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ε αυτό την ενότητα καλεύςτε να δώςετε μύα ςύντομη περιγραφό τησ ανοιχτόσ 

εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ αξιοπούηςησ ψηφιακού περιεχομϋνου. Περιγρϊψτε ςυνοπτικϊ 

το θϋμα τησ πρακτικόσ, το ςκεπτικό ςτο οπούο ςτηρύχτηκε ο ςχεδιαςμόσ τησ, τα 

αναμενόμενα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τα εύδη των κειμϋνων (π.χ. γραπτϊ, προφορικϊ, 

πολυτροπικϊ, ψηφιακϊ δομόματα ό/και διαςκευϋσ, κ.λπ.) και ϊλλων εργαςιών που 

καλούνται οι μαθητϋσ να παραγϊγουν. τη ςυνϋχεια περιγρϊψτε ςυνοπτικϊ οριςμϋνα 

ςημαντικϊ για ςασ ςτοιχεύα τησ πρακτικόσ, δυςκολύεσ ό/και πρότερεσ παρανοόςεισ των 

μαθητών που αναδύθηκαν και αντιμετωπύςτηκαν, ςημαντικϊ ςτιγμιότυπα επικοινωνύασ 

μεταξύ των μαθητών και του/τησ εκπαιδευτικού, απρόςμενα ςημαντικϊ παραγόμενα. 

Παρακαλεύςτε να περιγρϊψετε εδώ μόνο τα βαςικϊ ςτοιχεύα για τα δυο αυτϊ θϋματα 

(ςχεδιαςμόσ - πρακτικό) ςε ϋκταςη μιασ μικρόσ παραγρϊφου το καθϋνα.  

Η παρούςα ανοιχτό εκπαιδευτικό πρακτικό αφορϊ ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ τησ Β΄ 

Λυκεύου και ςυγκεκριμϋνα την ενότητα «Η Εικονομαχύα» (ςς. 21-23 του ςχολικού βιβλύου). 

Οι μαθητϋσ δουλεύοντασ ςε ομϊδεσ με τη χρόςη υπολογιςτών και του διαδικτύου 

πληροφορούνται για το περύπλοκο υπόβαθρο (κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, 

ιδεολογικό) και το χαρακτόρα μιασ διαμϊχησ θρηςκευτικόσ-πνευματικόσ -αλλϊ και με 

πολιτικϋσ προεκτϊςεισ- όπωσ όταν το κύνημα τησ Εικονομαχύασ. 

Η δραςτηριότητα αξιοποιεύ εποικοδομητικϊ Ανοιχτούσ Χηφιακούσ Εκπαιδευτικούσ 

Πόρουσ, μϋςα από τα Μαθηςιακϊ Αντικεύμενα του «Υωτόδεντρου», ώςτε οι μαθητϋσ να 

εμπλακούν ςτη διερεύνηςη του γεγονότοσ τησ Εικονομαχύασ. Με αυτόν τον τρόπο τουσ 

βοηθϊει να διαμορφώςουν ιςτορικό ςκϋψη και κατϊρτιςη, γιατύ εμπλϋκονται ενεργϊ ςτη 

διαδικαςύα τησ μϊθηςησ τόςο ςε ό,τι αφορϊ ςτην κατϊκτηςη τησ γνώςησ όςο και ςε ό,τι 

αφορϊ ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων και μεταγνωςτικών ςτρατηγικών. 

Οι μαθητϋσ με ϊξονα τισ δραςτηριότητεσ που ορύζονται ςτα φύλλα εργαςύασ, θα 

προςεγγύςουν διερευνητικϊ την ενότητα, θα περιηγηθούν ςε διϊφορα δικτυακϊ 

περιβϊλλοντα και θα παρϊγουν γραπτό λόγο, πολυτροπικϊ εύμενα αλλϊ θα 

πραγματοπούόςουν και ϊλλεσ εργαςύεσ μετϊ από αναζότηςη πληροφοριών, που θα 

ςυνδϋουν ςημεύα τησ ϋρευνϊσ τουσ με ςυγκεκριμϋνα ζητούμενα από τα φύλλα εργαςύασ. 

Αυτϊ θα τα παρουςιϊςουν ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ςτον διαδραςτικό πύνακα, ώςτε να 

ακολουθόςει διϊλογοσ. 
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Καταγρϊψτε εδώ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τον ςχεδιαςμό τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ 

πρακτικόσ. Περιγρϊψτε το μαθηςιακό πρόβλημα, για την αντιμετώπιςη του οπούου 

ςχεδιϊςτηκε η ανοιχτό εκπαιδευτικό πρακτικό, το καινοτομικό ςτοιχεύο τησ 

ςχεδιαζόμενησ δραςτηριότητασ (ό αλληλουχύασ δραςτηριοτότων) και το ςκεπτικό ςασ για 

την πρόςθετη παιδαγωγικό αξύα που θα προϋκυπτε από τη χρόςη ψηφιακού υλικού. 

Η διδαςκαλύα με χρόςη τεχνολογύασ και ειδικότερα με τα ςυγκεκριμϋνα Μαθηςιακϊ 

Αντικεύμενα του “Φωτόδεντρου” κρύθηκε ςημαντικό γιατύ γνωρύζουμε τη δυςκολύα των 

μαθητών να ςυλλϊβουν την ατμόςφαιρα τησ εποχόσ τησ Εικονομαχύασ μόνο με την 

ανϊγνωςη τησ αφόγηςησ του ςχολικού εγχειριδύου. Επιπλϋον, η ςυγκεκριμϋνη ενότητα 

παρουςιϊζει ϋλλειμμα, όςον αφορϊ ςτον τομϋα ςτόριξησ του εκπαιδευτικού ϋργου λόγω 

ελϊχιςτου γραπτού και οπτικού υλικού αλλϊ και όςον αφορϊ ςτην απουςύα 

εγκεκριμϋνων ελληνικών sites. Η εικόνα επύςησ πϊντα λειτουργεύ ωσ ϋνα μϋςο που 

φωτύζει μια εποχό˙ πολύ περιςςότερο δε ςτην περύπτωςη τησ ενότητασ για τισ ϋριδεσ για 

το θϋμα των εικόνων, όπου θα θϋλαμε να ϋχουμε την ατμόςφαιρα μιασ κοινωνύασ πολύ 

μακρινόσ για τουσ μαθητϋσ μασ.  

Επιπλϋον δε, η χρόςη ηλεκτρονικών μϋςων επεξεργαςύασ τησ πληροφορύασ και ςύνταξησ 

κειμϋνων θα λειτουργόςει ελκυςτικϊ για τουσ μαθητϋσ. 

Ωλλωςτε, ςύμφωνα με τα Προγρϊμματα πουδών τησ Ιςτορύασ, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να 

αναγνωρύζουν με ευχϋρεια τα μηνύματα από διαφορετικούσ κώδικεσ και να τα 

παρουςιϊζουν χρηςιμοποιώντασ ηλεκτρονικϊ μϋςα. 

Εν κατακλεύδι, η οικοδόμηςη τησ γνώςησ από τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ μϋςω των 

Μαθηςιακών Αντικειμϋνων του “Φωτόδεντρου”, αλλϊ και με την αναζότηςη ςτο 

Διαδύκτυο, τουσ «οικειώνει» με τον τρόπο ςκϋψησ των ανθρώπων τησ εποχόσ, 

λειτουργώντασ με ενςυναύςθηςη και προςεγγύζοντασ με το ςυναύςθημα και τη φανταςύα 

τουσ τα εςωτερικϊ ςτοιχεύα του ιςτορικού υλικού. 



 

v2.0 ελύδα4από22 

 

 

Περιγρϊψτε εδώ τουσ διδακτικούσ ςτόχουσ εφαρμογόσ τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ 

πρακτικόσ ςε ςχϋςη με το γνωςτικό αντικεύμενο, τισ δεξιότητεσ που αφορούν ςε αυτό 

(π.χ. αιτιολόγηςη-απόδειξη, εικαςύα, κριτικό ανϊγνωςη, κ.λπ.), τη χρόςη τησ τεχνολογύασ 

και τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ (π.χ. ςυνεργαςύα ςε ομϊδεσ, ανϊπτυξη δημιουργικότητασ 

κ.λπ.) 

Στόχοι ςχετικού με το γνωςτικό αντικεύμενο: 

Οι μαθητϋσ επιδιώκεται:  

Να κατανοόςουν το περύπλοκο υπόβαθρο (κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό) και το 

χαρακτόρα τησ Εικονομαχύασ. 

Να γνωρύςουν τουσ κυριότερουσ ςταθμούσ τησ Εικονομαχύασ. 

Να εμβαθύνουν ςτισ ςυνϋπειεσ τησ αποκατϊςταςησ των εικόνων και τησ ειρόνευςησ 

ςτουσ κόλπουσ τησ Εκκληςύασ και του Κρϊτουσ. 

Στόχοι ςχετικού με δεξιότητεσ που αφορούν ςτο γνωςτικό αντικεύμενο:  

Οι μαθητϋσ επιδιώκεται:  

Να ακολουθόςουν διαδικαςύεσ αιτιολόγηςησ και απόδειξησ τησ ιςτορικόσ πληροφορύασ, 

προκειμϋνου να ςυντϊξουν πολυτροπικό κεύμενο. 

Να αναπτύξουν δεξιότητεσ κριτικόσ ανϊγνωςησ και επιλογόσ του ιςτορικού υλικού για τη 

ςυμπλόρωςη των φύλλων εργαςύασ τουσ. 

Να αξιολογόςουν τα αποτελϋςματα τησ Εικονομαχύασ και την επύδραςό τουσ ςτην τϋχνη. 

Στόχοι ςχετικού με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ: 

Οι μαθητϋσ επιδιώκεται:  

Να εξοικειωθούν και να αξιοποιόςουν τη χρόςη των ΣΠΕ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα 

( διαδύκτυο, επεξεργαςτόσ κειμϋνου, λογιςμικό παρουςιϊςεων, λογιςτικό φύλλο). 

Να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα των ΣΠΕ, ωσ μϋςο βελτύωςησ τησ διδαςκαλύασ και τησ 

μϊθηςησ, καθώσ επιλύουν προβλόματα πρόςβαςησ ςε ευρύ πεδύο πληροφοριών. 

Στόχοι ςχετικού με τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ (π.χ. διαπραγμϊτευςη, ςυνεργαςύα, διϊλογοσ, 

ενςυναύςθηςη, ςυμμετοχό ςε ομϊδα, ανϊληψη ρόλων, κ.λπ.) : 

Οι μαθητϋσ επιδιώκεται:  
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Να αναπτύξουν ςυνεργατικό ςυμπεριφορϊ μϋςα από την ομαδικό διερεύνηςη, την 

αλληλεξϊρτηςη και ςυνυπευθυνότητα κατϊ την επύτευξη των δραςτηριοτότων τουσ. 

Να αντιληφθούν τη ςημαςύα τησ ιςότιμησ αντιμετώπιςησ των διαφορετικών απόψεων, 

καθώσ η εργαςύα απαιτεύ την ανταλλαγό απόψεων ςτην τελικό διατύπωςη του κειμϋνου 

που θα ςυντϊξουν. 

Να εκτιμούν την αξιολόγηςη από τον εκπαιδευτικό και τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και να 

αποτιμούν την ανατροφοδότηςη που θα δεχθούν. 

Να μϊθουν να παρουςιϊζουν το υλικό τουσ με ςαφόνεια και πληρότητα, να το 

οργανώνουν κατϊ νοηματικϋσ ενότητεσ. 

Να λειτουργόςουν με ενςυναύςθηςη ςτην προςϋγγιςη των εςωτερικών ςτοιχεύων του 

ιςτορικού υλικού.  

 

 

Περιγρϊψτε εδώ το περιβϊλλον και το πλαύςιο μϋςα ςτα οπούα πραγματοποιόθηκε η 

ανοιχτό εκπαιδευτικό πρακτικό αξιοπούηςησ ψηφιακού περιεχομϋνου. Αναφϋρετε τισ 

προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ, αν υπϊρχουν (π.χ. ςτο 

πλαύςιο τησ μεθόδου project τησ Α’ λυκεύου). 

Η ανοιχτό εκπαιδευτικό πρακτικό αξιοπούηςησ ψηφιακού περιεχομϋνου 

πραγματοποιόθηκε ςτο χώρο του εργαςτηρύου Ιςτορύασ, ςτο πλαύςιο τησ διδαςκαλύασ 

του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ Β΄ Λυκεύου.  

Οι μαθητϋσ του τμόματοσ πειραματιςμού χωρύςτηκαν από την προηγούμενη διδακτικό 

ώρα ςε πϋντε (05) ομϊδεσ των πϋντε (05) ατόμων η κϊθε μύα (δυναμικό τϊξησ 25 

μαθητϋσ). Οι ομϊδεσ εύναι ανομοιογενεύσ, ώςτε να ςυμμετϋχουν και οι αδύναμοι μαθητϋσ. 

Λαμβϊνονται υπόψη και οι προτιμόςεισ των μαθητών και το κοινωνιόγραμμα τησ τϊξησ. 

Oι ρόλοι των μαθητών εύναι διαφορετικού και εναλλαςςόμενοι: μελετούν το υλικό που 

τουσ δόθηκε και προχωρούν ςτην εκπόνηςη των εργαςιών τουσ ώςτε να 

τισπαρουςιϊςουν ςτη ςυνϋχεια ςτη ςχολικό τϊξη.  



 

v2.0 ελύδα6από22 

 

Κϊθε ομϊδα δουλεύει α) ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο, β)ϋνα κοινό φύλλο εργαςύασ για 

όλουσ τουσ μαθητϋσ, με ςυμπλόρωςη κενών που αφορούν ιςτορικϋσ ϋννοιεσ, το οπούο θα 

λειτουργόςει –ςυμπληρωμϋνο-ωσ η περύληψη τησ ενότητασ και γ)λύςη ςταυρολϋξου.  

Ο χρόνοσ υλοπούηςησ εύναι 4 διδακτικϋσ ώρεσ και πραγματοποιεύται ςτο χώρο του 

εργαςτηρύου Ιςτορύασ. 

 

υμπληρώςτε εδώ την ηλικιακό ομϊδα ό τϊξη/εισ (νηπιαγωγεύο, δημοτικό, γυμνϊςιο ό 

λύκειο) όπου εφαρμόςτηκε η ανοικτό εκπαιδευτικό πρακτικό, το φύλο και την κατανομό 

των μαθητών που ςυμμετεύχαν (π.χ. 10 κορύτςια και 8 αγόρια), την εθνικότητα των 

μαθητών και το πολιτιςμικό περιβϊλλον τησ περιοχόσ (αν πρόκειται για μια 

υποβαθμιςμϋνη περιοχό, μια αγροτικό ό αςτικό περιοχό κ.λπ.).   

Η τϊξη που εφαρμόςτηκε η ανοικτό εκπαιδευτικό πρακτικό όταν η Β΄ Λυκεύου (16-17 

ετών) και το φύλο των μαθητών  που ςυμμετεύχαν όταν 12 κορύτςια και 13 αγόρια. Όλεσ 

οι μαθότριεσ και οι μαθητϋσ όταν Ϊλληνεσ και το ςχολεύο εφαρμογόσ βρύςκονταν ςε 

αςτικό περιοχό (Νϋα μύρνη). 

 

Περιγρϊψτε εδώ με ςυντομύα τισ γνώςεισ των μαθητών ςε ςχϋςη με το γνωςτικό 

αντικεύμενο και την τεχνολογύα που εύναι απαραύτητεσ για τη διεξαγωγό τησ ανοικτόσ 

εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ. Αν πρόκειται για πρακτικό ςε μαθητϋσ με ειδικϋσ 

ανϊγκεσ/μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, περιγρϊψτε τισ ανϊγκεσ αυτϋσ (π.χ. μαθητϋσ με 

δυςλεξύα). Επιπλϋον, περιγρϊψτε εδώ κϊποιεσ ειδικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται για τη 

διεξαγωγό τησ πρακτικόσ (π.χ. χρόςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ). Αναφϋρετε επύςησ τη 

διϊρκεια εφαρμογόσ τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ (π.χ. 4 βδομϊδεσ με 2 

διδακτικϋσ ώρεσ/εβδομϊδα). 

Η εφαρμογό αυτό δεν απαιτεύ ιδιαύτερεσ προώποθϋςεισ και ςυνθόκεσ για την ανϊπτυξό 

τησ. Ψςτόςο, ωσ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την καλύτερη ανϊπτυξη τησ θεωρούνται:   

Γνώςη του ιςτορικού πλαιςύου τησ εποχόσ τησ περιόδου τησ μεγϊλησ ακμόσ του 
Βυζαντύου (717-1025). 
Προηγούμενη εμπειρύα –ϋςτω και ελϊχιςτη- των μαθητών ςτην αναζότηςη ςτο 
Διαδύκτυο.  
Γνώςη του λογιςμικού παρουςύαςησ. 
Εξοικεύωςη των μαθητών με τον ομαδοςυνεργατικό τρόπο εργαςύασ. 
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Ο ύδιοσ εκπαιδευτικόσ πρϋπει να διαςφαλύςει την αςφαλό περιόγηςη ςτο διαδύκτυο και 

να επαληθεύςει τη διαθεςιμότητα των δικτυακών τόπων, προτού αναθϋςει τη ςχετικό 

εργαςύα ςτουσ μαθητϋσ.  

Σα απαιτούμενα βοηθητικϊ υλικϊ και εργαλεύα εύναι ο εκτυπωτόσ και τα Υύλλα εργαςύασ 

(θα δοθούν ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό) 

Η εφαρμογό, επιπλϋον, χρειϊζεται κϊποια ευελιξύα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα τησ τϊξησ, 

προκειμϋνου να γύνει κϊποια τροποπούηςη για την εξαςφϊλιςη ςυνεχόμενων διδακτικών 

ωρών, αν αυτό κριθεύ απαραύτητο, ώςτε να μη διαςπϊται η ςυνοχό και η εςωτερικό 

ενότητα τησ δρϊςησ.  

Σϋλοσ, η διϊρκεια εφαρμογόσ τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ όταν 2 βδομϊδεσ με 2 

διδακτικϋσ ώρεσ/εβδομϊδα. 

 

Περιγρϊψτε εδώ αναλυτικϊ την πραγματοπούηςη τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ. 

υγκεκριμϋνα, περιγρϊψτε τον τρόπο με τον οπούο εργϊςτηκαν οι μαθητϋσ (ατομικϊ ό ςε 

ομϊδεσ). Αν η δραςτηριότητα όταν ομαδικό, προςδιορύςτε πόςα μϋλη εύχε κϊθε ομϊδα 

και τον τρόπο με τον οπούο διαμορφώθηκαν οι ομϊδεσ. Επιπλϋον, καταγρϊψτε όςα ϊλλα 

ςτοιχεύα κρύνετε απαραύτητα για την πλόρη περιγραφό τησ εφαρμογόσ τησ ανοιχτόσ 

εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  1: [Διαδικαςύα Έρευνασ -Άντληςησ Πληροφοριών] 

Διϊρκεια: 1η διδακτικό ώρα 

Εύδοσ δραςτηριότητασ:  

Διαδικαςύα ϋρευνασ -ϊντληςησ Πληροφοριών-Ωςκηςη κριτικόσ ικανότητασ 

Οργϊνωςη τϊξησ:   

Εργαςύα ςε ομϊδεσ /5 ομϊδεσ των 5 μαθητών η καθεμιϊ. Οι μαθητϋσ του τμόματοσ 

πειραματιςμού χωρύζονται από την προηγούμενη διδακτικό ώρα ςε πϋντε (05)ομϊδεσ 

των πϋντε (05) ατόμων η κϊθε μύα (δυναμικό τϊξησ 25 μαθητϋσ).  

Ρόλοσ του διδϊςκοντα:  
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Ο διδϊςκων λειτουργεύ ενθαρρυντικϊ, υποςτηρικτικϊ, ςυμβουλευτικϊ, διευκολυντικϊ, 

βοηθώντασ τουσ μαθητϋσ να ξεπερϊςουν τυχόν τεχνολογικϊ προβλόματα και πιθανϊ 

ζητόματα πλοόγηςησ ςτο διαδύκτυο, ώςτε να εξοικειωθούν με το περιβϊλλον εργαςύασ. 

ύνδεςη με τον διδακτικό ςτόχο:  

Να κατανοόςουν το περύπλοκο υπόβαθρο (κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό) και το 

χαρακτόρα τησ Εικονομαχύασ. 

Να γνωρύςουν τουσ κυριότερουσ ςταθμούσ τησ Εικονομαχύασ. 

Να εμβαθύνουν ςτισ ςυνϋπειεσ τησ αποκατϊςταςησ των εικόνων και τησ ειρόνευςησ 

ςτουσ κόλπουσ τησ Εκκληςύασ και του Κρϊτουσ. 

Χηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο:  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1254,4504/ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el 

Περιγραφό:  

τη φϊςη αυτό ςτόχοσ εύναι να εμπλακούν οι μαθητϋσ ςε διαδικαςύα ϋρευνασ και 

ϊντληςησ πληροφοριών για τα ζητούμενα των φύλλων εργαςύασ τουσ. Ακόμη ςημαντικό 

εύναι να μπορϋςουν να εντοπύςουν τισ κατϊλληλεσ πληροφορύεσ και να κρατόςουν 

ςημειώςεισ για τη ςυνϋχεια τησ εργαςύασ τουσ (ϊςκηςη κριτικόσ ικανότητασ). 

Αρχικϊ οι μαθητϋσ μελετούν την ενότητα Η Εικονομαχύα, από τη ηλεκτρονικό διεύθυνςη  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1254,4504/ 

Οι μαθητϋσ αναζητούν τη διαδραςτικό εικόνα για το κύνημα τησ "Εικονομαχύασ", ςτην 

ηλεκτρονικό διϋυθυνςη http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el. Εκεύ με την 

αξιοπούηςη μικρογραφύασ από το Χαλτόρι του Φλουντόφ (9οσ αιώνασ) θα αντλόςουν το 

απαραύτητο πληροφοριακό υλικό. Ειδικότερα θα μελετόςουν ςτοιχεύα χαρακτηριςτικών 

ενεργειών των "εικονομϊχων", για να κατανοόςουν το φαινόμενο τησ Εικονομαχύασ ςτο 

ευρύτερο πλαύςιο τησ ιςτορικόσ περιόδου.  

Μελετούν επύςησ το Διαδραςτικό Φρονολόγιο-Ιςτοριογραμμό τησ "Εικονομαχύασ" ςτην 

ηλεκτρονικό διϋυθυνςη http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el, το οπούο 

ςυνοδεύεται από την παρουςύαςη ςυνοδευτικού ιςτορικού υλικού. 

Σο χρονολόγιο-ιςτοριογραμμό αποτελεύ αυτόνομο μαθηςιακό αντικεύμενο για την 

κατανόηςη του ιςτορικού φαινομϋνου μϋςα από τισ απαραύτητεσ χρονικϋσ ςυςχετύςεισ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1254,4504/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1254,4504/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el
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και την ϊντληςη πληροφοριών για γεγονότα, πρόςωπα και καταςτϊςεισ που 

διαμόρφωςαν το όλο ιςτορικό πλαύςιο. το χρονολόγιο οπτικοποιεύται η περύοδοσ τησ 

Εικονομαχύασ (726-843) και ειδικότερα, εμφανύζονται οι δύο φϊςεισ τησ Εικονομαχύασ (α   

φϊςη: 726-787, β   φϊςη: 815-843), οι δύο βυζαντινϋσ αυτοκρατορικϋσ δυναςτεύεσ τησ 

περιόδου, των Ιςαύρων (717-802) και του Αμορύου (802-867), με τουσ αυτοκρϊτορεσ μϋλη 

τουσ και ςημαντικϊ ιςτορικϊ γεγονότα που ςυνδϋονται ϊμεςα ό ϋμμεςα με την 

εικονομαχικό περύοδο.  

Αποτελϋςματα τησ δραςτηριότητασ:  

Οι μαθητϋσ, αφού καταρτύςουν ςχϋδιο δρϊςησ-καθηκόντων, βϊςει των δραςτηριοτότων 

που τουσ ανατύθενται από τα αντύςτοιχα φύλλα εργαςύασ τουσ, ερευνούν, κρατούν 

ςημειώςεισ και ςυγκεντρώνουν υλικό. Σο ςχϋδιο δρϊςησ –καθηκόντων τησ κϊθε ομϊδασ 

παραδύνεται ςτο τϋλοσ τησ ϋρευνϊσ τουσ ςτον εκπαιδευτικό. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  2: [Δημιουργύα υλικού] 

Διϊρκεια:   1 διδακτικό ώρα 

Εύδοσ δραςτηριότητασ: Δημιουργύα υλικού 

Οργϊνωςη τϊξησ:  

Εργαςύα ςε ομϊδεσ /5 ομϊδεσ των 5 μαθητών η καθεμιϊ. 

Ρόλοσ του διδϊςκοντα: Ο ρόλοσ του διδϊςκοντα εύναι ςυντονιςτικόσ, ενθαρρυντικόσ, 

υποςτηρικτικόσ και ςυντονιςτικόσ. Αςκεύ ρόλο ςυμβουλευτικό και ςυμμετϋχει μόνο 

επικουρικϊ για να αποφευχθούν περιπτώςεισ αποπροςανατολιςμού, λόγω τησ πληθώρασ 

των πληροφοριών. 

ύνδεςη με τον διδακτικό ςτόχο:  

Να ακολουθόςουν διαδικαςύεσ αιτιολόγηςησ και απόδειξησ τησ ιςτορικόσ πληροφορύασ, 

προκειμϋνου να ςυντϊξουν πολυτροπικό κεύμενο. 

Να αναπτύξουν δεξιότητεσ κριτικόσ ανϊγνωςησ και επιλογόσ του ιςτορικού υλικού για τη 

ςυμπλόρωςη των φύλλων εργαςύασ τουσ. 

Να αναπτύξουν ςυνεργατικό ςυμπεριφορϊ μϋςα από την ομαδικό διερεύνηςη, την 

αλληλεξϊρτηςη και ςυνυπευθυνότητα κατϊ την επύτευξη των δραςτηριοτότων τουσ. 

Να αντιληφθούν τη ςημαςύα τησ ιςότιμησ αντιμετώπιςησ των διαφορετικών απόψεων, 

καθώσ η εργαςύα απαιτεύ την ανταλλαγό απόψεων ςτην τελικό διατύπωςη του κειμϋνου 

που θα ςυντϊξουν. 
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Χηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο:  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8352?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053?locale=el   

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8203?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el 

Περιγραφό:  

Οι μαθητϋσ, προχωρώντασ ςτη δημιουργύα, απαντούν ςτα ζητούμενα των φύλλων 
εργαςύασ τουσ και ςυνθϋτουν τα ςτοιχεύα που ϋχουν ςυγκεντρώςει. 
 

Σα φύλλα εργαςύασ, που δόθηκαν ςτισ ομϊδεσ των μαθητών, όταν: 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Ι (για την 1η  ομϊδα) 

1. Αφού μελετόςετε ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el  το περιεχόμενο που αφορϊ ςτη 

χρονολογικό εξϋλιξη του κινόματοσ τησ Εικονομαχύασ, να καταρτύςετε πύνακα ςτο 

λογιςτικό φύλλο, με τισ ενϋργειεσ των εικονόφιλων και των εικονομϊχων, καθώσ και τισ 

αντύςτοιχεσ χρονολογύεσ. 

Φρονολογύα Ενϋργειεσ εικονόφιλων 

  

  

  

  

 Ενϋργειεσ εικονομϊχων 

  

  

  

2. Να εκτυπώςετε την εργαςύα ςασ. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8352?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8203?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ (για την 2η ομϊδα) 

1.Να αναζητόςετε ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8352?locale=el τη ςημαςύα των ιςτορικών όρων για 

την Εικονομαχύα και ςυντϊξετε τα αντύςτοιχα λόμματα, αξιοποιώντασ τισ δυνατότητεσ 

του κειμενογρϊφου. 

2.Να εκτυπώςετε την εργαςύα ςασ. 

 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑΙ IΙ (για την 3η ομϊδα) 

1.Να ςυγκεντρώςετε εικαςτικϋσ απεικονύςεισ ςχετικϋσ με το εικονομαχικό ζότημα ςτην 

ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053?locale=el  και να 

δημιουργόςετε μια παρουςύαςη 15 περύπου διαφανειών, με χρονολογικό ςειρϊ και με τον 

κατϊλληλο υπομνηματιςμό. 

 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΙV (για την 4η ομϊδα) 

1. Να αναζητόςετε ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8203?locale=el την ιςτορικό πηγό του Θεοφϊνη του 

Ομολογητό, Φρονογραφύα, (μτφρ. Αν. Κουςτϋνησ) τόμοσ Γ΄, Αθόνα: Αρμόσ. Αφού τη 

μελετόςετε να απαντόςετε ςτα ερωτόματα που τη ςυνοδεύουν 

2.Να εκτυπώςετε την απϊντηςό ςασ. 

 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ V (για την 5η ομϊδα) 

1.Να αναζητόςετε ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el, τισ τϋςςερισ ιςτορικϋσ πηγϋσ. Αφού τισ 

μελετόςετε, να διακρύνετε τα επιχειρόματα των εικονομϊχωνκ αι των εικονολατρών και 

να τα καταγρϊψετε ςε ϋνα κεύμενο. 

2. Να εκτυπώςετε την απϊντηςό ςασ. 

Αποτελϋςματα τησ δραςτηριότητασ:  

Οι μαθητϋσ ολοκληρώνουν τισ εργαςύεσ τουσ και παραδύδουν το ςχϋδιο δρϊςησ τουσ ςτον 

καθηγητό. 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8352?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8203?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  3: [Παρουςύαςη εργαςιών-υζότηςη- Ανατροφοδότηςη] 

Διϊρκεια: 2 διδακτικϋσ ώρεσ 

Εύδοσ δραςτηριότητασ:  υζότηςη, παρουςύαςη. 

Οργϊνωςη τϊξησ:  

Εργαςύα ςε ομϊδεσ /5 ομϊδεσ των 5 μαθητών η καθεμιϊ. 

Ατομικϊ (ςτο κοινό φύλλο εργαςύασ) 

Ρόλοσ του διδϊςκοντα: Ενθαρρυντικόσ, υποςτηρικτικόσ, ςυντονιςτικόσ,  

ύνδεςη με τον διδακτικό ςτόχο:  

Να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα των ΣΠΕ, ωσ μϋςο βελτύωςησ τησ διδαςκαλύασ και τησ 

μϊθηςησ, καθώσ επιλύουν προβλόματα πρόςβαςησ ςε ευρύ πεδύο πληροφοριών. 

Να αναπτύξουν ςυνεργατικό ςυμπεριφορϊ μϋςα από την ομαδικό διερεύνηςη, την 

αλληλεξϊρτηςη και ςυνυπευθυνότητα κατϊ την επύτευξη των δραςτηριοτότων τουσ. 

Να αντιληφθούν τη ςημαςύα τησ ιςότιμησ αντιμετώπιςησ των διαφορετικών απόψεων, 

καθώσ η εργαςύα απαιτεύ την ανταλλαγό απόψεων ςτην τελικό διατύπωςη του κειμϋνου 

που θα ςυντϊξουν. 

Να εκτιμούν την αξιολόγηςη από τον εκπαιδευτικό και τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και να 

αποτιμούν την ανατροφοδότηςη που θα δεχθούν. 

Χηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο:  

Η εικονομαχύα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1254,4504/ 

Ενϋργειεσ "εικονομϊχων" http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el 

Φρονολόγιο-Ιςτοριογραμμό τησ Εικονομαχύασ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el 

Σο Γλωςςϊριο τησ «Εικονομαχύασ» http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8352?locale=el 

υλλογό εικόνων : Εικονομαχύα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053?locale=el   

Ανϊγνωςη ιςτορικόσ πηγόσ  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8203?locale=el 

Ανϊγνωςη ιςτορικών πηγών http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el 

Εικονομαχύα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el 

ταυρόλεξο : Εικονομαχύα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1036?locale=el 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1254,4504/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8183?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8352?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8203?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1036?locale=el
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Περιγραφό:  

Οι μαθητϋσ ϋχοντασ όδη παραδώςει το ςχϋδιο δρϊςησ τουσ ςτον καθηγητό, διαβϊζουν τισ 

εκτυπωμϋνεσ εργαςύεσ τουσ ό παρουςιϊζουν τισ διαφϊνειεσ τουσ, απαντούν ςε 

ερωτόματα των ςυμμαθητών τουσ και του καθηγητό, αξιολογούνται και δϋχονται 

ανατροφοδότηςη. 

Εξετϊζουν την ορθότητα των απαντόςεων του κοινού φύλλου εργαςύασ, που θα 

λειτουργόςει ωσ περύληψη τησ ενότητασ και κατανόηςη των ςχετικών ιςτορικών όρων 

(το οπούο και κρατούν ςτην κατοχό τουσ).  

Αποτελϋςματα τησ δραςτηριότητασ:  

Η αξιολόγηςη από όλουσ τουσ μαθητϋσ αλλϊ και από τον εκπαιδευτικό, θα αφορϊ 

ςυνολικϊ την κϊθε ομϊδα και θα βαςιςτεύ ςτα παρακϊτω κριτόρια: 

α) για το περιεχόμενο: αν ϋχουν εντοπιςτεύ τα ςχετικϊ με το θϋμα που εξετϊζεται 

ςτοιχεύα και αν τεκμηριώνονται οι απόψεισ. 

β) για την οργϊνωςη και δομό των κειμϋνων: αν υπϊρχει λογικό αλληλουχύα και ςυνοχό. 

γ) για την ομαδικό εργαςύα: αν οι εργαςύεσ εύναι αποτϋλεςμα αμοιβαύασ ςυνειςφορϊσ και 

ανταλλαγόσ απόψεων και αν ϋχουν αξιοποιηθεύ οι δεξιότητεσ όλων των μαθητών (ςε 

αυτό θα βοηθόςει, επιπλϋον, και το ςχϋδιο δρϊςησ-καθηκόντων που δύνεται ςτον 

εκπαιδευτικό). 

δ) για τη χρόςη των ΣΠΕ: αν ϋχουν αξιοποιηθεύ όλεσ οι δυνατότητεσ των ΣΠΕ για την 

εκπόνηςη των εργαςιών. 
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Εικόνα 1- Μικρογραφύα από το Χαλτόρι του Φλουντόφ (9οσ αιώνασ) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el. 

 

ΚΟΙΝΟ ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  (για όλουσ τουσ μαθητϋσ) 

1.Να αναζητόςετε ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el το κεύμενο και να ςυμπληρώςετε τα 

κενϊ, χρηςιμοποιώντασ τουσ αντύςτοιχουσ ιςτορικούσ όρουσ από τον πύνακα.  

2.Να αναζητόςετε ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1036?locale=el το ταυρόλεξο, και να απαντόςετε ςτισ  

ερωτόςεισ για να  ςχηματιςτούν λϋξεισ που αφορούν ςτην Εικονομαχύα (αύτια, φϊςεισ, 

ςυνϋπειεσ κ.ϊ.) 

Με το πϋρασ του μαθόματοσ, δύνεται ςτουσ μαθητϋσ να απαντόςουν ατομικϊ ϋνα 

ερωτηματολόγιο που διερευνούςε τη ςυνολικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ ςε ςυγκεκριμϋνα 

ςημεύα τησ διδαχθεύςασ ενότητασ. (Σο ύδιο ερωτηματολόγιο δύνεται και ςε μαθητϋσ ενόσ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1036?locale=el
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ϊλλου τμόματοσ τησ ύδιασ τϊξησ που διδϊχτηκε την ύδια ενότητα με «παραδοςιακό» 

τρόπο).  

Οι ερωτόςεισ, που διαμορφώθηκαν ανϊλογα με τουσ ςτόχουσ, εύναι οι εξόσ: 

Ερώτηςη 1η: Υπογραμμύςτε τισ προτϊςεισ που θεωρεύτε ότι αποτελούν ςυνϋπειεσ τησ 

Εικονομαχύασ 

Διχαςμόσ του βυζαντινού λαού 

Εκχριςτιανιςμόσ των λϊβων και των Βουλγϊρων 

Διατϊραξη ςχϋςεων Ανατολόσ-Δύςησ 

Αλλαγό διακόςμηςησ των ναών 

Επϋκταςη του θεςμού των θεμϊτων 

Εμφϊνιςη αραβικόσ απειλόσ 

Καταςτροφό ϋργων τϋχνησ 

Ερώτηςη 2η : Να βϊλετε ςε χρονολογικό ςειρϊ τα παρακϊτω γεγονότα: 

Ζ΄ Οικουμενικό ύνοδοσ 

Αφαύρεςη εικόνασ του Φριςτού από τη Φαλκό Πύλη 

ύγκλιςη τοπικόσ ςυνόδου ςτη Κωνςταντινούπολη από τη Θεοδώρα 

Καταδύκη τησ εικονομαχύασ από τη ρωμαώκό Εκκληςύα 

Καταδύκη τησ λατρεύασ των εικόνων από τον Κωνςταντύνο Ε΄ 

Ερώτηςη 3η: Γιατύ πιςτεύετε ότι οι Ίςαυροι ακολούθηςαν εικονομαχικό πολιτικό; 

Ερώτηςη 4η: Να γρϊψετε με μορφό θεματικών προτϊςεων τα επιχειρόματα των 

εικονομϊχων και των εικονολατρών 
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ε αυτό την ενότητα, καλεύςτε να τεκμηριώςετε τα θετικϊ ςτοιχεύα τησ πρακτικόσ όπωσ 

τελικϊ πραγματοποιόθηκε. Αξιολογόςτε τον αντύκτυπο τησ εφαρμογόσ τησ ςε επύπεδο 

μαθητών ό ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικών ό ςτην ευρύτερη ςχολικό κοινότητα. 

Καταγρϊψτε τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα που διακρύνατε με βϊςη τα δικϊ ςασ κριτόρια 

και τον βαθμό αύςθηςησ καινοτομύασ που παρατηρόςατε ότι επϋφερε η εφαρμογό τησ 

ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ ςτο εκπαιδευτικό περιβϊλλον ςασ. (ϋωσ 2 ςελύδεσ)  

Η υλοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ πρακτικόσ αποτύπωςε τα εξόσ:  

α. ωσ προσ τη ςυμμετοχό των μαθητών: φϊνηκε ότι η χρόςη των Μαθηςιακών 

Αντικειμϋνων ςυνϋβαλε ςτην αύξηςη των κινότρων των μαθητών ωσ προσ τη μαθηςιακό 

διαδικαςύα και την ανϊπτυξη θετικών ςτϊςεων ωσ προσ το μϊθημα τησ ιςτορύασ και τισ 

νϋεσ τεχνολογύεσ. Οι μαθητϋσ ςυμμετεύχαν ενεργϊ ςτην υλοπούηςη των δραςτηριοτότων, 

αναζότηςαν και επεξεργϊςτηκαν πληροφορύεσ. Επύςησ ο χωριςμόσ ςε ομϊδεσ διατόρηςε 

το ενδιαφϋρον των μαθητών, ϋδωςε τη δυνατότητα μϋςω τησ ςυνεργαςύασ να 

απαντηθούν τα ερωτόματα που τϋθηκαν και ςυνϊμα αξιοποιόθηκαν και ϊλλεσ 

ικανότητεσ και δεξιότητεσ των μαθητών. ημαντικό ςτοιχεύο επύςησ όταν ότι 

πραγματοποιόθηκε και ο επιμεριςμόσ των ρόλων τουσ κατϊ τη δημιουργύα των 

εργαςιών, η αμοιβαύα ςυνειςφορϊ και η ανταλλαγό των απόψεών τουσ. 

β. ωσ προσ τουσ γνωςτικούσ ςτόχουσ: οι μαθητϋσ γνώριςαν το υπόβαθρο τησ 

Εικονομαχύασ και κατανόηςαν το χαρακτόρα τησ. Όπωσ ςημειώθηκε, το ύδιο 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε ςτο τμόμα ςτο οπούο εφαρμόςτηκε η παραπϊνω 

δραςτηριότητα (και λειτούργηςε ωσ τμόμα πειραματιςμού), δόθηκε με το πϋρασ του 

μαθόματοσ και ςτουσ μαθητϋσ ενόσ ϊλλου τμόματοσ τησ Β΄ λυκεύου του ύδιου ςχολεύου 

(που λειτούργηςε ωσ τμόμα ελϋγχου) που διδϊχτηκαν την ύδια ενότητα με 

«παραδοςιακό» τρόπο. 

Η επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων (Γρϊφημα 1) ϋδειξε ςημαντικϋσ διαφορϋσ αναφορικϊ 

με τον αριθμό των ςωςτών απαντόςεων από τουσ μαθητϋσ του τμόματοσ 

πειραματιςμού(μαύρη ςτόλη) ςε ςύγκριςη με τουσ μαθητϋσ του τμόματοσ ελϋγχου (γκρι 
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ςτόλη). Ομούωσ, ςημαντικϋσ διαφορϋσ υπϊρχουν και ςτον αριθμό των λανθαςμϋνων 

απαντόςεων αλλϊ και ςτισ ερωτόςεισ που ϋμειναν αναπϊντητεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Γρϊφημα 1: 
Μϋςοι όροι απαντόςεων από τουσ μαθητϋσ των δύο τμημϊτων 

 
Διαφαύνεται από τα αποτελϋςματα, ότι οι μαθητϋσ του τμόματοσ πειραματιςμού 

απϊντηςαν -ςτην πλειοψηφύα τουσ- πιο ςωςτϊ. Ενεπλϊκηςαν με ουςιαςτικϋσ διαδικαςύεσ 

ϋρευνασ, ςκϋψησ και οικοδόμηςησ τησ ςκϋψησ, τοποθετόθηκαν ςτο χρόνο και ςτον χώρο, 

αναπτύςςοντασ παρϊλληλα τεχνολογικϋσ δεξιότητεσ. Μπόρεςαν να επϋμβουν με 

δημιουργικό τρόπο ςτισ πληροφορύεσ που δϋχτηκαν και αξιοπούηςαν το υλικό που τουσ 

όταν απαραύτητο.  

γ. ωσ προσ τουσ τεχνολογικούσ ςτόχουσ: μϋςω τησ καταςκευόσ λογιςτικών φύλλων και 

διαφανειών από τουσ μαθητϋσ, υπηρετόθηκε η καλλιϋργεια ςύνθετησ ιςτορικόσ ςκϋψησ 

και διαμορφώθηκαν δεξιότητεσ νοητικού, γνωςτικού και κριτικού χαρακτόρα. 

Σα Μαθηςιακϊ Αντικεύμενα που χρηςιμοποιόθηκαν, κινητοπούηςαν τισ νοητικϋσ 

διεργαςύεσ και υποςτόριξαν την καλλιϋργεια δεξιοτότων ςτουσ μαθητϋσ, όπωσ τη 

διερεύνηςη, την αναζότηςη, την ανακϊλυψη, τη ςυνεργαςύα, τη ςυμβολικό ϋκφραςη, την 

επικοινωνύα και την πραγμϊτευςη. Κϋντριςαν τη γνωςτικό περιϋργεια των μαθητών και 

προςϋλκυςαν το ενδιαφϋρον τουσ, λειτουργώντασ ωσ “ςυνεργϊτεσ” ςτην ανακϊλυψη τησ 

γνώςησ. Ϋταν κατϊλληλα να εξυπηρετόςουν τουσ ςτόχουσ που τϋθηκαν ςτην αρχό, 

ενϋπλεξαν τουσ μαθητϋσ με ποικύλεσ πρακτικϋσ γραμματιςμού, όταν αρκετϊ φιλικϊ και 

εύκολα ςτη χρόςη τουσ, καθώσ και ςυμβατϊ με τα νοητικϊ ςχόματϊ των μαθητών. Σο 

περιεχόμενό τουσ όταν προςανατολιςμϋνο ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα τησ 
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Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, και ςυμπλόρωναν-βοηθούςαν επαρκώσ τη ςχολικό ύλη και 

προςϋφεραν ερεθύςματα ώςτε ο μαθητόσ να βελτιωθεύ προςωπικϊ, κοινωνικϊ και 

πολιτιςτικϊ. 

 

Περιγρϊψτε εδώ δυο-τρύα απρόςμενα ενδιαφϋροντα ςτιγμιότυπα-γεγονότα από τη 

διεξαγωγό τησ πρακτικόσ. Σεκμηριώςτε τουσ λόγουσ που τα βρόκατε ενδιαφϋροντα και 

τη ςημαςύα που εςεύσ τουσ αποδύδετε.  

Κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ τησ ανοιχτόσ εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ αξιοπούηςησ 

ψηφιακού περιεχομϋνου και κυρύωσ ςτην Σρύτη φϊςη τϋθηκαν προσ ςυζότηςη από τουσ 

μαθητϋσ δύο θϋματα, που τα βρόκα αρκετϊ ενδιαφϋροντα. 

Σο πρώτο αφορούςε μια ερώτηςη ενόσ μαθητό για την υποτιθϋμενη περύπτωςη 

ανακύνηςησ παρομούου θϋματοσ ςτη ςημερινό εποχό: θα εύχε τα ύδια αποτελϋςματα, την 

ύδια χρονικό διϊρκεια και ϋνταςη και τι πιθανό κατϊληξη θα εύχε; 

Σο δεύτερο όταν μια ςυζότηςη γύρω από το θϋμα: ναού με ό χωρύσ εικόνεσ και κατϊ πόςο 

αυτό θα επηρϋαζε ό όχι το θρηςκευτικό ςυναύςθημα των ανθρώπων. 

Οι μαθητϋσ αντϊλλαξαν επιχειρόματα και η ςυζότηςη μϊλιςτα προεκτϊθηκε τισ επόμενεσ 

ημϋρεσ και ςτο μϊθημα των Θρηςκευτικών. Σισ θεώρηςα πολύ ςημαντικϋσ απορύεσ και 

αφορμό ενόσ γόνιμου προβληματιςμού που οδόγηςε ςτην καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ 

και ανϊπτυξη επιχειρηματολογύασ από τουσ μαθητϋσ για ϋνα ζότημα ιςτορικόσ επϋκταςησ 

αλλϊ και ϋνα ζότημα τησ ςχϋςησ εικόνασ και θρηςκευτικού ςυναιςθόματοσ, για τα οπούα 

διατυπώθηκαν απόψεισ από το ςύνολο των μαθητών. 

 

Περιγρϊψτε εδώ τη δικό ςασ παρϋμβαςη/δρϊςη/ςτϊςη/αλληλεπύδραςη με τουσ μαθητϋσ 

κατϊ τη διϊρκεια δυο-τριών ςημαντικών για την πρακτικό ςτιγμιότυπων. Περιγρϊψτε 

αναςτοχαςτικϊ τισ ςκϋψεισ ςασ για τη δικό ςασ δρϊςη και τουσ τρόπουσ που επηρϋαςε 

τουσ μαθητϋσ ςτα ςτιγμιότυπα αυτϊ.  

Καθ΄ όλη τη διαδικαςύα ο διδϊςκων λειτούργηςε καθοδηγητικϊ ςτον καθοριςμό των 

παιδαγωγικών διαδικαςιών, ενώ ςτο περιεχόμενο τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ όταν 

ϊλλοτε καθοδηγητικόσ, ϊλλοτε υποςτηρικτικόσ, ό ςυμβουλευτικόσ. Σϋλοσ, αξιολόγηςε 

μαζύ με τουσ μαθητϋσ το ϋργο που υλοποιόθηκε, τισ διεργαςύεσ που ακολουθόθηκαν, 

καθώσ και τη διαδικαςύα ςυνεργαςύασ των μαθητών και ανατροφοδότηςε. 
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Θεωρώ ότι η εύςοδοσ των Σ.Π.Ε. ςτη διδακτικό πρακτικό διαμορφώνει ϋνα νϋο, καινοτόμο 

παιδαγωγικό περιβϊλλον και ενδυναμώνει την εκπαιδευτικό διαδικαςύα, όταν 

ςυνοδεύεται βϋβαια, από εφικτούσ διδακτικούσ ςτόχουσ και κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνεσ και 

εφαρμόςιμεσ δραςτηριότητεσ. 

Ειδικότερα ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ, οι Σ.Π.Ε. και ειδικότερα τα ύδια τα Μαθηςιακϊ 

Αντικεύμενα του Υωτόδεντρου που ςτηρύζονται ςτισ θεωρητικϋσ αρχϋσ τησ ιςτορικόσ 

επιςτόμησ, δύνουν προςτιθϋμενη αξύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο και ειςϊγουν νϋουσ 

όρουσ ςυγκρότηςησ ατομικών και ςυλλογικών ταυτοτότων, βοηθώντασ τόςο ςτην 

κατανόηςη τησ πολυπλοκότητασ και του βϊθουσ τησ ιςτορικόσ ανϊλυςησ, όςο και ςτη 

δημιουργύα νϋων αντιλόψεων και ςτην καλλιϋργεια ιςτορικών δεξιοτότων. 

ε αυτό το πλαύςιο εντϊςςεται και η ειςαγωγό τησ Νϋασ Σεχνολογύασ, όχι ωσ 

υποςτηρικτόσ παραδοςιακών μορφών διδαςκαλύασ και ςυμπεριφοριςτικών τακτικών 

μϊθηςησ, αλλϊ ωσ φορϋασ διαδικαςτικόσ γνώςησ και ομαδικόσ και δημιουργικόσ ςκϋψησ, 

μϋςω τησ πολυτροπικόσ παρουςύαςησ και επεξεργαςύασ τησ ιςτορικόσ πληροφορύασ. 

 

Καταγρϊψτε εδώ τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν την πρωτοτυπύα τησ παρούςασ 

πρακτικόσ ωσ προσ την ιδϋα ό/και την εφαρμογό τησ και την πιθανό ςχϋςη τησ με ϊλλη/εσ 

πρακτικό/εσ (τροποπούηςη, επϋκταςη, προςαρμογό ϊλλησ πρακτικόσ). ε περύπτωςη που 

η ανοιχτό εκπαιδευτικό πρακτικό ςασ ςχετύζεται με μύα ϊλλη πρακτικό, δώςτε το URL τησ 

πρακτικόσ.  

Η διδακτικό προςϋγγιςη που εφαρμόςτηκε δημιούργηςε ϋνα ανοιχτό αλληλεπιδραςτικό 

παιδαγωγικό περιβϊλλον που ευνόηςε την αυτόνομη, βιωματικό διερευνητικό και 

ςυνεργατικό μϊθηςη.  

Σο υποβαλλόμενο ϋργο θεωρούμε ότι διαθϋτει καινοτόμο χαρακτόρα, εύναι μια νϋα 

προςϋγγιςη ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα που ςτηρύζεται ςτη βιωματικό μϊθηςη και την 

εμπλοκό του μαθητό ςύμφωνα με τισ ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ και πρακτικϋσ, 

ςυμβϊλλοντασ παρϊλληλα ςτην αναμόρφωςη/ αναςχεδιαςμό των καθιερωμϋνων 

διδακτικών προςεγγύςεων.  

Από την εφαρμογό τησ δρϊςησ προϋκυψαν δεδομϋνα που ςηματοδοτούν μια 

διαφορετικό αναπαρϊςταςη των μαθητών για την ιςτορικό γνώςη κι ϋνα ςύνολο 

επιμϋρουσ δεξιοτότων που αντιςτοιχύζεται με την ιςτορικό ςκϋψη.  

Ψσ θετικϊ ςτοιχεύα επύςησ καταγρϊφηκαν: η κινητοπούηςη του ενδιαφϋροντοσ, ο 

ενθουςιαςμόσ και η προθυμύα των μαθητών να εφαρμόςουν, η ενεργοπούηςη 
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ερευνητικών και κριτικών δεξιοτότων τουσ, η προςπϊθεια να ςυνεργαςτούν και να 

αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, η ϊμεςη ανταπόκριςη και η ϊνεςό τουσ ςτην επεξεργαςύα 

και διαχεύριςη ιςτορικού υλικού με τα εργαλεύα των νϋων τεχνολογιών και τϋλοσ η 

παρουςύαςη νϋου πολυτροπικού ιςτορικού κειμϋνου. Επύςησ οι μαθητϋσ ςε αρκετϊ ςημεύα 

λειτούργηςαν με ενςυναύςθηςη και προςϋγγιςαν με το ςυναύςθημα και τη φανταςύα τουσ 

τα εςωτερικϊ ςτοιχεύα του ιςτορικού υλικού. 

Όλα αυτϊ και ςε ςυνδυαςμό με τισ διαπιςτώςεισ που προϋκυψαν από τισ απαντόςεισ 

τουσ κατϊ την αξιολόγηςη, οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι υπόρξαν ικανοποιητικϊ 

μαθηςιακϊ αποτελϋςματα και επύτευξη ςε μεγϊλο βαθμό των ςτόχων που θϋςαμε, με 

τρόπο που διευκόλυνε τη τεχνικό του “να μαθαύνουν πώσ να μαθαύνουν„. 

Η παιδαγωγικό αξύα του ϋργου ςυνύςταται ςτο ότι παρόχθηςαν θετικϊ μαθηςιακϊ 

αποτελϋςματα, καθώσ οι μαθητϋσ ενεπλϊκηςαν ςτην καταςκευό και κατϊκτηςη τησ 

γνώςησ, ςυςχετύζοντασ θεωρύα και πρϊξη, ανϋλυςαν, ςυνϋθεςαν, ςύγκριναν, ανϋδειξαν 

δημιουργικότητα και ςυνεργϊςτηκαν με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και τον διδϊςκοντα και 

παρϊλληλα ανϋπτυξαν δεξιότητεσ ςτη χρόςη του υπολογιςτό και του διαδικτύου. 

Με τη διδαςκαλύα ϊλλαξε η ςχϋςη ανϊμεςα ςτον διδϊςκοντα ωσ παραγωγό και ςτουσ 

μαθητϋσ ωσ αποδϋκτη ιςτορικόσ γνώςησ, παρϋχοντασ τουσ τη δυνατότητα να εμπλακούν 

ϊμεςα ςτο αντικεύμενο τησ μελϋτησ. 

Η ενςωμϊτωςη των οπτικών ςτοιχεύων ςτο μϊθημα επϋτρεψε ςτουσ μαθητϋσ να 

προςεγγύςουν το παρελθόν μϋςα από τισ οπτικϋσ αναπαραςτϊςεισ.  

Με την παρατόρηςη και το ςυλλογιςμό λειτούργηςαν ωσ ερευνητϋσ, ενώ με την 

οργϊνωςη των πληροφοριών λειτούργηςαν ωσ δημιουργού και οικοδόμηςαν γνώςη. 

ημαντικό όταν και η δημιουργύα κινότρων ςτουσ μαθητϋσ ώςτε να βαςιςτούν ςτουσ 

εαυτούσ τουσ, αλλϊ και να δουλϋψουν ωσ ομϊδα προκειμϋνου να αναπτύξουν τισ 

απαντόςεισ τουσ, ςύμφωνα με τα φύλλα εργαςύασ. 

Όπωσ αναφϋρθηκε πιο πϊνω, η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη μπορεύ να εφαρμοςτεύ εύκολα 

ςχεδόν ςε κϊθε ςχολεύο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, λόγω του ελϊχιςτου εξοπλιςμού 

που προώποθϋτει. Οι μαθητϋσ ϋρχονται πιο κοντϊ, μιασ και εμπλϋκονται ςε διαδικαςύα 

ςυνεργαςύασ και μοιρϊζονται ρόλουσ, που εύναι διαφορετικού και εναλλαςςόμενοι και 

αλλϊζουν την αδιϊφορη ςτϊςη απϋναντι ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ.  

Επύςησ, με τουσ διαθεματικούσ τρόπουσ προςϋγγιςησ τησ ενότητασ μπορεύ να βοηθηθεύ η 

ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών τησ ςχολικόσ μονϊδασ,. 

Εν κατακλεύδι, λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η Ιςτορύα, ωσ αντικεύμενο ακατϊπαυςτησ 

διερεύνηςησ εύναι “καταδικαςμϋνη” ςτο νεωτεριςμό καθώσ και ςε διαδοχικϋσ και 
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αναπόφευκτεσ ανανεώςεισ, κρύνουμε ότι οι τϋτοιου εύδουσ δρϊςεισ μπορούν να ςτηρύξουν 

αυτό την ανανϋωςη, γιατύ επιτρϋπουν την εφαρμογό ποιοτικών και δομικών μετατροπών 

ςτη φϊςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ.  

 

ε αυτό την ενότητα καταγρϊψτε τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ η παρούςα ανοιχτό 

εκπαιδευτικό πρακτικό μπορεύ να αξιοποιηθεύ, γενικευτεύ ό επεκταθεύ ςε διαφορετικϊ 

πλαύςια. 

Σο ςενϊριο αυτό θα μπορούςε να επεκταθεύ και να πϊρει μορφό ευρύτερησ εργαςύασ των 

μαθητών. Ϊτςι θα μπορούςε να δραματοποιηθεύ με τη ςυγγραφό μονόπρακτου ςκετσ 

(παιχνύδι ρόλων), όπου θα παρουςιϊζονται τα επιχειρόματα των δύο πλευρών (με τη 

μορφό δύκαιοσ-ϊδικοσ λόγοσ) ό με τη ςυγγραφό ςύγχρονησ αφόγηςησ του γεγονότοσ (π.χ. 

ςε πρωτοςϋλιδο εφημερύδασ) ό με την καταγραφό φαινομϋνων φανατιςμού ςτη 

ςημερινό εποχό. τη ςυνϋχεια τα παραπϊνω κεύμενα μπορούν να τα επεξεργαςτούν οι 

μαθητϋσ με τη βοόθεια των καθηγητών τουσ τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ, των 

Θρηςκευτικών και των Καλλιτεχνικών, επιτυγχϊνοντασ την εφαρμογό τησ 

διαθεματικότητασ. Με τη βοόθεια του καθηγητό Πληροφορικόσ όλο το υλικό τησ 

εργαςύασ των μαθητών μπορούν να τοποθετηθούν ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου ό να 

ενςωματωθούν ςε πιθανό πρόγραμμα e-twinning του ςχολεύου τουσ και φυςικϊ να 

παρουςιαςτούν την παραμονό τησ Κυριακόσ τησ Ορθοδοξύασ ό την τελευταύα εβδομϊδα 

του ςχολικού ϋτουσ. 

 

Αναφϋρετε εδώ τυχόν πρόςθετο υλικό που αξιοποιόθηκε. 

Φ   Βιβλύα 

Δώςτε περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το υλικό (τύτλουσ, ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ κ.λπ.) 
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