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Πεξίιεςε
Ζ εηζήγεζε εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αιιαγψλ ζηηο αληηιήςεηο θαη ηηο απφςεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ αλαθνξηθά κε
ηηο Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, αιιά θαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, φηαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία αμηνπνηνχληαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο θαη νη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ). Υινπνηνχληαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, κε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο ζηε
δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε ηκήκαηα καζεηψλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζην Γπκλάζην Ζξάθιεηαο Σεξξψλ. Οη απφςεηο
ησλ καζεηψλ/-ηξησλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα-δξάζεο απνηππψλνληαη κε αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα ζηελ έλαξμε θαη ζηε ιήμε
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Οη απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (θαζεγήηξηαο ηεο ηάμεο, εξεπλήηξηαο)
απνηππψλνληαη κε ρξήζε θχιισλ παξαηήξεζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: ψηθιακή ηάξη, διαδπαζηικόρ πίνακαρ, ζενάπια θιλολογικών μαθημάηων με αξιοποίηζη ΤΠΕ, έπεςναδπάζηρ, Γςμνάζιο Ηπάκλειαρ Σεππών.

1. Ειζαγυγή
1.1. Σηόσορ ηηρ έπεςναρ:
Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. Φξπζάλζεο Παιάδε κε ζέκα:
«Φχιν θαη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο: Ζ πεξίπησζε ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ»,
ζην ηκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο ζην Α.Π.Θ. Σηφρν έρεη ηε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ απφςεσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) θαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή δηαδηθαζία
πξαγκαηψλεηαη κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζελαξίσλ καζεκάησλ θαη θχιισλ εξγαζίαο, θαζψο θαη
κε ηε ρξήζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν. Ψο κέζα δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα. Τα ππνθείκελα
ηεο έξεπλαο είλαη καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, ζην Γπκλάζην Ζξάθιεηαο Σεξξψλ. Δκπιέθνληαη ηξία
ηκήκαηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, έλα ηκήκα ειέγρνπ θαη δχν ηκήκαηα εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα δηεμαγσγή
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, αίηεζε ε νπνία έρεη εγθξηζεί (Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ 35340/Γ2, Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Τκήκα Α’, Υπνπξγείν Παηδείαο ΓΒΜΘ).

1.2.Υποθέζειρ επγαζίαρ-πποβλημαηιζμών:
Ζ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο
(ΤΠΔ) ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ε επηρεηξνχκελε έξεπλα εθηηκνχκε φηη ζα δηαθσηίζεη ηηο
παξαθάησ ππνζέζεηο εξγαζίαο:
 ηα θνξίηζηα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο,
 ηα αγφξηα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο,
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ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε ρξήζε ησλ ΤΠΔ (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, δηαδίθηπν,
αμηνπνίεζε Ζ/Υ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα) ζα αιιάμεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θνξηηζηψλ απέλαληη ζηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο,
ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε ρξήζε ησλ ΤΠΔ (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, δηαδίθηπν,
αμηνπνίεζε Ζ/Υ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα) ζα αιιάμεη ηηο πεπνηζήζεηο-απφςεηο ησλ αγνξηψλ απέλαληη
ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο.

2. Κςπίυρ Κείμενο
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο εθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο έπεςναρ-δπάζηρ. Πξφθεηηαη γηα
κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδπάδεη ζεσξία θαη πξάμε θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηε κειέηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
θαηάζηαζεο ή ηαθηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ζηφρν αθελφο ηελ θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα, αιιά θαη ηε βειηίσζή ηεο. Σρεηίδεηαη κε ηα θαζεκεξηλά πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ζηνρεχεη ζηε δηάγλσζε, θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη καθξνπξφζεζκα
ζηελ αιιαγή θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα απηήο ηεο κνξθήο, παξφιν πνπ επηδέρεηαη θξηηηθή γηα
ην πεξηνξηζκέλν δείγκα ησλ ππνθεηκέλσλ, ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνζθέξεη θαη
ηελ παξαγσγή ζεσξίαο, σζηφζν δηαζέηεη επιπγηζία, γηαηί πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά πιαηζίνπ (Cohen & Manion 19893).
Ξεθηλνχκε, έρνληαο σο αθεηεξία ηε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, αιιά θαη ηε βησκαηηθή δηαπίζησζε εθ κέξνπο
ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθψλ, πσο αθελφο ηα θνξίηζηα έρνπλ κεησκέλε
απηνεθηίκεζε αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ
πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ εηδηθφηεξα, θαη αθεηέξνπ φηη ηα αγφξηα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα κε ηνπο
Ζ/Υ, αιιά εκθαλίδνπλ ιηγφηεξν θαιέο επηδφζεηο απφ ηα θνξίηζηα ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο (ΓειεγηάλλεΕηψγνπ 1997, Γειεγηάλλε 2002, Δθθεθάθε 2004, Παληνχιε 2006).
Καηαιήμακε ζην ηειεπηαίν απηφ ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ αγνξηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηκεκάησλ, κεηά απφ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο βαζκνινγίαο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηηο δχν πξνεγνχκελεο
ζρνιηθέο ρξνληέο, θαζψο θαη ζην 1ν ηξίκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2009-2010. Με ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα, ζαθψο εμεηδηθεπκέλα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο,
πνπ σζηφζν ζα δψζνπλ κηα πξψηε εηθφλα ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, πνπ είλαη
δπλαηφ λα αλαιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ ε ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
λα απνηειέζεη θηλεηήξην κνριφ απφθηεζεο δεμηνηήησλ, γλψζεσλ, αιιά θαη άξζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ
εθπαίδεπζε γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο (Sutton 1998, Κνπηζνγηάλλεο 2001 & 2008,).

2.1. Το ζσέδιο ηηρ έπεςναρ





θαηαγξαθή απφςεσλ-αληηιήςεσλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ρξήζε αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ
πινπνίεζε δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο κε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ
εγθεθξηκέλνπ απφ ην Π.Η. (πρ. Ηζηνξία Α’-Γ΄ Γπκλαζίνπ, απφ ην Κφξπκβνο, Υπνδνκέο θαη Υπεξεζίεο
Δπηρεηξεζηαθήο Αλάπηπμεο, URL: http://www.korimvos.gr, ζελάξηα καζεκάησλ κε θχιια εξγαζίαο
θαη επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν, ζελάξηα καζεκάησλ δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα ηελ ςεθηαθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο)
θαηαγξαθή απφςεσλ-αληηιήςεσλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ρξήζε αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ (follow up)
ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.

2.2. Η διαδικαζία ηηρ δειγμαηολητίαρ
Δπηιέρζεθε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ θαζψο ζε απηήλ ηελ
ηάμε, αθελφο πξνυπάξρεη κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο απφ
ηελ Α’ θαη Β’ Γπκλαζίνπ θαη αθεηέξνπ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ θαη χιεο,
πξνζθέξεη ζηνπο δηδάζθνληεο ηελ επειημία λα ην πινπνηήζνπλ κε πνηθηιία δπλαηνηήησλ ησλ ΤΠΔ. Οη καζεηέο
ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πηινηηθή δνθηκή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα απνηειέζνπλ ην κέηξν ζχγθξηζεο αλαθνξηθά κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ηξηεο ηνπο, πνπ
ζπκκεηέρνπλ, ζε ζέκαηα βαζκνινγηθψλ επηδφζεσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο.
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Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελ έξεπλα (θαζεγήηξηα ηεο ηάμεο, εξεπλήηξηα) έρνπλ
παξαθνινπζήζεη θαη έρνπλ ιάβεη πηζηνπνίεζε ζηελ Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Β΄ Δπηπέδνπ ζηε ρξήζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία (http://b-epipedo.cti.gr/portal) θαη ζπλεπψο είλαη
εμνηθεησκέλεο θαη παηδαγσγηθά ελεκεξσκέλεο αλαθνξηθά κε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηέηνηνπ είδνπο.

2.3. Πποθίλ ηηρ «Ψηθιακή ηάξηρ» ζηο Γςμνάζιο Ηπάκλειαρ Σεππών
Σηελ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο απφπεηξαο, ζπλέβαιαλ ζεηηθά δηάθνξνη
παξάγνληεο:
 ζεηηθή θαη έλζεξκε απνδνρή ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
θ. Κσλζηαληίλν Αζιαλίδε θαζψο θαη ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ (Μπίθνο 1995)
 απζφξκεηε ζπλαίλεζε θαη απνδνρή ησλ θαλφλσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαιήο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο/ηηο
καζεηέο/-ηξηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ηκεκάησλ
 νξγάλσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ κε ηξφπν, ψζηε λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο,
ηφζν ηελ αίζνπζα ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, πνπ θηινμελεί ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, φζν θαη ην
εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο κε ρξήζε ησλ Ζ/Υ (Μαηζαγγνχξαο 1990).
Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γ’
Γπκλαζίνπ κε ρξήζε ΤΠΔ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο, απνθαζίζακε λα εθαξκφζνπκε ηελ νδεγία ζην ππ΄αξηζ. πξση.88310/Γ/22-07-2009 έγγξαθν
ηνπ ΥΠΔΠΘ γηα ηε δξάζε «ςεθηαθή ηάμε» γηα ηελ Α’ Γπκλαζίνπ (βι. http://www.digiclassroom.gr/files/apofasi.pdf ). Σπλεπψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην πνζνζηφ ησλ δηδαθηηθψλ
παξεκβάζεσλ κε ρξήζε ΤΠΔ δελ ζα μεπεξλά ην 30% ηεο δηδαθηέαο χιεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζηε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ θαη
πινπνηνχληαη κε:
 πξνβνιή πιηθνχ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο
 ζπλεξγαζία ζε νκάδεο ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο απφ ηνπο
καζεηέο/-ηξηεο
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αμηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθέο πεγέο θαη πνηθίιν πνιπηξνπηθφ πιηθφ (εηθφλεο, ράξηεο,
βίληεν) πάληνηε κε γλσζηηθφ ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ
εμεηάδεηαη (Φνληνιίδνπ 1999). Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ
ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηεο
εηζήγεζεο ζει. 6-7.

2.4. Απόπειπα εζυηεπικήρ-διαμοπθυηικήρ αξιολόγηζηρ
Σην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο κηαο πξψηεο απνηίκεζεο-αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξνχκελεο πξνζπάζεηαο,
επηιέμακε ηε κέζνδν ηεο νκαδηθήο ζπλέληεπμεο εζηίαζεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ
ηνπο καζεηέο/-ηξηεο γηα ηελ επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα, ελψ ε έξεπλα βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε.
Γε ζειήζακε λα θαηαθχγνπκε ζηελ ηερληθή ηεο αλψλπκεο ζπκπιήξσζεο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε
απηή ηε θάζε ηεο εζσηεξηθήο-δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά επηρεηξήζακε λα ελζαξξχλνπκε ηνπο/-ηηο
καζεηέο/-ηξηεο λα κηιήζνπλ ειεχζεξα θαηαζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπο.
Σηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο θαηαγξάθνληαλ επηγξακκαηηθά ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία, πνπ
επηζεκαίλνληαλ απφ ηα παηδηά, κε πξνβνιή ησλ θαηαγξαθψλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Τα παηδηά
αιιεινζπκπιεξψλνληαλ θαη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο, δηαθψηηδαλ πηπρέο πνπ απνθαιχπηνληαλ αλαθνξηθά
κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ, ηε ρξήζε ησλ Ζ/Υ θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ
πίλαθα θαζψο θαη ηελ πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθή αμία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ.
Σην ηέινο ηεο πινπνηνχκελεο έξεπλαο, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν
εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ αξρή θαη ηνπ επαλαιεπηηθνχ (follow up) ζην ηέινο ηεο έξεπλαο (κε ρξήζε ηνπ

3

4ν Παλειιήλην Σπλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS), ζα αμηνινγήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα, αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ πξνο
δηεξεχλεζε απφ ηελ έξεπλα.
Καηεγνξηνπνηψληαο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο, ζε επίπεδν
ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ εληππψζεσλ απφ ηηο πινπνηνχκελεο κέρξη ζηηγκήο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ
θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζεκείσλ πνπ αθνινπζεί έρεη ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα θαη αθνξά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο έξεπλαο:
Θεηηθά ζεκεία
 ε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ σο αθφξκεζε πξνζέγγηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο
 πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα
 πεξηζζφηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιηγφηεξε απφζπαζε πξνζνρήο ζε ζρέζε κε
ηε κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ
 απνπζία ηππηθήο εμέηαζεο (απνζηήζηζε, απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο κε επηινγή
απνζπάζκαηνο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην)
 άζθεζε αθαηξεηηθήο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ ζηα θχιια εξγαζίαο
 θαιχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο
 επθνιφηεξε απφθηεζε γλψζεο
 ιηγφηεξν άγρνο, πην ραιαξή ζηάζε απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο (ζπκπεξηθνξά, ζηάζε ζψκαηνο, άλεζε
νκηιίαο)
 εμνηθείσζε κε ηνλ Ζ/Υ θαη ην δηαδίθηπν
 αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ηξηεο
 κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο/ζηηο δηδαζθφκελνπο/-εο
 επράξηζηε ε δηαδηθαζία πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν
 πεξλά επράξηζηα θαη γξήγνξα ε δηδαθηηθή ψξα
 ε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηνπο Ζ/Υ θαη κφλν θαζηζηά πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα
 απνπζία πιήμεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φπσο παξαηεξείηαη ζηελ κεησπηθή δηδαζθαιία
 απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο
 ζπλδπαζκφο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
 πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη κε κεγαιχηεξε πνηθηιία ηξφπσλ
 δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία
 ζεηηθή αληηκεηψπηζε απέλαληη ζηνλ ππνινγηζηή σο ζχγρξνλν κέζν δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηα
παξαδνζηαθά (κνιχβη, ραξηί, βηβιίν)
 ζεηηθή απνηίκεζε θαη κφλν ηνπ γεγνλφηνο φηη ππήξμε δηαθνξνπνίεζε θαη αιιαγή ηεο παξαδνζηαθήο
δηδαζθαιίαο
 ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν εθπαηδεπηηθφο σο ζπληνληζηήο ηεο
πξνζπάζεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ θπξίαξρν θαη εγεηηθφ ξφιν ηνπ ζηελ κεησπηθή παξαδνζηαθή
δηδαζθαιία. Δληνπηζκφο ηνπ θαζνδεγεηηθνχ θαη εκςπρσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζηάζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο άζθεζεο κηθξφηεξεο παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ απφ κέξνπο ηνπ
 έκθαζε ζην ζεηηθφ ξφιν ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο θαη ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αμία πνπ έρεη
γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο
 απφθηεζε εθηφο ησλ γλψζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη άιισλ δεμηνηήησλ
αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Υ, αιιά θαη ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν
 αλαδήηεζε ηεο γλψζεο κέζσ εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ηθαλφηεηα-δεμηφηεηα απηή -άγλσζηε κέρξη
εθείλε ηε ζηηγκή- απνηηκήζεθε απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο σο ρξήζηκε γηα ηελ κεηέπεηηα
εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία.
Αξλεηηθά ζεκεία
 επηθξάηεζε ζχγρπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε
 έιιεηςε εμνηθείσζεο πνπ απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο ηαρχηεηαο, θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο
 κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δπζθνιία δηαρείξηζεο ηνπο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη
απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ θχιισλ εξγαζίαο
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ην θείκελν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο θνξέο απνζπαζκαηηθφ
ραξαθηήξα
 πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ
 άληζε ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ζπλερείο
ππνδείμεηο απφ ηελ θαζεγήηξηα γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
 δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
θαη φρη ρξήζε ηεο ηαθηηθήο «αληηγξαθή-επηθφιιεζε» ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
 αίζζεζε δπζθνξίαο γηαηί νξηζκέλνη έπξεπε λα απηελεξγήζνπλ ρσξίο λα ηνπο ππνδεηθλχεη θάπνηνο ηη
αθξηβψο πξέπεη λα γξάςνπλ
 ε έιιεηςε ρξφλνπ, δεδνκέλεο ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο, δεκηνχξγεζαλ αθελφο ζε πνιινχο/-έο καζεηέο/-ηξηεο
δπζθνιία ζηελ αλεχξεζε ησλ απαληήζεσλ, αθεηέξνπ ζε νξηζκέλνπο/-εο αθφκα θαη ην αίζζεκα ηεο
ςπρνινγηθήο έληαζεο
 Οξηζκέλνη/-εο καζεηέο-/ηξηεο ζεψξεζαλ φηη ε πξνζπάζεηά ηνπο έπξεπε λα επηθεληξσζεί ζηελ
κεραληζηηθή αλεχξεζε ηνπ απνζπάζκαηνο απφ ηα ζπλνδεπηηθά ςεθηαθά θείκελα ησλ θχιισλ
εξγαζίαο, ψζηε λα απαληεζεί ε εξψηεζε, ρσξίο φκσο λα ελδηαθέξνληαη λα κειεηήζνπλ φιν ην θείκελν
κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ θαη άξα λα θαηαθηήζνπλ ηελ νπζία ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο
 αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πηζαλφηεηα γεληθεπκέλεο ρξήζε ηνπ Ζ/Υ-δηαδηθηχνπ ζηε δηδαζθαιία
φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
Σην ζεκείν απηφ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά θάπνηα ζεκεία πνπ θαηέγξαςαλ ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο ηα
παηδηά, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ν νξηζκφο ησλ νκάδσλ ππήξμε ηπραίνο θαη απηφ δεκηνχξγεζε θάπνηα
πξνβιήκαηα νκαιήο ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, δελ έιεηςε ν «ζφξπβνο», ιφγσ ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ
παηδηψλ, ησλ ζπλερψλ εξσηήζεσλ γηα απνξίεο θαη πξνβιήκαηα, αιιά θαη ε εθδήισζε ακεραλίαο απφ
νξηζκέλα, ιφγσ ηνπ άγλσζηνπ θαη πξσηφγλσξνπ ηεο δηαδηθαζίαο.
Σηα θχιια εξγαζίαο ν ππεξβάιισλ δήινο ησλ θαζεγεηξηψλ νδήγεζε ζε ζπζζψξεπζε δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο
νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα φινη νη καζεηέο.
Παξαηεξήζεθαλ, έηζη, κεγάιεο απνθιίζεηο ζην ρξφλν, κε απνηέιεζκα νκάδεο καζεηψλ λα νινθιεξψλνπλ θαη
ηα δχν θχιια εξγαζίαο ηεο ελφηεηαο (1ν θαη 2ν θχιιν εξγαζίαο) θαη άιινη καζεηέο κεηά βίαο λα θαηαθέξλνπλ
λα νινθιεξψζνπλ ηηο κηζέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελφο θχιινπ.
Σπκπεξάζκαηα
Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη
θαηαιήμακε ζε νξηζκέλα ελδηαθέξνληαη θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα:
 ηα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ απνδείρζεθε φηη δελ εθπνξεχνληαη απφ ην θχιν
ησλ παηδηψλ, αιιά απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο
 φζνη ππεξακχλζεθαλ ηεο αμίαο ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θνξίηζηα) δήισζαλ
φηη πξφθεηηαη γηα κηα γλσζηή δηαδηθαζία πνπ ηνπο πξνζθέξεη «αζθάιεηα» (Loyd-Gressard 1984,
Shashaani 1994, Colley-Comber 2003)
 ληψζνπλ πσο απνθηνχλ πην νπζηαζηηθή κάζεζε κειεηψληαο ην ηζηνξηθφ γεγνλφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν
απφζπαζκα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, φζν δπζλφεην θαη δχζθνιν ιεθηηθά θαη αλ είλαη. Με ηηο
δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ληψζνπλ - ρσξίο λα είλαη ζίγνπξνη/-εο- φηη δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ
ζην κπαιφ ηνπο απφ πιεπξάο γλψζεσλ, ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη απηφ ηνπο πξνθαιεί αλαζθάιεηα
(Herrington-Herrington 2001, Mouzakis-Zakopoulos 2006)
 ε επηθπιαθηηθή ζηάζε εθδειψζεθε απφ θνξίηζηα (Εηψγνπ 2005) πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε
ρξήζε ησλ Ζ/Υ θαη ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα ςεθηαθήο «επάξθεηαο» (self efficacy)
 νξηζκέλα παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη νη παξάγνληεο πνπ αιιάδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή
δηδαζθαιία ζηελ ηάμε ηνπο (αιιαγή αίζνπζαο, αιιαγή ηξφπνπ εμέηαζεο, δηάηαμε καζεηψλ/-ηξηψλ)
«αθαηξεί» απφ ην κάζεκα ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ηαπηφηεηα, κεηψλεη ηε βαξχηεηα θαη ην θχξνο ηνπ,
ρσξίο σζηφζν ηίπνηε απφ απηά λα πιήηηεη- θαηά γεληθή νκνινγία- ην θχξνο ηνπ δηδάζθνληα. (KirkupKeller 1992)
Απφιπηα γεληθεπκέλε ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη:
 ρξεηάδεηαη ρξφλνο θαη εμνηθείσζε κε ηνλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο (Gressard-Loyd 1986, Marcoulides
1989)
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ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη ην ζεκείν «θιεηδί» γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζνρή φισλ. Ζ ζπκβνιή
ηνπ πξέπεη λα έρεη φρη κφλν ζπληνληζηηθφ, αιιά θαη παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα (Jimoyiannis-Komis
2006)
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε επηινγή κηαο ζχλζεηεο
κνξθήο δηδαζθαιίαο, φπνπ ζα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζηνηρεία θαη ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ (Mitra 1998)
ζηε ζχγθξηζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ζην ρψξν ηεο
βηβιηνζήθεο κε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, θαζνιηθή ππήξμε ε ζεηηθή απνηίκεζε ηνπ καζήκαηνο
κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα.
Τα παηδηά ζεσξνχλ πσο απηνχ ηνπ είδνπο ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπληζηά έλα ελδηάκεζν ζηάδην
αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ζηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, πνπ απαηηείηαη, φηαλ
δνπιεχεη ζε νκάδεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή σο απνθιεηζηηθφ κέζν κάζεζεο. Τα παηδηά,
επίζεο, απνηηκνχλ φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηα
γεγνλφηα, πεξηζζφηεξεο θαη πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξίεο (εηθφλεο, βίληεν, θσηνγξαθίεο,
ράξηεο) θαη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ εκπεδψλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δηδαζθφκελα γεγνλφηα ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνηηκνχλ, δειαδή, ηε δηδαζθαιία απφ ηνλ θαζεγεηή κε εκπινπηηζκφ φκσο
ηνπ καζήκαηνο κε πνιπηξνπηθά κέζα.

Ζ απφπεηξα απνηίκεζεο-αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξνχκελεο πξνζπάζεηαο ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη
επαλαηξνθνδνηηθή γηα ηηο εκπιεθφκελεο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο
θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ε εχζηνρε επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο, απέδεημε ηελ σξηκφηεηα ηεο ζθέςεο θαη ηεο θξίζεο πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά θαη ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπο, φηαλ θάηη ηνπο ελδηαθέξεη θαη ηνπο θηλεηνπνηεί.
Παξάιιεια, βνήζεζε ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηελεξγνχλ ηελ έξεπλα ζηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θπξίσο ζηε
ζχληαμε ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ νδεγφ γηα ηηο δηδαθηηθέο
παξεκβάζεηο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δπηβεβαίσζε, επίζεο, ηνλ παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα εξεπλψλ ηέηνηνπ
είδνπο αλαθνξηθά κε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο, ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, αμηνιφγεζεο ηεο
δηδαζθαιίαο, απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ δηδάζθνληα πνπ εκπιέθεηαη ν ίδηνο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία
(Altrichter, Posch & Somekh 2001, Φξφζε 2005), πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζε επηρεηξνχκελεο
αιιαγέο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα θαηαδείμνπλ κέζσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπο ηα
πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο.

3. Παπάπηημα (παπάδειγμα θύλλος επγαζίερ διδακηικήρ παπέμβαζηρ)
Σηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913), ηνπ βηβιίνπ Νεόηεξε
θαη Σύγρξνλε Θζηνξία, Γ’ Γπκλαζίνπ, ζει. 85-88, νη καζεηέο/-ηξηεο πινεγνχληαη ζηνπο Ζ/Υ ζην εξγαζηήξην
Πιεξνθνξηθήο, ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
http://users.ser.sch.gr/tmasouras/balkan_wars θαη απαληνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
Φύιιν εξγαζίαο 2 (Βαιθαληθνί πόιεκνη)



Τειηθά πνηεο ήηαλ νη δχν βαζηθέο αηηίεο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ;
Πνηα θξάηε ππέγξαςαλ αξρηθά ζπκκαρία θαηά ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη γηαηί ν Βεληδέινο
επέκεηλε ζηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηε ζπκκαρία απηή;
 Γηαηί ε Βνπιγαξία δέρζεθε λα ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα ελψ δηεθδηθνχζε ηα ίδηα εδάθε ζηε
Μαθεδνλία;
 Πνηα ήηαλ ε αθνξκή γηα ηε θήξπμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ θαη πφηε έγηλε απηφ;
 Με ηε βνήζεηα ηνπ ρξνλνιφγηνπ λα ζπκπιεξψζεηε πάλσ ζην ράξηε ηηο ρξνλνινγίεο ζηα κέξε πνπ ν
ειιεληθφο ζηξαηφο θαη ζηφινο έδσζε ηηο θπξηφηεξεο κάρεο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Βαιθ. πνιέκνπ.
 Ζ ηζηνξηθή δηαθσλία Βεληδέινπ – πξίγθηπα Κσλζηαληίλνπ βάδεη ζε θίλδπλν ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Θεζζαινλίθεο. Πείηε κε ιίγα ιφγηα ηη ζπλέβε. Δίρε δίθην ν Βεληδέινο;
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Εικόνα 1: Οι κςπιόηεπερ μάσερ πος έδυζε ο ελληνικόρ ζηπαηόρ καηά ηην διάπκεια ηος Α’ Βαλκανικού
πολέμος

 Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ε Θεζζαινλίθε. Μφλν ησλ Διιήλσλ; Πνηνη «ζχκκαρνη» αληέδξαζαλ ζηελ
θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πψο; Τη επεδίσθαλ;
 Γελ έρεη ζηεγλψζεη θαιά θαιά ην κειάλη ζηε Σπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ πνπ ηεξκαηίδεη ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ
θαη ήδε ππνγξάθνληαη κπζηηθέο ζπκθσλίεο. Απφ πνηνπο θαη ηη ηνπο ψζεζε ζ’ απηφ; Τη ξφιν έπαημε ν
Βεληδέινο;
 Πψο μεθίλεζε ν Β΄ Βαιθαληθφο πφιεκνο θαη πνηνο ήηαλ ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ Βνπιγάξσλ; Πψο
αληέδξαζαλ νη Έιιελεο;
 Αλαηξέρνληαο ζηηο πεγέο λα αλαθέξεηε ηηο θπξηφηεξεο κάρεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ηηο βαζηθέο
θηλήζεηο ηνπ ζηφινπ.
 Βνπθνπξέζηη Ηνχιηνο 1913. Υπνγξάθεηαη ζπλζήθε εηξήλεο. Πνηα ε ζηάζε ηεο Βνπιγαξίαο απέλαληη
ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ; Τη ήζειε λα πεηχρεη;
 Πσο δηακνξθψλνληαη ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο κεηά ην ηέινο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ; Σρεδηάζηε ηα
ζηνλ παξαθάησ ράξηε καδί κε ηα ζχλνξα ησλ γεηηνληθψλ ηεο θξαηψλ.
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Εικόνα 2: Σσεδίαζε ηα ζύνοπα ηηρ Ελλάδαρ και ηυν γειηονικών ηηρ κπαηών μεηά ηο ηέλορ ηυν βαλκανικών Πολέμυν

 Τειηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε Διιάδα βγήθε εληζρπκέλε απφ ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο; Αλ λαη
γηαηί;
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