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Πεξίιεςε
Η παξνύζα εηζήγεζε, απνηειεί κηα πξόηαζε δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνύ
πεξηβάιινληνο ηνπ ηζηνινγίνπ, κε αθνξκή ηε δηδαζθαιία ηεο 48εο ελόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ
εγρεηξηδίνπ ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ,. Πξόθεηηαη γηα έλα δηδαθηηθό ζελάξην ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ,
νη καζεηέο θαινύληαη λα εξεπλήζνπλ δηαδηθηπαθά ηνλ ηξόπν πνπ βίσζαλ ηε γεξκαληθή
θαηνρή θαη ηα ρξόληα ηεο ειιεληθήο αληίζηαζεο νη γπλαίθεο θαη νη λένη εθείλεο ηεο επνρήο,
αμηνπνηώληαο ζην κέγηζην δπλαηό ζεκείν ηα ςεθηαθά κέζα ηεο επνρήο ηνπ web 2.0.
Δλδηαθέξεη ηδηαίηεξα νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνύλ ζην θαηά πόζν νη λένη θαη νη γπλαίθεο
βίσζαλ όρη κόλν ην ξόιν ηνπ ζύκαηνο αιιά θαη ηνπ ελεξγνύ δξώληνο ππνθεηκέλνπ πνπ
ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηζηνξίαο, ιεηηνπξγώληαο παξάιιεια ζε ζπλζήθεο απζεληηθήο
έξεπλαο θαη άκεζεο θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ πνξηζκάησλ ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: ηζηνξία, αμηνπνίεζε ηζηνινγίνπ, ν ξόινο ηωλ γπλαηθώλ θαη ηωλ λέωλ .

Abstract
This paper is a proposal for teaching use of the potential environmental blog on the occasion
of the 48th teaching of the unity of the school handbook C school. This is an educational
scenario in which students are asked to explore how online experienced the German
occupation and the years of Greek resistance, women and young people of that era, making the
maximum point of the digital media era of the web 2.0. Particular interest to reflect on
whether young people and women have experienced not only the role of victim and showing
the damaging effect of the active subject who helps shape the story, while working in
conditions of genuine research and direct recording and publishing their findings.
Keywords: history, development blog, the role of women and youth.

Δηζαγσγή
Οη λέεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαηαηείλνπλ ζηελ πξνώζεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ
καζεηώλ, ζηνλ εμνβειηζκό ηεο άθξηηεο απνκλεκόλεπζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλεξγαηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο (Μαπξνζθνύθεο,1997α). Απηή ε νπηηθή
ραξαθηεξίδεη θαη ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα γηα ηo κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πνπ έρνπλ
εηζαρζεί ζην ζρνιείν ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-20071. Με δεδνκέλν παξάιιεια όηη ε
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο έρεη αξρίδεη λα αιιάδεη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζηε ρώξα
καο, ην πεξηερόκελν ηεο κεηαηνπίδεηαη από ην ρώξν ηεο εθηελνύο αθεγεκαηνινγίαο
θαη ηεο επζύγξακκεο παξάζεζεο ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, ζην ρώξν ηεο
κηθξνηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο δειαδή ησλ αλζξώπσλ. Δλδηαθέξνλ πιένλ δίλεηαη ζηηο
δσέο ησλ απιώλ αλζξώπσλ κέζα από ηε κειέηε πξσηόηππσλ θαη απζεληηθώλ πεγώλ.
Σαπηόρξνλα ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ςεθηαθώλ κέζσλ πξνζθέξεη πνηθίιεο
δπλαηόηεηεο γηα ηζηνξηθή κηθξνέξεπλα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Σν «λέν ζρνιείν»
πνπ πξνεηνηκάδεηαη είλαη έλα ζρνιείν αλνηρηό ζηηο ηδέεο, ζηε γλώζε θαη ην κέιινλ,
πνπ αμηνπνηεί θάζε ζύγρξνλν εξγαιείν2. Σν επίζεκν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο
ηζηνξίαο ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ εζηηάδεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ
αλάγθε νη καζεηέο λα: «ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηειηθά αμίδεη λα αζρνινύκαζηε κε ηε
κειέηε ηνπ παξειζόληνο όρη επεηδή ε Ιζηνξία δηδάζθεη, όπωο πίζηεπαλ παιηά, αιιά
επεηδή ε γλώζε ηεο Ιζηνξίαο θαη ν πξνβιεκαηηζκόο πάλω ζ΄απηήλ καο θαζηζηά,
βαζκηαία, αιεζηλνύο πνιίηεο, δειαδή αλζξώπνπο κε γλώζε θαη γλώκε ηεθκεξηωκέλε
γηα όζα ζπκβαίλνπλ γύξω καο».
Μ΄ απηό ην πλεύκα ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό ζελάξην ππνζηεξίδεη ηε δηδαθηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εξεπλνύλ
κέζα από ην δηαδίθηπν θαη ηηο ςεθηαθέο ηνπ δηαδξνκέο, απζεληηθέο ηζηνξηθέο πεγέο
ζε θεηκεληθή, εηθνληθή θαη πνιπηξνπηθή κνξθή γηα ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο
θαηνρήο θαη ηεο νξγαλσκέλεο αληίζηαζεο ησλ Διιήλσλ, εζηηάδνληαο ηε καηηά ηνπο
ζηηο δσέο ησλ γπλαηθώλ θαη ηε δξάζε ηεο λενιαίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο
θαινύληαη λα επηζθεθηνύλ επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, αλαδεηνύλ ζηνηρεία θαη πιηθό
κε ηα νπνία ζα θαηαθέξνπλ λα αλαζπλζέζνπλ ηε δηεξεπλώκελε ηζηνξηθή πεξίνδν θαη
λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε νη ίδηνη, σο ελεξγά πιένλ ππνθείκελα κάζεζεο. Η
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πξνζθέξεη έλα λέν πεδίν δηαδξαζηηθήο θαη
δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ηδηαίηεξα εθαξκόζηκε ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, θαζώο νη
καζεηέο κπνξνύλ λα αλαζπλζέζνπλ ηελ εηθόλα πνπ είραλ γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα
θαη λα βηώζνπλ ην ξόιν ηνπ ‘κηθξνύ εξεπλεηή’. Έηζη επειπηζηνύκε ε ηζηνξία λα
γίλεη έλα γνεηεπηηθό θαη ελδηαθέξνλ ηαμίδη ζην ρξόλν θαη ην παξειζόλ ρσξίο λα
κέλεη «θιεηδσκέλε» ζηηο ζειίδεο δπζλόεησλ βηβιίσλ.

Σαπηόηεηα δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ
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Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξόγξακκα ησλ πνπδώλ Ιζηνξίαο
‘ Σν λέν ρνιείν’-Τπνπξγείν Παηδείαο-Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ

Γηδαθηηθή-ελόηεηα: 48ε ελόηεηα Καηνρή-Αληίζηαζε
Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ
Χξνληθή δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ώξεο
Δξγαιεία (έληππα θαη ειεθηξνληθά):









ρνιηθό εγρεηξίδην
Γηαδίθηπν (θπιινκεηξεηήο)
Πξόγξακκα επεμεξγαζία θεηκέλνπ
Υξήζε ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλσλ.
Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ, θσηνγξαθίαο θαη video.
Πξνηδέθηνξαο πξνβνιήο
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν
Πξόγξακκα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίσλ γηα αλάξηεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ
δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ θαη ηε δεκηνπξγία δεκόζηνπ δηαιόγνπ
ζηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα π.ρ. ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ).

Σόπνο δηεμαγσγήο ζρεδίνπ εξγαζίαο:
ρνιηθή ηάμε, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο
Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρηεί ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο 45-47 θαη έρνπλ απνθηήζεη κηα
γεληθή γλώζε γηα ηελ θήξπμε ηνπ Β΄Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηελ εκπινθή ηεο
Διιάδαο ζ΄απηόλ. Πξνζεγγίδνπλ επίζεο καδί κε ην δηδάζθνληα ην πιηθό ηεο
επηιεγκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, ηεο 48εο από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην θαη εηζάγνληαη
ζηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ νπηηθή ηνπ δηεξεπλώκελνπ ζέκαηνο. Παξάιιεια
νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ησλ
πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ηνπ Η/Τ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ θαηαζθεπήο
ζεκαηηθώλ παξνπζηάζεσλ. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε ζρεηηθή άλεζε ζηελ πινήγεζε
ελόο ινγηζκηθνύ αιιά θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. Σέινο αλαγθαία είλαη θαη γλώζε ηεο
αγγιηθήο γιώζζαο ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Γηα ηε ζύλζεζε θαη
αλάξηεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο, http://gynaikaantistasi.blogspot.com/ ,νη καζεηέο κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο όπνηεο δπζθνιίεο
πξνθύςνπλ, κε ηελ αιιεινδηδαθηηθή ζηήξημε ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ζην πιαίζην
ησλ νκάδσλ ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο ζα ζπγθξνηεζνύλ , αιιά θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ
θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο.

Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ
Η αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην παξόλ ζελάξην ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ
θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν ε γλώζε νηθνδνκείηαη κε ηελ
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ελεξγεηηθή, ζπκκεηνρηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ. Παξάιιεια
νη Σ.Π.Δ. πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα πινπνηεζνύλ νη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο κε ηελ έξεπλα θαη αηζζεηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ
αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ δηεπξύλνληαο έηζη ην
γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ, ζε έλα λέν πιαίζην ςεθηαθήο εγγξακκαηνζύλεο
ηνπο.(Κνπηζνγηάλλεο,2002). Η εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνύλ, λα απνδνκήζνπλ αιιά θαη λα
παξάγνπλ ην λέν πνιπηξνπηθό ιόγν πνπ ππαγνξεύνπλ νη Σ.Π.Δ, ηόζν κέζα από ην
πινύζην πιηθό πνπ πξνζθέξνπλ, όζν θαη από ην ιόγν πνπ νη ίδηνη ζα παξάμνπλ ζην
λέν επηθνηλσληαθό πεξηβάιινλ ελόο ςεθηαθνύ ηζηνινγίνπ.

Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο:




Γηεξεπλεηηθε-επξεηηθή: Οη καζεηέο εξεπλνύλ
θεηκεληθέο θαη
νπηηθναθνπζηηθέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο κέζα από ην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ
αλαιακβάλνληαο ην ξόιν ηνπ ‘κηθξνύ εξεπλεηή’. ηελ νπζία επηδηώθεηαη
«ζηα πιαίζηα ηεο θαζνδεγνύκελεο δηεξεύλεζεο λα αθνινπζήζνπλ
ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο θαη λα
εκπιαθνύλ ζε δηεξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο»
(Μαηζαγγνύξαο,2000:496).
Τπνβνεζνύκελε αλαθαιππηηθή κάζεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο
θαηεπζπλόκελεο
απηελέξγεηαο,
ηεο
καζεηνθεληξηθήο
θαη
νκαδνζπλεξγαηηθήο
δηδαζθαιίαο. Σν κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο

κάζεζεο (collaborative learning), ην νπνίν εθαξκόδεηαη πεξηέρεη
ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνύ επνηθνδνκεηηζκνύ αιιά θαη ηεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky.

ηνρνζεζία
Γλσζηηθνί
Οη καζεηέο επηδηώθεηαη:
 Να γλσξίζνπλ ηα θύξηα γλσξίζκαηα ηνπ θαζεζηώηνο θαηνρήο ζηελ Διιάδα
 Να αληηιεθζνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ θηλήκαηνο ηεο αληίζηαζεο
 Να θαηαλνήζνπλ ην ξόιν ησλ γπλαηθώλ ζηελ αληίζηαζε
 Να επηζεκάλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ αληίζηαζε
 Να αληηιεθζνύλ ηελ δύλακε ηεο εηθόλαο θαη ηεο θσηνγξαθίαο σο ηζηνξηθήο
πεγήο.
 Να εθηηκήζνπλ ην ξόιν ηνπ γξαπηνύ ηύπνπ, αιιά θαη ησλ πξνζσπηθώλ
αθεγήζεσλ σο απζεληηθνύ ηζηνξηθνύ πιηθνύ.

Παηδαγσγηθνί:









Να εξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά ζε νκάδεο δνπιεύνληαο ζε αλνηρηά
πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ επλννύλ ηελ θξηηηθή δηεξεύλεζε.
Να επηθνηλσλνύλ µε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη ηηο απόςεηο
ηνπο ζην πιαίζην ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Να άξνπλ ζηεξεόηππα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θύιν, ώζηε λα
θαηαλνήζνπλ πσο δεκηνπξγνί ηεο ηζηνξίαο είλαη εμίζνπ όινη.
Να αζθεζνύλ ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, ησλ δηαζέζηκσλ
ζεκεησηηθώλ πόξσλ θαη ηνπ ζπληνληζκνύ θαη πινπνίεζεο εξγαζηώλ
Να γλσξίζνπλ ζηάζεηο δσήο θαη ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη λα ηηο
ζπγθξίλνπλ κε αληίζηνηρεο ζύγρξνλεο εκπεηξίεο.
Να αλαπηύμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηόηεηεο κέζα από ηελ θξηηηθή ζπλαλάγλσζε
θεηκέλσλ θαη εηθόλσλ.
Να αλαπηύμνπλ θηιεηξεληθά αηζζήκαηα θαηαδηθάδνληαο πξαθηηθέο πόισζεο,
αθαληζκνύ θαη θαηαζηξνθήο ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο.

Σερλνινγηθνί:





Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλνύλ
Να αληηιεθζνύλ ηηο δπλαηόηεηεο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ην
ειεθηξνληθό κέζν ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηνλ εληνπηζκό ελόο ζέκαηνο.
Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνύλ θαη λα δηαπξαγκαηεύνληαη, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ δηδάζθνληα, ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ εληνπίδνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ
λένπ ηερλνινγηθνύ γξακκαηηζκνύ ηνπο
Να απνθηήζνπλ επίγλσζε γηα ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ηξόπν κάζεζεο κέζσ
ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, ώζηε λα εθκεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο κε
δεκηνπξγηθό θαη θξηηηθό ηξόπν.

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε νκάδεο
Η ηάμε ζα ρσξηζηεί ζε νκάδεο ησλ δπν-ηξηώλ αηόκσλ, ελώ ζα θαηαβιεζεί
πξνζπάζεηα ώζηε λα ππάξρεη, ζε θάζε νκάδα, έλαο ηνπιάρηζηνλ καζεηήο πνπ λα είλαη
πεξηζζόηεξνο εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (θπξίσο ζηελ πινήγεζεαλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν). Γελ ζεσξείηαη ζθόπηκν λα ιεθζεί ππόςε ην γλσζηηθό
επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή. Καιό είλαη λα απνθεύγεηαη θαη ε νκνηνγέλεηα σο πξνο ην
θύιν, όπνπ απηό δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.
ηηο νκάδεο ζα αλαηεζνύλ δηαθνξεηηθά πξνο επεμεξγαζία ζέκαηα. Αλ ν αξηζκόο ησλ
νκάδσλ ην επηηξέπεη, ην ίδην ζέκα κπνξεί λα απαζρνιήζεη δύν νκάδεο εξγαζίαο, έηζη
ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλζήθεο δηνκαδηθνύ ζπλαγσληζκνύ, γεγνλόο πνπ δξα
παξσζεηηθά, αιιά θαη λα επηηεπρζεί θαιύηεξν απνηέιεζκα. θπξίσο ζηε θάζε ηεο
παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηώλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.

Η αιιαγή ησλ ξόισλ κέζα ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ
5

Ο ξόινο ηνπ δηδάζθνληνο είλαη θαζαξά «ππνβνεζεηηθόο», θαη ε παξνπζία ηνπ ζηελ
ηάμε «δηαθξηηηθή». Γίλεηαη βνεζόο θαη ζπλεξγάηεο ησλ καζεηώλ πνπ δνπιεύνπλ ζε
νκάδεο 2-3 αηόκσλ κπξνζηά ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αθνινπζώληαο ηηο
νδεγίεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πνπ έρεη ν ίδηνο δεκηνπξγήζεη θαη δηαλείκεη. Παξέρεη
εξεζίζκαηα, ζπληνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα, επηιύεη πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ,
δίλεη δηεπθξηλίζεηο θαη, θπξίσο ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζηελ
αλαδήηεζε ησλ ζεκεησηηθώλ θαη γλσζηηθώλ πόξσλ, όζν θαη ζηε ζύλζεζε θαη
δεκνζίεπζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο κηθξνέξεπλαο πνπ ζα εθηεινύλ κέζα από ην
ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηόο ηνπο.
Οη καζεηέο ζηελ ηάμε, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο, κεηαηξέπνληαη ζε
ελεξγά ππνθείκελα, ελώ νη έλλνηεο ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε επαλαπξνζδηνξίδνληαη,
θαζώο ν δέθηεο απνθηά ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζπλδεκηνπξγνύ λέσλ ςεθηαθώλ
θεηκέλσλ, ελώ ν πνκπόο απνδέθηεο ηνπ ζπλερνύο κεηαβαιιόκελνπ θεηκέλνπ πνπ
δεκηνπξγείηαη ζην δπλακηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ.(Κνπηζνγηάλλεο,2002, 408)
ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο καζαίλνπλ λα πεξηεγνύληαη ζε ηόπνπο ηνπ
δηαδηθηύνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηνύλ, απνθσδηθνπνηώληαο θαη
αλαζπλζέηνληαο ηηο πιεξνθνξίεο, ζε κηα πνξεία δπλακηθήο θαηάθηεζεο ηεο
ηζηνξηθήο γλώζεο, ώζηε λα παξάγνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ην ηειηθό εξεπλεηηθό
πξντόλ.

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ .
Α΄ Φάζε-δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, ζύλζεζε νκάδσλ αλαδήηεζε θαη
επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ.
Η πξώηε ώξα αθηεξώλεηαη ζηε αλαδήηεζε, κειέηε θαη ηαμηλόκεζε ηνπ εξεπλώκελνπ
πιηθνύ από ηηο νκάδεο. Ο δηδάζθσλ δίλεη ηηο αξρηθέο θαηεπζύλζεηο, ζπληνλίδεη ηηο
νκάδεο θαη παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηνπο άμνλεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη
ην ηειηθό παξαγόκελν πιηθό ηεο έξεπλαο πνπ ζα δηεμάγνπλ νη καζεηέο.
Με ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο επειπηζηνύκε όηη νινθιεξώλεηαη ε έξεπλα θάζε
νκάδαο θαη ε θαηαγξαθή ησλ θύιισλ εξγαζίαο..
Η έξεπλα ησλ καζεηώλ ζα αθνινπζήζεη ηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνύο άμνλεο:
ΣΑ ΥΡΟΝΘΑ ΣΑ ΚΑΣΟΥΗ
Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Ιδξύκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνύ
http://www.e-history.gr/ πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν 1940-1945 ηεο
Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιάδαο, επηιέγνπλ ηελ ελόηεηα θαηνρή. ηε ζπλέρεηα
δηαηξέρνπλ ην θάθειν γηα ην Γεξκαληθό Φαζηζκό ζηελ ειεθηξνληθή Γ/λζε
http://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/index.htm θαη επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
http://users.hol.gr/~kokkonis/
Με ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ κέζα από ππεξθείκελα, απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ
θύιισλ εξγαζίαο θαη πξνζπαζνύλ λα αλαζπλζέζνπλ ηηο ζπλζήθεο θαηνρήο ησλ
Διιήλσλ από ηνπο Γεξκαλνύο.

Η αληίζηαζε ησλ λέσλ
Οη καζεηέο κειεηώληαο ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο http://www.e-history.gr/ ηνπ Ιδξύκαηνο
Μείδνλνο Διιεληζκνύ θαη ηνπ αξρείνπ ηεο ειιεληθήο λενιαίαο http://www.istorianeolaias.gr/stinKoinonia/stinKoinonia_epon.html ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, εξεπλνύλ
πξσηόηππεο ςεθηνπνηεκέλεο πεγέο θαη ζπλζέηνπλ πιηθό γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ θαη ην ζθνπό πνπ απηέο ππεξεηνύζαλ. ην ηέινο
θαινύληαη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο κε ηε ρξήζε ελόο
ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο .

Η γπλαίθα ζηελ αληίζηαζε
Οη καζεηέο κειεηώληαο ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ ηνπο πξνηείλεη ην θύιιν
εξγαζίαο, α) http://www.e-history.gr/ ηελ ελόηεηα Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Θζηνξία,
επηιέγνπλ ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν 1940-1945, ηελ ππνελόηεηα θαηνρή θαη ηνλ
ππεξδεζκό γπλαίθεο, β) ηελ ηζηνζειίδα ηεο εθπνκπήο ξεπνξηάδ ρσξίο ζύλνξα
http://www.rwf.gr/newanak-new.php?anakinosis_id=66,
θαη
γ)http://users.hol.gr/~kokkonis/courses/oc-res/texts_public.htm,εξεπλνύλ πξσηόηππεο
ςεθηνπνηεκέλεο πεγέο θαη ζπιιέγνπλ πιηθό ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ
ζηελ νξγαλσκέλε αληίζηαζε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο
θαηνρήο. ηόρνο ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ κέζα από ηνπο αγώλεο ησλ γπλαηθώλ ζηε
δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο, αλ ηειηθά ε γπλαίθα είλαη έλα ηξαγηθό
πξόζσπν ζηελ ηξαγσδία ηεο θαηνρήο πνπ απιά βηώλεη ηελ ηξαγσδία ή
ζπλδεκηνπξγόο ζηελ Θζηνξία.

Η δύλακε ηεο εηθόλαο σο ηζηνξηθή πεγή
Καζώο ε λέα πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ππαγνξεύεη ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε εηθνληθνύ
πιηθνύ, νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αληιήζνπλ πιηθό από ηνπο πξνηεηλόκελνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηε ρξήζε
ελόο ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο. Η ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ ζα αθνξά ηηο ππνελόηεηεο
ηνπ δηεξεπλώκελνπ ζέκαηνο: α) ηηο άζιηεο ζπλζήθεο θαη ηελ πείλα ζηε δηάξθεηα
ηεο θαηνρήο β) ηελ αληίζηαζε ησλ πνιηηώλ γ) ηηο βηαηνπξαγίεο θαη ηα
εγθιήκαηα ηνπ λαδηζκνύ.
Αξρηθά δηαβάδνπλ ζρεηηθά κε ηε θσηνγξαθία ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ζηε
ζπλέρεηα εξεπλνύλ, αλαδεηνύλ πιηθό ζηηο πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο, ώζηε λα
ζπλζέζνπλ ηελ ηειηθή ζπιινγή ηνπο, έλα θσηνγξαθηθό δειαδή αξρείν ην νπνίν θαη
ζα αλαξηήζνπλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο.
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/07_c.html
http://www.fhw.gr/projects/cooperations/f_policy36_45/gr/photo/index.html
http://www.rwf.gr/photos1-new.php?id=201&photog=1
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html
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http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_100012_09/05/2006_15
3238 (Αθηέξσκα ηεο θαζεκεξηλήο).

Η Αληίζηαζε κέζα από ηνλ ηύπν θαη ην ξαδηόθσλν
Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Ιδξύκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνύ
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/index.html
γηα
ηελ
Αληίζηαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνελόηεηα γηα αθξόαζε ξαδηνθώλνπ ζηα
ρξόληα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. ηε ζπλέρεηα επηζθέπηνληαη ην ςεθηαθό αξρείν
ηεο ΔΡΣ www.ert-archives.gr Μέζα από ηελ εθπνκπή-αθηέξσκα ζηηο εθεκεξίδεο
πνπ θπθινθνξνύζαλ παξάλνκα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, αιιά θαη ηηο καξηπξίεο ησλ
δεκνζηνγξάθσλ πξνζπαζνύλ λα αλαζπλζέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ
παξάλνκνπ Σύπνπ ζηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα, ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεηώπηδαλ
νη δηαλνκείο θαη όζνη ζπλεξγάδνληαλ ζηελ έθδνζε ησλ εθεκεξίδσλ, έηζη ώζηε λα
ζπλζέζνπλ ζην ηέινο έλα πνιπηξνπηθό θείκελν ζην νπνίν ζα παξνπζηάδνπλ ηε
ζπκβνιή ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηελ Αληίζηαζε ζηε δηάξθεηα ηεο
Γεξκαληθήο θαηνρήο, γηα λα αλαξηεζεί κε όιν ην πιηθό ζην ηζηνιόγην ηνπ
καζήκαηνο.

β΄ Φάζε-ζύλζεζε ησλ «θεηκέλσλ» ησλ νκάδσλ κέζα από ηελ απάληεζε
ησλ θύιισλ εξγαζίαο
Σε δεύηεξε ώξα νη νκάδεο ησλ καζεηώλ κε βάζε ην πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε ζα
δηακνξθώζνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, έλα θείκελν ζην νπνίν ζα
επηζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ γηα ην δηεξεπλώκελν ζέκα θάζε νκάδαο,
θξνληίδνληαο θαη ηελ αηζζεηηθή επηκέιεηά ηνπ (κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, ηνπνζέηεζε
εηθόλσλ θ.ι.π.), ώζηε λα αλαξηεζεί ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο.

Γ΄ Παξνπζίαζε ηεο κηθξνέξεπλαο ηεο θάζε νκάδαο ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο-ζπδήηεζε- αμηνιόγεο.
Σελ ηξίηε ώξα νη καζεηέο ζηξέθνληαη κε πξόζσπν ζηνλ θύθιν θαη παξνπζηάδνπλ ηα
θύιια εξγαζίαο πνπ έρνπλ απαληήζεη. Αξρηθά νξίδεηαη έλαο εθπξόζσπνο από ηελ
θάζε νκάδα ν νπνίνο θαη παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο ηνπο.
Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ άζθεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζηε δηεμαγσγή
κηαο γόληκεο ζπδήηεζεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο θαζεγεηή/ηξηαο. Παξάιιεια νη
νκάδεο πνπ έρνπλ εηνηκάζεη παξνπζηάζεηο ζε ινγηζκηθό παξνπζίαζεο ζα ηηο
παξνπζηάδνπλ κε ηε ρξήζε ελόο βηληενπξνβνιέα. ηελ πεξίπησζε πνπ δύν νκάδεο
έρνπλ ρεηξηζηεί ην ίδην ζέκα ην παξνπζηάδνπλ από θνηλνύ θάλνληαο ζπγθξίζεηο θαη
αιιεινζπκπιεξώζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο..

Γπλαηόηεηεο ηξνπνπνίεζεο-πξνέθηαζεο ζελαξίνπ.

Σν παξόλ ζελάξην κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκό θη ηελ πινπνίεζε
ελόο δηαζεκαηηθνύ project, κε ηε εκπινθή παξάιιεια θαη άιισλ δηδαθηηθώλ
αληηθεηκέλσλ, όπσο ε λενειιεληθή γιώζζα, ε ινγνηερλία, ε αηζζεηηθή αγσγή θαη ε
κνπζηθή. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα εξεπλήζνπλ ζε ζπλνιηθό επίπεδν, ηνλ ηξόπν πνπ
παξνπζηάζηεθε ζηνλ ειιεληθό θαη δηεζλή θηλεκαηνγξάθν ν Β΄παγθόζκηνο πόιεκνο
θαη λα νξγαλώζνπλ κηα εβδνκάδα πξνβνιώλ ζην ζρνιείν, όπνπ ζα πξνβιεζνύλ νη
πην αληηπξνζσπεπηηθέο από απηέο. Δλδεηθηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο
ηαηλίεο: "Σν απγό ηνπ θηδηνύ" ηνπ Μπέξγθκαλ, "Λίζηα ηνπ ίληιεξ" ηνπ πίικπεξγθ,
"Αληίν παηδηά" ηνπ Λνπί Μαι θαη "Η δσή είλαη σξαία" ηνπ Μπελίλη, αιιά θαη
ειιεληθέο όπσο: ¨Τπνινραγόο Ναηάζζα¨, ¨Μηα Γπλαίθα ζηελ Αληίζηαζε¨, ¨Φπρή
βαζηά¨.
Παξάιιεια λα δηαβάζνπλ θαη λα εξεπλήζνπλ επηιεγκέλα ινγνηερληθά βηβιία πνπ
αθεγνύληαη κέζα από πξνζσπηθά βηώκαηα ηηο ηξαγηθέο γηα ηελ αλζξσπόηεηα κέξεο,
λα επηιέμνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ θσηνγξαθίεο θαη αθίζεο, αιιά θαη λα θαηαγξάςνπλ
πξνζσπηθέο καξηπξίεο ζπγγελώλ από ηα δύζθνια ρξόληα, ζηήλνληαο έλα ηζηνξηθό
αξρείν ηνπ ηόπνπ ηνπο. ην ηέινο κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ όιν ην πιηθό θαη λα ην
παξνπζηάζνπλ ζηε ζρνιηθή θαη ηνπηθή θνηλόηεηα. Σν πιηθό πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ
νη καζεηέο κπνξεί λα πιαηζηώζεη ηνλ ενξηαζκό ηεο εζληθήο επεηείνπ ηεο 28 εο
Οθησβξίνπ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ίδηνπο λα νξγαλώζνπλ θαη λα
παξνπζηάζνπλ ηε ζρνιηθή γηνξηή θαη έηζη λα βηώζνπλ κε ζπκκεηνρηθέο θαη
βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηε δηαρξνληθή ζεκαζία ηνπ ενξηαζκνύ ηεο εζληθήο επεηείνπ.

Κξηηηθή
Ο όγθνο ηόζν ηνπ δηεξεπλόκελνπ, όζν θαη ηνπ παξαγόκελνπ πιηθνύ απνηειεί
ελδερνκέλσο αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηνλ αθξηβή ρξνληζκό ηνπ ζελαξίνπ. Σν
πξόβιεκα απηό όκσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί από ηνλ ίδην ηνλ θαζεγεηή αλάινγα
κε ηε δηάζεζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ.
Η έλζηαζε γηα ηε κεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κπνξεί εύθνια λα μεπεξαζηεί από
ην εύξνο ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ θαη ηνπο βνεζνύλ λα
απνθηήζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο πεξηόδνπ. Αθόκε ην παξόλ ζελάξην
απνηειεί πξόηαζε θαη όρη ππόδεηγκα γηα εθαξκνγή, πηζηό ζην πλεύκα ησλ
δηαθεξύμεσλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ πσο ε ηζηνξία δελ είλαη κηα.
Σέινο δπζθνιίεο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θαη ζην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο, πνπ θη
απηέο όκσο δελ αθπξώλνπλ ην δηαδξαζηηθό θαη ελεξγεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ηνπ
ζέκαηνο.

Αμηνιόγεζε
Με ηελ νινθιήξσζε θαη παξνπζίαζε ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ είλαη
ζεκηηό λα γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηόζν από ηνπο καζεηέο, όζν θαη
από ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Οη γξαπηέο εξγαζίεο από ηα θύιια εξγαζίαο
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πηζηνπνηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζελαξίνπ κε ηελ επηηπρή ή όρη θαηαγξαθή
ηνπο. ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ελδηαθέξεη εμάιινπ πεξηζζόηεξν ε ζπκκεηνρή ζηελ
αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξνηεηλόκελεο έξεπλαο, έηζη
ώζηε νη καζεηέο λα βηώζνπλ έλα «άιιν» κάζεκα ηζηνξίαο πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ηε
ζθέςε ηνπο θαη ειπίδνπκε όηη ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην παξειζόλ.
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό δε ζηνηρείν γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ησλ καζεηώλ απνηειεί ε
αλάξηεζε ησλ θύιισλ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ νη ίδηνη ζα
δεκηνπξγήζνπλ ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο.
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