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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται µία µαθησιακή δραστηριότητα τύπου οµαδικής 

συνθετικής εργασίας (project). Μελετάται η δυνατότητα υποστήριξης των µαθητών για 
ενεργητική - συµµετοχική και αυτοδύναµη µάθηση µε αξιοποίηση των τεχνολογιών της 
επικοινωνίας και της πληροφορίας στο δηµοτικό σχολείο. Παρουσιάζονται τα πρώτα 
αποτελέσµατα από την πειραµατική εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πρότασης για τη διδα-
σκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο του διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών, στο 
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο, µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας και από απόσταση επικοινωνία.   

Η επικοινωνία από απόσταση (Πάτρα - Σέρρες) των δύο σχολείων για την παράλλη-
λη προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας και την  παρουσίαση των αποτελεσµάτων από το 
ένα σχολείο στο άλλο, έδειξε σε δασκάλους και µαθητές τις δυνατότητες που δίνουν οι 
ΤΠΕ και ιδιαίτερα τους ορίζοντες επικοινωνίας και συνεργασίας που ανοίγονται. ∆ιαπι-
στώθηκε η ανάγκη για πιο εξειδικευµένη   επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και 
τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η συνεργασία των 
µαθητών σε οµάδες και η ενασχόληση τους µε ένα θέµα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων 
τους έδειξε ότι αυξάνει τις µαθησιακές τους εµπειρίες µέσα από ένα εναλλακτικό µαθη-
σιακό περιβάλλον.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ : ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Τοπική Ιστορία, ∆ιαθεµατικό 

Πρόγραµµα Σπουδών, Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν τον κα-

ταλύτη πολλών αλλαγών και στην εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι επιθυµη-
τό να καθοδηγείται από τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της µάθησης και όχι από την 
τεχνολογία. Η αλλαγή της φιλοσοφίας του τρόπου διδασκαλίας, του ρόλου του εκπαι-
δευτικού, των σχέσεων µαθητών και δασκάλων, αλλά και του ίδιου του περιεχοµένου 
των αναλυτικών προγραµµάτων, αποτελεί τετριµµένη διαπίστωση. Η εποικοδοµητική 
όµως χρήση των ΤΠΕ αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο της συµβατικής και άλλων 
(π.χ.  εξ αποστάσεως) εκπαιδευτικών µεθοδολογιών.  

Νέες εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές εµπλουτίζουν τη φαρέτρα του εκπαιδευ-
τικού και µπορούν να υπηρετήσουν τους στόχους της µάθησης. Η Hiltz (1997) ορίζει 
τη συνεργατική µάθηση ως τη µάθηση που δίνεται έµφαση σε οµαδική συνεργασία 
µεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων προωθώντας την ενεργή συµµετοχή σε όλα 
τα επίπεδα και όλες τις κατευθύνσεις. Η κατανόηση και πρόσκτηση της γνώσης διευ-
κολύνεται από την αλληλεπίδραση των εµπλεκοµένων δια ζώσης και µέσω των ΤΠΕ. 
Ένα µέρος του ρόλου του διδάσκοντα µπορεί να αποδοθεί διαδοχικά σε κάθε ένα από 
τους διδασκόµενους. Κάθε µαθητής ή οµάδα µαθητών µπορεί να παρουσιάζει το υλικό 
που έχει συλλέξει και τις εργασίες του,  στους υπόλοιπους µαθητές ή οµάδες µαθητών. 
Οι υπόλοιποι τις αξιολογούν και τις χρησιµοποιούν ως µαθησιακό υλικό. 

 
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Από το σχολικό έτος 2001-2002, λειτούργησαν 28 πιλοτικά Ολοήµερα ∆ηµοτικά 

Σχολεία , καθώς επίσης και σηµαντικός αριθµός Σχολείων ∆ιευρυµένου Ωραρίου. (ο-
λοήµερο περιορισµένης υποδοµής µε ένα δάσκαλο ανά τµήµα). 

Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχε-
διάστηκε για να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξι-
οποίηση του απογευµατινού χρόνου παραµονής των παιδιών στο σχολείο, µε πλήρη 
ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Το πρόγραµµα του περιλαµβάνει προετοιµα-
σία για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας, καθώς επίσης και συµµετοχή των µαθητών 
σε µαθήµατα και δραστηριότητες που αναβαθµίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως Ξέ-
νες Γλώσσες, Πληροφορική, Αθλητισµό, Χορό, Θεατρική Αγωγή, Μουσική και Εικα-
στικά (Φ.50/57/26650/Γ1 17-3-2003). 

Τα 28 πιλοτικά ολοήµερα σχολεία λειτούργησαν ως εργαστήρια εφαρµογής πει-
ραµατικών προγραµµάτων, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε η ευκαιρία να αναδει-
χθούν τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή του θεσµού.  

Το ΥΠΕΠΘ αξιοποιώντας  τόσο τα παιδαγωγικά συµπεράσµατα που προέκυψαν 
από τη λειτουργία των 28 πιλοτικών σχολείων, όσο και την εµπειρία της οργάνωσης 
των σχολείων διευρυµένου ωραρίου, προχώρησε στη λειτουργία του ολοήµερου σχο-
λείου  µε τους ακόλουθους στόχους: 

• Να γίνει το ολοήµερο σχολείο ο χώρος όπου οι µαθητές θα αναπτύσσουν δε-
ξιότητες γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές, πολιτιστικές. Ταυτόχρονα 
θα αναπτύσσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις γνώ-
σεις τους, «µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους άλ-
λους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δηµιουργικοί».  
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• Να δοµήσει µε «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των µαθητών, ώστε αυ-
τοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές;της σύγχρονης κοινωνίας 
της γνώσης.  

• Να συµβάλλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του µαθητή και στην απαλ-
λαγή της από τη φροντίδα και το κόστος για αναζήτηση πρόσθετης απασχό-
λησης του µαθητή εκτός σχολείου.  

• Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και να ενεργοποιήσει τους φορείς της τοπι-
κής κοινωνίας, επιτυγχάνοντας το «άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία». 

• Να διατηρήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, µέσα από τη συνερ-
γασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητές, εκπαιδευτικοί, γο-
νείς, τοπική κοινωνία). 

 
Από το σχολικό έτος 2002-2003 µε τη λειτουργία 2.600 ολοήµερων ∆ηµοτικών 

Σχολείων και 1800 Νηπιαγωγείων, ο θεσµός επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές της χώ-
ρας, από τα αστικά κέντρα µέχρι τις πιο αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές. 

Το πρόγραµµα του ολοήµερου κατά την εφαρµογή του αξιοποιεί ποικιλία εναλλα-
κτικών διδακτικών προσεγγίσεων, κυρίως βιωµατικής µορφής. Οι µαθητές συµµετέ-
χουν αβίαστα και ευχάριστα σ’ ένα περιβάλλον δεκτικό για την ανάπτυξη των ιδιαίτε-
ρων ικανοτήτων τους. Στα πλαίσια λειτουργίας ενός τέτοιου νέου σχολείου δεν θα 
µπορούσαν να λείπουν καινοτόµες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως δραστηριότη-
τες αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής, τοπικής ιστορίας, υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο του σχολείου, αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Αξιοποιώντας στην πράξη τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσα από τη λειτουρ-

γία του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου στο πλαίσιο του προγράµµατος ΟΙΚΑ∆Ε,  το 
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας σε συνεργασία µε το 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σερρών, 
σχεδίασαν,  οργάνωσαν και την υλοποίησαν ένα πρόγραµµα διδασκαλίας της  Τοπικής 
Ιστορίας στα πλαίσια του διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών.  

Για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος αυτού, αξιοποιήθηκαν οι  ευκαιρίες 
και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και  η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση.  

 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως επικοινωνία ήταν: ένα 

Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης SONY PCS-1600,  ψηφιακή κάµερα, µικρόφωνα, µία TV 
24”, δύο γραµµές ISDN.  

Από το Νοέµβριο του 2002 έως τον Απρίλιο 2003, δύο ώρες κάθε εβδοµάδα γινό-
ταν σύνδεση  του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πατρών  µε το 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερ-
ρών (που διαθέτει ανάλογο εξοπλισµό).  Κατά τη διάρκεια αυτή της επικοινωνίας αρ-
χικά έγινε: α)  η γνωριµία µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών από τις ∆’, Ε’ & ΣΤ’ 
Τάξεις των δύο σχολείων β) επιλέχθηκε ως κοινό αντικείµενο εργασίας η «Τοπική 
Ιστορία» γ) από την Πάτρα επιλέχθηκε ως θέµα µελέτης «Το Λιµάνι της Πάτρας» και 
από τις Σέρρες «Η Ιστορία της Πόλης των Σερρών» δ) αποφασίστηκε ο τρόπος εργα-
σίας των µαθητών των δύο σχολείων να επιλεγεί από κοινού από τον δάσκαλο και τους 
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µαθητές του ανεξάρτητα σε κάθε ένα από τα δύο σχολεία ώστε στη συνέχεια να γίνει 
συγκριτική µελέτη  των δύο µεθόδων και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 

 
Οι µαθητές και ο δάσκαλος  του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πατρών συναποφάσι-

σαν να εργαστούν αξιοποιώντας τη µέθοδο project, η οποία ως βιωµατική µέθοδος 
διδασκαλίας αποτελούσε την καταλληλότερη µέθοδο για την οργάνωση ενός οµαδο-
συνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, καθώς και για την ενεργητική εµπλοκή των 
µαθητών σε όλα τα στάδια υλοποίησης της µαθησιακής διαδικασίας (Αναλυτικά η πε-
ρίπτωση αυτή παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 
Οι µαθητές και ο δάσκαλος του 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σερρών αποφάσισαν 

να εργαστούν µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας στα πλαίσια της οποίας ο 
δάσκαλος ανέθεσε σε κάθε µαθητή µία εργασία για κάθε ένα από τα αντικείµενα της 
τοπικής ιστορίας της πόλης των Σερρών. 

  

 
 

 
Σχήµα 1: Το Παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό Σύστηµα 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΞΗ 
εξιάδης 1981): α) Την δασκαλοκε-

ντρι

ητικά χαρακτηριστικά, η παραδοσιακή τάξη κατορθώνει 
και 

ξης δηλαδή των 

• βολή του παραδοσιακού µαθήµατος σε µάθηµα διαλογικής 

• νότητα του διδασκάλου λόγω απουσίας ή µει-

•  εκ µέρους της 

 
σύγχρονη τάξη χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασµό αξιοποίησης πολλαπλών 

πηγ

ό σκοπό 

• ς Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ως µαθησιακού εργαλείου του ο-

Η παραδοσιακή τάξη χαρακτηρίζεται από (Αλ
κή µορφή διδασκαλίας που διακρίνεται για την µετωπικότητά της, το µονόλογο 

του διδάσκοντα, την ακινησία των µαθητών, την σιωπηρή παρακολούθηση και βέβαια 
την µη συµµετοχή β) την εµφάνιση της τάξης εγκατεστηµένης σε µεγάλη και ευρύχω-
ρη αίθουσα, όπου η θεωρία της «τάξης», της «οργάνωσης», της «πειθαρχίας», της 
«σοβαρότητας», στερούν από τους συµµετέχοντες (και κύρια από τους µαθητές) την 
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών γ) Την άκριτη, λιτή και αυστηρή εφαρµογή του 
Αναλυτικού Προγράµµατος όπως αυτό προτείνεται, χωρίς καµία πρωτοβουλία ότι και 
αν αυτό µπορεί να σηµαίνει. 

Παρά τα παραπάνω αρν
επιβιώνει και διατηρείται ακόµα σε λειτουργία, για πολλούς λόγους µεταξύ των 

οποίων θα αναφέρουµε τους, κατά την γνώµη µας, σηµαντικότερους: 
• Η προσαρµοστικότητα των παραγόντων της παραδοσιακής τά

µαθητών, και της συµπεριφοράς του δασκάλου προς τον µέσο όρο των δυνατο-
τήτων της τάξης. 
Η σταδιακή µετα
µορφής µε ερωταποκρίσεις, και µε τον τρόπο αυτό δηµιουργίας της εντύπωσης 
ότι κάτι νέο γεννιέται µε την «συµµετοχή» των µαθητών, οι διακοπές του µονό-
λογου του δασκάλου µε ερωτήσεις µαθητών, και έτσι η ελαχιστοποίηση της αί-
σθησης της ακινησίας της τάξης. 
Η περιορισµένη διαπιστωτική ικα
ωµένης παρουσίας γνώσεων, δεξιοτήτων καθώς και εµπειριών αξιολόγησης, η 
οποία εξυπηρετείται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Η οικονοµική στενότητα ή η µη βούληση παροχής κονδυλίων
πολιτείας για την κατασκευή διδακτηρίων των οποίων οι προδιαγραφές θα επι-
τρέπουν την άσκηση ενός σύγχρονου τρόπου διδασκαλίας και συµπεριφοράς εκ 
µέρους των παραγόντων της µάθησης. Έτσι παραµένουµε στις παραδοσιακές 
αίθουσες διδασκαλίας µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

Η 
ών και µορφών πληροφορίας, ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης κα-

θώς και ένα ανοιχτό και ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης της: 
• Ενεργητικές διδακτικές µεθόδους και θεωρίες µάθησης µε αντικειµενικ
την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του µαθητή και την ανάδειξη από αυτόν 
ενός ελεύθερου και υπεύθυνου πολίτη µε γνώση και ποιότητα. Πιο συγκεκριµέ-
να, τρόπους λειτουργίας που βασίζονται στη σύγχρονη θεωρία των Curriculum 
(Αναλυτικών προγραµµάτων διαρκούς εσωτερικής και εξωτερικής µεταρρύθµι-
σης), και µεθόδους διδασκαλίας τέτοιες όπως αυτή της Βιωµατικής διδασκαλίας 
(Μέθοδος project), µε ταυτόχρονη παραποµπή µας στην Συνεργατική και ∆ια-
θεµατική ∆ιδασκαλία, στις παράπλευρες δραστηριότητες καθώς και τις «συνέ-
πειές» τους. 
Αξιοποίηση τη
ποίου κύριος ρόλος είναι η υποβοήθηση της µάθησης, του διδακτικού έργου του 
εκπαιδευτικού, η επικαιροποίηση της γνώσης, η διεύρυνση του γνωστικού ορί-
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ζοντα των εµπλεκοµένων, και φυσικά η ανάπτυξη στον µαθητή της ικανότητας 
της επιλογής και χρήσης της πληροφορίας. 
 ∆ιαφορετικό ρόλο του δασκάλου ο οποίος • από  διεκπεραιωτής και µεταφορέας 

• υργικότητα,  διάθεση και ορ-

 

 
 

Σχήµα 2: Το Σύγχρονο Σύστηµα στην ΚτΠ 

 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ PROJECT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-

ΓΡΑ
α ευρύτερο συλλογικό έργο που εκτελείται µε ορισµένο 

τρόπ

Πανεπιστήµια

της γνώσης εξελίσσεται  σε συνεργάτη, υποστηρικτή, διαµεσολαβητή και εµψυ-
χωτή του µαθητή για την κατάκτηση της γνώσης. 
∆ιδακτήρια τα οποία  χαρακτηρίζονται από  λειτο
γάνωση του χώρου µε τρόπο που απορρέει από τον σεβασµό στο ρόλο, την 
βούληση, τις επιθυµίες και τις ανάγκες του µαθητή. 

 

 

ΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Η µέθοδος project είναι έν
ο(Αλεξιάδης, 1989). Στην Παιδαγωγική είναι η µέθοδος όπου η εργασία αντιµε-

τωπίζεται συλλογικά µε ένα ορισµένο τρόπο και οδηγεί στη µόρφωση µέσω µιας συ-
γκεκριµένης διαδικασίας µάθησης. Η µάθηση πηγάζει από τις εµπειρίες που αποκτούν 
τα άτοµα που εργάζονται στην οµάδα µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδι-
κασίες της. (Frey, 1986). Βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι: α) η ύπαρξη ε-
λευθερίας για καθένα µέλος της οµάδας που προτείνει ένα θέµα, β) η διαµόρφωση της 
εργασίας µε τη συµµετοχή  όλων, γ) η διεξαγωγή της εργασίας γίνεται από όλα τα µέ-
λη της οµάδος δ). Η παραγωγή ενός συλλογικού έργου (Frey, 1986). 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

∆ιαδίκτυο

Βιβλιοθήκες 

Κοινότητες 
Μάθησης 

Μαθητής

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

∆άσκαλος 

Περιοδικά Μουσεία Chat
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Η διάρκεια ενός project  µπορεί να είναι µικρή (από 2-6 ώρες), µέτρια (από µια 
µέρα µέχρι µια εβδοµάδα) ή  µεγάλη (από µια µερικές εβδοµάδες). Όσο µεγαλώνει η 
διάρκεια, τόσο και το αντικείµενο της προσπάθειας γίνεται πολυπλοκότερο. Ενδιάµεσα 
προβλέπεται να γίνονται διαλείµµατα ενηµέρωσης είτε για έλεγχο της προόδου του έρ-
γου, είτε για προετοιµασία υλικού, είτε για ρύθµιση οργανωτικών προβληµάτων και 
κυρίως για ανατροφοδοτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χρόνος που θα διατεθεί για 
το συλλογικό έργο πρέπει να προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα και να συν-
δυάζεται µε αυτό στα πλαίσια ενός διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών. 

Το Π.Ι. εισάγει τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και δοµεί το περιεχόµενο 
των διδασκόµενων αυτοτελών µαθηµάτων στη βάση µιας ισόρροπης οριζόντιας και 
κάθετης κατανοµής της. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνθεση γνωστικών α-
ντικειµένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών θεµάτων και προβάλλεται η παράµετρος 
της διαθεµατικότητας στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει και τη Γενική παι-
δεία. (Αλαχιώτης, 2002). 

Τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών καταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς δι-
δασκόµενα µαθήµατα. Αντί αυτών χρησιµοποιούν ως κριτήρια επιλογής και πλαίσια 
οργάνωσης της σχολικής γνώσης σηµαντικά θέµατα, ζητήµατα και προβλήµατα. Η 
αλλαγή, όµως, στον τρόπο οργάνωσης της σχολικής γνώσης επιφέρει αλλαγές και στον 
τρόπο διδασκαλίας, η οποία καθίσταται µαθητοκεντρική και διερευνητική, αλλά και 
στην οργάνωση τον διδακτικού χρόνου (Ματσαγγούρας, 2002).  

Οι συνθήκες που επικρατούν στο παραδοσιακό σχολείο, δεν ευνοούν έργα τα ο-
ποία ακριβώς απαιτούν αποδέσµευση της εργασίας από χρονικούς περιορισµούς. Παρ' 
όλες όµως τις δυσκολίες, δεν σηµαίνει ότι τέτοιες εφαρµογές δεν µπορούν να γίνουν 
ακόµη και στο ∆ηµοτικό Σχολείο, ύστερα από πολύ προσεκτική προετοιµασία του 
όλου έργου από το δάσκαλο. Αντίθετα θεσµοί όπως το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα 
σπουδών δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης µεθόδων συλλογικών έργων (project). 

 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» 
 Με τον όρο Τοπική Ιστορία εννοούµε τη συνολική (κοινωνική, πολιτισµική, 

οικονοµική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριµένου τόπου σε συσχετισµό µε την 
ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία, γεωγραφι-
κό διαµέρισµα) αλλά και µε την εθνική και παγκόσµια ιστορία, όσο αυτό είναι εφικτό. 
(Παπαγιαννόπουλος 2000). 

 Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος µελέτης από τα δύο σχολεία έγινε µε 
βάση τα πιο κάτω κριτήρια: α) το θέµα να προέρχεται από το χώρο των άµεσων εµπει-
ριών των µαθητών, β) να βρίσκεται κοντά στα ενδιαφέροντά τους, στις ανάγκες και τις 
επιθυµίες τους καθώς και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά, γ) να δη-
µιουργεί προϋποθέσεις ερευνητικής – ερµηνευτικής και κριτικής ανάλυσης της υπάρ-
χουσας πραγµατικότητας. 

 Τα προαναφερόµενα έχουν ως αποτέλεσµα να µελετούν οι µαθητές την ιστο-
ρία του τόπου τους και να έρχονται σε επαφή µε τα προβλήµατα του τόπου τους, να τα 
προσεγγίζουν διαχρονικά, να προβαίνουν σε κρίσεις, αναλύσεις, συγκρίσεις και σταδι-
ακά να οδηγούνται στην απόκτηση ιστορικής συνείδησης. 

 Η τελευταία βοηθά στο να γίνουν συνειδητοποιηµένοι πολίτες, οι οποίοι µέσα 
από την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων του τόπου 
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τους δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη. (Παπαγιαννόπουλος κ.α., 
2000). 

  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Στην υλοποίηση του προγράµµατος πήραν µέρος 30 µαθητές από το 4ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο Πατρών. Συµµετείχαν 2 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ο ένας 
από τους οποίους είχε εµπειρία στην εκπαίδευση από απόσταση. Το πρόγραµµα είχε 
συνολική διάρκεια 6 µηνών και η υλοποίησή του γινόταν 4 ώρες συνολικά την εβδο-
µάδα στα πλαίσια λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. 

 Μετά την επιλογή του θέµατος µελέτης από τους µαθητές, προχωρήσαµε στη 
συγκρότηση των επι µέρους οµάδων εργασίας µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις επιθυ-
µίες των µαθητών, καθώς και στον ορισµό συντονιστών της κάθε οµάδας. Κάθε οµάδα 
εργασίας παρουσίαζε στα µέλη της τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς της και στη 
συνέχεια και στα υπόλοιπα µέλη των άλλων οµάδων.  Στη συνέχεια ακολουθούσε η 
σύνθεση απόψεων και ο προγραµµατισµός επόµενων δράσεων. 

 Από το 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών συµµετείχαν 25 µαθητές, οι οποίοι 
συγκέντρωναν το υλικό της µελέτης τους, κατόπιν ανάθεσης συγκεκριµένης εργασίας 
από τον δάσκαλο σε κάθε µαθητή. Οι µαθητές αυτού του σχολείου όταν συγκέντρω-
σαν το υλικό µελέτης τους, το παρουσίασαν διαδοχικά στο δάσκαλο, ο οποίος τους 
έκανε παρατηρήσεις και διορθώσεις. 

Στη συνέχεια έγινε εξ αποστάσεως επικοινωνία µεταξύ των δύο σχολείων  και πα-
ρουσίαση του τρόπου δουλειάς και των αποτελεσµάτων της.  

Κατά τη σύγκριση  των δύο µεθόδων διακρίθηκαν τα πλεονεκτήµατα στην προ-
σέγγιση του θέµατος µε αξιοποίηση της µεθόδου project και της εργασίας σε οµάδες.  

 
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  
 Με το διδακτικό µοντέλο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη 

που πειραµατιστήκαµε διαπιστώσαµε: α) την βελτίωση του τρόπου προσφοράς της 
γνώσης β) την βελτίωση στις σχέσεις των µαθητών µεταξύ τους γ) την βελτίωση στις 
σχέσεις µαθητών - εκπαιδευτικών δ) την αλλαγή του ρόλου δασκάλου και του µαθητή 
στη νέα σχολική πράξη ε) την αλλαγή στη δοµή και λειτουργία του αναλυτικού προ-
γράµµατος στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο στ) το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική 
κοινωνία ζ) τη χρήση του τοπικού χώρου ως αφορµή για µάθηση η) την παροχή ίσων 
ευκαιριών και ενθάρρυνση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ για συµµετοχή στη 
σχολική ζωή όλων των µαθητών ανεξάρτητα από την επίδοσή τους και την κοινωνικο-
οικονοµική και  πολιτισµική τους προέλευση και η) την εµπλοκή της τοπικής κοινωνί-
ας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη 
διεύρυνση της κατανόησης της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής τους. 

Το παραδοσιακό µάθηµα δεν είναι µάθηµα συλλογικού έργου διότι: α) η πρόταση 
για επεξεργασία ενός διδακτικού περιεχοµένου γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από το 
δάσκαλο ή εξαρτάται αποκλειστικά από την έγκριση του, β) δεν ερωτάται η σχολική 
τάξη αν την επεξεργασία αυτή την προτιµούν όλοι, γ) τα παιδιά µαθαίνουν ακριβώς το 
διδακτικό περιεχόµενο που είναι το αντικείµενο της µάθησης κατά τη διδακτική ώρα, 
δ) οι εµπειρίες αποκτούνται από τα παιδιά από την επαφή τους µε το διδακτικό περιε-
χόµενο, όχι από την εργασία πάνω σ' αυτό, ε) µε τη µέθοδο project δεν τηρούνται οι 
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κανόνες διεξαγωγής του µαθήµατος όπως στην παραδοσιακή τάξη  και ο δάσκαλος δεν 
λαµβάνει σχεδόν κανένα µέτρο για να περιορίσει τις δραστηριότητες των µαθητών. 

 Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν επικεντρώθηκαν:  α) στην καλλιέργεια 
ενός µαθησιακού περιβάλλοντος επικοινωνίας, συνεργασίας και µάθησης µεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των µαθητών από την ίδια τάξη αλλά και µεταξύ αποµακρυσµένων 
∆ηµοτικών Σχολείων (από Αχαΐα και Σέρρες) µε χρήση ΤΠΕ β) στην εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών τόσο µε τις ΤΠΕ όσο και µε µεθόδους αξιοποίησης τους στη διδακτική 
πράξη και γ) στην δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την διαθεµατική προσέγγιση 
και παιδαγωγική αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας στο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο µε 
τη µέθοδο project. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν ένα διαφορετικό τρόπο 

διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, όχι µόνο επειδή ενσωµατώνουν τη χρήση των τε-
χνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη µαθησιακή διαδικασία, αλλά 
γιατί υιοθετούν την παιδαγωγική επιλογή της διερευνητικής µάθησης. Οι µαθητές 
φθάνουν στη µάθηση µέσα από µια διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης, συγκροτούν 
οµάδες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους και συνεργάζονται, ερευνούν πηγές, τις επε-
ξεργάζονται, τις κρίνουν, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αυτενεργούν, και αποφασίζουν. 

Γενικές συνταγές δεν υπάρχουν, όπως γνωρίζει καλύτερα από όλους κάθε δάσκα-
λος. Οι δραστηριότητες που δοκιµάσαµε και αναφέρουµε εδώ ως µελέτη περίπτωσης, 
δεν φιλοδοξούν να λειτουργήσουν παραδειγµατικά ως πρότυπα. Φιλοδοξούν  µόνο να 
αποτελέσουν αφορµή για τον δάσκαλο να σκεφτεί, µε οδηγό τις ανάγκες και τις δυνα-
τότητες της τάξης του, µε βάσει τα ενδιαφέροντά του και τα ενδιαφέροντα των µαθη-
τών του, νέες διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας µε στόχο να γίνει ποιο ελκυστικό το 
µαθησιακό περιβάλλον και να συµβαδίζει µε την κοινωνική πραγµατικότητα. 

 Οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικά σηµαντι-
κή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εµπειρία που αποκόµισαν από την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διαθεµατική προσέγγιση για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας µε τη 
µέθοδο project.  Παρά τα προβλήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, την έλλειψη εµπειρίας 
σε ανάλογες εκπαιδευτικές µεθόδους και µέσα, οι αρχικοί φόβοι και η ανασφάλεια 
αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία. Οι µαθητές  από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η συ-
νεργασία σε οµάδες και η ενασχόληση τους µε ένα θέµα των ιδιαίτερων ενδιαφερό-
ντων τους αύξησε τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους µέσα από ένα διαφορετικό µαθη-
σιακό περιβάλλον. Η µέθοδος εργασίας τους οδήγησε στη συνεργασία τόσο µεταξύ 
τους όσο και µε το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι δά-
σκαλοι που συµµετείχαν εκτίµησαν τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και 
διαπίστωσαν την ανάγκη για επιµόρφωση στις ΤΠΕ και αξιοποίησή τους στη διδακτι-
κή πράξη. Η παιδεία δεν παρέχεται µόνο µε απρόσωπα τεχνολογικά εργαλεία. Ο δά-
σκαλος είναι αναντικατάστατη πηγή έµπνευσης και ενθάρρυνσης, ζωντανό παράδειγ-
µα για τους µαθητές. Η σωστή χρήση όµως των ΤΠΕ αποτελεί ένα ακόµη ισχυρό ερ-
γαλείο για επίτευξη των µαθησιακών στόχων στα χέρια δασκάλων και µαθητών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Να γνωρίσουν οι µαθητές το λιµάνι της Πάτρας 
µέσα από το πέρασµα των χρόνων και ειδικότερα το ρόλο του στην εξέλιξη και ανά-
πτυξη της πόλης, µέσα από την αξιοποίηση  της διαθεµατικής – διεπιστηµονικής προ-
σέγγισης καθώς και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών. 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Σε επίπεδο γνωστικών στόχων επιδιώκεται: 
1. Να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία του λιµανιού της Πάτρας σε σχέση µε την 

ιστορία της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής. 
2. Να γνωρίσουν το ρόλο και τη σηµασία του λιµανιού στην οικονοµική, κοινωνική 

και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι και σή-
µερα 

3. Να γνωρίσουν τις ασχολίες και τα επαγγέλµατα των κατοίκων της περιοχής που 
σχετίζονται µε το λιµάνι. 

4. Να γνωρίσουν τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία 
χρόνια για την επέκταση- ανάπτυξη του λιµανιού της πόλης και της περιοχής γύ-
ρω από αυτό, όσο και των ενεργειών που γίνονται σήµερα γι΄ αυτό το σκοπό. 

5. Να κατανοήσουν τη σηµασία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της περι-
οχής σε σχέση µε το λιµάνι. 

 
Σε επίπεδο συναισθηµατικών στόχων επιδιώκεται: 
1. Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές στα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη λει-

τουργία του λιµανιού και τις δραστηριότητες του γενικά. 
2. Να σέβονται και να εκτιµούν τις  συλλογικές προσπάθειες  και τους αγώνες των 

ατόµων που έζησαν και δηµιούργησαν στο συγκεκριµένο χώρο. 
3. Να βιώσουν το αίσθηµα της αποδοχής και της ικανοποίησης µέσα από τη συνει-

δητοποίηση της συµβολής των ατόµων του άµεσου περίγυρου και κατά συνέπεια 
και τη δική τους στη δηµιουργία της Τοπικής Ιστορίας. 

4. Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα προβλήµατα που σχετίζονται µε το λιµάνι 
της Πάτρας. 

 
Σε επίπεδο ψυχοκινητικών στόχων επιδιώκεται 
1. Να εθιστούν οι µαθητές στην παρατήρηση και την έρευνα 
2. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε το λιµάνι 

της Πάτρας 
3. Να καλλιεργήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό την περιέργεια και την παρατηρητι-

κότητά τους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να µελετήσουν και να ερευνήσουν ά-
µεσες ιστορικές πηγές. 
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Για την υλοποίηση των προαναφερόµενων στόχων επιλέξαµε ως µέθοδο εργασίας 
τη µέθοδο project καθώς αυτή αποτελεί µια ανοικτή διαδικασία µάθησης , τα όρια και 
οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισµένα, ενώ εξελίσσεται ανάλογα 
µε την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. 

Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου οι µαθητές  προσεγγίζουν τη γνώση και αντιλαµ-
βάνονται την πραγµατικότητα µέσα από οµαδική εργασία και δράση. Κινητοποιούνται 
πτυχές της προσωπικότητάς τους και προσπαθούν µέσα από δηµιουργικές διαδικασίες 
να προσεγγίσουν το προς µελέτη θέµα καθώς και την υφιστάµενη πραγµατικότητα. 
Παράλληλα λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες οι επιθυµίες καθώς και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µελών της οµάδας. Το τελευταίο διευκολύνει ουσια-
στικά τη διαδικασία προσέγγισης της γνώσης , ενώ παράλληλα δηµιουργεί προϋποθέ-
σεις ουσιαστικής συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της παιδαγωγικής οµάδας.  
Η προαναφερόµενη µέθοδος περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

1. Αναζήτηση και εντοπισµός συγκεκριµένου θέµατος µελέτης: 
Η φάση αυτή περιλαµβάνει προτάσεις, συζητήσεις καθώς και καθορισµό του 
θέµατος µε το ποίο θα ασχοληθούν οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός. 

2. Έρευνα 
Στη φάση αυτή διεξάγονται συζητήσεις και ανταλλάσσονται απόψεις και ιδέ-
ες σχετικά µε το πως θεωρούν οι µαθητές ότι θα προσεγγίσουν το συγκεκρι-
µένο θέµα. Με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνικής του καταιγισµού 
ιδεών (brainstorming) καταγράφονται σε αρχικό στάδιο οι ιδέες των µαθητών 
σχετικά µε τη µελέτη και προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος και στη 
συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις τόσο κατά οµάδες όσο και στην ολοµέλεια. 

         Παράλληλα σε αυτή τη φάση δηµιουργείται και συγκεντρώνεται το σχετικό 
µε το  θέµα µελέτης υλικό από τους µαθητές, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. 

3. Οργάνωση δεδοµένων 
 Το υλικό ταξινοµείται και τα δεδοµένα οργανώνονται σε ένα συνεπές σχήµα  
(προεπιλεγµένη δοµή) από κάθε οµάδα. Οι οµάδες παρουσιάζουν στην ολο-
µέλεια  την αποκτηµένη µέσα από τη προσέγγιση του θέµατος γνώση. 

4. Εφαρµογή 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο project ένα πρόγραµµα παραµένει αναποτελεσµατικό 
αν δεν καταλήξει σε µια δραστηριότητα. Μια τέτοια δραστηριότητα µπορεί 
να ξεκινήσει από τη συζήτηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών στην 
τάξη, µέχρι και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε οποιοδήποτε τρόπο 
στο κοινό.  (πχ. κατασκευή poster, µακέτας, ιστοσελίδας, ηλεκτρονική κατα-
σκευή κτλ). 

5. Αξιολόγηση 
Η όλη προσπάθεια αξιολογείται. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί την τελευταία 
φάση της µεθόδου. Πραγµατοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος µε στόχο την ανατροφοδότηση των συµµετεχόντων σε αυτό. 
Έχει δυναµικό χαρακτήρα. 
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Προκειµένου να είναι επιτυχής η εφαρµογή της µεθόδου project απαραίτητο είναι 
να ληφθούν υπόψη κάποια οργανωτικά ζητήµατα. Ως τέτοια µέσα από τη µελέτη της 
σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Ο χρόνος 
• Ο χώρος  
• Η σχέση µε εξωσχολικούς φορείς 
• Η σχέση µε τα µέλη της Τοπικής Κοινωνίας 
• Η συνεργασία µε τους γονείς 
• Τα Οικονοµικά 
• Οι ∆ιοικητικές διατυπώσεις  

 
Η επεξεργασία και η  µελέτη  των θεµάτων της Τοπικής Ιστορίας επιχειρείται µέσα 
από διεπιστηµονική- διαθεµατική προσέγγιση. Στα πλαίσια του ∆ιαθεµατικού Προ-
γράµµατος Σπουδών και του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος  που επιχειρείται να 
υλοποιηθεί το συγκεκριµένο project  θα µπορούσαν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
διαθεµατικές – διεπιστηµονικές δραστηριότητες: 

• ∆ηµιουργία τοπογραφικού χάρτη υπό κλίµακα 
• ∆ηµιουργία µακέτας υπό κλίµακα 
• Αναζήτηση πληροφοριών(ιστορικών, οικονοµικών, πολιτιστικών) σε βιβλιο-

θήκες, σε περιοδικά, σε εφηµερίδες, στο internet, σε άτοµα που εµπλέκονται 
άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία του λιµανιού της πόλης 

• Λήψη συνεντεύξεων από πολίτες  και φορείς της περιοχής για το λιµάνι 
• Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του λιµανιού 
• Σύγκριση νέων φωτογραφιών µε παλαιότερες 
• Προβολή του λιµανιού στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης 
• ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας ή CD 
• ∆ηµιουργία φυλλαδίων σχετικά µε τη σηµασία της προστασίας του λιµανιού 

της Πάτρας και του σχετικού µε αυτό οικοσυστήµατος από αλόγιστες ανθρώ-
πινες παρεµβάσεις 

• Συγκέντρωση άρθρων για την αναβάθµιση της περιοχής γύρω από το λιµάνι 
• Συλλογή λογοτεχνικών κειµένων σχετικών µε το λιµάνι 
• Συλλογή µύθων- θρύλων –παραδόσεων 
• Συλλογή µουσικών κοµµατιών σχετικών µε το λιµάνι 
• ∆ηµιουργία Λευκώµατος  ή ταµπλό µε φωτογραφικό υλικό που προέρχεται 

από φωτογράφηση των «Θετικών» και «Αρνητικών» ανθρώπινων παρεµβά-
σεων που αναπτύσσονται στο λιµάνι 

• ∆ηµιουργία φυλλαδίου σχετικού µε το λιµάνι 
• Καταγραφή επαγγελµάτων και νέων θέσεων εργασίας που αναπτύσσονται και 

έχουν σχέση µε το λιµάνι 
• ∆ιοργάνωση σχετικής µε το λιµάνι εκδήλωσης στο σχολείο και παρουσίασή 

της σε πολίτες και φορείς της Τοπικής Κοινωνίας.  
 
 


