας στατιστικών δεδομένων
γίνεται σχόλιο.
β) σελ. 126-127: Μέτρα για την αποκατάσταση των Κρητών προσφύγων το 1831
Η πηγή είναι πρωτογενής, γιατί παραθέτει αυτούσιο το Ψήφισμα του Ιωάννη Καποδίστρια, το
οποίο υπογράφεται από τον ίδιο και το Γραμματέα της Επικρατείας, Ν. Σπηλιάδη.
γ) σελ. 212: Πανηγυρικός λόγος του Ελ.Βενιζέλου(23/3/1905)
Η πηγή είναι πρωτογενής, γιατί παραθέτει αυτούσια τα λόγια του Βενιζέλου, χωρίς κανένα
σχόλιο.
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---------------------------------------------------------------------------------δ) σελ. 165-166: Μαρτυρίες Μικρασιατών για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Η πηγή είναι πρωτογενής, γιατί παραθέτει αυτούσια τη μαρτυρία της Ελένης Μαναήλογλου από
το Ικόνιο, όπως σημειώνεται, η οποία επέζησε από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και
περιγράφει τις δυσκολίες, που συνάντησε, κατά το πρώτο διάστημα της άφιξής της στο νέο τόπο
κατοικίας της, και τη μετέπειτα εμπειρία της.

Β. Παραδείγματα δευτερογενών πηγών:
α) σελ. 139: Καθ’ οδόν προς τα τάγματα εργασίας (αμελέ ταμπουρού):
Δ. Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα
Η πηγή είναι δευτερογενής, γιατί η συγγραφέας, Δ. Σωτηρίου, παραθέτει τη μαρτυρία
κεντρικού ήρωά της από το μυθιστόρημά της, Ματωμένα Χώματα.
β) σελ. 174: Εισαγωγή απόσπασμα από το βιβλίο του Δ. Κόκκινου, Η Ελληνική Επανάστασις,
τ.Α΄, σ.611:
Η πηγή είναι δευτερογενής, γιατί πρόκειται για απόσπασμα από τη μελέτη του συγγραφέαιστορικού, Δ. Κόκκινου, ο οποίος παραθέτει την άποψή του για την Επανάσταση στην Κρήτη.
γ) αν υποθέσουμε ότι καλούμαστε να χαρακτηρίσουμε απόσπασμα μελέτης ιστορικού, στο
οποίο παρατίθεται ο πανηγυρικός λόγος του Ελευθερίου Βενιζέλου μέσα σε εισαγωγικά και,
παράλληλα, ο ιστορικός τον σχολιάζει, τότε οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να σημειώσουν ότι η
πηγή είναι δευτερογενής, με αυτούσια παράθεση των λόγων του Βενιζέλου. Ο ιστορικός
παραθέτει στη μελέτη του απόσπασμα από το λόγο του Βενιζέλου και το δικό σχόλιο του για τα
λεγόμενά του, παρουσιάζοντας την άποψή του γι’ αυτόν, την οπτική του γωνία.

Άλλα Παραδείγματα πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (Παληκίδης, 2019):
1) <<Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος: (Γιάννης Κορδάτος,
Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τ. Ε', σελ. 114- Π 7):
Η πηγή είναι πρωτογενής, καθώς είναι απόσπασμα από το κείμενο της προκήρυξης του
Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος στο Γουδί (1909). Παρατίθεται αυτούσια στον
πέμπτο τόμο του έργου του Γ.Κορδάτου Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας.
2) Η κατάσταση των αγροτών στη Θεσσαλία, Α. Παπαναστασίου, «Λόγος στη Β' Αναθεωρητική
Βουλή (1911)». Από τον τόμο «Αλ. Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα», σελ. 99 στο Ιστορία
Νεότερη και Σύγχρονη Γ‘ Λυκείου, σελ. 33:
Η πηγή είναι πρωτογενής, καθώς είναι απόσπασμα από τον λόγο που εκφώνησε στην
αναθεωρητική Βουλή ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, το 1911
σχετικά με την κατάσταση των αγροτών της Θεσσαλίας.
3)
G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, τ. Β', εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σελ.
976.
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---------------------------------------------------------------------------------Η πηγή είναι δευτερογενής, καθώς αποτελεί απόσπασμα από την ιστορική μελέτη του
σύγχρονου Γερμανού ιστορικού για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα από το 1821 μέχρι το 1936.
4) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, σελ. 198:
Η πηγή είναι δευτερογενής, διότι αποτελεί απόσπασμα από ένα πλήρες έργο 17 τόμων, στη
συγγραφή του οποίου έχουν συμβάλει 300 διακεκριμένοι επιστήμονες και καλύπτει την πολιτική
ιστορία και την ιστορία του πολιτισμού του ελληνικού χώρου από την προϊστορική εποχή έως τη
Μεταπολίτευση>>.
Με ανάλογο τρόπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα τεκμηριώσουν τον 1ο και βασικό
χαρακτηρισμό (<<πρωτογενής>> ή <<δευτερογενής>> ιστορική πηγή) για την ιστορική πηγή
που εξετάζουν.

2.4.Επιμέρους χαρακτηρισμοί, πέραν της προηγούμενης διάκρισης
Για τις γραπτές ιστορικές πηγές, πέραν της προηγούμενης διάκρισης (πρωτογενώνδευτερογενών), μπορούμε να έχουμε και επιμέρους χαρακτηρισμούς. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένους από αυτούς, ανάλογα με την
περίπτωση και με κατάλληλη τεκμηρίωση, στις απαντήσεις τους, σε σχετικές ερωτήσεις.
Είδη γραπτών ιστορικών πηγών (Παληκίδης, 2019):
1) Ανάλογα με το πότε δημιουργήθηκαν/ γράφτηκαν:
• πρωτογενείς
• δευτερογενείς
2) Ανάλογα με το από ποιον γράφτηκαν:
• Επίσημες
• ανεπίσημες
3) Ανάλογα με το βαθμό γνωστοποίησής τους στην εποχή τους (για τις γραπτές πηγές):
• Δημοσιευμένες
• Αδημοσίευτες
Επομένως, σε πρώτο επίπεδο, βασικοί χαρακτηρισμοί, τους οποίους μπορούν να
αποδώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στις ιστορικές πηγές (Κρόκου, Κωνσταντινίδης,
Γεωργίου, 2016), στο πλαίσιο των απαντήσεών τους, είναι οι εξής:
Πρωτογενείς-Δευτερογενείς

Δημοσιευμένες-Αδημοσίευτες

Γραπτές - Παραστατικές (απεικονιστικές-μη
γραπτές πηγές π.χ. οπτικές, ηχητικές,
διάφορα ευρήματα από αρχαιολογικούς
χώρους)
Επίσημες – Ανεπίσημες
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---------------------------------------------------------------------------------Άλλοι επιμέρους πιο εξειδικευμένοι χαρακτηρισμοί γραπτών πηγών (Παληκίδης, 2019):
Είδη γραπτών πηγών

Μνημονικές πηγές

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Συνταγματικά κείμενα
Αρχεία κρατικών υπηρεσιών
Διπλωματικά έγγραφα
Πρακτικά συνεδριάσεων
Αποφάσεις δικαστηρίων
Στρατιωτικά και αστυνομικά αρχεία
Αρχεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Ενοριακά αρχεία
Μητρώα δήμων-ληξιαρχικά βιβλία
Στατιστικές κτλ.
Ανεπίσημες πηγές
Επιστολές
Ημερολόγια
Ιδιωτικά συμφωνητικά

Ιστοριογραφικά κείμενα
•
Μελέτες άλλων συναφών επιστημών
(αρχαιολογία,
κοινωνική
ανθρωπολογία,
γεωγραφία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία κτλ.)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρονικά
Επιτύμβιες ή αναθηματικές
επιγραφές
Επιγραφές για
την απαθανάτιση επετειακών
γεγονότων
Εφήμερες πηγές
Εφημερίδες
Περιοδικά
Προγράμματα ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών σταθμών
Διαφημίσεις
Κατάλογοι προϊόντων
Αποδείξεις πληρωμών
Λογοτεχνία
Ιστορικά διηγήματα και
μυθιστορήματα
Βιογραφίες και αυτοβιογραφίες
Απομνημονεύματα
Θεατρικά έργα
Περιηγητικά-ταξιδιωτικά κείμενα
Ημερολόγια
Ποιήματα κτλ.

Φιλολογικά και γλωσσολογικά κείμενα
• Λεξικά
• Ανθρωπωνύμια
• Τοπωνύμια κτλ.
• Μελέτες άλλων επιστημών
(αρχαιολογία,
κοινωνική
ανθρωπολογία,
γεωγραφία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία κτλ.)

2.3. Βασικές Ιστορικές και Ιστοριογραφικές Σχολές
Προκειμένου να καθοδηγήσει με ακρίβεια ο/η εκπαιδευτικός τους μαθητές και τις
μαθήτριες στους χαρακτηρισμούς των ιστορικών πηγών κρίνεται καλό να
παρουσιάσει με απλό τρόπο τις κύριες Ιστορικές-Ιστοριογραφικές Σχολές με τα
βασικά γνωρίσματά τους, (Εξάλλου με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την
Ιστορία (βλ. Ι.Ε.Π.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%C
E%9B%CE%A5%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F1.pdf ανακτήθηκε 29-11-2021) αυτή η γνώση

πλέον θεωρείται προαπαιτούμενη και όχι παράπλευρη ή συμπληρωματική.
Θεωρήσαμε, λοιπόν, καλό να παραθέσουμε, στη συνέχεια:
α) τις βασικές Ιστορικές και Ιστοριογραφικές Σχολές με τα κύρια γνωρίσματά τους
β) τη Διδακτική Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας των ιστορικών
πηγών και
γ) τις ενεργητικές τεχνικές διερευνητικής και ανακαλυπτικής Μάθησης για
την επεξεργασία των ιστορικών πηγών, μέσα από ενδεικτικά διδακτικά
Παραδείγματα.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΚΥΡΙΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ
(Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 1984)

Θεμέλια πολιτικής Ιστορίας

Ηρόδοτος

-

Ιστορικές
καταγραφές
σε
συνδυασμό με πολιτισμικά
στοιχεία,
στοιχεία,
Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας,
Κοινωνικής Ιστορίας κ.ά.

Θουκυδίδης

Από το 19ο αι. και έπειτα:

August Compte
Leopold von Rance

1. Θετικιστική Ιστορία (19ος αι.)

2. Γερμανικός Ιστορισμός,
(η πιο σημαντική Σχολή του 19ου αι.)

Leopold von
Rance
(ενδιαφερόταν
<<για το τι
πραγματικά
έγινε>>) Leopold
von Rance
(ενδιαφερόταν
<<για το τι
πραγματικά
έγινε>>)

-Περιγράφει τα γεγονότα με
σύστημα και μέθοδο,
διεισδύοντας βαθιά στην
ερμηνεία των χαρακτήρων,
των αντιδράσεων,
των προθέσεων,
των δράσεων, ώστε
αναδεικνύει και τα αίτια
(Ευθυμίου, 2018)
- Δίνεται βαρύτητα στις
αρχειακές πηγές,
στη σημασία και στην κριτική
προσέγγιση
των πηγών
Βασική αρχή:
- Το ιστορικό γεγονός
είναι μοναδικό,
ατομικό και
ανεπανάληπτο
- Αξιοποίηση εμπειρικής
μεθόδου
-

Η Ιστορία είναι τέχνη
(έντεχνος λόγος) για τη
συγκεκριμένη Σχολή ή

-

Ιδιογραφική επιστήμη
(ενδιαφέρεται για το
ιδιαίτερο, το ατομικό,
το ξεχωριστό,
το ανεπανάληπτο

-

Η Ιστορία της Σχολής είναι:
α) περιγραφική:
-

προάγει κυρίως την
πολιτική, στρατιωτική και
διπλωματική Ιστορία:
περιγράφει με κάθε
λεπτομέρεια μάχες,
πολιτικές πράξεις και
παρασκηνιακές
διπλωματικές ενέργειες

β) θεωρητικά ιδεαλιστική:
οι
ιδέες
αποτελούν
κινητήριες δυνάμεις,
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τις οποίες ο ιστορικός δεν
πρέπει να κρύβει, αλλά να
τις καταγράφει.
και
γ) μεθοδολογικά θετικιστική:
στρεφόταν στην
ανακάλυψη <<νέων
γεγονότων>>, ελπίζοντας
να περιορίσει
τον κίνδυνο του λάθους (με
τη συσσώρευση γεγονότων
και την <<ιστορική
κριτική>>)

3. Μαρξιστική Σχολή

Κ.Μαρξ

Ο ιστορικός αυτής της Σχολής
και σήμερα:
-ερευνά τα αρχεία, για να
εντοπίσει τις πηγές
(με τήρηση λεπτομερών
δελτίων, συστηματική
παραπομπή για
τεκμηρίωση του ιστορικού
λόγου κ.ά).
- συγκεντρώνει μέσα από
αυτές τα γεγονότα,
εφαρμόζοντας την κριτική
μέθοδο, για να ελέγξει την
αξιοπιστία των πηγών
-εκθέτει τα γεγονότα κατά
χρονολογική σειρά, για να
φανεί η αιτιακή σχέση
προηγούμενου (αιτίας) και
επόμενου (αποτελέσματος)
- Η πιστή αφήγηση των
γεγονότων
(χωρίς
παραποιήσεις
και
σκόπιμες αποσιωπήσεις)
(φτάνει
σε
υψηλά
επίπεδα) και ο έλεγχος
της
αξιοπιστίας
των
πηγών ήταν σημαντικό
βήμα
προς
τη
χειραφέτηση της Ιστορίας
από το σκοταδισμό και
την <<αυλική ιστορία>>,
την κατά παραγγελίαν
επίσημη ιστοριογραφία.
-Μαρξιστική μέθοδος ανάλυσης
της Ιστορίας- Μελέτη:
-των υλικών συνθηκών της ζωής
των ανθρώπων
- της ανάπτυξης της τεχνικής και
της οικονομίας σε σχέση με τον
τρόπο παραγωγής
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- του ρόλου των κοινωνικών
τάξεων και των μαζών στην
Ιστορία
- Έρευνα σύνθετων κοινωνικών
πραγματικοτήτων μακράς
διάρκειας

4. Σχολή των <<Annales>> (περιοδικό)
(20ος αι.)
(Γαλλία, 1929)

παρακλάδι της Σχολής αυτής είναι
η ποσοτική Ιστορία (κυρίως
οικονομική και δημογραφική), της
οποίας η ανάπτυξη
συνδέεται με
την ανάπτυξη της στατιστικής

Lucien Febvre
Francois Simiand
Ernest Labrousse
κ.ά.

Βασικές θέσεις:
-η <<πνευματική παραγωγή
μετασχηματίζεται μαζί με την
υλική>>
- Κάθε μεταβολή στην οικονομική
βάση της κοινωνίας προκαλεί
μικρότερο ή μεγαλύτερο ριζικό
μετασχηματισμό σε όλο το
οικοδόμημά της
- Εκφράζει τη λεγόμενη
<<καθολική Ιστορία>> , η
οποία ενδιαφέρεται για όλους
τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότηταςΕγκαταλείπεται η μονομέρεια
παλαιότερων θεωρήσεων
- Στρέφεται κυρίως
στα τοπικά αρχεία
-

Στη συγκεκριμένη Σχολή ανήκουν και από
εδώ επηρεάζονται:

τα διαγράμματα,
οι πίνακες στατιστικών ή
δημογραφικών δεδομένων και
οι καταγεγραμμένες
προφορικές μαρτυρίες

Η ποσοτική ιστορία, εκτός από το
οικονομικό επίπεδο, μπορεί να
φωτίσει και άλλα στοιχεία: π.χ.
νοοτροπίες, ιδέες, ιδεολογία,
συλλογικές στάσεις απέναντι σε
μεγάλα προβλήματα και άλλοτε
δείκτες κοινωνικής ανόδου κ.ά.

-

Η δημογραφική Ιστορία εξετάζει:
Σύνολα πληθυσμών, πυκνότητα,
αριθμό μελών ανά οικογένεια,
ποσοστό πληθυσμού ανά ηλικία, φύλο,
εμπορικές-επαγγελματικές ασχολίες
κ.ά.

-

Έρχεται σε αντίθεση με τη
θετικιστική αφηγηματική
ιστοριογραφία, που
επιχειρεί να αναδείξει την
πολυδιάστατη
πραγματικότητα πίσω από
το συμβάν, πίσω από το
<<γεγονός της στιγμής>>,
το οποίο προβάλλει η
πολιτική ιστορία.
Οι εκπρόσωποι της
συγκεκριμένης Σχολής
ονόμασαν υποτιμητικά την
προηγούμενη ιστορία
<<συμβαντολογική>>.

Πρόδρομοι της Σχολής:
- 1912: Lucien Febvre, Ο Φίλιππος
Β΄ και η Φρανς –Κοντέ: νέα
ιστορία, της οποίας το
αντικείμενο δεν είναι ένας
βασιλιάς, αλλά μια επαρχία
- 1903: Francois
Simiand:μελέτησε τις
διακυμάνσεις των τιμών, διέκρινε
φάσεις οικονομικής ανάπτυξης
και φάσεις οικονομικής ύφεσης
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιστορικό έχουν
οι κρίσιμες περίοδοι (πολέμων, επιδημιών,
σιτοδειών)

και μίλησε για τη συγκυρία= δύο
διαδοχικές φάσεις (ανάπτυξης
και ύφεσης)
- 1932: ο Ernest Labrousse
προχωρά πιο πέρα από τον
Simiand: χρησιμοποίησε την
οικονομική ανάλυση, για να
εξετάσει μέσα στην ιστορική
πραγματικότητα το τρίπτυχο:
οικονομία-κοινωνικές τάξειςνοοτροπίες.
Μελέτησε τον ανταγωνισμό
των τάξεων, διατυπώνοντας
<<το νόμο των κοινωνικών
απορρίψεων>>: σε κάθε
κρίση επισιτισμού (έλλειψης
αγαθών διατροφής στην
αγορά) η αύξηση των τιμών
πλήττει τις πιο εξαθλιωμένες
τάξεις. Όταν η κρίση είναι
μακροχρόνια, η κατάσταση
επιδεινώνεται ακατάπαυστα-----> η ίδια η κοινωνία
περιθωριοποιεί με τον άνισο
καταμερισμό των αγαθών,
ένα μέρος από τα μέλη της.

5. <<Νέα Οικονομική Ιστορία>>
1957, Αμερική

-

Δεν εξετάζει τα ιστορικά
γεγονότα υπό το πρίσμα
της οικονομικής θεωρίας
του Μάρξ, αλλά την
οικονομία του παρελθόντος
με κριτήρια εντελώς
οικονομιστικά.
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---------------------------------------------------------------------------------2.4. Παραδείγματα μέσα από τις γραπτές ιστορικές πηγές του σχολικού βιβλίου
Ιστορίας Γ΄τάξης ΓΕ.Λ. (Ο.Π.Α.Σ.)
1) Σχολικό Βιβλίο σελ. 102-103:
Πηγή 24. Η καταδίκη των εξ:
Απόσπασμα του Ιωάννη Γιαννουλόπουλου από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Ι.Ε.Ε.,),
ΙΕ΄, σσ.257- 258:
Φαίνεται ότι η πηγή ακολουθεί περισσότερο τις αρχές του γερμανικού Ιστορισμού,
καθώς ο ιστορικός φαίνεται να ασχολείται με συστηματικό τρόπο με την πολιτική Ιστορία,
έχει ερευνήσει τα αρχεία, για να εντοπίσει τα γεγονότα στις αντίστοιχες πηγές και ελέγχει
την αξιοπιστία τους, εφαρμόζοντας την κριτική μέθοδο.
2) Στην ίδια Σχολή ανήκει και η πηγή στη σελ. 83: Η διαδικασία της ψηφοφορίας
απόσπασμα από κείμενο του Γρ. Δαφνή, Ι.Ε.Ε., ΙΓ΄, σ.241 και η τεκμηρίωση θα
αναπτυχθεί με παρόμοιο τρόπο.
3) Το ίδιο ισχύει και για την πηγή 10, σελ. 72: απόσπασμα Νικ. Διαμαντούρου, Ι.Ε.Ε., ΙΓ΄,
σ.112.
4) Η πηγή στη σελ. 119: Η <<Αναφορά της Κοινότητας της Αίγινας προς την Κυβέρνηση>>
ανήκει στη Σχολή των Annales, καθώς αποτελεί Αναφορά τοπικής Κοινότητας,
προερχόμενη από τοπικά αρχεία.
5) Η πηγή στη σελ. 118: Η <<Επιστολή των προσφύγων από τις Κυδωνίες και τα
Μοσχονήσια προς το Βουλευτικό>>: ανήκει στη Σχολή των Annales, καθώς αποτελεί
επιστολή των προσφύγων από τις Κυδωνίες, προερχόμενη από τοπικά αρχεία (εστίαση
σε σύνολα πληθυσμών).
6) Οι πηγές στις σελ. 147-149, 165-166 κ.λ.π.: Οι <<Μαρτυρίες προσφύγων
Μικρασιατών>> ανήκουν στη Σχολή των Annales, καθώς αποτελούν προφορικές
καταγεγραμμένες μαρτυρίες των προσφύγων, με βάση τη βιωματική τους εμπειρία,
προερχόμενες από τοπικά αρχεία.
7) Στη Σχολή των Annales ανήκουν και οι πηγές στις σ.σ. 17, 45-46, καθώς το κέντρο
βάρους δίνεται στις γεωργικές ασχολίες των ανθρώπων και όχι σε πολιτικά, διπλωματικά
ή πολεμικά γεγονότα.
8) Το ίδιο ισχύει και για τους Πίνακες με στατιστικά δεδομένα και διαγράμματα (εστίαση
σε σύνολα πληθυσμών και σε στατιστικά-δημογραφικά δεδομένα- Ποσοτική Ιστορία).
Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι Πίνακες των σελίδων 13- 14, 19, 22-23 κ.λ.π.) του
1ου Κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου, <<Από την Αγροτική Οικονομία στην
Αστικοποίηση>>.

33
Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------2.5.Ιστορικές πηγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Για την προσέγγιση των ιστορικών πηγών στη διδακτική Πράξη προτείνεται ποικιλία
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τις απλές ερωταποκρίσεις, ο/η εκπαιδευτικός
μπορεί, μεταξύ άλλων, να αξιοποιήσει(Παληκίδης, 2019):
1) γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις σε Φύλλο Εργασίας
2) την επεξεργασία των πηγών των μαθητών/μαθητριών με την πηγή (διατύπωση ερευνητικών
ερωτημάτων και αναζήτηση απαντήσεων στην πηγή, με βάση το γενικό πλαίσιο που θέτει ο
δάσκαλος)
4) δομημένη ερευνητική εργασία με πηγές και ερωτηματολόγιο κατ’ άτομο ή σε
ομάδες
5) μη δομημένη ερευνητικού τύπου εργασία (μέθοδος project) (Ερευνητικές, Συνθετικές,
Συνθετικές-Δημιουργικές Εργασίες)
6) τη χρήση γραπτών πηγών με στόχο την ανάπτυξη αναγνωστικών-γλωσσικών δεξιοτήτων
7) την εκφραστική ανάγνωση από τους μαθητές/τις μαθήτριες
8) τη συγκρότηση περιλήψεων
9) την κατασκευή διαγράμματος (βασικό θέμα, υποθέματα, πλαγιότιτλοι κτλ.),
εννοιολογικών χαρτών κ.λ.π.
10) ποικίλες αναγνωστικές ασκήσεις (απόδοση τίτλου σε κείμενο, κατηγοριοποιήσεις
ιστορικών εννοιών, μεταγραφή της πηγής από τη μια μορφή σε μιαν άλλη κτλ.)
11) τη σύγκριση ιστορικών πηγών

Εκτός από τα παραπάνω, όμως, προτείνουμε και
12) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ιστορικής- πολιτισμικής αναφοράς, με επιτόπια
παρατήρηση από ομάδες ειδικών (οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο μικρών ερευνητών), με
κατάλληλα σχεδιασμένα Φύλλα Εργασίας
13) Δραματοποίηση των ιστορικών πηγών,
14) Αγώνες Λόγων με ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, μέσω δραματοποίησης, όπου κρίνεται
σκόπιμο
15) Δημιουργία πολυτροπικών κειμένων (π.χ. διαδραστικών ιστορικών χαρτών κ.ά.),
καλλιτεχνικές δημιουργίες
κ.ά.

Παρακάτω ακολουθεί ένα ενδεικτικό Παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης της
Ιστορίας μέσω Δημιουργικής Γραφής.

34

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------Διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην Ιστορία
(Ραμουτσάκη, 2008)

Όπως γνωρίζουμε τα Προγράμματα Σπουδών οργανώνονται διεθνώς με βάση τα διακριτά ή μη
διακριτά γνωστικά-διδακτικά Αντικείμενα:

Η βιβλιογραφία, διεθνώς, δεν κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στις δύο έννοιες, της
Διεπιστημονικότητας και της Διαθεματικότητας, με αποτέλεσμα οι δύο όροι να
χρησιμοποιούνται πότε ο ένας, πότε ο άλλος αδιακρίτως ή και οι δυο μαζί, συνδυαστικά, σχεδόν
σαν να ταυτίζονται. Σίγουρα, είναι δύσκολο να ορίσει κάποιος, με ακρίβεια, τα όρια της κάθε
έννοιας. Με βάση, όμως, αρκετούς δόκιμους ορισμούς (Ειδικό Αφιέρωμα, 2002, Αργυροπούλου,
2007)) θα μπορούσαμε σχηματικά να έχουμε την εξής εικόνα:
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(Ραμουτσάκη, 2008)
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε μια ενδεικτική σχηματική απεικόνιση σύνδεσης δύο Ενοτήτων

<<Το σχολείο και η ασθένεια η ιατρική.........>> από το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης
Ιστορίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου, (έκδ. 2006) με ποικίλα διδακτικά Αντικείμενα.
Η συγκεκριμένη Ενότητα προσφέρεται για ποικιλία διεπιστημονικών και διαθεματικών
δραστηριοτήτων. Αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητήσουν με τον/την εκπαιδευτικό και
αποφασίσουν το θέμα, το οποίο θα μελετήσουν, εργάζονται με τη μέθοδο εκπόνησης Σχεδίων
Εργασίας (Project). Ακολουθεί, ενδεικτικά, η απεικόνιση των γνωστικών πεδίων ή των διδακτικών
Αντικειμένων που θα μπορούσαν να μελετηθούν σε μια τέτοια δραστηριότητα, ώστε να
αναδειχτεί από ποιες οπτικές γωνίες μπορεί το θέμα να μελετηθεί και να φωτιστεί ολόπλευρα:

36
Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------Ακολουθεί ένα ενδεικτικό Παράδειγμα προσέγγισης της Ιστορίας μέσω της Δημιουργικής Γραφής με

το παρακάτω θέμα:
<<Φανταστείτε ότι η μηχανή του χρόνου φέρνει κοντά μία μαθήτρια ή ένα μαθητή βυζαντινού
σχολείου και μία μαθήτρια ή ένα μαθητή σύγχρονου, σημερινού ελληνικού σχολείου.
Εμπνευστείτε από το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε εποχής και, με βάση τη γνώση και τη
φαντασία σας, δημιουργήστε μια μικρή ιστορία, εμπλουτίζοντάς την με δικούς σας διαλόγους
και σκίτσα>>.
Το θέμα αυτό επιτρέπει στους μαθητές και στις μαθήτριες να συνδυάσουν την Ιστορία:
α) με τη Νεοελληνική Γλώσσα, Έκφραση- Έκθεση (παραγωγή Λόγου /Κειμένου),
β) με την Αισθητική Αγωγή (Τέχνη και συγκεκριμένα με τη Ζωγραφική),
γ) με την Εκπαίδευση και
δ) με την Κοινωνιολογία κ.ά.
Το παρακάτω ενδεικτικό πολυτροπικό κείμενο δημιουργήθηκε από τη μαθήτρια
της συγγραφέως στο 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, Ιουλιέτα Χατζάκη:
Στη νοητή μηχανή του χρόνου, ένα φτωχό κορίτσι του Βυζαντίου συναντά μία μαθήτρια
σημερινού σχολείου · ανάμεσά τους αναπτύσσεται ένας σύντομος διάλογος για τα δύο
εκπαιδευτικά συστήματα, το βυζαντινό και το σύγχρονο ελληνικό:
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---------------------------------------------------------------------------------Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
(Μαστραπάς, 2008, Παληκίδης, 2019, Ραμουτσάκη, 2008)

2.6. Βασική Μεθοδολογία κριτικής επεξεργασίας των ιστορικών πηγών
στη διδακτική Πράξη
Μπορούμε να οδηγήσουμε σταδιακά τους μαθητές και τις μαθήτριες να
προσεγγίζουν με κριτικό, δημιουργικό και μεθοδικό τρόπο τις ιστορικές πηγές όχι μόνο
για τις ανάγκες των εξετάσεων, αλλά και στο καθημερινό μάθημα της Ιστορίας.
Παρακάτω, θα δούμε ένα ενδεικτικό Παράδειγμα εφαρμογής τεχνικών ανακαλυπτικής,
διερευνητικής και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική Πράξη, με αφορμή συγκεκριμένη
ιστορική, δευτερογενή πηγή (απόσπασμα από ιστορικό μυθιστόρημα), ευρύτερης
χρονικής διάρκειας.
Προϋποθέσεις κριτικής αξιοποίησης πηγών
Βασικές προϋποθέσεις κριτικής αξιοποίησης των πηγών μπορούν να θεωρηθούν
οι εξής (Παληκίδης, 2019):
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση:
1. να χαρακτηρίζουν την πηγή (<<πρωτογενή>>- <<δευτερογενή>>, σε συνδυασμό με
επιμέρους δυνατούς χαρακτηρισμούς, τους οποίους είδαμε παραπάνω.
2. να ελέγχουν, κατά το δυνατόν, <<την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της πηγής>> (-Πότε
γράφτηκε σε σχέση με το ιστορικό γεγονός, στο οποίο αναφέρεται; Ο συντάκτης της είχε
άμεση εποπτεία του γεγονότος; Πόσο αξιόπιστος είναι; κ.λ.π.)
3. να εντοπίζουν την οπτική γωνία (ο/η συγγραφέας, συντάκτης κ.λ.π. επιδοκιμάζει,
αποδοκιμάζει, επικρίνει, καυτηριάζει κ.λ.π.), η οποία συνδέεται με την αντίστοιχη
Ιστορική Σχολή και να εντοπίζουν <<τη θέση που παίρνει σε σχέση με τα ιστορικά
γεγονότα>>(Παληκίδης, 2019),
4. <<να διακρίνουν αν ο συντάκτης/η συντάκτρια είναι φορέας συγκεκριμένης ιδεολογίας,
5. να διακρίνουν τον τρόπο, με τον οποίο εκείνος/εκείνη αξιοποιεί τις ιστορικές πηγές,
6. να αναδεικνύουν <<τη γνώση του ιστορικού πλαισίου και των συμφραζομένων της πηγής
(Παληκίδης, 2019) και
7) να κατανοούν <<όρους και έννοιες>>, που η πηγή εμπεριέχει.

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων, Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη,, Εισήγηση στην Επιμορφωτική-Επιστημονική Φιλολογική Εσπερίδα, 20-5-2021
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---------------------------------------------------------------------------------Οι μαθητές και οι μαθήτριες επισημαίνουν (ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020, σ.σ.58-61):

- το κειμενικό είδος- το είδος της πηγής
-τον σκοπό, για τον οποίο δημιουργήθηκε,
- και άλλα στοιχεία του περιεχομένου (π.χ. υποκειμενισμό του συγγραφέα, πιθανές
παραποιήσεις της πραγματικότητας, που μπορεί να οφείλονται σε
- φανατισμό ή ιδεολογική προκατάληψη,
- επιλεκτική αντιμετώπιση των δεδομένων
- εσκεμμένη απόκρυψη πληροφοριών,
- τα ακούσια και εκούσια ψεύδη.
Βοηθητικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν είναι τα ακόλουθα (ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020, σ.σ.58-61):

- Ποιο είναι το θέμα του κειμένου;
- Ποιες είναι οι απόψεις του συγγραφέα σχετικά με το θέμα;
- Για ποιο λόγο συντάχθηκε το κείμενο;
- Με ποια επιχειρήματα ή τεκμήρια ο συντάκτης του κειμένου στηρίζει τις απόψεις του;
- Προβάλλει κάποια γεγονότα και πρόσωπα ο συγγραφέας και κάποια άλλα αποσιωπά;
Με βάση τις Οδηγίες (ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020, σ.σ.58-61: σημειώσεις για την Ιστορία Ο.Π.Α.Σ.) και τα σχετικά
Φ.ΕΚ.(ΦΕΚ 4177/Β’/28-9-2020, ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020, Φ.Ε.Κ. 4906 Β/31-12-2019, Φ.Ε.Κ. 3046
Β΄/ 22-07-2020), αλλά και με βάση τις πιο πρόσφατες Οδηγίες (υπ’ αρ. Πρωτ. 122388/Δ2η/29-092021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.) η προτεινόμενη πορεία προσέγγισης των ιστορικών πηγών μπορεί
να συνοψιστεί στα εξής:

Προτεινόμενη πορεία προσέγγισης των ιστορικών πηγών
1. Προσεκτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών (αν προκειται για κείμενα)
2. Ένταξη στο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο - στο χώρο και στο χρόνο
3. Χαρακτηρισμός της ιστορικής πηγής
3. Κατανόηση και ανάδειξη του περιεχομένου, με βάση τα σχετικά ερωτήματαΕντοπισμός των ζητούμενων στοιχείων-πληροφοριών με βάση τους άξονες
της ερώτησης
4. Ερμηνεία-Ανάλυση -Διασταύρωση-σύγκριση με άλλες πηγές
5. Κριτική προσέγγιση –Αποτίμηση (ελέγχεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία
της πηγής, το ενδιαφέρον των πληροφοριών της – Σύνδεση- συνδυασμός με
την ύλη του σχολικού βιβλίου)
6. Αναγωγή στη σύγχρονη εποχή (όπου κρίνεται σκόπιμο)
7. Σύνθεση <<των πληροφοριών που παρέχουν τα κείμενα-πηγές>> σε ενιαίο
κείμενο------- > σύνθεση –παραγωγή ουσιαστικού, ιστορικού λόγου)

Την πορεία αυτή μπορούν, κατά το δυνατόν, να ακολουθήσουν οι μαθητές και οι
μαθήτριες για τις απαντήσεις τους ανάλογα με το είδος και την κατηγορία της ιστορικής
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---------------------------------------------------------------------------------πηγής και, φυσικά, τα ερωτήματα, που θα έχουν μπροστά τους. Αναλυτικά, παρατίθενται
παρακάτω τα Βήματα κριτικής επεξεργασίας των ιστορικών πηγών και τα αντίστοιχα
βοηθητικά ερωτήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, έχοντας υπόψη τους τη μεθοδολογία κριτικής
επεξεργασίας των πηγών, μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένη απάντηση στη 2η ομάδα
ερωτήσεων, στην οποία απαιτείται κριτική προσέγγιση των ιστορικών πηγών, πιθανή
σύγκρισή τους με άλλες και, τελικά, συνδυασμός και σύνθεση των ιστορικών
δεδομένων.
Εξάλλου, όπως σημειώνει και η Μ. Ευθυμίου, <<…η γνώση της Ιστορίας -μέσα από
την όσο το δυνατόν αντικειμενική, έντιμη και, κυρίως, συνδυαστική και επεξηγηματική
παράθεση των γεγονότων- μπορεί να κτίσει ένα ισχυρό ηθικό κέλυφος στον άνθρωπο και
να βελτιώσει το μέλλον του>> (Ευθυμίου, 2018).

Βήματα κριτικής επεξεργασίας των ιστορικών πηγών
Α. Για κάθε είδος και κατηγορία ιστορικής πηγής: Ένταξη της πηγής στο αντίστοιχο
ιστορικό - επικοινωνιακό πλαίσιο

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΗΓΗΣ
1) Ιστορικό - Επικοινωνιακό πλαίσιο πηγής (Ραμουτσάκη, 2008)
-Σε ποιο είδος και σε ποια κατηγορία
ιστορικής πηγής ανήκει η συγκεκριμένη πηγή;
- Πρόκειται για ακέραιη πηγή ή για
απόσπασμα (μέρος αυτής της πηγής);
-Τι, λέγεται, παρουσιάζεται,
σχολιάζεται, καυτηριάζεται,
αναδεικνύεται.... κ.λ.π.; (Μονοσημία πολυσημία πηγής)- - Ποιο είναι το/τα
βασικό/-ά θέμα/-τα;
-Ποιες βασικές πληροφορίες μας δίνει και
ποιες, ενδεχομένως, παραλείπει ;
- Πώς (με ποιο τρόπο) λέγεται, παρουσιάζεται,
σχολιάζεται,
καυτηριάζεται, αναδεικνύεται,
απεικονίζεται κάτι....; κ.λ.π.
(Αποκωδικοποίηση και των λανθανόντων
μηνυμάτων)
- Σε ποιον, ενδεχομένως, απευθυνόταν;
(Μπορείτε να φανταστείτε τον πιθανό αποδέκτη
/ παραλήπτη του κειμένου αυτού και τις πιθανές
αντιδράσεις ή προσδοκίες του;)
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- Πότε δημιουργήθηκε;
- Πού δημιουργήθηκε;
- Για ποιο, κατά τη γνώμη σας, σκοπό;
-Ποια η σχέση του δημιουργού... με
τα περιγραφόμενα, τα λεγόμενα,
τα γεγονότα, τα πρόσωπα ή
τις καταστάσεις... κ.λ.π.
(αυτόπτης, αυτήκοος μάρτυρας, βιωματική
σχέση, συγγενική, φιλική, πολιτική συνάφεια ή
σκοπιμότητα κ.λ.π.)
-Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας,
η χρησιμότητα της συγκεκριμένης πηγής;
- Ποια η σχέση της πηγής με άλλες συναφείς
πηγές (πιθανές ομοιότητες, διαφορές, επιρροές) ;
- Ποια η αξία της ;

Η αξία μιας ιστορικής πηγής προκύπτει από τις παρακάτω παραμέτρους:
Αξία ιστορικής πηγής
Αξίες που απορρέουν άμεσα από
την ιστορική πηγή
Ιστορική αξία

Αξίες που απορρέουν έμμεσα από
την ιστορική πηγή (παρεμβάλλεται η οπτική
γωνία του δέκτη)
Αισθητική αξία

Αρχαιολογική αξία

Καλλιτεχνική αξία

Αξία <<τεκμηρίου>>- η σχέση με
την Ιστορία Τέχνης
Αξία σπανιότητας

Αξίες που απορρέουν από την ατομική
μνήμη/τη βιωματική εμπειρία
Αξίες που απορρέουν από τη συλλογική
μνήμη/τη βιωματική εμπειρία
Αξίες που απορρέουν από το συμβολισμό
Αξία συγκινησιακή, που απορρέει από
την αποδεκτότητα του μνημείου
(Π.Ι., 2006, Μαυροσκούφης, 2005)
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---------------------------------------------------------------------------------Παραπάνω είδαμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε το ιστορικό-επικοινωνιακό
πλαίσιο μιας ιστορικής πηγής, ανεξαρτήτως είδους και κατηγορίας. Τώρα, θα
εστιάσουμε στις γραπτές ιστορικές πηγές και θα δούμε τα βήματα κριτικής
επεξεργασίας τους.
Β. Βήματα κριτικής επεξεργασίας γραπτών ιστορικών πηγών:
Εξωκειμενική

Κειμενική

Διακειμενική

(Μαστραπάς, 2008, (Μαστραπάς, 2008, (Μαστραπάς, 2008,
Ραμουτσάκη, 2008) (Ραμουτσάκη, 2008) (Ραμουτσάκη, 2008)

Αποτίμηση πηγής

Αναγωγή στη σύγχρονη εποχή

(Παληκίδης, 2019
Ραμουτσάκη, 2008)

(Παληκίδης, 2019, Ραμουτσάκη, 2008)

Βήματα κριτικής επεξεργασίας των γραπτών ιστορικών πηγών

(Μαστραπάς, 2008,

Παληκίδης, 2019, Ραμουτσάκη, 2008)

Ε
ξ 3. Ένταξη γραπτής πηγής στο ιστορικό της πλαίσιο
ω 1) – Ποιος είναι ο/η συγγραφέας ή ο συντάκτης/η συντάκτρια της πηγής;
κ 2) – Ποια η σχέση του/της με τα περιγραφόμενα/τα λεγόμενα; (αυτόπτης, αυτήκοος
μάρτυρας, βιωματική σχέση, συγγενική, φιλική, πολιτική συνάφεια ή σκοπιμότητα κ.λ.π.)
ε
3) -Πού και πότε γράφτηκε;
ι
4) -Για ποιο σκοπό γράφτηκε; Γιατί γράφτηκε;
μ
5) -Σε ποιον/ποιους απευθυνόταν;
ε
ν
2. Ταξινόμηση και δήλωση της μορφής της πηγής
ι
1) - Σε ποιο είδος και σε ποια κατηγορία ανήκει;
κ
2) – Πρόκειται για ακέραιη πηγή ή για απόσπασμα (τμήμα αυτής της πηγής);
ή

1)
2)
Κ1)
ε2)
ι3)
μ4)
ε
ν
ι
κ
5)
ή

6)
7)

3.Κατανόηση του περιεχομένου της πηγής
1) Περιεχόμενο πηγής (οι ιστορικές έννοιες και η σημασία τους)
2) -Ποια θέματα θίγει; Ποιες ιστορικές πληροφορίες μας δίνει;
3) – Σε ποιες ερμηνείες προχωρά ο συντάκτης/η συντάκτρια της πηγής; (Μαστραπάς, 2008)
4) Ποια μηνύματα στέλνει;
5) – Ποιες πληροφορίες, ενδεχομένως, παραλείπει;
6) - Ποιες είναι οι κύριες θέσεις του συγγραφέα;
7)– Ποια είναι η οπτική γωνία (επιδοκιμάζει, αποδοκιμάζει, επικρίνει,
καυτηριάζει κ.λ.π.) του συντάκτη/της συντάκτριας; Σύνδεση με την αντίστοιχη Ιστορική
Σχολή
8)-Ποια είναι τα επιχειρήματά του και με ποιο τρόπο διατυπώνονται;
9) -Ποια αντίδραση/αντιδράσεις προσδοκά να προκαλέσει ο/η συγγραφέας;
10) -Ποιοι αναμένεται να δράσουν ή να αντιδράσουν;
11) -Το κείμενο φαίνεται να είναι συναισθηματικά φορτισμένο;
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Δ
ι
α
κ
ε
ι
μ
ε
ν
ι
κ

12)- Ποια η σχέση της πηγής με άλλες συναφείς πηγές (Διακειμενική προσέγγιση:
πιθανές ομοιότητες, διαφορές, επιρροές)

Σύγκριση πηγών (διακειμενική προσέγγιση-πολυπρισματική θεώρηση)
Κοινές
πληροφορίες/θέσεις/ερμηνείες
στην πηγή

Διαφορετικές πληροφορίες/
θέσεις/ερμηνείες στην πηγή

Συμπεράσματα

ή

4. Σύγκριση και Αντιπαραβολή ιστορικών πηγών
Όταν οι ιστορικές πηγές είναι γραπτά κείμενα, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα Βήματα
που περιγράφονται σχηματικά στον παρακάτω Πίνακα. Η ίδια πορεία μπορεί να
ακολουθηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρισης κειμένων και στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας/Έκφρασης –Έκθεσης και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων, Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη,, Εισήγηση σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο προς Φιλολόγους, 7-5-2020
και Σημειώσεις Ανατροφοδότησης

Αν, πάλι, πρόκειται για σύγκριση κειμένου και έργου Τέχνης, τότε μπορούμε να
ακολουθήσουμε την εξής πορεία:
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Ανάλογα είναι και τα προτεινόμενα Στάδια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου, (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2008):
1. Εντοπισμός και καταγραφή ομοιοτήτων – διαφορών ως προς το εξεταζόμενο θέμα.
Ταξινόμηση διαφορών σε κατηγορίες.
2. Αξιολόγηση ομοιοτήτων και διαφορών:
3. Καταγραφή συμπεράσματος από τις ομοιότητες και τις διαφορές
4. Εργασία σε ομάδες για ανταλλαγή απόψεων για τα συμπεράσματα που έχει
καθένας καταγράψει.
5. Ανατροφοδότηση.
π.χ. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα σχηματικής απεικόνισης των δεδομένων σε
Πίνακα, με βάση τη σύγκριση ιστορικών πηγών για τη Γαλλική και την Ελληνική
Επανάσταση:

(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2008)
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(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2008)

5. Αξιολόγηση της πηγής
1) – Φαίνεται να είναι αξιόπιστη η πηγή και γιατί;
2) - Ποια φαίνεται να είναι τα κίνητρα του συγγραφέα;
3) - Πόσο πειστικά είναι τα επιχειρήματά του;
4) -Πιστεύετε ότι τα στοιχεία, τα οποία επικαλείται, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;
3) 5)- Φαίνεται ότι ο συντάκτης/η συντάκτρια της συγκεκριμένης πηγής είναι φορέας
συγκεκριμένης ιδεολογίας;
4) 6)–Σχόλιο για δεδομένα, που τυχόν δεν λέγονται (για τις τυχόν σκόπιμες αποσιωπήσεις)
5) 7) - Ποια η αξία, η χρησιμότητα της πηγής ;
6. Αναγωγή στη σύγχρονη εποχή
1) - Διαφέρουν οι ιδέες και οι αξίες που αναδεικνύει η πηγή από εκείνες της σύγχρονης
εποχής;
2) - Πώς κρίνετε τις αντιλήψεις, τις οποίες εκφράζει η πηγή, με βάση τα κριτήρια της εποχής
μας;
3) – Υπάρχουν, σήμερα, ανάλογες καταστάσεις με αυτές, οι οποίες περιγράφονται
στη πηγή;
7. Σύνθεση των επιμέρους στοιχείων, με βάση τα παραπάνω και σύνδεσή τους με την
ιστορική αφήγηση (του σχολικού βιβλίου). Η σύνθεση αυτή μπορεί να γίνει στο τέλος,
αλλά μπορεί να γίνεται και, σταδιακά, στην απάντηση των παιδιών.
Βασική Οδηγία, την οποία μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά είναι η εξής: <<Στην
περίπτωση που θα παραλείψετε τμήματα της πηγής, μπορείτε να το κάνετε με τέτοιο
τρόπο, ώστε η αποσπασματικότητα της πηγής να μη δημιουργήσει μια στρεβλωμένη εικόνα
του ιστορικού παρελθόντος>> (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 2008)
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---------------------------------------------------------------------------------2.7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Η εικόνα ως ιστορική πηγή
Οι εικόνες (σκίτσα, γελοιογραφίες, φωτογραφίες, λιθογραφίες, γκραβούρες,
τοιχογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, σημαίες, χάρτες κ.λ.π.) χρησιμοποιούν, συνήθως,
κώδικες και η ανάγνωσή τους συνδέεται με την εκμάθηση στρατηγικών αποκωδικοποίησης
και επεξεργασίας των μηνυμάτων τους, όπως είναι η αναγνώριση και η χρήση συμβόλων,
λόγων και κωδίκων, που, συχνά, διαπλέκονται μεταξύ τους και ως εκ τούτου, το νόημα δεν
είναι μονοσήμαντο (Smith, 2006, Παπαδάκη, 2011).
«Η εικόνα δεν αποτελεί συμπληρωματικό διδακτικό υλικό, που, απλώς, ενισχύει τη
διδακτική διαδικασία, αλλά αποτελεί από μόνη της ιστορική μαρτυρία, η οποία μπορεί να
δίνει διαφορετικές πληροφορίες και δυνατότητες ερμηνείας από αυτές που δίνει το κείμενο
της ιστορικής αφήγησης» (Παληκίδης, 2007).
Χρειάζεται, λοιπόν, προσεκτική επιλογή κατάλληλων εικόνων και εξάσκηση των
μαθητών /μαθητριών στην ανάλυση, ερμηνεία και κριτική προσέγγισή τους (Κρόκου,
Κωνσταντινίδης, Γεωργίου, 2016). Κάθε παραστατική ιστορική πηγή υπαγορεύει, θα
λέγαμε, το δικό της τρόπο προσέγγισης και επεξεργασίας. Όμως, σε γενικές γραμμές,
μπορούμε να προσεγγίσουμε τις παραστατικές ιστορικές πηγές αξιοποιώντας 5 βασικούς
άξονες:
1) Προσεκτική παρατήρηση
2) Ανίχνευση-Εντοπισμός πληροφοριών (χώρος, χρόνος, πρόσωπα κ.λ.π.)
3) Ανάλυση του τρόπου, με τον οποίο δομείται η εικόνα (Dieudonne, D, et al, 1991),
αισθητική επεξεργασία με βάση:
α) τα πλάνα:
1. Το γενικό πλαίσιο: επιτρέπει να περιγράψουμε και να τοποθετήσουμε μια σκηνή
στο γενικότερο πλαίσιό της,
2. Το πλαίσιο που εστιάζει/απομονώνει ένα πρόσωπο ή μια ομάδα, το οποίο
προσδίδει ιδιαίτερη σημασία
3 Το κοντικό πλάνο (gros plan) αναδεικνύει συναισθήματα, με σκοπό να μεταδώσει
κυρίως συγκινήσεις (Dieudonne et al, 1991).
β) η Θέση των προσώπων (πολλές φορές, ανάλογα με τη θέση των προσώπων σε μια
παραστατική πηγή υποδηλώνονται σχέσης ιεραρχίας, εξουσίας, ισοδυναμίας κ.λ.π.)
4) Ερμηνεία, ιδεολογική επεξεργασία και προσδιορισμός της σημασίας της πηγής
5) Εξαγωγή συμπερασμάτων (Dieudonne et al, 1991):
α) από το γενικότερο θεματικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται η πηγή
β) από το συγκεκριμένο θέμα
γ) από τα πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία απεικονίζονται (π.χ. ενδυμασία, αντικείμενα,
κινήσεις προσώπων κ.λ.π.)
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---------------------------------------------------------------------------------δ) από τις ιδεολογικές αναφορές που εμπεριέχει.
Στο τμήμα αυτό, θα δούμε αντιπροσωπευτικές τεχνικές κριτικής προσέγγισης
και επεξεργασίας της εικόνας, με βάση τις διάφορες μορφές της.
α. Επεξεργασία σκίτσου, γελοιογραφίας και λιθογραφίας
Το σκίτσα είναι προσχέδια και αποτελούν οπτικές της πραγματικότητας, σχολιασμένης
λεκτικά ή μη σχολιασμένης λεκτικά (σαν να μη χρειάζεται κανένα άλλο σχόλιο, καθώς το
ίδιο το σκίτσο γίνεται σχόλιο)1.

•
•

Οι γελοιογραφίες (Παπαδάκη, 2011):
καυτηριάζουν πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις,
αναδεικνύουν την πολιτική αντιπαράθεση, απομυθοποιώντας την εξουσία και
παροτρύνοντας τη συμμετοχή των απλών πολιτών στα πολιτικά πράγματα.
Ο/Η γελοιογράφος επιδιώκει να πείσει τους αναγνώστες να συμφωνήσουν με αυτόν/-ήν
στην καταδίκη και στην απόρριψη μιας συμπεριφοράς και, μέσω της καταδίκης, να
προβληματιστούν για τον τρόπο αποκατάστασης των πραγμάτων (Παπαδάκη, 2011).
H διδακτική προσέγγιση των γελοιογραφιών συμβάλλει στην πολυπρισματική θεώρηση
των ιστορικών γεγονότων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών
/μαθητριών.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΝΟΣ ΣΚΙΤΣΟΥ
Ή ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
Για την επεξεργασία ενός σκίτσου, μιας γελοιογραφίας, σκίτσου ή και λιθογραφίας2 στη
διδακτική Πράξη μπορούμε να ακολουθήσουμε την Πρόταση των G.Niemetz, J.Whitfield,
του US. NARA (National Archives and Records Administration, 2003), την οποία αποδέχεται
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). Η
Πρόταση αυτή συνοψίζεται σε 4 στάδια (Μαυροσκούφης,2005), τα οποία παρουσιάζονται
στο Παράδειγμα που ακολουθεί με συγκεκριμένη γελοιογραφία από το σχολικό βιβλίο
Ιστορίας Γ΄ Τάξης Λυκείου (Ο.Π.Α.Σ.): π.χ. Ο Κρητικός Λαβύρινθος (Ιστορία Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.
(Ο.Π.Α.Σ.):

-------------------------1.
2.

Το Σκίτσο ζωγραφικής διακρίνεται σε γραμμικό και ελεύθερο και αποτελεί τη βάση για τους πίνακες ζωγραφικής
Για τη διδακτική προσέγγιση ενός σκίτσου, μιας φωτογραφίας, μιας λιθογραφίας, γελοιογραφίας κ.λ.π. μπορούμε να
αξιοποιήσουμε και άλλες τεχνικές παρατήρησης έργων Τέχνης (Βλ. παρκάτω σ.48-.).
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---------------------------------------------------------------------------------Καθώς η συγκεκριμένη γελοιογραφία είναι έργο γερμανού καλλιτέχνη και
δημοσιεύεται σε γερμανική εφημερίδα, αποτελεί γερμανική ομολογία για τις
δολοπλοκίες της ευρωπαϊκής διπλωματίας απέναντι στο Κρητικό Ζήτημα.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
1ο Στάδιο:
Οπτικά στοιχεία
Λεκτικά στοιχεία
-Καταγράψτε τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα - Σημειώστε τον τίτλο (εάν υπάρχει)
που βλέπετε στο σκίτσο ή
και τα λεκτικά σχόλια
στη γελοιογραφία.
- Να επισημάνετε λέξεις ή φράσεις που
χρησιμοποιεί ο δημιουργός, για να
-Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι
προσδιορίσει πρόσωπα, αντικείμενα και
τα σημαντικότερα θέματα
καταστάσεις στο σκίτσο
που παρουσιάζονται;
- Σημειώστε κάθε ημερομηνία ή αριθμό
που υπάρχει στο σκίτσο
2ο Στάδιο:
Οπτικά στοιχεία
Λεκτικά στοιχεία
- Ποια από τα στοιχεία του καταλόγου που
- Ποιες λέξεις ή φράσεις στη γελοιογραφία
δημιουργήσατε μοιάζουν να είναι
φαίνεται να είναι πιο σημαντικές;
σύμβολα/να
έχουν
συμβολικό
- Γιατί το πιστεύετε αυτό;
περιεχόμενο;
- Να επισημάνετε επίθετα
που
- Ποιο νομίζετε ότι είναι το νόημα κάθε
περιγράφουν τα συναισθήματα και
συμβόλου;
τις ιδέες που εκφράζονται στο σκίτσο
- Η γενική σχεδίαση ή οι λεπτομέρειες
αναπαριστώνται με ρεαλιστικό ή
υπερβολικό τρόπο;
3ο Στάδιο
-

Περιγράψτε τη δράση που παρατηρείτε στη γελοιογραφία
Εξηγήστε πώς τα λεκτικά στοιχεία επεξηγούν τη γελοιογραφία
Έχει σχέση το περιεχόμενο της γελοιογραφίας με πραγματικά ιστορικά γεγονότα,
πρόσωπα κ.λ.π. ή αποτελεί, εντελώς, φανταστική σύλληψη;

-

Προσδιορίστε το μήνυμα της γελοιογραφίας
Ποιες κοινωνικές ομάδες θα συμφωνούσαν ή θα διαφωνούσαν με
το μήνυμα ;

4ο Στάδιο
-

Γράψτε μία παράγραφο σχετικά με τη σημασία της γελοιογραφίας ως ιστορικής
πηγής
Γράψτε μία σύντομη αφήγηση, με αφορμή τη γελοιογραφία
Αναζητήστε και άλλα σκίτσα με το ίδιο ή παραπλήσιο θέμα από την ίδια εποχή και
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-

περιοχή /χώρα και συγκροτήστε μια συλλογή. Στη συνέχεια, δώστε τίτλο στη συλλογή
και γράψτε ένα κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα
Αναζητήστε και άλλες γελοιογραφίες με το ίδιο ή παραπλήσιο θέμα, συγκρίνοντάς τα
μεταξύ τους. Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές και να προσπαθήσετε να τις
εξηγήσετε.

Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αναγνωρίσουν τι απεικονίζεται
ρεαλιστικά και τι υπερβολικά, αν πέτυχε το σκοπό της η γελοιογραφία και εάν άλλαξε ή
αν επιβεβαίωσε την ερμηνεία τους για το εξεταζόμενο ιστορικό γεγονός ή θέμα.
Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για τη διδακτική προσέγγιση ενός
σκίτσου, ή μιας λιθογραφίας.

β. Η φωτογραφία
Η φωτογραφία (Παπαδάκη, 2011):
•

μπορεί να αναπαριστά την πραγματικότητα και να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό
μέσο, (όχι πάντοτε αντικειμενικό)

•

συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης (ατομικής και συλλογικής),

•

στη διερεύνηση κοινωνικών τάσεων, ιδεολογικών τοποθετήσεων, μόδας κ.λ.π.

•

Η αξιοποίησή της ως ιστορικής πηγής εντάσσεται στο ίδιο περίπου διδακτικό πλαίσιο με
εκείνο των γελοιογραφιών και των έργων Τέχνης.
Και, εδώ, πρέπει να αναδειχτεί, κατά το δυνατόν, το επικοινωνιακό- ιστορικό πλαίσιο,
με το οποίο θα ανιχνευθούν πληροφορίες για το εικονιζόμενο θέμα, για το δημιουργό,
την εποχή, το σκοπό, τον παραλληλισμό της φωτογραφίας με άλλες πηγές κ.λ.π.:

-Χώρος,
-Χρόνος,
-Πρόσωπα
(επώνυμοι/ανώνυμοι
-απλοί άνθρωποι)
- Έκφραση,
- στάση,
- Συναισθήματα
- Αντικείμενα
- φως-σκιά
(επικρατέστερα
χρώματα)
- Θέμα
-πιθανοί συμβολισμοί
-διερεύνηση
των προθέσεων
του φωτογράφου
- σύνθεση των στοιχείων,
σύνδεσή τους με την
ιστορική γνώση και
αποτίμηση της
φωτογραφίας, με
ανάδειξη των ιστορικών
πληροφοριών, που μας
παρέχει

Εικόνες Ελλήνων Μικρασιατών κατά το πρώτο διάστημα παραμονής τους
στην Ελλάδα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922
(Ιστορία Γ΄ Τάξης ΓΕΛ (Ο.Π.Α.Σ.), σ. 147)
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----------------------------------------------------------------------------------Χώρος,
-Χρόνος,
-Πρόσωπα
- Έκφραση,
- στάση,
- Συναισθήματα
- Αντικείμενα
- φως-σκιά
(επικρατέστερα
χρώματα)
- Θέμα
-πιθανοί συμβολισμοί
-διερεύνηση
των προθέσεων
του φωτογράφου
- σύνθεση των στοιχείων,
σύνδεσή τους με την ιστορική
γνώση και αποτίμηση της
φωτογραφίας, με ανάδειξη
των ιστορικών πληροφοριών,
που μας παρέχει

Φωτογραφία από τις πρώτες εγκαταστάσεις των Ελλήνων Μικρασιατών στους συνοικισμούς
γύρω από την Αθήνα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή: από το βιβλίο «Προσφυγική
Ελλάδα» («Refugee Greece»), Εκδόσεις INTERED-ΚΑΠΟΝ ©Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,
1992
(https://www.prologos.gr/%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82%CF%86%CF%89%
CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%
84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84/ ανακτήθηκε 21-2020)

Μεθοδολογία επεξεργασίας –κριτικής προσέγγισης της φωτογραφίας
ως ιστορικής πηγής στη διδακτική Πράξη (Παπαδάκη, 2011, Ραμουτσάκη, 2008)
Κατά την προσέγγιση της φωτογραφίας ως ιστορικής πηγής στη διδακτική Πράξη,
μπορούν να αξιοποιηθούν ερωτήματα όπως αυτά που ακολουθούν:
- Ποιος τράβηξε τη φωτογραφία (εάν είναι γνωστός);
- Πού φαίνεται να έγινε η λήψη;
- Πότε έγινε η λήψη; Υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις γι’ αυτό;
- Ποιο φαίνεται να είναι το θέμα της φωτογραφίας; Τι πληροφορίες μας δίνει
η φωτογραφία αυτή;
- Για ποιο σκοπό έγινε η λήψη;
- Φαίνεται να ήταν τυχαία ή σκηνοθετημένη η λήψη;
- Ποια η σχέση του λήπτη με τα εικονιζόμενα;
- Πώς χρησιμοποιείται ο φωτισμός στη φωτογραφία; Από ποιο σημείο έγινε
η λήψη;
- Ποια χρώματα επικρατούν; (εάν πρόκειται για έγχρωμη φωτογραφία, διαφορετικά,
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---------------------------------------------------------------------------------προσέχουμε τη σκίαση και τις εναλλαγές φωτός-σκιάς)
Και πάλι μπορούμε να προχωρήσομε με τα επίπεδα-στάδια προσέγγισης που
είδαμε παραπάνω. Πρόσθετες ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής:
- Με ποια ιστορικά γεγονότα συνδέεται η φωτογραφία;
- Τι γνωρίζετε για την περίοδο αυτή;
- Συμφωνεί η φωτογραφική αυτή εκδοχή με άλλες σχετικές πηγές;
- Ποια φαίνεται να είναι η ιδεολογία του φωτογράφου;
- Πώς διασώθηκε η φωτογραφία;
- Είναι δημοσιευμένη και πού;
- Ποια, ενδεχομένως, ήταν η απήχησή της στον κόσμο;
-Υπάρχει κάτι στη φωτογραφία που σχετίζεται με τη βιωματική σας εμπειρία;
- Ποια ερωτήματα, ενδεχομένως, παραμένουν αναπάντητα;
- Ποιες άλλες πηγές θα σε βοηθούσαν, ίσως, να εντάξεις τη φωτογραφία στα
ιστορικά της <<συμφραζόμενα>> ;

- Σε ποια συμπεράσματα μπορείτε να οδηγηθείτε από τη φωτογραφία για τη χρονική
περίοδο και τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα;
- Τι πιστεύετε ότι δε συμπεριλαμβάνεται στη φωτογραφία;
- Σύγκριση συναφών θεματικά φωτογραφιών: - Να συγκρίνετε τις φωτογραφίες με
βάση το θέμα τους
- Τι τίτλο / λεζάντα θα δίνατε στη φωτογραφία ;
•

- Σημειώστε τι μάθατε για τα ιστορικά γεγονότα ή για τη συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο από τη φωτογραφία.

•

- Χωρίστε τη φωτογραφία σε τμήματα /τεταρτημόρια και μελετήστε τη καλύτερα,
εστιάζοντας σε λεπτομέρειες.
- Δημιουργήστε ένα μικρό σενάριο με βάση τη φωτογραφία, υποθέτοντας ότι
ήσασταν και εσείς εκεί κ.ά.

52

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών
πηγών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------2.8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Τα έργα Τέχνης ως ιστορικές πηγές
γ. Άλλοι τρόποι – Τεχνικές κριτικής προσέγγισης έργων Τέχνης
Για όλες τις εικόνες, οι οποίες λειτουργούν και ως ιστορικές πηγές (παραστατικές
ιστορικές πηγές), είτε πρόκειται για Πίνακες Ζωγραφικής, είτε για φωτογραφίες,
γελοιογραφίες, λιθογραφίες κ.λ.π., μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις παρακάτω τεχνικές
είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά μεταξύ τους ή με τα προηγούμενα μοντέλα
παρατήρησης-προσέγγισης των παραστατικών ιστορικών πηγών:
α) Τεχνική Artful Thinking
β) Τεχνική Perkins
γ) Μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας.
Μπορούμε, επίσης, να οδηγήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να δημιουργήσουν
ένα δικό τους μοντέλο παρατήρησης με ερωτήματα, τα οποία θα διατυπώσουν τα ίδια τα
παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τους τα παραπάνω.

1ος απλός τρόπος κριτικής προσέγγισης έργου Τέχνης
α) Τεχνική Artful Thinking:
Αρχικά, μπορούμε να αξιοποιήσομε ορισμένα από τα βήματα της Τεχνικής
Artful Thinking, για να προσεγγίσουμε την παραστατική ιστορική πηγή σε διάφορα επίπεδα:

Οι οπλαρχηγοί του Θερίσου σε ταχυδρομικό δελτάριο των αρχών του 19ου αιώνα,
ΘερίσοΥ, το οποίο φέρει μεταγενέστερα επετειακά γραμματόσημα: το ένα
Γ.Ε.Λ..(Ο.Π.Α.Σ.), σ. 212), με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το άλλο με τον οπλαρχηγό
Χατζημιχάλη Γιάνναρη
content/voulhFoundation/file/Ektheseis/EV/Venizelos%201905-1914A.pdf
(http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_
(ανακτήθηκε 2-1-2020)

Λαϊκή λιθογραφία αφιερωμένη στην Επανάσταση του
(σχολικό βιβλίο Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ΄ Τάξης
στην οποία αποτυπώνεται το αίτημα της Επανάστασης
του Θερίσου για Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
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---------------------------------------------------------------------------------α) Αξιοποιώντας το πρώτο βήμα- <<μοτίβο>> της τεχνικής αυτής, μπορούμε να θέσουμε
τα παρακάτω ερωτήματα στους μαθητές και στις μαθήτριές μας:
1ο μοτίβο
-Τι βλέπετε;
- Τι νομίζετε (ότι είναι/ αντιπροσωπεύει αυτή η ιστορική πηγή);
- Τι σας κάνει να αναρωτιέστε;
β) στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης (δεύτερο <<μοτίβο>>) μπορούμε να θέσομε ερωτήματα
του τύπου:
2ο μοτίβο
-Τι γνωρίζετε σχετικά με το/τα θέμα/-τα που παρουσιάζει η πηγή;
- Ποια ερωτήματα σας προκαλεί/-ούν;
- Τι θέλετε να ερευνήσετε ή να μάθετε περισσότερο;

γ) στο τρίτο επίπεδο ανάλυσης (τρίτο <<μοτίβο>>) μπορούμε να οδηγήσομε τους μαθητές
και τις μαθήτριες να τοποθετήσουν τίτλο/τίτλους στο κείμενο/ απόσπασμα, εάν δεν
υπάρχει/-ουν ή να προτείνουν άλλο/άλλους τίτλο/τίτλους, εάν ήδη αναγράφεται
κάποιος στο έργο, και, στη συνέχεια, στην ολομέλεια να αναδειχτούν οι
αντιπροσωπευτικότεροι τίτλοι.
δ) στο τέταρτο επίπεδο ανάλυσης (τέταρτο <<μοτίβο>>) μπορούμε να οδηγήσομε τους
μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιήσουν την πηγή ως αρχή μιας ιστορίας ή ως μέση ή
ως τέλος, συμπληρώνοντάς την με τη δική τους εκδοχή (παραγωγή λόγου).
ε) στο πέμπτο επίπεδο ανάλυσης (πέμπτο <<μοτίβο>>), οι μαθητές, με την καθοδήγηση
του/της εκπαιδευτικού, μπορούν, αφού παρατηρήσουν καλύτερα την πηγή, να γράψουν
5 λέξεις που τους έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό και, στη συνέχεια, να ξαναγράψουν,
πιο προσεκτικά, άλλες λέξεις, που σχετίζονται με το/τα μήνυμα/-τά της και να
δημιουργήσουν ένα μικρό κείμενο με αυτές.
στ) σε ένα επόμενο επίπεδο ανάλυσης, μπορούμε να ζητήσομε από τους μαθητές και τις
μαθήτριες να δώσουν μια ερμηνεία για τη σύνταξη αυτής της πηγής και να αναδείξουν
ερωτήματα που συνεχίζουν να έχουν, τα οποία, ενδεχομένως, δεν έχουν απαντηθεί.
Τα παραπάνω Βήματα μπορούν να αξιοποιηθούν, με κατάλληλη προσαρμογή, και
για τις γραπτές ιστορικές πηγές.
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---------------------------------------------------------------------------------β) Τεχνική Πέρκινς για την παρατήρηση έργου Τέχνης: Μοντέλο στοχαστικής
παρατήρησης Πέρκινς (Harvard) πολλαπλής νοημοσύνης
Έννοια κλειδί: Επανάσταση Θερίσου-Αίτημα
Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
•

•
•

Γνωστικό Αντικείμενο – Μάθημα: Ιστορία
Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου – (Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Διαθεματικότητα: Ιστορία Τέχνης
Θεωρητικό υπόβαθρο: Μοντέλο στοχαστικής
παρατήρησης Πέρκινς (Harvard) πολλαπλής
νοημοσύνης
Έργο Τέχνης: Λαϊκή λιθογραφία αφιερωμένη στην
Επανάσταση του Θερίσου (1905), στην οποία
αποτυπώνεται το αίτημα της Επανάστασης του
Θερίσου για Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
(Σχολικό βιβλίο Ιστορίας Κατεύθυνσης (Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ Τάξης Γ.Ε.Λ.,
σ. 212)

1η Φάση : Αντικειμενική παρατήρηση του έργου Τέχνης:
-Τι απεικονίζει το έργο αυτό; Τι βλέπετε με την πρώτη ματιά;
-Τι εντοπίζετε και το λέτε αυτό;
-Γνωρίζετε κάτι σχετικό με το έργο; Ποιες απορίες τυχόν έχετε και τι θα θέλατε να μάθετε
περισσότερο γι’ αυτό;
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στο έργο (π.χ. πρόσωπα, εκδήλωση
συγκεκριμένων συναισθημάτων κ.λ.π.);

2η Φάση : Ανοιχτή και δημιουργική παρατήρηση του έργου Τέχνης:
-Μπορείτε να φτιάξετε ένα σενάριο (μια πιθανή μικρή ιστορία) γι’ αυτό που βλέπετε,
αναζητώντας και κάποιες εκπλήξεις;
-Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η παρατήρησή του;
-Αναζητήστε τους συμβολισμούς και τα μηνύματα του έργου.
-Ποια φαίνεται να είναι τα αισθήματα των προσώπων στο συγκεκριμένο πίνακα και με ποιο
τρόπο εκδηλώνονται;
-Απομονώστε 2-3 λεπτομέρειες του έργου (π.χ. βλέμμα, έκφραση του προσώπου, κίνηση
του σώματος κ.λ.π.) και μελετήστε τις περισσότερο, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις σας.

55

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------3η Φάση : Εις βάθος- Διεισδυτική παρατήρηση του έργου Τέχνης:
-Παρατηρήστε ξανά αυτό που σας εντυπωσίασε στο έργο. Με ποιο τρόπο
ο/η καλλιτέχνης κατάφερε να σας εντυπωσιάσει;
- Κάντε κάποιες νοερές αλλαγές (π.χ. καταργήστε ένα πρόσωπο). Τι επιπτώσεις θα είχε αυτή
η αλλαγή στην ισορροπία του έργου;
- Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικά σημεία του έργου και πώς τονίζονται από
τον καλλιτέχνη;
- Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που φαίνεται να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο
χώρο; Απαντήστε θετικά ή αρνητικά, αιτιολογώντας τη γνώμη σας.

4η Φάση: Ολιστική παρατήρηση του έργου Τέχνης:
- Οι μαθητές και οι μαθήτριες, παρατηρώντας το έργο Τέχνης μπορούν:
- να δημιουργήσουν ένα κείμενο 1-2 παραγράφων, περιγράφοντας το έργο αυτό.
- να δημιουργήσουν ένα κείμενο 1-2 παραγράφων, περιγράφοντας τα πρόσωπα, όπως
αποδίδονται από τον καλλιτέχνη.
- να δραματοποιήσουν το σενάριο- την ιστορία που έφτιαξαν, με βάση το έργο Τέχνης
- να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ως προς την απεικόνιση του θέματος, των
προσώπων, του χώρου κ.λ.π., κατά περίσταση (ή να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές
ως προς την απεικόνιση του θέματος ανάμεσα στη λιθογραφία και σε:
α) ομόθεμο κείμενο, όπως το παρακάτω:
1. 1866: Οι Κρητικοί ζητούν από τις Δυνάμεις την Ένωση με την Ελλάδα
<<…Ικετεύομεν λοιπόν θερμώς την Yμετέραν Μεγαλειότητα και τους Μεγαλειοτάτους
Μονάρχας των δύο ετέρων Μεγάλων και Προστάτιδων του Ελληνικού Έθνους
Δυνάμεων να πραγματοποιήσωσι την μόνην ημών έφεσιν, την ένωσιν μετά των
αδελφών ημών Ελλήνων […]. Αν όμως τούτο είναι σήμερον αδύνατον, τουλάχιστον […]
ευδοκήσατε […] να μας χορηγηθή οργανισμός πολιτικός, να μας δοθώσι νόμοι, να
συσταθώσι τακτικά δικαστήρια˙ η βαρεία φορολογία μας να μετριασθή και να
τακτοποιηθή
[…].
Yπόμνημα μυστικό των επαναστατημένων Κρητών προς τους βασιλείς της Αγγλίας, της
Γαλλίας και της Ρωσίας, 15 Μαΐου 1866>>.
(Πηγή: Ακαδημία Αθηνών, «Η Κρητική Επανάστασις του 1866-1869», Μνημεία της Ελληνικής
Ιστορίας, Αθήνα 1967-1970, τόμ. 1ος. (http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/Istoria_c/c-04-21.htm
ανακτήθηκε 3-1-2020).
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β) ή ανάμεσα σε ομόθεμα έργα Τέχνης:
• Αν π.χ. εξετάζαμε το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και γινόταν παράλληλη παρατήρηση του
Πίνακα του Βρυζάκη, του Πίνακα του Γκατέρι, της Λιθογραφίας του Χρηστίδη, της
Λιθογραφίας της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και μιας σύγχρονης καλλιτεχνικής εκδοχής του
Ι. Μαράβα, τότε η συγκεκριμένη ερώτηση θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:
- Ποιες ομοιότητες ή διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στον πίνακα του Θ. Βρυζάκη, και στον πίνακα
του ιταλού, Τζ.Γκατέρι, στη Λιθογραφία του Χρηστίδη, στη λιθογραφία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης,
αλλά και στη σύγχρονη εικαστική σύνθεση του Ι.Μαράβα (σε τρία επίπεδα) για το Ολοκαυτώμα του
Αρκαδίου ως προς τον τρόπο απεικόνισης:
α) των προσώπων
β) των συναισθημάτων
γ) του χώρου και του χρόνου και
δ) του ίδιου του ιστορικού γεγονότος;

Βρυζάκης Θεόδωρος: Η Μονή του Αρκαδίου
Λάδι σε μουσαμά 128 x 173 εκ.
https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-monitou-arkadiou.html
ανακτήθηκε 23-2-3021

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου Τζουζέπε
Λορέντζο Γκατέρι, Το ολοκαύτωμα της
Μονής Αρκαδίου
Εθνική Πινακοθήκη, αρ. έργου: Π.2427 Το
φιλελληνικό ρεύμα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό εκείνη την
εποχή στην Ιταλία και δεκάδες Ιταλοί εθελοντές
συμμετείχαν στην κρητική επανάσταση του 1866

(http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/Istoria_c/c
-04-21.htm ανακτήθηκε 3-1-2020)
Βλ. και Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄Τάξης
Γυμνασίου. (2007). Ο.Ε.Δ.Β.:Αθήνα, σ. 64
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Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου
Λιθογραφία Χρηστίδη
Βλ. Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως
σήμερα) Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄Εσπερινού Λυκείου-Γενικής
Παιδείας. (2014). Ι.Τ.Υ.Ε.- Διόφαντος: Αθήνα.

Η ανατίναξις της Μονής Αρκαδίου
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας. Ιστορία
Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.): Κεφάλαιο:
Το Κρητικό Ζήτημα
Βλ. και Διαδραστικά Βιβλία Φωτόδεντρου,
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2758/Them
ata-Neoellinikis-Istorias_G-Lykeiou_htmlapli/index4_4.html
ανακτήθηκε 23-2-2021

Σύγχρονη εικαστική σύνθεση του Ι.Μαράβα για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, εμπνευσμένη από τον
πίνακα του Θ.Βρυζάκη, σε τρία επίπεδα
(https://www.arkadimonastery.gr/nea-reader/anaparastasi-tou-olokautomatos-stin-puritidapothiki-tis-monis-arkadiou.htm
ανακτήθηκε 1-3-2021)

Πρόσθετα ερωτήματα που μπορούν να υποβληθούν, πέραν εκείνων των μοντέλων
παρατήρησης, θα μπορούσαν να είναι τα εξής:
- Ποια απεικόνιση σάς αρέσει περισσότερο και γιατί;
- Ποιες ιστορικές πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τις πηγές αυτές;
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---------------------------------------------------------------------------------γ. Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω αισθητικής εμπειρίας στην Ιστορία
γ1. Βασικές αρχές και Βήματα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης κατά Mezirow
(Mezirow, 2007)
<<Μετασχηματίζουσα Μάθηση>> είναι η κριτική επανεξέταση/ αμφισβήτηση
προβληματικών παραδοχών, με στόχο την πιο δημιουργική και αντικειμενική αντίληψη
της πραγματικότητας και τη δράση με βάση τις νέες, μετασχηματισμένες αντιλήψεις
(Κόκκος, 2017).
Στα τέλη της δεκαετίας 1970 ο Jack Mezirow ανέπτυξε την αντίστοιχη Θεωρία, η
οποία εντάσσεται στις Θεωρίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που εξετάζουν με κριτικό
τρόπο τις δυσλειτουργικές, στερεοτυπικές, μονολιθικές αντιλήψεις και συμπεριφορές,
αποσκοπώντας στη χειραφέτηση των εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2019). Βασική αρχή της
Θεωρίας αυτής είναι η ενδυνάμωση των ατόμων να σκέφτονται κριτικά, με ελεύθερο
τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις.
- Τι είναι εκείνο που, τελικά, μετασχηματίζεται;
Σύμφωνα με τη Θεωρία του Mezirow, μετασχηματίζονται:
α) Νοητικές συνήθειες και
β) Απόψεις
Αν συμβουλευτούμε ένα δόκιμο Λεξικό, θα διαπιστώσουμε ότι για τον όρο
<<Συνήθεια>> απαντώνται δύο κυρίως σημασίες (Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας
Αθηνών, 2015):
1. η ενέργεια, η συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται συχνά, συνήθως, μηχανικά και
2. το έθιμο
Στη Θεωρία, όμως, του Mezirow, νοητικές συνήθειες νοούνται οι ευρύτερες
προδιαθέσεις/στάσεις ζωής, <<που καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο ερμηνεύουμε
μια εμπειρία και προσανατολίζουμε τη συμπεριφορά μας>> (Κόκκος, 2019).
Αντίστοιχα, αν συμβουλευτούμε ένα δόκιμο Λεξικό, θα διαπιστώσουμε ότι για τον
όρο <<Άποψη>> απαντώνται δύο κυρίως σημασίες (Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας
Αθηνών, 2015):
Άποψη=1. τρόπος αντίληψης θέματος/γεγονότος
2. Θεώρηση, σκοπιά, εκτίμηση
3. θέα
4. (Γλωσσ.) ποιόν ενεργείας
Σύμφωνα, πάλι, με τη Θεωρία του Mezirow, απόψεις είναι σύνολα /συστάδες
πεποιθήσεων, συναισθημάτων, κρίσεων και συμπεριφορών (Κόκκος, 2019)
Σχηματικά, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη νοητική συνήθεια σαν μια ομπρέλα
και τις απόψεις σαν τους άξονές της.
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--------------------------------------------------------------------------------Τα μέσα του μετασχηματισμού
Σύμφωνα με τον Mezirow,
1) ο κριτικός στοχασμός και
2) ο στοχαστικός διάλογος

τα

μέσα

του

μετασχηματισμού

είναι

δύο:

1) Ο κριτικός στοχασμός ορίζεται, με όρους Mezirow, ως μια ορθολογική διεργασία,
με την οποία σκεφτόμαστε τις παλαιότερες παραδοχές μας και αναρωτιόμαστε εάν
είναι δικαιολογημένες, με βάση και τις σύγχρονες εμπειρίες (Κόκκος, 2019) και τη
σύγχρονη πραγματικότητα.

Ο Mezirow διακρίνει τρεις μορφές κριτικού στοχασμού (Mezirow, 1990, 1991, 1998,
Κόκκος, 2019):
α) Στοχασμός επί του περιεχομένου:
-Τι δηλ. αντιλαμβανόμαστε/σκεφτόμαστε/αισθανόμαστε/πράττουμε;
π.χ. κάποιος εκφράζει την άποψη <<Το παιδί αυτό είναι <<άταχτο>>>>.
β) Στοχασμός επί της διεργασίας: πώς και πόσο αποτελεσματικά πραγματοποιούμε
τις παραπάνω ενέργειες;
(π.χ. έχει επαρκή στοιχεία, για να χαρακτηρίσει το παιδί αυτό <<άταχτο>> ή
παρερμήνευσε κάποια στοιχεία και βιάστηκε να το χαρακτηρίσει;)
γ) Στοχασμός επί των πρότερων αντιλήψεων:
- διερεύνηση των βιογραφικών, πολιτισμικών, κοινωνικών αιτιών, βάσει των οποίων
σκεφτόμαστε με το συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. οι αξίες και οι αντιλήψεις που έχουμε
διαμορφώσει από το περιβάλλον μας στο παρελθόν μας οδηγούν σε πιθανές
λανθασμένες/ανεπαρκείς/υπερβολικές ή σωστές κρίσεις / αντιλήψεις για το
συγκεκριμένο παιδί και των συνεπειών αυτής της κρίσης/ αποτίμησης.
Ο μετασχηματισμός των νοητικών συνηθειών προϋποθέτει την ενεργοποίηση και
των τριών μορφών κριτικού στοχασμού. Αντίθετα, για τον μετασχηματισμό επιμέρους
απόψεων αρκεί να ενεργοποιηθούν
ο στοχασμός επί του περιεχομένου και
ο στοχασμός επί της διεργασίας (Κόκκος, 2019). Γενικότερα, η μετασχηματίζουσα
μάθηση αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ατόμου για θετική αλλαγή σε ατομικό επίπεδο
και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των εμπειριών των ενήλικων
εκπαιδευομένων για κριτικό στοχασμό(Κόκκος, 2019).
Στοχαστικός διάλογος (Κόκκος, 2019) είναι η νοητική διεργασία, με την οποία
αιτιολογούμε τις νέες μας απόψεις, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους (διάλογος
με τους άλλους).
Η διαδικασία που ακολουθείται από τον Mezirow (Mezirow, 2007) για το
μετασχηματισμό μιας νοητικής συνήθειας περιγράφεται σε διαδοχικά Στάδια, τα οποία
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---------------------------------------------------------------------------------συνοπτικά έχουν ως εξής (Mezirow, 1978: 60-61, Mezirow, 2007, Κόκκος, 2019, Παυλάκης,
2020):
1. Διατύπωση ενός διλήμματος (<<αποπροσανατολιστικού>>)/ερωτήματος
2. Αυτοεξέταση συναισθημάτων π.χ. δυσαρέσκειας, φόβου, οργής, ενοχής, ντροπής κ.λ.π.
3. Κριτική αξιολόγηση των παραδοχών (π.χ. των μαθητών/μαθητριών, των εν γένει
εκπαιδευομένων και των δικών μας)
4. Το άτομο αναγνωρίζει την πηγή της δυσαρέσκειάς του και μοιράζεται με άλλους
τη διεργασία του μετασχηματισμού (π.χ. η πηγή δυσαρέσκειάς μας μπορεί να είναι η
συμπεριφορά ενός μαθητή/μιας μαθήτριας, αλλά και οι δικές μας τυχόν απόλυτες,
δυσλειτουργικές αντιλήψεις ή παραλείψεις)
5. Διερεύνηση επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις
6. Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού-διεπιστημονικού Προγράμματος ή Σχεδίου Δράσης (π.χ.
για τους/τις εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας το ρόλο τους στη Μάθηση και στην
καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών, ενισχύοντας τη Μάθηση μέσω
αλληλεπίδρασης, καθώς και το περιεχόμενο και τα κίνητρα για τους/τις
εκπαιδευομένους/εκπαιδευόμενες) (Illeris, 2016)
7. Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του Σχεδίου
8. Δοκιμή των Προτάσεων
9. Οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους και τις σχέσεις
10. Αναπλαισίωση σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί από τις νέες
προοπτικές (Mezirow, 2007: 60-61).
Σύμφωνα με τον Κ.Illeris, η Μετασχηματίζουσα Μάθηση είναι ένας από τους τέσσερις
(4) τύπους της Μάθησης (Illeris, 2009, σσ. 38-47, Illeris, 2014):
1) Σωρευτική: προσθήκη γνώσης στην ήδη υπάρχουσα γνώση.
2) Αφομοιωτική: μαθαίνουμε κάτι που συνδέεται ή και εντάσσεται στην προϋπάρχουσα
γνώση μας
3) Προσαρμοστική: μαθαίνουμε κάτι που μεταβάλλει ένα υπάρχον νοητικό σχήμα ή
πρότυπο και
4) Μετασχηματίζουσα: μαθαίνουμε κάτι, που συνιστά ριζική επανεξέταση, αναμόρφωση
νοητικών σχημάτων και προτύπων, με στόχο, συνήθως, το ξεπέρασμα μιας κρίσιμης
κατάστασης.
Ο Κ. Ιlleris, προσεγγίζει τη Θεωρία του Μετασχηματισμού του Mezirow από τη σκοπιά
της Μάθησης, η οποία υποστηρίζεται από 3 διαστάσεις:
α) τη γνωστική (το περιεχόμενο ης μάθησης)
β) τη συναισθηματική (τα κίνητρα της μάθησης) και
γ) την κοινωνική (την αλληλεπίδραση ατόμου- περιβάλλοντος).
Ένα παρακλάδι/ένας τύπος αυτής της Μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης
του Μezirow είναι και η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω αισθητικής
εμπειρίας (Κριτική και Δημιουργική Μάθηση μέσω Αισθητικής Εμπειρίας) (Mezirow,
2007, Kόκκος, 2011), η οποία αξιοποιεί την Τέχνη σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες
αντιλήψεις, στάσεις ζωής και πεποιθήσεις των εκπαιδευομένων.
Βασίζεται, δε, στην πεποίθηση ότι η ενασχόληση με την Τέχνη, προσαρμοσμένη στην
ηλικία, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του/της εκάστοτε εκπαιδευομένου/-ης,
προσφέρει στον αποδέκτη εναύσματα για ποιοτικό μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης
του (Ραμουτσάκη 2021), όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (ειδικότερα στο χώρο του Σχολείου,
όταν π.χ. εντοπιστούν στο Τμήμα ή ευρύτερα στο Σχολείο αρνητικές, στερεοτυπικές,
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---------------------------------------------------------------------------------δυσλειτουργικές, μονομερείς αντιλήψεις που εμποδίζουν την κοινωνική συμπεριφορά
και τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις ή την αντίληψή μας για γεγονότα, πρόσωπα,
καταστάσεις κ.ά.). Μέσω:
- της προσεκτικής παρατήρησης έργων Τέχνης,
- των κριτικών ερωτημάτων και
- του αναστοχαστικού διαλόγου, που συνοδεύει την παρατήρηση, το παιδί μπορεί να
οδηγηθεί, σταδιακά, σε κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό και να μετασχηματίσει,
τελικά, τυχόν, δογματικές, δυσλειτουργικές, στερεοτυπικές, μονολιθικές απόψεις και
πεποιθήσεις, που, ίσως, έχει (Mezirow 2000, Freire, 2006, 2011, Kόκκος, 2011,
Ραμουτσάκη 2018).
Ως εκ τούτου, η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης διαμορφώθηκε,
κατεξοχήν, για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και για την αντιμετώπιση προβληματικών
αντιλήψεων/παραδοχών των εκπαιδευομένων. Μπορεί, όμως, με κατάλληλες επιλογές
και αναπροσαρμογές, να εφαρμοστεί και στην Εκπαίδευση Ανηλίκων, μαθητών και
μαθητριών, στο Σχολείο και σε κάθε Βαθμίδα Εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση
κατάλληλων έργων Τέχνης. Παρακάτω, αναπτύσσεται η αναπλαισιωμένη αυτή εκδοχή
της, προσαρμοσμένη στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και παρουσιάζονται
ενδεικτικά Παραδείγματα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας.

γ2. Μετασχηματίζουσα Μάθηση στη Διδακτική Πράξη
Στη διδακτική Πράξη, τα παραπάνω Στάδια της Θεωρίας του Μετασχηματισμού του Mezirow
μπορούν να απλοποιηθούν ως εξής (Γουρνάς, 2011, Κόκκος, 2017):
1) Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών- Διαμόρφωση κατάλληλου
παιδαγωγικού κλίματος μέσω του διαλόγου και εξασφάλιση της συναίνεσης των μαθητών και
μαθητριών, για να συζητηθεί το θέμα
1β) Εντοπισμός ή πρόληψη του προβλήματος στο Τμήμα ή στο Σχολείο, ώστε να χρειάζεται να
αλλάξει η κατάσταση, να μετασχηματιστούν πιθανές αρνητικές συμπεριφορές ή αντιλήψεις
(π.χ. συγκρουσιακές καταστάσεις, αρνητικές συμπεριφορές και μονολιθικές αντιλήψεις, έμφυλα
στερεότυπα, αδιαφορία για το μάθημα και τη Μάθηση γενικότερα, άρνηση συμμετοχής σε
ομαδικές εργασίες κ.ά.).
Ο εντοπισμός πιθανού προβλήματος μπορεί να γίνει είτε μέσω της καθημερινής επικοινωνίας
με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο χώρο του σχολείου, στο πλαίσιο του μαθήματος είτε μέσω
μιας συστηματικότερης καταγραφής των αρχικών απόψεων των μαθητών και μαθητριών για το
θέμα, είτε με συνδυασμό τους δηλ., αφού έχουμε κάποιες ενδείξεις για πιθανό πρόβλημα,
ζητάμε από τα παιδιά την καταγραφή των αρχικών απόψεών τους για το θέμα σε ατομικό
επίπεδο και στη συνέχεια, αν θέλουμε, σε ομαδικό, υποβάλλοντας το ερώτημα:
- Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα…..;
Στο τέλος της όλης διαδικασίας ζητάμε ξανά από τους μαθητές και τις μαθήτριες να γράψουν
την τελική άποψή τους για το θέμα, μετά την εφαρμογή των μετασχηματιστικών Πρακτικών, τον
αναστοχασμό και την τελική αποτίμηση.
Η σύγκριση της αρχικής καταγραφής με την τελική θα επιτρέψει στον/στην εκπαιδευτικό να
διαπιστώσει αν έχει επέλθει ο προσδοκώμενος μετασχηματισμός.
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---------------------------------------------------------------------------------Με τον τρόπο αυτό θα συζητήσουμε μαζί τους με άνεση το εκάστοτε θέμα. Δίνουμε δηλ.
αρχικά το έναυσμα για το διάλογο και, στη συνέχεια, ρωτάμε τα παιδιά:
- Θα θέλατε να συζητήσουμε το θέμα;
Αυτονόητο είναι ότι, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε δεν αξιοποιείται η Μετασχηματίζουσα
Μάθηση και, σε αυτή την περίπτωση, η αξιοποίηση έργων Τέχνης συμβάλλει στον εμπλουτισμό,
στην αφομοίωση, στην ευχερέστερη πρόσληψη του νέου περιεχομένου Μάθησης.

2) Επεξεργασία των απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό: Προσδιορισμός (νοηματοδότηση)
και ιεράρχηση των στοιχείων, των συμπεριφορών, των αντιλήψεων που θα πρέπει να
μετασχηματιστούν
Στο Στάδιο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός σε δικό του Σημειωματάριο, με βάση τις απαντήσεις
καταγράφει και ιεραρχεί τις απόψεις, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές, που θα πρέπει να
μετασχηματιστούν, ανάγοντας τα στοιχεία αυτά στις αντίστοιχες νοητικές συνήθειες, στις
οποίες ανήκουν π.χ.
η αρνητική αντίληψη ορισμένων μαθητών και μαθητριών για τα Μουσεία μπορεί να αναχθεί
στη γενικότερη νοητική συνήθεια: Αρνητική αντίληψη για τον Πολιτισμό και αυτή η αναγωγή
επιτρέπει και τη διεύρυνση των διδακτικών μας επιλογών και δραστηριοτήτων, ώστε το θέμαπρόβλημα να εξεταστεί πολύπλευρα και οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν πολλαπλά
ερεθίσματα και ευκαιρίες, για να μετασχηματίσουν τυχόν αρνητικές αντιλήψεις τους.
Κατά την ιεράρχησή των απόψεων αυτών, πιθανά ερωτήματα που πρέπει να απασχολήσουν
τον/την εκπαιδευτικό είναι τα εξής (Κόκκος, 2017):
α. Ποιες απόψεις είναι οι επικρατέστερες και ποιες θα επιδιώξω να μετασχηματιστούν; Με
ποια κριτήρια και με ποια σειρά θα τις επιλέξω;
β. Ποια νοητική συνήθεια θα επιδιώξω να μετασχηματιστεί; Με ποια κριτήρια την επιλέγω;
Ποιες απόψεις αυτή εμπεριέχει; Με ποια σειρά θα επιχειρηθεί ο μετασχηματισμός των
συγκεκριμένων απόψεων και της νοητικής συνήθειας, αλλά, ενδεχομένως, και άλλων;
γ. Με ποια Ενότητα, με ποιο Κεφάαιο ή τμήμα της διδακτέας ύλης θα μπορούσε να συνδεθεί
η διεργασία του μετασχηματισμού;

3) Σχεδιασμός δράσεων – Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων
των σχολικών βιβλίων
Το Στάδιο αυτό μπορεί να συμπεριλάβει επιμέρους δραστηριότητες, ανάλογα
με την περίπτωση, ως εξής:
3α) Αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της διδακτέας ύλης
Στο Στάδιο αυτό ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία που εμπεριέχονται στη
διδακτέα ύλη, στα σχολικά βιβλία (π.χ. έναν Πίνακα Ζωγραφικής, ένα σκίτσο, ένα σχόλιο,
μια γραπτή πηγή κ.λ.π.) και, στη συνέχεια, τα εμπλουτίζει, για να πετύχει τον
μετασχηματισμό.

63
Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------3β) Ενίσχυση, επέκταση και εμπλουτισμός των θετικών στοιχείων των σχολικών βιβλίωνΕφαρμογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων με βάση τη διδακτέα ύλη
Εστιάζουμε στα θετικά στοιχεία της ύλης και τα εμπλουτίζουμε, επεκτείνοντάς τα με
δημιουργικές δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, διερευνητικής
δραματοποίησης, δραματοποίησης με Αγώνα Λόγων κ.ά.
π.χ. ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μία φωτογραφία που συνδέεται με τη Μικρασιατική
Καταστροφή του 1922. Μπορούμε να διατυπώσουμε την εξής άσκηση:
Στη φωτογραφία παρουσιάζεται ένα παιδί από τη Μικρασία, σε μία παράγκα, μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή και τη βίαιη εκδίωξη του Μικρασιατικού Ελληνισμού από τη
Μικρασιατική Γη. Υποθέστε ότι κάθεστε δίπλα του, στο ίδιο θρανίο. Προσπαθήστε να μπείτε
στη θέση του, να συναιστανθείτε την κατάστασή του, περιγράφοντας σύντομα:
- Πώς αισθάνεστε εσείς;
- Πώς αισθάνεται, πιθανότατα, αυτό το παιδί;
- Πώς θα μπορούσατε να το βοηθήσετε; κ.λ.π.
3γ) Συμπλήρωση των σχολικών βιβλίων με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό από τον/την
ίδιο/ίδια τον/την εκπαιδευτικό, όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο υλικό στα βιβλίαΕφαρμογή εναλλακτικών βιωματικών δραστηριοτήτων εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης

-

-

-

Αν, πάλι, δεν υπάρχει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στα σχολικά βιβλία, το οποίο να
λειτουργεί ως κατάλληλη πηγή, ως έναυσμα δημιουργικού διαλόγου και υλοποίησης συναφών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετασχηματισμού, τότε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να
προχωρήσει σε δυναμικές Παρεμβάσεις εμπλουτισμού και ανανέωσης της διδακτέας ύλης και
των σχολικών βιβλίων:
είτε καθοδηγώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να προχωρήσουν σε μικρο-έρευνες, στο
πλαίσιο εργασιών ερευνητικού τύπου (Project)- οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνονουν
ρόλους μικρών ερευνητών/ειδικών, δουλεύοντας σε ομάδες εργασίας
είτε σχεδιάζοντας μια εκπαιδευτική επίσκεψη
είτε ενεργοποιώντας τη μέθοδο της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την αισθητική
εμπειρία» με αξιοποίηση έργων Τέχνης στη σχολική αίθουσα: Στην περίπτωση αυτή, οι
μαθητές και οι μαθήτριες, αρχικά, παρατηρούν προσεκτικά τα έργα Τέχνης, με βάση τα
μοντέλα παρατήρησης (Artful Thinking, Perkins ή συνδυάζοντας τα δύο μοντέλα
παρατήρησης) και εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Τα έργα αυτά
επιλέγονται και διαδοχικά παρουσιάζονται από τον/την εκπαιδευτικό και συνδέονται, μέσω
κριτικών ερωτημάτων, με τα υποθέματα (τις επιμέρους απόψεις, οι οποίες θα πρέπει να
μετασχηματιστούν).
Στο τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες ξαναβλέπουν συνολικά τα έργα Τέχνης και μέσω
αναστοχασμού γράφουν ένα τελικό κείμενο σχετικά με όσα βίωσαν, επισημαίνοντας τους
μετασχηματισμούς που συντελέστηκαν στις αρχικές τους παραδοχές. Άλλες δραστηριότητες
που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μετασχηματιστική διεργασία είναι οι εξής:
η πρόσκληση ενός ειδικού να μιλήσει στο Τμήμα
Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Τμήματα ή σχολεία κ.ά.
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---------------------------------------------------------------------------------4) Κριτικός Αναστοχασμός και Αποτίμηση της μετασχηματιστικής διεργασίας
Ακολουθεί κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της μετασχηματιστικής διεργασίας. Με
τη διαδικασία του αναστοχασμού διαπιστώνουμε καλύτερα την πρόοδο που έχει συντελεστεί
και την αλλαγή στάσης (Μ.Π.Ε, 2012).
Ο/Η εκπαιδευτικός, αφού βοηθήσει με κατάλληλα ερωτήματα τους μαθητές και τις
μαθήτριες να ανακαλέσουν στη μνήμη τους όλα αυτά που βίωσαν, τους ζητάει να πουν τη
γνώμη τους για την όλη διαδικασία (Κόκκος, 2017):
- είτε με ανοιχτή συζήτηση στην ολομέλεια
- είτε με καταγραφή των τελικών απόψεων των μαθητών και μαθητριών για το
εξεταζόιμενο θέμα σε ατομικό επίπεδο. Στη συνέχεια, προχωράει σε σύγκριση των
αρχικών και των τελικών καταγραφών των απόψεων των μαθητών και μαθητριών,
όπως είπαμε, για να διαπιστώσει αν όντως επήλθε μετασχματισμός στις αντιλήψεις και
στις στάσεις των εκπαιδευομένων.
- είτε μέσω απλού ερωτηματολογίου, εργασίας ή της απλής παρατήρησης.
5) Επόμενα Βήματα: επέκταση με δραστηριότητες για περαιτέρω εμπέδωση και διασφάλιση
της συνέχειας
Για να υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία και στα αντίστοιχα βιώματα των μαθητών
και μαθητριών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να τους παρακινήσει να προχωρήσουν και σε
άλλες δραστηριότητες μελλοντικά, να τους παροτρύνει για να αναλάβουν πρωτοβουλίες
και ανάλογες δράσεις στο Τμήμα, στη σχολική κοινότητα, στην οικογένεια, στην τοπική και
ευρύτερη κοινωνία ή να συνεργαστεί με άλλους/-ες συνεδέλφους, υποστηρίζοντας τη
συνέχεια στη μετασχηματιστική διεργασία, μέσω και άλλων διδακτικών Αντικειμένων.
Η ελληνική εκδοχή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης
(Κόκκος, 2017)

Συνοπτική αποτύπωση των Σταδίων της διδακτικής πορείας
1

1) Διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος , για να συζητηθεί το θέμα και να
υλοποιηθούν οι σχετικές δραστηριότητες του μετασχηματισμού-Εντοπισμός ή πρόληψη του
προβλήματος στο Τμήμα ή στο Σχολείο, ώστε να χρειάζεται να αλλάξει η κατάσταση, να
μετασχηματιστούν πιθανές αρνητικές αντιλήψεις ή συμπεριφορές
1β) Εξασφάλιση της συναίνεσης των μαθητών και μαθητριών, για να συζητηθεί το θέμα- Διερεύνηση
των αρχικών απόψεων τους
2) Επεξεργασία των απαντήσεων αυτών από τον/την εκπαιδευτικό: Προσδιορισμός (νοηματοδότηση)
και ιεράρχηση των στοιχείων, των συμπεριφορών, των αντιλήψεων που θα πρέπει να
μετασχηματιστούν
3) Σχεδιασμός δράσεων – Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων των
σχολικών βιβλίων. Το Στάδιο αυτό μπορεί να συμπεριλάβει επιμέρους δραστηριότητες, ανάλογα με
την περίπτωση, ως εξής:
3α) Αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της διδακτέας ύλης: ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τα θετικά
στοιχεία που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη, στα σχολικά βιβλία (π.χ. έναν Πίνακα Ζωγραφικής,
ένα σκίτσο, ένα σχόλιο κ.λ.π.) και, στη συνέχεια, τα εμπλουτίζει, για να πετύχει τον
μετασχηματισμό.
3β) Ενίσχυση, επέκταση και εμπλουτισμός των θετικών στοιχείων των σχολικών βιβλίων-Εφαρμογή
εναλλακτικών δραστηριοτήτων με βάση τη διδακτεα ύλη
3γ) Συμπλήρωση των σχολικών βιβλίων με τα κατάλληλα ερεθίσματα από τον/την ίδιο/ίδια τον/την
εκπαιδευτικό, όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό - Εφαρμογή εναλλακτικών
βιωματικών δραστηριοτήτων εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης
4) Κριτικός Αναστοχασμός και Αποτίμηση της μετασχηματιστικής διεργασίας
5) Επόμενα Βήματα: επέκταση με δραστηριότητες για περαιτέρω εμπέδωση και διασφάλιση της
συνέχειας.
------------------------------------1.

Σημείωση: Η διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε μαθησιακή
διαδικασία, ως εκ τούτου αφορά όλα τα Στάδια, καθώς αυτά δεν ολοκληρώνονται σε μία μόνο διδακτική ώρα..
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---------------------------------------------------------------------------------Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν, τελικά, επήλθε μετασχηματισμός δυσλειτουργικών
αντιλήψεων των μαθητών και μαθητριών:
- εφόσον υπήρξε κριτικός στοχασμός και αναστοχασμός,
- εάν διαπιστώσουμε ότι όντως άλλαξαν πεποιθήσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες,
- εάν υπήρξε συνέχεια και ακολούθησαν ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις και
Παρεμβάσεις.
Η αξιοποίηση κατάλληλων έργων Τέχνης μπορεί να συμβάλει με καθοριστικό τρόπο
στη διεργασία του Μετασχηματισμού. Ενδεικτικά Παραδείγματα μιας τέτοιας προσέγγισης
ακολουθούν παρακάτω.

γ.3. Ανθρώπινος εγκέφαλος- Έργα Τέχνης και Μετασχηματιστική διαδικασία
Η σύγχρονη Νευροφυσιολογία έχει αναδείξει τη δυνατότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου να
αλλάζει τις νοητικές του αναπαραστάσεις, να σχηματίζει νέες συνάψεις, νέους νευρώνες
(ανανέωση) ως αποτέλεσμα νέων εμπειριών, οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο του
ξαφνιάσματος, της νέας πληροφορίας. Αυτή η πληροφορία διεγείρει την προσοχή,
δημιουργώντας την ανάγκη περαιτέρω εξερεύνησης (Γουρνάς, 2011).
Σύμφωνα με τον Rosi (Rosi, 1986), η νέα εμπειρία ενεργοποιεί γονίδια που παράγουν
πρωτεϊνες, οι οποίες, <<με τη σειρά τους, οδηγούν στη δημιουργία νέων συνάψεων
(συναπτογένεση) και νευρώνων (νευρογένεση)>> (Γουρνάς, 2011).
Η συνομιλία με τον άλλο ως νέα εμπειρία ενισχύει τη νοητική διεργασία, ειδικότερα, όταν ο
διάλογος υλοποιείται σε ένα πλαίσιο συναισθηματικής εγρήγορσης, ασφάλειας και ισχυρών
συναισθηματικών δεσμών (Γουρνάς, 2011). Ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να αναπτυχθεί στην
Τάξη, με την εργασία σε ολιγομελείς ομάδες εργασίας (οι μικρές ομάδες εργασίας υποστηρίζουν
το ανθρώπινο συναισθηματικό άνοιγμα) και οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να οδηγηθούν
στη βιωματική, διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από (Γουρνάς, 2011):
• τη συγκεκριμένη εμπειρία,
• την παρατήρησή της και το καθρέφτισμα (δηλ. δυνατότητα να συγκρίνεις, να μαθαίνεις από
τον άλλο),
• το σχηματισμό εννοιών με αναγωγή,
• τη δοκιμή αυτών των απόψεων σε νέες καταστάσεις, σε νέα περιβάλλοντα μάθησης.
Ταυτόχρονα, η Επιστήμη, έχει αναδείξει τις διαφορετικές λειτουργίες των δύο ημισφαιρίων
του ανθρωπίνου εγκεφάλου και, ως εκ τούτου, αυτά θα πρέπει να ενεργοποιούνται ισότιμα,
καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Το αριστερό ημισφαίριο παρέχει την ορθολογική,
λογική προσέγγιση της πραγματικότητας, τους υπολογισμούς κ.λ.π., συχνά, όμως, και μια
μονοδιάστατη προσέγγιση της πραγματικότητας, ενώ το δεξί ημισφαίριο μια πιο σύνθετη,
ολιστική προσέγγιση, που ευνοεί την έκφραση των συναισθημάτων, της φαντασίας, της
διαίσθησης και επιτρέπει στον άνθρωπο <<να επεξεργάζεται αναλογίες…., να συλλαμβάνει
εναλλακτικές οπτικές και να συμφιλιώνεται με το μη οικείο>> (Κόκκος, 2021α), καθώς και με
αυτό που δεν λέγεται, αλλά λανθάνει στο έργο Τέχνης.
Γι’ αυτό και η ενασχόληση με την Τέχνη, καθώς και οι βιωματικοί τρόποι μάθησης (Κόκκος,
2021) ταιριάζουν στο δεξί ημισφαίριο, το οποίο μπορεί να συμβάλει, με καταλληλα ερεθίσματα,
στο μετασχηματισμό τυχόν δυσλειτουργικών, στερεοτυπικών, αρνητικών αντιλήψεων.
Μέσα, τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη διεργασία είναι <<οι εικόνες, η αλληγορία,
η παραβολή, η παρομοίωση, η συνεκδοχή, η αναλογία, οι παραλλαγές, το διφορούμενο,
το υπονοούμενο, το λογοπαίγνιο, το παράδοξο …>> (Κόκκος, 2021).
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---------------------------------------------------------------------------------Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η ισότιμη ενεργοποίηση των δύο ημισφαιρίων και όχι η
μονομερής εξάσκηση του ενός (Watzlawick, 1981, [1986], Κόκκος, 2021). Αυτό είναι σημαντικό να
το έχουμε υπόψη μας στη διδακτική Πράξη.

γ4. Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην Ιστορία
Είναι αλήθεια πως, προβάλλοντας το εκπαιδευτικό υλικό ως μορφωτικό αγαθό,
αναδεικνύοντας τη μορφωτική αξία των γνωστικών-διδακτικών μας Αντικειμένων και, μέσα από
ένα ευρύ φάσμα ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη σωστή συνεργασία, μπορούμε,
σταδιακά, να γεφυρώσουμε το χάσμα σχολείου-κοινωνίας και να απελευθερώσουμε τους
μαθητές και τις μαθήτριες από τη βαθμοθηρική, εξετασιοκεντρική αντίληψη. Μέσα από τη
συνεργατική, βιωματική, ανακλητική και ανακαλυπτική μάθηση, οι εκάστοτε εκπαιδευόμενοι
μπορούν να κατακτήσουν τη γνώση και, παράλληλα, τα πνευματικά και ηθικά εφόδια, για να
κοινωνικοποιηθούν και, αργότερα, να μπορούν <<να σταθούν στα πόδια τους>>.
Μέσα από την ποικιλία των πνευματικών ερεθισμάτων, το διάλογο με τους μαθητές και τις
μαθήτριες μπορούμε να τους/τις βοηθήσουμε να ανακαλύψουν ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα
ποικιλίας εφοδίων και να αντιληφθούν την κοινωνική πραγματικότητα, την αξία της μόρφωσης,
της εσωτερικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και με βάση όσα σημειώσαμε παραπάνω, θα
παρουσιάσουμε Παραδείγματα αξιοποίησης της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω έργων
Τέχνης.

1ο Παράδειγμα εφαρμογής:
Αξιοποίησης της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω Αισθητικής Εμπειρίας για
τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων ανάμεσα στα δύο φύλα

Ιστορία και Φύλο
Στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής πολιτικής και Παιδείας που θα πρέπει να προωθεί κάθε
σχολείο, στο πλαίσιο της προώθησης της ισοτιμίας των δύο φύλων και του μετασχηματισμού
τυχόν στερεοτυπικών και δυσλειτουργικών αντιλήψεων που προωθούν ανισότητες και διακρίσεις
ανάμεσα στα δύο φύλα και εμποδίζουν την ομαλή κοινωνική συμπεριφορά, προτείνουμε τα εξής:
ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1) Διαμορφώνουμε το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα
μέσω του διαλόγου -Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος
και εξασφαλίζουμε τη συναίνεση των μαθητών και
μαθητριών, για να συζητηθεί το θέμα.

1)
Μετά τη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού
κλίματος και καθώς έχουμε κάποιες ενδείξεις για
συγκρουσιακές καταστάσεις ανάμεσα στα δύο φύλα,
μπορούμε, αρχικά, να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους,
με αφορμή μία φωτογραφία, ένα σκίτσο που δείχνει
γυναίκες και άνδρες να εργάζονται ή να συζητούν αρμονικά
σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, στην οικογένεια ή με
αφορμή στατιστικά δεδομένα που να δείχνουν την παρουσία
και των δύο φύλων στον κοινωνικό στίβο ή μια φωτογραφία
με τη ζυγαριά και τη συμβολική απεικόνιση των δύο φύλων
πάνω σε αυτήν, όπως είναι η σχετική απεικόνιση της
Έκφρασης-Έκθεσης Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου:
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Διαδραστικά σχολικά βιβλία Φωτόδεντρο: Έκφραση-Έκθεση
Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2674/Ekfrasi-Ekthesi_A-Lykeiou_htmlempl/indexa_2.html ανακτήθηκε 15-12-2021

μπορούμε να προκαλέσουμε διάλογο, αναδεικνύοντας,
σταδιακά τη σημασία της προσφοράς και των δύο φύλων, την
ενεργητική συμμετοχή τους στο ιστορικο-κοινωνικό γίγνεσθαι,
τη σημασία της ισότιμης αντιμετώπισή τους και, γενικότερα,
του αλληλοσεβασμού μεταξύ των ανθρώπων.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε τη συναίνεση των
μαθητών και μαθητριών, για να συζητηθεί το θέμα
και διατυπώνουμε το αρχικό ερώτημα:
- Ποια είναι η άποψή σας για τα δύο φύλα;
για να διαπιστώσουμε τη διασπορά των στερεοτυπικών,
δυσλειτουργικών αντιλήψεων στο Τμήμα. Κάθε μαθητής ή
μαθήτρια απαντά γραπτώς και σε ατομικό επίπεδο.
2) Επεξεργασία των απαντήσεων για προσδιορισμό
και ιεράρχηση των στοιχείων, των συμπεριφορών,
των
αντιλήψεων
που
θα
πρέπει
να
μετασχηματιστούν, με βάση τις απαντήσεις των
μαθητών και μαθητριών στο αρχικό ερώτημα

2) Επεξεργαζόμαστε τις απαντήσεις με προσδιορισμό
(νοηματοδότηση) και ιεράρχηση των στοιχείων, των
συμπεριφορών, των αντιλήψεων που θα πρέπει να
μετασχηματιστούν
Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών και μαθητριών στο
αρχικό ερώτημα ο/η εκπαιδευτικός προχωρά σε
προσδιορισμό και ιεράρχηση των στοιχείων που θα πρέπει
να μετασχηματιστούν:
π.χ. αρνητική αντίληψη των αγοριών για τα κορίτσια,
υποτιμητικά σχόλια, πιθανές παραδοχές του τύπου:
- οι ήρωες είναι πάντοτε άνδρες
- οι άντρες είναι πιο δυνατοί από τις γυναίκες
- οι γυναίκες είναι φοβιτσιάρες
- οι άντρες είναι πιο ικανοί από τις γυναίκες κ.ά.,
αναδεικνύοντας αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα ή και
βιώματα των παιδιών.
Νοητική συνήθεια: η αντίληψη για το άλλο φύλλο,
η αντίληψη για τον άλλο- κοινωνικός-φυλετικός ρατσισμός

3) Σχεδιασμός δράσεων – Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας και αξιοποίηση των θετικών
στοιχείων των σχολικών βιβλίων
Επειδή στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου προβάλλεται, κυρίως, η
συμβολή των ανδρών και λιγότερο των γυναικών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλουτίσει το
περιεχόμενό τους με άλλες πηγές (γραπτές και οπτικο-ακουστικές) για τη συμβολή και τα
κατορθώματα των γυναικών στους Αγώνες και στον κοινωνικό στίβο. Αφορμή για τις
αντίστοιχες δραστηριότητες αποτελεί όχι μόνο η επιθυμία για κάλυψη των κενών των σχολικών
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---------------------------------------------------------------------------------βιβλίων, αλλά και η αντιμετώπιση ή, κυρίως, η πρόληψη τυχόν συγκρουσιακών καταστάσεων
ανάμεσα στα δύο φύλα.
Αφού έχουν προηγηθεί τα Στάδια που είπαμε με τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό του
προβλήματος, την εξασφάλιση της συναίνεσης των μαθητών και μαθητριών, για να συζητηθεί
το θέμα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει σε εμπλουτισμό της με διάφορες
δραστηριότητες π.χ.:
3α και 3β) Αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της διδακτέας ύλης και εμπλουτισμός τους
Από την Ιστορία Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και συγκεκριμένα από την 8η Ενότητα Η εξέλιξη της
Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827), αν συνεργαζόμαστε με Τμήμα της Γ΄Τάξης Γυμνασίου,
μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πορτραίτα των τεσσάρων Αγωνιστών, σε συνδυασμό με το
μοναδικό γυναικείο πορτραίτο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και να οδηγήσουμε τους
μαθητές και τις μαθήτριες:
- να αναζητήσουν στοιχεία για τη δράση όλων
- να δημιουργήσουν ένα Λεύκωμα των Αγωνιστών και των Αγωνιστριών του Αγώνα,
συμπληρώντας το σχολικό βιβλίο (με βιογραφίες και απεικονίσεις) και με σκοπό την ανάδειξη
της συμβολής και των δύο φύλων στον Αγώνα.
Επίσης, με αφορμή μια Εθνική Επέτειο και την αντίστοιχη σχολική εορτή π.χ. για την28
Οκτωβρίου ή για την 25 Μαρτίου ή για τη γιορτή του Πολυτεχνείου ή με αφορμή το επετειακό
έτος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 κ.ά., μπορούμε να
δώσουμε πολλαπλά πνευματικά ερεθίσματα στους μαθητές και στις μαθήτριές μας,
προβάλλοντας τη συμβολή και των δύο φύλων:
- μέσω δημιουργίας σύντομων θεατρικών αναπαραστάσεων ή ολόκληρης θεατρικής
παράστασης: Φροντίζουμε οι ρόλοι των γυναικών στο θεατρικό να είναι ενεργητικοί και να
αναδεικνύουν τη συμβολή τους,
- μέσω ανάγνωσης ποιημάτων και άλλων λογοτεχνικών κειμένων με αντίστοιχο περιεχόμενο
(χρησιμοποιούμε π.χ. τη Δημοτική Ποίηση, όπως τα δημοτικά τραγούδια: <<Η Δέσπω>>, <<Η
Λενιώ Μπότσαρη>> κ.ά.,
- μέσω επίσκεψης σε Μουσεία και άλλους χώρους ιστορικής και πολιτισμικής αναφοράς της
περιοχής μας και ανάδειξης του ρόλου και της προσφοράς των γυναικών σε διάφορες ιστορικές
περιόδους, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
- μέσω εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων και της εικονογράφησής τους (π.χ. μπορούμε να
εμπλουτίσουμε το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και τη Βιβλιοθήκη με βιογραφίες, σκίτσα,
πορτραίτα, φωτογραφίες γυναικών που διακρίθηκαν σε διάφορα ιστορικά γεγονότα, να
δημιουργήσουμε γωνιές ενδιαφέροντος στην αίθουσα διδασκαλίας, ειδικά ΑφιερώματαΛευκώματα κ.ά.
- Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη Μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω
αισθητικής εμπειρίας, αξιοποιώντας και άλλα σημαντικά έργα Τέχνης, τα οποία
παρουσιάζουμε διαδοχικά στην αίθουσα διδασκαλίας. Τα μηνύματα των έργων αυτών θα
συνδεθούν με τα υποθέματα-τις επιμέρους απόψεις, τις οποίες επιχειρούμε να
μετασχηματίσουμε π.χ.
αξιοποιώντας έναν Πίνακα Ζωγραφικής με ανάλογο συμβολισμό π.χ. για τη θυσία των
γυναικών του Ζαλόγγου και αναδεικνύοντας την ηρωϊκή αυτοθυσία τους:
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--------------------------------------------------------------------------------Claude Pinet, «O Χορός του Zαλόγγου». Ελαιογραφία, γύρω στο
1820. Δωρεά Ιωάννη Τρικόγλου. Συλλογή Ζωγραφικής,
Σχεδίων και Χαρακτικών- Μουσείο Μπενάκη
https://1821.lykeionellinidon.com/thematikesenotites/o-horos-toy-zaloggoy-oi-lexeis-ehoyn-tidiki-toys-istoria, (ανακτήθηκε 7-2-2021)

-

ή αξιοποιώντας ακέραιο τον Πίνακα με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τμήμα του
οποίου υπάρχει στα σχολικά ββλία
ή την προσωπογραφία και τους Πίνακες για τη Μαντώ Μαυρογένους σε σχέση και με
τις προσωπογραφίες των Αγωνιστών της Επανάστασης. Το γεγονός ότι αρκετές
προσωπογραφίες γυναικών Αγωνιστριών δημιουργήθηκαν και από ξένους καλλιτέχνες
αποτελεί απτή απόδειξη της αναγνώρισης της προσφοράς τους και σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
https://nhmuseumprints.gr/produc
t/laskarina-bouboulina/, ανακτήθηκε

Πορτρέτο Μ. Μαυρογένους
από τον Friedel
https://argolikivivliothiki.gr/2010/02/10/mavr
ogenous-manto/ 28-2-2021

7-1-2021

Διονυσίου Τσόκου,
ΜαντώΜαυρογένους
https://paletaart3.wordpress.com/2016/07/16/%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-dionysios-tsokos-18201862-part-ii/%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%CF%83/

ανακτήθηκε, 7-1-2021

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, «1821 και φιλολογικά μαθήματα: Ενδεικτικά Παραδείγματα
και Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες διερευνητικής και ανακαλυπτικής Μάθησης, με αφορμή το επετειακό έτος
για την Ελληνική Επανάσταση»: Εισήγηση στην Εκδήλωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (5 Μαρτίου 2021

-

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν, με τη διακριτική καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού, να συνδέσουν τα παραπάνω έργα Τέχνης με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
υλικό των παρακάτω ψηφιακών Πόρων (Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ, υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/
04-12-2020):
-Μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, video, Μουσείο Μπενάκη.
- Εικαστικά έργα με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, Εθνική Πινακοθήκη- Παράρτημα Ναυπλίου (μόνιμη
έκθεση).

-Μπορούν, επίσης, να συνδέσουν τα παραπάνω έργα Τέχνης και με συναφή έργα Τέχνης από
άλλες ιστορικές περιόδους π.χ. τον πόλεμο του ’40 και να πρπχωρήσουν σε συγκρίσεις:
Εξειδανικευμένη σύνθεση
του Γ. Γραμματόπουλου για τις
γυναίκες της Πίνδου, που μετέφεραν
πολεμοφόδια στην πρώτη γραμμή
του μετώπου.
https://astropeleki.wordpress.com/2012/10/21/
%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CF%8C-

(ανακτήθηκε 15-12-202

π.χ. με τη Σύνθεση του Γ. Γραμματόπουλου για τις γυναίκες της Πίνδου, που μετέφεραν
πολεμοφόδια στην πρώτη γραμμή του μετώπου, σε συνδυασμό με την παρακάτω γραπτή πηγή:
F%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9
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---------------------------------------------------------------------------------<<7 Νοεμβρίου 1940. …..Συνάντησα γυναίκες που κουβαλούσαν πυρομαχικά. Μία ήτο 88 ετών. Μία μου είπε κλείδωσε το
μικρό σε μια καλύβα για να βοηθήσει τον στρατό. Το βράδυ είδα μια γριούλα να κρατά δυο μικρά και η μητέρα τους ζύμωνε
ψωμί για τον στρατό με το φως δυο κεριών που είχε μέσα σ' ένα ποτήρι. Τα χιόνια, ο πάγος, το
τρομερό κρύο, δεν φαίνονταν να τις τρόμαζε. Όλες γεμάτες χαρά ήθελαν να προσφέρουν στο στρατό ό,τι δεν μπορούσαν τα
μεταγωγικά. Αλήθεια γυναίκες θαύμα…!>>
Από το Ημερολόγιο Πολέμου του Αργύρη Μπαλατσού, στο: Χατζηπατέρα-Φαφαλιού, Μαρτυρίες 1940-1941, Αθήνα, Κέδρος, 1982, σ. 103
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%B
F%CF%85?veaction=edit&section=5 (ανακτήθηκε 15-12-2021)

- καθώς και με άλλες πηγές (προφορικές ή γραπτές μαρτυρίες, έργα Τέχνης κ.λ.π.) για την Κατοχή
και την Αντίσταση κ.ά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατηρούν κάθε έργο Τέχνης, το οποίο
συνδέεται με τα επιμέρους θέματα-απόψεις και, αρχικά, το αναλύουν με βάση τις Τεχνικές
παρατήρησης έργων Τέχνης (Αrtful Thinking, Perkins), εκφράζοντας τις απόψεις και τα
συναισθήματά τους.
Στο τέλος, ξαναβλέπουν συνολικά το έργο και γράφουν ένα κείμενο για όσα βίωσαν,
<<επισημαίνοντας τους μετασχηματισμούς που επήλθαν στις αρχικές σκέψεις, παραδοχές και
υποθέσεις τους για το έργο>>(Συνοδευτικό Κείμενο, Ε.Α.Π., 2021). Επιπροσθέτως, η περίπτωση (3γ)
για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων, όταν δεν υπάρχει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό,
ταιριάζει στην Ιστορία Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., όπου δεν υπάρχει σχεδόν κανένα στοιχείο για τη γυναικεία
συμβολή στον Αγώνα, ούτε καν ένα σκίτσο, προσωπογραφία ή σχόλιο.
- Ακολουθεί μια άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στη διεργασία του
μετασχηματισμού και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο:
Κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές και στις
μαθήτριες π.χ. ένα Φύλλο Εργασίας με θέμα: <<Πόλεμος και Ειρήνη με την οπτική του φύλου>>.
Τους δινει, επίσης, 10΄ να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας και, στη συνέχεια, συζητούν με
βάση τα θέματα που εμπεριέχονται στον Πίνακα:
Φύλλο Εργασίας
<<Πόλεμος και Ειρήνη με την οπτική του φύλου>>
-Με ποιο από τα δύο φύλα θα αντιστοιχίζατε τις παρακάτω δραστηριότητες-αξίες;
Να εξηγήσετε τους λόγους των επιλογών σας.
Αξίες Γυναίκα
Άνδρας
Δραστηριότητες-Αξίες
Δραστηριότητες
που θα αντιστοιχίζατε και
σε άνδρες και γυναίκες
Αυτοθυσία
Περίθαλψη
Τραυματιών
Κατάρριψη
Αεροπλάνου
Θάρρος
Τόλμη
Οίκτος
Τροφοδοσία
Στρατιωτών
Μεταφορά
στρατιωτικού
υλικού
Διπλωματία
Ανατίναξη οχυρού
Χειρισμός οπλικού
Συστήματος
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---------------------------------------------------------------------------------4)
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο αναστοχασμός, η αποτίμηση της όλης διαδικασίας, με
καταγραφή της τελικής άποψης των μαθητών και μαθητριών για το θέμα, την οποία ο/η
εκπαιδευτικός θα συγκρίνει με την αρχική, ώστε να καταλήξει σε χρήσιμα Συμπεράσματα.
5) Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το Σχεδιασμό των επόμενων Δράσεων π.χ.
Σε κάθε Εθνική Εορτή, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού, θα μπορούσαν να αναδεικνύουν την ισότιμη συνεισφορά ανδρών και
γυναικών στους Αγώνες και, σε τακτά διαστήματα, να συμπληρώνουν, με ανάλογο τρόπο τη
διδακτέα ύλη στα σχολικά βιβλία.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να προλάβουμε αρνητικά φαινόμενα και συμπεριφορές μεταξύ
των δύο φύλων εντός και εκτός σχολείου, καλλιεργώντας, μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες, τον αλληλοσεβασμό και την κοινωνική συμπεριφορά, που είναι ζητούμενο
σήμερα.
2ο Παράδειγμα
Αξιοποίησης της Μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας για
τη διαχείριση γενικότερα συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
(Ραμουτσάκη, 2016, 2021)

Στην περίπτωση που έχουμε εντοπίσει γενικότερα αρνητικές συμπεριφορές στο σχολείο με
αποκλίσεις από το κοινώς συνδιαμορφωμένο Συμβόλαιο Σχέσεων (παιδαγωγικό Συμβόλαιο),
μπορούμε να εφαρμόσουμε τη Μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, αξιοποιώντας,
αυτή τη φορά, ένα λογοτεχνικό κείμενο με ιστορικό υπόβαθρο/πυρήνα, καθώς και τα έργα
Τέχνης που το υποστηρίζουν στο σχολικό βιβλίο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε
το απόσπασμα από την ποιητική Σύνθεση του Διονυσίου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,
το οποίο υπάρχει στο σχολικό βιβλίο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γενικού
Λυκείου (2001), τεύχος Α΄, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Ακολουθούμε ανάλογα βήματα με το προηγούμενο Παράδειγμα:
1) Διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος- Στάδιο ενεργοποίησης του
ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών μέσω της υπενθύμισης του Συμβολαίου
Σχέσεων, το οποίο συνδιαμορφώθηκε στο Τμήμα- Εντοπισμός του προβλήματος
1β) εξασφάλιση της συναίνεσης των μαθητών και μαθητριών, για να συζητηθεί το θέμαΜε το διάλογο, εξασφαλίζουμε τη συναίνεση των μαθητών και μαθητριών,
υποβάλλοντάς τους το ερώτημα:
- Θα θέλατε να συζητήσουμε το θέμα;
Αφού, λοιπόν, διαμορφώσουμε το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα μέσω του διαλόγου
και εξασφαλίσουμε τη συναίνεση των μαθητών και μαθητριών, για να συζητηθεί το θέμα,
προσδιορίζουμε καλύτερα το πρόβλημα με το αρχικό ερώτημα:
- Ποια είναι η γνώμη σας για τις αξίες που πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι;
Στο ερώτημα αυτό κάθε παιδί θα απαντήσει ατομικά και θα δώσει τη δική του άποψη.
Εντοπισμός του προβλήματος:Οι ενδείξεις που έχουμε μας προσανατολίζουν στο εξής
πρόβλημα: συνεχείς παρεκκλίσεις από το συμπεφωνημένο Συμβόλαιο Σχέσεων και
εκδήλωση συγκρουσιακών καταστάσεων στο Τμήμα ή στο Σχολείο. Τις ενδείξεις αυτές

72

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών πηγών
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------προσπαθούμε να τις προσδιορίσουμε καλύτερα και μαζί και το πρόβλημα, ζητώντας από
τα παιδιά να μας πουν τη γνώμη τους στο παραπάνω ερώτημα.
2) Επεξεργασία των απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό: Προσδιορισμός και
ιεράρχηση των στοιχείων του μετασχηματισμού:
Ο/Η εκπαιδευτικός συλλέγει και επεξεργάζεται τις απαντήσεις των μαθητών και
μαθητριών. Κατηγοριοποιεί με βάση τις απαντήσεις, κατά τα θέματα, τα οποία οι μαθητές
και οι μαθήτριες αναδεικνύουν, προσδιορίζοντας και ιεραρχώντας, με αυτόν τον τρόπο,
τα στοιχεία που πρέπει να μετασχηματιστούν π.χ.:
-

Ο άνθρωπος είναι δύσκολο να διατηρήσει τις αξίες του
Οι αξίες εύκολα αλλάζουν μπροστά στις δυσκολίες και έτσι δεν μπορούν να είναι
σταθερές

Η ιεράρχησή τους μπορεί να έχει την εξής μορφή:
- Οι αξίες εύκολα αλλάζουν μπροστά στις δυσκολίες και δεν μπορούν να είναι
σταθερές.
Νοητική συνήθεια: αρνητική αντίληψη για τον Ηθικό Κώδικα

3) Σχεδιασμός δράσεων – Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη και αξιοποίηση των θετικών
στοιχείων των σχολικών βιβλίων
3α) Αξιοποίηση και εμπλουτισμός των θετικών στοιχείων της διδακτέας ύλης/των
σχολικών βιβλίων
1η άποψη για μετασχηματισμό:
Ο άνθρωπος είναι δύσκολο να διατηρήσει τις αξίες του και
2η άποψη για μετασχηματισμό:
Οι αξίες εύκολα αλλάζουν μπροστά στις δυσκολίες και έτσι δεν μπορούν να είναι σταθερές
1. Ανίχνευση του Ηθικού Κώδικα των Ελεύθερων Πολιορκημένων (Ραμουτσάκη, 2015,
2021), στο κείμενο:
Σχηματικά, οι αξίες των πολιορκημένων Μεσολογγιτών θα μπορούσαν να
αποτυπωθούν στον πίνακα ως εξής και να ακολουθήσει διάλογος πάνω σε αυτές:
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---------------------------------------------------------------------------------2. Εμπλουτισμός της ανάλυσης με πρόσθετα ερωτήματα:
- Πώς εξέφραζαν τις αξίες αυτές οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες; Πώς τις υποστήριζαν;
- Γιατί ήταν γι’ αυτούς σημαντικές; Γιατί τις υπερασπίζονταν ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες ;
Μέσα από το διάλογο οι μαθητές και οι μαθήτριές συνειδητοποιούν ότι οι Μεσολογγίτες,
παρά την πολιορκία από τους κατακτητές και την <<πολιορκία>> της φύσης και παρά τις
αμέτρητες δυσκολίες, διατηρούν τις αξίες τους αναλλοίωτες μέχρι τέλους. Ως εκ τούτου, ο
ηθικός τους κώδικας παραμένει αδιαπραγμάτευτος, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες.
Δεν υπάρχει μετασχηματισμός των αξιών αυτών, επομένως, αποδεικνύεται ότι οι αξίες
μπορούν να είναι είναι σταθερές, αρκεί ο άνθρωπος να έχει θέληση γι’αυτό.
3. Στο πλαίσιο της διακειμενικής προσέγγισης της ποιητικής Σύνθεσης του Διονυσίου
Σολωμού, μια εξίσου ενδιαφέρουσα άσκηση θα ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες να
εξετάσουν, με τη βοήθεια του/της φιλολόγου:
α) Τα έργα Τέχνης που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Α΄ τάξης Λυκείου (2001), τεύχος Α΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σ. 244. (του Σταθόπουλου και του
Βρυζάκη) αποτελούν δύο από τα προτεινόμενα έργα Τέχνης για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες τα παρατηρούν με βάση τα μοντέλα
παρατήρησης Artful Thinking, Perkins ή με βάση το συνδυασμό τους.
β)
Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο έργο του Σταθόπουλου, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να
ενεργοποιήσει τη Μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, διατυπώνοντας και άλλα
κριτικά ερωτήματα.
Τα έργα παρουσιάζονται διαδοχικά από τον/την εκπαιδευτικό. Συνδέονται, δε, με τα
υποθέματα (τις επιμέρους απόψεις, που θα μετασχηματιστούν). Στο τέλος, οι μαθητές και οι
μαθήτριες ξαναβλέπουν συνολικά τα έργα Τέχνης και μέσω αναστοχασμού γράφουν ένα
τελικό κείμενο σχετικά με όσα βίωσαν, επισημαίνοντας τους μετασχηματισμούς που
συντελέστηκαν στις αρχικές τους παραδοχές π.χ.
Κοινό Φύλλο Εργασίας για την παρατήρηση έργου Τέχνης : σκίτσο Γ.Σταθόπουλου
για τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, με συνδυασμό τεχνικών παρατήρησης έργων Τέχνης
Perkins (Harvard University)

Τίτλος: Για τους Ελεύθερους Πολιορκημένους
Δημιουργός: Γ.Σταθόπουλος
Είδος: Σκίτσο
Έκδοση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2001
Πηγή: Σχολικό βιβλίο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξης Λυκείου (2001), τεύχος Α΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα,
σ. 244.
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---------------------------------------------------------------------------------η

2η ΦΑΣΗ

1 ΦΑΣΗ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- Τι βλέπετε ;
- Τι νομίζετε ότι
απεικονίζει
το συγκεκριμένο σκίτσο ;
- Ποιες γενικές
παρατηρήσεις, με βάση
το έργο, μπορείτε
να διατυπώσετε ;)

ΑΠΟΡΙΕΣ
(- Παρατηρώντας
το έργο Τέχνης,
ποιες επιμέρους
απορίες σάς
δημιουργούνται;)

3η ΦΑΣΗ
ΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
- Μπορούμε, με την καθημερινή μας ζωή,
να δημιουργούμε Αρμονία και Δικαιοσύνη;
-Μπορεί η Τέχνη να συμβάλλει στην
καλλιέργεια Δικαιοσύνης και Αρμονίας;

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΙΤΛΟΥ

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

(- Δώστε έναν
τίτλο
στο έργο)

(-Παρατηρώντας
το σκίτσο,
ποιες εκπλήξεις
νιώσατε;)

ΣΥΜΒΟΛΑ

(- Ποια στοιχεία,
κατά τη γνώμη σας,
λειτουργούν
ως σύμβολα στο
έργο;)

4η ΦΑΣΗ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ)

Με αφορμή αυτές τις δύο έννοιες της Αρμονίας και της Δικαιοσύνης, ο/η εκπαιδευτικός
ζητά από κάθε μαθητή και μαθήτρια να γράψει σύντομα ποια είναι, αρχικά, η αντίληψή
του/της για το εξεταζόμενο θέμα:
- Τι σημαίνει για σας <<Δικαιοσύνη>> και <<Αρμονία>> στην καθημερινή σας ζωή;
- Μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη Δικαιοσύνη, δημιουργώντας καθημερινά Αρμονία και το
αντίστροφο και με ποιο τρόπο;
γ)

Στη συνέχεια, μπορούν να προσδιορίσουν τις αξίες στο τμήμα ή και στο σχολείο τους με
αφορμή το εξεταζόμενο κείμενο, καταγράφοντας σε έναν Πίνακα, αρχικά, ατομικά και,
στη συνέχεια, ομαδικά τις αξίες αυτές, αναδεικνύοντας με βάση την κλίμακα 1-10
(Ραμουτσάκη, 2021):
α) το βαθμό σπουδαιότητάς τους για αυτούς,
β) το βαθμό, ο οποίος, κατά τη γνώμη τους, αντιστοιχεί στην παρούσα εικόνα τους στο
τμήμα και στο σχολείο, και
γ) πιθανές δράσεις (ατομικές και συλλογικές) για την ενίσχυση των αξιών αυτών στο
τμήμα και ευρύτερα στο σχολείο.
Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταλλάσσουν απόψεις με τα μέλη της ομάδας
τους, καταλήγοντας σε αντίστοιχα συμπεράσματα.
Ο διάλογος ενισχύεται και με τα παρακάτω ερωτήματα:
- Πώς σχετίζεται το σκίτσο του Σταθόπουλου με το ποίημα του Σολωμού;
Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να παραθέσομε ξανά το σκίτσο και δίπλα το σχετικό χωρίο
οδηγώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, ως εξής:
- Μελετώντας το κείμενο και το αντίστοιχο σκίτσο, στον παρακάτω πίνακα, να βρείτε ομοιότητες
και διαφορές ως προς το περιεχόμενο, ανάμεσα στο κείμενο του Σολωμού και στη
συγκεκριμένη απεικόνιση του Σταθόπουλου:
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---------------------------------------------------------------------------------Σκίτσο Γ. Σταθόπουλου για
τους Ελεύθερους Πολιορκημένους

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Διονύσιου Σολωμού:
Σχεδίασμα Α΄απόσπασμα
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Α΄

(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄τάξης Γενικού Λυκείου)
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2700/Keimena-NeoellinikisLogotechnias_A-Lykeiou_html-empl/indexD2_1.html (ανακτήθηκε 27-1-2021)

1
Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να
ξεψυχήσω- κι ευρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό, που
εσκιρτούσε σαν κλωνί στάρι στο μύλο που αλέθει ογλήγορα, ωσάν
το χόχλο στο νερό που αναβράζει - ετότες εκατάλαβα πως εκείνο
ήτανε το Μεσολόγγι· αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το
στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που
επάτουνα, μήτε τον ουρανό· εκατασκέπαζε όλα τα πάντα μαυρίλα
και πίσσα, γιομάτη λάμψη, βροντή και αστροπελέκι - και ύψωσα τα
χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση, και ιδού μες στην
καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα* με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το
αίμα, όπου η σπίθα έγγιζε κι εσβενότουνε· και με φωνή που μου
εφαίνονταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου άρχισε:
«Το χάραμα επήρα
Του Ήλιου το δρόμο,
Κρεμώντας τη λύρα
Τη δίκαιη στον ώμο
Κι απ’ όπου χαράζει
Ως όπου βυθά,
Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.»*

δ) Ακολουθεί η παρατήρηση και η παρουσίαση και των άλλων ομόθεμων έργων Τέχνης και η
ανάδειξη της οπτικής γωνίας των δημιουργών. Στο σχολικό βιβλίο των Κειμένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξης Λυκείου (2001), τεύχος Α΄, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 244.
συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος Πίνακας Ζωγραφικής του Βρυζάκη, τον οποίο, επίσης,
παρατηρούν οι μαθητές και οι μαθήτριες, όπως εξηγήσαμε παραπάνω.
Στη συνέχεια, εμπλουτίζεται το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό με την αξιοποίηση και του
Πίνακα Ζωγραφικής του Ντελακρουά. Ο/Η εκπαιδευτικός οδηγεί τα παιδιά να συγκρίνουν
τους Πίνακες Ζωγραφικής, οι οποίοι σχετίζονται με την ηρωϊκή Έξοδο των Μεσολογγιτών.
Οι μαθητές και τις μαθήτριες, με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού:
α) αρχικά, συγκρίνουν τα έργα Τέχνης τόσο με το λογοτεχνικό κείμενο, όσο και μεταξύ τους.
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει ερωτήματα του τύπου:
- Πώς συγγενεύει το κείμενο του Σολωμού με τους πίνακες του Βρυζάκη και του Ντελακρουά;
- Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η οπτική γωνία των δύο ζωγράφων (Ντελακρουά και Βρυζάκη);
Παρακάτω, αποτυπώνονται ενδεικτικά τα βασικά σημεία σύγκρισης και ανάδειξης
της οπτικής γωνίας των δύο δημιουργών, Βρυζάκη και Ντελακρουά:
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---------------------------------------------------------------------------------Ανάδειξη της οπτικής γωνίας των δύο δημιουργών
Ντελακρουά, Η Ελλάδα
στα ερείπια του Μεσολογγίου
(19ος αι.)

https://www.google.com/search?q=%CE%B7+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B
4%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B9%C
E%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B
3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B7+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B
4%CE%B1+&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l3j69i61l2.4043j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8,
(ανακτήθηκε 19-2-2021)

Ο Ντελακρουά
(Γάλλος, Φιλέλληνας είναι πιο κοντά χρονικά,
στο ιστορικό γεγονός και κινείται
σε ένα πιο κλασικιστικό χώρο)
Δίπολο : Τα ερείπια (η καταστροφή ) και το
διακύβευμα: η Ελλάδα, η υπεράσπιση του
συνόλου των αξιών, η οποία εικαστικά δεν
είναι τόσο ορατή στον Βρυζάκη
Δίπολο: Ελλάδα/Ελευθερία-ερείπια
Τα ερείπια: στην πράξη είναι ζωές,
καταστροφές, περιουσίες, στο όνομα της εθνικής
Ιδέας
Ο πίνακας έχει το στοιχείο της ιδέας , το
διακύβευμα του πολέμου και τα ερείπια : για να
υπερασπιστείς την ιδέα,συχνά, περνάς μέσα από
τη θυσία και την καταστροφή

Θ. Βρυζάκης,
Η έξοδος του Μεσολογγίου
(19ος αι.)

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄τάξης Γενικού Λυκείου)
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2700/Keimena-NeoellinikisLogotechnias_A-Lykeiou_html-empl/indexD2_1.html (ανακτήθηκε 27-1-2021)

Ο Βρυζάκης
(αρκετά απομακρυσμένος από το ιστορικό γεγονός)
Απεικόνιση, όμως, με έντονα εθνοκεντρικά στοιχεία
Ο Βρυζάκης εκφράζει τη θρησκευτικότητα,
την ιερότητα της πράξης και εξιδανικεύει την
Έξοδο. Εθνικά σύμβολα σηματοδοτούνται από
τη Σημαία και κάποια στοιχεία στην
ενδυμασία των πολεμιστών, τα οποία δεν
είναι απολύτως ορατά.
Όμως, η εθνική δικαίωση είναι μέσα
στο Φως.
Το εχθρικό στοιχείο είναι μέσα στο σκοτάδι.
Η Έξοδος και ο Αγώνας καθαγιάζεται μέσα
στη λάμψη του Ιερού Φωτός.
Δίπολο: Φως – Σκοτάδι
Το εθνικό στοιχείο δίνεται από την ταυτότητα
των προσώπων
Πιο ιδεαλιστικός ο πίνακας του Βρυζάκητο γεγονός, η ηρωϊκή Έξοδος καθαγιάζεται.
Οι μορφές είναι μέσα στη λαμπρότητα.
Πρόκειται για Ανάληψη και Δικαίωση των
ηρώων που θυσιάστηκαν.
Λείπει ο ρεαλισμός, η πραγματική
καταστροφή, γιατί οι Μεσολογγίτες,
στην πραγματικότητα, κατακρεουργήθηκαν.
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---------------------------------------------------------------------------------Πρόσθετα ερωτήματα:
- Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η οπτική γωνία και των τριών δημιουργών (Ντελακρουά,
Βρυζάκη, Σταθόπουλου);
- Πώς μπορούμε να υπομνηματίσουμε τους Πίνακες και το σκίτσο με στίχους του ποιήματος;
- Ποιο έργο, κατά τη γνώμη σας, προσεγγίζει ρεαλιστικότερα το ιστορικό γεγονός της Εξόδου
του Μεσολογγίου και γιατί;
- Ποιες από τις αξίες που είδαμε στο κείμενο του Σολωμού πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η εποχή
μας και γιατί;
- Ποιες από αυτές τις αξίες πιστεύετε ότι επιβιώνουν, σήμερα, στο τμήμα σας και στη σχολική
σας κοινότητα και με ποια μορφή;
Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες ξαναβλέπουν συνολικά τα έργα Τέχνης και, μέσω
αναστοχασμού, γράφουν ένα τελικό κείμενο σχετικά με όσα βίωσαν, επισημαίνοντας τους
μετασχηματισμούς που συντελέστηκαν στις αρχικές τους παραδοχές.
Στη συνέχεια, μετά τον αναστοχασμό και την αποτίμηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες
μπορούν να σχεδιάσουν περαιτέρω δραστηριότητες, προτείνοντας πιθανές Δράσεις –
Παρεμβάσεις (ατομικές και συλλογικές) για την ενίσχυση των ανάλογων αξιών στο τμήμα και
ευρύτερα στο σχολείο τους (Ραμουτσάκη, 2021).

3ο Παράδειγμα:
Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας για τη
διαχείριση τυχόν ελλιπούς ή ανύπαρκτου ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών
για τις παραστατικές ιστορικές πηγές και της μονομερούς αντίληψης του ιστορικού
γεγονότος
Στο συγκεκριμένο Παράδειγμα εφαρμόζεται η Μέθοδος της Μετασχηματίζουσας
Μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας, με αφορμή τις αναφορές των σχολικών βιβλίων στο
Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, με βάση τη γνωστή πορεία (Κόκκος, 2017):
1) Αφού διαμορφώσουμε το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα μέσω του διαλόγου,
ενεργοποιούμε το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών, προβάλλοντας, στην Εισαγωγή
του μαθήματος, ποικιλία ιστορικών πηγών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να σχετίζονται με
το νέο περιεχόμενο μάθησης και το εξεταζόμενο ιστορικό γεγονός, το οποίο θα μας
απασχολήσει(το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου). Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός γίνεται η
αφορμή, για να γίνει εφαρμογή της μεθόδου, σε συνάρτηση με τις απόψεις που θα
διατυπωθούν.
Με τις ιστορικές αυτές πηγές, αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα
συνειδητοποιήσουν ή θα ξαναθυμηθούν την ποικιλία και την ευρύτητα των ιστορικών
πηγών και, με τον τρόπο αυτό, θα κινητοποιηθεί, σταδιακά, το ενδιαφέρον τους.
Με το διάλογο, εξασφαλίζουμε τη συναίνεση των μαθητών και μαθητριών,
υποβάλλοντάς τους το ερώτημα:
- Θα θέλατε να συζητήσουμε το θέμα;
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---------------------------------------------------------------------------------1β) Εντοπισμός ή πρόληψη του προβλήματος: εντοπίζουμε το πρόβλημα στο Τμήμα ή στο
Σχολείο, ώστε να επιχειρήσουμε να αλλάξει η κατάσταση, να μετασχηματιστούν πιθανές
αρνητικές συμπεριφορές ή αντιλήψεις. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και σε επίπεδο
πρόληψης.
Το πρόβλημα: η αδιαφορία των μαθητών και μαθητριών για τις παραστατικές ιστορικές
πηγές και η μονομερής αντίληψη των ιστορικών γεγονότων, εντοπίζεται από τον/την
εκπαιδευτικό με την καθημερινή επικοινωνία μαζί τους στο μάθημα, αλλά προσδιορίζεται
καλύτερα μαζί με τις παραμέτρους του, μέσω αρχικού ερωτήματος, στο οποίο οι μαθητές
και οι μαθήτριες απαντούν ατομικά:
- Ποια είναι η γνώμη σας για τις παραστατικές ιστορικές πηγές; (εννοείται ότι έχει
προηγηθεί η σχετική επεξήγηση των όρων από τα αρχικά μαθήματα)
2) Επεξεργασία των απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό: Προσδιορισμός
(νοηματοδότηση) και ιεράρχηση των στοιχείων, των συμπεριφορών, των αντιλήψεων που
θα πρέπει να μετασχηματιστούν:
Ο/Η εκπαιδευτικός κατηγοριοποιεί, με βάση τις απαντήσεις, τα θέματα, τα οποία
αναδεικνύουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, προσδιορίζοντας, με αυτόν τον τρόπο τα
στοιχεία που θα πρέπει να μετασχηματιστούν:
1. Βρίσκω τις ιστορικές πηγές ανιαρές και δεν καταλαβαίνω τη σχέση τους με το κείμενο.
2. Οι πηγές με αφήνουν αδιάφορο/-η, καθώς δεν μου λένε τίποτα.
3. Οι ιστορικές πηγές μιλούν για μακρινά γεγονότα, για τα οποία δεν μπορώ να έχω άμεση
άποψη κ.λ.π.
Η ιεράρχησή τους μπορεί να έχει την εξής μορφή:
1. Οι ιστορικές πηγές είναι ανιαρές.
2. Οι ιστορικές πηγές δεν κινητοποιούν το ενδιαφέρον μας.
3. Οι περισσότερες ιστορικές πηγές είναι μακριά από την εποχή μας και δεν έχουν
τίποτε ενδιαφέρον να μας πουν.
Νοητική συνήθεια: αρνητική αντίληψη για τη Μάθηση, αρνητική αντίληψη για
την Ιστορία.
3) Σχεδιασμός δράσεων – Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη- Αξιοποίηση και εμπλουτισμός
των θετικών στοιχείων των σχολικών βιβλίων
Το Στάδιο αυτό μπορεί να συμπεριλάβει επιμέρους δραστηριότητες, ανάλογα
με την περίπτωση, ως εξής:
3α και 3β) Αξιοποίηση και εμπλουτισμός των θετικών στοιχείων της διδακτέας ύλης:
Αφού ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους, αρχικά, παρουσιάζοντας ποικιλία ιστορικών
πηγών, στη συνέχεια, εστιάζουμε στο Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και στις αντίστοιχες
παραστατικές ιστορικές πηγές, οι οποίες συμπεριλαμβάνοται στην ύλη:
- της Ιστορίας Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και
- της Ιστορίας Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.) (Θέματα
Νεοελληνικής Ιστορίας) Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.
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---------------------------------------------------------------------------------Ειδικότερα, στην 21η Ενότητα Το κρητικό ζήτημα (1821-1905) της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου
υπάρχει αναφορά στο Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και ο Πίνακας του Γκατέρι
<<Το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου>> για το συγεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Επίσης, στην Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.)
(Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας) Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου υπάρχει αναφορά στο ιστορικό
γεγονός και η μοναδική στο σχολικό βιβλίο απεικόνισή του από τη Λιθογραφία της
Γενναδείου Βιβλιοθήκης για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου <<Η ανατίναξις της Μονής
Αρκαδίου>>, την οποία είδαμε παραπάνω.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε:
- ή ένα Τμήμα Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, το οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να κατανοήσει τη
σημασία των ιστορικών πηγών και, ειδικότερα, των παραστατικών και να αντιληφθεί το
ιστορικό γεγονός σε όλες του τις διαστάσεις ή
- ένα Τμήμα Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, το οποίο, επίσης, φαίνεται να δυσκολεύεται να
κατανοήσει τη σημασία των παραστατικών ιστορικών πηγών και να αντιληφθεί το ιστορικό
τους βάθος, αλλά και το ίδιο ιστορικό γεγονός, σε όλες του τις διαστάσεις.
Ως εκ τούτου, προσαρμόζοντας το πλαίσιο των βημάτων εφαρμογής της
Μετασχηματίζουσας Μάθησης, το οποίο είδαμε προηγουμένως, και των αντίστοιχων
δραστηριοτήτων σε κάθε Τάξη, ανάλογα με το επίπεδο γνωστικής και συναισθηματικής
ετοιμότητας των μαθητών και μαθητριών, μπορούμε να προχωρήσουμε στις παρακάτω
δραστηριότητες:
1η άποψη για μετασχηματισμό:
Οι ιστορικές πηγές είναι ανιαρές, βαρετές και δεν προσφέρουν ουσιαστικά στοιχεία
Προκειμένου να δουλέψουμε πάνω σ’ αυτή την 1η άποψη αξιοποιούμε καθεμία από τις
δύο παραστατικές ιστορικές πηγές ανά Τάξη, τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως, και
προσεγγίζουμε κάθε Πίνακα, αρχικά, με βάση τα μοντέλα παρατήρησης έργων Τέχνης (Artful
Thinking, Perkins ή με βάση το συνδυασμό τους). Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατηρούν
με προσοχή και όχι βιαστικά τα έργα και καθοδηγούνται από τα αντίστοιχα ερωτήματα,
ανακαλύπτοντας, σταδιακά, τα μηνύματα, τον πλούτο και το βάθος τους.
Οι διαπιστώσεις τους, μετά την παρατήρηση και το διάλογο, έρχονται σε αντίθεση με την
σχεδόν παγιωμένη αντίληψή τους ότι οι ιστορικές πηγές << είναι ανιαρές, βαρετές και δεν
προσφέρουν ουσιαστικά στοιχεία>>.
2η άποψη για μετασχηματισμό:
Οι ιστορικές πηγές δεν κινητοποιούν το ενδιαφέρον μας
Στη συνέχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης,
αξιοποιώντας ως αφετηρία αυτά τα θετικά στοιχεία κάθε σχολικού βιβλίου(Περίπτωση (3β):
Ειδικότερα, στην Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, με αφορμή την 21η Ενότητα Το κρητικό ζήτημα
(1821-1905) και τον Πίνακα του Γκατέρι <<Το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου>> για το
συγεκριμένο ιστορικό γεγονός, μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά, σε ομάδες εργασίας, να
βρουν και άλλες απεικονίσεις του γεγονότος.
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---------------------------------------------------------------------------------Την ίδια ακριβώς δραστηριότητα μπορούμε να υλοποιήσουμε και για την Ιστορία Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.) (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας) Γ΄
Τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς στο σχολικό βιβλίο υπάρχει, επίσης, η Λιθογραφία της
Γενναδείου Βιβλιοθήκης για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου <<Η ανατίναξις της Μονής
Αρκαδίου>> 1, την οποία είδαμε παραπάνω (σ.59).
1) Η συμπλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού με πρόσθετο συναφές υλικό από ομάδες εργασίας
ομοτίμων κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών, καθώς η εργασία σε
ομάδες τους ευχαριστεί και δίνει τη δυνατότητα ανακάλυψης της γνώσης και συγκριτικής
προσέγγισης ομόθεμων έργων Τέχνης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμπληρώνουν τα γνωστά έργα Τέχνης για το Ολοκαύτωμα
του Αρκαδίου μαζί με σύντομα βιογραφικά στοιχεία για τους καλλιτέχνες-δημιουργούς. Οι
μικροί ερευνητές γίνονται, στη συνέχεια και παρουσιαστές, παρουσιάζοντας τη δουλειά τους,
αντλώντας χαρά και ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.
2) Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα έργα Τέχνης για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου (σσ.55-56),
μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο απαιτητικές διεργασίες μετασχηματίζουσας Μάθησης,
μέσα από πολλαπλές συγκρίσεις των έργων αυτών.
Ως εκ τούτου, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με βάση τις ιστορικές τους γνώσεις, μπορούν:
1) Να αναδείξουν ποια αισθητική απεικόνιση προσεγγίζει, κατά την άποψή τους,
αντικειμενικότερα το ιστορικό γεγονός του Αρκαδίου (1866): Γνωρίζοντας τα γεγονότα,
μπορούν να δικαιολογήσουν ποιο/-α έργο/-α θεωρούν ρεαλιστικότερο/-α και
αντικειμενικότερο/-α (η Μετασχηματίζουσα Μάθηση εδώ επιχειρείται μέσα από την
αποστασιοποίηση από τα έργα Τέχνης και την ανάλυση επιμέρους στοιχείων τους)
(Kegan, 1994, Κόκκος, 2019) και
2) Να καταδείξουν την οπτική γωνία που επέλεξε ο δημιουργός σε κάθε περίπτωση
εικαστικής απόδοσης του γεγονότος.
Με τη διακριτική καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες
μπορούν, επίσης, να διερευνήσουν:
3) Πότε δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα έργα (χρονολογίες δημιουργίας τους);
4) Ποια είναι η απόστασή τους από το ιστορικό γεγονός από άποψη τόπου και χρόνου;
5) Πώς επηρεάζει τους δημιουργούς το ίδιο το γεγονός του Ολοκαυτώματος;
6) Ποια είναι η διαφοροποίηση των καλλιτεχνών ως προς οπτική γωνία χώρου, χρόνου και
σκοπού; - Ποια σχέση αναπτύσσει κάθε καλλιτέχνης με το γεγονός, πώς το απεικονίζει σε
σχέση και με τους άλλους καλλιτέχνες; (η Μετασχηματίζουσα Μάθηση εδώ επιχειρείται
μέσα από την ανάδειξη των διαφορετικών οπτικών γωνιών σε επίπεδο χώρου, χρόνου και
σκοπού).
Μπορούν δηλ. οι μαθητές και οι μαθήτριες να συγκρίνουν τα έργα Τέχνης με το ίδιο το
γεγονός, αναδεικνύοντας την οπτική γωνία κάθε δημιουργού (π.χ. Ο Γκατέρι είναι
Φιλέλληνας και απεικονίζει το γεγονός με συγκεκριμενο τρόπο) και, κατ’ επέκταση,
ανακαλύπτοντας τον πλούτο και το βάθος των ιστορικών πηγών, αλλά και της συστηματικής
προσέγγισής τους.
--------------------------------1. Βλ. και Διαδραστικά Βιβλία Φωτόδεντρου, http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2758/Themata-Neoellinikis-Istorias_G-Lykeiou_htmlapli/index4_4.html ανακτήθηκε 23-2-2021.
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---------------------------------------------------------------------------------Μπορούν, ακόμη:
1 α) Να αναδείξουν ποια απεικόνιση του ιστορικού γεγονότος τους εκφράζει περισσότερο
ανάμεσα σε όλες και γιατί; (εδώ η Μετασχηματίζουσα Μάθηση επιχειρείται μέσα από τις
πολλαπλές <<αναγνώσεις>> και τη σύγκριση των έργων Τέχνης σε ατομικό επίπεδο και
σε επίπεδο ομάδων εργασίας και ολομέλειας π.χ.
Στην απεικόνιση της Γενναδείου Βιβλιοθήκης έχουμε μια πιο μακροσκοπική προσέγγιση,
το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου προβάλλεται μάλλον ως γεγονός συλλογικό, καθώς δεν
διακρίνονται τα πρόσωπα, ενώ οι άλλες απεικονίσεις επικεντρώνονται, κυρίως, στο
πρόσωπο του ηγουμένου. Εύλογα, λοιπόν, ανακύπτει το ερώτημα:
- Το ιστορικό γεγονός στα έργα Τέχνης παρουσιάζεται ως συλλογική απόφαση ή ως ατομική
απόφαση/ απόφαση του ενός;
Στη λιθογραφία του Χρηστίδη, πάλι, οι μανάδες φαίνεται ότι ίσως δεν θέλουν να
προχωρήσουν στην ανατίναξη, ενώ, από την άλλη, οι πολεμιστές φαίνονται αποφασισμένοι,
σαν να να προβάλουν το σύνθημα <<εμείς δεν θα παραδοθούμε>>.
Στον Πίνακα του Βρυζάκη έχουμε μια πιο ιδεαλιστική προσέγγιση, ενώ στη Λιθογραφία
του Χρηστίδη, λίγο πριν από τη θυσία, είναι έντονο το μεταφυσικό στοιχείο.
β) Να σκεφτούν, επίσης, αν βλέπουν σημερινές παρόμοιες καταστάσεις:
{π.χ. το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου εκφράζει τη συλλογική αυτοθυσία, την υπεράσπιση
αξιών (Αυτοδιάθεσης, Ελευθερίας, Αξιοπρέπειας κ.λ.π.) vs τρομοκρατικές ενέργειες}:
(Λογική vs υπερβολή, ακρότητες)
3η άποψη για μετασχηματισμό:
Οι περισσότερες ιστορικές πηγές είναι μακριά από την εποχή μας.
Για να μετασχηματίσουμε αυτή την αρνητική αντίληψη, μπορούμε να προβούμε στις εξής
δραστηριότητες:
1)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανακαλύπτοντας κατά την έρευνά τους και τη σύγχρονη
εικαστική σύνθεση του Ι.Μαράβα για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, εμπνευσμένη από τον
πίνακα του Θ.Βρυζάκη, σε τρία επίπεδα {(https://www.arkadimonastery.gr/nea-reader/anaparastasi-touolokautomatos-stin-puritidapothiki-tis-monis-arkadiou.htm ανακτήθηκε 1-3-2021}, διαπιστώνουν ότι αρκετές
δευτερογενείς (έμμεσες) ιστορικές πηγές δημιουργήθηκαν στη σύγχρονη εποχή και, σίγουρα,
υποδηλώνουν τη διαχρονική σημασία του ιστορικού γεγονότος, που αποτελεί πηγή
έμπνευσης ακόμη και σήμερα. Επίσης, συνειδητοποιούν την καλλιτεχνική αλληλεπίδραση,
καθώς ο Μαράβας εμπνέεται από τον ομόθεμο Πίνακα του Βρυζάκη.
Ενισχύοντας την παραπάνω προσπάθεια, ο/η εκπαιδευτικός τους προβάλλει ολόκληρο
ή τμήματα του σύγχρονου ιστορικού ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου με
αναδιήγηση των γεγονότων και σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση από μια γυναίκα, που
υποδύεται την κόρη ενός αγωνιστή στο Αρκάδι:
https://www.creteplus.gr/news/to-olokautoma-tis-monis-arkadiou--i-anatinaksi-kai-to-eikastiko-ergo-se-anamnisiton-iroon-picsvids-192910.html

2) Στη συνέχεια, μέσω του διαλόγου και κριτικών ερωτημάτων σε ειδικά σχεδιασμένα
Φύλλα Εργασίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες προχωρούν σε αντιστοιχίσεις με την
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-------------------------------------------------------------------------------ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου και εντοπίζουν ένα - ένα τα ιστορικά στοιχεία,
συνειδητοποιώντας καλύτερα το ίδιο το ιστορικό γεγονότος.
3) Τελευταία δραστηριότητα ενίσχυσης της βιωματικής πλευράς της Ιστορίας και των
μνημείων ως ιστορικών πηγών είναι η προετοιμασία και υλοποίηση της εκπαιδευτικής
επίσκεψης στο Αρκάδι, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα συνειδητοποιήσουν τη
στενή σχέση τους με την Ιστορία και τα ιστορικά μνημεία. Μπορούν να έχουν ετοιμάσει
σχετικό υλικό και σε ομάδες εργασίες εκ περιτροπής να ξεναγούν τους συμμαθητές και τις
συμμαθήτριές τους στα διάφορα μέρη της Μονής Αρκαδίου.

2.9. Το διάγραμμα – Ο Πίνακας στατιστικών ή δημογραφικών δεδομένων
δ. Ενδεικτικά Παραδείγματα προσέγγισης Πινάκων με στατιστικά και δημογραφικά
δεδομένα (Κορνηλάκης, 2019, Ραμουτσάκη, 2019)
Όταν η πηγή, την οποία εξετάζουμε, είναι ένα διάγραμμα ή ένας Πίνακας στατιστικών ή
δημογραφικών δεδομένων, μπορούμε να ακολουθήσουμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες την
εξής πορεία:
1) Αρχικά, προσδιορίζουμε το είδος και την κατηγορία της πηγής, αναδεικνύοντας το ιστορικό της
πλαίσιο και τη χαρακτηρίζουμε.
2) Στη συνέχεια, μπορούμε να αξιοποιήσουμε, συνδυαστικά, και από την τεχνική Artful Thinking
ορισμένες από τις ερωτήσεις του 1ου μοτίβου π.χ.
-Τι βλέπετε;
- Τι νομίζετε ότι είναι/ ότι αντιπροσωπεύει αυτή η ιστορική πηγή;
- Τι σας κάνει να αναρωτιέστε;)
και του 2ου μοτίβου:
-Τι γνωρίζετε σχετικά με το/τα θέμα/-τα που παρουσιάζει η πηγή;
- Ποια ερωτήματα σας προκαλούν ;
- Τι θέλετε να ερευνήσετε ή να μάθετε περισσότερο; κ.λ.π.
3) Τέλος, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις εμβάθυνσης και περαιτέρω κριτικής
προσέγγισης των δεδομένων του Πίνακα, όπως αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω με δύο
ενδεικτικά Παραδείγματα Πινάκων με δημογραφικά δεδομένα.
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-------------------------------------------------------------------------------1ο Ενδεικτικό Παράδειγμα Πίνακα με δημογραφικά δεδομένα
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Σχολικό βιβλίο Ιστορίας Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ.(Ο.Π.Α.Σ.), σ. 14)
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με μια πρώτη ματιά, θα πρέπει να είναι
σε θέση να εντοπίζουν τα δεδομένα του Πίνακα (λεκτικά και αριθμητικά),
προχωρώντας σε μια πρώτη ομαδοποίηση των παρατηρήσεών τους,
με βάση ορισμένα κριτήρια (Ραμουτσάκη, 2019).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΟΛΗ
Αθήνα
Βέροια
Βόλος
Ερμούπολη
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Κέρκυρα
Λάρισα
Μήλος
Μιστράς
Μύκονος
Ναύπλιο
Πάτρα
Πειραιάς
Πόρος
Πύργος
Σπέτσες
Τριπολιτσά
Ύδρα
Χαλκίδα
Ψαρά

Προεπαναστατικά
Χρόνια
12.000 (1805)
8.000 (1797)
--------65.000 (1806)
30.000 (1809)
----25.000 (1809)
5.000 (1820)
20.000 (1805)
5.000 (1820)
7.000 (1799)
10.000 (1805)
----7.000 (1820)
----8.000 (1820)
20.000 (1805)
28.000 (1821)
12.000 (1805)
6.000 (1820)

1879
63.000
----5.000
22.000
--------16.000
13.000
------------5.000
25.000
22.000
----9.000
----10.000
6.500
7.000
-----

1889

1907

114.000
168.000
--------11.000
23.000
22.000
18.000
----------------19.000
28.000
14.000
18.000
------------------------5.000
5.000
33.000
38.000
34.000
74.000
--------12.000
14.000
--------11.000
11.000
6.500
----10.000
11.000
--------

Oμαδοποίηση παρατηρήσεων,
με βάση ορισμένα κριτήρια

(Ραμουτσάκη, 2019)
-Χώρος:
- Μικρές και μεγάλες πόλεις
- αστικά-ημιαστικά κέντρα
- ηπειρωτικής και νησιωτικής
Ελλάδας
Χρόνος:
α) Προεπαναστατικά χρόνια
(ενδεικτικές χρονολογίες από
1805-1820)
β) Χρόνια Επανάστασης
(2 ενδεικτικές χρονολογίες:
1879 και 1889) (ασυνέχειες)
γ) Χρόνια ανεξαρτησίας
(ενδεικτική χρονολογία 1907)
Πληθυσμός και η διακύμανσή
του σε συγκεκριμένα έτη
(μεταβλητή
(μεταβολές μικρές και
μεγάλες, σε μικρό ή μεγάλο
ποσοστό)
Παρατηρείται αύξηση και
μείωση πληθυσμού
- Πού, πότε
εντοπίζεται;

και

γιατί

Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ενδελεχή και κριτική
προσέγγιση του συγκεκριμένου Πίνακα. Ευχαριστούμε θερμά το συνάδελφο, Φιλόλογο και
Υποδιευθυντή του Γενικού Λυκείου Νέας Αλικαρνασού, κ. Αθανάσιο Κορνηλάκη, για τη
συμβολή του στην παράθεση των ερωτήσεων και των απαντήσεων αυτών.
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2.10. Ερωτήσεις –Απαντήσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των Πινάκων με
στατιστικά και δημογραφικά δεδομένα
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Κορνηλάκης, 2019)
Ενδεικτική Ερώτηση:
2.

Με βάση τον Πίνακα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να σχολιάσετε τις
αλλαγές στον πληθυσμό των πόλεων από τα προεπαναστατικά χρόνια έως το 1907.

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Στον παρατιθέμενο Πίνακα παρατηρούμε ότι λείπουν στοιχεία για τον πληθυσμό
κάποιων αστικών κέντρων, κατά την προεπαναστατική περίοδο, ενώ όσον αφορά στην
περίοδο μετά την Επανάσταση, τα πληθυσμιακά δεδομένα που λείπουν αφορούν
περισσότερα αστικά κέντρα. Ευλόγως, γεννάται το ερώτημα:
- Πού οφείλεται αυτό;
Όσον αφορά στην προεπαναστατική περίοδο, τα κέντρα, για τα οποία δεν έχουμε
τον πληθυσμό τους, δεν ήταν τόσο σημαντικά μέσα στην αχανή Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Συγκεκριμένα, ο Βόλος, η Ερμούπολη, ο Πειραιάς, θα αποκτήσουν
μεγάλη σημασία, μετά την ανεξαρτησία, ως σημαντικά λιμάνια της ελεύθερης
Ελλάδας.
Όσον αφορά στην περίοδο μετά την Επανάσταση και καθόλη τη διάρκεια του 19ου
αιώνα ως τις αρχές του 20ου, παρατηρούμε στον Πίνακα ότι τα κέντρα, για τα οποία
δεν υπάρχουν στοιχεία, είναι κατά κύριο λόγο νησιά, τα οποία χάνουν την
οικονομική σημασία που είχαν την προεπαναστατική περίοδο, όπως οι Σπέτσες, τα
Ψαρά, ο Πόρος ή μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τα οποία,
μετά την Επανάσταση, δεν ανήκουν στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και, συνεπώς, ο
πληθυσμός τους δεν απογράφεται.
Παρά τις ελλείψεις του Πίνακα και παρά το γεγονός ότι η ιστορική αφήγηση του
σχολικού βιβλίου για το συγκεκριμένο ερώτημα είναι πολύ μικρή σε έκταση, μπορούμε
να αντλήσουμε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την πληθυσμιακή εικόνα των
πόλεων της Ελλάδας ως ανεξάρτητης χώρας, αλλά και πριν, κατά την προεπαναστατική
περίοδο.
Απάντηση
Η ιστορική αφήγηση που σχετίζεται με την ουσία του θέματος αφορά στην υποενότητα
β. «Οι μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας» του σχολικού βιβλίου, σ.σ. 14-15. Για την
εισαγωγή, μπορούμε να αξιοποιήσουμε στοιχεία από την υποενότητα
α. «Ο πληθυσμός», σ.σ. 11-13, όπως π.χ. την αύξηση του πληθυσμού της χώρας με
γρήγορους ρυθμούς, παρά την ένδεια, και χωρίς ποτέ να εξαντλούνται τα περιθώρια
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δημογραφικής εξέλιξης σε μια τόσο αραιοκατοικημένη χώρα. Σε σχέση, όμως, με το
περιεχόμενο της Ενότητας, δεν επιβεβαιώνεται η ιστορική πληροφορία του σχολικού
βιβλίου ότι δηλ. οι ελληνικές πόλεις, την περίοδο μετά την Επανάσταση, καμία ή
ελάχιστη σχέση έχουν με τα μεγάλα αστικά κέντρα της προηγμένης οικονομικά Ευρώπης.
Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται και από έναν πρόσθετο, αντίστοιχο Πίνακα για τις
ευρωπαϊκές πόλεις.
Εξαγόμενα συμπεράσματα και μόνο από τον Πίνακα
Α) τα εύρωστα, επί Τουρκοκρατίας, αστικά κέντρα, παρουσιάζουν στασιμότητα ή μείωση
του πληθυσμού τους μετά την Ανεξαρτησία. Μάλιστα, η μείωση σε κάποιες περιπτώσεις,
όπως της Τριπολιτσάς και της Ύδρας, είναι εντυπωσιακή. [αναφέρονται τα σχετικά
στοιχεία].
Ερώτηση προς τους μαθητές και τις μαθήτριες:
- Πού οφείλεται το γεγονός αυτό;
Με απλές και στοχευμένες ερωτήσεις και, μέσω φθίνουσας καθοδήγησης, ωθούμε τους
μαθητές και τις μαθήτριες να σκεφτούν ότι την περίοδο της Τουρκοκρατίας η οικονομική
και πολιτισμική ζωή, μέσα στην αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν αποκεντρωμένη και
οδηγούσε σε αυτόνομα αστικά κέντρα, ενώ το νέο ελληνικό κράτος είχε συγκεντρωτικό
χαρακτήρα και μια τέτοια αυτονομία τη δυσκόλευε.
Β) [επιβεβαίωση συγκεντρωτικού χαρακτήρα] – Ερώτηση:
- Πού αποτυπώνεται ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας στον Πίνακα;
- Απάντηση: ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας αποδεικνύεται από την αλματώδη αύξηση του
πληθυσμού της Αθήνας (πρωτεύουσας του κράτους από το 1835), η οποία, μέσα σε έναν
αιώνα, αύξησε τον πληθυσμό της κατά δεκαπέντε περίπου φορές. [αναφέρονται τα σχετικά
στοιχεία]. Η πρωτεύουσα συσσώρευσε όλες τις υπηρεσίες, τα κέντρα λήψης αποφάσεων,
τις οικονομικές πρωτοβουλίες.
Γ) Ερώτηση: - Τι παρατηρούμε στον Πίνακα σε σχέση με την πληθυσμιακή εικόνα των
ελληνικών πόλεων, μετά την Ανεξαρτησία; Με ποιο φαινόμενο συνδέεται αυτή η εικόνα;
Απάντηση: Με το φαινόμενο της αστικοποίησης και, κατ’ επέκταση, της αύξησης του
πληθυσμού των πόλεων, το οποίο για τον ελλαδικό χώρο, εμφανίζεται τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου (σύμφωνα με τον Πίνακα). Ορισμένες πόλεις,
όπως:
- ο Βόλος, που αποτελούσε την έξοδο της Θεσσαλίας στη θάλασσα και του οποίου ο ρόλος
του αναβαθμίστηκε, μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στον εθνικό κορμό),
- η Ερμούπολη (Σύρος) - το πρώτο ναυτιλιακό κέντρο της χώρας μέχρι και τη δεκαετία του
1870-,
- η Πάτρα (το μεγαλύτερο λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας-πύλη εξόδου προς το Ιόνιο και την
Αδριατική) και
- ο Πειραιάς (το επίνειο της πρωτεύουσας)
εμφανίζουν μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση [αναφέρονται τα σχετικά στοιχεία].
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Τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, συνεπώς, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα
παραδείγματα αστικοποίησης.
Αντίθετα, τα ακμάζοντα αστικά κέντρα ή νησιά επί Τουρκοκρατίας γνωρίζουν μικρή
(περίπτωση Χαλκίδας) ή σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση (περιπτώσεις Λάρισας και
Τριπολιτσάς) αφού, στη θέση τους, άλλα αστικά κέντρα αναδείχθηκαν για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν.

2ο ενδεικτικό παράδειγμα Πίνακα με στατιστικά δεδομένα
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Σχολικό βιβλίο Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης ΓΕΛ(Ο.Π.Α.Σ.), σ. 19)
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μ.Ο. ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 1860-1870 ΚΑΙ 19001910
1860-1870

1900-1910

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Αγροτικά προϊόντα
Βιομηχανικά προϊόντα
Πρώτες ύλες

31%
24%
12%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
63%
7%
17%

(Ραμουτσάκη, 2019)
-Χώρος: Ελλάδα
Χρόνος:
α) Προεπαναστατικά χρόνια
(δεν δηλώνονται)

ΕΙΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Oμαδοποίηση
παρατηρήσεων, με βάση
ορισμένα κριτήρια

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
36%
30%
18%

75%
2%
22%

Πρόσθετες παρατηρήσεις (Ραμουτσάκη, 2019):
- Ποιο από τα 3 είδη (αγροτικά, βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες) κυριαρχεί
στις εισαγωγές; Η σύγκριση στατιστικών δεδομένων γίνεται στη βάση της
ομοιότητας (εισαγωγές) και στις 2 περιόδους.
- Ποιο από τα 3 είδη (αγροτικά, βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες) κυριαρχεί
στις εξαγωγές και στις 2 περιόδους; (Χαρακτήρας ελληνικής οικονομίας)
- Φθίνουσα-αύξουσα πορεία εισαγωγών-εξαγωγών- αιτιολόγηση

Ενδεικτικές Ερωτήσεις- Απαντήσεις (Κορνηλάκης, 2019):

β) Χρόνια Επανάστασης
(1 ενδεικτική δεκαετία: 18601870)
γ) Χρόνια ανεξαρτησίας
(1 ενδεικτική δεκαετία: 19001910)
Συνολικά, γίνεται παρατήρηση
της μεταβλητής σε 2 δεκαετίες,
στις οποίες ανιχνεύονται:
- ασυνέχειες και
- συνέχειες μέσα στις δύο
δεκαετίες)
το εξωτερικό εμπόριο και
οι διακυμάνσεις εισαγωγών
εξαγωγών (μεταβλητή), σε
συγκεκριμένα είδη,
κατά τις 2 δεκαετίες
(μεταβολές μικρές και μεγάλες,
σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό)
Παρατηρείται αύξηση και
μείωση πληθυσμού

1. Με βάση τον παραπάνω Πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις, να προσδιορίσετε τις
παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας, κατά τις δεκαετίες που σημειώνονται,
και νακαι γιατί
- Πού, πότε
σχολιάσετε τις διακυμάνσεις των εξαγωγών και των εισαγωγών.
εντοπίζεται ;
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Α. Εισαγωγική ερώτηση:
- Τι γνωρίζουμε για την εμπορική κίνηση στον ελλαδικό χώρο, κατά το 19 ο αι;
19ος αιώνας: (άρα και δεκαετία 1860-1870) – οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της
Ελλάδας, η κλειστή αγροτική οικονομία, οι απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές, η
καθυστέρηση εκβιομηχάνισης, η απουσία συσσώρευσης κεφαλαίου καθήλωναν την
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εσωτερική εμπορική κίνηση σε χαμηλά επίπεδα. Επομένως υπήρξε σύνδεση του εμπορίου
της χώρας με το εξωτερικό εμπόριο, έως και τις αρχές του 20ου αιώνα (άρα η δεκαετία του
1900-1910).
Σημασία εξωτερικού εμπορίου: Πολύ μεγάλη, γιατί:
α. συνέβαλε στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος του πληθυσμού της χώρας
β. αποτέλεσε σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων μέσω των δασμών στις εισαγωγές και τις
εξαγωγές.
Ρυθμοί ανάπτυξής του: ανάλογοι της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της χώρας και
των ρυθμών ανάπτυξης της διεθνούς εμπορικής κίνησης.

Β. Ο Πίνακας, αν και αναφέρει στοιχεία των διακυμάνσεων των εισαγωγών και των
εξαγωγών της χώρας σε αξία για δύο δεκαετίες, είναι αντιπροσωπευτικός για την εμπορική
κίνηση, η οποία σημειώθηκε στην Ελλάδα, ολόκληρο το διάστημα του 19ου αι., μετά το 1830
και μέχρι τις αρχές του 20ουαι., με την αναφορά στην πρώτη δεκαετία του.
Γ. Επομένως, στο κύριο μέρος της απάντησης του θέματος θα γίνει ο συσχετισμός των
αριθμητικών/στατιστικών δεδομένων του Πίνακα με την ιστορική αφήγηση που προηγείται
στις αντίστοιχες παραγράφους σχετικά με τις εξαγωγές/εισαγωγές της χώρας,
επιβεβαιώνοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία της. Ενδεχομένως, μπορεί να γίνει και αναφορά
από σημεία των ενοτήτων Β4. «Η εκμετάλλευση των ορυχείων» (σχολ. βιβλίο σ.σ. 25-26) και
Β6. «Η βιομηχανία» (σχολ. βιβλίο σ.σ. 29-31) όσον αφορά την εικόνα εισαγωγών/εξαγωγών
σχετικά με τις πρώτες ύλες και τα βιομηχανικά προϊόντα αντίστοιχα.

Εξαγόμενα συμπεράσματα από τον Πίνακα σχετικά με:
1. το χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας και
2. τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, κατά τον 19ο αιώνα και ως τις αρχές
του 20ου.
Με κατάλληλες ερωτήσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν και μόνο με τα
στατιστικά στοιχεία του Πίνακα να εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα για την ελληνική
οικονομία, κατά τον πρώτο αιώνα περίπου της Ανεξαρτησίας.
Ερωτήσεις
α. Τι φανερώνει η πρώτη θέση, την οποία κατέχουν (σε αξία) τα αγροτικά προϊόντα στις
εξαγωγές και στις δύο δεκαετίες;
Απάντηση: τον κατεξοχήν αγροτικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας.
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β. -Τι αποδεικνύει, όμως, και η πρωτιά (σε αξία) των αγροτικών προϊόντων στις εισαγωγές
και τις δύο δεκαετίες;
Απάντηση: Ενώ θα έπρεπε ως αγροτική η οικονομία της χώρας να εξασφαλίζει την
αυτάρκειά της, προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών της, αυτή η αυτάρκεια
δεν εξασφαλιζόταν ούτε για τα βασικότερα αγαθά, όπως τα σιτηρά, που σχετίζονταν με τις
διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού. Επομένως, ο αγροτικός τομέας της παραγωγής
αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα.
γ. - Τι δείχνουν τα χαμηλά ποσοστά εισαγωγών (σε αξία) των πρώτων υλών από την Ελλάδα
(12% και 18% αντίστοιχα), σε σύγκριση με τα σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εξαγωγών
(17% και 22% αντίστοιχα) αυτών;
Απάντηση: η χώρα δεν ανέπτυξε ουσιαστικά τη βιομηχανία της, ώστε εκείνη να εξελιχθεί
σε μοχλό της ελληνικής οικονομίας, συμπαρασύροντας και τους άλλους κλάδους της
οικονομίας σε ανάπτυξη, οπότε δεν είχε μεγάλες ανάγκες για εισαγωγές και, από την
άλλη, οι όποιες ποσότητες μεταλλευμάτων εξορύσσονταν και εξάγονταν στις βιομηχανικές
χώρες της Δύσης (κυρίως στην Αγγλία), οι οποίες τα χρησιμοποιούσαν στη βαριά
βιομηχανία τους.
δ. -Τι δείχνουν ταυτόχρονα τα ποσοστά εξαγωγών και εισαγωγών της Ελλάδας σε
βιομηχανικά προϊόντα και τις δύο δεκαετίες;
Απάντηση: τη μη ανάπτυξη και προοδευτική μετεξέλιξή του βιομηχανικού τομέα σε
κύριο μοχλό της ελληνικής οικονομίας, οπότε οι εξαγωγές ήταν ελάχιστες (σε αξία) (7% και
2% αντίστοιχα) και οι εισαγωγές σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (24% και 30% αντίστοιχα),
για να καλύπτονται οι ανάγκες των πολιτών σε βιομηχανικά αγαθά, τα οποία η εγχώρια
παραγωγή ή δεν παρήγαγε ή τα παρήγαγε σε μικρότερες ποσότητες από αυτές που η
εγχώρια ζήτηση απαιτούσε.
Τελική αποτίμηση από την προσέγγιση του Πίνακα
Η προσέγγιση του συγκεκριμένου Πίνακα μας δίνει, μόνο με επιγραμματική
αποτύπωση λεκτικών και αριθμητικών δεδομένων και όχι με εκτενή ιστορική αφήγηση,
πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για τη φυσιογνωμία της ελληνικής οικονομίας καθόλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου.
Συγχρόνως, μας κατατοπίζει για τις συγκεκριμένες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας
με την καταγραφή των ποσοστών (σε αξία) των προϊόντων, τα οποία η χώρα εξήγαγε ή
εισήγαγε. Από μόνος του, λοιπόν, ο Πίνακας, χωρίς τη χρήση της ιστορικής αφήγησης του
σχολικού βιβλίου, δίνει την απάντηση στο ενδεικτικό ερώτημα. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι
η προσέγγισή του γίνεται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών. Με τον
τρόπο αυτό, ενισχύεται η πρωτοβουλία, η κριτική τους σκέψη, η αυτενέργειά τους και το
μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και δημιουργικό, καθώς τα ίδια τα παιδιά ανακαλύπτουν,
σταδιακά, την ιστορική γνώση με τη διακριτική καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού.
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---------------------------------------------------------------------------------2.11 . Άλλες ιστορικές πηγές
Η προφορική μαρτυρία ως ιστορική πηγή
Μια προφορική μαρτυρία μπορεί να είναι:
α) Οπτικο-ακουστική μαρτυρία
β) ακουστική μαρτυρία ή
γ) καταγεγραμμένη προφορική μαρτυρία

•
•
•

Στη διδακτική αξιοποίηση μιας τέτοιας ιστορικής πηγής οδηγούμε τους μαθητές και
τις μαθήτριες:
να προσέξουν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, κατά περίπτωση
να αναδείξουν το επικοινωνιακό πλαίσιο, καθώς και
τη συγκίνηση ή τη συναισθηματική φόρτιση του ομιλητή/της ομιλήτριας.
Σε ομάδες εργασίας καθοδηγούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες:

•
•
•

•

να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω στην πηγή, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές
<<αναγνώσεις>>, το διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πηγής.
να συσχετίσουν τη συγκεκριμένη ιστορική πηγή (προφορική μαρτυρία) με άλλες
ανάλογες πηγές (π.χ. λογοτεχνικά κείμενα)
να αναδείξουν ποιες ιστορικές πληροφορίες μας δίνει η συγκεκριμένη πηγή, καθώς
αξιοποιείται η βιωματική εμπειρία αυτόπτη ή αυτήκοου μάρτυρα και πώς αυτή μπορεί
να συνδεθεί με την ιστορική αφήγηση.
Ενδείκνυνται, επίσης, οι συνεντεύξεις π.χ. σε γειτονιές Ελλήνων Μικρασιατών, σε
Αγωνιστές από την Κατοχή και την Αντίσταση, με τη σύνταξη ειδικού Ερωτηματολογίου.
Αυτή η μορφή μικρο-έρευνας εντάσσεται στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας (ΊσαρηΠουρκός, 2015, Παπαευσταθίου, 2019).

Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη, Εισήγηση: Σχεδιασμός, Λήψη και Ανάλυση μιας Συνέντευξης, Ε.Α.Π., 17-4-2021
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-------------------------------------------------------------------------------•

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού,
μπορούν, στο μέτρο του δυνατού, να αναδείξουν την Ιστορία <<από τα κάτω>>,
συνειδητοποιώντας καλύτερα τη βιωματική πλευρά της και τη διάσταση που τη συνδέει
όχι μόνο με τα στρατιωτικά και πολεμικά ιστορικά γεγονότα, αλλά και με εκείνα που
συνδέονται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και με καθετί που την επηρεάζει
καθοριστικά.
Για το Σχεδιασμό μιας Συνέντευξης οφείλουμε τα έχουμε υπόψη μας τα εξής:
Στάδια:
Α. Πριν από τη Συνέντευξη: Στάδιο Προετοιμασίας
Β. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης
Γ. Μετά τη Συνέντευξη
Α. Πριν από τη Συνέντευξη: Στάδιο Προετοιμασίας
1. Καθορισμός του θέματος και των επιμέρους πτυχών (φροντίζω να μάθω για το θέμα)
2. Διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων (Σχέδιο Βασικών Ερωτήσεων: Γνωρίζω «τι με
ενδιαφέρει να μάθω»;
Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα:
- εμπεριέχουν το θέμα και τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας
- είναι σαφή και συγκεκριμένα
- περιλαμβάνουν το <<πώς>> και το <<γιατί;>>
3.Επιλογή του δείγματος (Έχω σκεφτεί σχετικά με τον/τους συγκεκριμένο/-ους άνθρωπο/-ους,
το ρόλο του/τους, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του/τους)
4. Επιλογή των εργαλείων έρευνας και του τρόπου επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων
5. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη Συνέντευξη.
6. Μέριμνα, ώστε η δική μας προσέλευση στο χώρο αυτό να γίνεται εγκαίρως
7. Φροντίδα για τη μέθοδο καταγραφής της συνέντευξης (κασετόφωνο, κινητό,
Σημειωματάριο κλπ).
9. Φροντίδα για μια δοκιμή καταγραφής και για επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων,
αν χρησιμοποιηθεί κάποια συσκευή καταγραφής (έλεγχος έντασης, απόστασης από
συσκευή κ.λ.π.)
10. Φροντίδα για ενεργητική ακρόαση.

Β. Κατά τη Συνέντευξη (Η Προσέγγιση) (Κουτρουβίδης, 2021)
Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως μικροί ερευνητές και ερευνήτριες καλό είναι να έχουν υπόψη
τους τα εξής:
- Βοηθάμε τον συνομιλητή μας/τη συνομιλήτριά μας να καταλάβει με απλό τρόπο το θέμα της
έρευνας.
- Διευκρινίζουμε ποια θα είναι η συνεισφορά του/της.
- Τονίζουμε την αξία και τη σημασία της συμμετοχής του/της.
- Διευκρινίζουμε πρακτικά θέματα, με στόχο τη διευκόλυνσή του/της.
- Αποστέλλουμε το σχέδιο συνέντευξης εάν ζητηθεί.
- Διαβεβαιώνουμε για την ανωνυμία/ εμπιστευτικότητα των δεδομένων της έρευνας.
- Είμαστε ευγενικοί/-ές και ευχάριστοι/-ες.
- Σεβόμαστε τα όρια και γι’ αυτό είμαστε διακριτικοί/-ές.
- Εάν το άτομο, στο οποίο υποβάλλουμε τα ερωτήματα, δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να εξηγήσει
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---------------------------------------------------------------------------------κάτι περαιτέρω, σταματάμε εκεί, καθώς δεν θέλουμε να το φέρουμε σε δύσκολη θέση.
- Αναδεικνύουμε την αξία όσων λέγονται.
Στο τέλος, ρωτάμε αν ο ερωτώμενος/-η θα ήθελε να προσθέσει κάτι, το οποίο δεν
αναφέρθηκε ή κάτι που θεωρεί σημαντικό;»
- Κλείνουμε με σύντομη ανατροφοδότηση (-Πώς ήταν η όλη διαδικασία για τον/την
ερωτώμενο/-η; Πώς ήταν για εμάς;)
- Κρατάμε αναλυτικές σημειώσεις για όσα ειπώθηκαν και για όσα πιθανότατα δεν ειπώθηκαν
ή αποσιωπήθηκαν.
Γ. Μετά τη Συνέντευξη:
Ανάλυση δεδομένων: δίνει νόημα στην έρευνα
Βασικοί άξονες της Ανάλυσης δεδομένων:
(Κατανόηση-ερμηνεία-κριτική προσέγγιση-συμπεράσματα)

-Τι λέει;

-Πώς το λέει και γιατί το λέει ή γιατί το αποσιωπά;

Ακολουθεί η Σύνθεση- Συγγραφή με την τελική καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας,
την επεξεργασία, κωδικοποίηση και ανάλυσή τους κατά Θεματικές Ενότητες. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες παρουσιάζουν και τη δική τους θέση, τεκμηριώνοντας μέσα από τα λόγια του
ερωτώμενου, σε συνδυασμό και με δόκιμες βιβλιογραφικές πηγές και επισημαίνουν τυχόν
δυσκολίες, κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Παραθέτουν και το σύντομο Οδηγό της
Συνέντευξης με τα ερωτήματα, τα οποία υπέβαλαν, μαζί με τους επιδιωκόμενους Στόχους.
Μπορούν, επίσης, να επεξεργαστούν και διαφορετικές προφορικές μαρτυρίες, για να
αναδείξουν μέσα από τη σύγκριση τις ομοιότητες και τις διαφορές, παραπλήσιες ή
διαφορετικές οπτικές και άλλα στοιχεία που συνδέονται με τη βιωματική εμπειρία,
συνειδητοποιώντας καλύτερα τη συμβολή των προφορικών μαρτυριών στην ανασύνθεση του
ιστορικού γίγνεσθαι.

Ιστορικοί Χάρτες:
Σε προηγούμενες σελίδες είδαμε ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που συνδέονται
με την αξιοποίηση του χάρτη ως ιστορικής πηγής. Μελετώντας έναν χάρτη, μπορούμε να
καθοδηγήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες:
-

-

να τον χαρακτηρίσουν (γεωφυσικό, πολιτικό, ιστορικό κ.ά., με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά
του,
να προσανατολιστούν στο χάρτη, με βάση τα σημεία του ορίζοντα, τις γεωγραφικές σχέσεις
μεταξύ των περιοχών),
Ειδικότερα, δε, στον ιστορικό χάρτη οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν:
να εντοπίσουν συνοριακές γραμμές, να τοποθετήσουν σε μικρά πλαίσια (π.χ. σε ένα μικρό
συννεφάκι) σύντομη περιγραφή των ιστορικών γεγονότων, με βάση διάφορες πηγές,
να συνδυάσουν το χάρτη με άλλες πηγές,
να εντοπίσουν τις ιστορικές πληροφορίες που αντλούνται από το χάρτη, συνδυάζοντάς τις με τη
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μελέτη των γεωγραφικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής,
να συγκρίνουν τα δεδομένα του χάρτη με εκείνα άλλων συναφών ιστορικών χαρτών και να
εντοπίσουν ομοιότητες-διαφορές, με βάση Συνθήκες, Πρωτόκολλα κ.λ.π.
να εντοπίζουν ή να σχεδιάζουν ιστορικές διαδρομές κ.λ.π.
Κινηματογράφος και τηλεόραση
Σημαντικότερες πηγές <<τηλε-ιστορίας>> θεωρούνται τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, οι ιστορικές
ανακατασκευές, οι τηλεοπτικές σειρές ιστορικού χαρακτήρα (όπως η τηλεοπτική σειρά, Το
Κόκκινο Ποτάμι, σε σκηνοθεσία Μαν. Μανουσάκη, βασισμένη
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χ.Τσιρκινίδη), τα δελτία ειδήσεων με ιστορικές αναφορές, τα
ιστορικά ντοκιμαντέρ και αφιερώματα κ.ά. (R. Stradling, 2001, σ. 251–252, 255), τα οποία
μπορούν, με την κατάλληλη επιλογή, να συμβάλουν θετικά στο μάθημα της Ιστορίας στο
σχολείο, καθώς:
• παρουσιάζουν την Ιστορία με πιο παραστατικό τρόπο, οπτικοποιώντας τα γεγονότα και, κατ’
επέκταση, κάνοντάς τα πιο προσιτά στους αποδέκτες τους,
• προσφέρονται για κατανόηση, ιστορική ανακατασκευή και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων
• βοηθούν στο να γίνουν τα ιστορικά γεγονότα πιο συγκεκριμένα για τους μαθητές και τις
μαθήτριες,
• παρέχουν λεπτομέρειες για τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά
των ανθρώπων που συμμετείχαν σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ή σε μια ιστορική εξέλιξη, μέσα
από την οπτική γωνία του δημιουργού.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ιστορίας, μπορεί να προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ
ολόκληρο ή κάποιο τμήμα του. Με ένα ειδικά προετοιμασμένο και στοχευμένο Φύλλο
Εργασίας-παρατήρησης, ο/η εκπαιδευτικός, μέσω κριτικών ερωτημάτων, μπορεί να οδηγήσει τα
παιδιά σε σωστή παρατήρηση, ανάδειξη του ιστορικού υπόβαθρου του έργου, των επιμέρους
λεπτομερειών του και σύνδεσή του με την ιστορική αφήγηση.
Αυτό μπορεί να γίνει, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος:
α) κατά τη φάση της αφόρμησης ή
β) κατά τη φάση της κατανόησης-εμπέδωσης ή
γ) κατά τη φάση της ανακεφαλαίωσης- επέκτασης με δραστηριότητες ή και
δ) κατά τη φάση της ανατροφοδοτικής αξιολόγησης.
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---------------------------------------------------------------------------------Γ. Εφαρμογή στη διδακτική Πράξη-Διδακτικά Παραδείγματα και ΠροτάσειςΕκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό, με αφορμή το επετειακό έτος συμπλήρωσης
των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

3.1. Διδακτικές Προτάσεις αξιοποίησης της Τοπικής Ιστορίας, στο πλαίσιο και
του επετειακού έτους συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης.
Οι διδακτικές Προτάσεις που ακολουθούν εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της
Διδακτικής Μεθοδολογίας για το μάθημα της Ιστορίας και όχι μόνο για την Ιστορία
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ τάξης Λυκείου. Ως εκ τούτου,
αφορούν κάθε Τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. Αναπτύχθηκαν, δε, στο πλαίσιο των
επιμορφωτικών Δράσεων της συγγραφέως για τους/τις συναδέλφους της, με αφορμή το
επετειακό έτος συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης.
Προετοιμάζοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες για την ενασχόληση με θέματα που
σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και, ειδικότερα με θέματα Τοπικής και
Γενικής-Εθνικής Ιστορίας, καλό θα ήταν, αρχικά, να τους/τις εξοικειώσουμε με:
- τις έννοιες του τόπου, του χώρου και του χρόνου, όπως έχουμε πει και παραπάνω,
- τα χαρακτηριστικά των Πολιτισμών του χώρου και του χρόνου, τα οποία αποδίδονται
συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Από την Παρουσίαση-Εισήγηση στην Επιστημονική- Επιμορφωτική Εσπερίδα με θέμα <<Ιχνηλατώντας το 1821
στην πόλη ή στο χωριό μου- Προτάσεις για εκπαιδευτικά Προγράμματα και δραστηριότητες με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης των 200
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821>> 22-3-2021
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---------------------------------------------------------------------------------- τα συστατικά του υλικού και άυλου Πολιτισμού.
Καλό είναι να γίνει η διάκριση αυτή:

του υλικού Πολιτισμού
και
(ελιές, αμπέλια, νερό, γη,
δέντρα, φως, μνημεία κ.λ.π.)

του άυλου Πολιτισμού
(αρχές, αξίες, νοοτροπία,
στάσεις, ήθη και έθιμα,
κοσμοαντίληψη…)

και να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν
τη βιωματική πλευρά της Ιστορίας και της αντίστοιχης ερευνητικής διαδικασίας.

1. Διαθεματικό Εργαστήρι Ιστορίας για τις Κρητικές Επαναστάσεις
Σε ένα Διαθεματικό Εργαστήρι Ιστορίας π.χ. για τις Κρητικές Επαναστάσεις
προτείνουμε το φωτισμό των Κρητικών Επαναστάσεων από διαφορετικές πλευρές:
- Αρχική Συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις Κρητικές ΕπαναστάσειςΥποκίνηση του ενδιαφέροντος για την υλοποίηση μικρο-έρευνας σε ομάδες εργασίας
Προτεινόμενοι Θεματικοί Άξονες για μικρο-έρευνα:
1. Κρητικές Επαναστάσεις ως ιστορικά γεγονότα
2. Κρητικές Επαναστάσεις και Γλώσσα
3. Κρητικές Επαναστάσεις στη Ζωγραφική και σε άλλες μορφές Τέχνης
4. Κρητικές Επαναστάσεις στη Λογοτεχνία
5. Κρητικές Επαναστάσεις στο Θέατρο και στον Κινηματογράφο
6. Κρητικές Επαναστάσεις ως Τραγούδι και ως μαντινάδα
7. Κρητικές Επαναστάσεις και το Ημερολόγιο
8. Κρητικές Επαναστάσεις και Ελληνικά Μουσεία
9. Οι Κρητικές Επαναστάσεις και η σύγχρονη Ελλάδα
και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο.

-Ανάδειξη των βασικών ιστορικών γεγονότων/των κύριων Επαναστάσεων στην Κρήτη
Κατά την αρχική αυτή Συζήτηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη διακριτική
καθοδήγηση τους/της εκπαιδευτικού, μπορούν να συμπληρώνουν σταδιακά έναν Πίνακα,
όπως αυτόν που ακολουθεί, ώστε να έχουν μια πρώτη εικόνα των Κρητικών
Επαναστάσεων:
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Συμπληρώνουν, σταδιακά, τον Πίνακα ως εξής:

Ι.Α.Ραμουτσάκη, Διαθεματικό Εργαστήρι Ιστορίας για τις Κρητικές Επαναστάσεις. Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο Οι Κρητικές Επαναστάσεις
στον 19ον αιώνα. Από το 1821 ως την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1913) της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών- Ιδρύματος Καψωμένου, Χανιά
Οκτώβριος 2021

- Εντοπισμός φωτογραφικού ή άλλων συναφών πηγών για τους Αγωνιστές και τις
Αγωνίστριες των Κρητικών Επαναστάσεων
-Τοποθέτησή τους σε έναν ιστορικό Χάρτη: ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
εντοπισμός στον ιστορικό Χάρτη των τοπωνυμίων,
ο συνδυασμός τους με
φωτογραφίες,
πορτραίτα,
σκίτσα
Αγωνιστών/Αγωνιστριών,
ο
σύντομος
υπομνηματισμός τους (π.χ. σημειώνουν τις χρονολογίες, λίγα λόγια για τη δράση τους
κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες δίνουν τη σειρά των γεγονότων
στο χρόνο, συνειδητοποιούν καλύτερα τις βασικές παραμέτρους για την Ιστορία (το
χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα, τη δράση τους), τη σύνδεση των προσώπων με τα
ιστορικά γεγονότα και τα τοπωνύμια, έχοντας εικόνα του όλου και όχι αποσπασματική
εικόνα των ιστορικών γεγονότων.
Με βάση τα παραπάνω, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμπληρώνουν και το Χάρτη,
σταδιακά, ως εξής:
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Ι.Α.Ραμουτσάκη, Διαθεματικό Εργαστήρι Ιστορίας για τις Κρητικές Επαναστάσεις. Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο
Οι Κρητικές Επαναστάσεις στον 19ον αιώνα. Από το 1821 ως την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1913) της Εταιρείας Κρητικών
Σπουδών- Ιδρύματος Καψωμένου, Χανιά Οκτώβριος 2021 και Ι.Α.Ραμουτσάκη, Επιμορφωτικό Σεμινάριο προς τους/τις
εκπαιδευτικούς με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (φεβρουάριος
2021) - Αντίστοιχη Πρόταση υποβλήθηκε από τη συγγραφέα και προς την Περιφέρεια Κρήτης και, συγκεκριμένα, προς την
Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, κ. Έφη Κουτεντάκη, ύστερα από σχετική Πρόσκληση.

- Εμβάθυνση στη δράση των Αγωνιστών/Ανωνιστριών, με βάση τις σωζόμενες ιστορικές
πηγές- Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου
- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδρομών σε χώρους ιστορικής και πολιτισμικής αναφοράς,
με βάση τα γεγονότα των Κρητικών Επαναστάσεων και τις σωζόμενες ιστορικές πηγές –Οι
μαθητές και οι μαθήτριες εμβαθύνουν στα ιστορικά Μνημεία.
Η προσέγγιση των Μνημείων προτείνεται να γίνει με επιτόπια παρατήρηση- Έρευνα
στο πεδίο, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
α. Πριν από την επίσκεψη: προετοιμασία
- Επιλέγουμε μαζί με τα παιδιά τα Μνημεία, τα οποία θα εξεταστούν και
τα επιμερίζουμε ανά εβδομάδα.
- Διαμορφώνουμε τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας για κάθε μνημείο, τα οποία θα
κατευθύνουν την έρευνα.
- Διαμορφώνουμε ομάδες ειδικών (οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλους ειδικών)
- Μπορούμε να επιλέξουμε Μνημεία, με τέτοιο τρόπο, ώστε η επίσκεψη σε αυτά
να σηματοδοτεί μια ή περισσότερες εκπαιδευτικές εκδρομές.
- Βασική προϋπόθεση: όλα τα παιδιά θα περάσουν και θα δουν όλα τα Μνημεία.
β. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης (επιτόπια παρατήρηση με Φύλλα Εργασίας:
οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο μικρών ερευνητών, σε ομάδες εργασίας
και με συγκεκριμένο έργο
γ. Μετά την επίσκεψη: Ολομέλεια (παρουσίαση των οπτικών που αναδείχτηκαν από
την έρευνα, προσθήκη ερωτημάτων, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να γενικεύσει τα
Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2021). Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της Ιστορίας- Η Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης των ιστορικών
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---------------------------------------------------------------------------------θέματα αξιολόγησης του μνημείου, σε σχέση με την Ιστορία, την Τέχνη,
την Αισθητική, τον κοινωνικό του ρόλο κ.λ.π.
Ειδικότερα, για κάθε Στάδιο της Δράσης αυτής προβλέπεται:

α. Προετοιμασία της επίσκεψης και της ενασχόλησης με τα θέματα Τοπικής
και Γενικής-Εθνικής Ιστορίας, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
Κατά τη Φάση υποκίνησης του ενδιαφέροντος και για την προετοιμασία αυτή
μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες αποσπάσματα από τα
έργα του Νίκου Καζαντζάκη:
α) Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήμ, Κύπρος, Μοριάς και
β) από το έργο του Ταξιδεύοντας στην Ισπανία,
τα οποία μιλούν για τα <<στρώματα>> της ελληνικής Ιστορίας, ώστε τα παιδιά να
καταλάβουν την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη και να προβληματιστούν περισσότερο:
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Με αφορμή, λοιπόν, το αρχικό απόσπασμα από το έργο του Ν.Καζαντζάκη,
Ταξιδεύοντας (Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήμ, Κύπρος, Μοριάς) Αθήνα:Καζαντάκη
χ.χ. σς. 191-193:

και την αναφορά στο <<Εικοσιένα, στην Τουρκοκρατία>>, μπορούμε να υποβάλουμε
ερωτήσεις του τύπου:
- Πώς αποτυπώνεται στην Ιστορία της πόλης ή του χωριού μας το στρώμα της
Τουρκοκρατίας;
και να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικές διαδρομές για την ανάδειξη των ιστορικών
μνημείων και των ιστορικών γεγονότων.
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2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδρομών
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, μια εκπαιδευτική διαδρομή μπορεί να σχεδιαστεί:
α) με βάση τη θέση των μνημείων στους χώρους ιστορικής και πολιτισμικής αναφοράς ή
β) με βάση τη διασταύρωσή τους με άλλες πηγές π.χ. (λογοτεχνικά κείμενα) ή και
γ) με βάση το συνδυασμό των επιμέρους δεδομένων με τη βοήθεια ενός χάρτη
Α. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδρομών, με βάση λογοτεχνικές αναφορές

και βοηθητικά ερωτήματα
- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδρομών, με βάση λογοτεχνικές αναφορές
(Ν.Καζαντζάκη, Αναφορά στον Γκρέκο, σ.106) και βοηθητικά ερωτήματα:
<<….Το Μεγάλο Κάστρο είχε τέσσερις καστρόπορτες ΄
κάθε ηλιοβασίλεμα οι Τούρκοι τις κλείδωναν και κανένας
δεν μπορούσε πια, όλη τη νύχτα, μήτε να μπει, μήτε να βγει ΄ οι λιγοστοί χριστιανοί που ήταν μέσα έπεφταν έτσι στη φάκα ΄
σαν έβγαινε πάλι ο ήλιος, άνοιγαν. Μπορούσαν, λοιπόν,
οι Τούρκοι, όσο ήταν διπλοκλειδωμένες οι καστρόπορτες,
να κάμουν σφαγή ΄ γιατί μέσα στην πολιτεία οι Τούρκοι
ήταν πιο πολλοί κι είχαν και το τούρκικο ασκέρι…>>

-Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις
καστρόπορτες;
-Μπορείτε να τις εντοπίσετε
στο σύγχρονο Ηράκλειο;

- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδρομών, με βάση λογοτεχνικές αναφορές
(Ν.Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, σ.σ.91-92) και βοηθητικά ερωτήματα:
<<…. Η Πλατιά Στράτα ήταν η μια από τις βασιλόφλεβες
(κεντρικούς δηλ. δρόμους) του Μεγαλόκαστρου
- Μπορείτε να εντοπίσετε
ξεκινούσε από των Χανιών την Πόρτα
τα τοπωνύμια
στο κείμενο και στο χάρτη,
δυτικά κι έφτανε στου Λαζαρέτου την Πόρτα, όπου ήταν
σχεδιάζοντας αντίστοιχες
η μεγάλη πλατεία, οι Τρεις Καμάρες κι ο μπαξές του πασάεκπαιδευτικές διαδρομές;
ένα ξύλινο κιόσκι μέσα σε μια τούφα κατασκόνιστα δέντρα, -Να συνδυάσετε το κείμενο με
αντίστοιχο εποπτικό υλικό
όπου κάθε Παρασκευή έπαιζαν οι νιζάμηδες μουσική.
(φωτογραφίες, σκίτσαΗ άλλη βασιλόφλεβα (κεντρικός δηλ. δρόμος) έκοβε σταυρωτά
(οπτικοποίηση του κειμένου)
την πρώτη. Κινούσε από την Καινούρια Πόρτα, κατανότου, και κατέβαινε ως
το λιμάνι΄ στη σταύρωση ήταν το μαϊντάνι, η καρδιά της πολιτείας. Στην Πλατιά Στράτα
βρίσκουνταν τα στιβανάδικα, τα γυαλάδικα, τα εμπορικά, οι ρωμέϊκοι καφενέδες, οι
σπετσαρίες. Τα μαγαζιά κολλητά το ένα στο άλλο, έπιαναν ψιλή κουβέντα οι
νοικοκύρηδες, οι καλφάδες….>>

Συνδυασμός
του λογοτεχνικού κειμένου
με φωτογραφικό υλικό
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---------------------------------------------------------------------------------Σε συνδυασμό με τις λογοτεχνικές αναφορές, αξιοποιούμε έναν σύγχρονο χάρτη της πόλης,
για να βοηθηθούμε στη χάραξη της εκπαιδευτικής διαδρομής:

https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02tLZ-lXmLi4sC4pRTtsUkZjmi3A:1615985199561&q=%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%B1%C
E%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B1&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiUtqDrbfvAhVNyqQKHX1ZCpoQtgN6BAgCEAc#rlfi=hd:;si:,35.334416438401014,25.12935448926406;mv:[[35.36172109939272,25.159876333826816],[35.329866555862104,25.086061941736972],null,[35.34579539
77134,25.122969137781894],14, ανακτήθηκε 17-3-2021]

Στο λογοτεχνικό κείμενο γίνεται:
- αρχικός εντοπισμός τοπωνυμίων, κεντρικών δρόμων, μνημείων, λέξεων που αντιστοιχούν
στο <<στρώμα>> της Τουρκοκρατίας, με βάση και τις λογοτεχνικές περιγραφές
και, στη συνέχεια, σε συνδυασμό με το χάρτη και την επιτόπια παρατήρηση και περιήγηση
γίνεται:
- εντοπισμός και ταυτοποίηση τοπωνυμίων, κεντρικών δρόμων, μνημείων.
- Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατηρούν και καταγράφουν:
α) ίχνη της περιόδου αυτής στους δρόμους
β) στοιχεία που σηματοδοτούν φθορά, αλλαγή ή σταθερότητα κ.ά.

Β. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών διαδρομών, με βάση τη θέση των μνημείων
Εναλλακτικά, και με βάση τη θέση των μνημείων στην πόλη, μπορούμε να σχεδιάσουμε με
τους μαθητές και τις μαθήτριες εκπαιδευτικές διαδρομές για παρατήρηση των μνημείων και
μικρο-έρευνα, με ομάδες ειδικών, ανά εβδομάδα. Μια τέτοια ενδεικτική εκπαιδευτική
διαδρομή προτείνεται στον παρακάτω Πίνακα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν
ρόλους ειδικών:
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----------------------------------------------------------------------------------

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Από την Παρουσίαση-Εισήγηση στην Επιστημονική- Επιμορφωτική Εσπερίδα με θέμα <<Ιχνηλατώντας το 1821
στην πόλη ή στο χωριό μου- Προτάσεις για εκπαιδευτικά Προγράμματα και δραστηριότητες με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης των 200
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821>> 22-3-2021

Οι προτεινόμενες ομάδες ειδικών μπορεί να είναι οι εξής:
- Οι Αρχαιολόγοι-συντηρητές-Αρχιτέκτονες
- Οι Ιστορικοί
- Οι Φωτογράφοι
- Οι εμπειρογνώμονες του Δήμου
- Οι Κοινωνιολόγοι
- Οι Καλλιτέχνες
- Οι Φιλόλογοι
- Οι Συγγραφείς -Λογοτέχνες
- Οι Τεχνολόγοι
β. Δραστηριότητες κατά την επίσκεψη
Για το έργο αυτό, δημιουργούμε αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας, τα οποία θα
συμπληρώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη δική μας διακριτική καθοδήγηση.
Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένα από τα προτεινόμενα Φύλλα Εργασίας:
Κοινό Φύλλο Εργασίας
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---------------------------------------------------------------------------------Εναλλακτικό Κοινό Φύλλο Εργασίας, πριν από την επίσκεψη:

Φύλλο Εργασίας 1ης ομάδας

(Οι Αρχαιολόγοι- Αρχιτέκτονες)
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----------------------------------------------------------------------------------

Φύλλο Εργασίας 2ης ομάδας

(Οι Θεολόγοι)

Και με συνεργασία επιμέρους ομάδων: π.χ. Θεολόγων, Αρχαιολόγων και Αρχιτεκτόνων:
- Να υπομνηματίσετε το βίντεο με τις φωτογραφίες, το οποίο υπάρχει στον
κόμβο:
https://www.tripadvisor.com.gr/LocationPhotoDirectLink-g189417-d669294-i21266934Cathedral_of_St_Minas-Heraklion_Crete.html

αναδεικνύοντας τον αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό ρυθμό του ναού.
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 3ης ομάδας

(Οι Ιστορικοί)
Αποστολή: Αποστολή σας είναι να αναδείξετε την ιστορική και
αισθητική αξία του Ναού, από άποψη ιστορική, να εντοπίσετε το
είδος του μνημείου, το χρόνο και τον τρόπο κατασκευής του, τη
σχέση του με τους γειτονικούς ναούς κ.ά.

https://www.tripadvisor.com.gr/LocationPhotoDirec
tLink-g189417-d669294-i21266934Cathedral_of_St_Minas-Heraklion_Crete.html,
ανακτήθηκε 21-3-2021

Φύλλο Εργασίας 4ης ομάδας

(Οι Φιλόλογοι)
Αποστολή: Αποστολή σας είναι να αναδείξετε το γραμματολογικό Μέρος
που σχετίζεται με τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπως αυτό
αποτυπώνεται σε επιγραφές και λογοτεχνικά κείμενα.
1. Να εξηγήσετε και να σχολιάσετε τις επιγραφές
του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά.
………………………………………………………………………..
2. Σε ποια φιλολογικά κείμενα εντοπίζονται για πρώτη φορά στοιχεία για
το συγκεκριμένο Ναό;
……………………………………………………………………….
3. Σε ποια λογοτεχνικά κείμενα μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία και τη σημασία του Ναού για τη ζωή των κατοίκων
του Ηρακλείου;

https://www.google.com/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%
CE%B5%CF%82+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%9C%CE%B7%C
E%BD%CE%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=apH4pkcxj_gaM%252CAqRpWIlgJF7HwM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTWIL_Fo4LH4mmQzYvombUxe6IMLA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ26yQzMHvAhVOP
ewKHSeCAjQQ9QF6BAgHEAE&biw=1280&bih=600#imgrc=-apH4pkcxj_gaM

ανακτήθηκε 20-3-2021

π.χ.
Ν.Καζαντζάκη, Καπετάν-Μιχάλης
Ν.Καζαντζάκη, Αναφορά στον Γκρέκο
Μ.Φρέρη, Το Κάστρο μας κ.ά.
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 5ης ομάδας

(Οι Κοινωνιολόγοι)
Αποστολή: Αποστολή σας είναι να αναδείξετε το ρόλο του Ναού του
Αγίου Μηνά στην κοινωνική Ιστορία του τόπου και τις στάσεις των
σημερινών κατοίκων απέναντι σε ό,τι αντιπροσωπεύει ο Ναός.
1. Να αναδείξετε τη σημασία του Ναού του Αγίου Μηνά για την
κοινωνία των κατοίκων του Ηρακλείου. Τι ρόλο έπαιζε στην
κοινωνική Ιστορία του τόπου;
……………………………………………………………………………………………………
2. Να διαμορφώσετε ερωτηματολόγιο, διερευνώντας τη σημασία
του Ναού για τους σημερινούς κατοίκους του Ηρακλείου.
…………………………………………………………………………………………………..
https://www.google.com/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%
CE%B5%CF%82+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%9C%CE%B7%C
E%BD%CE%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=apH4pkcxj_gaM%252CAqRpWIlgJF7HwM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTWIL_Fo4LH4mmQzYvombUxe6IMLA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ26yQzMHvAhVOP
ewKHSeCAjQQ9QF6BAgHEAE&biw=1280&bih=600#imgrc=-apH4pkcxj_gaM

ανακτήθηκε 20-3-2021

3η εβδομάδα: Επίσκεψη στην οδό Σάμιουελ Χάου (Αμερικανού Φιλέλληνα)

Προτεινόμενες Δραστηριότητες:
Ανά ομάδες εργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αναδείξουν τη ζωή και το
έργο του Σ. Χάου σε επίπεδο:
- ιστορικό- η φιλελληνική του δράση, κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης: Πώς
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---------------------------------------------------------------------------------συνδέεται ο Σάμιουελ Χάου με την Ελλάδα και, ειδικότερα, με την Κρήτη;
- κοινωνικό (το κοινωνικό του έργο)
- επιστημονικό (το επιστημονικό του έργο)
Μπορούν, επίσης,:
- να αναζητήσουν πληροφορίες και να αναδείξουν πτυχές του Φιλελληνισμού γενικότερα
(δράση και άλλων Φιλελλήνων στην Ελλάδα: π.χ. του αμερικανού, Τζόρτζ Τζάρβις, του
αφροαμερικανού, Τζέιμς Γουίλιαμς, του αμερικανού, Έντ. Έβερεστ κ.ά. )
- να διερευνήσουν, μέσω ερωτηματολογίου, εάν οι κάτοικοι της περιοχής της Αγίας
Τριάδας
γνωρίζουν για τον Φιλέλληνα, Σάμιουελ Χάου
- να μελετήσουν πιθανά χειρόγραφά του
- να παρατηρήσουν τον πίνακα, με τον οποίο απεικονίζεται ο Σάμιουελ Χάου με ελληνική
ενδυμασία – Παρατήρηση με τα μοντέλα παρατήρησης έργων Τέχνης
- να δώσουν την ακριβή θέση της οδού και να την περιγράψουν
- να αξιολογήσουν τη συγκεκριμένη ονοματοδοσία (βλ. σχετική οδό) σε σχέση με
τη μεγάλη προσφορά του Σ.Χάου στον Αγώνα
- να διατυπώσουν Προτάσεις προς την Περιφέρεια και το Δήμο.

111

4η εβδομάδα: Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τον/την εκπαιδευτικό επισκέπτονται
την Κρήνη του Ιδομενέα
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---------------------------------------------------------------------------------Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες, σε ρόλους ειδικών, εξετάζουν την πηγή και
διερευνούν συγκεκριμένα στοιχεία γι’ αυτήν, με βάση τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας,
σε ρόλους ειδικών:
Φύλλο Εργασίας 1ης Ομάδας
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 2ης Ομάδας
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 3ης και 4ης Ομάδας

Φύλλο Εργασίας 5ης Ομάδας
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Φύλλο Εργασίας 5ης Ομάδας

Φύλλο Εργασίας 6ης Ομάδας

Φύλλο Εργασίας 7ης Ομάδας

Στη συνέχεια, όλο το τμήμα μπορεί να συγκρίνει την κρήνη με άλλες κρήνες της
εποχής όπως π.χ. με τη Βρύση του Γενιτσάρ αγά (οδός Ικάρου), με τη Βρύση του
Χανιαλή κ.ά.
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---------------------------------------------------------------------------------γ. Αναστοχασμός και Προτάσεις για δημιουργία διαδραστικών περιβαλλόντων με
επίκεντρο τη γειτονιά και την ευρύτερη κοινότητα, μετά την επίσκεψη
Μετά την επίσκεψη στα Μνημεία, ακολουθεί η φάση του Αναστοχασμού και της
διατύπωσης Προτάσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη βοήθεια του/της
εκπαιδευτικού: π.χ.
- Προτάσεις για διόρθωση ονομασίας οδών με λανθασμένα στοιχεία (π.χ. Οδός Σάμιουελ
Χάου και όχι <<Χάουζ>>) και, αν χρειαστεί, και για νέα ονοματοδοσία οδών
- Προτάσεις για τοποθέτηση πιο επιμελημένων πινακίδων
- Προτάσεις για τοποθέτηση προθηκών με διαδραστικό υλικό, το οποίο έχουν δημιουργήσει
τα παιδιά και το οποίο επεξηγεί τα μνημεία, τα ονόματα δρόμων, τη δράση των
αγωνιστών/αγωνστριών κ.λ.π., αναδεικνύοντας την ιστορία του τόπου.
-

Παρεμβάσεις αστικού επανασχεδιασμού του τοπίου
με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

γύρω

από

το

σχολείο,

-

Δημιουργία
θεατρικού,
αυτοσχέδιας
δραματοποίησης,
καλλιτεχνικής
εκδήλωσης, σκηνικού, βίντεο, ταινίας μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, σκίτσων,
πινάκων ζωγραφικής, άλλου εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.

Συνοψίζοντας, με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας (μελέτη και
εξέταση Τοπωνυμίων, μνημείων, κειμηλίων, Τοπικών Αρχείων κ.ά.), οι μαθητές και οι
μαθήτριες σε ρόλο μικρών ερευνητών και με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού:
- αναζητούν πληροφορίες για μνημεία, τοπωνύμια, τα οποία συνδέονται με την Τοπική
Ιστορία της περιόδου (π.χ. στην Κρήτη: μνημεία που σχετίζονται με γεγονότα, τα οποία
συνέβησαν πριν από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, κατά τη διάρκεια των
Κρητικών Επαναστάσεων και ύστερα απ’ αυτές ως την πολυπόθητη Ένωση της Κρήτης με
την Ελλάδα),
- δημιουργούν εκπαιδευτικούς χάρτες τοποθετώντας τα ονόματα των μνημείων
πάνω σε αυτούς και βασικές πληροφορίες, αν αυτό είναι εφικτό (ειδικότερα στους
διαδραστικούς χάρτες),
σχεδιάζουν εκπαιδευτικές διαδρομές, με βάση τα ιστορικά δεδομένα
τα σχετικά στοιχεία από συναφή λογοτεχνικά κείμενα και οργανώνουν εκπαιδευτικές
επισκέψεις δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως,
-

- αναλαμβάνουν ρόλους ειδικών (ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι ξεναγοί-μαθητές και
μαθήτριες, οι οποίοι ξεναγούν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους
στα διάφορα μνημεία κ.ά.)
- επανασχεδιάζουν το αστικό τοπίο γύρω από το σχολείο τους με σημείο αναφοράς
την Επανάσταση του 1821,
- μελετούν και επεξεργάζονται περαιτέρω σχετικά λογοτεχνικά κείμενα, με τον παρακάτω
τίτλο και προχωρούν σε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες:
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---------------------------------------------------------------------------------Γ. Το 1821 και η Λογοτεχνία – Λογοτεχνία και Τοπική Ιστορία
(Διακειμενική –Διαθεματική προσέγγιση)
Α. Για το 1821 και τη Λογοτεχνία ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ενδεικτικά Παραδείγματα
-Διονύσιου Σολωμού, «Ελεύθεροι

-

Πολιορκημένοι»
-Διονύσιου Σολωμού, « Κρητικός»
-Διονύσιου Σολωμού, « Η καταστροφή των
Ψαρών»
Ανδρέα Κάλβου, Ποιήματα (π.χ. « Εις Σάμον» )
-Κωστή Παλαμά, Ασάλευτη Ζωή
- Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού,
Ν. Γ. Πολίτης
-Νίκου Καζαντάκη, « Αναφορά στον Γκρέκο»
(Κεφάλαια: Πάλη Κρήτης και Τουρκιάς, Σφαγή
κ.ά.)
Νίκου Καζαντάκη, « Καπετάν Μιχάλης»
Παντελή Πρεβελάκη, Παντέρμη Κρήτη κ.ά.
« Ο Κρητικός, Το δέντρο»
«Ο Κρητικός, Πρώτη Λευτεριά»
«Ο Κρητικός, Η Πολιτεία»
Ρέας Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά
- Τοπικά παραμύθια, δημοτικά τραγούδια κ.ά.

και άλλα έργα π.χ.
Στρατηγού Μακρυγιάννη, «Απομνημονεύματα»
Στρατηγού Μακρυγιάννη, « Οράματα και
θάματα»
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, « Διήγησις Συμβάντων
της Ελληνικής Φυλής (1770 – 1836)» (καταγραφή
Γ. Τερτσέτη)
Νικολάου Κ. Κασομούλη, « Ενθυμήματα
στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων
1821-1833» (προτάσσεται ιστορία του
Αρματωλισμού /εισαγωγή και σημειώσεις υπό
Γιάννη Βλαχογιάννη
(Ανέμη: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/2/f/metadata-020000243.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display
_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&k
eep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&ccl
term5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2
=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&ccl
field8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=
&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclq
uery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1κ.ά.7-1-2021

- Διερευνούν και αναδεικνύουν τα πορτρέτα των τοπικών αγωνιστών, αγωνιστριών κ.ά.
-Εξετάζουν:
α) τις λαϊκές δημιουργίες Πέτρου Καμινιώτη:
https://www.yatzer.com/playmogreek/slideshow/42 , ανακτήθηκε 28-2-2021
και
β) τις φιγούρες της Έκθεσης του Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Το ’21 αλλιώς:Η Ελληνική
Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL
https://www.nhmuseum.gr/el/ektheseis/to-21-allios-i-elliniki-epanastasi-me-figoureskai-dioramata-playmobil/ ανακτήθηκε 7-2-2021

Β. Άλλοι Θεματικοί άξονες για τη διαμόρφωση Σχεδίων Εργασίας και
αντίστοιχων εκπαιδευτικών Δράσεων με τους μαθητές και τις μαθήτριες:
- Το 1821 στο Θέατρο και στον Κινηματογράφο
- Το 1821 ως Τραγούδι και ως μαντινάδα
- Το 1821 και το Ημερολόγιο
- Το 1821 στη Δημοσιογραφία
- Το 1821 στα Ελληνικά Μουσεία
- Το 1821 και η σύγχρονη Ελλάδα
και ό,τι άλλο κρίνουν οι συνάδελφοι σκόπιμο.
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---------------------------------------------------------------------------------Γ. Ανάδειξη της Ιστορίας μέσα από τη Λογοτεχνία
Σε ένα Ιστορικό-Λογοτεχνικό Εργαστήρι, μπορούμε μέσω της Λογοτεχνίας να
προσεγγίσουμε το ιστορικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας με τους μαθητές και τις μαθήτριες τα
ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με το λογοτεχνικό κείμενο.
Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα διακριτά όρια μεταξύ Ιστορίας και Λογοτεχνίας.
οφείλουμε να σημειώσουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους διδακτικούς μας
χειρισμούς, όταν συνδέουμε δύο διαφορετικά είδη γραφής, για να πετύχουμε το
επιδιώκομενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Η Ιστορία μας δίνει το συντελεσμένο γεγονός και
από αυτή την άποψη αναφέρεται, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, κατεξοχήν στο ατομικό,
στη δράση κάποιων προσωπικοτήτων, που καθόρισαν τα γεγονότα (π.χ. ο Κολοκοτρώνης,
η Μαντώ, η Μπουμπουλίνα, ο Κανάρης, ο Καποδίστριας, ο Βενιζέλος, ο Κεμάλ κ.ά.). Στη
Λογοτεχνία, οι λογοτεχνικοί τύποι αποτελούν κατηγορία του μερικού και όχι του
ατομικού. Ως εκ τούτου, η Λογοτεχνία ενώνει, εξακτινώνει το ατομικό της Ιστορίας και το
κάνει, τυπικά, ανθρώπινο.
Η Πρόταση που παρουσιάζεται και αφορά στην ποιητική Σύνθεση του Διονυσίου
Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, μπορεί να εφαρμοστεί ήδη από τη φάση της
Αφόρμησης, στην Εισαγωγή, πριν από την ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου. Tέτοιες
Προτάσεις σύνδεσης των λογοτεχνικών κειμένων με τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα
υπαγορεύει και το Σώμα Λογοτεχνικών Κειμένων στον 2ο ψηφιακό Τόμο για τη Διδακτική
της Ιστορίας (Αϊλαμάκη, 2021).
Η ποιητική Σύνθεση του Διονυσίου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, προσφέρεται
για μια τέτοια επεξεργασία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί τόσο:
- στο πλαίσιο της Ιστορίας Γ’ Τάξης Γυμνασίου, όσο και
- στο πλαίσιο της Ιστορίας Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.,
- στο πλαίσιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Τάξης Γυμνασίου και
- στο πλαίσιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Τάξης Γενικού Λυκείου.
Είναι γνωστό πως ο Ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, ολοκλήρωσε τους Ελεύθερους
Πολιορκημένους, ποιητική Σύνθεση της ωριμότητας, μετά το 1833, με κεντρικό θέμα τον
ηρωϊκό αγώνα των Μεσολογγιτών, κατά τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (18251826) ως την απεγνωσμένη Έξοδο, την παραμονή των Βαϊων. Το ιστορικό αυτό γεγονός
γίνεται αφορμή, για να αναχθεί ο αγώνας των πολιορκημένων Μεσολογγιτών στον αγώνα
του ίδιου του ανθρώπου (κάθε ανθρώπου) για ηθική ανύψωση και εσωτερική ελευθερία
(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Τάξης ΓΕ.Λ., 2020, Ραμουτσάκη, 2021).
Ο Ποιητής, ήδη από τον τίτλο, <<Ελεύθεροι Πολιορκημένοι>>, υπογραμμίζει τη βασική
στάση ζωής των πολιορκημένων Μεσολογγιτών απέναντι στη σκληρή πολιορκία του
Μεσολογγίου από τους οθωμανούς του Κιουταχή και τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ, από
τον Απρίλιο του 1825 έως τον Απρίλιο του 1826: οι Μεσολογγίτες, αν και πολιορκημένοι,
ήταν Ελεύθεροι εσωτερικά, ψυχικά, πνευματικά, συνειδησιακά, γιατί μάχονταν με
ηρωϊσμό και δύναμη ψυχής, μέχρις εσχάτων, για την Ελευθερία. Δεν πτοούνταν από τη
στρατιωτική δύναμη των αντιπάλων και δε δείλιαζαν μπροστά στις αλλεπάλληλες
αντιξοότητες, γιατί αυτή τη στάση ζωής υπαηγόρευε το ίδιο το Χρέος προς την Πατρίδα.
Στη διδακτική Πράξη, αρχικά, με τη βοήθεια ενός ιστορικού χάρτη της Ελλάδας, οι
μαθητές και οι μαθήτριες εντοπίζουν το Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή του, με
τη διακριτική καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, ο/η Φιλόλογος, με
κατάλληλα ερωτήματα, βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν
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---------------------------------------------------------------------------------ποιοι είναι μέσα στο Μεσολόγγι ως πολιορκημένοι και ποιοι είναι έξω από αυτό ως
πολιορκητές, κατά την Α΄και Β΄ Πολιορκία του Μεσολογγίου, όπως αποδίδεται
σχηματικά παρακάτω. Η σχηματική αυτή αποτύπωση μπορεί να γίνει στον πίνακα και
συμβάλλει, ήδη από την Εισαγωγή, στο ξεκαθάρισμα και στην καλύτερη συνειδητοποίηση
των ιστορικών γεγονότων από τα παιδιά, πριν από την ανάλυση του κειμένου:

Πρώτη Πολιορκία Μεσολογγίου

Δεύτερη Πολιορκία Μεσολογγίου

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης. Εισήγηση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 9-2-2021 με
αφορμή την Επέτειο συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και με αφορμή την Ημέρα
εορτασμού της Ελληνικής Γλώσσας

Ακολουθεί η γλωσσική εξομάλυσνη, όπου κρίνεται σκόπιμο, και η ανάλυση του
λογοτεχνικού κειμένου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα εμπέδωσης και
επέκτασης είναι η ανάδειξη του Ηθικού Κώδικα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, όπως
εκείνος αποτυπώνεται από τον Σολωμό, σε συνάρτηση με το ιστορικό πλαίσιο.
Η Διδακτική αυτή Πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω 5 Στάδια
(Ραμουτσάκη, 2016, 2018, 2021):
• τον εντοπισμό των αξιών, των αρχών και των στάσεων ζωής των Ελεύθερων
Πολιορκημένων από τους/τις μαθητές και τις μαθήτριες στο κείμενο
• την κατανόηση των αρχών αυτών και των αξιών,
• την ανάδειξη της λογοτεχνικής- ποιητικής απόδοσή τους από το Σολωμό, με βάση
τη συγκεκριμένη ιστορικο-κοινωνική συγκυρία
• τη μεταφορά τους στη σημερινή εποχή – αναπλαισίωση στο σχολικό περιβάλλον
• τη διακειμενική τους θεώρηση.
Μέσα από τον εντοπισμό και την κατανόηση των αξιών και των στάσεων ζωής
των πολιορκημένων Μεσολογγιτών στο λογοτεχνικό κείμενο, αναδεικνύονται πολύ
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---------------------------------------------------------------------------------σημαντικοί πολιτισμικοί κώδικες, πτυχές της πολιτισμικής μας Παράδοσης, που
συμβάλλουν καθοριστικά στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και πολιτισμικής
αυτογνωσίας.
Ακολουθεί ένα δεύτερο Παράδειγμα αξιοποίησης λογοτεχνικού κειμένου και
σύνδεσής του με την Τοπική Ιστορία και, συγεκριμένα, με τις Κρητικές Επαναστάσεις.

Το ιστορικό μυθιστόρημα ως έμμεση/δευτερογενής ιστορική πηγή
Ενδεικτικό Παράδειγμα αξιοποίησης τεχνικών διερευνητικής, συνεργατικής
και ανακαλυπτικής Μάθησης, σε συνδυασμό με τη δυναμική της ομάδας
3.2.

(Διδακτική Πρόταση για την προσέγγιση του λογοτεχνικού αποσπάσματος
από το έργο της Ρ. Γαλανάκη, Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά: Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου) 1

Η συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ή στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης (Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, και, ειδικότερα, να συνδεθεί με
το κεφάλαιο Το Κρητικό Ζήτημα, όπου το συγκεκριμένο μυθιστόρημα αξιοποιείται ως έμμεση
(δευτερογενής) ιστορική πηγή. Για την κριτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου αξιοποιούμε,
εδώ, τις τεχνικές διερευνητικής δραματοποίησης, οι οποίες, με τον τρόπο που συνδυάζονται παρακάτω,
συνιστούν μια ευρύτερη χρονικά και σύνθετη παιδαγωγική διαδικασία, η οποία αξιοποιεί τεχνικές και
εργαλεία της δραματικής τέχνης και κυρίως του θεάτρου.
Η όλη διαδικασία αποτελείται από σειρά διαδοχικών σκηνών δραματοποίησης και
αναπαράστασης <<του κόσμου>> του κειμένου, οι οποίες ουσιαστικά βασίζονται σε ποικίλες
τεχνικές συμμετοχικής, διερευνητικής, συνεργατικής, βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, με
έντονα τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, όπως το <<χτίσιμο>> ενός ρόλου, το παιχνίδι ρόλων, ο
<<ρόλος στον τοίχο>>, η αυτοσχέδια δραματοποίηση, η <<καρέκλα των ερωτήσεων>>, ο <<κύκλος της
συνείδησης>>, η <<παγωμένη εικόνα>>, το ομαδικό καλλιτεχνικό έργο κ.ά. (Παπαδόπουλος, 2010). Με
τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε μικρά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης υπό ένα κοινό σημείο αναφοράς,
το εξεταζόμενο κείμενο. Στο σχήμα εργασίας υπάρχει εναλλαγή: η ομάδα εναλλάσσεται ή συνδυάζεται
με την ολομέλεια.
Με τη διατύπωση συνεχών υποθέσεων είτε ατομικά είτε μέσα στην ομάδα εργασίας ή στην
ολομέλεια της τάξης, ο κόσμος του πομπού και του κειμένου αρχίζουν να αντιπαρατίθενται συνεχώς
προς τον κόσμο του αναγνώστη/ ακροατή.
-------------------------------------

1. Το συγκεκριμένο διδακτικό Παράδειγμα παρουσιάστηκε στο 2ο Φιλολογικό Συνέδριο (Μάρτιος 2021)
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---------------------------------------------------------------------------------Γ1. Προετοιμάζοντας τη δημιουργική ανάγνωση/ακρόαση του λογοτεχνικού κειμένου
Εργασία στην ολομέλεια
α) Ενημέρωση για το περιεχόμενο του έργου:
Ο/Η εκπαιδευτικός, αρχικά, οφείλει να ενημερώσει τους μαθητές και τις μαθήτριες για το σύνολο
του περιεχομένου του έργου. Το μυθιστόρημα βασίζεται στη ζωή του Εμμανουήλ Καμπάνη –
Παπαδάκη, μικρού παιδιού στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο, στην αρχή της οθωμανικής κατοχής
στο νησί, αιχμαλωτίστηκε από τους Αιγύπτιους του Μωχάμετ Άλυ, μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο,
εξισλαμίστηκε, μετονομάστηκε σε Ισμαήλ Φερίκ και ανελίχθη στη στρατιωτική αιγυπτιακή ιεραρχία,
φτάνοντας ως το αξίωμα του υπουργού στρατιωτικών της Αιγύπτου και του πασά.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης (1866-69) ο Ισμαήλ Φερίκ πασάς
αναγκάζεται να έρθει στην Κρήτη, για να βοηθήσει τους οθωμανούς να καταπνίξουν την επανάσταση
στο νησί, την οποία αντιθέτως εμψυχώνει, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί από την Αθήνα ο αδελφός
του, Αντώνιος (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2011). Εδώ θα εστιάσομε στο συγκεκριμένο
απόσπασμα, το οποίο παρουσιάζει την είσοδο του Εμμανουήλ στο πατρικό του σπίτι στην Κρήτη.

β) Τοποθέτηση στο χρόνο και το χώρο της ιστορίας, ανάδειξη των προσώπων και
του γενικότερου ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου:

Σαφώς, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τις τεχνικές που ακολουθούν όσες θεωρεί
προσφορότερες για την τάξη του/της ή για την εκάστοτε διδακτική Ενότητα. Έχει προηγηθεί η
διαμόρφωση της αίθουσας: οι καρέκλες έχουν τοποθετηθεί σε σχήμα κύκλου. Ο/η εκπαιδευτικός
απευθύνεται στην ολομέλεια, προσπαθώντας να μεταφέρει νοερώς τους μαθητές/τις μαθήτριες στο
1822, πριν από την αιχμαλωσία του Εμμανουήλ. Αξιοποιώντας την τεχνική των στοχευμένων
ερωτήσεων και το μηχανισμό της ενσυναίσθησης, ξεκινά το διάλογο με τους μαθητές/τις
μαθήτριες, λέγοντάς τους :
- Τώρα, θα μεταφερθούμε νοερά στο 1822. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η εικόνα της Ελλάδας
εκείνη την εποχή ;

παρακινώντας τους μαθητές /τις μαθήτριες να ανακαλέσουν προϋπάρχουσα γνώση. Οφείλει, δε, να
συνδέσει τα γεγονότα παρουσιάζοντάς τα στη χρονική τους αλληλουχία, με ένα σύντομο
υπομνηματισμό, καλύπτοντας τα γνωστικά κενά. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έχουν συνολική
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---------------------------------------------------------------------------------εικόνα των γεγονότων στη διαχρονία και κατανοούν καλύτερα το βάρος των βιωμάτων μιας τέτοιας
τραυματικής εμπειρίας από την πλευρά του κεντρικού προσώπου. Παράλληλα, συνειδητοποιούν και
την ανάγκη έκφρασης της καταδίκης του πολέμου από τη συγγραφέα. Γι’ αυτή την παρουσίαση, ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει κάποιον από τους τρόπους απεικόνισης του χρόνου
(Ραμουτσάκη, 2008) ή να χρησιμοποιήσει ένα χαρτόνι, πάνω στο οποίο έχει ξεχωρίσει, σε επιμέρους
πλαίσια, τα γεγονότα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους δείκτες χώρου και χρόνου, τα οποία οι
μαθητές θα πρέπει να παρατηρήσουν για λίγα λεπτά.
•

Στη συνέχεια, μπορεί, σταδιακά, να αφαιρεί ιστορικά γεγονότα από κάποιο πλαίσιο, διαταράσσοντας
τη σειρά και οδηγώντας τους μαθητές/τις μαθήτριες να θυμηθούν το συγκεκριμένο γεγονός. Με αυτή
την επαναλαμβανόμενη διαδικασία και με την υποστήριξη της όλης διαδικασίας από ανάλογο
εποπτικό υλικό, οι μαθητές/μαθήτριες θυμούνται τα ιστορικά γεγονότα και αποκτούν τα απαραίτητα
για την παρακολούθηση του κειμένου σημεία αναφοράς στο χώρο και στο χρόνο. Συνεχίζοντας
την τεχνική των στοχευμένων ερωτήσεων, ο/η εκπαιδευτικός επισημαίνει:
- Πολλοί χριστιανοί στην Κρήτη αιχμαλωτίζονται από τους Αιγύπτιους το 1822 και εξισλαμίζονται
΄ ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Πώς λέτε να αισθάνονται αυτά τα παιδιά ;
• -Μπορείτε, νοερώς, να μπείτε στη θέση τους και να αναδείξετε τα συναισθήματά τους ;

Με τον τρόπο αυτό, οδηγεί τους μαθητές/τις μαθήτριες να συναισθανθούν τα παιδιά της ηλικίας τους,
ενισχύοντας το διάλογο και με άλλα ερωτήματα :
- Ανάμεσα σ’ αυτά τα παιδιά που αιχμαλωτίστηκαν, ήταν και ο μικρός τότε Εμμανουήλ
Καμπάνης- Παπαδάκης, αδελφός του Αντωνίου. Τα δύο αδέλφια ήταν πολύ δεμένα μεταξύ τους.
- Πώς, λέτε, να αισθάνθηκε ο Αντώνιος και όλη η οικογένεια με την αιχμαλωσία του Εμμανουήλ;
Με τις δραστηριότητες αυτές, οι μαθητές/μαθήτριες αρχίζουν να συναισθάνονται τον κεντρικό ήρωα
και να προβληματίζονται για την εξέλιξη της υπόθεσης του έργου.
1η Δραστηριότητα: (με εναλλαγή ομάδων εργασίας και ολομέλειας)
Αξιοποιώντας την τεχνική <<Χτίζοντας το ρόλο>>, ο/η εκπαιδευτικός μεταφέρει νοερώς
τους μαθητές και τις μαθήτριες στο 1822, μετά την αιχμαλωσία του Εμμανουήλ:
Δίνουμε συγκεκριμένο έργο στην ομάδα:
- Στο χωριό του Εμμανουήλ διακρίνομε την οικογένειά του, τους γείτονες και συγχωριανούς του, τους
Αιγυπτίους, που τον αιχμαλώτισαν. Επιλέξτε από τις παραπάνω ομάδες ένα ρόλο και οργανωθείτε σε
ομάδες, γράφοντας σε ένα χαρτί όνομα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ιδιότητα και εάν είστε
Κρητικοί αγωνιστές, τον τρόπο αντίδρασης που προτείνετε κατά των κατακτητών,

καθώς και τα

αιτήματά σας, με υπογραφή. Στη συνέχεια, θα τα ανακοινώσετε στην ολομέλεια, εξηγώντας τι
διεκδικείτε με τον αγώνα σας / με τη στάση σας.
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---------------------------------------------------------------------------------Αν το τμήμα έχει εξασκηθεί και αν έχει προηγηθεί στο μάθημα της Ιστορίας ανάλογη παρουσίαση του
ιστορικο- κοινωνικού πλαισίου της εποχής, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει και σε ερωτήματα
του τύπου :
-

- Ποια κοινωνικά φαινόμενα συντελούνται εκείνη την εποχή στην Κρήτη ;
• - Πώς αισθάνεται, άραγε, ο κρητικός λαός ; Του αρέσει να του αφαιρούν κυριαρχικά, ανθρώπινα
δικαιώματα και να τον καταπιέζουν;
επιζητώντας να αναδείξουν οι μαθητές/οι μαθήτριες τα σημαντικότερα κοινωνικά φαινόμενα που
λαμβάνουν χώρα την περίοδο εκείνη στο νησί, όπως:
-

την καταπίεση,

-

τα βασανιστήρια,

-

τη βαριά φορολογία,

-

τις βιαιοπραγίες,

-

τις συλλήψεις,

-

τις αιχμαλωσίες

-

και την ηρωϊκή Αντίσταση του κρητικού λαού, (καθώς και τα αντίστοιχα συναισθήματά του).

Οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να υποστηριχτούν και να εμπλουτιστούν με κατάλληλο
εποπτικό υλικό. Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός, συνεχίζοντας το διάλογο με τους μαθητές/τις
μαθήτριες, μπορεί να αναδείξει τα πιθανά διλήμματα του Εμμανουήλ, τα οποία, πολλά και επιτακτικά,
δεν αφήνουν τον αναγνώστη ανεπηρέαστο :
•

ο βίαιος ξεριζωμός,

•

η αγάπη για την οικογένεια και τη γενέθλια γη,

• η μακρινή, αλλά έντονη ανάμνηση της ζωής του στην Κρήτη, στο πατρικό σπίτι, η ζωή του προ της
αιχμαλωσίας, ο νέος του ρόλος, το καθήκον που πρέπει να επιτελέσει κ.ά.(Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας, Γ΄ τάξης Λυκείου, 2008).

Όλα αυτά δημιουργούν δραματική ένταση στην πλοκή και προσφέρονται για επεξεργασία στην
αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και στο σπίτι.
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---------------------------------------------------------------------------------Γ2. Αξιοποίηση της τετράδας/πεντάδας: η ομάδα σε απαιτητικότερο έργο

για την καλλιέργεια κριτικού στοχασμού
2η Δραστηριότητα
Το θεωρητικό υπόβαθρο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα:
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει σε απαιτητικότερες δραστηριότητες, οι οποίες
καλλιεργούν τον κριτικό στοχασμό των μαθητών/μαθητριών.

Όπως επισημαίνει και ο Mezirow,

α

(Mezirow, 1998 , Κουλαουζίδης, 2019) <<Για να κατανοήσουμε πλήρως αν το νόημα των όσων
γινόμαστε κοινωνοί περιλαμβάνει αισθήματα, αξίες, ιδανικά, ηθικές αποφάσεις και προθέσεις, είναι
αναγκαίο να γίνουμε κριτικά στοχαστικοί. Δεν πρέπει απλώς να στοχαζόμαστε κριτικά επάνω στον
τρόπο, με τον οποίο αποκωδικοποιούμε το νόημα των λέξεων, αλλά να εξετάζουμε τις
παραδοχές, που αποδέχεται με συνέπεια το άτομο, που επικοινωνεί μαζί μας (αν το περιεχόμενο
της επικοινωνίας είναι σε σύμπνοια με κάποιο σύνολο κανόνων), αν μας λέει την αλήθεια, κατά πόσο
προσπαθεί να μας εξαπατήσει και αν είναι αυθεντικό στη συναισθηματική επικοινωνία μαζί μας>>.
Σε άλλο του βιβλίο ο Mezirow (Mezirow, 1998α, Κουλαουζίδης, 2019) επισημαίνει πως:
<<ο απλός αναστοχασμός σε όσα ήδη γνωρίζει κανείς, με σκοπό να δράσει, δεν είναι το ίδιο πράγμα με
τη διεργασία του κριτικού στοχασμού… Κάθε ανθρώπινη δράση, που δεν είναι αποτέλεσμα συνήθειας ή
απερισκεψίας είναι μια προσεκτική δράση, που λαμβάνει τη συνειδητή νοητική σύνδεση με αυτά που
κάποιος ήδη γνωρίζει… (γνώση/λογική-δράση). Η προσεκτική αυτή δράση είναι αναστοχαστική,
αλλά δεν είναι το ίδιο με τη διεργασία εκείνη, κατά την οποία κάποιος στοχάζεται κριτικά, για να
εξετάσει την αιτιολόγηση των πεποιθήσεών του.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει
απαιτητικότερες εργασίες στις ομάδες, με βάση ένα κοινό Φύλλο εργασίας.

Στην 1η άσκηση του Φύλλου εργασίας εξηγεί ότι:
- Από την έναρξη των κρητικών επαναστάσεων επισκέπτονταν την Κρήτη ξένοι περιηγητές, αλλά και
ανταποκριτές ξένων εφημερίδων, οι οποίοι ενημέρωναν τους Ευρωπαίους για τα δραματικά γεγονότα, τα
οποία εκτυλίσσονταν στο νησί.
Στο σημείο αυτό ο /η εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει τέτοια παραδείγματα εφημερίδων της
εποχής ή αποσπάσματα περιηγητών και οι μαθητές να κληθούν να σχολιάσουν όσα γράφουν οι
ανταποκριτές ή οι περιηγητές, υπό συγκεκριμένη οπτική γωνία ή πολιτική σκοπιμότητα.
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---------------------------------------------------------------------------------Ένα τέτοιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι και η αφήγηση του Άγγλου περιηγητή Scott, ο οποίος
επισκέπτεται την Κρήτη το 1843, σημειώνοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, με ιδιαίτερη ελαφρότητα, ότι
πρόκειται για <<εμφύλιο πόλεμο>>.

Στην 2η άσκηση του Φύλλου εργασίας, αξιοποιώντας τη μελέτη περίπτωσης σε συνδυασμό
με το Παιχνίδι ρόλων, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να

καθοδηγήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες να

επιλέξουν έναν από τους παρακάτω ρόλους, αναδεικνύοντας τη στάση των Μ. Δυνάμεων της εποχής
απέναντι στην Κρήτη και στο Κρητικό ζήτημα. Κάποιες ομάδες μπορούν να αναλάβουν τον ένα ρόλο και
οι υπόλοιπες τον άλλο ρόλο, με βάση τις σχετικές οδηγίες.
Ο/Η εκπαιδευτικός δημιουργεί τους απαραίτητους χρονολογικούς-ιστορικούς αρμούς για την
παρακολούθηση της πλοκής, ενημερώνοντας τους μαθητές/τις μαθήτριες ότι ο Εμμανουήλ, τελικά,
μεταφέρεται στην Αίγυπτο και αναγκάζεται από τους Αιγυπτίους να μετονομαστεί και να εξισλαμιστεί. Στη
συνέχεια, κατατάσσεται στον αιγυπτιακό στρατό, όπου και ξεχωρίζει, φτάνοντας ως τη θέση του πασά
και του Υπουργού Στρατιωτικών της Αιγύπτου.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάδειξη της ψυχολογικής κατάστασης των προσώπων και, ειδικότερα,
του Εμμανουήλ (3η άσκηση του Φύλλου εργασίας):
Κοινό Φύλλο εργασίας
•

Αποστολή: Αρχικά, αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα του Άγγλου περιηγητή Scott, να
απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα. Στη συνέχεια, να αναλάβετε ένα ρόλο και να αναδείξετε την
ψυχολογική κατάσταση του Εμμανουήλ, με βάση τις σχετικές οδηγίες:

•
•

1) <<… Όσο μεγάλες κι αν ήταν οι προσπάθειες του Μωχάμετ Άλυ να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να
οδηγήσει στην ευημερία το νησί, αυτό παραμένει σχεδόν στην ίδια κατάσταση ερήμωσης που το άφησε
ο τερματισμός της πρόσφατης μακροχρόνιας και αιματηρής διαμάχης ανάμεσα στους Έλληνες και τους
Μουσουλμάνους κατοίκους του. Μεγάλα χωριά, που μόλις λίγα χρόνια αριθμούσαν εκατοντάδες
οικογένειες, δεν έχουν πολλούς τώρα πια … Βλέπεις αμπέλια ξεριζωμένα, ελαιόδεντρα κομμένα και
ριγμένα στο έδαφος ή σε τέτοιο βαθμό παραμελημένα, ώστε μένουν άκαρπα και δεν προσφέρουν
τίποτα.

•

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιοθρήνητο από την κατάσταση της Κρήτης ΄ και
τίποτα δε θα μπορούσε ν’ απεικονίσει παραστατικότερα τα δεινά που προκαλεί ένας εμφύλιος
πόλεμος (sic)>>

(Scott R., Περιήγησις στην Κρήτη του 1834)

-Ποια άποψη/ στάση εκφράζει εδώ ο άγγλος Scott; Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;
- Μπορείτε να την αιτιολογήσετε;
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•
•

Ο/Η εκπαιδευτικός οδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες σε αιτιολόγηση των παραπάνω
πεποιθήσεων του Scott, σε κριτική διερεύνηση των λεγομένων του, σε συνδυασμό με την ιστορική
πραγματικότητα, για να δουν την οπτική γωνία και την πολιτική σκοπιμότητα.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
2η Εργασία σε ομάδες
•

2. α) - Υποθέστε ότι είστε οι αρθρογράφοι της εποχής σε μια αγγλική εφημερίδα ΄ γράψτε το
πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας, εκφράζοντας την πολιτική της χώρας σας (ο εκπαιδευτικός εξηγεί
την παρελκυστική αγγλική πολιτική).

•

β) Κατά αντίστοιχο τρόπο, υποθέστε ότι είστε οι αρθρογράφοι της εποχής σε μια γερμανική
εφημερίδα ΄ γράψτε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας, εκφράζοντας την πολιτική της χώρας σας
(ο εκπαιδευτικός εξηγεί την φιλοτουρκική γερμανική πολιτική)

•
•

- Πώς θα παρουσιάζατε την αντίσταση του κρητικού λαού ;

•

- Ως πωλητές των εφημερίδων αυτών πώς θα ανακοινώνατε την έκδοση του συγκεκριμένου τεύχους,
προσπαθώντας να πουλήσετε την εφημερίδα ;

3) - Ποια η ψυχολογική κατάσταση του Εμμανουήλ, τώρα πια ΄΄Ισμαήλ Φερίκ πασά΄΄, μια ψυχολογική
κατάσταση με πολλές δραματικές εσωτερικές συγκρούσεις, αφού οι αναμνήσεις του από την πατρική
γη και ο νέος του ρόλος του υπαγορεύουν αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα και σκέψεις;

ΟΔΗΓΙΕΣ (Πολέμη, 2011): 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις
απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα εξεταζόμενα κείμενα, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας σας ! Να
παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και σε
συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα
πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων στα
μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας.
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας.
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον ομαδικό φάκελο.
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---------------------------------------------------------------------------------3η Δραστηριότητα: Επέκταση με δραστηριότητες
Στο σημείο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός, εδώ, μπορεί να αξιοποιήσει μια καίρια τεχνική, που ενδείκνυται
για την ανάδειξη διλημματικών καταστάσεων, τον κύκλο της συνείδησης

(με αυτοσχέδια

δραματοποίηση):
Κατά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: ένας ή δυο-τρεις
μαθητές υποδύονται τον πρωταγωνιστή και η άλλη ομάδα μπορεί να είναι είτε Κρητικοί, που αγωνίζονται
για την ελευθερία του νησιού, είτε μέλη της οικογένειας του Εμμανουήλ, είτε συγχωριανοί του κ.λ.π.
Ο μαθητές/μαθήτριες που υποδύονται τον πρωταγωνιστή, μπορούν να είναι περισσότεροι του
ενός π.χ. τρεις. Οι μαθητές αυτοί κάθονται σε καρέκλες, οι πλάτες των οποίων ενώνονται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να δημιουργούν ένα εσωτερικό νοητό κύκλο. Από τη θέση τους, μπορούν να βλέπουν τους
συμμαθητές/τις συμμαθήτριες τους, οι οποίοι/οποίες δημιουργούν ένα δεύτερο εξωτερικό κύκλο και
υποδυόμενοι <<τις φωνές της συνείδησης>> (θετικής και αρνητικής) εκφέρουν την άποψή τους δυνατά,
ο ένας μετά τον άλλο, αλλά και ταυτόχρονα ΄ μπορεί να παρακινούν τον Εμμανουήλ να αντισταθεί και να
βοηθήσει την ιδιαίτερη πατρίδα του ή να αναδεικνύουν τα διλήμματά του. Το ίδιο μπορεί να υλοποιηθεί
και με αντιστροφή ρόλων : οι δύο ομάδες μπορούν να αλλάξουν θέση και να επαναληφθεί το σκηνικό. Ο
καταιγισμός των <<φωνών>> που ακούγονται δημιουργεί δραματική ένταση, επιτρέπει να αναδειχτεί το
δίλημμα ή τα διλήμματα του πρωταγωνιστή, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες βιώνουν τη δυσκολία ή την
ευκολία της απόφασής του.

1.2 Ανάγνωση του αποσπάσματος
Ακολουθεί η ανάγνωση του αποσπάσματος στην ολομέλεια και η περαιτέρω ανάλυση του
λογοτεχνικού κειμένου, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Ο/Η
εκπαιδευτικός μπορεί, τώρα, να διαμορφώσει ομάδες ειδικών, οι οποίοι θα συνεργαστούν με ειδικά
φύλλα εργασίας:
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---------------------------------------------------------------------------------3η Δραστηριότητα με ομάδες ειδικών:
Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας: Οι Φιλόλογοι
Αποστολή: Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ρ.Γαλανάκη,
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά του σχολικού σας βιβλίου, να κάνετε τις ακόλουθες ασκήσεις:
α) - Να εντοπίσετε στο κείμενο τα εκφραστικά μέσα, με τα οποία αποδίδονται τα
συναισθήματα/η ψυχολογική κατάσταση των προσώπων και να ελέγξετε την
αποτελεσματικότητά τους.
β) - Συνεχίστε την ιστορία από το σημείο αυτό του αποσπάσματος και δώστε, σε 1-2 σελίδες,
τη δική σας εκδοχή για την εξέλιξη της υπόθεσης του έργου.

ΟΔΗΓΙΕΣ (Πολέμη, 2011): : 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα
συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την
περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά το εξεταζόμενο κείμενο, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας σας. Να
παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων
και σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα
σε κλίμα πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων
στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας.
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας.
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον ομαδικό
φάκελο.
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας: Οι Ψυχολόγοι

Αποστολή: Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ρ.Γαλανάκη,
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά του σχολικού σας βιβλίου, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
- α) - Να εντοπίσετε στο κείμενο τα συναισθήματα των προσώπων, τα πιθανά αίτια και να σκεφτείτε
τις πιθανές αντιδράσεις τους, με βάση τα συναισθήματα αυτά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω
πίνακα:
Συναισθήματα

Αίτια

Πιθανές αντιδράσεις

β) Να σκιαγραφήσετε την ψυχολογική κατάσταση του Εμμανουήλ. Είναι δικαιολογημένη και γιατί;
ΟΔΗΓΙΕΣ (Πολέμη, 2011): 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα
συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για
την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά το εξεταζόμενο κείμενο, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας σας.
Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των
δεδομένων και σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και
αβίαστα, μέσα σε κλίμα πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων
ομάδων στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας.
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα
σας.
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον
ομαδικό φάκελο.
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----------------------------------------------------------------------------------

Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας: Οι Ιστορικοί
Αποστολή: Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ρ.Γαλανάκη,
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
α) - Να εντοπίσετε τα στοιχεία του κειμένου, τα οποία παραπέμπουν στο ιστορικο-κοινωνικό
πλαίσιο της εποχής.
β) Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο με σχετικό εποπτικό υλικό (ο/η
εκπαιδευτικός δίνει σχετική βιβλιογραφία στους μαθητές/στις μαθήτριες), συνδυάζοντας τα χωρία
του κειμένου με το αντίστοιχο εποπτικό υλικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ (Πολέμη, 2011): 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις
απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά το εξεταζόμενο κείμενο, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας σας! Να παρουσιάσετε
όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και σε
συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα
πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων στα
μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας.
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας.
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον ομαδικό φάκελο.
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας: Οι Καλλιτέχνες

Αποστολή: Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ρ.Γαλανάκη,
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά, να προχωρήσετε στην ακόλουθη δραστηριότητα:

Δημιουργία ομαδικού έργου Τέχνης:
- Υποθέστε ότι είστε γλύπτης ή ένας ζωγράφος, ο οποίος εμπνεόμενος από το απόσπασμα
αυτό, αποφασίζει να φτιάξει ένα γλυπτό ή έναν πίνακα αντίστοιχα, που θα εξέφραζε καλύτερα
την επιστροφή του Εμμανουήλ στο πατρικό σπίτι. Πώς θα την αποδίδατε καλλιτεχνικά και
γιατί;
ΟΔΗΓΙΕΣ (Πολέμη, 2011): 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις
απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των
εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά το εξεταζόμενο κείμενο, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας σας. Να
παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και σε
συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα
πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων στα
μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας.
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας.
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα.
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον ομαδικό φάκελο.

Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας: Οι σημερινοί αναγνώστες

Αποστολή: Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ρ.Γαλανάκη,
Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
-

- Γράψτε στο Ημερολόγιο ανάγνωσης τι θα κάνατε εσείς στη θέση του Εμμανουήλ και γιατί;

-

- Ποιο από τα σημεία/σκηνές του κειμένου σας <<άγγιξε>> περισσότερο και γιατί;

ΟΔΗΓΙΕΣ (Πολέμη, 2011): 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει
τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των
εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα εξεταζόμενα κείμενα, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας σας ! Να
παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και
σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα
πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων
στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας.
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας.
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον ομαδικό
φάκελο.
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----------------------------------------------------------------------------------

4 Δραστηριότητα- Συνδυασμός ομάδας και ολομέλειας:
Με την τεχνική <<Ρόλος στον τοίχο>>: οι μαθητές/μαθήτριες σκιαγραφούν τον
πρωταγωνιστή, δημιουργώντας ένα περίγραμμα γι’ αυτόν σε ένα χαρτί.
Μέσα σ’ αυτό το περίγραμμα γράφουν τα πιθανά συναισθήματα και τις σκέψεις του (εσωτερικός
κόσμος του πρωταγωνιστή) δηλ του Εμμανουήλ.
• Έξω από το περίγραμμα γράφουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τις δικές τους ως αναγνωστών
(εξωτερικός κόσμος του πρωταγωνιστή) :
• – εσωτερικό περίγραμμα : συναισθήματα του Εμμανουήλ / Ισμαήλ
• - εξωτερικό περίγραμμα : ------//------ των μαθητών

5η Δραστηριότητα-Συνδυασμός ομάδας και ολομέλειας: Ταύτιση με το ρόλο
•

Για τη σκηνή της επιστροφής στο πατρικό σπίτι (αυτοσχέδια δραματοποίηση) ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό υποθετικό σενάριο ως εξής :

•

Είστε ο Ισμαήλ Φερίκ πασάς, άλλοτε Εμμανουήλ, στο πατρικό του σπίτι και θυμάστε ένα
ποίημα, που είχε γράψει κάποτε ένας συγχωριανός σας νεαρός ποιητής στην Κρήτη. Οι μνήμες
συντρίβουν την ψυχή σας:

•
Φουντεδάκη Μ., Λένε για την Πατρίδα :
<< Την πατρίδα του κανείς την κρύβει δίπλα στην ψυχή του
Έτσι λένε
Έτσι έχω ακούσει να λένε.
Την πατρίδα του την κρατεί σφιχτά πάντα μαζί του
Έτσι λένε
Έτσι έχω ακούσει να λένε.
Η πατρίδα καθενός είναι η ίδια η ζωή του
Έτσι λένε
Έτσι έχω ακούσει να λένε.
Και η πατρίδα του είναι αυτή, η τελευταία ανάμνησή του
Έτσι λένε
Έτσι είναι.>>

–

Εργασία στην ολομέλεια:
- Γράψτε τι μπορεί να νιώθει ο Εμμανουήλ, καθώς θυμάται αυτούς τους στίχους;
- Καταγράψτε στο Ημερολόγιό σας τις πιθανές σκέψεις του:
Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού βρίσκετε κρυμμένη μία ελληνική σημαία με το
σύνθημα << Ένωσις ή Θάνατος>>. Θυμάστε τους αγώνες των Κρητικών. Θέλετε να σώσετε τη
σημαία, το ιερό σύμβολο της ιδιαίτερης πατρίδας σας, που ευλαβικά η οικογένειά σας φύλαγε
στο σπίτι και να την πάρετε μαζί σας.

– - Τι θα κάνατε ; Πόσο θα βάρυνε αυτό το σύμβολο μέσα σας; Τι θα σήμαινε για σας;Τελικά, τι
επιλέγετε;
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---------------------------------------------------------------------------------Γ3. Μετά την ανάγνωση
Μετά την ανάγνωση και την ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να
αξιοποιήσει 2-3 ακόμα τεχνικές:
6η Δραστηριότητα:Συνδυασμός ομάδας και ολομέλειας
Με την τεχνική της Παγωμένης Εικόνας ορισμένοι μαθητές προετοιμάζουν χαρακτηριστικές
σκηνές- στιγμιότυπα από το κείμενο και τις παρουσιάζουν, χωρίς κίνηση, στην υπόλοιπη τάξη. Ο/Η
εκπαιδευτικός, με την τεχνική των στοχευμένων ερωτήσεων, προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να
καταλάβουν το <<περί τινος πρόκειται; >>. Μπορεί να υποβάλει ερωτήματα του τύπου:
- Αναγνωρίζετε το θέμα;
- Για ποιο λόγο, πιστεύετε, απέδωσαν τη συγκεκριμένη σκηνή οι συμμαθητές/συμμαθήτριές σας
με αυτόν τον τρόπο;
- Θεωρείτε επιτυχημένη τη δραματοποίηση, ναι ή όχι και γιατί;
- Θα διατυπώνατε εσείς μίαν άλλη εναλλακτική πρόταση και ποια θα ήταν αυτή; κ.λ.π.

7η Δραστηριότητα:
- Η <<καρέκλα των ερωτήσεων>>: Συνδυασμός ομάδας και ολομέλειας
Και εδώ μπορούν να υποδυθούν περισσότεροι του ενός τον Εμμανουήλ και οι άλλοι αποτελούν το
υπόλοιπο τμήμα της ολομέλειας.

-Είστε σημερινοί αναγνώστες και έχετε μπροστά σας τον Εμμανουήλ- Ισμαήλ Φερίκ πασά. Ποιες
ερωτήσεις θα του υποβάλατε και γιατί;
-

Είστε σημερινοί αναγνώστες και έχετε μπροστά σας τη συγγραφέα Ρ.Γαλανάκη. Ποιες

ερωτήσεις θα της υποβάλατε και γιατί;

Φάση αυτοαξιολόγησης-αναστοχασμού
Ακολουθεί η φάση του αναστοχασμού, της αξιολόγησης της όλης διαδικασίας και της αυτο-αξιολόγησης,
κατά την οποία αξιολογεί α) κάθε μέλος της ομάδας εργασίας τη συνεισφορά του στο συλλογικό έργο της
ομάδας και της ολομέλειας β) κάθε ομάδα αξιολογεί τη συμβολή της στο επιτελούμενο έργο, τη
συνεργασία των μελών, την επικοινωνία και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν, καθώς και γ) ο/η
εκπαιδευτικός τη διδακτική διαδικασία που ακολούθησε, τη μέθοδο, τις τεχνικές και τα μέσα που
αξιοποίησε, την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας και την ανταπόκριση των μαθητών –
μαθητριών κ.λ.π.
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---------------------------------------------------------------------------------Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι με τη συστηματική καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας,
εμπιστοσύνης και ισχυρών συναισθηματικών δεσμών, μέσα από τη δυναμική της ομάδας, παρεμβαίνουμε
ευεργετικά στη μάθηση και στην εν γένει προσωπικότητα του ανθρώπου.
Δημιουργώντας ένα πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον, διαμορφώνοντας και
υποστηρίζοντας τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση των μελών των ομάδων εργασίας και της ολομέλειας,
με ποικιλία δραστηριοτήτων, μπορούμε να υποστηρίξουμε, με τον καλύτερο τρόπο, τη μάθηση, που
επιτυγχάνεται μέσα από την πράξη, μέσα από μια διαδικασία συγκρότησης διαρκών υποθέσεων
για τον <<κόσμο>> του κειμένου και του συγγραφέα, οι οποίες επιβεβαιώνονται, επαληθεύονται ή
αναθεωρούνται σε μια διαδικασία συνεχούς εξέτασης, επανεξέτασης και διερεύνησης δεδομένων.
Η διαδικασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τις διαστάσεις της
μάθησης (περιεχόμενο, κίνητρα και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον) (Illeris, 2009), αναδεικνύοντας,
παράλληλα, το βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα του ανθρωπίνου εγκεφάλου.
Υπό το πρίσμα αυτό, παρέχουμε στους μαθητές/στις μαθήτριές μας ευκαιρίες για κοινές
εκπαιδευτικές

εμπειρίες

βιωματικής,

συνεργατικής

και

ανακαλυπτικής

μάθησης,

συμβάλλοντας

καθοριστικά στην ενίσχυση της κοινότητας των προσώπων (Ραμουτσάκη, 2016). Οι πολλαπλές
διεργασίες, οι οποίες συντελούνται, μέσω της αλληλεπίδρασης των προσώπων (Γουρνάς, 2011,
Πολέμη- Τοδούλου, 2011), καλλιεργούν περαιτέρω την προσωπικότητα των μαθητών και μαθητριών,
βοηθώντας τους να λειτουργούν πιο δημοκρατικά και ανθρώπινα, όχι μόνο στο πλαίσιο των μαθημάτων,
αλλά και των εν γένει διαπροσωπικών σχέσεων. Με τον τρόπο αυτό, τους μεταλαμπαδεύουμε όλα τα
παραπάνω ως απαραίτητες στάσεις ζωής, ειδικότερα δε στην εποχή μας, στην οποία η υπεράσπιση του
Ανθρώπου, σε κάθε επίπεδο, είναι ζητούμενο για όλους μας.
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«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΩΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ,
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821»

ΙΩΑΝΝΑ Α.ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

(Διαφάνεια από την Παρουσίαση της συγγραφέως στην εκδήλωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 5-3-2021)

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 2021
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Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό ως αφόρμηση και ως πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών Δράσεων
στα σχολεία, με αφορμή το επετειακό έτος συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκπαιδευτικό υλικό με χρήσιμους ψηφιακούς και συμβατικούς Πόρους προς
αξιοποίηση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων, με αφορμή
το επετειακό έτος συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να λειτουργήσει ως αφόρμηση και ως πηγή
έμπνευσης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων στα σχολεία, με αφορμή το
επετειακό έτος συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821.

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
1821
Α. ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Α.Στο Φωτόδεντρο και συγκεκριμένα στους παρακάτω ιστοτόπους βρίσκουμε χρήσιμο
υλικό:
α) στον ιστότοπο:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all?query=1821&ext=All&ugc=1&items_per_page=20

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι παρακάτω Ενότητες:
1.
2.
3.
4.

Το 1821 εν πλω
Αγωνιστής του 1821
Φιλέλληνες στην επανάσταση του 1821 ( ιστορικά διηγήματα)
Η Επανάσταση του 1821 - Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις χάρτης, εξερεύνηση,
ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης

5. Παιδεία Ελληνική προ του 1821
6. 1821. Προετοιμασία - ιδεολογικό πλαίσιο
7. Ζαΐμης Ανδρέας, Αγωνιστής του 1821
8. Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Μπουρλοτιέρης του 1821
9. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αγωνιστής του 1821
10. Ο Μακρυγιάννης κ.ά.
β) στον ιστότοπο:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all?query=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89
%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%B1%
CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD+1821&ext=All&ugc=1&it
ems_per_page=20

βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, και τις Ενότητες που αναφέρονται στους:
11. Παπαφλέσσα
12.Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
13. Παλαιών Πατρών Γερμανό κ.ά.
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Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό ως αφόρμηση και ως πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών
Δράσεων στα σχολεία, με αφορμή το επετειακό έτος συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

γ) Από τα <<Μαθησιακά Αντικείμενα>> του Φωτόδεντρου
http://photodentro.edu.gr/lor/simplesearch?query=%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+
%CF%84%CE%BF++1821&submit=&newQuery=yes&locale=el&sort_by=1&order=DESC

επισημαίνουμε τις παρακάτω Ενότητες:
1)
2)
3)
4)
5)

Διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών - Η Επανάσταση του 1821
Μελετώ την οπτική πηγή - Κέρκυρα (1821)
Η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης
Η Επανάσταση του 1821 - Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις
Το πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης - Τα γεγονότα Το πρώτο έτος της Ελληνικής
Επανάστασης - Τα γεγονότα
6) Μια επιστολή από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
7) Επιστολή του Δημήτριου Υψηλάντη για την οργάνωση της Επανάστασης του 1821
8) Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, «Η δάφνη και το αηδόνι»
9) Γιώργος Σεφέρης, «Ένας Έλληνας– ο Μακρυγιάννης»
10) Διονύσιος Σολωμός, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν»

δ) Στην Ενότητα του Φωτόδεντρου <<εκπαιδευτικά videos>>: http://photodentro.edu.gr/video/simplesearch?query=1821&submit=&newQuery=yes&locale=el
βρίσκουμε τις εξής καταγραφές:
1) Η ιστορία του θέατρου σκιών
2) Το όραμα του Κοραή για την ανεξαρτησία της Ελλάδας
3) Οικισμοί γύρω από το Λούσιο ποταμό: Καρύταινα
4) Η εκδοτική δραστηριότητα του Αδαμάντιου Κοραή
5) Αιγαίο: η θαλάσσια γέφυρα 19ος-20ος αιώνας
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Β1. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.1 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

1. Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Video, Μουσείο Μπενάκη.
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=3
6&Itemid=212 (ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική Ιστορία και αναφέρεται στην καθημερινή ζωή των
Ελλήνων
στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας από την ενότητα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Το Μουσείο Μπενάκη έχει
τις εξής ιστορικές Ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά παιχνίδια): ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ,
ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ.
2.Καντάτα

Ελευθερίας, του Χρήστου Λεοντή. Δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και του
Μακρυγιάννη.
Εκδόσεις
της
Βουλής
των
Ελλήνων.
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm(ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παραπέμπει στο έργο του Χρήστου Λεοντή ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα
της μουσικής και χαρακτηριστικά δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και του Μακρυγιάννη,
συνθέτει σε μορφή τριπτύχου τις ιδέες του και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα, που συγκροτούν τη
βάση του οικοδομήματος της δημοκρατικής πολιτικής παράδοσης του Ελληνισμού.

3. Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, video, Μουσείο Μπενάκη.
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=9
2&Itemid=212 (ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική Ιστορία που αναφέρεται σε μορφές και γεγονότα της
Ελληνικής Επανάστασης από την υποενότητα ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
4. Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων.
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/index.htm (ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παραπέμπει σε Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Α (Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19 ου
αιώνα, Οι προδρομικές καλλιτεχνικές αποστολές στις αρχές του 19ου αιώνα, Ο τοπιογραφικός
κύκλος) (σελ. 19-35).
5. Τοιχογραφίες του μεγάρου της Βουλής σχετικές με τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, Εκδόσεις της
Βουλής
των
Ελλήνων.
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/EMB/043088.pdf(ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παραπέμπει στο Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Β (Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής) (σελ. 4388).

----------------------------------------------------------

1.

Βλ.υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/ 04-12-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ) Το υλικό αυτό προστίθεται εδώ για την καλύτερη δυνατή
ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ώστε εκείνοι/-ες να έχουν συγκεκντρωμένους όλους τους εγκεκριμένους ψηφιακούς πόρους,
τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική Πράξη, με την κατάλληλη προσαρμογή..
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6. Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των περιηγητών, η Ακρόπολη το 1820. Video, Μουσείο Μπενάκη.
https://www.benaki.org/index.php?option=com_greekhistory&view=videocategory&id=66&Itemid=10
61&lang=el (ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παραπέμπει σε Video για την Ακρόπολη, μέσα από τα μάτια του περιηγητή H. W. Williams 1820.

7. Οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html (ανακτήθηκε 268-2021)

Τα έργα της Εθνικής Πινακοθήκης σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα εύρεσης ανά κατηγορίες,
καλλιτέχνη, χρονική περίοδο (Συλλογή έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών).

8. Η αγιογραφία του Αγώνα, οι αυθεντικές μορφές των αγωνιστών, Εθνική Πινακοθήκη
https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museum/karl-krazeisen-i-agiographia-touagona.html(ανακτήθηκε 26-8-2021)
Παρουσίαση των αυθεντικών μορφών των αγωνιστών του ’21, όπως σχεδίασε ο Καρλ Κρατσάϊζεν.

9. Εικαστικά έργα με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, Εθνική Πινακοθήκη- Παράρτημα Ναυπλίου
(μόνιμη έκθεση) https://www.nationalgallery.gr/el/pararthmata/annex/nauplio.html (ανακτήθηκε 26-82021)

Παρουσίαση των εκθεμάτων της Πινακοθήκης Ναυπλίου.

10. Δι’ αυτά πολεμήσαμεν…Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση,
https://www.namuseum.gr/periodic_exhibition/di-ayta-polemisamen-archaiotites-kaiellinikiepanastasi/
(ανακτήθηκε 26-8-2021)

Β2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης https://1821.crete.gov.gr/ βρίσκουμε ψηφιακό
φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό, σχετικό με τη συμβολή της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821.
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Γ. ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ
Άλλα Αφιερώματα, Βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση για το 1821

Ελληνικός κινηματογράφος και Εκπαιδευτική Τηλεόραση1
Ταινία: «Ζάλογγο, το κάστρο της Λευτεριάς» του Στέλιου Τατασόπουλου, σε μουσική Μάνου
Χατζιδάκι. 1959
https://www.youtube.com/watch?v=8Txb2PqdBr8
Ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια
https://www.youtube.com/watch?v=lP7utzOasvY
Η δίκη του Κολοκοτρώνη
https://www.youtube.com/watch?v=cOKqZ_u2Gd0
Ομιλία του Κολοκοτρώνη στην ΠΝΥΚΑ προς τα παιδιά.
https://www.youtube.com/watch?v=mrog_AeCBss&t=496s
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης
https://www.youtube.com/watch?v=P55hvanZvUc
Ο θούριος του Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή - Ερμηνεύει ο Νίκος Ξυλούρης
https://www.youtube.com/watch?v=78OcEBJPmgM
«Έξοδος 1826» του Βασίλη Τσικάρα (Aratos Films/ENG subs)
Η ταινία «Έξοδος 1826» είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή και αφορά την ιστορία 120 αντρών
από τη Σαμαρίνα Γρεβενών και τα γύρω χωριά, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην Έξοδο του
Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο δημοτικό μας
τραγούδι.
https://www.youtube.com/watch?v=IribvK5TvrI
Μπουμπουλίνα
http://www.edutv.gr/index.php/istoria/boumpoulina
Ο Κοραής και ο Αγώνας της Ελευθερίας 1821
http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/o-korais-kai-o-agonas-tis-eleftherias-1821

----------------------------------------------------------------------------------------1. Ευχαριστούμε πολύ την κ. Μ.Παπαευσταθίου για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης Ενότητας για
τις ελληνικές ταινίες που αναφέρονται στο 1821.
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Λησμονημένες Μορφές - Γιάννης Μακρυγιάννης
https://www.youtube.com/watch?v=Do1f5n8aJpY
Μακρυγιάννης του Δημήτρη Φωτιάδη
youtube.com/watch?v=xjsYmWXA1yU

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη 1 Διαβάζει ο Μάνος Κατράκης HD movie
https://www.youtube.com/watch?v=M6vF1-H8444

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1821-Αλέξανδρος Υψηλάντης
https://enromiosini.gr/arthrografia/%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce
%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-2/

Η δίκη των δικαστών
https://www.youtube.com/watch?v=xh9wZIjY8tU

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Προσωπογραφία:

https://www.youtube.com/watch?v=FZcut_f1TX4
Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, με αναδιήγηση των γεγονότων
σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση από μια γυναίκα, που υποδύεται την κόρη ενός αγωνιστή στο
Αρκάδι:
https://www.creteplus.gr/news/to-olokautoma-tis-monis-arkadiou--i-anatinaksi-kai-to-eikastiko-ergose-anamnisi-ton-iroon-picsvids-192910.html

Ο λόγος του Μακρυγιάννη επίκαιρος μέχρι και σήμερα - Είμαστε εις το «εμείς»
https://www.youtube.com/watch?v=5cl6GYKJYxA&t=15s
-

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (1794 - 1864)
https://www.youtube.com/watch?v=P55hvanZvUc

-

Η μάχη των Μύλων (1825) και η σημασία της - Στιγμές του 1821" στο YouTube
https://youtu.be/ucgMmp1CCno
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-

Οι σημαίες του Αγώνα
https://www.youtube.com/watch?v=Dik0WahBVc

-

Νικήτας Σταματελόπουλος: Η ζωή και τα κατορθώματα του θρυλικού <<Τουρκοφάγου>>
https://www.youtube.com/watch?v=IrbsE5xhycY
#Στη_μνήμη_των_Ηρώων_του_1821 #σε_γνωρίζω_από_την_κόψη

-

4+1 "Άγνωστοι" Ήρωες της Επανάστασης του 1821
https://www.youtube.com/watch?v=RHiPGKt4zA8&t=581s

-

Εμμανουήλ Παπάς: Ο ανιδιοτελής Αγωνιστής του 1821 που ήταν η ψυχή της Επανάστασης στη
Μακεδονία

-

Μαντώ Μαυρογένους: Η φλογερή πατριώτισσα που πέθανε πάμπτωχη και λησμονημένη
https://www.youtube.com/watch?v=wZNeZfzRgGQ

-

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (1959) - Με την Ειρήνη Παππά
https://www.youtube.com/watch?v=U3u1hZN6gqo

-

40 παλληκάρια - Σπάνια Ταινία
https://www.youtube.com/watch?v=RPmJuKYBmZU

-

Ταινία. Ζάλογγο το Κάστρο της Λευτεριάς. 1959
https://www.youtube.com/watch?v=8Txb2PqdBr8

-

Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 1969
https://www.youtube.com/watch?v=MpPlN8W1VoY

-

Παπαφλέσσας 20 Μαΐου 1825 - Papaflessas 20 May 1825
https://www.youtube.com/watch?v=-9fHhmUe2EE

-

Κατσαντώνης - Ο πρώτος των κλεφτών
https://www.youtube.com/watch?v=wmHHWXaR1Ok

-

Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ιστορία (1821)
http://10dimelefs.att.sch.gr/autosch/joomla2524/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=122:historyvideos-2&catid=222:ekpaideftika-vinteo-gia-tin-istoria&Itemid=251&lang=elου

-

Η επανάσταση 1821 μέσα από τους ήρωες: Κωνσταντίνος Κανάρης- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΚύπρουΥπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου:
https://paragoges.pi.ac.cy/?video=141

-

Χρήσιμο υλικό υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου:
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epikaira/1821/index.html
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Ενδεικτικά, παραθέτουμε τα Περιεχόμενα της αρχικής ιστοσελίδας:
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epikaira/1821/index.html (ανακτήθηκε 8-3-2021):
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
Εργασίες








Κολοκοτρώνης (Θέμα 1)
Κολοκοτρώνης (Θέμα 2)
Μελετώ μια μάχη

Ποιήματα





















Φύλλα Εργασίας (1)
Φύλλα Εργασίας (2)
Μεσολόγγι

Εις τον Ιερό Λόχο
Ο βράχος και το κύμα
Η κραυγή της μάνας
Θερμοπύλες
Το κρυφό Σχολείο
Του Διάκου
Η Σημαία

Θεατρικά για την ΕΘνική Επέτειο
της 25ης Μαρτίου




Kρυφό Σχολειό (κείμενο)
Χρονικό Ελληνικής Επανάστασης
(κείμενο)
Μουσική επένδυση για το θεατρικό,
Χρονικό Ελληνικής Επανάστασης

Ο θάνατος του Διγενή
Της Δέσπως
Ευαγγελισμός
Ο Σαμουήλ

o Όλη Δόξα όλα χάρη – Τα ελληνικά

Σώπασε κυρά Δέσποινα
Θούριος
Το Σχοινί του Διάκου
Ύμνος εις την Ελευθερία

Μαρμαρωμένος Βασιλιάς
o Η Αγία Σοφιά - Χορωδία
o Σπανουδάκης - Μαρμαρωμένος
Βασιλιάς (TALES GATE)

Ο τελευταίος Παλαιολόγος
Ο Δήμος και το καριοφύλλι

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

εμβατήρια

o Βαγγέλης - Μυθοθέα
o Σπανουδάκη - Μαύρη Τρίτη -

Μοιρολόι - Ειρήνη Παπά - Ωδές
Φεγγαράκι μου λαμπρό - Τραγούδι
Ελληνική Δημοτική Μουσική
Άκρα του τάφου σιωπή - Χορωδία
Αρνιέμαι - Χορωδία
Κλεφτική Ζωή – Χορωδία
Ο Χορός του Ζαλόγγου - Χορωδία
Σπανουδάκης – Χωρίς λόγια
Οι Ρίζες – Ωδές - Ειρήνη Παπά
Σπανουδάκης - Μαρμαρωμένος
Βασιλιάς (RAINY DUSK AT
BOSPOROS)

o Σπανουδάκης - Μαρμαρωμένος
Βασιλιάς (FOUR BETAS)

o Εθνικός Ύμνος – Ελληνικά Εμβατήρια
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Άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες

Εθνική Πινακοθήκη: https://www.nationalgallery.gr/el για τις προσωπογραφίες των ηρώων και
για πίνακες σχετικούς με την Επανάσταση
Γενικά Αρχεία του Κράτους: http://www.gak.gr/index.php/el/
-Αρχειομνήμων: http://www.gak.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=633
- 1821:
http://www.gak.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=358 κ.ά.
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια:
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.php
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας:
https://paligenesia.parliament.gr/istoriko.php
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων:

https://library.parliament.gr/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%AE%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%
CE%B7/1821
Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων δημιούργησε τον ιστότοπο αυτό, στον οποίο
συγκεντρώνονται Αρχεία και κείμενα για το 1821, όπως:











προεπαναστατικά συνταγματικά κείμενα και επαναστατικά Συντάγματα
προεπαναστατικός Τύπος (παρακάτω στα Έγγραφα)
επαναστατικός Τύπος (παρακάτω στα Έγγραφα)
οι 25 τόμοι των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (pdf) και ιστοσελίδα με ευρετήρια
και δυνατότητα αναζήτησης
μικρότερα σε μέγεθος ιδιωτικά αρχεία
εκδόσεις απομνημονευμάτων αγωνιστών, σχετική βιβλιογραφία και ιστοριογραφικές
εκδόσεις (αναζήτηση στον κατάλογο)
το μητρώο των βουλευτών "Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό"
αναφορές στο 1821 στα Πρακτικά της Βουλής και της Γερουσίας και την Εφημερίδα των
Συζητήσεων και στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων - Δ΄ Διοικητική Περίοδος
(Ιούνιος 1827- Ιανουάριος 1828), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2020, σειρά: Πηγές 3.
κατάλογοι παλαιότερων εκθέσεων:
o 180 χρόνια από την επανάσταση του 1821
o Ιωάννης Καποδίστριας: η πορεία του στον χρόνο
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Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό ως αφόρμηση και ως
πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών Δράσεων στα σχολεία, με αφορμή το επετειακό έτος συμπλήρωσης
των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

o
o

Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα: τα χειρόγραφα τετράδια του
Χριστόφορου Φιλητά
Ρήγας και επανάσταση

Συνεργαζόμενοι Φορείς
















1821-2021 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
1821 και Επανάσταση 21 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών – Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
1821 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
1821-2021 Past Forward Ίδρυμα Ωνάση-Στέγη
1821-2021 200 χρόνια Εθνεγερσίας Εκκλησία της Ελλάδος
Ελλάδα 2021
Επανάσταση 1821 Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
EΠANACYΣΤΑΣΗ ΄21 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Επανάσταση του 1821 Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων - Γενικά Αρχεία του Κράτους
Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1829 Μουσείο Μπενάκη
ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021, Λύκειο Ελληνίδων
Πρωτοβουλία 1821-2021 συνεργασία κοινωφελών, πολιτιστικών και
επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας και της Εθνικής Τράπεζας
Πρωτοβουλία 1821-2021 Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
το Τυποσκόπιο του 1821 ομάδα του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων
Πληροφόρησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης - ΕΚΠΑ
Ψηφιακό Αρχείο 1821 Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας:
https://www.nlg.gr/cat-collection/dimosia-archeia/
Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Μεσολογγίου
https://www.youtube.com/watch?v=f3q4O8wRk6U
https://www.youtube.com/watch?v=s0836dl-E_Q
Τα κειμήλια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
https://www.youtube.com/watch?v=36lmpHh5QHk
Έκθεση κειμηλίων 1821 στην Φ.Α.Α.Θ
https://www.youtube.com/watch?v=CWDXfGzUT5c
Κειμήλια του 1821
https://www.youtube.com/watch?v=gnrIC2nCwEI
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Ψηφιοποιημένα δωρεάν Βιβλία για την Επανάσταση του 1821

Σε ψηφιακές Βιβλιοθήκες και, κυρίως, της Ανέμης (Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημιου Κρήτης) και του <<Ερανιστή>>
https://eranistis.net/wordpress/2013/08/24/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%8
3%CF%84%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC/ (ανακτήθηκε 24-8-2021)

βρίσκουμε ψηφιοποιημένα δωρεάν βιβλία για την Επανάσταση του 1821 με τη μορφή
pdf. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής:
1) Τα Απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη:
https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/%CE%A4%CE%B1%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%8D%C
E%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7.pdf
(ανακτήθηκε 24-8-2021)

2) Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου 1825-1826 /Σπυρομίλιου,

εκδίδονται υπό Ιω. Βλαχογιάννη, πατριωτική χορηγία Εμ. Α. Μπενάκη.Αθήναι
:[Τυπογραφείον Σ. Κ. Βλαστού],1926.
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/d/a/metadata-4430000015.tkl?search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&numbe
r=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm
8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop
2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=
&rss=0&lang=el&offset=1
(ανακτήθηκε 24-8-2021)

3) Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826)
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%
BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%851825-1826.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

4) Μακρυγιάννη-Απομνημονεύματα:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B
D%CE%BD%CE%B7%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%8D%
CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B11.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

και

https://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2013/11/apomnimoneumata-makrigianischooltime.gr-2013.pdf
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5) Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών / Υπό Γεωργίου

Ι. Κηπιάδου Δικηγόρου.:
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/2/b/metadata-4410000004.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=
0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=
&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop
1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_c
clquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1 (ανακτήθηκε 24-8-2021)

6) ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (1806):
https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Copy-of%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%A5-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%91.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

7) AΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΕΚΔΟΤΑ:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/A%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%9
F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%91.pdf (ανακτήθηκε 248-2021)

8) «Ρήγα Βελεστινλή: Απάνθισμα κειμένων»
https://www.schooltime.gr/2012/03/22/%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bb%ce%b7%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd/
(ανακτήθηκε 24-8-2021)

το οποίο περιλαμβάνει τα έργα:

-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ
-ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ
-ΗΘΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΥΣ
-ΝΕΟΣ ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
-ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ , ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ,
ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΠΟΓΔΑΝΙΑΣ
-ΘΟΥΡΙΟΣ
- ΥΜΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ
9) Ιστορία των Αθηναίων: Τουρκοκρατία: Περίοδος πρώτη, 1458-1687 / Δημητρίου Γρ.

Καμπούρογλου, εκδίδοται υπό Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=1
0&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfie
ld3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&displ
ay_help=0&offset=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=creator%3D%28%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%
CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%
CF%82+%CE%93%CF%81.%2C%29&skin=&rss=0&show_form=&export_method=none&display_mode=detail&ioffset=1&offset=9&number=1
&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail
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10) Αρματωλοί και κλέφτες (1453-1821) / Δ. Γρ. Καμπούρογλου.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init
&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclter
m6=&cclterm7=&cclterm8=&ccl

11) Η βιογραφία του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη / Υπό του ιδιαιτέρου γραμματέως του

Δ. Αινιάνος.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&
wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclt
erm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&
cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5

12) Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=i
nit&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&
cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield
7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset
=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=contributor%3D%28%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%C
E%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%2C+%CE%93%CE%B9%CE%A
C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%2C%29&skin=&rss=0&show_form=&export_method=none&display_
mode=detail&ioffset=1&offset=3&number=1&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail

13) Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833 : προτάσσεται

ιστορία του Αρματωλισμού / Νικολάου Κ. Κασομούλη, εισαγωγή και σημειώσεις υπό
Γιάννη Βλαχογιάννη.\
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&
wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclt
erm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&
cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6
=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=contributor
%3D%28%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%
CE%BD%CE%B7%CF%82%2C+%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%
82%2C%29&skin=&rss=0&show_form=&export_method=none&display_mode=detail&ioffset=1&offse
t=5&number=1&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail

14) Ο Βύρων εν Ελλάδι. Η Ένωσις της Επτανήσου: Ιστορικά σημειώματα / Μπάμπη Άννινου.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init
&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclter
m6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclf
ield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=11&searc
h_coll%5bmetadata%5d=1&&stored_cclquery=creator%3D%28%CE%91%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
%CE%BF%CF%82%2C+%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B7%CF%82%2C%29&skin=&rs
s=0&show_form=&export_method=none&ioffset=1&display_mode=detail&ioffset=1&offset=13&number=1&keep_
number=10&old_offset=11&search_help=detail (ανακτήθηκε 26-8-2021)

15) Ευαγγελίδης Τρύφων – Ιστορία του Αλή πασά:
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/8/9/metadata-1410000014.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_
hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclter
m6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfi
eld7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll
%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1 (ανακτήθηκε 26-82021)
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16) Οι Φιλέλληνες του 1821 / [Μπάμπη Αννίνου].
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/4/c/metadata-010000214.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_
hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclter
m6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfi
eld7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll
%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1 (ανακτήθηκε 26-82021)

17) Οι Έλληνες της διασποράς – Βουλή των Ελλήνων:

https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/diaspora.pdf
18) Ιστορία των κατά την Ελλην. Επανάστασιν εκστρατειών και μαχών καιτων μετά ταύτα

συμβάντων, ων συμμετέσχε ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833 /
Μεταγραφείσα μετά πλείστων όσων ιστορικών γεγονότων υπό Χρήστου Σ. Βυζαντίου.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=list&display_mode=overview
&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=1821&cclterm2=%2Fhierarch
y%2Fcollection%2F020%2F050&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&c
clfield1=term&cclfield2=collection&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=
&cclop1=and&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=

19) Ιστορία του τακτικού στρατού της Ελλάδος από της πρώτης συστάσεως του κατά το 1821
μέχρι των 1832 / παρά Χρήστου Σ. Βυζαντίου…:

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/a/9/metadata-39-0000581.tkl
20) Κορδάτος Γιάννης, Η Κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως
https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/%CE%97%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB.%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%C
F%83%CE%B5%CF%89%CF%82.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

21) Μιαούλης Ανδρέας – Υπόμνημα Βασιλικού Ναυτικού (1844):

https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/A.-Miaouli-YpomnimaBasilikou-Nautikou.pdf
22) Π. Πατρών.Γερμανού- Υπομνήματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως της Ελλάδος Από

του 1820 μέχρι του 1823:
https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/%CE%A0.%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD.%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%C
E%BD%CE%BF%CF%8D%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%CE%91%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-1820%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-1823.pdf (ανακτήθηκε 24-82021)
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23) Περραιβός, Χριστόφορος, Απομνημονεύματα πολεμικά 1836:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%B2%CF%8C%CF%82
-%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%8D%
CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf

24) Περραιβός, Χριστόφορος, Βιογραφία Ρήγα Φεραίου (1860):
https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Copy-of%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%92%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%91.pdf

25) Περραιβός, Χριστόφορος, Ιστορία της Πάργας:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%92%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3.pdf

26) Περραιβός, Χριστόφορος, Ιστορία του Σουλίου:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%92%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf

27) Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος κατά την Ε’. Εθνικήν Συνέλευσιν / εκδιδόμενον νυν το

πρώτον υπό Ανδρέου Ζ. Μάμουκα, δαπάνη Π. Β. Μελαχούρη τυπογράφου.
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf
_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4
=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield
5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7
=&isp=&display_help=0&

28) Δ.Σολωμού, Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ (τμήμα του βιβλίου σε μορφή pdf)
https://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2012/03/ymnos-sthn-eleytheria-dionysiossolwmos.pdf

29) Ν.Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα 1857 τ ΓΑ:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%9D.%CE%A3%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%
B7%CF%82-%CF%84%CE%93.pdf(ανακτήθηκε 24-8-2021)

30) Σπ.Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ( τ.1):
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-1.pdf (ανακτήθηκε 23-8-2021)
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31) Σπ.Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (τ.2):
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-2.pdf (ανακτήθηκε 23-8-2021)
32)

Σπ. Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (τ.3)
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=list&display_mode=overview&wf_step
=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=
&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfie
ld7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offs
et=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=creator%3D%28%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE
%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%C
F%89%CE%BD%2C%29&skin=&rss=0&show_form=&export_method=none&ioffset=1&old_offset=1&display_
mode=detail&ioffset=1&offset=3&number=1&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail (ανακτήθηκε
24-8-2021)

33) Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (4)
https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=list&display_mode=overview&wf_step
=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=
&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfie
ld7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offs
et=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=creator%3D%28%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE
%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%C
F%89%CE%BD%2C%29&skin=&rss=0&show_form=&export_method=none&ioffset=1&old_offset=1&display_
mode=detail&ioffset=1&offset=3&number=1&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail (ανακτήθηκε
24-8-2021)

34) Φιλήμων Ιωάννης Δοκίμιον Φιλικής Εταιρείας:
https://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/I.-Filimon-Dokimio-Filikis-Etaireias.pdf

35)

ΦΩΤΑΚΟΥ-Απομνημονεύματα:
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%8D%
CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

36)

Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην
Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821
μέχρι τέλους του 1832 / εκδιδόντος Aνδρέου Ζ. Μαμούκα.
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/0/3/metadata-020000761.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=
0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=
&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop
1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7
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37) Χέρτσβεργ-Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (1)
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A7%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3
-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-1.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

38) Χέρτσβεργ-Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (2):
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A7%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3
-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-2.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

39) Χέρτσβεργ-Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (3)
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A7%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3
-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-3.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

40) Χέρτσβεργ-Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως (4):
https://eranistis.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/%CE%A7%CE%AD%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3
-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF
%82-4.pdf (ανακτήθηκε 24-8-2021)

καθώς και τα παρακάτω έργα:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1453-1669)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – Εκδοτική Αθηνών. Τόμος 10 (1453-1669)
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – Εκδοτική Αθηνών. Τόμος 11 – (1669-1821)
Φίνλευ Γεώργιος -Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης-Τόμος Α΄
Φίνλευ Γεώργιος -Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης-Τόμος Β΄
Τάκης Σταματόπουλος – Ο εσωτερικός αγώνας του 1821
Τάκης Σταματόπουλος – Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός χωρίς θρύλο.
Νικόλαος Σπηλιάδης – Απομνημονεύματα -Α΄
Νικόλαος Σπηλιάδης – Απομνημονεύματα – Β΄
Ιωάννου Φιλήμονος – Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως – Γ΄
Κωνσταντίνου Σάθα – Τουρκοκρατούμενη Ελλάς – Ιστορικόν δοκίμιον
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΙ 6 – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ 01
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ 02
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ 03
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ 04
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ 05
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ 06

Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν και αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά σχετικά με
το 1821, καθώς και έντυπα βιβλία για παιδιά και εφήβους.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αργυροπούλου, Χρ.(1993).Η διδακτική της Ιστορίας. Αθήνα: Παύλος.
Αβδελά, Ε (1998). Ιστορία και σχολείο, Τετράδιο 6, Νήσος.
Ασδραχά, Σπ.(1999). Ζητήματα Ιστορίας. Αθήνα:Θεμέλιο.
Ασωνίτη, Σπ.- Παππά, Θ. (2006) Τοπική Ιστορία (βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Βώρου, Κ.Φ., Δοκίμια Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Γενικής Παιδείας - Θέματα Διδακτικής
Βώρου, Κ.Φ. (1983).Δοκίμια εισαγωγής στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, Νέα Παιδεία, Αθήνα 1983.
Βερτσέτη, Αθ.(2000). Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα.
Γιαννόπουλος, Γ.(1997). Δοκίμια θεωρίας και διδακτικής της Ιστορίας. Αθήνα: Βιβλιογονία.
Εncyclopedie de la Pleiade (1989). Ιστορία και Μέθοδοί της, τ. Α΄, Β 1, Β2, Γ, Δ΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1979-1981, μτφρ.
Ε. Στεφανάκη, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
Εκπαιδευτικό υλικό επεξεργασίας των ιστορικών πηγών: http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/194 (ανακτήθηκε
25-8-2021)
Η βιβλιοθήκη του φιλολόγου: Ιστορία(1997): Α΄ Θέματα διδασκαλίας της Ιστορίας, Φιλόλογος, Θεσ\κη 1997: βλ.
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Ενδεικτικές εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την Ιστορία (Ραμουτσάκη, 2020):
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν παρατίθενται εδώ, για να έχουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί
συνολική εικόνα των διαθέσιμων ψηφιακών Πόρων για το μάθημα της Ιστορίας.
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm Ineractive History.aspx (Διαδραστική
Ιστορία)
- Υπουργείο Πολιτισμού :
http://www.culture.gr
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- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
http://www.ime.gr
- http://www. hp.uab.edu/image-archive/index.html
-

Μουσείο Μπενάκη :
http://www.benaki.gr/museum/visiting/gr/index.htm

-

Πολύτιμο οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ :
http://www.ert.archives.gr

-

«Οδυσσεύς»: Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού: http://odysseus.culture.gr

-

Διαδραστικός χάρτης του Υπουργείου Πολιτισμού για ποικίλες δραστηριότητες:
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html

-

Ιστορία της Θεσσαλονίκης και παρουσίαση των μνημείων και των εκκλησιών της από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας:
http://www.it.uom.gr/project/monuments/page.htm

-

Μυριόβιβλος: Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδας:
http://www.myriobiblos.gr
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, με συλλογές αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ου αι.
(ιστορική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας):
http://www.elia.org.gr

-

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (το Σύνταγμα και τη Συνταγματική Ιστορία της χώρας, τις Εκλογές, την
ιστορία του κτηρίου, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης τα Αρχεία της Ελληνικής
Παλιγγενεσίας και τα Πρακτικά της Βουλής των Εφήβων κ.ά.:
http://www.parliament.gr

-

- Για αναζήτηση ιστορικών χαρτών:
http://awmc.unc.edu/wordpress/free-maps/
-

Αναζήτηση προτάσεων περιηγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία σε όλη την Ελλάδα,
εκπαιδευτικών φακέλων, προτάσεων για δραστηριότητες από το αρχείο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των
Δημοσίων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντύπων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και
μαθήτριες (κριτήρια επιλογής στην αναζήτηση: η χρονική περίοδος ή λέξεις- κλειδιά):
http://followodysseus.gr/
1

Ψηφιοποιημένα Αρχεία/Συλλογές (Ανδρεάδου, 2016 )


Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών Βιβλιοθηκών
http://openarchives.gr/



Europeana
Ψηφιακό Αποθετήριο ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
http://www.europeana.eu/portal/



Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Ψηφιακό Αρχείο
http://www.venizelosarchives.gr/



Αρχειομνήμων
Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
http://arxeiomnimon.gak.gr/
-----------------------1. Ανδρεάδου, Χ.(2016). Ενδεικτική Δικτυογραφία Προφορικής Ιστορίας, Χανιά.
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Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Ψηφιοποιημένες Συλλογές
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php



Βουλή των Ελλήνων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/



Ελληνομνήμων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών με φιλοσοφικά και επιστημονικά κείμενα της περιόδου
1600-1821.
http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/



Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία
http://www.eie.gr/prosopographia/index.html



ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
Περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/



TRAVELOGUES ME TO BΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Τόποι - Μνημεία - Άνθρωποι
Σημαντικός αριθμός εκδόσεων με εικονογράφηση από τον 15ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα, και ενδεικτικά
εκδόσεις από τον 19ο και έως τις αρχές του 20ού αιώνα.
http://el.travelogues.gr/
Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο Ιστορία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html





ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Μαθησιακά Αντικείμενα Ιστορίας
http://photodentro.edu.gr/lor/show-communities?commID=104&locale=el
Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών
Μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της Ιστορίας με τη χρήση
ιστορικών πηγών και με σκοπό να προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε
διερευνητικές διαδικασίες μάθησης που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής
γνώσης. Ενδείκνυται για τις Α΄ & Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=159

Για την Προφορική & Τοπική Ιστορία (Ανδρεάδου, 2016)


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
http://www.epi.uth.gr/index.php?page=home



Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης
https://sites.google.com/site/opikdomain/



click …ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=1933706
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Τράπεζα Αναμνήσεων
http://www.memoro.org/gr-gr/



Πολιτιστικές και Γενεαλογικές Ψηφιακές Συλλογές
http://genealogy.ime.gr/



Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
http://www.kms.org.gr/



Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς
http://www.kalamaria.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=85



Σεντούκι e-ΣΤΟΡΙΩΝ
Vidcasts στο πλαίσιο προγράμματος ψηφιακής αφήγησης του Future Library
http://www.libver.gr/category/%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/



Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
http://www.ketepo.gr/



Νέα Ζωή στη Λάμψακο
http://lampsakos.com/



Δίκτυο Βιομηχανικής Κληρονομιάς http://www.viokliron.gr/index.htm
http://www.viokliron.gr/documents/tetradio_viokliron_el.pdf (Τετράδιο Βιομηχανικής Κληρονομιάς: Στα
αδράχτια της βιομηχανικής Νάουσας, ΚΠΕ Νάουσας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


«Stories Matter», Centre for Oral History and Digital Storytelling, Concordia University
http://storytelling.concordia.ca/storiesmatter/download-stories-matter

Για επιμέρους ιστορικά θέματα
π.χ. Ενδεικτικά αναφέρομε : α) Για τον Κυκλαδικό πολιτισμό:
- Πολιτιστικός Χάρτης της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού: http://odysseus.culture.gr/index-gr.html
με τον οποίο μπορεί κανείς να μεταφερθεί σε Μουσεία που διαθέτουν συλλογές
κυκλαδικής τέχνης, σε ανασκαφικούς χώρους κ.ά.
- Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης - Ίδρυμα Γουλανδρή:
http://www.cycladic-m.gr/greek/permanent/cycladic.collection.link.htm
( ακολουθώντας την πορεία : --- > Συλλογές ------ > Κυκλαδικός πολιτισμός)
β) Για το Μινωϊκό πολιτισμό:
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης: http://www.archeological.museum.Crete
- Περιήγηση σε ηλεκτρονικές σελίδες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης:
http://www.dilos.com/region/crete/ir-mus.html
- Αναπαράσταση μινωϊκού ανακτόρου :
http://dilosimages-crete.com/knoss-04.jpg
- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
http://www1.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/insex.html
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- Αρχείο με εικόνες από τα κέντρα του Μινωϊκού πολιτισμού:
http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Minos/Minos.html
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/krete/art-minoan.htm κ.ά.
-Νεότερη Ελληνική Ιστορία - Πηγές:
http://users.hol.gr/~kokkonis
- Χάρτης εργαστηρίου Χαρτογραφίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/carto/research/projects/relief-g.html
- Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: http://www.historical-museum.gr
κ.ά.
γ) για την κλασική περίοδο:
- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
http://www.hellenichistory
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/ sources/pol.html




-

Ψηφιακή αναπαράσταση εικονική πραγματικότητα της αρχαίας Αγοράς- Εικονική πραγματικότηταΔιαδραστικό υλικό (Ειδικό πρόγραμμα και αντίστοιχη έκθεση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ιδρύματος στην Αθήνα) –Βλ. και (Ψαρουλάκη, 2010):
http://3d.ime.gr/main.html και http://3d.ime.gr/video/video1.html
http://project.athens-agora.gr/maps/index.html (Χάρτης της αρχαίας Αγοράς από το ΙΜΕ) (Ψαρουλάκη, 2010):
http://project.athens-agora.gr/videos/AncientAgora-Athena.html
http://project.athens-agora.gr/videos/Amcientagora-tholos.html
<<Εκσκαφές στην Αγορά της Αθήνας>> (Αμερικανική Σχολή κλασικών σπουδών Αθηνών) φωτογραφικό υλικό
και μακέτες της αρχαίας Αγοράς (Ψαρουλάκη, 2010):
http://www.attalos.com
Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών (Ψαρουλάκη, 2010) : http://www.eie.gr/archeologicaa/gr/index.aspx
Οι Νομισματοκοπίες των Αθηνών : http://www.eie.gr/archeologia/gr/chapter more7.asp
Για τον Παρθενώνα : http://www.archeol.museum.Acropol

http://www.indr.melina. ( Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη)
http://www.culture.gr ( Υπουργείο Πολιτισμού)
http://www.ime.gr/chronos/index-gr.html (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)
http://www.parthenonfrieze.gr
3
http://www.indiana.edu/~kglowack/athens/acropolis.html (Πανεπιστήμιο Ιντιάνα: Ακρόπολη: Γενική άποψη)
κ.ά.
2
- Για τα Αθηναϊκά δικαστήρια : http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php?main=yes
http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php
- Μικρός απόπλους ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (Ψαρουλάκη, 2010): http://www.mikrosapolpous.gr/thucy/index.html
- To Βουλευτήριο της Μιλήτου (Ψαρουλάκη, 2010): http://3d.ime.gr/video/video4.html
- Ιστορία αρχαίας Αθήνας – Τα χρόνια του Περικλή:
http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html
κ.ά.
δ) Για ορισμένες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας (αρχαίες πόλεις: Αθήνα, Σικυών, Κόρινθος, Σπάρτη, Θήβαι, Άργος,
Μυκήναι, Δελφοί, Ολυμπία):
http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html

-

Για τη Βυζαντινή περίοδο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό, με τη χρήση λογισμικού on-line:
ΙΜΕ- Η ιστορία ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο: http://theodoros.ime.gr/
Με αφορμή τις περιπέτειες και τα ταξίδια ενός μοναχού, καταγράφει την καθημερινή ζωή στη Βυζαντινή
αυτοκρατορία του 10ου αι., σε συνάρτηση προς τα ιστορικά γεγονότα της εποχής.

- «Βυζαντινές εικόνες», Συλλογές. Φορητές εικόνες και ξυλόγλυπτα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Εικονικό Μουσείο:
http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9
- Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή φύλλων εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο:
https://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/resources
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ε) Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρομε για ορισμένα θέματα της Νεότερης Ιστορίας μας τις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
-για το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (1830) : προτείνεται η εξής ηλεκτρονική διεύθυνση, με βάση και το
εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στη χρήση λογισμικού για το εποπτικό υλικό της Ιστορίας ( ΥΠΕΠΘ 2007) :
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/06html
- για την τελική ρύθμιση των πρώτων ελληνικών συνόρων (1832):
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/07html
www.culture.gr
- Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1829, Μουσείο Μπενάκη, σύντομο βίντεο:
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=92&Itemid=2
05
Εκτός από το πολύτιμο οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ:
http://www.ert.archives.gr για τα παρακάτω θέματα μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί και τις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- για τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, (μέσα από τις πηγές του BBC):
http:// www.bbc.co.uk/history/wwone.shtml
- British Posters ( Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος- βρετανικές αφίσες):
http:// www.library.georgetown.edu/dept/speccoll/britpost/htm
- Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών :
www.kms.org.gr
- Χρήσιμο υλικό για τη Μικρασία μπορεί, επίσης, να αντλήσει κάποιος και από τη διεύθυνση :
http://www.de.sch.gr/mikrasia , από το αρχείο της ΕΡΤ:
http://www.ert.archives.gr , από τη διεύθυνση:
http://de.sch.gr/mikrasia κ.ά.
- για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, (μέσα από τις πηγές του BBC) :
www.bbc.co.uk/history/wwtwo.shtml
- Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, ηχητικό ντοκουμέντο (BBC):
http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/index.htm
http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans14.htm
http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans15.htm
- Ο B΄ Παγκόσμιος πόλεμος και το Έπος του ’40:
http://philippos.mpa.gr/gr/other/28 10/index.html
- Για το Έπος του ’40 βλ. και: https://fotis-istoria.gr/
-

Ιστορίες για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκπαιδευτική ιστοσελίδα: Διδακτικά σενάρια για το Γυμνάσιο και την Α'
Λυκείου:
http://ww2istories.gr/

- Τα Μικρά Ιστορικά (Τεύχη), στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τη
Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, τα οποία μπορούν αν αξιοποιηθούν ως αφόρμηση για διάλογο ή για
επέκταση του μαθήματος:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250
και, ειδικότερα, τα διαθέσιμα τεύχη:
Μικρά Ιστορικά 2: Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας, 1941-1944:
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundati
on/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf
- Υλικό για την Απελευθέρωση της Αθήνας
http://freeathens44.org/
-

Μικρά Ιστορικά 1: Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250
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- Πανόραμα του αιώνα: Ντοκιμαντέρ εποχής από τα τέλη του 19ου αι. https://archive.ert.gr/7625/
Στο Αρχείο της ΕΡΤ μπορεί να βρει κανείς πολλά ιστορικά ντοκιμαντέρ, όπως:
- Ντοκιμαντέρ: «Νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία: 1750-1940», Ιστορική σειρά της ΕΡΤ, ντοκιμαντέρ
https://archive.ert.gr/69165
- Ντοκιμαντέρ Βασίλη Λουλέ, Φιλιά Εις Τα Παιδιά:
https://vimeo.com/217591615
- Εμφύλιος πόλεμος: πενήντα χρόνια μετά
http://philippos.mpa.gr/gr/other/emfilios/index.html κ.ά.
Ακολουθούν ψηφιακοί κόμβοι χρήσιμων ιστορικών ντοκιμαντέρ και οδοιπορικών για περισσότερες από είκοσι
πόλεις της Μικράς Ασίας:
1. Mίλητος... Mία Πόλις σε Tέσσερις Διαστάσεις!:
https://www.youtube.com/watch?v=cp2ynl9SFEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IS76HeBkdRh5JHU0wdcqQ3mEX
AD6Utw54ltt-LlSIGVWDcff1am66wec
2. Από την Άσσο στο Αϊβαλί!
Mικρά Aσία... Aναζητώντας όσα δεν Έσβησε ο Χρόνος (1/4)!
https://www.youtube.com/watch?v=dtds1hoQ3_I&feature=youtu.be
3. Από την Τέω στην Σμύρνη:
https://www.youtube.com/watch?v=x5Lzw3vla2g&feature=youtu.be
4. Από την Έφεσο στην Ηράκλεια:
https://www.youtube.com/watch?v=8csBVseVTvk&feature=youtu.be
5. Από την Κνίδο στα Μύρα:
https://www.youtube.com/watch?v=uBo3OuGNCyU&feature=youtu.be
6. Tο Κερί που δε Σβήνει... Στα Χνάρια του Χριστιανισμού της Mικράς Aσίας:
https://www.youtube.com/watch?v=D9eL9Gg1jAg&feature=youtu.be
7. Θαλάσσιοι Δρόμοι – Κύπρος
https://www.youtube.com/watch?v=ZuDsOXj4hYw&feature=youtu.be
8. Tα Λιμάνια της Πορφύρας:
https://www.youtube.com/watch?v=-o2ZHTr_WOE&feature=youtu.be
9. Ερμογένους Οίκος:
https://www.youtube.com/watch?v=0obqNnWq5K4&feature=youtu.be

η

Ηλεκτρονικοί κόμβοι, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (19
Μαϊου):

1) Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=xBIU2U7YOao&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uUfDZQeyT4j-TkccnZpu1F3tfI0tt_pvc_mhiNOm_hKJErQiAN4fOgI, μπορεί να βρεί κανείς το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, με
τίτλο «Φονικός Εθνικισμός - Η Γενοκτονία Ελλήνων 1913-1923». Το ντοκιμαντέρ καλύπτει, πλήρως, την τραγική
ιστορία της Γενοκτονίας, ειδικότερα, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
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2) Στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=SkHy-tkTBYc, μπορεί να δεί την πρώτη, παγκόσμια προβολή
της ταινίας «Genocide – A true story» (Γενοκτονία –Μια αληθινή ιστορία) στο «YouTube» και
3) στο σύνδεσμο: https://www.yumpu.com/xx/embed/view/u5v2FsBI7dnXbKfD, μπορεί να βρεί ένα πολύ ωραίο
<<Οδοιπορικό στον Πόντο>> της Δ. Στασινοπούλου.

Ψηφιακοί Πόροι για θέματα Πολιτισμού σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., με σχετική Εγκύκλιό του υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/ 04-12-2020, ενημέρωσε για ψηφιακούς
πόρους, σχετικούς με τα θέματα Πολιτισμού, οι οποίοι, επίσης, << πληρούν τα κριτήρια παιδαγωγικής
καταλληλότητας και σκοπιμότητας του Ι.Ε.Π. και μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ή/και
ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, ανάλογα με τις ανάγκες
1
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών>>. Εδώ παρατίθενται οι σχετικοί τίτλοι :
<<1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι με θεματικό περιεχόμενο γενικότερου ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν
από τους/τις εκπαιδευτικούς και από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ανεξαρτήτως διδακτικού πλαισίου
1.1. Εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
1.2. Εικονική περιήγηση Ακρόπολης, ΥΣΜΑ (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης)
1.3. Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη, Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
1.4. Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Video, Μουσείο Μπενάκη.
1.5. Καντάτα Ελευθερίας, του Χρήστου Λεοντή. Δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και
του Μακρυγιάννη. Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων.
1.6. Μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, video, Μουσείο Μπενάκη.
1.7. Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων.
1.8. Τοιχογραφίες του μεγάρου της Βουλής σχετικές με τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, Εκδόσεις της Βουλής
των Ελλήνων.
1.9. Μικρά Ιστορικά 1 : Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοκρατία.
1.10. Μικρά Ιστορικά 2: Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας, 1941-1944, Ίδρυμα της Βουλής για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
1.11. Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, Ψηφιακή περιήγηση, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.12. ΑΓΩΝ - Το Πνεύμα της Άμιλλας, Μικρός Οδηγός, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
1.13. Μουσών Δώρα. Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
1.14. Επίσκεψη για παιδιά στο Διονυσιακό Θέατρο, το Ωδείο του Περικλή, το Ωδείο του Ηρώδη του
Αττικού και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών φακέλων
«Μουσών Δώρα» & «Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα», Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
---------------------------------------------------------1. Το υλικό αυτό (υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/ 04-12-2020 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ) προσετέθη εδώ για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ώστε
εκείνοι/-ες να έχουν συγκεκντρωμένους όλους τους εγκεκριμένους ψηφιακούς πόρους, τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική Πράξη για τη Ιστορία, με
την κατάλληλη προσαρμογή. Για την επεξήγηση κάθε ψηφιακού Πόρου Βλ. σχετική Εγκύκλιο υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/ 04-12-2020 και Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2020). ).
Έρευνα και εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ 2020 Συμπεράσματα και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης
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1.15. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ, ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά του ΥΠΠΟΑ Βίντεο-ντοκιμαντέρ προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς.
1.16. Διαδικτυακός τόπος «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου»/“The Ancient Theatre in the cycle of
time”
1.17. Ταξιδεύοντας σε αρχαία θέατρα και ωδεία του κόσμου- Από το εκπαιδευτικό υλικό “Αρχαίο Θέατρο
στον κύκλο του χρόνου”, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού .
1.18. Ακολούθησέ με σε αρχαία θέατρα και ωδεία της ΕλλάδαςΑπό το εκπαιδευτικό υλικό “Αρχαίο Θέατρο
στον κύκλο του χρόνου”, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.19. Ιστορικές ψηφιακές περιηγήσεις (Αρχαία Αγορά, Μυστράς, Δήλος, Αιγές-Βεργίνα, Βυζαντινή
Μακεδονία) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.20. Φιλοσοφία και Επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα Κόμβος “Ακολούθησε τον Οδυσσέα,Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.21. Διαδραστικό χρονολόγιο Αθηνών, 1821-1941, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών –Ίδρυμα ΒούρουΕυταξία.
1.22. Βυζάντιο, Παλαιοχριστιανική περίοδος: Η καθημερινή ζωή,video, Μουσείο Μπενάκη.
1.23. Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των περιηγητών, η Ακρόπολη το 1820. Video, Μουσείο Μπενάκη.
1.24. Mε το βλέμμα των περιηγητών. Τόποι - Μνημεία - Άνθρωποι15ος -20ος αιώνας, Ίδρυμα Λασκαρίδη
1.25. Καπνικαρέα: Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τις πηγές... με αφορμή ένα μνημείο και ένα
χαρτονόμισμα, Μ. Λεμπέση και Ε. Μπαζίνη, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
1.26. Χαμένος στο αρχείο, comic. Μ. Λεμπέση και Κ. Μπίτσικας, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
1.27. Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων: ΕΡΤ ντοκιμαντέρ «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας»
1.28. ΚέντρονΕρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
1.29. Εθνική Λυρική Σκηνή: Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία: Εκπαιδευτικό υλικό του
Προγράμματος
1.31. Οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Τα έργα σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα εύρεσης κατά
κατηγορίες, καλλιτέχνη, χρονική περίοδο. Συλλογή έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.
1.32. Η αγιογραφία του Αγώνα, οι αυθεντικές μορφές των αγωνιστών, Εθνική Πινακοθήκη
1.33. Εικαστικά έργα με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, Εθνική Πινακοθήκη- Παράρτημα Ναυπλίου (μόνιμη
έκθεση)
1.34. Πώς ντύνονταν σε άλλες εποχές; Ψηφιακό παιχνίδι, Μουσείο Θήβας
1.35. Εικαστικά, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
1.36. Νεότερα Μνημεία και η Ιστορία τους, από τον ιστότοπο “Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών” του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών
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Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού για την Ιστορία:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002.
Μεσαιωνική και Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002.
Νεότερης Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002.
Νεότερης Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. , Αθήνα, 2007.
21 ΕΝ ΠΛΩ, ΙΤΥ, Αθήνα, 2000.
Ιστορία της Γ΄ Τάξης, Systema Πληροφορική, Αθήνα
Ιστόπολις: χρήσιμο υλικό σχετικό με τη διδασκαλία της αρχαίας, Βυζαντινής και νεότερης ιστορίας (Φωτόδεντρο)
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=el
8) Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-1981, conseptum
9) Ιστορικοί Χάρτες, Centenia, Αθήνα 2003.
10) Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα 2008.
11) Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832), έκδ. της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2002.
12) ΝΗΡΗΙΔΕΣ:Το Ελληνικό κράτος: Γέννηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας (Φωτόδεντρο):
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230
13) Από εφημερίδες - περιοδικά : Η απαγωγή των μαρμάρων του Παρθενώνα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία.
14) Η Αγια- Σοφιά, To διαμάντι της Ορθοδοξίας, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία.
15) 1922, Ο Μεγάλος Ξεριζωμός, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2007.
16) 1453: Η Άλωση της Πόλης, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2008,
17) Η Επανάσταση του 1821, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2008 κ.ά.
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κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ 2020 -Συμπεράσματα και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της
επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών.Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης

171

<<Το καράβι της Ιστορίας…>>
(Χειροποίητη κατασκευή Εμμανουήλ Ψαρουδάκη,
εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ86, ΓΕ.Λ. Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου)

ISBN: 978-618-84828-9-0

