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Η διαθεµατική προσέγγιση της Ιστορίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 
µια απόπειρα ενσωµάτωσης του γεωγραφικού χώρου στην ιστορική 
χρονικότητα. 
 
Θώδης Γεώργιος, ΜΑ στη ∆ιδακτική της Ιστορίας, Φιλόλογος 
 

 

Περίληψη: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βεβαιώνει ότι η διδακτική και µαθησιακή διαδικασία 
γίνεται αποτελεσµατικότερη όταν εξασφαλίζεται η διαθεµατική προσέγγισή της. 
Στο µάθηµα της Ιστορίας ειδικότερα, η διαθεµατικότητα διευκολύνει την πολύπλευρη προσέγγιση 
της ιστορικής ύλης και την επεξεργασία της από πολλές οπτικές γωνίες,  
Η διδακτική πρακτική που ακολουθεί, προσπαθεί να συνδυάσει την Ιστορία µε την επιστήµη της 
Γεωγραφίας, εντάσσοντας µε αυτόν τον τρόπο την ιστορική πληροφορία στο γεωγραφικό χώρο. Η 
σχέση των δύο επιστηµών είναι ιδιαίτερα στενή, µιας και εκπροσωπούν δύο θεµελιώδεις διαστάσεις 
του ίδιου φαινοµένου, δηλαδή τη θέαση της ανθρώπινης εµπειρίας από την προοπτική του χρόνου 
και του χώρου αντίστοιχα. 
Από την εφαρµογή της πρακτικής αυτής προέκυψαν δεδοµένα που σηµατοδοτούν µια διαφορετική 
αναπαράσταση των µαθητών για την ιστορική γνώση κι ένα σύνολο επιµέρους δεξιοτήτων που 
αντιστοιχίζεται µε την ιστορική σκέψη. Το εγχείρηµα ολοκληρώθηκε µε την κατασκευή ιστορικών 
χαρτών, πετυχαίνοντας την ενεργό συµµετοχή των µαθητών και την οικοδόµηση γνώσης µέσα από 
την αλληλεπίδραση.  

 

Λέξεις-κλειδιά: διαθεµατικότητα, ιστορική γεωγραφία, διδακτική, λογισµικά 
 

1. Εισαγωγή 
Από τις αρχές του 20ου αιώνα, στη Γαλλία, η Σχολή των Annales απέρριψε την Ιστορία ως 
απαρίθµηση γεγονότων, υπέρ µιας ευρύτερης επικέντρωσης της προσοχής στις ανθρωπιστικές 
επιστήµες. Έτσι προτάθηκε µια νέα Ιστορία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι, εκτός των 
άλλων, και η προσπάθεια ενσωµάτωσης του γεωγραφικού χώρου στην ιστορική χρονικότητα. 
Η προσπάθεια αυτή έφερε πιο κοντά την Ιστορία ως επιστήµη που ασχολείται µε την 
κατανόηση της χρονικής συνιστώσας της ανθρώπινης εµπειρίας µε τη Γεωγραφία ως επιστήµη 
που ασχολείται µε την κατανόηση της χωρικής διάστασης της ανθρώπινης εµπειρίας. Πλέον 
είναι αποδεκτή από όλους η ιδέα ότι για να κατανοήσουµε την Ιστορία πρέπει να την 
µελετήσουµε σε συνάρτηση µε τα στοιχεία µε τα οποία είναι αδιάσπαστα ενωµένη: τη στεριά 
και τη θάλασσα όπου διαδραµατίζεται, το κλίµα που την περιβάλλει καθώς και τις άλλες 
µορφές ζωής από τις οποίες είτε εξαρτιόµαστε είτε τις συναγωνιζόµαστε. 

Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια η Ιστορία εµφανίζεται ως γενετική εξελικτική λειτουργία, 
που αναφέρεται πρωτίστως στον άνθρωπο, στη δραστηριότητα και στη µοίρα του, αλλά 
επιπλέον εντάσσονται σε αυτή και φυσικά στοιχεία, όπως το γεωγραφικό τοπίο ως κατοικία, 
πεδίο µάχης και τόπος εργασίας. Η Ιστορία δεν εκτυλλίσσεται µόνο µέσα στο χρόνο αλλά και 
στο χώρο και ερµηνεύεται κάτω από τη διαρκή αλληλεπίδραση φυσικών παραγόντων και 
κοινωνικοπολιτισµικών, οικονοµικών, ιδεολογικών και πολιτικών διεργασιών. 

Με βάση αυτή τη διεπιστηµονική-διαθεµατική προσέγγιση, πολλοί ιστορικοί 
επιδιώκουν να αλλάξουν τον τρόπο θέασης των γεγονότων, συσχετίζοντας τις µορφές της 
ιστορικής µεταβολής µε τη γεωφυσική κατάσταση.  

Επιπλέον, οι δύο επιστήµες έχουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία ολοκληρωµένων, 
αντικειµενικών και πληροφορηµένων πολιτών που ανταποκρίνονται στην εσωτερική ανάγκη 
των ανθρώπων να κατανοούν το χώρο όπου ζουν.  
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Βέβαια, µέσα στις βαθύτερες παθογένειες της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
µπορούν να προστεθούν και µια σειρά δυσκολιών που θέτουν στο περιθώριο τη σωστή 
διδακτική αξιοποίηση της ιστορικής Γεωγραφίας. Οι χαρτογράφοι, ασυνείδητα ή σκόπιµα, 
καταγράφουν χαρακτηριστικά και απεικονίζουν ή παραβλέπουν κάποια δεδοµένα, οδηγώντας 
σε απλοποίηση ή σε αποσιώπηση ή σε στρέβλωση της πραγµατικότητας. Έτσι, οι διάφοροι 
χάρτες (γεωγραφικοί, θεµατικοί κ.ά.) λόγω και του περιορισµένου χώρου για την αποτύπωση 
πληροφοριών, αποτελούν εξ ορισµού γενικεύσεις. Άλλες φορές δε, ακόµη και ο ίδιος ο 
µαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει έναν ιστορικό χάρτη µε στοιχεία που έχει 
επιλέξει. 

Στο κείµενο που ακολουθεί, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στη βάση του 
οποίου συγκροτήθηκε η διδασκαλία των ενοτήτων «Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των 
Ελλήνων» και «Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια» (σσ. σχολ. βιβλίου 73-77) 
στο µάθηµα της Ιστορίας της Β΄ Λυκείου, η εφαρµογή της στη σχολική τάξη που συνδύαζε την 
Ιστορία χώρου µε το γεωγραφικό χρόνο και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτής.  

Η κεντρική ιδέα που διέπει το προτεινόµενο εκπαιδευτικό σενάριο είναι να γνωρίσουν 
οι µαθητές µέσω συγκεκριµένων εκπαιδευτικών λογισµικών τα φραγκικά-βενετικά κρατίδια 
που δηµιουργήθηκαν µε τη συνθήκη διανοµής εδαφών της βυζαντινής αυτοκρατορίας (partitio 
terrarum imperii Romaniae) καθώς και τα ελληνικά κρατίδια που ιδρύθηκαν αµέσως µετά την 
κατάλυση της από τους σταυροφόρους το 1204. 
 
2. Εργαλεία υποστήριξης 
Η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου υπολογιστών (ο χρόνος 
υλοποίησης ήταν 3 διδακτικές ώρες). Οι µαθητές χρησιµοποίησαν τα εκπαιδευτικά λογισµικά 
«Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» και «Ιστορικός Άτλαντας Centennia», το διαδίκτυο µε 
συγκεκριµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το λογισµικό επεξεργασίας κειµένου, το λογισµικό 
παρουσιάσεων και το λογιστικό φύλλο. Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία ήταν 
εκτυπωτές και τα φύλλα εργασίας (δόθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή)  

Ειδικότερα, το λογισµικό «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» είναι ένας διαδραστικός 
χάρτης µε γεωφυσικό υπόβαθρο που αναπαριστά τον ιστορικό χώρο, στον οποίο 
διαδραµατίστηκαν βασικά γεγονότα της ελληνικής Ιστορίας. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
λογισµικό δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να συνθέτουν και να οργανώνουν πληροφορίες 
οικοδοµώντας τη γνώση και να συσχετίζουν τη γεωφυσική κατάσταση µε τις µορφές της 
ιστορικής µεταβολής. Σηµαντική του καινοτοµία είναι ότι µέσω αυτού οι µαθητές µπορούν να 
δηµιουργήσουν ένα δικό τους ιστορικό χάρτη, εισάγοντας στοιχεία και ιστορικές πληροφορίες, 
ώστε να οδηγηθούν σε συγκρίσεις και σε ανάδειξη σχέσεων. 

Το λογισµικό «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» περιέχει ιστορικά στοιχεία της 
δεύτερης χιλιετίας µ.Χ. µε πολλούς χάρτες και µέσα από τις αλλαγές των συνόρων που 
διαδραµατίζονται στην οθόνη του υπολογιστή µε την αλλαγή του χρόνου, παρουσιάζεται η 
ιστορική διαδροµή όλων των αυτοκρατοριών στις περιοχές της Ευρώπης, της Μ. Ασίας και της 
Αφρικής. 

Και τα δύο λογισµικά, αντικαθιστώντας τους στατικούς χάρτες των βιβλίων, δίνουν τη 
δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης από τους µαθητές διαδραστικών χαρτών, που πληρούν τα 
κριτήρια της σύγχρονης χαρτογραφικής επιστήµης καθώς και χρονοδιαγραµµάτων, δίνουν 
λύσεις στα προβλήµατα της µεταβολής των δεδοµένων (π.χ. σύνορα, εισβολές λαών κ.ά), που 
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δηµιουργούν προβλήµατα κατανόησης, ώστε να βοηθηθούν στη βίωση του γεωγραφικού 
χώρου και του ιστορικού χρόνου και να αναπτύξουν παράλληλα κριτική στάση και ερευνητικό 
πνεύµα. Ευθυγραµµίζονται µε τα σχολικά εγχειρίδια ως προς τη περιοδολόγηση και το 
χωρισµό των ενοτήτων, εναρµονίζονται µε το Πρόγραµµα Σπουδών και είναι εγκεκριµένα από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Άλλωστε, είναι συµβατή µε το ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της Ιστορίας 
και η αναγνώριση από τους µαθητές των µηνυµάτων από διαφορετικούς κώδικες και η 
παρουσίασή τους µε ηλεκτρονικά µέσα (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι., 2002). 

Η διδασκαλία µε τη χρήση της τεχνολογίας κρίθηκε σηµαντική λόγω της δυσκολίας 
των µαθητών να συλλάβουν την έκταση, τη δύναµη και τη σηµασία της γεωγραφικής θέσης 
των λατινικών αλλά και των ελληνικών κρατιδίων, καθώς και να τα εντοπίσουν στο χάρτη. 
Επίσης µέσω της χρήσης των λογισµικών οι µαθητές θα αξιολογούσαν τα αποτελέσµατα των 
προσπαθειών των ηγεµόνων των περιφερειακών κέντρων του ελληνισµού να εδραιώσουν και 
να επεκτείνουν την κυριαρχία τους µε σκοπό την ανασύσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Οι διδακτικές προτάσεις που προτείνονται, εντάσσονται στο σύνολό τους στο 
παιδαγωγικό πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας µάθησης, µιας θεωρίας κυρίαρχης 
σήµερα στο πεδίο της διδακτικής της Ιστορίας. 

 
3. Στόχοι διδασκαλίας 
Οι γνωστικοί στόχοι περιλάµβαναν την επιδίωξη να γνωρίσουν οι µαθητές τα λατινικά 
κρατίδια που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µετά το 1204 και να 
κατανοήσουν το χαρακτήρα τους, να παρακολουθήσουν τη δηµιουργία και την ιστορική 
εξέλιξη των ελληνικών κρατιδίων, ως περιφερειακοί πυρήνες αντίστασης κατά της λατινικής 
κυριαρχίας και να κατανοήσουν το ρόλο και τη σηµασία της ανάπτυξης της ισχύος τους 
αναφορικά µε τη δηµιουργία συνθηκών αποκατάστασης της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Όσον αφορά στους παιδαγωγικούς στόχους επιδιώχθηκε η ενεργητική εµπλοκή του 
συνόλου των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η µεταξύ τους συνεργασία, η 
ενθάρρυνση στο διάλογο, η καλλιέργεια της ικανότητας στη λήψη αποφάσεων, η 
αλληλεξάρτηση και συνυπευθυνότητα, η κατανόηση της σηµασίας της ισότιµης αντιµετώπισης 
των διαφορετικών απόψεων, καθώς η εργασία απαιτούσε την ανταλλαγή απόψεων στην τελική 
διατύπωση του κειµένου που θα συντάξουν, η εκτίµηση της αξιολόγησης από τον 
εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές τους και η αποτίµηση της ανατροφοδότησης που θα 
δεχθούν. 

Τέλος, στον τεχνολογικό τοµέα στόχοι ήταν η ενθάρρυνση χρήσης πολλών µορφών 
αναπαράστασης της πραγµατικότητας καθώς και η εξοικείωση στο να εντοπίζουν και να 
αξιολογούν τις πληροφορίες που χρειάζονται µε τη χρήση των ΤΠΕ.  
 
4. Εφαρµογή του σεναρίου 
Το παρακάτω σενάριο εφαρµόστηκε σε µαθητές του Πρότυπου Πειραµατικού Γενικού 
Λυκείου της Ζαννείου σχολής Πειραιά. Οι µαθητές του τµήµατος πειραµατισµού που 
εργάστηκαν µε τα λογισµικά, χωρίστηκαν από την προηγούµενη διδακτική ώρα σε εννιά (09) 
οµάδες των τριών (03) ατόµων η κάθε µία (δυναµικό τάξης 27 µαθητές). Κάθε οµάδα 
εκπροσώπησε ένα κράτος (λατινικό ή ελληνικό) και δούλεψε ένα εκπαιδευτικό σενάριο.  
 
5. ∆ραστηριότητες 
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5.1. 1η φάση/ 1η διδακτική ώρα 
Στη φάση αυτή στόχος ήταν να εµπλακούν οι µαθητές σε διαδικασία έρευνας και άντλησης 
πληροφοριών. Ακόµη σηµαντικό ήταν να µπορέσουν να εντοπίσουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες και να κρατήσουν σηµειώσεις για τη συνέχεια της εργασίας τους (άσκηση 
κριτικής ικανότητας). 

Οι µαθητές επέλεξαν στο «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» από το συρόµενο παράθυρο 
Περιεχόµενα την ενότητα Λατινοκρατία. Στη συνέχεια µελέτησαν την ενότητα Πρώιµη 
Λατινοκρατία στον ελλαδικό χώρο (1204-1260) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, ανάλογα µε την 
οµάδα στην οποία άνηκαν, στις υποενότητές της και κράτησαν σηµειώσεις µε βάση τα 
ζητούµενα του φύλλου εργασίας τους.  

Ταυτόχρονα πληκτρολόγησαν στο «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» τη χρονολογία 
1204, όπου εµφανίζονται οι εδαφικές διαφοροποιήσεις που επιφέρει η λατινική κυριαρχία και 
αναλόγως των ζητουµένων προχώρησαν και στις υπόλοιπες χρονολογίες. 

Κατάρτισαν σχέδιο δράσης-καθηκόντων, βάσει των δραστηριοτήτων που τους 
ανατέθηκαν, το οποίο παραδόθηκε στο τέλος της έρευνάς τους στον εκπαιδευτικό. Ο 
καθηγητής, επόπτευσε τη µαθησιακή διαδικασία και βοήθησε 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, απάντησαν στα ζητούµενα των φύλλων εργασίας 
τους και συνέθεσαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, ενώ ο καθηγητής συµµετείχε 
επικουρικά παρεµβαίνοντας για να αποφευχθούν περιπτώσεις αποπροσανατολισµού λόγω της 
πληθώρας των πληροφοριών. 
 
1o φύλλο εργασίας 
(1).Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» τις περιοχές της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας που γνώρισαν βενετική κατάκτηση και να προσθέσετε πάνω τους 
ένα κόκκινο σηµαιάκι.  
(2). Να προσπαθήσετε να βρείτε κοινά χαρακτηριστικά σε αυτές τις αποικίες, και να γράψετε 
ένα κείµενο δύο παραγράφων που να προσδιορίζουν τις συγκεκριµένες επιλογές της Βενετίας.  
(3). Να παρακολουθήσετε στο χάρτη του λογισµικού «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» ποιες 
από τις παραπάνω περιοχές διατηρήθηκαν υπό βενετική κατοχή µετά τον Ιούλιο του 1261 και 
µετά το Μάιο του 1453 και να καταγράψετε σε διάγραµµα το αποτέλεσµα. 
 
2o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» το Πριγκιπάτο 

της Αχαΐας και να καταγράψετε τα στοιχεία του (ιδρυτής, έκταση, επικράτεια, σύνορα, 

χρονολογία κατάλυσης) 
(2). Να αναζητήσετε στο Χρονολόγιο τα γεγονότα που περιγράφουν τη διαδικασία µετατροπής 
του Πριγκιπάτου στο ελληνικό ∆εσποτάτο του Μορέως και να σχεδιάσετε ένα διάγραµµα 
απεικόνισης της ακολουθίας τους.  
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(3). Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.fhw.gr/chronos/projects/fragokratia (Ίδρυµα 
Μείζονος Ελληνισµού) οπτικό υλικό που αφορά οικόσηµα του Πριγκιπάτου και να τα 
επικολλήσετε πάνω στο χάρτη µε σύντοµα σχόλια. 
 
3o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» τη Λατινική 
Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και να καταγράψετε τα στοιχεία της (ιδρυτής, έκταση, 
επικράτεια, σύνορα, χρονολογία κατάλυσης)  
(2). Να καταγράψετε σε λογιστικό φύλλο πότε και µε ποια κράτη ήρθε σε σύγκρουση και πως 
αυτό συσχετίζεται µε τη βραχύβια ζωή της. 
(3). Αφού µελετήσετε το κείµενο του ίδιου λογισµικού, να καταγράψετε τις αντιδράσεις της 
εκκλησιαστικής-µοναστικής ηγεσίας, των προνοιάριων, των αρχόντων και των αγροτών 
απέναντι στους κατακτητές και να εκτυπώσετε την εργασία σας.  
 
4o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» το Βασίλειο 
της Θεσσαλονίκης και να καταγράψετε τα στοιχεία του (ιδρυτής, έκταση, επικράτεια, σύνορα, 
χρονολογία κατάλυσης)  
(2). Αφού παρακολουθήσετε στο χάρτη του λογισµικού «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» την 
ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης τα έτη 1224, 1423 και 1430, να καταγράψετε τους 
κατακτητές της και να καρφιτσώσετε τα ευρήµατά σας πάνω στη λωρίδα του χρόνου. 
(3).Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.fhw.gr/chronos/projects/fragokratia (Ίδρυµα 
Μείζονος Ελληνισµού) οπτικό υλικό για το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσετε 
5-6 διαφάνειες µε ένα σύντοµο υποµνηµατισµό. 
 
5o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» το ∆ουκάτο 
των Αθηνών και να καταγράψετε τα στοιχεία του (ιδρυτής, έκταση, επικράτεια, σύνορα, 
χρονολογία κατάλυσης)  
(2). Αφού παρακολουθήσετε στο χάρτη του λογισµικού «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» την 
ιστορία του ∆ουκάτου τα έτη 1224, 1252, 1260, 1311, 1383, 1444 και 1456, να καταγράψετε 
τους κατακτητές και να καρφιτσώσετε τα ευρήµατά στη λωρίδα του χρόνου. 
(3). Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.fhw.gr/chronos/projects/fragokratia (Ίδρυµα 
Μείζονος Ελληνισµού) οπτικό υλικό που αφορά οικόσηµα και νοµίσµατα του ∆ουκάτου και 
να τα επικολλήσετε πάνω στο χάρτη µε σύντοµο υποµνηµατισµό. 
 
6o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» την 
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και να καταγράψετε τα στοιχεία της (ιδρυτής, επικράτεια, 
σύνορα, χρονολογία κατάλυσης)) 
(2). Να µετατρέψετε τον ιστορικό χάρτη σε γεωφυσικό και να προσπαθήσετε να ερµηνεύσετε 
τους λόγους που αποτέλεσε την “κιβωτό” του ελληνισµού. 
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(3). Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.epm.gr/µουσείο/η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 
(Επιτροπή Ποντιακών Μελετών) σχετικό οπτικό υλικό και να παρουσιάσετε 5-6 διαφάνειες µε 
ένα σύντοµο υποµνηµατισµό. 
7o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» την 
Αυτοκρατορία της Νίκαιας και να καταγράψετε τα στοιχεία της (ιδρυτής, έκταση, επικράτεια, 
σύνορα) 
(2).Να προσπαθήσετε να ερµηνεύσετε γιατί η γεωγραφική θέση βοήθησε ώστε να γίνει το 
καταφύγιο και ο φυσικός δικαιούχος της βυζαντινής κληρονοµιάς. 
(3). Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.ehw.gr/asiaminor τις σχέσεις της Αυτοκρατορίας µε 
το ∆εσποτάτο της Ηπείρου και να γράψετε µια περίληψη των 120 περίπου λέξεων. 
 
8o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» το ∆εσποτάτο 
της Ηπείρου και να καταγράψετε τα στοιχεία του (ιδρυτής, έκταση, επικράτεια, σύνορα) 
(2). Αξιοποιώντας τα εργαλεία του λογισµικού να συντάξετε ένα χάρτη που να φαίνεται η 
µέγιστη ανάπτυξη των ορίων επικράτειας του ∆εσποτάτου της Ηπείρου. 
(3).Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.imartis.gr (Ιερά Μητρόπολις Άρτης) εικόνες 
µνηµείων της εποχής του ∆εσποτάτου της Ηπείρου (κάστρα, ναούς) και να τις επικολλήσετε 
πάνω στο χάρτη µε σύντοµα σχόλια. 
 
9o φύλλο εργασίας 
(1). Να εντοπίσετε στο χάρτη του λογισµικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» το ∆εσποτάτο 
του Μορέως και να καταγράψετε τα στοιχεία του (ιδρυτής, έκταση, επικράτεια, σύνορα, 
χρονολογία κατάλυσης) 
(2). Να αναζητήσετε στη διεύθυνση www.odysseus.culture.gr/µνηµεία/µνηµεία παγκόσµιας 
κληρονοµιάς/η καστροπολιτεία του Μυστρά εικαστικά έργα από τους ναούς του Μυστρά και 
να τα παρουσιάσετε σε 9-10 διαφάνειες µε ένα σύντοµο υποµνηµατισµό. 

(3). Να εντοπίσετε στο χάρτη τα φρούρια που παραχωρήθηκαν από το Πριγκιπάτο της Αχαΐας 

στο Μιχαήλ Παλαιολόγο και µε τη βοήθεια των εργαλείων του λογισµικού να επικολλήσετε 
στο καθένα µια σύντοµη σηµείωση. 
 
5.3. 3η φάση/ 3η διδακτική ώρα 
Οι µαθητές παρέδωσαν το σχέδιο δράσης τους στον καθηγητή, παρουσίασαν τις εργασίες τους, 
απάντησαν σε ερωτήµατα των συµµαθητών τους και του καθηγητή, αξιολογήθηκαν και 
δέχθηκαν ανατροφοδότηση. 
 
6. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση από όλους τους µαθητές αλλά και από τον εκπαιδευτικό, αφορούσε συνολικά 
την κάθε οµάδα και βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια: α) για το περιεχόµενο: αν είχαν 
εντοπιστεί στο λογισµικό και στις ιστοσελίδες τα σχετικά στοιχεία και αν τεκµηριώθηκαν οι 
απόψεις, β) για την οργάνωση και δοµή των κειµένων: αν υπήρχε λογική αλληλουχία και 
συνοχή, γ) για την οµαδική εργασία: αν οι εργασίες ήταν αποτέλεσµα αµοιβαίας συνεισφοράς 
και ανταλλαγής απόψεων και αν είχαν αξιοποιηθεί οι δεξιότητες όλων των µαθητών και δ) για 
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τη χρήση των ΤΠΕ: αν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες την ΤΠΕ για την εκπόνηση των 
εργασιών. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης αποτύπωσε τα εξής:  
α. ως προς τη συµµετοχή των µαθητών: φάνηκε ότι η χρήση των λογισµικών και του 

διαδικτύου συνέβαλε στην αύξηση των κινήτρων των µαθητών ως προς τη µαθησιακή 
διαδικασία και την ανάπτυξη θετικών στάσεων ως προς το µάθηµα της Ιστορίας και τις νέες 
τεχνολογίες. Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 
αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν πληροφορίες. Επίσης ο χωρισµός σε οµάδες διατήρησε το 
ενδιαφέρον των µαθητών, έδωσε τη δυνατότητα µέσω της συνεργασίας να απαντηθούν τα 
ερωτήµατα που τέθηκαν και συνάµα αξιοποιήθηκαν και άλλες ικανότητες και δεξιότητες των 
µαθητών. Σηµαντικό στοιχείο επίσης ήταν ότι πραγµατοποιήθηκε και ο επιµερισµός των 
ρόλων τους κατά τη δηµιουργία των εργασιών, η αµοιβαία συνεισφορά και η ανταλλαγή των 
απόψεών τους. 

β. ως προς τους γνωστικούς στόχους: οι µαθητές γνώρισαν τα λατινικά και τα 
ελληνικά κρατίδια που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µετά το 1204, 
και κατανόησαν το χαρακτήρα τους.  

Επιπλέον, µε το πέρας του µαθήµατος, δόθηκε στους µαθητές του τµήµατος 
πειραµατισµού που εργάστηκαν µε το λογισµικό να απαντήσουν ατοµικά ένα ερωτηµατολόγιο 
που διερευνούσε τη συνολική προσέγγιση της γνώσης σε συγκεκριµένα σηµεία της 
διδαχθείσας ενότητας. Το ίδιο ερωτηµατολόγιο δόθηκε και στους µαθητές του τµήµατος 
ελέγχου, που διδάχτηκαν την ίδια ενότητα µε «παραδοσιακό» τρόπο.  

∆ιαφαίνεται από τα αποτελέσµατα, ότι οι µαθητές του τµήµατος πειραµατισµού 
απάντησαν -στην πλειοψηφία τους- πιο σωστά. Ενεπλάκησαν µε ουσιαστικές διαδικασίες 
έρευνας, σκέψης και οικοδόµησης της σκέψης, τοποθετήθηκαν στο χρόνο και στον χώρο, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τεχνολογικές δεξιότητες. Μπόρεσαν να επέµβουν µε δηµιουργικό 
τρόπο στις πληροφορίες που δέχτηκαν και αξιοποίησαν το υλικό που τους ήταν απαραίτητο.  

γ. ως προς τους τεχνολογικούς στόχους: µέσω της κατασκευής διαγραµµάτων, 
χαρτών, λογιστικών φύλλων και διαφανειών από τους µαθητές, υπηρετήθηκε η καλλιέργεια 
σύνθετης ιστορικής σκέψης και διαµορφώθηκαν δεξιότητες νοητικού, γνωστικού και κριτικού 
χαρακτήρα. 

Η χρήση δε των Τ.Π.Ε. και των σχετικών εκπαιδευτικών λογισµικών έδωσαν 
προστιθέµενη αξία στο γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας και ευνόησαν την επικοινωνία της 
µε τη Γεωγραφία, βοηθώντας τους µαθητές να κατανοήσουν το βάθος και την πολυπλοκότητα 
της ιστορικής ανάλυσης αλλά και τη δηµιουργία νέων αντιλήψεων και την καλλιέργεια 
ιστορικών δεξιοτήτων. Μέσω αυτών ανατράπηκε η παραδοσιακή τάξη και δηµιουργήθηκε ένα 
νέο µαθησιακό περιβάλλον. 

Τα λογισµικά υποστήριξαν την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους µαθητές, όπως τη 
διερεύνηση, την αναζήτηση, την ανακάλυψη, τη συνεργασία, τη συµβολική έκφραση, την 
επικοινωνία και την πραγµάτευση (Scardamalia & Bereiter, 1991). Κέντρισαν τη γνωστική 
περιέργεια των µαθητών και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τους, λειτουργώντας ως 
“συνεργάτες” στην ανακάλυψη της γνώσης. Ήταν κατάλληλα να εξυπηρετήσουν τους στόχους 
που τέθηκαν στην αρχή, ήταν αρκετά φιλικά και εύκολα στη χρήση τους από τους µαθητές, 
καθώς και συµβατά µε τα νοητικά σχήµατά τους. Το περιεχόµενό τους ήταν 
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προσανατολισµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και 
συµπλήρωναν-βοηθούσαν επαρκώς τη σχολική ύλη.  

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η αρχή της εποπτείας, γιατί υπήρχε η δυνατότητα άµεσης 
προσέγγισης ιστορικών χαρτών, που συνέβαλαν στην αισθητοποίηση του γεωγραφικού 
παράγοντα, µιας κρίσιµης συνιστώσας της ιστορικής εξέλιξης και της ιστορικής γνώσης. 
Επίσης η χρήση του χρονικού συνδέσµου προσανατόλισε τους µαθητές, ειδικά σε ένα θέµα 
που δυσκολεύει συνήθως, όπως είναι η αντίληψη της έννοιας του χρόνου. Ακόµη οι µαθητές 
σε αρκετά σηµεία λειτούργησαν µε ενσυναίσθηση και προσέγγισαν µε το συναίσθηµα και τη 
φαντασία τους τα εσωτερικά στοιχεία του ιστορικού υλικού. 

Αναφορές στην Τοπική Ιστορία υπήρχαν σε αρκετά σηµεία της διδασκαλίας (όπως για 
παράδειγµα, η αφόρµηση µε το άγαλµα του Porto Leone που βρίσκεται στο λιµάνι του 
Πειραιά– που τυχαίνει να είναι και το “σήµα„ του σχολείου- ή µε την αναφορά στα ονόµατα 
πολλών δρόµων στις γειτονιές του Πειραιά –π.χ. οδός Παλαιολόγου, Τραπεζούντας, Μυστρά, 
Πλήθωνος, Νικαίας, Κοµνηνών)  

Ως θετικά στοιχεία επίσης καταγράφηκαν: η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, ο 
ενθουσιασµός και η προθυµία των µαθητών να εφαρµόσουν, η ενεργοποίηση ερευνητικών και 
κριτικών δεξιοτήτων τους, η προσπάθεια να συνεργαστούν και να αναπτύξουν οµαδικό 
πνεύµα, η άµεση ανταπόκριση και η άνεσή τους στην επεξεργασία και διαχείριση ιστορικού 
υλικού µε τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και τέλος η παρουσίαση νέου πολυτροπικού 
ιστορικού κειµένου. 

Όλα αυτά και σε συνδυασµό µε τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τις απαντήσεις 
τους κατά την αξιολόγηση, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι υπήρξαν ικανοποιητικά µαθησιακά 
αποτελέσµατα και επίτευξη σε µεγάλο βαθµό των στόχων που τέθηκαν, µε τρόπο που 
διευκόλυνε τη τεχνική του “να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν„. 
 
7. Επέκταση του σεναρίου 
Ο συνάδελφος φιλόλογος που διδάσκει το µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα 
µπορούσε να επιλέξει χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από το µυθιστόρηµα του Άγγελου 
Τερζάκη “ Πριγκιπέσσα Ιζαµπώ„  ή από το σατιρικό ιπποτικό µυθιστόρηµα του ∆ηµήτρη 
Ραβανή-Ρεντή “ Η Ωραία Ελένη των γαϊδάρων„  προκειµένου να αντιληφθούν και µε 
λογοτεχνικό τρόπο τις σχέσεις των λατίνων κατακτητών µε τους ντόπιους κατοίκους της 
καταλυµένης βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Επιπλέον οι µαθητές θα µπορούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες και απεικονίσεις 
φραγκικών -ενετικών  και βυζαντινών κάστρων και κτηρίων που διασώζονται ακόµη και 
σήµερα, είτε µέσω της αναζήτησης τους στο διαδίκτυο –ενδεικτικά www.culture.gr (υπουργείο 
πολιτισµού)- παρακινώντας τους έτσι να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες είτε µε επιτόπιες 
επισκέψεις στην περίπτωση που διατηρούνται στην περιοχή τους. Στην τελευταία περίπτωση, 
θα µπορούσαν οι µαθητές να φωτογραφήσουν ή να κατασκευάσουν οµοιώµατα ή ακόµα και 
να σχεδιάσουν τα µνηµεία της εποχής της λατινοκρατίας, καλλιεργώντας µε άµεσο, βιωµατικό 
τρόπο την αισθητική αγωγή τους, µε την αρωγή του συναδέλφου των Καλλιτεχνικών. 

Στο µάθηµα των Θρησκευτικών επίσης ο συνάδελφος θεολόγος θα µπορούσε να 
τονίσει τη συνύπαρξη ή την αντιπαράθεση στον ίδιο χώρο των διαφορετικών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων των ορθοδόξων και των καθολικών (ακόµα και των µουσουλµάνων), 
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προκειµένου να αναπτυχθεί πνεύµα σεβασµού προς το διαφορετικό. Βοηθητικά, θα µπορούσαν 
να µελετήσουν και την ιστοσελίδα της καθολικής Εκκλησίας (www.cathecclesia.gr)  

Η δράση αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί και να πάρει µορφή ευρύτερης εργασίας των 
µαθητών µε τη συγγραφή µονόπρακτου σκετς (παιχνίδι ρόλων), όπου οι µαθητές θα 
επιχειρηµατολογούσαν υπέρ της στάσης των βυζαντινών αριστοκρατών και των προνοιάριων 
από τη µια και υπέρ της στάσης του λαού από την άλλη απέναντι στους λατίνους κυρίαρχους 
(µε τη µορφή δίκαιος-άδικος λόγος) ή µε τη συγγραφή άρθρου (π.χ. σε πρωτοσέλιδο 
εφηµερίδας µε τίτλο “Η στάση των βυζαντινών απέναντι στους κατακτητές„) ή µε την σύνταξη 
κειµένου σχετικά µε τη ζωή των ανθρώπων µέσα στα κάστρα. 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 µπορεί να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να 
ενσωµατωθεί σε πιθανό πρόγραµµα eTwinning του σχολείου τους και φυσικά να παρουσιαστεί 
την τελευταία εβδοµάδα του σχολικού έτους. 
 
8. Επίλογος 
Η Ιστορία, σύµφωνα και µε τον Fernand Braudel, ως αντικείµενο ακατάπαυστης διερεύνησης 
είναι “καταδικασµένη” στο νεωτερισµό καθώς και σε διαδοχικές και αναπόφευκτες 
ανανεώσεις. 

Οι ΤΠΕ αναµφίβολα µπορούν να στηρίξουν αυτή την ανανέωση, γιατί επιτρέπουν την 
εφαρµογή ποιοτικών και δοµικών µετατροπών στη φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ωστόσο, οφείλουν να στηρίζονται στις θεωρητικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήµης, 
της γενικής και της ειδικής διδακτικής και των ανθρωπιστικών αξιών, προκειµένου να 
δηµιουργήσουν το ανοιχτό-αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που θα ευνοήσει την αυτόνοµη, 
διερευνητική και συνεργατική µάθηση και θα βοηθήσει την κατανόηση της ουσιαστικής 
σχέσης ανάµεσα στην Ιστορία και στη Γεωγραφία. 
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