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Περίληψη 

Η λέα πξαγκαηηθφηεηα  πνπ δηακνξθψλεηαη  κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο    

θαη επηθνηλσλίαο θαη ηε γηγάλησζε ηνπ δηαδηθηχνπ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο, επηβάιιεη θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ  θαη κεζφδσλ πξνο  ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελζσκάησζεο θαη δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή  

πξάμε, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο εκπινθήο ηνπ καζεηή  ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπ 

ζθέςεο θαη ηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ.. Έλα κάζεκα θαη΄ εμνρήλ ζεσξεηηθφ, φπσο απηφ ηεο 

Ιζηνξίαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη  ηηο ΣΠΔ; Μπνξνχλ  νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ην έξγν ηνπ 

αξραηνιφγνπ θαη αμηνπνηψληαο  πξσηνγελέο ηζηνξηθφ πιηθφ  λα αλαζπλζέζνπλ ην παδι ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο κηαο καθξηλήο αιιά πνιχ γνεηεπηηθήο θνηλσλίαο, φπσο απηή ησλ Μπθελαίσλ; Η 

απάληεζε είλαη αλεπηθχιαθηα θαηαθαηηθή θαη   ζηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ 

αθνινπζεί. 

Ειζαγωγή 

Θέκα ηεο εηζήγεζεο κνπ είλαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε· ηα εξγαιεία απηά, φπσο είλαη αλακελφκελν θαη θπζηθφ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ πεξηνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ γηα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαζηεξψζεθε 

λα απνθαινχληαη ΣΠΔ. Πξηλ αλαθεξζψ ζ '  απηά, ζα ήζεια λα θαηαζέζσ θάπνηεο 

ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σα παξαδνζηαθά επνπηηθά κέζα, φπσο ν πίλαθαο θη ν πεπαιαησκέλνο ράξηεο,  έρνπλ  

δηαγξάςεη  ηνλ θχθιν ηνπο θαη λέα ζχγρξνλα θαη δπλακηθά εξγαιεία  βξίζθνληαη πιένλ 

ζηε δηάζεζε ηνπ θαζεγεηή θαη ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ην επίθεληξν απφ ην 

δάζθαιν ζην καζεηή θαη επλννχλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Νέα 

δπλακηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο αιιά  θαη άζθεζεο πξαθηηθψλ  ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ   αλαηξέπνπλ ηα θαζηεξσκέλα θαη απνθπζηθνπνηνχλ ηελ παξαδνζηαθή 

κνξθή δηδαζθαιίαο 

Αλακθίβνια ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ ζεκαίλεη απφ κφλε ηεο θαη θαιχηεξε ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία, σζηφζν νη ΣΠΔ παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη 



έλα πξφζθνξν έδαθνο ην νπνίν θαιείηαη λα γνληκνπνηήζεη Ο δηδάζθσλ ηνπνζεηψληαο 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ πηλειηά, ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα, θαζψο είλαη εθείλνο πνπ 

ηειηθά ζα απνθαζίζεη πφηε, ζε πνηα  έθηαζε θαη κε πνην ηξφπν ζα ηηο ελζσκαηψζεη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ, έρνληαο πάληα ππφςε ηνπ φηη δελ πξφθεηηαη κφλν γηα εξγαιεία 

κάζεζεο αιιά θαη γηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε 

φκσο, ε εγθαζηδξπκέλε ηαπηφηεηα δηδάζθνληνο πνπ έρνπκε απνθηήζεη θαη καο 

ζπλνδεχεη απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο δηδαθηηθήο καο θαξηέξαο δελ πξέπεη λα ζηέθεηαη 

εκπφδην ζηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ κάζεζεο θαη δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ. 

 Βέβαηα ππάξρνπλ θαη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έιιεηςε επηκφξθσζεο, ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ 

έιιεηςε εμνηθείσζεο δηδαζθφλησλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Καηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα επηθξίλεηαη ν 

ζπλάδειθνο ν νπνίνο θάησ απφ ηε δακφθιεην ζπάζε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ θαη 

ηνπο αζθπθηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

παζρίδεη λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα χιεο κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο. 

Δθείλν πνπ δελ πξέπεη φκσο λα γίλεηαη είλαη ην λα πξνβάιινληαη νη ππαξθηέο 

αδπλακίεο θαη ειιείςεηο σο πξνζρεκαηηθφ άιινζη πξνθεηκέλνπ λα κελ αλνίγεη ν δξφκνο 

ζε ηίπνηα δηαθνξεηηθφ ή θαηλνηφκν. ε θάζε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα 

εηζαγάγεη ηηο ΣΠΔ πξέπεη λα είλαη ηνικεξφο θαη λα θηλεηνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ, θαζψο 

απαηηείηαη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο θαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ θαηά θάπνην 

ηξφπν καο βγάδεη έμσ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο, αθνχ ε δεκηνπξγία δπλακηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πξνυπνζέηεη νκαδνζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη ππέξβαζε ηνπ 

δαζθαινθεληξηθνχ πξνηχπνπ δηδαζθαιίαο. 

Δπνκέλσο θάπνηνο θξηηηθφο ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ 

ΣΠΔ θαη ην θαηά πφζν πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ή ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε ησλ καζεηψλ είλαη φρη κφλν ρξήζηκνο αιιά θαη αλαγθαίνο. 

Αβάκιο – Inspiration – Test creator 

Η δηδαθηηθή κνπ πξφηαζε, αλαθέξεηαη ζηελ αλάπιαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

Μπθελαίσλ κέζα απφ ηε κειέηε ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ. Η ηέρλε γεληθά σο 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, φπσο φινη γλσξίδνπκε παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζέγγηζή ηνπ· δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αζθπθηηθά πεξηνξηζκέλα ρξνληθά 



πιαίζηα πνπ επηβάιιεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα αιιά θαη εγγελείο δπζθνιίεο, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ βαζκνχ εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα 

πξντφληα ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο, 

εθηηκψ φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο επέιεμα 3  ζχγρξνλα εξγαιεία δηδαζθαιίαο πνπ 

θαηά ηελ άπνςή κνπ ζπλζέηνπλ κηα νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε. Σν «αβάθην» 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ κηθξφθνζκν «Μπθελατθφο πνιηηηζκφο» γηα ηελ άληιεζε θαη 

θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ην «inspiration» γηα ηελ ζχλζεζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ην «test creator» γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Σν πξψην εξγαιείν ή θαιχηεξα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ην «Αβάθην». 

Καηαζθεπαζκέλν απφ Έιιελεο επηζηήκνλεο απνηειεί έλα «αλνηρηφ» εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Αλ θαη ήηαλ πνιχ πξνρσξεκέλν γηα ηελ επνρή ηνπ, 

δελ πξνσζήζεθε δπζηπρψο θαη δελ αγθαιηάζηεθε ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγνχζε θαη 

ηνπ άμηδε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Η ρξήζε ηνπ είλαη απιή θαη θάπνηα 

κηθξνπξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κε ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά επηιχζεθαλ ζηε λεφηεξε 

έθδνζε θαη έηζη δελ ππάξρνπλ πιένλ δπζάξεζηα απξφνπηα Δίλαη έλα πεξηβάιινλ, κηα 

πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο πξνζνκνηψζεσλ κηθξφθνζκσλ φπσο απνθαινχληαη κέζα ζηνπο 

νπνίνπο ν καζεηήο θηλείηαη μεδηπιψλνληαο ηε θαληαζία ηνπ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

ηνπ. Τπνδχεηαη ξφινπο θαη ρεηξίδεηαη σο πξσηαγσληζηήο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα. 

Έλαο ηέηνηνο κηθξφθνζκνο είλαη θαη ν «Μπθελατθφο πνιηηηζκφο». 

Σν ινγηζκηθφ πξνάγεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, εθφζνλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηελεξγψληαο εηθνληθέο αλαζθαθέο ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο λα αληιήζνπλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο εξκελεχζνπλ 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Αλαζθάπηνληαο κε ηελ ειεθηξνληθή ζθαπάλε ην 

ρψξν ησλ Μπθελψλ θαη αλαθαιχπηνληαο αξραηνινγηθά επξήκαηα, νη καζεηέο 

επηρεηξνχλ λα αλαπιάζνπλ ηνλ Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ. Απνθηνχλ έηζη 

βησκαηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε ηελ νπνία θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηελ θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη ελφο εηθνληθνχ κνπζείνπ θχιαμεο θαη πξνβνιήο ησλ 

επξεκάησλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «inspiration» θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεζη 

εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ test creator πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο..  



 

 

Υψξνο αλαζθαθψλ θαη  πξψηεο αμηνιφγεζεο επξεκάησλ (Αβάθην) 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα εκθαλίδεηαη  ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ κηθξφθνζκνπ 

«Μπθελατθφο πνιηηηζκφο». ηε δεμηά πιεπξά θαη ζην πάλσ  κέξνο βξίζθεηαη  ν  ράξηεο  

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. Μπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζε  κηα πεξηνρή  θαη 

λα ηελ κεγεζχλνπκε, ψζηε  λα θαίλνληαη νη πφιεηο θαη νη ηνπνζεζίεο κε αξραηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ.  Αθξηβψο θάησ απφ ην ράξηε βξίζθεηαη ν άμνλαο ηεο ρξνλνγξακκήο. 

Μεηαθηλψληαο ην δείθηε πάλσ ζηνλ άμνλα ζπζρεηίδνληαη ηα δηάθνξα επξήκαηα κε ηελ 

ηνπνζεζία αλεχξεζήο ηνπο.  Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ  αλαζθαθήο  εκθαλίδεηαη ζην 

αξηζηεξφ κέξνο ην αληίζηνηρν εχξεκα, θάζε θνξά πνπ θάλνπκε θιηθ ζε θάπνηα πεξηνρή 

ή ηνπνζεζία.  Σηο πξψηεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην εχξεκα ηηο θαηαγξάθνπκε ζην 

ηεηξάδην πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ρξνλνγξακκή  θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο  

παξαηήξεζεο θαη ηεο κειέηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα πξαγκαηηθά 

πνξίζκαηα ησλ αξραηνιφγσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην αξηζηεξφ  κέξνο, αθξηβψο θάησ απφ 

ην εχξεκα. Δπίζεο ππάξρεη εξγαιείν κέηξεζεο απνζηάζεσλ  εθπιεθηηθήο αθξίβεηαο γηα 

ζπζρεηηζκνχο θαη ζπγθξίζεηο. 

ε γεληθέο γξακκέο, εθηφο απφ θάπνηεο νςηγελείο πξνζζήθεο ε δηδαθηηθή πξφηαζε 

ζηελ νπνία ζα αλαθεξζψ ζηε ζπλέρεηα πινπνηήζεθε πξν δηεηίαο ζην ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην  ηνπ Γεληθνχ  Λπθείνπ Ν. θνπνχ εξξψλ κε 24  καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ 

ζηα  πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αιιά 



θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα  ηφζν ζε  δεηήκαηα πνπ  άπηνληαη ηεο παηδαγσγηθήο 

δηάζηαζεο ησλ ΣΠΔ φζν θαη ζε  δεηήκαηα κεζνδνινγίαο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. 

Ο ρσξηζκφο ζε 6 νκάδεο ησλ 4 κειψλ έγηλε κε θξηηήξην ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηψλ. Τπήξμε φκσο θαη ε πξφλνηα, ψζηε ζε θάζε νκάδα λα ππάξρνπλ καζεηέο 

ηθαλνί λα εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. Κάζε νκάδα είρε ζηε δηάζεζε ηεο 2 

ζηαζκνχο εξγαζίαο, ψζηε λα εθηεινχληαη παξάιιειεο εξγαζίεο. Οη ξφινη ησλ κειψλ 

ήηαλ ζαθψο δηαθξηηνί, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ε 

ζπλαθφινπζε ζχγρπζε. Η απνζηνιή θάζε νκάδαο ήηαλ λα δηελεξγήζεη εηθνληθή 

αλαζθαθή ζε θάπνηα πφιε (ζε πεξηβάιινλ «Αβαθίνπ» κε ην κηθξφθνζκν  

«Μπθελατθφο πνιηηηζκφο»).  Πην ζπγθεθξηκέλα; 

 Η πξψηε νκάδα ζηνλ βαζηιηθφ ηάθν ησλ Μπθελψλ  

 Η δεχηεξε Οκάδα ζηελ Σίξπλζα  

 Η ηξίηε νκάδα ζηελ Πχιν 

 Η ηέηαξηε νκάδα ζην 'Αξγνο 

 Η πέκπηε νκάδα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο 

 Η έθηε νκάδα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βνησηίαο. 

Η επηινγή ησλ πφιεσλ αιιά θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε ησλ 

καζεηψλ ζα θέξεη ζην θσο έγηλε κε θξηηήξην ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο αιιά θαη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, ψζηε ε θάζε νκάδα λα αλαπιάζεη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ κέζα απφ ηελ εκβξηζή παξαηήξεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζπλνκηιία κε ην παξειζφλ. Σειηθφο ζηφρνο θάζε νκάδαο είλαη ε 

παξαγσγή θεηκέλνπ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ Μπθελαίσλ ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη καζεηέο αξραηνιφγνη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ε θαηαζθεπή ελφο εηθνληθνχ κνπζείνπ θχιαμεο ησλ επξεκάησλ ηνπο 

ζε πεξηβάιινλ inspiration. 

Σν «Inspiration» είλαη έλα εμίζνπ θαιφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη 

ην θαηαιιειφηεξν ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Κπξηφηεξν 

πιενλέθηεκα ηνπ είλαη ε βεκαηηθή ζπκπιήξσζε ή απνθάιπςε ησλ δεζκψλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε βνχιεζε ηνπ δηδάζθνληνο. 

Δίλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ δηαδξαζηηθφ ινγηζκηθφ κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή φρη κφλν ελλνηνινγηθψλ    ραξηψλ    αιιά    θαη        δπλακηθψλ 



δηαγξακκάησλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην δέληξν ηνπ Πνξθχξηνπ θαη θαηαιήγνπλ ζηα 

ζεκεξηλά πνιχπινθα δηαγξάκκαηα ζεκεηψζεσλ κε ηελ ελζσκάησζε θάζε κνξθήο 

πνιπκεζηθήο έθθξαζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο αθφκε θαη σο 

ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο (power point), ή ζαλ ηζηνζειίδα. 

ηελ πεξίπησζε καο ην inspiration ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

εηθνληθνχ κνπζείνπ. Αξρηθά νη καζεηέο κεηαθέξνπλ ζην inspiration ηα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ κηα εηθνληθή πξνζήθε. Σαπηφρξνλα 

δεκηνπξγνχλ ην θαξηειάθη αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηε 

ζπλέρεηα γηα ην θαζέλα απφ απηά ζπκπιεξψλνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ελζσκαηψλνληαο θείκελν, εηθφλα θαη ήρν. 

 

 

 

Αίζνπζα θνζκεκάησλ  κπθελατθήο πεξηφδνπ (Πεξηβάιινλ «Inspiration») 

 

Σν «inspiration» θάζε νκάδαο απνηειεί κηα μερσξηζηή αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ θαη 

θέξεη ην φλνκα ηεο πφιεο ζηελ νπνία δηελεξγήζεθε ε αλαζθαθή. Μπνξεί επίζεο λα 

αλαηεζεί ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα κνπζεία ζηα νπνία θπιάζζνληαη ηα  

πξαγκαηηθά επξήκαηα, ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο θαη ηηο 

ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

εηδηθφ δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην κε ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ 

εθζεκάησλ κπνξεί λα αλαξηεζεί  ζην δηαδίθηπν, θαζψο ην «Inspiration» κπνξεί λα 

κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ηνπ απηφκαηα ζε εκπινπηηζκέλε δπλακηθή ηζηνζειίδα.  Έηζη 



απνθηνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη  θαηαλννχλ  φρη κφλν ηε ζπνπδαηφηεηα αιιά 

θαη  ηηο δπζθνιίεο θχιαμεο θαη πξνβνιήο  ησλ αξραηνηήησλ. 

 

Αίζνπζα αγγείσλ  κπθελατθήο πεξηφδνπ (Πεξηβάιινλ «Inspiration») 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη 

αξραηνιφγνη κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην πάδι ηεο πχιεο ησλ ιεφλησλ.. 

ην ηέινο νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ηνπο έλα 

ηεζη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο, πνπ λα θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νκάδαο. Σν ηεζη παξαδίδεηαη ζηηο άιιεο νκάδεο γηα εμάζθεζε, εκπέδσζε θαη 

απηναμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο. Καιφ είλαη κέζσ ησλ εξσηήζεσλ λα δεκηνπξγείηαη 

κηα ηξάπεδα ζεκάησλ κε ηελ πξφβιεςε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ ηειηθψλ 

εμεηάζεσλ  λα αληινχληαη απφ απηή. Απφ κηα πιεηάδα πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο 

ειεθηξνληθψλ tests πξνηείλσ ην απιφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θηιηθφ γηα ην ρξήζηε 

πεξηβάιινλ ηνπ «Σest creator» πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ, δελ απαηηεί εγθαηάζηαζε θαζψο 

είλαη εθαξκνγή ηνπ παζίγλσζηνπ «Δxcel» κε ειιεληθφ interface θαη είλαη θαη 

απηνβαζκνινγνχκελν. Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηεζη πνιιαπιψλ 

επηινγψλ, ζπκπιήξσζεο θελψλ, ζσζηνχ  ιάζνπο, αθφκε θαη ζηαπξφιεμν κε  νξνινγία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αγθαιηάζηεθε 

απφ ηνπο καζεηέο κε ελζνπζηαζκφ θαη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ  

απνδεηθλχεη  πςειφ βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. πλνπηηθφ ηεζη γηα ηνλ 



έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο θαη γηα ην απαξαίηεην feed back θαιφ είλαη λα δεκηνπξγεί θαη ν 

δηδάζθσλ ζε θάζε επθαηξία, αιιά  ζ '  απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηδαζθαιίεο ε εκπινθή ηνπ 

καζεηή κε κηα παξέκβαζε ηέηνηνπ  ηχπνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, γηαηί ηνλ θαζηζηά θνηλσλφ αιιά θαη πξσηαγσληζηή ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

θαζψο θαη ηειηθφ απνδέθηε ηνπ παηδεπηηθνχ πξντφληνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ ν 

ίδηνο είρε ελεξγφ ζπκκεηνρή. Με ηελ νινθιήξσζε  ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

δεθάιεπηε ζπδήηεζε  ησλ νκάδσλ  γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ ηειηθή 

απνηίκεζε. 

 

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο «test creator» 

 

Σσνολική αποηίμηζη 

Η πξνζέγγηζε απηή ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα κε παξάιιειε 

δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο έθθξαζεο ηεο πεξηγξαθήο αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ 

απηφ πξνγξακκαηηζηεί έγθαηξα θαη γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. 

ηελ πξφηαζε απηή ε εμνηθείσζε ηνπ δηδάζθνληα θαη ησλ καζεηψλ κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Η δηδαζθαιία είλαη 

νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν ηνπ Brunner ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε λέα κάζεζε δνκείηαη πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε. Δρνπκε ινηπφλ. 



1). Θεηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη ηελ αληηζηξνθή ησλ ξφισλ θαζψο ε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία κεηαηξέπεηαη ζε 

καζεηνθεληξηθή.  

2). Απηελέξγεηα, νκαδηθφηεηα,  ηφλσζε ηεο δηάζεζεο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.  

3). Γεκηνπξγηθή έθθξαζε.  

4).Δλζπλαίζζεζε θαη βησκαηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε. 

5). Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηε ζπλνκηιία κε ην παξειζφλ. 

6).Απνδφκεζε θαη αλαζχλζεζε ηεο γλψζεο κε ηελ απφθηεζε κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ. 

7).Σέινο, ε ζηαηηθή δηδαζθαιία κεηαηξέπεηαη ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κάζεζεο 

θαη γφληκεο αιιειεπίδξαζεο. 

Επίλογος 

Δλδερνκέλσο ζην  εγγχο κέιινλ θαη  ηα ζεκεξηλά εξγαιεία λα είλαη μεπεξαζκέλα θαη 

ζηε ζέζε ηνπο άιια  λα πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα  πην πνηνηηθή  θαη  πην νπζηαζηηθή δηδαζθαιία. Αμίδεη φκσο απφ θάζε 

άπνςε πάληα λα δνθηκάδνπκε θαηλνηφκα  ζρήκαηα θαη πξαθηηθέο  κε γλψκνλα ην θαιφ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ καζεηψλ καο 
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