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Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ γυµνασίου, δύο δοκιµές 
 

1. Μάθηµα στην τάξη µε παράλληλη χρήση βιβλιοθήκης (Γυµνάσιο Νευροκοπίου 
σχολική χρονιά 2007-2008) 

 
Το µάθηµα ήταν οργανωµένο µε τον παραδοσιακό τρόπο µέσα στη σχολική αίθουσα. 

Αφού γινόταν η σύνδεση µε την προηγούµενη ενότητα, ξεκινούσε µε τη βοήθεια του βιβλίου η 
περιήγηση στην καινούρια. Η χρήση του βιβλίου τόσο για τις πηγές όσο και για αναγνώσεις 
συγκεκριµένων αποσπασµάτων της ενότητας προκαλούσε ποικίλες ερωτήσεις που τις 
συγκέντρωνα χωρίς να απαντώ. Πολλές είχαν σχέση µε τη γλώσσα του βιβλίου και κυρίως 
αφορούσαν λέξεις άγνωστες. Άλλες είχαν σχέση µε τα γεγονότα της ενότητας και επιζητούσαν 
είτε διευκρινίσεις είτε προεκτάσεις. Ακόµη κι όταν δεν προκαλούνταν απορίες φρόντιζα να έχω 
έτοιµες ερωτήσεις για διερεύνηση.  

∆εκαπέντε περίπου λεπτά πριν το τέλος της ώρας και όσο συνέχιζε η διδασκαλία, δύο ή 
τρία κάθε φορά παιδιά πήγαιναν στη σχολική βιβλιοθήκη µε συγκεκριµένες ερωτήσεις και 
συγκεκριµένη βιβλιογραφία προκειµένου να βρουν και να γράψουν µε δικά τους λόγια τις 
σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις. Αν ήταν κάτι απλό όπως η αναζήτηση λέξεων σε λεξικά 
τότε πριν το τέλος της ώρας παρουσίαζαν τις ερµηνείες ώστε να τις σηµειώσουν όλοι στα βιβλία 
τους. ∆ιαφορετικά, για πιο χρονοβόρες αναζητήσεις, το αποτέλεσµα το παρουσίαζαν στο 
ξεκίνηµα του επόµενου µαθήµατος.  

Η συµµετοχή δεν ήταν εθελοντική αλλά υποχρεωτική. Έτσι όλοι οι µαθητές της τάξης 
επισκέφτηκαν αρκετές φορές τη βιβλιοθήκη εστιάζοντας σε συγκεκριµένες σελίδες βιβλίων µε 
σκοπό να εντοπίσουν µέσα σε περισσότερες πληροφορίες εκείνες που ζητούσε η ερώτηση που 
είχαν στα χέρια τους. Σκοπός τους να απαντήσουν µε τρόπο που να γίνουν κατανοητοί από τους 
συµµαθητές τους. Η παρουσίαση γινόταν προφορικά µε βάση όσα είχαν σηµειώσει και όχι µε 
οργανωµένο κείµενο. 

Αναγκαίες προϋποθέσεις: α) η προηγούµενη προετοιµασία από τον διδάσκοντα ώστε οι 
ερωτήσεις να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες σελίδες βιβλίων και β) η υποστήριξη και 
διευκόλυνση που µπορούσε να τους προσφέρει η υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης. Η 
καθοδήγηση του διδάσκοντα και η εποπτεία της υπεύθυνης της σχολικής βιβλιοθήκης 
θεωρήθηκε αναγκαία γιατί οι µαθητές χρησιµοποιούσαν βιβλία αναντίστοιχα προς την ηλικία 
τους και τη γνωστική τους υποδοµή. 
 
Παράδειγµα 1ο: 
 
Η Άλωση της Πόλης, σελ. 67 του σχολικού βιβλίου 

• Ποιος ήταν ο Μωάµεθ Β΄; Βρείτε στοιχεία για να περιγράψετε στους συµµαθητές σας 
την προσωπικότητα του αρχηγού των Οθωµανών. 

• Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα την τελευταία µέρα µέχρι την πτώση της Πόλης; 
 
Βιβλία παραποµπής:  
Steaven Runciman, Η άλωση της Κων/πολης, Παπαδήµας 2002, σελ. 103-107 
Donald M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, σελ. 605-609 
 
Παράδειγµα 2ο: 
 
Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, σελ. 70 του σχολικού βιβλίου (περιληπτική διδασκαλία 
σύµφωνα µε το ΑΠΣ) 
 

• Σε ποια ηλικία το παιδί ολοκληρώνει στη βυζαντινή περίοδο τη βασική του µόρφωση; Τι 
µαθαίνει κατά τη διάρκειά της; 
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• Μέχρι ποια ηλικία διαρκεί η µέση εκπαίδευση και ποιος είναι ο κύριος σκοπός της; 
• Με βάση αυτά που διάβασες, η εκπαίδευση στο Βυζάντιο είναι δωρεάν ή όχι; Να 

στηρίξεις την απάντησή σου µε αποδείξεις από το κείµενο του βιβλίου που σου 
προτείνεται. 

 
Βιβλίο παραποµπής: G. Walter, Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, εκδ. Παπαδήµας, σελ. 181 
 
Παραδείγµατα λέξεων που αναζητήθηκαν σε λεξικά: 
σελ. 7: … ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Λικίνιο, αύγουστο του ανατολικού τµήµατος… 
σελ. 29: … οι µεταπράτες του διεθνούς εµπορίου. 
σελ. 57: … παραιτήθηκε εκούσια… 
σελ. 67: … για να εµποδίσει τον επισιτισµό της Πόλης… 
και πολλές άλλες 
 
Λεξικά που χρησιµοποιήθηκαν: (η λέξη αναζητούνταν σε δύο διαφορετικά λεξικά κάθε φορά µε 
υπόδειξη του διδάσκοντα) 
 

• Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 1998, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (το συγκεκριµένο λεξικό χρησιµοποιήθηκε 
τόσο στην έντυπη µορφή του όσο και στην ηλεκτρονική http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html ) 

• Γ. Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998 
• Εµµ. Κριαρά, Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής ∆ηµοτικής Γλώσσας, Εκδοτική Αθηνών 
• Σακελλαρίου, Νέο Λεξικό της ∆ηµοτικής 
• Τεγόπουλου – Φυτράκη, Μείζον Ελληνικό Λεξικό 

 
 
 
 

2. Οµαδικές εργασίες (Γυµνάσιο Νευροκοπίου σχολική χρονιά 2010-2011) 
 

Οι µαθητές χωρίστηκαν µε δική τους πρωτοβουλία σε πέντε οµάδες των τεσσάρων 
ατόµων και κάθε οµάδα επέλεξε ένα από τα παρακάτω θέµατα που προτάθηκαν από τον 
διδάσκοντα: 

 
Το Σχίσµα 
Εκπαίδευση στο Βυζάντιο 
Η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο 
Σταυροφορίες 
Οι Άραβες και η εξάπλωσή τους 
 
Χωρίς καθοδηγητικές ερωτήσεις έπρεπε να συνθέσουν ένα κείµενο µε σκοπό να 

περιγράψουν βασικούς άξονες των θεµάτων που ανέλαβαν ώστε να γίνουν κατανοητοί από τους 
συµµαθητές τους. Επίσης θα έπρεπε να συνοδέψουν την παρουσίασή τους µε ένα ppt. Όλη η 
εργασία διεκπεραιώθηκε στη βιβλιοθήκη κατά τις προβλεπόµενες για την Ιστορία ώρες και είχε 
διάρκεια οχτώ µαθηµάτων (1 µήνα περίπου). 

 
Οι µαθητές κινούνταν ελεύθερα στο χώρο της βιβλιοθήκης µε κριτήριο να εντοπίσουν 

τίτλους βιβλίων που σχετίζονταν µε την ιστορική περίοδο και το θέµα που είχαν αναλάβει. Ο 
διδάσκοντας και η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης δραστηριοποιούνταν όποτε τους καλούσαν οι ίδιοι 
οι µαθητές προκειµένου να τους διευκολύνουν στην αναζήτηση των βιβλίων, στην κατανόηση 
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αποσπασµάτων που είχαν επιλέξει τα παιδιά. Μέσα από αυτή την περιήγηση και µέχρι να 
κατασταλάξουν στο υλικό που τους ενδιέφερε, οι µαθητές φυλλοµέτρησαν µία σειρά από βιβλία 
σχετικά µε τη βυζαντινή περίοδο. Πιο συγκεκριµένα: 
 

• Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Βάνιας 1998 
• Πανεπιστηµίου Καίµπριτζ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μέλισσα 
• A.A. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μπεργαδή 
• Στήβεν Ράνσιµαν, Βυζαντινή Θεοκρατία 
• Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ. Α΄ Β΄ Γ΄ 
• Tamara Talbot Rice, ∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, Παπαδήµας 
• Στήβεν Ράνσιµαν, Βυζαντινός Πολιτισµός, Γαλαξίας – Ερµείας 
• ΙΕΕ, Εκδοτική Αθηνών, τόµοι Ζ, Η, Θ 

 
Η έλλειψη καθοδήγησης µέσα από ερωτήσεις δυσκόλεψε αρκετά τους µαθητές, καθώς 

έπρεπε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ώστε να αποφασίσουν µόνοι τους την οργάνωση του 
κειµένου και να επιλέξουν τις πληροφορίες που θεωρούσαν ικανοποιητικές για τη δουλειά τους. 
Ο στόχος της εργασίας ήταν κυρίως η περιδιάβαση και εξοικείωση µε ποικιλία βιβλίων και όχι 
ένα άρτιο αποτέλεσµα για την τελική εργασία. Ωστόσο κάποια συγκεκριµένα δείγµατα µπορεί 
να δει κανείς στην ιστοσελίδα του γυµνασίου Κ. Νευροκοπίου. 
 

Σωτήρης Γκαρµπούνης, φιλόλογος στο γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου 


