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Περύληψη 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο  

πνιιαπιψλ εξγαιείσλ Web2.0 ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Ηζηνξηθήο θέςεο ησλ καζεηψλ, ζέηνληαο ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ δεκηνπξγνχ. Καζέλα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε επηθνπξηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαζεκηάο απφ ηηο έμη έλλνηεο Ηζηνξηθήο θέςεο: 1) Ηζηνξηθή 

ζεκαληηθφηεηα, 2) Πξσηνγελείο πεγέο, 3) πλέρεηα θαη Αιιαγή, 4) Αίηηα θαη 

πλέπεηεο, 5) Ηζηνξηθή πξννπηηθή θαη 6) Ζζηθέο δηαζηάζεηο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζην ελλνηνινγηθφ ζρήκα πνπ εηζεγείηαη ν Seixas ην 2006 ζηα πιαίζηα 

ηνπ παλ-Καλαδηθνχ Project, κε ηίηιν The Benchmarks of Historical Thinking Project.  

Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ, φπσο είλαη 

ε θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο κε εζηίαζε ζηα γεγνλφηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο  πνπ παξέρνπλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηα 

εξγαιεία Web2.0. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε 

δπλαηφηεηεο ησλ ηερλνινγηψλ Web2.0, νη νπνίεο δελ δηαηίζεληαη ζηα πιαίζηα ελφο 

ζπκβαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα Πηινηηθή έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε, 

δνθηκαζηηθά, ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ, κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ Web2.0 ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Ηζηνξηθήο θέςεο, αιιά θαη λα αλαδεηρζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά έλαο 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 2.0 (E-learning 2.0), 

εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο. Γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ pre-tests θαη post-tests, πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε αληίζηνηρα, πξσηφθνιια παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ, ηα παξαγφκελα ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα εξγαιεία Web2.0 θαη 

πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο καζεηέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξεκβάζεσλ. Σα Pre–tests απνηέιεζαλ ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ θαη αλέδεημαλ ην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο είλαη ηα εξγαιεία Web2.0. Ο έιεγρνο ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζθνπψλ αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ αλάκεζα ζην Pre-test θαη ην 
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Post-test, ελψ γηα ηα εξγαιεία Web2.0 ζεκαληηθά δεδνκέλα αλαδείρζεθαλ ζηελ 

ηειηθή ζπλέληεπμε.  

Λέμεηο θιεηδηά: Ηζηνξηθή ζθέςε, εξγαιεία Web2.0, Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Φιψξηλα 
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Abstract 

The purpose of the current study is to promote the efficiency of the use of 

multiple tools of Web2.0, in History lesson and more specifically towards the 

development of students‘ Historical Thinking, placing the students in the role of the 

researcher and the creator. Each of the tools that were used in the investigation, was 

used subsidiary in the cultivation of each of the six concepts of Historical Thinking 1) 

Historical Significance, 2) Primary sources, 3) Continuity and Change, 4) Causes and 

Consequences, 5) Historical perspective and 6) Ethical dimensions, as they are 

described in the conceptual schema suggested by Seixas in 2006, under the Pan-

Canadian Project, entitled The Benchmarks of Historical Thinking Project. 

The subject of the research is to achieve learning objectives, such as the 

cultivation of Historical Thinking, focusing on the events of World War I, exploiting 

the opportunities that Web2. 0 tools, offer in education. During the investigation 

students were contacted opportunities of Web2.0 technologies, which are not 

available under a conventional learning environment. 

More specifically, this is a pilot study, which was conducted, trial, in a limited 

number of students, in order to demonstrate the effectiveness of the use of Web2.0 

tools in the development of Historical Thinking, but also to highlight the difficulties 

faced by a teacher, who uses e-Learning 2.0, within and outside the school 

environment in order to make the necessary improvements. For the data collection 

pre-tests and post-tests were used- before and after the intervention respectively- 

observation protocols during the interventions, the products produced by students on 

the tools Web2.0 and oral interviews after completion of the interventions. The Pre-

tests were the starting point of the students‘ historical thinking and highlighted the 

students‘ readiness in using PC and social networking applications, such as Web2.0 

tools. The control of achieving the aims and objectives of the individual Historical 

thinking conducted by comparing the responses of students between Pre-test and Post-

test. For Web2.0 tools, important data were highlighted in the final interview. 

Keywords: Historical thinking, Web2.0 tools, World War I, Florina 
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Αντύ Προλόγου 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο Ηζηνξηθήο 

θέςεο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

ηνπ Seixas (2006), αμηνπνηψληαο εξγαιεία Web2.0, σο αξσγνχο ηνπ ελ ιφγσ 

εγρεηξήκαηνο. ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ε 

αλάδεημε ηεο δηαθνξάο ηνπ επηπέδνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ηεο έξεπλαο, φζν 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ Web2.0 ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο
.
 αλαδεηθλχνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο 

έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο θαη κάζεζεο- κνιχβη θαη ραξηί- θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ πεγψλ, έλαληη ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξειζφληνο. 

 Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ην Θεσξεηηθφ θαη ην Δκπεηξηθφ κέξνο. Σν 

Θεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ Ηζηνξηθή θέςε κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο έμη 

έλλνηεο Ηζηνξηθήο θέςεο: 1. Καιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο, 2. Αμηνπνίεζε 

πξσηνγελψλ πεγψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο, 3. Καηαλφεζε ηεο 

ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη 4. ησλ αηηηψλ θαη 

ζπλεπεηψλ ελφο γεγνλφηνο, 5. Καιιηέξγεηα ηζηνξηθήο πξννπηηθήο θαη ηέινο 6. 

Αλάδεημε ησλ εζηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη αλαθνξά ζην Γεληθφ θαη Δηδηθφ Ηζηνξηθφ πιαίζην γηα ηνλ Α‘ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Θεσξεηηθνχ θεθαιαίνπ, εζηηάδεη ζηηο 

Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηα εξγαιεία Web2.0 ηφζν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη 

εηδηθφηεξα ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 

ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο έξεπλαο, ε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην κέγεζνο δείγκαηνο, ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά. 

Αθνινπζεί ν ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή Καζβίθε Κσλζηαληίλν, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ππνδείμεηο, ηελ παξνρή 
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πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ελαζρφιε-

ζήο κνπ κε ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ θαζεγεηή Παιαηγεσξγίνπ 

Γεψξγην, γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ, αιιά θαη ηνλ θχξην Αλδξένπ Αλδξέα, 

θαζψο ζην δηάζηεκα ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, έζεζε 

ην ππφβαζξν γηα ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σέινο, επραξη-

ζηψ γηα ηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, ην δηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Φιψ-

ξηλαο, ερίδε Κσλζηαληίλν, θαζψο επίζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίνη 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαη θαηάθεξα λα ζπγθεληξψζσ ζεκαληηθέο, γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο εξγαζίαο, πιεξνθνξίεο.  

     Σν πεξηερφκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δελ απερεί απαξαίηεηα ηηο 

απφςεηο ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο Δπηηξνπήο πνπ ηελ ελέθξηλε. 
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Α. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ δχν βαζηθά 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Σν 

πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ Ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 

θαη ην δεχηεξν κε ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλερφκελεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο καζεζηαθψλ ζηφρσλ (αλάπηπμε Ηζηνξηθήο 

ζθέςεο γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηε Φιψξηλα) κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε θνπιηνχξα ησλ εξγαιείσλ Web2.0. 

Αθνξκή γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο απνηέιεζε ν 

πξνβιεκαηηζκφο κνπ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν θαηαλννχλ ην παξειζφλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδξαζαλ ηα άηνκα πνπ έδεζαλ 

ζε απηφ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ νη καζεηέο έλα άηνκν ή 

έλα γεγνλφο, σο ηζηνξηθά ζεκαληηθφ. Δίλαη γεγνλφο πσο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο 

θαζίζηαηαη αλάκεζα ζηα δπζθνιφηεξα γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο δελ είλαη εχθνιν γη 

απηνχο λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο.   

Σν δηαδίθηπν ην  νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εμσζρνιηθήο δσήο 

ησλ καζεηψλ, ίζσο ζα ήηαλ ην πιένλ θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ 

ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, γηα πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ. Σν Web2.0 ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ θαιχηεξε ίζσο ιχζε, φρη 

κφλν γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζε έλα κάζεκα πην 

δηαζθεδαζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ, θαζψο δελ ζα είλαη πιένλ απνθνκκέλν απφ ηα 

εμσζρνιηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, αιιά γηαηί παξέρεη δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ 

επσθεινχληαη νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε έλα ζπκβαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη δπλαηφηεηεο 

απηέο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ 

Ηζηνξηθήο ζθέςεο, φπσο έδεημε ε παξνχζα έξεπλα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα λέα δηδαθηηθή δηαδηθαζία, πάλσ ζηελ νπνία νη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο ειιείςεηο απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο εκπεηξίεο. Διάρηζηε 

εξεπλεηηθή πξνζνρή έρεη θαηεπζπλζεί πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Οη ππάξρνπζεο κειέηεο 
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εζηηάδνπλ κεκνλσκέλα ζηελ αλάπηπμε ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0 γεληθά.  Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηα θξάηε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ δείρλνπλ φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ απνθηήζεη ηζηνξηθή 

ζπλείδεζε θαζψο αληηθαηνπηξίδνπλ ην παξφλ  ζην παξειζφλ ή ηείλνπλ λα ππνηηκνχλ 

ην παξειζφλ (Κφθθηλνο, 2007), κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε κειέηε 

λέσλ κεζφδσλ αλάπηπμεο ηεο Ηζηνξηθήο θέςεο, φπσο επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα. 

Μηα έξεπλα-κειέηε πεξίπησζεο, γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο 11-12 εηψλ (Grade 5) ζηα 

πιαίζηα ηνπ Benchmarks Project (2006), έδεημε φηη νη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο, 

πξάγκαηη έκαζαλ ηε γιψζζα ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη εθήξκνζαλ 

απηή ηε γλψζε ζηε κειέηε ηνπο γηα ηνπο Πξψηνπο Λανχο ζηελ Ακεξηθή. Αθφκα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ίδηνπ Project, απνδείρζεθε φηη θαη νη καζεηέο ειηθίαο 15-16 (Grade 11), 

είλαη ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ 

πψο έλα γεγνλφο θαζίζηαηαη ηζηνξηθά ζεκαληηθφ. ε παξφκνηα έξεπλα ν Σζηβάο 

(2009: 432), έδεημε πσο ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ, ζε καζεηέο ηεο η΄ 

ηάμεο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ. 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ φζνλ αθνξά ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαίδεπζε, έρνπλ δείμεη, σο επί ην 

πιείζηνλ, ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε Kessler (2010) αλαθέξεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Elizabeth Dematoff, ε νπνία κέζα απφ έλα Πηινηηθφ 

πξφγξακκα ελζσκάησζεο ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ ηάμε ηεο ζην Πφξηιαλη ηνπ 

ξεγθνλ, δηέθξηλε φηη νη καζεηέο ηεο φρη κφλν αχμεζαλ ηνπο βαζκνχο ηνπο θαηά 

50%, αιιά εμέθξαζαλ θαη ηελ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ λα αζρνινχληαη κε ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρσξίο λα ππάξρεη βαζκνινγία, απιά θαη κφλν επεηδή ηνπο 

άξεζε. Αθφκα, ν Παιαηγεσξγίνπ (2015), κειεηά ηηο απφςεηο θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε Web2.0 εξγαιεία θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ, ην Web2.0 

εληζρχεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ (αθφκε θαη ησλ πην αδχλακσλ), θάηη πνπ ηνπο σζεί 

λα είλαη πην δξαζηήξηνη θαη αθφκα εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε δηάδξαζε ηφζν 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο φζν θαη κεηαμχ καζεηή –εθπαηδεπηηθνχ (Παιαηγεσξγίνπ, 

2015).  
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Χζηφζν, θάπνηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη θαη ιηγφηεξν ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα. Άκεζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα κειέηε, έρεη ε έξεπλα πνπ αλαθέξνπλ 

νη Williams & Jacobs (2004), φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ηζηνιφγηα ήηαλ 

πξναηξεηηθή. Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο βιέπνληάο ην σο πξναηξεηηθφ 

θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο, δελ ζπκκεηείραλ ζην ηζηνιφγην, ελψ θάπνηνη απνθάζηζαλ 

λα ζπκκεηέρνπλ κε θίλεηξν ην βαζκφ. Παξφκνηεο πξνυπνζέζεηο ππήξραλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε, φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηα 

εξγαιεία ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο, ήηαλ πξναηξεηηθή, θαζψο ε ίδηα ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηνλ κηιν Σνπηθήο Ηζηνξίαο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, ήηαλ πξναηξεηηθή 

θαη δελ πξνυπέζεηε θαζφινπ δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη, ζε ζπλζήθεο πέξα απφ ηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Θεσξψ φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε έξεπλεο ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο λα 

εζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Web2.0 ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, γη απηφ θαη ε 

κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα σθειεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί, θαζψο ζα γλσξίζνπλ λέεο κεζφδνπο αλάπηπμεο ηεο Ηζηνξηθή ζθέςεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Δθπαίδεπζε 2.0, θαζψο επίζεο ηα πξνβιήκαηα ή ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 

Κπξίσο, φκσο, ζα σθειεζνχλ νη καζεηέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ζα 

εθαξκνζηνχλ παξφκνηεο πξαθηηθέο, θαζψο φπσο έδεημε ε έξεπλα, ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ, παξνπζίαζε βειηησκέλε Ηζηνξηθή ζθέςε κεηά ηελ παξέκβαζε θαη δήισζε 

φηη ζα πξνηηκνχζε λα δηδάζθεηαη Ηζηνξία κέζα απφ ηέηνηα πεξηβάιινληα θαη 

δηαδηθαζίεο- πεγέο αληί ελφο καθξνζθεινχο θεηκέλνπ θαη Web.0 αληί ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηξφπνπ εξγαζίαο- θαζψο είλαη πην θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ ζχγρξνλσλ λέσλ. 

Κεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απνηειεί ην εάλ θαη ζε πνην 

βαζκφ νη καζεηέο αλέπηπμαλ Ηζηνξηθή θέςε. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξσηήκαηνο ρνξεγήζεθε ζην δείγκα έλα pre-test πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη έλα 

post-test κεηά απφ απηή. Σα Pre/Post-tests πεξηειάκβαλαλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, κε 

αλεπαίζζεηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν, έηζη ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζν άιιαμε ν 

ηξφπνο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κεηά ηελ παξέκβαζε. Έλα δεχηεξν εξψηεκα ην νπνίν 

έγηλε πξνζπάζεηα λα απαληεζεί, έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ Web2.0 

ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελίζρπζε ηεο αληίζηνηρεο 

ηζηνξηθήο έλλνηαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθε. Ο έιεγρνο ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο, επηηεχρζεθε θπξίσο κέζα απφ ηελ ηειηθή ζπλέληεπμε, φπνπ νη 

καζεηέο εμέθξαζαλ ηηο εληππψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην pretest 

θαη ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν εξψηεκα ην νπνίν 

δηεξεπλήζεθε, ήηαλ νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0 ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο 

ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ απφ καζεηέο, ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε απηά, θαη 

ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνην κάζεκα επηκφξθσζεο, απφ ηελ εξεπλήηξηα, πέξα απφ 

θάπνηεο γξαπηέο νδεγίεο πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο. 

Σέινο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ θαη ην εκπεηξηθφ 

κέξνο. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ δχν Κεθάιαηα: ηελ Δηζαγσγή θαη ηε 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε γηα ηελ Ηζηνξηθή ζθέςε θαη ηηο ΣΠΔ. Σν δεχηεξν 

ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθεθάιαηα. Σν πξψην απφ απηά: «1.1. Ηζηνξηθή θέςε», αξρηθά 

αλαθέξεηαη ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο αιιά θαη ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Αθνινπζεί ην Δλλνηνινγηθφ ρήκα ηνπ Seixas (2006) γηα ηελ Ηζηνξηθή ζθέςε, φπνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο έμη έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Σν δεχηεξν ππνθεθάιαην, «1.2. 

ΣΠΔ θαη Web2.0 ζηελ Δθπαίδεπζε», πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web2.0 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

εηδηθφηεξα, θαζψο επίζεο ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Αθνινπζεί ην εκπεηξηθφ κέξνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ν εξεπλεηηθφο 

ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζήζεθε, ην δείγκα, ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. Αθνινπζνχλ ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπγθεληξσκέλα ζε πίλαθεο, νη δηαπηζηψζεηο, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε 

ησλ επξεκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα παξεκθεξψλ εξεπλψλ. 

Ζ έξεπλα δηήξθεζε απφ 09/03/2016 έσο 20/04/2016. ην δηάζηεκα απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 6 δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο θάιπςαλ έξεπλα 

12 σξψλ. Οη παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα απφ δχν ψξεο 

ε θαζεκηά. ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε ε νκάδα ηνπ Οκίινπ Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο, ζπλνιηθά 11 καζεηέο
1
.  

                                                           
1
 Αν και οι ςυμμετζχοντεσ ιταν 11, ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ δόκθκαν κωδικοί για όλουσ τουσ μακθτζσ του Ομίλου 

οι οποίοι είναι ςυνολικά 12. Για το λόγο αυτό μζςα ςτθν ζρευνα γίνεται αναφορά ςε Μ12 (Μακθτισ 12). 
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Κεφϊλαιο 1ο: Επιςκόπηςη Βιβλιογραφύασ- Ιςτορικό κϋψη και ΣΠΕ 

1.1. Ιζηνξηθή θέςε 

1.1.1. Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξσηήκαηα, αλ φρη ην πην ζεκαληηθφ, πνπ 

θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο είλαη «Γηαηί 

δηδάζθεηαη ε Ηζηνξία;». Ζ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο, 

αλάγεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κειέηε ηνπ παξειζφληνο βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο (Sebba, 2000: 48). Ο Ληάθνο (2007), νξίδεη ηελ ηζηνξία σο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσλίεο ρεηξίδνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην ρξφλν, ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη λα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Γηαηππψλνληαο δηαθνξεηηθά ην παξαπάλσ εξψηεκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε «Ση ζα 

γηλφηαλ αλ δελ δηδαζθφκαζηαλ Ηζηνξία;». Δίλαη γεγνλφο πσο κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζα 

ζπλεπαγφηαλ  ηζηνξηθφ αλαιθαβεηηζκφ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγνχζε ζε 

αδπλακία ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζε θξηηηθφ δηάινγν γχξσ απφ δεηήκαηα Ηζηνξίαο. 

Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ηεο Ηζηνξίαο, πξνθχπηεη έλα άιιν 

ζεκαληηθφ δήηεκα, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο απφ ηα 

παηδηά θαη ηνπο κεραληζκνχο πξφζιεςεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. Δίλαη γεγνλφο πσο ε 

δηδαζθαιία ηεο ζρνιηθήο Ηζηνξίαο, παξαδνζηαθά ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηε 

γεγνλνηνινγηθή αθήγεζε κε επηθέληξσζε ζε θαηνξζψκαηα εζληθψλ εξψσλ, κε ηελ 

απνπζία απινπζηεπκέλεο αθήγεζεο ηζηνξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, κε ηελ εζληθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ ηδενινγηθή εγράξαμε, θαη ηέινο κε ηελ απνζηήζηζε. ια ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, είραλ σο απνηέιεζκα νη 

καζεηέο λα αδπλαηνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

γχξσ απφ ηελ ηζηνξηθή γλψζε ηελ νπνία πξνζεγγίδνπλ.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πνπ ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε 

«απνθήξπμε ηελ παξαδνζηαθή ηεο εμάξηεζε απφ ηελ εζληθή ηδενινγία (…) θαη ηελ 

ηδενινγηθή ρεηξαγψγεζε ησλ καζεηψλ», ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έδεημε φηη 

κάιινλ δελ έρνπλ σξηκάζεη αθφκα νη ζπλζήθεο, ψζηε λα απεμαξηεζεί ε ζρνιηθή 

ηζηνξία απφ εζλνθεληξηθέο ζηνρεχζεηο (Αλδξένπ & Καζβίθεο, 2008: 87, 95). Αλ θαη 

σο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ΓΔΠΠ ηεο Ηζηνξίαο αλαθέξεηαη ν παξαθάησ: 

Γεληθφο ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Ζ αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 
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ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζα απφ ηελ εμέηαζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ε 

θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηακφξθσζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

θαη σο εηδηθφηεξνο ζηφρνο ηνλίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο 

απφ εζλνθεληξηθέο ζηνρεχζεηο, σζηφζν, ε νξγάλσζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαλεξψλεη αθφκα, κηα γξακκηθή δηαβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ θαη κηα εζλνθεληξηθή γξαθή (Αλδξένπ & Καζβίθεο, 2008: 96).  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50, γίλεηαη ζηξνθή ζηελ ζρνιηθή ηζηνξία θαη 

αλαπηχζζεηαη κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ηη ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη. ην Διιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη γεγνλφο πσο φηαλ κηιάκε γηα ζρνιηθή Ηζηνξία, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ εζληθή Ηζηνξία ε νπνία αληαλαθιά ηελ θπξίαξρε ηδενινγία 

(Κφθθηλνο, 2000: 13). Με ηνλ φξν εζληθή ηζηνξία, ν εθεξηάδεο (2014: 47) 

πεξηγξάθεη ηελ «εκπξφζεηα επηιεθηηθή θαη θαζνδεγνχκελε κλήκε πνπ αλαπαξάγεη ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε κηζέο αιήζεηεο, ζπλήζσο φκσο απξνθάιππηα εκπεηξηθά ςεχδε, θαη 

φρη απιψο ζπκπιεξσκαηηθέο - ελαιιαθηηθέο αιήζεηεο ή δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζέαζεο ηνπ 

παξειζφληνο». 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ηζηνξία-αθήγεκα ζηελ ηζηνξία-πξφβιεκα, επηρεηξήζεθε 

απφ ηε Νέα Ηζηνξία (θίλεζε πξνο αλαλέσζε ηεο ζρνιηθήο Ηζηνξίαο) ζην δηάζηεκα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο κεηακνληέξλεο πξνζεγγίζεηο ζην 

ρψξν ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, νη νπνίεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θάπνπ ζην 1970 θαη 

έδεηρλαλ ηνλ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ (Κφθθηλνο, 2000: 

14). Ζ Νέα Ηζηνξία επηρείξεζε λα αλαζεσξήζεη ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ (Φπρνγπηνχ, 2009). 

ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ κεηαηφπηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε κεηάβαζε 

απφ ηηο δαζθαινθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ζηε δηδαθηηθή ηεο αθχπληζεο κεηά ην 

Μάε ηνπ 1968 (Κφθθηλνο, 2000: 14). Μέζα ζηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο, έγηλε κηα 

αθφκα κεγάιε αλαηξνπή, ράξε ζηηο έξεπλεο ηνπ Martin Booth, νη νπνίεο έδεημαλ φηη 

θαη νη καζεηέο 11 εηψλ είλαη ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ ηζηνξηθή ζθέςε, θάηη ην νπνίν 

αλέηξεπε ηε ζεσξία ηνπ Piaget (Κφθθηλνο, 2000: 15). Έρνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαπηχμνπλ ηζηνξηθή ζθέςε, θαζίζηαηαη ππνρξέσζή 

καο ε αλαδήηεζε κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. εκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο, σζηφζν, γηα λα αλαπηπρζεί ε ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο είλαη α) ε ζρνιηθή ηάμε λα ιεηηνπξγεί σο δεκφζηνο ρψξνο, β) 

ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο λα είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ, 

ελψ ηέινο γ) ην δηδαθηηθφ πιηθφ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε γξαπηφ θείκελν, 

αιιά λα πεξηέρεη θαη εηθαζηηθέο ή νπηηθέο ηζηνξηθέο πεγέο, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ηε γλσξηκία κε ηνλ «Άιιν, ην Άιινηε θαη ην Αιινχ» (Κφθθηλνο, 

2000: 15). Καη νη ηξεηο παξαπάλσ παξάγνληεο, ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο ζα θαλεί 

θαη ζην θεθάιαην 2.3.1. Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο - κέζνδνο. 

Έηζη, ινηπφλ, ε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο θαζίζηαηαη απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο: 

1) ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, κε ηελ 2) παηδαγσγηθή ζεσξία, ηεο νπνίαο θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη: α) ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ, β) ν ζπγθεξαζκφο ηεο δεισηηθήο γλψζεο (ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη 

καζεηέο;) κε ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε (πσο ζα ην κάζνπλ;) θαη γ) ε κεηαηξνπή ηεο 

αθαδεκατθήο γλψζεο ζε ζπιινγηθφ πνιηηηζκηθφ αγαζφ, θαη ηελ 3) ηζηνξηνγξαθία 

(Κφθθηλνο, 2000: 16). Γεδνκέλεο ηεο ζηελήο ζρέζε ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο  κε 

ηελ Ηζηνξηνγξαθία, παξαθάησ επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ηεο δεχηεξεο. 

Ο Leopold von Ranke (1795-1886), ζεκειησηήο ησλ ζχγρξνλσλ ηζηνξηθψλ 

ζπνπδψλ, ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ν αθξαηθλήο ππνζηεξηθηήο ελφο γεγνλνηνινγηθνχ 

ζεηηθηζκνχ, πνπ ζεσξνχζε φηη «θαζήθνλ ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη ε αμηνιφγεζε θαη 

κειινληνινγηθή ρξήζε ηνπ παξειζφληνο αιιά ε αθξηβήο πξαγκαηνινγηθή ηνπ απφδνζε» 

(εθεξηάδεο, 2014: 30). χκθσλα κε ηε ζεηηθηζηηθή ηζηνξία ινηπφλ, ε Ηζηνξία φθεηιε 

λα απνδίδεη ηα γεγνλφηα «έηζη αθξηβψο φπσο ήηαλ». Ζ παξαδνζηαθή αληίιεςε είρε 

σο αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ην πεξηερφκελν, κε απνηέιεζκα ην 

ελδηαθέξνλ θαη νη ζηφρνη ηεο λα εζηηάδνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή κηαο απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλεο ηζηνξηθήο γλψζεο, ελψ δελ έδεηρλε θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ (Νάθνπ, 1997: 99-100). Ζ κεηαηφπηζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην πεξηερφκελν ζηηο δεμηφηεηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο ζα ζπκβάινπλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, μεθίλεζε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60. 

Δθείλνο ν νπνίνο ακθηζβήηεζε γηα πξψηε θνξά ηελ παξαπάλσ άπνςε ηνπ  

ηζηνξηθηζηηθνχ ξεχκαηνο ήηαλ ν Trevelyan (1876-1962), ν νπνίνο ηφληζε φηη ε 
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ηζηνξία είλαη «εκπξφζεηε θαηαζθεπή» ηνπ Ηζηνξηθνχ, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα 

απνηππψλεη ηα γεγνλφηα έηζη φπσο ζπλέβεζαλ (εθεξηάδεο, 2014: 31). Αξγφηεξα θαη 

ν Heyden White έθαλε ιφγν γηα κηα ηζηνξία, ηεο νπνίαο ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

είλαη ε «εκπξφζεηε πνηεηηθή». χκθσλα κε ηνλ ίδην, «ζε θάζε ηζηνξηθφ ιφγν 

παξεηζθξέεη ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο» (Ίγθεξο, 2006:15). Τπφ απηή ηελ 

πξννπηηθή, είλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα πξνζεγγίδνπλ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπξφζεηεο ζθέςεηο ηνπ δεκηνπξγνχ, ην νπνίν απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ζην νηθνδφκεκα ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζθέςεο. 

Πξηλ φκσο απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ κεηακνληεξληζκνχ ζην 

πξνζθήλην, έληνλε αίζζεζε είραλ πξνθαιέζεη νη λέεο κνξθέο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. ε 

αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηζηνξηνγξαθία, νη λέεο απηέο πξνζεγγίζεηο έδηλαλ 

έκθαζε «ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθψλ αιιαγψλ», φηαλ ε 

πξψηε έζεηε ζην επίθεληξν «ην ξφιν ησλ αηφκσλ θαη ηα ζηνηρεία πξνζεηηθφηεηαο» 

(Ίγθεξο, 2006:16), ηδηαίηεξα ησλ «κεγάισλ αλδξψλ» θαη ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, 

παξακειψληαο ην πιαίζην ζην νπνίν εμειίζζνληαλ. ηα πιαίζηα ηεο ρνιηθήο 

Ηζηνξίαο, κηα αλάινγε πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ 

ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, σζηφζν απηφ παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη αθφκα θαη 

ζήκεξα ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Με ηελ εκθάληζε ησλ θνηλσληθν-επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ (1945 θαη 

έπεηηα) ε ηζηνξία εθδεκνθξαηίδεηαη, θαζψο δίλεη ιφγν ζε εθείλα ηα ηκήκαηα 

πιεζπζκνχ, ηα νπνία ν ζεηηθηζκφο παξακεινχζε κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηζηνξία. Σν 

ελδηαθέξνλ, ηεο Νέαο Ηζηνξίαο, κεηαηνπίδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ειίη, 

ζηελ Ηζηνξία απφ ηα θάησ, ζηε δσή δειαδή ησλ απιψλ-θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο θαη γεληθφηεξα ζηε κειέηε ηεο θνπιηνχξαο 

(Ίγθεξο, 2006: 21). Ο Certeau, ν νπνίνο αληηζηέθεηαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ζεζκνχο, 

θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη ζέηνπλ φξηα θαη πιαίζηα ηνπ ηη είλαη ‗‗θαλνληθφ θαη 

έγθπξν‘‘, «πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία κηαο θξηηηθήο θαη αλαζηνραζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο» 

(Κφθθηλνο, 2012: 38). Γειαδή, ε ηζηνξηνγξαθία νθείιεη λα αλαδείμεη απηφ πνπ 

απαμηψλεηαη ή απνζησπάηαη (ηξαχκα, κεηνλνηηθέο νκάδεο, ιατθή θνπιηνχξα, 

θαζεκεξηλφηεηα). ηαλ ε Ηζηνξία απηψλ ησλ νκάδσλ, ελζσκαηψλεηαη ζηε ζρνιηθή 

ηζηνξία, ηφηε θαη κφλν ηφηε νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη «ην 

παξειζφλ είλαη νηηδήπνηε ζπλέβε νπνηεδήπνηε, ζε νπνηνλδήπνηε», φπσο ην νξίδεη ν 
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Seixas (2010: 11), βαζηθή πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ε έλλνηα ηεο 

Ηζηνξηθήο εκαληηθφηεηαο. 

Έηζη ζηγά-ζηγά θηάλνπκε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, φπνηε θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηνπ ν κεηακνληεξληζκφο, ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα άζθεζε ζεκαληηθή αιιά 

πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ γξάθεηαη ε ηζηνξία, θαζψο κε βάζε απηφλ ην 

γξάςηκν ηεο ηζηνξίαο θαζίζηαηαη αδχλαην (Ίγθεξο, 2006: 26). Οη κεηακνληέξλνη 

ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε αλαδήηεζε αιεζψλ φςεσλ ηνπ παξειζφληνο, είλαη 

αδχλαηε θαζψο ην παξειζφλ έρεη πιένλ παξέιζεη θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ηζηνξία είλαη 

κφλν ε πξνβνιή παξνληηθψλ αλαγθψλ πάλσ ηνπ, κέζα απφ αθεγήκαηα γηα ηα νπνία 

θαινχκαζηε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ πνιιαπιφηεηά ηνπο (εθεξηάδεο, 2014: 22). ηα 

πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηεο Ηζηνξηθήο Πξννπηηθήο ηνπ Seixas (2006), ζηφρνο ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο είλαη ε απνθπγή επηβνιήο ζηνηρείσλ παξνληηζκνχ ζηα ηζηνξηθά 

ηεθκήξηα. 

ε απηή ηε ζθαίξα θαινχκαζηε λα θηλεζνχκε θαηά ηε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο πεγψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Οη πεγέο, φπσο ηα 

αθεγήκαηα ησλ επηζηεκφλσλ ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κέζα 

απφ πνιιαπιέο πξννπηηθέο αλάγλσζεο, νη νπνίεο αλ θαη δελ είλαη απζαίξεηεο θαζψο 

βαζίδνληαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, σζηφζν δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε 

αμηνιφγεζε, δεδνκέλνπ φηη πάληα παξεκβάιιεηαη ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα αθεγήκαηα ζην 

ρψξν ηεο ηζηνξηνγξαθίαο.  

ην δηάζηεκα ησλ δεθαεηηψλ 1970-1980, ν ρψξνο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο 

επεξεάζηεθε απφ ην ρψξν ηεο αλζξσπνινγίαο. πσο αλαθέξεη ν Ίγθεξο (2006: 32) νη 

ηζηνξηθνί ησλ παξαπάλσ δεθαεηηψλ «έκαζαλ απφ ηνπο αλζξσπνιφγνπο ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη ε θνπιηνχξα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο». 

Αλάκεζα ζηνπο αλζξσπνιφγνπο πνπ επεξέαζαλ ηδηαίηεξα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

ηζηνξηθψλ βξίζθεηαη ν Geertz, ν νπνίνο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ 

ηζηνξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζηε κηθξντζηνξία, φζν θαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηζηνξία. Οη επηξξνέο ηνπ Geertz ζηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία, έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ 

απφ ηελ αλαδήηεζε λφκσλ ζηελ αλαδήηεζε λνεκάησλ θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο 

αλαδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε «γισζζηθή ζηξνθή». Ζ λέα πνιηηηζκηθή Ηζηνξία, 
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γηα ηελ νπνία πνιινί ζα ππνζηήξηδαλ φηη είλαη ε θπξίαξρε κνξθή ηζηνξίαο (Burke, 

2008: 113), κεηξά πιένλ πάλσ απφ 30 ρξφληα.  

1.1.2. Η Τνπηθή Ιζηνξία θαη ε Γηδαζθαιία ηεο 

Σν ζεκείν ζην νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο θαη εξεπλεηηθήο δηάζεζεο ησλ 

καζεηψλ γηα δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλσλίαο. Βαζηθφ ζθνπφ, απνηέιεζε ε 

γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, ε εθηίκεζε θαη ε έληαμή ηεο 

ζηε Γεληθή Ηζηνξία, ε επαθή κε ηζηνξηθά ζηνηρεία εξεπλήζηκα θαη πξνζηηά, θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλσλίαο (ΓΔΠΠ-Κ.&Π.Α., 

2003: 202, 210). Ζ Σνπηθή Ηζηνξία ηεο Φιψξηλαο κειεηήζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ 

Ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη (γεσγξαθηθή 

ζέζε), αιιά θαη κε ηελ Δζληθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία, ζην βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ 

εθηθηφ.  

χκθσλα κε ηνλ Πεξδίθε (2005: 356) «Σν θπξηφηεξν γλψξηζκα ηεο Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο – σο αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο - είλαη φηη απηή επηηξέπεη κηα άιιε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απφ ην νξαηφ ζηνηρείν, απφ ην ησξηλφ, απφ ην νηθείν πξνο ην 

κε νξαηφ, πξνο ην αιινηηλφ, πξνο ην κε νηθείν». Γεδνκέλνπ φηη ην παξειζφλ 

εθιακβάλεηαη σο πεδίν καθξηλφ θαη αλνίθεην «κέζα απφ ηελ επίγλσζε ηνπ νηθείνπ νη 

λένη κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κηα επξχηεξε ηζηνξηθή πξννπηηθή θαη (....) πεηπραίλεηαη 

κε άκεζν ηξφπν ε ζχλδεζε ηεο εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο κε απηήλ ηνπ παξφληνο»  

(Ζιηάδνπ – Σάρνπ, ρ.ρ.: 158). 

Δίλαη γεγνλφο πσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σνπηθή Ηζηνξία απμάλεηαη ζπλερψο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

ζηε ρψξα καο μεθίλεζε ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20νπ αηψλα, ζρεηηθά αξγά ζε ζρέζε κε 

άιιεο ρψξεο κε απνθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ (Πεξδίθεο, 2005: 617). ηελ 

Διιάδα, κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο δίλεηαη ζην 

Γπκλάζην, παξά ζην Γεκνηηθφ, φπνπ ζχκθσλα κε ην επίζεκν αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, 

ε Σνπηθή Ηζηνξία σο άμνλαο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ εκθαλίδεηαη ζηηο Δ΄ θαη η΄ 

Γεκνηηθνχ.  

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, φηαλ νη 

καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζέκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία «λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ ηνπ άκεζνπ πεξίγπξνχ ηνπο θαη, θαη‟ 
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επέθηαζε, ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηεο Ηζηνξίαο» (ΓΔΠΠ, 2003: 212), 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν «λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηηο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο θαη 

ηνπο αγψλεο ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ θαη έδξαζαλ ζηνλ ηφπν ηνπο». Αθφκα, ε 

δηδαζθαιία ηεο Σ.Η. ζπκβάιιεη ζηελ απνβνιή αηζζεκάησλ κεηνλεμίαο πνπ ίζσο 

παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο, ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζε δεηήκαηα Δζληθήο 

Ηζηνξίαο, ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Σν ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ε Σνπηθή ηζηνξία δίλεη 

λφεκα ζηε ζρνιηθή (γεγνλνηνινγηθή) ηζηνξία, εκθαλίδεηαη φηαλ νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πξνζσπηθή ηνπο Ηζηνξία ή ε Ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπο, είλαη 

κέξνο ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο, νπφηε έρνπλ ιφγν λα «παλεγπξίζνπλ» (Making 

History Meaningful, n.d.). 

Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο Σ.Η. δίλεηαη έκθαζε, θπξίσο, ζηε κειέηε θαη έξεπλα 

ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο, ε 

πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο ησλ αιιαγψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ 

ζπλέβεζαλ ζηα θπζηθά θαη αλζξσπνγελή ηνπία, αιιά θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, ψζηε λα πξνθχςεη ε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή (ζπλέρεηεο θαη 

αιιαγέο). Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο καο βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο εζληθήο, σζηφζν, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξψηε κειεηάηαη 

εληαγκέλε ζηα πιαίζηα ηεο δεχηεξεο. 

Ζ Σνπηθή Ηζηνξία απνηειεί κέξνο ησλ λέσλ ηζηνξηνγξαθηθψλ ηάζεσλ. 

Έλαο ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα ηελ πξνζεγγίζνπκε είλαη ε κειέηε ησλ 

απιψλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ (Ηζηνξία απφ Κάησ). ηηο κέξεο καο ην δηθαίσκα 

ζηελ ηζηνξία θαη ηε κλήκε δηεθδηθνχλ εθείλεο νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο 

ήηαλ απνθιεηζκέλεο κέρξη ηψξα απφ ηα θπξίαξρα αθεγήκαηα. Ζ Φπρνγπηνχ (2009) 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην ρηεο θαη ην ζήκεξα κε 

πξνεθηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, πνπ είλαη επθνιφηεξα «αλαγλσξίζηκε» απφ ηνπο 

καζεηέο, θάλεη ηελ ηζηνξηθή γλψζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο, 

ηελ θαζηζηά ειθπζηηθή, αιιά θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηδάζθνληα επξχ πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ».  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε, νη δηδαθηηθέο  παξεκβάζεηο 

πιαηζηψζεθαλ κε ηζηνξηθφ πιηθφ κέζα απφ ην νπνίν νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία 

λα κειεηήζνπλ ηε δσή απιψλ αλζξψπσλ θαη ζηξαηησηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

εκεξνιφγηα, θαξη-πνζηάι, θσηνγξαθίεο θαη απνθφκκαηα απφ εθεκεξίδεο ηεο 



[23] 
 

επνρήο. Γελ έιιεηςε βέβαηα, ε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηα βηψκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη 

αλαγθαία ζπλζήθε αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, κέζσ ηεο αλάζεζεο ζε 

απηνχο ζπιινγήο πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ (πξνθνξηθή Ηζηνξία) απφ ζπγγεληθά 

πξφζσπα. Σν πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε, αλαδείθλπε, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, 

πηπρέο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

Ο Πεξδίθεο (2005: 357) αλαθέξεη πσο ε Σνπηθή Ηζηνξία πξνσζεί ηε 

καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή κάζεζε, θνηλφ ζηνηρείν κε ηελ Παηδαγσγηθή 2.0 φπσο 

ζα δνχκε παξαθάησ. Χζηφζν, ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζηελ Σνπηθή 

Ηζηνξία θαη ηε ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ε Γηδαθηηθή ηεο Σ.Η. απαηηεί ηε «ρξήζε πνηθίισλ πεγψλ 

θαη κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε, ζπιινγή, επηινγή 

θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ» (ΓΔΠΠ-Κ.&Π.Α., 2003: 242
.
 ΓΔΠΠ-Σ.Η., 2003: 

227). 

Δπηπιένλ θνηλνί ζηφρνη Σ.Η.-ΣΠΔ, απνηεινχλ ε δηνξγάλσζε νµαδηθψλ 

ζπδεηήζεσλ ζηελ ηάμε, γηα ζέµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο, ψζηε νη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο (π.ρ. θαλφλεο δηαιφγνπ, πξνζεθηηθή αθξφαζε, επηρεηξεκαηνινγία, 

έθθξαζε αληίζεηεο άπνςεο, δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θαηακεξηζκφο 

εξγαζίαο, αλάιεςε ππεπζπλφηεηαο), λα παίξλνπλ ζέζε ζε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη λα µελ παξακέλνπλ παζεηηθνί ζεαηέο, αιιά λα 

ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ (ΓΔΠΠ-Κ.&Π.Α., 

2003: 242
.
 ΓΔΠΠ-Σ.Η., 2003: 227

.
 TIM-Arizona Technology Integration Matrix, 

n.d.).  
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Εικόνα 1. Οι ζξι ζννοιεσ 
Ιςτορικισ Σκζψθσ 

(Seixas, 2006) 

1.1.3. Ιζηνξηθή Σθέςε θαη Δλλνηνινγηθό Σρήκα Seixas (2006) γηα ηελ Ιζηνξηθή 

Σθέςε 

Ζ ηζηνξηθή ζθέςε θαη γλψζε ζα πξέπεη λα απνηεινχλ 

βαζηθή επηδίσμε θάζε ζθεπηφκελνπ αηφκνπ, θαζψο νη δπν καδί 

ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε κηαο αηνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ζα είλαη ρξήζηκε, ζε αληίζεζε 

κε κηα «παξαδνζηαθά δηακνξθσκέλε ζηεγαλή εζληθή ηαπηφηεηα 

ζηεξηγκέλε ζε ηδενινγήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ άγλνηα» (Νάθνπ, 

2000: 26-27). Ο ιφγνο πνπ θαζηζηά ηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο 

ζθέςεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, αθνξά 

ζηελ αλάγθε απνκάθξπλζεο απφ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο απνκλεκφλεπζεο θαη 

άθξηηεο απνδνρήο ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ αθεγήζεσλ ηνπ παξειζφληνο (Barton & 

Levstik, 2009), ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηνπο Seixas & Peck (2008) νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη 

έηζη ψζηε βγαίλνληαο απφ ην ζρνιείν λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο 

γχξσ απφ ζέκαηα Ηζηνξίαο κε δεκνθξαηηθφ δηάινγν, λα ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη 

ζηα κελχκαηα πίζσ απφ ηα νπνία θξχβνληαη πνιηηηθά θαη εκπνξηθά θίλεηξα, θαη κέζα 

απφ απηά λα αλαδεηθλχνπλ ηηο αιήζεηεο. Ζ θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο, 

πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή δηεξεπλεηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ην 

πξσηνγελέο ηζηνξηθφ πιηθφ, ζε έλα πιαίζην ηζηνξηθήο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο 

(Waring, 2007)
2
. 

Πνιινί ίζσο λα αλαξσηηνχληαη πσο πξνέθπςε ν φξνο «ηζηνξηθή» θαη ηη 

αθξηβψο ππνδειψλεη. Έρεη λα θάλεη κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ 

παξφληνο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην παξειζφλ θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ην παξφλ, απφ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπκε κέζα απφ ηα ηζηνξηθά καο 

εξσηήκαηα πάλσ ζηηο θάζε ινγήο ηζηνξηθέο καξηπξίεο (Κνπξγηαλάθεο, ρ.ρ.
.
 Νάθνπ, 

2000: 18-19).  Ο Μαηζαγγνχξαο (1997: 274) νξίδεη ηελ ηζηνξηθή ζθέςε σο κηα: 

«λνεηηθνζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία, πνπ ελεξγνπνηεί επηιεθηηθά θαη ζπλδπαζηηθά 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κε ηξφπν ινγηθφ θαη 

απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δακάζεη ην πιήζνο ησλ εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ ηνπο, ψζηε ηειηθά λα 

θαηαιήμεη ζε ινγηθά θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα, δηαπηζηψζεηο θξίζεηο θαη επηινγέο 

δξάζεο». 

                                                           
2
 Ό.π. ςτο Σςιβάσ, 2009. 
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Σελ ηζηνξηθή ζθέςε, ινηπφλ, κπνξνχκε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο κηα 

ζχλζεηε δηαλνεηηθή, θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή ελέξγεηα, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε 

δηάπιαζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, ζηε δηαηχπσζε ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ θαη ζηελ 

απφδνζε εξκελεηψλ θαη γεληθφηεξα ζε φιν ην θάζκα ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο
.
 

δέρεηαη επηξξνέο απφ ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα νπνία ζπλερψο κεηαβάιινληαη κέζα ζηε ζθαίξα ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη θαη ε ίδηα (Νάθνπ, 2000: 18, 40).  

Ζ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, έρεη ππάξμεη ηφπνο ζπλερψλ θαη ακθηιεγφκελσλ 

αγψλσλ ζρεηηθά κε ζθνπνχο θαη πξνζεγγίζεηο (Seixas & Peck, 2008), θαη ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Ο Ken Osborne (2004, 

2006) έρεη εληνπίζεη ηξεηο αληηιήςεηο γηα ην ηη ζεκαίλεη λα δηδάζθεηο θαη λα κειεηάο 

ηελ ηζηνξία: ε πξψηε επηθεληξψλεηαη ζηε κεηάδνζε κηαο εζλνθεληξηθήο αθήγεζεο, ε 

δεχηεξε εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ εληαγκέλσλ ζην 

ηζηνξηθφ πιαίζην, θαη ε ηξίηε βιέπεη ηελ εθπαίδεπζε ηεο ηζηνξίαο «σο ηε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία νη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ ηελ ηζηνξία ζαλ κηα κνξθή επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαη σο εθ ηνχηνπ καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη ηζηνξηθά» (Osborne, 2006: 107). 

ην Project πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πηνζεηείηαη ε ηξίηε 

αληίιεςε ηνπ Osborne, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο έρεη λα θάλεη κε δχν βαζηθέο 

παξακέηξνπο: ηηο ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηηο ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο. Οη 

ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ην «πξαγκαηηθφ» 

παξειζφλ θαη β) ην «ηζηνξηθφ» παξειζφλ (Νάθνπ, 2000: 20). Σν πξαγκαηηθφ 

παξειζφλ ζπλδέεηαη κε ηα θαηάινηπα πνπ καο έρεη αθήζεη ην παξειζφλ, αιιά θαη κε 

ηνλ ίδην ηνλ ηζηνξηθφ θαη κε ην παξφλ. Σν δεχηεξν, νη ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο, 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ θαηαινίπσλ ηνπ παξειζφληνο σο πεγψλ θαη ηελ εξκελεία 

ηνπο σο ηζηνξηθψλ καξηπξηψλ, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ππνζέζεσλ ή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ινηπφλ ηεο πξνζπάζεηάο καο λα αλαπηχμνπκε ηζηνξηθή 

ζθέςε πξνζεγγίδνληαο ην παξειζφλ, είλαη πξψηα απ‘ φια ε εξκελεία ησλ πεγψλ σο 

ηζηνξηθψλ καξηπξηψλ ή ηεθκεξίσλ. ηε δηαδηθαζία απηή θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ην ππνθείκελν πνπ δίλεη ηελ εξκελεία, θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ζην 
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θαηάινηπν, θαζψο, ην ίδην απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα κηιήζεη γηα ην παξειζφλ 

(Νάθνπ, 2000). ηα ηζηνξηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε ζηηο πεγέο, ππεηζέξρεηαη πάληα 

ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, θαζψο ηα άηνκα επεξεάδνληαη απφ ην θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δξνπλ θαη ζθέθηνληαη, αιιά θαη νη ίδηεο νη πεγέο 

ζα πξέπεη πάληα λα γίλνληαη αληηιεπηέο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν, πνιηηηζκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ.  

ηε βάζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπηηθνχ, γηα θάζε πεγή ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη 

εξκελείαο: 1) ε εξκελεία σο δηεξεχλεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ επηβάιιεη ν δεκηνπξγφο, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηελ κνληέξλα θαη κεηακνληέξλα άπνςε επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ, 2) ε εξκελεία ηνπ λνήκαηνο πνπ επηβάιιεη ε ίδηα ε πεγή, θαη 3) ε 

εξκελεία ηνπ λνήκαηνο πνπ επηβάιεη ν αλαγλψζηεο (Νάθνπ, 2000:25-28). Οη 

πνιιαπιέο ηζηνξηθέο εξκελείεο, επεξεαζκέλεο πάληα απφ ην πιαίζην ζην νπνίν 

δηεξεπλψληαη θαη αλαπηχζζνληαη, κπνξεί λα είλαη έγθπξεο αθφκα θαη φηαλ βαζίδνληαη 

ζηηο ίδηεο καξηπξίεο (Κνπξγηαλάθεο, ρ.ρ.). 

Οη Κφθθηλνο & Γαηζσηήο (2010: 17-18) παξαπέκπνπλ ζηελ άπνςή ηνπ Seixas 

(2004) φηη: 

Δάλ έρνπλ λφεκα ε ηζηνξηθή παηδεία θαη εθπαίδεπζε (…) απηφ αληιείηαη απφ δχν 

δπλαηφηεηέο ηνπο: 1) πνιππξηζκαηηθή ζχγθξηζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, ησλ 

κεζνδνινγηθψλ νπηηθψλ, ησλ εξκελεπηηθψλ εθδνρψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ-

ηδενινγηθνπνιηηηθψλ ρξήζεσλ ηνπ παξειζφληνο (….) θαη 2) θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ ηεο ζεκαζίαο ηεο νιηζηηθήο θαη ηαπηφρξνλα πνιππξηζκαηηθήο ζεψξεζεο ηνπ 

παξειζφληνο. 

Ζ πξψηε ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο, λα δηακνξθψζνπλ έιινγε θαη 

ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηα ηζηνξηθά δξψκελα, ελψ ε δεχηεξε λα ππεξβνχλ ηηο 

ζπκβαηηθέο αλαγλψζεηο ηεο ηζηνξίαο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αληηζέζεηο αιιά κφλν 

πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα θαη ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Καη νη δπν καδί 

ζπγθξνηνχλ ην πεδίν ζεκειίσζεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο (Κφθθηλνο & Γαηζσηήο, 

2010). 

Σν θξίζηκν ζεκείν, είλαη, κε πνηφλ ηξφπν κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε αλ θαη 

θαηά πφζν αλέπηπμαλ νη καζεηέο ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

Ηζηνξίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, πζηεξεί θαηά πνιχ ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηελ 

έξεπλα γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο (Barton & Levstik, 2009). Σν 2006, ην 

Κέληξν Μειέηεο Ηζηνξηθήο πλείδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βξεηαληθήο 

Κνινκβίαο (CSHC), ζπλεξγάζηεθε κε ην Ίδξπκα Historica γηα λα μεθηλήζεη έλα Παλ-
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Καλαδηθφ project κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε αμηνινγήζεσλ 

ηεο επίδνζεο ζηελ Ηζηνξία. Απφ ηηο πξψηεο θάζεηο ηνπ έξγνπ, κε ηίηιν The 

Benchmarks of Historical Thinking Project, αλαδείρζεθαλ εμειηζζφκελεο θαη 

πεξίπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ ζηελ Ηζηνξία, ηελ έξεπλα, ηα επίζεκα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ηε δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ Project, θεληξηθφ ξφιν θαηείραλ νη ηζηνξηθέο 

έλλνηεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Οη δηαδηθαζηηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο ή έλλνηεο 

δεχηεξεο ηάμεο, φπσο ε αιιαγή, ε αηηία, θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηηο νπνίεο νη Lee 

θαη Ashby (2000: 199)
3
 πεξηγξάθνπλ σο «ηδέεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ θαηαλφεζή καο 

γηα ηελ ηζηνξία σο επηζηήκε ή κνξθή γλψζεσλ (…), δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρεηξηδφκαζηε ηελ ηζηνξία». Απφ ηελ άιιε νη έλλνηεο πξψηεο ηάμεο ή νπζηαζηηθέο 

έλλνηεο, αθνξνχλ απηφ πνπ είλαη ε ηζηνξία π.ρ. ε έλλνηα ηνπ ραξαθψκαηνο.  

Αλ θαη νη έλλνηεο δεχηεξεο ηάμεο, παξέρνπλ ηα εξγαιεία γηα λα θάλνπκε 

ηζηνξία, γηα λα ζθεθηφκαζηε κε ηζηνξηθφ ηξφπν, σζηφζν, ε πξνζέγγηζή ηνπο δελ είλαη 

νχηε απιή, νχηε εχθνιε δηαδηθαζία
.
 θαζψο, ζπρλά είλαη κε θαηαλνεηέο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη, αλακέλνπλ απφ ηνπο καζεηέο λα ηηο απνξξνθήζνπλ κέζσ 

ηεο φζκσζεο (Seixas & Peck, 2008). Γχξσ απφ ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ ελλνηψλ 

επηθεληξψζεθαλ νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ηεο Ηζηνξηθήο θέςεο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σν λα καζαίλνπλ νη καζεηέο απιψο κηα ηζηνξία, δελ επαξθεί. «Θα πξέπεη είηε 

λα αθνζησζνχλ ζε απηφ, ή λα κπνπλ ζηα βαζηά θαη λα θαηαθιπζζνχλ απφ πιήξε 

ζχγρπζε», φπσο ηνλίδνπλ νη Seixas & Peck (2008: 1023). Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζε ηεο 

ηζηνξηθήο εξκελείαο θαη ηεο ρξήζεο ηεθκεξίσλ, παξέρεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο. Ζ 

αμηνπνίεζε ηεθκεξίσλ, απνηειεί επίζεο ηζηνξηθή έλλνηα δεχηεξνπ επηπέδνπ. 

Σν πξφβιεκα ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ έγθεηηαη ζηελ επκεηάβιεηε  θχζε ηεο 

θαηαλφεζήο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξεθηηκεζεί. Γνπιεχνληαο κε ηνπο 

επηθεθαιήο θαζεγεηέο, ζην Benchmarks of Historical Thinking Project, νη Seixas & 

Peck (2008: 1025) αλαθέξνπλ πσο ε ζπιινγηθή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ζπλερψο 

άιιαδε, θαζψο ηε κηα ζηηγκή κία έλλνηα θαηλφηαλ ζαθήο θαη απιή γηα φινπο, θαη ηελ 

επφκελε, αζαθήο θαη δχζθνιε. 

                                                           
3
 Ό.π. ςτο Seixas & Peck, 2008. 
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Σν Benchmarks Project, αξρηθά, θαηά ην πξψην έηνο, είρε επηθεληξσζεί ζε 

ηξεηο έλλνηεο (ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα, ζπλέρεηα θαη αιιαγή, θαη ηζηνξηθά ηεθκήξηα), 

νη νπνίεο θαίλνληαλ νη πην μεθάζαξεο, σζηφζν, φηαλ νη επηθεθαιείο εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηα πκπφζηα ηνπ Project, θιήζεθαλ λα ηηο δηδάμνπλ ζε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ε εκπεηξία ηνπο, έδεημε φηη ηειηθά δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε. 

Πνιινί δπζθνιεχηεθαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπο, φηαλ ήξζε ε ψξα 

λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, ζέηνληαο κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ηηο έλλνηεο ζην επίθεληξν (Seixas & Peck, 2008). 

Ζ Linda Mlodzinski, επηθεθαιήο εθπαηδεπηηθφο ζην ίδην Project, αλαθέξεη: 

«Οη έλλνηεο είλαη ζαθείο θαη κεηαδνηηθέο, θαη νη δάζθαινη θαηαλφεζαλ ηηο ηδέεο 

εχθνια. Ζ δπζθνιία πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ ζηε δεκηνπξγία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ» (Seixas & Peck, 2008). Ο Mark Perry, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ, σζηφζν, 

ζεκεηψλεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Benchmarks of Historical Thinking Project 

ζεκαηνδνηεί «ηελ πξψηε θνξά ζηελ ζηαδηνδξνκία ηεο δηδαζθαιίαο (ηνπ) πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηζηνξίαο, ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, έρνπλ πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν γηα λα 

ζπκβάιινπλ κέζα απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο» (Seixas & Peck, 2008: 1034). Σφζν ε 

καξηπξία ηνπ Mark Perry, φζν θαη ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ έδεημε, φρη κφλν ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ ζην ρψξν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην ελ ιφγσ 

εγρείξεκα. 

Σέινο, κηιψληαο γηα ηζηνξηθή ζθέςε δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηε ζεκαζία 

ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δχν απηέο έλλνηεο, ε νπνία 

απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 2. Ο Rusen νξίδεη ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε σο «κηα 

λνεηηθή δηαδηθαζία, σο έλα ζχλνιν ζπλεηδεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (ςπρηθήο, γλσζηηθήο 

θαη πξαθηηθήο δξάζεο) (…) ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ Ηζηνξία θαη είλαη δπλαηφ λα 

θαζνξηζηεί» (Ζιηνπνχινπ, 2006:74). 
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Δηθόλα 2. Σν ζρέδην, ην νπνίν δεκηνύξγεζε ε Renee Gillis από ην Τπνπξγείν Παηδείαο Μαληηόκπα, δείρλεη 

ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε κε ην πεξηερόκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο Ιζηνξίαο θαη ησλ ελλνηώλ 

ηζηνξηθήο ζθέςεο 

Πεγή: Seixas & Colyer, 2013: 11 

Αθνινπζεί ζχληνκε αλαθνξάο ζηηο έμη έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο φπσο 

πξνηείλνληαη ζην ελλνηνινγηθφ ζρήκα πνπ εηζεγείηαη ν Seixas ην 2006 ζην 

Benchmarks of Historical Thinking Project. «Δίλαη ρξήζηκν λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη 

έλλνηεο δελ είλαη „„δεμηφηεηεο‟‟ αιιά έλα ζχλνιν αμηνζεκείσησλ ελλνηψλ νη νπνίεο 

θαζνδεγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εμάζθεζε ζηελ ηζηνξία. [….] Ζ ηζηνξηθή ζθέςε 

απνθηά λφεκα κφλν κέζα ζε έλα νπζηψδεο πιαίζην» (Seixas & Colyer, 2010: 201). 

1.1.3.1. Ιζηνξηθή Σεκαληηθόηεηα 

Μηα απφ ηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε κε ηελ αλάπηπμε ηεο Ηζηνξηθήο 

θέςεο ησλ καζεηψλ, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο εκαληηθφηεηαο. εκαληηθφ 

ζε απηή ηε θάζε είλαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε: «Ση θαη πνηφλ απφ ην παξειζφλ 

αμίδεη λα ζπκφκαζηε», θαζψο είλαη αδχλαην λα ζπκφκαζηε ηα πάληα θαη ηνπο πάληεο 

(Seixas & Peck, 2008: 1027). ηαλ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη θξηηηθά σο 

πξνο ην ηη είλαη ηζηνξηθά ζεκαληηθφ, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην λα καζαίλνπλ 

εκεξνκελίεο, νλφκαηα θαη ηνπνζεζίεο, αιιά παίξλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο, ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία, φπσο ζα έθαλε έλαο ηζηνξηθφο (Seixas & Morton, n.d.). 

Έρνληαο αλαπηχμεη νη καζεηέο ηελ ελ ιφγσ έλλνηα ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Seixas & Colyer (2010: 13)  φηη έλα γεγνλφο/ άηνκν/ θαηλφκελν 

(ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε πεξίνδνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ) είλαη 

ηζηνξηθά ζεκαληηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα δχν παξαθάησ θξηηήξηα:   

 Απνηειέζκαηα αιιαγήο: Σν γεγνλφο/ άηνκν/ θαηλφκελν είρε βαζηέο ζπλέπεηεο, γηα 

πνιινχο αλζξψπνπο, επί έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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 Απνθάιπςε: Σν γεγνλφο/ άηνκν/ θαηλφκελν θσηίδεη δηαξθή ή αλαδπφκελα 

δεηήκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο δσήο, ή ήηαλ ζεκαληηθφ ζε θάπνηα θάζε ηεο 

ηζηνξίαο γηα ηε ζπιινγηθή κλήκε κηαο νκάδαο αηφκσλ. 

Γηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο αξθεί λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα απφ ηα δχν παξαπάλσ 

θξηηήξηα θαη φρη απαξαίηεηα θαη ηα δχν (Seixas & Colyer, 2010: 13). Οη Seixas & 

Morton (n.d.: 17) αλαθέξνπλ φηη ην πξψην θξηηήξην - απηφ ησλ ζπλεπεηψλ - είλαη 

ηφζν μεθάζαξν, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

έλλνηαο ηεο ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηελ ηάμε. Γη απηφ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε, φπνπ επηιέρζεθε σο ζέκα πξνζέγγηζεο ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, νη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα εμεξεπλήζνπλ ηηο πνηθίιεο ζπλέπεηέο ηνπ, κέζα απφ ηε κειέηε 

πιεζψξαο ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ.  

Οη Seixas & Colyer (2010: 13- 14), αλαθέξνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα επηηχρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θηάζνπλ ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν, φπνπ ζα είλαη ηθαλνί λα νξίδνπλ έλα γεγνλφο/ άηνκν/ θαηλφκελν 

σο ηζηνξηθά ζεκαληηθφ «είηε παξνπζηάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζε έλα κεγαιχηεξν, ζεκαληηθφ αθήγεκα, είηε δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο/άηνκν/θαηλφκελν θσηίδεη έλα ζέκα πνπ έρεη 

ζπλέρεηα κέζα ζην ρξφλν ή πνπ αλαδχεηαη ζην παξφλ». Σαπηφρξνλα νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε «λα εμεγνχλ πσο θαη γηαηί ε ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη 

κέζα ζην ρξφλν θαη απφ νκάδα ζε νκάδα» (Seixas & Colyer, 2010:14). Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηακνξθψζεθε ε θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

(Παξάξηεκα VII), κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα - ζηφρνπο ηεο Ηζηνξηθήο 

εκαληηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ζε πνην βαζκφ νη καζεηέο εκπέδσζαλ ηελ 

έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ειέγρζεθε θαηά πφζν νη καζεηέο είλαη ζε 

ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

θαζίζηαηαη κηα ηζηνξηθά ζεκαληηθή πεξίνδνο, επηρεηξεκαηνινγψληαο κε βάζε ηα δχν 

παξαπάλσ θξηηήξηα. Βαζηθφ ζηφρν απνηέιεζε ε απνκάθξπλζε απφ κηα 

γεγνλνηνινγηθή παξνπζίαζε, φπνπ κέζα απφ κηα «κεγάιε» αθήγεζε δίλεηαη έκθαζε 

ζηα «πνιηηηθά» θαη «ζηξαηησηηθά» γεγνλφηα, ζηνπο «κεγάινπο άλδξεο» θαη ηα 

«ζαπκαζηά ηνπο θαηνξζψκαηα» (Γαηζσηήο, 2008
.
 Καζίδνπ, 2008)

4
, φπσο ζπκβαίλεη 

                                                           
4
 Ό.π. ςτο Ψυχογυιοφ (2009). 
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ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Αληηζέησο, έκθαζε δφζεθε ζηε δσή 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, φπσο απιψλ ζηξαηησηψλ- ηφζν Διιήλσλ αιιά θαη άιισλ 

εζλνηήησλ- παηδηψλ θαη γπλαηθψλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην 

παξειζφλ είλαη «νηηδήπνηε ζπλέβε, νπνηεδήπνηε θαη ζε νπνηνλδήπνηε» (Seixas & 

Colyer, 2010: 13). 

Σν ηη ζεσξεί ν θάζε άλζξσπνο ζεκαληηθφ έρεη λα θάλεη κε ηελ νπηηθή γσλία 

απφ ηελ νπνία κειεηά έλα γεγνλφο. πλεπψο, ε ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη απφ 

άηνκν ζε άηνκν θαη απφ νκάδα ζε νκάδα. ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη, νη καζεηέο λα ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ νηηδήπνηε ππάξρεη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θαζψο φπσο αλαθέξνπλ νη 

Seixas & Morton (n.d.: 14), νη καζεηέο δελ βξίζθνπλ «Γηα πνηνλ άιιν ιφγν λα ππάξρεη 

θάηη κέζα ζην βηβιίν». Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο ζεσξνχλ ηζηνξηθά ζεκαληηθφ 

νηηδήπνηε ηνπο ιέεη ν δάζθαινο ή φ,ηη ηνπο πξνθαιεί ελδηαθέξνλ. Καλέλα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα δελ είλαη επαξθέο γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα γεγνλφο ηζηνξηθά 

ζεκαληηθφ, θαζψο ηα ηζηνξηθά ζεκαληηθά γεγνλφηα είλαη εθείλα πνπ νδήγεζαλ ζε 

κεγάιεο αιιαγέο, πάλσ ζε κεγάιν πιήζνο αηφκσλ θαη νη νπνίεο δηήξθεζαλ κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σν πην ζηελά ζπλπθαζκέλν δήηεκα κε ηηο βαζηέο ζπλέπεηεο ελφο γεγνλφηνο, 

είλαη νη εκπεηξίεο πνπ θέξνπλ νη καζεηέο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη 

εκπεηξίεο απηέο ζηεξίδνληαη ζηηο κλήκεο πνπ θιεξνδνηνχληαη απφ καξηπξίεο 

επηδψλησλ (πξνθνξηθή ηζηνξία). Χζηφζν, ζθνπφο καο είλαη νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, θαη πίζσ απφ ηηο καξηπξίεο ππάξρεη κηα ζηάζε δσήο, θαη κηα 

ρξνληθή απφζηαζε απ‘ φηαλ ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα, παξάκεηξνη πνπ πνιιέο θνξέο 

νδεγνχλ ζηελ παξακφξθσζε ησλ γεγνλφησλ, θαζψο ε κλήκε ησλ εξσηψκελσλ έρεη 

αιινησζεί κέζα απφ ηα γεγνλφηα πνπ κεζνιάβεζαλ. ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, νη 

κλήκεο απηέο νλνκάδνληαη κεηακλήκε, έλλνηα κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ε Ηζηνξία ηνπ 

Παξφληνο ρξφλνπ. Ζ κεηακλήκε ζπλδέεηαη κε ην πψο δηακνξθψλνληαη νη κλήκεο ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ γελεψλ θαη επηπιένλ πεξηιακβάλεη, ηηο κλήκεο πνπ θιεξνδνηνχληαη 

κέζα απφ ηε δεκφζηα ηζηνξία.  

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη δέιηνη ηεο ηζηνξίαο έγηλαλ άπεηξεο. 

Απφ απηέο ηηο ηζηνξίεο φκσο πνπ δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε, πνιιέο είλαη κχζνη θαη 

άιιεο απνβιέπνπλ ζηε ιήζε. Ο εθεξηάδεο (2014: 23) αλαθέξεη πσο «Παξά ηελ 
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αδηακθηζβήηεηε πνιιαπιφηεηά ηεο, ε βησκέλε ηζηνξηθή εκπεηξία είλαη δπλαηφλ λα 

απνηηκεζεί κε ηξφπνπο πνπ, αλ φρη λα θαζνδεγνχλ, ηνπιάρηζηνλ λα θσηίδνπλ ηηο 

ζεκεξηλέο καο ζπκπεξηθνξέο». χκθσλα θαη πάιη κε ην ζρήκα ηνπ Seixas (2006), 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζίζηαηαη ην δήηεκα ηνπ λα ραξαθηεξίδνπκε έλα γεγνλφο 

ηζηνξηθά ζεκαληηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη θσηίδεη 

δεηήκαηα ηνπ παξφληνο, φπσο ζεκεηψλεηαη θαη παξαπάλσ. 

1.1.3.2.  Πξσηνγελείο Πεγέο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αμία ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ακθηζβεηείηαη (Fink, 

2005)
5
, κε ην ελδηαθέξνλ λα εζηηάδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ. «Σα βηβιία Ηζηνξίαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ ηνπο ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο: σο έλα κέζν ζην νπνίν ζα βξεη θαλείο 

πιεξνθνξίεο. (….) Ζ αλάγλσζε κηαο πεγήο σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ απαηηεί 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο, απφ ηελ αλάγλσζε κηαο πεγήο σο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ» 

(Seixas & Colyer, 2010: 15). Ίζσο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο είλαη ην θνκκάηη ηεο πνιππξηζκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γεγνλφησλ κέζα 

απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηζηνξηθέο πεγέο θαη ηδίσο κε πξσηνγελείο ηζηνξηθέο πεγέο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα δφζεθε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε αληηθξνπφκελσλ πεγψλ, κε 

ζθνπφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. 

Ζ αμηνπνίεζε πξσηνγελνχο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, 

σζηφζν δελ αξθεί κφλν απηφ.  

Βαζηθή ζέζε ηνπ Carr απνηεινχζε ε άπνςε φηη πξηλ αξρίζνπκε λα κειεηάκε 

ηα γεγνλφηα πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηνλ ηζηνξηθφ. Σν παξειζφλ δελ παξακέλεη 

ακεηάβιεην αιιά αιιάδεη κε βάζε ηα λέα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε, ηηο λέεο εξκελείεο 

πνπ αλαδεηνχκε. Ζ Φπρνγπηνχ (2009) επηζεκάλεη φηη «νη „„πεγέο‟‟ (…) «δελ κηινχλ 

απφ κφλεο ηνπο» νχηε λννχληαη σο ηεθκήξηα ηνπ παξειζφληνο. «Μηινχλ» ζηνπο 

ηζηνξηθνχο, αλ ππνζηνχλ ηε βάζαλν ηεο ζπζρέηηζεο θαη θξηηηθήο». Δδψ πξνθχπηνπλ 

δχν δεηήκαηα. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε θαη ηηο 

εξκελείεο πνπ δίλνπκε, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ην παξφλ. χκθσλα κε ηελ 

κεηακνληέξλα πξνζέγγηζε «θάζε ηζηνξηθφο δηεξεπλά ην παξειζφλ κε δηαθνξεηηθά 

θίλεηξα θαη εξσηήκαηα» (εθεξηάδεο, 2014: 37). Έλα δεχηεξν δήηεκα, είλαη ην 

                                                           
5
 McLoughlin & Lee, 2008: 18. 
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γεγνλφο φηη γηα λα ηίζεληαη ζήκεξα απηά ηα εξσηήκαηα κάιινλ θάπνηεο αλάγθεο 

εμππεξεηνχλ.  

Ζ Νέα Ηζηνξία είλαη εθείλε πνπ έδσζε έκθαζε ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ 

πεγψλ απφ ηνπο καζεηέο, κε απνηέιεζκα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο λα κελ εζηηάδεη 

ζηελ ηζηνξηνγξαθηθή πιεξνθφξεζε αιιά ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ην νπνίν ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

πξνζσπηθψλ, αιιά φρη αλνξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζεγγίζνπλ ην παξειζφλ (Φπρνγπηνχ, 2009). ηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάδεημε «πεξηζζνηέξσλ φςεσλ ηνπ 

πνιχπιεπξνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηζηνξηνγξαθηθνχ 

νξίδνληα ησλ πνιηηηθνζηξαηησηηθψλ γεγνλφησλ» (Σζηβάο, 2009: 12).  

Έλα ζεκείν ζην νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζηελ παξνχζα κειέηε,  ήηαλ 

ε αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ εηθνληζηηθψλ πεγψλ. Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο εηθφλσλ ζην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηνλίδεηαη απφ ηνλ Παιεθίδε (2008)
6
: 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο εηθφλαο (…) δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, σο ελαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ακβιχλεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηνλεμία αλάγλσζεο, 

απεπζχλεηαη κε ακεζφηεηα ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αηζζεηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, πξνζεθηηθήο δειαδή παξαηήξεζεο ησλ εηθφλσλ, 

δηάθξηζεο ησλ εηδψλ ηνπο, αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο γηα δηαηχπσζε θξίζεσλ 

θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή ειέγρνπ ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε 

ηπρφλ παξαράξαμήο ηνπο. 

Ζ ρξήζε, πξσηνγελψλ πεγψλ, απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ ζεκαίλεη λα 

βξίζθνπλ, λα ζπιιέγνπλ, λα κεηαθξάδνπλ θαη λα εληάζζνπλ πξσηνγελείο πεγέο ζην 

πεξηθείκελφ ηνπο (Seixas & Colyer, 2010: 15). Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘50 ν Stone 

(1992:189) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα ειέγρνληαη ηα ηζηνξηθά έγγξαθα κε πξνζνρή 

«ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, ηε θχζε ηνπ εγγξάθνπ θαη ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν είρε γξαθηεί». Αθφκα, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ είλαη ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ, θαζψο ηα δηάθνξα είδε 

ηεθκεξίσλ πνπ ππάξρνπλ (αξρεία, απνδείμεηο, θεηκήιηα) απαηηνχλ δηαθνξεηηθά είδε 

εξσηήζεσλ. «Ζ αλάγλσζε κηαο πεγήο σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ απαηηεί δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, απφ ηελ αλάγλσζε κηαο πεγήο σο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ» (Seixas & 

Colyer, 2010: 15).  

                                                           
6
 Ό.π. ςτο Ψυχογυιοφ, 2009. 
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Σα ζεκεία ζηα νπνία δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί 

επηηπρψο ε ελ ιφγσ έλλνηα ζχκθσλα κε ηνπο Seixas & Colyer (2010: 15) είλαη ηα 

εμήο: 

 Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί έλα ηεθκήξην ζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξέπεη νη καζεηέο 

λα ππνβάιινπλ ζε απηφ «θαιέο εξσηήζεηο», ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο είλαη: «Ση είλαη απ-

ηφ;» 

 Ζ ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ: ε απνζαθήληζε ηεο ζέζεο ηνπ δεκηνπξγνχ απνηειεί βα-

ζηθφ κέιεκα 

 Οη πξσηνγελείο πεγέο κπνξεί λα απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο (ζπλεη-

δεηέο) πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο πεγήο, θαζψο επίζεο ηηο (κε ζπλεηδεηέο) αμίεο θαη 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ δεκηνπξγνχ.  

 Ζ αλάγλσζε κηα πεγήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην (ζπγθεη-

κελνπνίεζε) 

 Ζ αλάιπζε κηαο πεγήο ζα πξέπεη, αθφκα, λα παξέρεη λέα ζηνηρεία γηα ην ηζηνξηθφ 

ηεο πιαίζην 

ε έλα πςειφηεξν επίπεδν νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελείο πεγέο γηα λα νηθνδνκνχλ πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο 

ηνπο, κηα απζεληηθή πεξηγξαθή γηα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο Seixas & Colyer (2010: 15). 

«Ζ δηεξεπλεηηθή ηζηνξηθή κάζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε πξσηνγελνχο ηζηνξηθνχ πιηθνχ 

απνηειεί κηα θαηλνηφκα δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ 

πξσηνβάζκηνπ ζρνιείνπ» (Σζηβάο, 2009: 14). 

1.1.3.3. Σπλέρεηα θαη Αιιαγή 

Οη Levstik & Tyson (2008: 241) αλαθέξνπλ φηη, νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, ηείλνπλ λα ζεσξνχλ πσο κηα ρξνληθή πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο, θαη απηφ έρεη σο αληίθηππν λα αγλννχλ ηηο δηαθνξέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ- εκπεηξίεο, ηξφπνο ζθέςεο θιπ- 

αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ή ηελ νηθνλνκηθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ, ή ηελ 

πνηθηιία θαη ην ξπζκφ ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηε δσή νξηζκέλσλ αλζξψπσλ 

ζε ζρέζε κε άιισλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.  

Έλα ζεκείν ζην νπνίν ζπκθσλνχζαλ νη παξαδνζηαθέο θαη νη θνηλσληθν-

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, ήηαλ ε «γξακκηθή» αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, φηη δειαδή ε 

ηζηνξία δηέζεηε κηα εζσηεξηθή ζπλνρή θαη εμέιημε (Ranke, 1975)
7
. Ο Φεξλάλ 

Μπξσληέι είρε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ππνζηήξημε φηη «ν ηζηνξηθφο ρξφλνο 

παξαιιάζεη θαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, θάζε θνξά έρεη δηαθνξεηηθή 

ηαρχηεηα θαη ξπζκφ» (Ίγθεξο, 2006: 20). Ζ ίδηα αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ 

                                                           
7
 Ό.π. ςτο Κγκερσ, 2006:17. 
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πηνζεηείηαη απφ ηνπο Seixas & Peck (2008) ζην ελλνηνινγηθφ ζρήκα ηζηνξηθήο 

ζθέςεο πνπ πηνζεηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο επίζεο θαη ε 

κεηακνληέξλα αληίιεςε φηη «ε ηζηνξία ραξαθηεξίδεηαη φρη κφλν απφ ζπλέρεηα αιιά 

θαη απφ ξήμεηο» (Ίγθεξο, 2006: 29). 

Οη Κφθθηλνο & Γαηζσηήο (2010:15) ηνλίδνπλ ηελ αδπλακία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηηο 

κεηξνπνιηηηθέο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κε ηζηνξηθνχο φξνπο ηελ ηζηνξηθή κεηαβνιή
.
 

θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο θάζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο αιιαγήο πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ. χκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο, απηφ νθείιεηαη ζηελ «άθξηηε πξνζήισζε ησλ καζεηψλ (…) ζηηο ηδέεο ηεο 

ηειενινγηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηνπ αλαπφθεπθηνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξνφδνπ» (Κφθθηλνο & Γαηζσηήο, 2010:15).  

«Οη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ίδηα ζηηγκή πξαγκαηνπνηνχληαη 

αιιαγέο ζε δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο δσήο» (Seixas & Colyer, 2010: 16). Αλάκεζα ζην 

παξφλ θαη ην παξειζφλ ππάξρεη απφζηαζε θαη ζην δηάζηεκα απηφ κεζνιαβνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνί. Ζ Νάθνπ (2000:31) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ζηνηρείν απηφ ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηε δηάξθεηα ηνπ 

παξειζφληνο ζην ρξφλν, αιιά θαη κε ηελ αιιαγή κέζσ ηνπ ρξφλνπ. Έλα απφ ηα 

θιεηδηά ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο είλαη ην λα ςάρλεη θαλείο, γηα αιιαγέο εθεί 

πνπ ε θνηλή γλψκε ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρνπλ, ή γηα ζπλέρεηεο εθεί φπνπ 

ππάξρνπλ ππνζέζεηο φηη ππήξμε αιιαγή (Seixas & Colyer, 2010). Οη καζεηέο πνιιέο 

θνξέο παξεξκελεχνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηε ζεσξνχλ κηα ιίζηα απφ γεγνλφηα. ηαλ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θάπνηα πξάγκαηα αιιάδνπλ, ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα άιια 

παξακέλνπλ ίδηα, ηφηε πεηπραίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ παξειζφληνο.  

Οη Seixas & Colyer (2010: 16) αλαθέξνπλ θάπνηεο απφςεηο γηα ηηο δχν απηέο 

έλλνηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζηφρνπο πξνο επίηεπμε: 

 Ζ «ζπλέρεηα» θαη ε «αιιαγή» είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο: νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο 

ζπρλά έρνπλ ζπλέρεηα, δελ είλαη απνκνλσκέλεο κέζα ζε κηα ζεηξά απφ μερσξηζηά 

γεγνλφηα. 

 Κάπνηεο φςεηο ηεο δσήο αιιάδνπλ πην γξήγνξα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο απ‟ φηη 

άιιεο. Σα ζεκεία θακπήο, ή αθφκα θαη ηα ζεκεία αλαηξνπήο, βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ 

ηεο αιιαγήο  
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 Ζ πξφνδνο θαη ε παξαθκή είλαη ζεκειηψδεηο ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο αιιαγήο πνπ 

ζπκβαίλεη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αιιαγή δελ ζεκαίλεη πάληα πξφνδν (π.ρ. θξίζε) 

 Ζ ρξνλνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

θαηαλννχκε ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αιιαγή (δελ κπνξείο λα θαηαλνήζεηο ηελ ζπλέρεηα θαη 

ηελ αιιαγή αλ δελ γλσξίδεηο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα πξάγκαηα ζπλέβεζαλ) 

  Ζ πεξηνδνιφγεζε (δηαρσξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ελφο γεγνλφηνο ζε κηθξφηεξεο 

πεξηφδνπο κε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά) επίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο 

Έρνληαο θαηαθηήζεη νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο, ζε 

έλα πςειφηεξν επίπεδν, ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί: 

1) λα εμεγνχλ πσο θάπνηα πξάγκαηα ζπλερίδνπλ θαη θάπνηα άιια αιιάδνπλ, κέζα ζε κηα 

πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο, 2) λα αλαγλσξίδνπλ αιιαγέο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζε δηάθνξεο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο, νη νπνίεο ζπλήζσο ζεσξνχληαη φηη παξνπζηάδνπλ ζπλέρεηα, θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ζπλέρεηεο ζε φςεηο ηεο δσήο, γηα ηηο νπνίεο ζπλήζσο ζεσξνχκε πσο έρνπλ 

αιιάμεη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σέινο, 3) ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θαηαλννχλ φηη ε 

πεξηνδνιφγεζε θαη νη απφςεηο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ παξαθκή κπνξεί λα πνηθίινπλ, 

αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ηελ πξννπηηθή θάζε αηφκνπ» (Seixas & Colyer, 2010: 16). 

Ζ Ηζηνξία είλαη έλα ζχλνιν απφ ζπλέρεηεο θαη αιιαγέο, είηε αλάκεζα ζε δχν 

ρξνληθέο πεξηφδνπο ζην παξειζφλ, είηε αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, θαη φρη έλα 

ζχλνιν απφ γεγνλφηα. Μέζα απφ ην κνληέιν ηνπ Seixas (2006), επηδηψθεηαη, νη 

καζεηέο λα αξρίζνπλ λα βιέπνπλ κέζα ζε απηέο ηηο ζπλέρεηεο-αιιαγέο, φςεηο 

πξνφδνπ θαη παξαθκήο, θαζψο ηφηε κφλν ζα απνθηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή αίζζεζε 

ηνπ παξειζφληνο, πνπ αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ. ηφρνο καο είλαη λα κελ μαλαπνχλ 

πνηέ ηα παηδηά φηη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή/ πεξίνδν, δελ ζπλέβε ηίπνηα, θαζψο θάζε 

ζηηγκή πνπ πεξλά, δηάθνξα γεγνλφηα,  είλαη ζε εμέιημε (Seixas & Collier: 16).  

1.1.3.4.  Αίηηα θαη Σπλέπεηεο 

Ζ απφδνζε ηεο αηηηφηεηαο, απνηειεί έλα δήηεκα αληηπαξαζέζεσλ ζην ρψξν 

ηεο Ηζηνξηνγξαθίαο. Ο εθεξηάδεο (2014: 61), αλαθέξεη φηη «αληηζέησο πξνο ηε 

κεηακνληέξλα δνμαζία, ε απφδνζε αηηηφηεηαο φρη κφλν απιντθή κπζνπιαζία δελ 

ζπληζηά, αιιά πξνυπνζέηεη ζπλδπαζηηθή αλάγλσζε θαη αληηπαξαβνιή ησλ πεγψλ». Σελ 

άπνςε απηή βξίζθεη ζχκθσλν ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα ηνπ Seixas (2006). Οη 

θνηλσληθν-επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο (Μαξμηζκφο, Παξζνληαληζκφο, ρνιή 

Annales), φπσο είδακε παξαπάλσ, ακθηζβήηεζαλ ζε αξθεηά ζεκεία ηελ παξαδνζηαθή 

ηζηνξηνγξαθία. Έλα απφ απηά ήηαλ ην δήηεκα ησλ «εμεγήζεσλ», ηηο νπνίεο ε 

παξαδνζηαθή αληίιεςε παξαγλψξηδε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ «θαηαλφεζε», ελψ ε 

θνηλσληθή ηζηνξία ζηηο «αηηηαθέο ζρέζεηο» (Ίγθεξο, 2006:16). 
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«Κεληξηθή ζέζε ζηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο θαηέρεη ν ελεξγεηηθφο ή 

δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο, πνπ νη άλζξσπνη (αηνκηθά ή νκαδηθά) δηαδξακαηίδνπλ ζηελ 

πξνψζεζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ αληίζηαζε πξνο ηελ αιιαγή ζηελ ηζηνξία»  (Seixas 

& Colyer, 2010: 18). Οη αηηίεο ζπρλά, είλαη πνιχπινθεο θαη επηθαιππηφκελεο. 

πκπεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα απφ καθξνρξφληεο ηδενινγίεο, ζεζκνχο θαη 

πξνυπνζέζεηο, αιιά θαη βξαρππξφζεζκεο δξάζεηο θαη γεγνλφηα. χκθσλα κε ηνπο 

Seixas & Colyer (2010: 18), ππάξρνπλ δχν βαζηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη 

ηηο ζπλέπεηεο ελφο ζπκβάληνο ζηηο νπνίεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε. Ζ πξψηε έρεη λα 

θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πξνθαινχλ ηζηνξηθέο αιιαγέο, σζηφζν δξνπλ 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηα νπνία ζέηνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο αιιαγέο 

πνπ ζα πξνθαιέζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, πεξηνξηζκνχο ζέηεη ην ίδην ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία δξνπλ ηα ππνθείκελα, νη ηζηνξηθέο 

θιεξνλνκηέο πνπ καο έρεη αθήζεη ην παξειζφλ, φπσο θαη νη δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο 

ησλ ππνινίπσλ αηφκσλ απφ ηηο δηθέο καο. Οη πεξηνξηζκνί απνηεινχλ κηα δέζκε 

επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα θαη κέζα ζε απηή ηε δέζκε ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθξίλνπκε 

πνηα δξάζε αθνινχζεζαλ (νπηηθή ηεο δέζκεο επθαηξηψλ) (εθεξηάδεο, 2014: 74).  

Σα θνκβηθά ζπκβάληα «ιακβάλνπλ ρψξα ζε δεδνκέλεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο, 

εγθαζηδξχνπλ ζπλεθηηθέο αηηηψδεηο αηξαπνχο κε επηκέξνπο ζηαζκνχο, πνπ ν θαζέλαο 

απνηειεί απφξξνηα θαη ζπλάξηεζε ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνχ ηνπ» (αηηηψδεηο 

αιιεινπρίεο θαη θνκβηθά ζπκβάληα) (εθεξηάδεο, 2014: 74). Με άιια ιφγηα, αλάκεζα 

ζε δχν αιιαγέο/ ζπλέπεηεο ππάξρνπλ αίηηα/ζπλέρεηεο πνπ ηηο ζπλδένπλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ νη έλλνηεο αίηηα θαη ζπλέπεηεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο, ζπλέρεηεο θαη αιιαγέο. 

Σα αίηηα ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα (ή ηηο πξνζέζεηο) ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο, αιιά θαη δηαθέξνπλ απφ απηά (Seixas & Colyer, 2010: 18). Οη αηηίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κπνξεί λα δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηηο 

ηδενινγηθέο πξννπηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ (Seixas & Colyer, 2010: 18). 

Χζηφζν, δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηε δεχηεξε άπνςε ησλ Seixas & Colyer (2010: 

18), φηη νη δξάζεηο έρνπλ ζπρλά θαη απξνζδφθεηεο ζπλέπεηεο. Ο ηζηνξηθφο αμηνινγεί 

ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη έδξαζαλ ζην παξειζφλ, αμηνινγψληαο θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο «κέζα απφ ην θίιηξν ηνπ παξφληνο» (Νάθνπ, 2000: 29). 
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Αλ νη καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ ηελ ελ ιφγσ έλλνηα ηφηε, 

φπσο παξαηίζεηαη θαη ζην Seixas & Colyer (2010: 18) ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

1) αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ εκπξφζεηε δξάζε ηνπ αηφκνπ θαη 

ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δξάζε ηνπ, ζηελ πξφθιεζε ηεο αιιαγήο, 2) 

λα θαηαλννχλ ηελ πνηθηιφηεηα ησλ αηηηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ή πεξηζζφηεξεο πεγέο γηα ην γεγνλφο απηφ, θαη 3) λα είλαη 

ηθαλνί λα θαηαζθεπάδνπλ αληηπαξαδείγκαηα. 

1.1.3.5.  Ιζηνξηθή Πξννπηηθή 

χκθσλα κε ηελ κεηακνληέξλα άπνςε, «νη γσλίεο ζέαζεο ηνπ παξειζφληνο 

είλαη πνιιαπιέο, ζεσξεηηθά άπεηξεο, άπεηξεο είλαη θαη νη αιήζεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

ηζηνξεζνχλ» (εθεξηάδεο, 2014: 23). Βαζηθφο καο ζθνπφο ζηε Γηδαθηηθή ηεο 

Ηζηνξίαο, ζα πξέπεη λα είλαη, απηέο νη πνιιαπιέο αιήζεηεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ 

κηα πεγή, λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο καζεηέο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηηο δηάθνξεο αιήζεηεο, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηζηνξηθή 

ελζπλαίζζεζε- θαηαλφεζε, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε (ηζηνξηθή πξννπηηθή) δελ 

ζεκαίλεη «κπαίλσ» ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη «ηαπηίδνκαη» ζπλαηζζεκαηηθά κε απηφλ. 

Γηα ηνπο Seixas & Colyer (2010: 20) ε απφθηεζε ηεο πξννπηηθήο ησλ ηζηνξηθψλ 

ππνθεηκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πψο έλησζαλ θαη ζθέθηνληαλ νη άλζξσπνη 

απνθεχγνληαο ηελ πηνζέηεζε ησλ ηδεψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

ζθεθηφκαζηαλ ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο ζην παξφλ (παξνληηζκφο). Ζ πξνζπάζεηέο 

καο λα θαηαλνήζνπκε ην παξειζφλ κε βαζηδφκελνη ζε ηεθκήξηα, είλαη άλεπ αμίαο. 

Ζ θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο πξννπηηθήο ζεκαίλεη φηη αληηιακβάλνκαη ην 

παξειζφλ «ζαλ μέλε ρψξα» φπσο ην νλνκάδνπλ νη Seixas & Colyer (2010), ε νπνία 

έρεη ην δηθφ ηεο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη 

ηηο δσέο θαη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ. Δκείο έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ ελ ιφγσ έλλνηα, 

είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έδξαζαλ ηα 

ππνθείκελα ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή.  

Δίλαη γεγνλφο, φηη γηα θάζε ηζηνξηθφ γεγνλφο ππάξρνπλ πνιιαπιέο εξκελείεο 

αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο απφ ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα ην 

πξνζεγγίζνπκε, αιιά θαη θάζε ηζηνξηθφ γεγνλφο ή θαηάζηαζε αθνξά ηζηνξηθά 

ππνθείκελα κε δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή πξννπηηθή. Ζ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ 
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πξννπηηθψλ ησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ είλαη ην θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

γεγνλφο, σζηφζν είλαη ιάζνο λα ηαπηηδφκαζηε κε ηελ πξννπηηθή ησλ ηζηνξηθψλ 

ππνθεηκέλσλ (Seixas & Colyer, 2010: 20). Αθφκα δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη θαη δχν 

δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ ην ίδην γεγνλφο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο (Burke, 2008:153).  

ε έλα πςειφηεξν επίπεδν θαηάθηεζεο απηήο ηεο έλλνηαο νη καζεηέο ζα 

πξέπεη ζχκθσλα κε ηνπο Seixas & Colyer (2010: 20):  

1) λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ παξνληηζκφ ζε ηζηνξηθά ηεθκήξηα θαη λα θαηαλννχλ ηελ 

επίδξαζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη θαηά ηε δηαδηθαζία εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ, 2) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηεθκήξηα θαη λα θαηαλννχλ ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην, γηα λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην γηαηί νη άλζξσπνη έδξαζαλ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ έδξαζαλ (ή ζθέθηνληαλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν) αθφκα θαη φηαλ νη 

πξάμεηο ηνπο θαίλνληαλ αξρηθά παξάινγεο ή αλεμήγεηεο ή δηαθνξεηηθέο απφ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εκείο ζα είρακε δξάζεη ή ζθεθηεί ζηε ζέζε ηνπο. 

Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηζηνξηθήο πξννπηηθήο επηρεηξήζεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ζπγθξνπζηαθψλ ζεκάησλ, φπσο είλαη ν 

Δζληθφο Γηραζκφο. Ο Μαπξνζθνχθεο (2010: 133) ηνλίδεη φηη ε κειέηε ηέηνηνπ είδνπο 

δεηεκάησλ ζπκβάιιεη ζηε «δηακφξθσζε κειινληηθψλ πνιηηψλ (…) νη νπνίνη ζα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε έιινγν δηάινγν».  

1.1.3.6. Ηζηθέο Γηαζηάζεηο 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ηα εξγαιεία web2.0, παξέρνπλ δπλαηφηεηεο 

επνπηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηε βησκαηηθφηεηα, 

θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε ή ζπκπαζεηηθή θαηαλφεζε, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα 

ζπλαηζζάλνληαη νη καζεηέο (θαηά ην δπλαηφλ) ηηο αληηιήςεηο θαη ηα θίλεηξα δξάζεο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ θαη έδξαζαλ ζην παξειζφλ (Ζιηνπνχινπ, 2001). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ειαηηψλεηαη ν θίλδπλνο νη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ην παξειζφλ, 

ππνηάζζνληάο ην ζην παξφλ (Φπρνγπηνχ, 2009). 

Αλ θαη νη ηζηνξηθνί πξνζπαζνχλ λα απνθεχγνπλ λα θάλνπλ άκεζε θξηηηθή σο 

πξνο ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο, σζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρνπλ εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπο θαη ε ηζηνξία ηνπο έρεη θαηαγξαθεί ζε αμηνζεκείσηα 

θείκελα, ηφηε κέζα ζε απηή, αλαπφθεπθηα, εκπεξηέρνληαη θαη εζηθέο θξίζεηο (Seixas 

& Colyer, 2010: 21). Ο Wineburg (2001: 5) ηνλίδεη ην βαζηθφ πξφβιεκα, φηη ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα πξνζεγγίζνπκε ην παξειζφλ, ζπρλά δελ επεθηείλνπκε ηελ 
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θαηαλφεζή καο ψζηε λα κάζνπκε απφ απηφ, αιιά ην «παξεξκελεχνπκε», 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη κε ηηο πξναπνθαζηζκέλεο εξκελείεο πνπ ηνπ έρνπκε δψζεη. 

Οη εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο έρνπλ λα θάλνπλ αθελφο κε ηηο πξνζδνθίεο καο, φηη 

ζα κάζνπκε θάηη απφ ην παξειζφλ, ην νπνίν ζα καο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπκε 

εζηθά δεηήκαηα ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθεηέξνπ κε φζα καο έρεη 

θιεξνδνηήζεη ην παξειζφλ, φπσο είλαη νη κλήκεο πνπ ρξσζηάκε ζε φζνπο έπεζαλ 

ζηνλ πφιεκν ή νη απνδεκηψζεηο ζηνπο ζπγγελείο ηνπο (Seixas & Colyer, 2010: 21).  

ηελ πξνζπάζεηά καο λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ελφο 

θαηλνκέλνπ/ γεγνλφηνο, πξέπεη λα έρνπκε πάληα θαηά λνπ ηξεηο αιήζεηεο, σο πξνο ηηο 

εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο, φπσο ηηο παξαζέηνπλ νη Seixas & Colyer (2010: 21): 

1) ια ηα ηζηνξηθά αθεγήκαηα πνπ έρνπλ βαξχηεηα, εκπεξηέρνπλ έκκεζα ή άκεζα εζηθέο 

θξίζεηο, 2) ε εζηθή θξηηηθή ζηελ ηζηνξία γίλεηαη πην πεξίπινθε κέζα απφ ηε ζπιινγηθή 

επζχλε θαη ηελ πξνθαλή αιιαγή ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Κάλνληαο εζηθή θξηηηθή ζε 

δξάζεηο ηνπ παξειζφληνο, ξηζθάξνπκε αλαρξνληζηηθέο επηβνιέο ηνπ δηθνχ καο ηξφπνπ 

ζθέςεο ζην παξειζφλ, 3) Οη ηζηνξηθνί ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα δηακάρε 

αλάκεζα ζηα δχν πξνεγνχκελα, ππνβάιινληαο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ εζηθέο δηαζηάζεηο, 

αλαζηέιινληαο ηηο θξίζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξννπηηθέο ησλ 

δξψλησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ, νη νπνίεο ηειηθά πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε κε 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο επηπηψζεηο, ζήκεξα, απφ ηηο αθεγήζεηο θαη ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο. 

ε έλα πην πςειφ επίπεδν επηδηψθνπκε νη καζεηέο: 1) λα θάλνπλ θξηηηθή ζηηο 

δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ, αλαγλσξίδνληαο ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν έδξαζαλ ηα άηνκα απηά θαη 2) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνξηθέο αθεγήζεηο γηα λα 

ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ζην παξφλ (Seixas & Colyer, 

2010: 21).  
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1.1.4. Ιζηνξηθό πιαίζην - Γεληθό θαη Δηδηθό: Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο - Σύνδεςη 

πεξηερνκέλνπ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ηνπ Seixas 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηιέρζεθε λα δηδαρζεί ε πεξίνδνο ηνπ 

Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, έγηλε κε θξηηήξην ηελ Ηζηνξηθή ηεο ζεκαληηθφηεηα, 

ρσξίο λα ππάξρεη πξφζεζε λα κεησζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ πεξηφδσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα ηνπ Seixas (2006), ν Α‘ Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

ζεσξείηαη ηζηνξηθά ζεκαληηθφο θαζψο, είρε βαζηέο ζπλέπεηεο. Δπεξέαζε ηφζν ηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή ζθελή, φζν θαη ηελ γεσγξαθηθή εηθφλα 

ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε. Αθφκα, είρε ζπλέπεηεο πάλσ ζε πνιινχο αλζξψπνπο, θαζψο, 

φπσο δείρλνπλ θαη νη αξηζκνί ην πιήζνο ησλ ζηξαηησηψλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο, 

ζπλνιηθά, αλέξρεηαη ζηα 8,6 εθαηνκκχξηα θαη ζε απηφ πξνζηίζεληαη άιια 56,5 

εθαηνκκχξηα απιψλ πνιηηψλ πνπ ράζεθαλ (Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο (2), ρ.ρ.). 

Κάπνηνη κάιηζηα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο ηε κεγαιχηεξε θαη πην πνιχλεθξε πνιεκηθή 

αλακέηξεζε πνπ γλψξηζε ν θφζκνο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα (Α΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο (1), ρ.ρ). Δπφκελν είλαη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα λα επεξεάζηεθε γηα έλα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πέξα απφ ηα ηέζζεξα ρξφληα πνπ δηήξθεζε ν ίδηνο ν 

πφιεκνο. Αλ θαη μεθίλεζε απφ ηελ Δπξψπε - κε ηνπο κεγάινπο αληηπάινπο λα 

πξνζπαζνχλ λα πξνζεηαηξηζηνχλ θάζε νπδέηεξε ρψξα- εμαπιψζεθε πέξα απφ ηα 

ζχλνξά ηεο θαη αλακίρζεθαλ ζ‘ απηφλ φιεο νη κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο. 

Ο Φιάηζεξ (2012), ππνζηεξίδεη πσο, ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, κπνξνχλ 

λα εληνπηζζνχλ νη ξίδεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ 

πξψηνπ (1914-1918) δηαπξάρζεθαλ θνβεξά εγθιήκαηα, ελψ ε θιεξνλνκηά ηελ νπνία 

άθεζε ζηελ αλζξσπφηεηα, ήηαλ ν θακβάο πάλσ ζηνλ νπνίν πθάλζεθαλ νη δηεζλείο 

εμειίμεηο θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηνπ πνιέκνπ. Με άιια ιφγηα, ν πφιεκνο πνπ 

μεθίλεζε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1914, θαη ηειείσζε κε ηελ ήηηα ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ, 

ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1918, επεξέαζε έλα κεγαιχηεξν ηζηνξηθφ αθήγεκα, απηφ ηεο 

Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο. 

Ζ βαζηθφηεξε ίζσο αηηία πνπ ππνδαχιηδε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε 

επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ βηνκεραληθά αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ζε βάξνο ησλ 

ππνινίπσλ. Χζηφζν, ε αθνξκή δφζεθε, φηαλ ν δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ ηεο 

Απζηξννπγγαξίαο- Φξαγθίζθνο Φεξδηλάλδνο- δνινθνλήζεθε απφ έλα λεαξφ έξβν 

εζληθηζηή, ηνλ Γθαβξίιν Πξίληζηπ, ζην αξάγεβν ηεο Βνζλίαο ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1914. 
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Γηα ηε δνινθνλία νη Απζηξηαθνί ζεψξεζαλ ππεχζπλε ηελ θπβέξλεζε ηεο εξβίαο θαη 

ηεο θήξπμαλ πφιεκν ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1914. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε θάπνηεο ρψξεο 

κπήθαλ ζηνλ πφιεκν, γηα λα βνεζήζνπλ ρψξεο θηιηθέο θαη άιιεο αλαγθάζηεθαλ, 

θαζψο παξαβηάζηεθε ε νπδεηεξφηεηά ηνπο. 

Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ αξρηδνχθα Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ, ε επίζεκε 

ειιεληθή πνιηηηθή, δεζκεπκέλε θαη απφ ηελ ειιελνζεξβηθή ζπλζήθε ζπκκαρίαο, 

θξάηεζε αξρηθά νπδέηεξε ζηάζε (Βαθαιφπνπινο, 2003: 453). Αλ θαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά έκεηλαλ πξνζσξηλά ζχκθσλνη ηφζν ν 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο, φζν θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, ζηε ζπλέρεηα ε θαηάζηαζε 

άιιαμε. Απφ ηε κηα, ν πξσζππνπξγφο- Δι. Βεληδέινο - είρε ελζαξξπλζεί απφ ηελ 

αγγιηθή ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή ζχξξαμε πηζηεχνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θπξηαξρίαο ηεο Αγγιίαο ζηελ Δγγχο Αλαηνιή, απφ ηελ άιιε ν Κσλζηαληίλνο, 

ζεσξνχζε φηη ε Διιάδα φθεηιε ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο λα θξαηήζεη 

πνιηηηθή δηαξθνχο νπδεηεξφηεηαο- θάηη ην νπνίν εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Γεξκαλίαο- εθφζνλ θαηά ηε γλψκε ηνπ ε λίθε ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ ζα ήηαλ 

βέβαηε (Βαθαιφπνπινο 2003: 453).   

ηα ηέιε ηνπ 1916 ε ρψξα ρσξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηα δχν. Οη θπβεξλήζεηο 

ελαιιάζζνληαη θαη ζην επίθεληξν βξίζθνληαη πάληα νη δχν βαζηθέο παξαηάμεηο: ην 

«θξάηνο ησλ Αζελψλ» ππφ ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν πνπ ππνζηήξηδε ηελ 

νπδεηεξφηεηα θαη ην «θξάηνο ηεο Θεζζαινλίθεο» ππφ ηνλ Δι. Βεληδέιν ην νπνίν 

ηαζζφηαλ ππέξ ηεο εμφδνπ ηνπ θξάηνπο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο «Αληάλη». Σελ 

επνρή πνπ μέζπαζε ν Μεγάινο Πφιεκνο ε Διιάδα κφιηο είρε βγεη κέζα απφ δχν 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ήξζε ν πφιεκνο απηφο γηα λα δηράζεη ηελ ειιεληθή 

εγεζία θαη θνηλσλία επί είθνζη θαη πιένλ ρξφληα (Κνιηφπνπινο θ.ά., 2016) (βαζηέο 

ζπλέπεηεο κέζα ζην ρξφλν). Απφ ηε κηα ήηαλ νη νπαδνί ηνπ Βεληδέινπ, νη νπνίνη 

επηζπκνχζαλ ζπλεξγαζία κε ηελ Αληάλη, θαζψο νη χκκαρνη, έηαδαλ ζηνλ Βεληδέιν, 

ζε πεξίπησζε λίθεο, αληαιιάγκαηα πεξηνρψλ ζηε Μηθξά Αζία, φπνπ δνχζαλ Έιιελεο 

θαη απφ ηελ άιιε νη νπαδνί ηνπ Κσλζηαληίλνπ, νη νπνίνη είραλ εμαληιεζεί απφ ηνπο 

Βαιθαληθνχο θαη δελ επηζπκνχζαλ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδα ζε λέν πφιεκν. ηφρνο καο 

ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο απφ ηηο νπνίεο έβιεπε ν θαζέλαο ην δήηεκα ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο ζηνλ 

πφιεκν θαη λα θξίλνπλ ηε ζηάζε απηή, απνθεχγνληαο ηελ ηαχηηζε κε ηε κηα ή ηελ 

άιιε πξννπηηθή. Σν Μάην ηνπ 1917, ν Βαζηιηάο εμαλαγθάδεηαη κε ζπκκαρηθή 
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παξέκβαζε ζε παξαίηεζε θαη ζηηο 15 Ηνπλίνπ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, 

πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο θεξχηηεη ηνλ πφιεκν ζηηο Κεληξηθέο Γπλάκεηο (Ζιηάδνπ 

Σάρνπ, 1999: 35). 

Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, θαζίζηαηαη ηζηνξηθά ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηελ 

πφιε ηεο Φιψξηλαο, θαζψο ε γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφλ, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ βξηζθφηαλ πάλσ ζηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ. Σν Μαθεδνληθφ 

Μέησπν ηνπ πνιέκνπ, βξηζθφηαλ ζην βνπλφ Πεξηζηέξη - ζηα Μπίηνια - ζπλεπψο, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ε Αληάλη ηε εξβία έπξεπε λα έρεη πξφζβαζε εθεί. Απφ 

παληνχ ηξηγχξσ ππήξραλ ρψξεο ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ (Απζηξννπγγαξία, 

Βνπιγαξία, Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία), ελψ αλ θαη ε Ηηαιία αξγφηεξα (1915) πήγε 

ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη, σζηφζν, θαη πάιη νη κφλεο επηινγέο γηα λα θηάζνπλ ζην 

Μέησπν ήηαλ είηε λα πεξάζνπλ απφ ηελ Αιβαλία (ε νπνία θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ) είηε απφ ηελ Διιάδα. 

Ο γεξκαλνβνπιγαξηθφο ζηξαηφο θαηαιακβάλεη ηε Φιψξηλα ζηηο 13 

επηεκβξίνπ 1916 (Βαθαιφπνπινο 2003: 462). Ο ζηξαηφο απηφο εθδηψθεηαη κε ηελ 

άθημε ζηελ πφιε Γαιιηθψλ, Ρσζηθψλ θαη άιισλ ζηξαηεπκάησλ. Ο Μεγάινο Πφιεκνο 

επεξέαζε κεγάιν πιήζνο αηφκσλ ζηελ πεξηνρή κέζα ζηε Φιψξηλα αιιά θαη γχξσ απφ 

απηή, θαζψο απφ ηε κηα ππάξρεη ν θφβνο ησλ θαηνίθσλ γηα ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία 

ηνπο, θαζψο νη νβίδεο δελ έπεθηαλ κφλν ζηα βνπλά, ελψ απφ ηελ άιιε νη απάλζξσπεο 

ελέξγεηεο ησλ Βνπιγάξσλ ηφζν απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο πεξηνρήο 

Μνλαζηεξίνπ φζν θαη ζε θαηνίθνπο Διιεληθψλ πεξηνρψλ, αλαγθάδνπλ ηνλ θφζκν λα 

γίλνληαη πξφζθπγεο θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Σα νμπκκέλα πξνβιήκαηα 

επηζηηηζκνχ ηεο πφιεο πνπ δεκηνπξγεί ν κεξηθφο απνθιεηζκφο ησλ ζπκκάρσλ, ν 

νπνίνο αλεβάδεη ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ, ελψ παξάιιεια αθκάδεη θαη ε καχξε αγνξά 

(Ζιηάδνπ- Σάρνπ, 1995: 36), νδεγνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ 

πείλα. Σν θαηλφκελν επηδεηλψλεηαη φηαλ Γάιινη, Έιιελεο θαη Βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο 

θιέβνπλ ηα αγαζά απφ ηε ζπνξά ησλ θαηνίθσλ (Δθεκεξίδα Φιψξηλαο 1916
. 

Μπξηβήιεο, 1995
. 
Γθφιηα & Καζίδνπ, 2011). Σηο παξαπάλσ εζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

πνιέκνπ, θιήζεθαλ νη καζεηέο λα κειεηήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ έδξαζαλ ηα παξαπάλσ άηνκα θαη απνθεχγνληαο 

ζπγθξίζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελεξγνχζαλ νη ίδηνη ζην παξφλ.  
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Ζ θήξπμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, παξά ηελ ειιεληθή νπδεηεξφηεηα, 

ζπληειεί ζηε ζπξξνή απφ ην Μνλαζηήξη πεξίπνπ 80 νηθνγελεηψλ Δβξαίσλ, αιιά θαη 

Διιήλσλ, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ήδε απφ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1915. Πέξα απφ ηελ επηζπκία λα γιηηψζνπλ απφ ηηο βηαηφηεηεο ησλ Βνπιγάξσλ 

αιιά θαη ησλ έξβσλ (Μπξηβήιεο, 1995) ε καδηθή θπγή απφ ην ζεξβηθφ έδαθνο θαη 

ε εγθαηάζηαζε ζην ειιεληθφ νθείιεηαη θαη ζηελ ηαρχηαηε εμάπισζε ζηελ πεξηνρή 

ηεο εξβίαο ηεο επηδεκίαο ρνιέξαο (Ζιηάδνπ-Σάρνπ, 1995: 33). πλεπψο, ήδε απφ ην 

1915, πξνηνχ αθφκα κπεη ε Διιάδα ζηνλ πφιεκν, εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ζπλέπεηέο 

ηνπ, ζηελ θνηλσλία ηεο Φιψξηλαο. 
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1.2. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηώλ θαη Δθπαίδεπζεο (ΣΠΔ) θαη πκκεηνρηθόο 

Ιζηόο (Web2.0) ζηελ Δθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ-ΑΠ (2003: 415), ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξνβιέπεηαη ζηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο, θαη ηδηαίηεξα κέζα απφ 

ην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο: 

ηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εθηφο απφ ηε δηάρπζε ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, νη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο «Δπέιηθηεο 

Εψλεο» κπνξνχλ λα αζθεζνχλ (…) ζηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, ζηε ρξήζε - ελεκέξσζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνλ παγθφζκην ηζηφ (www) θαη λα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο. 

Αλ θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαη ε αμηνπνίεζε 

εξγαιείσλ έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο (ΓΔΠΠ-ΑΠ, 2003: 419), 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, σζηφζν, 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε νη εθπαηδεπηηθνί δελ παίξλνπλ ζπρλά ην ξίζθν λα ην 

αμηνπνηήζνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο. Απηφ νθείιεηαη ζπρλά ζην 

γεγνλφο φηη, νη ξπζκηζηηθέο εγθχθιηνη ηνπ ΤΠΔΠΘ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο, πξνβιέπνπλ κηα δηαδηθαζία ε νπνία απνηξέπεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ην αμηνπνηήζνπλ (Γηαθνπκάηνπ, 2006: 78). 

Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζήκεξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρνπλ 

γελλεζεί ζε κηα επνρή [1994 -2010- Γεληά Ε (Generation Ε)], πνπ ν πξνζσπηθφο 

ππνινγηζηήο γηα ηνλ θαζέλα ήηαλ γεγνλφο, κε απνηέιεζκα λα κεγαιψλνπλ κέζα ζηνλ 

θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, επνκέλσο αλακέλνπλ αλαιφγσο, 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία (Tapscott, 2008). πρλά, νη 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ, δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο κε απνηέιεζκα αληί λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή, θαίλεηαη λα ηνπο 

απνδπλακψλνπλ, δεκηνπξγψληαο έλα παξσρεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ 

παξαπάλσ γεληά, ε νπνία καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα κειέηε, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ ηδέα ηεο θνηλφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκά δξαζηεξηφηεηεο 

αιιειεπίδξαζεο, απφ έλα βηβιίν, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο απνκφλσζεο 

(Small & Vorgon, 2008). ηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο, δηακνξθψζεθε, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ην εγρείξεκα αλαλέσζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

ησλ εξγαιείσλ web2.0 ζε απηφ.  
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ην πιαίζην απηφ, ε εθπαίδεπζε έρεη αλάγθε ηφζν απφ εμαηνκηθεπκέλνπο 

ρψξνπο γλψζεο αιιά θαη ρψξνπο ζπλεξγαζίαο, φπνπ «νη καζεηέο ζα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε άιινπο αλζξψπνπο θαη λέεο γλψζεηο, κε ηέηνην ηξφπν ν νπνίνο ζα ελζαξξχλεη 

δεκηνπξγηθέο θαη ζηνραζηηθέο πξαθηηθέο κάζεζεο, νη νπνίεο δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζηα 

ζηελά φξηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά ζα εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ επίζεκε κάζεζε» (Owen et 

al., 2006). Οη θαηλνχξηεο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε, ηαηξηάδνπλ κε 

ηηο πξαθηηθέο θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social software). 

Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο 

ζηελ ηάμε, ζπρλά, νλνκάδεηαη 

θαη «Μάζεζε 2.0» (E-learning 

2.0). Οη Brown θαη Adler 

(2008)
8
 δηαηππψλνληαο ηνλ φξν 

«Μάζεζε 2.0» αλαθέξνπλ φηη 

«ην Web 2.0 δεκηνπξγεί έλαλ λέν 

είδνο ζπκκεηνρηθνχ κέζνπ πνπ 

είλαη ηδαληθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε πνιιαπιψλ ηξφπσλ 

κάζεζεο». Ζ κάζεζε 2.0 (E- learning 2.0) ζεσξεί ηε γλψζε σο θνηλσληθφ 

θαηαζθεχαζκα, φπνπ ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία γχξσ 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ ζε θνηλέο 

δξάζεηο (Rahmani & Azimi, 2013).  

Σα ζηνηρεία θιεηδηά ηεο Παηδαγσγηθήο 2.0 (ηα 3P: Personalization, 

Productivity & Participation), φπσο ηα παξνπζηάδνπλ νη McLoughlin & Lee (2008: 

16) θαίλνληαη ζην ρήκα 1. Ζ θηινζνθία ηνπ Web2.0 θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο 

Παηδαγσγηθήο 2.0, επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηα ηξία βαζηθά παηδαγσγηθά ζηνηρεία: 

εμαηνκίθεπζε, παξαγσγηθφηεηα θαη ζπκκεηνρηθφηεηα. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

δελ πεξηιακβάλεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη «ηα θίλεηξα θαη ε απηελέξγεηα 

(Pintrich, 1995), επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (Miller, 1956),θαη κάζεζε κέζα απφ ηα 

πνιπκέζα (Mayer, 2001)» (McLoughlin & Lee, 2008: 16). 

Δμαηνκίθεπζε 

                                                           
8
 Ό.π. ςτο Jenkins, 2010. 

Σχιμα 1. Οι ζννοιεσ ¨κλειδιά¨ ςτθν Παιδαγωγικι2.0 
Πθγι: McLoughlin & Lee (2008: 16) 



[47] 
 

Σν πξψην απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μάζεζεο 2.0 είλαη ε  

«Δμαηνκίθεπζε». Ζ έλλνηα απηή ζεκαίλεη φηη νη καζεηεπφκελνη «έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ηδέεο, πεγέο θαη θνηλφηεηεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζή ηνπο, ππνθηλνχκελνη απφ 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη επηινγέο, θαη είλαη ηθαλνί λα αλαπηχζζνπλ απην-ξπζκηζηηθέο 

δεμηφηεηεο» (McLoughlin & Lee, 2008: 15). Οη McLoughlin & Lee (2008: 17) 

παξαπέκπνληαο ζηνπο  Fazey & Fazey (2001) αλαθέξνπλ φηη πξφζθαηεο έξεπλεο 

επηβεβαηψλνπλ κηα απμαλφκελε εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο απηφ-ξπζκηδφκελεο 

κάζεζεο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο φιεο καζεζηαθήο ηνπ 

δηαδηθαζίαο. χκθσλα θαη κε ηνλ Dron (2007)
9
 «είλαη γεγνλφο πσο κπνξνχκε λα 

απμήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ δίλνληάο ηνπο ηνλ 

έιεγρν πάλσ ζε απηή θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο κάζεζήο ηνπο». Ο Μαηζαγγνχξαο 

(2003: 426) ηνλίδεη φηη ζην πιαίζην ηέηνησλ- καζεηνθεληξηθψλ- κνξθψλ δηδαζθαιίαο, 

αλαβαζκίδνληαη ηφζν νη ζρέζεηο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ-αληηθεηκέλνπ, 

φζν θαη νη δηακαζεηηθέο ζρέζεηο, πνπ ζηηο άιιεο δηδαθηηθέο κνξθέο είλαη 

ππνβαζκηζκέλεο. 

πκκεηνρηθφηεηα 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζηνηρείν ηνπ ρήκαηνο 1, ζηφρνο ηεο Παηδαγσγηθήο 

2.0 κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα είλαη ε επηθέληξσζε ζε κηα ιηγφηεξν θαλνληζηηθή 

δηδαθηέα χιε, αιιά ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, φπνπ θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζα θαζίζηαηαη 

ππνθείκελν κάζεζεο (McLoughlin & Lee, 2008). Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Web2.0 δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ online πεξηβάιινληα φπνπ ζα 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηα θνηλά ηνπο έξγα. Ο 

δηακνηξαζκφο ησλ παξαγφκελσλ απφ απηνχο έξγσλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο 

θαη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ηνπο, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ζπδεηήζεσλ 

(forum) θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (McLoughlin & Lee, 2008: 16). Ο Jenkins 

(2007: 51) αλαθέξεη φηη ε κάζεζε κέζα απφ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, επηηξέπεη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο ζπκκεηνρηθήο 

θνπιηνχξαο ε ζπλεξγαζία θαζηζηά ηηο θνηλφηεηεο πην παξαγσγηθέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ρξήζηεο πνπ εξγάδνληαη αηνκηθά (O‘Reilly, 2005). 
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Παξαγσγηθφηεηα 

Σέινο, νη καζεηεπφκελνη ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο, απφ ην λα αζρνινχληαη κφλν κε ηηο νδεγίεο- πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο (Παξαγσγηθφηεηα) (McLoughlin & Lee, 2008: 15). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δηαπηζησζεί φηη, νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ ελζαξξχλνπλ 

ηε δηεξεπλεηηθή εξγαζία απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ παξαγσγή θαη δηακνίξαζε ηδεψλ 

θαη πιηθνχ απφ ηνπο ίδηνπο, ζέηνπλ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ε αληίζεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζπκβαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο, ηα εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, δηεπθνιχλνπλ ηε 

δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, δίλνληαο ηε δχλακε ηεο παξαγσγήο θαη θνηλνπνίεζεο 

έξγσλ κέζσ δηθηχσλ, ζηα ρέξηα ησλ ρξεζηψλ ηνπο (Rosen, 2006)
10

. Πνιχ ζεκαληηθή 

δπλαηφηεηα ηεο Παηδαγσγηθήο 2.0, είλαη αθφκα ε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο 

καζεηέο, ηφζν κε ζχγρξνλε φζν θαη κε αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία  

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά νη Conole & Alevizou (2010: 16), 

θάλνπλ ιφγν γηα ζπλεξγαηηθή θαηαζθεπή ηδεψλ (παξαγσγηθφηεηα), κεηαμχ εηδηθψλ 

θαη αξραξίσλ, κε ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ελψ 

παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ εμαηνκηθεπκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο 

(εμαηνκίθεπζε), νη καζεηέο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα 

θίλεηξα κάζεζεο. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε ζπκκεηνρή 

(ζπκκεηνρηθφηεηα) ζε θνηλνχο ζηφρνπο, θαη κέζσ θνηλψλ πεγψλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο κηα δηαδηθαζία νηθεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πηπρψλ ηεο 

γλψζεο. 

Οθέιε πνπ επηθέξεη ην Web2.0 ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα ή αιιηψο Μάζεζε 2.0 (E-learning 2.0), εζηηάδεη 

ζηε κάζεζε ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε κηα 

ειεθηξνληθή θνηλφηεηα, ζηελ νπνία θπξίαξρν ξφιν θαηέρεη ε ζπλεξγαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κάζεζεο (Wei-Ying et al., 

2010). Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο, δεκηνπξγνχληαη πνιιέο 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα πξφζβαζε ζηε γλψζε, ζπδήηεζε θαη ελδηαθέξνλ γηα 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο (Conole & Alevizou, 2010). 
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Ζ δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο (π.ρ. Wiki), ε νπνία αμηνπνηείηαη 

κφλν απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

λα δηαηππψλνπλ δεκφζηα απνξίεο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ θαη άιινη πην 

δηζηαθηηθνί. Έηζη φρη κφλν δίλεηαη ε  επθαηξία λα απνζαθεληζηνχλ ζεκεία πνπ δελ 

έγηλαλ αληηιεπηά, αιιά θαη λα ηεξεζεί ε αξρή ηεο ίζεο ελεκέξσζεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, ηε ζηηγκή πνπ πξνθχπηνπλ νη απνξίεο. 

ηαλ ην Web2.0 αμηνπνηείηαη κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε 

δηακνξθψλεηαη έλα αλαβαζκηζκέλν, πξσηφηππν θαη ειθπζηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο 

αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ςεθηαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Redecker et al., 

2009). Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην νπνίν έρεη λφεκα γηα ην καζεηή θαη απηφο 

έρεη πξαγκαηηθφ ιφγν λα εκπιαθεί θαη λα δεκηνπξγήζεη, απαιιαγκέλνο απφ ην άγρνο 

ησλ βαζκψλ, νλνκάδεηαη θαη απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σα εξγαιεία Web2.0 

παξέρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  ηελ επθαηξία λα κνηξάδνληαη πιηθφ –αλνηθηφηεηα- 

πνπ αθνξά ζε θνηλνχο ζηφρνπο θαη θνηλά ελδηαθέξνληα κε ηνπο ππνινίπνπο, θαζψο 

θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ (Nimbalkar & 

Badodekar,2013)- ην ιεγφκελν θαη κηθξν-πεξηερφκελν.  

ηαλ νη καζεηέο γξάθνπλ γλσξίδνληαο πσο ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζήο 

ηνπο ζα ην δεη έλα θνηλφ (π.ρ. ζπκκαζεηέο), γξάθνπλ κε ππεπζπλφηεηα πάλσ ζε απηφ 

(Kennedy, 2003). Σέηνηνπ είδνπο πεξηβάιινληα κάζεζεο εθιακβάλνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο σο θνηλφηεηεο κάζεζεο, νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ «λα κάζνπλ ζην δηθφ ηνπο 

ρψξν, κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πην ελεξγή ζπκκεηνρή» 

ζε ζρέζε κε άιια παηδαγσγηθά θαη ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα (Efimova & Fiedler, 

2003)
11

.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο κε παηγληψδε ηξφπν, δελ 

έρνπλ ηε κνξθή απιήο εθθψλεζεο φπσο ζπκβαίλεη ζε έλα ραξηί. Έηζη 

κεγηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο εκπινθήο (engagement) ησλ καζεηψλ ζε απηέο φρη 

απφ ππνρξέσζε αιιά επεηδή ζα βξίζθνληαη κέζα ζηε «ζθαίξα» ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπο. Αθφκα, ην ζπκκεηνρηθφ Web δηεπξχλεη ην ρψξν θαη ην ρξφλν κάζεζεο ησλ 

παηδηψλ, θαζψο δηεπθνιχλεη ηε δηα βίνπ κάζεζε. Έλα άιιν είδνο κάζεζεο πνπ 

πξνθχπηεη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ζπκκεηνρηθφ ηζηφ, είλαη ε κηθξν-κάζεζε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, απάληεζε ζε εξσηήζεηο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε κνξθή 
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παηρληδηνχ, αιιειεπίδξαζε κε ζπκκαζεηέο θαη δηακνηξαζκφο πεξηερνκέλνπ ή επίιπζε 

ελφο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Απηφ ην είδνο άηππεο 

κάζεζεο δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν ηελ επηθέληξσζε ζην ίδην ην άηνκν θαη  φρη ηφζν 

ζηηο ηερλνινγίεο (Buchem & Hamelmann, 2010). 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ απηψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη απμάλνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ 

γηα κάζεζε. Έλα αθφκα, φκσο φθεινο πνπ πξνζθέξνπλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη νη λέεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ 

πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο. Ζ Παηδαγσγηθή 2.0, ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε ζεσξία ηνπ 

θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γλψζε είλαη απνηέιεζκα 

θνηλσληθήο δηάδξαζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζπλεηδεηά θαη 

ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο 

άιινπο νη λέεο γλψζεηο νηθνδνκνχληαη πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο. Με άιια ιφγηα 

κέζα απφ ηε Μάζεζε 2.0 (E-learning 2.0) επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί απηφ πνπ είρε πεη 

ν Lev Vygotsky: «,ηη κπνξεί λα θάλεη ζήκεξα έλα παηδί ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, ζα 

κπνξεί αχξην λα ην θάλεη κφλν ηνπ». 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο θαη ζηε 

κάζεζε ησλ «ληξνπαιψλ καζεηψλ», νη νπνίνη ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλεπίζεκε αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, 

ηα λέα πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζέβνληαη, επίζεο, ην ξπζκφ 

κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ζην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ 

βνιεχεη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε Παηδαγσγηθή 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ «κνληέξλα» 

εθπαίδεπζε, αθελφο παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο, αθεηέξνπ δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο 

(Conole & Alevizou, 2010: 9). Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν εξρνκφο ηνπ 

Web2.0 θαη ηεο Παηδαγσγηθήο 2.0, ζπλεπάγεηαη ηφζν αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ, φζν θαη ησλ ξφισλ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ. Ζ Μάζεζε 2.0 (E-learning) 

εμαζθαιίδεη γηα ηνλ καζεηή έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν, θαζψο ζπκβάιεη ηφζν ζην 

πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα απηήο.  

Ο Siemens (2014) ηνλίδεη φηη, ζηνλ 21
ν
 αηψλα ηνλ νπνίν δηαλχνπκε, νη 

ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη ηφζν πνπ δελ αξθνχλ νη πξνυπάξρνπζεο ζεσξίεο κάζεζεο. Ζ 
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ελαιιαθηηθή ζεσξία κάζεζεο, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Siemens & Downs ην 

2008, νλνκάδεηαη θνλεθηηβηζκφο. Βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί, ην γεγνλφο 

φηη ππνζηεξίδεη πσο ε γλψζε δελ ππάξρεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, αιιά είλαη 

θαηαλεκεκέλε ζε έλα δίθηπν ζπλδέζκσλ θαη κφλν αλ ζπλδέζνπκε πνιιέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ζα κπνξέζνπκε λα ηε δηακνξθψζνπκε, ελψ ε κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θαη δηάζρηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ (Siemens, 

2010)
12

. Έηζη, ν θνλεθηηβηζκφο νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Γελ απνηειεί κηα 

απηφλνκε ζεσξία κάζεζεο αιιά, κηα δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε 

δηδαζθαιία. 

Σν δήηεκα είλαη κε πνηνχο ηξφπνπο πξνσζνχληαη νη ζχγρξνλεο κέζνδνη 

κάζεζεο κέζα απφ ηα εξγαιεία Web2.0. Οη Conole & Alevizou (2010) πξνηείλνπλ 

ηέζζεξηο απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο: 1) Μάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη 

δηεξεχλεζε (θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο), 2) Νέεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 3) Νέεο κνξθέο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπλ-δεκηνπξγίαο 

θαη παξαγσγήο θαη 4) Μεγαιχηεξε πιαηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεί ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε θφκβνπο, λα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ δίθηπν 

κάζεζεο, ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν θαη ζε άιινπο καζεηέο (Γθέθα θ.ά., 2013).  

Δλ θαηαθιείδη, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη καζεηέο κέζα απφ ηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγνχλ δηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη λα αλαδεηνχλ πεγέο, ην νπνίν ηνπο 

πξνζθέξεη δεκηνπξγηθφηεηα θαη επειημία ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε (Conole & 

Alevizou, 2010: 17). ε αληίζεζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο (Margaryan 

et al., 2011) νη νπνίεο θαίλεηαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηεπφκελνπο ζηελ πηνζέηεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ παζεηηθνχ δέθηε πιεξνθνξηψλ θαη φρη ηνπ ηθαλνχ θαη 

απηνξπζκηδφκελνπ αηφκνπ (Borthwick et al., 2008). 

Αιιαγέο ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

ηα λέα απηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, ε ηάμε αλνίγεη ζηελ θνηλσλία θαη 

ν εθπαηδεπηηθφο απαιιάζζεηαη απφ ην ξφιν ηεο απζεληίαο
.
 απνθηά λέν ξφιν, απηφ 

ηνπ θαζνδεγεηή, ηνπ ππνζηεξηθηή θαη εθείλνπ πνπ παξέρεη επηινγέο θαη ζπκβνπιέο. 
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 Ο.π. ςτο Κονεκτιβιςμόσ, χ.χ. 
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Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ «θέξεη» ην Web2.0 κέζα ζηελ ηάμε θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα δίθηπα κάζεζεο, νξζά 

(Dawley, 2009). Ο ίδηνο δξα επηθνπξηθά ζην παξαζθήλην θαη θξνληίδεη λα ληψζνπλ νη 

καζεηέο πσο ζπλαληνχλ ηε λέα γλψζε, ηπραία θαη απφ κφλνη ηνπο.  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ 

ηα πεξηβάιινληα ηεο Μάζεζεο 2.0, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα επηηχρνπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξα επίπεδα ζηε Εψλε Δπηθείκελεο 

Αλάπηπμήο ηνπο (Vygotsky). Με ηελ έλλνηα ηεο Εψλεο Δγγπηέξαο Αλάπηπμεο (Zone 

of Proximal Development), ν Vygotsky νξίδεη «ην κέηξν ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην ηη 

κπνξεί λα επηηχρεη ν καζεηήο φηαλ εξγάδεηαη κφλνο ηνπ θαη ην ηη κπνξεί λα επηηχρεη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Υαιθηά, 2012: 75). Δπηπιένλ, θαζήθνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο καζεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα θάλνπλ επηινγέο πεξηερνκέλνπ ρακειήο 

πνηφηεηαο (Selwyn, 2009). Χζηφζν, απηφ πξνυπνζέηεη πξσηίζησο, ηε δηθή ηνπο 

εθπαηδεπηηθή δηθηχσζε (Hargadon, 2009) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ, πάλσ ζην νπνίν νη Γεκεηξαθάθε & νθφο (2010), αλαθέξνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα έρνπλ αξθεηή εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Web 2.0.  

Ζ κεηάβαζε απφ κηα ζπκβαηηθή ζρνιηθή ηάμε ζε κηα ηάμε Web2.0 

ζπλεπάγεηαη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο ζα απαζρνινχληαη θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ηεο ηάμεο (Rahmani & Azimi, 2013), ζα έρνπλ θπξίαξρν 

ξφιν ζηε κάζεζε επσκηδφκελνη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επζχλε ηεο γλψζεο ηνπο, 

θαζψο ε κάζεζή ηνπο ζα εμαξηάηαη πιένλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή. Ο 

ξφινο ηνπ καζεηή, ινηπφλ αιιάδεη, θαζψο θαιείηαη πιένλ λα απηφ-ξπζκίδεη ηε 

κάζεζή ηνπ. Οξγαλψλεη ηελ πιεζψξα ησλ δηθηχσλ κάζεζεο πνπ ηνπ δηαηίζεληαη, 

αιιειεπηδξψληαο θαη κε άιια άηνκα, ψζηε λα δνκήζεη ην δηθφ ηνπ δίθηπν κάζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν (Κνλεθηηβηζκφο, ρ.ρ.). Σα 

πξνζσπηθά δίθηπα κάζεζεο δηακνξθψλνληαη φηαλ νη καζεηέο επηιέγνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ θάπνηνπο θφκβνπο, γηα λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο. Σέηνηνη θφκβνη 

είλαη άλζξσπνη (π.ρ. ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θ.α.) ή νπνηνπδήπνηε είδνπο κηθξν-

πεξηερφκελν π.ρ. Wikis. Σν πφζν ηζρπξνί ή φρη είλαη νη δεζκνί αλάκεζα ζηνπο 

θφκβνπο πνπ ζπλδπάδεη έλαο καζεηήο, επεξεάδεη ην πφζν γξήγνξα ζα θπθινθνξήζεη 

ε πιεξνθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ Siemens (2005).  
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Εικόνα 3. Παραδοςιακόσ τρόποσ διδαςκαλίασ vs Κονεκτιβιςμόσ 

Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ελζσκάησζε ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, επηθέξεη αιιαγέο ηφζν ζηηο επηθξαηνχζεο 

ζεσξίεο κάζεζεο φζν θαη ζην χθνο θαη ηε δνκή ησλ καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ, αιιά 

θαη ην ξφιν εθπαηδεπηηθψλ- καζεηψλ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο εμαηνκίθεπζεο, ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κέζα απφ ζπλεξγαηηθά θαη 

απνθαιππηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Θ νζα αυτι πξνηεηλφκελε ζεσξία κάζεζεο- 

θνλεθηηβηζκφο- «πξέπεη λα κειεηεζεί γηα λα απνθαζίζνπκε εάλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, θαζψο αζρνιείηαη κε ηηο ηάζεηο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηε κάζεζε, ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ηε 

κείσζε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο γλψζεο» (Κνλεθηηβηζκφο, ρ.ρ.).  

Σέινο, ζηε ζεκεξηλή 

επνρή, δεδνκέλσλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ 

γηα ηε Γεληά Ε 

(GenerationZ), είλαη γεγνλφο 

πσο νη λένη έρνπλ αλαπηχμεη 

κε θπζηθφ ηξφπν πνηθίιεο 

λέεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Prensky, 2001). Διινρεχεη, ινηπφλ, ν θίλδπλνο, νη  

δηδάζθνληεο λα ζεσξνχλ σο δεδνκέλν έλα επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

(ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ), θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ην νπνίν ζπρλά δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν θάπνησλ απφ απηνχο (Helsper & Bennett, 

2009), κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ αληζφηεηεο. Χζηφζν, ν ηερλνινγηθφο 

γξακκαηηζκφο, δελ είλαη αλαγθαίνο κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά πξσηίζησο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο πάλσ ζηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην ζρνιηθφ ρψξν (TIM-Arizona Technology 

Integration Matrix, n.d.). Άιισζηε, φπσο αλαθέξεη ν Tapscott (2008), νη ζχγρξνλνη 

λένη εθδειψλνπλ πνιχ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θαηλφκελν ςεθηαθήο απνζχλδεζεο- digital 

disconnection). 
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1.2.1. Δξγαιεία Web2.0 ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο 

Ο ππνινγηζηήο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ λνκηκνπνηεζεί πιένλ σο βαζηθά 

εξγαιεία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, θαζφζνλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άληιεζε 

πιηθνχ, ζηελ επεμεξγαζία φρη κφλν πνηνηηθψλ αιιά θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ 

θνηλνπνίεζε ζέζεσλ θαη απφςεσλ (Ρεπνχζε & Σζηβάο, 1999).  

Σα εξγαιεία Web2.0 είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο νη καζεηέο δελ ζα είραλ πξφζβαζε ζε έλα ζπκβαηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπλεξγαζία απφ απφζηαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε 

κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο απφ ην ζπίηη, ε θνηλνπνίεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ 

παξαγφκελσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ε επεμεξγαζία κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο 

απφ ην ζπίηη, απφ ηνλ θαζέλα ηε ζηηγκή πνπ ην επηζπκεί θαη κπνξεί, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζπλάληεζε φιεο ηεο νκάδαο απφ θνληά, είλαη νξηζκέλεο κφλν δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ ηα εξγαιεία web2.0, νη νπνίεο είλαη αδχλαην λα πινπνηεζνχλ ζε έλα 

ζπκβαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Έηζη νη ΣΠΔ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηδαθηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ νη νπνίεο ζπρλά δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο ηζηνξίαο.  

Ζ Γηαθνπκάηνπ (2006: 73, 75) ηνλίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ΣΠΔ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηελ 

ηζηνξηθή επηζηήκε, φπσο, επηινγή πεγψλ κέζα απφ κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, 

αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ θαη αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο ηνπο ζθέςεο.  Οη Brown & Purvis (2001)
13

 επηζεκάλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ κπνξεί λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζθέςεο. Σν πην ζεκαληηθφ ίζσο 

πιενλέθηεκα, πνπ παξέρεη ην Web2.0 ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, είλαη ην γεγνλφο φηη 

ε πνιπκεζηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία αθελφο λα ζπλδπάζνπκε 

πνιιαπιέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ηεο ίδηαο πεγήο, αθεηέξνπ λα ελζσκαηψζνπκε 

εηθφλα, ήρν, θείκελν κέζα ζην ίδην παξαγφκελν, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη δπλαηφηεηα  

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, κέζα απφ ηελ εξγαζία φισλ ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ ίδηα 

πεγή ή ζην ίδην αξρείν. Αθφκα, ε δπλαηφηεηα ησλ ππεξθεηκέλσλ «δηεπθνιχλεη ηε 
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 Ό.π. ςτο Βλάχου κ.ά., χ.χ.: 97. 
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ζπζρέηηζε ησλ πεγψλ ιφγσ αθξηβψο ηεο κε γξακκηθήο αλάγλσζήο ηνπο» 

(Γηαθνπκάηνπ, 2006: 74). 

Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα εξγαιεία ηνπ Web2.0 είλαη έηζη δνκεκέλα ψζηε λα 

εμππεξεηνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο, φπσο είλαη ην Timetoast, ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ρξνλνγξακκψλ θαη ην Mindmeister γηα ηε δεκηνπξγία ραξηψλ ελλνηψλ. Ζ Φπρνγπηνχ 

(2009) θάλνληαο ιφγν γηα ην δηαδίθηπν θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο 

Ηζηνξίαο αλαθέξεη: 

Σν δηαδίθηπν (ηδηαίηεξα ην web2.0), νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, ηα forums, νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ηα ινγηζκηθά, ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα, ηδηαίηεξα ηα αλνηρηά θαη 

δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ν ππνινγηζηήο λα πιενλεθηεί 

ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά κέζα δηδαζθαιίαο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ κάζεζεο ηνπ web2.0 ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην 

πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε 

καζεηνθεληξηθή, ελεξγεηηθή, δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, 

φπσο επίζεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ νη καζεηέο ζα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη γλψζεηο 

ηνπο ή ζα επηθνηλσλνχλ κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ απζεληηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο (Ρεπνχζε & Σζηβάο, 1999). χκθσλα κε ηνλ Dron (2006)
14

, 

«ηέηνηνπ είδνπο κνξθέο δηδαζθαιίαο νδεγνχλ ζηελ απνζάξξπλζε ηεο αλίαο θαη ηεο 

ζχγρπζεο», θάηη ην νπνίν είλαη βαζηθφ καο κέιεκα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Ηζηνξίαο. 

Αθφκα, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, «είλαη απαξαίηεην λα αζθνχληαη νη καζεηέο 

ζηελ ηάμε φρη ζε πνιιέο νκνεηδείο πεγέο, αιιά ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα είδε 

πεγψλ, θάηη πνπ δελ είλαη εθηθηφ ρσξίο ηελ έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο» (Φπρνγπηνχ, 2009). Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο κε ηνλ 

θαηξφ, εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηερληθέο εηθνληθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαζψο ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνπνίεζε πνηθίισλ επνπηηθψλ κέζσλ. 

πσο ππνζηεξίδεη θαη ε Γηαθνπκάηνπ (2006: 73), νη ζχγρξνλνη καζεηέο, νη νπνίνη 

βνκβαξδίδνληαη θαζεκεξηλά κε νπηηθά εξεζίζκαηα απφ ηα Μ.Μ.Δ., «πξνηηκνχλ θαη 

εμνηθεηψλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε νπηηθνχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο». 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηζηνξίαο «δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη „„σο κηθξνί 
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ηζηνξηθνί‟‟, ελψ ε δεκνζίεπζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην δηαδίθηπν 

ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηε δηθή ηνπο „„θαζαξή καηηά‟‟ ζηε Γεκφζηα Ηζηνξία» 

(Φπρνγπηνχ, 2009). 

Σέινο, είλαη γεγνλφο πσο ε ρξήζε ηνπ web2.0 ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εληνπίζνπλ παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε, θάηη ην νπνίν δελ είλαη εχθνιν λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, φπσο αλαθέξεη ε Γηαθνπκάηνπ (2006: 74). Γεληθά, 

ην Web2.0 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν λα αλνίμεη πξνο ηελ θνηλσλία θαη ε 

ζρνιηθή ηζηνξηθή γλψζε λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Φπρνγπηνχ, 2009).   

1.2.1.1. Τα εξγαιεία web2.0 ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα: 

Blog, Wiki, Google docs, Mindmeister, Timetoast θαη Voki 

Σα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, παξέρνπλ επθαηξίεο 

εθαξκνγήο ησλ ζεσξηψλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ Vygotsky, αθνχ δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ γηα λα 

αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ, ςεθηαθφ πιηθφ. ηφρνο ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζην κάζεκα 

ηεο ηζηνξίαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ ηζηνξηθή κέζνδν θαη ηελ 

ηζηνξηθή ζθέςε.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη  

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, πνπ πξνάγεη ε 

ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη δέζκεπζεο 

πξνο ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Παξάιιεια, ε ρξήζε θαζελφο απφ ηα 

εξγαιεία, παξέρεη επθαηξίεο εκπινπηηζκνχ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη 

δπλαηφηεηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αθελφο, 

κεηαηξνπή ηεο πεγήο απφ ζηαηηθή ζε δπλακηθή, αθεηέξνπ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξειζφληνο απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε   (Γηαθνπκάηνπ, 2006). Ζ 

ςεθηαθή κνξθή ησλ πεγψλ επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε 

απνηέιεζκα θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο, σζηφζν θάηη ηέηνην εγείξεη θαη ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ απζεληηθφηεηά ηεο (Γηαθνπκάηνπ, 2006: 70
. 

Βιάρνπ 

θ.ά., ρ.ρ.: 96).  
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

εξγαιείνπ μερσξηζηά: 

Ο φξνο Blog εηζήρζε απφ ηνλ Jom Barger ην 1997 θαη «αλαθέξεηαη ζε κηα 

απιή ηζηνζειίδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ζχληνκεο παξαγξάθνπο κε απφςεηο, 

πιεξνθνξίεο, θαηαρσξήζεηο πξνζσπηθψλ εκεξνινγίσλ ή ζπλδέζεηο, ηηο ιεγφκελεο 

δεκνζηεχζεηο, φια θαηαρσξεκέλα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά μεθηλψληαο απφ ηα πην 

πξφζθαηα, ζε ζηπι online πεξηνδηθνχ» (Doctorow et. Al., 2002)
15

. Ο ρξήζηεο ελφο 

blog έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζεη θάησ απφ κηα δεκνζίεπζε ή λα βάιεη εηηθέηεο 

ζε κηα ή δχν ιέμεηο, πξνθεηκέλνπ λα αξρεηνζεηεζεί ην ζέκα ηεο αλάξηεζήο ηνπ, θαη 

φηαλ πιένλ απηή παιηψζεη, λα κπνξεί εχθνια λα ηελ μαλαβξεί (Anderson, 2007: 7). 

ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο δφζεθε επθαηξία κέζα απφ απηφ λα 

κειεηεζνχλ δεηήκαηα, κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ – πξνβιεκάησλ, λα ζρνιηαζζνχλ απφ 

ηνπο καζεηέο, κε ζηφρν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο θαη ην βάζνο 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, εξρφκελνη ζε επαθή κε έλα πιήζνο 

πεγψλ ζρεηηθψλ κε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. 

Απφ ηελ άιιε έλα Wiki (What I Know Is) είλαη έλαο ζπλεξγαηηθφο ηζηφηνπνο, 

ν νπνίνο κπνξεί εχθνια λα ππνζηεί επεμεξγαζία απφ νπνηνλδήπνηε έρεη δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε απηφλ (Ebersbach et al., 2006)
16

. ε αληίζεζε κε ηα blogs, ζηα wikis 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηζηνξηθνχ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εθδνρψλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εθδνρψλ (Anderson, 2007: 8). Σν πεξηερφκελφ ηνπο δελ δηαγξάθεηαη νξηζηηθά. 

Κάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα wikis θαζίζηαληαη ρξήζηκα ζε νκαδηθέο 

εξγαζίεο είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο, ε επειημία θαζψο θαη  ε αλνηρηή πξφζβαζε ζε 

απηά (Ebersbach et al., 2006
. 
Lamb, 2004)

17
. Οη Σδσξηάθεο θ.ά. (2009)

18
, ηνλίδνπλ 

ηελ αμία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο wiki ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή, δεδνκέλεο ηεο 

εχθνιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρεη. Χζηφζν, 

ε ρξήζε ηνπο είλαη ζρεηηθά λέα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Chao, 2007) αλ θαη ηα 

wikis έρνπλ γίλεη γλσζηά εδψ θαη πάλσ απφ κηα δεθαεηία. ηελ παξνχζα κειέηε 

αμηνπνηήζεθε θπξίσο σο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνχ ηεο ηάμεο, κε ζηφρν ηελ 
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Ό.π. ςτο Aderson, 2007: 7. 
16

Ο.π. ςτο Anderson, 2007: 8. 
17

 Ο.π. ςτο Anderson, 2007: 8. 
18

 Δζγγλερθ κ.ά., 2014. 
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επαθή ησλ καζεηψλ κε απηφ ηε ζηηγκή πνπ ην επηζπκνχλ θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ 

επαθή κε πηπρέο ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πνιέκνπ. 

Σν Google docs είλαη online έγγξαθα, ηα νπνία νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζέλαο απφ ην ρψξν πνπ επηζπκεί. ια ηα κέιε πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλα ζην ίδην έγγξαθν κπνξνχλ λα δνπλ ηηο αιιαγέο ησλ ππνινίπσλ, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ εθείλνη ηηο πξαγκαηνπνηνχλ, αιιά θαη λα επηθνηλσλνχλ ή λα 

ζπλεξγάδνληαη κέζσ ηεο νκαδηθήο ζπλνκηιίαο. Ζ Γηαθνπκάηνπ (2006: 74), αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη νη επθνιίεο πνπ παξέρεη έλαο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (φπσο ην 

google docs), ακβιχλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηε γξαθή 

θαη «δηεπθνιχλεηαη ν αλαζηνραζκφο, ε αλάιπζε θαη ε ηθαλφηεηα». Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, αμηνπνηήζεθε σο κέζν επεμεξγαζίαο πεγψλ, φπνπ νη καζεηέο 

επεμεξγάδνληαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο ηελ ίδηα πεγή, κε ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε 

ζπλεξγαζία/ επηθνηλσλία, είραλ πξφζβαζε ζε άιιεο παξφκνηεο πεγέο αιιά θαη ζηηο 

ηδέεο θαη ζθέςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Σν Voki απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ελζσκαηψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ podcast. 

Σν podcast είλαη κηα κέζνδνο επηθνηλσλίαο (Meng, 2005), ε νπνία επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ερεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ. Σν Voki, είλαη γεληθά έλα εξγαιείν  web2.0, ζην 

νπνίν νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ραξαθηήξεο, λα ηνπο 

δψζνπλ θσλή, λα επεμεξγαζηνχλ ηε κνξθή ηνπο θαη ην background, αιιά θπξίσο λα 

γξάςνπλ ή λα ερνγξαθήζνπλ δηαιφγνπο. Οη Abdous, Facer & Yen (2012: 44) 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία αμηνπνίεζεο ηέηνηνπ είδνπο «δηαδηθηπαθψλ κεηαδφζεσλ» 

παξέρνπλ επθαηξίεο επέθηαζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο πέξα απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο δηάιεμεο. Σαπηφρξνλα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη παξέρεη 

δπλαηφηεηα επαλάιεςεο, φζεο θνξέο ην επηζπκεί ν καζεηήο, θαη απ‘ νπνπδήπνηε ην 

επηζπκεί (π.ρ. ζπίηη- ζρνιείν, tablet- Ζ/Τ). Δμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ απνδεηθλχεηαη 

γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζα απφ αθνπζηηθά ζηπι κάζεζεο. 

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

νκαδηθά ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθή πξννπηηθή (debate) γηα ην ζπγθξνπζηαθφ δήηεκα 

ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, ηα νπνία αλέβεθαλ ζην wiki θαη απφ εθεί φιεο νη νκάδεο 

ήξζαλ ζε επαθή κε φιεο ηηο απφςεηο (Βεληδειηθνί, Βαζηιηθνί, Οπδέηεξνη), 

αλαπηχζζνληαο ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο πξννπηηθήο.  
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Σν Mindmeister, είλαη έλα ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο 

δηαγξακκάησλ ξνήο/ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Χζηφζν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλνκηιίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ επεμεξγάδνληαη ηνλ ίδην ράξηε ελλνηψλ ηφζν ζε 

δηαηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. Οη ρξήζηεο - καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπινπηίζνπλ ηνλ ράξηε κε link, ζρφιηα, like θαη dislike πάλσ ζε κηα ηδέα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. ηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ραξηψλ ελλνηψλ ήηαλ ε εκπέδσζε 

ησλ αηηηψλ θαη ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ κέζα απφ ηελ απνηχπσζε, νξγάλσζε θαη 

εχθνιε αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ
19

. 

Σέινο, ην Timetoast, είλαη ην εξγαιείν πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

δηαδηθηπαθέο ρξνληθέο αθνινπζίεο γεγνλφησλ, αιιά θαη πεξηφδσλ. ε απηφ νη 

καζεηέο δεκηνπξγνχλ ρξνλνγξακκέο, ηηο εκπινπηίδνπλ κε εηθφλεο, ήρν, links θαη ηηο 

παξνπζηάδνπλ είηε ζε κνξθή ρξνλνγξακκήο είηε ζε κνξθή ιίζηαο, νξγαλψλνληαο ζην 

κπαιφ ηνπο, ηφζν ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ ηα γεγνλφηα, φζν θαη ηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο άιιαμαλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζεσξνχζαλ φηη έρνπλ κείλεη 

ίδηα ή ην αληίζεην (εκπέδσζε έλλνηαο ζπλέρεηαο θαη αιιαγήο). ζνλ αθνξά ηα δχν 

ηειεπηαία εξγαιεία, απηά, παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ επηκέξνπο ςεθηαθά αξρεία (εηθφλα, ήρν, θείκελν), «κε ηξφπν 

κνλαδηθφ, δεκηνπξγψληαο κηα λέα πξσηφηππε ζχλζεζε (bricolage)(….) αλαπηχζζνληαο 

λέεο ηθαλφηεηεο, θαζψο εληάζζνπλ θνκκάηηα πιεξνθνξίαο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπο» (Γηαθνπκάηνπ, 2006: 74). Σέινο, θαη ηα δχν εξγαιεία παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο (embed) ζε άιια εξγαιεία θαη ηζηνζειίδεο. 

Ο ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

(Παξάξηεκα VI), απνηειεί κηα επέιηθηε/δπλακηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο αθήλεη πεξηζψξηα πξνζαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο/ηάμεο/αηφκνπ. Αθφκα ζπλδπάδεη ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο ηφζν 

ηεο Ηζηνξίαο φζν θαη ηεο παηδαγσγηθήο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Project, ειήθζεζαλ ππφςε ηφζν ην ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα ηζηνξηθήο ζθέςεο ηνπ  Seixas (2006), φζν θαη νη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πνπ 

πξνηείλνπλ νη Buchem & Hamelmann (2010) γηα ηελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηθξν-κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Web2.0. Οη ζπκβνπιέο απηέο 
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 Χαρτογράφθςθ εννοιϊν, χ.χ. 
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ηνλίδνπλ φηη ην κηθξν-πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηθξέο κνλάδεο νη 

νπνίεο ζα ζπλάδνπλ κε ην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, ζα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη ζα κνηξάδνληαη γξήγνξα ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα, θαζψο επίζεο, ηα 

παξαγφκελα ησλ καζεηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ζχλδεζκνη ή επηζπλάςεηο ζε 

άιια κηθξν-πεξηερφκελα (φπσο έγηλε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζην wiki). θνπφο 

καο δελ είλαη λα θαηαζηνχλ νη καζεηέο άξηζηνη ρξήζηεο ησλ εξγαιείσλ Web2.0, αιιά 

λα είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ θαη λα κνηξάδνληαη πιηθφ, κε απιφ ηξφπν. Ο Diem 

(2000: 494)
20

 αλαθέξεη φηη «είλαη αλάγθε νη καζεηέο λα δηακνξθψλνπλ κηα ππνζήθε 

κεηαμχ ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ κε ηελ 

πηνζέηεζε „„θαηλνηφκσλ θαη επθάληαζησλ εθαξκνγψλ‟‟». 

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζηελ παξνχζα κειέηε δφζεθε έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Πίλαθα 62 (Παξάξηεκα 

XI). Ο Πίλαθαο Δλζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ (TIM-Arizona Technology Integration 

Matrix) απεηθνλίδεη, ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζε γηα καζεηέο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (TIM-Arizona Technology 

Integration Matrix, n.d.). Δηζήρζε απφ ην Δξγαζηήξη Σερλνινγηθήο Δλζσκάησζεο 

ηεο Φιφξηληα θαη αλαπηχρζεθε απφ ην Ίδξπκα Αλάθηεζεο θαη Δπαλεπελδπηηθψλ 

Πξάμεσλ ηεο Ακεξηθήο (American Recovery and Reinvestment – ARRA). Σν 

πξνηεηλφκελν ζρήκα ελζσκαηψλεη πέληε αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ έρνπλ λφεκα θαη αμίδνπλ. Σα 

πεξηβάιινληα απηά ζα πξέπεη 1. λα πξνάγνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, 2. λα πηνζεηνχλ 

πξαθηηθέο επνηθνδνκεηηζκνχ, 3. ζηνραζηηθφηεηαο, 4. λα είλαη απζεληηθά θαη 5. λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα (Jonassen, Howland, Moore, & Marra, 2003)
21

. 

Αθφκα, ν πίλαθαο εκπεξηέρεη πέληε επίπεδα ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο (εηζαγσγή, 

εκπέδσζε, πξνζαξκνγή, έκπλεπζε θαη κεηάδνζε), θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλδπάδεηαη 

κε θαζέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβαιιφλησλ απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη 

έηζη πξνθχπηνπλ 25 θξηηήξηα/ζηφρνη. Ο Πίλαθαο 62 (Παξάξηεκα XI), αμηνπνηήζεθε 

θαηά ηo ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαζψο 

παξέρεη απνηειεζκαηηθά κνληέια θαη ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 
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 Ό.π. ςτο Σςιβάσ, 2009: 13. 
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 Ό.π. ςτο TIM-Arizona Technology Integration Matrix, n.d. 
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1.2.2. Σπκκεηνρηθόο Ιζηόο (Web2.0) - Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη βαζηθά γλσξίζκαηα 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ κπήθε ζηε δσή καο ν Παγθφζκηνο Ηζηφο, έρεη εμειηρζεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Αξρηθά ππήξρε ν  Ηζηφο Web1.0. Ο φξνο  εηζήρζε γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Tim Burners-Lee ην 1989 (Hiremath & Kenchakkanavar, 2016) ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν είλαη ν ηζηφο πνπ πξνζθέξεηαη κφλν γηα αλάγλσζε (Nimbalkar & 

Badodekar, 2013) θαη παξείρε ζην ρξήζηε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

θαη αλάγλσζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ κεηάβαζε ζηνλ Ηζηφ Web2.0, έγηλε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 

2004, φηαλ ν Dale Dougherty ην φξηζε σο ηνλ ηζηφ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο 

(Nimbalkar & Badodekar, 2013
.
 Hiremath & Kenchakkanavar, 2016), θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ κεηαμχ ηεο O'Reilly Media θαη ηεο MediaLive International, 

ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Οη ηερλνινγίεο ηνπ web2.0 

επηηξέπνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ δηεχζπλζε 

κεγάινπ πιήζνπο αηφκσλ απφ φιν ηνλ θφζκν (Nimbalkar & Badodekar, 2013). Σν 

Web2.0 αθνινχζεζε ην 2006 ε εκθάληζε ηνπ Web3.0, ην νπνίν ν Conrad Wolfram, 

νξίδεη σο ην ζχζηεκα πνπ παξάγεη θαη ζθέθηεηαη λέεο πιεξνθνξίεο αληί ηνπ 

αλζξψπνπ, ελψ ζην πξνζθήλην (απφ ην 2012) βξίζθεηαη ην Web4.0, κηα ηδέα πνπ 

είλαη αθφκα ζε εμέιημε, θαη νξίδεηαη σο ε «ηερλεηή λνεκνζχλε», πνπ ζα δίλεη 

ζπκβνπιέο θαη ζα παίξλεη απνθάζεηο (Nath, 2015). 

Οη ρξήζηεο ηνπ web2.0 αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν κε ιηγφηεξν έιεγρν (π.ρ. 

απφ θάπνην δηαρεηξηζηή), κπνξνχλ λα θάλνπλ ελεκεξψζεηο θαη λα εξγάδνληαη πάλσ 

ζε έλαλ ηζηφ κε επέιηθην ζρεδηαζκφ (Nimbalkar & Badodekar, 2013
.
 Hiremath & 

Kenchakkanavar, 2016: 708), ην νπνίν απνηέιεζε βαζηθφ πιενλέθηεκα ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπνπ ρξήζηεο ήηαλ νη καζεηέο θαη δηαρεηξηζηήο 

ε εξεπλήηξηα. Οη θχξηεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ web2.0, πεξηιακβάλνπλ 

ηζηνιφγηα (blogs), ήρν (audio), ζπλνκηιία (chats), ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), 

ραξηνγξάθεζε (mapping), wikis, folksonomy(θαηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ κε 

πξνζζήθε ειεθηξνληθψλ εηηθεηψλ)- tags, RSS θ.α. (Nimbalkar & Badodekar, 2013
.
 

Hassan & El-Dosouki, 2012
22

), ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ Web 2.0 είλαη ε εχθνιε δηάδξαζε 

κε ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Hiremath 

& Kenchakkanavar, 2016: 708).  
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 Ό.π. ςτο Hiremath & Kenchakkanavar, 2016: 708. 



[62] 
 

Ο Jenkins (2010) αλαθέξεη πσο ε θξάζε «Κάλην απφ κφλνο ζνπ» δελ 

ζεκαίλεη πάληα «Κάλην κφλνο ζνπ».  Ο ίδηνο δίλεη έκθαζε ζηελ «Κνηλσληθή 

κάζεζε» (learning by doing), θαη πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ζπκκεηνρηθή 

θνπιηνχξα» ή «ζπιινγηθή λνεκνζχλε». Σέηνηνπ είδνπο πεξηβάιινληα (ζπκκεηνρηθήο 

θνπιηνχξαο) παξέρνπλ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ νκφηηκσλ, θαζψο νη καζεηέο 

φηαλ  εξγάδνληαη καδί, ζε έλαλ θνηλφρξεζην ρψξν, πξνο ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, 

καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν (Jenkins, 2010) θαη πηζηεχνπλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

έρεη λφεκα Jenkins et al. (2006)
23

. ιεο νη πξνζεγγίζεηο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

κνηξάδνληαη κηα δέζκεπζε πξνο ηελ πεπνίζεζε φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο ηερλνινγίαο πνπ επεξεάδεη ηελ εξγαζία 

ηνπο (Bødker et al. 1991)
24

.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ Web2.0. Oη 

βαζηθέο ηδέεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ην Web2.0 είλαη έμη, θαη είλαη νη εμήο: 

A. Αηνκηθή παξαγσγή θαη Πεξηερφκελν Παξαγφκελν απφ Υξήζηεο (φρη κφλν 

δηαρεηξηζηέο): Σα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο πνπ παξέρεη ην Web2.0 είλαη εχθνια ζε 

ρξήζε θαη θπξίσο νηθνλνκηθά θαζψο πνιιά απφ απηά δηαηίζεληαη δσξεάλ. Οη ρξήζηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακνίξαζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν, ιεηηνπξγψληαο πιένλ 

σο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη φρη σο παζεηηθνί αλαγλψζηεο (Καιηζνγηάλλεο, 2007).  

B. Αμηνπνίεζε ηεο δχλακεο ηνπ θνηλνχ: Κάζε θνηλφηεηα κάζεζεο κπνξεί λα 

γίλεη πην παξαγσγηθή κέζσ ηεο δηαξθνχο ρξήζεο ηεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλεηζθνξάο. 

C. Γεδνκέλα ζε επηθή θιίκαθα: Ζ πιεζψξα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαζεκεξηλά, αλαδεηθλχεη ην θαηλφκελν ηεο «δεδνκελνπνίεζεο» (επηθφ κέγεζνο 

δεδνκέλσλ).  

D. Αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκκεηνρήο: Αθελφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ππεξεζία 

είλαη ζρεδηαζκέλε κπνξεί λα βειηηψζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ, αθεηέξνπ, ν BitTorrent
25

 θαηαδεηθλχεη ηε βαζηθή αξρή ηνπ Web2.0, φηη 

«φζν πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα ππεξεζία, απηή βειηηψλεηαη 

απηφκαηα». 

E. Ζ επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ: Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο 

αχμεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ (Anderson, 2007: 20). 
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 Ό.π. ςτο Jenkins, 2010. 
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 Ό.π. ςτο Palaigeorgiou, 2010: 148. 
25

 Anderson, 2007: 19. 
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F. πκκεηνρή θαη Αλνηθηφηεηα: νη ρξήζηεο θάλνπλ downloading, αλαζεσξνχλ 

θαη ζρνιηάδνπλ ην πιηθφ (Anderson, 2007: 20).  

G. Basic Trust: Σν basic trust έρεη λα θάλεη κε ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο. ην Web2.0 ηα πεξηερφκελα δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ λα θνηλνπνηεζνχλ 

θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (Rahmani & Azimi, 2013: 859). 

H. Γηάρπζε (Dispersion): ην Web2.0 ην πεξηερφκελν δηαρέεηαη κέζσ 

πνιιαπιψλ κέζσλ φπσο θνηλνπνίεζε αξρείσλ θαη ζπλδέζκσλ. 
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟ 

Κεθάιαην 2
ν
: Έξεπλα- Μεζνδνινγία έξεπλαο 

2.1. Αλαγλώξηζε Δξεπλεηηθνύ Πξνβιήκαηνο θαη πνπδαηόηεηα έξεπλαο  

Δίλαη γεγνλφο πσο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο εληάζζεηαη ζε εθείλα ηα καζήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο νη 

καζεηέο ραξαθηεξίδνπλ «θνπξαζηηθά» θαη «αληαξά». πλήζσο, απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαινχληαη λα απνζηεζίζνπλ έλα 

καθξνζθειέο θεληξηθφ αθήγεκα, αληί λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο 

ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζθέςεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ λφεκα γη απηνχο ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ. πσο αλαθέξνπλ θαη νη Κφθθηλνο & Γαηζψηεο 

(2010: 33) ε δηακφξθσζε ηζηνξηθψλ δεμηνηήησλ ηείλεη λα αιιάμεη ηηο εθδειψζεηο 

αδηαθνξίαο, άγρνπο θαη δπζαλεμίαο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο.  

Έλαο ηξφπνο ν νπνίνο ζα ζπλέβαιε ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο απφ ηνπο καζεηέο, ζα ήηαλ ηφζν ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

ηνπο ζθέςεο, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη φρη απιά λα καζαίλνπλ γεγνλφηα, αιιά,  γηαηί 

είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ απηά ηα γεγνλφηα ζήκεξα, φζν θαη ε ζχλδεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ηα εμσζρνιηθά ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο, αλ 

θαη, ην Γηαδίθηπν απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ, 

σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηζηάδνπλ λα ην εληάμνπλ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα ζεσξνχλ ην ζρνιείν «απαξραησκέλν».  

Αλάκεζα ζηα έληεθα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ν Κφθθηλνο (2003: 104-110) ζην 

επίθεληξν ηνπ ζχγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ δηαηξέρεη ην πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο 

Ηζηνξίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα αίηηα απηήο ηεο αδηαθνξίαο ησλ καζεηψλ πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο απηφ δελ αθήλεη ηνπο 

καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε θχζε, ην ξφιν θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, 

θαη ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, φζν θαη ν ηξφπνο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ κέζσλ 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο. 

Έλα δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, ζην 

νπνίν ξίρλεη θσο ε παξνχζα κειέηε, είλαη ην πξφβιεκα (Creswell, 2011: 24)  ηνπ λα 

κελ κπνξνχλ, νη καζεηέο, λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
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ρξήζηκε ε ζρνιηθή ηζηνξία, κε απνηέιεζκα ε θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ ηζηνξία λα 

είλαη απνζπαζκαηηθή θαη κπεξδεκέλε. «Μηα έξεπλα ηνπ 2005, ζε καζεηέο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, έδεημε φηη ιίγνη καζεηέο κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ην λφεκα ηνπ 

λα καζαίλνπκε ηζηνξία» (Making History Meaningful, n.d.). Έηζη, πξνθχπηεη ην 

δήηεκα ηνπ λα δηδάζθνπκε Ηζηνξία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη λφεκα γηα ηνπο 

καζεηέο. εκαληηθφ θξηηήξην βάζε ηνπ νπνίνπ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζα απνθηνχζε 

λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, είλαη: «ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηελ Σνπηθή 

Ηζηνξία κε έλα κεγαιχηεξν αθήγεκα, θαζψο επίζεο ησλ ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηα 

γεγνλφηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ» (Making History Meaningful, n.d.).  

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζε έλα 

δηδαθηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζπλδπάδεη ηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηε ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα, κε πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο, έλαο ζπλδπαζκφο γχξσ απφ ηνλ νπνίν έρνπκε πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία 

(Creswell, 2011: 71). Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη απνζαθελίζεη ελ κέξεη ην 

ηνπίν, αιιά δελ έρεη θαηαθέξεη λα παξάζρεη ζαθείο θαηεπζχλζεηο (Carmichael & 

Burchmore, 2010) ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ 

Web 2.0 ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε. Έηζη, ε έξεπλα ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο (Creswell, 2011: 24) ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ θαζίζηαηαη ζεκαληηθή. 

Ζ έξεπλα ηνπ Σζηβά (2009: 15), κε αληηθείκελν ηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ 

πεγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

έδεημε πσο νη ηζηνξηθέο πεγέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη πέξα απφ ηελ 

ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (θαηά θχξην ιφγν σο δηαθνζκεηηθέο 

ή γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην θπξίσο αθεγεκαηηθφ θείκελν) θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε 

ηηο ΣΠΔ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Με ηελ ίδηα ινγηθή αμηνπνηνχληαη νη πεγέο 

θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηε λέα γλψζε κέζα απφ 

πξνζσπηθή δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ γίλεηαη ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο, πάλσ ζηα εξγαιεία Web2.0 θαη θηλείηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο.  

Μέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο ελαζρφιεζεο κε ηηο πεγέο, νη καζεηέο,  

φρη κφλν ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ άθξηηε απνδνρή θαη απνζηήζηζε ησλ 
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πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη κέζα απφ ηελ θχξηα αθεγεκαηηθή δνκή ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αιιά ζα εμαζθεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ πεγψλ αζθψληαο θξηηηθή ηφζν 

ζηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα είλαη ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ λνεκάησλ κηαο 

πεγήο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

ελεξγνχλ ζην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλεηαη θαη ειέγρνπ ησλ επθαηξηψλ 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελέρεη ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ζηελ επίηεπμε 

παηδαγσγηθψλ ζθνπψλ.  

Οη McLoughlin & Lee (2008: 19) επηζεκαίλνπλ πσο «φζν νη γλψζεηο καο γηα 

ηελ αμία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, απμάλνληαη, ππάξρεη 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ε νπνία ζα απνδεηθλχεη φηη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηψλ ζα επηθέξεη ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα». 

Σαπηφρξνλα έξεπλεο, φπσο απηή ησλ Γέγγιεξε θ.ά. (2014), έρνπλ δείμεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο (ζηελ παξαπάλσ έξεπλα ην 57,89% ησλ καζεηψλ) δελ έρνπλ 

εκπιαθεί πνηέ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε θάπνηνπ ηζηνινγίνπ ζηνλ 

ζπκκεηνρηθφ ηζηφ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνθαιχπηνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα νθέιε ηνπ 

ζπκκεηνρηθνχ ηζηνχ, ψζηε λα ην ηνικήζνπλ. 
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2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Ζ ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή πνπ δηεξεπλάηαη ζηελ παξνχζα πνηνηηθή κειέηε- 

θεληξηθφ θαηλφκελν (Creswell, 2011: 166), νξίδεηαη σο εμήο: «Ζ Ηζηνξηθή ζθέςε θαη 

ε πκκεηνρηθή Κνπιηνχξα».  Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξαθάησ θεληξηθνχ εξσηήκαηνο: 

 ε πνην βαζκφ αλέπηπμαλ καζεηέο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, κέιε ελφο Οκίινπ 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο, ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζην 

κνληέιν ηζηνξηθήο ζθέςεο ηνπ Seixas (2006), κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ εζηηαζκέλσλ ζηε κάζεζε, κέζα απφ πεγέο θαη ζηε «Μάζεζε 2.0» (E-

learning2.0»; 

Καηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ θεληξηθνχ εξσηήκαηνο, πξνέθπςαλ θάπνηα 

ππνεξσηήκαηα- δεπηεξνγελή εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία επηρεηξήζεθε λα 

απαληεζνχλ κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε.  

1. ε πνην επίπεδν, ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ έθηαζαλ νη καζεηέο 

κεηά ηελ παξέκβαζε, ζε θαζεκηά απφ ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, φπσο απηέο 

πξνηείλνληαη ζην ελλνηνινγηθφ ζρήκα πνπ εηζεγείηαη ν Seixas (2006), ζε ζρέζε κε απηφ 

ζην νπνίν βξίζθνληαλ  πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε; 

2. Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ Web2.0 ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ αλάπηπμε θαζεκηάο απφ ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο; 

3. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηα εξγαιεία Web2.0 ζε πιενλεθηηθή ζέζε 

έλαληη ηεο εξγαζίαο κε κνιχβη θαη ραξηί, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ; 

4. Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0, ζηε ζρνιηθή ηάμε;  

5. ε πνην βαζκφ θαηάθεξαλ, καζεηέο ρσξίο θακία εκπεηξία πάλσ ζηα εξγαιεία 

Web2.0, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπο;  

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο αλάπηπμεο ηεο Ηζηνξηθήο θέςεο ησλ 

καζεηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο

 ζπλάληεζεο, ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

έλα pre-test, ζην νπνίν απνηππψζεθαλ νη αξρηθέο ηνπο ηδέεο γηα ην αληηθείκελν πνπ 

επξφθεηην λα κειεηήζνπλ. Με ην pre-test επεηεχρζε ην ζηάδην ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο (ΓΔΠΠ -Σ.Η., 2003: 229, φπνπ αλαθέξεηαη σο θχιιν παξαηήξεζεο). 

Μεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ, ρνξεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ην ίδην 
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εξσηεκαηνιφγην, κε ηε κνξθή post-test, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε ηειηθή αμηνιφγεζε, 

θαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κεηαβιήζεθαλ νη αξρηθέο απφςεηο θαη 

γλψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηειηθέο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν αλέπηπμαλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

ζθέςε νη καζεηέο πηνζεηήζεθε ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα ηζηνξηθήο ζθέςεο πνπ 

εηζεγείηαη ν Seixas (2006) θαη ηα θξηηήξηα-ζηφρνη πνπ πξνηείλεη ν ίδηνο γηα ην ζρήκα 

απηφ. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ζρήκα, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη νη καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη ηζηνξηθή ζθέςε γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ κειεηήζεθε (Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο), ζα πξέπεη πξψηα λα 

δηεξεπλήζνπκε αλ αλέπηπμαλ θαη ζε πνην βαζκφ θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ Ηζηνξηθέο 

έλλνηεο: 

1. Δκπέδσζε ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 

2. Αλαγλψξηζε ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο 

3. Καηαλφεζε αηηηψλ θαη ζπλεπεηψλ  

4. Τηνζέηεζε ηζηνξηθήο πξννπηηθήο 

5. Αλαγλψξηζε εζηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ πνιέκνπ 

6. Αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ πεγψλ 

Γηα θαζεκία έλλνηα, απφ ηηο παξαπάλσ, δηακνξθψζεθε κηα θιίκαθα 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (rubric) (Παξάξηεκα VII) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία αμηνινγήζεθε ν βαζκφο θαιιηέξγεηαο ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



[69] 
 

2.3. Μεζνδνινγηθή Δπηζθόπεζε θαη Δξεπλεηηθόο ρεδηαζκόο  

Πξφθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα ε νπνία βαζίζηεθε ζηηο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ππνβιήζεθαλ γεληθέο εξσηήζεηο κεγάινπ εχξνπο, 

ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα πνπ απνηεινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ιέμεηο ή θείκελν 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηα θείκελα θαη νη ιέμεηο πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 

αλαδεηθλχνληαο ζέκαηα (Creswell, 2011: 66). Ζ εξεπλήηξηα ζπκκεηείρε ελεξγά ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηνπ θπζηθνχ εξεπλεηηθνχ 

πεδίνπ (Erickson, 1986. Denzin & Lincoln, 2003)
26

.  

Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζήζεθε απνηέιεζε ζπλδπαζκφ δχν 

πνηνηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεκειησκέλεο ζεσξίαο θαη ηνπ εζλνγξαθηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Με ην ζρεδηαζκφ ζεκειησκέλεο ζεσξίαο εμεηάδεηαη έλαο αξηζκφο αηφκσλ, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 11 καζεηέο, απφ ηα νπνία, φινη έρνπλ βηψζεη κηα πξάμε, 

κηα αιιειεπίδξαζε ή κηα δηαδηθαζία (Creswell, 2011: 82), φπνπ ζηελ παξνχζα 

κειέηε φινη νη καζεηέο είλαη κέιε ηνπ Οκίινπ Σνπηθήο Ηζηνξίαο. Οη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδηαζκνχο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε κηα γεληθή 

εμήγεζε ε νπνία εμεγεί κηα δηαδηθαζία, κηα πξάμε, ή κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηνπο αλζξψπνπο (Creswell, 2011: 66, 470). ηελ παξνχζα έξεπλα ζπγθεληξψζεθαλ 

ηα δεδνκέλα, αλαπηχρζεθαλ ηα ζέκαηα θαη απνηππψζεθε κηα γεληθή εξκελεία, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζε κηα έξεπλα ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. Ζ ζεκειησκέλε ζεσξία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε θαη λα 

εμεγήζνπκε κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ ηελ 

ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε. 

Απφ ηα ηξία είδε ησλ ζρεδηαζκψλ ζεκειησκέλεο έξεπλαο: 1. πζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία ησλ Strauss θαη Corbin (1998), 2. Αλαδπφκελνο ζρεδηαζκφο θαη 3. 

Κνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πηνζεηήζεθε ε πξψηε. Ο 

ζπζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο «δίλεη έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ ζηαδίσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

ηεο αλνηθηήο, ηεο αμνληθήο θαη ηεο επηιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ινγηθνχ πξνηχπνπ ή κηαο νπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο ζεσξίαο πνπ πξνθχπηεη» (Creswell, 

2011: 472).  Οη ηξεηο θάζεηο ηεο θσδηθνπνίεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα «2.5.3. Αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ». 

                                                           
26

 Ό.π. ςτο Σςιβάσ, 2009: 14. 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο έξεπλαο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο είλαη έμη
27

: α) 

δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε, β) ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία, γ) ζπλερήο ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε δεδνκέλσλ, δ) θεληξηθή θαηεγνξία, ε) δεκηνπξγία ζεσξίαο θαη ζη) 

ππνκλήκαηα. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο, ζπλεληεχμεηο θαη ηα παξαγφκελα ησλ καζεηψλ, αθνινπζήζεθε ε 

ζπλερήο ζπγθξηηηθή κέζνδνο ησλ Glaser θαη Strauss (1967), νη νπνίνη νξίδνπλ σο 

ζεκειησκέλε ζεσξία ηελ αλαθάιπςε ζεσξίαο απφ δεδνκέλα (Glaser & Strauss, 1967: 

21), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα ζέκαηα θαη νη θαηεγνξίεο ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οπζηαζηηθά ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε απνηειεί ζηξαηεγηθή κέζνδν ηεο 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. Ζ εκπεηξία ησλ Barney, Glaser & Strauss (1965) 
28

 έρεη δείμεη 

φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο είλαη ρξήζηκε ζε έξεπλεο ζε κηθξέο νξγαλσκέλεο κνλάδεο, 

φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κηα ζρνιηθή ηάμε.  

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλερνχο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ, πεξηιακβάλεη θσδηθνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη αλάιπζε ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. «ηφρνο ηεο ζπλερνχο 

ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο ε νπνία αλαδχεηαη απφ - θαη γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη ζπλδεδεκέλε κε - ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί ε 

ζεσξία λα εμεγήζεη» (Johnson, n.d.). Ζ ζπλερήο ζχγθξηζε (constant comparison) είλαη 

κηα επαγσγηθή δηαδηθαζία (απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ) αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Creswell, 

2011: 482). 

ζνλ αθνξά ηνλ εζλνγξαθηθφ ζρεδηαζκφ, ελδηαθέξεηαη γηα ηε κειέηε κηαο 

νκάδαο αηφκσλ (ζηελ παξνχζα έξεπλα ε νκάδα απηή είλαη νη καζεηέο ηνπ Οκίινπ 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο), γηα ηελ εμέηαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη 

θαη ηελ αλάπηπμε πεξηγξαθήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά αιιειεπηδξνχλ 

(Creswell, 2011: 82). Ο εζλνγξάθνο πεξηγξάθεη κηα νκάδα κε θνηλή θνπιηνχξα, κέζα 

ζην πιαίζηφ ηεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν κηινο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, φπνπ νη 

καζεηέο έρνπλ θνηλφ ελδηαθέξνλ ηελ εθκάζεζε ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο. Δπίζεο, 

θνηηνχλ ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν, φπνπ ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο είλαη 

επαξθψο εμνπιηζκέλν κε Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη νη καζεηέο αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπο, θάηη ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ ελαζρφιεζή 

ηνπο κε ην Web2.0, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο παξέκβαζεο.  

                                                           
27

 Ό.π.ςτο Creswell, 2011: 478. 
28

 Ό.π. ςτο Glaser& Strauss, 1967: 22. 
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Ζ κνξθή εζλνγξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ε 

πεξηπησζηνινγηθή κειέηε (ή κειέηε πεξίπησζεο/ case study). Ζ πεξίπησζε κπνξεί λα 

είλαη έλα πξφγξακκα ή δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθαξκνγή ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (Creswell, 2011:516), θάηη ην νπνίν ηζρχεη γηα ηελ παξνχζα κειέηε. 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, έηζη θαη ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο, «αλαπηχζζεηαη 

κηα ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο πεξίπησζεο ζπγθεληξψλνληαο πνιιαπιέο κνξθέο 

δεδνκέλσλ (….) ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ζεκαηηθή αλάπηπμε» (Creswell, 

2011:517). «Ζ κεζνδνινγία ηεο κειέηεο πεξίπησζεο επηηξέπεη ηελ αλαιπηηθή κειέηε 

πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί σο ηδηαίηεξεο θαη φρη σο ηππηθέο ή 

αληηπξνζσπεπηηθέο» (Stake, 2005)
29

. 

Γχν απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εζλνγξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη κηα 

νκάδα κε θνηλή θνπιηνχξα θαη ε έξεπλα πεδίνπ. ηε κειέηε ηεο νκάδαο πξνζδηνξί-

ζηεθε κηα κφλν ηνπνζεζία (ηάμε ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ) εληνπίζζεθε κηα νκάδα 

κέζα ζε απηή (νκάδα Οκίινπ Σνπηθήο Ηζηνξίαο) θαη ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα γηα 

ηελ νκάδα (ηα νπνία εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν πάλσ ζηελ νκάδα θαη φρη ηφζν ζηα άην-

κα) (Creswell, 2011: 523). ζνλ αθνξά ηελ έξεπλα πεδίνπ, ν εζλνγξάθνο ζπγθε-

ληξψλεη δεδνκέλα πεξλψληαο ρξφλν ζηηο ηνπνζεζίεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δνπλ, εξ-

γάδνληαη ή παίδνπλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο (Stake, 1995). 

2.3.1. Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο - κέζνδνο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλνιηθά 11 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Δ΄ (1 

καζήηξηα) θαη ηεο η΄ ηάμεο δεκνηηθνχ (10 καζεηέο), ζην Πεηξακαηηθφ ζρνιείν ηεο 

Φιψξηλαο, ηνπο κήλεο Μάξηην-Απξίιην 2016. Οη νκάδεο εξγαζίαο ήηαλ ηξεηο, ησλ 

ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αηφκσλ
30

. Καζεκία αζρνιήζεθε κε ηελ επεμεξγαζία πεγψλ ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εμ‘ απνζηάζεσο 

ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ παξαγσγή απφ θνηλνχ, πιηθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζε θαζεκηά απφ ηηο 5 πξψηεο ζπλαληήζεηο
31

, νη καζεηέο 

εξγάδνληαλ πάλσ ζηηο πηπρέο ηνπ κνληέινπ ηνπ Seixas κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία Web2.0 (ρήκα 2). Αλ θαη ζε θάζε έλλνηα αληηζηνηρεί έλα κφλν εξγαιείν 

πνιιέο θνξέο θάπνηεο κειεηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κέζα απφ ην ίδην εξγαιείν, θαζψο 

                                                           
29

 Ό.π. ςτο Σςιβάσ, 2009: 14. 
30

 Θ Ομάδα 02 τελικά αποτελοφνταν από τρεισ μακθτζσ κακϊσ θ Μ08(Μακιτρια 08) δεν ςυμμετείχε ςτθ μελζτθ 
αν και ξεκίνθςε να ςυμμετζχει ςτθν παρζμβαςθ. 
31

 τθν 6θ πραγματοποιικθκε θ ςυνζντευξθ και το post-test. 
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φπσο ηνλίδεη θαη ν ίδηνο ν Seixas νη έλλνηεο είλαη θνληά ε κηα κε ηελ άιιε, νπφηε 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ καδί. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 5ε ζπλάληεζε πέξα απφ ην wiki 

αμηνπνηήζεθε θαη ην google docs, φπνπ νη καζεηέο δνχιεςαλ πάλσ ζε φιεο ηηο 

έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο (Παηρλίδη κε Μέησπα).  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, 

ζπκπεξηέιαβαλ θαηά θχξην ιφγν ην εμήο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ: 1) Γξαπηέο καξηπξίεο: 

άξζξα εθεκεξίδσλ (εθεκεξίδα Φιψξηλα 1916, Δθεκεξίδα ΄΄Διεχζεξνο  Λφγνο΄΄  ηεο 

Μπηηιήλεο 1918, Φσλή ηεο Φισξίλεο 1978), εκεξνιφγηα ζηξαηησηψλ πνπ έδεζαλ 

ζηελ ππφ κειέηε πεξίνδν (Αλζ/γνο Καξαθχιιεο, ινρίαο Κσζηνχιαο - Μπξηβήιεο, 

Γάιινη ζηξαηηψηεο), γξαπηέο πεγέο (ιφγνο Βεληδέινπ θ.ά.), 2) Φσηνγξαθηθφ πιηθφ 

(απφ ην ρζεο θαη ην ζήκεξα), 3) Πξνθνξηθέο καξηπξίεο πνπ ζπλέιιεμαλ νη καζεηέο 

απφ ζπγγεληθά πξφζσπα ηα νπνία απνηεινχλ ζπγγελείο 2εο ή 3εο γεληάο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ζηα γεγνλφηα, ελψ αμηνπνηήζεθε θαη 4) πλνδεπηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπσο νπηηθναθνπζηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηαηηζηηθά 

γξαθήκαηα, γεινηνγξαθία, δηαδξαζηηθφο ράξηεο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ ρσξψλ ζηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν (θσηφδεληξν), αιιά θαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ (google 

maps). Αξθεηέο θνξέο νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ην παξαγφκελν 

πιηθφ ηνπο αλέηξεμαλ ζε ειεθηξνληθέο πεγέο ζην δηαδίθηπν θαη ζπλέιεμαλ ζηνηρεία 

απφ εθεί ή ρξεζηκνπνίεζαλ ην url ηεο ζειίδαο πνπ ηνπο ελδηέθεξε. 

Ζ Γηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ήηαλ ε καζεηνθεληξηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην 

ΓΔΠΠ-Σ.Η. (2003: 227). Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ φπσο: δηάινγνο, εξεπλεηηθέο κέζνδνη πάλσ ζηελ επεμεξγαζία πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, αηνκηθέο αιιά θπξίσο νκαδηθέο εξγαζίεο 

γηα ηελ παξαγσγή θαη δηακνίξαζε πιηθνχ απφ θνηλνχ, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ππφ κειέηε δεηεκάησλ, επνπηηθφηεηα κε 

αμηνπνίεζε πιεζψξαο κέζσλ πξνζέγγηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (βίληεν, 

θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, απνθφκκαηα εθεκεξίδαο, θαξη 

πνζηάι θ.α.). Οη Ράπηεο & Ράπηε (2004: 110-111) πξνηείλνπλ νη καζεηέο λα 

«εξγάδνληαη ζε νκάδεο ζηνλ ππνινγηζηή κε ζηφρν κέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ εξγαζηψλ ηνπο». πσο θαίλεηαη θαη ζην 
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ρήκα 3, ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηε δεκηνπξγία παξαγφκελσλ 

ζηνλ ππνινγηζηή ζε φιεο ηηο θάζεηο δηδαζθαιίαο ησλ παξεκβάζεσλ. 

πλαληήζεηο Έλλνηεο Ηζηνξηθήο θέςεο (Seixas) Δξγαιεία Web2.0 

1
ε

 
Πξσηνγελείο πεγέο Google docs 

2
ε

 
Ηζηνξηθή πξννπηηθή Voki 

3
ε

 
πλέρεηα θαη Αιιαγή & Αίηηα θαη πλέπεηεο Timetoast 

Mindmeister 

4
ε

 
Ζζηθέο δηαζηάζεηο Blog 

5
ε

 
Ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα Wiki 

Σχιμα 2. Συνδυαςμόσ εργαλείου web2.0 – Ιςτορικισ ζννοιασ ςε κάκε ςυνάντθςθ 

Φάζεηο  

Γηδαζθαιίαο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

1
ε

  
Παξνπζίαζε παξαγφκελσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πάλσ ζηα 

εξγαιεία & Αθφξκεζε 

2
ε

  
Πξνζέγγηζε πηπρψλ ηνπ κνληέινπ ηζηνξηθήο ζθέςεο ηνπ Seixas κε εξγαιεία Web2.0 

3
ε

  
Παξνπζίαζε παξαγφκελσλ & Δπεμήγεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ζπίηη πάλσ ζην εθά-

ζηνηε εξγαιείν 

Σχιμα 3. Οι φάςεισ διδαςκαλίασ που ακολουκικθκαν ςε κάκε ςυνάντθςθ 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε επεηεχρζε κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ πέληε κεζφδσλ πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ γηα ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (pre/post-test, παξαγφκελα, ζπλέληεπμε, 

πξσηφθνιια παξαηήξεζεο). Χζηφζν, ην pre-test ζπλέβαιε ζηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, σο πξνο ην επίπεδν ηζηνξηθήο ζθέςεο ζην νπνίν βξηζθφηαλ θάζε 

καζεηήο, γηα θάζε έλλνηα ηζηνξηθήο ζθέςεο, πξηλ απφ ηελ έξεπλα (ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ηνπ Seixas θαη ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ δηακνξθψζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο - Παξάξηεκα VII), ελψ ην post-test, απνηέιεζε ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν έθηαζαλ νη καζεηέο, κεηά ηελ παξέκβαζε (γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε ζε θάζε ζπλάληεζε, ηηο ηζηνξηθέο έλλνηεο θαη 

ην εξγαιείν Web2.0 πνπ αμηνπνηήζεθε γηα θαζεκηά, ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο βι. Παξάξηεκα VI & Παξάξηεκα X). 
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2.4. θνπόο ηεο Έξεπλαο  

θνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο, απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν 

είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζεί ε ηζηνξηθή ζθέςε καζεηψλ Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, κέζα 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο ηζηνξηθήο ζθέςεο πνπ εηζεγείηαη ν 

Seixas ην 2006 ζηα πιαίζηα ηνπ παλ-Καλαδηθνχ Project, κε ηίηιν The Benchmarks of 

Historical Thinking Project, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ 

Web2.0, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ζε Σκήκα Οκίινπ Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο. Σν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο είλαη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηε Φιψξηλα. 

Μέζα απφ ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε πεγέο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα, αλακέλνπκε λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ηζηνξίαο,  

Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο 

ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, ην κνληέιν ηνπ 

Seixas (2006), έηζη ψζηε ην ελ ιφγσ κάζεκα λα απνθηήζεη λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, 

θαζψο επίζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε Ηζηνξίαο, ηα εξγαιεία Web2.0. Αθφκα, δηεξεπλήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα/ 

δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά. Βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη, ε αλάδεημε ησλ καζεζηαθψλ νθειψλ πνπ πξνζθέξεη θαζέλα απφ ηα εξγαιεία 

Web2.0, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ, επηθνπξηθά, πξνο ηελ θαιιηέξγεηα 

θαζεκηάο απφ ηηο έμη έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Γεληθά, κέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο, ζθνπφο καο είλαη λα αλαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ 

πεγψλ θαη εξγαιείσλ Web2.0, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. 
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2.5. υγκϋντρωςη δεδομϋνων  

Πξψην βήκα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε επηινγή ησλ 

αηφκσλ γηα κειέηε θαη ε εμαζθάιηζε άδεηαο ζην ρψξν ηεο έξεπλαο (Creswell, 2011: 

30). Ζ νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ήηαλ ην ηκήκα 

ηνπ Οκίινπ Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο. Πξνθεηκέλνπ 

λα ηεξεζεί ν ζεβαζκφο ζηνλ ηφπν ηεο έξεπλαο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε άδεηα γηα ηελ 

παξέκβαζε, θαηαηέζεθε αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ πλνπηηθφ Γειηίν Έξεπλαο, ζηε 

ρνιηθή χκβνπιν, ζην Γηεπζπληή, αιιά θαη ζην Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην 

(ΔΠΔ) ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, ε νπνία πέξαζε απφ πκβνχιην, φπνπ θαη 

ελεθξίζε.  

Δπηπιένλ, ηεξήζεθαλ φιεο νη εζηθέο πξαθηηθέο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 

νπνίεο πξνβιέπεηαη λα ηεξεζνχλ ζε κηα έξεπλα, φπσο ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ 

θαη ζηφρσλ ηεο κειέηεο ζηνπο καζεηέο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε, θαζψο επίζεο ε 

δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα απνζπξζνχλ απφ ηελ 

έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή (Creswell, 2011: 32). ζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη φρη εμεηδηθεπκέλν. 

Ζ έξεπλα έρεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνηνηηθήο  έξεπλαο, φπσο ε 

ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, ε αμηνπνίεζε αλνηθηψλ 

εξσηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,  θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε φηη ε έξεπλα παίδεη 

ξφιν ζηελ ππεξάζπηζε ηεο αιιαγήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(Creswell, 2011: 71). πσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο 

ρξεηάδεηαη αιιαγέο θαη ε παξνχζα έξεπλα δείρλεη φηη ε εηζαγσγή ησλ εξγαιείσλ 

web2.0 ζηελ εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, δίλεη 

θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη κε κεγαιχηεξε επραξίζηεζε 

απ‘ φηη πξηλ.  
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2.5.1. Πεγέο πιεξνθνξηώλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζπιιέρηεθαλ πιεξνθνξίεο - φπσο 

απαληήζεηο, γλψκεο, αλαθνξέο- ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, ή παξαηεξψληαο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (Creswell, 2011: 30). ηελ παξνχζα έξεπλα ηα δεδνκέλα 

ζπιιέρηεθαλ κέζα απφ ζπκπιεξσκέλα έληππα απφ ηνπο καζεηέο, αιιά θαη κέζσ 

άκεζσλ ζπδεηήζεσλ καδί ηνπο, φια επηθεληξσκέλα ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Πην 

αλαιπηηθά γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε κέζνδνη:  

1. Pre-tests (Παξάξηεκα I, II) 

2. Post-tests (Παξάξηεκα III) 

3. Πξσηφθνιια Παξαηήξεζεο (Παξάξηεκα VI)  

4. Παξαγφκελα έξγα καζεηψλ (Παξάξηεκα VIII) θαη  

5. Αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κεηά ηελ παξέκβαζε (Παξάξηεκα XIII). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δφζεθε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζρεδηαζκέλεο πάλσ ζηα 

εξγαιεία Web2.0. Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δφζεθαλ γξαπηέο απαληήζεηο ήηαλ ηα 

pre/post-tests θαη ηα παξαγφκελα ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 5
εο

 ζπλάληεζεο, φηαλ ην Wiki 

δελ αληαπνθξηλφηαλ, νπφηε νη καζεηέο απάληεζαλ ηδηνρείξσο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είραλ ζρεδηαζηεί ζε απηφ.  

χληνκε πεξηγξαθή θαζεκηά απφ ηηο πέληε κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ:  

1 & 2: Pre-test & Post-test:  Σν pre-test ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο δφζεθε κε 

ζθνπφ λα απνθαιπθζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, γχξσ απφ δεηήκαηα ηα νπνία 

ηέζεθαλ ζην επίθεληξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (βαζηθά 

ζηνηρεία ησλ έμη ελλνηψλ ηζηνξηθήο ζθέςεο). Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βνήζεζαλ 

ηφζν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζθέςεο ηνπο (Νάθνπ, 

2000), φζν θαη ζηελ ζχγθξηζή ηνπο κε απηέο ζην post-test, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κεηαβιήζεθαλ ή φρη, άξα θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

αλέπηπμαλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε νη καζεηέο, κε βάζε ηελ θιίκαθα 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (Παξάξηεκα VII). θνπφο ηνπ pretest γηα ην web2.0, ήηαλ 

λα απνθαιπθζεί πφζν «web2.0 έηνηκνη» είλαη νη καζεηέο, (δειαδή, θαηά πφζν ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ εμ‘ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία, παξαγσγή θαη δηακνηξαζκφ 

πιηθνχ) θαη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα παξαθψιπαλ ηελ φιε 

δηαδηθαζία φπσο π.ρ. έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηή ή δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη.  
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3: Πξσηφθνιια Παξαηήξεζεο: πγθεληξψζεθαλ ζεκεηψζεηο πεδίνπ κέζα απφ 

παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο, σο ζπκκεηέρνπζαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη 

ζπλαληήζεσλ ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο/ δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ θαζψο 

πξνρσξνχζε ε έξεπλα, απφ πξψην ρέξη, παξαηεξψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(Creswell, 2001: 252). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνηππψζεθαλ ζε θφξκεο (πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο), νη νπνίεο απνηέιεζαλ κηα πνηνηηθή βάζε δεδνκέλσλ.  

4: Παξαγφκελα καζεηψλ: Γεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ παξαγφκελσλ πιηθψλ-εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ). Αθφκα, 

ζπγθεληξψζεθαλ ειεθηξνληθά δεδνκέλα, φπσο νη αλαζεσξήζεηο ησλ καζεηψλ απφ ην 

ζπίηη, θαηά ηε δηάξθεηα θάζε εβδνκάδαο θαη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κε ηελ 

εξεπλήηξηα, γηα επίιπζε απνξηψλ. 

5: πλέληεπμε: Ζ ηειεπηαία ζηξαηεγηθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ε πλέληεπμε. Απφ ηηο 4 πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπλέληεπμε: ζπιινγή- θαηαγξαθή α) εκπεηξηψλ ή 

ζπκπεξηθνξψλ, β) ζπλαηζζεκάησλ, γ) γλψζεσλ, δ) δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ή 

ηζηνξηθνχ πιηθνχ (Παπατσάλλνπ & Γνχδαο, 2003), ζηελ παξνχζα έξεπλα 

αμηνπνηήζεθε, γηα ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θπξίσο εκπεηξηψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

εληππψζεσλ ή αθφκα θαιχηεξα πξνζσπηθψλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ, ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ ε δνκεκέλε νκαδηθή 

ζπλέληεπμε. ηελ παξνχζα έξεπλα, νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε αλά 4 

άηνκα - φπσο πξνβιέπεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλέληεπμεο (Creswell, 20011: 

257) - κε ηε κνξθή πνπ νη νκάδεο είραλ δηακνξθσζεί ζην δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε 

έξεπλα. πσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε κηα δνκεκέλε νκαδηθή ζπλέληεπμε, έγηλε 

πξνζπάζεηα θάζε καζεηήο λα απαληά κε ηε ζεηξά θαη πξηλ απφ θάζε απάληεζε λα 

αλαθέξεη ην λνχκεξφ ηνπ π.ρ. Μ01, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθχςεη ζχγρπζε θαηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε. Ζ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαηεξήζεθε ζηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, κε ρξήζε ςεπδσλχκσλ, φπσο παξαπάλσ. Οη ζπλεληεχμεηο κε 

θάζε νκάδα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απφζηαζε απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, νη 

νπνίνη ζην δηάζηεκα απηφ, ζπκπιήξσλαλ ηα post-tests ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο έδηλαλ πνιχ 
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ζχληνκεο απαληήζεηο ή δπζθνιεχνληαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βνιηδνζθνπήζεηο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ.  

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Patton ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ζπλεληεχμεσλ, νη ζπλεληεχμεηο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαηαηάζζνληαη ζηηο 

ηππνπνηεκέλεο ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεπηαίνπ ηχπνπ 

είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αθξηβήο δηαηχπσζε θαη ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. Χζηφζν, ηα 

εξσηήκαηα δελ αθνινπζήζεθαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε ηελ ίδηα ζεηξά, αλαιφγσο 

απφ ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα παξαιείθζεθαλ, είηε γηαηί απαληήζεθαλ απφ 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο, είηε γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ πσο δελ θαηέρνπλ 

γλψζεηο γχξσ απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ην γεγνλφο φηη φια ηα άηνκα απαληνχλ ζηηο ίδηεο βαζηθέο 

εξσηήζεηο, απμάλνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απαληήζεσλ, ελψ έλα δεχηεξν 

πιενλέθηεκα είλαη ε επθνιία ηεο νξγάλσζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ απζφξκεηε έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ παξφιν πνπ ηα εξσηήκαηα ήηαλ θαζνξηζκέλα εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Άιισζηε, σο επέιηθηε εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε ζπλέληεπμε πξνζαξκφδεηαη 

εχθνια αλαιφγσο κε ηελ πεξίζηαζε (Kaltsounis, 1967: 105). Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ε 

αιιειεπίδξαζε εξεπλήηξηαο-ζπκκεηερφλησλ επεξεάδεη ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

απνθαιχςνπλ νη δεχηεξνη ζηελ εξεπλήηξηα, αλάινγα θαη κε ηηο εθθξάζεηο 

(πξνζψπνπ) ηνπ πξψηνπ (Borg & Damien Gall, 1989: 24), έγηλε πξνζπάζεηα λα 

αλαπηπρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, θιίκα εκπηζηνζχλεο αλάκεζά ηνπο.  

2.5.2. Γείγκα θαη Σηξαηεγηθή Γεηγκαηνιεςίαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη καζεηέο ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο, ηνπ 

Οκίινπ Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο. Σν ηκήκα 

απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 12 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη 11 

(10 καζεηέο ηεο η‘ ηάμεο θαη 1 καζεηήο ηεο Δ‘). Απφ ηνπο 11 καζεηέο, νη 4 ήηαλ 

αγφξηα θαη ηα ππφινηπα 7 κέιε ηεο νκάδαο, θνξίηζηα. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα έξεπλα εζλνγξαθηθνχ ή πεξηζζφηεξν πνηνηηθνχ ζηπι, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

είλαη θαηάιιειν ζχκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion & Morrison (2008: 152). 

Απφ ηηο δχν κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ππάξρνπλ, πηζαλνηήησλ θαη κε 

πηζαλνηήησλ, ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεχηεξε. ε έλα δείγκα κε 



[79] 
 

πηζαλνηήησλ νη πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ ηα κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ζην 

δείγκα είλαη άγλσζηεο, θαζψο δελ έρνπλ φια ηα κέιε ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα (Cohen & Manion & Morrison, 2008: 184). ζνλ αθνξά 

ηνλ ηχπν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, πξφθεηηαη γηα ηε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία, θαζψο ε 

εξεπλήηξηα επέιεμε ην δείγκα ζην νπνίν είρε εχθνια πξφζβαζε. Χζηφζν, ε 

δεηγκαηνιεςία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο εκπεξηέρεη θαη ζηνηρεία ζθφπηκεο 

«πνηνηηθήο» δεηγκαηνιεςίαο (purposeful sampling). ε απηφ ην είδνο δεηγκαηνιεςίαο 

«νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ εθ πξνζέζεσο άηνκα θαη ηνπνζεζίεο γηα λα κάζνπλ ή λα 

θαηαλνήζνπλ ην θεληξηθφ θαηλφκελν» (Creswell, 2011: 244). Σν θξηηήξην κε ην νπνίν 

ηα άηνκα απηά επηιέγνληαη, είλαη ζπλήζσο ν «πινχηνο πιεξνθνξηψλ» πνπ είλαη ηθαλά 

λα καο εμαζθαιίζνπλ (Patton, 1990: 169)
32

. ηελ παξνχζα κειέηε, νη καζεηέο πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα είραλ φινη έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, ήηαλ κέιε Οκίινπ 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη θιίζε, ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

θεληξηθφ θαηλφκελν ηεο έξεπλαο.  

Ζ ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε, ήηαλ ε νκνηνγελήο 

δεηγκαηνιεςία (homogeneous sampling), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη 

ρψξνη επηιέγνληαη επεηδή δηαζέηνπλ έλα παξφκνην γλψξηζκα ή ραξαθηεξηζηηθφ. Σν 

δείγκα επηιέρζεθε ζθφπηκα, θαζψο απνηεινχληαλ απφ κηα ππννκάδα πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Creswell, 2011: 246), ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

φπσο ζεκεηψλεηαη θαη παξαπάλσ, είλαη ην θνηλφ ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο.  

2.5.3. Αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε 

επεμεξγαζία θαη πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ επξήκαηα (βι. Κεθ. 4). Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζα 

απφ ηηο πέληε κεζφδνπο (βι. Δλφηεηα: 2.5.1. Πεγέο πιεξνθνξηψλ), πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξαθεί ην θεληξηθφ θαηλφκελν ην νπνίν κειεηήζεθε.  

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο ηεο ηειεπηαίαο κέξαο, αθνινχζεζε ε 

δηαδηθαζία ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο. Καηά ηε κεηαγξαθή ησλ πξνθνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε δεδνκέλα θεηκέλνπ, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο πνηθίισλ εηδψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ ερνγξάθεζε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα φζα 

                                                           
32

 Ό.π. ςτο Creswell, 2011: 244. 
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εηπψζεθαλ, ηα ζεκεία ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε, νη παχζεηο, ηα ζεκεία ζηα νπνία ν 

ιφγνο ηνπ ελφο δηαθφπηεηαη απφ ηνλ άιιν, θαζψο θαη φ,ηη ζπλέβαηλε ηαπηφρξνλα ηελ 

ψξα πνπ νη ζπκκεηέρνληεο κηινχλ ην νπνίν δελ θαίλεηαη κέζα απφ ηελ 

καγλεηνθψλεζε. Σα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε κεηαγξαθή θαη 

απνηππψλνπλ ηα παξαπάλσ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα XIV. 

Αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα δεδνκέλα θαη νη ζπλεληεχμεηο κεηαγξάθεθαλ 

ζε δεδνκέλα θεηκέλνπ, αθνινχζεζε ε Κσδηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ. Γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα MAXqda 

12. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε ρσξίζηεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ ζε ηκήκαηα 

θεηκέλνπ, απνδφζεθαλ θσδηθνί (επηθεθαιίδεο) ζηα ηκήκαηα απηά θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

θψδηθεο ζπγθεληξψζεθαλ ζε γεληθά ζέκαηα (Creswell, 2011: 283). Με ηνλ φξν 

θψδηθαο (code) ελλννχκε ηνλ πξνζδηνξηζκφ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο ηκήκαηνο 

θεηκέλνπ (Creswell, 2011: 284).  

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο, αθνινπζήζεθαλ νη ηξεηο 

επέιηθηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηηο νπνίεο πεξηγξάθνπλ νη Srauss & Corbin 

(1990)
33

 γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα έξεπλα ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. 

Απηέο είλαη: 1. Ζ αλνηρηή θσδηθνπνίεζε (open code), 2. Αμνληθή θσδηθνπνίεζε 

(axial code) θαη 3. Δθιεθηηθή θσδηθνπνίεζε (elective code). ηελ πξψηε θάζε, 

αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, ηα έγγξαθα κε ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ, εμεηάζζεθαλ, 

ζπγθξίζεθαλ, επαλαζπλδέζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα (Srauss & 

Corbin (1990: 61)
34

. ηε δεχηεξε θάζε, αμνληθή θσδηθνπνίεζε, επηιέρζεθε κηα 

θαηεγνξία αλνηρηήο θσδηθνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο θεληξηθφ θαηλφκελν θαη 

ζπζρεηίζηεθε κε άιιεο θαηεγνξίεο ζην πξφηππν αμνληθήο θσδηθνπνίεζεο (Creswell, 

2011: 475).  ηελ ηξίηε θάζε, δφζεθε κηα εμήγεζε γηα ηε δηαδηθαζία πνπ κειεηήζεθε 

ζηελ έξεπλα. Με απηή ηε δηαδηθαζία ρσξίζηεθαλ ηα θείκελα αξρηθά ζε ηκήκαηα 

θεηκέλνπ, ηα νπνία είλαη πξνηάζεηο ή παξάγξαθνη πνπ ζρεηίδνληαη φιεο κε έλαλ 

θσδηθφ  (Creswell, 2011: 284) θαη ζηε ζπλέρεηα νη θψδηθεο κε παξφκνην πεξηερφκελν 

νξγαλψζεθαλ ζε ζέκαηα, δειαδή ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

Σα ζέκαηα -παξφκνηνη θσδηθνί ζπγθεληξσκέλνη καδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

θεληξηθή ηδέα ζηε βάζε δεδνκέλσλ (Creswell, 2011: 289) -  πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα ήηαλ 7 (έμη γηα ηηο ηζηνξηθέο έλλνηεο θαη 4 γηα ην web2.0 ζην κάζεκα ηεο 

                                                           
33

 Ό.π. ςτο Johnson, n.d. 
34

 Ό.π. ςτο Johnson, n.d. 
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Ηζηνξίαο). Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζεκάησλ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα κεξηθά ζέκαηα, παξά γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πνιιά ζέκαηα 

(Creswell, 2011: 284). Χζηφζν, ηα θχξηα ζέκαηα ρσξίζηεθαλ ζε θάπνηα 

δεπηεξεχνληα, ηα ππνζέκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, 

αθνινπζήζεθε ε Γηαζηξσκάησζε Θεκάησλ (layering the analysis). Ζ δηαδηθαζία 

απηή ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο νξηδφληηα 

αιιεινζπλδεφκελσλ ζεκάησλ, δειαδή ε αλάιπζε μεθηλάεη απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

δνπιεχνληαο πξνο ηα πάλσ, κέρξη ηα γεληθφηεξα ζέκαηα (Creswell, 2011: 291). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί ε αθξίβεηα ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο, ζην βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Κάπνηα ζηνηρεία 

επηβεβαηψζεθαλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ (Creswell, 2011: 299) (π.ρ. pre-tests, post-tests, παξαγφκελα καζεηψλ, 

πξσηφθνιια παξαηήξεζεο θαη ζπλεληεχμεηο).  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ κέζσ ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, πηνζεηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (rubric). Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηξίβαζκεο 

θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (Παξάξηεκα VII) πηνζεηήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηα 

νπνία ζέηεη ν Seixas (2006), ζην κνληέιν ηζηνξηθήο ζθέςεο γηα θαζεκία απφ ηηο έμη 

έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Με (1) ζεκαίλεηαη ε ειιηπήο ή αλεπαξθήο απάληεζε, µε 

(2) ζεκαίλεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή θαη κε (3) ζεκαίλεηαη ε «πιήξεο» απάληεζε.  

Οη θιίµαθεο δηαβαζµηζµέλσλ θξηηεξίσλ (rubrics) απνηεινχλ νδεγνχο 

αμηνιφγεζεο, πνπ ζπλίζηαληαη απφ εηδηθά, εθ ησλ πξνηέξσλ, θαζνξηζµέλα θξηηήξηα 

επίδνζεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ «αλνηθηνχ» ηχπνπ θαη 

πνιχπινθσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο (performance assessments) (Mertler, 2001)
35

. Σα 

Rubrics δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο: α) ν νιηζηηθφο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ζηε βάζε ηεο ζπλνιηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

θαη β) ν αλαιπηηθφο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε κηαο εηδηθήο παξαµέηξνπ ηεο 

επίδνζεο (Mertler, 2001. Moskal, 2000), ν νπνίνο θαη αμηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

κειέηε.  

                                                           
35

 Ό.π. ςτο Σςιβάσ, 2009. 
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2.5.4. Αθξίβεηα επξεκάησλ (Δγθπξόηεηα- Αμηνπηζηία)  

ζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ, ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ, νη 

παξαθάησ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζχκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion 

&Morrison (2008: 176) ηελ εγθπξφηεηα θαη νη νπνίνη είλαη: εηιηθξίλεηα, πινχηνο θαη 

πεξηερφκελν δεδνκέλσλ, έθηαζε ηξηγσλνπνίεζεο, αληδηνηέιεηα εξεπλεηή.  

Ζ αθξίβεηα ησλ επξεκάησλ επηθπξψζεθε κέζα απφ ηε κέζνδν ηεο ηξηγσλν-

πνίεζεο. Μέζσ απηήο, ηα ζηνηρεία επηβεβαηψζεθαλ απφ δηαθνξεηηθά: 1. είδε δεδνκέ-

λσλ  [pre/post-tests, πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο, ζπλεληεχμεηο] θαη 2.κεζφδσλ ζπγθέ-

ληξσζεο δεδνκέλσλ [έγγξαθα κε παξαγφκελα καζεηψλ, ζπλεληεχμεηο] Creswell 

(2011: 299). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε απ-

ηέο ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο θαηα-

γξαθέληεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ δηαπηζηψζεσλ κέ-

ζα απφ κηα επαγσγηθή δηαδηθαζία (απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε 

γεληθφηεξεο δηαπηζηψζεηο). Γεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε πιεζψξα 

πεγψλ πιεξνθνξηψλ, ε ηειηθή αλαθνξά θαζίζηαηαη αθξηβήο θαη αμηφπηζηε 

(Creswell,2011 : 299).  

Δπηπιένλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ ειέγ-

ρνπ ησλ κειψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ππήξμαλ ακθη-

βνιίεο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ε εξεπλήηξηα επέζηξεςε ζηνπο καζεηέο νη 

νπνίνη επηβεβαίσζαλ φηη ε εξκελεία πνπ δφζεθε ήηαλ δίθαηε θαη αληηπξνζσπεπηηθή 

ηεο ζθέςεο ηνπο, ή έδσζαλ κηα πην μεθάζαξε απάληεζε. 

2.5.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο (ή Αδπλακίεο κειέηεο ή Πηζαλά πξνβιήκαηα) 

Σν ηκήκα ζην νπνίν πινπνηήζεθε ε έξεπλα αλήθεη ζε κηιν Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο, φπνπ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ απφ επηινγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νχηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή, νπφηε ζε πνιιέο ζπλαληήζεηο παξνπζηάζζεθε 

απνπζία καζεηψλ, νχηε ε δηεθπεξαίσζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ζπίηη. ε ζπλζήθεο 

εθηφο έξεπλαο, δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 

επφκελε θνξά. Απηφ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο έξεπλαο απφ ην ζπίηη, θαζψο δελ ηηο ζεσξνχζαλ ππνρξεσηηθέο 

απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ γλψξηδαλ πσο ε κε ζπκκεηνρή ηνπο δελ ζα έρεη 
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επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθή ηνπο επίδνζε, αθνχ δελ πξνζκεηξείηαη ζε θάπνηνπ είδνπο 

βαζκνιφγεζε.  

Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη 

ζην πξσηλφ ηκήκα αιιά θαη κε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επεξέαζε φπσο θάλεθε 

ηνπο καζεηέο, θαζψο πνιινί ππνζηήξημαλ φηη δελ είραλ ρξφλν λα νινθιεξψζνπλ ζην 

ζπίηη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλέζεζε ε εξεπλήηξηα. Δπηπιένλ, ν πξναηξεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο παξαθνινχζεζεο, είρε σο απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ηελ 

θαζπζηεξεκέλε έιεπζε ησλ καζεηψλ ζην ηκήκα, θαη άιιεο ηελ πξφσξε απνρψξεζή 

ηνπο (π.ρ. ε Μ06 έθεπγε κηζή ψξα λσξίηεξα γηα ην θξνληηζηήξην). Απηφ είρε σο 

επαθφινπζν, ηελ αλαζηάησζε ησλ καζεηψλ θαη ηνλ απνζπληνληζκφ ηνπο. 

ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

απφ ην ζπίηη, θάηη ην νπνίν θαηά ηε γλψκε κνπ δελ ζα ζπλέβαηλε αλ ε παξέκβαζε 

πινπνηνχληαλ ζην πξσηλφ ζρνιηθφ σξάξην. Δθεί, φπσο δήισζαλ νη ίδηνη, ζεσξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθέο θαη ζα έλησζαλ αδηάβαζηνη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηηο 

είραλ νινθιεξψζεη. Χζηφζν, ν ελ ιφγσ παξάγνληαο ζεσξψ φηη θαζηζηά ηα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ην βαζκφ εκπινθήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία ήηαλ απηφλνκε θαη εμαξηηφληαλ θαζαξά απφ ηε δηθή ηνπο 

ζέιεζε λα ζπκκεηέρνπλ ή φρη, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηνλ παξάγνληα ηεο 

ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ελζσκάησζεο ησλ Web2.0 

εξγαιείσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, είλαη ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη έλα πξφηππν 

επίπεδν ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη πςειέο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν, 

θαζψο φπσο αλαθέξνπλ νη Redecker et al. (2009) «ε πνηφηεηα ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο». Αλ θαη ε 

έξεπλα μεθίλεζε κε ηνπο θαιχηεξνπο νησλνχο, θαζψο δηεμήρζε ζην Πεηξακαηηθφ 

ζρνιείν, ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα ην Δξγαζηήξη Πιεξνθνξηθήο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζρνιεία ηνπ λνκνχ, σζηφζν, πνιιέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ νη 

ππνινγηζηέο θνιινχζαλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο κε απνηέιεζκα ηφζν ηε 

δπζαλαζρέηεζε ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηελ παξαθψιεζε ηνπ καζήκαηνο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ 5
ε
 ζπλάληεζε πνπ είρε θνιιήζεη ην wiki κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ραξηί θαη απηφ λα 

νδεγήζεη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ παξαγφκελνπ (βηβιηαξάθη 
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Σνπηθήο Ηζηνξίαο απφ ηνπο καζεηέο κε ηα παξαγφκελά ηνπο ζην Wiki). ρεηηθά κε 

απηφ, νη καζεηέο δπζπηζηνχλ απφ ηελ αξρή σο πξνο ηελ επίηεπμή ηνπ. Απηφ ζα ήηαλ 

έλα θίλεηξν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά νη καζεηέο δελ πίζηεςαλ 

πσο ζα ζπκβεί, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Voki, φπνπ φπσο είπαλ, «ζην ραξηί δελ ζα 

κπνξνχζε ν ραξαθηήξαο λα κηιάεη». 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζην ζρνιείν, ε εξεπλήηξηα 

είρε πξνλνήζεη θαη ζε θάζε ζπλάληεζε ήηαλ εθνδηαζκέλε κε εθεδξηθφ ππνινγηζηή 

θαη εθηππσκέλν αληίγξαθν ηνπ πιηθνχ πνπ επξφθεηην λα αμηνπνηεζεί κέζσ ησλ 

εθαξκνγψλ. Χζηφζν, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη καζεηέο ζην ζπίηη, 

νδήγεζαλ ζηελ παξεκπφδηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Δπηπιένλ θαζπζηεξήζεηο πνπ δελ 

είραλ πξνβιεθηεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ήηαλ ν ρξφλνο πνπ 

αθηεξψζεθε ζε θάζε ζπλάληεζε (≈7΄) γηα λα πάξνπλ νη καζεηέο απφ ηνλ θάησ φξνθν 

ηνπο θαθέινπο κε ηα κνιχβηα ηνπο θαη ν ρξφλνο πνπ ράζεθε (= 30΄) ιφγσ ηεο πξφβαο 

γηα ηελ γηνξηή ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ ζηελ 3
ε
 ζπλάληεζε (23/03/2016), φπνηε νη καζεηέο 

ρξεηάζηεθε λα θχγνπλ λσξίηεξα. ια ηα παξαπάλσ, απνηέιεζαλ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηνλ ήδε 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ ήηαλ δηαζέζηκνο γηα ηελ έξεπλα.  
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Κεφϊλαιο 3ο: Παρουςύαςη και Ανϊλυςη των Ερευνητικών 
Δεδομϋνων 

3.1. Απνηειέζκαηα Ιζηνξηθήο θέςεο κε βάζε ηα Pre θαη Post-tests (Παξάξηεκα 

I & Παξάξηεκα III):  

1. Ιζηνξηθή εκαληηθόηεηα 

1
ε
 εξώηεζε: Τη είλαη Ιζηνξία θαηά ηε γλώκε ζνπ;  (θάλε 3-4 επηινγέο) 

Δθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλάκεζα ζηηο αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (Πίλαθαο 1) είλαη ε αιιαγή ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ηη ζεσξνχλ Ηζηνξία. Αλ θαη ηα «ζεκαληηθά γεγνλφηα», θαίλεηαη λα εμαθνινπζνχλ λα 

θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηηο επηινγέο ηνπο, σζηφζν νη «δξάζεηο ησλ ζπνπδαίσλ 

αλζξψπσλ» κεηψζεθαλ απφ ηηο 9 (απφ ηηο 31), ζηε 1 (απφ ηηο 26) επηινγέο. Οη 

επηινγέο ησλ καζεηψλ ζην post-test, θάλεθε φηη απμήζεθαλ ππέξ ηεο «Ηζηνξίαο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ», ησλ «ηζηνξηψλ πνπ δηεγνχληαη νη ζπγγελείο θαη 

νηθνγελεηαθνί θίινη, νη νπνίνη έδεζαλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν νη ίδηνη ή νη πξφγνλνί 

ηνπο», θαζψο θαη «νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα νη άλζξσπνη 

ζην παξειζφλ, θάπνηα απφ ηα νπνία ζπλαληάκε θαη ζήκεξα». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, 

πνιινί απφ ηνπο καζεηέο πνπ δήισζαλ «ζεκαληηθνί άλζξσπνη», φηαλ εξσηήζεθαλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε πνηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο δήισζαλ «Δθείλνπο 

πνπ έδεζαλ ζηα γεγνλφηα θαη πξφζθεξαλ, φπσο θαη έλαο απιφο ζηξαηηψηεο θαη νη 

γνλείο ηνπ». ζνλ αθνξά ηηο 2 επηινγέο «Άιιν» πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ζην pre-test, 

ζχκθσλα κε απηέο, ν έλαο καζεηήο ζεσξεί Ηζηνξία «θάπνηνλ πφιεκν πνπ έγηλε ζην 

παξειζφλ θαη ζπλέβαιε ζην κέιινλ» θαη «ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξφζθεξαλ κε ηα έξγα 

ηνπο θαη έγηλαλ ζεκαληηθνί». 

Δξώηεζε θαη επηινγέο πρλόηεηα 

επηινγώλ (λi) 

ρεηηθή 

πρλόηεηα (fi%) 

1. Τη είλαη Ιζηνξία θαηά ηε γλώκε ζνπ;  (θάλε 3-4 επηινγέο) Pre Post  Pre Post 

    εκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ. Πεο έλα: 10 8 32,2% 31% 

    Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ  1 3 3,2% 12% 

Οη δξάζεηο ησλ «ζπνπδαίσλ» αλζξψπσλ πνπ έδξαζαλ ζην παξειζφλ. 

Πεο έλα φλνκα αλζξψπνπ πνπ ζεσξείο ζπνπδαίν: 
9 1 29% 3% 

Οη δξάζεηο φρη κφλν αλδξψλ αιιά θαη γπλαηθψλ   5 2 16,1% 8% 

Οη δηεγήζεηο ζπγγελψλ θαη νηθνγελεηαθψλ θίισλ νη νπνίνη έδεζαλ ζε 

κηα ρξνληθή πεξίνδν νη ίδηνη ή νη πξφγνλνί ηνπο    
0 4 0% 15% 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα νη άλζξσπνη 

ζην παξειζφλ, θάπνηα απφ ηα νπνία ζπλαληάκε θαη ζήκεξα   
2 6 6,5% 23% 

Οηηδήπνηε ζπλέβε ζην παξειζφλ  2 2 6,5% 8% 

Άιιν 2 0 6,5% 0% 

ύλνιν 31 26 100 100 
Πίλαθαο 1. πγθξηηηθή παξνπζίαζε επηινγώλ καζεηώλ ζηελ 1ε εξώηεζε (Pre/Post-test) 
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Ζ έξεπλα έδεημε φηη, ελψ νη καζεηέο ζην pre-test βξίζθνληαλ ζην επίπεδν 1 

ηνπ θξηηεξίνπ Η..7.1
36

 (Παξάξηεκα VII), δίλνληαο έκθαζε ζηα ζεκαληηθά γεγνλφηα 

θαη ηνπο ζπνπδαίνπο αλζξψπνπο, ζην post-test αλέβεθαλ ζην επίπεδν 2, δίλνληαο 

έκθαζε φρη κφλν ζηα ζεκαληηθά γεγνλφηα, αιιά θαη ζε νηηδήπνηε ζπλέβε ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ, ζηηο δηεγήζεηο ζπγγελψλ, ζηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληάκε θαη ζήκεξα (Πίλαθαο 2). 

Κξηηήξην Ιζηνξηθήο 

εκαληηθόηεηαο 

Αλύπαξθην/Διιηπέο (1) Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο (2) 

(Ι..7.1) Ηζηνξία θαη Η-

ζηνξηθά ζεκαληηθφ: πνη-

θίιεη απφ άηνκν ζε άην-

κν. 

 

Έκθαζε 

ζε: 

Pre Post 

εκαληηθά 

γεγνλφηα 

10 8 

πνπδαία 

πξφζσπα 

9 1 

χλνιν 19/31 9/26 
 

 

Έκθαζε ζε: Pre Post 

Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ θαζε-

κεξηλή δσή 

1 3 

Γξάζεηο ησλ γπλαηθψλ 5 2 

Γηεγήζεηο ζπγγελψλ - 4 

Σξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιε-

κάησλ παξφκνηα κε ηα ζεκεξηλά 

2 6 

Οηηδήπνηε ζπλέβε ζην παξειζφλ 2 2 

ύλνιν 10/31 19/26 
Πίλαθαο 2. Αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ην θξηηήξην Ι..7.1 

2
ε
 εξώηεζε: Η πόιε καο έρεη Ιζηνξία; 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, θαη ζηα δχν test, 11 ζηνπο 11 καζεηέο δήισζαλ πσο 

ε πφιε ηνπο έρεη Ηζηνξία. Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηιν 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο, ζα ήηαλ «άηνπν» αλ είραλ δειψζεη θάηη δηαθνξεηηθφ, θαζψο ην 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ Ηζηνξία 

ηεο πφιεο ηνπο. 

ην post-test ζηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ θαη έλα παξάδεηγκα απφ 

ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν πνπ δείρλεη φηη ε Φιψξηλα έρεη Ηζηνξία. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ απαληήζεσλ (7/11, Πίλαθαο 3) είρε λα θάλεη κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηελ 

εγγχηεηα ζην Μαθεδνληθφ Μέησπν. 

Μ02-Post: «Ζ Φιψξηλα είρε ζεκαληηθή ζέζε γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ θαη 

πνιεκνθνδίσλ» 

Μ12-Post: «Βνήζεζε ην κέησπν πνπ ήηαλ θνληά»  

Οη ππφινηπεο 4 απαληήζεηο ζπλδένληαλ κε ηελ παξνπζία μέλσλ ζηελ πφιε 

καο, θπξίσο Γάιισλ. πσο δήισζαλ δχν καζεηέο, ε πφιε καο έρεη Ηζηνξία πνπ 

θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη: 

                                                           
36

 Να ςθμειωκεί ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ των pre/post-tests δεν υπιρχε δυνατότθτα ελζγχου του 
επιπζδου 3 του Ι..7.1. 
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Μ06-Post: «Ήξζαλ μέλνη θαη καο βνήζεζαλ, φπσο φηη έθηηαμαλ λνζνθνκείν θαη 

βνήζεζαλ θαη εκάο θαη απηνχο» 

Μ10-Post: «Οη Γάιινη καο άθεζαλ θσηνγξαθίεο, πεγέο θαη θάπνηα ήδε ςπραγσγία π.ρ. 

ζέαηξα» 

 

Παξαδείγκαηα Α’ Π.Π. – Η Φιώξηλα έρεη Ιζηνξία πρλόηεηα επηινγώλ (λi) 

Γεσγξαθηθή ζέζε-Δγγχηεηα ζην Μαθεδνληθφ Μέησπν 7 

Παξνπζία Γάιισλ ζηελ πφιε 4 

χλνιν καζεηψλ 11 
Πίνακασ 3. Κατθγορίεσ απαντιςεων μακθτϊν -Η Φλϊρινα ζχει Ιςτορία από τον ΑϋΠ.Π.-Post-test 

3
ε
 εξώηεζε: Μπνξνύκε θαη πξέπεη λα ζπκόκαζηε ηα πάληα από ην 

παξειζόλ; 

ηελ ελ ιφγσ εξψηεζε, ην ελδηαθέξνλ δελ εζηηάδεη ζην λα δνχκε αλ νη 

καζεηέο επέιεμαλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ην φρη ζην post-test (Πίλαθαο 4), αιιά νη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηινγή ηνπο (Πίλαθαο 5). ην pre-

test νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ην φρη δηθαηνιφγεζαλ ηελ άπνςή ηνπο είηε αλαθέξνληαο 

φηη πξέπεη λα ζπκφκαζηε κφλν ηα ζεκαληηθά θαη θάπνηα δελ είλαη ππνρξεσηηθά (2/6), 

άιινη δήισζαλ φηη «δελ έδεζα ηφηε θαη δελ κπνξψ λα ηα ζπκάκαη φια» (3/6), ελψ 1 

καζεηήο (1/6) αλέθεξε φηη «είλαη πνιιά». 

ζνλ αθνξά ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ φρη ζην post, νη πεξηζζφηεξνη (3/9) 

δήισζαλ φηη δελ είλαη φια ζεκαληηθά, άιινη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ηα 

ζπκφκαζηε φια (3/9), έλαο καζεηήο αλέθεξε, πσο είλαη δχζθνιν θαη θάπνηα δελ 

έρνπλ νπζία (1/9), ελψ θάπνηνο άιινο φηη πξέπεη λα ζπκφκαζηε απηά πνπ είραλ 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο ή θάπνηα αζήκαληα πνπ αξγφηεξα ζα θαλνχλ ζεκαληηθά π.ρ. φπια 

(2/9). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ Μ01 θαη ηνπ Μ04, 

αλάκεζα ζην pre θαη ην post-test, φρη κφλν σο πξνο ηελ επηινγή, αλ έθαλαλ ην λαη – 

φρη- θαη αληίζηξνθα, αιιά θπξίσο σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Οη 

καζεηέο δήισζαλ ζε θάζε πεξίπησζε αληίζηνηρα: 

Μ01-Pre: «ρη γηαηί θάπνηα δελ είλαη ππνρξεσηηθά θαη δελ ρξεηάδνληαη» 

Μ01-Post: «Ναη γηαηί δελ έρνπλ ζεκαζία κφλν ηα ζπνπδαία γεγνλφηα» 

Μ04-Pre: «ρη γηαηί  δελ κπνξψ λα ηα μέξσ φια γηαηί δελ ηα έδεζα» 

Μ04-Post: «ρη γηαηί πξέπεη λα ζπκφκαζηε απηά πνπ είραλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο» 

ζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ηνπ «Ναη», ζην pre-test νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ην 

επέιεμαλ θαη ην αηηηνιφγεζαλ έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο φηη ε εξψηεζε αλαθέξεηαη 

ζηελ πφιε ηνπο. Οη 2 απφ ηνπο 5 αλέθεξαλ φηη πξέπεη λα ηα ζπκνχληαη φια γηαηί  

κεγάισζαλ εδψ, άιινη 2 (απφ ηνπο 5) φηη είλαη απφ εδψ θαη πξέπεη λα ηα μέξνπλ ζε 



[88] 
 

πεξίπησζε πνπ ηνπο ξσηήζεη θάπνηνο, ελψ έλαο άιινο καζεηήο, αλαθεξφκελνο ζε 

φζνπο έδξαζαλ ζην παξειζφλ ππνζηήξημε φηη παίξλνπκε θαιφ παξάδεηγκα απφ 

απηνχο. Οη δχν καζεηέο πνπ επέιεμαλ «Ναη πξέπεη λα ηα ζπκφκαζηε φια», ζην post-

test ππνζηήξημαλ ηελ επηινγή ηνπο, ν έλαο δειψλνληαο φηη «Μ01: δελ έρνπλ ζεκαζία 

κφλν ηα ζπνπδαία γεγνλφηα», άξα πξέπεη λα ζπκφκαζηε θαη ηα ππφινηπα, ελψ ν 

δεχηεξνο, φηη πξέπεη λα μέξνπκε ηη ζπλέβε ηφηε. 

Δξώηεζε θαη επηινγέο πρλόηεηα 

επηινγώλ (λi) 

ρεηηθή 

πρλόηεηα (fi%) 

3ε εξώηεζε: Μπνξνύκε θαη πξέπεη λα ζπκόκαζηε ηα πάληα από 

ην παξειζόλ; 

Pre Post  Pre Post 

    Ναη 5 2 45% 18% 

    ρη 6 9 55% 82% 

χλνιν 11 11 100% 100% 
Πίλαθαο 4. πγθξηηηθή παξνπζίαζε επηινγώλ καζεηώλ ζηελ 3ε εξώηεζε (Pre/Post-test) 

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηηο απαληήζεηο είλαη, αθελφο φηη  ζην 

post νη καζεηέο δελ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχκε λα ζπκφκαζηε ηα πάληα, αθεηέξνπ ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ππέξ ηνπ «λαη» φζν θαη ππέξ ηνπ «φρη», ζηα 

νπνία ιακβάλνπλ ππφςε φρη κφλν ηα ζπνπδαία γεγνλφηα αιιά θαη ηα αζήκαληα πνπ 

αξγφηεξα ζα θαλνχλ ζεκαληηθά ή απηά πνπ είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο. 

Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ «Όρη» Pre πρλόηεηα 

επηινγώλ 

(λi) 

Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ «Όρη» 

Post 

πρλόηεηα 

επηινγώλ (λi) 

Πξέπεη λα ζπκφκαζηε κφλν ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα  

2 Γελ είλαη φια ζεκαληηθά 3 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα ηα ζπκφκαζηε 

φια 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα ηα 

ζπκφκαζηε φια 

3 

Γελ ηα έδεζα θαη δελ κπνξψ λα ηα 

ζπκάκαη φια 

3 Δίλαη δχζθνιν 1 

Δίλαη πνιιά 1 Μφλν απηά πνπ είραλ ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο 

2 

Σύλνιν επηινγώλ 6  9 

Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ «Ναη» Pre Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ «Ναη» Post 

Μεγαιψζακε εδψ=> Πξέπεη λα ηα 

μέξνπκε 

2 Πξέπεη λα ηα μέξνπκε 1 

Παίξλνπκε παξάδεηγκα απφ απηνχο πνπ 

έδξαζαλ ηφηε 

1 Γελ έρνπλ ζεκαζία κφλν ηα 

ζπνπδαία γεγνλφηα 
1 

Σύλνιν επηινγώλ 5  2 
Πίνακασ 5. Επιχειριματα μακθτϊν υπζρ ι κατά του να τα κυμόμαςτε όλα από το παρελκόν 

4
ε
 εξώηεζε: Δζύ ηη ζεσξείο ζεκαληηθό γηα ηελ Ιζηνξία; 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε λα ηνλίζσ φηη νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 

κφλν επηινγήο απφ ηηο ηξεηο δηαζέζηκεο θαη φπνηνο ην επηζπκνχζε κπνξνχζε λα θάλεη 
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1 επηινγή ή/θαη λα ζπκπιεξψζεη θαη ζην «Άιιν». Αλ θαη πνιινί καζεηέο 

δηακαξηπξήζεθαλ φηη επηζπκνχλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο απφ ηα ηξία, 

ηνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ ην πην ζεκαληηθφ γη απηνχο. Ζ έξεπλα έδεημε, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6, φηη ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, θαλέλαο 

καζεηήο δελ ζεσξεί ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ Ηζηνξία ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ έλαληη ησλ απφςεσλ ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ζθαίξα ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. Δλψ ζηα pre-test νη επηινγέο είλαη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο αλάκεζα ζε δάζθαιν, ελδηαθέξνληα θαη άιια φπσο: 

πεγέο, ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη αθεγήζεηο ζπγγελψλ, ζην post-test ππάξρεη 

πξνηίκεζε (7 ζηνπο 11) ππέξ ηεο επηινγήο «,ηη κνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ», κε ην 

δάζθαιν λα απνηειεί πιένλ επηινγή κφλν γηα έλαλ καζεηή. Δπηπιένλ, ζηα posttests 

απμήζεθαλ θαη νη επηινγέο «Άιιν» (10 ζηνπο 11 καζεηέο δήισζαλ θαη θάηη αθφκα) 

(Πίλαθαο 7).  

Μέζα απφ ηελ ελ ιφγσ εξψηεζε θάλεθε πσο κεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο 

ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφ γηα ηελ Ηζηνξία θπξίσο φηη ηνπο πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε απηά πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ ζηηο πεγέο (επίπεδν θξηηεξίνπ Η..8: 

πιήξεο [3]), ζε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο επηινγέο, ζηηο νπνίεο ζεκαληηθή ζέζε 

είρε κφλν ν δάζθαινο ή κφλν φ,ηη ηνπο πξνθαιεί ελδηαθέξνλ (Η..8: [επ. 1]), ελψ νη 

πεγέο ήηαλ επηινγή ελφο κφλν αηφκνπ (Η..8: [επ. 3]) (Πίλαθαο 8). 

Δπηινγέο 

4
εο

 εξώηεζεο:  

Μ01 Μ02 Μ03 Μ04 Μ05 Μ06 Μ07 Μ09 Μ10 Μ11 Μ12 

Οηηδήπνηε 

ππάξρεη ζην 

ζρνιηθφ εγρεη-

ξίδην 

           

,ηη ιέεη ν 

δάζθαινο 

Pre  Pre Post Pre      Pre 

,ηη κνπ πξν-

θαιεί ελδηαθέ-

ξνλ  

Post Pre Post  Post  Pre/ 

Post 

Pre/ 

Post 

Post Pre/ 

Post 

 

Άιιν*  Pre/ 

Post 

Post Pre/ 

Post  

Post Pre/ 

Post 

Post Post Pre/ 

Post 

Post Post 

*Άιιν: Μ02-Pre: «,ηη έρεη γίλεη ζην παξειζφλ θαη είλαη ζεκαληηθφ», Μ02-Post: «πγγελείο, γξαπηέο 

πεγέο θαη θσηνγξαθίεο»  

*Άιιν: Μ04-Pre; «Πξάγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ», Μ04-Post: «Πεγέο» 

*Άιιν: Μ06-Pre: «Πεγή», Μ06-Post: «Πεγέο» 

*Άιιν: Μ10-Pre: «,ηη είλαη θαηά ηε γλψκε πνιιψλ εηδηθψλ ζεκαληηθφ», Μ10-Post: «Πεγέο, 

βηνγξαθηθά» 

*Άιιν: Μ03/Μ05/Μ07/Μ09/Μ11/Μ12-Post: «Πεγέο» 
Πίλαθαο 6. πγθξηηηθή παξνπζίαζε επηινγώλ ζηελ 4ε εξώηεζε (Pre-Post-test) 
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Πίλαθαο 7. Πιήζνο επηινγώλ 4εο εξώηεζεο (Pre-Post) 

Ιζηνξηθή εκαληηθόηεηα Αλεπαξθέο (1) Πιήξεο (3) 

(Ι..8) Οη καζεηέο δελ ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ Ηζηνξία 

κφλν φηη α) ηνπο πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ, ή β) φ,ηη ηνπο 

ιέεη ν δάζθαινο ή γ) φ,ηη 

πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αιιά 

λα ζπλδένπλ 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα κε 

άιια θαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. 
 

 Pre(/11) Post(/11) 

Μφλν 

δάζθαινο ή  

κφλν φ,ηη 

κνπ 

πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ 

7 1 

Άιιν: 

ζεκαληηθά 

γεγνλφηα 

3 - 

ύλνιν  10/11 /11 

 Pre(/11) Post(11) 

,ηη ιέεη ν 

δάζθαινο 

θαηπεγέο 

- 1 

,ηη κνπ 

πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ 

θαη φηη κπνξψ 

λα βξσ ζε 

πεγέο 

1 6 

Μφλν πεγέο  3 

ύλνιν  1/11 10/11 
 

Πίνακασ 8. Αξιολόγθςθ μακθτϊν με βάςθ το κριτιριο Ι.Σ.8 

5
ε
 εξώηεζε: Καηά ηε γλώκε ζνπ ηη είλαη απηό πνπ καο θάλεη λα ελδηαθεξόκαζηε 

ζήκεξα γηα θάπνηα γεγνλόηα από ηελ Ιζηνξία; (1 επηινγή) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ζηα pre/post-tests έδεημαλ φηη νη ιφγνη πνπ σο 

επί ην πιείζηνλ καο θάλνπλ λα ελδηαθεξφκαζηε γηα θάπνηα γεγνλφηα απφ ηελ Ηζηνξία, 

ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο, είλαη φηη, απηά είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πάλσ ζε 

πνιινχο αλζξψπνπο (ην επέιεμαλ 5 καζεηέο ζην pre θαη 4 ζην post-test) θαη φηη νη 

ζπλέπεηεο απηέο δηήξθεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ην επέιεμαλ 2 καζεηέο ζην 

pre θαη 3 ζην post). Μηθξφηεξν πιήζνο καζεηψλ (2 επηινγέο ηφζν ζην pre φζν θαη 

ζην post) επέιεμαλ σο θξηηήξην γηα λα ελδηαθεξζνχκε γηα έλα γεγνλφο απφ ην 

παξειζφλ ην γεγνλφο φηη θσηίδεη δεηήκαηα ηνπ παξφληνο, θαη ην γεγνλφο φηη είλαη 

ζεκαληηθφ αθφκα θαη ζήκεξα γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο. πλεπψο, γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ έλα γεγνλφο Ηζηνξηθά ζεκαληηθφ 

είλαη νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζην ρξφλν 

(Πίλαθαο 9). 
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Δπηινγέο 5
εο

 εξώηεζεο Pre Post 

Δπεηδή ζηελ επνρή πνπ ζπλέβεζαλ είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα πνιινχο 

αλζξψπνπο   
5 4 

Δπεηδή είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πνπ θξάηεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα   2 3 

ηαλ ζπλαληάκε παξφκνηα πξνβιήκαηα ζήκεξα μέξνπκε πψο λα ηα αληηκεησπίζνπκε 

απνθεχγνληαο ιάζε ηνπ παξειζφληνο   

2 2 

Δίλαη ζεκαληηθά αθφκα θαη ζήκεξα, αλ φρη γηα φινπο καο γηα θάπνηεο νκάδεο 

αλζξψπσλ 

2 2 

χλνιν 11 11 
Πίνακασ 9. Επιλογζσ μακθτϊν ωσ προσ το τι προκαλεί το ενδιαφζρον μασ 

6
ε
 εξώηεζε: Γηαηί ν Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο είλαη ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηε 

Φιώξηλα; 

πσο θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα pre/post-tests, ελψ αξρηθά 

νη πεξηζζφηεξνη ραξαθηήξηδαλ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζεκαληηθή πεξίνδν γηα ηε 

Φιψξηλα επεηδή πέξαζαλ απφ εδψ ζηξαηηψηεο, ρσξίο θακία παξαπάλσ αηηηνιφγεζε, 

κεηά ηελ παξέκβαζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ππνζηήξηδε ηελ άπνςή ηεο κε 

επηρεηξήκαηα πνπ εζηίαδαλ θπξίσο ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο. Οη απαληήζεηο ησλ 6 απφ ηνπο 11 καζεηψλ (Πίλαθαο 10) ζην pretest 

βξίζθνληαλ ζην επίπεδν 1 (Αλχπαξθην/ Διιηπέο) ηνπ θξηηεξίνπ (Η..7.2) 

(ΠαξάξηεκαVII). Μεηά ηελ παξέκβαζε νη 4 απφ απηνχο αλέβεθαλ ζην επίπεδν 

Πιήξεο (3), ελψ ε καζήηξηα ηεο νπνίαο ε απάληεζε παξέκεηλε ζην επίπεδν 1 ήηαλ 

καζήηξηα ηεο Δ΄, γηα ηελ νπνία αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη έιεηπε ζηηο 3/6 ζπλαληήζεηο. 

Οη 2 καζεηέο ησλ νπνίσλ ην επίπεδν απαληήζεσλ ήηαλ Ηθαλνπνηεηηθφ/Δπαξθέο (2) 

ζην pretest, παξνπζίαζαλ ίδην επίπεδν θαη ζην posttest. Σέινο, ζην ίδην επίπεδν 

Πιήξεο (3) παξέκεηλαλ νη 3 καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο ζην pretest ήηαλ 

εμίζνπ θαιέο κε απηέο ζην posttest. Απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ ζεκάδη γηα ην επίπεδν ηεο 

έλλνηαο Ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο, κεηά ηελ παξέκβαζε.  

Ιζηνξηθή εκα-

ληηθόηεηα 

Αλύπαξθην/Διιηπέο (1)  Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2)  

Πιήξεο (3)  ύλνιν 

(Ι..7) Ηζηνξία 

θαη Ηζηνξηθά 

ζεκαληηθφ: πνη-

θίιεη απφ άηνκν 

ζε άηνκν. 

(Ι..7.2) 
 

Pre-test: 6  

 

Pre-test: 2 

 

Pre-test: 3  

 

11 

Post-test: 1 (ε Μ12 ηεο 

Δ‘ πνπ δελ εξρφηαλ ζπ-

ρλά) 

Post-test: 3 (νη ίδηνη) Post-test: 7 (κέζα ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλν-

ληαη θαη νη 3 πνπ ήηαλ ζε 

απηφ ην επίπεδν ζην pre-

test) 

11 

Πίλαθαο 10. Αμηνιόγεζε καζεηώλ κε βάζε ην θξηηήξην Ι..7.2 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηεο απαληήζεηο καζεηψλ ζην Pre θαη ζην Post-

test αληίζηνηρα: 
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Μ05-Pre (επ.1): «Γηαηί κπνξεί λα ηελ θαηαιάκβαλαλ [ελλνεί ηε Φιψξηλα]». 

Μ05-Post (επ.3): «Γηαηί πνιινί άλζξσπνη δελ είραλ λα θάλε». 

Μ06-Pre (επ.1): «Γηαηί πνιέκεζε θαη ε Φιψξηλα». 

Μ06-Post (επ.3): «Γηαηί είρε ην λνζνθνκείν πνπ ήηαλ θνληά ζην ζεκείν κάρεο. Δπεηδή 

ήηαλ θνληά ζην Μέησπν θαη ν θφζκνο αλαγθαδφηαλ λα κεηαλαζηεχζεη γηα λα γιηηψζεη». 

Μ07-Pre (επ.1): «Γηαηί πέξαζαλ ζηξαηηψηεο». 

Μ07-Post (επ.3): «Γηαηί είρε κηα ζεκαληηθή ζέζε π.ρ. ζηελ θπθινθνξία ησλ ηξνθίκσλ 

(πνιινί άλζξσπνη [ελλνεί ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ πνιεκνχζαλ ζην Μέησπν] είραλ λα 

θάλε)». 

Μ11-Pre (επ.3): «Γηαηί έγηλαλ γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζεκάδεςαλ ηελ Ηζηνξία ηνπ 

ηφπνπ αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη ηψξα, γηαηί ίζσο αλ δελ γηλφηαλ πφιεκνο λα 

ήηαλ πην αλεπηπγκέλε [ελλνεί ε Φιψξηλα]». 

Μ11-Post (επ.3): «Ήξζαλ νη Γάιινη θαη έθηηαμαλ ζέαηξν θαη άιια. Με απηά κπνξνχζαλ 

θαη νη επφκελνη λα δηαζθεδάδνπλ». 

17
ε
 εξώηεζε: Έπαημε ξόιν θαηά ηε γλώκε ζνπ ε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Φιώξηλαο ζην όηη νη δπν κεγάινη αληίπαινη ήζειαλ λα κπεη ε Διιάδα ζηνλ πόιεκν 

ζην πιεπξό ηνπο; 

ζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθά ζεκαληηθή ζέζε ηεο Φιψξηλαο θαη γεληθφηεξα ηεο 

Διιάδαο ζηνλ πφιεκν πνιινί καζεηέο ζην pre-test είηε δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

επηρεηξήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζεκαληηθή ηεο ζέζε, είηε απηά δελ ήηαλ νξζά 

[απηνί νη καζεηέο θαηαηάζζνληαη ζην επίπεδν 1 ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ γηα ην θξηηήξην Η..2 (Παξάξηεκα VII)].  πσο θάλεθε (Πίλαθαο 11), νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε είραλ αλαπηχμεη αξθεηά ην επίπεδν ηεο ελ 

ιφγσ ηζηνξηθήο έλλνηαο, θαη ήηαλ ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ πψο έλα δήηεκα Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο, φπσο ε ζέζε ηεο Φιψξηλαο, επεξέαζε ηελ εμέιημε ηεο Δζληθήο ή 

Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο, θαζψο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηε 

ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Φιψξηλαο ζεκαληηθή (επ. 2), ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςή 

ηνπο κε ινγηθά επηρεηξήκαηα. Μεηά ηελ παξέκβαζε 3 καζεηέο εληάζζνπλ ηα 

γεγνλφηα θαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην, θάλνληαο ζπζρεηίζεηο κε γεγνλφηα θαη 

εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν, αλαβαίλνληαο ζην 3
ν
 επίπεδν. 

Μ07-Pre (επ.1): «Ναη γηαηί ε νκάδα πνπ ζα είρε ηελ Διιάδα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξνη 

ζηξαηηψηεο» 

Μ07-Post (επ.2): «Ναη, γηαηί βνήζεζαλ θαη άιιεο ρψξεο αθνχ ηηο άθεζαλ λα πεξάζνπλ 

απφ εδψ» 

Μ03-Pre (επ.2): «Ναη γηαηί βνήζεζαλ ζηέιλνληαο ζηξαηηψηεο θαη ηξφθηκα» 

Μ03-Post (επ.3): «Ζ Διιάδα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πφιεκν γηαηί κε φπνηνπ ην 

πιεπξφ πήγαηλε, δελ ζα κπνξνχζε ν άιινο λα πεξάζεη εθεί πνπ ήζειε γηαηί ε Διιάδα ήηαλ 

θνκβηθφ ζεκείν» 

Ιζηνξηθή εκα-

ληηθόηεηα 

Διιηπέο ή 

Αλύπαξθην (1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 
ύλνιν 
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(Ι..2) Σελ επίδξα-

ζε ηνπ Α΄ Π.Π. ζην 

κεγαιχηεξν Ηζηνξη-

θφ αθήγεκα 

Pretest:Μ01, 

Μ06, Μ07, 

Μ09, Μ10, 

Μ11, Μ12 

Posttest:Μ12 

Pretest: Μ02, Μ03, Μ04, 

Μ05 

Posttest:Μ01, Μ02, Μ04, 

Μ05, Μ07, Μ10, Μ11 

Pretest:- 

Posttest:Μ03, Μ06, 

Μ09 

Πιήζνο καζεηψλ ζε 

θάζε επίπεδν 

Pre: 7 Pre: 4 Pre: - 11 

Post: 1 Post: 7 Post: 3 11 

Πίνακασ 11. Αξιολόγθςθ μακθτϊν με βάςθ το κριτιριο Ι.Σ.2 

πσο παξαηεξήζεθε (Πίλαθαο 1 έσο Πίλαθαο 11), νη καζεηέο ζην post-test 

είραλ βειηησζεί ζε φια ηα θξηηήξηα ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

2. Πεγέο 

7
ε
 Δξώηεζε: κε πνηόλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο καζαίλεηο γηα ην παξειζόλ; (2 

επηινγέο) 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε έδεημαλ φηη ελψ πξηλ 

ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζρεδφλ θαζφινπ πεγέο, κεηά ηελ 

παξέκβαζε νη πεγέο θαη ην Γηαδίθηπν απνηεινχλ ηε βαζηθή ηνπο επηινγή, ελψ ηα 

βηβιία θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα παχνπλ λα είλαη ην ίδην δεκνθηιή (Πίλαθαο 12). 

Σξόπνο πνπ καζαίλνπλ: Pre-test λi fi% Post-test Νi fi% 

Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην 

Μ07, Μ12 2 10% - 0 0% 

Υξεζηκνπνηψ ην 

δηαδίθηπν 

Μ01, Μ02, Μ03, 

Μ04, Μ09, Μ10 

6 30% Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ09, Μ11 

7 33% 

Απφ δηάθνξα ζρεηηθά 

βηβιία ή ηαηλίεο 

Μ01, Μ02, Μ03, 

Μ05, Μ06, Μ09, 

Μ11 

7 35% Μ06, Μ10 2 10% 

Υξεζηκνπνηψ πεγέο Μ04 1 5% Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ06, Μ07, Μ09, 

Μ10, Μ11, Μ12 

11 52% 

Απφ γνλείο θαη παππνχδεο  Μ05, Μ06, Μ10, 

Μ11 

4 20% Μ11 1 5% 

ύλνιν  20 100%  21 100% 
Πίλαθαο 12. ύγθξηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο λα καζαίλνπλ 

(Pre/Post-test) 

8
ε
 εξώηεζε: Έρεηο αθνύζεη ηνλ όξν πξσηνγελείο πεγέο; 

ε απηή ηελ εξψηεζε 9/11 καζεηέο απάληεζαλ «λαη» ζην pre-test θαη 11/11 

ζην post-test (Πίλαθαο 13). Να ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο ηνπ Οκίινπ είλαη ήδε 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε πεγψλ, ζχκθσλα κε ην δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο. Οη 

καζήηξηεο πνπ δήισζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη νη πξσηνγελείο πεγέο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ άιιαμαλ γλψκε. Σφζν ζην pre φζν θαη ζην post-test, 

φινη νη καζεηέο, εθηφο απφ έλαλ ζην pre, δήισζαλ φηη δελ δέρνληαη ην πεξηερφκελν 
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κηαο πεγήο, σο απφδεημε φηη ηα γεγνλφηα έγηλαλ αθξηβψο φπσο ηα πεξηγξάθεη, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο γηα λα δηαζηαπξψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο (Πίλαθαο 14). 

Αθφκα θαη ν έλαο καζεηήο πνπ αξρηθά δερφηαλ ην πεξηερφκελν φπσο είλαη ζην ηέινο 

άιιαμε γλψκε. Οη δχν καζήηξηεο πνπ ζην pretest, αλέθεξαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηηο 

πξσηνγελείο πεγέο, αθελφο δήισζαλ φηη αλ γξάςνπκε ζήκεξα έλα εκεξνιφγην κεηά 

απφ ρξφληα ζα απνηειεί πεγή πιεξνθφξεζεο, αθεηέξνπ δελ επέιεμαλ ηελ επηινγή φηη 

ζα κπνξεί θάπνηνο λα βαζηζηεί ζε απηά θαη λα είλαη ζίγνπξνο πσο πξφθεηηαη γηα 

αιεζείο πιεξνθνξίεο. 

Γλσξίδεηο ηνλ φξν: 

Πξσηνγελείο Πεγέο  
πρλόηεηα επηινγώλ (λi) -

Pre-test 

πρλόηεηα επηινγώλ (λi) -

Post-test 

Ναη 9 11 

ρη 2 - 

χλνιν  11 11 
Πίλαθαο 13. Πιήζνο επηινγώλ αλαθνξηθά κε ηνλ όξν Πξσηνγελείο πεγέο (Pre-Post-test) 

Σξόπνο επεμεξγαζίαο κηαο πεγήο Pre Post  

Γέρνκαη ην πεξηερφκελν ηεο πξσηνγελνχο πεγήο σο απφδεημε φηη ηα γεγνλφηα 

ζπλέβεζαλ αθξηβψο φπσο ηα πεξηγξάθεη  

1 - 

Υξεζηκνπνηψ θαη άιιεο πεγέο γηα λα έρσ θαη άιιεο απφςεηο γηα ηα γεγνλφηα  10 11 

χλνιν  11 11 
Πίνακασ 14. Τρόποσ επεξεργαςίασ μιασ πθγισ 

9
ε
 εξώηεζε: Πνηα από ηα παξαθάησ ζεσξείο όηη κπνξεί λα ζε βνεζήζνπλ γηα λα 

κειεηήζεηο κηα πεγή; (1 επηινγή) 

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο  (Πίλαθαο 15) έδεημαλ φηη νη καζεηέο πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε έδηλαλ έκθαζε ζηελ επνρή ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε κηα πεγή θαη ζην 

δεκηνπξγφ ηεο. Μεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο νη καζεηέο θάλεθε λα εμαθνινπζνχλ 

λα δείρλνπλ εμίζνπ ην ίδην ελδηαθέξνλ ζηα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία, αιιά έδσζαλ θαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ (θαληάξνο, θσηνγξάθνο, 

ζπληάθηεο εθεκεξίδαο ηεο νπνία δηαβάδνπλ ην άξζξν θιπ.). ζνη επέιεμαλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θιήζεθαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. ηελ 

εξψηεζε: «Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ;» νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είραλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πξφζεζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ λα καο πεη/ δείμεη ηελ αιήζεηα ή φρη. Παξαθάησ ππάξρνπλ δείγκαηα απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ: 

Ο Μ01 ζην pre-test ελδηαθεξφηαλ θπξίσο γηα ην πνηνο ήηαλ ν δεκηνπξγφο. 

Αξγφηεξα ζεψξεζε πην ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ηελ ηδηφηεηα: 

Μ01-Post: «Γηα λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη [ελλνεί ν δεκηνπξγφο]»   
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Παξαδείγκαηα απαληήζεσλ άιισλ καζεηψλ: 

Μ02-Post: «Γηα λα θαηαιάβνπκε αλ ηα γεγνλφηα ηα ιέεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ». 

Μ04-Post: «Γηαηί κπνξεί λα κελ είλαη αιήζεηα αλ ην έρεη γξάςεη ν ίδηνο». 

Μ06-Post: «Γηαηί κπνξεί λα γξάθεη ή λα βγάδεη θσηνγξαθίεο απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη 

κφλν» 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαδείγκαηα νη καζεηέο ζπρλά ηαπηίδνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, κηα, ελ κέξεη, ινγηθή ζπζρέηηζε. 

Γη απηφ πνιιέο θνξέο παξαηεξήζεθε πσο ελψ νη καζεηέο είραλ κηα επηινγή, επέιεγαλ 

ηφζν ηελ ηδηφηεηα φζν θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ δεκηνπξγνχ. Να ζεκεησζεί φηη ε 

Μ12 αξρηθά δήισζε φηη δελ έρεη δνπιέςεη κε πεγέο νπφηε νη απαληήζεηο ηεο ζηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηνπ pretest, είλαη θελέο, ζε αληίζεζε κε ην posttest, φπνπ 

αλέθεξε φηη ιακβάλεη πιένλ ππφςε ηεο ην δεκηνπξγφ ηεο πεγήο. 

9
ε
 εξώηεζε: Πνηα από ηα 

παξαθάησ ζεσξείο όηη κπνξεί 

λα ζε βνεζήζνπλ γηα λα 

κειεηήζεηο κηα πεγή; (1 

επηινγή) 

 

Πιήζνο 

επηινγώλ (Pre-

test) 

Νi Πιήζνο επηινγώλ (Post-

test) 

λi 

Γεκηνπξγφο πεγήο Μ01, Μ04, Μ11 3 Μ05, Μ09, Μ11, Μ12 4 

Ιδηόηεηα δεκηνπξγνύ Μ06 1 Μ01, Μ02, Μ04, Μ06 4 

Σξφπνο ζθέςεο δεκηνπξγνχ Μ02 1 - 0 

Δπνρή ζηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθε 

Μ03, Μ05, Μ07, 

Μ09, Μ10 
5 Μ03, Μ07, Μ10 3 

χλνιν  10  11 
Πίλαθαο 15. Πιήζνο επηινγώλ αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ ππόςε νη καζεηέο κειεηώληαο κηα 

πεγή (Pre-Post-test) 

10
ε
 εξώηεζε: Όηαλ δνύιεπεο σο ηώξα κε πεγέο (pre)/ Τώξα πνπ δνύιεςεο κε 

πεγέο (post), είρεο ππόςε ζνπ όια ή θάπνην από ηα παξαπάλσ; 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε ε πην ζπλεζηζκέλε απάληεζε ζην pretest, είηε ήηαλ 

ε επηινγή πνπ είραλ θάλεη θαη ζηελ εξψηεζε 9, είηε δήισλαλ ην πνιχ κέρξη 2 

επηινγέο. Αληίζεηα ζην posttest, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ «φια ηα 

παξαπάλσ». Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη νη Μ04 θαη Μ05 πνπ αξρηθά δήισζαλ φηη δελ 

ιάκβαλαλ ππφςε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ, κεηά ηελ παξέκβαζε ε άπνςή ηνπο 

άιιαμε. 

Πιήζνο επηινγώλ Pre (λi) Post (λi) 

Σελ επηινγή ηεο 9
εο

 εξψηεζεο 4 3 (ε 3
ε
 είλαη ε Μ11πνπ ζην pre δελ απάληεζε) 

Μέρξη 2 επηινγέο 2 3 

3 ή 4 επηινγέο 2 5 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 2 - 

ύλνιν  10 11 
Πίνακασ 16. Πλικοσ παραγόντων που λαμβάνουν υπόψθ μελετϊντασ μια πθγι 
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11
ε
 εξώηεζε: Τη ζα κπνξνύζε λα καο πεη ε επόκελε θσηνγξαθία, γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ην 1917; (Pre) Τη εξσηήζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ηη 

απαληήζεηο ζα δώζεη; (Post) 

Σα pre/post-tests καο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε ηα 3 απφ ηα 5 

θξηηήξηα ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, γηα ηηο Πξσηνγελείο πεγέο 

(Παξάξηεκα VII). ζνλ αθνξά ην θξηηήξην (Π.Π.1) (Πίλαθαο 17), νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο (7/11) θάλεθε φηη κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ ζε ζέζε λα ζέηνπλ ην πνιχ 

κέρξη δχν εξσηήζεηο ζε κηα δνζκέλε πεγή (επίπεδν 2). Απφ ηνπο ππφινηπνπο 4, νη 

δχν βξίζθνληαη ζην επίπεδν 1, πνπ ζεκαίλεη, είηε φηη δελ ζέηνπλ θακία εξψηεζε είηε 

φηη θάλνπλ εξσηήζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ηηο «απαληήζεη» ε πεγή. Οη άιινη δχν, 

ζέηνπλ απφ δχν εξσηήζεηο θαη πάλσ (επίπεδν 3) (γηα ηα θξηηήξηα βι. Παξάξηεκα 

VII). ην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαγφκελα ησλ καζεηψλ ζηελ 5
ε
 

ζπλάληεζε (βι. Πίλαθαο 31) έδεημαλ πνιχ πην ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, απφ ην 

posttest, θαζψο εθεί 9/9 καζεηέο ζέηνπλ απφ 4-7 εξσηήζεηο ζηε δνζκέλε πεγή
37

.  

Έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (9/11) ζην pre-test ήηαλ «θησρέο» 

θαη δελ πεξηειάκβαλαλ θακία αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεγήο (Π.Π.3-

επίπεδν 1), (γηα ηα θξηηήξηα βι. Παξάξηεκα VII), σζηφζν, ζην post-test, θάλεθε φηη 

φινη νη καζεηέο ην έιαβαλ ππφςε ηνπο (γηα ηελ πεγή βι. Δηθφλα 5). Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη, φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Π.Π.3, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν νη 

καζεηέο ιακβάλνπλ ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην κηαο πεγήο, φινη νη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ βειηησκέλεο απαληήζεηο ζην post-test. Κάπνηνη πέξαζαλ απφ ην επίπεδν 

1, φπνπ δελ θάλνπλ ιφγσ γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ζην επίπεδν 2, φπνπ ην αλαθέξνπλ, 

ελψ θάπνηνη άιινη θαηεπζείαλ ζην επίπεδν 3, φπνπ δίλνπλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ πεγή (Πίλαθαο 17). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Π.Π.4. (Παξάξηεκα VII),  ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε πεγψλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ κειεηάηαη, λα ζεκεησζεί φηη ζηα pre-post-tests δελ ππήξρε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ηεο πεγήο κε άιιεο (επ.3). πλεπψο πεξηνξηδφκαζηε ζηα δχν επίπεδα (1
ν
 

θαη 2
ν
) ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Γηα αθφκα κηα θνξά παξαηεξνχληαη 

                                                           
37

 Ζνασ παράγοντασ που ίςωσ ζπαιξε ρόλο ςε αυτό κεωρϊ πωσ ιταν το γεγονόσ ότι ςτο post-test απάντθςαν 
γραπτϊσ, ενϊ ςτθν 5

θ
 ςυνάντθςθ ςτον υπολογιςτι. Οι περιςςότεροι  μακθτζσ του εν λόγω τμιματοσ, 

εκδιλωςαν προτίμθςθ υπζρ του υπολογιςτι και διλωςαν ότι ‘’βαριοφνται’’ να γράφουν με το χζρι. 
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ζεηηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ 

ζην posttest (Πίλαθαο 17). Οη 5 απφ ηνπο 11 καζεηέο, νη νπνίνη ζην pre-test δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα ηεο πεγήο ζηηο απαληήζεηο ηνπο (επ. 1), ζην post-test 

παξνπζίαζαλ βειηησκέλεο απαληήζεηο νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

πεγήο, άιιεο θνξέο φπσο αθξηβψο ήηαλ θαη άιιεο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ νξζά 

ζπκπεξάζκαηα. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη, αθφκα θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην 

επίπεδν (2) (Πίλαθαο 17) θαη ζηα δχν tests (pre θαη post), παξνπζηάδνπλ πην 

πξνζεγκέλεο απαληήζεηο ζην δεχηεξν. 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ 11
ε
 εξψηεζε: 

Μ03-Pre: «Απηνί νη 

άλζξσπνη ζέινπλ λα 

παξαηηεζεί θάπνηνο, 

ελψ ζηε 2
ε
 εηθφλα 

θάπνηνη ζέινπλ 

απηφλ». 

Μ03-Post: «Ζ 

Διιάδα εθείλε ηελ 

πεξίνδν βξηζθφηαλ 

ζε δηρφλνηα γηαηί νη 

κηζνί ήζειαλ λα 

παξαηηεζεί ν 

Κσλζηαληίλνο, ελψ 

νη άιινη κηζνί ηνλ 

ήζειαλ ζηελ 

εμνπζία. Δξσηήζεηο: 

Ση πεξηερφκελν έρεη;, Πνηα πεξίνδν έγηλε ην γεγνλφο;» 

Μ06-Pre: «ηελ Διιάδα ππήξρε βαζηιεία θαη νη Έιιελεο ήζειαλ λα θαηαξγεζεί, θαη 

άιινη φρη. Γη απηφ γηλφληνπζαλ δηακάρεο». 

Μ06-Post: «[ε θσηνγξαθία καο δείρλεη] ηη θαη εθείλε ηελ επνρή [γηα] φ,ηη δελ ήζειαλ 

έθαλαλ δηαδειψζεηο, φπσο θαη ηψξα. –Ση ππνζηεξίδεη ε θάζε εηθφλα; (Βεληδέιν, 

Κσλζηαληίλν), -Σξφπνο ληπζίκαηνο; (Οη θαινληπκέλνη ήζειαλ Κσλζηαληίλν), -Γηαηί 

έγηλαλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη πφηε;». 

Μ10-Pre: «[ε πεγή δείρλεη] ηη θαη ηφηε ππήξραλ νπαδνί ησλ ππνπξγψλ γηα ηηο εθινγέο. 

Αλ θαη ήηαλ πνιχ παιηά». 

Μ10-Post: «ηη νη Έιιελεο ήηαλ δηραζκέλνη ζηα δχν. Κάπνηνη ππνζηήξηδαλ ηελ Αληάλη 

θαη θάπνηνη άιινη ηνλ βαζηιηά Κσλ/λν. Δξψηεζε: Πφηε ήηαλ απηή ε πεξίνδνο; Σν 1917, 

Πνην είλαη ην πεξηερφκελν; Οη δηραζκέλνη Έιιελεο».  

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Πξσηνγε-

λώλ πεγώλ 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

(Π.Π.1) Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί 

έλα ηεθκήξην ζε απνδεηθηηθφ ζηνη-

ρείν πξέπεη νη καζεηέο λα ππνβάι-

ινπλ ζε απηφ «θαιέο εξσηήζεηο», ε 

πξψηε απφ ηηο νπνίεο είλαη: «Ση είλαη 

απηφ;» 

Pre-test: Γελ δεηείηαη 

απφ ηελ εθθψλεζε λα 

ζέζνπλ εξσηήζεηο 

Post-test: Μ04, Μ12 

(2/11) 

Pre-test: Γελ δεηείηαη απφ 

ηελ εθθψλεζε λα ζέζνπλ 

εξσηήζεηο 

Post-test: Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ07, Μ09, Μ10, 

Μ11 (7/11) 

Pre-test: Γελ δεηείηαη απφ 

ηελ εθθψλεζε λα ζέζνπλ 

εξσηήζεηο 

 

Post-test: Μ05, Μ06 

(2/11) 

(Π.Π.3) Ζ αλάγλσζε κηα πεγήο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζην ηζηνξηθφ 

Pre-test: Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, Μ05, 

Pre-test: Μ06, Μ09 

(2/11) 

Pre-test: - 

 

Οπαδνί ηνπ Βεληδέινπ ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 6 Μαΐνπ 1917 (αξηζηεξά) 

θαη νπαδνί ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηε Βέξλε ηεο Διβεηίαο ζηηο 21 Μαΐνπ 

1917 (δεμηά). 

Εικόνα 4. Πθγι 11θσ ερϊτθςθσ ςτο pre/post-test 
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ηεο πιαίζην (ζπγθεηκελνπνίεζε). Ζ 

αλάιπζε κηαο πεγήο ζα πξέπεη, 

αθφκα, λα παξέρεη λέα ζηνηρεία γηα 

ην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην 

Μ07, Μ10, Μ11, 

Μ12
38

 (9/11) 

Post-test:- 

Post-test: Μ01, Μ02, 

Μ04, Μ07, Μ09, Μ11, 

Μ12 (7/11) 

Post-test: Μ03, Μ05, 

Μ06, Μ10 (4/11) 

(Π.Π.4) Αμηνπνίεζε πεγψλ γηα 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηάηαη 

Pre-test: Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, Μ07, 

Μ12 (6/11) 

Post-test: - 

Pre-test: Μ05, Μ06, 

Μ09, Μ10, Μ11 (5/11) 

Post-test: Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, Μ05, Μ06, 

Μ07, Μ09, Μ10, Μ11, 

Μ12 (11/11) 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζην pre & ζην post-test γηα 

αμηνπνίεζε άιιεο πεγήο 

Πίλαθαο 17. Αμηνιόγεζε απαληήζεσλ καζεηώλ ζε Pre-Post-test, αλαθνξηθά κε ηξία θξηηήξηα γηα ηηο 

Πξσηνγελείο πεγέο (Π.Π.1, Π.Π.3, Π.Π.4) 

3. Ιζηνξηθή Πξννπηηθή 

12
ε
 εξώηεζε: Πσο θξίλεηε ην γεγνλόο όηη ζε πεξίνδν έηνηκε λα μεζπάζεη πόιεκνο 

νη Έιιελεο αληί λα ελσζνύλ ήηαλ δηραζκέλνη; 

Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ελψ πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαλέλαο καζεηήο 

δελ πξνζπαζνχζε λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ πξνζψπσλ ζην 

παξειζφλ ή λα θξίλεη ηα πξφζσπα απηά, βαζηδφκελνο ζε πεγέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλα/ινγηθά επηρεηξήκαηα - επίπεδν Διιηπέο/ Αλεπαξθέο (1) - κεηά ηελ 

παξέκβαζε 6/11 καζεηέο θαηάθεξαλ λα ην πεηχρνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο, θηάλνληαο 

ην επίπεδν Πιήξεο (3), φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Η.Π.1 (Παξάξηεκα VII), φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 18. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο απηνί, πξνζπαζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ πξνζψπσλ ζην παξειζφλ 

βαζηδφκελνη ζε πεγέο θαη δηαθξίλνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ νη 

άλζξσπνη, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ή φρη, ην γεγνλφο φηη έδξαζαλ ή ζθέπηνληαλ κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (αθφκα θαη αλ νη πξάμεηο ηνπο θαίλνληαλ αξρηθά παξάινγεο, 

αλεμήγεηεο ή δηαθνξεηηθέο απφ ην πψο ζα είρακε δξάζεη ή ζθεθηεί εκείο ζην παξφλ). 

Οη 3/11 καζεηέο ιακβάλνπλ ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ζην post-test, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά επηρεηξήκαηα ζηηο απαληήζεηο ηνπο (Δπ. 2). Σέινο, νη Μ02 θαη 

Μ04 δίλνπλ πνιχ γεληθέο απαληήζεηο ρσξίο λα αλαθέξνπλ ζηνηρεία απφ ην ελ ιφγσ 

γεγνλφο, παξακέλνληαο ζην επίπεδν 1. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν θξηηήξην Ηζηνξηθήο Πξννπηηθήο (Η.Π.2) (Παξάξηεκα 

VII) ηα απνηειέζκαηα θάλεθαλ εμίζνπ ζεηηθά, θαζψο πέξα απφ δχν καζεηέο νη νπνίνη 

παξέκεηλαλ ζην ίδην επίπεδν- Διιηπέο/ Αλεπαξθέο (1) - θαη ζηα δχν test, φινη νη 

ππφινηπνη 9/11 παξνπζίαζαλ βειηίσζε κεηά ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 19). Φάλεθε 

δειαδή, φηη κεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

                                                           
38

 Θ Μ12 *Εϋ τάξθ+ δεν απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ γιατί δεν ιξερε τι να γράψει. 
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δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ, ρσξίο λα ηαπηίδνληαη κε απηά. 

ηνλ Πίλαθα 18 ε Μ11 παξνπζηάδεηαη κε (-) θαζψο δελ θαηαθηά πιήξσο ην επίπεδν 

3. Αθνινπζνχλ θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ: 

Μ01-Pre: «[Μαιψλνπλ] Δπεηδή θάπνηνπο ηνπο είρε βάιεη ν ερζξφο». 

Μ01-Post: «Πηζηεχσ πσο νη Βεληδειηθνί είραλ δίθην γηαηί αλ πήγαηλαλ κε ηελ Αληάλη ζα 

θεξδίδακε θαη άιιεο πεξηνρέο. Γελ πηζηεχσ φηη έπξεπε λα καιψζνπλ, αιιά ήηαλ ινγηθφ 

γηαηί ππνζηήξηδαλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα». 

Μ04-Pre: «Πνιχ άζρεκν γηαηί ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο» 

Μ04-Post: «Απαξάδερην γηαηί βνεζνχζακε απηνχο πνπ ήζειαλ λα καο πάξνπλ  ην κέξνο 

επεηδή καιψλακε» 

Μ05-Pre: «Γηαηί θάπνηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα ηνπο θάλνπλ λα δηαθσλήζνπλ θαη έηζη 

ζα ήηαλ πην εχθνιν λα θαηάθεξλαλ ην ζθνπφ ηνπο» 

Μ05-Post: «Απηφ πνπ έθαλαλ δελ ήηαλ ζσζηφ γηαηί πάληα απνθάζηδαλ νη κεγάιεο αξρέο 

[ελλνεί φζν θαη αλ κάισλε ν ιαφο]» 

Μ07-Pre: «Γηαηί είλαη μεζεθσκέλνη θαη ζηε 2
ε
 εηθφλα θαίλεηαη ζα λα θσλάδνπλ θάηη» 

Μ07-Post: «Απηφ πνπ έθαλαλ [απφ ηε κηα] δελ είρε ινγηθή, γηαηί ζην ηέινο έγηλε φηη 

ήζειε ε εμνπζία. [Απφ ηελ άιιε] Δίραλ θαη νη 2 δίθην γηαηί [θάπνηνη-βεληδειηθνί] ήζειαλ 

λα πάξνπλ ρψξεο θαη άιινη ήζειαλ λα κελ κπνπλ ζε πφιεκν [βαζηιηθνί]» 

Μ11-Pre: «Λάζνο γηαηί πσο ζα κπνξνχζαλ λα πνιεκήζνπλ ηνλ ερζξφ ελψ ήηαλ 

δηραζκέλνη νη ίδηνη;» 

Μ11-Post: «θαη νη δχν κεξηέο έιεγαλ ινγηθά επηρεηξήκαηα, γηαηί θαη ν Κσλζηαληίλνο είρε 

έλαλ ζπγγελή εθεί θαη ν Βεληδέινο γηαηί ήζειε ην θαιφ ηεο ρψξαο». 

 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο 

πξννπηηθήο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(Ι.Π.1) Αμηνπνηνχλ ην ηζηνξηθφ 

πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ αλζξψ-

πσλ ζην παξειζφλ, απνθεχγνληαο 

ηελ πηνζέηεζε ησλ ηδεψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ παξφληνο  

Pre-test: Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, Μ05, Μ06, 

Μ07, Μ09, Μ10, Μ11, 

Μ12 

Post-test: Μ02, Μ04  

Pre-test: - 

Post-test: Μ05, 

Μ09, Μ12 

Pre-test:- 

Post-test: Μ01, 

Μ03, Μ06, Μ07, 

Μ10, Μ11 

(Ι.Π.2) Κάζε ηζηνξηθφ γεγνλφο ή 

θαηάζηαζε αθνξά ηζηνξηθά ππν-

θείκελα κε δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή 

πξννπηηθή 

Pre-test: Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, Μ07, Μ09, 

Μ10, Μ11, Μ12 

Post-test: Μ02, Μ04 

Pre-test: Μ05, 

Μ06 

Post-test: Μ01, 

Μ09, Μ12 

Pre-test:- 

Post-test: Μ03, 

Μ05, Μ06, Μ07, 

Μ10, Μ11 (-) 
Πίλαθαο 18. Αμηνιόγεζε καζεηώλ ζην επίπεδν επίηεπμεο ζηελ έλλνηα ηεο Ιζηνξηθήο πξννπηηθήο 

Ι.Π.1 Αλεπαξθέο 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό 

(2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν  

Pre 11 - - 11 

Post 2 3 6 11 

Ι.Π.2 Αλεπαξθέο 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό 

(2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν  

Pre 9 2 - 11 

Post 2 3 6 11 

Πίνακασ 19. Τα ςτοιχεία του Πίνακα 19 με τισ ςυχνότθτεσ ςε κάκε κατθγορία 
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4. Ηζηθέο δηαζηάζεηο 

13
ε
 εξώηεζε: Σπλαληάκε ζήκεξα αλάινγεο πεξηπηώζεηο κε απηέο πνπ θαίλνληαη 

ζηελ παξαπάλσ εηθόλα (εηθόλα εξ. 11); Μπνξείηε λα ζπκεζείηε θάπνην πξόζθαην 

παξάδεηγκα από ηελ Διιάδα κε δηραζκέλνπο ηνπο Έιιελεο;  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην Pre-test θάλεθε φηη νη καζεηέο ήηαλ ήδε 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζήκεξα ζπλαληάκε αλάινγα 

γεγνλφηα κε απηά ζην παξειζφλ (Πίλαθαο 20). Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο ζην pre-

test παξνκνίαζαλ ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ ηνπ 1916 είηε κε ηηο εθινγέο είηε κε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ Διιάδα ηνπ Μάξηε ην 1916, ηηο δηαδειψζεηο 

ησλ αγξνηψλ. Απηφ έδεημε φηη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ζηνηρεία παξνληηζκνχ κηαο 

πεγήο  θαη ηδηαίηεξα θάλνπλ ζπλδέζεηο κε γεγνλφηα ηεο επηθαηξφηεηαο.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ, αθφκα, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην 

post-test. Μεηά ηελ παξέκβαζε ζρεδφλ φινη νη καζεηέο πιελ ελφο, δήισζαλ σο 

παξφκνην γεγνλφο ην δεκνςήθηζκα απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015. Σν γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ άιιαμε πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε δείρλεη φηη νη 

καζεηέο επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηηο παξεκβάζεηο, φπνπ εηπψζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε ην παξαπάλσ ζέκα. 

πλδέζεηο παξειζόληνο κε γεγνλόηα από ην παξόλ Pre-test Post-test 

Γηαδειψζεηο Αγξνηψλ 5  - 

Γηραζκέλνη Έιιελεο γηα θνκκαηηθνχο ιφγνπο/εθινγέο 6 1 

Γεκνςήθηζκα  - 10 

ύλνιν  11 11 
Πίλαθαο 20. πλδέζεηο παξειζόληνο- παξόληνο 

20
ε
 εξώηεζε: Αλ ζαο έιεγα όηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη ζηξα-

ηηώηεο έκπαηλαλ ζηα ρσξάθηα ησλ θαηνίθσλ θαη έπαηξλαλ ηηο παηάηεο, ηηο πηπε-

ξηέο θαη άιια αγαζά πνπ είραλ θπηέςεη νη αγξόηεο, γηα λα ηα θάλε (ρσξίο λα ηνπο 

ξσηήζνπλ, πσο ζα ην ζρνιηάδαηε; 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη κεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε φρη κφλν λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηνπο ζηξαηηψηεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδξαζαλ, αιιά θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ 

ηα άηνκα απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επνρή εθείλε θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ ζηξαηησηψλ, θάηη ην νπνίν δελ παξαηεξήζεθε 

ζηηο απαληήζεηο ησλ pretest (Πίλαθεο 21, 22). Αθφκα, θακία απάληεζε ζην posttest, 
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δελ εκπεξηείρε αλαρξνληζκνχο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζην παξειζφλ, φπσο 

παξαηεξήζεθε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζην pre-test. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ θαη ηα ηξία επίπεδα ζηελ θιί-

καθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ην θξηηήξην Η.Π.1 ΚΑΗ Ζ.Γ.2 (Παξάξηεκα VII). 

Μ07-Pre: «Γελ ζα ήηαλ ζσζηφ γηαηί: Ήηαλ δηθά ηνπο θαη ηα έθιεςαλ ρσξίο λα ξσηή-

ζνπλ. Δγψ αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπο ζα δεκηνπξγνχζα κηα θαζαξία» (Δπίπεδν 1) 

Μ09-Pre: «Θα έιεγα φηη δελ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ έθαλαλ θαη ζεσξνχληαλ θιέθηεο» 

(Δπίπεδν 1) 

Μ02Post: «Καη ηνπο δηθαηνινγψ θαη φρη. [Σνπο δηθαηνινγψ] Γηαηί ήηαλ ζηνλ πφιεκν θαη 

έπξεπε λα θάλε γηαηί ζα πέζαηλαλ. Αιιά απφ ηελ πιεπξά ησλ αγξνηψλ δελ ήηαλ δίθαην 

γηαηί θνπξάζηεθαλ γηα λα θπηέςνπλ φια απηά» (Δπίπεδν 3) 

Μ06-Post: «Γελ ζα έπξεπε λα θιέςνπλ αιιά λα δεηήζνπλ . αθφκα θαη αλ πεηλνχζαλ» 

(Δπίπεδν 2) 

Μ10-Post: «Καη θαθφ αιιά θαη θαιφ γηαηί απφ ηε κηα ν έλαο έθιεβε θαη απφ ηελ άιιε 

πεηλνχζαλ π.ρ. έηξσγαλ απφ θνλζέξβεο [ελλνεί νη ζηξαηηψηεο] θαη δελ ήηαλ ζπλεζηζκέ-

λνη ζε απηφ» (Δπίπεδν 3) 

 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο 

πξννπηηθήο θαη Ηζηθέο δηαζηά-

ζεηο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(Ι.Π.1) θαη (Η.Γ.2) Αμηνπνηνχλ ην 

ηζηνξηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ 

αλζξψπσλ ζην παξειζφλ, απν-

θεχγνληαο ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ηδεψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ 

παξφληνο  

Pre-test: Μ01, Μ02, 

Μ03 (δελ απάληεζε), 

Μ04, Μ05, Μ06, Μ07, 

Μ09 

Post-test: - 

Pre-test: Μ10, 

Μ11, Μ12 

Post-test: Μ01, 

Μ03, Μ06, Μ11, 

Μ12 

 

Pre-test: - 

Post-test: Μ02, 

Μ04, Μ05, Μ07, 

Μ09, Μ10 

 

 

  

Πίνακασ 21. Αξιολόγθςθ μακθτϊν με βάςθ το κριτιριο Ι.Π.1 και Η.Δ.2 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο 

Ιζηνξηθήο πξννπηηθήο 

θαη Ηζηθέο δηαζηάζεηο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο 

(3) 

ύλνιν 

Pre 8 3 - 11 

Post - 5 6 11 

Πίνακασ 22. Τα ςτοιχεία του Πίνακα21 με ςυχνότθτεσ 

5. Σπλέρεηεο θαη αιιαγέο: 

14
ε
 εξώηεζε: Με βάζε δνζκέλε πεγή (βι. Παξάξηεκα I ή Παξάξηεκα III, Pre-test 

εξψηεζε 14), κπνξείο λα πεηο ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη έκεηλε ίδην ζηελ πόιε από ην 

1914-1918 κέρξη ζήκεξα; Πσο εμεγείο ηηο αιιαγέο; 

ηελ εξψηεζε 14 νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

παξαηεξνχλ ζήκεξα ζε ζρέζε κε φζα αλαθέξεη ε πεγή φηη ππήξραλ ηφηε ζηε 

Φιψξηλα. Σφζν ηα pretest φζν θαη ην πξσηφθνιιν έδεημαλ ηελ αδπλακία ησλ 
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καζεηψλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εμήγεζε ζπλερεηψλ θαη αιιαγψλ. πσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα 24, 4/11 καζεηέο βξίζθνληαλ ζην pre-test ζην επίπεδν 1 (Αλεπαξθήο/ 

Διιηπέο), γηα ην θξηηήξην .Α.1 (βι. Παξάξηεκα VII), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξηλ ηελ 

παξέκβαζε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιαγή ζε θάηη πνπ έρεη αιιάμεη, 

φπσο ην γεγνλφο φηη δελ αλέθεξαλ πσο ζήκεξα δελ ππάξρεη ε Δβξατθή θνηλφηεηα ζηε 

Φιψξηλα, παξφιν πνπ αλέθεξαλ άιιεο αιιαγέο, φπσο ε εμαθάληζε ηεο ρνιέξαο. 

Αθφκα δηαπηζηψζεθε φηη αλέθεξαλ σο αιιαγέο νδνχο θαη επαγγέικαηα ηα νπνία 

ππάξρνπλ θαη ζήκεξα, φπσο ν δξφκνο Μ. Αιεμάλδξνπ, ε ηνά ππξάθε, έκπνξνη θαη 

κηθξνεπαγγεικαηίεο. Οη απαληήζεηο ησλ Μ05 θαη Μ07 ζηελ ίδηα εξψηεζε ζην post-

test, έδεημαλ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, αλεβάδνληάο ηνπο έλα επίπεδν πάλσ
.
 

ζηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ελψ ν Μ03 αλέβεθε ζην 3
ν
 επίπεδν. 

Αθνινπζεί παξάδεηγκα απφ ηελ απάληεζε ηεο Μ07 ζην pre & post-test αληίζηνηρα: 

Μ07-Pre: απιά ππνγξακκίδεη ηελ επηδεκία ηεο ρνιέξαο, ηελ πεξηνρή Κνθφδηα, ηε 

ηνά ππξάθε θαη ηνπο εκπφξνπο γηα λα δείμεη φηη άιιαμαλ, ρσξίο λα δηθαηνινγεί ην 

γηαηί πηζηεχεη φηη άιιαμαλ. Αθφκα θπθιψλεη ην Μνλαζηήξη, ηελ νδφ Μ. Αιεμάλδξνπ 

θαη ηνπο βηνηέρλεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δείρλεη φηη απηά έκεηλαλ ίδηα. 

Μ07-Post: Τπνγξακκίδεη 1) ηελ επηδεκία ηεο ρνιέξαο, 2)ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα θαη 

ηνλ Δβξαηνκαραιά, ηελ πεξηνρή Κνθφδηα θαη ηε ηνά ππξάθε θαη εμεγεί πσο 

άιιαμαλ ηα δχν πξψηα: «ια ηα ππνγξακκηζκέλα δελ ππάξρνπλ γηαηί: 1)Τπάξρνπλ 

θάξκαθα, 2) Οη Δβξαίνη έθπγαλ ην 1944». 

Μ03-Pre: ζην pre-test απιά ππνγξακκίδεη ηελ Δβξατθή θνηλφηεηα, ηελ πεξηνρή 

Κνθφδηα, ηελ νδφ Μ. Αιεμάλδξνπ θαη ηε ηνά ππξάθε, σο αιιαγέο πνπ παξαηεξεί ν 

ίδηνο, θαη θπθιψλεη ηα επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεγή γηα λα δείμεη φηη 

ππάξρνπλ αθφκα. Γελ δίλεη θακία εμήγεζε γηα ηηο επηινγέο ηνπ. 

Μ03-Post: «Οη Δβξαίνη έθπγαλ κεηά ην 1940 ζην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν γηαηί ηνπο 

θπλεγνχζαλ νη Γεξκαλνί γηα λα ηνπο πάλε ζηα ζηξαηφπεδα ζπλάληεζεο γηα λα ηνπο 

ζθνηψζνπλ» 

Απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζην pretest βξίζθνληαλ ζην επίπεδν 2 - 

Ηθαλνπνηεηηθφ/ Δπαξθέο - φινη εθηφο ηεο Μ06, αλέβεθαλ ζην post-test ζην επίπεδν 3 

- Πιήξεο. Χζηφζν αθφκα θαη ε Μ06, παξνπζίαζε βειηησκέλε απάληεζε απφ ηελ 

αξρηθή κεηά ηελ παξέκβαζε. πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζην pretest έδεημαλ άιιεο θνξέο λα κελ αλαγλσξίδνπλ φιεο ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαη άιιεο 

λα θάλνπλ απιή αλαθνξά απηψλ ησλ αιιαγψλ, ζην posttest, φινη παξνπζίαζαλ 

βειηησκέλεο απαληήζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλέρεηα 

αλάκεζα ζε 2 αιιαγέο, δειαδή λα αηηηνινγνχλ πψο άιιαμε απηφ πνπ άιιαμε (.Α.1.-

επ.3). Αθνινπζεί ε απάληεζε ηεο Μ11 ζηα δχν test, ε νπνία πξηλ ηελ παξέκβαζε 

αλαγλσξίδεη ηελ αιιαγή αιιά δίλεη ιάζνο εμήγεζε, ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε 
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θαίλεηαη λα θαηαλνεί ηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζε δχν αιιαγέο, ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ δησγκνχ ησλ Δβξαίσλ. 

Μ11-Pre: «Έρεη αιιάμεη ε Δβξατθή θνηλφηεηα, δειαδή δελ ππάξρνπλ Δβξαίνη ή 

αξξψζηηεο. Οη αιιαγέο νθείινληαη ζηνλ πφιεκν» 

Μ11-Post: «Γελ ππάξρνπλ ζήκεξα Δβξαίνη θαη έθπγαλ κφιηο άξρηζε ν Β‟ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο γηαηί ηνπο θπλεγνχζαλ νη Γεξκαλνί» 

 

Δπίπεδν πλέρεηαο θαη αιια-

γήο 

Διιηπέο ή Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(.Α.1) Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο 

ζπρλά έρνπλ ζπλέρεηα, δελ είλαη 

απνκνλσκέλεο κέζα ζε κηα ζεη-

ξά απφ μερσξηζηά γεγνλφηα. 

Pre-test: Μ03, Μ05 (+), Μ07 

(+), Μ12 [δελ αλαγλσξίδνπλ 

θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή θαη 

αλαθέξνπλ σο αιιαγέο θάηη πνπ 

είλαη ίδην] 

Post-test: - 

Pre-test: Μ01(+), 

Μ06, Μ09, Μ11 

Post-test: Μ05, 

Μ06(+), Μ07 

Pre-test: Μ02, 

Μ04
39

, Μ10 

Post-test: Μ01, 

Μ02, Μ03, 

Μ04, Μ09, 

Μ10, Μ11, Μ12 
Πίλαθαο 23. Αμηνιόγεζε καζεηώλ ζην θξηηήξην .Α.1, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηα pre/post-tests 

 

.Α.1 Διιηπέο ή Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο (2) Πιήξεο (3) ύλνιν 

Pre 4 4 3 11 

Post - 3 8 11 

Πίνακασ 24. Τα ςτοιχεία του Πίνακα 21 με ςυχνότθτεσ ςε κάκε κατθγορία 

6. Αηηηόηεηα θαη Σπλέπεηεο 

15
ε
 εξώηεζε: Πνηνη ήηαλ νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν 

θαηά ηε γλώκε ζνπ (επηιέμηε όζα ζέιεηε); (Παξάηεκα I, Pre-test, εξώηεζε 15). 

ην Post-test νη καζεηέο θιήζεθαλ, επηπιένλ, λα ηνπνζεηήζνπλ ΑΗ, γηα δίπια ζηηο 

αηηίεο θαη Α δίπια ζηελ αθνξκή. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 8/11 καζεηέο (Πίλαθεο 25, 26) ήηαλ 

ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε αίηηα θαη αθνξκή κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαζψο επίζεο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πνηθηιφηεηα ησλ αηηηψλ επηιέγνληαο 

ηνπιάρηζηνλ δχν νξζέο αηηίεο (νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αίηηα) γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν (7/11) (Πίλαθαο 27, ΑΗ..3-επ.3) (γηα ην θξηηήξην ΑΗ.Τ.3 βι. Παξάξηεκα 

VII). 

Δπηινγέο Οηθνλνκηθνί 

ιόγνη  

Πνιηηηθνί ιόγνη  Λόγνη 

Δθδίθεζεο 

Άιινη 

Μ01 ΑΗ (pre/post) ΑΗ(pre/post) Α(post) Ήζειαλ 

                                                           
39

 Ο Μ04 παρουςίαςε ςχεδόν τθν ίδια απάντθςθ ςε pre και post-test. 
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πεξηζζφηεξε 

εμνπζία (Pre) 

Μ02 ΑΗ(pre/post) ΑΗ(pre)/ 

Α(post) 

ΑΗ(pre/post) Γεληθά φια ηα 

ζπκθέξνληα 

πνπ ζα 

ππήξραλ πξνο 

απηνχο (pre) 

Μ03 ΑΗ(pre/post) ΑΗ(pre/post) ΑΗ(pre)/ 

Α(post) 

 

Μ04 ΑΗ (post) ΑΗ (post) ΑΗ (pre)/ 

Α(post) 

 

Μ05 ΑΗ (pre)/ Α(post) ΑΗ(pre/post)   

Μ06 ΑΗ(pre/post) ΑΗ(pre/post) Α(post)  

Μ07 ΑΗ(post) ΑΗ(post) ΑΗ(pre)/ 

Α(post) 

 

Μ09 ΑΙ (pre)/ Α(post) ΑΗ(pre/post) ΑΗ (pre) / 

Α(post) 

 

Μ10 ΑΗ(pre/post) ΑΗ(pre/post) Α(post)  

Μ11 ΑΗ(pre/post) ΑΗ(post)   

Μ12 ΑΗ(post)  Α(post) Γελ μέξσ 

(pre) 
Πίλαθαο 25. Δπηινγέο καζεηώλ σο πξνο ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ (pre) Καη ηελ αθνξκή (post) 

Αίηηα θαη αθνξκή πνιέκνπ πρλόηεηα (λi) Pre  πρλόηεηα (λi) Post 

Οηθνλνκηθνί ιφγνη σο αηηία (+) 8 9 

Πνιηηηθνί ιφγνη σο αηηία (+) 7 9 

Οηθνλνκηθνί ιφγνη σο αθνξκή (-) Γελ δεηήζεθε 2 

Πνιηηηθνί ιφγνη σο αθνξκή (-) Γελ δεηήζεθε 1 

Λφγνη εθδίθεζεο σο αίηην (-) 5 - 

Λφγνη εθδίθεζεο αθνξκή (+) Γελ δεηήζεθε 8 
Πίνακασ 26. Τα ςτοιχεία του Πίνακα 23 με τισ ςυχνότθτεσ των απαντιςεων 

Αηηηόηεηα θαη πλέ-

πεηεο 

Διιηπέο ή Αλύ-

παξθην (1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο (2) Πιήξεο (3) ύλνιν 

(ΑΙ.Τ.3) Γηαθνξν-

πνίεζε αηηηψλ απφ 

αθνξκή θαη αμηνπνί-

εζε πεγψλ γηα αλά-

δεημε αηηηψλ  

Αλαγλσξίδνπλ κηα 

κφλν αηηία. 

Αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα αηηίεο γηα έλα γεγν-

λφο αιιά κπεξδεχνπλ ηηο αη-

ηίεο κε ηελ αθνξκή 

Αλαγλσξίδνπλ πε-

ξηζζφηεξεο απφ κηα 

αηηίεο γηα έλα γεγνλφο 

θαη δηαθξίλνπλ ηηο 

αηηίεο απφ ηελ αθνξ-

κή. 

 

Pre 3 Γελ ηνπο δεηήζεθε λα δηαρσξίζνπλ αηηία απφ αθνξκή  

Post 1 3 7 11 
Πίνακασ 27. Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςφμφωνα με το κριτιριο ΑΙ.ΣΥ.3 

18
ε
/19

ε
 εξώηεζε: Έλαο πόιεκνο έρεη κόλν αξλεηηθέο ή θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο; 

Σπλέπεηεο Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηε Φιώξηλα (ζπκπιήξσζε ό,ηη μέξεηο) 

πσο δείρλνπλ θαη νη Πίλαθεο 28 & 29, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (9/11) 

κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηφζν αξλεηηθέο φζν θαη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη λα αλαθέξνπλ νξζά θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα γηα ηα δχν είδε 

ζπλεπεηψλ (ΑΗ.Τ.2 - επ.3) (γηα θξηηήξην βι. Παξάξηεκα VII). ηηο απαληήζεηο ζην 
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pre-test, νη καζεηέο είηε αλαγλψξηδαλ φηη έλαο πφιεκνο έρεη κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, σζηφζν δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα (ΑΗ.Τ.2 - επ. 1). ην posttest θάλεθε φηη 

είραλ αλαπηχμεη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Φιψξηλα. Παξαδείγκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ: 

Μ02-Pre: «Αξλεηηθέο: δπζηπρία, θαθνπρία, δελ ππάξρεη αλάπηπμε. Θεηηθέο: πεξηζζφηεξν 

έδαθνο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηνπο θαηαθηεηέο» (Δπίπεδν 3) 

Μ04-Pre: «Αξλεηηθέο: πείλα, θαθνπρία, δίςα. Θεηηθέο: ηίπνηα» (Δπίπεδν 1) 

Μ09-Pre: «Αξλεηηθέο: θάπνηα νκάδα ράλεη. Αλ εηηεζεί ζα ράζεη θαη πνιιά πξάγκαηα. 

Θεηηθέο: θάπνηα νκάδα ληθάεη. Αλ ε νκάδα ληθήζεη, ζα πινπηίζεη» (Δπίπεδν 2) 

Μ03-Post: «Αξλεηηθέο: πνιινί άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ. Καηαζηξάθεθε ην πεξηβάιινλ. 

Θεηηθέο: είρακε επαθή κε άιινπο ιανχο. Απνθηήζακε ζέαηξα, ηειεθεξίθ θαη άιια». 

(Δπίπεδν 3) 

Μ07-Post: «Αξλεηηθέο: αξξψζηηεο, έιιεηςε ηξνθίκσλ, θαηαζηξνθέο. Θεηηθέο: ε Νίθε» 

(Δπίπεδν 2) 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο πξν-

νπηηθήο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(ΑΙ.Τ.2) ηη νη δξάζεηο έρνπλ ζπρλά 

θαη απξνζδφθεηεο ζπλέπεηεο 

Pre: Μ01, Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ10, Μ11, Μ12 

Post: - 

Pre: Μ07, Μ09 

Post: Μ07, Μ10 

Pre: Μ02, Μ06 

Post: Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ06, Μ09, Μ11, Μ12 
Πίνακασ 28. Αξιολόγθςθ μακθτϊν με βάςθ το κριτιριο ΑΙ.ΣΥ.2 (pre/post-test) 

Αηηηόηεηα θαη πλέπεηεο (ΑΙ.Τ.2) Διιηπέο/Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο (2) Πιήξεο (3) ύλνιν 

Pre 7 2 2 11 

Post - 2 9 11 

Πίνακασ 29. Τα αποτελζςματα του Πίνακα 26 με ςυχνότθτεσ 

3.2. Απνηειέζκαηα γηα Ιζηνξηθή ζθέςε κε βάζε ηα παξαγόκελα ησλ καζεηώλ  

Αποτελζςματα από παραγόμενα μακθτϊν- Πρωτογενείσ πθγζσ  

Ζ πξψηε ζπλάληεζε έδεημε, φηη αλ θαη φινη νη καζεηέο ζα ραξαθηήξηδαλ ηελ 

πεγή ηεο νκάδαο ηνπο [πξσηνγελήο πεγή] σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν (Π.Π.5, βι. Πα-

ξάξηεκα VII), σζηφζν,  κφλν νη 3 απφ ηνπο 10 (πνπ απάληεζαλ), ην αηηηνιφγεζαλ 

αλαθεξφκελνη ζην γεγνλφο φηη, ε θσηνγξαθία/ θαξη-πνζηάι πνπ ηνπο δφζεθε, έρεη 

απνκείλεη απφ ην παξειζφλ. Οη ππφινηπνη αλέθεξαλ φηη είλαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

«Γηαηί καο δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο» (Πίλαθαο 30). 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Πξσ-

ηνγελώλ πεγώλ 

Διιηπέο/Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηη

ηη-

θό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο 

(3) 

ύλνιν 

1
ε
 ζπλάληεζε: Παηρλίδη κε πεγέο - Google docs - 2

ε
 εξώηεζε 

 (ΠαξάξηεκαVI, Τπνπαξάξηεκα Ai) 
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Π.Π.5: Πξσηνγελήο Πεγή ≡ 

Απνδεηθηηθό ζηνηρείν  

Μ01, Μ02, Μ05, Μ06, 

Μ09, Μ10, Μ11 

-  Μ03, 

Μ04, 

Μ07 

 

πρλόηεηα καζεηώλ (λi) 7  3 11 

Πίνακασ 30. Πρωτογενισ Πθγι -Αποδεικτικό ςτοιχείο 

Γηα φζνπο είλαη επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη καζεηέο η‘ ηάμεο 

είλαη ηθαλνί λα εξγαζηνχλ κε πεγέο θξηηηθά θαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία θαη φρη σο πεγή πιεξνθνξηψλ, ε έξεπλα έδεημε φηη φζν πξνρσξνχζαλ νη πα-

ξεκβάζεηο νη καζεηέο κειεηνχζαλ ηηο πεγέο ιακβάλνληαο ππφςε φιν θαη  πεξηζζφηε-

ξεο παξακέηξνπο. πσο έδεημαλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα pre/post-test, 

νη καζεηέο αξρηθά ιακβάλνπλ ππφςε ην πνιχ κέρξη 2 παξακέηξνπο, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, αιιά θαη ζην post-test, νη καζεηέο έδεημαλ φηη δίλνπλ κε-

γαιχηεξε έκθαζε θαη ζε ζηνηρεία ηεο πεγήο πνπ σο ηφηε αγλννχζαλ (π.ρ. θνηλφ, πξν-

ζέζεηο δεκηνπξγνχ).  

Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε, ηα δεδνκέλα έδεημαλ 

πσο νη εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ζε κηα πεγή είλαη ην πνιχ 4 θαη ζπλήζσο 

εζηηάδνπλ ζηελ επνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε, ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ (πνηνο 

είλαη;) θαη ζην πεξηερφκελν ηεο πεγήο. Μεηά απφ 4 παξεκβάζεηο, θαη έρνληαο δνπιέ-

ςεη νη καζεηέο κε πεγέο ζην δηάζηεκα ησλ 4 εβδνκάδσλ πνπ κεζνιάβεζε, ζηελ 5
ε
 

ζπλάληεζε θιήζεθαλ θαη πάιη λα ζέζνπλ εξσηήζεηο ζε δνζκέλε πεγή θαη λα δψζνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο. Απηή ηε θνξά ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ έθαλε ν θά-

ζε καζεηήο θπκαηλφηαλ απφ 4-7, ελψ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ 

παξαηεξήζεθαλ  λέεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είραλ ζρέζε κε ην ζθνπφ/ πξνζέζεηο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πε-

γή, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πεγήο (θαηά πφζν αιεζεχνπλ απηά πνπ γξάθεη ν δεκη-

νπξγφο) , ελψ παξαηεξήζεθε θαη κηα εξψηεζε πνπ είρε λα θάλεη κε ην είδνο ηεο πε-

γήο: Μ05- Πεγή 16
ε
- Σπλάληεζε 5

ε
: «ε ηη είλαη γξακκέλν; ε έλα εκεξνιφγην» (γηα 

ηελ Πεγή 16 βι. Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.a).  

πλνπηηθά, ε έξεπλα έδεημε (Πίλαθαο 31) πσο αθνινπζψληαο ην ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα ηνπ Seixas, νη καζεηέο έθηαζαλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, λα κελ αληηκε-

ησπίδνπλ ηηο πξσηνγελείο πεγέο σο απιέο «πεγέο πιεξνθφξεζεο», αιιά σο απνδεη-

θηηθά ζηνηρεία, πξνζεγγίδνληάο ηεο θξηηηθά θαη ζέηνληάο ηνπο «θαιέο εξσηήζεηο». 

ην ηέινο ησλ  παξεκβάζεσλ (ηειεπηαία ζπλάληεζε) νη καζεηέο έζεηαλ πνιιέο πε-
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ξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζε κηα πεγή (αηνκηθά) απ‘ φηη ζηελ αξρή (φπνπ είραλ δνπιέςεη 

νκαδηθά). 

Πξσηνγελείο πεγέο 1
ε
 ζπλάληεζε: Παηρλίδη κε 

πεγέο - Google docs 

(ΠαξάξηεκαVI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Αi) 

5
ε
 πλάληεζε

40
: 

Παηρλίδη: Πσο ην είπα-

κε…;-Google docs (Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei) 

Κξηηήξην: Π.Π.1:  

Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί έλα ηεθκή-

ξην ζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξέπεη νη 

καζεηέο λα ππνβάιινπλ ζε απηφ «θαιέο 

εξσηήζεηο», ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο εί-

λαη: «Ση είλαη απηφ;» 

(Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο δείρλνπλ ην 

πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ θαηαγξάθε-

θαλ) 

3
ε
 εξώηεζε  

Οκάδα 1(2)->Δπ.2
ν
  

Οκάδα 2(4)->Δπ.3
ν
  

Οκάδα 3(3)->Δπ.3
ν
  

 

1
ε
 εξώηεζε  

Δπ.3
ν
: Μ01(4), Μ02(4), Μ03 

(6), Μ04(5), Μ05(7), 

Μ07(5), Μ09(7), Μ10(6), 

Μ11(7) 

Πεξηερφκελν εξσηήζεσλ θαη ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ 

νκάδσλ/καζεηψλ πνπ ηηο έζεζαλ: 

Ηζηνξηθφ πιαίζην: 3/3    

Πεξηερφκελν: 2/3 

Σνπνζεζία: 1/3 

Γεκηνπξγφο:1/3 

Κνηλφ: 1/3 

Ηζηνξηθφ πιαίζην: 6/9 

Πεξηερφκελν: 9/9 

Σνπνζεζία: 5/9 

Γεκηνπξγφο: 8/9 

Κνηλφ: 5/9 

θνπφο/ πξνζέζεηο δεκηνπξ-

γνχ: 3/9 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πεξίνδν: 2/9 

Αληηθεηκεληθφηεηα πεγήο: 

9/9 

Δίδνο πεγήο: 1/9 

 
Πίνακασ 31. Πλικοσ και περιεχόμενο ερωτιςεων μακθτϊν προσ πθγζσ 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδνπλ νη 

καζεηέο κειεηψληαο ηεο (Π.Π.4, βι. Παξάξηεκα VII) ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάλεθε 

φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πεγήο, αθξηβψο φπσο ήηαλ ζηελ πεγή (π.ρ. 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζην debate-Voki). Αθφκα θαη ηηο θνξέο πνπ 

αλέηξεμαλ ζε πεγέο ηνπο δηαδηθηχνπ, φπσο παξαηεξήζεθε ζηελ 4
ε
 ζπλάληεζε,  γηα λα 

εκπινπηίζνπλ ην πιηθφ ησλ ρξνλνγξακκψλ ηνπο, είηε έθαλαλ «αληηγξαθή- επηθφιιε-

ζε» ην θνκκάηη πνπ ηνπο ελδηέθεξε (Παξάξηεκα VIII, Υξνλνγξακκή 1
εο

 νκάδαο), 

είηε πεξηνξίδνληαη ζην λα εηζάγνπλ απιψο ην link ζην παξαγφκελν έξγν ηνπο, ρσξίο 

λα δηαζηαπξψζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ήδε δηαζέζηκεο πεγήο, κε εθείλε πνπ βξήθαλ νη 

ίδηνη θαη ρσξίο λα θάλνπλ θάπνην ζρφιην (Παξάξηεκα VIII, Υξνλνγξακκή 3
εο

 νκά-

δαο).   
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πσο θάλεθε νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα βγάδνπλ νξζά ζπκπεξάζκαηα απφ 

κηα πεγή, ζπλήζσο φκσο αμηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη, θαη αλαηξέρνπλ ζε 

επηπιένλ πεγέο κφλν φηαλ εξγάδνληαη ζην ζρνιείν, θαζψο δελ παξαηεξήζεθε λα ε-

κπινπηίδνπλ ην πιηθφ ηνπο κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο φηαλ δνχιεπαλ απφ ην ζπίηη. Οη 

καζεηέο είλαη ζε ζέζε, δνπιεχνληαο κε πεγέο, λα αλαγλσξίδνπλ «Ση είλαη απηφ πνπ 

βιέπνπλ» θαη λα βγάδνπλ νξζά ζπκπεξάζκαηα γηα ην πεξηερφκελν ηεο πεγήο . Παξα-

δείγκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην Παηρλίδη κε πεγέο
41

 (ΠαξάξηεκαVI, 

Τπνπαξάξηεκα Ai ή Παξάξηεκα VIII). 

Μ06-Πεγή 2- Σπλάληεζε 1
ε
: «Έλα γξάκκα απφ έλαλ ρηππεκέλν Γάιιν ζηνλ παηέξα ηνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν ηεο Φιψξηλαο».  

Οκάδα1-Πεγή 1- Πίλαθαο Α-Σπλάληεζε 1
ε
: «Τπήξραλ νη ζθελέο ησλ Γάιισλ ζηξαηη-

σηψλ θαη  ην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ηεο Φιψξηλαο θαη απηφ απνδεηθλχεη φηη εθείλε ηελ 

πεξίνδν ππήξραλ πνιινί ιανί ζηε Φιψξηλα». 

Οκάδα2-Πεγή 2- Πίλαθαο Α-Σπλάληεζε 1
ε
: «Δθεηλε ηελ πεξηνδν γηλνηαλ πνιεκνο» 

Οκάδα3- Πεγή 3- Πίλαθαο Α-Σπλάληεζε 1
ε
: «ππήξραλ Σνχξθνη ,βάδαλ λάξθεο, δελ 

πξνρσξνχζαλ γξήγνξα». 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο 

Πξσηνγελώλ πεγώλ 

Κξηηήξην Π.Π.4: 

Αμηνπνίεζε πεγψλ γηα 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ κειεηάηαη 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

1
ε
 ζπλάληεζε: Παηρλίδη κε 

πεγέο - Google docs (Πα-

ξάξηεκα VIII) 

1
ε
 εξώηεζε 

Μ01 

 

Απαληήζεηο ζε Πί-

λαθα Α 

- 

1
ε
 εξώηεζε 

Μ02, Μ03, Μ04, Μ05, 

Μ06, Μ07, Μ09, Μ10, 

Μ11, Μ12 

Απαληήζεηο ζε Πίλαθα Α 

Οκάδα 01, Οκάδα 02, Ο-

κάδα 03 

1
ε
 εξώηεζε 

- 

Απαληήζεηο ζε 

Πίλαθα Α 

- 

2
ε
 ζπλάληεζε: 

Debate-Voki (Παξάξηεκα 

VIII) 

 ιεο νη νκάδεο ρξεζηκν-

πνηνχλ νξζά επηρεηξήκαηα, 

αιιά φπσο είλαη κέζα ζηηο 

πεγέο 

 

4
ε
 ζπλάληεζε: 

Υξνλνγξακκέο-Timetoast 

(Παξάξηεκα VIII) 

 Οκάδα 02 (βάδνπλ ηα δε-

δνκέλα φπσο αθξηβψο εί-

λαη) 

Οκάδα 01,  

Οκάδα 03 (αλα-

ηξέρνπλ θαη ζε 

άιιεο πεγέο) 

Πίνακασ 32. Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τθ μελζτθ πθγϊν 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Π.Π.2 (Παξάξηεκα VII), νη καζεηέο ζηελ 

πξψηε ζπλάληεζε έδεημαλ φηη δελ ήηαλ φινη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο 
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ηνπ δεκηνπξγνχ. Οη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ, ζηελ 1
ε
 ζπλάληεζε, ζην Παηρλίδη κε πε-

γέο- εξψηεζε 7
ε
 «Μπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη απηά πνπ ιέεη ή δείρλεη είλαη αιή-

ζεηεο; Καη γηαηί;» (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ai - Πίλαθαο Α) δείρλνπλ φηη νη 

καζεηέο άιιεο θνξέο ζεσξνχλ πσο νη πεγέο ιέλε πάληα ηελ αιήζεηα, φπσο  παξαθά-

ησ
42

: 

Οκάδα1- Πεγή 1- Πίλαθαο Α- Σπλάληεζε 1
ε
: «Ναη γηαηί είλαη απφ αιεζηλέο θσηνγξα-

θίεο» 

 

Άιιεο θνξέο αλαγλσξίδνπλ φηη κπνξεί λα κελ αιεζεχνπλ αιιά δελ ην αηηηνιν-

γνχλ: 
Οκάδα3- Πεγή 3- Πίλαθαο Α- Σπλάληεζε 1

ε
: «ρη  γηαηί κπνξεί λα ιέεη ςέκαηα». 

 

Δλψ, θάπνηνη άιινη έδεημαλ απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε φηη αλαγλσξίδνπλ ηηο πηζα-

λέο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ: 

Οκάδα02- Πεγή 2- Πίλαθαο Α- Σπλάληεζε 1
ε
:«Γελ μεξνπκε γηαηη κπνξεη λα ην εηπε γηα 

λα ηνλ θαζεζπραζεη» 

Αλ θαη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε νη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο δελ 

θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη πίζσ απφ θάζε δεκηνπξγφ κπνξεί λα θξχβνληαη ζπγθε-

θξηκέλεο πξνζέζεηο, ζηελ ηειεπηαία  ζπλάληεζε,  φπσο θάλεθε θαη απφ ην είδνο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζέηνπλ νη καζεηέο ζηηο πεγέο (Πίλαθαο 31)  9/9 έιαβαλ ππφςε ηνπο 

φηη κπνξεί λα κελ αιεζεχνπλ απηά πνπ γξάθεη ν Κσζηνχιαο ζην εκεξνιφγηφ ηνπ, 

φπσο ν Μ07, ζην «Παηρλίδη πσο ην είπακε…;» (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.a). 

Παξαδείγκαηα
43

: 

Μ07-Πεγή 16- Σπλάληεζε 5
ε
: «[Δξ.].Δίλαη αιήζεηα ε πεγή απηή; [Απ.]Δίλαη γηαηί ην 

εκεξνιφγην είλαη ηνπ Κσζηνχια [ελλνεί φηη είλαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηαηί καο ην άθε-

ζε ν ίδηνο απφ ην παξειζφλ]. Ορη γηαηη κπνξεη λα ιεεη ςεκαηα» 

Πξσηνγελείο Πεγέο (Π.Π.2) Ζ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ: ε απν-

ζαθήληζε ηεο ζέζεο ηνπ δεκηνπξ-

γνχ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα.  

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

1
ε
 ζπλάληεζε Οκάδα 01 Οκάδα 03 Οκάδα 02 

5
ε
 ζπλάληεζε - - 9/9 καζεηέο 

Πίνακασ 33. Ιδιότθτα και προκζςεισ δθμιουργοφ  

Αποτελζςματα από παραγόμενα μακθτϊν για Αίτια και ςυνζπειεσ 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηφζν ζηνπο ράξηεο ελλνηψλ (3
ε
 ζπλάληεζε) φζν θαη ζηα 

παξαγφκελα ηεο ηειεπηαίαο ζπλάληεζεο (5
ε
) νη καζεηέο αλαγλψξηδαλ θαη ηα δχν είδε 

ζπλεπεηψλ θαη αλέθεξαλ παξαδείγκαηα ηφζν απφ ζεηηθέο, φζν θαη απφ αξλεηηθέο ζπ-

                                                           
42

 Οι απαντιςεισ δίνονται ζτςι ακριβϊσ όπωσ τισ ζγραψαν οι μακθτζσ. 
43

 Οι απαντιςεισ δίνονται ζτςι ακριβϊσ όπωσ τισ ζγραψαν οι μακθτζσ. 



[110] 
 

λέπεηεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (ΑΗ.Τ.2, βι. Παξάξηεκα VII). 

Τπήξραλ βέβαηα θαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ελψ νη καζεηέο έδσζαλ παξαδείγ-

καηα θαη ζηα δχν είδε ζπλεπεηψλ, σζηφζν ηα επηρεηξήκαηά ηνπο εκπεξηείραλ κε νξ-

ζέο αλαθνξέο (βι. απάληεζε Μ07). Οη καζεηέο απηνί ζεκεηψλνληαη κε (-) δίπια ζην 

φλνκά ηνπο (Πίλαθαο 34). Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα
44

 απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κα-

ζεηψλ ζην «Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;»-Δξψηεζε4: Θεηηθέο ζπλέπεηεο Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ γηα Φιψξηλα & Δξψηεζε 7-Αξλεηηθέο πλέπεηεο (ΠαξάξηεκαVi, Τπνπαξάξ-

ηεκα Ei.b & Ei.d): 

 Δξώηεζε4- Μ02-Google docs- Σπλάληεζε 5
ε
: «Μαο εθαλαλ ηειεθεξηθ θαη ζηδηξνδξν-

κηθν ζηαζκν. Δπηζεο καο εθεξαλ θαη γηαηξνπο. Πσο καο ηνπο εθεξαλ; Φξνληηδαλ  θαη 

ηνπο ζηξαηηνηεο θαη ηνπο ληνπηνπο» (ζεηηθέο ζπλέπεηεο-επίπεδν 3). 

Δξώηεζε7- Μ01-Google docs- Σπλάληεζε 5
ε
 : «Καηαζηξνθέο θαη ζηελνρφξηα γηα απ-

ηνχο πνπ πέζαλαλ απν ηελ νηθνγέλεηα ηνπο» (αξλεηηθέο ζπλέπεηεο-επίπεδν 3). 

 Δξώηεζε4- Μ07-Google docs- Σπλάληεζε 5
ε
 : «Οη Γαιινη αθεζαλ ζηελ Διιαδα ην 

ζεαηξν Δθαλαλ ζηδεξνδξνκηθεο γξακκεο. Δπηζεο εδσζαλ ηελ Γπηηθε Θξαθε» (ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο- επίπεδν 3 (-) -κε νξζά παξαδείγκαηα) 

Δξώηεζε7- Μ07-Google docs- Σπλάληεζε 5
ε
 : «Πνιινη αλζξσπνη ζθνηνζεθαλ θαη 

αιινη αλαγθαζηεθαλ λα θπγνπλ ινγν πνιεκνπ». (αξλεηηθέο ζπλέπεηεο- επίπεδν 3-κφλν 

ζηηο αξλεηηθέο δίλνπλ νξζά παξαδείγκαηα) 

 Δξώηεζε 4-Μ10-Google docs-Σπλάληεζε 5
ε
: «Μαο άθεζαλ πνιιά σξαία πξάγκαηα 

φπσο ζέαηξν  θαη επίζεο, Έγξαςαλ ηελ ΝΔIΓΤ TO 1919 θαη έηζη ε ζξάθε είλαη ειιελη-

θή». (ζεηηθέο ζπλέπεηεο-επίπεδν 3) 

Δξώηεζε7- Μ10-Google docs- Σπλάληεζε 5
ε
 : ΠΔΗΝΑ,ΦΣΧΥΗΑ,ΓΤΣΤΥΗΑ,ΠΟΛΛΑ 

ΘΖΜΑΣΑ,ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΥΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΔ-

ΡΗΧΝ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΤΦΛΟΗ». (αξλεηηθέο ζπλέπεηεο-επίπεδν3) 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Αη-

ηηόηεηαο θαη πλεπεηώλ 

Διιηπέο/Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

(ΑΙ.Τ.2) ηη νη δξάζεηο 

έρνπλ ζπρλά θαη απξνζδφ-

θεηεο ζπλέπεηεο. 

 

5
ε
 ζπλάληεζε: - 

Mindmeister-3
ε
 

ζπλάληεζε 

- 

 

5
ε
 ζπλά-

ληεζε: 

- 

Mind-

meister-3
ε
 

ζπλάληε-

ζε 

Οκάδα02 

(δίλνπλ 

κφλν αξλε-

ηηθέο ζπλέ-

πεηεο) 
 

 

5
ε
 ζπλά-

ληεζε: 

Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04 (-), 

Μ05, Μ07(-), 

Μ09, Μ10, 

Μ11 

Mindmeis-

ter-3
ε
 ζπ-

λάληεζε 

Οκάδα01, Ο-

κάδα03 

Πίνακασ 34. Αναγνϊριςθ κετικϊν και αρνθτικϊν ςυνεπειϊν 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 35, νη καζεηέο ζην ηειεπηαίν κάζεκα, ήηαλ 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο (δνζκέλεο) πεγέο πξνθεηκέλνπ λα βγάδνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αίηηα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφ-

ιεκν, θαζψο επίζεο θαη  ηηο δηάθνξεο ρψξεο λα εηζέιζνπλ ζε απηφλ αξγφηεξα («Παη-

ρλίδη: Πσο ην είπακε..;- Δξψηεζε 6», βι. Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.c). Δπη-

πιένλ, ζηελ ίδηα εξψηεζε θάλεθε πσο φινη νη καζεηέο είραλ μεθαζαξίζεη ζην κπαιφ 
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ηνπο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε αίηηα θαη αθνξκή, θαζψο φινη αλέθεξαλ σο αθνξκή ηε 

δνινθνλία ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ζξφλνπ ηεο Απζηξίαο θαη φρη νηθνλνκηθνχο ή πνιηηηθνχο 

ιφγνπο, ην νπνίν είρε παξαηεξεζεί ζην ράξηε ελλνηψλ (Mindmeister-Οκάδα03,  βι. 

Παξάξηεκα VIII), γηα ην Πιεξνθ. Τιηθφ 3 βι. Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ci). Ζ 

Μ11 αλαθέξεηαη ζην επίπεδν 3 ηνπ Πίλαθα 35 κε (-). Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαγλσξίδεη 

κφλν ηα πνιηηηθά αίηηα ηνπ πνιέκνπ. Χζηφζν, αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα κπή-

θε ζηνλ πφιεκν ιφγσ ηεο ζπλζήθεο πνπ είρε ζπλάςεη κε ηνπο έξβνπο θαη δηαρσξίδεη 

ηελ αθνξκή απφ ηα παξαπάλσ. 

Οκάδα03-Πιεξνθνξηαθό πιηθό 3- Mindmeister-πλάληεζε 3
ε
: «Αθνξκή πνιέκνπ : 

1.Οηθνλνκηθά αίηηα. πγθξνχνληαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ δπλαηψλ ρσξψλ, Αγ-

γιία, Γεξκαλία, Γαιιία νη νπνίεο ζέινπλ λα αλαπηπρζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν.2.Γηα λα 

βνεζήζνπλ ρψξεο θηιηθέο, 3.Κάπνηεο αλαγθάζηεθαλ λα κπνπλ. 4.Έιιεηςε λεξνχ. Ο ιφ-

γνο πνπ κπήθε ε Διιάδα ζηνλ πφιεκν: Γνινθνλία ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ζξφλνπ ηεο Απζηξίαο 

απφ έλαλ έξβν. Σφηε ε Απζηξία αξρίδεη πφιεκν θαηά ηεο εξβίαο». 

Μ07-Πεγή 18 & Πιεξνθνξηαθό πιηθό 21- Google docs - πλάληεζε 5
ε
 : «Αίηηα: 

1)Οηθνλνθνη ινγνη,2)Ζζειαλ λα θαηαθηεζνπλ αιιεο ρσξεο, 3)Πνιηηηθνη ινγνη. Αθνξ-

κή:Γνινθνλεζεθε ν Γηαδνρνο ηεο Απζηξηαο απν ελαλ εξβν. Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

κπήθε ε Διιάδα ζηνλ πφιεκν θαη γηαηί ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη: Σνπο εηραλ ππνζρεζεη 

πνιια πξνλνκηα. Λφγνο πνπ κπήθαλ άιιεο ρψξεο:Γηα λα βνεζεζνπλ αιινπο αλ εηραλ 

πξνβιεκα πνιεκνπ» 

Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο ηεο Οκάδαο01 (Μ01, Μ02, Μ03, Μ04) παξνπζηά-

δνπλ άςνγε κειέηε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 3 (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Ci) θαη απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ράξηε ελλνηψλ ζηελ 3
ε
 πλάληεζε, ρσξίο λα 

ζπγρένπλ αίηηα κε αθνξκή. Σελ ίδηα εηθφλα παξνπζίαζαλ θαη ζηελ 5
ε
 ζπλάληεζε ζην 

«Παηρλίδη: Πσο ην είπακε…;-Δξψηεζε 6» (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.c). 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Αηηηό-

ηεηαο θαη πλεπεηώλ (Απα-

ληήζεηο ζε: Παηρλίδη: Πσο ην 

είπακε..;-Δξ.6 & 

Mindmeister) 

Διιη-

πέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν 

(ΑΙ.Τ.3) Γηαθνξνπνίεζε αηηηψλ απφ αθνξκή θαη αμηνπνίεζε πεγψλ γηα αλάδεημε αηηηψλ  

Mindmeister/πλάληεζε 3
ε
 - Οκάδα02, Οκά-

δα03 

Οκάδα01 3 νκάδεο 

Παηρλίδη πσο ην είπακε…;/ 

πλάληεζε 5
ε
 

- - Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, Μ05, 

Μ07, Μ09, Μ10, Μ11 (-) 

9 καζεηέο
45

 

Πίνακασ 35. Πολλαπλά αίτια πολζμου-διαχωριςμόσ από αφορμι 

πσο έδεημαλ νη απαληήζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα: «Κεθάιαηα ησλ καζεηψλ ζην 

Wiki» (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii-Δξψηεζε 5.4), νη πεξηζζφηεξνη είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ αληηπαξαδείγκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ κε επηρεηξήκαηα 

                                                           
45

 τθν 5
θ
 ςυνάντθςθ οι Μ06 και Μ12 ζλειπαν. Θ Μ08 όπωσ αναφζρεται και παραπάνω δεν ςυμμετείχε ςτθν 

ζρευνα ςε καμία ςυνάντθςθ. 
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ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο (επίπεδν 2- Ηθαλνπνηεηηθφ/Δπαξθέο), θαη αθφκα πεξηζζφ-

ηεξν, 2 καζεηέο παξαηεξήζεθε λα επεθηείλνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αηηηνινγνχλ α-

θφκα παξαπάλσ ηελ απάληεζή ηνπο (θαηαθηψληαο ην επίπεδν 3-Πιήξεο), φπσο θαί-

λεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 36. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζε-

ηψλ θαη ζηα 3 επίπεδα ηεο θιίκαθαο, γηα ην θξηηήξην ΑΗ.Τ.4 (βι. Παξάξηεκα VII). 

Να ζεκεησζεί φηη ηα επίπεδα 2 & 3 παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή απφθιηζε. 

Κεθάιαην Μ10-Wiki-Σπλάληεζε 5
ε
: «…ε Διιάδα δελ ζα ήηαλ ζηελ Αληάλη, γηαηί δελ 

ζα ρξεηαδφηαλ λα κπεη ζηνλ πφιεκν γηα λα βνεζήζεη ηε εξβία» (επ. 3) 

Κεθάιαην Μ05-Wiki-Σπλάληεζε 5
ε
: «… δελ ζα είρακε πάξεη θάπνηεο πεξηνρέο» (επ. 2) 

Κεθάιαην Μ07-Wiki-Σπλάληεζε 5
ε
 : «..εθείλε ηελ πεξίνδν δελ ζα είρε πφιεκν» (επ. 1) 

 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Αηηηόηε-

ηαο θαη πλεπεηώλ 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν 

(ΑΙ.Τ.4) Δίλαη ζε ζέζε λα δηα-

ηππψλνπλ αληηπαξαδείγκαηα- π-

πνζεηηθψλ εξσηήζεσλ (πκπιε-

ξψλνπλ ηε θξάζε: Αλ ε Απζηξία 

δελ είρε θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά 

ηεο εξβίαο ην 1914 ηφηε..) 

Μ02, Μ04, Μ07, 

Μ11 

 

Μ01, Μ05, Μ06, 

Μ09, Μ12 

 

Μ03, Μ10 

 

 

πρλόηεηα 4 5 2 11
46

 
Πίνακασ 36. Αντιπαραδείγματα 

Αποτελζςματα από παραγόμενα για Συνζχεια και Αλλαγι 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νη καζεηέο κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ παξειζφ-

ληνο, ζηφρνο απηήο ηεο έλλνηαο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη γχξσ καο, ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ παξακέλνπλ 

ίδηα (ζπλέρεηεο) θαη αλάκεζα ζε ζπλέρεηεο ππάξρνπλ αιιαγέο. ηελ Δξψηεζε 8ii-

Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;: «Πηζηεχεηο φηη ηα πάληα αιιάδνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφ-

λνπ; Ναη/ρη θαη γηαηί;» (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.e), νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ είλαη ίζα θαηαλεκεκέλεο αλάκεζα ζε «λαη» θαη «φρη» (Πίλαθαο…37). Ηδηαί-

ηεξν ελδηαθέξνπλ παξνπζηάδνπλ νη αηηηνινγήζεηο ηνπο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ν-

πνίεο αλαθέξνληαη ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη δελ είλαη γεληθέο, φπσο θαίλεηαη ζηα 

παξαδείγκαηα
47

 πνπ αθνινπζνχλ:  

Μ01: «ρη γηαηί νη άλζξσπνη δελ αιιάδνπλ» 

Μ03: «Ναη γηαηί ππάξρεη πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία» 

Μ04: «Ναη γηαηί αλαπηχζζεηαη ν πνιηηηζκφο» 

Μ09: «ρη γηαηί θάπνηα ζπκβνιίδνπλ ηελ παηξίδα καο. πσο νη εθθιεζίεο θαη άιια….» 

                                                           
46

 Αν και ςτθν 5
θ
 ςυνάντθςθ οι Μ06 και Μ12 ζλειπαν, οι ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ απαντικθκαν από τισ εν λόγω 

μακιτριεσ τθν θμζρα του post-test. 
47

 Οι απαντιςεισ παρατίκενται όπωσ ακριβϊσ δόκθκαν. 
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Μ11: «Απάληεζε:Ναη ,γηαηη κπνξεη λα γηλνληε πνιεκνη ,αιιαδνπλ νη αλζξσπνη θαη νια 

εμαξηνληε απν απηνπο γηα ηα πξαγκαηα πνπ ζα γηλνπλ ζην κειινλ» 

πλάληεζε 5
ε
 –Παηρλίδη: Πσο 

ην είπακε..; 

Ναη ρη χλνιν 

Δξ. 8ii:«Πηζηεχεηο φηη ηα πάληα 

αιιάδνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφ-

λνπ; Ναη/ρη θαη γηαηί;» 

Μ03, Μ04, Μ10, 

Μ11 

Μ01, Μ02 (ηα πεξηζζφ-

ηεξα), Μ05, Μ07, Μ09 

 

πρλφηεηα 4 5 9 
Πίνακασ 37. Συνζχειεσ και αλλαγζσ 

Ζ έξεπλα έδεημε πσο νη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο, θαζψο κηα κεξίδα απηψλ (3/9) (Πίλαθαο 38) δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζε δχν αιιαγέο, φηη δειαδή πξνηνχ 

γίλεη κηα αιιαγή ζπλήζσο έρεη πξνεγεζεί κηα άιιε, άξα αλάκεζά ηνπο ππάξρεη ζπλέ-

ρεηα. Δπίζεο έλα κηθξφ κέξνο ησλ καζεηψλ (2/9) αλέθεξαλ φηη, φλησο, θάηη πξνεγή-

ζεθε πξηλ απφ ηελ  αιιαγή (θαηεδάθηζε ηδακηψλ), σζηφζν δελ αλέθεξαλ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ αιιαγή θαη ζε απηφ πνπ πξνεγήζεθε. Σέινο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

απαληήζεσλ (4/9), ήηαλ επηπέδνπ 3 κε βάζε ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

γηα ην θξηηήξην .Α.1 (Παξάξηεκα VII) θαζψο νη απαληήζεηο απηέο εκπεξηείραλ αλα-

θνξέο ζηελ αιιαγή πνπ πξνεγήζεθε (έθπγαλ νη κνπζνπικάλνη)  θαη ε νπνία νδήγεζε 

ζηε δεχηεξε αιιαγή (θαηεδάθηζε ησλ ηδακηψλ). Παξαθάησ παξαηίζεληαη κέξνο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη απφ ηα ηξία επίπεδα ηεο θιίκαθαο (γηα εξψηεζε βι. 

Παξάηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.e): 

Μ03 (επ.3): «Απάληεζε: Οη αιιαγεο ερνπλ ζπλερεηα γηαηη πξψηα έθπγαλ νη κνπζνπικά-

λνη θαη κεηά γθξεκηζηεθαλ ηα ηδακηα. Ζ κηα θεξλεη ηελ άιιε» 

Μ05(επ.2): «Τπάξρεη ζπλέρεηα. Οη αιιαγέο δελ γίλνληαη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε» 

Μ04 (επ.1): «ρη δελ έγηλε» [ελλνεί δελ έγηλε θάπνηα αιιαγή πξηλ γθξεκηζηνχλ ηα ηδακηά 

θαη ην νζσκαληθφ ξνιφη] 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο πλέρεηα θαη Αι-

ιαγή 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν 

(.Α.1) Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο ζπρλά 

έρνπλ ζπλέρεηα, δελ είλαη απνκνλσκέλεο 

κέζα ζε κηα ζεηξά απφ μερσξηζηά γεγνλφ-

ηα.  

Σπλάληεζε 5ε –Παηρλίδη: Πσο ην είπα-

κε..;-Δξ. 8iii 

Μ02, Μ04, M07 

 

Μ05, Μ09 

 

Μ01, Μ03, 

Μ11, Μ10 

 

 

πρλόηεηα 3 2 4 9 
Πίνακασ 38. Οι διαδικαςίεσ αλλαγισ ζχουν ςυνζχεια 

ζνλ αθνξά ηψξα ην πφζν γξήγνξα ζεσξνχλ νη καζεηέο φηη αιιάδνπλ ηα 

πξάγκαηα, κφλν ν Μ02 αλέθεξε φηη «Άιιαμαλ φια γξήγνξα» (επ.1) πνπ δείρλεη φηη 

δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο νη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζ-

κνχο ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο/ ηνκείο ηεο δσήο. Αθφκα ζηελ ίδηα εξψηεζε (Παξάξ-
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ηεκα VI, ΤπνπαξάξηεκαEi.e, Δξψηεζε 8iii), ε Μ07 έδσζε ηελ παξαθάησ απάληεζε, 

φπνπ θαίλεηαη φηη αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηιία ζην ξπζκφ ησλ αιιαγψλ, ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν δελ δίλεη νξζή αηηηνιφγεζε: 

Μ07-Παηρλίδη: Πώο ην είπακε..;-εξώηεζε 8iii: «Δθεηλε ηελ πεξηνδν γηλνληαλ αιια-

γεο.Σσξα νκσο δελ γηλνληαη θαη πνιιεο γηαηη π.ρ δελ ππαξρνπλ ηδακηα». (επ.2) 

Οη ππφινηπνη καζεηέο δελ έθαλαλ ζρεηηθέο δειψζεηο. 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο πλέρεηα θαη 

Αιιαγή 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

(.Α.2) Κάπνηεο φςεηο ηεο δσήο αι-

ιάδνπλ πην γξήγνξα ζε ζπγθεθξηκέ-

λεο πεξηφδνπο απ‘ φηη άιιεο. Σα ζε-

κεία θακπήο, ή αθφκα θαη ηα ζεκεία 

αλαηξνπήο, βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ 

ηεο αιιαγήο 

Αιιάδνπλ φια γξή-

γνξα 

πλεηδεηνπνηνχλ φηη αι-

ιάδνπλ θάπνηεο φςεηο ηεο 

δσήο κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ αιιά δελ ην αηηην-

ινγνχλ ζσζηά 

Αλαγλσξίδνπλ αιιαγέο ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ ζε φςεηο ηεο δσήο πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη έρνπλ ζπλέρεηα θαη 

αλαγλσξίδνπλ ζπλέρεηεο ζε φςεηο ηεο 

δσήο πνπ ζπρλά ζεσξνχκε φηη έρνπλ 

αιιάμεη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 
Πίνακασ 39. Κριτιριο Σ.Α.2 

Σέινο, ε έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο εκπεξηέρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

ζπλερνχο εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ. Γηα παξάδεηγκα ζηφρνο καο ήηαλ νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη πάληα θάηη ζπκβαίλεη θαη λα κελ πνπλ πνηέ φηη ζε κηα ζπγθε-

θξηκέλε πεξίνδν δελ ζπλέβε θάηη, απιά θαη κφλν επεηδή κέρξη ηψξα κάζαηλαλ κφλν 

γηα ζπγθεθξηκέλεο «ζεκαληηθέο» πεξηφδνπο, κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. ηελ 

εξψηεζε ινηπφλ : 8v – Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;: «Θα έιεγεο φηη ζε θάπνηα πεξίνδν 

ζην παξειζφλ δελ έγηλε ηίπνηα θαη γηαηί;» (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.e), φινη 

νη καζεηέο έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε. Απηφ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ, θαζψο ην ζχ-

λνιν ησλ καζεηψλ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη κεηά ηελ παξέκβαζε φηη πάληα θάηη γίλεηαη, 

θαη απηφ ήηαλ ζε ζέζε λα ην αηηηνινγήζνπλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ απα-

ληήζεηο
48

:  

Μ01: νρη γηαηη ν πιεζπζκνο αλαπηεζεηε. 

Μ10: ΟΥΗ ΓΗΑΣΗ ΠΑΝΣΑ Ζ ΦΛΧΡΗΝΑ ΖΣΑΝ ΑΝΑΣΑΣΟΜΔΝΖ 

Μ11:Ορη γηαηη εγηλαλ θαη αιια πξαγκαηα νπσο νη πνιεκνη 

5
ε
 ζπλάληεζε: 8v – Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;: «Θα έιε-

γεο όηη ζε θάπνηα πεξίνδν ζην παξειζόλ δελ έγηλε ηίπνηα 

θαη γηαηί;» 

Ναη  ρη  χλνιν  

πρλφηεηα  - 9 9 
Πίνακασ 40. Πάντα κάτι ςυμβαίνει 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ρξνλνγξακκέο ζην Time-

toast (3
ε
 ζπλάληεζε) (Παξάξηεκα VIII) θαη ην  «Παηρλίδη: Πψο ην είπακε..; – εξψηε-
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 Οι απαντιςεισ παρατίκενται όπωσ ακριβϊσ δόκθκαν από τουσ μακθτζσ. 



[115] 
 

ζε 8i» (5
ε
 ζπλάληεζε) (ΠαξάξηεκαVI, Τπνπαξάξηεκα Ei.e), πξνέθπςαλ νη αθφινπ-

ζεο δηαπηζηψζεηο: 

Καηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε  ηηο ρξνλνγξακκέο ζην Timetoast,  νη καζεηέο 

θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεγνλφησλ 

ζηε ζσζηή ζεηξά (Υξνλνγξακκέο-Timetoast, βι. Παξάξηεκα VIII). Να ζεκεησζεί φηη 

νη καζεηέο θάζε νκάδαο κνίξαζαλ κε ηε ζεηξά ηα γεγνλφηα πνπ ζα έβαδαλ ζηε ρξν-

λνγξακκή, θαη ήηαλ ν θαζέλαο ππεχζπλνο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ κε επηπιένλ πιεξν-

θνξίεο, ηνπ γεγνλφηνο πνπ αλέιαβε. ηελ 3
ε
 ζπλάληεζε νη καζεηέο είραλ δηαζέζηκεο 

ηηο πεγέο θαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (βι. Παξάξηεκα Vi, Τπνπαξάξηεκα Cii) απ‘ 

φπνπ άληιεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο θαη ηηο θσηνγξαθίεο γηα ηηο ρξνλνγξακκέο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ εξψηεζε 8i ζην «Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;» (Παξάξηεκα VI, Τπν-

παξάξηεκα Ei), φπνπ θιήζεθαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζεηξά θσηνγξαθίεο- γεγνλφηα, 

ρσξίο λα έρνπλ ην πιεξνθνξηαθφ θείκελν πνπ ηηο ζπλφδεπε ζηελ 3
ε
 ζπλάληεζε.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 8i (Παηρλίδη: πσο ην είπακε..;), δφζε-

θε πξνζνρή ψζηε ηα γεγνλφηα λα θαιχπηνπλ θαη ηηο ηξεηο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο είρε 

αζρνιεζεί ε θάζε νκάδα ρσξηζηά ζηε ζπλάληεζε 3. Μέζα απφ ηελ έξεπλα, δηαπη-

ζηψζεθε φηη, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα βάινπλ ζε ινγηθή ζεηξά θάπνηα γεγνλφηα, 

φπσο ην λα βάινπλ πξψηα ηελ απνρψξεζε ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηε Φιψξηλα θαη 

κεηά ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηδακηψλ, σζηφζν νη κηζνί καζεηέο παξνπζίαζαλ πξφβιεκα 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεγνλφησλ ζηηο ζσζηέο ρξνλνινγίεο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε 

αξρή ηνπ πνιέκνπ θαη ν εξρνκφο ησλ Γάιισλ ζηε Φιψξηλα ήηαλ εχθνιε ππφζεζε. 

Δθείλν φκσο πνπ ηνπο κπέξδεςε ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ηέινπο ηνπ πνιέκνπ, ην ν-

πνίν αληί λα βάινπλ ζηε κεζαία ρξνλνινγία ηνπ πίλαθα (1918), ην ηνπνζεηνχζαλ 

ζηελ ηειεπηαία ρξνλνινγία (1926), φπνπ έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ε θαηεδάθηζε ησλ 

ηδακηψλ. Χζηφζν ππήξμαλ θαη καζεηέο νη νπνίνη είραλ νξγαλψζεη ζε ζσζηή ζεηξά ηα 

γεγνλφηα ζην κπαιφ ηνπο απφ ηηο ρξνλνγξακκέο (3
ε
 ζπλάληεζε), ην νπνίν ηνπο βνή-

ζεζε λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά θαη ζηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα (5
ε
 ζπλάληεζε) 

(φπσο νη Μ03, Μ07, Μ10, Μ11). Σέινο ν Μ04, δελ αληηζηνίρεζε θαλέλα γεγνλφο ζηε 

ζσζηή ρξνλνινγία. Ίζσο δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη έιεηπε ηελ εκέξα πνπ νη κα-

ζεηέο έθηηαμαλ ηηο ρξνλνγξακκέο ζην Timetoast. Χζηφζν θαη ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε 

ε ζεηξά κε ηελ νπνία έβαιε ηα γεγνλφηα έρεη θαη πάιη ινγηθή, φπσο θαίλεηαη παξαθά-

ησ ζηνλ Πίλαθα 41. 
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Παξάδεηγκα απφ απαληήζεηο καζεηψλ ζην «Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;»-8i-

πλάληεζε 5
ε
:  

1914 

ΣΟ 1 

1916 

ΣΟ3 

1918 

ΣΟ 4 

 1924 

ΣΟ5 

 

1926 

ΣΟ2 

Απάντθςθ Μ02-Επ.1 (Καμία ςωςτι απάντθςθ) (Παράρτθμα VIII, Παιχνίδι: Πωσ το είπαμε…;-

Μ01-υνάντθςθ 5θ) 

1914 

5 

Αξρή Α' Παγθν-

ζκίνπ Πνιέκνπ 

1916 

4 

Οη Γάιινη έξρν-

ληαη ζηε Φιψξη-

λα 

1918 

1 

Οη κνπζνπικάλνη 

έρνπλ θχγεη απφ 

ηε Φιψξηλα 

1924 

3 

Γθξεκίδνληαη ηα 

7 ηδακηά ηεο 

Φιψξηλαο 

1926 

2 

Ο Α' Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο ηειεηψ-

λεη κε λίθε ηεο 

Αληάλη 

Απάντθςθ Μ01-Επ.1 (Παράρτθμα VII, Παιχνίδι: Πωσ το είπαμε…;-Μ01-υνάντθςθ 5θ) 

1914 

Αξρή ηνπ πνιέ-

κνπ 

1916 

Οη Γάιινη έξρν-

ληαη ζηε θισξηλα 

      1918   

Σειεηλεη ν πνιε-

κνο κε  ληθε ηεο 

ΑΝΣΑΝΣ         

    1924 

ΟΗ  Μνπζνπικα-

λεη ερνπλ θπγεη 

απν ηελ Φισξηλα 

1926 

Γξεκηδνληαη ηα 

ηδακηά.                                                                            

Απάντθςθ Μ03-Επ.3 (Παράρτθμα VII, Παιχνίδι: Πωσ το είπαμε…;-Μ01-υνάντθςθ 5θ) 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο πλέρεηα θαη Αιια-

γή 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν  

(.Α.4) Ζ ρξνλνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θα-

ηαλννχκε ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αιιαγή (δελ 

κπνξείο λα θαηαλνήζεηο ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ 

αιιαγή αλ δελ γλσξίδεηο ηε ζεηξά κε ηελ ν-

πνία ηα πξάγκαηα ζπλέβεζαλ) 

[Έρεη λα θάλεη κε ηε δξαζηεξηόηεηα 8i ζην 

google docs: Παηρλίδη: Πσο ην είπακε…; 

πνπ ηνπνζεηνχλ ζηε ζσζηή ζεηξά κπεξδεκέ-

λεο εηθφλεο] 

Μ01, Μ02, Μ04, 

Μ05, Μ09 

(κέρξη 2 ζσζηά) 

- 

(κέρξη 3 ζσζηά) 

Μ03, Μ07, 

Μ10, Μ11 

(θαη ηα 5 ζσ-

ζηά) 

 

πρλόηεηα  5 - 4 9 
Πίνακασ 41. Χρονολόγθςθ 

ζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ, ε έξεπλα 

έδεημε πσο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηφζν ηελ πξφνδν φζν θαη ηελ παξαθκή 

θαζψο εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα (Πίλαθαο 42) (γηα ην θξηηήξην .Α.3 βι. Παξάξηεκα 

VII). Οη καζεηέο δελ ηαπηίδνπλ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απνθιεηζηηθά κε ηελ πξφνδν, 

αιιά αληηιακβάλνληαη φηη δελ αιιάδνπλ φια, πάληα, πξνο ην θαιχηεξν. Αθνινπζνχλ 

παξαδείγκαηα
49

 απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 8iv-Παηρλίδη: Πσο ην 

είπακε..;-πλάληεζε 5
ε
 (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ei.e):  
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 Οι απαντιςεισ παρατίκενται όπωσ δόκθκαν από τουσ μακθτζσ. 
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Μ01: «Απάληεζε:νρη γηαηη απην πνπ ζα αιιαμεη κπνξεη λα εηλαη αξλεηηθν. ηαλ γθξεκη-

ζαλ ην γπκλαζην εηαλ αξλεηηθν γηαηη γθξεκηζηεθε έλα παιην θαη ζεκαληηθν θηεξην θαη 

ρηηζηεθε ελα θαηλνπξην» 

Μ03: «Ορη παληα γηαηη πνιιεο θνξεο γηλεηαη πνιεκνο θαη εηζη ηα πξαγκαηα δελ εηλαη πα-

ληα ζεηηθα.» 

Μ07: «Αιιαδεη θαη πξνο θαιπηεξν θαη πξνο ην ρεηξνηεξν. Πξνο ην θαιπηεξν εηλαη,αλ γηα 

παξαδεηγκα εηρακε Σδακηα ζα εηρακε θαη πνιινπο ηνπξηζηεο σζηε λα βιεπνπλ ηα ηδακη-

α.Πξνο ην ρεηξνηεξν γηαηη αλ εηρακε ηδακηα ζα εηρακε θαη πεξηζζνηεξνπο Μνπζνπικα-

λνπο» 

 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο 

πλέρεηα θαη Αιιαγή 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν  

(.Α.3) Ζ πξφνδνο θαη ε 

παξαθκή είλαη ζεκειηψ-

δεηο ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

ηεο αιιαγήο πνπ ζπκβαί-

λεη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφ-

λνπ. Ζ αιιαγή δελ ζεκαί-

λεη πάληα πξφνδν (π.ρ. 

θξίζε) 

- Μ02, Μ05, Μ11 

 

Μ01, Μ03, 

Μ04, Μ07, 

Μ09, Μ10 

 

πρλόηεηα - 3 6 9 
Πίνακασ 42. Πρόοδοσ και παρακμι 

 

Αποτελζςματα από παραγόμενα μακθτϊν- Ιςτορικι Σθμαντικότθτα 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 5.1 ζην wiki (Πα-

ξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii), φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Η..5 (Παξάξηεκα VII), 

δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ (εθηφο απφ έλαλ) (Πίλαθαο 43) είλαη ζε 

ζέζε λα εμεγνχλ πψο θαη γηαηί ε ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άην-

κν (π.ρ. αλάινγα κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, φζνη δνπλ πην θνληά ζην κέησπν έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηζζφηεξεο ζπλέπεηεο) θαη απφ νκάδα ζε νκάδα. Ο καζεηήο πνπ 

θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 2 ηνπ θξηηεξίνπ Η..5, επίζεο αλαγλψξηδε ηε δηαθνξά αλά-

κεζα ζηα νκάδεο αιιά δελ ην ηεθκεξίσζε κε ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, φπσο θαίλε-

ηαη θαη παξαθάησ ζε ζχγθξηζε κε ηηο απαληήζεηο
50

 2 καζεηψλ ηνπ επηπέδνπ 3: 

Μ01(επ.3)-Δξώηεζε 5.1. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Γηα απηνχο πνπ ήηαλ θνληά ήηαλ πην 

ζεκαληηθφο γηαηί αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη δελ είραλ εθφδηα» 

Μ03(επ.3)-Δξώηεζε 5.1. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «[Ο πφιεκνο] Ήηαλ πην ζεκαληηθφο εδψ 

γηαηί θηλδχλεπαλ νη άλζξσπνη θαη έηζη έθεπγαλ» 

Μ12(επ.2) -Δξώηεζε 5.1. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «ρη γηαηί γηα  απηνχο πνπ δνχζαλ θν-

ληά ζην Μέησπν ήηαλ πην δχζθνιν» 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο ζεκαληηθό- Διιηπέο/Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηη- Πιήξεο (3) ύλνιν 
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 Οι απαντιςεισ παρατίκενται όπωσ δόκθκαν από τουσ μακθτζσ. 
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ηεηαο θό/Δπαξθέο (2) 

(Ι..5) Σελ αιιαγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιε-

ζπζκηαθψλ νκάδσλ  

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε 5.1 

ζην wiki-Σπλάληεζε 5
ε
  

- Μ12 Μ01, Μ02, Μ03, 

Μ04, Μ05, Μ06, 

Μ07, Μ09, Μ10, 

Μ11 

 

πρλόηεηα - 1 10 11
51

 
Πίνακασ 43. Αλλαγζσ Ιςτορικισ ςθμαντικότθτασ ανάμεςα ςε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ 

ζνλ αθνξά ην θξηηήξην Η..4 (Παξάξηεκα VII), θαη ηηο απαληήζεηο ησλ κα-

ζεηψλ ζηελ εξψηεζε 5.1 ζην wiki (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii), ε κειέηε 

έδεημε φηη 9/11 καζεηέο (Πίλαθαο 44), δχλαληαη λα εμεγήζνπλ πψο θαη γηαηί ε ηζηνξη-

θή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Οη ππφινηπνη 

2, αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ ζπλεπεηψλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν δελ 

εμεγνχλ πψο θαη γηαηί κε ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα, πνπ λα αθνξνχλ ηελ ππφ κειέ-

ηε πεξίνδν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ απαληήζεηο
52

: 

Μ10(επ.2)-Δξώηεζε 5.2. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «ρη γηαηί ηψξα ε ηερλνινγία καο έρεη 

εμειηρζεί» 

Μ09(επ.3)-Δξώηεζε 5.2. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Ο πφιεκνο ήηαλ πην ζεκαληηθφο γηα 

εθείλνπο πνπ δνχζαλ ηφηε γηαηί πνιεκνχζαλ νη ίδηνη θαη ππήξρε πεξίπησζε λα ράζνπλ ηε 

δσή ηνπο» 

Μ06(επ.3)-Δξώηεζε 5.2. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Γελ είλαη ην ίδην γηαηί ζήκεξα δελ καο 

θιέβνπλ ηξφθηκα νη ζηξαηηψηεο θαη δελ ζθνηψλεηαη θφζκνο θαη δελ θαηαζηξέθνληαη νη 

πεξηνπζίεο» 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο ζεκαληη-

θόηεηαο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν 

(Ι..4) Σελ αιιαγή κέζα ζην ρξφλν 

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε 5.2 

ζην wiki-Σπλάληεζε 5
ε
 

- Μ10, Μ11 Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ06, 

Μ07, Μ09, 

Μ12 

 

πρλόηεηα - 2 9 11 
Πίνακασ 44. Αλλαγζσ ςτο πζραςμα του χρόνου 

Οη 8/11 καζεηέο (Πίλαθαο 45) θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ ν-

κνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο φ-

πσο ην γεγνλφο φηη ηφζν ζηνλ Α΄  Παγθφζκην Πφιεκν φζν θαη ζήκεξα ππάξρνπλ 

πξφζθπγεο  ιφγσ πνιέκνπ (πξφζθπγεο  απφ ηε πξία). Αθφκα, είλαη ζε ζέζε, λα α-

λαθέξνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθείλν ην γεγνλφο ζην παξειζφλ, θσηίδεη δεηήκαηα 

ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλαλ πφιεκν ζήκεξα 

θαη έλαλ ηφηε θαη θάλνπλ νξζέο ζπγθξίζεηο (ηζρπξφηεξα φπια ζήκεξα- πην κεγάιεο 

ζπλέπεηεο). Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα απφ απαληήζεηο καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 5.1 

                                                           
51

 Οι Μ06 & Μ12 απάντθςαν ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ ςτο post-test. 
52

 Ομοίωσ με υποςθμείωςθ 
50

. 
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ζην wiki (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii), φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Η..3 (βι. 

Παξάξηεκα VII). 

Μ11(επ.2)-Δξώηεζε 5.3. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Έρνπκε ζήκεξα πην ηζρπξά φπια» 

Μ07(επ.3)-Δξώηεζε 5.3. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «ήκεξα ππάξρνπλ πξφζθπγεο γηαηί ζηε 

ρψξα ηνπο γίλεηαη πφιεκνο. Σα φπια ζήκεξα είλαη πην θαιά θαη πην ζχγρξνλα. Καη αλ κε 

έλα ζχγρξνλν φπιν ρηππήζνπκε ζε κηα ζθεπή ζα θαηαζηξαθεί φιε ε πεξηνρή» 

Μ06(επ.3)-Δξώηεζε 5.3. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Τπάξρνπλ [πξφζθπγεο] γηαηί ζε κεξη-

θέο πεξηνρέο αθφκα γίλεηαη πφιεκνο. ήκεξα ππάξρεη πεξηζζφηεξε νξγάλσζε γηαηί κε ηα 

κεραλήκαηα κπνξνχλ λα δνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ» 

Μ04(επ.3)-Δξώηεζε 5.3. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Τπάξρνπλ πξφζθπγεο γηα ηνλ ίδην α-

θξηβψο ιφγν φπσο παιηά γηαηί θεχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν. [ήκεξα] ηα φπια είλαη πην εμε-

ιηγκέλα θαη έηζη έρεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο» 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο ζεκαληη-

θόηεηαο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην (1) Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν  

(Ι..3) Σελ επίδξαζε ηνπ Α΄Π.Π. ζηελ πξν-

ζέγγηζε δεηεκάησλ ηνπ παξφληνο. 

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε 

5.3 ζην wiki-Σπλάληεζε 5
ε
 

- Μ10, Μ11, Μ12 Μ01, Μ02, 

Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ06, 

Μ07, Μ09 

 

πρλόηεηα - 3 8 11 
Πίνακασ 45. Ομοιότθτεσ και επίδραςθ ςτο παρόν 

Σα ζηνηρεία ηνπ post-test έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ 5ε ζπλάληεζε. Οη απαληήζεηο καζεηψλ ζηελ 

εξψηεζε 5.5 ζην wiki (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii),, φζνλ αθνξά ην θξηηήξην 

Η..7 (Παξάξηεκα VII) έδεημαλ φηη 10/11 καζεηέο (Πίλαθαο 46) αλαγλσξίδνπλ πσο 

Ηζηνξία θαη ηζηνξηθά ζεκαληηθά δελ είλαη κφλν ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη πξφζσπα, 

αιιά θαη νη δσέο απιψλ αλζξψπσλ. ε απηφ ζπλέβαιαλ αξθεηά νη πεγέο θαη ην πιε-

ξνθνξηαθφ πνπ κειέηεζαλ νη καζεηέο, κέζα απφ ηα νπνία ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη, έ-

καζαλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, κέζα απφ ηηο δσέο απιψλ 

ζηξαηησηψλ (Γάιισλ, Διιήλσλ, Βνπιγάξσλ) θαη γεληθά απφ πεγέο ηεο επνρήο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ επηηεχρζεθε αιιαγή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ζην pre-

test επηθεληξψλνληαλ ζηα ζεκαληηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα. Μάιηζηα, ε Μ10 (επ.3) 

αλαγλσξίδεη φηη ε ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν. 

Μ06(επ.2)-Δξώηεζε 5.5. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Κάπνηα πξάγκαηα πνπ έγηλαλ ζην πα-

ξειζφλ θαη θάπνηνη άλζξσπνη πνπ έγξαςαλ ηελ ηζηνξία θαη καο ηελ έδσζαλ. Αθφκα θαη 

νη απινί άλζξσπνη έρνπλ πεξάζεη κεξηθέο δχζθνιεο ζηηγκέο άξα ε δσή ηνπο είλαη ηζηνξί-

α».  

Μ10(επ.3)-Δξώηεζε 5.5. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Ηζηνξία είλαη πνιιά πξάγκαηα. Ζκεξν-

κελίεο, πξφζσπα, κέξε θαη άιια. Πηζηεχσ πσο ε ηζηνξία έρεη πνιιά λα καο πξνζθέξεη. 

Καη ν θαζέλαο καο παίξλεη απηφ πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ». 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο ζεκαληηθό-

ηεηαο 

Διιη-

πέο/Αλύπα

ξθην (1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο 

(3) 

ύλνιν 



[120] 
 

(Ι..7) Ηζηνξία θαη Ηζηνξηθά ζεκαληηθφ: πνη-

θίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν.  

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ εξώηεζε 5.5 

ζην wiki-Σπλάληεζε 5
ε
 

- 

 

Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, 

Μ05, Μ06, Μ07, Μ09, 

Μ11, Μ12 

 

Μ10 

 

 

 

πρλόηεηα - 10 1 11 
Πίνακασ 46. Τι είναι Ιςτορία και Ιςτορικά ςθμαντικό; 

Μειεηψληαο ην Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη ηηο πεγέο ζην blog (Παξάηεκα VI,  

Τπνπαξάξηεκα Di), νη καζεηέο έδεημαλ λα θαηαλννχλ ηηο βαζηέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέ-

κνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο φινη αλέθεξαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο, πσο νη 

νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα «μεράζνπλ» (θξηηήξην Η..1., βι. 

Παξάξηεκα VII). 

Μ07 (κπεδ)-Δπ.3- Πιεξνθνξηαθό πιηθό 18-Blog : «δελ κπνξεζαλ λα ην μεπεξαζνπλ 

γηαηη νη νηθνγελεηεο πνπ δηαιεζεθαλ εηαλ παξα πνιιεο». 

Μ05 (πνξηνθαιί)-Δπ.3- Πιεξνθνξηαθό πιηθό 18-Blog: «νη γνλεηο δελ ην μεπεξαζαλ 

γηαηη ζρεδνλ νινη εηραλ ραζεη ηα παηδηα ηνπο». 

Δπηπιένλ ε επαθή ηνπο κε ηηο Πεγέο12i & Πεγή 12ii θαη κε ην Πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ 19 (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Di.c), θαη ην δηαδξαζηηθφ ράξηε ζην Φσ-

ηφδεληξν (Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 20, βι. Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Di.d) ηνπο 

βνήζεζαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο βαζηέο ζπλέπεηεο πάλσ ζε κεγάιν πιήζνο αηφ-

κσλ (θξηηήξην Η..6, Παξάξηεκα VII). ινη νη καζεηέο δήισζαλ πσο ν πφιεκνο επε-

ξέαζε πνιινχο αλζξψπνπο, αηηηνινγψληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο είηε παξαπέκπνληαο 

ζην πιήζνο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ, φπσο πξνέθπςε απφ ην ράξηε, είηε παξαπέ-

κπνληαο ζηνπο παξάγνληεο: ζιίςε  θαη θφβν, φπσο θαίλεηαη ζηα ηξία παξαθάησ πα-

ξαδείγκαηα
53

:  

Μ07(κπεδ)-Δπ.3- Πεγέο 12i & 12ii θαη Πιεξνθνξηαθό πιηθό19-Blog: «εγσ πηζηεπσ 

πσο ν πνιεκνο ηνπο επεξεαζε νινπο γηαηη ζηελ Διιαδα ζθνησζεθαλ πνιινη θαη ελησζαλ 

ζαλ λα ειεηπε θαηη απν ηελ νηθνγελεηα ηνπο». 

Μ05(πνξηνθαιί)-Δπ.3- Πεγέο 12i & 12ii θαη Πιεξνθνξηαθό πιηθό19-Blog: «απην ε-

πεξεαζε θαη ηνπο αιινπο πνιηηεο γηαηη ηξνκαμαλ κεπσο εξζνπλ θαη απηνη ζε απηελ ηελ 

θαηαζηαζε θαη αξξσζηεζνπλ». 

Μ10 (Μαύξνο)-Δπ.3- Πιεξνθνξηαθό πιηθό 20-Blog: «Πηζηεχσ πσο επεξέαζε πνιινχο 

αλζξψπνπο.Οη ΥΏΡΔο ΉΣΑΝ ΠΆΡΑ ΠΟΛΛΈο ΠΧο ΓΔΊΥΝΔΗ Ο ΥΑΡΣΖ ΑΡΑ Δ-

ΠΖΡΔΑΔ ΠΟΛΛΟΤο ΑΝΘΡΧΠΟΤο». 

ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη καζεηέο ηνλ Α΄ Πα-

γθφζκην Πφιεκν Ηζηνξηθά ζεκαληηθφ (Πίλαθαο 47) απαληψληαο ζηελ εξψηεζε 5.6 

ζην wiki (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii), νη πεξηζζφηεξνη ην αηηηνιφγεζαλ θά-

λνληαο αλαθνξά ζηηο ζπλέπεηέο ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλαθέξνληαο θπ-

                                                           
53

 Οι απαντιςεισ όπωσ δόκθκαν από τουσ μακθτζσ. 
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ξίσο ηνπο ζπγγελείο πνπ δνπλ κέρξη ζήκεξα αιιά θαη κλεκεία, φπσο ην Γαιιηθφ ζέα-

ηξν. Αθφκα, ππάξρνπλ θαη καζεηέο πνπ έθαλαλ ιφγν γηα ζπλέπεηεο ζε κεγάιν πιήζνο 

αηφκσλ. ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κα-

ζεηψλ θαίλνληαη θαη νη δχν πεξηπηψζεηο: 

Μ06(επ.3)-Δξώηεζε 5.6. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Γηαηί άλζξσπνη πνπ είραλ δήζεη ηφηε 

δηεγνχληαλ ζηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη απηνί ζηνπο επφκελνπο θαη φζα έδεζαλ ηνπο επεξέ-

αζαλ ζην πσο ζπκπεξηθέξνληαλ αξγφηεξα. Απηφ επεξεάδεη θαη εκάο ηνπο ππφινηπνπο». 

Μ11(επ.3)-Δξώηεζε 5.6. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Γηαηί επεξέαζε αλζξψπνπο θαη άθεζε 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ καο ηνλ ζπκίδνπλ φπσο ην ζέαηξν» 

 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο 

εκαληηθόηεηαο: Αλαγλσξίδνπλ 

ηη έθαλε έλα γεγνλόο ηζηνξηθά 

ζεκαληηθό δείρλνληαο 

Διιηπέο ή 

Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(Ι..1) Σε δηάξθεηα ηνπ Α΄Π.Π.. 

Σηο ζπλέπεηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ 

εξώηεζε 5.6 ζην wiki-

Σπλάληεζε5
ε
 

 Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ 

εξώηεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ 

πιηθνύ 18 (Παξάξηεκα VI, Υπν-

παξάξηεκα Di.b) ζην blog
 

- - Γξαζηε-

ξηόηεηα: 

Μαζεηέο ύλνιν 

Eξώηεζε 

5.6 ζην 

wiki-

Σπλάληε-

ζε5
ε
 

Μ01, Μ03, 

Μ04, Μ05, 

Μ06, Μ07, 

Μ09, Μ10, 

Μ11 

9/11
54

  

 

Δξώηεζε 

Πιεξνθν-

ξηαθνύ πιη-

θνύ 18 ζην 

blog 

Μ01, Μ0, 

Μ03, Μ05, 

Μ07, Μ09, 

Μ10 

7/7
55

 

 

(Ι..6) Σηο ζπλέπεηεο ζε έλα κε-

γάιν πιήζνο αηφκσλ 

 

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ 

εξώηεζε 5.6 ζην wiki-

Σπλάληεζε 5
ε
 

 

Από απαληήζεηο καζεηώλ ζηελ 

εξώηεζε ησλ Πεγψλ 12i & 12ii., 

Πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 19 (Πα-

ξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Di.c) 

ζην blog θαη Πιεξνθνξηαθνχ πιη-

θνχ 20 (Φσηφδεληξν) 

(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Di.d) ζην blog 
 

- - Γξαζηεξηόηε-

ηεο 

Μαζεηέο χλνιν 

Δξώηεζε 5.6 

ζην wiki-

Σπλάληεζε 5
ε
 

Μ02, 

Μ05, 

Μ06, 

Μ07, 

Μ09, Μ12 

6/11 

Δξώηεζε ησλ 

Πεγώλ 12i & 

12ii Καη ηνπ 

Πιεξνθνξηα-

θνύ πιηθνύ 19 

ζην blog 

Μ01, 

Μ02, 

Μ05, 

Μ07, 

Μ09, Μ10 

6/6
56

 

Δξώηεζε ζην 

Πιεξνθνξηα-

Μ01, 

Μ02,Μ0

7/7
57

 

                                                           
54

 Οι υπόλοιποι 2 χρθςιμοποιοφν το κριτιριο Ι..2 ςτισ απαντιςεισ τουσ, ενϊ κάποιοι από αυτοφσ (Μ05, Μ06, 
Μ07, Μ09) χρθςιμοποίθςαν και τα δφο κριτιρια για να χαρακτθρίςουν τον ΑϋΠ.Π. ιςτορικά ςθμαντικό. 
55

Σο ςφνολο 7 αντιςτοιχεί ςτα ςχόλια που ζδωςαν οι μακθτζσ ςτο Blog ςτθν εν λόγω ερϊτθςθ. 
56

 Σο ςφνολο των μακθτϊν που άφθςαν ςχόλιο ςτθν ερϊτθςθ ιταν 6. 
57

 Σο ςφνολο των μακθτϊν που ςχολίαςαν ςτθν ερϊτθςθ ιταν 7. 
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θό πιηθό 20 

(θσηόδεληξν) 

ζην blog 

3, Μ05, 

Μ07 

Μ09, Μ10 
 

Πίνακασ 47. Ιςτορικά ςθμαντικόσ ο Αϋ Παγκόςμιοσ  Πόλεμοσ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κφλν 4 καζεηέο  (Μ02, Μ12, Μ11, Μ06) ξψηε-

ζαλ ζπγγελείο θαη έκαζαλ φηη νη πξφγνλνί ηνπο πνιέκεζαλ θαη έδεζαλ ηφηε. Οη εκπεη-

ξίεο πνπ αλέθεξαλ είλαη φηη δνχζαλ δχζθνια. Απηφ ηνπο βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηή-

ζνπλ φηη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζπλδέεηαη κε ηε δσή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο,  αθφ-

κα θαη ζην παξφλ (δηάξθεηα κέζα ζην ρξφλν). 

Μ06-Δξώηεζε 5.7. Wiki-5
ε
 Σπλάληεζε: «Μνπ είρε πεη ν παππνχο κνπ φηη ήηαλ δχζθν-

ια ηφηε θαη φηη πέζαηλε πνιχο θφζκνο θαη φηη θαηαζηξεθφληνπζαλ ηα πξάγκαηά ηνπο, ηα 

ζπίηηα ηνπο» 

Αποτελζςματα από παραγόμενα μακθτϊν –Ηκικζσ Διςτάςεισ 

χκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη,  νη καζεηέο κειεηψληαο 

πξσηνγελείο πεγέο (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Di.a, Πεγή 11, Blog), είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπσο εί-

λαη νη κλήκεο πνπ νθείινπκε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πνιέκεζαλ ηφηε. Σξεηο απφ ηνπο 

8 καζεηέο (Πίλαθαο 48) πνπ ζρνιίαζαλ ζην blog, αλέπηπμαλ ιίγν παξαπάλσ ηε ζθέ-

ςε ηνπο θάλνληαο ζχλδεζε ηεο δξάζεο ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ κε ηηο επηπηψ-

ζεηο ζην παξφλ, αηηηνινγψληαο έηζη ην γεγνλφο φηη ηνπο ρξσζηάκε λα ηνπο ζπκφκα-

ζηε. Παξαδείγκαηα
58

: 

Μ07 (κπεδ)-Δπ. 3-Πεγή 11-Blog: «Πξεπεη λα ζπκνκαζηε νια ηα πξνζσπα ηεο νηθνγε-

λεηαο καο γηαηη καο ζπκπαξαζηαζεθαλ θαη καο βνεζεζαλ ζε νιεο ηηο δπζθνιηεο.Δπηζεο 

πξεπεη λα ζπκνκαζηε θαη ηνπο ζηξαηησηεο νη νπνηνη αγσληζηεθαλ γηα λα εηκαζηε εκεηο 

θαια». 

Μ03 (Κόθθηλν)-Δπ. 2-Πεγή 11-Blog : «Οθείινπκε λα ζπκφκαζηε θπξίσο ηνπο ζηξαηηψ-

ηεο γηαηί απηνί πνιεκνχζαλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ κηθξψλ ρσξψλ». 

Μ06 (Γθξη)-Δπ. 2-Πεγή 11-Blog: «Οθείινπκε λα ζπκφκαζηε ηνπζ ζηξαηηφηεο πνπ πν-

ιέκεζαλ γηα ηα κηθξά έζλνη δηνηη δελ θνβφληνπζαλ λα ζπζηαζηνπλ». 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ηζηθώλ 

δηαζηάζεσλ: 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν 

(Η.Γ.1) ια ηα ηζηνξηθά αθεγή-

καηα πνπ έρνπλ βαξχηεηα, εκπεξη-

έρνπλ έκκεζα ή άκεζα εζηθέο θξί-

ζεηο 

- Μ01, Μ03, Μ06
59

, Μ10, 

Μ09 

 

Μ02, Μ05, Μ07,  

 

 

πρλόηεηα - 5 3 8
60

 
Πίνακασ 48. Ηκικζσ διαςτάςεισ- οι μνιμεσ που οφείλουμε 

                                                           
58

 Οι απαντιςεισ παρατίκενται όπωσ δόκθκαν από τουσ μακθτζσ. 
59

 χολιάηει με χρϊμα ¨ΓΚΡΙ¨ μόνο τθν 1
θ
 δθμοςίευςθ. 

60
 Σο ςφνολο των μακθτϊν που ςχολίαςαν τθ δθμοςίευςθ είναι 8. 
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Αποτελζςματα από παραγόμενα μακθτϊν-Ηκικζσ Διαςτάςεισ & Ιςτορικι Προο-

πτικι 

Δπηπιένλ, ζρεηηθφ κε ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο είλαη θαη ην δήηεκα ηνπ «αθαλη-

ζκνχ» ησλ αγαζψλ πνπ έζπεξλαλ νη αγξφηεο ζηα ρσξάθηα ηνπο,  απφ ηνπο ζηξαηηψ-

ηεο. Κάζε νκάδα θιήζεθε λα κειεηήζεη απφ κηα πξσηνγελή πεγή, ζηελ νπνία αλαθε-

ξφηαλ αλάινγν πεξηζηαηηθφ είηε απφ Έιιελα, είηε απφ Γάιιν, είηε απφ Βνχιγαξν 

ζηξαηηψηε, θαη λα θξίλνπλ ηελ πξάμε ηνπ ζηξαηηψηε. Σέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα εκπε-

ξηέρνπλ πέξα απφ ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο θαη ηελ έλλνηα ηεο Ηζηνξηθήο πξννπηηθήο, θα-

ζψο καο ελδηαθέξεη λα δνχκε αλ νη καζεηέο θξίλνπλ κε βάζε ην πψο ζα έπξαηηαλ νη 

ίδηνη ζην παξφλ, ή αλ ιακβάλνπλ ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ηα άηνκα λα δξάζνπλ κε αλάινγν ηξφπν. ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απα-

ληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο θάλεθε πσο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηνπο δχν 

παξάγνληεο (θξηηήξην Η.Π.1 & Ζ.Γ.2, Παξάξηεκα VII). Γειαδή, αθελφο θαηαθξίλνπλ 

ηνπο ζηξαηηψηεο γηα ηελ πξάμε ηεο θινπήο, ζπλδένληαο ηελ πξάμε ηνπο κε ηηο εζηθέο 

δηαζηάζεηο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αθεηέξνπ ιακβάλνπλ ππφςε ην πιαίζην 

ζην νπνίν έδξαζαλ (πείλα) θαη ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία έβιεπαλ νη ζηξαηηψηεο ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηνπο δηθαηνινγνχλ. Μφλν έλαο καζεηήο δελ ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκα-

ηα γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ (Μ01-επ.2). εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δελ εκπεξηείραλ ξαηζηζηηθνχ ηχπνπ αλαθνξέο απέλαληη ζηηο 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο ησλ ζηξαηησηψλ, νχηε έπαημαλ ξφιν απηέο ζην πνηνπο 

ζα θξίλνπλ ζεηηθά (π.ρ. Έιιελεο) θαη πνηνπο αξλεηηθά (π.ρ. Βνχιγαξνπο). Αθνινπζεί 

παξάδεηγκα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην blog (φπσο αθξηβψο δφζεθε): 

Μ10 (Μαύξνο)- Πεγή 15-Blog:. «Πηζηεχσ πσο νη βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο έπξαηαλ θαη 

ζσζηά αιιά θαη ιάζνο γηαηί απφ ηε κία πεηλνχζαλ αξα έπξεπε λα θάλε θαη απφ ηελ άιιε 

έθιεβαλ». 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα δχν απηά θξηηήξηα Ηζηνξηθήο Πξννπηηθήο θαη Ζζηθψλ 

δηαζηάζεσλ (Η.Π.1 & Η.Π.2, Παξάξηεκα VII), νη καζεηέο απάληεζαλ θαη ζε εξσηή-

ζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ ηνπ 1916 (Πεγέο 6, 7 & 8, Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Biv) (Voki ζε wiki) κηα «κειαλή ζειίδα» ζηελ Διιεληθή 

ηζηνξία, πνπ θαηά θάπνην ηξφπν επαλαιακβάλεηαη ην θαινθαίξη ηνπ 2015, φηαλ νη 

Έιιελεο είραλ δηραζηεί αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ «Ναη» θαη ηνπο ππνζηεξη-

θηέο ηνπ «ρη», γηα ην Γεκνςήθηζκα ηνπ 2015 (Πεγή 9, Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Bvi). Οη καζεηέο έδεημαλ λα θαηαλννχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν παξφκνηα 

γεγνλφηα, αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ, σο πξνο ην γεγνλφο φηη δελ κάζακε 
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απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηα επαλαιάβακε. Σα επηρεηξήκαηα ηεο νινκέιεηαο 

ησλ καζεηψλ (9/9, Πίλαθαο 49) επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηε δχλακε πνπ έρνπλ πά-

ληα νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία, νπφηε φζν θαη λα δηαθσλεί ή λα δηρά-

δεηαη ν ιαφο, πάληα ζα γίλεηαη απηφ πνπ απνθαζίδνπλ φζνη αζθνχλ ηελ εμνπζία, φπσο 

θαίλεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (φπσο αθξηβψο δφζεθαλ): 

Μ04-Πεγή 6, 7 & 8-Wiki-Δξ.2: «ρη δελ πήξακε κάζεκα γηαηί θάλακε ην ίδην ιάζνο» 

Μ03-Πεγή 9-Δξ.1: «Σνπο δηθαηνινγψ γηαηί είραλ βξεζεί ζε αδηέμνδν ιφγσ ηεο νηθνλν-

κηθήο θξίζεο θαη ην αδηέμνδν ηεο Διιάδαο» 

Πίνακασ 49. Ηκικζσ Διαςτάςεισ και Ιςτορικι Προοπτικι 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Οι μακθτζσ που ςχολίαςαν ςτισ παραπάνω αναρτιςεισ ςτο blog ιταν ςυνολικά 7. 
62

 Οι μακθτζσ που ςχολίαςαν ςτισ αναρτιςεισ ςτο wiki ιταν ςυνολικά 9. 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο πξννπηηθήο Διιη-

πέο/Αλύπαξ

θην (1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(Ι.Π.1) θαη (Η.Γ.2) Αμηνπνηνχλ ην ηζηνξηθφ πιηθφ 

ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ αλζξψπσλ ζην 

παξειζφλ, απνθεχγνληαο ηελ πηνζέηεζε ησλ η-

δεψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ παξφληνο  

1. Απαληήζεηο ζε πεγέο 13, 14 & 15 ζην blog 
(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξαξηήκαηα Di.f, Di.g & 

Di.h) 

2. Απαληήζεηο καζεηώλ κε βάζε ηηο πεγέο 6, 7, 

8 & 9 ζηηο εξσηήζεηο ζην wiki (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξαξηήκαηα Bv & Bvi)  

- 

Γξα-

ζηεξηφ-

ηεηα 

χ-

λν-

ιν 

1 Μ01 1/7
61

 

2 -  

 

Γξαζηε-

ξηφηεηεο 

χ-

λνιν 

1 Μ02, 

Μ03, 

M05, 

M07, 

M09, 

M10 

/7 

2 Μ01, 

Μ02, 

Μ03, 

Μ04, 

Μ05, 

Μ07, 

Μ09, 

Μ10, 

Μ11 

9/9
62
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3.3. Απνηειέζκαηα από πξσηόθνιια παξαηήξεζεο  

Πξσηνγελείο πεγέο: 

Κάπνηνη καζεηέο απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα έδεημαλ λα γλσξίδνπλ ηη ελ-

λννχκε κε ηνλ φξν πξσηνγελήο πεγή. 

Πξσηόθνιιν 1
εο

 ζπλάληεζεο 

Δξ. -> όινπο: Αθνχ φινη μέξεηε ηη είλαη νη πξσηνγελείο πεγέο ζα κνπ πεη θάπνηνο  ηη ελλννχκε 

φηαλ ιέκε «Πξσηνγελήο πεγή»; 

Μ04: Δίλαη θάηη πνπ έγηλε ζην παξειζφλ θαη ην έγξαςε θάπνηνο πάιη ζην παξειζφλ 

Μ01: Σν έγξαςε φηαλ έγηλε 

ηε 2
ε
 ζπλάληεζε πνπ δελ είρακε αθφκα κειεηήζεη ηηο πεγέο καδί νη καζεηέο 

θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζην επίπεδν 1 ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζε κηα πεγή 

γηαηί ππνβάιινπλ εξσηήζεηο πνπ δελ κπνξεί λα δνζεί απάληεζε. 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο 

Μ09: πνηνο ήηαλ ν Γάιινο ζηξαηηψηεο πνπ έγξαςε ην γξάκκα; 

Δξ.: πνιχ σξαία. Αιιά ζε απηή ηελ εξψηεζε κπνξεί λα καο απαληήζεη ε πεγή; 

Μ09: φρη 

Φαίλεηαη φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο γηα ηνλ Α΄ Παγθφ-

ζκην Πφιεκν, αιιά γλσξίδνπλ πνιιά πξάγκαηα απφ εθείλε ηελ πεξίνδν γηα ηε Φιψ-

ξηλα, άιισζηε λα κελ μερλάκε φηη πξφθεηηαη γηα ηκήκα Οκίινπ Σνπηθήο Ηζηνξίαο. 

Πξσηόθνιιν 1
εο

 ζπλάληεζεο 

/Μ02: Κπξία εδψ δείρλεη φηη θάπνηνη ηνλ ήζειαλ θαη θάπνηνη δελ ηνλ ήζειαλ απηφ ηνλ Κσλζηα-

ληίλν. 

/Μ10: Ζ εξψηεζε (ελλνεί ηελ 12ε) αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα (ελλνεί ηελ 11ε); 

Δξ.->Μ10: Ναη. Πεο κνπ πφηε έγηλε ν Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο;  

Μ10: Δεε ην 1821 

Δξ.-> Μ10: Σν 1914- 1918 έγηλε. Σν 1821 έγηλε ε Δπαλάζηαζε. Μπεξδεχηεθεο. Γελ πεηξάδεη ην 

παζαίλνπκε φινη.  

Πξσηόθνιιν 3
εο

 ζπλάληεζεο: 

Δξ.: Λνηπφλ, απηφ ηη είλαη; Δίλαη έλα ξνιφη. Δίλαη ην ίδην ξνιφη κε ζήκεξα πνπ βιέπνπκε ζήκε-

ξα ζηελ Πιαηεία Ζξψσλ;  

Μ01: ρη. Έρεη γθξεκηζηεί. 

Μ09: Απηφ είλαη ην Οζσκαληθφ ξνιφη. 

Ιζηνξηθή πξννπηηθή: 

ηε 2
ε
 ζπλάληεζε ν Μ01 θαίλεηαη λα θξίλεη ηνπο Βεληδέιν-Κσλζηαληίλν ρσ-

ξίο λα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο (Η.Π.1 & Ζ.Γ.2: επίπεδν 2). 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Δξ.: Ζ Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν ζπλερψο αιιάδεη θπβέξλεζε. Γηαηί; Γηαηί καιψλνπλ ζπλέ-

ρεηα κεηαμχ ηνπο νη αξρεγνί καο.  

Μ01: θαιά θάλνπλ (ελλνεί πνπ καιψλνπλ νη αξρεγνί) 

Λίγν αξγφηεξα ζηελ ίδηα ζπλάληεζε νη καζεηέο ηαπηίδνληαη κε ηνλ Βεληδέιν 

(Η.Π.2: επίπεδν 2) 
Πξσηόθνιιν 2

εο
 ζπλάληεζεο: 

Μ02: εκείο είκαζηε κε ηνλ Βεληδέιν (ελλνεί ζαλ καζεηέο)  
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Δξ.: ν Βεληδέινο ήζειε ζπκκαρία κε ηελ Αληάλη  

Μ01: θαιά έθαλε 

Μ02: θαιά έθαλε ν Βεληδέινο είδαηε εγψ απφ ηελ αξρή ηνλ Βεληδέιν ππνζηήξημα 

 

πλέρεηα θαη Αιιαγή: 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έλλνηαο «πλέρεηα θαη Αιιαγή» είλαη ε πεξηνδν-

ιφγεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηνπ δηαζηήκαηνο απφ ηνλ 20
ν
 κέρξη ηνλ 21

ν
 

αηψλα, ζε κηθξφηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελέξγεηα απηή βνεζά ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαλφ-

εζήο καο γηα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αιιαγή. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ ζα πξέπεη πξψηα 

νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηη είλαη ν αηψλαο, ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηνπο δχν παξαπά-

λσ, αιιά θαη πνηεο ρξνληέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο.  Οη επφκε-

λεο αιιειεπηδξάζεηο καο δείρλνπλ πσο νη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε ηη είλαη αηψλαο, θα-

ζψο επίζεο ζε πνηνλ αηψλα αλήθεη ε ρξνληά πνπ δηαλχνπκε ζην παξφλ (2016) (Πίλα-

θαο 50). Χζηφζν, απφ ηνπο ζπλνιηθά 9 καζεηέο κφλν νη 3 ήμεξαλ ζε πνηφλ αηψλα ην-

πνζεηείηε ν Α‘ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ην νπνίν καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη νη κα-

ζεηέο, αλ θαη γλψξηδαλ ζε πνηνλ αηψλα βξηζθφκαζηε, σζηφζν δελ γλψξηδαλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην βξίζθνπκε (γηα ην .Α.5 βι. Παξάξηεκα VII).  

Πξσηόθνιιν 3
εο

 ζπλάληεζεο: 

Δξ.: ινηπφλ. Ξέξεηε ζε πνηνλ αηψλα αλήθεη ε ρξνληά πνπ είκαζηε ηψξα; Σν 2016;  Ξέξεηε ηη 

είλαη ν αηψλαο; (3
ε
 ζπλάληεζε) 

Μ02: λαη 100 ρξφληα 

Δξ.: Πφζνη μέξνπλ ζε πνηνλ αηψλα βξηζθφκαζηε ζήκεξα ην 2016; εθψζηε ρέξη φζνη ην μέξε-

ηε(3
ε
 ζπλάληεζε) [εθψλνπλ ρέξη φινη εθηφο απφ 1 καζήηξηα ηεο Σ‟ (Ν= 8 απφ ηνπο 9 πνπ 

ήξζαλ ζην κάζεκα) Θέισ λα κνπ πεη έλαο ζε πνηνλ αηψλα βξηζθφκαζηε ζήκεξα.  

Μ10: 21
ν 

Δξ.: ζπκθσλνχκε φινη;  

Όινη: «Ναααηη» 

Δξ.: πσο ην βξίζθνπκε;  

Μ10: έρνπκε σο βάζε κηα ρξνλνινγία θαη απφ απηή κεηξάκε ην δηθφ καο αηψλα. 

πλέρεηα θαη αιιαγή 

3
ε
 ζπλάληεζε: Brainstorming 

Διιηπέο/ 

Αλύπαξθην (1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/

Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) ύλνιν 

(.Α.5) Ζ πεξηνδνιφγεζε (δηαρσξηζκφο ηεο 

δηάξθεηαο ελφο γεγνλφηνο ζε κηθξφηεξεο 

πεξηφδνπο κε νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά) επίζεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο. 

- 6 3 9 

Πίνακασ 50. Περιοδολόγθςθ 

Ο Μ01 ζπγθξίλνληαο ην παιηφ κε ην θαηλνχξην θηήξην ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ α-

λαγλσξίδεη φηη θάπνηεο αιιαγέο δελ ζεκαίλνπλ πάληα πξφνδν (.Α.3->επίπεδν 3). 

Σελ ίδηα άπνςε έρνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ (Μ07, Μ03): 

Πξσηόθνιιν 3
εο

 ζπλάληεζεο: 
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/Δξ.: Χξαία. Γηα λα δνχκε άιιε αιιαγή πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα. Δίλαη ην ζρνιείν. Πνηνο έρεη 

ην ζρνιείν ζηηο θσηνγξαθίεο;  

Μ01: Πην σξαίν ήηαλ ηφηε 

/Δξ.: Δζείο ηη πηζηεχεηε; ζν πξνρσξάκε ζην ρξφλν θαη θηηάρλνπκε  θαηλνχξηα πξάγκαηα είλαη 

πξφνδνο ή παξαθκή, δειαδή πάκε πξνο ηα πίζσ; Δδψ είλαη πξφνδνο ην φηη ρηίζακε έλα θαη-

λνχξην θηήξην;  

Μ07: Αλάινγα 

Δξ.: Μπξάβν. Αλάινγα πσο ην βιέπεη θαλείο  

Μ01: Δ λαη 

 Μ03: Κπξία, ην 2ν δεκνηηθφ, είλαη θηηαγκέλν φπσο παιηά θαη είλαη πην σξαίν 

Ιζηνξηθή ζεκαληηθόηεηα: 

ηε 2
ε
 ζπλάληεζε θάπνηνη καζεηέο βξίζθνληαη ζην επίπεδν 1 θαη θάπνηνη ζην 

2 , φζνλ αθνξά ην θξηηήξην Η..2. 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Δξ.: Γηαηί ήζειαλ φινη λα ζπκκαρήζνπκε καδί ηνπο; Ση πηζηεχεηε βιέπνληαο απηφ ην ζρήκα;  

Μ03: ήζειαλ λα ζπκκαρήζνπκε γηαηί ήκαζηαλ δπλαηνί θαη θεξδίζακε ηελ Σνπξθία κφλνη καο. 

Δξ.->Μ03: απηφ πηζηεχεηο έπαημε ξφιν;  

Μ02: επεηδή είκαζηε ζε ζέζε πνπ κπνξεί λα ειέγρεη θαη ην έλα άθξν θαη ην άιιν άθξν. 

Δπηπιένλ, ζρνιηάδνληαο εηθφλεο (καξηπξίεο- απνδεηθηηθά ζηνηρεία)  απφ ηελ 

πεξίνδν ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ν ηξφπνο δσήο ησλ ζηξα-

ηησηψλ, έλαο καζεηήο παξνκνίαζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δνχζαλ νη ζηξαηηψηεο 

ηφηε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δνπλ νη άλζξσπνη ζηελ Αθξηθή ζήκεξα (χλδεζε 

κε ην παξφλ , Η..3-> επίπεδν 2): 

Πξσηόθνιιν 3εο ζπλάληεζεο: 

Δξ.: θαληάδεζηε φηη είραλε ζπλέρεηα λεξφ; πνηε έβξηζθαλ λεξφ πιέλνληαλ θαη έπηλαλ.  

Μ01: αλ ηελ Αθξηθή   

 

Αίηηα θαη πλέπεηεο-Αθνξκή: 

ην 3
ν
 κάζεκα ν Μ03 κπεξδεχεη ηελ αηηία απφ ηελ αθνξκή ηνπ Α΄ Παγθνζκί-

νπ Πνιέκνπ, αλ θαη γλσξίδεη πνηα είλαη γεληθά ε δηαθνξά ηνπο (θξηηήξην ΑΗ.Τ.3-

>επίπεδν 2, γηα ην θξηηήξην βι. Παξάξηεκα VII): 

Πξσηόθνιιν 3
εο

: 

Δξ.: ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ πνηα ήηαλ;  

Μ03: επεηδή ζθφησζε ν έξβνο απηφλ απφ ηελ Απζηξία 

(….)Δξ.: Γηα λα δηαρσξίζνπκε ηψξα ηελ αθνξκή απφ ηα αίηηα.  

Μ03: μέξνπκε ηη είλαη. Αηηία είλαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο γηα λα αξρίζεη έλαο πφιεκνο. Ζ αθνξκή 

είλαη θάηη άιιν γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηνλ πφιεκν. 

Οη καζεηέο απφ ηελ 3
ε
 ζπλάληεζε έρνπλ αξρίζεη θαη αλαγλσξίδνπλ θαη α-

πξνζδφθεηεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (ΑΗ.Τ.3: Μ09-

>επίπεδν 3): 

Πξσηόθνιιν 3
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ09: Απηφ ην ζέαηξν ζα έθεξλε θαη πεξηζζφηεξν θφζκν ζηε Φιψξηλα (βξήθε άιιε κηα ζεηηθή 

ζπλέπεηα κφλε ηεο) 
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Ιζηνξηθή Πξννπηηθή θαη Ηζηθέο Γηαζηάζεηο:  

Οη πξσηνγελείο πεγέο (θσηνγξαθίεο) βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θά-

πνηεο ππνζέζεηο θαη γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ζηξαηησηψλ. Απφ ηε κηα θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηφηε δελ ππήξραλ ζηξαηφπεδα φπσο ζήκεξα (αιιαγή), αιιά ζθελέο, 

θαη απφ ηελ άιιε φηη δνχζαλ κέζα ζην ρψκα θαη ζηα δέληξα. Ο Μ01, βιέπνληαο ην 

abri, εθθξάδεη έλαλ ελζνπζηαζκφ, ν νπνίνο δείρλεη φηη δελ «δηαβάδεη» ηελ πεγή κέζα 

ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην αιιά βιέπεη ηελ ηξχπα ζην δέληξν κε βάζε θάηη αληίζηνηρν 

ζην παξφλ φπνπ πξνθαλψο ην ζπλδέεη κε θάηη δηαζθεδαζηηθφ. Πξνθαλψο δελ κπήθε 

ζηε ζέζε ηνπ ζηξαηηψηε (εζηθέο δηαζηάζεηο-ελζπλαίζζεζε) γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο δσήο ζε έλα ηέηνην abri (Η.Π.1 & Ζ.Γ.2 -Μ01->επίπεδν 1).  

Πξσηόθνιιν 3
εο

 κέξαο 

Δξ.: Γείηε, δελ δνχζαλ κφλν κέζα ζην ρψκα αιιά θαη κέζα ζηα δέληξα. (3
ε
 ζπλάληεζε) 

Μ01: Σέιεην απηφ. Καη εγψ ζέισ λα ην θάλσ. 

Δξ.: Μελ ην ιεο απηφ. Καλέλαο δελ ζα ήζειε λα δεη έηζη. 

Ηζηθέο Γηαζηάζεηο: 

Οη καζεηέο απφ ηελ 3
ε
 ζπλάληεζε αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εζηθέο δηα-

ζηάζεηο ζε δεηήκαηα ηνπ παξειζφληνο, ρσξίο λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κε ην παξφλ 

(Ζ.Γ.1-επίπεδν 2). 

Πξσηόθνιιν 3
εο

 ζπλάληεζεο 

Δξ.:  Γηα λα δνχκε ηα επαγγέικαηα. Πσο έπιελαλ παιηά;  

Μ01: Γειαδή θπξία ηα έπιελαλ κε ηφζν ράιηα λεξφ; 

Δξ.: Σα έπιελαλ ζην πνηάκη ηα ξνχρα  

Μ04: Κπξία εθεί είρε ρψκα θαη βξνρή. Καη ήηαλ ράιηα φηαλ ηα πιέλαλ κε απηφ ην λεξφ. 

Δξ.: Δ δελ είραλ πιπληήξηα. Πφηε βγήθαλ ηα πιπληήξηα; Γηα λα καο πεη απηφο πνπ έρεη 

ηελ πεγή.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο ζηελ 5
ε
 ζπλάληεζε ζπκφληνπζαλ 

θαη έιαβαλ ππφςε, ην πιαίζην ζην νπνίν έιαβαλ ρψξα νη εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. 

Πξσηόθνιιν 5
εο

 ζπλάληεζεο: 

ΔΡ: Παηδηά άιιε κία εξψηεζε ζέισ λα ζαο θάλσ. Καηαιάβακε ηη γηλφηαλ  ζηνλ πξψην 

παγθφζκην πφιεκν ζηελ Διιάδα; Γειαδή ζηελ θνηλσλία ηη είρακε; Πφζνπο βαζηιηάδεο 

είρακε; 

Μ09: Έλαλ 

ΔΡ: Καη πφζνπο πξσζππνπξγνχο 

Μ10: Έλαλ 

ΔΡ: Ζ Διιάδα ήηαλ αλεπηπγκέλε νηθνλνκηθά ή φρη; Ζ Παξαζθεπή ιέεη φρη. Πνηνο άιινο 

ιέεη φρη 

Μ04: Αθνχ είρακε πφιεκν θπξία πσο λα αλαπηπρζνχκε νηθνλνκηθά; 

ΔΡ: πκθσλείηε; Δίζηε; Μαζήηξηα επηά θαη καζήηξηα δψδεθα θαη ε πέληε , ε ελληά. Οη 

ππφινηπνη ; Σα αγφξηα; Πηζηεχεηο φηη ε Διιάδα ήηαλ αλεπηπγκέλε φηαλ κπήθακε ζηνλ 

πφιεκν; 

Μ03: ρη, γηαηί είρακε βγεη απφ ηνπο Βαιθαληθνχο 
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3.4. Απνηειέζκαηα γηα web2.0 ζύκθσλα κε Pre-test- πλεληεύμεηο-Πξσηόθνιια 

Παξαηήξεζεο θαη πκκεηνρή καζεηώλ   

Σα απνηειέζκαηα νξγαλψζεθαλ ζε 4 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Δπθνιία ρξήζεο θαη βαζκφο εμνηθείσζεο καζεηψλ ρσξίο πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζηα εξγαιεία (φπσο αλαδείρζεθε απφ ην pre-test)  

2. ρέζε εξγαιείσλ – ηζηνξηθψλ ελλνηψλ γηα ηηο νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ 

3. ρέζε εξγαιείσλ – ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο (κνιχβη θαη ραξηί) 

4. Γπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ 

3.4.1. Δπθνιία ρξήζεο θαη βαζκφο εμνηθείσζεο καζεηψλ ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ζηα εξγαιεία 

Βαζηθφο καο ζηφρνο ζηελ αξρή ηεο κειέηεο ήηαλ ν έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν 

«Web2.0 έηνηκνη»
63

 ήηαλ νη καζεηέο (πξηλ ηελ παξέκβαζε), θαζψο επίζεο πφζν ηθαλνί 

έλησζαλ νη ίδηνη (πξηλ θαη κεηά) λα δνπιεχνπλ κφλνη κε θαηλνχξηα εξγαιεία ζην δηα-

δίθηπν. Οη αξρηθέο απηέο παξαηεξήζεηο, καο βνήζεζαλ ζηε ζπλέρεηα λα δηαπηζηψ-

ζνπκε φηη ε ελαζρφιεζε καζεηψλ ηεο η‘ ηάμεο, κε ζρεδφλ κεδεληθή πξν-εκπεηξία 

ζηε ρξήζε εξγαιείσλ web2.0, θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνην κάζεκα πάλσ ζε 

απηά, είλαη εχθνιε ππφζεζε. Απηφ ζεκαίλεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα πάξνπλ 

ην «ξίζθν» λα ηα αμηνπνηήζνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, φηη δελ ζα ρξεηαζηεί λα αθηε-

ξψζνπλ πνιχηηκν ρξφλν απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηα εξγαιεία. 

Σν πην δεκνθηιέο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο, πξηλ ηηο ζπλαληήζεηο καο, φπσο θάλεθε ζηελ πξψηε 

ζπλάληεζε (Πίλαθαο 51) - θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γλσξηκίαο θαη απφ ην pre-

test- ήηαλ ην viber- 7/11 δήισζαλ ελεξγνί ρξήζηεο ηνπ viber- ελψ έλαο καζεηήο 

δήισζε φηη έρεη θαη skype. Αθφκα, δχν καζεηέο, δήισζαλ φηη παίδνπλ sploder, φπνπ 

επίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ παηρληδηνχ. Οη 

καζεηέο απηνί είλαη εμνηθεησκέλνη ηφζν κε ηε δηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ ζε έλα 

δηαδηθηπαθφ παηρλίδη, φζν θαη κε ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε νκφηηκνπο ζην ίδην 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη φηη, νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ κέζσ 
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chat θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ internet θαη είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε ηέηνηνπ 

είδνπο εθαξκνγέο, επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε.  

Δθαξκνγέο πρλόηεηα επηινγώλ (λi) ρεηηθή ζπρλόηεηα επηινγώλ (fi%) 

Viber 6 55 

Sploder 2 18 

Skype & Viber 1 9 

Σίπνηα 2 18 

ύλνιν καζεηώλ 11 100 
Πίνακασ 51. Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που χρθςιμοποιοφν ι μακθτζσ πριν τθν παρζμβαςθ 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ φηη, αθελφο επηθνηλσλνχλ απφ 

απφζηαζε κε θίινπο, αιιά φρη κέζσ ππνινγηζηή, θαζψο ε πην δεκνθηιήο εθαξκνγή 

ήηαλ ην Viber, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ απφ θηλεηφ ή tablet. πσο δήισζε ε Μ05: 

«Κπξία, ρξεζηκνπνηψ ην viber, αιιά δελ κνπ πνιπαξέζεη λα ρξεζηκνπνηψ ηνλ 

Τπνινγηζηή». πλνπηηθά, ην pre-test έδεημε φηη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ, 

σζηφζν κφλν 7/11 δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν κέζσ Ζ/Τ. Οη 

ππφινηπνη δήισζαλ θηλεηφ, tablet ή θαη ηα δχν (Πίλαθαο 52). Γεληθά, ηα πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο θαη ηα pre-tests, έδεημαλ κηθξφ βαζκφ ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε 

ηνλ ππνινγηζηή απφ ην ζπίηη, πξηλ ηελ παξέκβαζε, θαζψο ην πην δεκνθηιέο κέζν ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ήηαλ ην tablet θαη ην θηλεηφ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ απφ ην 

ζπίηη ήηαλ νη ίδηνη πνπ ζην pre-test δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζην tablet ή ην θηλεηφ.  

πζθεπή Μαζεηέο πρλόηεηα 

επηινγώλ καζεηώλ 

(λi) 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

επηινγώλ καζεηώλ 

(fi%) 

Κηλεηό Μ01, Μ04, Μ05, 

Μ07, Μ09, Μ10, 

Μ11 

7/11 33 

Η/Τ Μ01, Μ02, Μ03, 

Μ06, Μ07, Μ10, 

Μ11  

7/11 33 

Tablet Μ02, Μ04, Μ07, 

Μ09, Μ10, Μ11, 

Μ12 

7/11 33 

ύλνιν επηινγώλ
64

  21 100 
Πίνακασ 52. Επιλογζσ μζςου για ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν νη καζεηέο ζην ζπίηη, ην pre-test αλέδεημε ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο θαη 
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ηελ ςπραγσγία ζηνπο πην δεκνθηιείο ιφγνπο. Ακέζσο κεηά ήηαλ ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ.  

Λφγνη αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδη-

θηχνπ απφ ηνπο καζεηέο 

πρλφηεηα επηινγψλ (λi) χλνιν απα-

ληήζεσλ 1. 

Καζφινπ 

2. 

Λίγν 

3. 

Μέηξηα 

4. 

Πνιχ 

5. 

Πάξα 

πνιχ 

Γεκηνπξγψ πιηθφ θαη καζαίλσ 

καδί κε ηνπο θίινπο κνπ  

5 4 2   11 

Γεκηνπξγψ θαη κνηξάδνκαη 

πιηθφ (π.ρ. ηαηλίεο, βίληεν, 

κνπζηθή, θσηνγξαθίεο θιπ) 

2 3 4 1 1 11 

Δπηθνηλσλψ κε θίινπο, αληαι-

ιάζσ άκεζα κελχκαηα κέζσ 

chat ζηνλ ππνινγηζηή/ ζην θη-

λεηφ ή ζην tablet (ππνγξάκκηζε 

θαη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείο 

πην ζπρλά γηα λα επηθνηλσλείο 

κέζσ Internet κε θίινπο) 

- - 1 4 6 11 

Αλαδεηψ πιεξνθνξίεο, ηηο α-

ληηγξάθσ θαη ηηο επηθνιιψ απφ 

έλα ζεκείν ζε έλα άιιν γηα λα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζσ εθεί πνπ ηηο 

ρξεηάδνκαη 

3 3 2 4 - 11 

Φπραγσγία 2 2 - 2 5 11 

Σν ρξεζηκνπνηείο γηα θάπνηνλ 

άιιν ιφγν; 

Αλ λαη ζπκπιήξσζε εδψ:  

Πίνακασ 53. Επιλογζσ μακθτϊν ςχετικά με τθ ςυχνότθτα χριςθσ του διαδικτφου για κακζναν από τουσ 
παραπάνω λόγουσ (pretest) 

ια ηα παξαπάλσ, καο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη, νη καζεηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλνη κε ην δηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε ηνπ 

σο κέζνπ ςπραγσγίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, αιιά δελ ήηαλ «web2.0 

έηνηκνη»
65

, δειαδή εμνηθεησκέλνη κε ηελ online ζπλεξγαζία γηα παξαγσγή απφ θνηλνχ 

πιηθνχ θαη ην δηακνηξαζκφ ηνπ, πξηλ απφ ηελ έξεπλα.  

Σν γεγνλφο φηη δελ πξνεγήζεθε θάπνην κάζεκα πξηλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ ζηελ ηάμε, θάλεθε φηη δελ δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο ζην λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, παξφιν πνπ θαλέλαο δελ ηα είρε ρξεζηκνπνηήζεη απφ πξηλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη δήισζαλ πσο ηα «έςαμαλ» κφλνη ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα βξήθαλ ρξήζη-

κεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Σφζν ην pre-test φζν θαη ηα πξσηφθνιια παξα-

ηήξεζεο θαη ε ηειηθή ζπλέληεπμε, έδεημαλ φηη, νη καζεηέο φρη κφλν ζεσξνχλ ηνπο ε-

απηνχο ηνπο ηθαλνχο, αιιά ζηελ πξάμε, κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε ρξήζε θαη-

λνθαλψλ εξγαιείσλ γη απηνχο. Αλ θαη δελ ζπκκεηείραλ ελεξγά φινη απφ ην ζπίηη, φ-
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ηαλ ζπκκεηείραλ απφ ην ζρνιείν, πνηέ δελ εθδήισζαλ απνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο 

δνπιεχνπλ ηα εξγαιεία. Οη απνξίεο είραλ λα θάλνπλ ζπλήζσο κε ηελ επίιπζε ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

Σπλέληεπμε: 

 Δξ: Γηα λα δνπιέςνπκε κε απηά ηα εξγαιεία παηδηά εγψ δελ ζαο έθαλα θάπνην κάζεκα, 

άξα δελ ηα γλσξίδαηε. Ήηαλ εχθνιν λα ηα κάζεηε θαη λα ηα δνπιέςεηε κφλνη ζαο >>  

 Μ04: >>Ναη παλεχθνιν 

Δξ.: ή ρξεηαδφζαζηαλ θάπνην κάζεκα απφ πξηλ;   

 Μ02: Παλεχθνιν ήηαλ 

Μ01: ρη παλεχθνιν.  

Μ07: ρη γηαηί καο δίλαηε θαη εζείο θάπνηεο νδεγίεο 
 

πσο, παξαηεξήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ πην ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην ζπίηη ήηαλ εθείλνη πνπ δήισζαλ 

ζην pre-test, φηη θάλνπλ κέηξηα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, νη νπνίνη 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 54. 

Cross tabulation Σπρλνηήησλ θαη 

ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ 

Δλεξγή ζπκκεηνρή (ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο)- Πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ από ην ζπίηη
66

 

Κακία  1  2 3 4 5 ύλνιν 

ζπρλνηήησλ 

& ζρεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ 

γξακκήο 

πρλόηεηα 

ρξήζεο 

Γηαδηθηύνπ 

(pre-test) 

Οξηζκέλεο θνξέο Μ05 Μ12      

πρλφηεηα (λi) & 

ρεηηθή ζπρλφηεηα 

(fi) 

1 & 9% 1 & 

9% 

    2 

1-3 ώξεο/κέξα   Μ09 Μ06, 

Μ07, 

Μ10 

Μ03, 

Μ04, 

Μ11 

Μ01  

πρλφηεηα (λi) & 

ρεηηθή ζπρλφηεηα 

(fi) 

  1 & 

9% 

3 & 

27% 

3 & 

27% 

1 & 

9% 
8 

3-5 ώξεο /κέξα Μ02       

 πρλφηεηα (λi) & 

ρεηηθή ζπρλφηεηα 

(fi) 

1 & 9%      1 

ύλνιν 

ζπρλνηήησλ θαη 

ζρεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ 

ζηήιεο 

2 & 

18% 

1 & 

9% 

1 & 

9% 

3 & 

27% 

3 & 

27% 

1 & 

9% 

11 & 100% 

Πίνακασ 54. Χρόνοσ που αφιερϊνουν οι μακθτζσ ςτο Διαδίκτυο και ενεργι ςυμμετοχι από το ςπίτι 

 

                                                           
66

 2 δραςτθριότθτεσ ςτο google docs, 1 ςτο Mindmeister, 1 ςτο wiki, 1 ςτο Voki. Οι χρονογραμμζσ ςτο Timetoast 
ζγιναν ςτο ςχολείο και δεν ανατζκθκαν για το ςπίτι. Σο ίδιο και ςτο blog. το Voki υλοποιικθκε και μια επιπλζον 
δραςτθριότθτα ςτο ςχολείο.   
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3.4.2. ρέζε εξγαιείσλ – ηζηνξηθψλ ελλνηψλ γηα ηηο νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ 

Μ10: Καη απηφ πνπ θάλακε εδψ ήηαλ πην ελδηαθέξνλ θαη βνεζά πην πνιχ ηα παηδηά λα κάζνπλ 

ηελ Ηζηνξία  

Οη απφςεηο φισλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ web2.0 ζην κάζε-

κα ηεο Ηζηνξίαο, ζπγθιίλνπλ πξνο ην γεγνλφο φηη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα θάλνπλ 

ην κάζεκα ηνπ Οκίινπ πην ελδηαθέξνλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε θάηη πξσηφηππν: 

Σπλέληεπμε: 

 Μ10: Καη απηφ πνπ θάλακε εδψ ήηαλ πην ελδηαθέξνλ θαη βνεζά πην πνιχ ηα παηδηά λα 

κάζνπλ ηελ Ηζηνξία  

Δξ. [πξνο Μ10]: Γηαηί ην ιεο απηφ; Σα εξγαιεία ζε βνήζεζαλ; Οη πεγέο; Πην απ‟ φια 

φζα θάλακε ζε βνήζεζε πεξηζζφηεξν;  

 Μ10: Γηαηί κέζα απφ ηα εξγαιεία::  .. κνπ πξφζθεξαλ δηαζθέδαζε γηα λα κάζσ Η-

ζηνξία.  

Δξ.:(…) Ζ επφκελε καζήηξηα; 

 Μ09: ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη λνκίδσ πσο καζαίλακε πην εχθνια ηελ Ηζηνξία γηα-

ηί θάλακε θαη ππνινγηζηέο θαη θαηλφηαλ πην ελδηαθέξνλ. 

 Δξ.: ε ηη ζε βνήζεζαλ νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζεο ζην Γηαδίθηπν;  

 Μ01: ην λα θάλσ πην δεκηνπξγηθφ ηνλ κηιν Σνπηθήο Ηζηνξίαο θαη λα είλαη πην 

ελδηαθέξνλ.(….) Να είρακε θάηη πξσηφηππν. 

ε αληίζεζε κε ην πξσηλφ κάζεκα Ηζηνξίαο, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδα-

ζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη φπσο δήισζαλ ραξαθηεξηζηηθά 

ε Μ10 θαη ε Μ09, «έκαζαλ πην εχθνια Ηζηνξία».  

Σπλέληεπμε: 

 Δξ.->Μ05: Λεο φηη καζαίλεηε πην πνιχ απφ πεγέο. αο άξεζε δειαδή πνπ δελ είραηε ζην 

ζπίηη λα κάζεηε έλα θείκελν;  

 Μ05: Ναη::. Καζφινπ δελ κ‟ αξέζεη ε Ηζηνξία.  

Δξ.->Μ05: Πξηλ δελ ζνπ άξεζε. Σψξα; Με απηφ ηνλ ηξφπν;  

 Μ05:>>ην ζρνιείν βαζηθά. 

 Μ07: ην ζρνιείν δελ κ‟ αξέζεη αιιά ζηνλ κηιν κ‟ αξέζεη. 

 Μ05: Ναη λαη. 

Δξ.: Με απηά ηα εξγαιεία ζνπ άξεζε αθφκα πεξηζζφηεξν;  

 Μ05: Ναη 

Δξ.: Γηαηί;  

 Μ05: Γηαηί αζρνιεζήθακε κε ηελ ηερλνινγία. Με ηνπο ππνινγηζηέο. 

Σέινο θάπνηνη καζεηέο ππνζηήξημαλ φηη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα εμνηθεησ-

ζνχλ πεξηζζφηεξν κε ην δηαδίθηπν θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε θίινπο κέζσ απηνχ, αθφ-

κα θαη λα εθθξάδνπλ πην ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο ή λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

βιέπνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ. 

Σπλέληεπμε: 
 Μ06: Να εμνηθεησζψ πεξηζζφηεξν κε ην δηαδίθηπν λα κάζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα 

θάπνηεο ηζηνζειίδεο θαη λα ζπλεξγάδνκαη πεξηζζφηεξν κε θάπνηα άιιε ζπκκαζήηξηα ζηνλ 

ππνινγηζηή κνπ. (….)Σν πξψην είλαη ε επηθνηλσλία. Απφ ηνλ ππνινγηζηή κπνξνχκε λα 
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πάξνπκε πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο θαη λα δσ ηη ζα γξάςνπλ θαη νη άιινη . Να έρσ θαη 

άιιεο επηινγέο. 

 Μ09: Μαο βνήζεζε λα ζπλεξγαδφκαζηε θαη λα ιέκε ειεχζεξα ηε γλψκε καο 

 

 

 πκβνιή Google docs ζηελ αμηνπνίεζε θαη πξνζέγγηζε Πξσηνγελψλ Πεγψλ 

Σν Google docs έδσζε ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο πξνζέγγηζεο 

πξσηνγελψλ πεγψλ, δηεπξχλνληαο έηζη, ηνλ πινχην ησλ εξσηήζεσλ πνπ ν θάζε 

καζεηήο είρε ζην κπαιφ ηνπ λα ππνβάιεη ζηε δνζκέλε πεγή. Παξάιιεια, φινη νη 

καζεηέο είραλ πξφζβαζε ζηηο ηδέεο/εξσηήζεηο πνπ ππέβαιαλ ηα κέιε ησλ ππνινίπσλ 

νκάδσλ ζηηο δηθέο ηνπο πεγέο, αληίζηνηρα, θάηη ην νπνίν, επίζεο, ζπλέβαιε ζηνλ 

παξαπάλσ ζηφρν θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο. Γνπιεχνληαο ζην google 

docs, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αλαδεηνχλ ηαπηφρξνλα επηπιένλ ζρεηηθέο 

πεγέο ζην Γηαδίθηπν, πέξα απφ ηηο δνζκέλεο ζε απηνχο πξσηνγελείο πεγέο ζην 

έγγξαθν, λα ηηο εληάζζνπλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην θαη λα ηηο εξκελεχνπλ 

ππνβάιινληάο ηνπο «θαιέο εξσηήζεηο». Σέινο, κέζσ ηνπ google docs νη καζεηέο 

είραλ πξφζβαζε ζε έλα ππφδεηγκα «θαιψλ εξσηήζεσλ» πνπ κπνξνχκε λα ζέζνπκε ζε 

κηα πεγή, ην νπνίν αλέβαζε ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα, σο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 1
εο

 ζπλάληεζεο, ζηα θνηλφρξεζηα έγγξαθά ηνπο. Σν 

google docs, ζπλέβαιε ζηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην πξσηνγελέο πιηθφ πνπ 

αμηνπνηήζεθε ζηηο ζπλαληήζεηο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχζαλ νη καζεηέο.  

Οη καζεηέο ηφζν ζηελ 1
ε
 φζν θαη ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε εμέθξαζαλ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ην google docs, ηελ εμ‘ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία πνπ παξείρε 

θαη ηελ επθνιία ρξήζε ηνπ ρσξίο λα έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε απηφ. 

Πξσηόθνιιν 1
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ03: Παλεχθνιν 

Μ04: Σέιεην είλαη 

Γάζθαινο: Πνην; [κφιηο είρε κπεη ν δηεπζπληήο] 

Μ04: ην Google docs. ηέιλνπκε κελχκαηα. 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ04: Πσ:: φινη είλαη κέζα είλαη ηέιεην! 

Σπλέληεπμε:  

 Μ04: Δ::: γεληθά κνπ άξεζε ην κάζεκα, δελ ήηαλ βαξεηφ, ήηαλ σξαίν, δεκηνπξγηθφ 

θαη εηδηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε φινη ηνπο ππνινγηζηέο. Μνπ άξεζε θαη ην πξφγξακκα 

πνπ θάλακε, ην google docs, πνπ κηινχζακε κε ηνπο άιινπο. 

Πιενλεθηήκαηα Google docs vs κνιχβη θαη ραξηί: 
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Σν πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, φπσο δήισζαλ 8 καζεηέο, ήηαλ ε δπλαηφηεηα 

ζπλνκηιίαο, φπνπ επηθνηλσλνχζαλ απφ απφζηαζε κε ζπκκαζεηέο γηα εθπφλεζε νκα-

δηθψλ εξγαζηψλ. Άιισζηε φπσο θάλεθε απφ ην ζχλνιν ηεο κειέηεο θαη απφ ηα πξσ-

ηφθνιια παξαηήξεζεο, απηφ είλαη πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, θαζψο 

ζπκκεηείραλ πην ελεξγά ζηα εξγαιεία πνπ πεξηειάκβαλαλ δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο 

(chat). Μελ μερλάκε φηη, απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο «ζχγρξν-

λνπο» λένπο. 

Πξσηόθνιιν 1
εο

 ζπλάληεζεο 

Μ03: «Κπξία δείμηε καο ην πην ζεκαληηθφ. Πσο ζηέιλνπκε mail//»  

 

Αθφκα πνιχ ζεηηθφ ήηαλ, γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, πνπ 

δελ ηνπο αξέζεη λα γξάθνπλ κε ην ρέξη, ην γεγνλφο φηη έγξαθαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνλ ππνινγηζηή, μεπεξλψληαο έηζη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε γξαθή, 

ελψ παξάιιεια ην γεγνλφο φηη δελ είραλ ηηο αζθήζεηο ζε ραξηηά ηα νπνία ζπλήζσο 

ράλνπλ. Έλαο καζεηήο κάιηζηα αλέθεξε φηη πξνζηαηεχνπκε κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ην 

πεξηβάιινλ.  

Σπλέληεπμε: 

Δξ.: ην google docs έρνπκε δνπιέςεη φινη. Πεο κνπ [πξνο Μ03] έλα ζεηηθφ ηνπ google 

docs. 

 Μ03: Τπήξρε ε ζπλνκηιία πνπ κπνξνχζακε λα ζπλελλνεζνχκε κε ηα άιια παηδηά 

θαη λα θάλνπκε νκαδηθέο εξγαζίεο. 

Δξ.: Χξαία. πλνκηιία θαη ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα. Μαζεηή 01;  

 Μ01: Πάιη ην ίδην θαη φηη .. ήηαλ ζεηηθφ γηαηί δελ γξάθακε >> 

Δξ. [πξνο Μ01]: >> Γελ γξάθακε κε ην ρέξη;  

 Μ01: Ναη 

Δξ.: Πεο κνπ εζχ καζεηή 02, έλα ζεηηθφ ηνπ λα θάλνπκε εξγαζία ζην google docs θαη φρη 

ζην ραξηί;  

 Μ02: Μπνξνχζακε λα βξνχκε θαη εηθφλεο γηα λα δνχκε πσο ήηαλ απηά 

Δξ.: Μπξάβν. Μπνξνχζακε λα βάινπκε εηθφλεο>>   

 Μ02: >> Γηα ηα γεγνλφηα 

 

Σέινο, νη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ φηαλ θαηάθεξαλ απφ ην ζπίηη, λα βνεζή-

ζνπλ ηνλ καζεηή 02 λα ζπλδεζεί ζε έλα απφ ηα εξγαιεία. Ο ίδηνο επηθνηλψλεζε κε 

ηελ νκάδα ηνπ κέζσ ζπλνκηιίαο ζην google docs : 
Σπλέληεπμε: 

Δξ.: Να ζπλεξγάδεζηε ζαο βνήζεζε απφ καθξηά;  

 Μ04: Ναη\\. Αο πνχκε εθείλε ηε θνξά ζην google docs, πνπ εκείο είρακε λα θάλνπκε 

κηα εξγαζία θαη ζηέιλεη απηφο (ν Μ02) κήλπκα ζην Ράζπν (παξαηζνχθιη ηνπ Μ01), δελ 

μέξσ πψο λα κπσ. 

Μεηνλεθηήκαηα google docs 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο, εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε δπλαηφηε-

ηα πνπ έρνπλ φινη νη καζεηέο λα θάλνπλ αιιαγέο ζην ίδην έγγξαθν, νπφηε ππάξρεη 
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θίλδπλνο είηε εζθεκκέλα είηε άζειά ηνπο (φπσο παξαηεξήζεθε ζηελ 1
ε
 ζπλάληεζε) 

λα ζβήζνπλ κέξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ή λα ην ηξνπνπνηήζνπλ. 

Αθφκα θαη νη ίδηνη φκσο, ηχραηλε λα ζβήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα αλαγθα-

ζηνχλ λα ηηο μαλαγξάςνπλ, φπσο δήισζε ν Μ04 ζηε ζπλέληεπμε.  

Σπλέληεπμε: 

Μ01: >> Βαζηθά είλαη θαη αξλεηηθφ (ελλνεί ην φηη ζπκκεηείραλ φινη ζην ίδην αξρείν), 

γηαηί κπνξεί, αο πνχκε,  κηα άιιε νκάδα λα ήζειε λα καο ζβήζεη θάηη γηα λα καο πάεη πην 

πίζσ, γηαηί απηή ζα ήηαλ πην πίζσ, θαη λα έξζνπλε ζην ίδην επίπεδν κε εκάο.  

Πξσηόθνιιν 1
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ07: θπξία εγψ ηα έζβεζα φια 

Μ05: θπξία ε Μαξία ηα έζβεζε θαη απφ εδψ  

Μ07: Καηά ιάζνο φηαλ μαλακπήθα 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ01: πνηνο είλαη ν Μ03; 

Μ03: εγψ 

Μ01: έρεη κπεη ζηελ νκάδα καο θαη γξάθεη φηη λα λαη. Γελ είλαη σξαίν απηφ πνπ θάλεηο. 

 

Αθφκα, νη καζεηέο, πνιιέο θνξέο, δείρλνπλ ελνριεκέλνη απφ ηα κελχκαηα 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ζηε ζπλνκηιία: 

Πξσηόθνιιν 1
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ03: Μελ μαλαζηείιεηε. Μελ μαλαζηείιεηε.   

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ google docs, σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ή-

ηαλ φηη ε ζπλνκηιία θαη νη θσηνγξαθίεο πξνθίι απνζπνχζαλ ηελ πξνζνρή ησλ καζε-

ηψλ απφ ην κάζεκα. 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ01: Κπξία ηέιεησζα 

Μ04->Μ01: Ράθν, ζεο λα κηιάκε; 

Δξ.: Σα ρξεζηκνπνηείηε ηα google docs γηα λα ζπκπιεξψζεηε απηά πνπ πξέπεη θαη φρη 

κφλν γηα λα ζπδεηάηε;  

Μ03: ρη θπξία φινη κηιάλε. 

Δξ.: Θα ζαο ηα θιείζσ άκα κηιάηε. 

Μ04 θαη Μ01: Α εληάμεη δελ κηιάκε 

[Λίγν αξγφηεξα] Μ03: ηέιεην απηφ πνπ έβαιεο. Ο Σάζνο (Μ04) έρεη παλαζελατθφ εηθφ-

λα. 

(….)Δξ.: πάκε ζηελ εξγαζία ηψξα. ινη ζηηο ζέζεηο καο. 

Μ01: Κπξία πεξηκέλεηε ιίγν. Αιιάδσ εηθφλα. 

 

 πκβνιή Voki ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο: Ηζηνξηθή πξννπηηθή 

Μ10: Ναη ήζεια λα πσ (…) φηη είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ λα ην θάλνπκε επεηδή ηα γξάθνπκε θαη 

νη ίδηνη λνκίδσ ζα ηα κάζνπκε θαιχηεξα. Γηαηί είλαη ζαλ επαιήζεπζε θαη λα γξάθεηο θαη λα ηα 

αθνχο. 

Αλεβάδνληαο ηα Voki ζην Wiki, νη καζεηέο δήισζαλ φηη είραλ ηελ επθαηξία 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ην ζπίηη, λα κπνπλ λα αθνχζνπλ ηα Voki ησλ ππνινίπσλ ν-

κάδσλ (ην νπνίν έθαλαλ) θαη ελψ ηελ πξψηε κέξα θάπνηνη ηαπηίδνληαλ κε ηνπο ππν-
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ζηεξηθηέο ηνπ Βεληδέινπ (νκάδα 01), ρσξίο λα έρνπλ κειεηήζεη ηηο πεγέο, απφ ηελ 3
ε
 

ζπλάληεζε άξρηζαλ λα δηθαηνινγνχλ πέξα απφ ηνπο Βεληδειηθνχο θαη ηνπο νπαδνχο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θαη λα ηνπο θξίλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο νξζά επηρεηξήκαηα, ζχκ-

θσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη νκάδεο ζηα 3 Voki. Δπηπιένλ, νη καζε-

ηέο δήισζαλ φηη ην Voki, ηνπο βνήζεζε λα ζπκνχληαη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα ηεο πε-

γήο, ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ φηη αξρηθά ηα δηάβαζαλ, κεηά ηα έγξαςαλ θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα ηα άθνπζαλ, ελψ ηαπηφρξνλα έβιεπαλ θαη ηνλ ραξαθηήξα λα κηιά. 

Σπλέληεπμε: 

 Δξ.: Σν voki; Θα κνπ πείηε έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε 

μαλά ζην κάζεκα; Μαζήηξηα 12;  

 Μ11: Θα ην απνζεθεχακε ζην κπαιφ καο απηφ πνπ καο έιεγε ε γηαηί θαη ζαλ εηθφλα 

θαη ζαλ θσλή  έηζη πνπ ζα ηα αθνχγακε ζα ηα ζπκφκαζηαλ πηζηεχσ θαιχηεξα. 

 

πσο θάλεθε, ην Voki βνήζεζε ζηελ πξάμε ηνπο καζεηέο λα εληππψζνπλ ζηε 

κλήκε ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο πεγέο, θαζψο, ηηο ζπκφληνπζαλ θαη ζην επφκελν 

κάζεκα: 

Πξσηόθνιιν 3
εο

 ζπλάληεζεο: 

Δξ.: ζπκάζηε γηαηί ήζειε ν Βεληδέινο λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηελ Αληάλη;  

Μ03 (Βεληδειηθφο): λαη. Γηαηί καο έηαδαλ σο αληάιιαγκα θάπνηεο πεξηνρέο 

Μ10: (Βαζηιηθφο) ν βαζηιηάο ήηαλ ζπγγελήο κε ην βαζηιηά ηεο Γεξκαλίαο 

ινη νη καζεηέο δήισζαλ κε ελζνπζηαζκφ φηη ηνπο άξεζε πνπ ρξεζηκνπνηή-

ζακε ην Voki ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Σν γεγνλφο φηη κπνξνχζαλ λα αθνχζνπλ ην 

Voki φπνηε ην επηζπκνχλ ήηαλ πνιχ ζεηηθφ γη απηνχο.  

Σπλέληεπμε: 

Δξ.: Ση ζαο άξεζε ζην Voki; (….) 

 Μ03: ηη θηηάρλακε ην δηθφ καο ραξαθηήξα, θαη λα αθνχζνπκε φηαλ ζέινπκε πα-

ηψληαο ην θνπκπί. Καη πνπ κπνξνχζακε λα γξάςνπκε ηηο εληππψζεηο καο>> 

 Μ02: >> Βάιακε θαη έλα ηέιεην ζθεληθφ 

- Voki άιιεο ρξήζεηο: 

Κάπνηνη καζεηέο δήισζαλ φηη ζα ήηαλ σξαίν ζηα καζήκαηα ν ραξαθηήξαο 

Voki, λα δηαβάδεη ηηο εξγαζίεο αληί γηα εθείλνπο ή λα ιέεη ην κάζεκα αληί γηα ην δά-

ζθαιν. 

Σπλέληεπμε: 

Δξ.: Γηα πνηνλ άιιν ιφγν ζα ήζειεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην Voki ζην ζρνιείν;  

 Μ02: Σν Bvi; ην λα:: αληί λα ιέγακε εξγαζίεο πνπ ζέινπκε λα ηηο δηαβάζνπκε, ε:: 

λα ηηο γξάθακε εθεί λα ηηο δηαβάζεη απηφο 

Μ05: ζε έλα κάζεκα Ηζηνξίαο, αληί λα καο ηα ιέεη ν δάζθαινο ζα κπνξνχζε λα καο ηα 

ιέεη ν ραξαθηήξαο. 



[138] 
 

 πκβνιή Timetoast & Mindmeister ζηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ πλέρεηα θαη Αιιαγή 

& Αίηηα θαη πλέπεηεο 

πσο θάλεθε κέζα απφ ηα πξσηφθνιια, φινη νη καζεηέο είραλ θηηάμεη ρξνλν-

γξακκέο ζην ρέξη θαη θαλέλαο ζηνλ ππνινγηζηή, ελψ απφ ηελ άιιε θαλέλαο καζεηήο 

δελ γλψξηδε ηη ήηαλ νη ράξηεο ελλνηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ φηη νη ρξν-

λνγξακκέο ηνπο βνήζεζαλ λα δνπλ είηε ζε πνηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν έγηλε θάηη, είηε 

κε πνηα ζεηξά έγηλαλ ηα γεγνλφηα. ζνλ αθνξά ηνπο ράξηεο ελλνηψλ ν Μ02 δήισζε 

φηη ηνλ βνήζεζε ζην λα εκπεδψζεη πνπ ππήξραλ κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο, ελψ ε Μ07 

φηη έκαζαλ πεξηζζφηεξν ηα γεγνλφηα. ε απηφ ζπκθψλεζαλ φηη ζπλέβαιε ε δπλαηφ-

ηεηα λα ζπλδπάζνπλ εηθφλεο θαη πεγέο κε ηηο ρξνλνινγίεο, νπφηε λα εκπεδψζνπλ πην 

εχθνια ηα γεγνλφηα. 

Σπλέληεπμε: 

 Δξ->Μ01: (…) ζε ηη ζαο βνήζεζε ε ρξνλνγξακκή θαη ν ράξηεο ελλνηψλ ζηνλ ππνινγη-

ζηή;   

 Μ01: ην λα κάζνπκε::: ζε πνηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν έγηλε θάηη 

  Μ02: Δ:: … εκ πσο ηελ είπαηε; Απηή ε γξακκή, ε ρξνλνγξακκή κε βνήζεζε ζην λα 

θαηαιάβσ πσο πήγαλαλ ηα γεγνλφηα θαη ν ράξηεο ζην ηη γηλφηαλ ηέινο πάλησλ … πνπ 

ππήξραλ κεγαιχηεξεο … 

Δξ.: Καηαζηξνθέο; πλέπεηεο;  

 Μ02: Ναη απηφ 

 Μ10: Να ζπγθξαηήζνπκε πην πνιχ ηηο εκεξνκελίεο θαη θάπνηεο εηθφλεο  πνπ ίζσο ζπκί-

δνπλε .. αο πνχκε αλ ιέκε ην ξνιφη λα έρνπκε ηελ εηθφλα ζην κπαιφ καο γηα λα μέξνπκε 

πνπ βξηζθφηαλ ζηε Φιψξηλα. 

 

Πιενλεθηήκαηα Mindmeister & Timetoast vs ραξηί θαη κνιχβη 

Μ09: Πην κηθξή εξγαζία θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα. 

Αλ θαη νη καζεηέο, ηεο πξψηεο νκάδαο, δπζθνιεχηεθαλ λα βξνπλ πιενλεθηή-

καηα, ηεο ρξνλνγξακκήο θαη ηνπ ράξηε ελλνηψλ ζηα εξγαιεία, θαη ππνζηήξηδαλ πσο 

είλαη ην ίδην κε κηα ρξνλνγξακκή ζην ραξηί, φηαλ ηνπο έδσζε ε εξεπλήηξηα -ην πιεν-

λέθηεκα ηνπ φηη θεξδίδνπκε ρψξν- θαη πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ιχζε ππέξ ηνπ ράξηε 

ελλνηψλ ζην ραξηί, έθηαζαλ κφλνη ηνπο ζηελ αδπλακία ηνπ ραξηηνχ έλαληη ηνπ ππνιν-

γηζηή. 

Συνζντευξθ: 

Δξ. [πξνο φινπο]: Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε δηαθνξά, αλάκεζα ζην λα θηηάρλακε κηα 

έλαλ ράξηε ελλνηψλ ζην ραξηί θαη έλαλ ράξηε ελλνηψλ ζηνλ ππνινγηζηή. Σα πιενλεθηή-

καηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα αο πνχκε. πνηνο μέξεη αο κνπ πεη.   

 Μ02: Μεηνλεθηήκαηα είλαη πσο κπνξνχκε λα επ... α φρη δελ είλαη απηφ. 

Δξ. [πξνο φινπ]: [νη καζεηέο δελ απαληνχλ] Δ:: ζα πσ έλα θαη κεηά κπνξεί λα ζαο έξ-

ζνπλ θαη άιια.  

  Μ04: Χξαία 
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Δξ. [πξνο φινπο]: Αο πνχκε, εθεί κπνξψ λα βάισ φζα γεγνλφηα ζέισ. ‟ έλα ραξηί ρσ-

ξάλε ηφζα πνιιά;  

 Μ04: ρη 

 Μ02: Μκ:: ε ζα πάξνπκε άιιν ραξηί 

Δξ.: Θα πάξνπκε άιιν ραξηί, αιιά ζα θηηάμνπκε έλα ηεξάζηην ραξηί, ελψ εδψ θνίηα πφ-

ζν κηθξφ ρψξν έρνπκε.  

 Μ01: λαη αιιά αλ μέξνπκε εμ‟ αξρήο φηη ζα γξάςνπκε πνιιά κπνξνχκε λα ηα θά-

λνπκε πην κηθξά. 

Δξ.: Θα ηα θάλνπκε πην κηθξά ιεο. Άξα δελ ην ζεσξείο πιενλέθηεκα ην φηη κπνξνχκε λα 

ηνλ έρνπκε εθεί (ελλνψ ζηνλ ππνινγηζηή) ηνλ ράξηε ελλνηψλ>>   

 Μ01: >> ην ζεσξψ πιενλέθηεκα, γηαηί κεηά κπνξεί λα καο έξζεη θάπνηα άιιε ηδέα 

θαη λα κελ καο ρσξάεη. Αιιά αλ ην μέξνπκε απφ ηελ αξρή, πνηα ζα γξάςνπκε;   

Δξ.: Δλψ εθεί ζα κπνξνχκε λα ηε βάινπκε φπνπ ζέινπκε (ελλνψ ζην Timetoast, ζε αληί-

ζεζε κε ην ραξηί φπνπ ζα βάινπκε ηελ ηδέα φπνπ έρεη ρψξν)   

 Μ01: Ναη 

 

ζνλ αθνξά ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξαγφκελσλ κε εηθφλεο θαη πιεξνθνξίεο, 

νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζην 

ραξηί, θαζψο επίζεο ηελ αδπλακία λα έρνπλ φινη ηαπηφρξνλα ηε ρξνλνγξακκή ζην 

ραξηί. 

Σπλέληεπμε: 

 Ερ.: Ο Μακθτισ 04 είπε ότι ζβαλε κάποιεσ εικόνεσ. Σασ βοικθςε το ότι μποροφςατε 
να βάηετε όςεσ περιςςότερεσ εικόνεσ κζλατε; >> 

 Μ02: Ναι 
Ερ.: Στο χαρτί κα μποροφςατε >>  
 Μ01: Στο χαρτί κα ζπρεπε ςυνζχεια να τισ εκτυπώνουμε, να χαλάμε πολφ χαρτί, ενώ 
εδώ τα αποκθκεφαμε ςτον υπολογιςτι και δεν υπιρχε τζτοιο κζμα. 

 Μ07: Στισ χρονογραμμζσ ςτον υπολογιςτι μποροφμε να βάλουμε και εικόνεσ, ενώ 
κανονικά (εννοεί ςτο χαρτί) δεν μποροφμε. Τι να τισ ηωγραφίςουμε; 

 Μ09: τθ χρονογραμμι ςτο χαρτί κα τθν είχε ζνασ μόνο ςτο ςπίτι του. Όχι όλοι μαηί 
όπωσ εδώ. 

 Μ10: Εκείνο με τισ μεγάλεσ εικόνεσ που το κάναμε ςαν παρουςίαςθ; (εννοεί ςτο 
Timetoast, όταν οι ομάδεσ ολοκλιρωςαν τισ χρονογραμμζσ και τισ παρουςίαςαν 
ςτθν ολομζλεια ςε μορφι λίςτασ). Καταλάβατε ποιο εννοώ; 

Ερ.: Ναι ναι. Να το οργανώςουμε τόςο ωραία και να βάηουμε εικόνεσ.  
 Μ10: Στο χαρτί δεν κα μποροφςαμε τόςεσ εικόνεσ να βάηουμε και τόςο αναλυτικά 
και με τθ ςειρά 

 Μ09: Πιο μικρι εργαςία (εννοεί ςε χώρο) και περιςςότερα δεδομζνα 
 

Κάπνηνη άιινη καζεηέο, φπσο ν Μ03, αλέδεημε ην ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφ-

ρξνλεο ζπκκεηνρήο πνιιψλ ζπκκαζεηψλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηεο απνθπγήο γξα-

ςίκαηνο κε ην ρέξη, θάηη γηα ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έδεημαλ δπζαξέζθεηα 

φηαλ ρξεηάζηεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ηα pre/post-tests. 

Συνζντευξθ: 
Δξ. [πξνο Μ03]: Μπνξείο λα κνπ πεηο έλα πιενλέθηεκα, ηνπ λα έρνπκε ηνλ ράξηε ελ-

λνηψλ εθεί, ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα ηνλ ζπκπιεξψλνπκε;  

 Μ03: Μπνξνχκε λα κπαίλνπκε πνιιά άηνκα θαη λα θάλνπκε νκαδηθέο εξγαζίεο πην 

εχθνια. Δ::: 
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Δξ. [πξνο Μ03]: Άιιν πιενλέθηεκα πνπ ζπλάληεζεο εζχ;  

 Μ03: Δ λα κελ γξάθνπκε (ελλνεί κε ην ρέξη ζε ραξηί) 

Μ06:    ηνλ ππνινγηζηή κπνξνχζακε λα κηιάκε απφ απφζηαζε ζην ραξηί φκσο φρη. 

 πκβνιή Blog ζηελ αλαγλψξηζε Ζζηθψλ Γηαζηάζεσλ ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ζηελ 

εκπέδσζε ηεο Ηζηνξηθήο εκαληηθφηεηαο 

Μέζα απφ ην blog νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε δηάθνξεο πεγέο θαη πιεξν-

θνξηαθφ πιηθφ θαη λα ζρνιηάζνπλ/θξίλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδξαζαλ ηα άηνκα 

ζην παξειζφλ, θαζψο επίζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο βαζηέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ 

ηφζν κέζα ζην ρξφλν φζν θαη ζην κεγάιν πιήζνο αηφκσλ. Πξνηνχ ζρνιηάζνπλ νη 

καζεηέο ηηο αλαξηήζεηο, ζπκκεηείραλ ζε έλα παηρλίδη ξφισλ, αλαιακβάλνληαο ν θα-

ζέλαο έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ξφινπο: α) Γάιινο ζηξαηηψηεο, β) Έιιελαο ζηξαηηψ-

ηεο, γ) Βνχιγαξνο ζηξαηηψηεο, δ+ε) Γνλείο ζηξαηηψηε πνπ πνιεκά ζην Μέησπν, 

ζη+δ) Πνιεκηθνί αληαπνθξηηέο πνπ ζρνιηάδνπλ ην πιήζνο ησλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ, πνπ έπεζαλ ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ, αλά ηνλ θφζκν. Σφζν ην παηρλίδη ξφισλ 

φζν θαη ην ίδην ην blog, έθεξαλ ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ην ζχλνιν ησλ πεγψλ πνπ 

ππήξραλ ζην blog, ην πξψην κε βησκαηηθφ ηξφπν, ην δεχηεξν έρνληαο φιεο ηηο πεγέο 

ζπγθεληξσκέλεο ζηελ ίδηα ζειίδα, ηε κηα θάησ απφ ηελ άιιε, κε απνηέιεζκα νη κα-

ζεηέο ζρνιηάδνληαο ηελ πξψηε λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο. 

Έηζη, φπσο θαηαγξάθεθε ζηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, νη καζεηέο ζχγθξηλαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνιιαπιψλ πεγψλ γχξσ απφ ην ίδην ζέκα, πξνηνχ «θξίλνπλ» ηε ζπκπε-

ξηθνξά αηφκσλ πνπ έδξαζαλ ζην παξειζφλ θαη απνθαζίζνπλ γηα ηηο εζηθέο δηαζηά-

ζεηο ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη ζε πνηνπο νθείινπκε λα ηνπο ζπκφκαζηε ζήκεξα θαη γηα-

ηί. Αθφκα, ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ηνπο βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ κέζα απφ ην κέγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ.   

- Blog άιιεο ρξήζεηο: 

Άιιεο ρξήζεηο ηνπ blog πνπ πξνηείλνπλ νη 

καζεηέο ζηε ζπλέληεπμε 

πρλόηεηα επηινγώλ (λi) 

Γηα ζρνιηαζκό δεηεκάησλ ηεο ηάμεο 7 

Γηα λα γξάθνπκε εθεί ηηο απνξίεο γηα ηα 

καζήκαηα θαη λα ηηο ιύλεη ν δάζθαινο 

1 

ύλνιν απαληήζεσλ 8 
Πίνακασ 55. Προτάςεισ μακθτϊν για επιπλζον χριςεισ του Blog ςτθν τάξθ 

 πκβνιή Wiki ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο: Ηζηνξηθή εκαληηθφηεηα 

Μέζα απφ ην wiki δφζεθε ε επθαηξία λα αλεβάδνπκε φια ηα αξρεία, ησλ ζπ-

λαληήζεσλ θαη νη καζεηέο λα αλαηξέρνπλ ζε απηά απφ ην ζπίηη, γηα λα μαλαζπκεζνχλ 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ είραλ ήδε εηπσζεί ζην κάζεκα θαη ηνπο ήηαλ ρξήζηκα ζηηο 



[141] 
 

δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα, νη καζεηέο πνπ έιεηπαλ δήισζαλ φηη κπήθαλ θαη είδαλ ην 

αξρείν ηεο ζπλάληεζεο ζηελ νπνία έιεηπαλ, πξνηνχ πξνρσξήζνπλ ζηηο αζθήζεηο. Απ-

ηφ θάλεθε άιισζηε θαη απφ ηε δπλαηφηεηα: Δκπινθή (Engagement) πνπ παξέρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, γηα έιεγρν ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ 

ην ελ ιφγσ εξγαιείν, νη καζεηέο μαλαθνηηνχζαλ πιηθφ πνπ ζηφρεπε ζηελ θαιιηέξγεηα 

θάπνηαο απφ ηηο έμη έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, αιιά ηαπηφρξνλα ζπλέβαιιε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο, θαζψο φιεο νη έλλνηεο έκκεζα ζρεηίδν-

ληαη κε απηή. Οη καζεηέο βξήθαλ πνιχ ρξήζηκν ην γεγνλφο φηη είραλ φιν ην πιηθφ ζπ-

γθεληξσκέλν ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ κεηά ην ζρνιείν θαη γη απηφ ην ιφγν ζα ήηαλ 

ρξήζηκν κε ηνλ ίδην ηξφπν λα αμηνπνηεζεί ην wiki θαη ζε άιια καζήκαηα.  

Σπλάληεζε 3
ε
 (έλδεημε ζπκκεηνρήο): 

 Μ01: θπξία ζην wiki γξάςαηε απφ θάησ φηη δελ δνπιεχεη ην voki καο γη απηφ βάιαηε ηα 

ιφγηα. 

Δξ.: λαη κπήθεο κηα κέξα πνπ έγξαςα φηη δελ δνχιεπε αιιά κεηά ην δηφξζσζα. Αλ κπείηε 

ηψξα δνπιεχεη. 

- Wiki άιιεο ρξήζεηο 

Πξνηάζεηο καζεηώλ: πρλόηεηα απαληή-

ζεσλ (λi) 

Γηα λα θνηλνπνηνύκε ηηο εξγαζίεο ζηνπο ζπκκαζεηέο καο 1 

Γηα λα αλεβάδνπκε όια ηα αξρεία από όια ηα καζήκαηα θαη λα ηα έρνπκε 

ζπγθεληξσκέλα εθεί 

7 

Γηα λα γξάθεη ν δάζθαινο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ζπίηη αληί λα ηηο 

γξάθνπκε ζηα ηεηξάδηα 

1 

ύλνιν καζεηώλ 9 
Πίνακασ 56. Προτάςεισ μακθτϊν για επιπλζον χριςεισ του Wiki ςτθν τάξθ 

Γεληθά νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ wiki 

ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, εζηηάδνπλ ζην πιενλέθηεκα πνπ έρνπκε λα νξγαλψζνπκε 

θαη λα έρνπκε ζπγθεληξσκέλα φια ηα αξρεία ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο ν Μ04 δήισζε 

πσο είλαη ρξήζηκν ζην λα βξίζθνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην κάζεκα, 

φηαλ ηηο ρξεηαδφκαζηε. 

Σπλέληεπμε: 

Δξ.: Μ01 γηαηί ζνπ άξεζε ην wiki;  

Μ01: Γηαηί κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε πνιιά αξρεία καδί. Καη απφ άιιεο εθαξκνγέο 

αο πνχκε, θαη λα ηα έρνπκε φια νξγαλσκέλα εθεί . 

 Γεληθά -Πιενλεθηήκαηα εξγαιείσλ ζε ζρέζε κε ην ραξηί θαη ην κνιχβη 

Γεληθά, απηφ πνπ δελ άξεζε ζε θαλέλα καζεηή απφ ηελ φιε δηαδηθαζία ήηαλ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα (pre/post-test) φπνπ νη καζεηέο ρξεηάζηεθε λα γξάςνπλ κε ην ρέ-

ξη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο ζρεηηθά κε 

απηφ, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ φηαλ ζηελ 5
ε
 ζπλάληεζε δελ 
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δνχιεςε ην wiki θαη αλαγθαζηηθά απάληεζαλ ηδηνρείξσο, ζε αληίζεζε κε ηα εξγαιεία 

ζηα νπνία πνηέ δελ παξνπζίαζαλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά. ην ζεκείν εθείλν ν Μ01 

δήηεζε αληί λα ηα γξάςεη ζην ρέξη λα ζπλερίζεη λα γξάθεη ζηνλ ππνινγηζηεί, έζησ ζε 

θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην εξγαιείν πνπ δελ άλνηγε: 

Πξσηόθνιιν 5
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ01: Κπξία απηά δελ κπνξψ λα ηα γξάςσ ζηνλ ππνινγηζηή; 

ΔΡ: Μα δελ αλνίγεη ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ 

Μ01: Δ ζα αλνίμσ έλα word θάηη ηέηνην 

Χζηφζν, ππήξμε θαη ε Μ05 ε νπνία, ζηελ  ίδηα ζπλάληεζε, πξνηίκεζε φια λα 

ηα γξάςεη ζην ρέξη. Δίλαη ε ίδηα πνπ ζην pre-test δήισζε πξνθνξηθά φηη δελ ηεο αξέ-

ζεη λα κπαίλεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν αιιά πξνηηκά ην θηλεηφ. πσο θά-

λεθε, ε άπνςή ηεο δελ άιιαμε κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. 

Πξσηόθνιιν 5
εο

 ζπλάληεζεο: 

Δξ.: Να ζαο ξσηήζσ θάηη. αο δνξίδεη λα γξάθεηε ζηνλ ππνινγηζηή; 

Μ01: ρη θαζφινπ. 

Δξ.: Αλ δνξίδεηαη θάπνηνο λα κνπ πεη. Γελ είλαη ληξνπή. Θέισ λα γξάςνπκε θάηη νπφηε 

αλ δελ κπνξεί θάπνηνο ζηνλ ππνινγηζηή λα ην γξάςεη ζην ρέξη. 

Μ02: Κπξία πεηξάδεη αλ θάλνπκε δέθα ψξεο λα ην γξάςνπκε; 

Μ05: Δγψ ζέισ ζην ραξηί. 

 

Γηα ηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο φινη νη καζεηέο πξνηηκνχλ ηελ εξγαζία 

ζηα εξγαιεία, αληί ζην ραξηί. ζνλ αθνξά ηηο ρξνλνγξακκέο θαη ηνπο ράξηεο ελ-

λνηψλ, γηαηί φπσο αλαθέξνπλ έρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, πιάθα, θαη είλαη πην σ-

ξαίν, ελψ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη βνήζεηα απφ ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο, πξνηηκνχλ θαη ηελ εξγαζία ζην google docs απ‘ φηη ζην ραξηί, θαζψο επίζεο 

θαη ην φηη γιηηψλνπλ ην γξάςηκν κε ην ρέξη. 

Σπλέληεπμε: 

 Δξ. [πξνο φινπο]: Πνπ ζα πξνηηκνχζαηε λα θηηάμεηε ηελ επφκελε ρξνλνγξακκή ή ηνλ 

ράξηε ελλνηψλ; ηνλ ππνινγηζηή ή ζε ραξηί;   

 Μ02: ηνλ ππνινγηζηή 

 Μ01: ηνλ ππνινγηζηή θπξία ελλνείηαη. Πην σξαία 

 Μ04: Δίλαη πην εχθνιν 

 Μ02: Έρεη πην πνιχ πιάθα. 

Δξ.: Λνηπφλ. Ο Μ02 ιέεη ζηνλ ππνινγηζηή γηαηί έρεη πεξηζζφηεξε πιάθα. Ο Μ01;  

 Μ01: Δίλαη πην δεκηνπξγηθφ:::, ελδηαθέξνλ. 

 Μ06:     ηνλ ππνινγηζηή γηαηί ζα είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη αλ δελ μέξσ θάηη ζα κπνξψ 

λα δεηήζσ βνήζεηα απφ θάπνηνλ άιινλ.  

ΔΡ.:     πσο; 

Μ06:     Απφ ζπκκαζεηή κνπ. 

 Δξ.: Χξαία. Σελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα έρεηο πνπ ζα ήζειεο λα ηελ θάλεηο; ην 

google docs ή ζην ραξηί;  

 Μ07: ην google docs 

Δξ.: Γηαηί;  

 Μ07: Γηαηί ήηαλ κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ήηαλ πην εχθνια. 
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Δξ.: ην ραξηί δειαδή ηη δηαθνξά ζα είρε;  

 Μ07: ην ραξηί::: ζα βαξηφκαζηαλ θαη λα γξάθνπκε\\ 
 

Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ππήξραλ 

καζεηέο, φπσο ε Μ06 θαη ε Μ05, νη νπνίεο αλ θαη πξνηηκνχλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ζηνλ ππνινγηζηή, ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, φηαλ δνπιεχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 

απφ ην ζπίηη, ζην ραξηί θαη φρη ζηνλ ππνινγηζηή, είηε επεηδή εθεί δπζθνιεχνληαη λα 

γξάςνπλ, είηε γηαηί ζην ραξηί ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα φηη ζα ην βξνπλ θαη ζα 

ην ζπκπιεξψζνπλ, φπνηε κπνξνχλ, ελψ ζηνλ ππνινγηζηή κπνξεί θάηη λα κελ ιεη-

ηνπξγεί. 

Σπλέληεπμε: 

ΔΡ.: ην Google docs ζνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα έρεηο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο καδεκέ-

λεο εθεί θαη λα κελ θέξλεηο   ραξηηά κε αζθήζεηο  απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. Πηζηεχεηο φηη 

απηφ είλαη  θαιφ ή είλαη αξλεηηθφ; Δίλαη θαιχηεξν λα ηηο παίξλεηο ζην ραξηί ή λα ηηο βξί-

ζθεηο ζην Google docs. 

Μ06: Ννκίδσ ζην ραξηί γηαηί  κπνξεί λα ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζηνλ ππνινγηζηή θαη 

λα κελ κπνξψ λα ην δσ. Δλψ ζην ραξηί ζα κπνξνχζα λα ην θάλσ φπνηε ζέισ. ην ραξηί 

είλαη πην εχθνιν γηαηί κπνξψ λα γξάθσ θαη πην γξήγνξα. 

Γεληθά Μεηνλεθηήκαηα εξγαιείσλ ζε ζρέζε κε ην ραξηί θαη ην κνιύβη 

ηα γεληθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχκε ην web2.0 ζηελ ηάμε, ην 

κφλν κεηνλέθηεκα πνπ αλέθεξε έλαο καζεηήο είρε λα θάλεη κε ην δήηεκα ηεο αθηηλν-

βνιίαο, πνπ δέρνληαη δνπιεχνληαο κε ην ππνινγηζηή. Φαίλεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο ζπληεξεί ην ζηεξεφηππν φηη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ βιάπηεη ηελ πγεία. 

3.4.3. ρέζε εξγαιείσλ– ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ κνιχβη θαη ραξηί 

 Πξνηηκψ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο (πεγέο/  ππνινγηζηήο αληί  ζρνιηθφ εγρεηξίδην/ 

κνιχβη θαη ραξηί) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φινη νη καζεηέο δήισζαλ φηη 

πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ απφ πεγέο θαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ, θαζψο  κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην κάζεκα κεηαηξέπεηαη απφ βαξεηφ πνπ ήηαλ, ζε παηρλίδη θαη ελδηαθέξνλ. 

Μάιηζηα ην ραξαθηήξηζαλ, πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ. Δπίζεο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

θαη δήισζαλ φηη κπνξνχλ λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, γηα ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο, κέζα απφ ηα δχν παξαπάλσ, απ‘ φηη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

Σπλέληεπμε: 
 Δξ.->Μ03: Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο έκεηλεο απφ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο; Θα πξνηη-

κνχζεο απφ εδψ θαη πέξα λα καζαίλεηο κέζα απφ πεγέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνιν-

γηζηή, αληί ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ;  

Μ03: Ναη γηαηί κε ην βηβιίν δελ είλαη ηφζν σξαία θαη δηαζθεδαζηηθά. Γελ είλαη ηφζν 

σξαίν θαη είλαη βαξεηφ  (ελλνεί ην ζρνιηθφ βηβιίν). 
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 Δξ. [πξνο Μ11]: Γηαηί;  

Μ11: Γηαηί κεξηθέο θνξέο απφ πεγέο κπνξεί λα βξνχκε πην πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη κε 

ηνλ ππνινγηζηή πάιη κπνξνχκε λα κάζνπκε πην πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη έηζη θάλνπκε πην 

επράξηζην ην κάζεκα  

 Δξ.: Μαζήηξηα 09;  

Μ09: Δ είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ. Θα κάζαηλα απφ ηηο πεγέο απφ ηνπο ππνινγηζηέο γηαηί 

απφ ηηο πεγέο καζαίλνπκε πην πνιιέο πιεξνθνξίεο φπσο είπε θαη ε Μαζήηξηα 11 θαη κε 

ηνπο ππνινγηζηέο είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ. Καη καζαίλνπκε θαη ζαλ παηρλίδη ην βιέπνπ-

κε. 

Σπλέληεπμε: 

 Δξ.: πξηλ βαξηφζνπλ ζην κάζεκα; Σν έθαλαλ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πην ελδηαθέξνλ νη 

εθαξκνγέο ;  

 Μ01: φρη, απιψο ηψξα ήηαλ ιίγν πην δεκηνπξγηθφ. Πην ελδηαθέξνλ γηαηί είλαη θαη 

θάηη θαηλνχξην. 

Δξ.: Χξαία. Βαξέζεθεο θαζφινπ ζην δηθφ καο κάζεκα; 

 Μ01: ρη 

Δξ.: Γηαηί δελ βαξέζεθεο;  

 Μ01: Γηαηί αζρνινχκαζηαλ θαη κε ππνινγηζηέο θαη:: ήηαλ κηα πξσηνηππία θάπσο, 

κέζσ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ λα κάζνπκε Σνπηθή Ηζηνξία. 

Δξ.: Πεο κνπ αλ βαξέζεθεο, αλ δελ βαξέζεθεο θαη γηαηί ζνπ άξεζε ή γηαηί δελ βαξέζεθεο. 

 Μ02: Δ κνπ άξεζε απηφ ην κάζεκα ζηνλ ππνινγηζηή … ε γηαηί  είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ αληί λα αζρνιεζνχκε κε βηβιία αζρνιεζήθακε κε ηνπο ππνινγηζηέο 

Μ06:   Γηαηί κνπ είλαη πην ελδηαθέξνλ λα αζρνινχκαη κε ηνλ ππνινγηζηή εθείλε ηελ ψξα 

παξά λα κηινχζακε κφλν. Μαδί ζαο αζρνινχκαζηε θαη εκείο θαη ςάρλνπκε πιεξνθνξίεο. 

Κάλνπκε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δξ.: Γελ είραηε αο πνχκε έλα θείκελν θαηεβαηφ λα κάζεηε γηα ην ζπίηη.  

 Μ04: Ναη:. Μαθάξη λα „ηαλ έηζη θαη ζην ζρνιείν. 

ζνλ αθνξά ην πψο έκαζαλ νη καζεηέο κέζα απφ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιί-

αο, δήισζαλ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έκαζαλ κφλνη ηνπο, σζηφζν φινη θάπνηα 

ζηηγκή ρξεηάζηεθαλ ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε κειέηε κηαο πεγήο.  

Σπλέληεπμε: 

 Δξ.: Δζχ καζεηή 03; Έλησζεο φηη κάζαηλεο κφλνο ζνπ;  

 Μ03: Μάζαηλα θπξίσο κφλνο κνπ, επεηδή έθαλα εξγαζίεο, ρσξίο λα κνπ ηα ιέηε ε-

ζείο, απιψο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έγξαθα θαη::: απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο:: 

κάζαηλα θαη ιηγφηεξν απφ εζάο. 

 Δξ.->Μ05: Έλησζεο φηη αλαθάιππηεο κφλνο ζνπ θαηλνχξηα πξάγκαηα ή φηη ζνπ ηα 

έδηλα εγψ έηνηκα;  

 Μ05: Πσο ηα αλαθάιππηα κφλε κνπ. Μαο ξσηνχζαηε θάηη θαη εκείο έπξεπε εκείο λα 

ην ςάμνπκε φρη κε ηνλ θχξην. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε απάληεζε ηεο Μ07, ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζε απφ ηε κειέηε ησλ πεγψλ: 

Σπλέληεπμε: 

Μ07: θαη ήηαλ θαη δηθέο καο γλψκεο. Γελ ππήξρε ζσζηφ θαη ιάζνο. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ επηζπκνχλ λα κάζνπλ θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ 

Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ φηη είλαη θαιπκκέλνη θαη 

φηη ηα πεξηζζφηεξα θαη απηά πνπ ήζειαλ ηα έκαζαλ κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο καο. ε 
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πεξίπησζε πνπ αλαδεηνχζαλ θάηη άιιν, ε πιεηνςεθία δήισζε πσο ζα ην αλαδεηνχζε 

κέζα απφ πεγέο θαη ζην Γηαδίθηπν. Ζ απάληεζε ηεο Μ06 είλαη πνιχ ελζαξξπληηθή 

θαζψο αλαθέξεη φηη επηζπκεί λα κάζεη ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξν-

θνξηψλ πνπ ζπλαληήζακε. πσο θαίλεηαη δείρλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνζέζεηο 

ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζην θαηά πφζν ηα γεγνλφηα έγηλαλ έηζη φπσο εκείο ηα είδακε: 

Σπλέληεπμε: 

ΔΡ.: Θα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν πέξα απφ 

απηά πνπ κάζακε καδί; 

Μ06: Ναη. Αλ ήηαλ ηφζν πνιχ δχζθνιεο νη ζπλζήθεο φζν ηηο ιέκε εκείο. 

ΔΡ.: Γειαδή φπσο καο πεξηέγξαθε ν ζηξαηηψηεο φηη  δνχζαλ; 

Μ06: Ναη. Αλ ήηαλ έηζη ή αλ ην έγξαθε γηα λα ελζαξξχλεη ηνπο άιινπο. 

ΔΡ.: Απηφ πσο ζα ςάμεηο γηα λα ην βξεηο κφλε ζνπ; 

Μ06: Θα ζπιιέμσ  φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ θαη ζα βγάισ έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα. 

ΔΡ.: Απφ πνχ ζα βξεηο ηηο πιεξνθνξίεο; 

Μ06: Απφ ην Ηληεξλέη θαη δηάθνξεο πεγέο. 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ: 

 Έδσζε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο «απφ θνληά ζπλάληεζεο» γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο 

Σν κφληκν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο 

είλαη ε έιιεηςε θνηλνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Σπλέληεπμε: 
 Δξ.: Σν φηη κπνξνχζαηε λα κπαίλεηε ν θαζέλαο απφ ην ζπίηη ηνπ, φπνηε ζέιεη θαη φρη φινη 

καδί ηελ ίδηα ζηηγκή; Γηα κηα νκαδηθή εξγαζία ζ έλα ραξηί ζα έπξεπε λα ζπλαληεζείηε 

φινη καδί.  

 Μ09: Καη απηφ ζα ήηαλ πην δχζθνιν γηαηί δελ ζα κπνξνχζακε λα ζπλαληεζνχκε φ-

ινη καδί. 

Μ10: Δ λαη ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα 

 Αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (ηδίσο ησλ ληξνπαιψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ πξηλ): 

Καηεγνξίεο ζπκκεηνρήο πρλόηεηα επηινγώλ 

(λi) 

πκκεηέρσ πην ελεξγά- δελ ληξέπνκαη 8 

Σπκκεηείρα ελεξγά θαη πξηλ θαη ηώξα αιιά ηώξα είλαη πην σξαία 2 

Γελ ζπκκεηείρα ελεξγά νύηε πξηλ νύηε ηώξα 1 

Σύλνιν 11 
Πίνακασ 57. Συμβολι Web2.0 ςτθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ 

Οη πεξηζζφηεξνη (8/11) καζεηέο δήισζαλ φηη ν λένο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε 

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηνπο βνήζεζε λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά, γηαηί δελ ληξέπν-

ληαλ ηφζν φζν πξηλ. ην γεγνλφο απηφ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ ηα ςεπδψλπκα ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο, γηα ηα νπνία φινη δήισζαλ πσο πξνηηκνχλ λα ζρνιηάδνπλ κε απηά 

παξά κε ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα, γηα λα κελ ηνπο θνξντδεχνπλ γηα ηηο απαληήζεηο 

ηνπο, νη ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή αθνξά θπξίσο ην κάζεκα απηφ θαζ‘ 
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απηφ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο φπσο δηαπηζηψζεθε, νη καζεηέο δελ ζπκκεηείραλ 

φινη ελεξγά ζε φια ηα εξγαιεία απφ ην ζπίηη θαη ν βαζηθφο ιφγνο ήηαλ φηη ππφ άιιεο 

ζπλζήθεο δελ είραλ εξγαζίεο γηα ηνλ κηιν. Τπήξραλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο καζε-

ηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά γεληθφηεξα, φπσο δήισζε ν Μ02 θαη νη ζπκκαζεηέο 

ηνπ (γηα εθείλνλ). 

Σπλέληεπμε: 

 Μ01: Γηαηί ήηαλ θαη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα θαη έηζη κε σζνχζε λα ζπκκεηέρσ πην 

πνιχ.  

 Δξ.: Σν φηη γξάθαηε ζαλ Μαζεηήο 01, Μαζεηήο 02 ή κε ρξψκαηα: Καθέ, Κφθθηλν, ήηαλ 

πην εχθνιν γηα εζάο ην λα ζπκπιεξψλεηε θάηη ζην Internet θαη λα κελ μέξεη ν θαζέλαο 

πνηνο είλαη πνηφο;  

 Μ01: Δ λαη. Γηαηί κπνξεί λα καο ..5.. λα καο έθξαδαλ 

 Μ05: θαη απηφ κνπ άξεζε γηαηί κπνξνχζακε λα πνχκε ειεχζεξα ηελ άπνςή καο. 

 Δξ.: πκκεηείρεο πεξηζζφηεξν ζε απηφ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;  

 Μ07: Γελ ήκαζηαλ κε ηα θαλνληθά καο νλφκαηα θαη ιέγακε φηη ζέιακε ρσξίο λα μέ-

ξεη θαλείο πνηνο ην ιέεη. 

Μ06: Σψξα ζπκκεηείρακε  πεξηζζφηεξν. Έιεγα απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζθέθηνκαη 

(ελλνεί κε ςεπδψλπκν) θαη δελ πξνζπαζνχζα λα ην θάλσ πην επηζηεκνληθφ. 
 Δξ.->Μ03: Απηφ ην κάζεκα ζνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεηο αθφκα πεξηζζφηε-

ξν; 

 Μ03: Δκ:: 

Δξ.:>> ή ζπκκεηείρεο θαη πξηλ ην ίδην πνιχ;  

 Μ03: Δ λαη ζπκκεηείρα, δελ ληξεπφκνπλ. Απιψο κ‟ απηφ ην κάζεκα ήκνπλ πην άλε-

ηνο θαη  ήηαλε πην σξαία 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ καζεηψλ πνιιέο θνξέο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

παξφηξπλζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε 

νκαδηθή εξγαζία. Ζ εξγαζία πάλσ ζηα εξγαιεία έθαλε ηνπο καζεηέο πην ππεχζπλνπο 

θαη αλέπηπμε ηελ απηελέξγεηά ηνπο, φπσο λα πξνηξέπνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε ζπκ-

κεηνρή. 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ03->Μ02: Άληε Μηράιε ζπκπιήξσζε ηελ εξγαζία ζνπ. Δίζαη ζηελ νκάδα καο. 

Μ03->Μ04: Σάζν κελ ζηέιλεηο κελχκαηα θνηζάλεο. 

(….) Μ01->Μ02: Μπξάβν Μ02. Γξάθε. 

 

 Μαζαίλσ θαιχηεξα γηαηί δελ βαζκνινγνχκαη 

ινη νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ε απνπζία βαζκνινγηψλ θαη ε δπλαηφηεηα 

δηφξζσζεο ηεο απάληεζεο, ζπλέβαιε ζην λα κελ έρνπλ άγρνο γηα ην απνηέιεζκα. Χ-

ζηφζν, ε Μ06 δήισζε πσο ε βαζκνινγία είλαη θαη θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή. 

Σπλέληεπμε: 

 Δξ.->Μ01: νπ άξεζε πνπ ε ζπκκεηνρή ζνπ ζηα παηρλίδηα δελ βαζκνινγνχληαλ θαη έηζη 

δελ είρεο ην άγρνο ηνπ «Να ηα θάλσ θαιά θαη ζσζηά», αιιά είρεο απιά λα ην θάλεηο; 

Γειαδή, καζαίλεηο πην εχθνια φηαλ μέξεηο φηη ζα βαζκνινγεζείο ή φηαλ μέξεηο φηη δελ ζα 

βαζκνινγεζείο;  
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Μ01: ηαλ μέξσ φηη δελ ζα βαζκνινγεζψ γηαηί δελ έρσ άγρνο. 

Μ07: θαη εκέλα κε βνήζεζε γηαηί δελ αγρψζεθα, θαη δελ ήηαλ θαη ππνρξεσηηθφ, θαη 

αλ δελ πξνιάβαηλα δειαδή κπνξνχζα λα ην θάλσ θαη ηελ άιιε θνξά. 

 Δξ.: Γηαηί; ε ηη ζε βνήζεζε ην φηη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο; Μήπσο φκσο απηφ ζαο έθαλε 

λα κελ ζπκκεηέρεηε (ελλνψ ην φηη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο); Αο πεη πξψηε ε Μ10. 

Μ10: ρη εγψ ζπκκεηείρα. Αιιά κε βνήζεζε πεξηζζφηεξν γηαηί ήηαλε πην εχθνιν λα 

ηα κάζσ, ελψ ζηα ηεζη κπνξεί λα θάλσ θάηη ιάζνο θαη λα κνπ κείλεη ιάζνο. 

 

 Λχλσ απνξίεο επηηφπνπ 

Οη Μ03 θαη Μ04 αξθεηέο θνξέο είραλ απνξίεο δνπιεχνληαο πάλσ ζηα εξγα-

ιεία, άιιεο θνξέο ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο ζρεηηθά 

κε ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο πνπ έδσζαλ. 

Σπλέληεπμε: 

Μ03: Δ κπνξνχζακε λα ιχζνπκε ηηο απνξίεο καο, φηαλ  ήκαζηαλ ζην ζπίηη καο θαη αλ δελ 

είρακε απηφ ην πξφγξακκα, ε::: δελ ζα ηα ιχλακε, γηαηί ζα έπξεπε λα ηα γξάςνπκε ζην 

ραξηί. 

Οη ππφινηπνη καζεηέο δήισζαλ φηη ήηαλ ζεηηθφ ην φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

λα ιχλνληαη νη απνξίεο ηνπο άκεζα αιιά δελ εμέθξαζαλ πνηέ θακία κέζσ ησλ εξγα-

ιείσλ πξνο ηελ εξεπλήηξηα. 

Γεληθά, ελψ ην pre-test έδεημε φηη 6/11 (Πίλαθαο 58) καζεηέο ρξεζηκνπνηνχ-

ζαλ ην δηαδίθηπν ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο κφλν γηα λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη νη 

ππφινηπνη 4/11 δελ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ θαζφινπ γηα ην κάζεκα απηφ, ζηελ ηειηθή 

ζπλέληεπμε φινη δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηα ππφινηπα καζήκαηα. 

Μάζεκα Ιζηνξίαο θαη Γηαδίθηπν (Pre-test) πρλόηεηα επηινγώλ 

(λi) 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

επηινγώλ (fi%) 

Σν ρξεζηκνπνηώ κόλν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 6 55 

Γελ ην ρξεζηκνπνηώ γηα ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο 5 45 

ύλνιν καζεηώλ 11 100 
Πίνακασ 58. Χριςθ διαδικτφου ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ πριν από τθν ζρευνα 

 

Πξνηίκεζε ζε ηξόπν δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο (πλέληεπμε) πρλόηεηα επηινγώλ 

(λi) 

ρεηηθή ζπρλόηεηα 

επηινγώλ (fi%) 

Θέισ λα καζαίλσ Ιζηνξία κέζα από ηηο πεγέο θαη ηνλ Η/Τ  11 100 

Θέισ λα καζαίλσ Ιζηνξία κέζα από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, δνπ-

ιεύνληαο κε κνιύβη θαη ραξηί  

- 0 

ύλνιν καζεηώλ 11 100 
Πίνακασ 59. Προτιμιςεισ για τθν αξιοποίθςθ του Διαδικτφου ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ μετά τθν παρζμβαςθ 

Πξνηίκεζε ζε ηξφπν ζπλεξγαζίαο  (Γηαδίθηπν ή Πξφζσπν κε Πξφζσπν) 

Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ελψ 9/11 καζεηέο ζην pretest πξνηηκνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη πξφζσπν κε πξφζσπν, ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε νη καζεηέο απηνί 

κεηψζεθαλ ζηνπο 4/11 (Πίλαθαο 60). 
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Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηηκνχλ ηε ζπλεξγαζία κέζσ Γηαδηθηχνπ  

Μεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ, ην πιήζνο ησλ καζεηψλ πνπ επηιέγνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη πιένλ απφ απφζηαζε απμήζεθε, ζε ζρέζε κε ην pre-test. Οη πεξηζζφ-

ηεξνη ππνζηήξημαλ φηη κέζσ ππνινγηζηή δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλαληηνχληαη απφ θνληά, 

θάηη ην νπνίν είλαη δχζθνιν, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο. 

Σπλέληεπμε: 

 Μ09: Απφ καθξηά 

(pre-test ): απφ καθξηά γηαηί γξάθσ πην γξήγνξα) 

 Μ11: Απφ καθξηά γηαηί ζα ήηαλ πην εχθνιν ζεσξψ. Σν λα κπαίλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή 

δελ ζα ήηαλ ηφζν δχζθνιν φζν λα ζπλαληεζνχκε 

 Μ12: Καη εγψ πξνηηκψ απφ ηνλ ππνινγηζηή γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα κελ κπνξνχλ ηελ 

ψξα πνπ ζα ζπλαληεζνχκε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα καδεπφκαζηε γηα λα θάλνπκε κηα νκα-

δηθή εξγαζία. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχιεπαλ νη καζεηέο απφ απφζηαζε, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, φπσο παξαηεξήζεθε, αιιά θαη φπσο δήισζαλ νη ίδηνη νη καζε-

ηέο, ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φπνηε κπνξνχζε ν θαζέλαο θαη ζπαληφηεξα φ-

ινη καδί ηελ ίδηα ψξα. Χζηφζν, κέιε ησλ νκάδσλ 01 θαη 02 δήισζαλ φηη ζχγθξηλαλ 

ηηο απφςεηο ηνπο πξνηνχ αθήζνπλ ηελ ηειηθή/ νκαδηθή απάληεζε. 

Σπλέληεπμε: 

 Δξ.: πκκεηείραηε φινη καδί ή ν θαζέλαο φπνηε κπνξνχζε, απφ ην ζπίηη;  

 Μ01: Ο θαζέλαο φπνηε κπνξνχζε απφ ην ζπίηη ζπλήζσο>> 

 Μ04: >>Κάπνηεο κέξεο φινη καδί, θάπνηεο άιιεο φρη. 

Δξ.: Άξα ζπκκεηείραηε θαη φινη καδί.  

 Μ03: Κάπνηεο κέξεο φινη καδί εθηφο απφ ηνλ Μηράιε [Μ02] θπζηθά . 

 

 Δξ.: πλνκηιήζαηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο απφ καθξηά;  

 Μ05: Ναη. 

Δξ.: Απφ ην ζπίηη; αο βνήζεζε απηφ; αο άξεζε;  

 Μ05 & Μ07: Ναη, λαη. 

Δξ.: πλεξγαζηήθαηε γηα λα ιχζεηε θάπνηα άζθεζε καδί απφ ην ζπίηη ζαο;  

Πίνακασ 60. Προτιμιςεισ ςτον τρόπο ςυνεργαςίασ ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ πριν και μετά τθν παρζμβαςθ 

Πξνηηκήζεηο ζηνλ ηξόπν 

ζπλεξγαζίαο ζηηο νκαδηθέο 

εξγαζίεο 

πρλόηεηα επηινγώλ (λi) Μαζεηέο  

Pre-test πλέληεπμε Pre-test πλέληεπμε 

Πξνηηκψ λα ζπλεξγάδνκαη απφ 

απφζηαζε κέζσ δηαδηθηχνπ  

2 7 Μ01, Μ09 Μ01, Μ03, 

Μ04, Μ09, 

Μ10, Μ11, 

Μ12 

Πξνηηκψ λα ζπλεξγάδνκαη πξφζσπν 

κε πξφζσπν   

 

9 4 Μ02, Μ03, 

Μ04, Μ05, 

Μ06, Μ07, 

Μ10, Μ11, 

Μ12  

Μ02, Μ05, 

Μ06, Μ07 

χλνιν καζεηψλ 11 11 - 
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 Μ05: ρη  

Δξ.: Γελ έηπρε λα ζπλεξγαζηείηε. Σηο νκαδηθέο πσο ηηο θάλαηε;  

 Μ05: Ζ θαζεκία κφλε ηεο θαη κεηά ν θαζέλαο ..4..  

Δξ.: ζπκπιήξσλε φπνηε κπνξνχζε.  

Μ06: Αιιά θάπνηεο θνξέο ε θάζε κία έιεγε ηη πίζηεπε απηή θαη κεηά θάηη γεληθφ. 

 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηηκνχλ ηε ζπλεξγαζία «πξφζσπν κε πξφζσπν» 

Χζηφζν νη καζεηέο: Μ02, Μ05, Μ06 θαη Μ07, φπσο είραλ δειψζεη θαη ζην 

pre-test, εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε λα πξνηηκνχλ λα ζπλαληηνχληαη απφ 

θνληά γηα ηε ζπλεξγαζία κε θίινπο, θαζψο ζεσξνχλ πσο απηφο ν ηξφπνο είλαη πην 

αζθαιήο θαη φηη κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ θαιχηεξα: 

Σπλέληεπμε: 

 Μ06: Πξφζσπν κε πξφζσπν γηαηί είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη ζα είλαη θαιχηεξε ε ζπλεξ-

γαζία. (pre-test: απφ θνληά γηαηί είλαη επθνιφηεξν θαη πην σξαίν λα πεξλάο ην ρξφλν 

ζνπ κε θίινπο) 

 

3.4.4. Γπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ 

Γπζθνιίεο ζηελ ηάμε: πσο θάλεθε κέζα απφ ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζεκεηψζεθαλ 

αξθεηά κηθξά ηερληθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία θαζπζηεξνχζαλ ηε δηαδηθαζία, κε απν-

θνξχθσκα ηεο 5εο ζπλάληεζεο, φπνπ δελ δνχιεπε ην wiki θαη έηζη δελ θαηαθέξακε 

λα πινπνηήζνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ παξαγφκελνπ: βηβιηαξάθη  Σνπηθήο Η-

ζηνξίαο κε ηα θεθάιαηα ησλ καζεηψλ. Έρνληαο φκσο λα θάλνπκε κε Ζ/Τ θαη Γηαδί-

θηπν, ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα είλαη πάληα αλακελφκελα, γηα ην ιφγν απηφ θάζε 

εθπαηδεπηηθφο πνπ αμηνπνηεί ην Web2.0 ζηελ ηάμε, νθείιεη λα έρεη πξνλνήζεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ κε ιχζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Οη καζεηέο δελ παξαηεξήζεθε λα έρνπλ απνξίεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εξγα-

ιείσλ. Οη απνξίεο είραλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε γξαθή ζηνλ ππνινγηζηή φπσο: «Πσο 

βάδνπκε ηφλν;» ή «Πψο βάδσ εξσηεκαηηθφ;». Κάπνηεο θνξέο, παξαηεξήζεθε ηελ ψξα 

πνπ δνπιεχακε ζηα εξγαιεία θαη ελψ είραλ ηειεηψζεη κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ πξψηνη, θάπνηνη καζεηέο, θπξίσο απφ ηα αγφξηα, λα βξίζθνπλ ηελ επ-

θαηξία θαη λα κπαίλνπλ ζε παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν, φπνπ ήηαλ ήδε κέιε.  

Σέινο, έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ web2.0 ζηελ ηάμε είλαη ε απνζήθεπζε ηνπ έξγνπ ή ε δεκνζίεπζε 

ηνπ. Σα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο έδεημαλ φηη ηφζν ν Μ02 ζην Voki φζν θαη ε Μ10 
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ζην blog, δελ αθνινχζεζαλ ζσζηά ηηο νδεγίεο θαη ηα παξαγφκελα «ράζεθαλ», νπφηε 

ρξεηάζηεθε λα ηα μαλαγξάςνπλ.  

Γπζθνιίεο απφ ην ζπίηη: Οη βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο 

ήηαλ ηερληθά πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο ζχλδεζεο ζην google docs, φηαλ ήηαλ ήδε θά-

πνηνο άιινο ζπλδεδεκέλνο. Αλ θαη ε πεξίπησζε «Πξνζζήθε ινγαξηαζκνχ» ζπκπεξη-

ιακβαλφηαλ ζηηο νδεγίεο πνπ έιαβαλ νη καζεηέο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο απφ ην ζπίηη, 

φπσο θάλεθε δελ ηηο έιαβαλ ππφςε. Χζηφζν, νη δπζθνιίεο ζχλδεζεο θαη γεληθά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη απφ ην ζπίηη, έδσζαλ ηελ επ-

θαηξία ζηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ληψζνπλ φηη είλαη 

«ρξήζηκνη» θαη ε βνήζεηά ηνπο πνιχηηκε. Απηφ θαίλεηαη, ηφζν απφ ηα πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο φπνπ καζεηέο δίλνπλ πξνθνξηθά ζπκβνπιέο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

φζν θαη απφ ηε ζπλέληεπμε φπνπ θάλεθε φηη φηαλ ν Μ02 είρε πξφβιεκα ζηε ζχλδεζε 

ζε έλα εξγαιείν, δήηεζε βνήζεηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κέζσ ηεο ζπλνκηιίαο ζην 

google docs. Σέινο, ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζεηέο βνήζεζαλ έκπξαθηα 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Παξάδεηγκα: 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο: 

Μ04->Μ01: Θαλάζε. Ράζπν. Ξεο λα θάλεηο θάηη; 

Μ01: Ση λα θάλσ; 

Μ04: Γελ μέξσ θφιιεζε 

 (Μεηά απφ ιίγε ψξα θαη βνήζεηα ηνπ Μ01) Μ01-> Μ04: Θαλάζε. Μπήθεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ φηη δελ ηνπο δπζθφιεςαλ ηα εξγαιεία, 

νχηε ζπλάληεζαλ πξνβιήκαηα ζχλδεζεο απφ ην ζπίηη, αλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο πνιιέο θνξέο παξαηεξήζεθε λα κελ αθνινπζνχλ ηηο γξαπηέο νδεγίεο θαη 

λα κπαίλνπλ αιινχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έιαβαλ πξνθνξηθέο νδεγίεο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, ε νπνία δελ έιπζε ην πξφβιεκα ε ίδηα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα κπνπλ 

κφλνη ηνπο θαη απφ ην ζπίηη. πσο έδεημαλ θαη νη ηειεπηαίεο ζπλεληεχμεηο, νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδεγίεο θπξίσο γηα λα δνπλ ηνπο θσδηθνχο, ελψ ζπλήζσο ηηο 

αγλννχλ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηα εξγαιεία, ηα νπνία εμεξεπλνχλ κφλνη 

ηνπο.  

Λφγνη κε ζπκκεηνρήο 

Γεδνκέλνπ ηνπ πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ καζεκάησλ ηνπ Οκίινπ, θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ππφ άιιεο ζπλζήθεο, πέξα απφ ηελ έξεπλα, νη κα-

ζεηέο, δελ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη., ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο κε 
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ζπκκεηνρήο, φηη δελ ην ζεσξνχζαλ ππνρξεσηηθφ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε παξαθν-

ινχζεζε ήηαλ πξναηξεηηθή ζπλεπαγφηαλ ζε αξθεηά καζήκαηα λα ιείπνπλ νξηζκέλνη 

καζεηέο, νη νπνίνη δελ είραλ ηε ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ επφκελε θνξά. ινη νη καζεηέο δήισζαλ πσο αλ ηνπο είραλ 

αλαηεζεί νη δξαζηεξηφηεηεο ζην πξσηλφ, ζίγνπξα ζα ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν γηαηί 

εθεί θαη είλαη ππνρξεσηηθέο θαη βαζκνινγνχληαη, ελψ ζηνλ κηιν είλαη πην «ραιαξά» 

(φρη ιφγσ ηεο έξεπλαο, γεληθά). 

Σπλέληεπμε: 

 Μ06: Δγψ επεηδή φιε ηελ εβδνκάδα έρσ θξνληηζηήξηα ην απφγεπκα θαη επεηδή πξέπεη 

λα δηαβάζσ θαη γηα ην θξνληηζηήξην θαη γηα ην ζρνιείν  δελ επθαηξνχζα λα ζπκκεηέρσ 

ζε απηφ πνπ ήηαλ πξναηξεηηθφ. 

Απφ ηελ άιιε, ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη, κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα δηαζέζνπλ 

απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο γηα θάηη πξναηξεηηθφ, ήηαλ έλα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν 

ηεο έξεπλαο, φζνλ αθνξά ηα εξγαιεία web2.0. Άιινη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο 

απέδσζαλ ηελ αζπλέπεηά ηνπο απφ ην ζπίηη, πέξα απφ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο-

φπσο θξνληηζηήξηα-ηηο νπνίεο δήισζαλ νη πεξηζζφηεξνη, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

απάληεζε ηεο Μ05, φηη ήζειε λα βγεη έμσ λα παίμεη, κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ε 

Μ07. Σέινο, ππήξρε θαη ε πεξίπησζε ηεο Μ06, ε νπνία δήισζε φηη φηαλ αλέζεηα εξ-

γαζίεο γηα ην ζπίηη είρε ήδε θχγεη γηα ην θξνληηζηήξην, νπφηε νη ζπκκαζεηέο ηεο δελ 

ηεο έιεγαλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαη ηεο καδεχνληαλ θάζε θνξά πνιιά. 

Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο νη καζεηέο απείραλ απφ ηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο, ιφγσ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά 

θαη παξαθνινπζνχζαλ θαζεκεξηλά ηη αιιαγέο ζηηο θνηλέο εξγαζίεο, ή ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Πξσηόθνιιν 2
εο

 ζπλάληεζεο 

Μ03->εξ.: Κπξία θάλαηε 6. Μέρξη ρζεο είρε 4 αξρεία. ήκεξα έρεη 6. 

Πξσηόθνιιν 3
εο

 κέξαο: 

 Μ04: Κπξία φκσο ν Μ02 δελ κπαίλεη. Πάιη δελ κπήθε. (….) Κπξία φιν βιέπσ βιέπσ 

βιέπσ αλ κπήθε. Πνηέ δελ κπαίλεη. Μνπ ιέεη ζα κπσ ζήκεξα>> 

Μ03: Ναη φκσο θπξία, έηζη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε άζθεζε. 

 Μ01: θπξία ζην wiki γξάςαηε απφ θάησ φηη δελ δνπιεχεη ην voki καο γη απηφ βάιαηε ηα 

ιφγηα 

Δξ.: λαη κπήθεο κηα κέξα πνπ έγξαςα φηη δελ δνχιεπε αιιά κεηά ην δηφξζσζα. Αλ κπείηε 

ηψξα δνπιεχεη. 

 

Λόγνη αλάδεημεο ησλ ηξηώλ εξγαιείσλ ζηα πην 

δεκνθηιή: 

πρλόηεηα επηινγώλ (λi) 

Google docs Voki Wiki 

Σν πξνηείλνπλ θαη γηα άιια καζήκαηα 3 3 1 

Μπήθαλ θαη κεηά ηηο ζπλαληήζεηο ή δεκηνύξγε- 2 1 - 
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ζαλ πιηθό πέξα από ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύ-

ζαο έξεπλαο  

ύλνιν καζεηώλ 11 11 11 
Πίνακασ 61. Τα πιο δθμοφιλι εργαλεία ανάμεςα ςτα ζξι που αξιοποιικθκαν 

Παξαηεξήζεηο από αλαζεσξήζεηο καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο από ην 

ζπίηη 

Αλαζεσξήζεηο 1
εο

 εβδνκάδαο 

πσο έδεημαλ νη αλαζεσξήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην google docs ήηαλ 

εθείλν πνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαζψο ζε απηφ παξαηεξήζεθε ε 

κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε απφ ην ζπίηη. Σελ πξψηε εβδνκάδα 5 καζεηέο κπήθαλ ηελ 

ακέζσο επφκελε κέξα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ άζθεζε, απφ ηηο 2.40-4.30 κ.κ., πνπ 

ζεκαίλεη φηη κπήθαλ ακέζσο κεηά ην ζρνιείν. Απηφ δείρλεη φηη ην google docs, 

πξνθαλψο ηνπο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ 

ζπκπιεξψζεθαλ ζην θνηλφ έγγξαθν θάπνηεο απνξίεο πνπ είραλ νη καζεηέο, ψζηε λα 

είλαη νξαηέο ζε φινπο. Κάπνηνη καζεηέο εθδήισζαλ ππεχζπλε ζηάζε απέλαληη ζηελ 

νκαδηθή εξγαζία, δηνξζψλνληαο ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ησλ ζπκκαζεηψλ  ηνπο. Σν 

πεξηερφκελν ησλ ζπλνκηιηψλ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ πεξηειάκβαλε ζπλήζσο 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο επηβεβαίσζεο, φπσο: «Μ04: Κπξία δελ 

θαηάιαβα ηη πξέπεη λα θάλνπκε» ή «Μ04: Πσο κπνξψ λα κεγαιψζσ ηελ νζφλε» ή 

«Μ03: Κπξία απαληήζακε ζσζηά ζηελ νκαδηθή εξγαζία;» Κάπνηνη καζεηέο, φπσο 

θάλεθε, κπήθαλ γηα ιίγν θαη βγήθαλ ρσξίο λα θάλνπλ αιιαγέο (Μ01, Μ06). ηαλ 

εξσηήζεθαλ απάληεζαλ φηη κπήθαλ λα δνπλ αλ είλαη νη θίινη ηνπο θαη αθνχ δελ ήηαλ 

βγήθαλ. Οη Μ03 & Μ04 είραλ πνιχ ελεξγή ζπκκεηνρή ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πάληα ηε ζπλνκηιία γηα επηθνηλσλία κε ηελ εξεπλήηξηα. 

Αλαζεσξήζεηο 2
εο

 εβδνκάδαο 

Σε δεχηεξε εβδνκάδα ε δξαζηεξηφηεηα δελ βνήζεζε ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ, θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ ελφο απαηηνχζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ. Ο Μ01 ήηαλ ηππηθφο θαη κπήθε ηελ ακέζσο επφκελε κέξα (κεηά ηε 

ζπλάληεζε) λα ζπκπιεξψζεη ην θνκκάηη ηνπ, αιιά, δεδνκέλνπ φηη ν Μ02 ην 

ακέιεζε, νη ππφινηπνη απιά έκπαηλαλ, έβιεπαλ φηη δελ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ 

απηφ πνπ πξέπεη θαη έβγαηλαλ. Δπηπιένλ ν Μ01 έκπαηλε θαζεκεξηλά γηα λα ειέγμεη 

ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηά απφ 3 κέξεο έζηεηιε θαη κήλπκα παξαπφλσλ, 

φηη ν Μ02 θαζπζηεξεί ηελ άζθεζε. ια ηα αξρεία αλέβαηλαλ ζην wiki, φπνπ, φπσο 
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θάλεθε νη καζεηέο έκπαηλαλ λα δνπλ ην πιηθφ, αιιά δελ απαληνχζαλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη. 

 

 

Αλαζεσξήζεηο 3
εο

 ζπλάληεζεο: 

Οη Μ01, Μ03 θαη Μ04 ,κπαίλνπλ ηελ ακέζσο επφκελε κέξα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην ράξηε ελλνηψλ, παξακέλνληαο νη πην ελεξγνί ρξήζηεο. Φαίλεηαη λα 

αζρνινχληαη πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο Ηζηνξίαο θαη κε ην αηζζεηηθφ θνκκάηη ηνπ 

ράξηε (κνξθνπνηήζεηο, εηθνλίδηα θιπ.) (γηα ράξηε βι. Παξάξηεκα…, Υάξηεο 

ελλνηψλ..). Οη Μ01, Μ04, Μ11 θαη Μ12 ζπκκεηείραλ ηφζν ζην Mindmeister φζν θαη 

ζην «Παηρλίδη κε ηα Μέησπα» πνπ είραλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε. Ο Μ04 

έθαλε θαη έλαλ ραξαθηήξα ζην Voki έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην 

νπνίν θαλεξψλεη φηη νη καζεηέο ην βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα πξνζσπηθή 

δηαζθέδαζε. 

22/3 Λόγηα πνπ έβαιε ν καζεηήο04: «Γεηα ζνπ πσο ζε 

ιελε;Δκελα κε ιελε Κσζηαθε αιια νη θηινη κνπ κε θσλαδνπλ 

γαηαθη.Σε κακα κνπ ηελ μεο,  αλ δελ ηελ μεο ηελ ιελε 

Παλαγνπια αιια νη θηινη ηεο ηελ θσλαδνπλ Αλαγνπια» 

 

 

Αλαζεσξήζεηο 4
εο

 εβδνκάδαο  

Οη καζεηέο έρνπλ γηα ην ζπίηη λα ζρνιηάζνπλ ζην Wiki. Γηα αθφκα κηα θνξά 

κφλν κπαίλνπλ λα δνπλ ηη έρσ αλεβάζεη θαη δελ αθήλνπλ ην ζρφιηφ ηνπο. 

Αλαζεσξήζεηο  5
εο

 εβδνκάδαο 

Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα θηηάμνπλ Voki κε ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηα 

εξγαιεία. ε απηέο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ζην φηη αζρνινχληαλ κε 

ππνινγηζηέο, ην νπνίν ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ. πσο θάλεθε νη πεξηζζφηεξνη 

Εικόνα 6. Το υλικό ανεβαίνει ςτο Wiki ωσ αρχείο 

Εικόνα 5. Το υλικό ανεβαίνει ςτο Wiki 
ενςωματωμζνο (embedded) από τθν 
εφαρμογι ςτθν οποία δθμιουργικθκε 

Εικόνα 7. Χαρακτιρασ Voki πζρα 
από τισ απαιτιςεισ του μακιματοσ 
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ζπκκεηείραλ ζε απηφ απφ ην ζπίηη. Ίζσο έπαημε ξφιν ην φηη ηα είραλ ήδε μεθηλήζεη 

ζην ζρνιείν. Ο Μ02, ελψ ηνλ είδα φηη ην μεθίλεζε, κάιινλ δελ αθνινχζεζε ζσζηά 

ηηο νδεγίεο απνζήθεπζεο θαη δελ ππήξρε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ηελ επφκελε θνξά. 

Παξάδεηγκα Μ09:  

 «Σν VOKI κνπ άξεζε πνιχ γηαηί κνπ θάλεθε  σξαία ε 

ηδέα λα θηηάρλνπκε δηθέο καο θάηζεο θαη λα ηηο 

δεκνζηεχνπκε γηα λα ηηο βιέπνπλ  νη άιινη» 

 

 

 

Παξάδεηγκα Μ11:  

«Μνπ αξεζαλ νια ηα εξγαιεηα γηα εηαλ απια θαη 

κπνξεζακε θαη καζακε πνιια πξαγκαηα  

ζπκπιεξνλνληαο ηηο αζθεζεηο παλσ ζε απηά». 
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Κεφϊλαιο 4ο: Διαπιςτώςεισ- υζότηςη 

4.1. Ερευνητικϊ αποτελϋςματα  

Ζ πξφζεζε ηεο έξεπλαο εμ‘ αξρήο δελ ήηαλ ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

αιιά ην πψο εμειίρζεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ ζε βάζνο (Creswell, 

2011), δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ αιιά θαη «βνιηθνχ» δείγκαηνο (Cohen & Manion & 

Morrison, 2008). Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θάλεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, 

θαζψο αλέδεημαλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ
.
 έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν ε έξεπλα είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε.  

Ζ αμηνπνίεζε ηφζν ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο Ηζηνξηθήο ζθέςεο, πνπ 

πξνηείλεη ν Seixas (2006), φζν θαη ησλ εξγαιείσλ web2.0, ζε καζεηέο Δ΄ θαη η΄ 

Γεκνηηθνχ, αλέδεημε ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ελέρεη έλα 

ηέηνην εγρείξεκα δηαδξαζηηθήο κάζεζεο, απνκαθξπζκέλεο απφ ηε ζηείξα απνζηήζηζε 

ελφο καθξνζθεινχο θεληξηθνχ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ. ζν πξνρσξνχζε ε έξεπλα, 

θαη νη καζεηέο ζπκκεηείραλ, ηφζν ζε δηαδηθαζίεο δηεξεπλεηηθήο ηζηνξηθήο κάζεζεο 

κέζα απφ πεγέο θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, φζν θαη ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, ηα νπνία πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα (web2.0), θάλεθε φηη 

έδεηρλαλ φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή θαη έξεπλα. Σν ίδην 

δηαπηζηψλεη θαη ν Σζηβάο (2009: 430) ζε αλάινγε έξεπλα, ε νπνία ζηφρεπε ζηελ 

αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε ζπκβαηηθφ 

φζν θαη ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Αθνινπζεί αλαζθφπεζε ησλ θχξησλ 

επξεκάησλ, κε ηε κνξθή απαληήζεσλ πάλσ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1: ε πνην επίπεδν, ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

έθηαζαλ νη καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε, ζε θαζεκηά απφ ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο; 

ηα 2/5 πεξίπνπ ησλ απαληήζεψλ ηνπο (46%), νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηζηνξηθή 

ζθέςε επηπέδνπ 3 (Πίλαθαο 63, Παξάξηεκα XII). πσο θάλεθε κέζα απφ ηελ πα-

ξνχζα έξεπλα, νη καζεηέο ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο (1
ε
-3

ε
) βξίζθνληαλ ζε έλα ρακε-

ιφ επίπεδν (Πίλαθαο 63, Παξάξηεκα XII), γηα θαζεκηά απφ ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (Παξάξηεκα 

VII), ζε αληίζεζε κε ην post-test θαη ηηο απαληήζεηο ζηελ 4
ε
 θαη 5

ε
 ζπλάληεζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ελλνηνινγηθφ ζρήκαηνο ηνπ Seixas ζην ζπ-
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γθεθξηκέλν ηκήκα καζεηψλ είρε ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο 

ηνπο ζθέςεο. 

Ζ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαλεξψλεη φηη ε αμην-

πνίεζε ηζηνξηθψλ πεγψλ σο θεληξηθνχ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη κα-

ζεηέο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα 

εξγαιεία web2.0, ζπκβάιεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, φζν θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο ηνπο ζθέςεο. Σφζν ηα παξαγφκελα ησλ καζεηψλ, ηα 

πξσηφθνιια παξαηήξεζεο αιιά θαη νη ίδηεο νη απφςεηο ηνπο ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε, 

έδεημαλ πσο νη καζεηέο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ηζην-

ξηθψλ πεγψλ, νη νπνίεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αμηνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδη-

α, πξνο επίξξσζε ελφο θεληξηθνχ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ αμηνπνηήζεθε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ, ζπλέβαιε 

ζηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπ κε ην παξφλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην pre 

θαη ην post-test, αιιά θαη αλάκεζα ζηα παξαγφκελα ή ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο 

ζηηο πξψηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο (Πίλαθαο 63, Παξάξηεκα XII), είλαη 

ελζαξξπληηθή γηα φιεο ηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

Ηζηνξηθήο θέςεο ηνπ Seixas (2006). Οη καζεηέο κεηά ηελ παξέκβαζε, επηιέγνπλ λα 

καζαίλνπλ Ηζηνξία κέζα απφ πεγέο ζε πνζνζηφ 52% έλαληη ηνπ 5% πξηλ απφ απηή, ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ε νινκέιεηα ζεσξεί ηζηνξηθά ζεκαληηθφ. Αλ θαη νη Seixas & 

Morton (n.d.: 14) ππνζηεξίδνπλ φηη ζπλήζσο νη καζεηέο, πξνηνχ εηζάγνπκε ηελ 

έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζεσξνχλ ζεκαληηθφ φ,ηη 

ππάξρεη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ε παξνχζα κειέηε έδεημε φηη, νχηε πξηλ νχηε κεηά 

ηελ παξέκβαζε, νη καζεηέο είραλ σο πξψηε επηινγή, ζην ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ γηα 

ηελ Ηζηνξία, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

Ζ καθξνρξφληα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Kriekouki-Nakou (1996: 210-

212)
67

 ζε καζεηέο 12-15 εηψλ, ζηα πιαίζηα ελφο κνπζεηαθνχ πεξηβάιινληνο, έδεημε 

φηη νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο, ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

κε ηζηνξηθνχο φξνπο, θάλνπλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηζηνξηθψλ εξσηήζεσλ πάλσ ζηα 

θαηάινηπα/αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ. Σν ίδην δηαπηζηψζεθε απφ ην pretest ηεο πα-

                                                           
67

 Ό.π. ςτο Νάκου, 2000: 73, 209. 
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ξνχζαο κειέηεο, ην νπνίν αλαηξάπεθε θαζψο πξνρσξνχζε ε έξεπλα. Παξαηεξήζεθε 

φηη νη καζεηέο, άξρηζαλ λα αλαιχνπλ πην πξνζεθηηθά κηα πεγή, ιακβάλνληαο ππφςε 

πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο. Πξνηεξαηφηεηα δελ απνηειεί πιένλ ν δεκηνπξγφο θαη ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην, αιιά νη πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πε-

γήο, θαζψο επίζεο ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη νη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ 

καο δίλεη γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην. ε αληίζεζε κε ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο, ζηελ 5
ε
 

ζπλάληεζε φινη νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα κελ αληηκεησπίδνπλ ηηο πεγέο σο απιέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο, αιιά σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζέηνληαο 4-7 εξσηήζεηο ζε δν-

ζκέλε πεγή, γηα ηηο νπνίεο ε πεγή ήηαλ δπλαηφ λα δψζεη απαληήζεηο. Ζ παξαπάλσ 

έξεπλα (Kriekouki-Nakou, 1996) έδεημε φηη ζην 60% ησλ απαληήζεσλ νη καζεηέο 

πξαγκαηνπνηνχλ αλαπαξαγσγή ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο, θάηη ην νπνίν θάλεθε θαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε, φηαλ νη καζεηέο αλέηξεμαλ ζε επηπιένλ πεγέο, ή φηαλ ρξεηά-

ζηεθε λα εμάγνπλ επηρεηξήκαηα απφ κηα δνζκέλε πεγή. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη, φηη α-

θφκα θαη θνηηεηέο, φηαλ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ηηο αληηγξάθνπλ ρσ-

ξίο λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηά ηνπο (Kirchner, 2015). 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ν Α΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο είλαη κηα ηζηνξηθά ζεκαληηθή πεξίνδνο γηαηί είρε βαζηέο ζπλέπεηεο πάλσ ζε 

πνιινχο αλζξψπνπο, θαη απηφ ήηαλ ζε ζέζε λα ην ππνζηεξίμνπλ κε ζπγθεθξηκέλα 

επηρεηξήκαηα. ηηο 19 απφ ηηο 31 επηινγέο ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξνχλ Ηζηνξία, νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, επέιεμαλ ηελ απάληεζε πνπ απερεί ην 

θαλνληζηηθφ εζληθφ αίζζεκα: «Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη πξφζσπα». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε, ν αξηζκφο απηφο κεηψλεηαη ζηηο 9 απφ ηηο 26 επηινγέο. Πιένλ, δίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ, 

ζηηο ηζηνξίεο πνπ δηεγνχληαη νη επίγνλνη αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ζηελ ππφ κειέηε 

πεξίνδν. Οη καζεηέο κεηά ηε παξέκβαζε ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα ζπκφκαζηε θαη 

ηα αζήκαληα, ηα νπνία αξγφηεξα ζα θαλνχλ ζεκαληηθά, ελψ πιένλ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο «Δθείλνπο πνπ έδεζαλ ζηα γεγνλφηα θαη πξφζθεξαλ, φπσο 

θαη έλαο απιφο ζηξαηηψηεο θαη νη γνλείο ηνπ», φπσο δήισζαλ. Με άιια ιφγηα ε 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ, ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, αλαγλσξίδεη φηη ηζηνξία δελ 

είλαη κφλν ηα ζπνπδαία πξφζσπα, αιιά θαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη.  

Μεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ πψο έλα δήηεκα Σνπηθήο Ηζηνξίαο (ε ζέζε ηεο Φιψξηλαο) επε-

ξέαζε ηελ Δζληθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία (ζπκβνιή ζε έλα επξχηεξν ηζηνξηθφ αθή-
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γεκα), εληάζζνληαο ηα γεγνλφηα ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην. Σαπηφρξνλα είλαη ζε ζέ-

ζε λα δηαθξίλνπλ πσο θαη γηαηί ε ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη απφ άηνκν ζε ά-

ηνκν θαη απφ επνρή ζε επνρή. Οη 4 δε καζεηέο πνπ αλαδήηεζαλ θαη βξήθαλ ζρέζεηο 

ζπγγέλεηαο κε άηνκα πνπ έδεζαλ ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο βα-

ζηέο ζπλέπεηεο κέζα ζην ρξφλν. 

ρεηηθά κε ηελ Ηζηνξηθή πξννπηηθή, ελψ αξρηθά ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ δελ 

αλαγλψξηδε ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο απφ ηηο νπνίεο βιέπνπλ δηαθνξεηηθά ππνθεί-

κελα (Βεληδέινο-Κσλ/λνο) ην ίδην γεγνλφο (είζνδνο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν), ζηε ζπ-

λέρεηα, νη πεξηζζφηεξνη (6 ζηνπο 11) φρη κφλν ηηο δηέθξηλαλ αιιά θαη δελ ηαπηίδνληαλ 

κε θάπνηα απφ απηέο, φπσο παξαηεξήζεθε ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο. ηαλ νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζε δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ, θάλεθε φηη 

νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ηνπο ζηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο θαη ζην post-test, πεξη-

ειάκβαλαλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ ηα άηνκα 

απηά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηθαηνινγήζνπλ, αθφκα θαη φηαλ ν ηξφπνο απηφο θάληαδε 

παξάινγνο, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε ζην παξφλ, πξάγκα ην νπνίν 

δηέθεξε θαηά πνιχ αλαθνξηθά κε ηηο αξρηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην pre-test. 

Παξάιιεια ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε παξειζφλ θαη παξφλ, α-

λαγλσξίδνληαο φηη δελ κάζακε απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηα επαλαιάβακε 

(γηα παξάδεηγκα ην 2015 νη Έιιελεο ήηαλ δηραζκέλνη γηα ην Γεκνςήθηζκα). Δπηπιέ-

νλ, σο πξνο ηηο εζηθέο δηαηάζεηο, νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο ν-

πνίνπο νθείινπκε λα ζπκφκαζηε θάπνηνπο αλζξψπνπο απφ ην παξειζφλ θαη κάιηζηα 

θάπνηνη απφ απηνχο ην αηηηνινγνχλ ζπλδένληαο ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε ε 

δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζην παξειζφλ (π.ρ. ζηξαηηψηεο), ζε εκάο πνπ δνχκε ζην πα-

ξφλ. 

Οη καζεηέο έδεημαλ λα θαηαλννχλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα αίηηα θαη ηελ α-

θνξκή, ηα νπνία θάλεθε λα ζπγρένπλ ζηελ 3
ε
 ζπλάληεζε, ελψ παξάιιεια ζπλεηδε-

ηνπνίεζαλ ηελ πνηθηιφηεηα ησλ αηηηψλ θαη ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ, κειεηψληαο πε-

ξηζζφηεξεο απφ κηα πεγέο, παξαζέηνληαο ηφζν ζεηηθέο (π.ρ. ζπλζήθε Νετγχ) φζν θαη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (π.ρ. πξφζθπγεο) γηα ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο θαη φρη κφλν, θάηη 

ην νπνίν αδπλαηνχζαλ λα θάλνπλ ζην pre-test, φπνπ ηα παξαδείγκαηα ήηαλ γεληθά θαη 

δελ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πφιεκν, αιιά θπξίσο ζηα θέξδε ησλ ληθεηξηψλ 

ρσξψλ. Απφ ηελ 3
ε
 ζπλάληεζε θαη εμήο νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη ηα δχν είδε ζπλεπεηψλ, φπσο έδεημαλ ηα παξαγφκελα. Σα παξαγφκελα ηεο 5
εο

 ζπ-
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λάληεζεο αιιά θαη ην post-test ήξζαλ λα επαιεζεχζνπλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε 

δείρλνληαο φηη 9 ζηνπο 11 καζεηέο, πιένλ, φρη κφλν αλαγλσξίδνπλ ηηο ζεηηθέο θαη ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο αιιά δίλνπλ νξζά παξαδείγκαηα γηα θάζε θαηεγνξία ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ Α΄ Π.Π θαη νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπάδνπλ αληηπαξαδείγκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο (π.ρ. δελ ζα είρε ηφζεο ζπ-

λέπεηεο ζε ηφζνπο αλζξψπνπο). 

Ζ έξεπλα έδεημε, αθφκα, πσο ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ, ελψ αξρηθά 

(pre-test) είηε δελ αλαγλψξηδε νξηζκέλεο αιιαγέο, είηε έθαλε απιή αλαθνξά ζε απηέο, 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο (5
ε
 & post-test)  νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (4 ζηνπο 9 

θαη 8 ζηνπο 11 αληίζηνηρα) θαηαλννχλ φηη νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο έρνπλ ζπρλά ζπλέ-

ρεηα, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ φηη πξνηνχ γίλεη κηα αιιαγή ζπλήζσο έρεη 

πξνεγεζεί κηα άιιε, θαη αλαθέξνπλ ηε ζρέζε αλάκεζά ηνπο. Αθφκα, φινη, κεηά ηελ 

παξέκβαζε, είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ φηη, γεγνλφηα δελ ζπκβαίλνπλ κφλν ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο («ζεκαληηθέο») πεξηφδνπο, γηα ηηο νπνίεο κάζαηλαλ κέρξη ηψξα  απφ ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, αιιά πάληα θάηη γίλεηαη. Έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ αλέδεημε 

ε κειέηε, είλαη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δελ ηαπηίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ 

απνθιεηζηηθά κε ηελ πξφνδν, θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο απφ ηηο 

νπνίεο βιέπεη ν θαζέλαο κηα αιιαγή σο πξφνδν ή σο παξαθκή (π.ρ. 3ν Γπκλάζην). 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη ελψ ζηελ 3
ε
 ζπλάληεζε πνπ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

θηηάμνπλ ρξνλνγξακκέο, έρνληαο ηηο πεγέο θαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ηνπνζέηεζαλ 

ηα γεγνλφηα ζηε ζσζηή ζεηξά, ζηελ 5
ε
 ζπλάληεζε, φπνπ δελ έρνπλ ην αληίζηνηρν πιη-

θφ, ηνπνζεηνχλ ηα γεγνλφηα ζε ινγηθή αιιά φρη πάληα ζε ζσζηή ζεηξά
68

. 

πσο έδεημαλ θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην 

Benchmarks Project (Seixas & Peck, 2008), ν ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε 

δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ θαζεκηά απφ ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο (ζε εθείλε ηελ 

πεξίπησζε: ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα, ζπλέρεηα θαη αιιαγή θαη ηζηνξηθά ηεθκήξηα), 

θάλεθε ηδηαίηεξα δχζθνιε ζηελ πξάμε.  Ζ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε, θαζψο νη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαζψο εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία, δελ είλαη εκθαλείο απφ ηελ αξρή. 

                                                           
68

 Δθλϊνουν ότι πρϊτα φεφγουν οι μουςουλμάνοι και μετά γκρεμίηονται τα τηαμιά (λογικι ςειρά), αλλά το 
τζλοσ του πολζμου το τοποκετοφν ςτθν τελευταία χρονολογία του πίνακα (1926) και όχι ςτο 1918 (λανκαςμζνθ 
ςειρά). 
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Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2: Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ Web2.0 ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάπηπμε θαζεκηάο απφ ηηο έλλνηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ηνπ 

δείγκαηνο; 

Μέζα απφ ηε κειέηε θάλεθε φηη ην goggle docs βνήζεζε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ «θαιψλ εξσηήζεσλ» πνπ ζέηνπλ ζε κηα πεγή, θαζψο είραλ 

πξφζβαζε ζε απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, είηε ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ είηε ηεο 

δηθήο ηνπο, κε ηελ νπνία αιιειεπηδξνχζαλ θαη ζπλεξγάδνληαλ κέζσ ηεο ζπλνκηιίαο. 

Σαπηφρξνλα ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ επηπιένλ πεγέο θαη πιηθφ 

ζρεηηθφ κε ην ππφ κειέηε ζέκα. ζνλ αθνξά ην Voki, νη καζεηέο δήισζαλ φηη 

αθελφο ν ζπλδπαζκφο αλάγλσζεο, πιεθηξνιφγεζεο θαη αθνχζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο πεγήο, ζπλέβαιε ζηε βαζχηεξε εκπέδσζε θαη εληχπσζή ηνπο, αθεηέξνπ ε 

πξφζβαζε θαη ζηα Voki ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ (κέζσ ηνπ Wiki), θάλεθε φηη 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο πξννπηηθήο, θαζψο, ζε επφκελεο 

ζπλαληήζεηο, έπαςαλ λα ηαπηίδνληαη κε ηε κηα κφλν πιεπξά (Βεληδειηθνί) θαη 

άξρηζαλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζηα πξφζσπα ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ζην νπνίν 

έδξαζαλ. Με άιια ιφγηα, ην Voki, βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα ζπκνχληαη θαιχηεξα ηα 

δεδνκέλα ηεο πεγήο, ιφγσ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ ππνζηεξίδεη ν ραξαθηήξαο 

Voki θαη λα ζθέθηνληαη κε αλεπηπγκέλε ηζηνξηθή πξννπηηθή, κειεηψληαο 

«αληηθξνπφκελα» Voki .  

Αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο «ζπλέρεηα θαη αιιαγή»- «αίηηα θαη ζπλέπεηεο», 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Seixas (2006), νη έλλνηεο απηέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, γη απηφ 

θαη ηηο κειεηάκε καδί. Οη καζεηέο δήισζαλ φηη ηφζν ην Timetoast φζν θαη ην 

Mindmeister ζπλέβαιιαλ ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην κπαιφ ηνπο. Με ην 

Timetoast θαηάθεξαλ λα ζρεκαηίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα 

γεγνλφηα, λα ηα εληάμνπλ ζηε ρξνλνινγηθή πεξίνδν πνπ ζπλέβεζαλ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ, αθφκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ην Mindmeister, ηνπο βνήζεζε λα εκπεδψζνπλ ηα 

αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο. Απφ ηελ άιιε ε άκεζε πξφζβαζε ζε κηα πνηθηιία πεγψλ ζην 

blog, ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ, ηνπο βνήζεζε 

λα αλαηξέμνπλ ζε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζθαηξηθή άπνςε 

πξνηνχ αζθήζνπλ θαη πάιη θξηηηθή ζε δξάζεηο ηνπ παξειζφληνο, απνθεχγνληαο έηζη 
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ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζθέθηνληαλ ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο ζην παξφλ. Ο 

Churchill (2011: 149-158) δηεξεπλψληαο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ηζηνινγηψλ, 

δηέθξηλε φηη ηα ηζηνιφγηα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

Σέινο, ην wiki ζπλέβαιε έκκεζα αιιά απνηειεζκαηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηζηνξηθήο ζεκαληηθφηεηαο, θαζψο νη καζεηέο έκπαηλαλ λα ειέγμνπλ ην πιηθφ πνπ 

αλέβαηλε εθεί, κέζα ζηελ εβδνκάδα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ έξρνληαλ ζε επαθή, είηε 

μαλά, είηε γηα πξψηε θνξά - φζνη έιεηπαλ ζην κάζεκα- κε πεγέο θαη πιηθφ ην νπνίν 

ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε θαζεκηάο απφ ηηο επηκέξνπο έλλνηεο, άξα θαη ηεο ηζηνξηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο θαζψο φιεο ζρεηίδνληαη κε θαη νδεγνχλ ζε απηή. Χζηφζν, φκνηα κε 

ηελ έξεπλα ηνπ Hadjerrouit (2014), παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή 

ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο 

κέζσ ζρνιίσλ ζε έλα wiki πεξηβάιινλ. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηα εξγαιεία Web2.0 ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ηεο εξγαζίαο κε κνιχβη θαη ραξηί, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ; 

Χο βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ 

εξγαζίαο νη καζεηέο αλέθεξαλ α) ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο απφ ην 

ζπίηη ηε ζηηγκή πνπ ηνπο βνιεχεη θαη ην επηζπκνχλ- ακβιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα 

ηεο εχξεζεο θνηλνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο- β) ηε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, αιιά θαη γ) ηεο 

ακεζφηεξεο πξφζβαζεο ζε απηέο. Αθφκα, νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ην πιενλέθηεκα 

ηνπ λα έρνπκε κηα κηθξφηεξε ζε έθηαζε εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά κε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απ‘ φηη ζην ραξηί (π.ρ. ρξνλνγξακκή), ηε δπλαηφηεηα λα 

έρνπλ φινη ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζηα παξαγφκελα ηεο νκάδαο απφ ην ζπίηη, θαζψο 

επίζεο ηε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ κε πνιπηξνπηθφ θείκελν, 

θαζψο επίζεο κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ρσξίο λα απαηηείηαη εθηχπσζε απηνχ. 

Πηζηεχσ αθξάδαληα πσο ην web2.0 επηθέξεη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά νθέιε 

έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο, θαζψο φπσο θάλεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, 

αιιά θαη ζε παιαηφηεξεο (Παιαηγεσξγίνπ, 2015), νη ληξνπαινί καζεηέο, πνπ πξηλ 

ήηαλ ζησπεινί ή αδηάθνξνη, ηψξα παξνπζηάδνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα δηακνηξάζνπλ 
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ηα παξαγφκελά ηνπο. Oη Krutka et al (2014), απνδίδνπλ ηελ άλεζε έθθξαζεο ησλ 

καζεηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο, ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλαζθάιεηαο 

πνπ κπνξεί λα αηζζάλνληαη θαηά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία, θάηη ην νπνίν 

ππνζηήξημαλ θαη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ησλ Voorn & Kommers (2013), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εζσζηξεθείο καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε θνηλσληθψλ 

κέζσλ γηα επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, έλα άιιν πιενλέθηεκα πνπ αλαδείρζεθε, απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ήηαλ 

ε επθαηξία πνπ είραλ νη καζεηέο, αλά πάζα ζηηγκή λα εθθξάζνπλ απνξίεο θαη λα 

ιάβνπλ απάληεζε, άκεζα. Σελ ίδηα ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε απηφ, 

έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Corbeil & Corbeil (2011), ελψ φκνηα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Palaigeorgiou et al (2010), πνιιέο θνξέο νη ζπκκεηέρνληεο, εμέθξαζαλ απνξίεο σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο, θνβνχκελνη κελ νη πξνηάζεηο ηνπο ζηνλ 

ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ ήηαλ επηθαλεηαθέο.  

Σέινο, ε ζεκεξηλή γεληά καζεηψλ (Generation Ε), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηδέα ηεο θνηλφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκά δξαζηεξηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο, 

απφ έλα βηβιίν ή έλα ραξηί, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο απνκφλσζεο, 

αλαθέξνπλ νη Small & Vorgon (2008), θάηη ην νπνίν θάλεθε λα εθθξάδεη θαη ηνπο 

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα κειέηε.  

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 4. Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0, ζηε ζρνιηθή ηάμε;  

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ πξνέθπςαλ θαη παξεκπφδηζαλ πνιιέο θνξέο ηελ 

νκαιή εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο είραλ λα θάλνπλ κε ηερληθά πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ θάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο κε έλα back up ηνπ 

πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο κέζσ ησλ εξγαιείσλ. Δπηπιένλ, 

δελ έιεηςαλ θαη νη ιηγφηεξν ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο νξηζκέλσλ καζεηψλ, πνπ είηε 

δελ νινθιήξσζαλ ην δηθφ ηνπο κέξνο, είηε θαζπζηέξεζαλ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θάηη ην νπνίν αλέδεημε 

θαη ε έξεπλα ησλ Yu-Hui & Yu-Chang (2011). 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 5. ε πνην βαζκφ θαηάθεξαλ, καζεηέο ρσξίο θακία εκπεηξία πάλσ 

ζηα εξγαιεία Web2.0, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπο; 
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Σν pre-test έδεημε φηη  νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην Web 2.0 

θπξίσο γηα επηθνηλσλία κε θίινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ςπραγσγία, ην νπνίν έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Γαξνπθάιινπ & Υαξηηνπνχινπ (2009). Ζ απνπζία 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζε αλάινγα πεξηβάιινληα κάζεζεο δελ έδεημε λα δπζθνιεχ-

εη ηνπο καζεηέο ζηελ εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνεγήζεθε θά-

πνην κάζεκα ζρεηηθφ κε ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ε εθκάζεζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξ-

γηψλ ηεο ηερλνινγίαο δελ απνηεινχζε βαζηθή καο επηδίσμε. Απηφ είλαη κηα ζεηηθή 

έλδεημε φηη ε έληαμε ηνπ Web2.0 ζηε ζρνιηθή ηάμε δελ απαηηεί κείσζε ηνπ πξνβιε-

πφκελνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Σέινο, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζπρλφηεξα, θάλεθε ζηελ παξνχζα κειέηε πσο ήηαλ ηα αγφξηα. Σηο δηα-

θνξέο σο πξνο ην θχιν θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνλίδνπλ νη Kennedy et al (2010). 

ε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Σζηβά (2009: 431) φπνπ ε δηαδηθαζία πιεθηξνιφγε-

ζεο ζηνλ ππνινγηζηή θάλεθε επίπνλε δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο, ζηελ παξνχζα 

κειέηε κφλν 1 ζηνπο 11 καζεηέο παξνπζίαζε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. ινη νη ππφινη-

πνη εμέθξαζαλ δπζαξέζθεηα κφλν φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ηδηνρείξσο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πξφζιεςεο ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ θαη αλάπηπμεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, φπσο είλαη ε ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ κφλν κε ηηο πεγέο, απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο - θαζηεξσκέλεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, φπνπ ε λέα γλψζε παξέρεηαη κέζα απφ ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, θάλεθε 

φηη, φρη κφλν δελ δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα δηαδηθαζία 

κάζεζεο, αιιά, φινη δήισζαλ φηη ζα ηελ πξνηηκνχζαλ ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην πξσηλφ ηκήκα. 
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4.2. πλεηζθνξά Δπξεκάησλ 

Ζ έξεπλα ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Web2.0, είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο κέζα ζηελ ηάμε θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο. Δπηπιένλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάδεημε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε επίπεδν πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ δηδαθηηθήο πξάμεο, ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην ζρνιηθφ ρψξν, ηεο επθνιίαο/ δπζθνιίαο 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα επηηξαπεί ε δηακφξθσζε κειινληηθψλ 

ηξφπσλ ελζσκάησζήο ηνπο, κε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο 

ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή θνηλφηεηα.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο δελ είλαη, ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ θαη ε βεβαηφηεηα 

φηη νη καζεηέο ζα εθδειψζνπλ παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη επίπεδα αλάπηπμεο ησλ 

ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, ζε ζπλαθή εξεπλεηηθά θαη δηδαθηηθά δεηήκαηα, αιιά ε 

θαηαλφεζε ζε βάζνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 

πιαίζην θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ βεκαηηζκψλ ζην πιαίζην ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ έξεπλαο θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πιηθψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ (Savenye & Robinson, 2004: 1049)
69

. 

Ζ ελζαξξπληηθή φςε ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε κεξίδα 

καζεηψλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο παξνπζίαζε αλεπηπγκέλα επίπεδα ηζηνξηθήο ζθέςεο, 

ζην ηέινο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

καζεηέο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ κηα άιιε αίζζεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο λα απνθηήζεη λφεκα γη απηνχο, θαζψο δηεξεπλνχζαλ θαη 

αλαθάιππηαλ ηε λέα γλψζε κφλνη ηνπο, αλαηξέπνληαο ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο 

ζηελ εθκάζεζε ηεο Ηζηνξίαο φπνπ ν καζεηήο είλαη παζεηηθφο δέθηεο. πλεπψο ε 

έξεπλα έξρεηαη λα πξνηείλεη κηα λέα κέζνδν, δηαθνξεηηθή απφ ηνλ θαζηεξσκέλν 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, απαιιαγκέλε απφ 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη εζηηαζκέλε ζηελ αμηνπνίεζε πεγψλ θαη εξγαιείσλ Web2.0. 

Απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν νη καζεηέο επέδεημαλ ζπλέπεηα αιιά θαη 

                                                           
69

 Σςιβάσ, 2009: 14. 
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ελζνπζηαζκφ ελψ ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο δήισζε φηη ζα πξνηηκνχζαλ έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ ζην 

νπνίν ζπκκεηείραλ κέρξη ηψξα. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εληππψζεσλ ησλ καζεηψλ  

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή, θαζψο 

ελεξγνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ θαη ην θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή αθφκα θαη ησλ 

καζεηψλ πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ ληξνπαινί ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη δελ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά.  

Σφζν ε ελζσκάησζε ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ Ηζηνξηθήο θέςεο (Seixas, 2006) 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ησλ ηερλνινγηψλ Web 2.0 ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο, είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην θαη θαη‘ επέθηαζε δελ ππάξρεη κεγάιν 

πιήζνο δηαζέζηκσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ηα νθέιε ηνπο. 

Θεσξψ πσο ε παξνχζα έξεπλα, ζπλεηζθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γχξσ απφ ηνπο δχν παξαπάλσ άμνλεο, θαζψο 

πξνηείλεηαη κηα ειθπζηηθή γηα ηνπο ζχγρξνλνπο λένπο κέζνδνο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ κεραληζκψλ ηνπο. πσο ηνλίδεη θαη ν Βέηζηνο (ρ.ρ.), ηα εξγαιεία 

Web2.0 είλαη έλαο θαηλνχξηνο ρψξνο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ν νπνίνο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ην «θάηη δηαθνξεηηθφ» ζε απηή. 
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4.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε κειέηε ηφζν γχξσ απφ ηελ Ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ 

φζν θαη απφ ην Web2.0, απαηηεί ρξφλν θαη πνιιέο δνθηκέο γηα λα θηάζνπκε ζην 

ζεκείν λα θάλνπκε ιφγσ γηα ζπκπεξάζκαηα θαη φρη γηα δηαπηζηψζεηο. Πίζσ απφ ην 

ζέκα πνπ κειεηήζεθε εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αξθεηά αλαπάληεηα εξσηήκαηα, 

δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηέζεθαλ εμ‘ αξρήο ζηελ παξνχζα κειέηε ηφζν σο 

πξνο ην ρξφλν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ζην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ 

εξεπλήζεθε, ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα δνζεί έκθαζε ζε επηπιένλ δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ ηα εξγαιεία Web2.0.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ ππήξρε δηαζέζηκνο 

ρξφλνο ζηελ αθηέξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο π.ρ. ζην 

wiki ή ζην blog. Σα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ απνηέιεζαλ θπξίσο ρψξνπο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

κειεηεζνχλ σο ρψξνη ζπλεξγαηηθήο ζπκκεηνρήο, ηνπο νπνίνπο ζα εκπινπηίδνπλ κε 

αξρεία ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε ζέκα νη ίδηνη νη καζεηέο θαη φρη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Σέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηεο είλαη θαιφ λα κειεηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ 

ηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ησλ καζεηψλ ζε κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία 

ζα απνηειεί δεκηνχξγεκα θαη ηδηνθηεζία ηεο ηάμεο, θαη έλα ρψξν γηα ζπλερή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία πέξα απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα.  

Έλα πξφβιεκα ην νπνίν παξαηεξήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, σζηφζν 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

καζεηέο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηνηρεία κηαο πεγήο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ πεγή. Δπίζεο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχλ πεγέο πνπ βξίζθνπλ ζην 

δηαδίθηπν φπσο αθξηβψο είλαη (copy-paste) ρσξίο λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε άιιεο. 

Πηζηεχσ αθξάδαληα πσο είλαη ππνρξέσζή καο θαη νθείινπκε λα δψζνπκε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε κειινληηθέο έξεπλεο, πάλσ ζε κεζφδνπο νη νπνίεο ζα 

ζπλέβαιαλ ζε κηα πην θξηηηθή ζηάζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεγψλ, ζηα 

αθεγεκαηηθά θείκελα πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο. 



[167] 
 

Αντύ Επιλόγου 

Σν αίηεκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ην ελ ιφγσ 

κάζεκα απφ ηα ζηνηρεία κηαο παξαδνζηαθήο, αλαρξνληζηηθήο θαη παξσρεκέλεο 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Κάηη ηέηνην θαζηζηά αλαγθαία ηελ εηζαγσγή λέαο 

ζηνρνζεζίαο, κέζα απφ ηελ νπνία ζα επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη γλψζε ηνπ παξειζφληνο, νη καζεηέο 

ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ, ζα εηζαρζνχλ ζηε 

κέζνδν θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Ηζηνξίαο, δειαδή ζα ζπλδεζνχλ κε ηνλ ζχγρξνλν 

επηζηεκνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ. 

Ζ απμαλφκελε ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά δηθηπαθά εξγαιεία, κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα  θαη ε ηθαλφηεηα ηαρείαο αθνκνίσζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηε ζεκεξηλή γεληά, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ελζσκάησζε 

ησλ εξγαιείσλ web2.0 ζηελ εθπαίδεπζε. Ο λένο ηχπνο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνηείλεηαη, αθελφο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, ζε ζρέζε κε έλα παξαδνζηαθφ 

κάζεκα ηζηνξίαο, φπσο πξνβιέπεη ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αθεηέξνπ, έλα 

ηέηνην ξίζθν, ζπρλά δηθαηψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο νη καζεηέο απνθηνχλ 

δηαλνεηηθέο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσήο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

πσο έρνπλ δείμεη αξθεηέο έξεπλεο, ε επίδξαζε κηαο ζηνρεπκέλεο εθαξκνγήο 

ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δίλαη θαλεξφ πσο ε ελζσκάησζε ηνπ web2.0 

ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη ζην ρέξη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη 

απφ ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα λα ην ηνικήζνπλ φκσο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζα πξέπεη πξσηίζησο  λα εμνηθεησζνχλ νη ίδηνη κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, λα ππεξβνχλ 

ηνπο θφβνπο ηνπο, θαη λα ζέζνπλ ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ε ρξήζε ηνπ Web2.0 ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο, αθελφο επηθέξεη ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αθεηέξνπ δελ 

απνηειεί παλάθεηα, αιιά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο αλαλέσζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη λα είλαη επηθνπξηθή ηεο φιεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πξνβάιεη, ινηπφλ, επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γχξσ απφ ην 
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ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηνκέσλ: Web2.0 θαη Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο.  Σφζν ε θηινζνθία 

ηνπ Web2.0 φζν θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο 

κεηακνληέξλαο πξνζέγγηζήο ηεο, κνηξάδνληαη ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο πνπ θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεσξίαο 

κάζεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Παράρτθμα I: Pre-test Ιςτορικισ Σκζψθσ 

Αξρηθά Ολόκαηνο θαη Δπηζέηνπ: 

Φύιιν:  Αγόξη                 Κνξίηζη   

Σάμε: 

 Ση είλαη Ηζηνξία θαηά ηε γλψκε ζνπ;  (θάλε 3-4 επηινγέο) 

 εκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ   

Πεο έλα: 

 Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ  

 Οη δξάζεηο ησλ «ζπνπδαίσλ» αλζξψπσλ πνπ έδξαζαλ ζην παξειζφλ   

Πεο έλα φλνκα αλζξψπνπ πνπ ζεσξείο ζπνπδαίν: 

 Οη δξάζεηο φρη κφλν αλδξψλ αιιά θαη γπλαηθψλ   

 Οη δηεγήζεηο ζπγγελψλ θαη νηθνγελεηαθψλ θίισλ νη νπνίνη έδεζαλ ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν νη ίδηνη ή νη πξφγνλνί ηνπο    

 Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα νη άλζξσπνη ζην παξειζφλ, 

θάπνηα απφ ηα νπνία ζπλαληάκε θαη ζήκεξα    

 Οηηδήπνηε ζπλέβε ζην παξειζφλ  

 Άιιν: ………………………………………………………………… 

 

 Ζ πφιε καο έρεη Ηζηνξία; Ναη      ρη   

 Μπνξνχκε θαη πξέπεη λα ζπκφκαζηε ηα πάληα απφ ην παξειζφλ; 

 Ναη  γηαηί: ………………………………………………………………… 

 ρη γηαηί: ………………………………………………………………… 

 Δζχ ηη ζεσξείο ζεκαληηθφ γηα ηελ Ηζηνξία;(1 επηινγή) 

  Οηηδήπνηε ππάξρεη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην   

 ,ηη ιέεη ν δάζθαινο    

 ,ηη κνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ    

 Άιιν:………………………………………………………………………………… 

 Καηά ηη γλψκε ζνπ ηη είλαη απηφ πνπ καο θάλεη λα ελδηαθεξφκαζηε ζήκεξα γηα θάπνηα 

γεγνλφηα, απφ ηελ Ηζηνξία; (1 επηινγή) 

 Δπεηδή ζηελ επνρή πνπ ζπλέβεζαλ είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα πνιινχο αλζξψπνπο   

 Δπεηδή είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πνπ θξάηεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα   

 ηαλ ζπλαληάκε παξφκνηα πξνβιήκαηα ζήκεξα μέξνπκε πψο λα ηα αληηκεησπίζνπκε 

απνθεχγνληαο ιάζε ηνπ παξειζφληνο   

 Δίλαη ζεκαληηθά αθφκα θαη ζήκεξα, αλ φρη γηα φινπο καο γηα θάπνηεο νκάδεο αλζξψπσλ 

 Άιιν:……………………………………………………………………………………….   

 

 Γηαηί ν Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο είλαη ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηε Φιψξηλα;   

.………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

 Με πνηφλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο καζαίλεηο γηα ην παξειζφλ;(2 επηινγέο) 

 Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην   

 Υξεζηκνπνηψ ην Γηαδίθηπν 

 Απφ δηάθνξα ζρεηηθά βηβιία ή ηαηλίεο  

 Υξεζηκνπνηψ πεγέο   

 Απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο κνπ  

 

 Έρεηο αθνχζεη ηνλ φξν πξσηνγελείο πεγέο;  

                          Ναη                                       ρη   

  

 

 

  

 

 

 Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείο φηη κπνξεί λα ζε βνεζήζνπλ γηα λα κειεηήζεηο κηα πεγή; (1 

επηινγή) 

 Πνηνο είλαη απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πεγή  

 Ση ήηαλ απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πεγή  

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε αλ απηφο πνπ έβγαιε κηα θσηνγξαθία ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ ήηαλ θαληάξνο ή θσηνγξάθνο ή ζπληάθηεο ζε κηα εθεκεξίδα; 

……………………………………………………………………………………………… 

 Ο ηξφπνο ζθέςεο ηνπ δεκηνπξγνχ (π.ρ. νη πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ζα ηνλ επεξεάζνπλ 

ζ‘ απηφ πνπ ζα γξάςεη;) 

 Ζ επνρή ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ε πεγή   

 

 ηαλ δνχιεπεο σο ηψξα κε πεγέο, είρεο ππφςε ζνπ φια ή θάπνην απφ ηα παξαπάλσ;  

 ρη    Αλ Ναη  γξάςε πνην/-α (π.ρ. 1
ν
, 2

ν
 θιπ):.……………………… 

 

 Ση ζα κπνξνχζε λα καο πεη ε επφκελε θσηνγξαθία γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηνπ 

1917; 

.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

1. Δζχεςαι το περιεχόμενο τθσ πρωτογε-

νοφσ πθγισ ωσ απόδειξθ ότι τα γεγονό-

τα ςυνζβθςαν ακριβϊσ όπωσ τα περι-

γράφει;  

ι  

2. Χρθςιμοποιείσ και άλλεσ πθγζσ για να 

ζχεισ και άλλεσ απόψεισ για τα γεγονό-

τα;  

Αν γράψω ςιμερα εγϊ ζνα θμερολόγιο με όςα 

ςυνζβθςαν ςϋ αυτι τθ μζρα, μετά από χρόνια 

κα αποτελεί, γι αυτόν που το διαβάηει, πθγι 

πλθροφόρθςθσ για εκείνθ τθν εποχι;  

Θα μπορεί κάποιοσ να βαςιςτεί ςε αυτά που 

γράφω και να είναι ςίγουροσ ότι ζτςι 

ςυνζβθςαν αυτά που γράφω αφοφ τα ζγραψα 

τθ ςτιγμι που ζγιναν;  
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Οπαδνί ηνπ Βεληδέινπ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 6 Μαΐνπ 

1917 (αξηζηεξά) θαη νπαδνί 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηε Βέξλε 

ηεο Διβεηίαο ζηηο 21 Μαΐνπ 

1917 (δεμηά). 

 

 

 

 Πσο θξίλεηε ην γεγνλφο φηη ζε πεξίνδν έηνηκε λα μεζπάζεη πφιεκνο νη Έιιελεο αληί λα 

ελσζνχλ ήηαλ δηραζκέλνη; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 πλαληάκε ζήκεξα αλάινγεο πεξηπηψζεηο κε απηέο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ Δηθφλα; 

Μπνξείηε λα ζπκεζείηε θάπνην πξφζθαην παξάδεηγκα απφ ηελ Διιάδα κε δηραζκέλνπο ηνπο 

Έιιελεο; 

.………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…...……………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Με βάζε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ πξνζσπηθφ εκεξνιφγην Γάιινπ ζηξαηηψηε πνπ πέξαζε 

απφ ηε Φιψξηλα, κπνξείο λα πεηο ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη έκεηλε ίδην ζηελ πφιε απφ ην 1914-18 

κέρξη ζήκεξα; Πσο εμεγείο ηηο αιιαγέο; 

«Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Φιψξηλαο ζπζηήλεηαη (= δεκηνπξγείηαη) κε ηελ έλαξμε ηνπ Α‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ νγδφληα πεξίπνπ νηθνγέλεηεο Δβξαίσλ εγθαηαιείπνπλ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξίνπ, εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο ρνιέξαο θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ πφιε. 

Καηνηθνχλ ζηνλ Δβξαηνκαραιά, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ παξαπνηάκηα πεξηνρή Κνθφδηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη ήηαλ έκπνξνη, κηθξνεπαγγεικαηίεο θαη βηνηέρλεο. Σα καγαδηά ηνπο 

δέζπνδαλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ζηε ζηνά ππξάθε»  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαηά ηε γλψκε ζνπ; 

(επηιέμηε φζα ζέιεηε)  

 Οηθνλνκηθνί    Δθδίθεζεο   

 Πνιηηηθνί   Άιινη:………………………………………. 

 

 Ξέζπαζε απφ ηελ αξρή ζε φιεο απηέο ηηο ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο, ή έκπαηλαλ ε κηα κεηά ηελ 

άιιε;(1 επηινγή) 
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ιεο είραλ ζπκθέξνλ λα κπνπλ  

Κάπνηεο αλαγθάζηεθαλ, επεηδή ηα θξάηε πνπ πνιεκνχζαλ παξαβίαζαλ ηελ νπ-

δέηεξε ζηάζε πνπ απηέο θξαηνχζαλ 

 

Κάπνηεο κπήθαλ γηα λα βνεζήζνπλ θηιηθέο ηνπο ρψξεο  

ια ηα παξαπάλσ  

Γελ μέξσ  

 

 Έπαημε ξφιν θαηά ηε γλψκε ζνπ ε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Φιψξηλαο ζην φηη νη δπν κεγάινη 

αληίπαινη ήζειαλ λα κπεη ε Διιάδα ζηνλ πφιεκν, ζην πιεπξφ ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………… 

 Έλαο πφιεκνο έρεη κφλν αξλεηηθέο    ή θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο   ; 

 πλέπεηεο Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηε Φιψξηλα (ζπκπιήξσζε φηη μέξεηο): 

ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΘΔΣΗΚΔ 

  

  

  

 

 Αλ ζαο έιεγα φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη ζηξαηηψηεο έκπαηλαλ  ζηα 

ρσξάθηα ησλ θαηνίθσλ θαη έπαηξλαλ ηηο παηάηεο, ηηο πηπεξηέο θαη άιια αγαζά πνπ είραλ 

θπηέςεη νη αγξφηεο, γηα λα ηα θάλε (ρσξίο λα ηνπο ξσηήζνπλ), πσο ζα ην ζρνιηάδαηε; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………… 
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Παράρτθμα II: Pre-test Web2.0 

Φχιν: Αγφξη     Κνξίηζη  

Σάμε: 

1. Υξεζηκνπνηψ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή (θηλεηφ, tablet 

θιπ) γηα λα ζπλδεζψ ζην Γηαδίθηπν:           Ναη         ρη 

1.1.1. Αλ λαη: Πνηα/εο ζπζθεπή/εο ρξεζηκνπνηείο απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ (ή άιιεο); 

………………………………………………………………………….. 

 

2. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείο ην Γηαδίθηπν;  

πάλσ απφ 5 ψξεο ηελ εκέξα 

3-5 ψξεο ηελ εκέξα 

1-3 ψξεο ηελ εκέξα 

νξηζκέλεο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Καζφινπ 

3. Έρεηο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη; Ναη      ρη  

Αλ φρη έρεηο ζε θάπνηνλ άιιν ρψξν; …………………………… 

 

4. Γηα πνηνλ/-νχο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο ρξεζηκνπνηείο ην Γηαδίθηπν ζην ζπίηη; 

(βαζκνιφγεζε απφ 1=Καζφινπ γη απηφ ην ιφγν, 5=Κπξίσο γη απηφ ην ιφγν) 

 1. 

Καζφινπ 

2. 

Λίγν 

3. 

Μέηξηα 

4. 

Πνιχ 

5. 

Πάξα 

πνιχ 

Γεκηνπξγψ πιηθφ θαη καζαίλσ καδί κε 

ηνπο θίινπο κνπ  

     

Γεκηνπξγψ θαη κνηξάδνκαη πιηθφ (π.ρ. 

ηαηλίεο, βίληεν, κνπζηθή, θσηνγξαθίεο 

θιπ) 

     

Δπηθνηλσλψ κε θίινπο, αληαιιάζσ άκε-

ζα κελχκαηα κέζσ chat ζηνλ ππνινγη-

ζηή/ ζην θηλεηφ ή ζην tablet (ππνγξάκ-

κηζε θαη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείο πην 

ζπρλά γηα λα επηθνηλσλείο κέζσ Internet 
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κε θίινπο) 

Αλαδεηψ πιεξνθνξίεο, ηηο αληηγξάθσ 

θαη ηηο επηθνιιψ απφ έλα ζεκείν ζε έλα 

άιιν γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ εθεί πνπ 

ηηο ρξεηάδνκαη 

     

Φπραγσγία      

Σν ρξεζηκνπνηείο γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν; Αλ λαη ζπκπιήξσζε εδψ: 

Αλ έβαιεο ζε απηφ απφ 2 θαη πάλσ, πεο κνπ: Σηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηο ηηο ρξε-

ζηκνπνηείο θαηεπζείαλ φπσο είλαη ή ζθέθηεζαη φηη κπνξεί λα κελ αιεζεχνπλ; ,ηη π-

πάξρεη ζην Γηαδίθηπν είλαη αιήζεηα; 

………………………………………………………………………………………..... 

5. Υξεζηκνπνηείο ην Γηαδίθηπν γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; 

(αλαδεηψ πιεξνθνξίεο, θαηαζθεπάδσ ράξηεο ελλνηψλ / ηζηνξηνγξακκέο, ζπλεξγάδνκαη 

κε ζπκκαζεηέο απφ απφζηαζε θ.α.) 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Υξεζηκνπνηείο Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο; Έρεηο θάπνην απφ ηα παξαθάησ; 

 Blog 

 Wiki  

 Facebook  

 

7. Γλσξίδεηο/ ρξεζηκνπνηείο θάπνην απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία; 

Wikispaces           Google Docs           Timetoast           Mindmeister           Voki           

Image chef           Blog  

8. Πφζν άλεηα ληψζεηο κε ηελ εθκάζεζε λέσλ εθαξκνγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ψζηε λα 

είζαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηα παξαπάλσ εξγαιεία ρσξίο λα έρεηο δνπιέςεη μαλά 

κε απηά; Βαζκνιφγεζε ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ην 1 έσο ην 5; 

1. Καζφινπ     2.Λίγν      3.Μέηξηα      4.Πνιχ     5.Πάξα πνιχ  

 

9. Τπάξρεη θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα (π.ρ. γνλείο, αδέξθηα θιπ) πνπ κπνξεί λα ζε βνε-

ζήζεη φηαλ αζρνιείζαη κε ην Γηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ;  

Ναη          ρη  

10. Έρεηο ινγαξηαζκφ e-mail ή Facebook; Ναη         ρη  
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11. Πέξα απφ ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο, ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ απνθπγή απφ ην 

δηάβαζκα, κπνξείο λα ζθεθηείο άιιεο ρξήζεηο ηνπ Facebook θαη γεληθφηεξα ησλ θνη-

λσληθψλ δηθηχσλ (π.ρ. ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή γλψζεο θαη κάζεζεο 

ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο); 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. Οη γνλείο ζνπ έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ εζέλα, 

φηαλ είζαη ζην ζπίηη; Θεηηθή      Αξλεηηθή       

Γηα πνην ιφγν; ……………………………………………………………………… 

 

13. Πηζηεχεηο πσο είλαη πην εχθνιν λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπκκα-

ζεηέο ζνπ, γηα κηα εξγαζία απφ θνληά (πξφζσπν κε πξφζσπν) ή κέζσ Γηαδηθηχνπ 

απφ απφζηαζε; (Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. νπ αξέζεη λα ζπκκεηέρεηο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο; Ναη       ρη  

Γηαηί: …………………………………………………………………………………. 

15. Θα έγξαθεο δεκφζηα (π.ρ. ζε έλα blog) ην ζρφιηφ ζνπ ή ηελ άπνςή ζνπ γχξσ απφ έλα 

ζέκα ζπδήηεζεο; Ναη      ρη   

Γηαηί: …………………………………………………………………………………… 

16. ε ελνριεί ε δεκνζίεπζε θάπνηαο εξγαζίαο ζνπ ζην Γηαδίθηπν;  

Ναη       ρη    
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Παράρτθμα III: Post- test Ιςτορικισ ςκζψθσ 

Αξρηθά Ολόκαηνο θαη Δπηζέηνπ: 

Φύιιν:  Αγφξη                 Κνξίηζη   

Σάμε: 

 

 Ση είλαη Ηζηνξία θαηά ηε γλψκε ζνπ;  (Μπνξείο λα θάλεηο κέρξη 3 επηινγέο) 

 εκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ   

Πεο έλα: 

 Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ  

 Οη πξάμεηο ησλ «ζπνπδαίσλ» αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ζην παξειζφλ   

Πεο έλα φλνκα αλζξψπνπ πνπ ζεσξείο ζπνπδαίν: 

 Οη πξάμεηο φρη κφλν ησλ αλδξψλ αιιά θαη ησλ γπλαηθψλ   

 Οη δηεγήζεηο ζπγγελψλ θαη νηθνγελεηαθψλ θίισλ νη νπνίνη έδεζαλ ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν νη ίδηνη ή νη πξφγνλνί ηνπο    

 Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα νη άλζξσπνη ζην παξειζφλ, 

θάπνηα απφ ηα νπνία ζπλαληάκε θαη ζήκεξα    

 Οηηδήπνηε ζπλέβε ζην παξειζφλ  

 Άιιν: ………………………………………………………………… 

 

 Ζ πφιε καο έρεη Ηζηνξία; Ναη    ρη   

 Πεσ ζνα παράδειγμα από τθ Φλϊρινα ςτον Α Παγκόςμιο Πόλεμο που δείχνει ότι θ Φλϊρινα ζχει 

ιςτορία. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Μπνξνχκε θαη πξέπεη λα ζπκφκαζηε ηα πάληα απφ ην παξειζφλ ή αξθεί λα ζπκφκαζηε κφλν 

φζα είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πάλσ ζε πνιινχο αλζξψπνπο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Γηθαηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

Ναη  γηαηί: ……………………………………………………………………………… 

ρη γηαηί: ……………………………………………………………………………… 

 Δζχ ηη ζεσξείο ζεκαληηθφ γηα ηελ Ηζηνξία; (Μπνξείο λα γξάςεηο ηελ άπνςή ζνπ εθεί πνπ ιέεη: 

Άιιν) (1 επηινγή) 

  Οηηδήπνηε ππάξρεη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην   

 ,ηη ιέεη ν δάζθαινο    

 ,ηη κνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ    

 Άιιν:………………………………………………………………………………… 

 Καηά ηη γλψκε ζνπ ηη είλαη απηφ πνπ καο θάλεη λα ελδηαθεξφκαζηε ζήκεξα γηα θάπνηα 

γεγνλφηα, απφ ηελ Ηζηνξία; (1 επηινγή) 

 Δπεηδή ζηελ επνρή πνπ ζπλέβεζαλ είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα πνιινχο αλζξψπνπο   

 Δπεηδή είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο πνπ θξάηεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα   

 ηαλ ζπλαληάκε παξφκνηα πξνβιήκαηα ζήκεξα μέξνπκε πψο λα ηα αληηκεησπίζνπκε 

απνθεχγνληαο ιάζε ηνπ παξειζφληνο   
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 Δίλαη ζεκαληηθά αθφκα θαη ζήκεξα, αλ φρη γηα φινπο καο γηα θάπνηεο νκάδεο αλζξψπσλ 

 Άιιν:……………………………………………………………………………………….   

 

 Γηαηί ν Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο είλαη ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηε Φιψξηλα;  

.………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Με πνηφλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο ζα ήζειεο λα καζαίλεηο πιένλ γηα ην παξειζφλ;(2 

επηινγέο) 

 Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην   

 Υξεζηκνπνηψ ην Γηαδίθηπν 

 Απφ δηάθνξα ζρεηηθά βηβιία ή ηαηλίεο  

 Υξεζηκνπνηψ πεγέο   

 Απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο κνπ  

 

 Έρεηο αθνχζεη ηνλ φξν πξσηνγελείο πεγέο;  

                          Ναη                                       ρη   

  

 

 

  

 

 

 Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείο φηη κπνξεί λα ζε βνεζήζνπλ γηα λα κειεηήζεηο κηα πεγή; (1 

επηινγή) 

 Πνηνο είλαη απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πεγή  

 Ση ήηαλ απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πεγή  

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε αλ απηφο πνπ έβγαιε κηα θσηνγξαθία ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ ήηαλ θαληάξνο ή θσηνγξάθνο ή ζπληάθηεο ζε κηα εθεκεξίδα; 

……………………………………………………………………………………………… 

 Ο ηξφπνο ζθέςεο ηνπ δεκηνπξγνχ (π.ρ. νη πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ζα ηνλ επεξεάζνπλ 

ζ‘ απηφ πνπ ζα γξάςεη;) 

 Ζ επνρή ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ε πεγή   

 

 Σψξα πνπ δνχιεςεο κε πξσηνγελείο πεγέο, έιαβεο ππφςε ζνπ φια ή θάπνην απφ ηα 

παξαπάλσ;  

3. Δζχεςαι το περιεχόμενο τθσ πρωτογε-

νοφσ πθγισ ωσ απόδειξθ ότι τα γεγονό-

τα ςυνζβθςαν ακριβϊσ όπωσ τα περι-

γράφει;  

ι  

4. Χρθςιμοποιείσ και άλλεσ πθγζσ για να 

ζχεισ και άλλεσ απόψεισ για τα γεγονό-

τα;   

Αν γράψω ςιμερα εγϊ ζνα θμερολόγιο με όςα 

ςυνζβθςαν ς’ αυτι τθ μζρα, μετά από χρόνια 

κα αποτελεί, γι αυτόν που το διαβάηει, πθγι 

πλθροφόρθςθσ για εκείνθ τθν εποχι;   

Θα μπορεί κάποιοσ να βαςιςτεί ςε αυτά που 

γράφω και να είναι ςίγουροσ ότι ζτςι 

ςυνζβθςαν αυτά που γράφω αφοφ τα ζγραψα 

τθ ςτιγμι που ζγιναν;   
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 ρη    Αλ Ναη  γξάςε πνην/-α (π.ρ. 1
ν
, 2

ν
 θιπ):.……………………… 

 

 Ση ζα κπνξνχζε λα καο πεη ε επφκελε θσηνγξαθία γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηνπ 

1917; Ση εξσηήζεηο κπνξνχκε λα ηεο θάλνπκε θαη ηη απαληήζεηο ζα δψζεη; 

.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Οπαδνί ηνπ Βεληδέινπ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 6 Μαΐ-

νπ 1917 (αξηζηεξά) θαη 

νπαδνί ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

ζηε Βέξλε ηεο Διβεηίαο 

ζηηο 21 Μαΐνπ 1917 (δε-

μηά). 

 

 

 

 Πσο θξίλεηε ην γεγνλφο φηη ζε πεξίνδν έηνηκε λα μεζπάζεη πφιεκνο νη Έιιελεο αληί λα 

ελσζνχλ ήηαλ δηραζκέλνη; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 πλαληάκε ζήκεξα αλάινγεο πεξηπηψζεηο κε απηέο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ Δηθφλα; 

Μπνξείηε λα ζπκεζείηε θάπνην πξφζθαην παξάδεηγκα απφ ηελ Διιάδα κε δηραζκέλνπο ηνπο 

Έιιελεο; 

.………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…...……………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Με βάζε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ πξνζσπηθφ εκεξνιφγην Γάιινπ ζηξαηηψηε πνπ πέξαζε 

απφ ηε Φιψξηλα, κπνξείο λα πεηο ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη έκεηλε ίδην ζηελ πφιε απφ ην 1914-18 

κέρξη ζήκεξα; Πσο εμεγείο ηηο αιιαγέο (π.ρ. είδακε φηη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ Δβξαίνη. Πφηε 

έθπγαλ θαη γηαηί;)  

«Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Φιψξηλαο ζπζηήλεηαη (= δεκηνπξγείηαη) κε ηελ έλαξμε ηνπ Α‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ νγδφληα πεξίπνπ νηθνγέλεηεο Δβξαίσλ εγθαηαιείπνπλ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξίνπ, εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο ρνιέξαο θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ πφιε. 

Καηνηθνχλ ζηνλ Δβξαηνκαραιά, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ παξαπνηάκηα πεξηνρή Κνθφδηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη ήηαλ έκπνξνη, κηθξνεπαγγεικαηίεο θαη βηνηέρλεο. Σα καγαδηά ηνπο 

δέζπνδαλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ζηε ζηνά ππξάθε»  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 Γίπια ζε θαζέλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

γξάςε (ΑΙ) αλ πηζηεχεηο φηη ήηαλ ΑΙηία ηνπ πνιέκνπ απηφο ν ιφγνο θαη (Α) αλ πηζηεχεηο φηη 

ήηαλ Αθνξκή; (κπνξείο λα ζπκπιεξψζεηο θαη άιιε αηηία ζην Άιιε)  

 Οηθνλνκηθνί    Δθδίθεζεο   

 Πνιηηηθνί   Άιιε:………………………………………. 

 

 Ο Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο μέζπαζε απφ ηελ αξρή ζε φιεο απηέο ηηο ρψξεο πνπ έιαβαλ 

κέξνο, ή έκπαηλαλ ε κηα κεηά ηελ άιιε;(1 επηινγή) 

ιεο είραλ ζπκθέξνλ λα κπνπλ  

Κάπνηεο αλαγθάζηεθαλ, επεηδή ηα θξάηε πνπ πνιεκνχζαλ παξαβίαζαλ ηελ νπ-

δέηεξε ζηάζε πνπ απηέο θξαηνχζαλ 

 

Κάπνηεο κπήθαλ γηα λα βνεζήζνπλ θηιηθέο ηνπο ρψξεο  

ια ηα παξαπάλσ  

Γελ μέξσ  

 

 Έπαημε ξφιν θαηά ηε γλψκε ζνπ ε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Φιψξηλαο ζην φηη νη δπν κεγάινη 

αληίπαινη ήζειαλ λα κπεη ε Διιάδα ζηνλ πφιεκν, ζην πιεπξφ ηνπο; (Γξάςε γηαηί ήηαλ 

ζεκαληηθή ε ζέζε θαζεκηάο).  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………… 

 Έλαο πφιεκνο έρεη κφλν αξλεηηθέο    ή θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο   ; 

 πλέπεηεο Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηε Φιψξηλα (ζπκπιήξσζε φηη μέξεηο): 

ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΘΔΣΗΚΔ 

  

  

  

 

 Μεηά απφ φζα είδακε, πσο ζα ην ζρνιηάδαηε, ηψξα ην γεγνλφο φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη ζηξαηηψηεο έκπαηλαλ  ζηα ρσξάθηα ησλ θαηνίθσλ θαη έπαηξλαλ ηηο 

παηάηεο, ηηο πηπεξηέο θαη άιια αγαζά πνπ είραλ θπηέςεη νη αγξφηεο, γηα λα ηα θάλε (ρσξίο λα 

ηνπο ξσηήζνπλ); 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………… 

Παράρτθμα IV: Ερωτθματολόγιο Συνζντευξθσ μετά τθν Παρζμβαςθ (Ιςτορικι Σκζψθ) 

1. Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην δηαδίθηπν, έθαλαλ πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο γηα εζέλα θαη γηαηί; Βνήζεζε απηφ ζην λα κελ βαξηέζαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο; 

Γηαηί δελ βαξέζεθεο; Ή γηαηί βαξέζεθεο; (Ήηαλ γηα εζέλα παηρλίδη ή δηαζθεδαζηηθφ;) 

2. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο έκεηλεο απφ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο; Γειαδή Θα πξνηηκνχζεο απφ 

εδψ θαη πέξα λα καζαίλεηο κέζα απφ πεγέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή, αληί ελφο 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ, φπσο θάλακε εκείο γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζηε Φιψξηλα;  

3. Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζηα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν δελ βαζκνινγνχληαλ θαη ήζνπλ εζχ ππεχζπ-

λνο γηα ην αλ ζα κάζεηο ή φρη. Δπίζεο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηέρεηο ζε απηά. Πηζηεχ-

εηο πσο ήηαλ ζεκαληηθφ απηφ γηα λα κελ έρεηο άγρνο θαη γηα λα κάζεηο θαιχηεξα; Ή καζαίλεηο 

θαιχηεξα φηαλ μέξεηο φηη ζα βαζκνινγεζείο ζε θάηη; 

4. Έλησζεο φηη αλαθάιππηεο κφλνο ζνπ θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζηε 

Φιψξηλα κέζα απφ ηηο πεγέο πνπ κειεηνχζαηε; 

5. πκκεηείρεο (πξηλ) ελεξγά ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πξηλ ή ληξεπφζνπλ; νπ έδσζαλ νη 

ζπλαληήζεηο καο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην Internet, ηελ επθαηξία λα γίλεηο πην δξαζηήξηνο ζε 

απηφ;  

6. Θα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν; Ση; Θα ην ςάμεηο κφλν 

ζνπ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[191] 
 

Παράρτθμα V: Ερωτθματολόγιο Συνζντευξθσ μετά τθν Παρζμβαςθ (Web2.0) 

Wiki - Blog: 

1. Πσο ζα κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην wiki θαη ην blog ζε άιια καζήκαηα; Θα 

ζαο άξεζε λα αλεβάδεηε ζε έλα wiki φζα θάλεηε γηα λα κπνξείηε λα ηα μαλαδείηε φ-

πνηε ζέιεηε ή λα ζρνιηάδεηε ζέκαηα ηεο ηάμεο ζε έλα δηθφ ζαο blog; 

Mindmeister (ράξηεο ελλνηψλ) + Timetoast (ρξνλνγξακκέο): 

2. Ση δηαθνξέο-  πιενλεθηήκαηα πηζηεχεηο φηη έρεη έλαο ράξηεο ελλνηψλ ή κηα ρξνλν-

γξακκή ζηνλ ππνινγηζηή απ‘ φηη ζην ραξηί; (ε πεξίπησζε πνπ δπζθνιεχνληαη ε ε-

ξεπλήηξηα ηνπο βνεζά): π.ρ. ζην Mindmeister & ζην Timetoast: 

 Μπνξψ λα βάισ φζεο ηδέεο ζέισ ελψ ην ραξηί κε πεξηνξίδεη 

 Μπνξψ λα ην επεμεξγαζηψ απφ ην ζπίηη ηαπηφρξνλα κε ηνπο θίινπο κνπ θαη λα 

δνπιεχνπκε φινη πάλσ ζηνλ ίδην ράξηε ή ηελ ίδηα ρξνλνγξακκή, ελψ αλ ην είρακε 

ζε ραξηί ζα ην έπαηξλε έλαο κφλν καζεηήο ζην ζπίηη ηνπ 

 Μπνξψ λα ην ζπλερίζσ φπνηα ζηηγκή ην επηζπκψ θαη απφ νπνπδήπνηε ην επηζπκψ) 

3. ε ηη ζε βνήζεζε ν ράξηεο ελλνηψλ θαη ζε ηη ε ρξνλνγξακκή ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο; (π.ρ. ε βνήζεζε ν ράξηεο ελλνηψλ ζην λα νξγαλψζεηο ηα αίηηα θαη ηηο ζπ-

λέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηε ζθέςε ζνπ θαη ε ρξνλνγξακκή ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ 

ηα γεγνλφηα ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο); 

4. Πνπ ζα πξνηηκνχζεο λα θάλεηο ηνλ επφκελν ράξηε ελλνηψλ ή ηελ επφκελε ρξνλν-

γξακκή, πνπ ζα ζνπ δεηεζεί, ζε ραξηί ή ζην Mindmeister/ Timetoast αληίζηνηρα, θαη 

γηαηί; 

Voki: 

5. Πεο κνπ έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα ήζειεο λα ρξεζηκνπνηνχκε ην Voki πην ζπρλά ζην 

ζρνιείν. 

Google docs: 

6. Πεο κνπ θάηη ζεηηθφ θαη θάηη αξλεηηθφ ηνπ λα θάλνπκε αζθήζεηο ζην google docs αληί 

ζην ραξηί. Π.ρ. 

 (+)Έρσ έλα ινγαξηαζκφ ζην δηαδίθηπν φπνπ απνζεθεχνληαη φιεο νη εξγαζίεο κνπ 

θαη έηζη βξίζθσ εχθνια ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη, ρσξίο λα θνπβαιάσ ραξ-

ηηά απφ ην ζρνιείν (ηα νπνία πνιιέο θνξέο μερλάκε πνπ ηα βάιακε θαη ηα ράλνπ-

κε); 

 (-) Αλ κνηξαζηψ ηε δνπιεηά κνπ, ηηο απφςεηο κνπ, ηηο πεγέο κνπ κε ηνπο ζπκκαζε-

ηέο κνπ κπνξεί λα γξάςνπλ ηα ίδηα; Ήηαλ απηφο έλαο ιφγνο γηα λα κπαίλεηε ηηο ηε-

ιεπηαίεο κέξεο λα απαληάηε; 

 (-) Έλα κέινο ηεο νκάδαο κπνξνχζε λα πξνζζέζεη θάηη ζηελ νκαδηθή εξγαζία ή λα 

ζβήζεη ρσξίο λα κε ελεκεξψζεη θαη λα ην έρσ εγθξίλεη;  

7. Σελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα είρεο γηα ην ζπίηη ζα ήζειεο λα ηε ζπκπιεξψζεηο 

ζην ραξηί ή ζην google docs; 

Γεληθέο γηα web2.0: 

8. ε ηη ζε βνήζεζαλ νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην δηαδίθηπν; Πνηνλ απφ εζάο 

ηνλ βνήζεζαλ π.ρ.:  

 Να ιχλεη επηηφπνπ ηηο απνξίεο ηνπ κε ηε δαζθάια κέζσ chat; 

 Να ζπλεξγάδεηαη θαη λα απνθαζίδεη απφ θνηλνχ κε ηνπο θίινπο γηα κηα νκαδηθή 

απάληεζε, ζπδεηψληαο κέζσ chat; 

 Να αλαδεηά ηελ ίδηα ζηηγκή πιεξνθνξίεο ζην Internet θαη λα εκπινπηίδεη ηηο απα-

ληήζεηο ηνπ είηε κε πιεξνθνξίεο, είηε κε εηθφλεο, είηε κε link, θάηη ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα θάλεη ζην ραξηί; 

 Να δηνξζψλεη ή λα ζπκπιεξψλεη ηηο απαληήζεηο ηνπ πξνο ην θαιχηεξν; 

 Να απνθηά γλψζεηο ηαπηφρξνλα κε ην λα αζρνιείηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε απ-

ηά; 

 Να αζρνιείηαη κε κηα νκαδηθή εξγαζία ηε ζηηγκή πνπ ην επηζπκνχζε απφ ην ζπίηη 

ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζπλαληεζεί ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο γηα λα ηελ νινθιεξψζνπλ;  
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10. Σν γεγνλφο φηη δνχιεςεο κφλνο ζνπ κε ηα εξγαιεία ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνην κάζε-

κα πάλσ ζηε ρξήζε ηνπο ζε δπζθφιεςε λα εμνηθεησζείο κε απηά; Θα ήζειεο λα ηα έρεηο δη-

δαρζεί πξψηα ή πηζηεχεηο πσο ήηαλ ζην ρέξη ζνπ λα εμνηθεησζείο φζν ην δπλαηφλ θαιχηε-

ξα κε απηά;  

 Πφζν ηθαλφ ζεσξείο ηψξα ηνλ εαπηφ ζνπ, λα καζαίλεηο λα ρεηξίδεζαη θαηλνχξηα εξ-

γαιεία ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζνπ; (Καζφινπ, Λίγν, Μέ-

ηξηα, Πνιχ, Πάξα πνιχ) 

  Μ06: Ση ζε έθαλε λα αιιάμεηο ην εηθνλίδην ηνπ πξνθίι ζνπ ζην google docs; Έςαμεο 

γεληθά ην εξγαιείν ή κφλν απηφ; (νη ππφινηπνη ηα άιιαμαλ γηαηί δήιεςαλ απφ ηε 

Μ06). 

11. Πηζηεχεηο πσο αλέπηπμεο πεξηζζφηεξν θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ  δεμηφηεηέο ζνπ πάλσ 

ζηηο ηερλνινγίεο (ΣΠΔ); π.ρ.  

 Γεμηφηεηεο Λεηηνπξγηθέο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (π.ρ. 

φηαλ θάπνηεο εθαξκνγέο δελ έπαηδαλ ιφγσ κπινθαξηζκνχ ησλ δηαθεκίζεσλ θαηά-

θεξεο λα ηηο θάλεηο γηα λα παίμνπλ) 

 Κνηλσληθέο (π.ρ. ζπλεξγαηηθφηεηα) 

 Γεμηφηεηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο-> πηζηεχεηο φηη έκαζεο πην απνηειεζκαηηθά κέζα 

απφ ηα παηρλίδηα ζηα εξγαιεία, ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη απ‘ φηη ζα κά-

ζαηλεο κέζα απφ ην βηβιίν; 

12. Ση είδνπο δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηα εξγαιεία θαη πσο ηηο μεπεξάζαηε; (π.ρ. δπζθνιεχ-

ηεθα λα δεκνζηεχζσ έλα ζρφιην ζην blog θιπ) Ο Μ04 είρε πξφβιεκα ζηε ζχλδεζε ζην 

wiki ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη): Απνγνεηεχηεθεο θάπνηα ζηηγκή πνπ ιφγσ πξν-

βιεκάησλ δελ κπνξνχζεο λα ζπλδεζείο ζην wiki; Δίρεο δηάζεζε λα μαλαπξνζπαζήζεηο; 

13. Πηζηεχεηο πσο αλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρακε ζνπ είραλ αλαηεζεί γηα ην κάζεκα ηεο Η-

ζηνξίαο ζην πξσηλφ πξφγξακκα ζα ζπκκεηείρεο πεξηζζφηεξν; Γηαηί;  

14. Γεμηφηεηεο Jenkins et al., (2007), Delp (2011) θαη Wheeler (2010) 

 Πηζηεχεηο φηη ζε βνήζεζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηα εξγαιεία λα κάζεηο γηα 

ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν; 

 ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο κπήθεο ζηε δηαδηθαζία λα ζπγθξίλεηο ηε γλψζε ζνπ κε ηηο 

γλψζεηο ησλ άιισλ πξνηνχ απαληήζεηε ή ν θαζέλαο απαληνχζε φηη ήμεξε; (π.ρ. 

ζην google docs ζην παηρλίδη κε πεγέο)  

 ε βνήζεζε ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζακε δηαθνξεηηθά κέζα φπσο βίληεν, power 

point, θσηνγξαθίεο ηνπ ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα, εκεξνιφγηα ζηξαηησηψλ απφ ηφηε, 

δηαδίθηπν, γηα λα βξνχκε πιεξνθνξίεο απφ ην λα είρακε κφλν ην ζρνιηθφ βηβιίν; 

 Πνηνο ήηαλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ήζνπλ δηαηεζεηκέλνο  λα ζπκκεηέρεηο ζπρλά 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρακε γηα ην ζπίηη; (π.ρ. 1. Φξνληηζηήξηα; 2. Γελ ηηο βξή-

θεο ελδηαθέξνπζεο; 3. Γελ είρεο εχθνια πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή ή ζε Γηαδίθηπν; 

4. Έλησζεο πσο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο λα ηηο θάλεηο;) 

 Σν γεγνλφο φηη παληνχ νη απαληήζεηο ζνπ εκθαλίδνληαλ σο Μαζεηήο(__) ή ζην blog 

σο έλα ρξψκα, ζε θαζεζχραδε απφ ην λα έβγαηλε ην φλνκά ζνπ; Με απηφ ηνλ ηξφπν 

είρεο θαη πάιη πξφβιεκα λα δεκνζηεχζεηο έλα ζρφιην ή ηελ εξγαζία ζνπ ζην Γηαδί-

θηπν; 

15. Πνην εξγαιείν απφ ηα παξαπάλσ ζα πξφηεηλεο ζην δάζθαιφ ζνπ λα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε 

ζε άιια καζήκαηα; Γηαηί; 

16. Πιένλ πηζηεχεηο φηη είλαη πην εχθνιν λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπκ-

καζεηέο ζνπ, γηα κηα εξγαζία απφ θνληά ή κέζσ δηαδηθηχνπ απφ απφζηαζε; 

17. νπ αξέζεη πιένλ λα ζπκκεηέρεηο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη γηαηί;  
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Παρϊρτημα VI: Εκπαιδευτικό Τλικό των 5 υναντόςεων 

Τποπαρϊρτημα Α: 1η υνϊντηςη 

Τποπαρϊρτημα Ai: Παιχνύδι με πηγϋσ-1η & 2η υνϊντηςη 

Πεγή 1
70

 (Παηρλίδη κε πεγέο- Πεγή 1εο νκάδαο):   

Πεγή 1  

ηξαηηά ηεο Αλαηνιήο 1914-1918 

Γεληθή άπνςε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Φιψξηλαο 

ΔΡΧΣΖΔΗ: 

 

εκεηψλεη ν θαζέλαο ζην θειί 

ηνπ!! 
1

ε
 Δξώηεζε: 

Ση είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε; 

 

2
ε
 Δξώηεζε: 

Θα ην ραξαθηεξίδαηε σο απν-

δεηθηηθφ ζηνηρείν; 

Γξάςηε Ναη ή ρη θαη γηαηί; 

Μαζεηήο1   

Μαζεηήο2   

Μαζεηήο3   

Μαζεηήο4   

 

 

3
ε
 Δξώηεζε: Πνηεο εξσηήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηε θσηνγξαθία θαη ηη απαληήζεηο 

ζα καο δψζεη; 

 
θεθηείηε θαη απαληήζηε νκαδηθά!  

Απάληεζε: 

 

Πεγή 2
71

 (Παηρλίδη κε πεγέο- Πεγή 2εο νκάδαο):  

                                                           
70

 www.delcampe.net 
71

 Ό.π. ςτο Γκόλια & Καςίδου, 2011: 79 (θ πρωτογενισ πθγι λείπει). 

http://www.delcampe.net/
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Πθγι 2  

Καξη- πνζηάι Γάιινπ ζηξαηηψηε πνπ βξίζθεηαη ζηε Φιψξηλα 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ: 

 

εκεηψλεη ν θαζέλαο ζην θειί 

ηνπ!! 
1

ε
 Δξώηεζε: 

Ση είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε; 

 

 

2
ε
 Δξώηεζε:  

Θα ην ραξαθηεξίδαηε σο απν-

δεηθηηθφ ζηνηρείν; 

Γξάςηε Ναη ή ρη θαη γηαηί; 

Μαζεηήο5   

Μαζεηήο6   

Μαζεηήο7   

Μαζεηήο8   

 

 

3
ε
 Δξώηεζε: Πνηεο εξσηήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηε θσηνγξαθία θαη ηη απαληήζεηο ζα καο 

δψζεη; 

 

θεθηείηε θαη απαληήζηε νκαδηθά!  

Απάληεζε: 

 

Πεγή3
72

 (Παηρλίδη κε πεγέο- Πεγή 3εο νκάδαο): 

Πθγι 3  

Καξη- πνζηάι Γάιινπ ζηξαηηψηε πνπ βξίζθεηαη ζηε Φιψξηλα 

ΔΡΧΣΖΔΗ: 

 

εκεηψλεη ν θαζέλαο ζην θειί 

ηνπ!! 

1
ε
 Δξψηεζε: 

Ση είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε; 

 

 

2
ε
 Δξώηεζε: 

Θα ην ραξαθηεξίδαηε σο απν-

δεηθηηθφ ζηνηρείν; 

Γξάςηε Ναη ή ρη θαη γηαηί; 

                                                           
72

 Ό.π. ςτο Γκόλια & Καςίδου, 2011: 72 (θ πρωτογενισ πθγι λείπει). 



[195] 
 

Μαζεηήο9   

Μαζεηήο10   

Μαζεηήο11   

Μαζεηήο12   

 

 

3
ε
 εξώηεζε: Πνηεο εξσηήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηε θσηνγξαθία θαη ηη απαληήζεηο ζα καο 

δψζεη; 

 

θεθηείηε θαη απαληήζηε νκαδηθά!  

Απάληεζε: 

 

Οκαδηθή εξγαζία 

Πίλαθαο Παξάξηεκα 1. Πίλαθαο Α 

―Καιέο εξσηήζεηο‖ Απαληήζεηο 

1. ε πνηα ρξνληθή πεξίνδν 

αλαθέξεηαη ε πεγή; 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1 

 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

 

 

2 + 9. Ση πιεξνθνξίεο καο 

δίλεη ε πεγή γηα απηή ηελ 

πεξίνδν; 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1 

 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

 

 

3 + 4. Πνηνο δεκηνχξγεζε 

ηελ πεγή θαη πνηα ήηαλ ε 

ηδηφηεηά ηνπ (=επάγγεικα); 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1 

 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

 

Πεγή3- 

Οκάδα3 
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5. Ση ζθνπφ είρε; Γηαηί ηελ 

έγξαςε; 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1       

 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

 

 

6. Γηα πνηνλ ηελ έγξαςε;  

Πεγή1- 

Οκάδα1 

 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

 

 

7. Μπνξνχκε λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη απηά πνπ ιέεη ή 

δείρλεη είλαη αιήζεηεο; Καη 

γηαηί; 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1 

 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

 

 

 

Υποπαράρτθμα Ai.a: Επιθυμητϋσ απαντόςεισ μαθητών ςτον Πύνακα Α 

1. Πνην ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεγήο; (απ.: 1914-1918, Α‘ Π.Π.)  

2. Ση πιεξνθνξίεο καο δίλεη γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην (ή Ση κπνξεί λα καο πεη κηα θσηνγξαθία ή θαξη-

πνζηάι γηα εθείλε ηελ επνρή);  (απ.: 1ε: ηα λνζνθνκεία ζηε Φιψξηλα ήηαλ ζθελέο θαη ηα θηήξηα πνπ 

θαίλνληαη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. (ρφιην: Σν λνζνθνκείν ζήκεξα είλαη δηαθνξεηηθφ θαη ηξηγχξσ 

ππάξρνπλ ζπίηηα φρη ζθελέο). Θα κπνξνχζε ην θηήξην λα είλαη λνζνθνκείν θαη νη ζθελέο ζηξαηφπε-

δν. (ρφιην: Σν Οζσκαληθφ Ννζνθνκείν έρεη θαεί θαη ζε εθείλε ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ζήκεξα ην 

ζηξαηφπεδν), 2ε: Τπήξραλ λνζνθνκεία θαη ε παλνξακηθή φςε ηεο Φιψξηλαο εθείλε ηελ πεξίνδν ή-

ηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεκεξηλή. Αθφκα νη Γάιινη ζηξαηηψηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπλ 

θαξη-πνζηάι ζε ζπγγελείο γηα λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πγεία ηνπο, 3ε: Φηηάρλνπλ ραξαθψκαηα, 

ππάξρνπλ λάξθεο, ππάξρνπλ Σνχξθνη ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο)   

9. Ζ πεγή καο δίλεη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην πέξα απφ ηελ εκεξνκελία; (απ: 1ε: 

κνξθή λνζνθνκείσλ, 2ε/3ε: ηξφπνο επηθνηλσλίαο, αιιά ζηελ 3ε θαη χπαξμε Σνχξθσλ θαη φηη γηα λα 

πξέπεη λα θχγνπλ νη Γάιινη απφ θνληά ηνπο κάιινλ βξίζθνληαη ζε αληίπαια ζηξαηφπεδα). 

3. Πνηνο είλαη ν δεκηνπξγφο ηεο πεγήο; (απ.: 1ε; Γάιινο ζηξαηησηηθφο θσηνγξάθνο, 2ε: Γάιινο 

ζηξαηηψηεο, 3ε: Γάιινο ζηξαηηψηεο)  

4. Πνηα ε ηδηφηεηά ηνπ; (1ε: θσηνγξάθνο, 2ε: ζηξαηηψηεο, 3ε: ζηξαηηψηεο),  
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5. Πνηεο νη πξνζέζεηο ηνπ; (απ: 1ε: Να απνηππψζεη ηνπίν ηεο Αλαηνιήο (νξηεληαιηζκφο= ε κειέηε 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο) θαη ηα παξαιεηπφκελα ηνπ πνιέκνπ, 2ε: λα 

θαζεζπράζεη ηνπο γνλείο ηνπ φηη είλαη θαιά, 3ε: λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ)  

6. Πνηνο ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ; (1ε: λα απνηππψζεη ζηελ θσηνγξαθία θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ 

πνπ ζπλαληά ζηε Γαιιία (εθεί ιφγσ ηεο εθβηνκεράληζεο ν ηξφπνο δσήο είλαη πην αλεπηπγκέλνο απφ 

ηελ Διιάδα φπνπ ππάξρνπλ αθφκα ζηνηρεία ηεο Αλαηνιήο π.ρ. Σνχξθνη, ηδακηά φπσο ζα δνχκε αξ-

γφηεξα θιπ.) , 2ε: Να θαζεζπράζεη, λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, 3ε: λα πεξηγξάςεη, ίζσο λα ηνπο 

ηξνκάμεη αλαθεξφκελνο ζηνπο Σνχξθνπο)   Γχζθνιε εξ. γηα ηα παηδηά η' 

7. ε πνην θνηλφ απεπζχλεηαη; (απ΄: 1ε ζε φινπο φζνπο ζα δνπλ ηελ θσηνγξαθία, 2ε: ζηνλ παηέξα 

ηνπ, 3ε: ζε ζπγγελείο)  

8. Μπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ηα γεγνλφηα έγηλαλ έηζη αθξηβψο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

πεγή; (απ.: ρη. 1ε: ν θσηνγξάθνο κπνξεί λα κελ θσηνγξάθηζε θάηη πνπ ππήξρε παξαδίπια ζθφπη-

κα. 2ε: Ο γηνο κπνξεί λα ιέεη φηη φια είλαη θαιά γηα λα θαζεζπράζεη ηνλ κπακπά ηνπ, 3ε: Μπνξεί λα 

πξνρσξάλε γξήγνξα κε ην ζθάςηκν αιιά λα ζέιεη λα παξαπιαλήζεη θάπνηνλ αληίπαιν ζηνλ νπνίν 

κπνξεί λα πέζεη θαηά ιάζνο ε θαξη-πνζηάι. (ρφιην -Πξνζνρή: πάληα ππάξρνπλ νη πξνζέζεηο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, ε νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία βιέπεη εθείλνο ηα πξάγκαηα. Ζ γσλία απφ ηελ νπνία επη-

ιέγεη λα θσηνγξαθίζεη ή απηφ πνπ επηιέγεη λα θσηνγξαθίζεη ν θσηνγξάθνο, επίζεο, θξχβνπλ πάληα 

ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο)  

 

Τποπαρϊρτημα B- 2η υνϊντηςη 

Τποπαρϊρτημα Bi- Σα Μϋτωπα του Πολϋμου (Power Point) 

Πιεξνθνξηαθό πιηθό 1 

73 

Τποπαρϊρτημα Bii: Παιχνύδι Μακεδονικό Μϋτωπο 

Πεγή 4
ε
  

74
: Η πνξεία ηνπ Αλζππνινραγνύ Καξαθύιιε από ηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηε 

Φιώξηλα 

Πεγή 4 

«Απ‟ ηε Κπξηαθή ην βξάδπ αθίζακε ηελ Σνχκπα πνπ θπιηφκαζηε επί έλα θαινθαίξη θαη θαηεβή-

θακε κε ηα πξάγκαηά καο ζην ζηαζκφ γηα λα πάκε ζην Μνλαζηήξη. (….) ε ιίγε ψξα δηεξρφκε-

ζα ηε γέθπξα ηνπ Αμηνχ (ή Βαξδάξεο). (….) Ξεκεξσζήθακε ζηελ Νάνπζα. (….) Πιεζηάδεη κε-

                                                           
73

 Ρεποφςθ κ.ά., 2007: 97. 
74

 Καραφφλλθσ, 1917. 
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ζεκέξη θαη ην ηξαίλν ζηακαηά ζην ζηαζκφ ησλ Βνδελψλ. (….) Καη θζάλνπκε ζηε ιίκλε ηνπ Ο-

ζηξφβνπ. Αθήλνπκε ην ζηαζκφ ηνπ Οζηξφβνπ. (….) Φζάλνπκε κε ηα θψηα φια ζην φξνβηηο.  

(….) Γχν ζηαζκνί κεζνιαβνχλ αθφκε – ην Δμή νπ θαη ε Μπάληηζα θαη ην πξσί κεηά ηελ αλα-

ηνιή ηνπ ειίνπ επξηζθφκεζα ζηε Φιψξηλα. (….) Καηφπηλ αλαρσξήζεσο πξνο [….] Βεινχδηλα 

θαη κεηά (….) πξνο Dragos. (….) Ζ απνςηλή βξαδπά έρεη νξηζζεί  δηά ηελ αλαρψξεζίλ καο ζηε 

γξακκή ηνπ ππξφο [….] ζηελ πξψηε γξακκή θαη κέζα ζην θάκπν θάησ απφ ην Πεξηζηέξη». 

Δθθώλεζε: Κάζε καζεηήο έρεη έλα θνκκάηη απφ 

ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ν Αλζππνινραγφο 

Καξαθχιιεο κέρξη λα θηάζεη ζηελ πξψηε γξακκή 

ηνπ Μαθεδνληθνχ κεηψπνπ (1917). Ο Μαζεηήο01 

έρεη ηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο, ν Μ02 έρεη ηελ 1
ε
 

ζηάζε ηεο δηαδξνκήο, ν Μ03 ηε 2ε θνθ. Πξέπεη 

θάζε καζεηήο κε ηε ζεηξά (πξψηα ν Μ01, κεηά ν 

Μ02 θιπ) λα βάιεη  ηελ/-ηηο πεξηνρέο πνπ γξάθεη ην 

ραξηί ηνπ πάλσ ζην ράξηε! Ο Μ12 πξέπεη λα ζπλ-

δέζεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο πνξείαο ηνπ ινρία 

Κσζηνχια, ελφο άιινπ ζηξαηηψηε. Έηζη ζα ζπγθξί-

λνπκε ηηο δηαδξνκέο ηνπο. ΠΡΟΟΥΗ: Γηα λα κπνξεί λα βάιεη ν Μ02 ηελ πεξηνρή ηεο πεγήο 

ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ήδε βάιεη ν Μ01 ηε δηθή ηνπ πεξηνρή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππφ-

ινηπνπο.  

Αθνχ ζα έρεηε βάιεη φινη ηηο πεξηνρέο πάλσ ζην ράξηε, πεγαίλεηε θάησ θάησ θαη ζα βξείηε 2 

πίλαθεο κε 2 εξσηήζεηο. Γηα λα ηηο απαληήζεηε ζα πξέπεη λα είζηε φινη ζπλδεδεκέλνη ηελ ίδηα 

ψξα, λα ζπδεηήζεηε κέζσ ζπλνκηιίαο γηα ηηο 2 απαληήζεηο θαη αθνχ θαηαιήμεηε ζηηο απα-

ληήζεηο φινη καδί ζαλ νκάδα, ζα ηηο γξάςεηε ζην θειί πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε απάληεζε. 

(Γίλεηε 1 απάληεζε ζαλ νκάδα, φρη ν θαζέλαο μερσξηζηά) 

Δξψηεζε 1: Αθνχ έρνπλ βάιεη φινη ηελ πεξηνρή πνπ έρνπλ ζηελ πεγή ηνπο πάλσ ζην ράξ-

ηε, κπνξείηε λα πείηε πνπ ήηαλ ε πξψηε γξακκή ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ; 

 

Απάληεζε: 

 

Δξψηεζε 2: Σειηθά ήηαλ ζεκαληηθή ε ζέζε ηεο Φιψξηλαο γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν;  

 

Ναη γηαηί…. ρη γηαηί... 

Απάληεζε: Απάληεζε: 

 

Η Πεγή 4, ρσξίζηεθε ζε 11 θνκκάηηα κε επεμεγήζεηο ζε νξηζκέλεο ιέμεηο (όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ) θαη ε Πεγή 4 δόζεθε ζηε Μαζήηξηα 12. 

(Γηα λα βξείηε πνπ είλαη νη πεξηνρέο, ηα πνηάκηα θαη ην βνπλό ςάμηε ζην Google maps.) 

Μαζεηήο01-Αξρή δηαδξνκήο (1
ε
 ζηάζε) Έιιελα ζηξαηηώηε: «Απ‘ ηε Κπξηαθή ην βξάδπ 

αθίζακε ηελ Σνχκπα πνπ θπιηφκαζηε(=ήκαζηαλ) επί έλα θαινθαίξη θαη θαηεβήθακε κε ηα 

πξάγκαηά καο ζην ζηαζκφ γηα λα πάκε ζην Μνλαζηήξη (Μπίηνια)». 
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Μαζεηήο02-2
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: ε ιίγε ψξα δηεξρφκεζα(= πεξλάκε απφ) ηε γέ-

θπξα ηνπ Αμηνχ (ή Βαξδάξεο). Ξεκεξσζήθακε ζηελ Νάνπζα. 

Μαζεηήο03-3
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: Πιεζηάδεη κεζεκέξη θαη ην ηξαίλν ζηακαηά ζην 

ζηαζκφ ησλ Βνδελψλ
 
(Έδεζζα). 

Μαζεηήο04-4
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: Καη θζάλνπκε ζηε ιίκλε ηνπ Οζηξφβνπ (Βεγν-

ξίηηδα). Αθήλνπκε ην ζηαζκφ ηνπ Οζηξφβνπ (Βεγνξίηηδα) (ελλνεί ηελ πεξηνρή κε ην ίδην φ-

λνκα). 

Μαζεηήο05-5
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: Φζάλνπκε κε ηα θψηα φια ζην φξνβηηο

 
(Ακχ-

ληαην).   

Μαζεηήο06-6
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: Γχν ζηαζκνί κεζνιαβνχλ αθφκε – ην Δμή νπ 

(Ξηλφ λεξφ) 

Μαζεηήο07-7
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: θαη ε Μπάληηζα (Βεχε) 

Μαζεηήο08-8
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: θαη ην πξσί κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ επξη-

ζθφκεζα(=είκαζηε) ζηε Φιψξηλα. 

Μαζεηήο09-9
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: Καηφπηλ(=κεηά) αλαρσξήζεσο(=θχγακε) πξνο 

[….] Βεινχδηλα (ρσξηφ ζηα Μπίηνια) 

(Γηα ην ρσξηό Βεινύδηλα αλαδεηήζηε ζην Google maps: Velushina FYROM) 

Μαζεηήο10-10
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε: θαη κεηά [….] πξνο Dragos (ρσξηφ ζηα Μπίην-

ια) 

(Γηα ην ρσξηό Dragos αλαδεηήζηε ζην Google maps: Dragos FYROM) 

Μαζεηήο11-11
ε
 ζηάζε Έιιελα ζηξαηηώηε:   Ζ απνςηλή βξαδπά έρεη νξηζζεί  δηά ηελ αλα-

ρψξεζίλ(=γηα λα θχγνπκε) καο ζηε γξακκή ηνπ ππξφο [….] ζηελ πξψηε γξακκή θαη κέζα 

ζην θάκπν θάησ απφ ην Πεξηζηέξη (βνπλφ ζηα Μπίηνια). 

(Γηα ην βνπλό Πεξηζηέξη αλαδήηεζε ζην Google maps; Pelister, Municipality of Bitola) 

Πεγή 5
ε75

: Η πνξεία ηνπ Λνρία Κσζηνύια από ηε Θεζζαινλίθε κέρξη ηε Φιώξηλα 

Μαζεηήο12: ζηάζεηο 2
νπ

 Έιιελα ζηξαηηώηε:  

Πεγή 5 

«ηε Θεζζαινλίθε βγήθακε έλα απφγεπκα χζηεξα απφ βξνρή. (….) Πξνρσξψληαο θνληέςακε 

πηα ζην Μνλαζηήξη. ην Μέησπν! (….) Καλέλαο δελ ήμεξε πνπ πάκε, θαηαιαβαίλακε κνλάρα 

πσο πάκε πην θνληά ζην Πεξηζηέξη (βνπλφ ζηα Μπίηνια)» 

(Γηα ην βνπλό Πεξηζηέξη αλαδήηεζε ζην Google maps; Pelister, Municipality of Bitola) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 Μυριβιλθσ, 1989. 
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Τποπαρϊρτημα Biii: Εθνικόσ Διχαςμόσ Α΄ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ (Power Point) 

Πιεξνθνξηαθό πιηθό 2 

 

 

 

 

Τποπαρϊρτημα Biv: Debate-Voki 

Οη 3 νκάδεο ρσξίδνληαη ζηνπο ―Τπνζηεξηθηέο ηνπ Βεληδέινπ‖, ζηνπο ―Τπνζηεξηθηέο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ‖ θαη ζηνπο ―Οπδέηεξνπο‖. ιεο νη νκάδεο έρνπλ απφ κηα πεγή. Καζεκηά απφ 

ηηο 2 πξψηεο νκάδεο πξνζπαζεί λα βγάιεη θάπνηα επηρεηξήκαηα, απφ ηελ πεγή, γηα λα ππν-

ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηεο ζην debate ππέξ ηνπ Βεληδέινπ ή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, αληίζηνηρα, 

ελψ ε Οπδέηεξε νκάδα πξνζπαζεί λα δψζεη δίθην θαη ζηνπο δχν, κε επηρεηξήκαηα απφ ηε δηθή 

ηεο πεγή. Κάζε νκάδα θηηάρλεη απφ έλαλ ραξαθηήξα ζην Voki, ν νπνίνο αλαθέξεη ζπγθεθξη-

κέλα επηρεηξήκαηα κε βάζε απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε νκάδα. Σα παξαγφκελα παξνπζηάδνληαη 
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ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ φινη νη καζεηέο ζε επαθή κε φιεο ηηο απφ-

ςεηο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ Δζληθφ 

Γηραζκφ. 

(Σα Voki αλεβαίλνπλ ζην wiki φπνπ ζα έρνπλ επθαηξία φινη νη καζεηέο λα ηα μαλαθνχζνπλ). 

Πεγέο Πξσηόηππν θείκελν Απόδνζε Πιεξνθνξηαθό πιηθό 

κε ζρόιηα εθπαηδεπ-

ηηθνύ- εξεπλήηξηαο 

γηα ηελ πεγή 

Πεγή 6
ε76

  (1εο 

νκάδαο - “Τπν-

ζηεξηθηέο Βελη-

δέινπ”) 

 Τίηινο: Ο Δ-

ιεπζέξηνο Βελη-

δέινο ππνζηε-

ξίδεη ηε ζπκκα-

ρία ηεο Διιά-

δαο κε ηελ Α-

ληάλη 

Βεληδέινο πξνο 

βαζηιηά Κσλ-

ζηαληίλν: 

Πεγή 6 

“Μέρξη ζήκεξνλ ε πνιηηη-

θή εκψλ ζπλίζηαην εηο 

δηαηήξεζηλ ηεο νπδεηεξφ-

ηεηνο [...]. Αιι‟ ήδε θα-

ινχκεζα λα κεηάζρσκελ 

ηνπ πνιέκνπ [...] επ‟ α-

ληαιιάγκαζη, ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνχκελα ζα 

δεκηνπξγήζσζη κηαλ Δι-

ιάδα κεγάιελ θαη ηζρπ-

ξάλ, ηνηαχηελ νπνίαλ νπδ‟ 

νη κάιινλ αηζηφδνμνη ε-

δχλαλην λα θαληαζζψζη 

θαλ πξν νιίγσλ αθφκε 

εηψλ. […]”. 

 

 

 

 

 

“Μέρξη ζήκεξα 

θξαηνχζακε νπδέηε-

ξε ζηάζε απέλαληη 

ζηνλ πφιεκν. Αιιά 

ήδε θαινχκαζηε λα 

ζπκκεηέρνπκε ζηνλ 

πφιεκν κε αληαι-

ιάγκαηα ηα νπνία 

αλ ηα πάξνπκε ζα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα 

Διιάδα κεγάιε θαη 

ηζρπξή, ηέηνηα (Δι-

ιάδα) πνπ νχηε νη 

πην αηζηφδνμνη δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα 

θαληαζηνχλ, κεξηθά 

ρξφληα πξηλ”. 

ρφιην: Αληαιιάγκα-

ηα: νη Γπλάκεηο ηεο 

Αληάλη καο έιεγαλ φηη 

ζα παίξλακε πίζσ θά-

πνηεο ειιεληθέο πεξην-

ρέο πνπ κέρξη ηφηε ηηο 

είραλ νη Σνχξθνη. Ο 

Βεληδέινο πίζηεπε πσο 

ε Αληάλη έρνληαο ζην 

πιεπξφ ηεο ηελ Αγγιία, 

πνπ ήηαλ δπλαηή ρψξα, 

ζίγνπξα ζα θέξδηδε, 

θαη ζα θπξηαξρνχζε 

ζηε Μηθξά Αζία, φπνπ 

καο έηαδε πσο αλ θεξ-

δίζεη ζα καο δψζεη θά-

πνηεο πεξηνρέο πνπ 

δνχζαλ Έιιελεο. ην 

πιεπξφ ηνπ ήηαλ φζνη 

ήζειαλ λα απειεπζε-

ξσζνχλ θαη άιιεο ει-

ιεληθέο πεξηνρέο απφ 

ηνπ Σνχξθνπο. 

 

Πεγή 7
ε77

 (2εο 

νκάδαο- “Τπν-

ζηεξηθηέο Κσλ-

ζηαληίλνπ”) 

Τίηινο: Η θσλ-

ζηαληηληθή «νπ-

δεηεξόηεηα» 
 

Πεγή 7 

“Ζ [...] πνιηηηθή ηεο νπ-

δεηεξφηεηαο ηελ νπνία 

ζηαζεξά πξφβαιιε [ελλ. ν 

Κσλζηαληίλνο] κέρξη ηελ 

απνπνκπή ηνπ απφ ηηο 

δπλάκεηο ηεο Entente ην 

θαινθαίξη ηνπ 1917, δελ 

αληηζηνηρνχζε, βεβαίσο, 

ζε θάπνηα δηάζεζε ηεξή-

ζεσο ίζσλ απνζηάζεσλ 

απφ ηνπο δχν εκπνιέκνπο 

ζπλαζπηζκνχο. Ήηαλ α-

πιψο ε θηινγεξκαληθφηε-

ξε δπλαηή πνιηηηθή πνπ 

«Σν φηη ν βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο ήζε-

ιε λα κείλεη ε Διιά-

δα νπδέηεξε (λα κελ 

ζπκκαρήζεη νχηε κε 

ηνλ έλα νχηε κε ηνλ 

άιιν), δελ ζήκαηλε 

φηη ζέιεη λα είλαη 

δίθαηνο θαη λα θξα-

ηήζεη ίζεο απνζηά-

ζεηο θαη απφ ηνπο 

δχν. Ήηαλ κηα ζηά-

ζε πνπ βνεζνχζε 

ηνπο Γεξκαλνχο, 

ιφγσ ηεο γεσγξαθη-

ρφιην: ε απηέο ηηο 

ζπδεηήζεηο νη Γεξκα-

λνί έηαδαλ ζηνλ βαζη-

ιηά αληαιιάγκαηα, γηα 

λα θξαηήζεη ε Διιάδα 

νπδέηεξε ζηάζε. Ο 

βαζηιηάο Κσλζηαληί-

λνο πίζηεπε πσο ε λίθε 

ησλ Κεληξηθψλ δπλά-

κεσλ ζα ήηαλ βέβαηε 

θαη αθφκα πσο κφλν ε 

ζηξαηησηηθή ηζρχο ηεο 

Γεξκαλίαο ζα κπνξνχ-

ζε λα εκπνδίζεη νπνη-

νλδήπνηε απεηινχζε 

                                                           
76 Πεγή: Δ. Βεληδέινο, Τπφκλεκα πξνο ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν, 11 Ηαλνπαξίνπ 1915. Πεγή: Βίβινο Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, Αζήλα 1964, φ.π. ζην Λνχβε & Ξηθαξάο, 2016. 
77 Πεγή: Γ. Γηαλνπιφπνπινο, «Ζ επγελήο καο ηχθισζηο...», εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη «εζληθά ζέκαηα» απφ ηελ ήηηα 

ηνπ 1897 έσο ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, δ‗ έθδνζε, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, ζ. 227, φ.π. ζην Λνχβε & 

Ξηθαξάο, 2016. 
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κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη 

κία ρψξα ηεο νπνίαο ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηελ θα-

ζηζηνχζε φκεξν ησλ δηα-

ζέζεσλ ηνπ παλίζρπξνπ 

βξεηαληθνχ ζηφινπ πνπ 

θπξηαξρνχζε ηφηε ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην. ε 

ζπλερή ηειεγξαθηθή επη-

θνηλσλία κε ηνλ γπλαηθα-

δειθφ ηνπ γεξκαλνχ απ-

ηνθξάηνξα –εξήκελ αθφ-

κε θαη ησλ αληηβεληδειη-

θψλ θπβεξλήζεψλ ηνπ– 

είρε εμαζθαιίζεη ηελ πιή-

ξε έγθξηζε ηνπ Βεξνιίλνπ 

ζην δήηεκα απηφ [...]”.  

θήο ζέζεο ηεο Δι-

ιάδαο.  ζν ε Δι-

ιάδα ήηαλ νπδέηεξε 

δελ κπνξνχζαλ λα 

πεξάζνπλ απφ εδψ 

νχηε νη ζχκκαρνη 

ηεο Αληάλη, γηα λα 

θηάζνπλ ζην Μαθε-

δνληθφ Μέησπν, νη 

νπνίνη είραλ πξφ-

ζβαζε ζηε Μεζφ-

γεην. Ο βαζηιηάο 

κηινχζε ζπλερψο 

ζην ηειέθσλν κε 

ηνλ Γεξκαλφ Απην-

θξάηνξα, ν νπνίνο 

ήηαλ αδεξθφο ηεο 

γπλαίθαο ηνπ, πνι-

ιέο θνξέο θξπθά 

απφ ηνπο ζπλεξγά-

ηεο ηνπ, κε ηνλ ν-

πνίν ζπκθψλεζαλ 

φηη ε θαιχηεξε ζηά-

ζε ηεο Διιάδαο εί-

λαη λα κείλεη νπδέ-

ηεξε». 

 

 

ηφηε ηελ Διιάδα. ην 

πιεπξφ ηνπ ήηαλ φζνη 

θνβφληνπζαλ κεηά 

ηνπο Βαιθαληθνχο λα 

μαλακπνχλ ζηνλ πφιε-

κν. 

Πεγή 8
ε78

 (3εο 

νκάδαο - ―Οπδέ-

ηεξνη‖) 

Τίηινο: “Η δηά-

ζηαζε απόςεσλ 

κεηαμύ Κσλ-

ζηαληίλνπ θαη 

Βεληδέινπ” 
 

Πεγή 8 

«Έζησ θη αλ ε ζηάζε ηνπ 

Βεληδέινπ ή ηνπ Κσλζηα-

ληίλνπ ήηαλ, σο έλαλ ηνπ-

ιάρηζηνλ βαζκφ, ζπλαξ-

ηεκέλε κε ηε ζπλαηζζεκα-

ηηθή θιίζε ή ηελ ηδενινγη-

θή ζπγγέλεηα πξνο ηε κία 

ή ηελ άιιε απφ ηηο εκπφ-

ιεκεο παξαηάμεηο, ην βα-

ζηθφ θίλεηξν ζηελ επηινγή 

ηνπο ήηαλ ε θαιχηεξε ε-

μππεξέηεζε ηνπ εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο - φπσο δηα-

γξαθφηαλ κέζα απφ ηελ 

εηδηθφηεξε αληίιεςή ηνπο 

γηα ηε βαζχηεξε ζεκαζία 

θαη ηελ πηζαλή έθβαζε 

ηεο παγθφζκηαο δηακάρεο 

[...]».  

 

 

 

«πνηα θαη αλ ήηαλ 

ε ζηάζε ηνπ Βεληδέ-

ινπ ή ηνπ Κσλζηα-

ληίλνπ, είηε επεξεά-

ζηεθαλ απφ ζρέζεηο 

ζπγγέλεηαο (ρφιην: 

ν απηνθξάηνξαο ηεο 

Γεξκαλίαο είλαη 

αδεξθφο ηεο γπλαί-

θαο ηνπ βαζηιηά ), 

είηε απφ άιινπο 

ιφγνπο (ζηνλ Βελη-

δέιν έηαμε ε Αληάλη 

φηη αλ ληθήζεη ζα 

ηνπ δψζεη θάπνηεο 

παιηέο ειιεληθέο 

πεξηνρέο, αιιά θαη 

ζηνλ Κσλζηαληίλν 

έηαμαλ νη Γεξκαλνί 

αληαιιάγκαηα αλ 

κείλεη ε Διιάδα 

νπδέηεξε ). κσο, ν 

βαζηθφο ιφγνο πνπ 

επεξέαζε ηελ απφ-

ρφιην: Ο Βεληδέινο 

βιέπνληαο φηη δελ κπν-

ξεί λα ζπκθσλήζεη κε 

ηνλ Κσλζηαληίλν, πνι-

ιέο θνξέο παξαηηήζε-

θε, αιιά ζηηο εθινγέο ν 

ιαφο ηνλ αλέβαδε θαη 

πάιη ζηελ εμνπζία (Ά-

ξα κάιινλ ν ιαφο έ-

βιεπε φηη απηφο ήζειε 

ην θαιφ ηεο Διιάδαο).  

ηαλ ν Κσλζηαληίλνο, 

έθαλε κηα ππνρψξεζε 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

Αληάλη, νη Γεξκαλνί κε 

ηνπο Βνχιγαξνπο, γηα 

αληίπνηλα, θαηέιαβαλ 

ην Ορπξφ Ρνχπει (ην 

πην ηζρπξφ νρπξφ ηεο 

Διιάδαο) (Άξα θαη ν 

Κσλζηαληίλνο ζθεθηφ-

ηαλ ην θαιφ ηεο Διιά-

δαο θαη κάιινλ ήμεξε 

ηηο ζπλέπεηεο γη απηφ 

                                                           
78 Πεγή: Κ. βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, η. Α', Δζηία, Αζήλα 20017, ζ. 111-112, φ.π. ζην 

Κνιηφπνπινο θ.ά., 2016. 
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θαζή ηνπο λα ζπ-

λεξγαζηνχλ κε ηε 

κηα ή ηελ άιιε πα-

ξάηαμε, ήηαλ ε εμπ-

πεξέηεζε ηνπ εζλη-

θνχ ζπκθέξνληνο- 

αθνχ ν θαζέλαο 

πίζηεπε φηη ε κεξηά 

ηεο νπνίαο ζέιεη λα 

πάξεη ην κέξνο ζα 

ήηαλ ε ληθήηξηα ηνπ 

παγθνζκίνπ πνιέ-

κνπ  

(ρφιην: άξα θαη ε 

Διιάδα ζα έβγαηλε 

ληθήηξηα)».  

 

 

δελ πήγαηλε θφληξα 

ζηνπο Γεξκαλνχο). 

 

 

Τποπαρϊρτημα Bv: Δραςτηριότητα: «Να τουσ δικαιολογήςω ή όχι…;» (Σχολιάζω 
ςτο Wiki) 

Δθθώλεζε: «Αθού αθούζεηε θαη ηα ηρία Voki, κε ηης δηαθορεηηθές απόυεης ηφλ 

"βαζηιηθώλ", ηφλ "βεληδειηθώλ" θαη ηφλ "οσδέηερφλ", απαληήζηε κοσ ζε κηα απο-

ρία ποσ έτφ: "Τειηθά λα ηοσς δηθαηοιογήζφ ποσ κάιφλαλ ή ότη; Μήπφς οη ζσλ-

ζήθες ζηης οποίες βρηζθόηαλ ε Ειιάδα ηοσς οδήγεζαλ ζηης δηακάτες;". Ας κοσ πεη 

ο θαζέλας ηε γλώκε ηοσ. Γηα λα ζτοιηάζφ παηώ από θάηφ εθεί ποσ ιέεη 

"Comment" θαη κεηά ηο γαιάδηο πιαίζηο ποσ γράθεη "Post"». 

Υποπαράρτημα Bvi: Δραστηριότητα: «Έλληνες Διτασμένοι Τώρα στα Κοντά» 

Πεγή 9
ε
  

Πεγή 9  

Δθθψλεζε: «Ζ παξαπάλσ θσηνγξαθία κε ηα παλφ: "Ναη θαη ρη", είλαη απφ ην θαινθαίξη πνπ 

καο πέξαζε ζηελ Διιάδα. Δδψ νη Έιιελεο είραλ ρσξηζηεί ζηα δπν, ηε ζηηγκή πνπ ε ρψξα καο 

θηλδχλεπε νηθνλνκηθά. αο ζπκίδεη θάηη απφ απηά πνπ είδακε κέρξη ζήκεξα καδί; Πήξαλ θάπνην 

κάζεκα νη Έιιελεο απφ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο ή έθαλαλ ην ίδην κε ηνπο πξν-

εγνχκελνπο; Σειηθά άμηδε (είηε ζην παξειζφλ, είηε ηψξα) πνπ νη Έιιελεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

πιεπξέο; Αλππνκνλψ λα δηαβάζσ ηα ζρφιηά ζαο. Γηα λα γξάςεηε ζρφιην παηήζηε απφ θάησ, 

εθεί πνπ ιέεη "Comment" θαη κφιηο ην γξάςεηε παηήζηε ην γαιάδην θνπκπί πνπ γξάθεη "Post". 

Μπνξείηε λα πάξεηε ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ ζπγγελή γηα λα κάζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην γεγνλφο ηεο θσηνγξαθία». 
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Τποπαρϊρτημα C: 3η υνϊντηςη 

Τποπαρϊρτημα Ci: Αρχό-Αύτια-Αφορμό-Σϋλοσ Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου (Βύντεο79) 

Πιεξνθνξηαθό πιηθό 3 

Αθήγεζε Βίληεν: Αίηηα: «Σελ πεξίνδν εθείλε, πνιιά θξάηε φπσο ε Γεξκαλία, ε Αγγιία θαη ε 

Γαιιία, είραλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη νηθνλνκηθά θαη πξνζπαζνχζαλ ε θαζεκηά λα αλαπηπ-

ρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ζπγθξνχνληαη ε κηα κε ηελ άιιε, γηαηί 

ήζειαλ ην ίδην πξάγκα. Ζ κφλε ιχζε ήηαλ έλαο πφιεκνο» 
80

. Αθνξκή: «Οη ρψξεο απηέο, δελ 

μεθίλεζαλ έηζη μαθληθά λα πνιεκνχλ ε κηα ηελ άιιε. Ζ αθνξκή δφζεθε, φηαλ ην 1914, έλαο 

έξβνο δνινθφλεζε ην Γηάδνρν ηνπ ζξφλνπ ηεο Απζηξίαο. Ακέζσο ε Απζηξία θήξπμε ηνλ πφιε-

κν ζηε εξβία θαη απφ εθεί θαη πέξα, άξρηζαλ ζαλ ληφκηλν νη ρψξεο, λα κπαίλνπλ ζηνλ πφιεκν 

ε κηα κεηά ηελ άιιε. Άιιεο κπήθαλ γηα λα βνεζήζνπλ ρψξεο θηιηθέο, άιιεο γηαηί αλαγθάζηεθαλ, 

αιιά νη πεξηζζφηεξεο είραλ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ». Γηαηί κπήθε ε Διιάδα;: «Ζ Διιάδα κπήθε 

γηαηί είρε ππνζρεζεί ζηε εξβία φηη ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ζα ηελ βνεζνχζε. Αιιά θαη εκείο, 

είρακε ζπκθέξνλ λα κπνχκε, γηαηί καο έηαδαλ αληαιιάγκαηα, φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν 

κάζεκα». «Οη πξψηνη Γάιινη ζηξαηηψηεο θηάλνπλ ζηελ Διιάδα ην 1915 θαη θαηεβαίλνπλ ζηε 

Θεζζαινλίθε. ηε Φιψξηλα έξρνληαη ην 1916, γηαηί φπσο είδακε, ε πφιε καο ήηαλ θνληά ζην 

Μέησπν, δειαδή ζην Μνλαζηήξη. Έηζη κπνξνχζαλ λα έρνπλ εδψ ηα γξαθεία ηνπο, αιιά θαη λα 

παίξλνπλ θαγεηφ». «Παξφιν πνπ νη Γάιινη είλαη ζηε ρψξα καο απφ λσξίο, ε πφιε καο κπαίλεη 

ζηνλ πφιεκν ην 1917. Ο πφιεκνο ηειείσζε κε λίθε ηεο Αληάλη ζηηο 11 Ννεκβξίνπ ηνπ 1918».  

 

  

                                                           
79 Σν Sountrack ηνπ βίληεν είλαη: Amelie Soundtrack - Yann Tiersen. 
80 Πιεξνθνξίεο απφ Λνπβή & Ξηθαξάο, 2016 (Δλφηεηα 31ε - Πεγή 1). 
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α β81 γ  

δ82 ε83  

στ η  

θ  

Καζψο νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην παξαπάλσ βίληεν ζπκπιεξψλνπλ (αηνκηθά) ηνλ Πίλα-

θα Β 

Πίνακασ Παράρτθμα 2. Πίνακασ Β 

Αξρή πνιέκνπ  

Αίηηα πνιέκνπ  

Αθνξκή  

Λφγνο γηα ηνλ νπνίν κπήθε ε 

Διιάδα ζηνλ πφιεκν 

 

Πφηε έξρνληαη νη Γάιινη ζηε 

Θεζζαινλίθε; 

 

                                                           
81

 Kladerop *Κλαδοράχθ+ (1916): τρατόπεδο του πυροβολικοφ, ό.π ςτο Γκόλια & Καςίδου, 2011: 35 
82

 Lozani [Mesonisi+ (1917) Ζνασ Ammanite πλζνεται, ό.π. ςτο Γκόλια και Καςίδου, 2011: 68. 
83

Θεςςαλονίκθ: Αποβίβαςθ των υμμάχων. Ανακτικθκε από: http://www.ambafrance-
gr.org/france_grece/IMG/jpg/Untitled-9_Large_.jpg, ό.π. ςτο Γκόλια & Καςίδου, 2011: 16. 

http://www.ambafrance-gr.org/france_grece/IMG/jpg/Untitled-9_Large_.jpg
http://www.ambafrance-gr.org/france_grece/IMG/jpg/Untitled-9_Large_.jpg
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Πφηε έξρνληαη νη Γάιινη ζηε 

Φιψξηλα; 

 

Πφηε κπαίλεη ε Διιάδα ζηνλ 

πφιεκν; 

 

Πφηε ηειεηψλεη ν πφιεκνο;  

Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνιέκνπ  

Θεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε 

Φιψξηλα 
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Τποπαρϊρτημα Cii: «1914-1918:  Σι υπϊρχει και τι δεν υπϊρχει ςόμερα ςτη 

Υλώρινα;» (Power Point) 

Πλθροφοριακό υλικό 4 

 

α  

β  

γ δ   
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  ε ςτ  

η

θ

κ  

ι    
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κ λ

μ

 

ε θάζε καζεηή έρεη κνηξαζηεί ην παξαθάησ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κε θσηνγξαθίεο απφ ην ρζεο 

θαη ην ζήκεξα (εηθνληζηηθέο- πξσηνγελείο πεγέο), απνθφκκαηα εθεκεξίδαο (γξαπηέο –

πξσηνγελείο πεγέο) θαη βνεζεηηθά ζρφιηα  ηεο εξεπλήηξηαο. Καζψο πέθηνπλ νη δηαθάλεηεο ζην 

power point νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ζε πνην ζεκείν ήηαλ ην κέξνο πνπ βιέπνπλ θαη αλαθαιχ-

πηνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο πνπ θξαηά ηελ αληίζηνη-

ρε θσηνγξαθία, ε νπνία ζπλδπάδεη παξειζφλ/ παξφλ, αλαθέξεη πφηε θαη πσο άιιαμε ην κέξνο 

απηφ. Σηο ίδηεο εηθφλεο – πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξγφηεξα ζηηο ρξνλν-

γξακκέο, γηα λα εκπινπηίζνπλ ηα γεγνλφηα (ζπλέρεηεο θαη αιιαγέο) πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ ζε 

απηέο. Γηα επθνιφηεξε επεμεξγαζία ησλ ρξνλνγξακκψλ απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίζακε ην δηά-

ζηεκα 1914-2016 ζε ηξεηο ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο, αλάινγα κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζε 

απηφ ην δηάζηεκα, νη νπνίεο καο ελδηαθέξνπλ 
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Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη Πεγέο καζεηψλ 1
εο

 νκάδαο: «1ε Υξνλνγξακκή: Ση ζπλέβε ην 

δηάζηεκα 1914‐1917 ζηελ Διιάδα θαη ηε Φιψξηλα;» 

Πθγι 10
84

   

Πλθροφοριακό υλικό 5  

Πλθροφοριακό υλικό 6
85

  

Πλθροφοριακό υλικό 7i & 7ii
86

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

 www.delcampe.net  
85

 Πρωτογενισ Πθγι- πλθροφοριακοφ υλικοφ 6: Φωτογραφικό αρχείο Θανάςθ Βογιατηι. 
86

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Γκόλια & Καςίδου, 2011: 84-85. 

http://www.delcampe.net/
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Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη Πεγέο 2
εο

 νκάδαο: «Ση ζπλέβε ην δηάζηεκα 1917‐1924 ζηελ Διιάδα 

θαη ηε Φιψξηλα;» 

Πλθροφοριακό υλικό 8i
87

 & 8ii
88

 

  

Πλθροφοριακό υλικό 9
89

  

Πλθροφοριακό υλικό 10
90

  

Πλθροφοριακό υλικό 11
91

  

                                                           
87

 Πρωτογενισ πθγι –Πλθροφοριακό υλικό 8i: Γκόλια & Καςίδου, 2011: 54. 
88

 Πρωτογενισ πθγι- Πλθροφοριακό υλικό 8ii: www.delcampe.net  
89

 Πρωτογενισ πθγι- Πλθροφοριακό υλικό 9: www.delcampe.net  
90

 Πρωτογενισ πθγι- Πλθροφοριακό υλικό 10: www.delcampe.net 
91

 Πρωτογενισ πθγι- Πλθροφοριακό υλικό 11: www.delcampe.net 

http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
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Πλθροφοριακό υλικό και Πθγζσ 3θσ ομάδασ; Τι ςυνζβθ το διάςτθμα 1926‐2016 ςτθν Ελλάδα 

και τθ Φλώρινα;» 

Πλθροφοριακό υλικό 12
92

  

Πλθροφοριακό υλικό 13
93

  

Πλθροφοριακό υλικό 14
94

   

Πλθροφοριακό υλικό 15
95

   

                                                           
92

 Πρωτογενισ πθγι (εικονιςτικι)- πλθροφοριακό υλικό 12: www.delcampe.net & Πρωτογενισ πθγι (γραπτι)- 
πλθροφοριακοφ υλικοφ 12: Γκόλια & Καςίδου, 2011: 53. 
93

 Πρωτογενισ πθγι-Πλθροφοριακοφ υλικοφ 13: www.delcampe.net  
94

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Ιςραθλιτικι Κοινότθτα Φλϊρινασ, χ.χ. 

http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
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Πλθροφοριακό υλικό 16
96

    

Πλθροφοριακό υλικό 17
97

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
95

 Πρωτογενείσ πθγζσ (3 εικονιςτικζσ)-Πλθροφοριακοφ υλικοφ 15: www.delcampe.net  
96

 Πρωτογενισ πθγι (εικονιςτικι)- Πλθροφοριακό υλικό 16: www.delcampe.net  
97

 Πρωτογενισ πθγι (Εικονιςτικι)- Πλθροφοριακό υλικό 17: Φωτογραφικό Αρχείο 3
ου

 Γυμναςίου Φλωρίνθσ & 
Πρωτογενισ πθγι (απόκομμα εφθμερίδασ)- πλθροφοριακό υλικό 17: Κατεδαφίςκθ το Παλαιό Γυμνάςιο, 1978. 

http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
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Τποπαρϊρτημα D: 4η υνϊντηςη 

Τποπαρϊρτημα Di: Δραςτηριότητα: χολιϊζω ςτο Blog 
(playscool1.blogspot.gr98) 

Τποπαρϊρτημα Di.a: «Αηνκηθή: ε πνηνπο νθείινπκε λα ηνπο ζπκφκαζηε ζήκεξα θαη 

γηαηί;» 

Πεγή 11
ε
  

Πεγή 11
99

 

Γξάκκα ηνπ Έιιελα ζηξαηηψηε Καξαθχιιε ζηνπο γνλείο ηνπ. 

Μέησπν 1918  

εβαζηνί κνπ γνλείο 

"Οη ζηξαηηψηεο κάρνληαη θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπο, αιιά πεξηζζφηεξν πνιεκνχλ γηα ην ζπκ-

θέξνλ νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο, πνιεκνχλ γηα ηα κηθξά έζλε. [....] Έρσ ήζπρε ηε ζπλεί-

δεζή κνπ θαη δελ κε θνβίδεη ν ζάλαηνο". 

(Ο Καξαθχιιεο έραζε ηε δσή ηνπ ζην Μέησπν ην 1918) 

Τποπαρϊρτημα Di.b: «Ατομική: Οι οικογένειεσ των ςτρατιωτών που χάθηκαν πιςτεύεισ 
το ξεπέραςαν από τη μια μέρα ςτην άλλη; Άραγε το ξεπέραςαν ποτέ;» 

Θ Ελλάδα, κατά τθ διάρκεια του Α' Παγκοςμίου Πολζμου, είχε ςυνολικζσ απϊλειεσ 27.000 
ανδρϊν ςτα πεδία των μαχϊν (6.000 νεκροφσ και αγνοοφμενουσ και 21.000 τραυματίεσ).  

Πλθροφοριακό υλικό 18100 

 

                                                           
98

 Σο blog διατίκεται ςτθ ςελίδα: http://playscool1.blogspot.gr/?zx=c9085d810e6c8faa  
99

 Εφθμερίδα ϋϋΕλεφκεροσ Λόγοσϋϋ τθσ Μυτιλινθσ (30 Αυγοφςτου 1918), με αρικμό φφλλου 590. 
100

 Α’ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, χ.χ.. 

http://playscool1.blogspot.gr/2016/03/blog-post_60.html
http://playscool1.blogspot.gr/2016/03/blog-post_60.html
http://playscool1.blogspot.gr/?zx=c9085d810e6c8faa


[215] 
 

Τποπαρϊρτημα Di.c: «Ατομικι: Πιςτεφεισ πωσ ο πόλεμοσ επθρζαςε μόνο άντρεσ ι και 

γυναίκεσ και παιδιά; Μόνο ςτρατιώτεσ ι και απλοφσ πολίτεσ; Και γιατί;» 

Πεγή 12i
ε
  

Πεγή 12i
101

 

Απφ εκεξνιφγην Κσζηνχια, Έιιελα ζηξαηηψηε 

"Σν πάξζηκν ησλ δπν παιηθαξηψλ ηεο ζηνλ πφιεκν, ε Αλρψ (ε κεηέξα ηνπο) ην δέρεηαη ζαλ έλα 

βαξχ θαθφ πνπ 'πεζε κέζα ζην ζπίηη" 

Πεγή 12ii
ε
  

Πεγή 12ii
102

 

Απφ θαξη-πνζηάι Γάιινπ ζηξαηηψηε 

3 Οθησβξίνπ 1918 

Λαηξεπηή κνπ γπλαίθα, 

"Με ηελ άθημε ηεο θαξη πνζηάι κηθξή κνπ αγαπεκέλε, ζηέιλσ ηα πην γιπθά κνπ θηιηά ζε εζέλα 

θαη ηα κηθξά πνπ ηα ζθέθηνκαη ηφζν ζπρλά [....]. 

Ο άληξαο ζνπ γηα φιε ηε δσή" 
 

Πιεξνθνξηαθό πιηθό 19
103

 

Πνιίηεο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο 
Βνπιγαξία: 275,000 

Γαιιία: 40,000 

Γεξκαλία: 760,000 

Διιάδα: 132,000 

Αγγιία: 31,000 

εξβία: 650,000 

Ηζπαληθή Γξίπε: 50 εθαηνκκχξηα  

χλνιν πνιηηψλ πνπ ζθνηψζεθαλ: πεξίπνπ 56,5 εθαηνκκχξηα. 

Τποπαρϊρτημα Di.d: «Ατομικι: Πλικοσ ανκρώπων που επθρζαςε ο Α' Παγκόςμιοσ 

Πόλεμοσ» 

Πλθροφοριακό υλικό 20 

Δθθψλεζε: Γείηε ην ράξηε πνπ έρεη εδψ: Οη ζπκκαρίεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ | ΦΧ-

ΣΟΓΔΝΣΡΟ. 

 Παηήζηε ηα ρξψκαηα απφ θάησ γηα λα δείηε πνηεο ρψξεο ζπκκεηείραλ θαη κε πνηφλ 

ζπλεξγάδνληαλ ζηνλ πφιεκν θαη ζεκεηψζηε πφζεο ήηαλ ζπλνιηθά.  

 Γξάςηε ηνπιάρηζηνλ 5 πνπ ήηαλ ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη θαη άιιεο 5 κε ηηο Κεληξηθέο 

Γπλάκεηο.  

 θεθηείηε αλ ν πφιεκνο είρε ζπλέπεηεο πάλσ ζε πνιινχο αλζξψπνπο. 

 

                                                           
101

 Μυριβιλθσ, 1985: 228. 
102

 Ό.π. ςτο Γκόλια & Καςίδου, 2011: 64. 
103

 Α’ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, χ.χ.. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9411
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9411
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Τποπαρϊρτημα Di.f: «Ομϊδα 01: Πώσ κρύνετε τον Γϊλλο ςτρατιώτη;» 

Πεγή 13
ε
  

Πεγή 13
104

 

Απφ εκεξνιφγην Γάιινπ ζηξαηηψηε: 

“Σελ ίδηα κέξα πήγα ζηε Φιψξηλα (...) θαη ιηκνθηνλνχζα (=πεηλνχζα πάξα πνιχ), θαζψο είρα-

κε θαηαλαιψζεη (=θάεη) κφλν έλα ηέηαξην ηνπ θαξβειηνχ θαη δπφ κπηζθφηα ν θαζέλαο (...) 

βγαίλνληαο, είδακε έλα θάξν πνπ κεηέθεξε ηνπο ζάθνπο κε ην ςσκί θαη θιέςακε έλα θαξβέιη: 

ήηαλ ε πείλα πνπ καο αλάγθαζε λα ην θάλνπκε”.   

 

Τποπαρϊρτημα Di.g: «Ομάδα 2: Πωσ κρίνετε τουσ Έλληνεσ ςτρατιώτεσ;» 

Πεγή 14
ε
:  

Πεγή 14
105

 

Απφ εκεξνιφγην Έιιελα ζηξαηηψηε: 

“Σν κεζεκέξη καο δψζαλ απφ έλα θνπηί θνλζέξβα θαη ςσκί. Γελ είρακε ζπλεζίζεη αθφκα ζ‟ 

απηά ηα ρνληξά ζπληεξεκέλα θξέαηα. [....] α καο ιάραηλε ζην δξφκν θαλά ρσξάθη κε θξέζθα 

(...) θαιακπφθηα ή πηπεξηέο, η‟ αθαλίδακε πέξα γηα πέξα”. 

Τποπαρϊρτημα Di.h: «Ομάδα 3: Πωσ κρίνετε τουσ Βούλγαρουσ ςτρατιώτεσ;» 

Πεγή 15
ε
 

Πεγή 15
106

 

Πξσηφηππν θείκελν: 

«Μεγάιιε έιιεηςηο πάλησλ ηψλ εηδψλ, νί Βνχιγαξνη αθήξεζαλ πάληα ηά ηξφθηκα, φια ζρεδφλ 

ηά δψα θαί ηά ζαλά απφ ηνχο θαηνίθνπο ππφ ηχπνλ επηηάμεσο θαί νχησ ηψξα θηλδπλεχεη φ ιαφο 

λά πεζάλε ηήο πείλεο» 

Απφδνζε: 

εκαληηθέο είλαη νη ειιείςεηο πξψησλ εηδψλ ζην Μνλαζηήξη, ηα νπνία έπαηξλαλ θπξίσο νη 

Βνχιγαξνη γηα δηθέο ηνπο αλάγθεο, εληζρχνληαο φκσο έηζη ηνλ θίλδπλν ν ιαφο λα πεζάλεη απφ 

ηελ πείλα. 

                                                           
104

 Γκόλια & Καςίδου, 2015: 77. 
105

 Μυριβιλθσ, 1989: 71. 
106

 Εφθμερίδα Φλϊρινα, 1916. 
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Τποπαρϊρτημα E: 5η υνϊντηςη 

Τποπαρϊρτημα Εi: «Παιχνίδι: Πώσ το είπαμε…;» 

Τποπαρϊρτημα Ei.a: Ερώτηςη 1-Ατομικό- «Κϊνω ερωτόςεισ ςτην πηγό» 

Δθθψλεζε: Γηαβάδσ ηελ πεγή θαη ζπκπιεξψλσ ηνλ πίλαθα1 κε εξσηήζεηο πνπ κπνξψ λα ηεο 

θάλσ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα κνπ δψζεη! 

 

Πεγή 16
ε
  

Πεγή 16
107

 

’ έλα ζπίηη ζηα Μπίηνια…. (1917) γξάθεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ, ν ινρίαο Κσζηνύιαο: 

«Φειά ζην ηαβάλη ήξζε πξηλ από κήλεο κηα νβίδα θαη έζπαζε ην δνθάξη ηεο ζθεπήο. Απ-

ηό ην ζπίηη ηεο «εηξήλεο» είλαη βαζηά ρηππεκέλν από ηνλ πόιεκν» 
 

 

Πίλαθαο Παξάξηεκα 3. Πίλαθαο Γ 

Δξσηήζεηο: Απαληήζεηο: 

  

  

  

  

 

Τποπαρϊρτημα Ei.b: «Ερώτηςη 4- Ατομική- Θεηηθές ζσλέπεηες» (οη ερφηήζεης 2 & 3 

ήηαλ οη ερφηήζεης ηες προεγούκελες ζσλάληεζες ζηο wiki –Εζληθές Δηταζκός & 

Δεκουήθηζκα) 

Δθθψλεζε: Γξάςε φζεο ζπκάζαη γηα ηε Φιψξηλα (π.ρ. ηη καο άθεζαλ νη Γάιινη;) πκβνπιέ-

ςνπ θαη ην power point κε ηηο εηθφλεο –πεγέο ζην wiki «Γξαζηεξηφηεηεο 3
εο

 ζπλάληεζεο» ηηο 

νπνίεο είδακε ζην πξνεγνχκελν κάζεκα θαη βγάιε άιιε κηα ζπλέπεηα απφ ηελ παξαθάησ πε-

γή: 

Πεγή 17
ε108

 :πλζήθε Νετγύ 1919: νη  

Έιιελεο παίξλνπλ ηε Γπηηθή Θξάθε ηελ νπνία είραλ νη Βνχι-

γαξνη. Αλ δελ ηελ είρακε πάξεη ηφηε, ζα ήηαλ Έιιελεο νη θάηνηθνη 

πνπ δνπλ εθεί ζήκεξα; 

Απάληεζε: 
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Θεηηθέο ζπλέπεηεο  
 
 

 

Υποπαράρτημα Ei.c: «Ερώτηςη 6- Ατομική- Αίτια και Αφορμή» (η ερώτηςη 5 
βρίςκεται ςτο Παράρτημα Eii γιατί υλοποιήθηκε ςτο wiki) 

Δθθψλεζε: Θπκήζνπ πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, πνηα ε αθνξκή θαη γηα πνηνπο ιόγνπο 

κπήθαλ θάπνηεο ρώξεο αξγόηεξα ζηνλ πόιεκν, φπσο ε Διιάδα. πκπιήξσζε ηνλ Πίλαθα. 

Σν επφκελν ζθίηζν ζα ζνπ δψζεη έλαλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θάπνηεο ρψξεο κπήθαλ ζηνλ πφιε-

κν θαη ε πεγή δίλεη έλαλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν κπήθε ε Διιάδα ζηνλ πφιεκν. 
 

Πιεξνθνξηαθό πιηθό 21-Γεινηνγξαθία
109

  

 
 

Πεγή 18
ε
: 

Πεγή 18
ε110

  

Σν 1917 ν ινρίαο Κσζηνύιαο, γξάθεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ γηα ηηο κέξεο πνπ ήηαλ ζην 

Μνλαζηήξη (Μπίηνια) κε ηνπο άιινπο ζηξαηηώηεο θαη μεθνπξάδνληαλ από ην κέησπν 

ηνπ πνιέκνπ. Δθεί ζπλάληεζαλ θάπνηνπο Έιιελεο πνπ δνύζαλ καδί κε ηνπο έξβνπο. Σν 

εκεξνιόγην ην έγξαθε γηα λα ην ζηείιεη ζε κηα θνπέια: 
 

―Υηκήμαλε γχξσ καο νη Έιιελεο πνπ δνπλ εθεί [...] θαη καο θπιάλε ηα ρέξηα. [....] (Μαο ιέλε): 

Με καο αθήζεηε πηα αδέξθηα, ζηνπο έξβνπο. Μαο ηπξαλάλε ζθιεξά πνπ είκαζηε Έιιελεο. [...] 

Κχξηε ειέεζνλ! (θέθηεθα) Μα ήξζακε ινηπφλ λα πνιεκήζνπκε ηνπο έξβνπο γηα λα ιεπηεξψ-

ζνπκε Έιιελεο, γηα ήξζακε λα πνιεκήζνπκε ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνπο Βνχιγαξνπο γηα λα ιεπ-

ηεξψζνπκε ηνπο ζπκκάρνπο καο ηνπο έξβνπο, πνπ ηνπο πξφδσζε ν βαζηιηάο; [….] “Δκείο ήξ-

ζακε λα θάλνπκε πφιεκν ιέλε. Να βνεζήζνπκε ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο έξβνπο ελάληηα ζην 

Γεξκαλφ θαη ζην Βνχιγαξν. Δλάληηα ζην βαζηιηά. [....] Έθαλα κηα επαλάζηαζε (…) γηα λα ηη-

κήζσ ηνλ ειιεληθφ ιφγν ηεο ζπκκαρίαο κε ηνπο έξβνπο”. 
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Αίηηα:   

Αθνξκή:  

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπήθε ε 

Διιάδα ζηνλ πφιεκν θαη γηαηί ζην 

πιεπξφ ηεο Αληάλη: 

 

 

Λφγνο πνπ κπήθαλ άιιεο ρψξεο:  

 

Τπνπαξάξηεκα Ei.d: «Δξώηεζε 7-Αηνκηθή- Αξλεηηθέο Σπλέπεηεο» 

Δθθψλεζε: Πεο κνπ θάπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ απφ απηέο πνπ έρνπκε ήδε πεη 

αιιά θαη απφ απηέο πνπ κπνξείο λα βγάιεηο απφ ηηο επφκελεο εηθφλεο, θαη βάιε ηεο ζηνλ πί-

λαθα. 

Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνιέκνπ:  

 

 

 

 

 

Πεγή 19
ε
 

Πεγή 19
ε111

    Πεγή 20
ε112
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Πεγή 21
ε
 

Πεγή 21
ε113

  

 
 

Τπνπαξάξηεκα Ei.e: «Δξώηεζε 8-Αηνκηθή-πλέρεηα θαη Αιιαγή» 

i)Δθθψλεζε: Σνπνζέηεζε ζηε ζεηξά ηηο παξαθάησ εηθφλεο βάδνληαο ηνλ αξηζκφ θαζεκηάο 

θάησ απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. 

 

1914 

 

1916 1917 1918 1926 

 

  
Δηθόλα 1 Οη κνπζνπικάλνη έρνπλ θύγεη από ηε Φιώξηλα 

 
Δηθόλα 2 Ο Α' Παγθόζκηνο Πόιεκνο ηειεηώλεη κε λίθε ηεο Αληάλη 
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Δηθόλα 3 Γθξεκίδνληαη ηα 7 ηδακηά ηεο Φιώξηλαο 

 
Δηθόλα 4 Οη Γάιινη έξρνληαη ζηε Φιώξηλα 

 
Δηθόλα 5 Αξρή Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

 

ii)Πηζηεχεηο φηη ηα πάληα αιιάδνπλ ζην πέξα-

ζκα ηνπ ρξφλνπ; Ναη/ρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε: 

 

 

iii)Με βάζε απηά πνπ είδακε ζηηο ρξνλνγξακ-

κέο, ηα πξάγκαηα άιιαμαλ απφ ηε κηα ζηηγκή 

ζηελ άιιε ζηε Φιψξηλα ή ππήξρε ζπλέρεηα α-

λάκεζα ζηα γεγνλφηα; Π.ρ. ηα ηδακηά θαη ην ν-

ζσκαληθφ ξνιφη γθξεκίζηεθαλ απφ ηε κηα ζηηγ-

κή ζηελ άιιε ή έγηλε θάηη πξηλ απφ απηφ; 

Απάληεζε: 

 

iv)Πηζηεχεηο φηη φηαλ αιιάδεη θάηη, πάληα αιιά-

δεη πξνο ην θαιχηεξν; Δίηε πεηο λαη είηε φρη δψ-

ζε θαη έλα παξάδεηγκα απφ φια φζα είδακε. 

Απάληεζε 

v)Θα έιεγεο φηη ζε θάπνηα πεξίνδν ζην παξει-

ζφλ δελ έγηλε ηίπνηα θαη γηαηί; 

Απάληεζε: 
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Υποπαράρτημα Eii: «Δραςτηριότητεσ ςτο wiki». 

Δξψηεζε 5.1-Αηνκηθή 

Δθθψλεζε: Ο πφιεκνο ήηαλ ην ίδην ζεκαληηθφο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ θνληά ζηα 

Μέησπα (π.ρ. ζηε Φιψξηλα ή ζηα Μπίηνια) κε εθείλνπο πνπ δνχζαλ πην καθξηά (π.ρ. ζηελ 

Αζήλα) θαη γηαηί; Θα ζαο βνεζήζνπλ θαη νη 4 πεγέο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πεγή 22
114

 

 
Πεγή 22

ε
: Καιιηλίθε(1916): Οη θάηνηθνη ηεο Καιιηλίθεο θπλεγεκέλνη απφ ηνπο Βνχιγαξνπο 

 

Πεγή 23
ε
 
115

 

 
Πεγή 23

ε
 : Φιψξηλα: πξφζθπγεο απφ ην Μνλαζηήξη πεξηκέλνπλ ηελ επηβίβαζή ηνπο γηα ηε 

Θεζζαινλίθε 

 

Ίδηα κε πεγή 16
ε
: ‘ έλα ζπίηη ζηα Μπίηνια…. (1917) γξάθεη ζην εκεξνιφγην, ν ινρίαο 

Κσζηνχιαο: 

«Φειά ζην ηαβάλη ήξζε πξηλ απφ κήλεο κηα νβίδα θαη έζπαζε ην δνθάξη ηεο ζθεπήο. Απηφ ην 

ζπίηη ηεο «εηξήλεο» είλαη βαζηά ρηππεκέλν απφ ηνλ πφιεκν» 
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Πεγή 24
ε116

  

Πεγή 24
ε
:Έλαο Γάιινο ζηξαηηψηεο γξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ γηα ηε Φιψξηλα: 

«Μηα πφιε κε 15.000 αλζξψπνπο νη νπνίνη απμάλνληαλ ζεκαληηθά απφ ηελ εηζξνή πξνζθχ-

γσλ απφ ην Μνλαζηήξη» 

Απάληεζε: 

 

 

Δξψηεζε 5.2.-Αηνκηθή: 

Δθθψλεζε:Δίλαη ην ίδην ζεκαληηθφο ν πφιεκνο γηα εκάο πνπ δνχκε ζήκεξα θαη γηα εθείλνπο 

πνπ δνχζαλ ηφηε θαη γηαηί; 

Απάληεζε: 

 

 

Δξψηεζε 5.3.-Αηνκηθή 

Δθθψλεζε: ήκεξα ππάξρνπλ πξφζθπγεο θαη γηαηί; Πνηεο πηζηεχεηο είλαη νη δηαθνξέο ελφο 

πνιέκνπ ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηφηε; π.ρ.ήκεξα ν εμνπιηζκφο ζηα φπια είλαη ίδηνο κε ηφηε; 

(κηα βφκβα ζήκεξα ζα θάλεη κηα ηξχπα ζηε ζθεπή, φπσο ε νβίδα ή ζα θαηαζηξέςεη νιφθιεξε 

πεξηνρή); 

Απάληεζε 

 

 

Δξψηεζε 5.4.-Αηνκηθή 

Δθθψλεζε: πκπιήξσζε ηελ πξφηαζε κε απηφ πνπ πηζηεχεηο φηη ζα γηλφηαλ: 

Αλ ε Απζηξία δελ είρε θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά ηεο εξβίαο ην 1914, ηφηε: 

 

 

Δξψηεζε 5.5.-Αηνκηθή 

Δθθψλεζε: Σειηθά ηη είλαη Ηζηνξία; εκαληηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα απφ ην παξειζφλ ή 

νηηδήπνηε ζπλέβε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε; θαη γηαηί; 

Απάληεζε: 

 

 

Δξψηεζε 5.6.-Αηνκηθή 

Δθθψλεζε: Γηαηί πηζηεχεηο φηη ν Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο είλαη Ηζηνξηθά ζεκαληηθφο; (επεηδή 

επεξέαζε πνιινχο αλζξψπνπο; επεηδή αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ζπγγελείο αλζξψπσλ πνπ 

ηφηε έδσζαλ ηε δσή ηνπο γη απηφλ;, επεηδή αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ κλεκεία πνπ καο ηνλ 

ζπκίδνπλ;, γηαηί ήηαλ ζεκαληηθφο γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ ζην παξειζφλ π.ρ. 

γηα θαηνίθνπο Θξάθεο) 

Απάληεζε: 

  

 

 

Δξψηεζε  5.7.: Δκέλα κνπ είπαλ νη ζπγγελείο κνπ γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν φηη: 
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Παράρτθμα VII: Κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων (Rubric) Ιςτορικισ Σκζψθσ 

Δπίπεδα αμηνιό-

γεζεο Ιζηνξηθήο 

εκαληηθόηεηαο: 

Αλαγλσξίδνπλ ηη 

έθαλε έλα γεγνλόο 

ηζηνξηθά ζεκα-

ληηθό δείρλνληαο 

Διιηπέο ή Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο (2) Πιήξεο (3) 

(Ι..1) Σε δηάξθεηα 

ηνπ Α΄Π.Π.. Σηο 

ζπλέπεηεο γηα κε-

γάιν ρξνληθφ δηά-

ζηεκα 

Γελ αλαγλσξίδνπλ θακία 

ζπλέπεηα κέζα ζην ρξφ-

λν ή ζεσξνχλ φηη επεξέ-

αζε κφλν φζνπο έδεζαλ 

ηφηε 

- Αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο κέρξη 

ζήκεξα. Γίλνπλ πξνζσπηθέο ε-

κπεηξίεο απφ ην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ ή δίλνπλ παξα-

δείγκαηα ζεκεξηλψλ κλεκείσλ 

πνπ έρνπλ κείλεη απφ εθείλε ηελ 

πεξίνδν θιπ  

(Ι..2) Σελ επί-

δξαζε ηνπ Α΄Π.Π. 

ζην κεγαιχηεξν 

Ηζηνξηθφ αθήγεκα 

Γελ θάλνπλ θαζφινπ 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφ-

ληνο θαη ηα γεγνλφηα ηνπ 

επξχηεξνπ πεξηβάιιν-

ληνο π.ρ. ελφο δεηήκαηνο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο κε δε-

ηήκαηα εζληθήο ηζηνξίαο 

ή ελφο δεηήκαηνο εζλη-

θήο ηζηνξίαο κε δεηήκα-

ηα επξσπατθήο-

παγθφζκηαο ηζηνξίαο  

 ή  

Γίλνπλ ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε ζέζε ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηεο Διιά-

δαο γεληθφηεξα είλαη 

ζεκαληηθή, αιιά δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ νξζά 

επηρεηξήκαηα. 

Αηηηνινγνχλ 

πψο έλα δή-

ηεκα Σνπη-

θήο Ηζηνξίαο 

επεξέαζε 

ηελ εμέιημε 

ηεο Δζληθήο 

Ηζηνξίαο θαη 

αλαγλσξί-

δνπλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ 

θαζηζηνχλ ηε 

Φιψξηλα 

ζεκαληηθή 

ρψξα /ζέζε 

Αηηηνινγνχλ πψο έλα 

δεηήκαηα Δζληθήο Ηζην-

ξίαο επεξέαζαλ ηελ εμέ-

ιημε ηεο Παγθφζκηαο 

Ηζηνξίαο θαη αλαγλσξί-

δνπλ ηε ζεκαίλνπζα ζέ-

ζε ηεο Διιάδαο, θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ θαη νη δπν 

κεγάινη αληίπαινη ηε 

ζέινπλ ζην πιεπξφ ηνπο 

(π.ρ. Κίλεηξα πνπ είραλ 

νη Γάιινη λα εγθαηαζηα-

ζνχλ ζηελ Διιάδα) 

Αλαθέξνπλ αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ζηελ 

Διιάδα θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίν-

δν. Έηζη εληάζζνπλ ηα γεγνλφηα 

ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεξηφ-

δπν 

(Ι..3) Σελ επί-

δξαζε ηνπ Α΄Π.Π. 

ζηελ πξνζέγγηζε 

δεηεκάησλ ηνπ 

παξφληνο. 

Γελ βξίζθνπλ θάηη θνηλφ 

αλάκεζα ζε παξφλ πα-

ξειζφλ 

Αλαγλσξίδνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε 2 

γεγνλφηα ζην παξφλ θαη ζην παξειζφλ, 

αιιά δελ αλαθέξνπλ πψο εθείλν ην γεγν-

λφο ζην παξειζφλ επεξεάδεη απηφ ζην 

παξφλ. Π.ρ. χλδεζε κε ζεκεξηλνχο πν-

ιέκνπο, πξφζθπγεο θιπ 

Αλαγλσξίδνπλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε 2 γεγνλφηα 

ζην παξφλ θαη ζην παξειζφλ, θαη 

αλαθέξνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ ν-

πνίν εθείλν ην γεγνλφο ζην πα-

ξειζφλ, θσηίδεη δεηήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο, π.ρ. χλδεζε 

Δζληθνχ Γηραζκνχ κε ζεκεξηλέο 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη αλα-

θνξά ζην φηη δελ κάζακε απφ ηα 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο 

(Ι..4) Σελ αιιαγή 

κέζα ζην ρξφλν 

Πηζηεχνπλ πσο νη ζπλέ-

πεηεο είλαη ίδηεο γηα φ-

ινπο, φπνηε θαη αλ έδεζε 

ν θαζέλαο 

Αλαγλσξίδνπλ φηη έλα γεγνλφο έρεη δηα-

θνξεηηθέο ζπλέπεηεο αλάκεζα ζε δηαθν-

ξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

Δμεγνχλ πψο θαη γηαηί ε ηζηνξηθή 

ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη αλάκεζα 

ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο 

(Ι..5) Σελ αιιαγή 

κεηαμχ δηαθνξεηη-

θψλ πιεζπζκηαθψλ 

Θεσξνχλ φηη έλα γεγν-

λφο είρε ηηο ίδηεο ζπλέ-

πεηεο πάλσ ζε φινπο 

Αλαγλσξίδνπλ φηη έλα γεγνλφο έρεη δηα-

θνξεηηθέο ζπλέπεηεο απφ άηνκν ζε άηνκν  

θαη απφ νκάδα ζε νκάδα, αιιά δελ αλα-

Δμεγνχλ πψο θαη γηαηί ε ηζηνξηθή 

ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη απφ άην-

κν ζε άηνκν (π.ρ. αλάινγα κε ηνλ 
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νκάδσλ  

 

ηνπο αλζξψπνπο (αλε-

μαξηήηνπ ειηθίαο, θχ-

ινπ, ηφπνπ θαηαγσγήο) 

θέξνπλ πψο θαη γηαηί ηφπν θαηαγσγήο, φζνη δνπλ πην 

θνληά ζην κέησπν έρνπλ λα αληη-

κεησπίζνπλ πεξηζζφηεξεο ζπλέ-

πεηεο) θαη απφ νκάδα ζε νκάδα 

(π.ρ. νη Θξαθηψηεο κπήθαλ ζηελ 

Διιάδα). 

(Ι..6) Σηο ζπλέ-

πεηεο ζε έλα κεγά-

ιν πιήζνο αηφκσλ 

Αλαγλσξίδνπλ ζπλέπεηεο 

κφλν γηα ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα π.ρ. ζηξαηηψηεο 

Αλαγλσξίδνπλ φηη επεξέαζε κφλν ηνπο 

ζηξαηηψηεο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο 

Αλαγλσξίδνπλ ζπλέπεηεο αλάκεζα 

ζε πνιιέο ρψξεο (αλαδεηθλχνπλ 

ηηο ρψξεο πνπ θαηά θχξην ιφγσ 

εκπιέθνληαη ζηνλ Πφιεκν) θαη 

πνιιά άηνκα π.ρ. παηδηά, γπλαί-

θεο, γνλείο, ζπγγελείο, απινχο 

πνιίηεο (φζνη έθεπγαλ πξφζθπγεο 

απφ Φιψξηλα θαη Μνλαζηήξη) 

(Ι..7) Ηζηνξία θαη 

Ηζηνξηθά ζεκαληη-

θφ: πνηθίιεη απφ 

άηνκν ζε άηνκν.  

 

(Ι..7.1) Θεσξνχλ Ηζην-

ξία θαη ηζηνξηθά ζεκα-

ληηθφ κφλν ηηο δξάζεηο 

ησλ ζπνπδαίσλ αλζξψ-

πσλ 

& 

(Ι..7.2) Γελ κπνξνχλ 

λα αηηηνινγήζνπλ γηα 

πνηνπο ιφγνπο θαζίζηα-

ηαη κηα πεξίνδνο/ έλα 

γεγνλφο, ηζηνξηθά ζεκα-

ληηθφ 

(Ι..7.1.) Θεσξνχλ Ηζηνξία θαη ηζηνξηθά 

ζεκαληηθέο ηηο δξάζεηο ζπνπδαίσλ αιιά 

θαη απιψλ, θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ 

& 

(Ι..7.2) Αηηηνινγνχλ γηα πνηνπο ιφγνπο 

θαζίζηαηαη κηα πεξίνδνο/ έλα γεγνλφο, 

ηζηνξηθά ζεκαληηθφ, αιιά ην επηρείξεκά 

ηνπο δελ πεξηιακβάλεη ζπλέπεηεο ζε κε-

γάιν πιήζνο αηφκσλ θαη γηα κεγάιν ρξν-

ληθφ δηάζηεκα ή ζπλδέζεηο κε δεηήκαηα 

ηνπ παξφληνο  

(Ι..7.1.) Αλαγλσξίδνπλ φηη Ηζην-

ξία θαη ηζηνξηθά ζεκαληηθφ είλαη 

θάηη αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία 

απφ ηελ νπνία ην βιέπεη ν θάζε 

άλζξσπνο θαη φηη γηα θάζε άλ-

ζξσπν δηαθέξεη ην ηη είλαη ηζηνξη-

θά ζεκαληηθφ 

 

& 

(Ι..7.2) Αηηηνινγνχλ γηα πνηνπο 

ιφγνπο θαζίζηαηαη κηα πεξίνδνο/ 

έλα γεγνλφο, ηζηνξηθά ζεκαληηθφ, 

θαη ην επηρείξεκά ηνπο πεξηιακ-

βάλεη ζπλέπεηεο ζε κεγάιν πιή-

ζνο αηφκσλ θαη γηα κεγάιν ρξνλη-

θφ δηάζηεκα ή ζπλδέζεηο κε δε-

ηήκαηα ηνπ παξφληνο 

(Ι..8) Οη καζεηέο 

δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχλ ζεκαληη-

θφ γηα ηελ Ηζηνξία 

κφλν φηη α) ηνπο 

πξνθαιεί ελδηαθέ-

ξνλ, ή β) φ,ηη ηνπο 

ιέεη ν δάζθαινο ή 

γ) φ,ηη πεξηιακβά-

λνπλ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αιιά λα 

ζπλδένπλ ζπγθε-

θξηκέλα γεγνλφηα 

κε άιια θαη κε 

δηάθνξνπο ηξφ-

πνπο. 

Οη καζεηέο ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ έλα απφ ηα 

παξαπάλσ (α, β, γ) 

- Οη καζεηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθά 

γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηηο πιεξνθν-

ξίεο απφ πεγέο ή απφ ζπγγελείο 

 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Πξσηνγε-

λώλ πεγώλ 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

(Π.Π.1) Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί 

έλα ηεθκήξην ζε απνδεηθηηθφ ζηνη-

ρείν πξέπεη νη καζεηέο λα ππνβάι-

Γελ ζέηεη θακία εξψ-

ηεζε ή θάλεη εξσηή-

ζεηο πνπ δελ κπνξεί 

Θέηεη κέρξη 2 εξσηήζεηο Θέηεη απφ 3 θαη πάλσ εξσηήζεηο  
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ινπλ ζε απηφ «θαιέο εξσηήζεηο», ε 

πξψηε απφ ηηο νπνίεο είλαη: «Ση είλαη 

απηφ;» 

λα ηηο «απαληήζεη» ε 

πεγή 

(Π.Π.2) Ζ ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ: 

ε απνζαθήληζε ηεο ζέζεο ηνπ δεκη-

νπξγνχ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα.  

[Οη πξσηνγελείο πεγέο κπνξεί λα 

απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο (ζπλεηδεηέο) πξνζέζεηο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο πεγήο, θαζψο επίζεο 

ηηο (κε ζπλεηδεηέο) αμίεο θαη ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ δεκηνπξγνχ].  

Γελ ηελ αλαθέξνπλ ή 

δελ ιακβάλνπλ ππφ-

ςε ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

δεκηνπξγνχ 

Απιή αλαθνξά δεκηνπξ-

γνχ ή αλαγλσξίδνπλ φηη 

κπνξεί ζθφπηκα λα απν-

θξχπηεη ή/θαη λα αιινη-

ψλεη θάπνηα ζηνηρεία ν 

δεκηνπξγφο αιιά δελ ην 

αηηηνινγνχλ  

Δπηζήκαλζε ησλ πηζαλψλ ηνπ πξν-

ζέζεσλ- ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, πνπ 

κπνξεί λα θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ. Αηηηνινγνχλ γηαηί ν 

δεκηνπξγφο κπνξεί λα θξχβεη ή λα 

αιινηψλεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

(Π.Π.3) Ζ αλάγλσζε κηα πεγήο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζην ηζηνξηθφ 

ηεο πιαίζην (ζπγθεηκελνπνίεζε). Ζ 

αλάιπζε κηαο πεγήο ζα πξέπεη, αθφ-

κα, λα παξέρεη λέα ζηνηρεία γηα ην 

ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην 

Γελ αλαθέξνπλ η-

ζηνξηθφ πιαίζην 

Λακβάλνπλ ππφςε ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην 

Γηαβάδνληαο ηελ πεγή αλαθέξνπλ 

επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη.  

(Π.Π.4) Αμηνπνίεζε πεγψλ γηα εμα-

γσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηάηαη 

Γελ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα δεδνκέλα ηεο πε-

γήο ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο ή εμάγνπλ ιαλ-

ζαζκέλα ζπκπεξά-

ζκαηα απφ ηελ αλά-

γλσζε κηαο πεγήο 

Υξεζηκνπνηνχλ ηα δεδν-

κέλα φπσο αθξηβψο είλαη 

(π.ρ. ηε ιεδάληα κηαο 

θσηνγξαθίαο) ή βγάδνπλ 

νξζά ζπκπεξάζκαηα κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

πεγήο (ή θαη γηα ην πεξη-

ερφκελν ηεο πεγήο) 

1
ε
 πεξίπησζε: 

Υξεζηκνπνηνχλ 

θαη άιιεο πεγέο 

είηε απφ ηηο δηαζέ-

ζηκεο είηε αλαηξέ-

ρνληαο ζην δηαδί-

θηπν, γηα λα θαηα-

ζθεπάζνπλ έλα 

αθήγεκα γηα ην 

θαηλφκελν/γεγνλφο 

πνπ κειεηνχλ.  

2
ε
 πεξίπησζε: 

ρη κφλν ρξε-

ζηκνπνηνχλ θαη 

άιιεο πεγέο, 

αιιά θαη εμε-

γνχλ γηαηί είλαη 

ζεκαληηθφ λα 

ζπγθξίλνπκε 

πνιιέο πεγέο 

γηα ην ίδην γε-

γνλφο 

(Π.Π.5) Πξσηνγελήο Πεγή ≡ Απν-

δεηθηηθό ζηνηρείν 

Αλαγλσξίδνπλ φηη 

κηα πξσηνγελήο πεγή 

είλαη απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν αιιά δελ 

αηηηνινγνχλ γηαηί, ή 

ζηελ αηηηνιφγεζή 

ηνπο δελ ζπκπεξη-

ιακβάλνπλ ην ιφγν 

φηη έρεη απνκείλεη 

απφ ην παξειζφλ 

 Υαξαθηεξίδνπλ  κηα πξσηνγελή πεγή 

σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνζηεξίδν-

ληαο φηη έρεη απνκείλεη απφ ην πα-

ξειζφλ 

 

Δπίπεδν πλέρεηαο θαη αιιαγήο Διιηπέο ή Αλύ-

παξθην (1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

(.Α.1) Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο ζπρλά 

έρνπλ ζπλέρεηα, δελ είλαη απνκνλσκέ-

λεο κέζα ζε κηα ζεηξά απφ μερσξηζηά 

γεγνλφηα. 

Γελ αλαγλσξί-

δνπλ ηελ αιια-

γή ζε θάηη πνπ 

έρεη αιιάμεη ή 

αλαθέξνπλ φηη 

άιιαμε θάηη πνπ 

είλαη αθφκα ίδη-

ν, ή αλαθέξνπλ 

θάπνηεο αιιαγέο 

αιιά δελ αλα-

γλσξίδνπλ θά-

Κάλνπλ απιή αλαθνξά 

ηεο αιιαγήο ρσξίο λα 

αηηηνινγήζνπλ γηαηί άι-

ιαμε ή ην αηηηνινγνχλ 

ιάζνο. Αθφκα ζην επίπε-

δν απηφ βξίζθνληαη νη 

καζεηέο πνπ εμεγνχλ 

πψο άιιαμαλ θάπνηεο 

απφ ηηο αιιαγέο πνπ α-

λαθέξνπλ θαη φρη φιεο 

[επίπεδν 2(+)] 

Καηαλννχλ φηη κηα αιιαγή ζπλδέεηαη 

κε κηα πξνεγνχκελε (δειαδή εμεγνχλ 

πψο θάπνηα πξάγκαηα ζπλερίδνπλ ελψ 

θάπνηα άιια κέλνπλ ζηαζεξά κέζα ζην 

ρξφλν), άξα κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζπλέ-

ρεηα (π.ρ. έθπγαλ νη κνπζνπικάλνη [1
ε
 

αιιαγή] θαη κεηά γθξεκίζηεθαλ ηα 

ηδακηά ζηε Φιψξηλα [2
ε
 αιιαγή]) 
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πνηα ζεκαληηθή 

αλάκεζα ζε απ-

ηέο [επίπεδν 1 

(+)] 

(.Α.2) Κάπνηεο φςεηο ηεο δσήο αιιά-

δνπλ πην γξήγνξα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπο απ‘ φηη άιιεο. Σα ζεκεία 

θακπήο, ή αθφκα θαη ηα ζεκεία αλα-

ηξνπήο, βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

αιιαγήο 

Αιιάδνπλ φια 

γξήγνξα 

πλεηδεηνπνηνχλ φηη αι-

ιάδνπλ θάπνηεο φςεηο ηεο 

δσήο κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ αιιά δελ ην αηηην-

ινγνχλ ζσζηά 

Αλαγλσξίδνπλ αιιαγέο ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ ζε φςεηο ηεο δσήο πνπ ζε-

σξνχζαλ φηη έρνπλ ζπλέρεηα θαη αλα-

γλσξίδνπλ ζπλέρεηεο ζε φςεηο ηεο δσήο 

πνπ ζπρλά ζεσξνχκε φηη έρνπλ αιιάμεη 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

(.Α.3) Ζ πξφνδνο θαη ε παξαθκή εί-

λαη ζεκειηψδεηο ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

ηεο αιιαγήο πνπ ζπκβαίλεη ζην πέξα-

ζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αιιαγή δελ ζεκαί-

λεη πάληα πξφνδν (π.ρ. θξίζε) 

Οη απαληήζεηο 

δείρλνπλ φηη ν 

καζεηήο ζεσξεί 

πσο φζν πεξλά 

ν θαηξφο ηα 

πξάγκαηα αιιά-

δνπλ πξνο ην 

θαιχηεξν. 

Αλαγλσξίδνπλ φηη νη αι-

ιαγέο κπνξεί λα ζπκβαί-

λνπλ πξνο ην θαιχηεξν ή 

πξνο ην ρεηξφηεξν, αιιά 

αλ θάηη είλαη ζηνηρείν 

πξνφδνπ ηφηε φινη ζα ην 

ζεσξνχλ πξφνδν θαη αλ 

θάηη αιιάδεη πξνο ην ρεη-

ξφηεξν, ηφηε γηα φινπο 

ζα είλαη παξαθκή. ή δελ 

εμεγνχλ πεξαηηέξσ ηελ 

απάληεζή ηνπο 

Αλαγλσξίδνπλ φηη ε αιιαγή δελ ζε-

καίλεη πάληα πξφνδν, θαη φηη αλ θάηη 

γηα θάπνηνπο είλαη πξφνδνο γηα άιινπο 

κπνξεί φρη, αλάινγα κε ηελ πξννπηηθή 

ηνπ θαζελφο. 

(.Α.4) Ζ ρξνλνιφγεζε κπνξεί λα βν-

εζήζεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν θαηαλννχκε ηε ζπλέρεηα θαη 

ηελ αιιαγή (δελ κπνξείο λα θαηαλνή-

ζεηο ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ αιιαγή αλ 

δελ γλσξίδεηο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα 

πξάγκαηα ζπλέβεζαλ) 

[Έρεη λα θάλεη κε ηε δξαζηεξηόηεηα 8 

ζην google docs: Παηρλίδη: Πσο ην 

είπακε…; πνπ ηνπνζεηνχλ ζηε ζσζηή 

ζεηξά κπεξδεκέλεο εηθφλεο] 

Μέρξη 2 ζσζηά  Μέρξη 3 ζσζηά Καη ηα 5 γεγνλφηα ηνπνζεηνχληαη ζηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζπλέβεζαλ  

(.Α.5) Ζ πεξηνδνιφγεζε (δηαρσξη-

ζκφο ηεο δηάξθεηαο ελφο γεγνλφηνο ζε 

κηθξφηεξεο πεξηφδνπο κε νξηζκέλα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά) επίζεο κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελ-

λνηψλ ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο 

Οη καζεηέο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα 

μερσξίζνπλ ηνλ 

αηψλα ζηνλ ν-

πνίν βξηζθφκα-

ζηε ζήκεξα θαη 

ηνλ αηψλα ζηνλ 

νπνίν ζπλέβε-

ζαλ ηα γεγνλφηα 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ 

ηνλ αηψλ ηνλ νπνίν δηα-

λχνπκε ζήκεξα, ίζσο θαη 

ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ Πν-

ιέκνπ, αιιά δελ γλσξί-

δνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην βξίζθνπκε. 

Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα μερσξί-

ζνπλ ηνλ αηψλα ηνλ νπνίν δηαλχνπκε 

ζήκεξα, απφ ηνλ αηψλα ζηνλ νπνίν ζπ-

λέβεζαλ ηα γεγνλφηα. 

 

Δπίπεδν αμηνιόγεζεο Αηηηόηε-

ηαο θαη πλεπεηώλ 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(ΑΙ.Τ.1) Οη άλζξσπνη πξνθα-

ινχλ ηζηνξηθέο αιιαγέο, σζηφζν 

δξνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα ηα νπνία ζέηνπλ θάπνηνπο 

Γελ αλαγλσξίδνπλ 

ηελ επηξξνή ηνπ επ-

ξχηεξνπ πεξηβάιιν-

ληνο ζηε δξάζε ελφο 

Αλαθέξνπλ πεξην-

ξηζκνχο πνπ ζέηεη 

ην πεξηβάιινλ, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε 

πλεηδεηνπνηνχλ ηελ ζπλερή αιιειεπίδξα-

ζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ εκπξφζεηε 

δξάζε ελφο αηφκνπ θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ηίζεληαη ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηε-
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πεξηνξηζκνχο ζηηο αιιαγέο πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ. 

αηφκνπ ζηελ νπνία δξνπλ 

ηα ππνθείκελα, νη 

ηζηνξηθέο θιεξν-

λνκηέο πνπ καο έρεη 

αθήζεη ην παξει-

ζφλ, φπσο θαη νη 

δηαθνξεηηθέο επη-

ζπκίεο ησλ ππνινί-

πσλ αηφκσλ απφ 

ηηο δηθέο καο (θίλε-

ηξα), αιιά δελ εμε-

γνχλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν θάπνηεο 

παξάκεηξνη επε-

ξεάδνπλ ηε δξάζε 

ησλ αηφκσλ π.ρ. 

γεσγξαθηθή ζέζε 

ηεο ζηελ πξφθιεζε αιιαγψλ θαη εμεγνχλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηεο παξάκεηξνη 

επεξεάδνπλ ηε δξάζε ησλ αηφκσλ π.ρ. γεσ-

γξαθηθή ζέζε, νηθνλνκηθά – πνιηηηθά ζπ-

ζηήκαηα πνπ απνηεινχλ θιεξνδφηεκα πξν-

εγνχκελσλ γελεψλ. 

(ΑΙ.Τ.2) ηη νη δξάζεηο έρνπλ 

ζπρλά θαη απξνζδφθεηεο ζπλέπεη-

εο. 

Γπζθνιεχνληαη λα 

δηαθξίλνπλ ηηο ζπλέ-

πεηεο ή αλαγλσξίδνπλ 

φηη ν Α΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο είρε ζπλέ-

πεηεο αιιά δελ γλσξί-

δνπλ λα αλαθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα παξα-

δείγκαηα ή αλαθέ-

ξνπλ κε νξζά παξα-

δείγκαηα. 

Γηαθξίλνπλ κφλν 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέ-

πεηεο θαη αλαθέ-

ξνπλ ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα 

Γηαθξίλνπλ ηφζν αξλεηηθέο φζν θαη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη αλαθέξνπλ νξζά θαη ζπγθε-

θξηκέλα παξαδείγκαηα θαη γηα ηηο δχν. 

(ΑΙ.Τ.3) Γηαθνξνπνίεζε αηηηψλ 

απφ αθνξκή θαη αμηνπνίεζε πε-

γψλ γηα αλάδεημε αηηηψλ  

Γελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεγέο γηα λα βξνπλ ηηο 

αηηίεο. Αλαγλσξίδνπλ 

κηα κφλν αηηία. 

Δκπηζηεχνληαη κηα 

κφλν πεγή ή αλα-

γλσξίδνπλ πεξηζ-

ζφηεξεο απφ κηα 

αηηίεο γηα έλα γεγν-

λφο αιιά κπεξδεχ-

νπλ ηηο αηηίεο κε 

ηελ αθνξκή 

Αλαγλσξίδνπλ ηα πνηθίια είδε ησλ αηηηψλ 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ρξεζηκνπνη-

ψληαο κηα ή πεξηζζφηεξεο πεγέο γηα ην γε-

γνλφο απηφ (κε άιια ιφγηα λα θαηαλννχλ 

ηελ πνηθηιφηεηα ησλ αηηηψλ κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 2 ηζηνξηθψλ καξ-

ηπξηψλ) θαη δηαθξίλνπλ ηηο αηηίεο απφ ηελ 

αθνξκή. 

(ΑΙ.Τ.4) Δίλαη ζε ζέζε λα δηα-

ηππψλνπλ αληηπαξαδείγκαηα- π-

πνζεηηθψλ εξσηήζεσλ (πκπιε-

ξψλνπλ ηε θξάζε: Αλ ε Απζηξία 

δελ είρε θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά 

ηεο εξβίαο ην 1914 ηφηε..) 

Ζ απάληεζε είλαη: 

«Γελ ζα γηλφηαλ πφ-

ιεκνο». Δπαλαιακβά-

λνπλ απηφ πνπ ιέεη ην 

πξψην κέξνο ηεο 

θξάζεο. 

Αλαθέξνληαη ζε 

θξηηήξηα ηζηνξηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο, 

δειαδή ε απάληε-

ζε πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηηο 

ζπλέπεηεο (π.ρ. δελ 

ζα είραλ ζθνησζεί 

ηφζα άηνκα) ή κε 

ηε ζπκβνιή ζηε 

κεγαιχηεξε αθή-

γεζε 

Γίλνπλ κηα απάληεζε θαη ηελ δηθαηνινγνχλ 

(π.ρ. δελ ζα είραλ ζθνησζεί ηφζα άηνκα, 

γηαηί δελ ζα ππήξρε πφιεκνο γηα λα κπνπλ 

θαη νη ππφινηπεο ρψξεο). 

 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ιζηνξηθήο 

πξννπηηθήο 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηη-

θό/Δπαξθέο (2) 

Πιήξεο (3) 

(Ι.Π.1) θαη (Η.Γ.2) Αμηνπνηνχλ ην  (Υσξίο ηζηνξηθή α- Πξνζπαζνχλ λα Πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν 
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ηζηνξηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ 

αλζξψπσλ ζην παξειζφλ, απν-

θεχγνληαο ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ηδεψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ 

παξφληνο  

μία) Γελ πξνζπαζνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη 

δξάζεο ησλ πξνζψπσλ 

ζην παξειζφλ ή ηνπο 

θξίλνπλ ρσξίο λα βα-

ζίδνληαη ζε πεγέο, 

(δειαδή ρσξίο λα α-

λαθέξνπλ ζπγθεθξηκέ-

λα/ινγηθά επηρεηξήκα-

ηα ηα νπνία λα έρνπλ 

ζρέζε κε ην ππφ κειέ-

ηε ζέκα- ρσξίο λα α-

λαγλσξίδνπλ ην ηζην-

ξηθφ πιαίζην ζην ν-

πνίν έδξαζαλ ηα άην-

κα απηά θαη επεξεάδν-

ληαη απφ ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν ζθέςεο ζην πα-

ξφλ.  

θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη 

δξάζεο ησλ πξν-

ζψπσλ ζην πα-

ξειζφλ βαζηδφκε-

λνη ζε πεγέο, σ-

ζηφζν ρξεζηκν-

πνηνχλ γεληθά, 

αιιά ινγηθά, επη-

ρεηξήκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ ζρέ-

ζε κε ην ππφ κε-

ιέηε ζέκα. Αλα-

γλσξίδνπλ ην η-

ζηνξηθφ πιαίζην 

ζην νπνίν έδξα-

ζαλ ηα άηνκα απ-

ηά, σζηφζν παξα-

ηεξνχληαη αλα-

ρξνληζηηθέο επη-

βνιέο ηνπ δηθνχ 

ηνπο ηξφπνπ ζθέ-

ςεο ζην παξειζφλ 

ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ πξνζψπσλ ζην πα-

ξειζφλ βαζηδφκελνη ζε πεγέο, απνθεχγνληαο 

ηηο άινγεο επηβνιέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζθεθηφκαζηε ζην παξφλ, πάλσ ζε αλζξψ-

πνπο πνπ έδξαζαλ ζην παξειζφλ. Γηαθξίλνπλ 

ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ νη 

άλζξσπνη, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ή φρη, ην 

γεγνλφο φηη έδξαζαλ ή ζθέπηνληαλ κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (αθφκα θαη αλ νη πξά-

μεηο ηνπο θαίλνληαλ αξρηθά παξάινγεο, αλε-

μήγεηεο ή δηαθνξεηηθέο απφ ην πψο ζα είρακε 

δξάζεη ή ζθεθηεί εκείο ζην παξφλ) θαη ρξε-

ζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα/ινγηθά επηρεηξή-

καηα, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ην ππφ κειέ-

ηε ζέκα. 

Σν ίδην θαη γηα ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο: Κά-

λνπλ θξηηηθή ζηηο δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζην 

παξειζφλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ ηα άηνκα απηά 

θαη δελ θάλνπλ αλαρξνληζηηθέο επηβνιέο ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο ζην παξειζφλ 

(Ι.Π.2) Κάζε ηζηνξηθφ γεγνλφο ή 

θαηάζηαζε αθνξά ηζηνξηθά ππν-

θείκελα κε δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή 

πξννπηηθή 

Γελ αλαγλσξίδνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο απφ ηηο νπνίεο 

βιέπνπλ ηα δηάθνξα 

ππνθείκελα έλα γεγν-

λφο 

Αλαγλσξίδνπλ  

ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο ησλ 

ηζηνξηθψλ ππν-

θεηκέλσλ (πνπ 

είλαη ην θιεηδί γηα 

λα θαηαλνήζνπλ 

ην γεγνλφο), θαη 

ηαπηίδνληαη κε 

ηελ νπηηθή ελφο 

ππνθεηκέλνπ. 

Αλαγλσξίδνπλ  ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

ησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη δελ ηαπηί-

δνληαη κε ηνλ δξψληα (αλαθέξνπλ ηηο δηαθν-

ξέο αλάκεζα ζε δχν πεγέο νη νπνίεο αλαθέ-

ξνληαη ζην ίδην γεγνλφο αιιά απφ δηαθνξεηη-

θέο νπηηθέο γσλίεο). 

 

Δπίπεδα αμηνιόγεζεο Ηζηθώλ 

δηαζηάζεσλ: 

Διιηπέο/Αλύπαξθην 

(1) 

Ιθαλνπνηεηηθό/Δπαξθέο 

(2) 

Πιήξεο (3) 

(Η.Γ.1) ια ηα ηζηνξηθά αθεγή-

καηα πνπ έρνπλ βαξχηεηα, εκπεξη-

έρνπλ έκκεζα ή άκεζα εζηθέο θξί-

ζεηο 

Γελ θάλνπλ θακία 

αλαθνξά ζηηο εζηθέο 

δηαζηάζεηο ελφο γε-

γνλφηνο. 

Αλαγλσξίδνπλ εζηθέο 

δηαζηάζεηο (φπσο ηηο 

κλήκεο πνπ πξέπεη λα 

ρξσζηάκε ζηνπο ζηξα-

ηηψηεο πνπ έπεζαλ ζηνλ 

πφιεκν) αιιά δελ θά-

λνπλ ζπλδέζεηο κε ην 

παξφλ  

Υξεζηκνπνηνχλ ηζηνξηθέο αθεγήζεηο 

γηα λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε εζηθά 

θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ζην παξφλ (πψο 

κπνξνχλ λα καο δηδάμνπλ ζην παξφλ ή 

πνηεο επηπηψζεηο έρνπλ ζην παξφλ θά-

πνηεο δξάζεηο αλζξψπσλ ζην παξει-

ζφλ) 

Οκνηόηεηα κε πξννπηηθή: αλαγλσξί-

δνπλ ζηνηρεία παξνληηζκνχ (απηφ ην 

κεηαθξάζακε σο νκνηφηεηεο κε γεγν-

λφηα ζην παξφλ π.ρ. Γηραζκφο) 
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Παρϊρτημα VIII: Δεύγματα από Παραγόμενα Μαθητών  

Παηρλίδη κε πεγέο (1
ε
 ζπλάληεζε): 

Πεγή 1ες οκάδας:  

Φσηνγξαθία Γάιινπ ζηξαηησηηθνύ θσηνγξάθνπ 

  
ηξαηηά ηεο Αλαηνιήο 1914-1918 

Γεληθή άπνςε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Φιώξηλαο 

ΔΡΩΣΖΔΗ: 

 

εκεηώλεη ν θαζέλαο 

ζην θειί ηνπ!! 

Ση είλαη απηό πνπ βιέπνπκε; 

 

 

Θα ην ραξαθηεξίδαηε σο απνδεηθηηθό 

ζηνηρείν; 

Γξάςηε Ναη ή Όρη θαη γηαηί; 

Μαζεηήο1 Βιέπσ ην ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν θαη ηελ 
ζηξαηηά ηεο αλαηνιήο. 

Ναη γηαηί καο δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο 
 

Μαζεηήο2 Βιέπσ  ην ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν θαη ζπί-
ηηα 

Ναη γηαηί  καο δίλεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο. 

Μαζεηήο3 Βιέπσ ην ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν ζηε 
Φιώξηλα θαη ηηο ζθελέο ησλ Γάιισλ ζηξα-
ηησηώλ νη νπνίνη ιέγνληαλ θαη ζηξαηηά ηεο 
Αλαηνιήο. 

Ναη,γηαηί είλαη θσηνγξαθία εθείλεο ηεο 
επνρήο θαη έηζη απνδεηθλύεη όηη ππήξραλ 
Γάιινη ην1914-1918. 

Μαζεηήο4 Σν λνζνθνκείν θαη ην ζηξαηόπεδν ηεο ζηξα-
ηηάο ηεο Αλαηνιήο ζηε Φιώξηλα 
 

Ναη γηαηί ζηελ θσηνγξαθία θαίλνληαλ νη 
ζθελέο θαη έηζη θαίλεηαη ε ύπαξμε ησλ 
Γάιισλ ζηξαηησηώλ  

 

Πνηεο εξσηήζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε ζηε θσηνγξαθία θαη ηη απαληήζεηο ζα καο δώζεη; 

 

θεθηείηε θαη απαληήζηε νκαδηθά!  

Απάληεζε:Ση βιέπνπκε ζηελ εηθόλα; 

1.ηελ εηθόλα βιέπνπκε  ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο ηελ πεξίνδν 1914-1918. 

 

Ση μερσξίδεη ζηελ εηθόλα; 

2.Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ζθελέο ησλ Γάιισλ ζηξαηησηώλ νη νπνίνη εθείλε ηελ πεξίνδν 

θαηνηθνύζαλ ζηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο. 
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Δπίζεο ζηελ εηθόλα βιέπνπκε θαη ην ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν ηεο Φιώξηλαο 

Πεγή 2ες οκάδας:  

 
Κάξαη- πνζηάι Γάιινπ ζηξαηηώηε πνπ βξίζθεηαη ζηε Φιώξηλα 

 

ΔΡΩΣΖΔΗ: 

 

εκεηώλεη ν θαζέλαο ζην 

θειί ηνπ!! 

Ση είλαη απηό πνπ βιέπνπκε; 

 

 

Θα ην ραξαθηεξίδαηε σο 

απνδεηθηηθό ζηνηρείν; 

Γξάςηε Ναη ή Όρη θαη γηαηί; 

Μαζεηήο5 Δλα γξακκα απν ελαλΓαιιν 
πξνο ηνλ παηεξα ηνπ 

λαη γηαηη καιινλ ζα εηρε 
ηξαπκαηηζηεη απν ηνλ πνιε-
κν  

Μαζεηήο6 Δλα γξάκκα απν ελαλ ρηπ-
πεκελν Γαιιν ζηνλ παηεξα 
ηνπ πνπ βξηζθεηαη ζην λν-
ζνθνκεην ηεο Φισξηλαο. 

Ναη γηαηη καιινλ πνιεκεζε 
ζηνλ πξσην παγθνζκην πν-
ιεκν θαη ηνλ ηξαπκαηεζαλ. 

Μαζεηήο7 Μηα θάξηα ελόο Γάιινπ 
ζηξαηηώηε 

Ναη,γηαηί κπνξνύκε λα κά-
ζνπκε ζε πνηα πεξίνδν είλαη 
απηή ε θάξηα 

Μαζεηήο8   

 

 

Πνηεο εξσηήζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε ζηελ θαξη- πνζηάι θαη ηη απαληήζεηο ζα καο δώ-

ζεη; 

 

θεθηείηε θαη απαληήζηε νκαδηθά!  

Απάληεζε: 

1.Πνηε ηξαβερηεθε ε θσηνγξαθηα 

2.ε πνην κεξνο ηξαβερηεθε ε θσηνγξαθηα 

3.Πνηνο ηξαβεμε ηελ θσηνγξαθηα 

4.Ση εηαλ απηνο πνπ ηξαβεμε ηελ θσηνγξαθηα [επαγγεικα] 
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Πεγή 3ες οκάδας: 

 
Κάξη- πνζηάι Γάιινπ ζηξαηηώηε πνπ βξίζθεηαη ζηε Φιώξηλα 

 

ΔΡΩΣΖΔΗ: 

 

εκεηώλεη ν θαζέλαο ζην 

θειί ηνπ!! 

Ση είλαη απηό πνπ βιέπνπκε; Θα ην ραξαθηεξίδαηε σο α-

πνδεηθηηθό ζηνηρείν; 

Γξάςηε Ναη ή Όρη θαη γηαηί; 

Μαζεηήο9 Βιέπνπκε κηα θάξηα Γάι-
ινπ ζηξαηηώηε 

Ναη γηαηί όια ηα ζηνηρεία ηνπ 
Γάιινπ ζηξαηηώηε είλαη 
γξακκέλα αλαιπηηθά. Έηζη 
καζαίλνπκε πνιιά πξάγκαηα 
γη' απηόλ. 

Μαζεηήο10 βιέπνπκε θάπνηα θαξη πν-
ζηάι  ελόο Γάιινπ ζηξαηηώ-
ηε. 

Ναη  γηαηί  παίξλνπκε πνιιά 
ζεκαληηθά ζηνηρεία  γηα ηελ 
ηνπηθή ηζηνξία. 

Μαζεηήο11 θαξη-πνζηαι Γαιινπ ζηξα-
ηησηε 

Ναη γηαηη παηξλνπκε ζεκαληη-
θα ζηνηρεηα  

Μαζεηήο12   

 

 

Πνηεο εξσηήζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε ζην γξάκκα θαη ηη απαληήζεηο ζα καο δώζεη; 

 

θεθηείηε θαη απαληήζηε νκαδηθά!  

Απάληεζε 

 

1)Πόηε γξάθηεθε ε θάξηα απηή;;; Γξάθηεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 1918 

2)ε πνηνπο απεπζύλεηαη ν Γάιινο ζηξαηηώηεο;;  Απεπζύλεηαη ζηνπο γνλείο ηνπ 

3)Τπήξραλ θνληά ζνπ Σνύξθνη;; Ναη ππήξραλ  

 

 

 

 

 

 

 



[233] 
 

 

ΠίλαθαοΑ 

―Καιέο εξσηήζεηο‖ Απαληήζεηο 

1. ε πνηα ρξνληθή 

πεξίνδν αλαθέξεηαη ε 

πεγή; 

 

Πεγή1- 

Οκά-

δα1 

1914-1918 

Πεγή2- 

Οκά-

δα2 

1914-1918 

Πεγή3- 

Οκά-

δα3 

1914-1918 

 

2 + 9. Ση πιεξνθνξίεο 

καο δίλεη ε πεγή γηα 

απηή ηελ πεξίνδν; 

 

Πεγή1- 

Οκά-

δα1 

Τπήξραλ νη ζθελέο ησλ Γάιισλ ζηξαηησηψλ θαη  

ην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ηεο Φιψξηλαο θαη  

απηφ απνδεηθλχεη φηη εθείλε ηελ πεξίνδν ππήξραλ 

πνιινί ιανί ζηε Φιψξηλα. 
 

Πεγή2- 

Οκά-

δα2 

Δθεηλε ηελ πεξηνδν γηλνηαλ πνιεκνο 

Πεγή3- 

Οκά-

δα3 

ππήξραλ Σνχξθνη ,βάδαλ λάξθεο, δελ πξνρσξνχ-

ζαλ 

γξήγνξα. 
 

3 + 4. Πνηνο δεκηνχξ-

γεζε ηελ πεγή θαη 

πνηα ήηαλ ε ηδηφηεηά 

ηνπ (=επάγγεικα); 

 

Πεγή1- 

Οκά-

δα1 

Φσηνγξαθία Γάιινπ ζηξαηηψηε. 

Πεγή2- 

Οκά-

δα2 

Δλαο Γαιινο ζηξαηησηεο  

Πεγή3- 

Οκά-

δα3 

Έλαο Γάιινο ζηξαηηψηεο. 

 

5. Ση ζθνπφ είρε; Γηαηί 

ηελ έγξαςε; 

 

Πεγή1- Γηα λα καο πιεξνθνξήζεη ηηο επόκελεο γεληέο πσο 
ήηαλ ε Φιώξηλα εθείλε ηελ επνρή 
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Οκά-

δα1       

Πεγή2- 

Οκά-

δα2 

Ζζειε λα πεη ζηνλ παηεξα ηνπ νηη ε θαηαζηαζε 

ηνπ 

Καιπηεξεπεη 

Πεγή3- 

Οκά-

δα3 

Δπεηδή ήζειε λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο ηνπ γηα   

ηελ θαηάζηαζή ηνπ. 

 

6. Γηα πνηνλ ηελ έ-

γξαςε; 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1 

Γηα φιν ηνλ θφζκν 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

γηα ηνλ παηεξα ηνπ 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

Γηα ηνπο γνλείο  ηνπ. 

 

7. Μπνξνχκε λα είκα-

ζηε ζίγνπξνη φηη απηά 

πνπ ιέεη ή δείρλεη εί-

λαη αιήζεηεο; Καη γηα-

ηί; 

 

Πεγή1- 

Οκάδα1 

Ναη γηαηί είλαη απφ αιεζηλέο θσηνγξαθίεο 

Πεγή2- 

Οκάδα2 

Γελ μεξνπκε γηαηη κπνξεη λα ην εηπε γηα λα ηνλ  

Καζεζπραζεη 

Πεγή3- 

Οκάδα3 

ρη  γηαηί κπνξεί λα ιεεί ςέκαηα. 

 

 

Απορία ζσκκαζεηή: Κάπνηνο καζεηήο κε ξώηεζε αλ γηα ηελ νκαδηθή ζπδήηε-
ζε πξέπεη λα είλαη όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπλδεδεκέλα ηελ ίδηα ζηηγκή.  
Απάληεζε: Μπνξεί λα γξάςεη ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ απάληεζε, ηε ζηηγκή πνπ 
κπνξεί λα ζπλδεζεί, αιιά πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ζπλελλνεζείηε θαη λα 
κπείηε όινη καδί (δειαδή, ηα κέιε ηεο νκάδαο) ν θαζέλαο από ην ζπίηη ηνπ, λα 
επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηεο ζπλνκηιίαο θαη από όιεο ηηο απαληήζεηο πνπ έρεηε 
δώζεη ν θαζέλαο μερσξηζηά, λα θηηάμεηε κηα απάληεζε ζαλ νκάδα. 
Απορία ζσκκαζήηρηας: Κάπνηα καζήηξηα κε ξώηεζε ζην κάζεκα πσο κπνξεί-
ηε λα κηιάηε ζηε ζπλνκηιία κόλν κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο.  
Απάληεζε: Απηό κπνξεί λα ζπκβεί όηαλ ζην έγγξαθν είλαη κέιε κόλν ηα ζπ-
γθεθξηκέλα άηνκα (δειαδή, ηεο νκάδαο). Άξα, εδώ, πνπ είκαζηε κέιε όινη, 
ζπλνκηινύκε όινη καδί. Αθνύ έρνπλ απαληήζεη όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο 
ζηηο 2 αηνκηθέο εξσηήζεηο (ηνπ πίλαθα), ηόηε ζα ζαο βάισ ζε λέν Έγγξαθν 
όπνπ ζα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε (ζηε ζπλνκηιία)  κόλν κε ηα κέιε ηεο νκά-
δαο ζαο, γηα λα απαληήζεηε ζηελ νκαδηθή εξώηεζε!! 
 
Voki γηα Debate Βαζηιηθώλ-Βεληδειηθώλ-Οπδέηεξσλ (2

ε
 ζπλάληεζε): 
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Voki 1θσ ομάδασ μζςα ςτθν τάξθ-Βενιηελικοί 

 

Επιχειριματα:  «Η Αντάντ μασ δίνει πολλά ανταλ‐

λάγματα. Με αυτά θ Ελλάδα κα γίνει πολφ ιςχυ‐

ρι. Μασ  δίνει κάποιεσ περιοχζσ που ηουν Έλλθνεσ 

και μζχρι τώρα τισ ζχουν Τοφρκοι. Η Αντάντ ζχο‐

ντασ τθν Αγγλία ςτο πλευρό τθσ που είναι ιςχυρι 

κα νικιςει ςίγουρα και κα κυριαρχιςει ς τθν Μι‐

κρά Αςία όπου μασ ζταξε πωσ αν κερδίςει κα μασ 

δώςει κάποιεσ περιοχζσ που ηουν Έλλθνεσ». 

 

Voki 2θσ ομάδασ-Ουδζτεροι: 

Επιχειριματα: «Και οι δφο ζχουν δίκιο. Ο Βενιηζλοσ 

ζχει δίκιο γιατί του ζταξαν ότι θ Ελλάδα κα πάρει 

κάποιεσ περιοχζσ αν πάει με τθν Αντάντ, αλλά και 

ςτον Κωνςταντίνο ζταξαν οι Γερμανοί, αν ζμενε ου‐

δζτερθ. Ο Κωνςταντίνοσ ιταν ςυγγενισ με τον αυ‐

τοκράτορα τθσ Γερμανίασ. Και οι δφο ικελαν το κα‐

λό τθσ Ελλάδασ. ικελαν θ Ελλάδα να ςυνεργαςτεί 

με εκείνουσ που κα νικοφςαν». 

 

Voki 3θσ ομάδασ-Βαςιλικοί: 

Επιχειριματα: «Ο βαςιλιάσ  ιταν ςυγγενεισ του 

αυτοκράτορα τθσ γερμανίασ. Η  καλφτερθ ςτάςθ 

τθσ Ελλάδασ  για τουσ Γερμανοφσ, ιταν να μείνει 

ουδζτερθ. Οι Γερμανοί ζταηαν ςτον βαςιλιά ανταλ‐

λάγματα. Επειςθσ οι ςτρατιωτικοί  ιςχφσ τθσ κα 

μποροφςε να εμποδίςει οποιονδιποτε απειλοφςε 

τότε τθν Ελλάδα». 
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Παηρλίδη Μαθεδνληθό Μέησπν (2
ε
 ζπλάληεζε): 

ην ράξηε θαίλεηαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ν Αλζππνινραγφο Καξαθχιιεο κέ-

ρξη λα θηάζεη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ Μαθεδνληθνχ κεηψπνπ (1917).  

 

Απαληήζηε ν θαζέλαο κφλνο ηνπ ζηηο 2 εξσηήζεηο θάησ απφ ηνλ ράξηε. 

 

Υάξηεο: 

 
 

Δξώηεζε 1: Μπνξείηε λα πείηε πνπ ήηαλ ην Μαθεδνληθό Μέησπν; 
 

Απάληεζε:  

Μ01: Θεζζαινλίθε 

Μ04: ην βνπλφ Πεξηζηέξη ζηα Μπίηνια 

M03:ην βνπλφ Πεξηζηέξη ζηα ζεκεξηλά Μπίηνια. 

Μ10: ζην Πεξηζηέξη ,ζηα κπηηνια 

 

Δξψηεζε 2: Σειηθά ήηαλ ζεκαληηθή ε ζέζε ηεο Φιψξηλαο γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν; 

Μ 11: λαη, Μ12:λαη, Μ03: λαη 

Ναη γηαηί…. ρη γηαηί... 

Απάληεζε: 

Μ01: απφ εθεί πεξλνχζαλ Γάιινη ζηξαηηψηεο 

Μ 11:Γηαηη απν εθεη κπνξνπζαλ λα πεγαίλνπλ ηξφθηκα ,επεηδή εηαλ θνληά. 

Μ12:Ναη,γηαηί είλαη θνληά ζην κέησπν θαη ζα κπνξνχζαλ λα πεγαίλνπλ  ηξφθηκα 

Μ04:Ήηαλ ζηξαηεγηθή ε ζέζε ηεο επεηδή είλαη γχξσ απφ βνπλά     

Μ03:Ζ Φιψξηλα θαη γεληθά ε Διιάδα ήηαλ ζηαπξνδξφκη γηα λα πεξάζεη εθεί πνπ 

ήζειε ε ΑΝΣΆΝΣ  ή ε Απζηξννπγγαξία θαη ε Γεξκαλία.  

Μ10: ΝΑΗ γηαηί ήηαλ ζηαπξνδξφκη  γηα ηελ αληαλη θαη ηελ γεξκαληα θαη ηελ απ-

ζηξννπγθαξηα.Δπηζεο, κπνξνπζαλ λα πεγαηλνπλ ηξνθεκα απν ηελ ειιαδα γελη-

θα.                       

Απάληεζε:  
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Mindmeister-Υάξηεο ελλνηώλ (3
ε
 ζπλάληεζε): 

Υάξηεο ελλνηψλ 1
εο

 νκάδαο: 

 

 Υάξηεο ελλνηψλ 2
εο

 νκάδαο: 

  

Υάξηεο ελλνηψλ 3
εο

 νκάδαο: 

 

 

Υξνλνγξακκέο/Timetoast (4
ε
 ζπλάληεζε)

117 

 

                                                           
117

 Βλ. επιςυναπτόμενο cd 
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ρόιηα ζην Blog (4ε ζπλάληεζε): 

1. 1θ Δθμοςίευςθ 
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2. 2θ Δθμοςίευςθ  

 

3. 3θ Δθμοςίευςθ  
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4. 4θ Δθμοςίευςθ 
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5. 5θ Δθμοςίευςθ (Απάντθςαν μόνο οι μακθτζσ τθσ ομάδασ 3) 

 

 

6. 6θ Δθμοςίευςθ (Απάντθςαν μόνο οι μακθτζσ τθσ ομάδασ 2) 

 

7. 7θ Δθμοςίευςθ (Απάντθςαν μόνο οι μακθτζσ τθσ ομάδασ 1) 
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Παηρλίδη: Πώο ην είπακε…;; - Google docs- Γείγκαηα (5
ε
 ζπλάληεζε) 

ΜΑΘΗΤΗΣ 01 

Παηρλίδη: Πσο ην είπακε….; 

 

1. Γηαβάδσ ηελ πεγή θαη ζπκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα1 κε εξσηήζεηο πνπ κπν-

ξώ λα ηεο θάλσ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα κνπ δώζεη! 

 

Πεγή : ’ έλα ζπίηη ζηα Μπίηοια…. (1917) γράθεη ζηο εκεροιόγηό ηοσ, ο ιοτίας Κω-

ζηούιας: 

«Φειά ζηο ηαβάλη ήρζε πρηλ από κήλες κηα οβίδα θαη έζπαζε ηο δοθάρη ηες ζθεπής. 

Ασηό ηο ζπίηη ηες «εηρήλες» είλαη βαζηά τησπεκέλο από ηολ πόιεκο» 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Δξσηήζεηο: Απαληήζεηο: 

ε πνηά ρξνληθή πεξίνδν θσηνγξαθίζεθε ε θσ-

ηνγξαθία; 

1917 

Ση πιεξνθνξίεο καο δίλεη ε πεγή; Οηη εηραλ νβηδεο 

Πνηνο έβγαιε ηελ θσηνγξαθία; Λνρίαο Κσζηνχιαο 

Απηά πνπ ιέεη είλαη φια αιήζεηα; Πξνθλψο θαπνηα ζα ηα αιιαμε γηα ην ζπκθεξνλ 

ηνπ 

 

4. Θετικές σσνέπειες. Γξάςε όζεο ζπκάζαη γηα ηε Φιώξηλα (π.ρ. ηη καο άθεζαλ νη 

Γάιινη;) πκβνπιέςνπ θαη ην power point κε ηηο εηθόλεο –πεγέο ζην wiki «Γξαζηεξηό-

ηεηεο 3εο ζπλάληεζεο» ηηο νπνίεο είδακε ζην πξνεγνύκελν κάζεκα θαη βγάιε άιιε 

κηα ζπλέπεηα από ηελ παξαθάησ πεγή: 

Θεηηθέο ζπλέπεηεο Έθηηαμαλ ηειεθεξίθ 

 

σλζήθε Νεϊγύ 1919: νη Έιιελεο παίξλνπλ ηε Γπηη-

θή Θξάθε ηελ νπνία είραλ νη Βνύιγαξνη. Αλ δελ ηελ 

είτακε πάρεη ηόηε, ζα ήηαλ Έιιελες οη θάηοηθοη ποσ 

δοσλ εθεί ζήκερα; 

Απάληεζε: Όρη γηαηη ζα ήηαλ Βνύιγαξνη. 
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6. Θπκήζνπ πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, πνηα ε αθνξκή θαη γηα πνηνπο ιόγνπο 

κπήθαλ θάπνηεο ρώξεο αξγόηεξα ζηνλ πόιεκν, φπσο ε Διιάδα. πκπιήξσζε ηνλ 

Πίλαθα. Σν επφκελν ζθίηζν ζα ζνπ δψζεη έλαλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θάπνηεο ρψξεο 

κπήθαλ ζηνλ πφιεκν θαη ε πεγή δίλεη έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν κπήθε ε Διιάδα ζηνλ 

πφιεκν. 

 

 
 

Σν 1917 ν ινρίαο Κσζηνύιαο, γξάθεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ γηα ηηο κέξεο πνπ ήηαλ 

ζην Μνλαζηήξη (Μπίηνια) κε ηνπο άιινπο ζηξαηηώηεο θαη μεθνπξάδνληαλ από ην 

κέησπν ηνπ πνιέκνπ. Δθεί ζπλάληεζαλ θάπνηνπο Έιιελεο πνπ δνύζαλ καδί κε 

ηνπο έξβνπο. Σν εκεξνιόγην ην έγξαθε γηα λα ην ζηείιεη ζε κηα θνπέια: 

 

―Υηκήμαλε γχξσ καο νη Έιιελεο πνπ δνπλ εθεί [...] θαη καο θπιάλε ηα ρέξηα. [....] (Μαο 

ιέλε): Με καο αθήζεηε πηα αδέξθηα, ζηνπο έξβνπο. Μαο ηπξαλάλε ζθιεξά πνπ είκαζηε 

Έιιελεο. [...] Κχξηε ειέεζνλ! (θέθηεθα) Μα ήξζακε ινηπφλ λα πνιεκήζνπκε ηνπο 

έξβνπο γηα λα ιεπηεξψζνπκε Έιιελεο, γηα ήξζακε λα πνιεκήζνπκε ηνπο Γεξκαλνχο 

θαη ηνπο Βνχιγαξνπο γηα λα ιεπηεξψζνπκε ηνπο ζπκκάρνπο καο ηνπο έξβνπο, πνπ ηνπο 

πξφδσζε ν βαζηιηάο; [….] “Δκείο ήξζακε λα θάλνπκε πφιεκν ιέλε. Να βνεζήζνπκε 

ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο έξβνπο ελάληηα ζην Γεξκαλφ θαη ζην Βνχιγαξν. Δλάληηα ζην 

βαζηιηά. [....] Έθαλα κηα επαλάζηαζε (…) γηα λα ηηκήζσ ηνλ ειιεληθφ ιφγν ηεο ζπκκα-

ρίαο κε ηνπο έξβνπο”. 

Αίηηα:  Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

Αθνξκή: Έλαο έξβνο ζθφησζε έλαλ απν ηελ Απζηξία 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπήθε ε Διιάδα ζηνλ 

πφιεκν θαη γηαηί ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη: 

Μπήθε γηαηη ε Αληάλη ζα ηηο έδεηλε θάπνηεο πεξηνρέο πνπ δνχζαλ Έι-

ιελεο θαη γηα λα ηεξεζνπλ ην ινγν κε ηνπο εξβνπο  

Λφγνο πνπ κπήθαλ άιιεο ρψξεο: πκθέξνληα.Γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο θηιηθέο ηνπο ρψξεο. 
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7. Πεο κνπ θάπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ απφ απηέο πνπ έρνπκε ήδε πεη 

αιιά θαη απφ απηέο πνπ κπνξείο λα βγάιεηο απφ ηηο επφκελεο εηθφλεο, θαη βάιε ηεο 

ζηνλ πίλαθα 

Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνιέκνπ: Καηαζηξνθέο θαη ζηελνρόξηα γηα απηνύο πνπ πέζαλαλ 
απν ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 
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8. Σοποζέηεζε ζηε ζεηρά ηης παραθάηω εηθόλες βάδοληας ηολ αρηζκό θαζεκηάς 

θάηω από ηελ εκεροκελία ζηελ οποία αληηζηοητεί. 

 

1914 

5 

Αξρή Α' Παγθν-

ζκίνπ Πνιέκνπ 

1916 

4 

Οη Γάιινη έξρν-

ληαη ζηε Φιψξη-

λα 

1918 

1 

Οη κνπζνπικάλνη 

έρνπλ θχγεη απφ 

ηε Φιψξηλα 

1924 

3 

Γθξεκίδνληαη ηα 

7 ηδακηά ηεο 

Φιψξηλαο 

1926 

2 

Ο Α' Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο ηειεηψ-

λεη κε λίθε ηεο 

Αληάλη 

 

  

Εηθόλα 1 Οη κοσζοσικάλοη έτοσλ θύγεη από ηε Φιώρηλα 

 Εηθόλα 2 Ο Α' Παγθόζκηος Πόιεκος ηειεηώλεη κε λίθε ηες Αληάλη 

 Εηθόλα 3 Γθρεκίδοληαη ηα 7 ηδακηά ηες Φιώρηλας 

Εηθόλα 4 Οη Γάιιοη έρτοληαη ζηε Φιώρηλα 

Εηθόλα 5 Αρτή Α' Παγθοζκίοσ Ποιέκοσ 

 

i)Πηζηεχεηο φηη ηα πάληα αιιάδνπλ ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ; Ναη/ρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε:Ορη γηαηη νη αλζξσπνη δελ αιιαδνπλ 

 

ii)Με βάζε απηά πνπ είδακε ζηηο ρξνλνγξακκέο, 

ηα πξάγκαηα άιιαμαλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ 

άιιε ζηε Φιψξηλα ή ππήξρε ζπλέρεηα αλάκεζα 

Απάληεζε:Γελ άιιαμαλ απνηνκα. Πξσηα εθπγαλ νη Μνπ-

ζνπικαλνη θαη κεηα γθξεκηζηεθαλ ηα ηδακηα. 
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ζηα γεγνλφηα; Π.ρ. ηα ηδακηά θαη ην νζσκαληθφ 

ξνιφη γθξεκίζηεθαλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ 

άιιε ή έγηλε θάηη πξηλ απφ απηφ; 

iii)Πηζηεχεηο φηη φηαλ αιιάδεη θάηη, πάληα αι-

ιάδεη πξνο ην θαιχηεξν; Δίηε πεηο λαη είηε φρη 

δψζε θαη έλα παξάδεηγκα απφ φια φζα είδακε. 

 

Απάληεζε:νρη γηαηη απην πνπ ζα αιιαμεη κπνξεη λα εηλαη 

αξλεηηθν. ηαλ γθξεκηζαλ ην γπκλαζην εηαλ αξλεηηθν γηαηη 

γθξεκηζηεθε έλα παιην θαη ζεκαληηθν θηεξην θαη ρηηζηεθε 

ελα θαηλνπξην 

iv)Θα έιεγεο φηη ζε θάπνηα πεξίνδν ζην παξει-

ζφλ δελ έγηλε ηίπνηα θαη γηαηί; 

Απάληεζε:νρη γηαηη ν πιεζπζκνο αλαπηεζεηε. 

 

 

ΜΑΘΗΤΗΣ 10 

Παηρλίδη: Πσο ην είπακε….; 

 

1. Γηαβάδσ ηελ πεγή θαη ζπκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα1 κε εξσηήζεηο πνπ κπν-

ξώ λα ηεο θάλσ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα κνπ δώζεη! 

 

Πεγή: ’ έλα ζπίηη ζηα Μπίηοια…. (1917) γράθεη ζηο εκεροιόγηό ηοσ, ο ιοτίας Κω-

ζηούιας: 

«Φειά ζηο ηαβάλη ήρζε πρηλ από κήλες κηα οβίδα θαη έζπαζε ηο δοθάρη ηες ζθεπής. 

Ασηό ηο ζπίηη ηες «εηρήλες» είλαη βαζηά τησπεκέλο από ηολ πόιεκο» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Δξσηήζεηο: Απαληήζεηο: 

Πνηφο έγξαςε ηελ πεγή; Λνρίαο Κσζηνπιαο 

Πφηε ηελ έγξαςε; 1917 

Πνπ ήηαλ φηαλ ηελ έγξαςε; ηα Μπίηνια 

Γηα ηη κηινχζε; Γηα ηελ εηξήλε 

Δίλαη αιήζεηα; ρη γηαηί κπνξεί λα ζέιεη λα πεη θαπνηα πξάγκα-

ηα πνπ ίζσο ζε απηά ππεξβάιεη. 

Γηα πνηφλ είλαη; Γηα κηα θνπέια. 

 

 

4. Θετικές σσνέπειες. Γξάςε όζεο ζπκάζαη γηα ηε Φιώξηλα (π.ρ. ηη καο άθεζαλ νη 

Γάιινη;) πκβνπιέςνπ θαη ην power point κε ηηο εηθόλεο –πεγέο ζην wiki «Γξαζηεξηό-

ηεηεο 3εο ζπλάληεζεο» ηηο νπνίεο είδακε ζην πξνεγνύκελν κάζεκα θαη βγάιε άιιε 

κηα ζπλέπεηα από ηελ παξαθάησ πεγή: 

Θεηηθέο ζπλέπεηεο Μαο άθεζαλ πνιιά σξαία πξάγκαηα φπσο ζέαηξν  θαη επίζεο  

Έγξαςαλ ηελ ΝΔIΓΤ TO 1919 θαη έηζη ε ζξάθε είλαη ειιεληθή. 
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σλζήθε Νεϊγύ 1919: νη Έιιελεο παίξλνπλ ηε Γπηηθή 

Θξάθε ηελ νπνία είραλ νη Βνύιγαξνη. Αλ δελ ηελ είτακε 

πάρεη ηόηε, ζα ήηαλ Έιιελες οη θάηοηθοη ποσ δοσλ εθεί ζή-

κερα; 

Απάληεζε: 

 

Ακα δελ γηλόηαλ ε ζπλζήθε ε ζξάθε δελ ζα ήηαλ ειιεληθή 

αιιά βνπιγάξηθε. 

 

 

 

 

 

6. Θπκήζνπ πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, πνηα ε αθνξκή θαη γηα πνηνπο ιόγνπο 

κπήθαλ θάπνηεο ρώξεο αξγόηεξα ζηνλ πόιεκν, φπσο ε Διιάδα. πκπιήξσζε ηνλ 

Πίλαθα. Σν επφκελν ζθίηζν ζα ζνπ δψζεη έλαλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θάπνηεο ρψξεο 

κπήθαλ ζηνλ πφιεκν θαη ε πεγή έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε Διιάδα κπήθε ζηνλ πφιε-

κν. 

 

 
 

Σν 1917 ν ινρίαο Κσζηνύιαο, γξάθεη ζην εκεξνιόγηό ηνπ γηα ηηο κέξεο πνπ ήηαλ 

ζην Μνλαζηήξη (Μπίηνια) κε ηνπο άιινπο ζηξαηηώηεο θαη μεθνπξάδνληαλ από ην 

κέησπν ηνπ πνιέκνπ. Δθεί ζπλάληεζαλ θάπνηνπο Έιιελεο πνπ δνύζαλ καδί κε 

ηνπο έξβνπο. Σν εκεξνιόγην ην έγξαθε γηα λα ην ζηείιεη ζε κηα θνπέια: 

 

―Υηκήμαλε γχξσ καο νη Έιιελεο πνπ δνπλ εθεί [...] θαη καο θπιάλε ηα ρέξηα. [....] (Μαο 

ιέλε): Με καο αθήζεηε πηα αδέξθηα, ζηνπο έξβνπο. Μαο ηπξαλάλε ζθιεξά πνπ είκαζηε 

Έιιελεο. [...] Κχξηε ειέεζνλ! (θέθηεθα) Μα ήξζακε ινηπφλ λα πνιεκήζνπκε ηνπο 

έξβνπο γηα λα ιεπηεξψζνπκε Έιιελεο, γηα ήξζακε λα πνιεκήζνπκε ηνπο Γεξκαλνχο 
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θαη ηνπο Βνχιγαξνπο γηα λα ιεπηεξψζνπκε ηνπο ζπκκάρνπο καο ηνπο έξβνπο, πνπ ηνπο 

πξφδσζε ν βαζηιηάο; [….] “Δκείο ήξζακε λα θάλνπκε πφιεκν ιέλε. Να βνεζήζνπκε 

ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο έξβνπο ελάληηα ζην Γεξκαλφ θαη ζην Βνχιγαξν. Δλάληηα ζην 

βαζηιηά. [....] Έθαλα κηα επαλάζηαζε (…) γηα λα ηηκήζσ ηνλ ειιεληθφ ιφγν ηεο ζπκκα-

ρίαο κε ηνπο έξβνπο”. 

 

Αίηηα:  Έγηλε πφιεκνο ράξε ζηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αίηηα. 

Αθνξκή: Ο έξβνο ζθφησζε  ηνλ δηάδνρν ηεο Απζηξννπγθαξηαο. 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπήθε ε Διιάδα ζηνλ 

πφιεκν θαη γηαηί ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη: 

Γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο κπήθακε ζηελ αληάλη  γηαηί   ην εηρε 

ππνζρεζεί ζηελ ζεξβία. 

Λφγνο πνπ κπήθαλ άιιεο ρψξεο: Γηα πνιηηηθν΄χο ιφγνπο. 

 

7. Πεο κνπ θάπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ απφ απηέο πνπ έρνπκε ήδε πεη 

αιιά θαη απφ απηέο πνπ κπνξείο λα βγάιεηο απφ ηηο επφκελεο εηθφλεο, θαη βάιε ηεο 

ζηνλ πίλαθα 

Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνιέκνπ: 

ΠΔΗΝΑ,ΦΣΧΥΗΑ,ΓΤΣΤΥΗΑ,ΠΟΛΛΑ ΘΖΜΑΣΑ,ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΥΣΖ-

ΡΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΤΦΛΟΗ. 
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8. Σοποζέηεζε ζηε ζεηρά ηης παραθάηω εηθόλες βάδοληας ηολ αρηζκό θαζεκηάς 

θάηω από ηελ εκεροκελία ζηελ οποία αληηζηοητεί. 

 

1914 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ 

ΠΟΛΕΜΟΤ 

1916 

ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΟΗ 

ΓΑΛΛΟΗ 

ΣΖΝ ΦΛΧ-

ΡΗΝΑ 

1918 

Ο Α ΠΑΓΚΟ-

ΜΗΟΠΟΛΔ-

ΜΟ  ΣΔΛΔΗ-

ΧΔ 

1924 

ΟΗ ΜΟΤ-

ΟΤΛΜΑΝΟΗ 

ΔΥΟΤΝ ΦΤ-

ΓΔΗ  

1926 

ΓΚΡΔΜΗΕΟ-

ΝΣΑΗ ΣΑ 7 

ΣΕΑΜΗΑ 
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 Εηθόλα 1 Οη κοσζοσικάλοη έτοσλ θύγεη από ηε Φιώρηλα 

 Εηθόλα 2 Ο Α' Παγθόζκηος Πόιεκος ηειεηώλεη κε λίθε ηες Αληάλη 

 Εηθόλα 3 Γθρεκίδοληαη ηα 7 ηδακηά ηες Φιώρηλας 

 Εηθόλα 4 Οη Γάιιοη έρτοληαη ζηε Φιώρηλα 

 Εηθόλα 5 Αρτή Α' Παγθοζκίοσ Ποιέκοσ 

 

Πηζηεχεηο φηη ηα πάληα αιιάδνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφ-

λνπ; Ναη/ρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε:ΝΑΗ ΓΗΑΣΗ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ Ο ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΜΑ 

 Με βάζε απηά πνπ είδακε ζηηο ρξνλνγξακκέο, ηα πξάγ-

καηα άιιαμαλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε ζηε Φιψξηλα 

ή ππήξρε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηα γεγνλφηα; Π.ρ. ηα ηδακηά 

θαη ην νζσκαληθφ ξνιφη γθξεκίζηεθαλ απφ ηε κηα ζηηγκή 

ζηελ άιιε ή έγηλε θάηη πξηλ απφ απηφ; 

Απάληεζε:ΤΠΑΡΥΔΗ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ  

ΓΗΑΣΗ  

ΠΡΧΣΑ ΔΦΖΓΑΝ ΟΗΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑ 

ΓΚΡΔΜΗΣΗΚΑΝ ΣΑ 7 ΣΕΑΜΗΑ 

 

Πηζηεχεηο φηη φηαλ αιιάδεη θάηη, πάληα αιιάδεη πξνο ην 

θαιχηεξν; Δίηε πεηο λαη είηε φρη δψζε θαη έλα παξάδεηγκα 

απφ φια φζα είδακε. 

Απάληεζε:ΟΥΗ ΓΗΑΣΗ ΜΠΟΡΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΔΥΔΗ 

ΚΑΠΟΗΔο ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΠΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤ-

ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΗΔΗ ΟΠΧ ΣΟ ΝΑΗ Ή ΣΗ ΟΥΗ ΣΟΤ 2015. 

Θα έιεγεο φηη ζε θάπνηα πεξίνδν ζην παξειζφλ δελ έγηλε 

ηίπνηα θαη γηαηί; 

Απάληεζε:ΟΥΗ ΓΗΑΣΗ ΠΑΝΣΑ Ζ ΦΛΧΡΗΝΑ ΖΣΑΝ 

ΑΝΑΣΑΣΟΜΔΝΖ 
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Γξαζηεξηόηεηεο ζην Wiki- Κεθάιαηα καζεηώλ (5
ε
 ζπλάληεζε)

118
 

ρόιηα ζην Wiki- Γείγκαηα απαληήζεσλ (5
ε
 ζπλάληεζε)

119
 

Γίπια ζε θάζε Voki κπήθαλ θαη νη πεγέο ησλ νκάδσλ (ε απφδνζε) 

 

 

                                                           
118

 Βλ. επιςυναπτόμενο cd 
119

 χόλια: 

 Οι απαντιςεισ τθσ Μ05 βρίςκονται ςτα φφλλα εργαςίασ του wiki, που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ ςτθν 
5

θ
 ςυνάντθςθ, γιατί το wiki δεν άνοιγε. 

 Κάποιεσ απαντιςεισ τθσ 1
θσ

 ερϊτθςθσ αναφζρονται ςτθ 2
θ
. 
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Παράρτθμα IX: Δείγματα από απαντιςεισ μακθτϊν ςε pre/post-test120 

 

 

 

                                                           
120

 Βλ. επιςυναπτόμενο cd 
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Παράρτθμα X: Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ - Πίνακασ με ςτόχουσ, δραςτθριότθτεσ, 

εργαλεία, ζννοιεσ για κάκε ςυνάντθςθ 

πλάληεζε Ιζηνξηθή έλ-

λνηα 

Δξγαιείν 

Web2.0 

Πεγέο/ Πιεξνθνξηαθό πιη-

θό 

Γξαζηεξηόηεηεο 

1
ε
  Πξσηνγελείο 

πεγέο 

Google docs Πξσηνγελείο πεγέο (ζπλδπα-

ζκφο γξαπηψλ πεγψλ & εη-

θφλαο) 

Πεγή 1
ε
 

Πεγή 2
ε
  

Πεγή 3
ε
  

(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Ai) 

-πκπιήξσζε Pre-test, 

-Δμνηθείσζε κε google docs, 

-Δπεμήγεζε & Αλάζεζε δξαζηεξηφ-

ηεηαο, γηα ην ζπίηη. Σίηινο δξαζηε-

ξηφηεηαο: Παηρλίδη κε πεγέο (Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ai) 

 

2
ε
  Πξσηνγελείο 

πεγέο 

  -Παξνπζίαζε παξαγφκελσλ (Παηρλί-

δη κε πεγέο) & ζπκπιήξσζε Πίλαθα 

Α απφ νκάδεο (γηα Πίλαθα Α βι. 

Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Ai) 

 

  Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 1: 

PowerPoint: Σα Μέησπα ηνπ 

Πνιέκνπ  (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Bi) 

Αθφξκεζε: πδήηεζε ζηελ ηάμε 

Πξσηνγελείο 

πεγέο 

Google docs Πξσηνγελείο πεγέο:  

Πεγή 4
ε
 Ζκεξνιφγην Καξα-

θχιιε (γξαπηή) θαη Πεγή 5
ε
 

Ζκεξνιφγην Λνρία Κσζηνχ-

ια (γξαπηή) (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Bii) 

Γξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη: Παηρλί-

δη Μαθεδνληθφ Μέησπν (Παξάξηεκα 

VI, Τπνπαξάξηεκα Bii) 

  Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 2: 

PowerPoint: Δζληθφο Γηρα-

ζκφο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιε-

κνο (Παξάξηεκα VI, Τπνπα-

ξάξηεκα Biii) 

πδήηεζε ζηελ ηάμε 

 Ηζηνξηθή πξνν-

πηηθή & Πξσ-

ηνγελείο πεγέο 

Voki Πξσηνγελείο πεγέο (γξα-

πηέο):   

Πεγή 6
ε
, Πεγή 7

ε
, Πεγή 8

ε
  

(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Biv) 

Γξαζηεξηφηεηα κέζα ζηελ ηάμε: Οη 

καζεηέο θηηάρλνπλ ραξαθηήξεο ζην 

Voki, κε επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ν-

κάδαο ηνπο (Παξάξηεκα VI, Τπνπα-

ξάξηεκα Biv).  

 Ηζηνξηθή πξνν-

πηηθή 

& Ζζηθέο Γηα-

ζηάζεηο 

Wiki Πξσηνγελήο πεγή 

(θσηνγξαθία) 

Πεγή 9
ε
 (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Bvi) 

ην wiki ζα επηιέμνπλ ηε ζειίδα 

Voki, φπνπ ζα ππάξρνπλ ηα ηξία 

Voki θαη θαζέλαο αθνχ ηα αθνχζεη 

θαη ηα ηξία θαη δνπλ ηελ παξαπάλσ 

θσηνγξαθία ζα αθήζεη ην ζρφιηφ 

ηνπ ζε 2 εξσηήζεηο (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Bv & Bvi) 

3
ε
  Αίηηα θαη ζπλέ-

πεηεο 

Mindmeister Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 3 (βί-

ληεν) (γηα ιεπηνκέξεηεο βί-

ληεν βι. Παξάξηεκα IV, Τ-

πνπαξάξηεκα Ci) 

Παξαθνινχζεζε βίληεν θαη ζπ-

κπιήξσζε Πίλαθα Β  Παξάξηεκα 

IV, Τπνπαξάξηεκα Ci), θαζψο παί-

δεη ην βίληεν. Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα θηηάμνπλ ζην ζπίηη ράξηεο ελ-

λνηψλ, πάλσ ζην εξγαιείν Mind-

meister. Ζ εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα 

έρεη ήδε θηηάμεη ηξεηο βαζηθέο ηδέεο, 
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κε ηίηιν: «Αίηηα θαη πλέπεηεο Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ έρεη 

βάιεη ζηελ θαζεκία ηα άηνκα ηεο 

θάζε νκάδαο. Ζ εμνηθείσζε κε ηα 

εξγαιεία πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρν-

ιείν. Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηε-

ηα λα εκπινπηίζνπλ ην ράξηε θαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία επη-

ζπκνχλ ζρεηηθά κε ηνλ Α‘ Παγθφ-

ζκην Πφιεκν, πέξα απφ ηηο αηηίεο θαη 

ηηο ζπλέπεηεο. 

 πλέρεηεο θαη 

Αιιαγέο 

Timetoast Πιεξνθνξηθφ πιηθφ 4, 5, 6, 

7i & 7ii, 8i & 8ii, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 & 17 (ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη πιεζψξα 

πξσηνγελψλ πεγψλ) θαη 

πξσηνγελείο πεγέο 10,  (εη-

θφλεο & γξαπηέο) (Power 

Point  βι. Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Cii) 

ε θάζε καζεηή έρεη κνηξαζηεί ην 

παξαθάησ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κε 

θσηνγξαθίεο απφ ην ρζεο θαη ην ζή-

κεξα (εηθφλεο- πξσηνγελείο πεγέο), 

απνθφκκαηα εθεκεξίδαο (γξαπηέο –

πξσηνγελείο πεγέο) θαη βνεζεηηθά 

ζρφιηα  ηεο εξεπλήηξηαο (Παξάξηεκα 

VI, Τπνπαξάξηεκα Cii). Καζψο πέ-

θηνπλ νη δηαθάλεηεο ζην power point 

νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ζε πνην ζε-

κείν ήηαλ ην κέξνο πνπ βιέπνπλ θαη 

αλαθαιχπηνπλ νκνηφηεηεο θαη δηα-

θνξέο κε ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα, ν 

καζεηήο πνπ θξαηά ηελ αληίζηνηρε 

θσηνγξαθία, ε νπνία ζπλδπάδεη πα-

ξειζφλ/ παξφλ, αλαθέξεη πφηε θαη 

πσο άιιαμε ην κέξνο απηφ. Σηο ίδηεο 

εηθφλεο – πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αξγφηεξα ζηηο 

ρξνλνγξακκέο, γηα λα εκπινπηίζνπλ 

ηα γεγνλφηα (ζπλέρεηεο θαη αιιαγέο) 

πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ ζε απηέο.  

4
ε
  Ζζηθέο Γηα-

ζηάζεηο & Η-

ζηνξηθή εκα-

ληηθφηεηα 

Blog Πεγή 11, 12i& 12ii, 13, 14 & 

15 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 18, 19, 

20 

(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα D, Τπνπαξαξηήκαηα 

Di.a-Di.h) 

Οη καζεηέο κειεηνχλ ην πιεξνθνξη-

αθφ πιηθφ θαη ηηο πεγέο θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ζρνιηάδνπλ ζην blog. Ζ πξν-

ζέγγηζε ησλ πεγψλ θαη ηνπ πιεξν-

θνξηαθνχ πιηθνχ έγηλε ζε πξψηε 

θάζε κε έλα παηρλίδη ξφισλ κε ηνπο 

εμήο ξφινπο: 1. Γάιινο, ζηξαηηψηεο, 

2. Έιιελαο ζηξαηηψηεο, 3. Βνχιγα-

ξνο ζηξαηηψηεο, 4. Γεκνζηνγξάθνο 

πνπ αλαθνηλψλεη ζηνηρεία απφ ην 

πιήζνο ησλ ζηξαηησηψλ πνπ ράζε-

θαλ, 5.  Γεκνζηνγξάθνο πνπ αλαθνη-

λψλεη ζηνηρεία απφ ην πιήζνο ησλ 

πνιηηψλ πνπ ράζεθαλ, 6. Μεηέξα 

ζηξαηηψηε Καξαθχιιε, 7. Μεηέξα 

ζηξαηηψηε απφ ηα Μπίηνια θαη 8 

χδπγνο Γάιινπ ζηξαηηψηε  

5
ε
  Πξσηνγελείο 

πεγέο 

Google docs Πεγή 16
ε
 (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Ei.a) 

Οη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη 

δίλνπλ απαληήζεηο ζε πξσηνγελή 

πεγή 

Αίηηα θαη π- Πεγή 17
ε
 (Παξάξηεκα VI, Οη καζεηέο κειεηνχλ δηάθνξεο πεγέο 
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πλάληεζε Δπηκέξνπο ηφρνη Η.. Οη καζε-

ηέο επηδηψθεηαη λα: 

 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ΣΠΔ-

Web2.0
121

. Οη καζεηέο επη-

δηψθεηαη λα: 

Δπηκέξνπο καζεζηαθνί ζηφρνη. Οη 

καζεηέο επηδηψθεηαη λα: 

1
ε
  Πξσηνγελείο πεγέο: 

-Μελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πεγέο 

σο κέζν κεηάδνζεο πιεξνθν-

ξηψλ, αιιά σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

-Δληάζζνπλ ηηο πεγέο ζην ηζην-

Παηρλίδη κε πεγέο (Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Ai): 

ηφρνο αηνκηθήο εξψηε-

ζεο: πλεξγαζία- Δηζαγσ-

γή: Οη καζεηέο αξρηθά εξ-

Παηρλίδη κε πεγέο (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Ai): 

-πλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν Α‘ Πα-

γθφζκηνο Πφιεκνο έιαβε ρψξα θαη 

ζηελ πφιε ηνπο, δηψρλνληαο ην αί-

ζζεκα θαησηεξφηεηαο γηα ηελ πεξην-

                                                           
121

 Για τον Πίνακα με τουσ ςτόχουσ αποτελεςματικισ ενςωμάτωςθσ των ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ βλ. Παράρτθμα XI. 

λέπεηεο Τπνπαξάξηεκα Ei.b) γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο  ηνπ πνιέκνπ 

(αλαηξέρνπλ θαη ζε πξνγελέζηεξν 

πιηθφ πνπ έρνπκε αλεβάζεη ζην wiki 

γηα λα ζπκεζνχλ) 

Αίηηα θαη ζπλέ-

πεηεο 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 21, 

Πεγή 18 (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Ei.c) 

Οη καζεηέο κειεηνχλ δηάθνξεο πεγέο 

γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

αίηηα θαη ηελ αθνξκή  ηνπ πνιέκνπ 

(αλαηξέρνπλ θαη ζε πξνγελέζηεξν 

πιηθφ πνπ έρνπκε αλεβάζεη ζην wiki 

γηα λα ζπκεζνχλ) 

Αίηηα θαη ζπλέ-

πεηεο 

Πεγή 19, 20
ε
, 21

ε
 (Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Ei.d) 

Οη καζεηέο κειεηνχλ δηάθνξεο πεγέο 

γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο  ηνπ πνιέ-

κνπ (αλαηξέρνπλ θαη ζε πξνγελέζηε-

ξν πιηθφ πνπ έρνπκε αλεβάζεη ζην 

wiki γηα λα ζπκεζνχλ) 

Ηζηνξηθή ζεκα-

ληηθφηεηα- Αί-

ηηα θαη πλέ-

πεηεο 

Wiki Πεγή 22
ε
 , 23

ε
, 16

ε
 & 24

ε
 

(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Eii) 

Οη καζεηέο κειεηνχλ πεγέο θαη απα-

ληνχλ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ πάλσ ζε δηα-

θνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (Δξ. 

5.1.). ζηε ζπλέρεηα απαληνχλ ζε α-

θφκα έμη εξσηήζεηο  (5.2-5.7.) ζρεηη-

θέο κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πε-

ξηφδνπο, ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε γεγνλφηα παξειζφληνο – 

παξφληνο (π.ρ. πξφζθπγεο ηφηε θαη 

ηψξα). Σέινο δεκηνπξγνχλ αληηπα-

ξαδείγκαηα,  αηηηνινγνχλ γηαηί ζεσ-

ξνχλ ηνλ Α΄Παγθφζκην Πφιεκν η-

ζηνξηθά ζεκαληηθή πεξίνδν θαη δί-

λνπλ παξαδείγκαηα πξνθνξηθήο η-

ζηνξίαο απφ ζπγγελείο ηνπο,  πνπ 

έρνπλ αθνχζεη απφ ηνπο πξνγφλνπο 

ηνπο γη απηή ηελ πεξίνδν, πξνθεηκέ-

λνπ λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ζπγγέλεη-

αο ησλ καζεηψλ κε άηνκα πνπ έδε-

ζαλ ηφηε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ κέρξη 

ζήκεξα (βαζηέο ζπλέπεηεο). 
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ξηθφ ηνπο πιαίζην θαη λα παίξ-

λνπλ λέα ζηνηρεία απφ ηελ πεγή 

γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

-Δίλαη ηθαλνί λα ππνβάινπλ 

―θαιέο‖ εξσηήζεηο ζηελ πεγή, 

ζηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηφ ε 

πεγή ―λα δψζεη‖ απαληήζεηο 

-Απνζαθελίδνπλ ηε ζέζε θαη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ 

-Αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέ-

ςεο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηηο ζπ-

λεηδεηέο ή κε πξνζέζεηο ηνπ 

 

γάδνληαη κφλνη ηνπο ζε 

θαιά δνκεκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ηερλνινγία) 

ηφρνο νκαδηθήο εξψηε-

ζεο: Δλεξγφο ζπκκεηνρή: 

Δηζαγσγή: Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξη-

κέλα εξγαιεία ηεο ηερλν-

ινγίαο, γηα λα ζρεδηάζνπλ 

ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηειηθά 

πξντφληα). 

ηφρνο web.2.0: χλδεζε 

πξνζσπηθνχ -ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

ρή ηνπο (Δπηηπγράλεηαη κέζα απφ: 

«Παηρλίδη κε Πεγέο» γλσζηνπνηείηαη 

φηη ππήξμαλ Γάιινη ζηξαηηψηεο ζηε 

Φιψξηλα).  

-πλεηδεηνπνηήζνπλ ην ρξφλν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εθηπιίζζν-

ληαη ηα γεγνλφηα ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ (ιεδάληεο πεγψλ: 1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 

Παξάξηεκα Vi, Τπνπαξάξηεκα Ai) 

-Αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθή δηάζεζε γηα 

δεηήκαηα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

 

2
ε
  Πξσηνγελείο πεγέο: 

Google docs-Παηρλίδη κε πεγέο-

Πίλαθαο Α (Παξάξηεκα VI, Τ-

πνπαξάξηεκα Ai) 

1. Να ζέηνπλ «θαιέο» εξσηή-

ζεηο (βι. Παξάξηεκα VI, Τπνπα-

ξάξηεκα Ai.a) ζε κηα πεγή  

Google docs-Παηρλίδη Μαθεδν-

ληθφ Μέησπν-Πεγή 4ε Ζκεξνιφ-

γην Καξαθχιιε (γξαπηή) θαη Πε-

γή 5ε Ζκεξνιφγην Λνρία Κσ-

ζηνχια (γξαπηή) (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Bii) 

2. Να ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγε-

λείο πεγέο γηα λα θαηαζθεπά-

ζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ έλα επη-

ρείξεκα ή κηα αθήγεζε (κηα 

απζεληηθή πεξηγξαθή γηα έλα 

ηζηνξηθφ γεγνλφο) 

Voki-Debate: Πεγή 6ε, Πεγή 7ε, 

Πεγή 8ε  (Παξάξηεκα VI, Τπν-

παξάξηεκα Biv) 

3. χγθξηζε απφςεσλ θαη πιε-

ξνθνξίεο δηαθνξεηηθψλ ηζηνξη-

θψλ πεγψλ γχξσ απφ ην ίδην 

ζέκα 

Ιζηνξηθή Πξννπηηθή 

Voki & wiki (γηα δξαζηεξηφηεηα 

βι. Τπνπαξάξηεκα Βv)-   

Πεγή 6ε, Πεγή 7ε, Πεγή 8ε  

(Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Biv): 

1.Καηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ 

πξννπηηθψλ ησλ ηζηνξηθψλ ππν-

θεηκέλσλ (Βεληδέινπ-Βαζηιηά) 

(θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

Δζληθφ Γηραζκφ). (δει. νπηηθέο 

γσλίεο απφ ηηο νπνίεο βιέπεη ν 

θαζέλαο ηελ είζνδν ηεο Διιά-

δαο ζηνλ πφιεκν) 

 Google docs-Παηρλίδη κε 

πεγέο-Πίλαθαο Α (Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Ai): 

 Δπνηθνδφκεζε – Δκπέδσ-

ζε: Οη καζεηέο μεθηλνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία 

ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέ-

λνπ λα ρηίζνπλ πάλσ ζηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

ηνπο θαη λα θαηαζθεπά-

ζνπλ λνήκαηα 

Voki: Δλεξγφο ζπκκεηνρή: 

Δηζαγσγή: Οη καζεηέο ελί-

νηε ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθε-

θξηκέλα εξγαιεία ηεο ηε-

ρλνινγίαο, γηα λα ζρεδηά-

ζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηειηθά πξντφληα.  

Wiki: Δπνηθνδφκεζε - Με-

ηάδνζε: Οη καζεηέο ρξεζη-

κνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

γηα λα θαηαζθεπάζνπλ, λα 

κνηξαζηνχλ θαη λα δεκν-

ζηεχζνπλ λέεο γλψζεηο ζε 

έλα θαηάιιειν θνηλφ. 

Σα παξαγφκελα Voki αλε-

βαίλνπλ ζην Wiki: 

Δπνηθνδφκεζε- Έκπλεπζε: 

Οη καζεηέο θηηάρλνπλ ζπλ-

δέζεηο αλάκεζα ζηα ηερλν-

ινγηθά εξγαιεία γηα λα α-

πνθηήζνπλ βαζχηεξε θα-

ηαλφεζε αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο 

ηόρνη web2.0-Google 

docs 

1.Γεκηνπξγηθή δηδαζθαιία 

2.Δμαηνκίθεπζε (ν καζε-

-Power point: Σα Μέησπα ηνπ Πνιέ-

κνπ (Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 1, Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Bi): 

1. πλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

φξνπ ―Παγθφζκηνο Πφιεκνο‖ γλσξί-

δνληαο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηφλ  αιιά θαη ηα κέησπα φπνπ 

εμειίζζεηαη ν πφιεκνο, ζπλεηδεην-

πνηψληαο έηζη θαη ηε ζεκαζία ηεο 

γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο. 

(Μεηάβαζε απφ ηελ Σ.Η., ζηελ Δζλη-

θή θαη ζηελ Παγθφζκηα).  

2. Να γλσξίζνπλ ηνπο δχν κεγάινπο 

αληηπάινπο (απφ πνηεο ρψξεο απνηε-

ινχληαλ αξρηθά ε Αληάλη θαη απφ 

πνηεο νη Κεληξηθέο Γπλάκεηο) 

-Παηρλίδη Μαθεδνληθφ Μέησπν (Πε-

γέο 4 & 5, Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Bii) 

1. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνπ αθξη-

βψο ήηαλ ε πξψηε γξακκή ηνπ Μα-

θεδνληθνχ Μεηψπνπ θαη λα αλαγλσ-

ξίζνπλ ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο Φιψ-

ξηλαο, θαζψο βξίζθεηαη θαη απηή πά-

λσ ζηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ. 

-Power point:Δζληθφο Γηραζκφο 

(πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 2, Παξάξηεκα 

VI, Τπνπαξάξηεκα Biii) & Πεγή 6
ε
, 

Πεγή 7
ε
, Πεγή 8

ε
  (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Biv): 

2. Απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηνλ Δ-

ζληθφ Γηραζκφ θαη ηε δηαθνξά αλά-

κεζα ζηνπο φξνπο ―Βεληδειηθφο‖- 

‖βαζηιφθξνλαο‖, ηνπο ιφγνπο ηεο 

δηαθσλίαο ησλ δχν αλδξψλ, αιιά θαη 

ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο 

ηνπ θαζελφο (πιεξνθνξηαθφ πιηθφ .  

3. πλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαδξνκή 

πνπ αθνινπζνχζαλ νη ζηξαηηψηεο γηα 

λα θηάζνπλ ζην Μέησπν, αιιά θαη 
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2. Να ζπγθξίλνπλ πξσηνγελείο 

πεγέο (γξαπηέο θιπ) ησλ νπνίσλ 

νη δεκηνπξγνί είραλ δηαθνξεηη-

θέο πξννπηηθέο γηα έλα ζπγθε-

θξηκέλν γεγνλφο. Να εμεγήζνπλ 

ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

3. Να γξάςνπλ π.ρ. έλα επηρεί-

ξεκα απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ρ 

ππνθεηκέλνπ  

4. Δληάμνπλ ηα ππνθείκελα ζην 

θνηλσληθφ (2 θξάηε), πνιηηηθφ 

(1 πξσζππνπξγφο θαη 1 βαζη-

ιηάο), ζπλαηζζεκαηηθφ (βαζη-

ιηάο ζπγγελήο κε Γεξκαλφ απ-

ηνθξάηνξα) θαη νηθνλνκηθφ (ε 

Διιάδα κφιηο έρεη βγεη απφ ηνπο 

Βαιθαληθνχο θαη πξνζπαζεί λα 

αλαθάκςεη νηθνλνκηθά) πιαίζην 

ζην νπνίν έδξαζαλ 

5. Υξεζηκνπνηνχλ ηεθκήξηα θαη 

λα θαηαλννχλ ην ηζηνξηθφ πιαί-

ζην, γηα λα απαληήζνπλ ζε εξσ-

ηήζεηο ζρεηηθά κε ην γηαηί νη 

άλζξσπνη έδξαζαλ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ έδξαζαλ (ή ζθέθηνληαλ κε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν) αθφ-

κα θαη φηαλ νη πξάμεηο ηνπο 

θαίλνληαλ αξρηθά παξάινγεο ή 

αλεμήγεηεο ή δηαθνξεηηθέο απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκείο ζα 

είρακε δξάζεη ή ζθεθηεί ζηε 

ζέζε ηνπο 

6. Αλαγλσξίδνπλ ηνλ παξνληη-

ζκφ ζε ηζηνξηθά ηεθκήξηα θαη 

λα θαηαλννχλ ηελ επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη θαηά ηε δηα-

δηθαζία εξκελείαο θαη θαηαλφε-

ζεο ησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέ-

λσλ. 

 

 

Ηζηθέο Γηαζηάζεηο  

Wiki- Πεγή 9ε (Παξάξηεκα VI, 

Τπνπαξάξηεκα Bvi, γηα δξαζηε-

ξηφηεηα βι. Τπνπαξάξηεκα Βvi): 

Θα πξέπεη λα κειεηάκε ην πα-

ξειζφλ γηα λα καο βνεζά ζηελ 

αληηκεηψπηζε εζηθψλ δεηεκά-

ησλ ζην παξφλ. Να εμεηάζνπλ 

έλα ηζηνξηθφ δήηεκα ην νπνίν 

λα πεξηιακβάλεη κηα αληηπαξά-

ζεζε (π.ρ. εζληθφο δηραζκφο), λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο πξννπηηθέο 

πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηελ 

επνρή θαη λα εμεγήζνπλ πσο 

ηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ κάζεζε 

ρσξίο ην άγρνο ηεο βαζκν-

ζεξίαο) 

3.Τπεπζπλφηεηα (ππεχζπ-

λνο θαη γηα ηε κάζεζε ησλ 

άιισλ γηαηί ρσξίο ηε δηθή 

ηνπ ζπκκεηνρή δελ νιν-

θιεξψλεηαη ην παδι ηεο 

δηαδξνκήο) 

4.πκκεηνρή: (νη καζεηέο 

ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνη-

λσλνχλ απφ απφζηαζε) 

5.Παξαγσγηθφηεηα - Γεκη-

νπξγία κηθξν-πεξηερνκέλνπ 

(νη καζεηέο παξάγνπλ ζπ-

λεξγαηηθά πιηθφ) 

6.Γηακφξθσζε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ 

7.Μάζεζε θαη‘ απαίηεζε 

(δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζην 

ρξφλν, ρψξν θαη κε ηνλ 

ξπζκφ πνπ βνιεχεη ηνλ θα-

ζέλα 

8.Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε 

εθπαηδεπηηθνχ θαη επίιπζε 

απνξηψλ κέζσ ζπλνκηιίαο 

9.Γεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ 

καζήκαηνο θαη δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο γνλέσλ 

10.Οη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα βξίζθνληαη 

ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε 

(ζε αληίζεζε κε ηηο εξγαζί-

εο γηα ην ζπίηη ζε ραξηί ή 

ηα βηβιία πνπ ηνπο απνκν-

λψλνπλ)  

θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζπ-

λεξγαηηθή κάζεζε,  

ηόρνη web2.0-Voki 

πλδπαζκφο εηθφλαο-ήρνπ-

θεηκέλνπ 

Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζην debate πνιιέο θνξέο, 

αθφκα θαη γη απηνχο πνπ 

έιεηπαλ απφ ην κάζεκα, 

θάηη ην νπνίν δελ ζα είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

κε έλα debate ζηελ ηάμε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κε πξσ-

ηαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο 

ηόρνη web2.0-Wiki  

Γεκηνπξγία πεγψλ γλψζεο 

ζην δηαδίθηπν βάδνληάο ηα 

φια ζην wiki 

ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ηαμίδεπαλ 
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απηέο νη ηζηνξηθέο δηακάρεο  

κπνξνχλ λα δηδάμνπλ εκάο ζή-

κεξα. 

 

3
ε
  πλέρεηα θαη Αιιαγέο: 

Βαζηθόο ζθνπόο: Να  ζπλεηδε-

ηνπνηήζνπλ φηη θάπνηα πξάγκα-

ηα αιιάδνπλ ελψ θάπνηα άιια 

κέλνπλ ίδηα.  

Power Point  (βι. Παξάξηεκα 

VI, Τπνπαξάξηεκα Cii): 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη 

νη αιιαγέο δελ είλαη κεκνλσκέ-

λα γεγνλφηα αιιά ππάξρεη κηα 

ζπλέρεηα αλάκεζά ηνπο. Να 

κπνξνχλ λα εμεγνχλ πσο θάπνηα 

πξάγκαηα έκεηλαλ ίδηα θαη θά-

πνηα άιιαμαλ ζην δηάζηεκα κη-

αο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο Ηζην-

ξίαο. 

3. Ζ πξφνδνο θαη ε πα-

ξαθκή καο βνεζνχλ ζην λα ε-

θηηκήζνπκε ηηο αιιαγέο. Ζ αι-

ιαγή δελ ζεκαίλεη πάληα πξφν-

δν. Να αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν 

θαη ηελ παξαθκή γηα έλα ζπγθε-

θξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηελ νπηηθή γσλία δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ (π.ρ. ν Ννκάξρεο πνπ 

γθξέκηζε ην 3ν Γπκλάζην ζεσ-

ξνχζε πσο ην θαηλνχξην ζα είλαη 

θαιχηεξν (πξφνδνο), πνιινί 

φκσο είπαλ πσο θαηαζηξάθεθε 

έλα ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ 

(παξαθκή) 

Υξνλνγξακκέο-Timetoast 

4. Ζ ρξνλνιφγεζε κπνξεί 

λα καο βνεζήζεη λα νξγαλψ-

ζνπκε ηε ζθέςε καο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλέρεηεο θαη ηηο αιιαγέο. 

Γελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε 

ηε ζπλέρεηα θαη αιιαγή ρσξίο 

λα μέξνπκε ηε ζεηξά κε ηελ ν-

πνία ηα πξάγκαηα ζπλέβεζαλ 

(ηνπνζεηνχλ ζηε ζεηξά θσην-

γξαθίεο θαη εμεγνχλ γηαηί ηηο 

έβαιαλ κε απηή ηε ζεηξά).  

5. Ζ πεξηνδνιφγεζε, ηνπ 

δηαζηήκαηνο απφ ηνλ 20ν κέρξη 

ηνλ 21ν αηψλα ζε κηθξφηεξεο 

πεξηφδνπο, 

6. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο 

αιιαγέο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφ-

λνπ, ζε θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο 

ζεσξνχζακε σο ζπλερφκελεο 

{(ρσξίο λα έρνπλ αιιάμεη π.ρ. 

Βίληεν: Δλεξγφο ζπκκεην-

ρή- Δηζαγσγή: Οη καζεηέο 

απνθηνχλ γλψζεηο κέζα 

απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνιν-

γίαο (παξνπζηάδεηαη ζε 

απηνχο κέζσ απηήο) 

ηόρνη web2.0-Timetoast: 

(ηφρνο ρξήζεο Web2.0: 1. 

Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο 

ηζηνξηνγξακκήο κε link, 

εηθφλεο, πεγέο. Γηα λα θά-

λνπλ αλάινγε ρξνλνγξακ-

κή κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφ-

πν, δελ ζα είραλ ηε δπλαηφ-

ηεηα λα θάλνπλ ππεξζπλ-

δέζεηο θαη ζα ρξεηάδνληαλ 

κεγάιε επηθάλεηα ραξην-

ληνχ. 2. Έρνπλ ηε δπλαηφ-

ηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ νινθιεξσζεί ε ρξνλν-

γξακκή ζην ζρνιείν, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ν θαζέλαο 

ην θνκκάηη ηνπ απφ ην ζπί-

ηη, ηε ζηηγκή πνπ ην επηζπ-

κεί. 3. Έρνπλ φινη ην πξσ-

ηφηππν θνκκάηη ηεο ρξνλν-

γξακκήο, θάηη ην νπνίν αλ 

έθαλαλ ζε έλα ραξηφλη, ζα 

κπνξνχζε λα ην πάξεη ν 

έλαο ζην ζπίηη ηνπ θαη ζα 

έπξεπε λα ζπλαληεζνχλ 

απφ θνληά πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζνπλ ην έξγν). 

ηόρνη web2.0-

Mindmeister  

1.Οξγάλσζε πιεξνθνξηψλ 

2.Δχθνιε αλάθιεζε πιε-

ξνθνξηψλ 

3.Καηαγξαθή δηαθφξσλ 

απφςεσλ ησλ καζεηψλ  

4.χλδεζε ηεο λέαο γλψζεο 

κε ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο  

5.Πξνάγεηαη ε δεκηνπξγη-

θφηεηα θαη ε ζπλεξγαηηθφ-

ηεηα 

6. Παξαγσγή θαη ηαπηφ-

ρξνλα εθκάζεζε γλψζεσλ 

ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ (Εψλε Δπηθεί-

κελεο Αλάπηπμεο) 

Να δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηα αίηηα 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ 

Να αλαγλσξίζνπλ ηη, πφηε θαη πψο 

έρεη αιιάμεη θαη ηη έρεη κείλεη ίδην 

ζηε Φιψξηλα. 

Να εληνπίζνπλ ηα ζεκεία έλαξμεο 

ηνπο Α΄Π.Π., λα ζπλδέζνπλ ρξνλν-

ινγηθά νξφζεκα κε θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα θαη Δπξψπε, λα εληνπίζνπλ 

ηηο πεξηφδνπο φπνπ ν πφιεκνο έγηλε 

πην έληνλνο  

Δπηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δεκηνπξ-

γία Υξνλνγξακκψλ 

Να δψζνπλ παξαδείγκαηα ζεκεξη-

λψλ κλεκείσλ πνπ έρνπλ κείλεη απφ 

ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ νη Γάιινη ζηε 

Φιψξηλα 
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εξψηεζε: ην παδάξη ζηε Φιψξη-

λα ήηαλ πάληα εθεί πνπ είλαη 

ζήκεξα; ζεθψζηε ρέξηα. Μπνξεί 

λα ζεσξνχλ φηη δελ έρεη αιιάμεη 

ζέζε}. Αιιά θαη λα βιέπνπλ φηη 

ππάξρνπλ ζπλέρεηεο εθεί πνπ 

λνκίδνπλ φηη θάηη έρεη αιιάμεη 

(π.ρ. Πηζηεχεηο φηη ππάξρνπλ 

ζήκεξα ζπίηηα ζην πνηάκη απφ 

ηφηε). χγθξηζε 2 ή πεξηζζνηέ-

ξσλ αξρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο θαη εμεγνχκε ηη άι-

ιαμε θαη ηη έκεηλε ίδην ζην πέ-

ξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

● Αίηηα θαη πλέπεηεο. 

Οη καζεηέο επηδηώθεηαη:  
1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ 

εκπξφζεηε δξάζε ησλ αηφκσλ 

θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθχ-

πηνπλ θαηά ηε δξάζε ηνπ, ζηελ 

πξφθιεζε κηαο αιιαγήο (κε άι-

ια ιφγηα λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη ζηνπο 

θαηαλαγθαζκνχο πνπ ζέηεη ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ).  

2. Να αλαγλσξίδνπλ ηα 

πνηθίια είδε ησλ αηηηψλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ρξεζη-

κνπνηψληαο κηα ή πεξηζζφηεξεο 

πεγέο γηα ην γεγνλφο απηφ (κε 

άιια ιφγηα λα θαηαλννχλ ηελ 

πνηθηιφηεηα ησλ αηηηψλ κέζα 

απφ ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ 

ηζηνξηθψλ καξηπξηψλ ). 

 

Timetoast & 

Mindmeister: 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή- Δηζα-

γσγή:Οη καζεηέο ρξεζηκν-

πνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα 

δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο 

θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ησλ γλψζεσλ, 2. Δλεξγφο 

ζπκκεηνρή- Δηζαγσγή: Οη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ηεο 

ηερλνινγίαο, γηα λα ζρε-

δηάζνπλ ή λα δεκηνπξγή-

ζνπλ ηειηθά πξντφληα)  

4
ε
  Ηζηθέο Γηαζηάζεηο: 

Blog- Πεγή 11 

ε πνηνπο ρξσζηάκε λα ηνπο ζπ-

κφκαζηε απφ ην παξειζφλ; (π.ρ. 

πεζφληεο) θαη απνδεκηψζεηο ζε 

ζπγγελείο ζηξαηησηψλ (Παξάξ-

ηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα Di.a) 

Blog- Πεγέο 13, 14 & 15
 
(Πα-

ξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Di.g) 

Οη ζρνιηαζκνί ησλ καζεηψλ ζα 

πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θξηηηθή 

γηα ηηο δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ 

ζην παξειζφλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν έδξαζαλ ηα άηνκα απηά 

Ιζηνξηθή εκαληηθόηεηα: 

Πεγέο 12i, 12ii& Πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ 19 (Παξάξηεκα VI, Τπν-

Blog & Wiki: 

Παξαγσγή πεξηερνκέλνπ 

γλψζεο, άιινηε νκαδηθά 

θαη άιινηε αηνκηθά (παξα-

γσγηθφηεηα) 

Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη 

ΣΠΔ: 

1. Αλάπηπμε ηθαλφ-

ηεηαο ζχλδεζεο, αλάιπζεο, 

ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ 

2. Ζ δεκηνπξγία πε-

γψλ γλψζεο ζην δηαδίθηπν 

κε έκθαζε ζηε κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

απνπζία ειέγρνπ απφ θά-

πνηνλ δηαρεηξηζηή (web2.0, 

1ν θεθ. ει 3) 

3. Παξαθνινχζεζε εξγα-

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο βαζηέο 

ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέ-

κνπ πάλσ ζε κεγάιν πιήζνο αηφκσλ 

θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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παξάξηεκα Di.c), Πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ 20(Παξάξηεκα VI, Τπνπα-

ξάξηεκα Di.d) 

Να είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξί-

δνπλ φηη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφ-

ιεκνο είλαη ηζηνξηθά  ζεκαληη-

θφο ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα 

αιιαγήο θαη απνθάιπςεο: 

Απνηειέζκαηα αιιαγήο: ν πφ-

ιεκνο είρε βαζηέο ζπλέπεηεο πά-

λσ ζε πνιινχο αλζξψπνπο 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 18 (Πα-

ξάξηεκα VI, Τπνπαξάξηεκα 

Di.b): 

Ο πφιεκνο είρε ζπλέπεηεο πνπ 

δηήξθεζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηά-

ζηεκα (λα αλαδεηρζεί ν κφληκνο 

ραξαθηήξαο γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ ζηξαηησηψλ). 

ζηψλ άιισλ νκάδσλ: δηα-

θνξεηηθφο ηξφπνο αλάγλσ-

ζεο εηθφλσλ ηνπο => αλά-

πηπμε δεμηνηήησλ νπηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ»  

 

 

5
ε
  Αίηηα θαη ζπλέπεηεο: 

Πεγή 18 Παξάξηεκα VI, Τπνπα-

ξάξηεκα Ei.c) 

Οη καζεηέο πξέπεη λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αίηηα ζπ-

γθξίλνληαο πεγέο. Να αλαγλσ-

ξίδνπλ ηα πνηθίια είδε αηηηψλ. 

 

Wiki-Δξψηεζε 5.4. (Παξάξηε-

κα VI, Τπνπαξάξηεκα Eii) Να 

είλαη ηθαλνί λα θαηαζθεπάδνπλ 

αληηπαξαδείγκαηα π.ρ. «αλ ε 

Απζηξννπγγαξία δελ είρε θεξχ-

μεη ηνλ πφιεκν θαηά ηεο εξβίαο 

ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1914 ηφηε...» 

 

Ηζηθέο Γηαζηάζεηο: 

Google docs- Πεγή 17 

Να εμεηάζνπλ έλα ηζηνξηθφ δή-

ηεκα ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη 

κηα αληηπαξάζεζε (π.ρ. εζληθφο 

δηραζκφο), λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πξννπηηθέο πνπ επηθξαηνχζαλ 

εθείλε ηελ επνρή θαη λα εμεγή-

ζνπλ πσο απηέο νη ηζηνξηθέο 

δηακάρεο  κπνξνχλ λα δηδάμνπλ 

εκάο ζήκεξα. 

πλέρεηεο θαη αιιαγέο: 

Wiki (Παξάξηεκα VI, Τπνπαξάξ-

ηεκα Ei.e) 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη 

νη αιιαγέο δελ είλαη κεκνλσκέ-

λα γεγνλφηα αιιά ππάξρεη κηα 

ζπλέρεηα αλάκεζά ηνπο. Να 

κπνξνχλ λα εμεγνχλ πσο θάπνηα 

πξάγκαηα έκεηλαλ ίδηα θαη θά-

Wiki, Google docs: Οη 

ζηφρνη αλαθέξνληαη θαη 

παξαπάλσ θαζψο αμην-

πνηνχληαη ηα ίδηα εξγαιεία 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο δνχζαλ νη θά-

ηνηθνη ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ην 

Μέησπν (φπσο ε Φιψξηλα) 

Να αλαγλσξίζνπλ επηπιένλ ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ Πνιέ-

κνπ (πλζήθε Νετγχ) θαη λα ζπκε-

ζνχλ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

πφιε ηεο Φιψξηλαο 

Να αλαγλσξίζνπλ επηπιένλ αξλεηη-

θέο ζπλέπεηεο θαη λα ζπκεζνχλ απηέο 

απφ ηηο πεγέο ηεο 3
εο

 ζπλάληεζεο 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο κπήθαλ νη δηάθνξεο 

ρψξεο ζηνλ πφιεκν 

Να μερσξίζνπλ ηα αίηηα απφ ηελ α-

θνξκή ηνπ Πνιέκνπ θαη λα αλαδεί-

μνπλ επηπιένλ αίηηα 

Να αλαθέξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηα-

θνξέο αλάκεζα ζηνλ Α‘ Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη έλαλ πφιεκν ζήκεξα. 
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πνηα άιιαμαλ ζην δηάζηεκα κη-

αο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο Ηζην-

ξίαο. 

Ιζηνξηθή εκαληηθόηεηα 

Google docs- Πεγή 17-

(Παάξηεκα Ei.b) 

Να ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Α΄ Πα-

γθφζκην Πφιεκν Ηζηνξηθά ζε-

καληηθφ γηαηί ήηαλ ζεκαληηθφο 

ζε θάπνηα θάζε ηεο ηζηνξίαο γηα 

ηε ζπιινγηθή κλήκε κηαο νκά-

δαο αηφκσλ 

Wiki- Δξψηεζε 5.1 (Παξάξηεκα 

VI,Τπνπαξάξηεκα  Eii) 

λα εμεγνχλ πσο θαη γηαηί ε η-

ζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα πνηθίιεη 

κέζα ζην ρξφλν θαη απφ νκάδα 

ζε νκάδα. 

Wiki-Δξψηεζε5.3 (Παξάξηεκα 

VI,Τπνπαξάξηεκα  Eii) 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν Α‘ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο θσηίδεη 

δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο 

δίλνληαο παξαδείγκαηα απφ πν-

ιέκνπο ζήκεξα (π.ρ. πξία) 

Γεληθά: 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην 

παξειζφλ είλαη νηηδήπνηε ζπλέ-

βε, νπνηεδήπνηε, ζε νπνηνλδή-

πνηε θαη νπνπδήπνηε. 
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Παράρτθμα XI: Πίνακασ αποτελεςματικισ ενςωμάτωςθσ ΤΠΕ ςε εκπαίδευςθ 

 

Πίνακασ 62. Κριτιρια αποτελεςματικισ ενςωμάτωςθσ των Τεχνολογιϊν ςτθν ΕκπαίδευςθIM 

Πθγι: http://www.azk12.org/tim/docs/AZK1031_Matrix_Print.pdf 

 

http://www.azk12.org/tim/docs/AZK1031_Matrix_Print.pdf
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Παράρτθμα XII: Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ με το επίπεδο Ιςτορικισ Σκζψθσ των Μακθτϊν  

ςτο ςφνολο των Απαντιςεων 

Έλλνηεο 

Ιζηνξηθήο 

θέςεο 

πγθεληξσηηθόο 

πίλαθαο γηα ηελ 

θιίκαθα 

δηαβαζκηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ από ην 

ζύλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ 

Διιηπέο (1) Ιθαλνπνηεηηθό(2) Πιήξεο(3) πρλόηεηα 

& ρεηηθή 

ζπρλόηεηα 

γξακκήο 

Ηζηνξηθή 

εκαληηθφηεηα 

Η..1-            Σέινο - - 4
ε
: 7/7 

5
ε
: 9/11

122
 

7 

11 

Η..2 Αξρή 

Σέινο 

Pre:7/11 Pre:4/11 Pre:- 11 

Post:1/11 Post:7/11 Post:3/11 11 

Η..3               Σέινο 5
ε
:- 5

ε
:3/11 5

ε
:8/11 11 

Η..4                Σέινο 5
ε
:- 5

ε
:2/11 5

ε
:9/11 11 

Η..5                Σέινο 5
ε
:- 5

ε
: 1/11 5

ε
:10/11 11 

Η..6               Σέινο   4
ε123

: 6/6 & 

7/7 

5
ε
: 6/11

 

4 & 7 & 

11 

Η..7.1 (ηα 

πνζνζηά 

αλαθέξνληαη 

ζην πιήζνο 

ησλ 

επηινγψλ 

ησλ 

καζεηψλ) 

Αξρή 

 

Σέινο  

Pre:19/31  

 

Pre:9/31 

 

 31 

 

Post:9/26 

5
ε
:- 

Post:10/26 

5
ε
: 10/11 

Pre/Post: Γελ 

ππάξρεη 

δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ 

5
ε
: 1/11 

26 

11 

Η..7.2            Αξρή 

                      Σέινο 

Pre:5/11 

Post:1/11  

Pre:3/11 

Post:3/11 

Pre:3/11 

Post:7/11 

11 

11 

Η..8              Αξρή 

                      Σέινο 

Pre: 10/11 

Post:1/11 

- Pre:1/11 

Post:10/11 

11 

11 

Πξσηνγελείο 

πεγέο 

Π.Π.1 

 

 

 

                      Σέινο 

                       Αξρή 

                      Σέινο 

Pre: Γελ 

ππάξρεη 

δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ 

Post:2/11 

1
ε
:1 νκάδα 

5
ε
:- 

Pre: Γελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ 

 

Post:7/11 

1
ε
:- 

5
ε
:- 

Pre: Γελ 

ππάξρεη 

δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ 

Post:2/11  

1
ε
:2 νκάδεο 

5
ε
:9/9 

 

 

 

 

11 

3 

9 

Π.Π.2             Αξρή 

                      

                       Σέινο 

1
ε
:1/3 

νκάδεο 

5
ε
:- 

1
ε
:1/3 νκάδεο 

 

5
ε
:- 

1
ε
:1/3 νκάδεο 

 

5
ε
:9/9 

καζεηέο 

3 

9 

Π.Π.3            Αξρή 

                     Σέινο 

Pre: 8/11 

Post:- 

Pre:2/11 

Post:7/11 

Pre:- 

Post:4/11 

11 

11 

Π.Π.4            Αξρή 

                     Σέινο 

                      Αξρή 

                     Αξρή 

                      Σέινο 

Pre: 6/11 

Post:- 

1
ε: 

1/11 

2
ε
:- 

4
ε
:- 

Pre:5/11 

Post:11/11 

1
ε
:10/11 

2
ε
:3/3 νκάδεο 

4
ε
:1/3 νκάδεο 

ηα pre & 

post-test & 

ζηηο 1
ε
 -2

ε
 

ζπλαληήζεηο, 

δελ ππάξρεη 

11 

11 

11 

3 

3 

                                                           
122

 Χρθςιμοποιοφν το κριτιριο για να χαρακτθρίςουν τον ΑϋΠ.Π. ιςτορικά ςθμαντικό λόγω των ςυνεπειϊν του 
για με γάλο χρονικό διάςτθμα. 
123

 Χρθςιμοποιοφν το κριτιριο για τισ απαντιςεισ τουσ ςε 2 διαφορετικζσ ερωτιςεισ. 
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δπλαηφηεηα 

γηα 

αμηνπνίεζε 

άιιεο πεγήο 

4
ε
:2/3 νκάδεο 

Ηζηνξηθή 

Πξννπηηθή & 

Ζζηθέο 

Γηαζηάζεηο 

Η.Π.1 & Ζ.Γ.2 Αξρή 

                      Σέινο 

                      Σέινο 

                      Σέινο 

Pre:8 

Post:- 

4
ε
:- 

5
ε
:- 

Pre:3 

Post:5 

4
ε
:1 

5
ε
:- 

Pre:- 

Post:6 

4
ε
:6/7 

5
ε
:9/9 

11 

11 

7 

9 

Ηζηνξηθή 

Πξννπηηθή 

Η.Π.2                Αξρή 

                       Σέινο 

Pre:9/11 

Post:2/11 

Pre:2/11 

Post:2/11 

Pre:- 

Post:6/11 

11 

11 

Ζζηθέο 

Γηαζηάζεηο 

Ζ.Γ.1              Σέινο 4
ε
:- 4

ε
:5/8 4

ε
:3/8 8 

πλέρεηεο θαη 

Αιιαγέο 

.Α1               Αξρή 

Σέινο 

Σέινο 

Pre:4/11 

Post:- 

5
ε
:3/9 

Pre:4/11 

Post:3/11 

5
ε
:2/9 

Pre:3/11 

Post:8/11 

5
ε
:4/9 

11 

11 

9 

.Α.3 Σέινο 5
ε
:- 5

ε
:3/9 5

ε
:6/9 9 

.Α.4 Σέινο 5
ε
:5/9 5

ε
:- 5

ε
:4/9 9 

.Α.5. Αξρή 3
ε
:- 3

ε
:6/9 3

ε
:3/9 9 

Αίηηα θαη 

ζπλέπεηεο 

ΑΗ.Τ.2 Αξρή 

Σέινο 

Αξρή 

Σέινο 

Pre:7/11 

Post:- 

3
ε
:- 

5
ε
:- 

Pre:2/11 

Post:2/11 

3
ε
:1/3νκάδεο 

5
ε
:- 

Pre:2/11 

Post:9/11 

3
ε
:2/3νκάδεο 

5
ε
:9/9 

11 

11 

3 

9 

ΑΗ.Τ.3 

 

 

                        Σέινο 

Αξρή 

Σέινο 

Pre:Γελ 

δεηήζεθε 

δηαρσξηζκφο 

αηηίαο απφ 

αθνξκή 

Post:1/11 

3
ε
:- 

5
ε
:- 

Pre:Γελ δεηήζεθε 

δηαρσξηζκφο 

αηηίαο απφ 

αθνξκή 

 

Post:3/11 

3
ε
:2/3νκάδεο 

5
ε
:- 

Pre:Γελ 

δεηήζεθε 

δηαρσξηζκφο 

αηηίαο απφ 

αθνξκή 

Post:7/11 

3
ε
:1/3νκάδεο 

5
ε
:9/9  

 

 

 

 

 

11 

3 

9 

ΑΗ.Τ.4 Σέινο 5
ε
:4/11 5

ε
:5/11 5

ε
:2/11 11 

πρλόηεηα (λi)  120 145 225 Αξρηθψλ 

απαληήζεσλ: 

165 & 34% 
Σειηθψλ: 325 

& 66% 

χλνιν: 

490  

ρεηηθή 

ζπρλόηεηα(fi) 

 24% 30% 46% 100 

Πίνακασ 63. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ του επιπζδου των απαντιςεων των μακθτϊν ςτθν κλίμακα 
διαβακμιςμζνων κριτθρίων ςτο ςφνολο των απαντιςεων (αρχικζσ και τελευταίεσ ςυναντιςεισ) 
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Παράρτθμα XIII: Συνζντευξθ 

Α/Α Οκηιεηήο Γηάινγνη 

1 ΔΡ. Θπκάζηε ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην Internet;   

2 Μ01 Ναη θπξία. Να πσ::; Πνηεο ρξεζηκνπνηήζακε; 

3 ΔΡ. ρη, φρη. Θα ζαο ξσηήζσ θάηη άιιν. Απηέο νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην Internet, κπνξείηε λα 

ηηο δείηε εδψ, είλαη φιεο απηέο (ηηο δείρλσ ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα ηηο ζπκεζνχλ), έθαλαλ γηα εζάο ην κά-

ζεκα ηεο Ηζηνξίαο πην ελδηαθέξνλ απ‘ φηη ήηαλ πξηλ; Έλαο έλαο ζα κνπ απαληάηε. Μαζεηήο 01.  

4 Μ01 Ναη 

5 ΔΡ. Πξηλ βαξηφζνπλ ζην κάζεκα; Αο πνχκε ζνπ θαηλφηαλ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο βαξεηφ; Σν έθαλαλ πην ελ-

δηαθέξνλ νη εθαξκνγέο;  

6 Μ01 ρη, απιψο ηψξα ήηαλ ιίγν πην δεκηνπξγηθφ. Πην ελδηαθέξνλ γηαηί είλαη θαη θάηη θαηλνχξην. 

7 ΔΡ. Χξαία. Βαξέζεθεο θαζφινπ ζην κάζεκα; 

8 Μ01 ρη 

9 ΔΡ. Γηαηί δελ βαξέζεθεο;  

10 Μ01 Γηαηί αζρνινχκαζηαλ θαη κε ππνινγηζηέο θαη:: ήηαλ κηα πξσηνηππία θάπσο, κέζσ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ 

λα κάζνπκε Σνπηθή Ηζηνξία. 

11 ΔΡ. Σέιεηα. Μαζεηήο 02 

12 Μ02 Δγψ 

13 ΔΡ. Πεο κνπ αλ βαξέζεθεο, αλ δελ βαξέζεθεο θαη γηαηί ζνπ άξεζε ή γηαηί δελ βαξέζεθεο.  

14 Μ02 Δ κνπ άξεζε απηφ ην κάζεκα ζηνλ ππνινγηζηή … ε γηαηί  είλαη ε πξψηε θνξά πνπ αληί λα αζρνιεζνχκε κε 

βηβιία αζρνιεζήθακε κε ηνπο ππνινγηζηέο 

15 ΔΡ. Γελ είρακε βηβιίν θαη καζαίλακε κέζα απφ πεγέο. Απηφ ζνπ άξεζε;   

16 Μ02 Ναη 

17 ΔΡ->Μ01 Δζέλα ζνπ άξεζε πνπ καζαίλακε κέζα απφ πεγέο θαη φρη απφ ζρνιηθφ βηβιίν;  

18 Μ01 Ναη 

19 ΔΡ. Γελ είραηε αο πνχκε έλα θείκελν θαηεβαηφ λα κάζεηε γηα ην ζπίηη.  

20 Μ04 Ναη:. Μαθάξη λα ‗ηαλ έηζη θαη ζην ζρνιείν.  

21 ΔΡ. Οπζηαζηηθά, ζεσξείηε φηη κάζαηε πξάγκαηα θαη αο κελ είραηε βηβιίν;  

22 Μ01 Ναη 

23 ΔΡ. Σέιεηα. Πεο κνπ Μ03 ηελ άπνςή ζνπ. 

24 Μ03 Μνπ άξεζε πνιχ απηφ πνπ θάλακε γηαηί ήηαλ πξσηνπνξηαθφ  θαη ηψξα, θέηνο ήηαλ ιίγν πην βαξεηφ ην κά-

ζεκα, ζε ζρέζε κε πέξζη, επεηδή πέξζη θάλακε θαη κηα έξεπλα, νπφηε θέηνο κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απηφ 

ηψξα πνπ θάλακε, γηαηί ήκαζηαλ θαη κε ηνπο ππνινγηζηέο, κάζακε θαη πξάγκαηα θαη νη εξγαζίεο πνπ καο 

βάδαηε ήηαλ δηαζθεδαζηηθέο θαη:: … ε:: απηά. 

25 ΔΡ. Σέιεηα. Δζχ; (απεπζχλνκαη ζηνλ Μ04). Μ04;  

26 Μ04 Δ::: γεληθά κνπ άξεζε ην κάζεκα, δελ ήηαλ βαξεηφ, ήηαλ σξαίν, δεκηνπξγηθφ θαη εηδηθά πνπ ρξεζηκνπνη-

νχζακε φινη ηνπο ππνινγηζηέο. Μνπ άξεζε θαη ην πξφγξακκα πνπ θάλακε, ην google docs, πνπ κηινχζακε 
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κε ηνπο άιινπο.   

27 ΔΡ. Α ζνπ άξεζε απηφ, κε ηνπο άιινπο πνπ κηινχζαηε! Σέιεηα. [ζην ζεκείν απηφ νη Μ02 θαη Μ03 θάλνπλ ζφ-

ξπβν θαη ηνπο επαλαθέξσ]. Βαξέζεθεο ζην κάζεκα ή φρη; (απεπζχλνκαη ζηνλ Μ04 πνπ κηινχζε). Τπήξμε 

θάπνηα ζηηγκή πνπ βαξέζεθεο;  

28 Μ04 ρη 

29 ΔΡ. [νη Μ02 θαη Μ03 εμαθνινπζνχλ λα κελ παξαθνινπζνχλ ηνλ Μ04 θαη ηνπο θάλσ παξαηήξεζε]. Πφζν ηθα-

λνπνηεκέλνο έκεηλεο απφ απηφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο; Θα πξνηηκνχζεο απφ εδψ θαη πέξα λα καζαίλεηο 

κέζα απφ πεγέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή, αληί ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ; [απεπζχλνκαη ζε φινπο 

θαη μεθηλάλ λα απαληνχλ πάιη κε ηε ζεηξά]  

30 Μ01 Ναη ζα ην πξνηηκνχζα 

31 ΔΡ. Θα ην πξνηηκνχζεο. Δζχ Μ02; [επαλαιακβάλσ ηελ εξψηεζε γηαηί δελ είρε αθνχζεη] 

32 Μ02 Ναη 

33 ΔΡ. Μ03; 

34 Μ03 Ναη γηαηί κε ην βηβιίν δελ είλαη ηφζν σξαία θαη δηαζθεδαζηηθά. Γελ είλαη ηφζν σξαίν θαη είλαη βαξεηφ  

(ελλνεί ην ζρνιηθφ βηβιίν) 

35 ΔΡ. Δίλαη βαξεηφ ιεο. Δζχ Μ04; Ση ιεο; 

36 Μ04 Δ λαη κ‘ αξέζεη κε ηηο πεγέο. 

37 ΔΡ. ‘ άξεζε κε ηηο πεγέο. Σν πξνηηκάο απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν;  

38 M04 Πνιχ 

39 ΔΡ. Καη ην λα αζρνιείζαη κε ηνλ ππνινγηζηή; (ελλνψ αλ ην πξνηηκά απφ ην λα αζρνιείηαη κε ην ζρνιηθφ βηβιί-

ν) 

40 Μ04 Ναη. Πνιχ πεξηζζφηεξν, γηαηί ην βηβιίν είλαη βαξεηφ. 

41 ΔΡ. [πξνο 

φινπο] 

νπ άξεζε πνπ ε ζπκκεηνρή ζνπ ζηα παηρλίδηα δελ βαζκνινγνχληαλ θαη έηζη δελ είρεο ην άγρνο ηνπ «Να 

ηα θάλσ θαιά θαη ζσζηά», αιιά είρεο απιά λα ην θάλεηο; Γειαδή, καζαίλεηο πην εχθνια φηαλ μέξεηο φηη ζα 

βαζκνινγεζείο ή φηαλ μέξεηο φηη δελ ζα βαζκνινγεζείο;  

42 Μ01 ηαλ μέξσ φηη δελ ζα βαζκνινγεζψ γηαηί δελ έρσ άγρνο. 

43 ΔΡ. Δδψ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηέρεηο ζε απηά. Άξα, ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απηφ; 

44 Μ01 Ναη 

45 ΔΡ. [πξνο 

Μ01] 

Γελ είρεο άγρνο. … Δζχ Μ02; νπ άξεζε πεξηζζφηεξν πνπ ήμεξεο φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηέ-

ρεηο θαη δελ ζα βαζκνινγεζείο γηα ηε ζπκκεηνρή ζνπ; Ή καζαίλεη θαιχηεξα >>  

46 Μ02 Γελ είρα ηφζν άγρνο 

47 ΔΡ.->Μ02 Γελ είρεο άγρνο. Πηζηεχεηο φηη καζαίλεηο θαιχηεξα φηαλ δελ έρεηο άγρνο; Απφ ηε βαζκνινγία ελλνψ.  

48 Μ02 Ναη, λαη λαη. 

49 ΔΡ->φινπο αο άγρσλε ην φηη εγψ ήκνπλ κέζα θαη κπνξεί λα έβιεπα ηη γξάθαηε ηελ ψξα πνπ γξάθαηε; [απαληνχλ φ-

ινη φρη]  

50 ΔΡ. Καλέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο; [αθνχγνληαη θαη πάιη πνιιά φρη] 

51 Μ01 Καζφινπ 

52 ΔΡ. Νηψζαηε φηη αλαθαιχπηαηε κφλνη ζαο θαηλνχξηα πξάγκαηα, γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν ζηε Φιψξηλα 
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κέζα απφ ηηο πεγέο πνπ κειεηνχζαηε, ή πηζηεχεηε φηη εγψ ζαο ηα έιεγα πάιη; Με ηη ζεηξά. Μαζεηήο 01.  

53 Μ01 Καη ηα δχν 

54 ΔΡ. Καη ηα δχν; Πφηε έλησζεο φηη >> 

55 Μ01 Καη καο ιέγαηε θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχζακε λα >> 

56 ΔΡ. >> έκαζεο κφλνο ζνπ πξάγκαηα; [κηιάκε ηαπηφρξνλα κε ηνλ Μ01]. ε πνηα πεξίπησζε;  

57 Μ01 ..5.. 

58 ΔΡ. ηαλ ζαο έδσζα γηα παξάδεηγκα ηηο πεγέο ζην blog λα ηηο ζρνιηάζεηε; Καη εξρφζαζηαλ κφλνη ζαο ζε επα-

θή κε θαηλνχξηα πξάγκαηα; 

59 Μ01 Ναη. Να αο πνχκε ζηηο εξγαζίεο πνπ είρακε γηα ην ζπίηη. Πνπ ζα ηηο θάλακε κφλνη, νκαδηθψο, θαη δελ ζα 

ηηο θάλακε καδί ζαο. 

60 ΔΡ. Μπξάβν 

61 Μ01 Αιιά ππήξραλ θαη πξάγκαηα πνπ καο βνεζήζαηε γηαηί, δπζθνιεπφκαζηαλ λα ηα βξνχκε. 

62 ΔΡ. πσο;  

63 Μ01 Αο πνχκε:: ζην εξσηεκαηνιφγην θάπνηα πξάγκαηα 

64 ΔΡ. ε απηφ πνπ θάλακε ζην πξνεγνχκελν κάζεκα;  

65 Μ01 Ναη. Καη ζηα πξψηα [ελλνεί ην Pretest]. Ναη βαζηθά ζην πξνεγνχκελν κάζεκα [ν Μ01 ζην πξνεγνχκελν 

κάζεκα είρε δεηήζεη ηε βνήζεηά κνπ γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ ζθίηζνπ θαη ηεο πεγήο απφ ηνλ Μπξηβήιε, φ-

πνπ ν Κσζηνχιαο κηινχζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πήγε λα πνιεκήζεη (Παηρλίδη: Πσο ην είπακε..;)] 

66 ΔΡ. ‘ επραξηζηψ πάξα πνιχ [πξνο Μ01]. Λνηπφλ, [πξνο Μ02], έλησζεο φηη αλαθάιππηεο κφλνο ζνπ λέεο γλψ-

ζεηο ή φηη ζνπ ηηο «έδηλα» εγψ έηνηκεο; 

67 Μ02 Δ κε βνεζνχζαηε θαη εζείο αξθεηά. 

68 ΔΡ.->Μ02: Αιιά κέζα απφ ηηο πεγέο έλησζεο φηη δηαβάδεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ ηα ήμεξεο;>>  

69 Μ02 >>Ναη 

70 ΔΡ. Αο πνχκε ηηο εηθφλεο εγψ ζαο ηηο έδσζα, αιιά εγψ ζαο είπα φηη είρε ζέαηξν; Απφ ηελ πεγή ην είδαηε.  

71 Μ03 Σν ζέαηξν δελ ην μέξακε. 

72 ΔΡ. Δίδαηε; Άξα κάζαηε απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ήηαλε πεγέο. Απηά δελ ζαο ηα είπα εγψ. Μφλνη ζαο ηα κά-

ζαηε. Πνηα ζηηγκή πηζηεχεηο φηη έκαζεο κφλνο ζνπ απφ πεγή; Γηα παξάδεηγκα θάπνηα ζηηγκή έςαμεο θάηη 

ζην δηαδίθηπν κφλνο ζνπ (πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη ηελ ηζηνξηνγξακκή). Δθεί δελ ζε βνήζεζα.  

73 Μ02 Ναη 

74 ΔΡ.->Μ02 Πνηα άιιε ζηηγκή;  

75 Μ02 Δ φηαλ δηάβαδα κφλνο κηα πεγή πνπ καο δίλαηε εζείο  

76 ΔΡ. Μπξάβν. Δζχ καζεηή 03; Έλησζεο φηη κάζαηλεο κφλνο ζνπ;  

77 Μ03 Μάζαηλα θπξίσο κφλνο κνπ, επεηδή έθαλα εξγαζίεο, ρσξίο λα κνπ ηα ιέηε εζείο, απιψο απφ ηηο πιεξνθν-

ξίεο πνπ κνπ έγξαθα θαη::: απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο:: κάζαηλα θαη ιηγφηεξν απφ εζάο. 

78 ΔΡ. Άξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραηε ζην ζπίηη θαη απφ ηηο πεγέο πνπ είραηε λα κειεηήζεηε εδψ θαη ιη-

γφηεξν απφ εκέλα, ιεο. [γλέθεη θαηαθαηηθά]. Δληάμεη. Μαζεηή 04, κάζαηλεο κφλνο ζνπ ή πηζηεχεηο φηη ζνπ 

ηα έιεγα εγψ έηνηκα;  
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79 Μ04 Δ:: θαη ηα δχν. 

80 ΔΡ. ε πνηα πεξίπησζε πηζηεχεηο φηη έκαζεο κφλνο ζνπ;  

81 Μ04 Δ::: ζηηο πεξηζζφηεξεο. 

82 Δξ.->Μ04 Χξαία. Δγψ πφηε ζαο είπα νπζηαζηηθά θαηλνχξηα πξάγκαηα; ην βηληεάθη ιίγν πνπ είδακε>>  

83 Μ04 Ναη 

84 ΔΡ. [πξνο 

φινπο] 

Αιιά θαη εθεί είρε πεγέο, είρε θσηνγξαθίεο. Λνηπφλ. πκκεηείρεο ελεξγά ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο πξηλ ή 

ληξεπφζνπλ; ε έθαλε απηφ ην κάζεκα λα ζπκκεηέρεηο αθφκα πεξηζζφηεξν;  

85 Μ01 ρη ηδηαίηεξα. Γελ ληξεπφκνπλ. Αιιά κ‘ απηφ άξρηζα λα γίλνκαη θαη πην δξαζηήξηνο. Γηαηί ήηαλ θαη πην 

ελδηαθέξνλ ην κάζεκα θαη έηζη κε σζνχζε λα ζπκκεηέρσ πην πνιχ.  

86 ΔΡ. [-

>Μ02] 

Μαζεηή 02; Ήζνπλ πην ληξνπαιφο πξηλ θαη ζνπ έδσζε ηελ επθαηξία απηφ ην κάζεκα λα ζπκκεηέρεηο πε-

ξηζζφηεξν; 

87 Μ02 ρη 

88 ΔΡ. πκκεηείρεο ελεξγά;  

89 Μ02 ρη 

90 ΔΡ.->Μ02 Γηαηί εδψ δελ ζπκκεηείρεο πνιχ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη.  

91 Μ02 Δ λαη γηαηί δελ είρακε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη. 

92 ΔΡ. Δίρακε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη, πάλσ ζηα εξγαιεία.  

93 Μ02 ρη. ηνλ κηιν κε ηνλ θχξην Κψζηα.  

94 ΔΡ. Α δελ είραηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη. Γη απηφ θαη εδψ δελ ζπκκεηείρεο;  

95 Μ03&Μ01 Πνηέ δελ ζπκκεηέρεη [ζρνιηάδνπλ γειψληαο] 

96 ΔΡ.[πξνο 

Μ02] 

Να ζνπ πσ ιίγν. Ο ιφγνο πνπ δελ έθαλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζαο έβαδα εγψ γηα ην ζπίηη, πάλσ ζηα 

εξγαιεία, ήηαλ επεηδή δελ είραηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη πξηλ άξα δελ ην ζεσξνχζεο ππνρξεσηηθφ λα 

ηηο θάλεηο ζην ζπίηη;   

97 Μ02 Δ θάηη ηέηνην 

98 ΔΡ. Καηάιαβα. Μαζεηή 03, έια πην θνληά γηαηί κηιάο θαη ζηγά θαη δελ ζε αθνχσ. Νηξεπφζνπλ πξηλ ζην κάζε-

κα ηεο Ηζηνξίαο; Απηφ ην κάζεκα ζνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεηο αθφκα πεξηζζφηεξν;  

99 Μ03 Δκ:: 

100 ΔΡ. >>ή ζπκκεηείρεο θαη πξηλ ην ίδην πνιχ;  

101 Μ03 Δ λαη ζπκκεηείρα, δελ ληξεπφκνπλ. Απιψο κ‘ απηφ ην κάζεκα ήκνπλ πην άλεηνο θαη  ήηαλε πην σξαία. 

102 ΔΡ. Ήζνπλ πην άλεηνο θαη ήηαλ πην σξαία. Μαζεηήο 04; Ήζνπλ ληξνπαιφο πξηλ; νπ έδσζε ηελ επθαηξία απηφ 

ην κάζεκα λα ζπκκεηέρεηο πεξηζζφηεξν;  

103 Μ04 Ναη 

104 ΔΡ. Γηαηί; 

105 Μ04 Πάληα ζπκκεηείρα 

106 ΔΡ.[πξνο 

Μ04] 

Πάληα ζπκκεηείρεο. Άξα δελ ζνπ έδσζε ην κάζεκα  ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεηο πεξηζζφηεξν.  
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107 Μ04 Μνπ ηελ έδσζε. 

108 ΔΡ. ζνπ ηελ έδσζε. Με πνην ηξφπν;  

109 Μ04 Δ:: γηαηί θάκλακε κε ππνινγηζηέο 

110 ΔΡ. Λνηπφλ. Πάκε ζηελ επφκελε εξψηεζε. Θα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιε-

κν ζηε Φιψξηλα; [απεπζχλνκαη αξρηθά ζηνλ Μ01]  

111 Μ01 Πξηλ ήζεια, αιιά κε φια απηά πνπ θάλακε λνκίδσ ηα έκαζα ζρεδφλ φια γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν 

θαη γηα ηε δξάζε ηεο Φιψξηλαο ζηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν. 

112 ΔΡ.[πξνο 

Μ01] 

Άξα δελ ζέιεηο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ;  

113 Μ01 ρη πηζηεχσ πσο ηα έκαζα >> 

114 Δξ.[πξνο 

Μ01] 

>>έρεηο θαιπθζεί  

115 Μ01 Ναη 

116 ΔΡ. Μαζεηή 02.  

117 Μ02 Ναη 

118 ΔΡ. [πξνο 

Μ02]: 

Θα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, κεηά απφ απηφ ην κάζεκα;  

119 Μ02 ρη 

120 Μ04[πξνο 

Μ02]: 

Γελ πνιέκεζαλ νη πξφγνλνί ζνπ;   

121 Μ02 Απηφ κπνξψ λα ην γξάςσ θαη κφλνο  

122 ΔΡ.[πξνο 

Μ02]: 

Ρψηεζεο ηνπο ζπγγελείο ζνπ αλ έρεηε πξνγφλνπο πνπ πνιέκεζαλ;  

123 Μ02 Σψξα δελ κπνξψ λα ζπκεζψ αλ ν παππνχο κνπ ή ν κπακπάο κνπ>> 

124 Μ01[πξνο 

Μ02] 

>> ζηγά κελ πνιέκεζε ν κπακπάο ζνπ 

125 ΔΡ. Γελ κηιάκε νη ππφινηπνη, δελ ηνλ δηαθφπηνπκε νη ππφινηπνη  

126 Μ02 ρη ξε ν κπακπάο κνπ 

127 ΔΡ. Χξαία  

128 Μ02 Ο παππνχο κνπ φηαλ ήηαλ πην κηθξφο, έπαηξλε γξάκκαηα θαη ηα έζηειλε εθεί πνπ ρξεηαδφηαλ λα πάλε. 

129 ΔΡ. Σέιεην. Άξα είδεο πσο επεξεάδεη ην παξειζφλ  αθφκα θαη ζήκεξα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ; Άξα ήηαλ ζεκαληη-

θφ απηφ γηα εζάο; Δίδαηε πσο δηαθέξεη ην αλ είλαη ζεκαληηθφ θάηη γηα εκέλα θαη αλ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηνλ άιιν;  

130 Μ02 Ναη 

131 ΔΡ. Δληάμεη; Άξα πάκε ζε εζέλα [πξνο Μ03]. Θέιεηο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ , πέξα απφ απηά πνπ είδακε γηα 

ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν; 

132 Μ03 Δληάμεη:: δελ έρσ απνξίεο. 

133 ΔΡ. Δληάμεη. Αλ ήζειεο λα κάζεηο θάηη άιιν ζα ην έςαρλεο κφλνο ζνπ; Καη πσο ζα ην έςαρλεο;   
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134 Μ03 Δ ζα ην έβξηζθα απφ θάπνην βηβιίν ή απφ ην δηαδίθηπν θαη * απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

135 ΔΡ. Χξαία. Μαζεηή 04. Θα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν;  

136 Μ04 Δ::: Ναη.  

137 Δξ.->Μ04 Θα ην ςάμεηο κφλνο ζνπ; Πσο ζα ην κάζεηο;  

138 Μ04 Δκ:: .. 

139 Δξ.-> Μ04 Ση είλαη απηφ πνπ ζα ήζειεο λα κάζεηο γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν, επηπιένλ;  

140 Μ04 Δ:::: … δελ μέξσ. 

141 Δξ.[πξνο 

Μ04] 

Γελ μέξεηο. Άξα θαιχθζεθεο κε ην κάζεκα;  

142 Μ04 Δ λαη 

143 Δξ.[πξνο 

Μ04] 

Αλ ζθεθηείο θάηη ην νπνίν ζα ήζειεο λα κάζεηο παξαπάλσ γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν, ζα ήζεια λα 

κνπ ην πεηο αξγφηεξα θαη λα κνπ πεηο θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα πξνζπαζνχζεο λα ην κάζεηο.  

144 Μ04 Δληάμεη. 

145 Δξ.:[πξνο 

φινπο] 

Χξαία. Πάκε ζην επφκελν. Πσο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην wiki θαη ην blog ζε άιια καζή-

καηα; Μαζεηήο 01;  

146 Μ01 Θα κπνξνχζακε\\ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε άιια καζήκαηα, δεκηνπξγψληαο θάπνηα άιια έγγξαθα, πνπ 

ζα καο βνεζνχζαλ ζε εθείλν ην κάζεκα θαη φρη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 

147 Δξ.[πξνο 

Μ01]: 

Άξα ζα ζνπ άξεζε λα έρεηε έλα wiki γηα φιε ηελ ηάμε θαη λα αλεβάδεηε αξρεία ηεο ηάμεο;  

148 Μ01 Ναη 

149 Δξ.:[πξνο 

Μ01] 

Έλα blog φπνπ ζα ζρνιηάδεηε ζέκαηα ηεο ηάμεο;  

150 Μ01 Ναη 

151 ΔΡ. Χξαία. Μαζεηή 02. Θα ήζειεο λα έρεηε έλα Wiki ή έλα Blog γηα ηελ ηάμε; Πσο ζα κπνξνχζαηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζην κάζεκα; 

152 Μ02 Δ:: αληί λα ηα γξάθνπκε, φ,ηη ρξεηαδφκαζηε, λα ηα γξάςνπκε ζην ηεηξάδην, λα ηα γξάθνπκε εθεί πέξα. 

153 Δξ.[πξνο 

Μ02]: 

Χξαία. Καη ην blog;  

154 Μ02 Δ δελ μέξσ γηα ην blog 

155 Δξ.[πξνο 

Μ02]: 

Να ζρνιηάδεηε ηα ζέκαηα ηεο ηάμεο;  

156 Μ02 Ναη απηφ. 

157 ΔΡ. Θα ζνπ άξεζε. Μαζεηή 03 … Πσο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Wiki θαη ην Blog ζηελ ηάμε 

ζε άιια καζήκαηα;  

158 Μ03 Δ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε:: .. ην blog πνην είλαη; Απηφ εθεί πνπ γξάθνπκε>> 

159 Δξ.[πξνο 

Μ03]: 

>> ην blog είλαη απηφ εδψ (ηνπ δείρλσ ζηνλ ππνινγηζηή), πνπ ζρνιηάδακε, πνπ γξάθακε ζηηο αλαξηήζεηο.  

160 Μ03 Θα κπνξνχζακε λα γξάθνπκε ηηο απνξίεο καο γηα ηα καζήκαηα, ζην δάζθαιν θαη λα καο ηηο ιχλεη.  
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161 Δξ.[πξνο 

Μ03]: 

Καη λα ζαο ηηο ιχλεη ζαλ ζρφιηα. Σέιεην! Μπξάβν! Καη Μαζεηή 04;  

162 Μ04 Δ ζα καο βνεζνχζε:: γεληθά ζην:::, αλ δελ μέξακε θάηη θαη ήηαλ ζην κάζεκα, λα καζαίλνπκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γη απηφ 

163 Δξ.[πξνο 

Μ04]: 

Ίζσο αλ αλέβαδε θαη ν θχξηφο ζαο θάπνηα πξάγκαηα φπσο αλεβάδακε εκείο θάζε θνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ θάλακε, ζα ηηο μαλαβιέπαηε εθεί; [γλέθεη θαηαθαηηθά] Χξαία. Μαζεηή 03 έια εδψ (ν Μ03 είρε πάεη 

ζηα παηδηά πνπ ζπκπιήξσλαλ ην post-test). Mindmeister (ιέσ ην επφκελν εξγαιείν γηα ην νπνίν ζα κηιή-

ζνπκε). Λνηπφλ, έρνπκε ην mindmeister θαη ην timetoast. ην έλα είρακε θάλεη ράξηεο ελλνηψλ>>  

164 Μ01 >> ην minmeister   

165 ΔΡ. Δδψ [ηνπο δείρλσ ζηνλ ππνινγηζηή έλαλ απφ ηνπο ράξηεο]. Καη ζην timetoast είρακε θάλεη ρξνλνγξακκέο.  

166 Μ01 Αααα ζ‘ απηφ κάιινλ έιεηπα εγψ , δελ ην ρσ δεη. 

167 Δξ.[πξνο 

Μ01]: 

Σν timetoast δελ είρεο δεη;  

168 Μ01 Γελ ην ρσ δεη. ρη θαζφινπ απηφ. 

169 Δξ.[πξνο 

φινπο]: 

Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε δηαθνξά, αλάκεζα ζην λα θηηάρλακε κηα ρξνλνγξακκή ζην ραξηί θαη κηα ζηνλ 

ππνινγηζηή; Ή ην αληίζηνηρν, έλαλ ράξηε ελλνηψλ ζην ραξηί θαη έλαλ ράξηε ελλνηψλ ζηνλ ππνινγηζηή. 

Υάξηεο ελλνηψλ είλαη απηφ (δείρλσ ζην laptop), ην είδακε ζην minmeister θαη ρξνλνγξακκή είλαη απηφ ( 

δείρλσ κηα ζην timetoast). Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα αο πνχκε. πνηνο μέξεη αο κνπ πεη.   

170 Μ02 Μεηνλεθηήκαηα είλαη πσο κπνξνχκε λα επ... α φρη δελ είλαη απηφ. 

171 Δξ.[πξνο 

φινπο]: 

[νη καζεηέο δελ απαληνχλ] Δ:: ζα πσ έλα θαη κεηά κπνξεί λα ζαο έξζνπλ θαη άιια.  

172 Μ04 Χξαία 

173 Δξ.[πξνο 

φινπο]: 

Αο πνχκε, εθεί κπνξψ λα βάισ φζα γεγνλφηα ζέισ. ‘ έλα ραξηί ρσξάλε ηφζα πνιιά;  

174 Μ04 ρη 

175 Μ02 Μκ:: ε ζα πάξνπκε άιιν ραξηί 

176 Δξ. Θα πάξνπκε άιιν ραξηί, αιιά ζα θηηάμνπκε έλα ηεξάζηην ραξηί, ελψ εδψ θνίηα πφζν κηθξφ ρψξν έρνπκε.  

177 Μ01 Ναη αιιά αλ μέξνπκε εμ‘ αξρήο φηη ζα γξάςνπκε πνιιά κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε πην κηθξά 

178 ΔΡ. Θα ηα θάλνπκε πην κηθξά ιεο. Άξα δελ ην ζεσξείο πιενλέθηεκα ην φηη κπνξνχκε λα ηνλ έρνπκε εθεί (ελ-

λνψ ζηνλ ππνινγηζηή) ηνλ ράξηε ελλνηψλ>>   

179 Μ01 >> ην ζεσξψ πιενλέθηεκα, γηαηί κεηά κπνξεί λα καο έξζεη θάπνηα άιιε ηδέα θαη λα κελ καο ρσξάεη. Αιιά 

αλ ην μέξνπκε απφ ηελ αξρή, πνηα ζα γξάςνπκε;   

180 ΔΡ. Δλψ εθεί ζα κπνξνχκε λα ηε βάινπκε φπνπ ζέινπκε (ελλνψ ζην timetoast, ζε αληίζεζε κε ην ραξηί φπνπ 

ζα βάινπκε ηελ ηδέα φπνπ έρεη ρψξν)   

181 Μ01 Ναη 

182 Δξ.[πξνο 

φινπο]: 

Χξαία. Κάηη άιιν ζηα πιενλεθηήκαηα;   

183 Μ01 Απηφ δελ κνπ έξρεηαη θάηη άιιν. 

184 Δξ.[πξνο Δζείο ηα θηηάρλαηε απφ ην ζπίηη. Αλ είραηε έλα ραξηί, ζα κπνξνχζαλ φινη λα έρνπλ ην ίδην ραξηί θαη λα 
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φινπο] ζπκπιεξψλνπλ πάλσ ζην ίδην ραξηί;  

185 Μ01 ρη 

186 ΔΡ. Άξα ην ζεσξείο απηφ ζεκαληηθφ, πνπ κπνξνχζε ν θαζέλαο λα κπαίλεη φηη ψξα ζέιεη θαη λα ζπκπιεξψλεη;  

187 Μ01 Ναη. Ναη. 

188 Δξ.[πξνο 

Μ03] 

Μπνξείο λα κνπ πεηο έλα πιενλέθηεκα, ηνπ λα έρνπκε ηνλ ράξηε ελλνηψλ εθεί, ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα ηνλ 

ζπκπιεξψλνπκε;  

189 Μ03 Μπνξνχκε λα κπαίλνπκε πνιιά άηνκα θαη λα θάλνπκε νκαδηθέο εξγαζίεο πην εχθνια. Δ::: 

190 Δξ. [πξνο 

Μ03] 

 Άιιν πιενλέθηεκα πνπ ζπλάληεζεο εζχ;  

191 Μ03 Δ λα κελ γξάθνπκε (ελλνεί κε ην ρέξη ζε ραξηί, θάηη ην νπνίν πνιιά παηδηά αλέθεξαλ φηη ηνπο θνπξάδεη 

θαη είλαη βαξεηφ) …. 

192 Δξ.[πξνο 

Μ03 θαη 

Μ04] 

Δζείο νη δχν ηδίσο, ν Μ03 θαη ν Μ04, ζπκκεηείραηε πνιχ. Καη θάλακε θαη θάηη (ελλνψ ηελ εμ‘ απνζηάζε-

σο επηθνηλσλία πνπ είρακε κέζσ ηεο ζπλνκηιίαο γηα επίιπζε απνξηψλ).   αο βνήζεζε ε επηθνηλσλία πνπ 

είρακε;  

193 Μ04 Ναη 

194 Δξ.[πξνο 

Μ02]: 

Μηράιε κνπ ζε παξαθαιψ (ν Μηράιεο κηιά κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, Μ01)  

195 Μ01 Κπξία δελ κπνξεί λα ην θιείζεη (ελλνεί λα κελ κηιά) 

196 ΔΡ. αο παξαθαιψ φκσο. [πξνο Μ01, Μ03, Μ04] Δκείο νη ηξεηο, ζπλνκηινχζακε θαη ζαο έιπλα απνξίεο. αο 

βνήζεζε απηφ;   

197 Μ03 Ναη 

198 ΔΡ. Γηαηί δελ κνπ ηα ιέηε κφλνη ζαο θαη πξέπεη λα ζαο ηα πσ εγψ; Πείηε κνπ ηη πιενλεθηήκαηα ζπλαληήζαηε 

εζείο κφλνη ζαο, δνπιεχνληαο πάλσ ζηα εξγαιεία;  

199 Μ03 Δ κπνξνχζακε λα ιχζνπκε ηηο απνξίεο καο, φηαλ  ήκαζηαλ ζην ζπίηη καο θαη αλ δελ είρακε απηφ ην πξφ-

γξακκα, ε::: δελ ζα ηα ιχλακε, γηαηί ζα έπξεπε λα ηα γξάςνπκε ζην ραξηί 

200 ΔΡ. >>θαη ζα έπξεπε λα ζπλαληεζείηε φινη καδί θάπνηα ζηηγκή. Κάπνην αξλεηηθφ ηνπ λα θάλνπκε ρξνλνγξακ-

κέο θαη ράξηεο ελλνηψλ ζηνλ ππνινγηζηή;  

201 Μ04 Σξψκε πνιχ αθηηλνβνιία. 

202 ΔΡ. Σξψηε πνιχ αθηηλνβνιία. Κάπνηνο άιινο;  

203 Μ01 ηγά ηελ αθηηλνβνιία ξε 

204 Δξ.[πξνο 

φινπο] 

Πνπ ζα πξνηηκνχζαηε λα θηηάμεηε ηελ επφκελε ρξνλνγξακκή ή ηνλ ράξηε ελλνηψλ; ηνλ ππνινγηζηή ή ζε 

ραξηί;   

205 Μ02 ηνλ ππνινγηζηή 

206 Μ01 ηνλ ππνινγηζηή θπξία ελλνείηαη. Πην σξαία 

207 Μ04 Δίλαη πην εχθνιν 

208 Μ02 Έρεη πην πνιχ πιάθα. 

209 ΔΡ. Λνηπφλ. Ο Μ02 ιέεη ζηνλ ππνινγηζηή γηαηί έρεη πεξηζζφηεξε πιάθα. Ο Μ01;  

210 Μ01 Δίλαη πην δεκηνπξγηθφ:::, ελδηαθέξνλ. 
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211 Δξ.[πξνο 

Μ01] 

Σν φηη κπνξείο λα ζπκκεηέρεηο απφ ην ζπίηη ζνπ φπνηα ζηηγκή ζέιεηο είλαη έλαο ιφγνο;  

212 Μ01 Ναη θαη επεηδή είλαη θαη πην εχθνιν θαη πην σξαίν 

213 Δξ.[πξνο 

Μ04] 

Πεο κνπ Μ04. Πνπ ζα πξνηηκνχζεο λα είλαη ε επφκελε ρξνλνγξακκή;  

214 Μ04 ηνλ ππνινγηζηή 

215 Δξ.[πξνο 

Μ04] 

Γηαηί;  

216 Μ04 Γηαηί είλαη πην εχθνιν 

217 Δξ.[πξνο 

Μ04] 

Δίλαη πην εχθνιν λα ην θάλεηο εθεί. Λνηπφλ, ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ζε ηη ζαο βνήζεζε ε ρξν-

λνγξακκή θαη ν ράξηεο ελλνηψλ ζηνλ ππνινγηζηή;   

218 Μ01 ην λα κάζνπκε::: ζε πνηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν έγηλε θάηη 

219 ΔΡ. Χξαία. Μαζεηή 02.  

220 Μ02 Ναη 

221 ΔΡ. ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζε ηη ζε βνήζεζε ν ράξηεο ελλνηψλ θαη ε ρξνλνγξακκή  

222 Μ02 Δ:: … εκ πσο ηελ είπαηε; Απηή ε γξακκή, ε ρξνλνγξακκή κε βνήζεζε ζην λα θαηαιάβσ πσο πήγαλε ηα 

γεγνλφηα θαη ν ράξηεο ζην ηη γηλφηαλ ηέινο πάλησλ … πνπ ππήξραλ κεγαιχηεξεο … 

223 ΔΡ. Καηαζηξνθέο; πλέπεηεο;  

224 Μ02 Ναη απηφ 

225 ΔΡ. Μαζεηήο 03. ε ηη ζε βνήζεζε ζηελ Ηζηνξία ν ράξηεο ελλνηψλ θαη ζε ηη ε ηζηνξηνγξακκή;  

226 Μ03 Δ ζηελ ηζηνξηνγξακκή … κε βνήζεζε λα κάζσ, πνηεο ρξνλνινγίεο έγηλαλ θάπνηα γεγνλφηα>> 

227 ΔΡ. >> Χξαία, λα βάιεηο ζην κπαιφ ζνπ κε πνηα ζεηξά έγηλαλ. Καη ν ράξηεο ελλνηψλ;  

228 Μ03 Δ:: ν ράξηεο ελλνηψλ κε βνήζεζε λα βγάισ ζπκπεξάζκαηα γηα θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη γηα θάπνηα γεγν-

λφηα 

229 ΔΡ. Μαζεηή 04, ζε ηη ζε βνήζεζε ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ν ράξηεο ελλνηψλ θαη ζε ηη ε ρξνλνγξακκή;  

230 Μ04 Δ:: ζην λα βιέπνπκε πφηε έγηλαλ θάπνηα γεγνλφηα θαη εηθφλεο γηα ην πφηε έγηλαλ. 

231 Δξ.[πξνο 

Μ02] 

Μηράιε. Έια ιίγν. Δζχ, έςαμεο θαη βξήθεο ζην Internet θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη εκπινχηηζεο ηελ ηζηνξη-

νγξακκή ζνπ. Απηφ, ζε βνήζεζε λα κάζεηο θαη άιια πξάγκαηα δνπιεχνληαο πάλσ ζηε ρξνλνγξακκή;  

232 Μ02 Δ::: λαη. 

233 ΔΡ. Χξαία. Ο Μαζεηήο 04 είπε φηη έβαιε θάπνηεο εηθφλεο. αο βνήζεζε ην φηη κπνξνχζαηε λα βάδεηε φζεο 

πεξηζζφηεξεο εηθφλεο ζέιαηε; >>  

234 Μ02 Ναη 

235 ΔΡ. ην ραξηί ζα κπνξνχζαηε >>  

236 Μ01 ην ραξηί ζα έπξεπε ζπλέρεηα λα ηηο εθηππψλνπκε, λα ραιάκε πνιχ ραξηί, ελψ εδψ ηα απνζεθεχακε ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη δελ ππήξρε ηέηνην ζέκα 

237 ΔΡ. Ση ζαο άξεζε ζην Voki; Σν φηη ην ρξεζηκνπνηήζακε ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ήηαλ πξσηφηππν γηα εζάο;  

238 Μ01 Ναη 
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239 Μ04 Ναη 

240 ΔΡ. Μαζεηήο 03 (δίλσ ην ιφγν ζε απηφλ γηαηί μεθηλά λα κηιά, απιά δελ αθνχγεηαη γηαηί ηνλ θαιχπηεη ε θσλή 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ)  

241 Μ01 Απηφο είλαη ν Βεληδέινο (ζρνιηάδεη ηνλ ραξαθηήξα  πνπ βιέπεη ζηελ εηθφλα ηνπ ππνινγηζηή, φπνπ θαίλε-

ηαη ν ραξαθηήξαο ηεο νκάδαο 01) 

242 Μ03 ηη θηηάρλακε ην δηθφ καο ραξαθηήξα, θαη λα αθνχζνπκε φηαλ ζέινπκε παηψληαο ην θνπκπί. Καη πνπ 

κπνξνχζακε λα γξάςνπκε ηηο εληππψζεηο καο>> 

243 Μ02 >> Βάιακε θαη έλα ηέιεην ζθεληθφ 

244 ΔΡ. Γηα πνηνλ άιιν ιφγν ζα ήζειεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην Voki ζην ζρνιείν;  

245 Μ02 Σν voki; ην λα:: αληί λα ιέγακε εξγαζίεο πνπ ζέινπκε λα ηηο δηαβάζνπκε, ε:: λα ηηο γξάθακε εθεί λα ηηο 

δηαβάζεη απηφο  

246 ΔΡ. ην google docs έρνπκε δνπιέςεη φινη. Πεο κνπ [πξνο Μ03] έλα ζεηηθφ ηνπ google docs.  

247 Μ03 Τπήξρε ε ζπλνκηιία πνπ κπνξνχζακε λα ζπλελλνεζνχκε κε ηα άιια παηδηά θαη λα θάλνπκε νκαδηθέο εξ-

γαζίεο. 

248 ΔΡ. Χξαία. πλνκηιία θαη ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα. Μαζεηήο 01;  

249 Μ01 Πάιη ην ίδην θαη φηη .. ήηαλ ζεηηθφ γηαηί δελ γξάθακε >> 

250 Δξ.[πξνο 

Μ01]: 

>> Γελ γξάθακε κε ην ρέξη  

251 Μ01 Ναη 

252 ΔΡ. Γιηηψλακε ίζσο ραξηί; Απηφ πνπ είπεο πξηλ;  

253 Μ01 Ναη 

254 ΔΡ. Πεο κνπ εζχ καζεηή 02, έλα ζεηηθφ ηνπ λα θάλνπκε εξγαζία ζην google docs θαη φρη ζην ραξηί;  

255 Μ02 ..5.. (ζθέθηεηαη) 

256 ΔΡ. Σν φηη είρακε φιεο ηηο εξγαζίεο καδεκέλεο εθεί θαη δελ ρξεηαδφηαλ λα ηηο ςάρλνπκε ή δελ ηηο ράλακε;  

257 Μ02 Μπνξνχζακε λα βξνχκε θαη εηθφλεο γηα λα δνχκε πσο ήηαλ απηά (ελλνεί ηα κλεκεία πνπ είδακε θαη φηη 

άιιν ππήξρε ζηηο εηθφλεο πνπ κειεηήζακε) 

258 ΔΡ. Μπξάβν. Μπνξνχζακε λα βάινπκε εηθφλεο>>   

259 Μ02 >> Γηα ηα γεγνλφηα  

260 Μ04 Δ::: ζην google docs είλαη σξαίν πνπ κηιάκε, ν έλαο ζην έλα θαη ν άιινο ζε έλα άιιν, θαη είλαη καθξηά θαη 

κηιάλε. 

261 Μ01 >> Βαζηθά είλαη θαη αξλεηηθφ , γηαηί κπνξεί, αο πνχκε,  κηα άιιε νκάδα λα ήζειε λα καο ζβήζεη θάηη γηα 

λα καο πάεη πην πίζσ, γηαηί απηή ζα ήηαλ πην πίζσ, θαη λα έξζνπλε ζην ίδην επίπεδν κε εκάο. 

262 ΔΡ. Σελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ζα ζέιαηε λα ηελ θάλεηε ζην ραξηί ή ζην google docs;  

263 Μ01 ην google docs 

264 ΔΡ. [πξνο 

ππφινη-

πνπο] 

Δζείο;  

265 Μ04 ην google docs (αθνχγεηαη ζην βάζνο) 
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266 ΔΡ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ηα πξνεγνχκελα;  

267 Μ04 Ναη 

268 ΔΡ. Χξαία. ε ηη ζε βνήζεζαλ νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζεο ζην Γηαδίθηπν;  

269 Μ01 ην λα θάλσ πην δεκηνπξγηθφ ηνλ κηιν Σνπηθήο Ηζηνξίαο θαη λα είλαη πην ελδηαθέξνλ  

270 ΔΡ. Χξαία. Κάηη άιιν; Ο καζεηήο 01 είπε.  

271 Μ01 Να είρακε θάηη πξσηφηππν 

272 ΔΡ. Να θάλεηο θάηη πξσηφηππν. Κάπνηνο άιινο;  

273 Μ04 Δγψ 

274 ΔΡ. Πεο κνπ.  

275 Μ04 Να θάλεηο θάηη πην σξαίν 

276 ΔΡ. Χξαία. Να ιχλεηε απνξίεο ζαο βνήζεζε; [αθνχγνληαη πνιιά λαη]  Πνην (ελλνψ εξγαιείν) ζαο βνήζεζε λα 

ιχλεηε απνξίεο;  

277 Μ01 Δ ν ππνινγηζηήο 

278 ΔΡ Γηαβάζαηε θάπνηεο απνξίεο καζεηή πνπ είρα γξάςεη, εδψ ζ‘ απηφ (δείρλσ ζηνλ ππνινγηζηή)>>  

279 Μ03 >> Ναη:: ζην google docs, ζην Παηρλίδη κε πεγέο 

280 ΔΡ. Σηο δηαβάζαηε απηέο ηηο απνξίεο;   

281 Μ01 Ναη ηηο δηαβάζακε 

282 ΔΡ. Ήηαλ θαη δηθέο ζαο απνξίεο; αο ιχζεθαλ;  

283 Μ03 ρη. Γελ ήηαλ δηθέο κνπ απνξίεο. 

284 ΔΡ. Να ζπλεξγάδεζηε ζαο βνήζεζε απφ καθξηά;  

285 Μ04 Ναη\\. Αο πνχκε εθείλε ηε θνξά ζην google docs, πνπ εκείο είρακε λα θάλνπκε κηα εξγαζία θαη ζηέιλεη 

απηφο (ν Μ02) κήλπκα ζην Ράζπν (παξαηζνχθιη ηνπ Μ01), δελ μέξσ πψο λα κπσ. 

286 ΔΡ. Χξαία. πκκεηείραηε φινη καδί ή ν θαζέλαο φπνηε κπνξνχζε, απφ ην ζπίηη;  

287 Μ01 Ο θαζέλαο φπνηε κπνξνχζε απφ ην ζπίηη ζπλήζσο>> 

288 Μ04 >>Κάπνηεο κέξεο φινη καδί, θάπνηεο άιιεο φρη. 

289 ΔΡ. Άξα ζπκκεηείραηε θαη φινη καδί.  

290 Μ03 Κάπνηεο κέξεο φινη καδί εθηφο απφ ηνλ Μηράιε [Μ02] θπζηθά . 

291 ΔΡ. Γηα λα δνπιέςνπκε κε απηά ηα εξγαιεία παηδηά εγψ δελ ζαο έθαλα θάπνην κάζεκα, άξα δελ ηα γλσξίδαηε. 

Ήηαλ εχθνιν λα ηα κάζεηε θαη λα ηα δνπιέςεηε κφλνη ζαο >>  

292 Μ04 >>Ναη παλεχθνιν 

293 ΔΡ. ή ρξεηαδφζαζηαλ θάπνην κάζεκα απφ πξηλ;   

294 Μ02 Παλεχθνιν ήηαλ 

295 Μ01 ρη παλεχθνιν.  

296 ΔΡ. Σα ςάμαηε ηα εξγαιεία κφλνη ζαο;  
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297 Μ01 Ναη. Σα είδακε φινη. 

298 Μ04 Ναη. Καη εγψ ηα είδα φια 

299 ΔΡ. Ναη ζαο είδα. Βάδαηε θαηζνχιεο θαη ηέηνηα  

300 Μ04 Καηά ιάζνο κνπ ζβήζηεθαλ κηα θνξά φια 

301 ΔΡ. θαη ηα μαλαέβαιεο;  

302 Μ04 Ναη. Πάηεζα *  

303 ΔΡ. Χξαία. Σψξα πφζν ηθαλνχο ζεσξείηαη ηνπο εαπηνχο ζαο λα δνπιέςεηε κε θαηλνχξηα εξγαιεία ζηνλ ππνιν-

γηζηή; ..Απφ κφλνη ζαο, ρσξίο κάζεκα.  

304 Μ01 Δ::: φηη κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπκε. 

305 Μ02 Απηφ 

306 ΔΡ. Πηζηεχεηε φηη κάζαηε απνηειεζκαηηθά κέζα απφ απηά ηα παηρλίδηα;  

307 Μ01 Ναη 

308 ΔΡ. Χξαία. Ση είδνπο δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε; πλαληήζαηε δπζθνιίεο; Γηα παξάδεηγκα είπε πξηλ ν Μ02 φηη 

δελ κπνξνχζε λα ζπλδεζεί ζην google docs; Δίρε ζπλδεζεί θάπνηνο άιινο απφ ν ζπίηη θαη δελ ήμεξεο λα 

παηήζεηο ην «Πξνζζήθε Λνγαξηαζκνχ»  

309 Μ02 Ναη>> 

310 Μ01 >>Ναη ήηαλ ν κπακπάο ηνπ 

311 Μ02 Ο κπακπάο κνπ ήηαλε 

312 Μ01 Καη δελ ήμεξε λα θάλεη Έμνδν θαη πξνζζήθε ινγαξηαζκνχ  

313 ΔΡ. Χξαία. Άιιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε;  

314 Μ02 Έμνδν έθαλα. Μεηά δελ ήμεξα ηη λα θάλσ . 

315 Μ01 Απφ θάησ ην έγξαθε 

316 Δξ.: Αληηκεησπίζαηε άιιεο δπζθνιίεο;  

317 Μ04 ρη 

318 ΔΡ. Πηζηεχεηο φηη αλ νη εξγαζίεο πνπ είρακε, είραλ αλαηεζεί γηα ην ζπίηη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζην πξσηλφ 

ζα ζπκκεηείρεο πεξηζζφηεξν; Θα ηηο ζεσξνχζεο ππνρξεσηηθέο;  

319 Μ02 Ναη 

320 ΔΡ. Άξα ζα ηηο έθαλεο απφ ην ζπίηη αλ ζνπ είραλ αλαηεζεί ηφηε; Γηαηί ηψξα δελ ζπκκεηείρεο πνιχ απφ ην ζπίηη.

  

321 Μ02 Ναη  

322 Δξ.-> 

Μ01, Μ03 

θαη Μ04 

Δζείο νη ππφινηπνη; Θα ζπκκεηείραηε πεξηζζφηεξν, αλ ζαο είραλ αλαηεζεί ζην πξσηλφ κάζεκα;>>  

323 Μ02 >>Ναη θπξία. Απηφο [Μ03] κε αληίγξαθε. [Ο Μ03 απαληά αιιά δελ αθνχγεηαη θαζαξά γηαηί κηιά ηαπηφ-

ρξνλα θαη ν Μ01] 

324 Μ01 Λί:::γν, απιφο ήκαζηαλ ιίγν πην ραιαξνί εδψ 
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325 ΔΡ. ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο ζπγθξίλαηε ηηο γλψζεηο ζαο; Ή ν θαζέλαο έγξαθε ηα δηθά ηνπ θαη ζπκπιήξσλε πά-

λσ ζησλ άιισλ;   

326 Μ03 ρη ην θάλακε 

327 Μ04 Δγψ, ν Ράζπν (Μ01) θαη ν Αλαζηάζεο (Μ03) 

328 ΔΡ. πγθξίλαηε ηηο γλψζεηο ζαο θαη ηα ζπκπιεξψζαηε νκαδηθά.  

329 Μ01 Ναη 

330 Δξ.[ πξνο 

φινπο]: 

ε βνήζεζε ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζακε Power Point, εηθφλεο, βίληεν, δηαθνξεηηθά κέζα γηα λα κά-

ζεηο;   

331 Μ04 Ναη πνιχ. 

332 Μ02 Απηφ είλαη ζίγνπξν 

333 Μ01 Ναη 

334 ΔΡ. Απηφ είλαη ζίγνπξν γηα ηηο εηθφλεο ιεο Μ02. Δζάο; [πξνο Μ01, Μ02, Μ03]  

335 Μ01 Ναη 

336 ΔΡ. Θα ηνλ πξνηηκνχζαηε απηφ ηνλ ηξφπν απφ ην λα είραηε έλα βηβιίν;  

337 Μ01 [Γλέθεη θαηαθαηηθά] 

338 Μ02 Καη γηαηί ζην βηβιίν έρεη εηθφλεο αιιά δελ έρεη βίληεν. 

339 ΔΡ Άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ κπαίλαηε λα θάλεηε; (ελλνψ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηα εξγαιεία απφ ην ζπίηη). 

Μήπσο είραηε πνιιά θξνληηζηήξηα;  

340 Μ01 Κάπνηεο θνξέο βαξηφκαζηαλ θαη θάπνηεο θνξέο είρακε θξνληηζηήξηα. Αιιά … φζν κπαίλακε πηζηεχσ 

πξνιαβαίλακε λα θάλνπκε ηα βαζηθά.  

341 ΔΡ. Χξαία. Σν φηη γξάθαηε ζαλ Μαζεηήο 01, Μαζεηήο 02 ή κε ρξψκαηα: Καθέ, Κφθθηλν, ήηαλ πην εχθνιν γηα 

εζάο ην λα ζπκπιεξψλεηε θάηη ζην Internet θαη λα κελ μέξεη ν θαζέλαο πνηνο είλαη πνηφο;  

342 Μ01 Δ λαη. Γηαηί κπνξεί λα καο ..5.. λα καο έθξαδαλ 

343 ΔΡ. Μπνξεί λα ζαο έθξαδαλ ιεο. Άξα δηαθνξεηηθά δελ ζα ήζειεο λα ζπκπιεξψλεηο κε ην φλνκά ζνπ Μ01.  

344 Μ01 Ναη 

345 Δξ.[πξνο 

Μ02]: 

Μαζεηή 02; Θα ήζειεο λα ζπκπιεξψλεηο ζην Internet κε ην φλνκά ζνπ; Ή πξνηηκάο έηζη; Με ςεπδψλπκν 

Μαζεηήο 02;  

346 Μ02 Με ςεπδψλπκα ζίγνπξα. 

347 ΔΡ. ίγνπξα. Δζείο; Μαζεηή 03; Μαζεηή 04;  

348 Μ03 Με ςεπδψλπκα 

349 ΔΡ. Πνην εξγαιείν ζα πξνηείλαηε ζην δάζθαιφ ζαο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην κάζεκα μαλά;  

350 Μ04 Σν google docs  

351 ΔΡ.[πξνο 

Μ04]: 

Google docs. Ο Μ04 ιέεη google docs. Μ04 γηαηί ιεο google docs;  

352 Μ04 Δ γηαηί κ‘ αξέζεη πεξηζζφηεξν απ‘ φια 

353 Μ01 Σν wikispaces 
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354 Μ02 Δκέλα κ‘ άξεζε ην Viki πσο ην ιέλε 

355 ΔΡ. Σν voki. Μ02 γηαηί ζνπ άξεζε ην voki;  

356 Μ02 Γηαηί απηφο κηινχζε. 

357 ΔΡ. Μ01 γηαηί ζνπ άξεζε ην wiki;  

358 Μ01 Γηαηί κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε πνιιά αξρεία καδί. Καη απφ άιιεο εθαξκνγέο αο πνχκε, θαη λα ηα έ-

ρνπκε φια νξγαλσκέλα εθεί . 

359 ΔΡ. Σέιεηα. Μ03;  

360 Μ03 Γηα εκέλα φια ήηαλ ζεκαληηθά θαη ζε φια κπνξνχζακε λα * θαη ε ..5.. 

361 ΔΡ. ια ήηαλ ζεκαληηθά. Σψξα είζηε ππέξ ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Θέιεηε λα ζπλερίζεηε λα θάλεηε νκαδηθέο 

εξγαζίεο;  

362 Μ01&Μ03 Ναη 

363 Μ02 Κάλνπκε νκαδηθέο εξγαζίεο. 

364 Μ04 Ναη 

365 ΔΡ. Σέιεηα. Πιένλ είλαη πην εχθνιν λα ζπλεξγάδεζηε απφ θνληά ή απφ ην Internet;  

366 Μ01 απφ ην Internet 

367 Μ04 απφ ην Internet 

368 Μ02 απφ ην Internet 

369 Μ03 απφ ην Internet 

370 ΔΡ. Λνηπφλ, ηψξα θάλεηε απηά (ελλνψ ηα post-tests)  

371 Μ03 Γηαηί θπξία; Δίλαη πάξα πνιιά (ην ιέεη κε παξάπνλν φηη βαξηέηαη λα ηα ζπκπιεξψζεη)  

372 ΔΡ. Διάηε ε νκάδα 02. Μαζεηή 01; (ξσηάσ αλ έρεη εξσηεκαηνιφγην). Έρεηε φινη;  

373 Μ04 Απηφ ην έρνπκε μαλαθάλεη θπξία 

374 ΔΡ.  Ναη φκσο ηψξα ζα δψζνπκε άιιεο απαληήζεηο. Να ζαο πσ ιίγν [απεπζχλνκαη ζηελ νκάδα 01 πνπ κε ξψ-

ηεζε]. Γελ ζα γξάςεηε ηα ίδηα πξάγκαηα κε ην αξρηθφ. Λνηπφλ, θνξίηζηα [απεπζχλνκαη ζηηο καζήηξηεο ηεο 

νκάδαο 02 πνπ έρνπλ έξζεη γηα ζπλέληεπμε], νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην Internet, εζχ ηψξα 

δελ ζπκκεηείρεο ζε πνιιά καζήκαηα Διίδα νπφηε κπνξεί λα κελ θαηαιαβαίλεηο ηη ιέκε, άξα λνκίδσ δελ 

έρεη λφεκα λα ζνπ δψζσ θαη ην εξσηεκαηνιφγην γηαηί δελ κνπ είρεο θέξεη θαη ηα πξψηα εξσηεκαηνιφγηα 

(Ζ Μ08 είλαη καζήηξηα ηεο Δ΄ ήξζε κηα θνξά ζηα κηζά ηεο 2εο ζπλάληεζεο θαη άιιε 1 ζηελ 6ε ζπλάληε-

ζε).  

375 Μ08-Διίδα  Ναη γηαηί έρσ Αγγιηθά θαη δελ πξνιαβαίλσ 

376 ΔΡ. Γελ πξνιάβαηλεο. Δληάμεη νπφηε αλ ζέιεηο άθνπ ηα θνξίηζηα [Μ05, Μ07, Μ09. Ζ Μ06 επίζεο έιεηπε ζε 

απηφ ην κάζεκα]. Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην Γηαδίθηπν θνξίηζηα, έθαλαλ πην ελδηαθέξνλ ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο γηα εζάο; Ή ήηαλ εμίζνπ ελδηαθέξνλ κε ην πξνεγνχκελν κάζεκα;  

377 Μ05 Ήηαλ πην ελδηαθέξνλ, ε:: ζ‘ απηφ ην κάζεκα>> 

378 Δξ.[πξνο 

Μ05]: 

>> Σψξα. Γηαηί;  

379 Μ05 Γηαηί αζρνινχκαζηαλ πην πνιχ κε ηνλ ππνινγηζηή. .. Με ηελ ηερλνινγία.  

380 ΔΡ. θαη ππήξραλ φια εθεί; Γελ ρξεηαδφηαλ δειαδή λα κεηαθέξεηε πξάγκαηα ζην ζπίηη;  
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381 Μ05 Ναη, λαη 

382 Μ06    Γηαηί κνπ είλαη πην ελδηαθέξνλ λα αζρνινχκαη κε ηνλ ππνινγηζηή εθείλε ηελ ψξα παξά λα κηινχζακε κφ-

λν. 

383 ΔΡ. Δζχ Μ07;  

384 Μ07 Πην ελδηαθέξνλ, γηαηί γηα λα βξνχκε θάηη ζηνλ ππνινγηζηή, δελ δπζθνιεπφκαζηαλ, θαη θξαηνχζε θαηξφ. 

Ώξα λα ην πσ; Καη ήηαλ σξαία. 

385 ΔΡ. Πνηα ε δηαθνξά κε ην λα είραηε κηα εξγαζία γηα ην ζπίηη ζην ραξηί αληί γηα ηνλ ππνινγηζηή; 

 

386 Μ06     ηνλ ππνινγηζηή κνπ είλαη πην εχθνιν λνκίδσ. Δ φρη ζην ραξηί είλαη πην εχθνιν γηαηί κπνξψ λα γξάθσ πην 

γξήγνξα. 

387 ΔΡ. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη κείλαηε απφ απηφ πνπ θάλακε; Πηζηεχεηε φηη, κάζαηε θαιχηεξα κέζα απφ πεγέο θαη 

απφ ηνλ ππνινγηζηή; Ή θαιχηεξα είλαη απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν;  

388 Μ05 Μάζακε θαιχηεξα απφ πεγέο, γηαηί καζαίλνπκε πην πνιχ απφ πεγέο. 

389 ΔΡ. Λεο φηη καζαίλεηε πην πνιχ απφ πεγέο. αο άξεζε δειαδή πνπ δελ είραηε ζην ζπίηη λα κάζεηε έλα θείκελν;

  

390 Μ07 Ναη 

391 Μ05 Ναη::. Καζφινπ δελ κ‘ αξέζεη ε Ηζηνξία. 

392 ΔΡ. Πξηλ δελ ζνπ άξεζε. Σψξα; Με απηφ ηνλ ηξφπν;  

393 Μ05 >>ην ζρνιείν βαζηθά. 

394 Μ07 ην ζρνιείν δελ κ‘ αξέζεη αιιά ζηνλ κηιν κ‘ αξέζεη. 

395 Μ05 Ναη λαη. 

396 ΔΡ. Με απηά ηα εξγαιεία ζνπ άξεζε αθφκα πεξηζζφηεξν;  

397 Μ07 Ναη 

398 ΔΡ. Γηαηί;  

399 Μ05 Γηαηί αζρνιεζήθακε κε ηελ ηερλνινγία. Με ηνπο ππνινγηζηέο 

400 Μ06     Πην σξαία ήηαλ απηφ πνπ θάλακε καδί ζαο. 

401 ΔΡ. Θέιεηο λα κνπ πεηο γηαηί; Γειαδή πξηλ βαξηφζνπλ θαη απηφ ζε έθαλε λα κελ βαξηέζαη; Θα ην πξνηηκνχζεο 

λα ζπλερηζηεί έηζη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο; 

402 Μ06 Μαδί ζαο αζρνινχκαζηε θαη εκείο θαη ςάρλνπκε πιεξνθνξίεο. Κάλνπκε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

403 ΔΡ.  ην wikispaces απφ φηη είδα έκπαηλεο θαη έβιεπεο ηελ χιε. Γηαηί δελ απαληνχζεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ είρα 

βάιεη; 

404 Μ06     Γηαηί δελ ήμεξα ηη έπξεπε λα θάλσ γηαηί φηαλ δελ ήκνπλ εδψ ηα θνξίηζηα κνπ έδηλαλ κφλν ηα ραξηηά [φπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ε Μ06 απνρσξνχζε λσξίηεξα απφ ηηο ζπλαληήζεηο γηα ην θξνληηζηήξην, ν-

πφηε δελ ήηαλ ζηε θάζε πνπ εμεγνχζακε ηη ζα θάλνπλ ζην ζπίηη]. Καη θάζε θνξά είρα λα θάλσ θαη ηελ 

πξνεγνχκελε θαη κνπ καδεχηεθαλ πνιιέο θαη δελ ήμεξα. 

405 ΔΡ. Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζηα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν, δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή. Απηφ ήηαλ ζεηηθφ ζην λα ζπκκεηέ-

ρεηο πεξηζζφηεξν; Σν φηη δελ ζε βαζκνινγνχζα θαη φηη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηέρεηο>>  

406 Μ07 >>Ήηαλ θαιχηεξα 
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407 ΔΡ. ε βνήζεζε λα κάζεηο πην εχθνια;  

408 Μ05 Ναη, γηαηί αλ παξάδεηγκα δελ είρα ρξφλν λα ην θάλσ, ζα έπξεπε κεηά λα ην θάλσ πην αξγά ή ην βξάδπ θαη 

δελ ζα κ' άξεδε (ελλνεί φηη ηψξα δελ έλησζε φηη ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα ππνβάιεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε κηα ηέ-

ηνηα δηαδηθαζία).  

409 ΔΡ. Άξα ηψξα έιεγεο φηη δελ ζα ην θάλσ αθνχ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Δγψ ιέσ, αλ ην γεγνλφο φηη ην έθαλεο 

ρσξίο λα μέξεηο φηη ζα ζε βαζκνινγήζσ ζε θάηη, ζε βνήζεζε ζην λα κελ αγρψλεζαη;  

410 Μ05 Ναη, λαη. 

411 ΔΡ. ρη γηα λα κελ ην θάλεηο. Γηα λα κελ αγρψλεζαη θαη λα ζε βνεζήζεη θαιχηεξα.  

412 Μ05 Σν μέξσ. Ναη κε βνήζεζε. 

413 ΔΡ. Δζχ; Μαζήηξηα 07;  

414 Μ07 θαη εκέλα κε βνήζεζε γηαηί δελ αγρψζεθα, θαη δελ ήηαλ θαη ππνρξεσηηθφ, θαη αλ δελ πξνιάβαηλα δειαδή 

κπνξνχζα λα ην θάλσ θαη ηελ άιιε θνξά.  

415 ΔΡ. >> θαη φπνηα ζηηγκή ήζειεο ζην ζπίηη. Χξαία. Έλησζεο φηη αλαθάιππηεο κφλνο ζνπ θαηλνχξηα πξάγκαηα ή 

φηη ζνπ ηα έδηλα εγψ έηνηκα;  

416 Μ05 Πσο ηα αλαθάιππηα κφλε κνπ. Μαο ξσηνχζαηε θάηη θαη εκείο έπξεπε εκείο λα ην ςάμνπκε φρη κε ηνλ θχ-

ξην.  

417 Μ07 θαη ήηαλ θαη δηθέο καο γλψκεο. Γελ ππήξρε ζσζηφ θαη ιάζνο.  

418 Μ06 Κάπνηα πξάγκαηα, φπσο, καο δψζαηε θσηνγξαθίεο θαη γηα ηελ αγνξά λνκίδσ φηη έβξηζθα θαη εγψ θάπνηα 

δηθά κνπ πξάγκαηα. 

 

419 ΔΡ. Έβξηζθεο κέζα απφ ηελ πεγή; 

420 Μ06    Ναη δηαβάδνληαο ηελ πεγή θαη κε ηε ζέιεζε κνπ. 

421 ΔΡ. Μπξάβν. Χξαία. πκκεηείραηε ελεξγά ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πξηλ ή ληξεπφζαζηαλ; αο βνήζεζε απηφ 

ην κάζεκα λα ζπκκεηέρεηε αθφκα πεξηζζφηεξν;  

422 Μ07 Νηξεπφκαζηαλ θαη απηφ ην κάζεκα καο βνήζεζε λα ζπκκεηέρνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν. 

423 ΔΡ Μέζα απφ ηα εξγαιεία;  

424 Μ07 Ναη. 

425 ΔΡ. Μ05;  

426 Μ05 Ναη. 

427  ΔΡ. Έρεηο ηελ ίδηα άπνςε. Θα ζέιαηε λα κάζεηε θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν;  

428 Μ06 Ναη. Αλ ήηαλ ηφζν πνιχ δχζθνιεο νη ζπλζήθεο φζν ηηο ιέκε εκείο. 

 

429 ΔΡ. Γειαδή φπσο καο πεξηέγξαθε ν ζηξαηηψηεο φηη  δνχζαλ; 

430 Μ06    Ναη. Αλ ήηαλ έηζη ή αλ ην έγξαθε γηα λα ελζαξξχλεη ηνπο άιινπο. 

431 ΔΡ.    Απηφ πσο ζα ςάμεηο γηα λα ην βξεηο κφλε ζνπ; 

432 Μ06      Θα ζπιιέμσ  φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ θαη ζα βγάισ έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα. 

433 ΔΡ. Απφ πνχ ζα βξεηο ηηο πιεξνθνξίεο; 
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434 Μ06      Απφ ην ίληεξλεη θαη δηάθνξεο πεγέο. 

435 ΔΡ. Οη ππφινηπεο; 

436 Μ05 Δ φρη, πηζηεχσ φηη κάζακε αξθεηά πξάγκαηα. Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη.. 

437 ΔΡ. ε Μ05 ιέεη φηη κάζαηε αξθεηά πξάγκαηα θαη είζηε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη. Δζχ; Μ07;  

438 Μ07 Καη εγψ. 

439 ΔΡ. Καη εζχ ην ίδην. Πσο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην wiki θαη ην blog ζε άιια καζήκαηα; Σν 

wiki ήηαλ απηφ (δείρλσ ζηνλ ππνινγηζηή). Σν blog ήηαλ απηφ (δείρλσ ζηνλ ππνινγηζηή) πνπ ζρνιηάδακε 

απφ θάησ. 

440 Μ07 ζα κπνξνχζακε::: .. δελ μέξσ.  

441 ΔΡ. Γελ μέξεηο>>  

442 Μ06       ε δηάθνξα καζήκαηα. ηε γιψζζα, ζηα θείκελα.  

443 ΔΡ.:     Χξαία. Πψο ζα κπνξνχζεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο; Θα ζνπ άξεζε λα ζέηεηο ηηο απνξίεο ζνπ εθεί θαη νη 

ζπκκαζεηέο ζνπ λα ζνπ ηηο ιχλνπλ απφ θάησ κε έλα post; 

444 Μ06    Ναη. Αλ πήγαηλα γπκλάζην ζα ήμεξα θαη θάηη άιιν αιιά ηψξα δελ κνπ έξρεηαη θάηη. 

445 Μ07 Γειαδή ζα κπνξνχζακε ζε απηφ λα κε βάδακε κφλν γηα ηνλ κηιν, λα είρακε θαη άιια πξάγκαηα θαη …  

446 ΔΡ. ια ηα καζήκαηα ζπγθεληξσκέλα. ,ηη θάλεηε λα ην έρεηε ζπγθεληξσκέλν εδψ θαη λα κελ ην ράλεηε. ην 

blog αο πνχκε ζα ζαο άξεζε λα ζρνιηάδεηε ζέκαηα ηεο ηάμεο;   

447 Μ05 Ναη. 

448 ΔΡ. ην Mindmeister είρακε ράξηεο ελλνηψλ θαη ζην Timetoast ρξνλνγξακκέο (ηα δείρλσ θαη ζηνλ ππνινγηζηή 

γηα λα ηα ζπκεζνχλ). ε ηη πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα δηαθέξνπλ νη ράξηεο ελλνηψλ θαη νη ρξνλνγξακκέο ζην 

ραξηί απ‘ ην λα γίλνπλ ζηνλ ππνινγηζηή.  

449 Μ06 ηνλ ππνινγηζηή κπνξνχζακε λα κηιάκε απφ απφζηαζε ζην ραξηί φκσο φρη. Σν πξψην είλαη ε επηθνηλσλί-

α. Απφ ηνλ ππνινγηζηή κπνξνχκε λα πάξνπκε πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο θαη λα δσ ηη ζα γξάςνπλ θαη νη 

άιινη. Να έρσ θαη άιιεο επηινγέο. 

450 ΔΡ. Ζ ρξνλνγξακκή ζε ηί ζε βνήζεζε; 

451 Μ06 Να βάδσ ζην κπαιφ κνπ ηα γεγνλφηα ζε κηα ζεηξά. 

452 Μ07 Να πσ; 

453 ΔΡ. Ναη. Μ07.  

454 Μ07 ηηο ρξνλνγξακκέο ζηνλ ππνινγηζηή κπνξνχκε λα βάινπκε θαη εηθφλεο, ελψ θαλνληθά (ελλνεί ζην ραξηί) 

δελ κπνξνχκε. Ση λα ηηο δσγξαθίζνπκε;  

455 ΔΡ. Ή πξέπεη λα ηηο εθηππψζνπκε. Μαζήηξηα 05;   

456 Μ05 Σν ίδην (ζρεδφλ δελ αθνχγεηαη). 

457 ΔΡ. Άξα καο βνεζά λα εμνηθνλνκήζνπκε ρψξν. Σν φηη κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε απφ ην ζπίηη φπνηα ζηηγκή 

ζάιακε; Να ζπκκεηέρνπκε;  

458 Μ05 Απηφ δελ κ‘ άξεζε θαη πνιχ 

459 ΔΡ. Γελ ζ‘ αξέζεη λα ζπκκεηέρεηο απφ ην ζπίηη; Γηαηί δελ ζπκκεηείρεο απφ ην ζπίηη;  

460 Μ05 Γηαηί θάπνηεο θνξέο δελ πξνιάβαηλα θαη θάπνηεο θνξέο βαξηφκνπλα. 
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461 ΔΡ. Απηέο ηηο θνξέο πνπ δελ πξνιάβαηλεο, γηα πνην ιφγν δελ πξνιάβαηλεο;  

462 Μ05 Γηαηί είρακε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ήζεια λα βγσ έμσ λα παίμσ.  

463 Μ07 Καη εγψ απηφ. Πην πνιχ ζα κ‘ άξεζε λα ηα θάλακε εδψ-πέξα φια. 

464 ΔΡ. φια εδψ. Ναη φκσο ην φηη ζα κπνξνχζαηε ζην ζπίηη λα ζπλεξγάδεζηε απφ απφζηαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο.  

465 Μ07 Α απηφ σξαίν είλαη.  

466 ΔΡ Δπεηδή μέξσ φηη ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία, δελ είραηε δξαζηεξηφηεηεο γεληθά γηα ην ζπίηη. Έπαημε ξφιν απηφ; 

Γειαδή γη απηφ δελ ηηο θάλαηε; Αλ ήηαλ ζην πξσηλφ κάζεκα ζα ηηο θάλαηε;  

467 Μ05 ην πξσηλφ είλαη κεζεκέξη κεηά θαη ζα ηηο θάλακε ην κεζεκέξη. Δλψ άκα είλαη ην απφγεπκα>> 

468 ΔΡ. ζέισ λα πσ φηη ζην πξσηλφ ζα ήηαλ ππνρξεσηηθέο θαη γεληθά έρεηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη (ζην πξση-

λφ)  

469 Μ07 Ναη γηαηί είλαη ηνπ ζρνιείνπ (εδψ θαίλεηαη φηη ζην κπαιφ ηεο δελ ηαπηίδεη ηνλ κηιν κε ην ζρνιείν)  

 ΔΡ. Άξα ζην πξσηλφ ζα ηηο θάλαηε αιιά εδψ δελ ηηο θάλαηε επεηδή δελ είραηε νχησο ή άιισο δξαζηεξηφηεηεο. 

470 Μ05 Ναη. 

471 ΔΡ. Πείηε κνπ έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε ην voki ζε άιιν κάζεκα. Σν voki ήηαλ απηφ (δεί-

ρλσ ζηνλ ππνινγηζηή).   

472 Μ07 ..5.. ε:::, γηα λα ζπλνκηινχκε κε ηνπο θίινπο καο 

473 ΔΡ. ην voki δελ κπνξείο λα ζπλνκηιήζεηο. Δλλνείο λα θηηάμεηο έλα voki θαη κέζα απφ απηφ λα ηνπ πεηο θάηη;  

474 Μ07 Ναη 

475 ΔΡ. >>θαη λα ηνπ ην ζηείιεηο; Καηάιαβα.  Ο ράξηεο ελλνηψλ θαη ε ηζηνξηνγξακκή, θάηη πνπ μέραζα λα ζαο 

ξσηήζσ, πσο ζαο βνήζεζαλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο;  

476 Μ07 Μάζακε πεξηζζφηεξν ηα γεγνλφηα. 

477 ΔΡ. Μείλαλε θαιχηεξα ζην κπαιφ ζαο θαη ηα νξγαλψζαηε πην θαιά; Γηα παξάδεηγκα κε ηηο ρξνλνινγίεο βάδα-

ηε θαη ηελ εηθφλα θαη  μέξαηε πφηε έγηλαλ; [Μ05 θαη Μ07 γλέθνπλ θαηαθαηηθά] Πνπ ζα πξνηηκνχζαηε λα 

θάλεηε ηελ επφκελε ρξνλνγξακκή θαη ηνλ επφκελν ράξηε ελλνηψλ; ην ραξηί ή ζηνλ ππνινγηζηή; Καη γηα-

ηί;  

478 Μ06 ηνλ ππνινγηζηή γηαηί ζα είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη αλ δελ μέξσ θάηη ζα κπνξψ λα δεηήζσ βνήζεηα απφ 

θάπνηνλ άιινλ. 

479 ΔΡ.    πσο; 

480 Μ06 Απφ ζπκκαζεηή κνπ. 

481 Μ05 ηνλ ππνινγηζηή γηαηί είλαη πην εχθνιν θαη κπνξνχκε λα βάινπκε θαη εηθφλεο.  

482 Μ07 πκθσλψ 

483 ΔΡ. Αλ είραηε θάπνηα ρξνλνγξακκή φπσο ζην ραξηί ζα κπνξνχζαηε λα δνπιεχεηε ν θαζέλαο απφ ην ζπίηη ηνπ 

ηαπηφρξνλα πάλσ ζηελ ίδηα ρξνλνγξακκή; 

484 Μ06     ρη, γηαηί δελ ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε θαη ζα είρε έλαο ηελ ρξνλνγξακκή ζην ζπίηη ηνπ. ρη φινη 

καδί φπσο εδψ. 

485 ΔΡ. ην Google docs. Πείηε κνπ έλα ζεηηθφ απφ ην google docs.  

486 Μ07 Μπνξνχζακε λα κηιάκε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, .. κπνξνχζακε λα κηιάκε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή\\ θαη:: … 
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εθεί πέξα θάλακε θάπνηεο .. εξγαζίεο 

487 Δξ.-> Μ07 Άξα ζνπ άξεζε απηφ. Σν φηη γξάθαηε φινη καδί πάλσ ζην ίδην θείκελν θαη ήμεξε ν έλαο ηη γξάθεη ν άιινο  

488 Μ07 ρη 

489 ΔΡ. Σν φηη γξάθαηε κε ςεπδψλπκα;   

490 Μ05 θαη απηφ κνπ άξεζε γηαηί κπνξνχζακε λα πνχκε ειεχζεξα ηελ άπνςή καο. 

491 ΔΡ Έλα αξλεηηθφ ηνπ google docs; ...5... Δζχ (δείρλσ πξνο ηε καζήηξηα ζηελ νπνία απεπζχλνκαη) ε Μ07 έ-

ζβεζεο ζην πξψην κάζεκα θάηη. Δίλαη αξλεηηθφ ην φηη κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ζβήζεη νηηδήπνηε; >>  

492 Μ07 >> Ναη γηαηί ζβελφηαλ ζε φινπο.  

493 Μ06     Σν αξλεηηθφ είλαη φηη αλ θηηάμσ θάηη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζέισ λα ην κάζεη έλα άηνκν ζα ην κάζνπλ φινη. 

494 ΔΡ. Χξαία. Σελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα έρεηο πνπ ζα έρεηο πνπ ζα ήζειεο λα ηελ θάλεηο; ην google 

docs ή ζην ραξηί;  

495 Μ07 ην google docs. 

496 ΔΡ. Γηαηί;  

497 Μ07 Γηαηί ήηαλ κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ήηαλ πην εχθνια. 

498 ΔΡ. ην ραξηί δειαδή ηη δηαθνξά ζα είρε;  

499 Μ07 ην ραξηί::: ζα βαξηφκαζηαλ θαη λα γξάθνπκε\\ 

500 ΔΡ. Άξα ζαο αξέζεη πεξηζζφηεξν λα γξάθεηε ζηνλ ππνινγηζηή. ε ηη ζαο βνήζεζαλ νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζη-

κνπνηήζακε ζην δηαδίθηπν;  

501 Μ07 Δ::: θάλακε::: 

502 ΔΡ. Αο πνχκε εδψ είρα βάιεη θάπνηεο απνξίεο κηαο ζπκκαζήηξηάο ζαο (δείρλσ google docs). Σηο δηαβάζαηε; 

Ήηαλ θαη δηθέο ζαο απνξίεο; αο βνήζεζε πνπ εγψ κπνξνχζα λα βάδσ πξάγκαηα θαη εζείο λα ηα δηαβάδεηε 

αξγφηεξα>>  

503 Μ07 >> Γελ ήηαλ δηθέο καο απνξίεο, αιιά κπνξεί λα είρακε θαη εκείο απηή ηελ απνξία θαη κάζακε θαη θάηη πα-

ξαπάλσ.  

504 ΔΡ.   ην google docs ζνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα έρεηο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο καδεκέλεο εθεί θαη λα κελ θέξ-

λεηο   ραξηηά κε αζθήζεηο  απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. Πηζηεχεηο φηη απηφ είλαη  θαιφ ή είλαη αξλεηηθφ; Δίλαη 

θαιχηεξν λα ηηο παίξλεηο ζην ραξηί ή λα ηηο βξίζθεηο ζην google docs; 

505 Μ06  Ννκίδσ ζην ραξηί γηαηί  κπνξεί λα ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα κελ κπνξψ λα ην 

δσ. Δλψ ζην ραξηί ζα κπνξνχζα λα ην θάλσ φπνηε ζέισ. 

506 ΔΡ.    Τπήξμε θάπνην ηέηνην πξφβιεκα; 

507 Μ06   ε ‗κέλα κηα θνξά ην google docs ήηαλ ιεπθφ, δελ άλνηγε θαη δελ κπνξνχζα λα ηα δσ. 

508 ΔΡ. πλνκηιήζαηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο απφ καθξηά  

509 Μ05 Ναη. 

510 ΔΡ. Απφ ην ζπίηη; αο βνήζεζε απηφ; αο άξεζε;  

511 Μ05& 

Μ07: 

Ναη, λαη. 

512 ΔΡ πλεξγαζηήθαηε γηα λα ιχζεηε θάπνηα άζθεζε καδί απφ ην ζπίηη ζαο;  
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513 Μ05: ρη. 

514 ΔΡ. Γελ έηπρε λα ζπλεξγαζηείηε. Σηο νκαδηθέο πσο ηηο θάλαηε;  

515 Μ05 Ζ θαζεκία κφλε ηεο θαη κεηά ν θαζέλαο ..4..  

516 Μ06 Αιιά θάπνηεο θνξέο ε θάζε κία έιεγε ηη πίζηεπε απηή θαη κεηά θάηη γεληθφ. 

517 ΔΡ. πκπιήξσλε φπνηε κπνξνχζε. ε ηη άιιν ζαο βνήζεζαλ ηα εξγαιεία;  

518 Μ06   Να εμνηθεησζψ πεξηζζφηεξν κε ην δηαδίθηπν λα κάζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα θάπνηεο ηζηνζειίδεο θαη 

λα ζπλεξγάδνκαη πεξηζζφηεξν κε θάπνηα άιιε ζπκκαζήηξηα ζηνλ ππνινγηζηή κνπ. 

519 Μ05 Να θάλνπκε πην επράξηζην ην κάζεκα.  

520 ΔΡ. Απνθηήζαηε γλψζεηο ηαπηφρξνλα κε ην λα δνπιεχεηε πάλσ ζηα εξγαιεία; Ή ην θάλαηε κφλν απφ αγθαξία; 

521 Μ07 Απνθηήζακε θαη γλψζεηο. 

522 Μ05 Απνθηήζακε γλψζεηο (αθνχγεηαη ζην βάζνο). 

523 ΔΡ. Σν γεγνλφο φηη δνπιεχαηε κε ηα εξγαιεία ρσξίο λα έρνπκε θάλεη θάπνην κάζεκα πάλσ ζε απηά. αο δπ-

ζθφιεςε πνπ έπξεπε λα ηα αλαθαιχςεηε κφλνη ζαο, θαζψο δνπιεχαηε;  

524 Μ07 ρη γηαηί καο δίλαηε θαη εζείο θάπνηεο νδεγίεο  

525 ΔΡ. αο βνήζεζαλ δειαδή νη εθηππσκέλεο νδεγίεο πνπ ζαο είρα δψζεη. Αιιά γεληθά, ηα ςάμαηε ηα εξγαιεία 

ιίγν κφλνη ζαο; Μπήθαηε ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα δείηε πσο δνπιεχνπλ;  

526 Μ05&Μ07 Ναη. 

527 ΔΡ. Πφζν ηθαλνχο ζεσξείηε ηνπο εαπηνχο ζαο ηψξα λα δνπιέςεηε πάλσ ζε θαηλνχξηα εξγαιεία ζην δηαδίθηπν; 

528 Μ07 Αξθεηά 

529 ΔΡ.->Μ06      Μπήθεο λα αιιάμεηο ην εηθνλίδην ζνπ πξψηε απφ φινπο. Γηαηί; νπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα αλαθαιχςεηο 

ην εξγαιείν; 

530 Μ06 Ναη. Πξνζπαζνχζα λα δσ γηαηί κνπ έβγαιε ην Μ θαη κεηά θαηάιαβα φηη ήηαλ απφ ην καζεηήο. 

531 ΔΡ.     νπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ δειαδή. ε έθαλε λα αζρνιεζείο κε ηελ δξαζηεξηφηεηα κεηά ή αζρνιήζεθεο 

κφλν κε απηφ; 

532 Μ06     Ναη έκπαηλα λα δσ ηη αλαξηήζεηο είρε. 

533 ΔΡ. Ση είδνπο δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε κε ηα εξγαιεία;  

534 Μ07 Δ κπνξεί λα καο θάλεθε θάπνηα άζθεζε δχζθνιε. Δκέλα κνπ θάλεθε κηα άζθεζε δχζθνιε.  

535 Δξ.[πξνο 

Μ07]: 

ε άζθεζε ή ην εξγαιείν;   

536 Μ07 Ζ άζθεζε 

537 ΔΡ. ηα εξγαιεία φκσο>>   

538 Μ07 >> δελ καο δπζθφιεςαλ 

539 ΔΡ. Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο;  

540 Μ05 ρη. 

541 ΔΡ. Αο πνχκε λα κελ έρεηε Internet ζην ζπίηη ή θάηη ηέηνην;  
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542 Μ07 ρη. 

543 Μ06 Μηα θνξά δελ άλνηγε ην google docs θαη έβγαηλε ιεπθή ζειίδα. Πξνζπάζεζα δχν θνξέο αιιά κεηά επεηδή 

δελ γηλφηαλ ηελ επφκελε θνξά πνπ είρακε ζαο ην είπε ε Υξηζηίλα πξψηε θαη κεηά είπαηε φηη ην δηνξζψζα-

ηε. 

544 ΔΡ. Πηζηεχεηο φηη αλ είρεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζνπ είραλ αλαηεζεί ζην κάζεκα απηφ, ζην πξσηλφ, ζα ζπκ-

κεηείρεο πεξηζζφηεξν;  

545 Μ06 Ναη, γηαηί ζα ήηαλ ππνρξεσηηθφ. 

546 Μ07 Ναη γηαηί βαζκνινγνχκαζηε θηφιαο εθεί. 

547 ΔΡ. Έηζη. Μπήθεο ζηε δηαδηθαζία λα ζπγθξίλεηο ηε γλψζε ζνπ κε ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ; Ή ν θαζέλαο έβαδε 

ηα δηθά ηνπ;  

548 Μ05 Ο θαζέλαο έβαδε ηα δηθά ηνπ 

549 ΔΡ. Σν φηη ρξεζηκνπνηήζακε, power point, βίληεν, πεγέο, φια απηά ζαο βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν ζην λα κάζεηε; 

Ή πξνηηκάηαη θαιχηεξα λα έρεηε έλα ζίγνπξν θείκελν γηα λα κάζεηε απηφ θαη λα κάζεηε κέζα απφ απηφ; 

Πσο είλαη πην εχθνια;  

550 Μ07 Μαο βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν νη πεγέο θαη απηά. 

551 ΔΡ. Πηζηεχεηο φηη έκαζεο πην απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηα παηρλίδηα απφ ην λα κάζαηλεο απφ έλα βηβιίν; 

552 Μ06     Ναη γηαηί ην βηβιίν δελ κνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ, είλαη πην βαξεηφ. Δλψ κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή είλαη πην 

ελδηαθέξνλ. 

553 ΔΡ. Οπφηε ζαο βνήζεζε πνπ ζην wiki ηα αλεβάδακε θαη αλ ζέιαηε θάηη κπνξνχζαηε λα ην δείηε εθεί; Μπήθαηε 

ζηε δηαδηθαζία λα ηα δείηε ζην wiki; [Γλέθνπλ θαηαθαηηθά] 

554 ΔΡ. Πνηνο ήηαλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ήζνπλ δηαηεζεηκέλνο λα ζπκκεηέρεηο ζπρλά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

είρακε γηα ην ζπίηη;  

555 Μ07 Δίρακε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εμσζρνιηθέο 

556 ΔΡ. Πνην απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία ζα πξνηείλαηε ζην δάζθαιφ ζαο λα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε;  

557 Μ07 Δγψ ζα πξφηεηλα ην google docs 

558 ΔΡ Γηαηί απηφ;  

559 Μ07 Γηαηί κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απ‘ φια 

560 ΔΡ. Τπάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζνπ άξεζε;  

561 Μ07 Ήηαλ πην εχθνιν λα ζπλδεζνχκε … 

562 Μ06 Google docs, γηαηί κνπ θάλεθε πην ελδηαθέξνλ επεηδή είρε ηελ ζπλνκηιία θαη κπνξνχζα λα κηιάσ κε ηνπο 

θίινπο κνπ. Δίλαη πην ελδηαθέξνλ θαη κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε πην εχθνια κε θάπνηνλ άιινλ. 

563 ΔΡ. Μαζήηξηα 05;  

564 Μ05 Καη εγψ απηφ πνπ είπε ε Μαζήηξηα 07.  

565 Δξ.[πξνο 

Μ05]: 

Σν voki δελ ζα ην πξφηεηλεο; [ηελ ξψηεζα γηαηί μέξσ φηη ηεο άξεζε]  

566 Μ05 Ναη γηαηί>> 

567 Μ07 Α θαη ην voki γηαηί θάλακε>> 

568 Μ05 >> γηαηί ζε έλα κάζεκα Ηζηνξίαο, αληί λα καο ηα ιέεη ν δάζθαινο ζα κπνξνχζε λα καο ηα ιέεη ν ραξαθηή-
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ξαο.  

569 ΔΡ. νπ αξέζεη πιένλ λα ζπκκεηέρεηο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο πην πνιχ απ‘ φηη πξηλ;  

570 Μ05&Μ07 Ναη 

571 Μ06 Ναη γηαηί αηνκηθά δελ κνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ ελψ αλ είκαζηε φινη καδί ιέεη ν θαζέλαο ηελ άπνςε ηνπ θαη 

παίξλνπκε ηδέεο. 

572 ΔΡ. ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ήζαζηαλ γεληθά ληξνπαινί;   

573 Μ07 Ναη γηαηί>> 

574 ΔΡ. Ήζνπλ ληξνπαιή καζήηξηα 05; πκκεηείρεο πεξηζζφηεξν ζε απηφ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;  

575 Μ05 Ναη 

576 Δξ.-> Μ07 Ση ζε έθαλε λα ζπκκεηέρεηο πεξηζζφηεξν;  

577 Μ07 Γελ ήκαζηαλ κε ηα θαλνληθά καο νλφκαηα θαη ιέγακε φ,ηη ζέιακε ρσξίο λα μέξεη θαλείο πνηνο ην ιέεη. 

578 Μ06 Σψξα ζπκκεηείρακε  πεξηζζφηεξν. Έιεγα απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζθέθηνκαη (ελλνεί κε ςεπδψλπκν) θαη δελ 

πξνζπαζνχζα λα ην θάλσ πην επηζηεκνληθφ. 

579 ΔΡ. Πηζηεχεηε πσο είλαη πην εχθνιν λα ζπλεξγάδεζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο απφ θνληά ή απφ ηνλ ππνινγη-

ζηή;  

580 Μ07 Απφ θνληά 

581 ΔΡ. Άξα δελ άιιαμε ε γλψκε ζαο ζε απηφ; πλερίδεηε λα πηζηεχεηε φηη απφ θνληά είλαη πην εχθνιν.  

582 Μ07 Ναη γηαηί κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε θαη πην εχθνια.  

583 Μ06 Απφ θνληά ζα έρνπκε καδί καο θαη ηνλ ππνινγηζηή ή φρη; 

584 ΔΡ.    Δλλνψ αλ γηα κηα εξγαζία ζα είλαη πην εχθνιν λα καδεπηνχκε φινη καδί θαη λα ηελ θάλνπκε ή λα κπαίλεη ν 

θαζέλαο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Πνηνλ ηξφπν ζα πξνηηκνχζεο; 

585 Μ06 Πξφζσπν κε πξφζσπν γηαηί είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη ζα είλαη θαιχηεξε ε ζπλεξγαζία. Αθφκα, αλ ήκα-

ζηαλ φινη εδψ ζα κπνξνχζε ν θαζέλαο λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη λα ην παίξλνπκε ν έλαο  απφ ηνλ άιινλ 

αιιά ζηνλ ππνινγηζηή αλ θάλεη θάπνηνο ιάζνο ζα ζβεζηεί απφ φινπο. 

586 ΔΡ.    Σν φηη πξέπεη λα βξεζείηε φινη ηελ ίδηα ψξα είλαη εχθνιν; 

587 Μ06 ρη γηαηί είλαη θνξησκέλν ην πξφγξακκα καο ηα απνγεχκαηα. Κάπνηνο άιινο κπνξεί λα έρεη θάπνηα άιιε 

δξαζηεξηφηεηα. 

588 ΔΡ.    Αλ δελ είρεο ηφζν θνξησκέλν πξφγξακκα ην απφγεπκα θαη δελ ππήξραλ πξνβιήκαηα ζην δηαδίθηπν ζα 

ζπκκεηείρεο πην ζπρλά απφ ην ζπίηη; 

589 Μ06 Δγψ επεηδή φιε ηελ εβδνκάδα έρσ θξνληηζηήξηα ην απφγεπκα θαη επεηδή πξέπεη λα δηαβάζσ θαη γηα ην 

θξνληηζηήξην θαη γηα ην ζρνιείν  δελ επθαηξνχζα λα ζπκκεηέρσ ζε απηφ πνπ ήηαλ πξναηξεηηθφ. 

590 ΔΡ.  Χξαία. Οη γνλείο ζαο, ζαο άθελαλ λα κπαίλεηε απφ ην ζπίηη;  

591 Μ07 Ναη 

592 ΔΡ. Γελ έθεξαλ αληίξξεζε; Γελ  ηνπο θάλεθαλ πνιιέο νη ψξεο πνπ ήζαζηαλ ζην δηαδίθηπν;  

593 Μ07 ρη 

594 ΔΡ. Χξαία. Κνξίηζηα επραξηζηψ πνιχ. Ζ ηξίηε νκάδα ιίγν λα έξζεη. [Οη ππφινηπνη] πεξηκέλεηε ιίγν κέρξη λα 

ηειεηψζνπλ θαη ηα θνξίηζηα. Χξαία. Μηθξνχια κνπ εζχ ζα κνπ πεηο γηα ην κάζεκα ζην νπνίν ήζνπλ (αλα-

θέξνκαη ζηε Μ12, ηεο Δ‘, ε νπνία δελ παξαθνινχζεζε πνιιά καζήκαηα. Ήηαλ ζηα pre/post-test θαη ζην 
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2ν κάζεκα). Δληάμεη; Γηα ην εξγαιείν πνπ θάλακε φηαλ ήζνπλ ζην κάζεκα. Ννκίδσ θάλακε ην voki. Χ-

ξαία. Κνξίηζηα. Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην Internet έθαλαλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ; Μηα 

κηα ζα κνπ απαληάηε, αλ πξηλ βαξηφζαζηαλ ή αλ ζε απηφ ην κάζεκα βαξεζήθαηε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί.  

595 Μ10 Να πσ εγψ; Δκέλα κνπ άξεζαλ γηαηί ήηαλε ιίγν πην βαξεηφ (ελλνεί ην κάζεκα πξηλ απφ ηηο ζπλαληήζεηο 

καο). Γε ιέσ φηη είλαη βαξεηφ απιά ζε ζρέζε κε απηφ πνπ θάλακε εδψ.  

596 ΔΡ. θαηαιαβαίλσ.  

597 Μ10 Καη απηφ πνπ θάλακε εδψ ήηαλ πην ελδηαθέξνλ θαη βνεζά πην πνιχ ηα παηδηά λα κάζνπλ ηελ Ηζηνξία  

598 Δξ.[πξνο 

Μ10]: 

Γηαηί ην ιεο απηφ; Σα εξγαιεία ζε βνήζεζαλ; Οη πεγέο; Πην απ‘ φια φζα θάλακε ζε βνήζεζε πεξηζζφηεξν;

  

599 Μ10 Γηαηί κέζα απφ ηα εξγαιεία::  .. κνπ πξνζθέξαλ δηαζθέδαζε γηα λα κάζσ Ηζηνξία. 

600 ΔΡ. ηα εξγαιεία πξφζθεξαλ δηαζθέδαζε γηα λα κάζεηο ηελ Ηζηνξία. Ζ επφκελε καζήηξηα.  

601 Μ09 Ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη λνκίδσ πσο καζαίλακε πην εχθνια ηελ Ηζηνξία γηαηί θάλακε θαη ππνινγηζηέο 

θαη θαηλφηαλ πην ελδηαθέξνλ. 

602 ΔΡ. Μαζήηξηα 11;  

603 Μ11 ήηαλ πην επράξηζην λα καζαίλνπκε κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη κάζακε πνιιά πξάγκαηα απφ απηφ. 

604 ΔΡ. Χξαία. Μαζήηξηα 12;  

605 Μ12 Καη εκέλα κνπ άξεζε ην κάζεκα πνπ θάλακε >> 

606 Δξ.[πξνο 

Μ12]: 

>> Δθείλν ην 1 πνπ είρακε θάλεη καδί.  

607 Μ12 Καη ήηαλ ελδηαθέξνλ κε ηνλ ππνινγηζηή απηά πνπ θάλακε 

608 Δξ.: Χξαία. Θα πξνηηκνχζεο απφ εδψ θαη πέξα λα καζαίλεηο απφ πεγέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή ή 

λα ζπλερίδεη λα καζαίλεηο κέζα απφ ην βηβιίν; Μαζήηξηα 11.  

609 Μ11 Απφ πεγέο θαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

610 Δξ.[πξνο 

Μ11]: 

Γηαηί;  

611 Μ11 Γηαηί κεξηθέο θνξέο απφ πεγέο κπνξεί λα βξνχκε πην πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη κε ηνλ ππνινγηζηή πάιη 

κπνξνχκε λα κάζνπκε πην πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη έηζη θάλνπκε πην επράξηζην ην κάζεκα 

612  ΔΡ. Μαζήηξηα 09;  

613 Μ09 Δ είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ. Θα κάζαηλα απφ ηηο πεγέο απφ ηνπο ππνινγηζηέο γηαηί απφ ηηο πεγέο γηαηί απφ 

ηηο πεγέο καζαίλνπκε πην πνιιέο πιεξνθνξίεο φπσο είπε θαη ε Μαζήηξηα 12 θαη κε ηνπο ππνινγηζηέο είλαη 

πην δηαζθεδαζηηθφ. Καη καζαίλνπκε θαη ζαλ παηρλίδη ην βιέπνπκε. 

614 ΔΡ. Χξαία. Πην δηαζθεδαζηηθφ. Μαζήηξηα 10;  

615 Μ10: Μπνξείηε λα μαλαπείηε ιίγν ηελ εξψηεζε; 

616 ΔΡ. Λνηπφλ, ζα πξνηηκνχζεο απφ εδψ θαη πέξα λα καζαίλεηο κέζα απφ ην βηβιίν, ή απφ πεγέο θαη απφ ηνλ ππν-

ινγηζηή φπσο θάλακε καδί;  

617 Μ10 απφ πεγέο θαη απφ ηνλ ππνινγηζηή γηαηί ην βηβιίν είλαη πην βαξεηφ  

618 ΔΡ. Μαζήηξηα 12;  

619 Μ12 θαη εγψ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ηηο πεγέο γηαηί είλαη πην ελδηαθέξνλ 



[289] 
 

620 ΔΡ. Χξαία. νπ άξεζε πνπ ε ζπκκεηνρή ζνπ ζηα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν δελ βαζκνινγνχληαλ; ε έθαλε απηφ 

λα κελ αγρψλεζαη; Μάζαηλεο θαιχηεξα πνπ δελ βαζκνινγνχληαλ  

621 Μ09 Ναη. Πνιχ. 

622 ΔΡ. ινη ζπκθσλείηαη ζε απηφ; [Γλέθνπλ θαηαθαηηθά] Γηαηί; ε ηη ζε βνήζεζε ην φηη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο; 

Μήπσο φκσο απηφ ζαο έθαλε λα κελ ζπκκεηέρεηε (ελλνψ ην φηη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο); Αο πεη πξψηε ε 

Μ10. 

623 Μ10 ρη εγψ ζπκκεηείρα. Αιιά κε βνήζεζε πεξηζζφηεξν γηαηί ήηαλε πην εχθνιν λα ηα κάζσ, ελψ ζηα ηεζη 

κπνξεί λα θάλσ θάηη ιάζνο θαη λα κνπ κείλεη ιάζνο. 

624 ΔΡ. Δληάμεη. Δλψ εδψ κπνξνχζεο θαη λα ην δηνξζψζεηο.  

625 Μ10 Ναη.  

626 ΔΡ. Μαζήηξηα 09;  

627 Μ09 πκκεηείρα αιιά αλ βαζκνινγνχκαζηαλ ζα ήκνπλ πην αγρσκέλε θαη ζα έπξεπε λα ηα θάλσ πην ζσζηά αο 

πνχκε 

628 ΔΡ. Άξα απηφ ζα ζε άγρσλε θαη ζα ηα έθαλεο ίζσο πην πνιιά ιάζε; Μάζαηλεο θαιχηεξα κε απηφ ηνλ ηξφπν ή 

αλ βαζκνινγείζαη πηζηεχεηο φηη καζαίλεηο θαιχηεξα;  

629 Μ09 Με απηφ ηνλ ηξφπν 

630 ΔΡ. Μαζήηξηα 11;  

631 Μ11 Αλ βαζκνινγνχκαζηαλ εληάμεη ζα ήκνπλ πην αγρσκέλε θαη κπνξεί λα αγρσλφκνπλ, λα ηα έθαλα πην ιάζνο 

632 ΔΡ. Καηάιαβα. Δζχ Μαζήηξηα 12;  

633 Μ12 Καη εγψ ζα κπεξδεπφκνπλ θαη ζα ήηαλ αγρσηηθφ. 

634 ΔΡ. Νηψζαηε φηη καζαίλαηε πξάγκαηα ηαπηφρξνλα κε ην λα δνπιεχεηε πάλσ ζηα εξγαιεία;  

635 Μ09 Ναη 

636 ΔΡ. ή κφλν φηη παίδαηε;  

637 Μ10 Καη ηα δχν 

638 Μ09 Καη φηη καζαίλακε θαη φηη παίδακε 

639 ΔΡ. ινη απηφ πηζηεχεηε;  

640 Μ11&Μ12 Ναη 

641 ΔΡ. πκκεηείρεο πξηλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ή ληξεπφζνπλ; Καη ζε βνήζεζε απηφ ην κάζεκα λα ζπκκεηέρεηο 

πεξηζζφηεξν; Μαζήηξηα 10.  

642 Μ10 Λίγν ληξεπφκνπλ θαη απηφ κε ηνπο ππνινγηζηέο κε έθαλε λα ζπκκεηέρσ πεξηζζφηεξν.  

643 ΔΡ. Γηαηί;  

644 Μ10 Γηαηί ζ‘ απηφ δελ ρξεηάδεηαη ηφζν πνιχ λα κηιήζεηο θαη δελ θνβάζαη αλ ζα πεηο θάηη ιάζνο. Δλψ αλ ην θά-

λεηο ζηνλ ππνινγηζηή κεηά κπνξείο λα ην δηνξζψζεηο.  

645 ΔΡ. Χξαία. Μαζήηξηα 09.  

646 Μ09 ληξεπφκνπλ ζηελ αξρή (ελλνεί ζηηο δηθέο καο ζπλαληήζεηο) αιιά ηψξα κε ηνπο ππνινγηζηέο δελ ληξέπνκαη 

ζαλ ηε καζήηξηα 10. 

647 ΔΡ. Χξαία. Μαζήηξηα 12; 
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648 Μ12 Καη εγψ δελ ληξεπφκνπλ κε ηνλ ππνινγηζηή γηαηί δελ θνβφκνπλ αλ θάλσ θάηη ιάζνο 

649 ΔΡ. αο βνήζεζε ην φηη ζρνιηάδαηε κε ςεπδψλπκν θαη φρη κε ην φλνκά ζαο; Ήζαζηαλ πην ειεχζεξνη ζε απηφ 

ζην λα ζρνιηάδεηε;  

650 Μ11 Ναη 

651 ΔΡ. εζχ Μ12 ηη έρεηο λα πεηο;  

652 Μ12 ηελ αξρή θαη εγψ ιίγν αιιά φηαλ θάλακε κε ηνλ ππνινγηζηή ήηαλ θαιχηεξα γηαηί κπνξεί λα έθαλεο ιάζνο 

ζην ραξηί, ελψ ζηνλ ππνινγηζηή αλ έθαλεο ιάζνο ζα ην δηφξζσλεο 

653 ΔΡ. Θα ην δηφξζσλεο θαη δελ ήμεξαλ νη άιινη πνηνο ην έθαλε ην ιάζνο. Έηζη;   

654 Μ12 Ναη 

655 ΔΡ. Θα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν; Καη αλ λαη κε πνηνλ ηξφπν ζα ην κά-

ζαηλεο; Μαζήηξηα 10.  

656 Μ10 Δ ή απ‘ ην βηβιίν ή απφ πεγέο>> 

657 ΔΡ. >> Αιιά ζα ήζειεο λα κάζεηο θάηη παξαπάλσ γηα ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν απφ απηά πνπ κάζακε;  

658 Μ10 Δ λνκίδσ φηη ηα κάζακε ηα πεξηζζφηεξα, αιιά αλ βξεζεί θάηη ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν ζα κε 

ελδηέθεξε.  

659 ΔΡ. Χξαία. ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο δειαδή ζα πήγαηλεο γηα λα κάζεηο θάηη άιιν.  

660 Μ10 Αλ ππήξρε. Γηαηί κέρξη ηψξα ηα κάζακε ηα πεξηζζφηεξα  

661 ΔΡ. Χξαία. Μαζήηξηα 09;  

662 Μ09: Δγψ πηζηεχσ πσο κάζακε αξθεηά ζηνηρεία γηα ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν θαη λνκίδσ φηη είλαη αξθεηά.  

663 ΔΡ. Δίλαη αξθεηά, δελ ρξεηάδεζαη θάηη άιιν. Μαζήηξηα 11;  

664 Μ11 Δγψ πηζηεχσ είλαη αξθεηά θαη είλαη ζεκαληηθά απηά πνπ κάζακε. 

665 ΔΡ. (Ζ καζήηξηα 12 δελ απαληά γηαηί δελ ζπκκεηείρε ζε φια ηα καζήκαηα). Άξα αλ ρξεηαδφηαλ λα κάζεηε θάηη 

παξαπάλσ ηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε γεληθά; Πιένλ;  

666 Μ10 Σν δηαδίθηπν 

667 Μ09 Πεγέο θαη δηαδίθηπν 

668 ΔΡ. Πσο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην wiki θαη ην blog κέζα ζηελ ηάμε; Πσο ζα κπνξνχζακε λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε άιια καζήκαηα; Δκείο ην ρξεζηκνπνηήζακε εδψ γηα λα βάδνπκε ηηο δξαζηεξηφ-

ηεηέο καο θαη φ,ηη θάλακε θάζε θνξά αλέβαηλε εδψ θαη κπνξνχζαηε λα ην βιέπεηε ζην ζπίηη. Μπήθαηε λα 

ηα δείηε;   

669 Μ09 Ναη 

670 ΔΡ. Χξαία. Καη ην blog ήηαλ απηφ πνπ ζρνιηάδακε ηηο αλαξηήζεηο.  

671 Μ09 Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε δηάθνξεο εξγαζίεο θαη λα ηα βιέπνπλ θαη νη άιινη ζπκκαζεηέο καο 

672 ΔΡ. Μπξάβν. Οη ππφινηπεο;  

673 Μ10 πκθσλνχκε 

674 ΔΡ. Μαζήηξηα 11;  

675 Μ11 πκθσλψ 
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676 ΔΡ. Ο ράξηεο ελλνηψλ θαη ε ρξνλνγξακκή ζην internet καο βνήζεζαλ ζην λα θάλνπκε εθεί ράξηεο ελλνηψλ θαη 

ρξνλνγξακκέο. Ση ζεηηθφ πηζηεχεηε είρε ην λα ηα θάλνπκε εθεί  απ‘ ην λα γίλνπλ ζε έλα ραξηί;  

677 Μ10 Να ζπγθξαηήζνπκε πην πνιχ ηηο εκεξνκελίεο θαη θάπνηεο εηθφλεο  πνπ ίζσο ζπκίδνπλε .. αο πνχκε αλ ιέκε 

ην ξνιφη λα έρνπκε ηελ εηθφλα ζην κπαιφ καο γηα λα μέξνπκε πνπ βξηζθφηαλ ζηε Φιψξηλα.  

678 ΔΡ. Χξαία. Κάπνηνο άιινο;  

679 Μ09 (ζεθψλεη ρέξη) Έηζη ζπκφκαζηε θαιχηεξα ηηο εκεξνκελίεο θαη ζα ην θάλνπκε πην… δηαζθεδαζηηθφ. 

680 ΔΡ. εζχ Μ12 δελ ρξεζηκνπνίεζεο ράξηεο ελλνηψλ θαη ηελ ηζηνξηνγξακκή. Σελ επφκελε ρξνλνγξακκή ζα ηελ 

θάλαηε ζην ραξηί ή ζηνλ ππνινγηζηή θαη γηαηί;  

681 Μ10 ηνλ ππνινγηζηή γηαηί είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη πην δηαζθεδαζηηθφ. 

682 ΔΡ. Χξαία. Κάηη φκσο πνπ λα έρεη ζρέζε θαη κε ην ραξηί. Αο πνχκε ζην ραξηί ηη δελ ζα κπνξνχζακε λα θά-

λνπκε πνπ κπνξνχκε ζηνλ ππνινγηζηή;  

683 Μ10 Να ην δνχκε, ηηο εηθφλεο, φζν αλαιπηηθά ην είρακε δεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά.>> 

684 Μ09 >>Ναη απηφ θαη εγψ ζπκθσλψ. 

685 Μ10 Δθείλν κε ηηο κεγάιεο εηθφλεο πνπ ην θάλακε ζαλ παξνπζίαζε; (ελλνεί ζην Timetoast πνπ φηαλ νη νκάδεο 

νινθιήξσζαλ ηηο ρξνλνγξακκέο ηα παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ζε κνξθή ιίζηαο). Καηαιάβαηε πνην 

ελλνψ; 

686 ΔΡ. Ναη λαη. Να ην νξγαλψζνπκε ηφζν σξαία θαη λα βάδνπκε εηθφλεο.  

687 Μ09 ην ραξηί δελ ζα κπνξνχζακε  λα ηφζεο εηθφλεο λα βάδνπκε θαη ηφζν αλαιπηηθά θαη κε ηε ζεηξά  

688 ΔΡ. Γελ ζα κπνξνχζακε λα βάδνπκε θαη ηα link πνπ βάδακε ζην Ηληεξλέη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζα ρξεηαδφκαζηαλ, επίζεο, έλα ηεξάζηην ραξηί. Δπίζεο δελ ζα κπνξνχζακε λα ην πάξνπκε φινη καδί ζην 

ζπίηη θαη λα δνπιεχνπκε φινη πάλσ ζε απηφ. Δλψ έηζη κπνξνχζακε λα κπαίλνπκε φπνηε ζέινπκε θαη λα ην 

ζπκπιεξψλνπκε.  

689 Μ09 Πην κηθξή εξγαζία θαη πεξηζζφηεξα *** 

690 ΔΡ. Σν φηη κπαίλαηε φπνηε ζέιαηε απφ ην ζπίηη γηα λα ζπκκεηέρεηε, ζαο άξεζε;  

691 Μ09 Ναη 

692 Μ11 Ναη 

693 ΔΡ. Σν voki; Θα κνπ πείηε έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε μαλά ζην κάζεκα; Μα-

ζήηξηα 12;  

694 Μ11 Θα ην απνζεθεχακε ζην κπαιφ καο απηφ πνπ καο έιεγε ε γηαηί θαη ζαλ εηθφλα θαη ζαλ θσλή  έηζη πνπ ζα 

ηα αθνχγακε ζα ηα ζπκφκαζηαλ πηζηεχσ θαιχηεξα.  

695 ΔΡ. Χξαία. Άξα ζα είραηε θαη ηελ εηθφλα θαη ηελ θσλή. Κάηη άιιν; Κάπνηνο άιινο γηα ην voki; Κάηη πήγεο λα 

πεηο εζχ; Μαζήηξηα 10.  

696 Μ10 Ναη ήζεια λα πσ απηφ πνπ είπε ε Άλλα (Μ12) θαη φηη είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ λα ην θάλνπκε επεηδή ηα 

γξάθνπκε θαη νη ίδηνη λνκίδσ ζα ηα κάζνπκε θαιχηεξα. Γηαηί είλαη ζαλ επαιήζεπζε θαη λα γξάθεηο θαη λα 

ηα αθνχο.  

697 ΔΡ. Σέιεηα. Σν google docs; Πείηε κνπ έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ γηα ην google docs.  

698 Μ09 θαη εθεί θάλακε ηηο εξγαζίεο πνπ ρξεηαδφκαζηαλ θαη καζαίλακε θαη εθεί πιεξνθνξίεο. Γηάθνξα. 

699 ΔΡ. έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ ζπγθεθξηκέλα γηα ην εξγαιείν;  

700 Μ09 Θεηηθφ φηη παίξλακε πιεξνθνξίεο απφ απηφ θαη αξλεηηθφ φηη ήζειε πνιχ γξάςηκν.  
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701 ΔΡ. ην ραξηί δελ ζα ήζειε;  

702 Μ09 Ναη ζα ήζειε. Καη ζηα δχν είλαη αξλεηηθφ απηφ. 

703 ΔΡ. Κάπνην ζεηηθφ; Σν φηη κπνξνχζαηε λα γξάθεηε ηαπηφρξνλα φινη καδί ζην ίδην έγγξαθν; Θα κπνξνχζαηε 

λα ην θάλεηε ζην ραξηί;  

704 Μ10 Ναη απηφ είλαη θαιφ. 

705 Μ09 Απηφ είλαη θαη θαιφ θαη θαθφ γηαηί ν Μ. έθαλε βιαθείεο.  

706 ΔΡ. Ση έθαλε δειαδή; Έγξαθε θάηη; Έζβελε θάηη ην νπνίν είρεο γξάςεη;  

707 Μ09 Ναη 

708 Μ10 Ναη. Καη ζε εζάο ηα είρε ζβήζεη (ελλνεί απηά πνπ είρα γξάςεη) 

709 ΔΡ. Άξα έλα αξλεηηθφ είλαη ην φηη κπνξεί θάπνηνο λα ζβήζεη θάηη. Έλα ζεηηθφ είλαη ην φηη κπνξνχζαηε λα ζπ-

λνκηιείηε ηαπηφρξνλα θαη λα ζπλεξγάδεζηε γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο; Σν θάλαηε απφ ην ζπίηη; Ή κφλν  

απφ ην ζρνιείν;  

710 Μ10 Δίλαη θαη θαιφ θαη θαθφ, γηαηί θάπνηνη έγξαθαλ βιαθείεο 

711 ΔΡ. Άξα θάπνηνη δελ ζπκκεηείραλ γηα ην κάζεκα θαη έγξαθαλ άζρεηα. Σν φηη είραηε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ζαο ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα αξρείν θαη δελ ρξεηαδφηαλ λα ηηο θνπβαιάηε ζην ζπίηη ζε ραξηηά θαη λα ηηο 

ράλεηε, ήηαλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ;   

712  [Αθνχγνληαη φινη καδί: Θεηηθφ] 

713 ΔΡ. αο άξεζε δειαδή. Θα ζέιαηε λα ην μαλαθάλεηε. Πνην εξγαιείν ζα πξνηείλαηε ζην δάζθαιφ ζαο απφ φια 

απηά γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ ηάμε;  

714 Μ12 ια 

715 ΔΡ. ια; Γελ ππάξρεη θάηη ην νπνίν λα ζαο έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε απφ ηα ππφινηπα;  

716  [γλέθνπλ αξλεηηθά] 

717 ΔΡ. Γεληθά ζε ηη ζαο βνήζεζαλ νη εθαξκνγέο πνπ είδακε ζην δηαδίθηπν; κσο λα κνπ πείηε κε βάζε ηηο δπλα-

ηφηεηεο πνπ είρε ην θαζέλα.  είπακε ήηαλ δηαζθεδαζηηθά, αιιά πέξα απφ απηφ;  

718 Μ09 Μαο βνήζεζε λα ζπλεξγαδφκαζηε θαη λα ιέκε ειεχζεξα ηε γλψκε καο 

719 Μ10 Καη αλ δελ έρνπκε θάλεη ηελ νκαδηθή εξγαζία ηε γξάθνπλ νη άιινη θαη είλαη έηνηκε  

720 ΔΡ. Σν φηη κπνξνχζαηε λα κπαίλεηε ν θαζέλαο απφ ην ζπίηη ηνπ, φπνηε ζέιεη θαη φρη φινη καδί ηελ ίδηα ζηηγκή; 

Γηα κηα νκαδηθή εξγαζία ζ έλα ραξηί ζα έπξεπε λα ζπλαληεζείηε φινη καδί.  

721 Μ09 Καη απηφ ζα ήηαλ πην δχζθνιν γηαηί δελ ζα κπνξνχζακε λα ζπλαληεζνχκε φινη καδί. 

722 Μ10 Δ λαη ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα 

723 ΔΡ. Χξαία. Δίπακε φηη δνπιεχνληαο πάλσ ζηα εξγαιεία απνθηνχζαηε ηαπηφρξνλα γλψζεηο, κπνξνχζαηε λα 

δηνξζψλεηε ηηο απαληήζεηο ζαο… Χξαία. Γνπιέςαηε ε θαζεκηά κφλε ηεο πάλσ ζηα εξγαιεία γηα λα ηα 

κάζεηε; Γειαδή, εκείο δελ θάλακε θάπνην κάζεκα. Απηφ ζε δπζθφιεςε πνπ δελ θάλακε θάπνην κάζεκα 

γηα λα ηα κάζνπκε θαη έπξεπε θαηεπζείαλ λα ηα δνπιέςεηε κφλνη ζαο;  

724 Μ09 ρη ηα θαηαιαβαίλακε φια πνιχ θαιά. 

725 Μ10 Αθνχ καο ηα εμεγήζαηε ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηελ άζθεζε, δελ ήηαλε δχζθνιν.  

726 Μ09 Σα είδακε  θαη ζην ζπίηη ηα μέξακε 

727 ΔΡ. Οη νδεγίεο πνπ ζαο έδσζα ζαο βνήζεζαλ νη γξαπηέο;   
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728 Μ10 Πνιχ 

729 ΔΡ. Σηο ρξεζηκνπνηήζαηε;  

730 Μ09 Σηο ρξεζηκνπνηήζακε γηα ιίγν. 

731 Μ10 Υξεζηκνπνηήζακε θάπνηεο γηα ηνπο θσδηθνχο, θάπνηεο γηα λα κπνχκε λα θάλνπκε ηελ εξγαζία 

732 Μ11 Μαο βνήζεζαλ ζηνπο θσδηθνχο θαη φηαλ θάλακε κηα εξγαζία. 

733 ΔΡ. ηνπο ράξηεο ελλνηψλ ζε βνήζεζε γηα λα μέξεηο πψο λα πξνζζέηεηο ηηο λέεο ηδέεο ή θαη κφλε ζνπ ην έςα-

μεο;  

734 Μ11 Απηφ θαη κφλε κνπ ην έςαμα. 

735 Μ09 Δξ.:Μ12 ζε βνήζεζαλ νη νδεγίεο;  

736 Μ12 ρη. Σνπο θσδηθνχο φηαλ δελ ζπκφκνπλ ηνπο έβιεπα 

737 ΔΡ. Μπξάβν. αο δπζθφιεςε θάηη; πλαληήζαηε θάπνηα δπζθνιία ζηα εξγαιεία πάλσ, πνπ λα ζπκάζηε;  

738  [Αθνχγνληαη πνιιά φρη] 

739 ΔΡ. Πφζν ηθαλνί ζεσξείηε φηη είζηε, γηα λα κάζεηε έλα θαηλνχξην εξγαιείν ζην internet;  

740 Μ10 Αξθεηά 

741 Μ09 Αξθεηά 

742 Μ11 θ εγψ 

743 ΔΡ. Πηζηεχεηε φηη αλ ζαο είραλ αλαηεζεί φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ην πξσηλφ κάζεκα ζα ζπκκεηείραηε 

πεξηζζφηεξν; Γειαδή, ην φηη δελ είραηε γεληθά δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ φκηιν ζην ζπίηη, ζαο έθαλε λα κε 

ζπκκεηέρεηε θαη ζε απηέο πνπ είρακε εκείο εδψ; … Αλ ήηαλ ππνρξεσηηθέο ζα ζπκκεηείραηε πεξηζζφηεξν;  

744 Μ10 Μ:::: λαη (ην ιέεη δηζηαθηηθά) 

745 Μ09 Αλ ήηαλ ππνρξεσηηθέο λαη, γηαηί ζα καο θψλαδαλ θαη ηέηνηα. 

746 ΔΡ. Ζ Μ09 ιέεη φηη αλ ήηαλ γηα ην πξσηλφ πξφγξακκα νη αζθήζεηο φπνπ είλαη ππνρξεσηηθέο ζα ζπκκεηείρε 

πεξηζζφηεξν. Σψξα γηαηί δελ ζπκκεηείρεο ηφζν ζπρλά;  

747 Μ09 Γηαηί ζπλήζσο δελ πξνιάβαηλα 

748 ΔΡ. Δίρεο θξνληηζηήξηα;  

749 Μ09 Ναη θαη εζείο δελ καο καιψλαηε, ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν αλ δελ θάλακε ηα καζήκαηά καο.  

750 ΔΡ. άξα ην φηη δελ ζαο κάισλα δελ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζην λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο. Μαζήηξηα 10;  

751 Μ10 Σν ίδην κε ηε Υξηζηίλα 

752 ΔΡ. Θα ζπκκεηείρεο πεξηζζφηεξν ζην πξσηλφ.  

753 Μ09 Βαζηθά φρη γηαηί θαη απηφ πνπ καο είπαηε εζείο λα ηα θάλνπκε ζεσξψ φηη είλαη σξαίνο … 

754 Μ11 θ εγψ ζεσξψ ην φηη καο είπαηε λα ηα θάλνπκε ήηαλ ζαλ ππνρξέσζε 

755 Μ12 Ναη 

756 ΔΡ. Καηάιαβα. Σν γεγνλφο φηη ζρνιηάδακε κε ςεπδψλπκα είπακε ήηαλ ζεηηθφ. Πιένλ ζα ζπλεξγαδφζαζηαλ 

απφ απφζηαζε πην εχθνια ή απφ θνληά; Ση πηζηεχεηε φηη είλαη πην εχθνιν;  

758 Μ09 Κνηηάμηε πην εχθνιν λνκίδσ είλαη απφ θνληά γηαηί ζα ιέεη ν θαζέλαο ηε γλψκε ηνπ 
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759 ΔΡ. Πξηλ είπεο φκσο φηη δελ ζα κπνξνχζαηε λα ζπλαληεζείηε επεηδή δελ ηαηξηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηά ζαο.  

760 Μ09 Γηα ηψξα γηα ην κάζεκα, γηα ηνλ ππνινγηζηή δε ιέηε; (ε απάληεζή ηεο αλαθεξφηαλ γηα κέζα ζηελ ηάμε) 

761 ΔΡ. ρη. Γεληθά απφ ην ζπίηη. Πσο ζα ήηαλ πην εχθνιν λα ζπλεξγάδεζηε;  

762 Μ09 Απφ καθξηά 

763 Μ11 Απφ καθξηά γηαηί ζα ήηαλ πην εχθνιν ζεσξψ. Σν λα κπαίλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή δελ ζα ήηαλ ηφζν δχζθν-

ιν φζν λα ζπλαληεζνχκε 

764 Μ12 Καη εγψ πξνηηκψ απφ ηνλ ππνινγηζηή γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα κελ κπνξνχλ ηελ ψξα πνπ ζα ζπλαληεζνχκε 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα καδεπφκαζηε γηα λα θάλνπκε κηα νκαδηθή εξγαζία. 

765 ΔΡ. Καηάιαβα. αο αξέζεη πιένλ λα ζπκκεηέρεηε ζε νκαδηθέο εξγαζίεο πην πνιχ απφ πξηλ ή δελ αιιάμαηε ά-

πνςε κέζα απφ ην κάζεκά καο;   

766 Μ09 Δκέλα κνπ άιιαμε ε άπνςή κνπ. Δίλαη πην σξαία λα ζπλεξγάδνκαη 

767 Μ10 Σν ίδην θ εγψ 

768 Μ12 Κ εγψ ην ίδην 

769 ΔΡ. Κάηη άιιν πνπ ζέιεηε λα πείηε εζείο. Έλα ζρφιην γηα φια απηά ηα καζήκαηα πνπ θάλακε καδί;  

770 Μ09 Ήηαλ σξαία απηά πνπ θάλακε. Κάπνηεο θνξέο δελ ήηαλ θαη ηφζν 

771 ΔΡ. Ση δελ ζνπ άξεζε;  

772 Μ10 Σα εξσηεκαηνιφγηα 

773 Μ09 Αο πνχκε απηά πνπ γξάθακε. 

774 ΔΡ. Κάηη άιιν;   

775  [Αθνχγεηαη απηά απφ φιεο] 

776 ΔΡ. ε φιεο ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ ζαο άξεζαλ. Σν φηη ρξεζηκνπνηήζακε power point, video θαη ηέηνηα κέζα 

γηα λα κάζεηε; Πεγέο;   

777 Μ10 Ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ θαη δελ ήηαλ βαξεηφ. 

778 ΔΡ. Κάηη άιιν; 

779  [Αθνχγεηαη «απηά» απφ φιεο] 

780 ΔΡ. ε φιεο ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ ζαο άξεζαλ. Σν φηη ρξεζηκνπνηήζακε power point, video θαη ηέηνηα κέζα 

γηα λα κάζεηε; Πεγέο; 

781 Μ10 Ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ θαη δελ ήηαλ βαξεηφ. 
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Παράρτθμα XIV: Σφμβολα απομαγνθτοφϊνθςθσ 

 

Δπεμήγεζε ησλ ζπκβόισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 ζηελ απνκαγλεηνθώλεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ  

Παξελζέζεηο: ( ) Πεξηέρνπλ δηεπθξηλήζεηο ή εξκελείεο γηα ηηο θξάζεηο, κέζα ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη.  

Αγθχιεο: [ ] Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, ζην ζεκείν 

ην νπνίν βξίζθνληαη.  

 

Αζηεξίζθνη:  * * 

Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ακθηβνιία γηα ην πεξηερφκελν ηεο θξάζεο κέζα ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη, ε νπνία θαη νθείιεηαη ζπλήζσο ζηελ θαθή αθνπζηηθή ηεο θαζέηαο.  Ο αξηζκφο 

ησλ αζηεξίζθσλ ππνδειψλεη, ρνλδξηθά θαη ησλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ δελ αθνχγνληαη 

κέζα ζηε θξάζε.   

 

Πεξίνδνη παχζεο: . .. ...  

Κάζε ζηηγκή αληηζηνηρεί θαη ζε κηα πεξίνδν παχζεο.  Μία ζηηγκή είλαη κηα κηθξή παχζε 

θαη επνκέλσο κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα παχζεσλ, αληηζηνηρνχλ θαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ησλ ζηηγκψλ.   

Αξηζκφο δεπηεξνιέ-

πησλ: ..5.. 

ε αθφκα κεγαιχηεξεο παχζεηο, ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο πεξίπνπ ησλ δεπηεξνιέπησλ φπνπ 

απηή δηαξθεί.  Πξηλ θαη κεηά ηνλ αξηζκφ απηφ ζεκεηψλνληαη πάληα δχν ζηηγκέο.   

χξζηκν ή παξάηαζε 

ηεο θσλήο: ε:: 

Ζ παξάηαζε ή ην ηξάβεγκα ηεο θσλήο ζε κία ιέμε, δειψλεηαη απφ κηα άλσ θαη θάησ ηε-

ιεία (:).  Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ή ηνπ ηξαβήγκαηνο ρξεζηκνπνηνχκε δχν ή 

θαη πεξηζζφηεξεο άλσ θαη θάησ ηειείεο.   

Σνληζκφο ιέμεο ή ζπι-

ιαβήο: είλαη 

πιιαβέο ή ιέμεηο πνπ ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα (απμεκέλε έληαζε ηεο θσλήο ηνπ νκηιεηή) ζε-

κεηψλνληαη κε έληνλε γξαθή.   

πκπίπηνπζεο ή επηθα-

ιππηφκελεο θξάζεηο: 

>> 

Υξεζηκνπνηνχκε ην δηπιφ ζχκβνιν >>, γηα λα ζεκεηψζνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ δπν νκη-

ιεηέο κηινχλ ηαπηφρξνλα ή ν έλαο δηαθφπηεη ηνλ άιιν.   

Αχμεζε ηεο έληαζεο 

ηεο θσλήο: /, // 

Με ηα ζχκβνια απηά δειψλεηαη κηα αληίζηνηρε αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο θσλήο ηνπ νκηιε-

ηή ζην ηέινο ηεο ιέμεο πνπ απηά βξίζθνληαη, ρσξίο λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ χπαξμε 

εξψηεζεο.  

Μείσζε ηεο έληαζεο 

ηεο θσλήο: \, \\  

Με ηα ζχκβνια απηά δειψλεηαη κηα αληίζηνηρε κείσζε ζηελ έληαζε ηεο θσλήο ηνπ νκηιε-

ηή, ζην ηέινο ηεο ιέμεο πνπ απηά ππάξρνπλ.  

 

Παράρτθμα XV: Πίνακασ Συντομογραφιϊν 

ΑΗ.Τ. Αίηηα θαη ζπλέπεηεο 

ΓΔΠΠ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

ΓΔΠΠ-Κ.&Π.Α. Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ-Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή 

ΓΔΠΠ-Σ.Η. Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

Η.Π. Ηζηνξηθή Πξννπηηθή 

Η.. Ηζηνξηθή ζεκαληηθφηεηα 

Π.Π. Πξσηνγελείο πεγέο 

Τ.Α. πλέρεηεο θαη αιιαγέο 

Σ.Η. Σνπηθή Ηζηνξία 

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

 

Παράρτθμα XVI: Πρωτόκολλα παρατιρθςθσ124 

 

 

                                                           
124

 Βλ. αρχείο ςτο επιςυναπτόμενο cd. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ ΑΝΑΥΟΡΕ ΠΗΓΩΝ 

1
ε
 Πεγή:  

Florina. delcampe.net.  Retrieved from: 

http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=FLORINA&cat=0&searc

hOption-

Form[searchMode]=extended&searchOptionForm[termsToExclude]=&searchOption

Form[searchTldCountry]=net&searchOptionForm[searchInDescription]=N&searchO

ption-

Form[searchTranslate]=N&page=1&useAsDefault=N&layoutForm[listitemsperpage]

=500  

2
ε
 & 3

ε
 Πεγή: 

Γθφιηα Π. & Καζίδνπ, . (επηκ.) (2011). Έλα ράδη απφ ηε Φιψξηλα. ηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο: 

1916-1918 - Une caresse de Florina: Campagne d' Orient: 1916 - 1918. Φιψξηλα: 5ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο. 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 1: 

Ρεπνχζε, Μ., Αλδξεάδνπ, Υ., Πνπηαρίδεο, Α. & Σζηβάο, Α. (2007). Δλφηεηα 5
ε
: Ζ Διιάδα 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα- 3

ν
 Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο.  Ηζηνξία η‟ Γεκνηηθνχ: 79. ηα Νεφ-

ηεξα θαη χγρξνλα ρξφληα. Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ 

4
ε
 Πεγή: 

Καξαθχιιεο, Ν.Α. (1917, επ.-Οθη.). Ζκεξνιφγηνλ Δθζηξαηείαο Ν.Α. Καξαθχιιε, Έθ. Αλζ/γν 

Πεδηθνχ, 7βξίνπ-8βξίνπ. 

5
ε
 Πεγή: 

Μπξηβήιεο, . (1989). Ζ Εσή ελ Σάθσ. Αζήλα: Βηβιηνπσιείν ηεο «Δζηίαο» 

6
ε
 & 7

ε
 Πεγή: 

Λνχβε, Δ. & Ξηθαξάο, Γ. (2016). Ο Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε ξσζηθή επαλάζηαζε 

(1914-1918). Δλφηεηα 32-Ζ Διιάδα ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν- Ο Δζληθφο Γηρα-

ζκφο. Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ηζηνξία Γ‟ Γπκλαζίνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ 

8
ε
 Πεγή: 

Κνιηφπνπινο, Η., βνιφπνπινο, Κ., Υαηδεβαζηιείνπ, Δ.,  Νεκάο, Θ. &  ρνιηλάθε-Υειηψηε, 

Υ. (2016).  Κεθάιαην Γ΄: Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ. Δλφηεηα 3. 

Ζ Διιάδα ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφ-

ζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα). Αζήλα: ΟΔΓΒ 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 3 (Τπνπαξάξηεκα Ci):  

Γξαπηή Πεγή-Αθήγεζε βίληεν:  

Λνχβε, Δ. & Ξηθαξάο, Γ. (2016). Ο Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε ξσζηθή επαλάζηαζε 

(1914-1918). Δλφηεηα 31- Σα αίηηα, ε έθξεμε θαη ηα κέησπα ηνπ Α‗ Παγθφζκηνπ πν-

ιέκνπ. Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ηζηνξία Γ‟ Γπκλαζίνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ 

Πεγή α (Δηθφλα): 

Αλαθηήζεθε απφ: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE

%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%

B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%8

4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%C

E%B1%CF%82#/media/File:Franz_Ferdinand_d%27Este,_Erzherzog.jpg  

Πεγέο β, δ & ε (Πξσηνγελείο πεγέο-Φσηνγξαθίεο): Γθφιηα & Καζίδνπ, 2011
125

 

Πεγέο γ, ζη, δ & ε (Πξσηνγελείο πεγέο-Φσηνγξαθίεο): www.delcampe.net 
126

 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 4: 

Πεγέο α, γ, δ, ε, ζη, ε, ζ & η (Πξσηνγελείο πεγέο- Φσηνγξαθίεο): www.delcampe.net 
127
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 Βλ. αναφορά 2
θσ

 πθγισ. 
126

 Βλ. αναφορά 1
θσ

 πθγισ. 
127

 Βλ. αναφορά 1
θσ

 πθγισ. 

http://www.delcampe.net/
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http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=FLORINA&cat=0&searchOptionForm%5bsearchMode%5d=extended&searchOptionForm%5btermsToExclude%5d=&searchOptionForm%5bsearchTldCountry%5d=net&searchOptionForm%5bsearchInDescription%5d=N&searchOptionForm%5bsearchTranslate%5d=N&page=1&useAsDefault=N&layoutForm%5blistitemsperpage%5d=500
http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=FLORINA&cat=0&searchOptionForm%5bsearchMode%5d=extended&searchOptionForm%5btermsToExclude%5d=&searchOptionForm%5bsearchTldCountry%5d=net&searchOptionForm%5bsearchInDescription%5d=N&searchOptionForm%5bsearchTranslate%5d=N&page=1&useAsDefault=N&layoutForm%5blistitemsperpage%5d=500
http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=FLORINA&cat=0&searchOptionForm%5bsearchMode%5d=extended&searchOptionForm%5btermsToExclude%5d=&searchOptionForm%5bsearchTldCountry%5d=net&searchOptionForm%5bsearchInDescription%5d=N&searchOptionForm%5bsearchTranslate%5d=N&page=1&useAsDefault=N&layoutForm%5blistitemsperpage%5d=500
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#/media/File:Franz_Ferdinand_d%27Este,_Erzherzog.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#/media/File:Franz_Ferdinand_d%27Este,_Erzherzog.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#/media/File:Franz_Ferdinand_d%27Este,_Erzherzog.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#/media/File:Franz_Ferdinand_d%27Este,_Erzherzog.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#/media/File:Franz_Ferdinand_d%27Este,_Erzherzog.jpg
http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
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Πεγή β (Πξσηνγελήο-Φσηνγξαθία): 

Φσηνγξαθηθφ Αξρείν 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Φιψξηλαο 

Πεγή δ (Πξσηνγελήο-Φσηνγξαθία): 

Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Θαλάζε Βνγηαηδή 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 7ii & Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 8i (1
ν
 κέινο):  

Γθφιηα Π. & Καζίδνπ, . (επηκ.) (2011). Έλα ράδη απφ ηε Φιψξηλα. ηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο: 

1916-1918 - Une caresse de Florina: Campagne d' Orient: 1916 - 1918. Φιψξηλα: 5ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο.Πξσηνγελήο πεγή (Γξαπηή) 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 8i (2
ν
 κέινο): 

Βνζθνπνχινπ, Υ. (2004). Πιαηεία Δξκνχ: Ηζηνξηθή εμέιημε θαη αιιαγέο ζηνλ αζηηθφ ρψ-

ξν (1912-1960). Πξαθηηθά πλεδξίνπ Φιψξηλα 1912-2002 Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο. 

Φιψξηλα 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 12-Πξσηνγελήο πεγή (Δηθφλα): www.delcampe.net
128

  

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 12- Πξσηνγελήο πεγή (γξαπηή): Γθφιηα & Καζίδνπ, 2011: 53
129

 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 14: 

Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Φιψξηλαο. (ρ.ρ.). ΚΗ. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=10

5  

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 17-Πξσηνγελήο πεγή (απφθνκκα εθεκεξίδαο): 

Καηεδαθίζζε ην Παιαηφ Γπκλάζην. (1978, Γεθ. 8). Φσλή ηεο Φισξίλεο. 

 

11
ε
 Πεγή  (Πξσηνγελήο γξαπηή): 

Δθεκεξίδα ΄΄Διεχζεξνο Λφγνο΄΄ ηεο Μπηηιήλεο (30 Απγνχζηνπ 1918), κε αξηζκφ θχιινπ 

590 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 18 (Γξάθεκα):  

Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. (ρ.ρ.). e-didaskalia. Αλαθηήζεθε απφ: http://e-

didaskalia.blogspot.gr/2014/10/blog-post_991.html?m=1#ixzz445oS3mO5  

 

Πεγή 12i (Πξσηνγελήο-γξαπηή): Μπξηβήιεο, 1989
130

 

Πεγή 12ii (Πξσηνγελήο-γξαπηή): Γθφιηα & Καζίδνπ (2011)
131

 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 19 (ηαηηζηηθά ζηνηρεία):  

Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. (ρ.ρ.). e-didaskalia. Αλαθηήζεθε απφ: http://e-

didaskalia.blogspot.gr/2014/10/blog-post_991.html?m=1#ixzz445oS3mO5 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 20 (Φσηφδεληξν):  

Οη ζπκκαρίεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. (ρ.ρ.). ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9411  

 

13
ε
 Πεγή 

 
(Πξσηνγελήο-γξαπηή): Γθφιηα & Καζίδνπ, 2011

132
 

 

14
ε
 Πεγή  (Πξσηνγελήο-γξαπηή): Μπξηβήιεο, 1989

133
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15
ε
 Πεγή:  

Δθεκεξίδα Φιψξηλα. (1916). 

 

16
ε
 Πεγή 

 
(Πξσηνγελήο-γξαπηή): Μπξηβήιεο, 1989

134
 

 

17
ε
 Πεγή: Ρεπνχζε θ.ά., 2007: 79

135
 

 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 21 (Γεινηνγξαθία):  

Γηψηεο, Γ. (ρ.ρ.). η Ηζηνξία-Δ.4 Ζ Διιάδα ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. In (SlideShare). Α-

λαθηήζεθε απφ: http://www.slideshare.net/ggiotis/4-20749054  

 

18
ε
 Πεγή (Πξσηνγελήο-γξαπηή): Μπξηβήιεο, 1989

136
 

 

19
ε
 & 20

ε
 Πεγή: Γηψηεο, ρ.ρ.

137
 

 

22
ε
 Πεγή (Πξσηνγελήο-Δηθφλα): Γθφιηα & Καζίδνπ, 2011

138
 

 

23
ε
 Πεγή (Πξσηνγελήο-Δηθφλα): www.delcampe.net

139
 

 

24
ε
 Πεγή (Πξσηνγελήο πεγή-γξαπηή): Γθφιηα & Καζίδνπ, 2011

140
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