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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Στο σενάριο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας του χώρου στο πλαίσιο µιας 
διεπιστηµονικής θεώρησης (Αρχ. Ελλ. Γραµµατεία, Ιστορία, Γεωγραφία) µε την υποστήριξη 
υπολογιστικών εργαλείων (MicroWorlds Pro) που καθιστούν δυνατή τη δόµηση και το χειρισµό 
αναπαραστάσεων που δίνουν οπτική υπόσταση σε αφηρηµένες έννοιες, κάνοντάς τες έτσι προσιτές 
στους µαθητές. Ως παράδειγµα χρησιµοποιείται ο νόστος του οµηρικού Οδυσσέα, η περιπλάνηση του 
οποίου παρέχει την ευκαιρία για ενεργητική εξερεύνηση του ευρύτερου µεσογειακού χώρου και 
περαιτέρω για συσχετίσεις µε τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν στα αρχαία χρόνια στο 
ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η µελέτη και χρήση 
χαρτών, ενός µέσου µελέτης του χώρου και ερµηνείας. Συγκροτείται έτσι ένα µαθησιακό περιβάλλον 
όπου µε την υποστήριξη των παρεχόµενων υπολογιστικών εργαλείων προάγεται η ενεργητική 
ανακάλυψη και οικοδόµηση της γνώσης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διεπιστηµονική προσέγγιση, χώρος, χάρτες, υπολογιστικά εργαλεία 
προσέγγισης αφηρηµένων εννοιών, ενεργητική ανακάλυψη και οικοδόµηση της γνώσης 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η βασική ιδέα που διέπει το σενάριο είναι να σηµειώσουν οι µαθητές στο χάρτη της Μεσογείου 
τους διαδοχικούς σταθµούς του ταξιδιού του Οδυσσέα από την Τροία µέχρι την Ιθάκη, σύµφωνα 
µε την εγκιβωτισµένη αφήγηση του ήρωα στους "Αλκίνου και Αρήτης απολόγους" (ραψ. ι-µ και η 
αντίστοιχα) αλλά και του ίδιου του ποιητή (ραψ. ν).  
 
 Η δραστηριότητα αυτή των µαθητών δεν προσπαθεί να επαληθεύσει τις θεωρίες που ζητούν –
από τα παλιά χρόνια ως σήµερα- να ταυτίσουν τις χώρες, όπου περιπλανήθηκε ο Οδυσσέας, µε 
συγκεκριµένους χώρους (τη Σικελία, την Ιταλία, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη Βόρειο Θάλασσα 
κλπ.) και που δεν φαίνεται να έχουν καµιά απολύτως επιστηµονική βάση (ΙΕΕ, τ. Β'). Απλώς, αν 
αποβληθούν τα φανταστικά και τερατικά στοιχεία των ιστοριών του Οδυσσέα, διαπιστώνεται ότι 
αναπαριστούν µε ακρίβεια σχεδόν ντοκουµέντου ναυτικές διαδροµές και συνθήκες της εποχής στο 
ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον της Μεσογείου. Γιατί Μεσόγειος σηµαίνει δρόµοι· κυρίως 
δρόµοι του νερού, δρόµοι θαλάσσιοι. Αυτούς τους δρόµους επιχειρεί µε αφορµή τον οδυσσειακό 
πλου να καταγράψει στο χάρτη η παρούσα δραστηριότητα, προσδοκώντας έτσι να αναδείξει το 
φαινόµενο της εξάπλωσης και περαιτέρω των σχέσεων των Ελλήνων, σχέσεων εµπορικών, 
κοινωνικών, ιδεολογικών, τόσο µεταξύ τους όσο και µε άλλους λαούς στον ευρύτερο γεωγραφικό 
χώρο της Μεσογείου.  
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 Για το σκοπό αυτό επιχειρείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση (Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, 
Αρχαία Ιστορία, Γεωγραφία) µε την υποστήριξη του εκπαιδευτικού λογισµικού MicroWorlds Pro, 
το οποίο παρέχει στους µαθητές εργαλεία για να "οπτικοποιήσουν" την κίνησή τους στο χώρο ή 
αλλιώς "επί χάρτου", και διαµορφώνεται µια στρατηγική διδασκαλίας που δίνει µικρότερη έµφαση 
στο περιεχόµενο και περισσότερη στη διαδικασία µάθησης µε άµεση συµµετοχή των µαθητών και 
στόχο όχι τη µεταφορά γνώσης, αλλά την καθοδήγησή τους στην ανακάλυψη σχέσεων µε ό,τι 
τους είναι ήδη γνωστό. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται οι µαθητές:  
ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

 να προσεγγίσουν την Οδύσσεια ως µια ποιητική γεωγραφία και ως ένα ανθρωπο-
γεωγραφικό έπος και να παρακολουθήσουν µε αφορµή το νόστο την περιπέτεια ενός 
αρχετυπικού Έλληνα, που επιβιώνει, επειδή διαθέτει ευφυία, τόλµη και τληµοσύνη 

 να "αναγνώσουν" τους απολόγους –την εγκιβωτισµένη αφήγηση των περιπετειών του 
Οδυσσέα και των συντρόφων του- µέσω της αναπαράστασης στο χάρτη της πορείας του 
οδυσσειακού νόστου 

 να διαπιστώσουν τη σχέση της Οδύσσειας µε την Ιστορία και ειδικότερα να 
αναγνωρίσουν ότι στην Οδύσσεια είναι αποτυπωµένος ένας ολόκληρος κόσµος που 
αναφέρεται στον πολιτισµό, στην κοινωνική οργάνωση και στο σύστηµα αξιών της 
γεωµετρικής εποχής 

  να γνωρίσουν σηµαντικές/χαρακτηριστικές περιοχές και τόπους µε τους οποίους 
συνδέθηκε η ζωή των Ελλήνων, ήδη από τα µινωϊκά και µυκηναϊκά χρόνια, στο πλαίσιο 
της γεωγραφικής τους εξάπλωσης (εµπορικές/πολιτι-σµικές επαφές – αποικισµός) στον 
ευρύτερο ελληνικό και µεσογειακό χώρο 

 να ερµηνεύουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ του χώρου και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, όπως επιβάλλεται από τη σχέση Γεωγραφίας και Ιστορίας 

ως προς τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών 
 να προσεγγίσουν ένα ολοκληρωµένο πληροφορικό περιβάλλον γενικής χρήσης που 

καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και µαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση 
δύσκολων εννοιών 

 να ενεργοποιηθούν όχι µόνο γνωστικά, αλλά και ψυχικά και συναισθηµατικά από την 
παιγνιώδη µορφή της εφαρµογής, καθώς έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία εµπλουτίζεται 
µε το στοιχείο της διασκέδασης   

ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 
 να ασκήσουν την ικανότητα προσανατολισµού στο χάρτη και προσδιορισµού της 

γεωγραφικής θέσης ενός τόπου 
 να αξιοποιούν το χάρτη όχι µόνο ως ένα µέσο για την αναπαράσταση των φαινοµένων 

του παρελθόντος, για να "δουν" δηλαδή την Ιστορία να γράφεται στο χώρο, αλλά και ως 
ένα µέσο για την ερµηνεία τους 

 να χρησιµοποιήσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τα σχολικά µαθήµατα της 
Α.Ε.Γραµµατείας, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας και να ασκήσουν την αναλυτική 
τους ικανότητα (: να συσχετίζουν, να συγκρίνουν, να εκτιµούν, να αντιπαραβάλλουν, να 
αποφασίζουν) 

 να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δεξιότητες στον προφορικό αλλά και στο 
γραπτό λόγο και να επικοινωνούν µεταξύ τους οικοδοµώντας κώδικες επικοινωνίας 
ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους 
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 να συνεργάζονται µεταξύ τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου αναπτύσσοντας 
προσωπική και συλλογική ευθύνη ως µέλη µιας οµάδας  διαπιστώνοντας έτσι την 
ανάγκη και τη σηµασία της συνεργασίας 

 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ι. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 
 Η ιδιοτυπία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας (Α.Ε.Γλ.-Γρ.) 
είναι ότι µελετά την ανθρώπινη δραστηριότητα, διερευνά και ερµηνεύει την πνευµατική 
δηµιουργία των αρχαίων Ελλήνων µέσα από τα έργα της τέχνης του λόγου, τα οποία προσεγγίζει 
είτε από το πρωτότυπο είτε από µετάφραση. Με την ερµηνεία επιλεγµένων κειµένων της Α.Ε.Γρ. 
επιδιώκεται µεταξύ των άλλων οι µαθητές να επικοινωνήσουν µε κείµενα που αντιπροσωπεύουν 
σηµαντικές στιγµές της αρχαίας πολιτισµικής δραστηριότητας και παρέχουν τα κύρια σηµεία για 
τη δηµιουργία µιας εικόνας αυτού του κόσµου κατά το δυνατόν σφαιρικής, ρεαλιστικής και 
ελκυστικής, ενδιαφέρουσας στο βαθµό που θα συνδέεται και µε τη σύγχρονη ζωή και θα 
συστοιχεί µε τις ανάγκες του σηµερινού νέου ανθρώπου (∆.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ., 2002). 
  
 Η µέθοδος διδασκαλίας για να επικοινωνήσουν οι µαθητές µε τα κείµενα αυτά είναι η 
ερµηνευτική, στο πλαίσιο της οποίας το ερµηνευτικό ενδιαφέρον, σύµφωνα µε τις πρόσφατες 
ερµηνευτικές θεωρίες, έχει µετατοπιστεί από το κείµενο στον αναγνώστη, έτσι ώστε η 
ερµηνευτική προβληµατική από ενδοκειµενική που ήταν πάντοτε να γίνει τώρα προσληπτικό 
πρόβληµα. Επισηµαίνεται ότι η φιλολογική ερµηνεία δεν είναι απλή αναγνωστική προσέγγιση του 
κειµένου. Πρέπει να αξιοποιεί όλους τους διακειµενικούς και εξωκειµενικούς παράγοντες 
(:λογοτεχνικά και κοινωνικοπολιτισµικά συµφραζόµενα), για να πετύχει την επιστηµονική 
ερµηνεία, που διαφέρει από τις ροµαντικές αναγνώσεις του κειµένου. Η φιλολογική ερµηνεία 
επιµένει στην αποκάλυψη του νοήµατος του κειµένου, το οποίο έχει προσδιοριστεί από τον ίδιο 
τον συγγραφέα (Βερτσέτης, 2002).  
Η ερµηνευτική όµως µέθοδος ενέχει τους εξής κινδύνους: 

1. η προβολή των δικών µας νοηµατικών δοµών σε κάθε εποχή να υπονοµεύσει την 
αποκατάσταση του νοήµατος ενός κειµένου 

2. η διαµεσολαβητική προσπάθεια του εκπαιδευτικού να µετατραπεί σε κατευθυνόµενη 
εσωτερίκευση των ερωτήσεων που θέτει στα κείµενα και των απαντήσεων που δίνονται 
από τους µαθητές 

µε συνέπεια: 
1. να παραβλέπεται το γεγονός ότι σε κάθε κείµενο προβάλλονται οι νοηµατικές δοµές 

της εποχής  
2. να υπερισχύει η άποψη ότι η µελέτη ενός κειµένου απαιτεί "σωστές" απαντήσεις, 

πράγµα που σηµαίνει ότι οι µαθητές δεν ενθαρρύνονται σε αναζητήσεις νοηµάτων, σε 
επανασηµασιοδοτήσεις, τελικά, σε εξερεύνηση του κόσµου και του εαυτού τους 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι: 
1. να καταργούνται οι πολλαπλές αναγνώσεις και ερµηνείες 
2. η προσέγγιση των κειµένων να είναι καθαρά "φιλολογική" και να ταυτίζει συχνά την 

ερµηνεία µε την εξήγηση 
3. να ενισχύεται η καλλιέργεια του ιδεαλισµού  

 
ΙΙ. Ιστορία 
 Η Ιστορία δεν ξετυλίγεται µόνο µέσα στο χρόνο· τοποθετείται ή απλώνεται και µέσα στο χώρο. 
Τόσο το γεγονός που αναφέρεται σ' ένα άτοµο όσο και η αργή ιστορία των ανθρώπινων οµάδων 
εγγράφονται στο παρελθόν µε διπλές και αχώριστες συντεταγµένες· συντεταγµένες χρόνου και 
συντεταγµένες τόπου ή γεωγραφικού περιβάλλοντος. Αν λοιπόν η χρονολογία είναι το πρώτο και 
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αναγκαίο θεµέλιο της Ιστορίας, µία στάση ή µία διαδικασία που φέρνει σε επαφή τα ανθρώπινα 
προβλήµατα µε τη γη, µέσα στη γεωγραφική πραγµατικότητα, δεν είναι λιγότερο απαραίτητη για 
να συλλάβουµε συγκεκριµένα τα ιστορικά δεδοµένα και να αναζητήσουµε σ' αυτά το µερίδιο του 
περιβάλλοντος (Enc. de la Pleiade, 1989). Κατά συνέπεια οι δοµικές έννοιες του χώρου και του 
χρόνου επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου µέσα στο οποίο µπορούµε να 
εντάξουµε και να ερµηνεύσουµε ένα πλήθος γεγονότων. Ωστόσο, η εποπτεία και η κατανόηση 
των γεγονότων µέσα στο χωροχρονικό τους πλαίσιο αποτελεί µία από τις κυριότερες αδυναµίες 
της σχολικής Ιστορίας. Συµβαίνει το παράδοξο, η χρήση εννοιών χώρου και χρόνου αντί να 
δηµιουργεί γνωστικές δοµές που συντελούν στη συνοχή της ιστορικής γνώσης, να συµβάλλει 
αντίθετα στην κατάτµησή της. 
  
 Ειδικότερα, ο χώρος, ως ερµηνευτικός για τις δραστηριότητες των ανθρώπων παράγοντας, είναι 
µια ιδιαίτερα παραµεληµένη από τη σχολική Ιστορία διάσταση, καθώς ο λόγος –το γραπτό 
κείµενο και ο προφορικός λόγος- κυριαρχεί ως µέσο αναπαράστασης της ιστορικής πληροφορίας· 
συχνά όµως το πλήθος και η πολυπλοκότητα των γεγονότων κάνει τη γεγονοτογραφική 
προσέγγιση φανερά ακατάλληλη για την εκµάθησή τους και ακόµα περισσότερο για την 
κατανόησή τους (π.χ. στην Αρχαία Ιστορία δηµιουργείται η εντύπωση χρονολογικής διαδοχής των 
λαών της Μεσογείου, που όµως για µεγάλα διαστήµατα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν). Στην 
οργάνωση του σχολικού µαθήµατος της Ιστορίας οι αναφορές στον ιστορικό χώρο περιορίζονται 
στη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων για  την κατάτµηση σε διδακτικές ενότητες (π.χ. η διάκριση 
ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας)· η κατάτµηση όµως σε κεφάλαια δηµιουργεί συχνά χρονικές 
ανακολουθίες και έλλειψη αλληλουχίας στη διαδοχή των ενοτήτων, συντείνοντας στην 
αποσπασµατικότητα (∆ηµαράκη, 2002). 
 
ΙΙΙ. Η Γεωγραφία 
 Βασικό αντικείµενο του µαθήµατος της Γεωγραφίας  είναι η µελέτη των µορφολογικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών του χώρου και η οργάνωση και κατανοµή των ανθρώπων και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων µέσα σ' αυτόν. Η σύγχρονη Γεωγραφία βρίσκεται στο σηµείο τοµής 
των φυσικών και των κοινωνικών επιστηµών µε συνέπεια η µελέτη των γεωγραφικών θεµάτων να 
απαιτεί µια συνθετική, διεπιστηµονική προσέγγιση. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αρκετά 
προβλήµατα στη σχολική πράξη. Ενδεικτικά, η "φυσιογνωστική", "στατική" µελέτη του χώρου 
είναι σχετικά εύκολη στο µεγαλύτερο µέρος της, γιατί βασίζεται σε σταθερούς φυσικούς κανόνες 
και µπορεί να αναχθεί στη διαδικασία "παρατήρηση – αίτιο – αποτέλεσµα". Αντίθετα, η σύνδεση 
του χώρου µε την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα δεν επιδέχεται µονοσήµαντες 
ντετερµινιστικές ερµηνείες και προϋποθέτει ικανότητα αντίληψης των δυναµικών µεταβολών, η 
οποία αναπτύσσεται σε ικανοποιητικό βαθµό µετά το 11ο-12ο έτος της ηλικίας. Προκειµένου 
λοιπόν ο χώρος να αποτελέσει πεδίο αγωγής απαιτείται η οργάνωση παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τα µορφολογικά, λειτουργικά και πολιτισµικά γνωρίσµατά του 
και είναι προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες των µαθητών (∆ηµητριάδου, 2002). Το σηµαντικό 
είναι να µάθουµε τον πραγµατικό βαθµό των γεωγραφικών επιδράσεων και των ανθρώπινων 
αντιδράσεων στο ξετύλιγµα της Ιστορίας (Enc. de la Pleiade, 1989). 

 Τα παραπάνω περιγραφόµενα ζητήµατα προσπαθεί να αντιµετωπίσει η παρούσα δραστηριότητα 
προτείνοντας, µέσω του οδυσσειακού πλου, µια διεπιστηµονική προσέγγιση στο φαινόµενο της 
εµπορικής-αποικιακής εξάπλωσης και των σχέσεων των Ελλήνων µε τους άλλους λαούς στον 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου. Η δραστηριότητα εστιάζει στη χρήση και µελέτη 
χαρτών, αυτού του πολύτιµου για τη µελέτη του χώρου εργαλείου, µε την υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού λογισµικού MicroWorlds Pro· η µελέτη του χώρου έχει ουσιαστική σηµασία γιατί 
ισοδυναµεί µε την κατανόηση του "καµβά" πάνω στον οποίο οι άνθρωποι εκδηλώνουν τις 
δραστηριότητές τους· έτσι ο χάρτης αναδεικνύεται σε ένα µέσο έρευνας ή ερµηνείας. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 Η επίτευξη των διδακτικών στόχων που ορίζονται από το προτεινόµενο σενάριο επιβάλλουν την 
εφαρµογή από τον εκπαιδευτικό ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας, όπου κυριαρχεί η 
ενεργητική ανακάλυψη και οικοδόµηση της γνώσης και όχι η στείρα και παθητική 
αναπαραγωγή της, στο πλαίσιο µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης, όπου γίνεται προσπάθεια 
κατανόησης, σύνδεσης και συσχέτισης βασικών εννοιών και γνωστικών στοιχείων από τα 
µαθήµατα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, της Αρχαίας Ιστορίας και της Γεωγραφίας µε 
στόχο την παραγωγή συνδυαστικής γνώσης. 
 
 Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η χρήση και η µελέτη των χαρτών εκ µέρους των µαθητών, µε 
την οποία ανακαλούν και συσχετίζουν ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις και περαιτέρω 
αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. Ειδικότερα, η εστίαση στη χρήση και στη µελέτη χαρτών, 
όχι µόνο προάγει τη δεξιότητα χρήσης ενός πολύτιµου για τη µελέτη του χώρου εργαλείου, αλλά 
φέρνει το µαθητή σε επαφή µε τη συµβολική αναπαράσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Μέσα στο περιβάλλον αυτό ο µαθητής, ως άλλος Οδυσσέας, µε την υποστήριξη 
των παρεχόµενων από το λογισµικό MicroWorlds Pro εργαλείων, χαράσσει τις δικές του 
διαδροµές, δηµιουργεί δηλαδή τη δική του αναπαράσταση, ένα "ίχνος" της γνωστικής διεργασίας, 
που αποτελεί εξωτερίκευση της σκέψης ώστε να είναι ορατή και στον ίδιο το δηµιουργό της αλλά 
και στους άλλους, ένα κοινό αντικείµενο διαλόγου και αναστοχασµού (∆ηµαράκη, 2002). Οι 
δηµιουργοί της αναπαράστασης µπορούν να τη διατρέξουν εντοπίζοντας σφάλµατα και κενά. 
Μπορούν να την παρουσιάσουν στο δάσκαλο ή στους συµµαθητές τους εξηγώντας την ιστορική 
αντίληψη που έχουν διαµορφώσει. Αυτοί µε τη σειρά τους µπορούν να την επιθεωρήσουν 
ζητώντας διευκρινήσεις ή προβάλλοντας ενστάσεις. Η δυνατότητα χειρισµού της αναπαράστασης 
επιτρέπει αναθεωρήσεις και διορθώσεις και διευκολύνει τη µετάβαση από τη διερεύνηση των 
παρεχόµενων στοιχείων στη σύνθεση µιας ερµηνείας. Τελικά, ο χάρτης απαντώντας στην 
ερώτηση "πού" µπορεί να υποβάλει στοιχεία απάντησης στις ερωτήσεις "πώς" και "γιατί". Είναι 
δηλαδή και ένα µέσο έρευνας ή ερµηνείας (Enc. de la Pleiade, 1989). Αποδεικνύεται εποµένως ότι 
η δυνατότητα των αναπαραστάσεων να δίνουν οπτική υπόσταση σε αφηρηµένες έννοιες 
(στην προκειµένη περίπτωση στην έννοια του χώρου), κάνοντάς τες έτσι προσιτές στους 
µαθητές, είναι σηµαντική· αυτό όµως που κυρίως διαφοροποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες από 
τα παραδοσιακά εποπτικά µέσα είναι ο δυναµικός χαρακτήρας των αναπαραστάσεων, δηλαδή οι 
δυνατότητες δόµησης και χειρισµού  τους που προσφέρουν στους µαθητές, πράγµα που καθιστά 
το εννοιολογικό τους υπόβαθρο εργαλείο κατανόησης στην προσέγγιση του γνωστικού υλικού 
από τους µαθητές (∆ηµαράκη, 2002).  Η προσπάθεια για κατανόηση των εννοιών και η µετέπειτα 
χρησιµοποίηση αυτής της γνώσης για ένα συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. για την προσέγγιση του 
φαινοµένου της γεωγραφικής εξάπλωσης των Ελλήνων στη Μεσόγειο) είναι ζωτικής σηµασίας 
από παιδαγωγική άποψη, εφόσον µε τον τρόπο αυτό η γνώση είναι το προϊόν της κατανόησης της 
βασικής έννοιας και όχι το προϊόν αποστήθισης του ορισµού της έννοιας. 
 
 ∆ιαµορφώνεται λοιπόν µια στρατηγική διδασκαλίας που δίνει µικρότερη έµφαση στο 
περιεχόµενο και περισσότερη στη διαδικασία µάθησης µε άµεση συµµετοχή των µαθητών. 
∆ιδακτικές δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάζονται µε αυτόν το στόχο βασίζονται στην ιδέα της 
κοινωνικής-διδακτικής διαµεσολάβησης, δηλαδή στην παραδοχή ότι η µάθηση ως κατεξοχήν 
κοινωνικό φαινόµενο µπορεί να βασιστεί στη σχεδιασµένη αλληλεπίδραση διδασκόντων και 
διδασκοµένων. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν έχει ως στόχο τη µεταφορά γνώσης, αλλά τη 
δηµιουργία συγκρούσεων µε τους προϋπάρχοντες συλλογισµούς και τις αναπαραστάσεις και την 
καθοδήγηση των µαθητών στην ανακάλυψη σχέσεων µε ό,τι τους είναι ήδη γνωστό. Ο 
εκπαιδευτικός διαδραµατίζει ενεργητικό, κατευθυντήριο ρόλο στην παιδαγωγική 
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αλληλεπίδραση, όχι αυθαίρετα και δεσποτικά, αλλά µε βάση τα αναπτυσσόµενα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες των µαθητών του· οι µαθητές αντιµετωπίζουν τη µάθηση µε έναν περισσότερο 
υπεύθυνο, ενεργητικό και διερευνητικό τρόπο. 
 
 Μια τέτοια ενεργητική µέθοδος διδασκαλίας και µάθησης είναι δυνατόν να εφαρµοστεί τόσο 
στην ατοµική όσο και στην οµαδική µελέτη· η τελευταία  συνιστάται στην περίπτωση τάξεων µε 
µαθητές διαφορετικών επιπέδων, εφόσον κάθε µαθητής συµµετέχει στην όλη διαδικασία σύµφωνα 
µε τις προσωπικές του ικανότητες, στάσεις και στιλ µάθησης. Οι συνεργαζόµενοι µαθητές στα 
πλαίσια της οµαδικής προσπάθειας χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό ανώτερες δεξιότητες και 
στρατηγικές λογικής επεξεργασίας του µαθησιακού υλικού απ' ό,τι µαθητές τάξεων µε 
ανταγωνιστικό ή ατοµικό τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας. Τέτοιες είναι οι δεξιότητες 
οργάνωσης και ανάλυσης, η παράλληλη χρήση πολλών µεθόδων διερεύνησης και επαλήθευσης, 
καθώς και η χρήση ποικίλων τρόπων οργάνωσης της εµπειρίας για την αποφυγή επαναλήψεων και 
λαθών, που είχαν γίνει κατά το παρελθόν. Τέλος, οι συνεργαζόµενοι µαθητές αναπτύσσουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό την κριτική σκέψη και την ικανότητα να αναλύουν, να αξιολογούν και να 
επιλέγουν από τις συχνά αντίθετες και αλληλοσυγκρουόµενες ιδέες, πληροφορίες, µεθόδους, 
στάσεις κλπ., που προτείνονται, εκείνες που θα βοηθήσουν αποτελεσµατικότερα στην επίτευξη 
του κοινού σκοπού (Ματσαγγούρας, 2000).  Στην προτεινόµενη δραστηριότητα οι µαθητές 
εργάζονται σε οµάδες των 3 ατόµων. Για να εξασφαλιστεί η στήριξη και για να αναβαθµιστεί 
ποιοτικά και ποσοτικά ο χρόνος ενεργητικής συµµετοχής στο µάθηµα  των αδύνατων µαθητών, 
που συνήθως παραµένουν στην παραδοσιακή τάξη αποµονωµένοι, συνιστάται η δηµιουργία 
ανοµοιογενών οµάδων µε επιλογή των µαθητών από το δάσκαλο, ο οποίος, στο βαθµό που αυτό 
είναι δυνατόν, λαµβάνει υπόψη του και τις προτιµήσεις των µαθητών, όπως αυτές αποτυπώνονται 
µε τη βοήθεια του κοινωνιογράµµατος. Προβλέπονται ρόλοι διαφορετικοί και εναλλασσόµενοι: 
του εκπροσώπου-συντονιστή της οµάδας για την επικοινωνία µε τον διδάσκοντα και τις άλλες 
οµάδες, του γραµµατέα για την καταγραφή των παρατηρήσεων των µελών της οµάδας στη 
διάρκεια της διερεύνησης και του χειριστή του Η/Υ. 
 Το διδακτικό υλικό περιλαµβάνει δύο χάρτες της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, ένα 
πληροφοριακό κείµενο (ενεργοποιείται µε το κουµπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) που καθοδηγεί το µαθητή 
για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης των τόπων από τους οποίους διήλθε ο Οδυσσέας 
και µία σειρά από δεσµούς (ενεργοποιούνται µε τα κουµπιά "Χάρτες", "Μινωικά", Μυκηναϊκά", 
"Γεωµ.Χρόνια:Εµπόριο", "Γεωµ.Χρόνια:Αποικισµός", "Αρχ.Χρόνια:Αποικισµός") για την 
προβολή ιστοσελίδων µε γεωγραφικές/ιστορικές πληροφορίες. 
 
 Η διδακτική διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις. 

Φάση 1η: Το ερώτηµα  
 Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός, αφού ολοκληρώσει και από τη ραψωδία ν τη διδασκαλία των 
στίχων 1-139, µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές του να υλοποιήσουν στο σχολικό εργαστήριο 
την παρακάτω δραστηριότητα: 
"Σηµειώστε στο χάρτη της Μεσογείου τους διαδοχικούς σταθµούς του ταξιδιού του Οδυσσέα από την 
Τροία µέχρι την Ιθάκη και περιγράψτε µε συντοµία τις περιπέτειες του ήρωα και των συντρόφων του 
σε κάθε τόπο"  
 
 ∆εδοµένου ότι για ένα µαθητή στην (προ)εφηβική ηλικία µπορούµε να υποθέσουµε ότι η 
επίτευξη ενός εκπαιδευτικού στόχου δεν ανάγεται στα κύρια ενδιαφέροντά του, η ικανοποίηση 
που προκύπτει από µία ξεχωριστή και όχι καθηµερινή δραστηριότητα µπορεί να διευκολύνει 
αποφασιστικά τις µαθησιακές διαδικασίες. Είναι λοιπόν ενίοτε σκόπιµο οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
να εκπληρώνονται τελικά ως δευτερεύουσες διαδικασίες, µέσω µίας άλλης πρωτεύουσας 
διαδικασίας (όπως η πλοήγηση και δράση σε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης), η οποία όµως 



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                    91 

 

 

παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον για το µαθητή. Βασικός σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού 
πρέπει να είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και η δηµιουργία κινήτρων µάθησης στους 
µαθητές· και αυτό µπορεί να το πετύχει µε το να αναφερθεί σε µια κατάσταση όσο γίνεται πιο 
ελκυστική και ενδιαφέρουσα για τους µαθητές, µια κατάσταση που να εξάπτει κατά το δυνατόν τη 
φαντασία τους π.χ. να αναλάβουν ως άλλοι οδυσσείς  ή ως σύγχρονοι ιστιοπλόοι, στο πλαίσιο ενός 
εξερευνητικού ταξιδιού στα ίχνη του Οδυσσέα, να χαράξουν πορείες και να αναζητήσουν τόπους 
στο χάρτη της Μεσογείου. Για το "νοητικό" αυτό ταξίδι τους θα απαιτηθούν για το σχεδιασµό και 
την πραγµατοποίησή του τα αναγκαία µέσα. Ως µέσο λοιπόν για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός προτείνει στους µαθητές τη χρήση του µικρόκοσµου odysseia, 
βασισµένου στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού MicroWorlds Pro· παρουσιάζει και 
περιγράφει µε συντοµία το περιβάλλον εργασίας (χάρτες, χελώνα, πλαίσια κειµένου, µεταβολείς, 
κουµπιά για την κίνηση της χελώνας, την εναλλαγή των χαρτών, την εµφάνιση-απόκρυψη των 
κειµένων, την προβολή ιστοσελίδων) και παρέχει οδηγίες για τη χρήση του στους µαθητές (µπορεί 
να αξιοποιηθεί και το κείµενο που ενεργοποιείται µε το κουµπί "Ο∆ΗΓΙΕΣ" του λογισµικού). 
Τέλος, κατανέµει τους µαθητές σε οµάδες, όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω, και τους εξηγεί τον 
τρόπο εργασίας για την υλοποίηση της δραστηριότητας.  
 
Φάση 2η: Η έρευνα  
 Ο χειριστής Η/Υ κάθε οµάδας, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά "Μετακίνηση" και "Στροφή" και 
ρυθµίζοντας τους µεταβολείς1 και 2 για το βήµα και την κατεύθυνση της χελώνας, κατευθύνει τη 
χελώνα σε συγκεκριµένο τόπο, αξιοποιώντας σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη της οµάδας:  

1. την εγκιβωτισµένη αφήγηση του ήρωα στους "Αλκίνου και Αρήτης απολόγους" (ραψ. ι-
µ και η αντίστοιχα) αλλά και του ίδιου του ποιητή (ραψ. ν) µε τα όποια ιστορικά ή 
γεωγραφικά στοιχεία 

2. το κείµενο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης των 
τόπων, ενώ  για σχετική βοήθεια την ιστοσελίδα 
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/plates.html?id=5300 (ενεργοποιείται 
µε το κουµπί "Χάρτες") 

3. το χάρτη της σελίδας2 του λογισµικού, όπου σηµειώνονται οι κύριες ελληνικές αποικίες 
και οι θαλάσσιοι δρόµοι που ακολουθούσαν οι Έλληνες ναυτικοί ήδη από το 2000 π.Χ, 
αλλά και τους χάρτες στο Παράρτηµα του σχολικού εγχειριδίου Οµηρικά Έπη 1: 
Οµήρου Οδύσσεια 

4. το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων, τις ιστοσελίδες 
http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/economy/index2.html 
http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/economy/trade/index.html 
http://www.fhw.gr/chronos/03/gr/politics/dories/index5.html 
http://www.fhw.gr/chronos/03/gr/economy/antallages/index2.html 
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/index.html (ενεργοποιούνται µε τα κουµπιά 
"Μινωικά", Μυκηναϊκά", "Γεωµ.Χρόνια:Αποικισµός", "Γεωµ.Χρόνια:Εµπόριο", 
"Αρχ.Χρόνια:Αποικισµός" αντίστοιχα) και γενικότερα τις ιστορικές τους γνώσεις για 
την εξάπλωση των Ελλήνων στη Μεσόγειο κατά τη µινωϊκή, µυκηναϊκή, γεωµετρική 
και αρχαϊκή εποχή (2000-500 π.Χ.)  
 

 Οι µαθητές επισηµαίνουν τη θέση του τόπου µε έναν αριθµό (βλ. "Ο∆ΗΓΙΕΣ" στο µικρόκοσµο) 
ακολουθώντας την αρίθµηση του κειµένου "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" και στη συνέχεια συνθέτουν από 
κοινού ένα σύντοµο περιγραφικό κείµενο που αναφέρεται στις περιπέτειες του Οδυσσέα και των 
συντρόφων του στο συγκεκριµένο τόπο, το οποίο καταγράφει ο γραµµατέας της οµάδας είτε στο 
πλαίσιο κειµένου που εµφανίζεται µε το κουµπί "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" είτε σε έντυπο Φύλλο Εργασίας. 
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης του επόµενου 
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σταθµού της περιπλάνησης του Οδυσσέα, σύµφωνα πάντα µε τη χρονική διαδοχή των γεγονότων 
που ορίζεται στο κείµενο των απολόγων.  

Σχήµα 1: Η  "περιπλάνηση"  του Οδυσσέα 
 

Τελικά, η συσχέτιση, στην οποία προβαίνουν οι µαθητές, του οδυσσειακού νόστου µε της 
ναυτικές πορείες και τα ιστορικά δεδοµένα µιας εκτεταµένης χρονικά ιστορικής περιόδου 
συναρτούν τη δραστηριότητα µε το φαινόµενο της εµπορικής-αποικιακής εξάπλωσης και των 
σχέσεων των Ελλήνων µε άλλους λαούς στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου, ενώ 
παρέχεται η δυνατότητα, σε περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας, για ειδικότερη 
ενασχόληση των µαθητών µε το φαινόµενο αυτό. 
 

Σχήµα 2: Εξάπλωση και ναυτικές πορείες των Ελλήνων στη Μεσόγειο (2000-500 π.Χ.) 
 

Φάση 3η: Παρουσίαση - Αξιολόγηση Εργασίας  
 Η παρουσίαση των εργασιών (ο χάρτης της σελίδας1 του µικρόκοσµου όπου έχουν επισηµανθεί 
η πορεία και οι τόποι της περιπλάνησης του Οδυσσέα και τα σχετικά κείµενα) γίνεται από τον 
εκπρόσωπο κάθε οµάδας (για την παρουσίαση οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Power 
Point)· η οµάδα πρέπει να µπορεί να εξηγήσει και να υποστηρίξει την αντίληψη που έχει συν-
διαµορφώσει, πολύ περισσότερο όταν ο δάσκαλος ή οι συµµαθητές τους ζητήσουν διευκρινήσεις 
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ή προβάλλουν ενστάσεις. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας ο εκπαιδευτικός 
καλεί τις οµάδες να εκφράσουν τις εντυπώσεις και τις απόψεις τους από το συγκεκριµένο τρόπο 
εργασίας µε το µικρόκοσµο στο πλαίσιο της οµάδας (διαδικασίες που τους διευκόλυναν στην 
έρευνά τους, δυσκολίες που αντιµετώπισαν, προβλήµατα συνεργασίας κλπ.).  
 
 Στην ακαδηµαϊκή και λειτουργική αξιολόγηση πρέπει να συµµετέχουν τόσο ο διδάσκων όσο 
και οι µαθητές· τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και γνωστά 
στους µαθητές εκ των προτέρων (Ματσαγγούρας, 2000). 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. "MicroWorlds Pro" 
 Το MicroWorlds Pro συνιστά ένα πληροφορικό περιβάλλον διερευνητικής µάθησης που 
προσφέρεται για τη σύνθεση εκπαιδευτικών µικρόκοσµων (εστιασµένων εφαρµογών) που 
καλλιεργούν σύνθετες δεξιότητες και µαθησιακές τάσεις και επιτρέπουν τη διερεύνηση δύσκολων 
εννοιών, φαινοµένων, υποθέσεων και συσχετισµών. Ιδέες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε λογισµικό, στη µορφή µικρόκοσµων που αξιοποιούν τη 
γλώσσα προγραµµατισµού Logo, µια γλώσσα που σχεδιάστηκε εξαρχής για την εκπαίδευση µε 
παιδαγωγικές προδιαγραφές (Papert, 1980). Το εκπαιδευτικό λογισµικό MicroWorlds Pro µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό είτε ως σχεδιαστικό πακέτο χωρίς να χρειάζεται καθόλου 
προγραµµατισµός είτε ως πολυµεσικό περιβάλλον παρουσιάσεων µε χρήση στοιχειωδών εντολών 
είτε ως περιβάλλον επικεντρωµένο σε δραστηριότητες διεπιστηµονικού-διαθεµατικού χαρακτήρα 
µε προγραµµατισµό. 
 
 Στην προκειµένη περίπτωση το περιβάλλον  MicroWorlds Pro έχει χρησιµοποιηθεί για την 
ανάπτυξη του µικρόκοσµου odysseia, ο οποίος, µέσω του οδυσσειακού πλου, υποστηρίζει µια 
διεπιστηµονική προσέγγιση για τη µελέτη του φαινοµένου της εµπορικής-αποικιακής εξάπλωσης 
και των σχέσεων των Ελλήνων µε τους άλλους λαούς στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 
Μεσογείου. Στο περιβάλλον αυτό προωθείται η διερευνητική - ανακαλυπτική µάθηση και η 
αυτενέργεια των µαθητών στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού που µεγιστοποιεί το ενδιαφέρον και 
ενεργοποιεί όχι µόνο τις γνωστικές αλλά και τις ψυχικές και συναισθηµατικές δυνάµεις τους. 
Ο µικρόκοσµος odysseia περιέχει 2 σελίδες/επιφάνειες εργασίας 

 Η σελίδα1 περιλαµβάνει: 
1. χάρτη της Μεσογείου 
2. µία χελώνα  
3. τα κουµπιά "Μετακίνηση" και "Στροφή" για την κίνηση της χελώνας 
4. δύο µεταβολείς, µεταβολέας1 και µεταβολέας2, συνδεδεµένους µε τα κουµπιά 

"Μετακίνηση" και "Στροφή" αντίστοιχα, µε τους οποίους οι µαθητές ορίζουν το βήµα 
και τη γωνία στροφής της χελώνας 

5. το κουµπί "∆ιαγραφήΠορείας" για διορθώσεις στην πορεία ή σβήσιµο του ίχνους  της 
χελώνας 

6. το κουµπί "Ο∆ΗΓΙΕΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ" που εµφανίζει/αποκρύβει ένα πλαίσιο κειµένου που 
δίνει στους µαθητές οδηγίες χρήσης του µικρόκοσµου 

7. το κουµπί "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" που εµφανίζει/αποκρύβει ένα πλαίσιο 
κειµένου που δίνει στους µαθητές την πορεία του Οδυσσέα από την Τροία µέχρι την 
Ιθάκη παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τον εντοπισµό της γεωγραφικής θέσης 
των τόπων της περιπλάνησής του 

8. το κουµπί "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΛΟΣ" που εµφανίζει/αποκρύβει ένα πλαίσιο κειµένου όπου 
οι µαθητές γράφουν το κείµενό τους 

9. το κουµπί "σελίδα2" για την εµφάνιση της σελίδας 2 του µικρόκοσµου 
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10. το κουµπί "Χάρτες" για την προβολή ιστοσελίδας που εµφανίζει σύγχρονο χάρτη της 
Ευρώπης όπου µε την αξιοποίηση των παρεχόµενων εργαλείων διευκολύνεται ο ακριβής 
εντοπισµός της γεωγραφικής θέσης ενός τόπου 

 Η σελίδα2 περιλαµβάνει: 
1. χάρτη της Μεσογείου µε σηµειωµένες τις κυριότερες ελληνικές αποικίες και τους 

θαλάσσιους δρόµους 
2. το κουµπί "σελίδα1" για την εµφάνιση της σελίδας 1 του µικρόκοσµου 
3. τα κουµπιά "Μινωικά", Μυκηναϊκά", "Γεωµ.Χρόνια: Εµπόριο", "Γεωµ.Χρόνια: 

Αποικισµός", "Αρχ.Χρόνια: Αποικισµός" για την προβολή ιστοσελίδων µε ιστορικές 
πληροφορίες για την εµπορική και αποικιακή εξάπλωση και τις σχέσεις των Ελλήνων µε 
τους άλλους λαούς στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου 

Τέλος, η χρήση του µικρόκοσµου odysseia αναµένεται να βοηθήσει τους µαθητές στη διευθέτηση 
συγκεκριµένων µαθησιακών δυσκολιών. Ειδικότερα: 

 η δυναµική κίνηση της χελώνας στην επιφάνεια του χάρτη ασκεί στους µαθητές την 
ικανότητα προσανατολισµού στο χάρτη και προσδιορισµού της γεωγραφικής θέσης ενός 
τόπου 

 για την ουσιαστική κατανόηση εκ µέρους των µαθητών της έννοιας του χώρου 
(γεωγραφικού και ιστορικού), η δυνατότητα που προσφέρει το εργαλείο στους µαθητές 
για δόµηση και χειρισµό αναπαραστάσεων που δίνουν οπτική υπόσταση σε αφηρηµένες 
έννοιες, κάνοντάς τες έτσι προσιτές στους µαθητές, κρίνεται σηµαντική· η προσέγγιση 
αυτή ανήκει στην ερευνητική παράδοση που θέλει τα υπολογιστικά εργαλεία στην 
εκπαίδευση νοητικά εργαλεία (cognitive tools LaJoie & Derry, 1993), εργαλεία δηλαδή 
που αισθητοποιούν τις διαδικασίες αναλυτικής σκέψης, βοηθώντας έτσι τους µαθητές να 
κάνουν τη σκέψη τους αντικείµενο διαλόγου και να αναπτύσσουν πιο σύνθετους 
συλλογισµούς (∆ηµαράκη, 2002). 

 
2. "MS Internet Explorer" 

 Αξιοποιείται από τους µαθητές για τη συλλογή στοιχείων από το διαδίκτυο 
 

3. "MS Power Point" 
 Αξιοποιείται από τους µαθητές για την παρουσίαση της εργασίας τους 
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