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2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών
Με μια ματιά
Παρουσιάζουμε μια διδακτική παρέμβαση, στην οποία μαθητές Γυμνασίου
δημιούργησαν αξιοποιώντας ποικιλία διαδικτυακών –κυρίως– εργαλείων και
υπηρεσιών, στο μάθημα της Πληροφορικής, εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα
της Ιστορίας, κινούμενοι στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου.
Συνεργάστηκαν (σε διαθεματική συνεργασία) εκπαιδευτικοί διαφορετικών
ειδικοτήτων (φιλόλογοι και πληροφορικοί).
Τα τελικά προϊόντα είναι
- Μια διαδραστική χρονογραμμή, με θέμα την πορεία προς την Επανάσταση
του 1821
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/743064/-1821/
- Ένας διαδραστικός χάρτης, με θέμα την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης
https://www.thinglink.com/scene/858244155577466881

Στοιχεία ταυτότητας
Σχολείο: 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, Γ΄ τάξη
Αντικείμενο έρευνας: Ελληνική Επανάσταση
Διαστάσεις που υποστηρίζονται: Χώρος και Xρόνος
Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής (κυρίως)
Διδακτικές ώρες: οκτώ (8), με συχνή συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών και από τις δυο ειδικότητες
Παιδαγωγική προσέγγιση: Καθοδηγούμενη ανακάλυψη
Τρόπος Ανάπτυξης Προϊόντων: Ομαδοσυνεργατική κατασκευή

Στόχοι
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι (πέρα από τους γνωστικούς για το μάθημα της Ιστορίας), σχετίζονται
• με τις διαδικασίες έρευνας, συνεργασίας, σύνθεσης και αλληλεπίδρασης των μαθητών
• με την εξοικείωση με τη χρήση συγκεκριμένων, εύχρηστων και λειτουργικών δημιουργικών
διαδικτυακών εργαλείων
• με την εξοικείωση με βασικές λειτουργίες επεξεργασίας πολυμεσικών στοιχείων.

Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά
Παρόλο που το όλο εγχείρημα δεν δομήθηκε ως ερευνητικό έργο,
εκτιμάμε ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα σημεία, όπως:
• η συν-παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές (ο μαθητής ως δημιουργός)
που αξιοποιήθηκε κατόπιν στην διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
• η συνεργασία – συνδιδασκαλία σε πραγματικές συνθήκες τάξης, εντός διδακτικού
ωραρίου, εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και «κουλτούρας» (φιλολογίας και
πληροφορικής)
• η συνδυασμένη χρήση / αξιοποίηση ποικιλίας υπηρεσιών και εργαλείων web2.0
• ο συνδυασμός διδακτικών στόχων από δύο αναλυτικά προγράμματα (Ιστορίας και
Πληροφορικής).
Αυτά τα χαρακτηριστικά υποκρύπτουν σειρά άδηλων «ερευνητικών ερωτημάτων».
Πάντως το βασικό ερώτημα στην όλη διαδικασία ήταν το αν αυτή η παρέμβαση θα
μπορούσε να επιτύχει και να υπάρξει παραγωγή αξιόπιστου εκπαιδευτικού υλικού από
τους ίδιους τους μαθητές

Μεθοδολογία και πορεία υλοποίησης
Προεργασία εκ μέρους των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό όλης της διαδικασίας.
Οι μαθητές εργάστηκαν σε δώδεκα ομάδες. Κάθε ομάδα είχε αναλάβει δύο ρόλους έναν για τη
χρονογραμμή και έναν για τον διαδραστικό χάρτη.
Η υλοποίηση διαρθρώθηκε σε τέσσερις φάσεις. Σε κάθε φάση οι ομάδες είχαν διαφορετικές
εργασίες έχοντας σαφείς οδηγίες.
Πρώτη φάση (πρώτο δίωρο): Αναζήτηση υλικού, download βίντεο, παρακολούθηση βίντεο,
εντοπισμός υλικού μέσα σε αυτά.
Δεύτερη φάση (δεύτερο δίωρο): Απομόνωση αποσπασμάτων από βίντεο, μοντάζ.
Τρίτη φάση (τρίτο δίωρο): Ηχογράφηση αφήγησης, δημιουργία πρωτότυπων βίντεο, καταγραφή
κειμένων, στήσιμο βασικών μηχανισμών διαδραστικού χάρτη και διαδραστικής χρονογραμμής.
Τέταρτη φάση (τέταρτο δίωρο): Όλα τα βίντεο είχαν ανέβει σε αποθετήρια. Ουσιαστική
δημιουργία και εμπλουτισμός χρονογραμμής και διαδραστικού χάρτη με πολυμεσικό υλικό.

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές Αναφορές

Σε συζητήσεις κατά τη φάση του αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν,
εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκετοί από τους μαθητές φάνηκε να επιδεικνύουν
πέρα από απλές τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, κριτική σκέψη και
δημιουργικότητα, ατομική και συλλογική υπευθυνότητα, κοινωνικές λειτουργικές και συνεργατικές
δεξιότητες (όπως διαχείριση διαφωνιών και συγκρούσεων).
Το αποτέλεσμα της εργασίας και της διαθεματικής προσέγγισης ικανοποίησε τους στόχους που
τέθηκαν εξαρχής. Μάλιστα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θέτει και νέους καθώς η παρούσα
δουλειά μπορεί να εμπλουτιστεί με νέο υλικό (επιπλέον πολυμεσικό υλικό, φύλλα εργασίας που να
αξιοποιούν τις μαθητικές δημιουργίες ως εκπαιδευτικό υλικό) ή να δοθούν αφορμές για νέες
προεκτάσεις (διαθεματικές προσεγγίσεις με Μουσική, Εικαστικά, Λογοτεχνία).
Ικανοποίησε όμως και μία άλλη παράμετρο: την ανάγκη του φιλολόγου να διατρέξει αλλά και να
διδάξει ελκυστικά την ελληνική επανάσταση διερευνώντας πραγματικά κι όχι μεταφορικά τον χώρο
και τον χρόνο.
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