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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τέσσερις µικρόκοσµοι, οι οποίοι 

σχεδιάστηκαν στο περιβάλλον του προγράµµατος MicroWorlds Pro, µε αφορµή τον 
προβληµατισµό για τη χρήση των υπολογιστικών περιβαλλόντων στη µαθησιακή 
διαδικασία και την αξιοποίηση του ιστορικού υλικού στη διδασκαλία της Ιστορίας. Οι 
µικρόκοσµοι στοχεύουν να ενισχύσουν τους µαθητές/τριες στην παραγωγή ιστορικού 
νοήµατος εστιάζοντας την προσοχή τους στην αλλαγή και τη συνέχεια, στις διαφορές και 
τις οµοιότητες µέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Στον πρώτο µικρόκοσµο 
οι µαθητές/τριες συγκολλούν τα όστρακα τριών αγγείων και εντοπίζουν τύπους και 
χρήσεις των αγγείων. Στον δεύτερο, ανασυνθέτουν δύο µυκηναϊκές τοιχογραφίες και 
διερευνούν τη θεµατολογία τους για να την συνδέσουν µε την καθηµερινή ζωή κατά τη 
µυκηναϊκή εποχή. Στον τρίτο, αποκαθιστούν µία µινωική τοιχογραφία και αντλούν 
πληροφορίες για την τεχνική της νωπογραφίας,. Στον τέταρτο, ταξινοµούν αγγεία της 
περιόδου 700 – 400 π.Χ. µε βάση τον τύπο και το ρυθµό τους και ανιχνεύουν την εξέλιξη 
της κεραµικής και της αγγειογραφίας. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ιστορία µικρόκοσµοι µυκηναϊκή µινωϊκή τοιχογραφία αγγεία 

αγγειογραφία MicroWorlds Pro 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι εµπειρικές διερευνήσεις για την ανάπτυξη της ιστορικής ικανότητας έχουν 

αποδείξει ότι η ιστορική γνώση προκύπτει ως απόρροια της δεξιότητας για ιστορική 
κατανόηση και ως γνώση των ιστορικών µεθόδων. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις 
της διδακτικής της ιστορίας ως ιστορική γνώση δεν εννοείται η συσσώρευση 
ιστορικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό η ιστορική γνώση και σκέψη δεν 
διαχωρίζονται, αντίθετα προϋποθέτουν την ενεργητική κριτική στάση των 
µαθητών/τριών (Νάκου 2000). Το µοντέλο οργάνωσης των δραστηριοτήτων, που 
σχεδιάζονται από τον/την εκπαιδευτικό, θα πρέπει να προσεγγίζει τους κύριους δέκτες 
της Ιστορίας, δηλαδή τους/τις µαθητές/τριες όχι ως παθητικούς αποδέκτες, αλλά ως 
δέκτες – παραγωγούς – µετασχηµατιστές της ιστορικής γνώσης, στοιχείο που 
σηµατοδοτεί τη µύησή τους στην επιστηµολογική και µεθοδολογική ιδιαιτερότητα της 
Ιστορίας.  

Το πλαίσιο σχεδιασµού των δραστηριοτήτων στο µάθηµα της Ιστορίας οφείλει να 
στηρίζεται στην αρχή να οδηγηθούν οι µαθητές/τριες στην εκµάθηση των θεµελιωδών 
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εννοιών και τρόπων  µάθησης µε τη χρήση τεχνικών που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικία. 
Οι τεχνικές αυτές αποφεύγουν πρακτικές οι οποίες βοηθούν στην απλή και άκριτη 
καταγραφή ιστορικών πληροφοριών, εφόσον ζητούµενο της ιστορικής διδασκαλίας 
δεν είναι η αναπαραγωγή στοιχείων και έτοιµων ερµηνειών. Οι τεχνικές, όπως 
προκύπτει από τα συµπεράσµατα µελετών για τη διδασκαλία της Ιστορίας 
(VanSledright, 1998), πρέπει να καλλιεργούν ικανότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν το 
χρονικό προσανατολισµό, την ιστορική κατανόηση, την ιστορική ανάλυση και 
ερµηνεία µέσω της διερεύνησης. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές/τριες θα κατανοήσουν 
το «περιεχόµενο» της Ιστορίας, όπως απαιτεί το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά 
παράλληλα θα εµπλακούν στην αναζήτηση του «τρόπου» µε τον οποίο συντέθηκε 
αυτό το «περιεχόµενο» και της «αιτίας» η οποία το προκάλεσε.  

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ 
Oι µικρόκοσµοι σχεδιάστηκαν µε βάση δύο άξονες προβληµατισµού. Ο πρώτος 

βασίζεται στα συµπεράσµατα εµπειρικών ερευνών για τη χρήση υπολογιστικών 
περιβαλλόντων στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται µε τις 
µεθόδους αξιοποίησης ιστορικού υλικού, της εικόνας και των πηγών, στο µάθηµα της 
Ιστορίας. 

 
Η ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Σε χώρες όπου διάφορα υπολογιστικά εργαλεία, αλλά κυρίως το διαδίκτυο, έχουν 

εισαχθεί στην εκπαιδευτική πράξη εδώ και αρκετά χρόνια, οι εκπαιδευτικές έρευνες, 
που γίνονται παράλληλα, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε τρεις τοµείς: α) στην 
αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών µέσων, β) στη σύγκριση διδακτικών 
µεθόδων, γ) στην επιρροή των ατοµικών χαρακτηριστικών. Τα σηµαντικότερα 
πορίσµατα αυτών των ερευνών αναφέρονται σε ζητήµατα της σχέσης µεταξύ των 
ατοµικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η αυτορρύθµιση, η παρακίνηση, η 
αποτελεσµατικότητα, η ικανότητα και της διδασκαλίας µε τη χρήση νέων µαθησιακών 
περιβαλλόντων, κυρίως του διαδικτύου. Τα συµπεράσµατα είναι µάλλον 
απογοητευτικά, γιατί ενώ φαίνεται ότι ενισχύθηκαν όλοι στην πρόσβαση της γνώσης, 
εκείνο που επιτεύχθηκε µόνον είναι να αυξηθεί η πρόσβαση λίγων στη µάθηση 
(Hartley & Bendixen 2001).   

Με βάση τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών διαφαίνεται έντονα η ανάγκη για 
το σχεδιασµό, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, περιβαλλόντων προσαρµόσιµων 
στα ατοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών. Ο σχεδιασµός κατάλληλων 
µαθησιακών περιβαλλόντων από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι γνωρίζουν τα ατοµικά 
χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών, µπορεί να καλύψει τις ατοµικές διαφορές και να 
ενισχύσει συνολικά τη µαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα εποικοδοµητική κρίνεται η 
δηµιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων, οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη και την εφαρµογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
στο σύγχρονο σχολείο (Kynigos et al, 2002). 

Οι υπολογιστές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρακινήσουν τους/τις 
µαθητές/τριες να διερευνήσουν ιστορικές έννοιες, εκεί όπου οι άλλες µέθοδοι δεν 
προκαλούν το ενδιαφέρον. Αν στο αρχικό στάδιο χρήσης των νέων τεχνολογιών στη 
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διδακτική πράξη του µαθήµατος της Ιστορίας είναι δύσκολο να εφαρµοστούν 
«ανοικτές» δραστηριότητες, η άσκηση και η εφαρµογή της «καθοδηγούµενης 
γνωστικής ανακάλυψης» βοηθούν στη µύηση των µαθητών/τριών στις διαδικασίες της 
ιστορικής σκέψης. Αυτό σηµαίνει ότι «οι γνωστικές πρακτικές του µαθήµατος της 
Ιστορίας πρέπει να µετατοπιστούν από την παθητική, αδιαφοροποίητη και ουδέτερη 
µετάδοση γνώσης στη διασφάλιση της ικανότητας ενεργητικής αναζήτησης µέσω της 
εκµάθησης του εννοιολογικού κώδικα και των µεθοδολογικών πρακτικών της ιστορικής 
επιστήµης και της µετατροπής της γνωστικής διαδικασίας σε πεδίο έρευνας και διαλόγου 
για την αναζήτηση της επιστηµονικά εγκυρότερης ερµηνείας», (Κόκκινος, 2000). 

 
H ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Σήµερα αµφισβητείται ότι η σχέση µεταξύ λέξεων, κειµένων και εικόνων είναι 

σταθερή και διαφανής και αντιτάσσεται η άποψη πως αυτή η σχέση µπορεί να 
προσεγγισθεί µόνο ως δυναµική διάδραση. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν την ανάγκη να 
διερευνηθεί ο ρόλος της οπτικής εκπαίδευσης και συγκεκριµένα η χρήση των οπτικών 
πηγών στη διδακτική διαδικασία, όχι µόνο γιατί αυτές προσφέρουν πληροφορίες στην 
νοηµατοδότηση, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο: οι εικόνες διαµεσολαβούν σχέσεις 
ισχύος και εξουσίας. Κύρια ζητήµατα εκπαιδευτικής έρευνας είναι η επιλογή των 
αναπαραστάσεων που βλέπουµε, οι πλευρές του παρελθόντος στις οποίες αποδίδονται 
οπτικές αναπαραστάσεις, η κοινωνική διάκριση, η οποία επιβάλλεται µέσα από την 
επιλογή εικόνων ικανών να καλλιεργήσουν τη φαντασία συγκεκριµένων ανθρώπων 
(Fischman, 2001).  

Η εικόνα χρησιµοποιείται συνήθως από τα διδακτικά µέσα ως µέσο µετάδοσης 
µιας πληροφορίας. Ο δέκτης/µαθητής αντιµετωπίζεται µέσα από την ισχύουσα 
παιδαγωγική πρακτική ως παθητικός αναγνώστης πληροφοριών. Επανατοποθετώντας 
το ζητούµενο της πρόσληψης και τη δράση του µαθητή ως ενεργητικού δέκτη του 
εικονικού µηνύµατος, στο σχεδιασµό των µικρόκοσµων καταβλήθηκε προσπάθεια η 
χρήση οπτικού υλικού να έχει ως στόχο να βελτιώσει τους τρόπους πρόσληψης των 
µαθητών/ τριών και να τους/τις βοηθήσει να αναγνώσουν µε επάρκεια την εικόνα, να 
αποκωδικοποιήσουν τα οπτικά µηνύµατα για να εκτιµήσουν τη χρήση των εικόνων 
στην παραγωγή του ιστορικού νοήµατος. Για το σχεδιασµό των µικρόκοσµων 
χρησιµοποιήθηκαν ιδέες που βασίστηκαν στη χρήση εικόνων για την κατασκευή 
ιστορικών παζλ ή άλλων παιχνιδιών (Devon County Council 1993). 

 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Είναι γνωστό ότι η επεξεργασία υλικών καταλοίπων του παρελθόντος σχετίζεται 

µε πολλούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ιστορική σκέψη των παιδιών, όπως 
είναι: α) η ηλικία και οι ατοµικές διαφορές, β) οι ασκήσεις διαφορετικού τύπου, γ) τα 
διαφορετικά υλικά κατάλοιπα, κυρίως ως προς το βαθµό δυσκολίας της επεξεργασίας 
τους, δ) η γενική ιστορική γνώση των παιδιών (Νάκου 2000).  

Όπως έχουν δείξει διάφορες εµπειρικές έρευνες (Britt & Aglinskas 2002) οι 
µαθητές/τριες ακόµα και των τελευταίων τάξεων του σχολείου είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
να εντάξουν τα γεγονότα στο αντίστοιχό τους χωρο-χρονικό πλαίσιο. Επιπλέον, 
αποτυγχάνουν να εντάξουν το ιστορικό υλικό (πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές) 
στο ιστορικό του πλαίσιο και εποµένως δεν µπορούν να αντλήσουν µέσα από αυτή τη 
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διαδικασία τις απαραίτητες πληροφορίες για να ερµηνεύσουν το περιεχόµενο των 
πηγών. Εµπιστεύονται το σχολικό εγχειρίδιο περισσότερο από τις πρωτογενείς και τις 
δευτερογενείς πηγές, τη διαφορά των οποίων αδυνατούν συχνότατα να διακρίνουν. 

Άλλες εµπειρικές έρευνες που έγιναν στη χώρα µας έχουν αποδείξει ότι οι 
µαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού καθώς και των πρώτων τάξεων 
του Γυµνασίου αδυνατούν να κατανοήσουν τη σηµασία των καταλοίπων του 
παρελθόντος µέσα από µία περιγραφική παρουσίασή τους. Ειδικότερα, όπως έδειξαν 
τα πορίσµατα µιας τριετούς επιτόπιας έρευνας που έγινε στο περιβάλλον διαφόρων 
αρχαιολογικών µουσείων, όπου διαφορετικές ηλικιακές οµάδες µαθητών/τριών 
Γυµνασίου επεξεργάστηκαν επιλεγµένα µουσειακά αντικείµενα και συλλογές και 
έδωσαν γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις διαφορετικών ασκήσεων, η ιστορική σκέψη 
των περισσότερων παιδιών χαρακτηρίζεται απλή και απλοϊκή. «Καθηµερινές», 
«κοινές» ιδέες και αδύνατη έκφραση µάλλον υποδεικνύουν ότι τα παιδιά ακόµα και 
στην τελευταία τάξη του Γυµνασίου δεν διαθέτουν ιστορικές έννοιες και δεξιότητες. 
(Νάκου, 2000).  

Προβάλλεται, εποµένως, η ανάγκη να δίνεται η ευκαιρία στους/τις µαθητές/τριες 
να ασκούνται στη χρήση των καταλοίπων ως ιστορικών µαρτυριών και στην ερµηνεία 
τους ως ιστορικών τεκµηρίων για τη διατύπωση ιστορικών ερωτήσεων, υποθέσεων ή 
συµπερασµάτων, εφόσον µόνο τότε θα µπορέσουν να αποκτήσουν γνώση ή εµπειρία 
της ιστορικής µεθόδου. Οι µικρόκοσµοι στοχεύουν να ενισχύσουν τους/τις 
µαθητές/τριες να εξοικειωθούν µε βασικές έννοιες και δεξιότητες για να αναπτύξουν 
και να διατυπώσουν προτάσεις, υποθέσεις και συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας  
ιστορικούς όρους.   

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε τη βοήθεια των µικρόκοσµων έχουν τη 

θέση ενδεικτικών παραδειγµάτων και αποβλέπουν να προετοιµάσουν τους/τις 
µαθητές/τριες να παρατηρούν, να σχολιάζουν, να κρίνουν και να αναλύουν χωρίς την 
άµεση διαµεσολάβηση του/της εκπαιδευτικού.  

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες στοχεύουν να καλλιεργήσουν στους/τις 
µαθητές/τριες τις ακόλουθες δεξιότητες:  

• Εξοικείωση µε τις τεχνικές παρατήρησης ενός αντικειµένου. Αυτές οι τεχνικές 
βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τα αντικείµενα µέσα στο περιβάλλον που 
τα δηµιούργησε, δηλαδή θα τα εξοικειώσουν µε τη διαδικασία της διερεύνησης 
και αξιολόγησης ιστορικών πληροφοριών, καθώς και µε την παρατήρηση της 
εικόνας ως πηγής πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη φύση των µαρτυριών - ιστορικών πηγών, δίνοντας έµφαση 
στην Ιστορία ως µία διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ερµηνεία του υλικού των πρωτογενών και 
δευτερογενών πηγών.  

• Αύξηση της παρατηρητικότητας µέσω της ανάθεσης κατάλληλων εργασιών, 
όπως είναι για παράδειγµα η ανάγνωση και η αποκωδικοποίηση οπτικών 
µηνυµάτων.  

Οι εργασίες µε τη χρήση των πέντε µικρόκοσµων στοχεύουν να οδηγήσουν 
τους/τις µαθητές/τριες: 
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• Να αναγνωρίσουν τους τύπους των αγγείων της αρχαιότητας και να 
περιγράψουν τη χρήση τους (1ος µικρόκοσµος). 

• Να προσδιορίσουν και να εξηγήσουν µέσω της θεµατολογίας των τοιχογραφιών 
τις κύριες ασχολίες των  Μυκηναίων (2ος µικρόκοσµος). 

• Να επιλέξουν και να συνθέσουν πληροφορίες για την τεχνική της νωπογραφίας 
ος (3 µικρόκοσµος). 

• Να κατηγοριοποιήσουν διάφορα αγγεία της περιόδου 700 – 400 π.Χ. µε βάση 
τον τύπο και το ρυθµό τους (4ος µικρόκοσµος). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ 
Για την κατασκευή των µικρόκοσµων χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον 

MicroWorlds Pro. Το εκπαιδευτικό λογισµικό MicroWorlds Pro, προϊόν της καναδικής 
εταιρείας LCSI – 1999, εξελληνίστηκε από το ΥπΕΠΘ το 2001. Σε αυτό το 
περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/τριες µπορούν να σχεδιάσουν ή να 
χρησιµοποιήσουν έτοιµες «µικρές εξειδικευµένες εφαρµογές», κατάλληλες για 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα.  

Στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα να εισαγάγουν εικόνες στην καρτέλα 
γραφικών και να τις επεξεργαστούν. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα Logo 
για να προγραµµατίσουν  τα αντικείµενα του περιβάλλοντος: σελίδες, χελώνες, 
κουµπιά, πλαίσια κειµένου, εργαλεία για ήχο και video, µεταβολείς. ∆ίνεται, επίσης, η 
δυνατότητα να δηµιουργηθούν πρότυπα HTML για εργασίες, οι οποίες 
παρο ταυσιάζον ι στο διαδίκτυο.  

Στους τέσσερις µικρόκοσµους που θα περιγραφούν κατωτέρω 
προγραµµατίστηκαν αντικείµενα: χελώνες οι οποίες φέρουν σχήµατα εικόνων, 
σελίδες, κουµπιά, λίστες, πλαίσια κειµένου. Τα διάφορα αντικείµενα διασυνδέθηκαν 
µέσω διαδικασιών της γλώσσας Logo για να επιτελέσουν συγκεκριµένες 
λειτουργικότητες. 

 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 1: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
Ο µικρόκοσµος επιτρέπει στους/τις µαθητές/τριες να ανασυγκολλήσουν τρία 

αγγεία: ένα µυκηναϊκό, ένα µελανόµορφο και ένα ερυθρόµορφο. Το πρόγραµµα 
παρέχει ως βοηθητικό υλικό εικόνες σχηµάτων διαφόρων αγγείων της αρχαιότητας µε 
τις ονοµασίες τους, καθώς και ένα λεξικό, το οποίο προσφέρει περισσότερες 
πληροφορίες για τους τύπους και τις χρήσεις των αγγείων. Η πρόσβαση στις άλλες 
σελίδες του µικρόκοσµου, γίνεται εύκολα µε τη χρήση κουµπιών. Η δεύτερη και η 
τρίτη σελίδα έχουν την ίδια δοµή µε την πρώτη. Η τέταρτη σελίδα περιλαµβάνει τις 
εικόνες των σταδίων κατασκευής ενός αγγείου και η πέµπτη σελίδα έξι αγγειογραφίες, 
στις οποίες απεικονίζονται χρήσεις διαφόρων αγγείων κατά την αρχαιότητα.  

Ο µικρόκοσµος δίνει την ευχέρεια  στους/τις µαθητές/τριες να εκπαιδευτούν στη 
λεπτοµερή παρατήρηση «ανασυνθέτοντας» αντικείµενα και εντοπίζοντας παράλληλα 
την ιστορική σηµασία διαφόρων στοιχείων. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε 
τη χρήση του µικρόκοσµου, εστιάζουν την προσοχή των µαθητών στην αλλαγή και τη 
συνέχεια, στις διαφορές και τις οµοιότητες, καθώς επίσης και στη χρήση των πηγών. 
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Ο µικρόκοσµος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί στη διδακτική πράξη ως 
ακολούθως:  

• Οι µαθητές/τριες διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης του µικρόκοσµου και 
παρατηρούν προσεκτικά το αγγείο που εικονίζεται στην πρώτη σελίδα. 
Εναλλάσσουν τις εικόνες µε τα σχήµατα των αγγείων και προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν το σχήµα του αγγείου που βλέπουν. Αφού ταυτίζουν το σχήµα 
του αγγείου που θα ανασυγκολλήσουν, κρατούν την εικόνα του. Πατούν πάνω 
στη φράση «συγκόλληση αγγείου» και «σπάζουν» το αγγείο σε δεκαέξι 
όστρακα. 

• Οι µαθητές/τριες ανασυγκολλούν τα όστρακα του αγγείου. Εκπαιδεύονται στη 
λεπτοµερή παρατήρηση ανακαλύπτοντας έτσι σε ποιο σηµείο πρέπει να 
τοποθετήσουν το σηµείο που «αναγιγνώσκουν» κάθε φορά, ώστε να 
συµπληρωθεί ολόκληρο το αγγείο.  

• Οι µαθητές/τριες καλούνται να ανασυγκολλήσουν µε τον ίδιο τρόπο και τα 
άλλα δύο αγγεία που περιλαµβάνονται στις σελίδες του µικρόκοσµου. 

• Οι µαθητές/τριες καλούνται να συµπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας. Αντλούν 
τα απαιτούµενα στοιχεία για τη συµπλήρωση ενός πίνακα ταξινόµησης από το 
µικρόκοσµο. Συγκεκριµένα χρησιµοποιούν το λεξικό και τις εικόνες των 
αγγείων, παρατηρούν, σκέπτονται, αποφασίζουν και καταγράφουν στο φύλλο 
εργασίας την ονοµασία του τύπου δέκα εικονιζόµενων αγγείων και 
πληροφορίες για τη χρήση τους.  

 

Εικόνα 1:  Μικρόκοσµος 1: συγκόλληση οστράκων διαφόρων αγγείων 
 
Αν διατεθεί και δεύτερη διδακτική ώρα, οι µαθητές/τριες µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν και τις υπόλοιπες σελίδες του µικρόκοσµου. Στην τέταρτη σελίδα  
θα κληθούν να συµπληρώσουν ένα παζλ βάζοντας στη σειρά  τα στάδια κατασκευής 
ενός αγγείου και στην πέµπτη σελίδα να αναγνωρίσουν µέσα από αγγειογραφίες τους 
τύπους και τη χρήση διαφόρων αγγείων της αρχαιότητας. Θα συµπληρώνουν στο 
φύλλο εργασίας έναν επιπλέον πίνακα ταξινόµησης, όπου θα καταγράψουν τους 
ανθρώπους που εργάζονται, τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για την 
κατασκευή ενός αγγείου.  
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Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε τη χρήση του µικρόκοσµου είναι 
δυνατό να επεκταθούν. Στο συγκεκριµένο µικρόκοσµο, η τέταρτη και η πέµπτη σελίδα 
του προστέθηκαν για να εξυπηρετήσουν διδακτικούς στόχους που έθεσε 
εκπαιδευτικός, ο οποίος χρησιµοποίησε το περιβάλλον αυτό στη διδακτική του πράξη. 
Τέτοιου είδους περιβάλλοντα παρέχουν ευχρηστία σε πιθανές επεκτάσεις τους όχι 
µόνο από τους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά. Για παράδειγµα, οι 
µαθητές/τριες είναι δυνατό να κληθούν να δηµιουργήσουν και άλλες σελίδες στο 
µικρόκοσµο. Θα αναζητήσουν σε επιλεγµένους δικτυακούς τόπους εικόνες 
αγγειογραφιών µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, λ.χ. αναπαραστάσεις αθλητικών 
αγώνων, θρησκευτικών τελετών, επαγγελµάτων κ.λπ. Με βάση τη λειτουργικότητα 
του µικρόκοσµου θα δηµιουργήσουν νέες σελίδες µε αγγειογραφίες, οι οποίες 
αναπαριστάνουν θέµατα της καθηµερινής ζωής κατά την αρχαιότητα. 

 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 2: ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΥΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Οι µαθητές/τριες στο περιβάλλον του µικρόκοσµου καλούνται αρχικά να 

ανασυνθέσουν  δύο µυκηναϊκές τοιχογραφίες. Στη συνέχεια, καλούνται να εντοπίσουν 
στοιχεία της θεµατολογίας των τοιχογραφιών που έφτιαξαν οι Μυκηναίοι και µέσα 
από αυτά να ανιχνεύσουν τις κύριες ασχολίες τους. Το πρόγραµµα παρέχει ως 
βοηθητικό υλικό και άλλες εικόνες τοιχογραφιών από τα ανάκτορα της Τίρυνθας και 
της Πύλου. Η πρόσβαση στις άλλες σελίδες του µικρόκοσµου, οι οποίες έχουν την ίδια 
δοµή, γίνεται εύκολα µε τη χρήση κουµπιών. 

 

Εικόνα 2:  Μικρόκοσµος 2: ανασύνθεση µυκηναϊκών τοιχογραφιών 
  
Ο µικρόκοσµος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί στη διδακτική πράξη ως 

ακολούθως:  
• Οι µαθητές/τριες διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης του µικρόκοσµου. Παρατηρούν 

προσεκτικά την τοιχογραφία που εικονίζεται στην πρώτη σελίδα και συζητούν 
σχετικά µε την αναπαράσταση που βλέπουν. Πατούν πάνω στο κουµπί «παζλ» 
και «αποδοµούν» την τοιχογραφία σε δεκαέξι κοµµάτια. 

• Οι µαθητές/τριες ανασυνθέτουν την τοιχογραφία ενώνοντας τα τµήµατά της.  
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• Οι µαθητές/τριες καλούνται να ανασυνθέσουν µε τον ίδιο τρόπο και άλλη µία 
τοιχογραφία, η οποία περιλαµβάνεται στις σελίδες του µικρόκοσµου. 

• Οι µαθητές/τριες καλούνται να συµπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας. Αντλούν 
τα απαιτούµενα στοιχεία για τη συµπλήρωσή του από το µικρόκοσµο. 
Συγκεκριµένα χρησιµοποιούν επτά εικόνες µυκηναϊκών τοιχογραφιών. 
Παρατηρούν, σκέπτονται, αποφασίζουν και καταγράφουν στο φύλλο εργασίας 
σε πίνακες ταξινόµησης τα στοιχεία που θα τους/τις βοηθήσουν στην ανάλυση 
και την ερµηνεία των οπτικών πηγών. Ενδεικτικά, για την ανάλυση των 
οπτικών µηνυµάτων είναι δυνατό να συµπληρώνονται σε πίνακες ταξινόµησης 
διάφορα χαρακτηριστικά της οπτικής πηγής, όπως είναι για παράδειγµα: ο 
χρόνος, ο τύπος της πηγής, τα αντικείµενα, τα  πρόσωπα, οι δραστηριότητες 
που αναπαρίστανται, η διαφαινόµενη κοινωνική θέση των προσώπων, το 
πιθανό κίνητρο του καλλιτέχνη που τα αναπαράστησε κ.ά. 

Οι µαθητές/τριες είναι δυνατό να επεκτείνουν τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται µε τη χρήση του µικρόκοσµου. Μπορούν να αναζητήσουν και να 
αντλήσουν από το διαδίκτυο εικόνες αιγυπτιακών και µινωικών τοιχογραφιών. Στη 
συνέχεια, να εισαγάγουν τις εικόνες που βρήκαν σε νέες σελίδες και να ανιχνεύσουν 
τις  οµοιότητες και τις διαφορές στη θεµατολογία και την τεχνοτροπία τους.  

 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Ο µικρόκοσµος που θα περιγραφεί κατωτέρω θέτει ως κύριο στόχο µέσα από την 

αφόρµηση που θα δώσει η ανασύνθεση µιας µινωικής τοιχογραφίας, να αναζητηθούν 
πληροφορίες για την τεχνική της νωπογραφίας. Στις προτεινόµενες δραστηριότητες 
του φύλλου εργασίας, δεν επιδιώκεται η απλή καταγραφή – αναπαραγωγή των 
παρεχόµενων πληροφοριών. ∆ίνεται σηµασία στην καλλιέργεια της κατανόησης, 
διασκευής, ανάλυσης και  σύνθεσής τους. 

  

Εικόνα 3:  Μικρόκοσµος 3: αποκατάσταση µιας µινωικής τοιχογραφίας 
O µικρόκοσµος επιτρέπει στους/τις µαθητές/τριες να ανασυνθέσουν µία 

τοιχογραφία από το ανάκτορο της Κνωσού. Το πρόγραµµα παρέχει ως βοηθητικό 
υλικό πληροφορίες για την τεχνική της νωπογραφίας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες, 
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καθώς και στις οδηγίες χρήσης του µικρόκοσµου γίνεται εύκολα µε τη χρήση 
κουµπιών.  

Ο µικρόκοσµος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί στη διδακτική πράξη ως 
ακολούθως:  

• Οι µαθητές/τριες παρατηρούν προσεκτικά την τοιχογραφία που εµφανίζεται 
µόλις ανοίξουν το µικρόκοσµο. Πατούν πάνω στο κουµπί «παζλ» και 
«αποδοµούν» την τοιχογραφία σε δεκαέξι τµήµατα. Στη θέση της αρχικής 
εικόνας εµφανίζεται το σχέδιό της. 

• Οι µαθητές/τριες ανασυνθέτουν την τοιχογραφία ενώνοντας τα τµήµατά της 
πάνω στο αρχικό σχέδιό της. 

• Οι µαθητές/τριες καλούνται να συµπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας. Αντλούν 
τα απαιτούµενα στοιχεία για τη συµπλήρωσή του από το µικρόκοσµο. 
Συγκεκριµένα χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που τους παρέχονται για την 
τεχνική της νωπογραφίας. Αποδοµούν το κείµενο για την τεχνική της 
νωπογραφίας και συνθέτουν ένα δικό τους κείµενο για την τεχνική αυτή µε 
βάση τους εξής άξονες: α) Χρόνος και τόπος χρήσης της τεχνικής της 
νωπογραφίας β) Τα χαρακτηριστικά της γ) Οι δυσκολίες χρήσης της δ) Τα 
πλεονεκτήµατά της. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε τη χρήση του µικρόκοσµου είναι 
δυνατό να επεκταθούν. Οι µαθητές/τριες µπορούν να δηµιουργήσουν και άλλες 
σελίδες στο µικρόκοσµο. Αναζητούν εικόνες και άλλων µινωικών τοιχογραφιών από 
το διαδίκτυο. Χρησιµοποιούν την καρτέλα των γραφικών του προγράµµατος για να 
«κόψουν» τις τοιχογραφίες σε διάφορα τµήµατα. Ενσωµατώνουν τις εικόνες που 
έφτιαξαν στα σχήµατα της καρτέλας των γραφικών του µικρόκοσµο και µε βάση τη 
λειτουργικότητά του δηµιουργούν νέες σελίδες µε άλλες τοιχογραφίες. 

 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 4: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ  
Ο µικρόκοσµος δίνει τη δυνατότητα  στους/τις µαθητές/τριες να εκπαιδευτούν 

στη λεπτοµερή παρατήρηση και να ταξινοµήσουν µε βάση τον τύπο και το ρυθµό τους 
πενήντα αγγεία που φτιάχτηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο 700 – 400 π.Χ. 
Η ταξινόµηση των αγγείων θα τους/τις βοηθήσει να διερευνήσουν παράλληλα την 
εξέλιξη της κεραµικής τέχνης και της αγγειογραφίας στην αρχαία Ελλάδα. Οι 
αγγειογραφίες τους δίνουν επίσης τη δυνατότητα να µελετήσουν διάφορες πτυχές της 
καθηµερινής ζωής κατά την αρχαιότητα. Η ταξινόµηση των αγγείων γίνεται µέσα στο 
περιβάλλον του µικρόκοσµου.  

Το πρόγραµµα παρέχει ως βοηθητικό υλικό εικόνες σχηµάτων διαφόρων αγγείων 
της αρχαιότητας µε τις ονοµασίες τους, ένα λεξικό, το οποίο προσφέρει περισσότερες 
πληροφορίες για τους τύπους και τις χρήσεις των αγγείων, καθώς και πληροφορίες για 
τους ρυθµούς των αγγείων τα οποία έχουν καταχωριστεί στο µικρόκοσµο. Η 
πρόσβαση στο υποστηρικτικό υλικό του µικρόκοσµου γίνεται εύκολα µε τη χρήση 
κουµπιών.  

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε τη χρήση του µικρόκοσµου, εστιάζουν 
την προσοχή των µαθητών/τριών στην αλλαγή και τη συνέχεια, στις διαφορές και τις 
οµοιότητες, καθώς επίσης και στη χρήση των πηγών. 
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Ο µικρόκοσµος µπορεί να λειτουργήσει στη διδακτική πράξη ως ακολούθως:  
• Τα πενήντα αγγεία, που έχουν καταχωριστεί στο µικρόκοσµο, έχουν χωριστεί 

σε πέντε οµάδες. Κάθε οµάδα περιλαµβάνει δέκα αγγεία. Ο/Η εκπαιδευτικός 
µπορεί να ζητήσει από τους/τις µαθητές/τριες να ταξινοµήσουν όλα τα αγγεία 
του µικρόκοσµου ή µπορεί να αναθέσει σε οµάδες  µαθητών/τριών να 
ταξινοµήσουν διαφορετικές οµάδες αγγείων.  

 
Εικόνα 4: Μικρόκοσµος 4: ταξινόµηση αγγείων 

 
• Αν, για παράδειγµα, οι µαθητές/τριες επιλέξουν να ταξινοµήσουν τα πρώτα 

δέκα αγγεία, πατούν στο αντίστοιχο κουµπί (1-10). Τότε εµφανίζονται οι 
εικόνες των πρώτων πέντε αγγείων. Οι µαθητές/τριες πατώντας πάνω σε µία 
εικόνα, τοποθετούν το αγγείο που πρόκειται να µελετήσουν σε ένα ειδικό χώρο 
της πρώτης σελίδας του µικρόκοσµου, από όπου µε τη χρήση κουµπιών θα το 
ταξινοµήσουν. Παράλληλα το αγγείο, το οποίο πρόκειται να µελετηθεί, 
εµφανίζεται σε µεγέθυνση. Όταν ολοκληρωθεί η ταξινόµηση των πρώτων πέντε 
αγγείων, εµφανίζονται οι εικόνες των υπόλοιπων πέντε. Τα αγγεία 
ταξινοµούνται σε επόµενες σελίδες του µικρόκοσµου ανά δέκα. Οι σελίδες 
αυτές είναι δυνατό να εκτυπωθούν για να κοινοποιηθούν στην τάξη τα 
αποτελέσµατα της εργασίας των µαθητών/τριών. 

• Οι  µαθητές/τριες ταξινοµούν κάθε αγγείο που επιλέγουν να µελετήσουν µέσα 
από τις ακόλουθες διαδικασίες: παρατηρούν προσεκτικά το αγγείο, συγκρίνουν 
τον τύπο του µε τους τύπους που αναπαρίστανται στο κάτω µέρος της 
επιφάνειας εργασίας και αναζητούν όσες πληροφορίες χρειάζονται στο 
υποστηρικτικό υλικό του µικρόκοσµου. Στη συνέχεια, συζητούν και 
αποφασίζουν για τον τύπο και το ρυθµό του αγγείου. Πατούν τα κουµπιά δίπλα 
στις εικόνες του αγγείου για να το ταξινοµήσουν. Αν η επιλογή τους είναι ορθή, 
το αγγείο καταχωρείται σε άλλη σελίδα του µικρόκοσµου. Συγκεκριµένα, στην 
πρώτη στήλη της σελίδας καταχωρείται η εικόνα του αγγείου, στη δεύτερη ο 
ρυθµός του και στην τρίτη ο τύπος του. Αν η επιλογή των µαθητών/τριών είναι 
λανθασµένη, τότε καταχωρείται µόνο η εικόνα του αγγείου. Οι διπλανές στήλες 
παραµένουν κενές.  
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• Οι µαθητές/τριες, αφού ταξινοµήσουν όσα αγγεία ανέλαβαν να επεξεργαστούν, 
µπορούν να ελέγξουν τις καταχωρίσεις που έκαναν, ανοίγοντας µε τη χρήση 
κουµπιών τις σελίδες όπου εµφανίζονται οι καταχωρίσεις τους. Έχουν τη 
δυνατότητα να επιστρέψουν στο περιβάλλον της ταξινόµησης των αγγείων και 
να διορθώσουν τις λανθασµένες επιλογές τους.  

Πιθανές επεκτάσεις των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται µε τη χρήση του 
µικρόκοσµου: οι µαθητές/τριες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις λειτουργικότητες του 
µικρόκοσµου και να αλλάξουν τα κριτήρια ταξινόµησης των αγγείων. Αντί του τύπου 
και του ρυθµού των αγγείων ως κριτήρια ταξινόµησης είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν το θέµα της παράστασής τους και η χρήση τους.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι διδακτικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν παραπάνω µε τη χρήση των 

τεσσάρων µικρόκοσµων έχουν στόχο να δώσουν ερεθίσµατα και ιδέες ώστε η 
διδασκαλία της Ιστορίας να γίνει πιο αποτελεσµατική και ενδιαφέρουσα για τους/τις 
µαθητές/τριες, ανταποκρινόµενη στις ποικίλες ανάγκες τους. Οι δραστηριότητες 
επιδιώκουν να καλύψουν τα ακόλουθα πεδία για την παραγωγή ιστορικού νοήµατος: 
χρήση πηγών, αλλαγή και συνέχεια, ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας οι οποίες είναι 
απαραίτητες στη µάθηση της Ιστορίας. Η ενίσχυση αυτών των πεδίων αποσκοπεί να 
καλλιεργήσει στα παιδιά κριτική ιστορική σκέψη, κατανόηση και δεξιότητες. Αυτοί οι 
στόχοι δεν εξυπηρετούνται µε την αναπαραγωγή ιστορικών αφηγήσεων, τις οποίες, 
όπως έχει αποδειχθεί, οι νεαροί/ές µαθητές/τριες δεν µπορούν να κατανοήσουν, αλλά 
µε την ενεργό συµµετοχή, δράση και έκφραση των µαθητών/τριών και µε την 
εισαγωγή τους στις διαδικασίες της ιστορικής έρευνας (Sebba, 2000). Η δυνατότητα 
αξιοποίησης υπολογιστικών εργαλείων για τη γνωστική υποστήριξη της ανάπτυξης 
ιστορικού νοήµατος βοηθά τους /τις εκπαιδευτικούς να δηµιουργήσουν µαθησιακές 
δραστηριότητες (∆ηµαράκη, 2002) οι οποίες θα οδηγήσουν τους/τις µαθητές/τριες 
µέσα από τη σύνθεση και την ανασύνθεση του ιστορικού υλικού στην κατανόησή του.  
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