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∆ιδασκαλία και µάθηση της ιστορίας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση: νέες τεχνολογίες και παλιές πρακτικές 
 
Θώδης Γεώργιος, Φιλόλογος, ΜΑ στη ∆ιδακτική της Ιστορίας  
 

Περίληψη: Η ιστορική γνώση, «η νοµιµοποιητική βάση της ιστορικής εκπαίδευσης», 
επιχειρεί µέσω διαφορετικών συλλογισµών, είτε επαγωγικών είτε παραγωγικών, να 
συνδέσει περασµένα γεγονότα, ιδέες και θεσµούς, ώστε να καταλήξει σε συµπεράσµατα. 
Αυτό, βέβαια, που δικαιολογηµένα τίθεται ως πρωταρχικό ερώτηµα είναι το πώς οι 
µαθητές µπορούν να µυηθούν καλύτερα στον τρόπο συγκρότησης της ιστορικής γνώσης 
µέσα από µια ενεργητική µαθησιακή διαδικασία και πώς επίσης στη µεθοδολογία της 
τρέχουσας ιστορικής σκέψης. Η παρούσα εισήγηση διερευνά τη συµβολή της Νέας 
Τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία της σχολικής ιστορίας ως προς την καλλιέργεια της 
κριτικής ιστορικής σκέψης και την επεξεργασία της ιστορικής πληροφορίας από τους 
µαθητές. 

1. Εισαγωγή. 
Η εµφάνιση της Νέας Ιστορίας στη διδακτική της Ιστορίας, έχοντας ως ζητούµενο 
την εξισορρόπηση της µετάδοσης γνώσεων για το παρελθόν στους µαθητές µε την 
παροχή µέσων για να αναπτύξουν οι ίδιοι ιστορική σκέψη, επιδιώκει την αναζήτηση 
διδακτικών προτύπων για τη δηµιουργία συνθηκών µάθησης σε ένα ανοιχτό και 
αλληλεπιδραστικό µαθησιακό περιβάλλον που θα ευνοεί την αυτόνοµη, διερευνητική 
και συνεργατική µάθηση. Η ενίσχυση των οµαδοσυνεργατικών εργασιών και των 
συνθετικών δραστηριοτήτων των µαθητών στο σχολείο, έχουν τεθεί ως 
προτεραιότητα για την εκπαιδευτική αλλαγή.  

Τα παραπάνω µπορούν να διευκολυνθούν και από τη χρήση των εργαλείων 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ειδικά σε περιπτώσεις που 
η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία παρουσιάζει εµπόδια ή κενά (π.χ. έλλειψη 
εργαστηρίων και εκπαιδευτικού υλικού, κλειστά αναλυτικά προγράµµατα, δυσκαµψία 
των σχολικών προγραµµάτων κ.ά.) 

Βέβαια, µέσα στις βαθύτερες παθογένειες της ιστορικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα µπορεί να ενταχθεί –εκτός των άλλων- και η έλλειψη σύνδεσης κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας του µαθήµατος (στην Πρωτοβάθµια αλλά και στη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση) του γεωγραφικού χώρου µε το ιστορικό γίγνεσθαι. Μια 
σύνδεση που έχει απασχολήσει και τους µελετητές της Ιστορίας και αυτή ακριβώς η 
ενασχόληση έχει αποτυπωθεί και στην ορολογία που την περιγράφει: Ιστορική 
Γεωγραφία, Γεωπολιτική, Γεωγραφία της Ιστορίας κτλ. 

Παρ΄ όλα αυτά στα διδακτικά εργαλεία που χρησιµοποιούν οι συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί αλλά και οι µαθητές υπάρχουν µια σειρά δυσκολιών που θέτουν στο 
περιθώριο τη σωστή διδακτική αξιοποίηση της Ιστορικής Γεωγραφίας. 

Έτσι, είτε οι ιστορικοί χάρτες παραβλέπουν γεωγραφικές πληροφορίες, είτε 
δεν είναι εφικτή η καταγραφή των γεωγραφικών αποστάσεων-που βοηθά στη 
κατανόηση και ερµηνεία των γεγονότων- είτε δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός των 
τοπωνυµίων, είτε απουσιάζουν οι απεικονίσεις των εµπορικών ή στρατιωτικών 
δρόµων, είτε ακόµη ο µαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ο ίδιος έναν 
ιστορικό χάρτη µε στοιχεία που έχει επιλέξει. 
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Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση στο µάθηµα 
της ιστορίας της Β΄ Γυµνασίου και συγκεκριµένα στην ενότητα «Οι έριδες για το 
ζήτηµα των εικόνων», µε την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού 
«Περιπλάνηση στο Χώρο- Χρόνο (µέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονο-
χάρτες)» αλλά και του διαδικτύου, ακολουθώντας το ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της 
ιστορίας, όπου αναφέρεται ότι οι µαθητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τα 
µηνύµατα από διαφορετικούς κώδικες και να τα παρουσιάζουν χρησιµοποιώντας 
ηλεκτρονικά µέσα. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο συγκροτήθηκε 
η διδακτική πρόταση, η εφαρµογή και τα αποτελέσµατά της, σε µαθητές του 
Πειραµατικού της Ζαννείου Σχολής Πειραιά. 

Με την παρατήρηση και το συλλογισµό οι µαθητές λειτουργούν ως ερευνητές 
κι επιλύουν προβλήµατα στη συνέχεια µε την οργάνωση των πληροφοριών τους 
λειτουργούν ως δηµιουργοί και οικοδοµούν γνώση, κάτι που απουσιάζει από την 
παραδοσιακή εκπαίδευση, όπου οι έννοιες και οι πληροφορίες παρουσιάζονται 
αφηρηµένα και όχι σε περιβάλλον εφαρµοσµένων δραστηριοτήτων. 

Με τη χρήση του λογισµικού, αξιοποιείται η αρχή της εποπτείας, γιατί 
προσφέρεται στους µαθητές η δυνατότητα να προσεγγίσουν άµεσα ιστορικούς 
χάρτες, που θα συµβάλλουν στην αισθητοποίηση της καθηµερινότητας της εποχής 
της εικονοµαχίας. Επιπλέον η χρήση του χρονικού συνδέσµου τους προσανατολίζει, 
ειδικά σε ένα θέµα που δυσκολεύει συνήθως, όπως είναι η αντίληψη της έννοιας του 
χρόνου.  

Η διδασκαλία βασίστηκε στο µοντέλο της διερευνητικής-ανακαλυπτικής 
µεθόδου, αφού οι µαθητές αναζητούν, συλλέγουν, επεξεργάζονται πληροφορίες και 
παρουσιάζουν το έργο τους, στην εποικοδοµιστική µέθοδο, αφού οι µαθητές 
συµµετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων και στην οµαδο–
συνεργατική µε τη δηµιουργία οµαδικών εργασιών και τον επιµερισµό των ρόλων 
αλλά και την αµοιβαία συνεισφορά και την ανταλλαγή απόψεων όλων των µαθητών. 

Επιχειρείται, µε τη σύνδεση του χώρου και του χρόνου µε το ιστορικό 
γεγονός, η εξέταση του βαθµού κινητοποίησης των νοητικών διεργασιών των 
µαθητών, της καλλιέργειας δεξιοτήτων και της προώθησης της µάθησης. 

Η κεντρική ιδέα που διέπει το προτεινόµενο εκπαιδευτικό σενάριο είναι να 
γνωρίσουν οι µαθητές το περίπλοκο υπόβαθρο (κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό) και 
το χαρακτήρα µιας διαµάχης θρησκευτικής-πνευµατικής -αλλά και µε πολιτικές 
προεκτάσεις, όπως ήταν οι έριδες για το ζήτηµα των εικόνων στο Βυζάντιο, δηλαδή η 
Εικονοµαχία. 

2. Εργαλεία υποστήριξης 
Το λογισµικό «Περιπλάνηση στο Χώρο- Χρόνο», προσεγγίζει το γνωστικό 
αντικείµενο της Ελληνικής Ιστορίας µέσα από τη χρήση υπερκειµένων, διάδραση 
χαρτών και χρονο-χαρτών. Είναι εγκεκριµένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Είναι 
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συµβατό µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών του Γυµνασίου και 
ευθυγραµµίζεται µε τα σχολικά εγχειρίδια ως προς τη περιοδολόγηση και το χωρισµό 
των ενοτήτων. Στις τέσσερις από τις δεκαπέντε συνολικά ενότητες αναφέρεται στη 
Βυζαντινή Ιστορία. 

Το συγκεκριµένο λογισµικό είναι ένας διαδραστικός χάρτης που αναπαριστά 
τον ιστορικό χώρο, όπου διαδραµατίστηκαν βασικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. 
Προσπαθεί να πετύχει τη λειτουργική σύνδεση χώρου και χρόνου και τη συσχέτιση 
της γεωγραφικής κατάστασης µε τις µορφές της ιστορικής µεταβολής αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες ενός πολυδύναµου χάρτη και των εργαλείων του.  

Η διδασκαλία µε τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα µε το λογισµικό 
«Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» κρίθηκε σηµαντική λόγω της δυσκολίας των 
µαθητών να συλλάβουν την ατµόσφαιρα της εποχής της εικονοµαχίας µόνο µε την 
ανάγνωση της αφήγησης του σχολικού εγχειριδίου. Επιπλέον, η συγκεκριµένη 
ενότητα παρουσιάζει έλλειµµα, όσον αφορά στον τοµέα στήριξης του εκπαιδευτικού 
έργου λόγω ελάχιστου γραπτού και οπτικού υλικού αλλά και της απουσίας 
εγκεκριµένων ελληνικών sites. Οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν το σύνολο των 
δυνατοτήτων του λογισµικού. Θα κάνουν χρήση των συρόµενων παραθύρων, της 
επιλογής ενότητας, του χωρικού και χρονικού συνδέσµου, του εργαλείου µέτρησης 
αποστάσεων, της προσθήκης-«καρφίτσωµα» στοιχείων, του εξερευνητή, της 
αποθήκευσης και ανάκτησης προσωπικών περιεχοµένων και της εκτύπωσης τους.  

Θα χρησιµοποιηθεί οπτικό και γραπτό υλικό που θα αναζητηθεί στην 
ιστοσελίδα www.hellenichistory.gr και γραπτό υλικό που θα αναζητηθεί στην 
ιστοσελίδα www.myriobiblos.gr, ως πηγές άντλησης πληροφοριών για την 
ανασύνθεση της περιόδου της εικονοµαχίας. Οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν 
διαδίκτυο γιατί εξασκεί στην αναζήτηση πληροφοριών σε αυθεντική µορφή, 
ενσωµατώνοντας νέες µορφές γραµµατισµού, λογισµικό επεξεργασίας κειµένου γιατί 
δίνει δυνατότητες για πειραµατισµό στο γράψιµο, αντιµετωπίζοντας το ως δυναµική 
διαδικασία, λογισµικό παρουσιάσεων, γιατί παρέχει ευκολία στην εικονογραφηµένη 
αφήγηση και λογιστικό φύλλο για την ταξινόµηση των πληροφοριών. 

3. Στόχοι διδασκαλίας 
Οι γνωστικοί στόχοι περιλαµβάνουν την επιδίωξη να κατανοήσουν οι µαθητές το 
περίπλοκο υπόβαθρο και το χαρακτήρα της εικονοµαχίας, να γνωρίσουν τους 
κυριότερους σταθµούς της, να εµβαθύνουν στις συνέπειες της αποκατάστασης των 
εικόνων και της ειρήνευσης στους κόλπους της Εκκλησίας και του Κράτους και να 
αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα της εικονοµαχίας και την επίδρασή τους στην τέχνη. 

Όσον αφορά στους παιδαγωγικούς στόχους επιδιώκεται οι µαθητές να 
αναπτύξουν συνεργατική συµπεριφορά µέσα από την οµαδική διερεύνηση, την 
αλληλεξάρτηση και συνυπευθυνότητα, να αντιληφθούν τη σηµασία της ισότιµης 
αντιµετώπισης των διαφορετικών απόψεων, καθώς η εργασία απαιτεί την ανταλλαγή 
απόψεων στην τελική διατύπωση του κειµένου που θα συντάξουν, να εκτιµούν την 
αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές τους και να αποτιµούν την 
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ανατροφοδότηση που θα δεχθούν και να µάθουν να παρουσιάζουν το υλικό τους µε 
σαφήνεια και πληρότητα. 

Τέλος, στον τεχνολογικό τοµέα στόχοι είναι η εξοικείωση και η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία και η συνειδητοποίηση της αξίας των ΤΠΕ, ως 
µέσο βελτίωσης της διδασκαλίας και της µάθησης, καθώς επιλύουν προβλήµατα 
πρόσβασης σε ευρύ πεδίο πληροφοριών. 

4. Εφαρµογή του σεναρίου 
Το παρακάτω σενάριο εφαρµόστηκε σε µαθητές του Πειραµατικού της Ζαννείου 
σχολής Πειραιά και συµµετείχαν δύο τµήµατα, το τµήµα πειραµατισµού και το τµήµα 
ελέγχου. 

Οι µαθητές χωρίζονται από την προηγούµενη διδακτική ώρα σε επτά (07) 
οµάδες των τριών (03) ατόµων η κάθε µία (δυναµικό τάξης 21 µαθητές). Οι οµάδες 
είναι ανοµοιογενείς, ώστε να συµµετέχουν και οι αδύναµοι µαθητές. Λαµβάνονται 
υπόψη και οι προτιµήσεις των µαθητών και το κοινωνιόγραµµα της τάξης Oι ρόλοι 
είναι διαφορετικοί και εναλλασσόµενοι:  οι µαθητές, είτε εµπλέκονται σε διερεύνηση 
µέσα από τη συνδυαστική χρήση κειµένων, διαδραστικών χαρτών και 
χρονοδιαγραµµάτων στο παραπάνω λογισµικό, είτε αναζητούν υλικό στο διαδίκτυο, 
ώστε να παρουσιάσουν στη συνέχεια την εργασία που ζητείται, είτε µελετούν το 
υλικό που τους δόθηκε και προχωρούν στην εκπόνηση των εργασιών τους.  

Κάθε οµάδα δουλεύει  ένα εκπαιδευτικό σενάριο και υπάρχει επιπλέον ένα 
κοινό φύλλο εργασίας για όλους τους µαθητές, µε συµπλήρωση κενών που αφορούν 
ιστορικές έννοιες και που θα λειτουργήσει –συµπληρωµένο-ως η περίληψη της 
ενότητας. Ο χρόνος υλοποίησης είναι 3 διδακτικές ώρες και πραγµατοποιείται στο 
χώρο του εργαστηρίου υπολογιστών. 

Ο καθηγητής λειτουργεί καθοδηγητικά στον καθορισµό των παιδαγωγικών 
διαδικασιών, ενώ στο περιεχόµενο της διδακτικής διαδικασίας είναι άλλοτε 
καθοδηγητικός, άλλοτε υποστηρικτικός, ή συµβουλευτικός. Τέλος, αξιολογεί µαζί µε 
τους µαθητές το έργο που υλοποιήθηκε, τις διεργασίες που ακολουθήθηκαν, καθώς 
και τη διαδικασία συνεργασίας των µαθητών και ανατροφοδοτεί. 

5. ∆ραστηριότητες 

5.1. 1η φάση/ 1η διδακτική ώρα 
Στη φάση αυτή στόχος είναι να εµπλακούν οι µαθητές σε διαδικασία έρευνας και 
άντλησης πληροφοριών. Ακόµη σηµαντικό είναι να µπορέσουν να εντοπίσουν τις 
κατάλληλες πληροφορίες και να κρατήσουν σηµειώσεις για τη συνέχεια της εργασίας 
τους (άσκηση κριτικής ικανότητας). 

Οι µαθητές επιλέγουν από το συρόµενο παράθυρο Περιεχόµενα την ενότητα 
Περίοδος της µεγάλης ακµής του Βυζαντίου (717-1025). Μελετούν την Εισαγωγή της 
ενότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 2η και 3η παράγραφό της  

Στη συνέχεια επιλέγουν την ενότητα Εικονοµαχία και κρατούν σηµειώσεις µε 
βάση τα ζητούµενα του φύλλου εργασίας τους. Επιπλέον, θα χρειαστεί να µελετηθούν 
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στην ενότητα Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία τα 
κείµενα Συγκρούσεις µε τους Σλάβους, Συγκρούσεις µε τους Άραβες και 
Συγκρούσεις µε τους Βούλγαρους, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις σχέσεις των λαών 
αυτών µε το Βυζάντιο κατά την περίοδο της εικονοµαχίας. 

Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα λεξικογραφικής αναζήτησης στα 
περιεχόµενα µέσω του εργαλείου Έρευνα, όπου προσδιορίζεται που µπορεί να 
αναζητηθεί το ζητούµενο (δηλ. ο όρος Εικονοµαχία) 

Οι µαθητές, αφού καταρτίσουν σχέδιο δράσης-καθηκόντων, βάσει των 
δραστηριοτήτων που τους ανατίθενται από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας τους, 
ερευνούν στα κείµενα, στους χάρτες και στη λωρίδα του χρόνου, κρατούν σηµειώσεις 
και συγκεντρώνουν υλικό. Το σχέδιο δράσης –καθηκόντων της κάθε οµάδας 
παραδίνεται στο τέλος της έρευνάς τους στον εκπαιδευτικό. Ο καθηγητής, βοηθά τους 
µαθητές να ξεπεράσουν τυχόν τεχνολογικά προβλήµατα και πιθανά ζητήµατα 
πλοήγησης στο λογισµικό και στο διαδίκτυο, ώστε να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον 
εργασίας. 

5.2. 2η φάση/ 2η διδακτική ώρα 
Οι µαθητές, προχωρώντας στη δηµιουργία, απαντούν στα ζητούµενα των 

φύλλων εργασίας τους και συνθέτουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, ενώ ο 
καθηγητής ασκεί ρόλο συµβουλευτικό και παρεµβαίνει για να αποφευχθούν 
περιπτώσεις αποπροσανατολισµού λόγω της πληθώρας των πληροφοριών. 

1ο φύλλο εργασίας 

Αφού µελετήσετε στο εκπαιδευτικό λογισµικό: “Περιπλάνηση στο Χώρο-
Χρόνο“ την ενότητα Εικονοµαχία να καταρτίσετε πίνακα µε τις ενέργειες των 
εικονόφιλων και των εικονοµάχων καθώς και τις αντίστοιχες χρονολογίες και να 
εκτυπώσετε την εργασία σας. 

2ο φύλλο εργασίας 

Αφού µελετήσετε στο εκπαιδευτικό λογισµικό “Περιπλάνηση στο Χώρο-
Χρόνο“ και στην ενότητα Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη 
Μ. Ασία τα κείµενα Συγκρούσεις µε τους Σλάβους, Συγκρούσεις µε τους Άραβες και 
Συγκρούσεις µε τους Βούλγαρους να καταγράψετε –µε µορφή θεµατικών προτάσεων- 
τις ενέργειες των Σλάβων, των Αράβων και των Βουλγάρων κατά την περίοδο της 
εικονοµαχίας (726-843) και να εκτυπώσετε την εργασία σας 

3ο φύλλο εργασίας 

(1).Να εντοπίσετε πάνω στο χάρτη της περιόδου της εικονοµαχίας τις 
περιοχές-επαρχίες που τάχθηκαν υπέρ ή κατά της λατρείας των εικόνων και να 
προσθέσετε πάνω τους κόκκινο και κίτρινο σηµαιάκι αντίστοιχα. Να προσθέσετε στο 
πλαίσιο µε τον τίτλο Περιγραφή σύντοµα σχόλιά σας, να αποθηκεύσετε την τρέχουσα 
όψη του χάρτη στα Προσωπικά Περιεχόµενα και να εκτυπώσετε το αποτέλεσµα. 
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(2). Να υπολογίσετε τις αντίστοιχες αποστάσεις των παραπάνω περιοχών από 
τις αραβικές περιοχές (θα τις αναζητήσετε στο Έθνη-Κράτη του Εξερευνητή) και να 
υποθέσετε, βάσει του αποτελέσµατος, το πιθανότερο αίτιο που οι αυτοκράτορες του 
Βυζαντίου ακολούθησαν εικονοµαχική πολιτική.  

4ο φύλλο εργασίας 

(1).Να συγκεντρώσετε εικαστικές απεικονίσεις σχετικές µε το εικονοµαχικό 
ζήτηµα στο διαδίκτυο και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.hellenichistory.gr (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού) και να τις τοποθετήσετε µε 
κριτήριο τη χρονολογία στην οποία αναφέρονται πάνω στη λωρίδα του χρόνου.  

(2).Αφού αναζητήσετε πάνω στη γραµµή του χρόνου τη δράση του Πάπα και 
των Φράγκων βασιλιάδων κατά την περίοδο της εικονοµαχίας, να καταγράψετε τα 
αποτελέσµατα και να τα εκτυπώσετε. 

5ο φύλλο εργασίας 

(1). Να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenichistory.gr 
(Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού) τους παρακάτω ιστορικούς όρους για την 
εικονοµαχία και να καταρτίσετε αλφαβητικό γλωσσάρι, χρησιµοποιώντας λογιστικό 
φύλλο: Χρυσή Πύλη, Ειρήνη Αθηναία, Λέων Γ΄, Ίσαυροι, ανεικονικός διάκοσµος και 
να εκτυπώσετε την εργασία σας. 

(2). Να συγκεντρώσετε από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση εικόνες ναών που 
αποτελούν παραδείγµατα για την αρχιτεκτονική και για τη ζωγραφική της εποχής και 
να παρουσιάσετε 6-7 περίπου διαφάνειες µε ένα σύντοµο υποµνηµατισµό.  

6ο φύλλο εργασίας 

Να αναπτύξετε µία από τις συνέπειες της εικονοµαχικής έριδας, όπως 
περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο και στο λογισµικό “Περιπλάνηση στο Χώρο-
Χρόνο“, σε δύο παραγράφους (150 περίπου λέξεις) και να εκτυπώσετε την εργασία 
σας. 

7ο φύλλο εργασίας 

(1). Να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.myriobiblos.gr/ 
αφιερώµατα /«ο κόσµος των εικόνων» το κείµενο του R.P. Boris Bobrinskoy: 
«Σύντοµη Ανασκόπηση της Εικονοµαχίας»/ 5. Ο θρίαµβος της Ορθοδοξίας και 
συγκεκριµένα την παράγραφο “ Την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής …………. 
Αυτό όµως είναι αντίθετο προς τη θεία οικονοµία της σωτηρίας µας”  

(2). Να µελετήσετε την πηγή και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα: 
α. Ποια είναι η γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς ανάµνηση της 

αναστήλωσης των εικόνων; 
β. Ποια είναι η επίσηµη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τη λατρεία των 

εικόνων; 
(3). Να εκτυπώσετε την εργασία σας 
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Κοινό φύλλο εργασίας  

Το κοινό φύλλο εργασίας ζητάει τη συµπλήρωση ενός κειµένου µε τους 
κατάλληλους ιστορικούς όρους και θα λειτουργήσει ως περίληψη της ενότητας για 
τους µαθητές και κατανόηση των σχετικών ιστορικών όρων (το οποίο και κρατούν 
στην κατοχή τους). 

5.3. 3η φάση/ 3η διδακτική ώρα 
Οι µαθητές διαβάζουν τις εκτυπωµένες εργασίες τους, παρουσιάζουν τις 

διαφάνειες και τις απεικονίσεις τους στη λωρίδα του χρόνου, απαντούν σε ερωτήµατα 
των συµµαθητών τους και του καθηγητή, αξιολογούνται και δέχονται 
ανατροφοδότηση. 

Εξετάζουν την ορθότητα των απαντήσεων του κοινού φύλλου εργασίας, και 
παραδίδουν το σχέδιο δράσης –καθηκόντων τους στον καθηγητή. 

Η αξιολόγηση από όλους τους µαθητές αλλά και από τον εκπαιδευτικό, θα 
αφορά συνολικά την κάθε οµάδα και θα βασιστεί στα παρακάτω κριτήρια: 

α) για το περιεχόµενο: αν έχουν εντοπιστεί στο λογισµικό και στις ιστοσελίδες 
τα σχετικά µε το θέµα που εξετάζεται στοιχεία και αν τεκµηριώνονται οι απόψεις. 

β) για την οργάνωση και δοµή των κειµένων: αν υπάρχει λογική αλληλουχία 
και συνοχή. 

γ) για την οµαδική εργασία: αν οι εργασίες είναι αποτέλεσµα αµοιβαίας 
συνεισφοράς και ανταλλαγής απόψεων και αν έχουν αξιοποιηθεί οι δεξιότητες όλων 
των µαθητών (σε αυτό θα βοηθήσει, επιπλέον, και το σχέδιο δράσης-καθηκόντων που 
δίνεται στον εκπαιδευτικό). 

δ) για τη χρήση των ΤΠΕ: αν έχουν αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες των ΤΠΕ 
για την εκπόνηση των εργασιών. 

6. Αξιολόγηση 
Με το πέρας του µαθήµατος, δίνεται στους µαθητές να απαντήσουν ατοµικά ένα 
ερωτηµατολόγιο που διερευνούσε τη συνολική προσέγγιση της γνώσης σε 
συγκεκριµένα σηµεία της διδαχθείσας ενότητας. Το ίδιο ερωτηµατολόγιο δίνεται και 
σε µαθητές ενός άλλου τµήµατος της ίδιας τάξης που διδάχτηκε την ίδια ενότητα µε 
«παραδοσιακό» τρόπο.  

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε σηµαντικές διαφορές αναφορικά µε 
τον αριθµό των σωστών απαντήσεων από τους µαθητές που διδάχθηκαν την ενότητα 
µε τη βοήθεια του λογισµικού σε σύγκριση µε τους µαθητές του άλλου τµήµατος. 
Οµοίως, σηµαντικές διαφορές υπάρχουν και στον αριθµό των λανθασµένων 
απαντήσεων αλλά και στις ερωτήσεις που έµειναν αναπάντητες. 

Από τα αποτελέσµατα, προκύπτει ότι οι µαθητές που ενεπλάκησαν σε µια 
ενεργητικότερη διαδικασία µάθησης µέσω του συγκεκριµένου λογισµικού, 
απάντησαν -στην πλειοψηφία τους- πιο σωστά. Έδειξε να κατακτούν τη γνώση 
συνδυάζοντας θεωρία και πράξη αναπτύσσοντας παράλληλα τεχνολογικές δεξιότητες.  

Το ίδιο το λογισµικό έδειξε ικανό να εξυπηρετήσει τους στόχους που τέθηκαν 
στην αρχή, ήταν αρκετά φιλικό και εύκολο στη χρήση του από τους µαθητές καθώς 
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και συµβατό µε τα νοητικά σχήµατά τους. Το περιεχόµενό του ήταν 
προσανατολισµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
εναρµονίζονταν µε το Πρόγραµµα Σπουδών και συµπλήρωνε-βοηθούσε επαρκώς τη 
σχολική ύλη. Αξιοποιήθηκε επίσης µε αυτό η αρχή της εποπτείας, γιατί υπήρχε η 
δυνατότητα άµεσης προσέγγισης ιστορικών χαρτών, που συνέβαλαν στην 
αισθητοποίηση της καθηµερινότητας της εποχής της εικονοµαχίας. Με τη χρήση του 
χάρτη είδαν την ιστορία να γράφεται στο χώρο. Επιπλέον η χρήση του χρονικού 
συνδέσµου προσανατόλισε τους µαθητές, ειδικά σε ένα θέµα που δυσκολεύει 
συνήθως, όπως είναι η αντίληψη της έννοιας του χρόνου. Γενικά, ήταν σηµαντικά 
αλληλεπιδραστικό  και µε πολύ εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής. Πιστεύουµε, βέβαια, 
ότι θα µπορούσε να έχει µια µεγαλύτερη “βιβλιοθήκη” ιστορικών κειµένων, που θα 
αντιπροσώπευαν διάφορα είδη λόγου (π.χ. ιστοριογραφία, χρονογραφία, διατάγµατα, 
αποφάσεις Συνόδων κ.λ.π.) αλλά και φωτογραφικό υλικό. Σηµαντική βοήθεια θα 
µπορούσαν, ίσως, να προσφέρουν συγκεκριµένα sites αλλά και το λογισµικό “Σοφία” 
του Ιδρύµατος Μελετών Λαµπράκη, κυρίως στο θέµα των πηγών –γραπτών και 
οπτικών. 

7.Επέκταση του σεναρίου 
Το σενάριο αυτό θα µπορούσε να επεκταθεί και να πάρει µορφή ευρύτερης εργασίας 
των µαθητών. Έτσι θα µπορούσε να δραµατοποιηθεί µε τη συγγραφή µονόπρακτου 
σκετς (παιχνίδι ρόλων), όπου θα παρουσιάζονται τα επιχειρήµατα των δύο πλευρών 
(µε τη µορφή δίκαιος-άδικος λόγος) ή µε τη συγγραφή σύγχρονης αφήγησης του 
γεγονότος (π.χ. σε πρωτοσέλιδο εφηµερίδας) ή µε την καταγραφή φαινοµένων 
φανατισµού στη σηµερινή εποχή. Στη συνέχεια τα παραπάνω κείµενα µπορούν να τα 
επεξεργαστούν οι µαθητές µε τη βοήθεια των καθηγητών τους της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, των Θρησκευτικών και των Καλλιτεχνικών, επιτυγχάνοντας την εφαρµογή 
της διαθεµατικότητας. Με τη βοήθεια του καθηγητή Πληροφορικής όλο το υλικό της 
εργασίας των µαθητών µπορούν να τοποθετηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να 
ενσωµατωθούν σε πιθανό πρόγραµµα e-twinning του σχολείου τους και φυσικά να 
παρουσιαστούν την παραµονή της Κυριακής της Ορθοδοξίας ή την τελευταία 
εβδοµάδα του σχολικού έτους. 

8. Επίλογος 
Είναι βέβαιο ότι για να προέλθει ο µετασχηµατισµός της διδασκαλίας της σχολικής 
Ιστορίας και η συνειδητοποίηση του αξιακού-ιδεολογικού υπόβαθρου του µαθήµατος, 
που θα οδηγήσουν στην καλλιέργεια της κριτικής ιστορικής σκέψης και στην 
αντίληψη, στην κατάταξη και επεξεργασία της ιστορικής πληροφορίας, πρέπει να 
γίνουν πολλές προσπάθειες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εισαγωγή της Νέας 
Τεχνολογίας, όχι ως υποστηρικτής παραδοσιακών µορφών διδασκαλίας  και 
συµπεριφοριστικών τακτικών µάθησης, αλλά ως φορέας διαδικαστικής γνώσης και 
οµαδικής και δηµιουργικής σκέψης, µέσω της πολυτροπικής παρουσίασης και 
επεξεργασίας της ιστορικής πληροφορίας και της ενίσχυσης του χωρο-χρονικού 
προσανατολισµού. 
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