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Abstract: The proposed didactic intervention aims at integrating new technologies into the 

teaching process with the ultimate goal of encouraging active participation and effortless 

achievement of the goals of the history course through experiential and exploratory 

techniques. In particular, it focuses on the creation of a project where the students of the 1
st
 

Grade of High school, while examining the Bronze Age chapter, investigate multiple sources, 

with the discreet guidance of their tutor, and enrich the lesson’ s quality by incorporating 

Augmented Reality (A.R) in their searching while they are working collaboratively. In this 

way, they have the chance of better understanding different aspects of the historical period 

they examine, and are able of highlighting important issues in depth, while, and at the same 

time, they’re acquiring multiple skills. The combination of the history learning and A.R. 

software, offers multiple learning motives and transforms the history learning in a procedure 

which makes the critical thinking possible.  
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Πεξίιεςε: Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο  θαη ηελ αβίαζηε επίηεπμε ησλ ζηνρεχζεσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο κέζα 

απφ βησκαηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο ηερληθέο. πγθεθξηκέλα, εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

project φπνπ νη καζεηέο ηεο Α ΄ηάμεο γπκλαζίνπ, εμεηάδνληαο ην θεθάιαην ηεο επνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, εξεπλνχλ πεγέο κε ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα θαη εκπινπηίδνπλ κε 

ηε ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ην κάζεκά ηνπο δνπιεχνληαο 

νκαδνζπλεξγαηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, εηζδχνπλ ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο ηζηνξηθήο 

πεξηφδνπ πνπ κειεηνχλ, αλαδεηθλχνπλ ηα δεηήκαηα εηο βάζνο, ελψ παξάιιεια θαηαθηνχλ 

πνιιαπιέο δεμηφηεηεο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο  κε ηε ρξήζε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο απηελέξγεηαο θαη πξνζδίδεη ζην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο ηελ απαξαίηεηε θξηηηθή δηάζηαζε πνπ νθείιεη λα έρεη. 

Λέμεηο θιεηδηά: : Ηζηνξία, Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα, Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. 
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Δηζαγσγή 

Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ζην εμήο ΑΠ – ΓΔΠΠ) πεξηγξάθεη 

σο γεληθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο κε ζηφρν ν καζεηήο λα απνθηήζεη «φρη κφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε φηη ν ζχγρξνλνο 

ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ» (ΦΔΚ 303Β/13-03-2003 , ΦΔΚ 

304Β/13-03-2003 ). Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε «επηθαηξνπνίεζε» ηνπ καζήκαηνο, ε ζχλδεζή 

ηνπ κε ηε ζπγρξνλία, ε ζπλεηδεηνπνίεζε, δειαδή, απφ ηνπο καζεηέο φηη ηα γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο δελ είλαη απνθνκκέλα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο πξνζιακβάλνπζεο. Γηα λα γίλεη 

απηφ,  ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο  ρξεηάδεηαη λα αλαδηνξγαλσζεί / αλαδηαηαρζεί σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ηνπ θαη λα ελαξκνληζηεί κε κία πην ζχγρξνλε θαη θξηηηθή καηηά.  

Καηά θνηλή νκνινγία ε  ζρνιηθή ηζηνξία είλαη ην κάζεκα κε ηε κεγαιχηεξε απνηπρία ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ζηηο εμεηάζεηο θαη ηα δηαγσλίζκαηα. Έρεη γίλεη θνηλή ζπλείδεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ φηη ηα παηδηά ζηα ζρνιεία δε καζαίλνπλ ηζηνξία, ή 

ηνπιάρηζηνλ, δε καζαίλνπλ λα ηελ αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά. Σα αίηηα είλαη πνιιά, θη αλάκεζά 

ηνπο ε δαηδαιψδεο, νκνινγνπκέλσο, δπζλφεηε αθήγεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ,  ε απνπζία 

ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα απνθηήζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, άξα θαη ε 

απνηπρία ζχλδεζεο ηνπ παξειζφληνο κε ην ζήκεξα. (Φξαγθνπδάθε, 2014). Με ηελ έλλνηα 

απηή, νη ζηφρνη ησλ ΑΠ είζηζηαη λα κελ  επηηπγράλνληαη.  

Ζ έληαμε ή ν ζπλδπαζκφο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά κία επηινγή 

θαζφια ζπλδεφκελε κε ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ησλ 

ΑΠ θαη ΓΔΠΠ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εηζαγσγή ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο. 

Παξάιιεια, ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαηαθιχδνληαη απφ ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο, εληειψο 

αθχζηθα, απνθιείνληαη απφ ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πξνθξίλεηαη ε ρξήζε ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο σο κέζνπ ελίζρπζεο 

ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο (Billinghurst & Duenser, 2012, Johnson, Adams, & 

Cummins, 2012). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε κηα  δηαθνξνπνηεκέλε 

εκπεηξία πνπ θηλείηαη κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο 

(Milgram,Takemura, Utsumi & Kishino, 1994). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη κε ηελ 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα εηζάγνπλ ηνπο ρξήζηεο ζην είδνο ηεο «κεηθηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ςεθηαθέο δεκηνπξγίεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, γεθπξψλνληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ εηθνληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ.  

Με ηελ έλλνηα απηή ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη έλα πεδίν έξεπλαο φπνπ νη ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα κεηεμειηρζνχλ ζε αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ 

κάζεζε έηζη γίλεηαη δηεξεπλεηηθή /αλαθαιππηηθή (Bruner,1966). Ο εθπαηδεπηηθφο απφ 

«κεηαδφηεο γλψζεσλ» πεξλά ζην παξαζθήλην θαη ν ξφινο ηνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν 
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θαζνδεγεηηθφο, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγεηηθή πξφζιεςε ηεο 

κάζεζεο (Οηθνλφκνπ 2003: 86). Οη ΣΠΔ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πνιχηηκν εξγαιείν κάζεζεο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηε 

δηεξεχλεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλαθάιπςε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε παηδαγσγηθή βάζε ηεο πξνζπάζεηαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky (1934/1988) πνπ ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Θεσξνχζε πσο ε θνπιηνχξα θαη ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (κε 

θπξίαξρν ηε γιψζζα) ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη έλα άηνκν 

ζπληζηνχλ πεγή κάζεζεο. Μπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky: «Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή 

πξνζέγγηζε πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε καζεηηθψλ κηθξν-νκάδσλ γηα ηε 

δηεμαγσγή κέξνπο ή φισλ ησλ δηδαθηηθψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε 

πιαίζηα ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ» (Μαηζαγγνχξαο 2008). Μέζα απφ ηε ρξήζε 

νκαδνζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, νη 

καζεηέο φρη κφλν αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ην 

δηαθνξεηηθφ, αιιά αιιειεπηδξνχλ, αληαιιάζζνπλ ηδέεο, αιιεινζπκπιεξψλνπλ ή 

«αιιεινδηνξζψλνπλ» ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπο κε απνηέιεζκα απηφ λα είλαη αξηηφηεξν 

θαη θαιχηεξν απφ νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε αηνκηθή εξγαζία (Kagan, 1994). 

ην παξφλ project νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ Α.Π ηεο ηζηνξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ εμεηάδεη ηνπο  πνιηηηζκνχο θαηά ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ, επηηπγράλνληαη κέζα 

απφ ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ ζηνπο καζεηέο θαη ηε δεκηνπξγία πνιπκεζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ηειηθφ πξντφλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε  ηε 

ρξήζε ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν project είλαη αλνηρηφ πξνο φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, αθνχ ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ εηθνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 

ηακπιεηψλ) (Feiner, 2011).  

Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Ιζηνξία  

Α) Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα: Οξηζκνί θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ζηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. 

Πξνζπαζψληαο λα δνζεί έλαο νξηζκφο ν Azuma et al. (2001) ελεκέξσζε ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ 

πνπ είρε θάλεη ζην Azuma (1997) νξίδνληαο ηελ Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα σο  

ζπλδπαζκφ εηθνληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, έλα 

ζχζηεκα πνπ επζπγξακκίδεη / θαηαρσξεί εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα ην έλα κεηά ην 

άιιν θαη πνπ αιιειεπηδξά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν εξψηεκα είλαη πψο ε Δ.Π κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ θαη δε ηεο ηζηνξίαο. Αθελφο, ζε 

έλα πεξηβάιινλ Δ.Π. ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ν νπνίνο έρεη 

ελζσκαησκέλα εηθνληθά αληηθείκελα. «Έλα ζχζηεκα Δ.Π. ζπκπιεξψλεη ηνλ πξαγκαηηθφ 
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θφζκν κε εηθνληθά αληηθείκελα, πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ππνινγηζηή, ηα νπνία θαίλνληαη λα 

ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν κε απηφλ». (Νηανχιαο, Γνπδέια, Εψεο, 2016: 2). χκθσλα κε 

ηνλ Butchart, B. (2011) ε (Δπ)απμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ, αθελφο, απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εηθφλα 

(Image-Based AR) θαη απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζέζε (Location-Based). Οη πξψηεο 

αληρλεχνπλ θάπνηα εηθφλα γηα λα κεηαδψζνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ελψ νη δεχηεξεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε, ζπλήζσο απφ ηνλ GPS δέθηε ηνπ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ, 

αλάινγα, ηελ παξαγφκελε πιεξνθνξία. Δμ νξηζκνχ, θαη ιφγσ ρξήζεο ηνπ GPS, νη δεχηεξεο 

βξίζθνπλ θπξίσο εθαξκνγή ζε αλνηρηφ πεξηβάιινλ.  

Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά νθέιε γηα ηε κάζεζε ησλ 

επηζηεκψλ (Cheng & Tsai, 2013). Ζ πξψηε κνξθή ρξεζηκνπνηεί ζηελ νπζία θπζηθνχο δείθηεο 

ή αληηθείκελα πνπ ζαξψλνληαη απφ κηα θάκεξα θαη ζηε ζπλέρεηα εθηεινχλ κηα ελέξγεηα, γηα 

παξάδεηγκα πξνβάιινληαο κνπζηθή, άιιεο εηθφλεο ή βίληεν. Οη δείθηεο κπνξεί λα είλαη 

θσδηθνί (QR) γξήγνξεο απφθξηζεο (quick response) ή γξακκηθνί θψδηθεο. Δληνχηνηο, νη πην 

πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε είδνπο εηθφλαο εθηφο 

απφ ηνλ QR, φπσο γηα παξάδεηγκα θάλεη ε εθαξκνγή Blippar. Ζ εθαξκνγή απηή βαζίδεηαη 

ζηνλ  θψδηθα γξήγνξεο απφθξηζεο θαη είλαη ζηελ νπζία κία εηθφλα πνπ κε ηε βνήζεηά ηεο 

κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θάπνηα δεδνκέλα απφ ζπζθεπέο, φπσο ηακπιέηεο, θηλεηά ηειέθσλα 

θαη θνξεηνί ππνινγηζηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, ε νπνία πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. Όηαλ  ζαξσζεί απφ κία ζπζθεπή, κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ην 

νπνίν ν θαζέλαο κπνξεί λα «θαηεβάζεη» δσξεάλ, εκθαλίδνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρεη επηιέμεη ν δεκηνπξγφο λα πξνβάιινληαη (Ching-yin & Simon,2010).  

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε νη καζεηέο θαινχληαη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ην ειεχζεξν ινγαξηαζκφ Blippar. Ζ επηινγή απηή 

έγηλε επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη εχθνια πξνζβάζηκν, δελ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο γλψζεηο, επνκέλσο είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκν απφ ηνπο καζεηέο, 

αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο,  κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζην πιαίζην ηφζν 

ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ, φζν θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Μάιηζηα, ε ζπλεξγαζία ησλ 

εηδηθνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο  ζα ήηαλ, ζεσξνχκε, ηδαληθή ψζηε λα 

πξνζπειαζηνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Β) Ιζηνξία ζην Γπκλάζην: Σηόρνη  

Έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελ γέλεη είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο, ε ζπζρέηηζε δειαδή ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε δξάζε θαη ηα βηψκαηα ησλ 

καζεηψλ. Ζ εηζαγσγή ηεο Δ.Π ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο πξνσζεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ ρξήζηε ράξε ζηελ απαηηνχκελε δηεπαθή / δηάδξαζε πνπ απαηηείηαη. Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή, ε εθαξκνγή ηεο Δ.Π κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ δηδαθηηθή αλαλέσζε ηνπ 
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καζήκαηνο θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ έλα 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ελψ παξάιιεια ηνπο πξνζθέξεη ζπλζήθεο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ  (Radu, 2014).   

Δίλαη ζεκαληηθφ ε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα  λα 

γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θηινινγηθά καζήκαηα, πνπ ελ πξνθεηκέλσ καο απαζρνινχλ, λα 

αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ κηα πην εθζπγρξνληζηηθή ζθνπηά.  Ο εθζπγρξνληζκφο απηφο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ λέεο δηδαθηηθέο νπηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ δχλαληαη λα 

νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ην βηβιίν Ηζηνξίαο ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία μεθηλψληαο ρνλδξηθά απφ ηελ  επνρή 

ηνπ ιίζνπ θαη εθηείλεηαη ρξνληθά έσο θαη ηα ειιεληζηηθά ρξφληα. Δίλαη ζεκαληηθφ ε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε λα επηρεηξεζεί κε ηξφπν πνπ αθελφο λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ σο ζπλέρεηαο, αθεηέξνπ λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία ησλ 

καζεηψλ, λα εληζρπζεί ην εξεπλεηηθφ θαη νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα νδεγψληαο ελδερνκέλσο 

ζε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη.  

Ζ πξφηαζε πνπ γίλεηαη βαζίδεηαη ζην Β΄ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ φπνπ εμεηάδεηαη ε επνρή ηνπ 

Υαιθνχ (3000 – 1100 π.Υ.). Αλάκεζα ζηνπο πξνεμάξρνληεο ζηφρνπο γηα ην αλαθεξζέλ 

θεθάιαην, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Α.Π., ζπκπεξηιακβάλεηαη ε γλσξηκία κε ηα θχξηα 

ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ησλ Αλαηνιηθψλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο 

επηηεπγκάησλ, ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ πνιηηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε Μεζφγεην θαηά 

ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ (Κπθιαδηθφο – Μηλσηθφο – Μπθελατθφο) ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαη 

ηνλ ρψξν, αιιά θαη ε θαηάξηηζε πηλάθσλ κε ηηο θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο ησλ πνιηηηζκψλ απηψλ.  

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα φπνπ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία, ε έξεπλα, ε δεκηνπξγία θαη ε ζχλζεζε 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη μεθεχγνπλ απφ ηνλ παζεηηθφ ξφιν ηνπ δέθηε θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε εξεπλεηέο θαη δεκηνπξγνί ηζηνξηθήο γλψζεο.  

Γ) Γηδαζθαιία ηεο επνρήο ηνπ Χαιθνύ κε ηε ρξήζε Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο 

ΦΑΣΗ Α΄: Γλσξηκία κε ην ινγηζκηθό 

Γηα λα γίλεη εθηθηή ε δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ κε ηε ρξήζε Δπαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ Blippar 

(https://blippar.com/en/), πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο, θαηά πξνηίκεζε ζην 

κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζην αληίζηνηρν εξγαζηήξην. Ζ γεληθή ηδέα είλαη λα επαπμεζεί κε 

πνιπκεζηθά ζηνηρεία, κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ην γλσζηηθφ πιηθφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ, 

έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θαη λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ θάζε νκάδα 

έλαο ράξηεο γεκάηνο κε θσηνγξαθίεο – ζηαζκνχο, πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη γηα ηα νπνία 

δηεξεπλνχλ θαη ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο. Καζφηη ε εθαξκνγή Blippar είλαη δσξεάλ, νη 
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καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο δεκηνπξγνχλ έλαλ ινγαξηαζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

εηζέξρνληαη ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε.  

ΦΑΣΗ Β΄: Οκαδνζπλεξγαηηθή έξεπλα 

ηε θάζε απηή νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ. Καιφ είλαη ν 

ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ λα κε γίλεη ηπραία, αιιά λα ηελ επηκειεζεί ν δηδάζθσλ θξνληίδνληαο 

λα εληάμεη ζηελ θαζεκία παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ επίπεδν θαη ζηα 

νπνία αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο.  Ζ θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη λα δηεμάγεη έξεπλα ζε έλα ζέκα: Ζ πξψηε  αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο κεγάινπο πνιηηηζκνχο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (νπκέξηνη, Βαβπιψληνη, Αηγχπηηνη, 

Φνίληθεο, Δβξαίνη), ε δεχηεξε νκάδα αλαιακβάλεη ηνλ Κπθιαδηθφ πνιηηηζκφ, ε ηξίηε ηνλ 

Μηλσηθφ θαη ε ηέηαξηε ηνλ Μπθελατθφ. Όιεο νη νκάδεο δνπιεχνπλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

αμφλσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Οη άμνλεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο: Γξαθή, Μλεκεία, Δξγαιεία, Θξεζθεία, Σέρλε. Γηα ηνλ 

θάζε άμνλα νη καζεηέο αλαδεηνχλ ραξαθηεξηζηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ηφζν απφ ην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, φζν θαη απφ ην δηαδίθηπν, αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηνλ θάζε πνιηηηζκφ 

πνπ κειεηνχλ. Δπηπιένλ, κε ηελ δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα, αλαδεηνχλ βίληεν 

ζην δηαδίθηπν, αλεπξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή κνπζεία φπνπ εθηίζεληαη 

ραξαθηεξηζηηθά επξήκαηα ησλ πνιηηηζκψλ  πνπ έρνπλ επηιέμεη, ζηνηρεία γηα ηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο επδνθίκεζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηζκνί, φπσο επίζεο θαη γεσγξαθηθνχο ράξηεο.  

Αθνχ ζπγθεληξσζεί ην πιηθφ ηεο έξεπλαο απφ ηηο νκάδεο, δεκηνπξγνχληαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πέληε ελλνηνινγηθνί ράξηεο θαη πέληε αληίζηνηρεο ρξνλνγξακκέο, 

νη νπνίεο πξνβάιινληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο έρνπλ 

θνηλή δνκή βαζηζκέλε ζηνπο άμνλεο πνπ δφζεθαλ ζην θχιιν εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ζε 

πξψηε θάζε λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κία ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δηαθφξσλ επηηεπγκάησλ 

ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο ηνπ ραιθνχ θαη λα αλαδεηήζνπλ κε ειεχζεξε ζπδήηεζε ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ άλζηζε παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο γεσγξαθηθνχο 

ράξηεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ 

κεηάιισλ, ηνπ ηξνρνχ θαη ηνπ αξφηξνπ κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηθφλεο πνπ 

ζπλέιεμαλ. Παξάιιεια θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ παξαηεξψληαο ηηο ρξνλνγξακκέο 

φηη νη πνιηηηζκνί αιιειεπηδξνχλ θαη αιιειεμαξηψληαη κέζα ζηνλ  ηζηνξηθφ ρξφλν. Ζ 

ζπδήηεζε θαη θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα 

αληηιεθζνχλ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ (αξρηηεθηνληθή, εξγαιεία, ηέρλε θ.α) 

απνθαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία 

κε ην ζήκεξα.  

ΦΑΣΗ Γ΄: Ώζκσζε ηζηνξίαο θαη ηερλνινγίαο 

Αθνχ γίλεη ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν απνζεθεχεηαη απφ ηελ θάζε νκάδα ζε 

ζπλεξγαηηθφ έγγξαθν, ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ  ράξηε 
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εκπινπηηζκέλν κε θσηνγξαθίεο ησλ νξνζήκσλ πνπ επέιεμαλ λα εμεηάζνπλ. Κάλνληαο ρξήζε 

ηεο εθαξκνγήο Blippar κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηνπο ελζσκαηψλνπλ ζηελ θάζε θσηνγξαθία 

ηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ. ηε θάζε απηή, ν θάζε καζεηήο 

επηιέγεη έλα θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν π.ρ Ππξακίδεο, 

Εηγθνπξάη, ηήιε ηνπ Υακνπξακπί, Έπνο Γηιγακέο, Κπθιαδηθά εηδψιηα, Παιάηη Μίλσα θ.α 

θαη αλαιακβάλεη λα ζπλζέζεη ζην movie maker κία δηθή ηνπ ςεθηαθή αθήγεζε, φπνπ ζα 

παξνπζηάδεη ην θνκκάηη πνπ επέιεμε ηνπνζεηψληαο ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο, κνπζηθή θαη 

πεξηγξαθή ηελ νπνία ζα έρεη ζπλζέζεη ν ίδηνο. Όιεο νη ςεθηαθέο αθεγήζεηο, ελζσκαηψλνληαη 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο Blippar κέζα ζηηο επηιεγκέλεο εηθφλεο. Μφιηο νινθιεξσζεί ν ράξηεο 

ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηάμε. ηε θάζε απηή κπνξεί ν ράξηεο ηεο θάζε νκάδαο 

λα εθηππσζεί, λα αλαξηεζεί ζε έλαλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη  νη καζεηέο θάλνληαο ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ή ησλ ηακπιεηψλ ηνπο κπνξνχλ λα δνπλ  ηηο δεκηνπξγίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.   

Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε  

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην παχεη λα ιεηηνπξγεί σο απηφλνκνο 

πάξνρνο γλψζεο απνκνλσκέλνο απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε κία αθνξκή γηα έξεπλα θαη δεκηνπξγία. Οη καζεηέο απνδεζκεχνληαη απφ ηελ 

νριεξή απνκλεκφλεπζε θαη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ηα νπνία κε ηελ 

δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα ηνπο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη λα μερσξίζνπλ ζεκεία – ζηαζκνχο απφ ηνλ θάζε πνιηηηζκφ πνπ 

κειέηεζαλ. Παξάιιεια, φκσο, αμηνπνηνχλ ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο γλψζεηο απμάλνληαο ην 

επίπεδν ηνπ ςεθηαθνχ ηνπο γξακκαηηζκνχ. Έηζη νη γλψζεηο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο 

ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε ηηο ςεθηαθέο γλψζεηο, ψζηε λα παξαγάγνπλ έλα δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα φπνπ νη έξεπλεο ησλ καζεηψλ δσληαλεχνπλ κέζα απφ ηελ Δ.Π. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

θξίλνληαη ζεκαληηθά επεηδή νη ίδηνη νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ εηθφλεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ αμηνπνηνχλ απιψο έηνηκα εξγαιεία, αιιά κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

λα επηιέμνπλ (βάζεη θξηηεξίσλ), λα εξεπλήζνπλ, λα εκπινπηίζνπλ ην πιηθφ ηνπο, λα 

ζπλζέζνπλ πξσηφηππν βίληεν θαη λα ελζσκαηψζνπλ φια ηα πξντφληα ηεο έξεπλαο ζηνλ ράξηε 

ηνπο. Παξάιιεια,  κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, φρη κφλν ησλ νκάδσλ ηνπο αιιά 

νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

βνεζά ζεκαληηθά ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ εηεξναμηνιφγεζε βάζεη θξηηεξίσλ 

πιεξφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε ηζηνξηθή γλψζε 

θαηαθηηέηαη κέζα απφ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη έηζη εκπεδψλεηαη θαη 

ζπλδπάδεηαη κε ην ζήκεξα.  

Γε ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε. Έηζη ινηπφλ δε κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κηα ηέηνηα δηαδηθαζία απαηηεί (πεξίπνπ 18 δηδαθηηθέο ψξεο), ηελ αλάγθε χπαξμεο 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηελ πξνζπέιαζε ησλ λνκνζεηηθψλ 

απαγνξεχζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κέζα ζηα ζρνιεία, ηε ζπλεξγαζία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ εκπέδσζε ησλ φξσλ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο απφ 

ηνπο καζεηέο. Παξφια απηά, ε εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο γεληθά ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα θαη εηδηθά ζηελ ηζηνξία επηβάιιεηαη έηζη ψζηε νη καζεηέο λα αθνκνηψζνπλ 

βαζηθέο έλλνηεο ρξήζηκεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο πνπ νχησο ή άιισο 

απνηειεί πξνεμάξρνλ δεηνχκελν θάζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δ.Π απνηειεί έλα βήκα ή θαιχηεξα έλα κέζνλ πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.  
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