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Ο Σόπορ μος .
Γιαθεμαηική πποζέγγιζη ηηρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ και γεωγπαθίαρ.
Σάξη: Δ΄- Σ΄ δημοηικού
Δπιζκόπηζη ηος ζεναπίος
Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ζελαξίνπ είλαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην θνληηλφ
πεξηβάιινλ ηνπο (ρψξνο θαηνηθίαο, ε επξχηεξε πεξηνρή- ην λεζί ηνπο) έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ απηνχ (γεσγξαθία, ηζηνξία, νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, πνιηηηζκφο, θ.ά) θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ηα ζπλδένπλ.
Ζ πξνζέγγηζε είλαη δηαζεκαηηθή θαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ ηνπηθή ηζηνξία ,ηε γεσγξαθία θαη ηελ ηέρλε νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πεγψλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο εληάζζεηαη πξσηαξρηθά ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο
θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηνπίνπ ( Λενληζίλεο 1996, ζ.101). Έηζη κε αθεηεξία ηα κλεκεία ηνπ
παξειζφληνο επηρεηξείηαη πξνζέγγηζε ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ θαζψο θαη ηνπ ηνπίνπ κε ηελ έλλνηα ησλ
ηδηαίηεξσλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ηνπνγξαθία, νξηδφληηνο θαη θάζεηνο δηακειηζκφο, παξαγσγηθέο πεγέο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θ.ά) θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη
αιιειεμαξηήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ γεσγξαθηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ θαη δνπλ ζε απηφ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα πιηθά- εξγαιεία:
i.

Σερλνινγηθά εξγαιεία: δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ (Αβάθην E-Slate (http://eslate.cti.gr) , ινγηζκηθφ πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν ( MS Internet Explorer),
θεηκελνγξάθνο( MS Word), ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ (MS PowerPoint)

ii.

Έληππν πιηθφ: ζρνιηθά βηβιία (Γεσγξαθίαο, Ηζηνξίαο, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο), βηβιία ηνπηθήο θαη εζληθήο ηζηνξίαο, ηνπξηζηηθά θπιιάδηα, ράξηεο,
θσηνγξαθίεο.

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζδνθάηαη:


Να αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο .



Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο
(αλαδήηεζε, ηαμηλφκεζε, νξγάλσζε, παξνπζίαζε, αλαπαξάζηαζε, αλάιπζε, ζχλζεζε)



Να νδεγεζνχλ ζην ζπζρεηηζκφ, αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ –
δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηα εξκελεχζνπλ.
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Να δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηά ηνπο.



Να ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, αλαπηχζζνληαο πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε σο κέιε κηαο νκάδαο.



Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο έθθξαζεο (πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ).

Δικόνα 1. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πιήξε αλάπηπμε
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Παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιηιζμικοί ζηόσοι
Σν ζρέδην δξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείν (instrument) «…ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ πξνθεηκέλνπ δνπιέςνπλ κε απηόλ ζπλεξγαηηθά θαη
κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ηόζν κε ην κεράλεκα όζν θαη από ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ (δάζθαινο θαη ζπκκαζεηέο) λα δνκήζνπλ ηε γλώζε…» (Αξγχξεο & Κπλεγφο 2000, ζει
457). Τπφ απηή ηελ έλλνηα αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε πεξηγξαθή θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν απηέο ζα ζπκβνχλ θαη
φρη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηφ θαζ’ απηφ (ν ηφπνο κνπ- ε ηζηνξία, ε γεσγξαθία ηνπ), ην
νπνίν έρεη λφεκα κφλν σο πξνζσπηθή αλαπαξάζηαζε (Ράπηεο & Ράπηε 2003, ζ.91). Ο δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο άιισζηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο καο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα πξναπνθαζίζνπκε ην πεξηερφκελν απηήο σο απνηέιεζκα κηαο γξακκηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο
θαηά ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιά κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ππφ δηαπξαγκάηεπζε πιηθφ.
Ειδικόηεποι διδακηικοί ζηόσοι
Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη πνιπζχλζεηε θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ, ρσξίο δειαδή ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζε επηκέξνπο καζήκαηα θαη γλσζηηθνχο ηνκείο. Χζηφζν γηα κεζνδνινγηθνχο θαη κφλν ιφγνπο κπνξνχκε ηνπο
άκεζνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο λα ηνπο θαηαηάμνπκε σο εμήο:
Χο πξνο ηελ Ηζηνξία
1. Να κπνξνχλ νη καζεηέο λα αληινχλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία
ηνπ ηφπνπ ηνπο κέζα απφ δηάθνξεο πεγέο (δηαδίθηπν, ράξηεο, βηβιία, θσηνγξαθίεο, θ.ά)
2. Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηζηνξηθά ζηνηρεία εξεπλήζηκα θαη θαηαλνεηά.
3. Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα κέζσ ηεο κειέηεο ησλ άκεζσλ ηζηνξηθψλ πεγψλ.
4. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ (θαη θαη’ επέθηαζε θαη
ηε δηθή ηνπ) ζηε δεκηνπξγία ηεο Ηζηνξίαο.
5. Να δηαηππψλνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηα ηζηνξηθά πξφζσπα.
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Χο πξνο ηε Γεσγξαθία
1. Να απνθηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο λνεηηθνχο ράξηεο ηεο επηθάλεηαο ηεο Δχβνηαο θαη λα ζπλεζίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ µε ζρεηηθή επρέξεηα απιά εξγαιεία θαηαγξαθήο θαη απεηθφληζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ράξηεο).
2. Ζ γλσξηκία µε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ε παξαηήξεζε ηεο
γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πάλσ ζε απηφ.
3. Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ µε ηε ρξήζε ιεθηηθψλ,
πνζνηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ κνξθψλ δεδνκέλσλ φπσο: θείκελα, εηθφλεο,
γξαθήκαηα, πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θαη ράξηεο (Γ.Δ.Π.Π. , Α.Π. Γεσγξαθίαο)
4. Ζ κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αλζξψπσλ.
Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο
A. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
i. Να πξαγκαηνπνηεζεί ζχδεπμε ηερλνινγίαο θαη εθπαηδεπηηθήο
πξαθηηθήο
ii. Να πηνζεηεζεί κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη δηακφξθσζεο παηδαγσγηθνχ πιηθνχ
B. Γηα ηνπο καζεηέο
i. Να πηνζεηήζνπλ έλα λέν ξφιν πνπ απαηηεί ηελ πιήξε εκπινθή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
ii. Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
iii. Να θαηαθηήζνπλ έλα λέν ηξφπν κάζεζεο φπνπ ε δηαδηθαζία
πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηελ
παζεηηθή ζπζζψξεπζή ηεο
iv. Να αλαπηπρζεί ε απηνπεπνίζεζε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηά
ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο
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Ο πόλορ ηων ηεσνολογικών επγαλείων ζηο ζενάπιο
Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη
ζε απηφ πνπ δηεζλψο απνδίδεηαη κε ηνλ φξν «νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε». Ζ ππνινγηζηηθή
ηερλνινγία ζεσξείηαη φρη σο αληηθείκελν ελζσκάησζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο,
αιιά σο κέζν πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, «σο έλα πνιύηηκν,
δπλακηθό εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ ίδην ην καζεηή, παξέρνληάο ηνπ ηε
δπλαηόηεηα λα μεθύγεη από ην ζεκεξηλό παζεηηθό ξόιν -απηόλ ηνπ θαηαλαισηή πιεξνθνξηώλ- θαη λα πεξάζεη ζε έλαλ πην ελεξγεηηθό ξόιν - απηόλ ηνπ δεκηνπξγνύ… Δμνπιηζκέλνη
κε θαηάιιεια ππνινγηζηηθά εξγαιεία, νη καζεηέο κέζα από ηε ζπλερή αλαηξνθνδόηεζή ηνπο
από ην κεράλεκα, ηελ εξκελεία απηήο ηεο αλαηξνθνδόηεζεο, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζεγγίδνπλ θαη νηθνδνκνύλ ηελ γλώζε» (Αξγχξεο 2002, ζει142-148)
Σν βαζηθφ ηερλνινγηθφ εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα είλαη
ην Αβάθην (Κνπηιήο, Κπλεγφο θ.ά 2000, ζει 309-322) θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο κηθξφθνζκνο απηνχ (ζχλζεζε ςεθίδσλ) κε ηελ νλνκαζία Ταμηλνκνύκε1. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Ταμηλνκνύκε γίλεηαη γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:


Δίλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε εμεξεχλεζε, νξηνζεηψληαο θαηάιιεια ηηο ελέξγεηεο ησλ παηδηψλ κε βάζε ηνπο αλά πεξίπησζε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη παηδαγσγηθέο πξνζέζεηο.



Δίλαη έλα πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε
κεηαηξνπή κηαο ηδέαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ινγηζκηθφ πνπ ζπζρεηίδεη δπλακηθά πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ελλνηψλ.



Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα



Καιιηεξγεί θαη αμηνπνηεί ηε δηαίζζεζε ηνπ καζεηή.



Οπηηθνπνηεί ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ καζεηή.



Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα δνθηκάδεη, λα εθκεηαιιεχεηαη ην ιάζνο ηνπ θαη
νδεγείηαη ζηελ απνελνρνπνίεζή ηνπ.



Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα θαηαζθεπάζεη πξσηφηππα, κνλαδηθά δεκηνπξγήκαηα κε πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ.



Αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο δηαζχλδεζεο ηεο πιεξνθνξίαο
(hyperlinks) θαη λα ελζσκαηψλεη φπνπ είλαη δπλαηφ ρξήζεηο δηθηχνπ (ηνπηθνχ ή/ θαη Internet) θαη ζπλέξγηα κε επξείαο ρξήζεο δηθηπαθέο εθαξκνγέο

1

Σν Ταμηλνκνύκε πεξηιακβάλεη ηηο ςεθίδεο: Δπεμεξγαζηήο Βάζεο, Δξώηεζε θαη Σύλνιν. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο πξνζζέζακε θαη θάπνηεο άιιεο ςεθίδεο, γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά αθνινχζσο.
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(π.ρ. web browser), γηα ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ, ή εθκεηάιιεπζε δηθηπαθψλ πφξσλ.


Γίλεη έκθαζε ζε εξγαιεία γηα επεμεξγαζία θαη νπηηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ,
γηα δπλακηθά ζπζρεηηδφκελεο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο θαηλνκέλσλ θαη
ελλνηψλ, γηα θηιηξάξηζκα θαη ςάμηκν δεδνκέλσλ κε βάζε θξηηήξηα, γηα ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, γηα πνιιαπινχο ηξφπνπο έθθξαζεο
(direct manipulation, ζπκβνιηθή θαη γξαπηή έθθξαζε) (Οκάδα Μαζεζηαθήο
Σερλνινγίαο 2002, ζει 14)

Σν Ταμηλνκνύκε απνηειεί δηαζχλδεζε ησλ αθφινπζσλ ςεθίδσλ: Δπεμεξγαζηήο Βάζεο, Δξώηεζε, Σύλνιν. Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη νξγαλσηηθή δνκή κέζα ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ, αθνχ ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ
ηνπο κε θάπνην ζπζηεκαηηθφ, πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν (Ράπηεο & Ράπηε 2003, ζει.198200). Οη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά εξγαιεία νξγάλσζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο αθνχ έρνπλ ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
δηδαζθαιίαο. «Οη νξγαλσηηθέο δπλαηόηεηεο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ζπζρεηίζεσλ ή αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπλαγσγήο έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο
ή ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ειεθηξνληθά» (Αγγειή 2002, ζει 148-164). Ζ ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο εξσηήζεσλ απφ ηε ςεθίδα Δξώηεζε, ελψ
ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο εκθαλίδνληαη ζηελ ςεθίδα Σύλνιν. Με απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηελ πιεξνθνξία, λα ζπζρεηίζνπλ
ηδέεο θαζψο θαη λα εληνπίζνπλ δηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή ζηα πεξηερφκελα ηεο βάζεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Ταμηλνκνύκε επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηελ αλάιπζή ηεο θαη ηελ παξνπζίαζε κε πνηθηιία ηξφπσλ (δηαγξάκκαηα Venn,
ηζηνγξάκκαηα, θ.ά). εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ είλαη αλνηθηφ ζηηο
αιιαγέο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ, ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη άκεζα. Ζ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ρσξίο δηαζηξσκάησζε πξφζβαζεο, έηζη νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ηφζν ζηελ πιεξνθνξία φζν θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ (ηηο κεηαμχ
ηνπο ζπζρεηίζεηο). Όηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πνπ
κπνξεί λα αλαδεηρζεί ή λα απνθαιπθζεί κε ηελ αλάιπζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηφηε αμηνπνηνχλ γλσζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ θαιιηεξγνχλ αλψηεξεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο
αλάιπζε , ζχλζεζε, αμηνιφγεζε θαη επαλαδηνξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηξφπν λνεκαηηθφ θάηη πνπ ζπληειεί θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.
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Ζ απνδνρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ , φπσο ην Αβάθην θαη ην Ταμηλνκνύκε
ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ θνηλσληθή βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, δειαδή ην
κνληέιν εθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε φζν θαη κε παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο, φπσο είλαη νη ζχγρξνλεο γλσζηηθέο ζεσξίεο.
Έηζη ην Ταμηλνκνύκε, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε καζεηνθεληξηθέο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία,
γίλεηαη θνηλσληθά απνδεθηφ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Παξάιιεια σο
πξνο ηηο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο, νη ζχγρξνλεο γλσζηηθέο ζεσξίεο αλαγλσξίδνπλ πσο ε
κάζεζε είλαη δηαδηθαζία ελεξγεηηθή, επνηθνδνκεηηθή, ζπλζεηηθή θαη απηνειεγρφκελε. Σνλίδνπλ επίζεο ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ
ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε αιιειεπίδξαζε κε ηηο ίδηεο ηηο πεγέο ηεο πιεξνθνξίαο, θάηη πνπ
γίλεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Ταμηλνκνύκε (Λνχβξεο & Γηαθνπκάηνπ 2002).
Σα ππφινηπα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα είλαη θπξίσο αλνηθηά εξγαιεία γεληθήο ρξήζεο πνπ ππεξεηνχλ φκσο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ.
Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ αμηνπνηείηαη σο νξγαλσηήο ηδεψλ, έλα γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ νξγάλσζε θαη αλέιημε ηεο ζθέςεο (Ράπηεο & Ράπηε 2003, ζει.172175). ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο ηνπ θάζε καζεηή, επηηξέπνληαο ηνπ λα δνκήζεη ην θείκελφ ηνπ
κέζσ κηαο ζηαδηαθήο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ έθθξαζε ησλ δηθψλ
ηνπ λνεκάησλ. Παξάιιεια θαηά ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο ζεκεηψζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηε δφκεζε ηεο δηθήο ηνπο αθήγεζεο.
Σν ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ , δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο ησ καζεηψλ λα
πξνεηνηκάδνπλ πιεξνθνξηαθά πιηθά κε ηε κνξθή παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) θαη λα θάλνπλ ρξήζε πνηθίισλ κεζφδσλ αλαπαξάζηαζεο απηήο.
Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πεξηήγεζεο (θπιινκεηξεηέο- browsers) νη καζεηέο κπνξνχλ
λα αληιήζνπλ απφ επηιεγκέλεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ πιεξνθνξίεο, ή λα αθνινπζήζνπλ
ηερληθέο αλαδήηεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ. Ζ πξφζβαζε φκσο ζηελ πιεξνθνξία
δελ είλαη ην κφλν δεηνχκελν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. εκαζία θπξίσο έρεη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ ελεξγνχ αλαδήηεζεο θαη θπξίσο θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ.

9

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ
Ζ γλσξηκία κε ηνλ ηφπν κνπ: ε έλλνηα ηόπνο δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηαγεσγξαθηθά. Αληίζεηα, είλαη δεκέλε κε φιν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο,
ηφζν ηεο ζχγρξνλεο φζν θαη ηνπ παξειζφληνο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηόπνπ ινηπφλ
γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα ζηεξηρηεί ζε δχν άμνλεο: ηελ ηνπηθή ηζηνξία
θαη ηελ ηνπηθή γεσγξαθία. Ο δηαζεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηβάιιεη ηελ
εληαία ζεψξεζε θαη ησλ δχν απηψλ αμφλσλ ζε κηα ζπκπιεξσκαηηθή πνξεία φπνπ ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηβάιινπλ ή εληζρχνπλ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ
παξάιιεια νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ θαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιάδνληάο ην θαη
αθήλνληαο ζε απηφ ηα ζεκάδηα- κλεκεία ησλ κνξθψλ θνηλσληθήο νξγάλσζήο ηνπο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπο.
Σνπηθή ηζηνξία: κάζεκα ηζηνξηθήο απηνγλσζίαο.
θνπνί θαη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο (Πξνθήξπμε πγγξαθήο ρνιηθψλ Βηβιίσλ Ηζηνξίαο , ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1998, ζ. 87-88).
Δπεηδή ε Γεληθή Ιζηνξία είλαη θαηά θαλόλα γλώζε αθεξεκέλε (γη' άιινπο ηόπνπο,
άιινπο ρξόλνπο, άιιεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο), ε Τνπηθή Ιζηνξία πξνζθέξεηαη σο πεδίν
κειέηεο νξαηό θαη εξεπλήζηκν γηα λα επηδησρζνύλ νη παξαθάησ ζηόρνη:
1. Να έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία εξεπλήζηκα θαη θαηαλνεηά.
2. Να θαηαλνήζνπλ όηη ε Ιζηνξία είλαη αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα κε αλζξώπηλα θίλεηξα, εληαγκέλε κέζα ζε αλζξώπηλα κέηξα.
3. Να εζηζηνύλ ζηελ παξαηήξεζε, ζηελ έξεπλα θαη ηελ εξκελεία ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ, μεθηλώληαο από ηα ίρλε ηνπ θαη από πξσηνγελέο πιηθό.
4 .Να εζηζηνύλ ζηελ αθξόαζε αληίζεησλ πιεξνθνξηώλ θαη εθηηκήζεσλ γηα ην ίδην
ζέκα θαη λα ληώζνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ επζύλε απόθαλζεο γη’ απηό.
5. Να επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία
δνπλ θαη γηα ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπο πξνο αλαδήηεζε ιύζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ .
6. Να πξνεηνηκαζηνύλ ή λα δηεπθνιπλζνύλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο Γεληθήο Ιζηνξίαο
θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο.
Τνπηθή Ιζηνξία ινηπφλ είλαη ην ηζηνξηθφ εθείλν πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηε γεηηνληθή
πεξηνρή θαη είλαη ήδε γλσζηφ, νηθείν ζηα παηδηά ή κπνξεί λα γλσξηζζεί θπξίσο σο απνηέιεζκα εξγαζηψλ θαη επηηφπηαο έξεπλάο ηνπο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο
ρξεηάδεηαη λα θαιχςνπκε νιφθιεξε ηε δσή κηαο πεξηνρήο (παξειζφλ, παξφλ θαη λα θάλνπκε ππνζέζεηο θαη γηα ην κέιινλ), λα θάλνπκε ηε θπζηθή πεξηγξαθή ηνπ ηφπνπ, λα κηιήζνπκε γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή, ην εκπφξην, ηε βηνηερλία θαη ηε βηνκεραλία, ηνλ ηνπξη10

ζκφ θαη ηε ζπγθνηλσλία, ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, γεληθά πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ηελ ηνπηθή ηζηνξία κε ηηο θνηλσληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπνπδέο.
Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, κνινλφηη πξνβιέπεηαη σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην Πξφγξακκα πνπδψλ, ζηελ πξάμε παξαγθσλίδεηαη απφ ηε δηδαζθαιία ησλ εθάζηνηε εγρεηξηδίσλ γεληθήο ηζηνξίαο. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο είλαη
πνιιά:
i. Απνδεζκεχεη ην καζεηή απφ παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαηαξγψληαο ην
κνλνπψιην ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ηελ απνζηήζηζε, κηαο θαη γίλεηαη κειέηε ησλ πεγψλ
απ' επζείαο.
ii. Οη καζεηέο παξαηεξνχλ, πεξηγξάθνπλ, θαληάδνληαη1, θξίλνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο
πεγέο.
iii. Ο καζεηήο θνηλσληθνπνηείηαη, κε ηελ έλλνηα φηη εληάζζεηαη ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη, εθπιεξψλνληαο ηελ αλάγθε ηνπ "ζπλαλήθεηλ".
iv. Αλαδεηθλχεηαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Σν πεξηβάιινλ ζηελ ηζηνξία δελ έρεη
κφλνλ ηελ νηθνινγηθή ηνπ έλλνηα. Ζ δηάζηαζή ηνπ είλαη ηξηπιή, θαη δηαξζξψλεηαη σο εμήο:
α. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίνλ εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα (γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο)
β. Σν αλζξσπνγελέο, ζηνηρείν, δειαδή νη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
γεγνλφηα
γ. Οη δηαδνρηθέο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε, (έξγα, γέθπξεο,
επηρσκαηψζεηο, θιπ.
v. Απμάλεηαη ε απηελεξγφο κάζεζε. Ο καζεηήο δελ παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα ακέηνρνο, ζπκκεηέρεη ζ' απηά, ηα κεηαπιάζεη θαη ηα βηψλεη.
vi. Δληζρχεηαη ε αιιεινηξνθνδφηεζε κεηαμχ ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο. Σα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα απφ ηε δσή ηεο πφιεο, δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο δξάζεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο.
Ζ Σνπηθή Ηζηνξία δελ είλαη πξνβαζκίδα ηεο Ηζηνξίαο, αιιά δπλαηφηεηα πξνζέγγηζήο ηεο. Απνηειεί έλα πεδίν κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχλ ηα παηδηά λα κπεζνχλ ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα. Μειεηνχλ ηελ γεηηνληά ή ηελ θνηλφηεηά ηνπο, ηελ εληάζζνπλ ζηελ πεξηνρή
ζηελ νπνία βξίζθεηαη, δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαηαγξάθνπλ ηα ίρλε απφ ην
1

Σν θαληάδνληαη ζεκαίλεη φηη ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ π.ρ ζηελ εξκελεία ησλ κλεκείσλ ηνπ
παξειζφληνο

11

παξειζφλ. Καηαζθεπάδνπλ ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα, θάλνπλ επηζθέςεηο θαη ζπγθεληξψλνπλ πιηθφ πνπ έρνπλ κειεηήζεη άιινη πξηλ απφ απηά. Πξνζθέξεηαη επίζεο ε πξνζέγγηζε απηή γηα λα κειεηήζνπλ πσο αιιάδεη κέζα ζηνλ ρξφλν ν δνκεκέλνο ρψξνο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ: ε ηζηνξία ηνπ ζπηηηνχ, ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, ε δεκηνπξγία ηεο πφιεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ληχζηκν ησλ αλζξψπσλ, ε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ηνπηθή ηζηνξία ζπλδπάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (Αβδειά 1998 , ζει.125).

Γιδακηική διαδικαζία
Πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο
i.

ε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή γλψζε: Απφ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο κέρξη ηελ ηάμε απηή αλακέλεηαη λα κπνξνχλ ζε αδξέο
γξακκέο λα θάλνπλ κηα πεξηνδνιφγεζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ψζηε λα εληάμνπλ ζε απηέο ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο αθφξκεζε
ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο απαηηείηαη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ράξηε (βνπλά, πνηάκηα, πεδηάδεο, πξνζαλαηνιηζκφο,) θαζψο θαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ππνκλήκαηα.

ii.

ε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ: Βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ηνπ θεηκελνγξάθνπ (δεκηνπξγία, απνζήθεπζε, επαλεπεμεξγαζία αξρείσλ), δπλαηφηεηα
πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν ζε επηιεγκέλεο δηεπζχλζεηο θαζψο θαη βαζηθέο
ηερληθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Οη δπλαηφηεηεο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ. Ο θαηεμνρήλ ρεηξηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ταμηλνκνύκε είλαη απιφο θαη νη
καζεηέο αλακέλεηαη λα εμνηθεησζνχλ ζρεηηθά εχθνια. Ζ δηαθνξνπνίεζε
ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζα ιεθζεί ππφςε
θαηά ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ.

Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηιέγεηαη ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, ηφζν
γηα ηνπο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία φζν
θαη γηα αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ίδηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ
απαηηεί κέξνο ηεο λα γίλεη κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ, νη νπνίνη δελ ππάξρνπλ ζε βαζκφ αληίζηνηρν
απηνχ ησλ καζεηψλ.
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Οη καζεηέο απαξηίδνπλ νκάδεο ηζάξηζκεο ησλ Ζ/Τ πνπ είλαη δηαζέζηκνη, κε ηελ κέξηκλα λα ππάξρεη ζε θάζε νκάδα έλαο ηνπιάρηζηνλ καζεηήο πνπ έρεη ηηο γλψζεηο (γηα ην
ρεηξηζκφ ηνπ Ζ/Τ) πνπ θαζνξίζηεθαλ σο πξναπαηηνχκελεο παξαπάλσ.

Φάζη Ι.
Υψξνο: αίζνπζα ησλ καζεηψλ- Γηάξθεηα 2 δηδαθηηθέο ψξεο
1ε δηδαθηηθή ψξα:
Πεπιήγηζη ζηο σάπηη- ανακαλύπηονηαρ ηα βαζικά ζηοισεία ηηρ γεωγπαθίαρ ηος
Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ην ράξηε ηεο Διιάδαο θαη εληνπίδνπλ ζε απηφλ
ηελ Δχβνηα.. Δλζαξξχλνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηεο ηφζν κε έλλνηεο γεσγξαθηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ (θεληξηθά, αλαηνιηθά) φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο γεηηνληθνχο λνκνχο θαη
ηα ζηνηρεία ηνπ γεσγξαθηθνχ δηακειηζκνχ (Αηγαίν πέιαγνο).
Απφ ην ράξηε ηεο Διιάδαο απνκνλψλνπλ ηελ Δχβνηα θαη πιένλ εξγαδφκελνη ζην
ράξηε απηήο πξνζπαζνχλ, ππνβνεζνχκελνη θαη απφ ην ππφκλεκα, λα δηαθξίλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο φπσο:


Μνξθνινγία ηνπ εδάθνπο: νξεηλέο, πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο



Πφιεηο θαη ρσξηά



Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ράξηε είλαη αδξνκεξήο. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα πεξηεγεζνχλ κφλνη ηνπο ζην ράξηε, κε ελαιιαγή ζην γεσθπζηθφ θαη ζηνλ πνιηηηθφ
θαη λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο πνπ γλσξίδνπλ. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα γεληθή εηθφλα ηεο κνξθήο ηνπ ράξηε, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ
λα πεξηεγεζνχλ ζε απηφλ κε κεγαιχηεξε άλεζε, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ηα δηάθνξα
κέξε ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ:
i.

Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηεο Διιάδαο κε αθξίβεηα ηελ Δχβνηα θαη λα νξίδνπλ ηε ζέζε ηεο.

ii.

Να δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρήκαηνο ηεο Δχβνηαο ψζηε
λα ην δηαθξίλνπλ ζε ζθαξίθεκα κεηαμχ άιισλ λεζηψλ.

iii.

Να νξηνζεηνχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο πεξηνρέο ηεο (Βφξηα, Κεληξηθή, Νφηηα Δχβνηα).

iv.

Να εληνπίδνπλ ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο κνξθνινγίαο ηεο (νξεηλνί φγθνη, πεδηάδεο, πνηακνί)
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2ε δηδαθηηθή ψξα
Ζ ανθπωπογεωγπαθία και η ιζηοπία ηηρ Δύβοιαρ
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ κέξε- πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο πνπ γλσξίδνπλ (απφ ηελ άκεζε εκπεηξία ή απφ ηελ χιε ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ) θαη λα αλαθέξνπλ
ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηά. Όια ηα κέξε πνπ ζα αλαθεξζνχλ απφ ηνπο καζεηέο
εληνπίδνληαη ζην ράξηε. Παξάιιεια θαηαγξάθεηαη (πξνηηκφηεξν ζηνλ πίλαθα ψζηε λα ην
βιέπνπλ φινη) ε πεξηνρή θαζψο θαη ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο φζν γίλεηαη πεξηιεπηηθά.
Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ αλαθνξέο γηα αξθεηά κέξε θαζψο θαη νη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα
απηά επηρεηξείηαη κηα πξψηε αδξνκεξήο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγεο ηεο κνξθήο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ είλαη: ηζηνξηθά γεγνλφηα, γεσγξαθηθά ζηνηρεία, κλεκεία, αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο ζην ηνπίν (γέθπξεο, θξάγκαηα, θ.ά), γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο, θ.ά.
Με βάζε ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα καο πνπλ ηη είδνπο
πιεξνθνξίεο λνκίδνπλ πσο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηελ έλλνηα ηνπ ηφπνπ ηνπο. Ο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δίλνληαη κε
ηε κνξθή θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (ηδενζχειια) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη
ε έθθξαζε φισλ ρσξίο ην θφβν ηεο ιάζνο απάληεζεο . ην ηέινο νη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κεξηθέο γεληθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη: Ηζηνξηθά γεγνλφηα,
Ηζηνξηθά κλεκεία, Γεσγξαθηθά ζηνηρεία, Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Πφιεηο θαη ρσξηά,
Παξαδφζεηο-ζηνηρεία πνιηηηζκνχ, Άλζξσπνο θαη πεξηβάιινλ, θ.ά.
Φάζη ΙΙ
Υψξνο: αίζνπζα ππνινγηζηψλ- Γηάξθεηα: 3-5 δηδαθηηθέο ψξεο
Δξοικείωζη ηων μαθηηών με ηο λογιζμικό και ηο πεπιβάλλον επγαζίαρ ηος
Σαξινομούμε (Γηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα)
Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα δίλνπκε ζηελ ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ ησλ καζεηψλ κπξνζηά
ηνλ ππνινγηζηή, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ φινη κε ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ
φζν θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα πεξηεγεζνχλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ Ταμηλνκνύκε. Παξαηεξνχλ ην πιηθφ ηνπ θαη ν δάζθαινο ηνπο εμεγεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θάζε ςεθίδαο μερσξηζηά.
Με ην δάζθαιν σο ζπληνληζηή νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θαζψο θαη γηα δπλαηνχο ηξφπνπο ζπζρεηηζκνχ ηνπο. Με βάζε
ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είρε γίλεη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη ηηο
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πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ινγηζκηθφ πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο δηακνξθψλνπλ νκάδεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ. Οη πξνηεηλφκελεο νκάδεο είλαη νη
αθφινπζεο:
1. Ηζηνξηθά κλεκεία ηεο Δχβνηαο
2. Πφιεηο θαη ρσξηά ηεο Δχβνηαο
3. Γεσγξαθηθά ζηνηρεία
4. εκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα
5. Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
6. Γλσζηά πξφζσπα θαηαγφκελα απφ ηελ Δχβνηα
Γιεπεύνηζη και εμπλοςηιζμόρ ηος ςλικού (Γηάξθεηα: 1-2 δηδαθηηθέο ψξεο)
Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο δηεξεπλνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζκηθφ θαη είλαη ζπλαθείο κε ην ζέκα ηεο νκάδαο ηνπο. Παξάιιεια αμηνπνηνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηνπο έρεη δνζεί εκπινπηίδνληάο ηελ είηε κε πιεξνθνξίεο
πνπ ήδε γλσξίδνπλ είηε κε πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ απφ έληππεο πεγέο (ζρνιηθφ βηβιίν,
εγθπθινπαίδεηεο, ελεκεξσηηθνχο νδεγνχο, ηνπξηζηηθά θπιιάδηα, θ.ά) ή θαη απφ επηηφπηα
παξαηήξεζε θαη άιιεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε έλα project1. Αθνινπζψληαο
ηνπο ππεξδεζκνχο πνπ ππάξρνπλ αληινχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο, ηηο
νπνίεο αθνχ αμηνινγνχλ γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ηηο θαηεγνξηνπνηνχλ θαη ηηο εληάζζνπλ
ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Τπνβνεζνχκελνη απφ ην δάζθαιν αλαδεηνχλ
θαη άιιεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο ρξήζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θξαηνχλ ζεκεηψζεηο γηα απηά πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά είηε ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ2 είηε ζε πξφρεηξν ραξηί, ηηο νπνίεο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε θάζε
παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Δμβάθςνζη ζηο ςλικό και εξαγωγή ζςμπεπαζμάηων (Γηάξθεηα: 1-2 δηδαθηηθέο
ψξεο)
Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Ταμηλνκνύκε θαη θπξίσο κε
ηηο ςεθίδεο Δξώηεζε θαη Σύλνιν ζέηνληαο εξσηήζεηο θαη πξνζπαζψληαο λα ζπζρεηίζνπλ
1

ε ηερληθή ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζέκα κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελφο project
φπνπ νη καζεηέο ππνδπφκελνη ξφινπο (π.ρ ηνπ ηζηνξηθνχ εξεπλεηή, ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, θ.ά) πξνζεγγίδνπλ
ην ζέκα πνιπεπίπεδα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ζελαξίνπ απηνχ θαη θπξίσο ζηελ αξρηθή ηνπ θάζε. Οη ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα εληαρζνχλ ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην.
2

Ζ θαηαγξαθή ησλ ζεκεηψζεσλ ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ βνεζά ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ
πνξηζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο ηαρχηεξα, ελδέρεηαη φκσο λα θαζπζηεξεί ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο
ηνπ πιηθνχ εμαηηίαο ηεο αξγήο πιεθηξνιφγεζεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ γεγνλφηνο πσο ηφζν απηή (ε
πιεθηξνιφγεζε) φζν θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή, θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν.
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ηηο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα
νπνία θαηαιήγνπλ πξνζπαζνχλ λα ηα ειέγμνπλ θαη λα ηα εμεγήζνπλ κε αλαθνξά ζην ρψξν
(γεσγξαθηθά ζηνηρεία) θαη ζην ρξφλν (ηζηνξηθέο αλαθνξέο) κε ζθνπφ λα νδεγεζνχλ επαγσγηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο δηθήο ηνπο γλψζεο.
Οη ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ1 ηεο θάζεο απηήο είλαη νη καζεηέο:


Να ζπζρεηίζνπλ, λα αλαιχζνπλ, λα ζπλζέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο-δεδνκέλα,
λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηα εξκελεχζνπλ.



Να νδεγεζνχλ κέζσ κηαο επαγσγηθήο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο ζηε ζχλζεζε
ηεο πξνζσπηθήο ηνπο γλψζεο.



Να δηαρεηξηζηνχλ πιηθφ δηαθφξσλ κνξθψλ (αξηζκεηηθφ, εηθφλα, θείκελν).



Να αλαδεηνχλ πεγέο πιεξνθνξίαο, λα ηηο αμηνινγνχλ θαη λα επηιέγνπλ απηέο πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη.



Να αζθεζνχλ ζε κνξθέο νκαδνζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, αλαιακβάλνληαο
δηάθνξνπο ξφινπο θαηά πεξίπησζε.

Αναμενόμενοι πόλοι μαθηηών και δαζκάλος
Ο ξφινο ηνπ καζεηή είλαη δηεξεπλεηηθφο, ελεξγεηηθφο, δεκηνπξγηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο. Ζ βαζηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε «ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε» ζην θέληξν ηεο νπνίαο είλαη ε κηθξή νκάδα ησλ καζεηψλ παξά ν δάζθαινο (Αξγχξεο & Κπλεγφο
2000, ζει 455).
Ο δάζθαινο έρεη έλαλ δηαξθψο ελαιιαζζφκελν ξφιν αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη: δηεπθνιπληήο, ζπλεξεπλεηήο, θαζνδεγεηήο,
εκςπρσηήο ή ζχκβνπινο ησλ καζεηψλ ηνπ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πεξλά απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ, ζέηεη εξσηήζεηο, δηεπθνιχλεη ην δηαιεθηηθφ
ραξαθηήξα, ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ ζπδεηήζεσλ, πξνηξέπεη λα δνθηκάζνπλ δηάθνξεο παξακέηξνπο, ζπλδπαζκνχο εξσηεκάησλ θαη αλαπαξαζηάζεηο, επηθνπξεί, ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ ελψ ηνπο παξνηξχλεη ζπλερψο ζε απηελέξγεηα θαη πεηξακαηηζκφ.
Οη καζεηέο σζνχληαη λα επηιέμνπλ ειεχζεξα ηελ πνξεία δηεξεχλεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη κφλνλ αλ βξεζνχλ ζε αδηέμνδν
θαη δεηήζνπλ βνήζεηα, ηφηε ν δάζθαινο ηνπο πξνηξέπεη ζε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ κέιε
κηαο άιιεο νκάδαο, ηνπο θαζνδεγεί δηαθξηηηθά ή ππνδεηθλχεη θάπνην άιιν, απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν ή ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
1

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζεί ζηελ ελφηεηα Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ
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Φάζη ΙΙΙ.
Υψξνο: αίζνπζα ππνινγηζηψλ- Γηάξθεηα: 4 δηδαθηηθέο ψξεο
Παποςζίαζη αποηελεζμάηων ηων ομάδων (Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο)
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ελψπηνλ ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ηνπ δαζθάινπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο, δηαηππψλνληαο ηεθκεξησκέλα ηηο δηθέο ηεο εξκελείεο. Σελ παξνπζίαζε αθνινπζνχλ ηπρφλ εξσηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ νκάδσλ ή ην δάζθαιν θαζψο θαη παξαηεξήζεηο, ζρφιηα, ππνδείμεηο πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο
ηνπο. Ζ νκάδα αλαθέξεηαη ζε ζεκεία πνπ ηπρφλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαζψο
θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηεο.
ηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη:


Ζ ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο.



Ζ άζθεζε ησλ δεμηνηήησλ ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
πιηθνχ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πςειά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ γλσζηηθψλ
ζηφρσλ θαηά Blooom.



Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε δηαηχπσζε θαη ηελ απάληεζε θαίξησλ εξσηήζεσλ θαζψο θαη ηεο θαηάιιειεο επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηελ νπνία ζα ζηεξίμνπλ ηε πνξεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.

Δξαγωγή ζςμπεπαζμάηων- ύνθεζη ηων γνώζεων (Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο)
Οη καζεηέο έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηα ζπκπεξάζκαηα φισλ ησλ νκάδσλ θαη κε ηελ
εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο
ζπλνιηθά κέζα απφ φιεο ηηο πηπρέο πνπ κειεηήζεθαλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο αλαζεψξεζεο ηφζν ησλ αξρηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη
πξνβιέςεσλ φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινχζεζαλ εξγαδφκελνη νκαδηθά αιιά αηνκηθά. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα έρεη ην ραξαθηήξα ηεο ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ ή κηαο
παξνπζίαζεο ζην PowerPoint ζηελ νπνία ν θάζε καζεηήο ζα παξνπζηάδεη ηνλ ηφπν ηνπ
κέζα απφ ηε δηθή ηνπ καηηά, πξνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ απηφο ζεσξεί σο πην ζεκαληηθά. Ζ ζπγθξηηηθή1 παξνπζίαζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ζε φιε ηελ ηάμε αλαδεηθλχεη ην
γεγνλφο πσο θάζε άηνκν δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο, ρηίδνληαο ηηο δηθέο ηνπ
εκπεηξίεο θαη άξα πσο δελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή θαη ζσζηή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο
(Ράπηεο & Ράπηε 2003, ζ.90).
1

πγθξηηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη φρη κε αμηνινγηθά θξηηήξηα
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Αξιολόγηζη και κπιηική ηηρ διαδικαζίαρ
Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ηζηνξίαο
νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο, αθνινπζψληαο απηή ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο επηιέμνπλ λα θάλνπλ. Σν ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηε δηεξεπλεηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα είλαη πσο εμαληιεί ηελ θιίκαθα ηεξαξρίαο ησλ γλσζηηθψλ
ζηφρσλ ηνπ Bloom. Ξεθηλψληαο απφ θαηψηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε γλψζε (γεγνλφησλ, εκεξνκεληψλ, ηφπσλ) νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηελ θαηαλφεζε (εμαθξίβσζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ) θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ. Ζ αλάιπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ζχλζεζή ηνπο ζε έλα εληαίν κφξθσκα θαηά ηελ παξνπζίαζε θαη ε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί νινθιεξψλεη ηελ πνξεία θαηάθηεζεο ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ πνπ ε ζηνρνζεζία ηνπ Bloom αλαθέξεη (γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε).

Σεσνολογικά επγαλεία
Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηε ζχλζεζε
ησ ςεθίδσλ ηνπ Αβαθίνπ , ην νπνίν είλαη θαη ην θαηεμνρήλ δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο.
Ζ ςεθίδα Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ πεξηέρεη 6 πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 6 θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ πνπ επηιέμακε γηα λα πξνζδηνξίζνπκε επαξθέζηεξα ηελ έλλνηα ηνπ
ηόπνπ καο. Οη πίλαθεο- θαηεγνξίεο είλαη: Ηζηνξηθά κλεκεία, Πφιεηο/ ρσξηά, Γεσγξαθία,
Πξφζσπα, Οηθνλνκία, Ηζηνξηθά γεγνλφηα. ε θάζε πίλαθα νη πιεξνθνξίεο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ. Δλδεηθηηθά ν πίλαθαο κε ηα Ηζηνξηθά κλεκεία έρεη ηελ
αθφινπζε δηάηαμε:
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Δικόνα 2. Έλαο απφ ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ

Οη πίλαθεο είλαη αλνηθηνί ζηελ πξνζζήθε δεδνκέλσλ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη
θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζελαξίνπ1. Κάπνηνη πίλαθεο δε είλαη εκηηειείο θαη δεηείηαη απφ
ηνπο καζεηέο λα ηνπο ζπκπιεξψζνπλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ν πίλαθαο Οηθνλνκία.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ ππάξρεη ζηνπο πίλαθεο έλα πεδίν κε
ηνλ ηίηιν Πιεξνθνξίεο ην νπνίν νδεγεί ζε δηεπζχλζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλαθείο κε ηηο θαηαρσξίζεηο ηνπ πίλαθα.

1

βι. παξαπάλσ, Φάζε ΗΗ, Γηεξεύλεζε θαη εκπινπηηζκόο ηνπ πιηθνύ
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Δπηδεηψληαο ηελ ακεζφηεξε επνπηεία θάπνησλ πιεξνθνξηψλ επειέγε ε πξνζζήθε
θαη θσηνγξαθηψλ ,γηα φζεο απφ ηηο θαηαρσξίζεηο ήηαλ ρξήζηκν θαη εθηθηφ. Απηφ νδήγεζε
ζηελ εηζαγσγή ηεο ςεθίδαο Κνξλίδα θαζψο θαη ηνπ Δπεμεξγαζηή εγγξαθώλ. Με ηηο θσηνγξαθίεο έγηλε θαιχηεξε ε νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ κε ηνλ Δπεμεξγαζηή εγγξαθώλ βειηηψζεθε ε πινήγεζε κέζα ζην ινγηζκηθφ θαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ έλα πίλαθα
πιεξνθνξηψλ ζηνλ άιιν. Πξνζηέζεθε επίζεο θαη ε ςεθίδα Κείκελν γηα ηελ εκθάληζε ζχληνκνπ δηεπθξηληζηηθνχ θεηκέλνπ, φπνπ απηφ θξίζεθε απαξαίηεην.

Δικόνα 3. Ο Δπεμεξγαζηήο εγγξαθώλ κε ηηο ςεθίδεο Κνξλίδα θαη Κείκελν

Ζ έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάζε πίλαθαο πνηθίιεη αλάινγα
κε ην είδνο ηνπο. Έηζη κπνξεί νη πιεξνθνξίεο απηέο λα είλαη θαζνιηθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (π.ρ ζηνλ πίλαθα Γεσγξαθία ηα βνπλά θαη ηα πνηάκηα ηεο Δχβνηαο αλαθέξνληαη
φια θαζψο είλαη θαζνξηζκέλνο θαη κηθξφο ν αξηζκφο ηνπο), αιινχ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο (π.ρ ζηνλ πίλαθα Πόιεηο-ρσξηά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηζζφηεξνη κεγάινη νηθηζκνί), ή θαη απιψο ελδεηθηηθέο φπσο ζηνλ πίλαθα Ιζηνξηθά γεγνλόηα πνπ πεξηιακβάλεη 23
θαηαρσξίζεηο θαη ν νπνίνο βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη πιήξεο.
Άιισζηε ν ζθνπφο ηνπ δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ είλαη ε δεισηηθή γλψζε (ε γλψζε
ηνπ ηη) αιιά ε δηαδηθαζηηθή (γλψζε ηνπ πώο), βνεζψληαο λα δνκήζνπκε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο πξνζσπηθήο γλψζεο.
20

Ζ αλνηθηή αξρηηεθηνληθή ηνπ Αβαθίνπ επηηξέπεη παξάιιεια ηελ ελεξγνπνίεζε θαη
άιισλ ςεθίδσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί αξηηφηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη θαη
αλάινγα κε ηελ πνξεία πνπ ζα πάξεη ε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο είλαη εθηθηφ λα δηαζπλδεζεί θαη ε ςεθίδα Γηάγξακκα γηα λα θαλνχλ ζπγθξηηηθά νξηζκέλα κεγέζε (π.ρ ηα χςε ησλ
βνπλψλ ή νη πιεζπζκνί ησλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ). Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ειαθξπλζεί ε επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ππεξζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ θαη λα κελ
θαηαζηεί δχζρξεζηε επειέγε λα κελ ελεξγνπνηεζεί θαη ε ςεθίδα απηή. Ο αξηζκφο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ςεθίδσλ άιισζηε ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο παξάζηαζεο ν ρεηξηζκφο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ θαη απφ ηελ ειηθία ηνπο.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηόπνπ είλαη πνιχπιεπξε, θαζψο εκπιέθνληαη ζε απηή πνιιέο πιεπξέο ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Κάζε πξνζπάζεηα
λα δνχκε απηέο ηηο πιεπξέο απφ κφλεο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ
ηδηαίηεξσλ θάζε θνξά ραξαθηεξηζηηθψλ φκσο δελ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε ζπλνιηθή θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο. Απηφ άιισζηε είλαη ζχκθσλν κε ηε βαζηθή αξρή ηεο κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο (Gestalt) πψο ην όινλ είλαη πάληνηε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα
ησλ κεξψλ ηνπ (Κνιιηάδεο, 1993). Γηα παξάδεηγκα ε κειέηε κφλν ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ράξηε ηεο Δχβνηαο πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηηο πεδηλέο θαη νξεηλέο
πεξηνρέο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πηζαλέο ρξήζεηο ηεο γεο (γεσξγία, θηελνηξνθία). Γε δίλεη
ιχζε φκσο ζην εξψηεκα γηαηί ζην Αιηβέξη πνπ βξίζθεηαη ζε πεδηλή πεξηνρή δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πνιέκνπο Υαιθηδέσλ θαη Δξεηξηέσλ ζηελ αξραηφηεηα θαη πνπ εμεγνχληαη αλ ζπζρεηηζηνχλ κε ηα ζηνηρεία ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη δπν πφιεηο βξίζθνληαλ ζηηο άθξεο κηαο πεδηλήο πεξηνρήο πνπ ηελ δηεθδηθνχζε ε θαζεκηά γηα ινγαξηαζκφ
ηεο ζε κηα επνρή πνπ ε βάζε ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ αγξνηηθή.
ε ηέηνηα εξσηήκαηα ε ρξήζε δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα
επσθειήο, θαζψο επηηξέπεη ηνλ πνιιαπιφ ζπζρεηηζκφ ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ, παξέρνληαο άκεζε αληαπφθξηζε θαη επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα πξνβνχλ ζε πεηξακαηηζκνχο κέρξη λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ λα ζεκειηψλνληαη ινγηθά.
Ο ρεηξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ ςεθίδα Δξώηεζε κε γιψζζα ινγηθή
θαη θαηαλνεηή, ρσξίο αλάγθεο γηα ζπκβνιηζκνχο θαη αθαηξέζεηο θαη ε νπηηθνπνίεζή ηνπο
ζηελ ςεθίδα Σύλνιν πξνζθέξεη έλα ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ επηηπρή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο.
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Σν ινγηζκηθφ απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε ιεθηηθή, ζπκβνιηθή ή εηθνληθή κνξθή. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ην θάλεη θαη
έλα βηβιίν, ν ζθνπφο καο φκσο δελ είλαη ε απνζηήζηζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά ε έληαμή
ηεο ζε έλα δνκεκέλν φιν κέζσ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ρεηξηζκφ ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Σν βηβιίν δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θακηά κνξθή ηέηνηαο αλαηξνθνδφηεζεο, παξά κφλν επηβεβαίσζε ή απφξξηςε απαληήζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο.

Ανηιπποζωπεςηικά δείγμαηα εθαπμογήρ ηος λογιζμικού
Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ ην πιηθφ ηεο βάζεο θαη ην εκπινπηίδνπλ κε άιιεο πιεξνθνξίεο. Παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο θαη ηνπο ράξηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα φπσο:
1ε νκάδα καζεηψλ.
Θέκα: Ηζηνξηθά κλεκεία ηεο Δχβνηαο


Πψο θαηεγνξηνπνηνχληαη θαηά ηζηνξηθή πεξίνδν ηα ζσδφκελα ηζηνξηθά
κλεκεία;



ε πνηεο πεξηνρέο ζψδνληαη ζεκαληηθά ηζηνξηθά κλεκεία; Ση ζπκπέξαζκα
βγάδνπκε γηα ηελ ηζηνξία απηψλ ησλ πεξηνρψλ;



Πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ; Ση ζπκπέξαζκα βγάδνπκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο πνπ ηα δεκηνχξγεζε;



Πνηα ηζηνξηθά κλεκεία είραλ ακπληηθή ρξήζε; Πψο δηθαηνινγείηαη ε ζέζε
ηνπο ζην ρψξν;

Δλδεηθηηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ νη καζεηέο κεηά
απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πιηθνχ είλαη:
 Σα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο θιαζζηθήο επνρήο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο
 Σν λεζί ηεο Δχβνηαο θαηνηθείηαη ζπλερψο απφ ην 2000 π.Υ
 Σα κλεκεία ηεο θιαζζηθήο επνρήο καξηπξνχλ ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο ζξεζθείαο (ηα πεξηζζφηεξα ζσδφκελα κλεκεία είλαη ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα)
θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο.
 Σα νηθνδνκήκαηα ακπληηθνχ ραξαθηήξα (θάζηξα, πχξγνη) ηνπνζεηνχληαη
ζε ρψξνπο πνπ ειέγρνπλ ζεκαληηθνχο ζπγθνηλσληαθνχο δηαχινπο (ην θάζηξν ηεο Υαιθίδαο) ή εμαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν παξαγσγηθψλ πεξηνρψλ
(θάζηξα ζηηο πεδηάδεο ησλ Βαζηιηθψλ, ηνπ Αιηβεξίνπ, θ.ά).
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Φπζηθά ηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη απιψο ελδεηθηηθά θαη ε επηηπρία ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα νδεγεζνχλ ζε απηά νη καζεηέο. Ο δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην ζχλνιν ησλ εξσηεκάησλ πνπ
ζα ζέζνπλ νη καζεηέο νχηε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ.
2ε νκάδα καζεηψλ.
Θέκα: Πφιεηο θαη ρσξηά ηεο Δχβνηαο


Πνηεο είλαη νη κεγαιχηεξεο ζε πιεζπζκφ πφιεηο θαη ζε πνηεο πεξηνρέο εληνπίδνληαη;



Πνηα ζηνηρεία ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηνπ λνκνχ δηαθξίλνπλ;



Πφζνο είλαη ν πιεζπζκφο πνπ θαηνηθεί ζε παξαζαιάζζηεο, ζε πεδηλέο θαη
ζε νξεηλέο πεξηνρέο; Ση ζπκπέξαζκα βγάδνπκε γηα ην ξφιν ηνπ ηνπίνπ ζηελ
αλάπηπμε νηθηζκψλ;

Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο
ηνπ λνκνχ ζε επαξρίεο θαη δήκνπο, λα εληνπίζνπλ ζην ράξηε ηνπο ρψξνπο κε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη δηαπηζηψζνπλ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ θαζνξίδνπλ ην αλ ζε απηφ αλαπηπρζνχλ νηθηζκνί ή φρη.
3ε νκάδα καζεηψλ.
Θέκα: Γεσγξαθηθά ζηνηρεία


Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο Δχβνηαο είλαη νξεηλή ή πεδηλή; Ο ηδηαίηεξνο
ηφπνο θαηνηθίαο ηνπο (πφιε ή ρσξηφ) ηη ραξαθηεξηζηηθά έρεη;



Πνην είλαη ην ςειφηεξν βνπλφ ηεο Δχβνηαο θαη ζε πνηα πεξηνρή;



Πνηα είλαη ηα χςε ησλ βνπλψλ ηεο Δχβνηαο, πψο θαηαηάζζνληαη ζπγθξηηηθά1 κεηαμχ ηνπο θαη κε άιια βνπλά ηεο Διιάδαο;

Οη καζεηέο δηαθξίλνπλ πσο ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο Δχβνηαο είλαη νξεηλή κε
κηθξέο πεδηάδεο θνληά ζηηο παξάθηηεο δψλεο ζηηο νπνίεο θαη ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί. Γηαθξίλνπλ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Γίξθεο ηφζν γηα ην χςνο ηνπ (ην κεγαιχηεξν ζηελ Δχβνηα) φζν θαη ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
Δληνπίδνπλ ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηαίηεξεο πεξηνρήο ηνπο θαη άιισλ πεξηνρψλ.
4ε νκάδα καζεηψλ.

1

ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πςψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξνζζήθε ηεο ςεθίδαο Γηάγξακκα κε ηνπο φξνπο
πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.
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Θέκα: εκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα


Πψο θαηαηάζζνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηηο πεξηφδνπο
ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο;



ε πνηεο πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα
θαη ηη ραξαθηήξα είραλ απηά;



Πνηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζπλδένληαη κε ηελ ηδηαίηεξε πεξηνρή ηνπο;

Οη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηηο πεξηφδνπο ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Δληνπίδνπλ ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηελ ηδηαίηεξε πεξηνρή ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηηο εξκελείεο γηα απηά.
5ε νκάδα καζεηψλ.
Θέκα: Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο


ε πνηεο πεξηνρέο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο; Πψο
ζπλδέεηαη απηφ κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο;



Πνηα είλαη ηα βηνκεραληθά θέληξα ηνπ λεζηνχ; Γηαηί εληνπίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο;



Πνηεο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε; Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;



Πνηεο είλαη νη θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηδηαίηεξήο ηνπο
πεξηνρήο;

Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα δηαθξίλνπλ ηα δχν βηνκεραληθά θέληξα ηνπ λεζηνχ πνπ
είλαη ε Υαιθίδα θαη ην Αιηβέξη, λα δνπλ πσο νη πεξηνρέο κε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη
φιεο παξαζαιάζζηεο (εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο ηελήο πνπ είλαη νξεηλή θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί παξαδνζηαθφο νηθηζκφο). Γηαπηζηψλνπλ επίζεο πσο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηβάιινληαη απφ ην ηνπίν ή ην ππέδαθνο (π.ρ ηα νξπρεία ζηηο πεξηνρέο Μαληνπδίνπ,
Κχκεο θαη Αιηβεξίνπ).
6ε νκάδα καζεηψλ.
Θέκα: Γλσζηά πξφζσπα θαηαγφκελα απφ ηελ Δχβνηα


Πνηα είλαη ηα γλσζηά πξφζσπα θαη απφ πνηεο πεξηνρέο απηά θαηάγνληαη;



Πψο ζπλδένληαη ηα πξφζσπα απηά κε ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηνπηθήο θαη
ηεο εζληθήο ηζηνξίαο;



ε πνηεο πεξηφδνπο έδεζαλ ηα πξφζσπα απηά θαη ζε πνηνπο ηνκείο δηαθξίζεθαλ;
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Οη καζεηέο γλσξίδνπλ κεξηθά γλσζηά πξφζσπα θαηαγφκελα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο ή ηελ ηδηαίηεξε πεξηνρή ηνπο. Μαζαίλνπλ γηα πξφζσπα κε δηεζλή αλαγλψξηζε φπσο ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ, ή κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε ρψξνπο φπσο ε ηέρλε
(Οξέζηεο Μαθξήο) θαη ηα γξάκκαηα (Γηάλλεο θαξίκπαο). πλδένπλ επίζεο ηζηνξηθά
πξφζσπα κε ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα (Κξηεδψηεο θαη Γνβηφο κε ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα, Βειηζζαξίνπ κε ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ
Ησαλλίλσλ). Αλαγλσξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε νπηηθή ηεο ηζηνξίαο , πέξα απφ αξηζκνχο θαη
γεγνλφηα αθεξεκέλα θαη ρσξίο αλζξψπηλεο πξνεθηάζεηο.

Δθαπμογή ζηη ζσολική μονάδα
Ένηαξη ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος Αναλςηικού Ππογπάμμαηορ
Ζ πξνηεηλφκελε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 10 ψξεο. Ο δηαζεκαηηθφο ηεο
ραξαθηήξαο επηηξέπεη λα εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο
γεσγξαθίαο. ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ Δ’
θαη ηε Σ’ ηάμε (ΦΔΚ 303, η.2, 2003 ζει.3933 θαη 3940 Α.Π. Ηζηνξίαο) πξνβιέπνληαη
απφ 5 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:


Να γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα ηελ εθηηκήζνπλ θαη λα ηελ
εληάμνπλ ζηε Γεληθή Ηζηνξία



Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηζηνξηθά ζηνηρεία εξεπλήζηκα θαη πξνζηηά.



Να εζηζηνχλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ έξεπλα ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ
ρψξσλ.



Να αζθεζνχλ ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο



Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο

Παξάιιεια ζην Α.Π. ηεο γεσγξαθίαο (Γ.Δ.Π.Π., Α.Π. Γεσγξαθίαο, ζει. 474
– 481) πξνβιέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γεληθή Γεσγξαθία
αιιά πνπ κπνξνχλ εχθνια λα εμεηδηθεπηνχλ θαη ζηελ Σνπηθή Γεσγξαθία:


Ζ κνξθή θαη ην ζρήκα ηεο Δχβνηαο



Ζ ζέζε ηεο Δχβνηαο ζηελ Διιάδα



Σα βνπλά θαη νη πεδηάδεο ηεο Δχβνηαο



Κχξηνη νξεηλνί φγθνη



Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο



Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ



Πιεζπζκφο θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή
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Γηνηθεηηθή δηαίξεζε- επίπεδν νξγάλσζεο ζε επίπεδν λνκνχ θαη ΟΣΑ



Παξαγσγή αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ αγαζψλ

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ πξνβιέπνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
ζπκπιεξσκαηηθέο δηαζεµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δηαηίζεηαη πεξίπνπ ην 10%
ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Έηζη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί εχθνια λα εληαρζεί ζην ηζρχνλ πξφγξακκα θαη ζηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ε εθαξκνγή ηνπ δελ απαηηεί ηελ εμεχξεζε επηπιένλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ εθηφο βέβαηα ηνπ πξναπαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ κε εξγαζηήξην Ζ/Τ.

Ανάγκερ επιμόπθωζηρ για ηη σπήζη ηων επγαλείων και ηος ζεναπίος γενικόηεπα
Με ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα
δηεπξχλεηαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πεξηερνκέλνπ1, αθνχ
νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ φρη κφλν ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
κεγηζηνπνηνχλ ηελ πξνζηηζέκελε καζεζηαθή αμία απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο.
Ζ ελζσκάησζε κηαο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη θαιχηεξα αλ νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξσζνχλ γη’ απηή κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεηζζνχλ γηα
ηελ αμία ηεο απφ ηελ αξρή. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο ελεκέξσζε θαη
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο. Ζ αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο, ε αλάγθε γηα δηακφξθσζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ θαζψο θαη γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλεπάγνληαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ξφισλ ησλ δαζθάισλ ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ο δάζθαινο (θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο), ν νπνίνο ζα ππνζηεξίμεη
ηε δηδαθηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα κε ηα ππνινγηζηηθά κέζα, πέξα απφ ηε γλψζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα:


γλσξίδεη ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηηο
λέεο ηερλνινγίεο,



εθηηκά ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε,

1

Ζ έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πεξηερνκέλνπ (pedagogical content knowledge) σο ηε γλψζε πνπ δηαρσξίδεη ηνλ επηζηήκνλα απφ ηνλ παηδαγσγφ- εθπαηδεπηηθφ. Ζ γλψζε απηή ζπλαπνηειείηαη απφ
i.
Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο
ii.
Σε γλψζε παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ (δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ή κνληέια δηδαζθαιίαο)
iii.
Σε γλψζε ησλ καζεηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο απνδέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο
iv.
Σε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ (θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ ή θπζηθψλ) πνπ επεξεάδνπλ ην
πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο (Αγγειή 2002, ζει 163)
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δηαθξίλεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,



πινπνηεί θαη ζπλδπάδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε εθείλνπο
ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Έλα ζχζηεκα εηδηθήο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ηερληθνχ αιθαβε-

ηηζκνχ1 δελ είλαη αξθεηφ. Ζ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ
ηνπ ζχγρξνλνπ δάζθαινπ, ε αλάγθε δηεπηζηεκνληθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε εκπινθή ζε ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζέκαηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ο δάζθαινο, πξνεηνηκαζκέλνο ζσζηά κε φια ηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ δηθή
ηνπ απαξαίηεηε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην ζχγρξνλν
ξφιν ηνπ.
Δλδεηθηηθφ πεξηερφκελν ηεο κνξθήο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ είλαη:


Δμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ αιιά θαη
ησλ επηδξάζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο



Δθκάζεζε δεκηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ζχγρξνλεο
πιαηθφξκεο δηακφξθσζεο ινγηζκηθνχ



Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ φινπ ηνπ θάζκαηνο
ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνλ ηξφπν έληαμήο ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία



πκκεηνρή ζε εμ απνζηάζεσο επέιηθηα πξνγξάκκαηα επξείαο θιίκαθαο κε πξφζβαζε ζε δηδαθηηθφ πνιπκεζηθφ πιηθφ



Σαρχξπζκε ελεκέξσζε κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο
λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο.

1

Όπσο ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ησλ 48 σξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ
Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο.
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