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Abstract: The teaching scenario is addressed to philologists and to those who teach the 

lesson of Modern History in the Secondary School. Its main purpose is to make students 

aware of the events and dimensions of World War II. In particular the scenario sets out seven 

cognitive and pedagogical goals and six technological - digital ones that were generally 

achieved,it was as shown, by the student’s participation and with completing a self-

assessment questionnaire at the end of the process. In terms of methodology and didactic 

approach, teamwork, exploratory/discovery and constructive methods were followed, as well 

the Six thinking hats method.The teaching scenario was implemented in the computer lab 

ofKarditsa’sMusic School with the participation of a team with twentytwostudent’s of the 

junior school. It is also an alternative story teaching proposition based on combination 

ofstuding with self-action and personal creativity. Thus the contribution of this teaching 

proposal is that the history lesson ceases to be a sterile role memory of facts, dates, and 

names, which not only does not promote the students' historical knowledge but also creates 

aversion to the lesson. 
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Πεξίιεςε: Σν δηδαθηηθφ ζελάξην απεπζχλεηαη ζε θηινιφγνπο θαη ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Νεφηεξεο Ιζηνξίαο ζην Γπκλάζην. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα γεγνλφηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ.  

Γεληθφηεξα, ην ζελάξην ζέηεη επηά γλσζηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη έμη 

ηερλνινγηθνχο – ςεθηαθνχο νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο επηηεχρζεθαλ φπσο θάλεθε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο απφ 

ηνπο ίδηνπο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ε δηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή θαη ε 

επνηθνδνκηζηηθή κέζνδνο φπσο θαη ε κέζνδνο ησλ Έμη θεπηφκελσλ Καπέισλ.  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Η/Τ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο 

ην ζρνιηθφ κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ηκήκαηνο εηθνζηδχν καζεηψλ ηεο γ’ ηάμεο γπκλαζίνπ.  
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Aπνηειεί δε, ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ 

ηεο κειέηεο κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη ε 

ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο παχεη λα είλαη 

κηα ζηείξα απνζηήζηζε γεγνλφησλ, ρξνλνινγηψλ θαη νλνκάησλ, πνπ φρη κφλν δελ πξνάγεη ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε ησλ καζεηψλ αιιά ηνπο δεκηνπξγεί θαη απνζηξνθή γηα ην κάζεκα.  

Λέμεηο θιεηδηά: ηζηνξία, Β’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ΣΠΔ, νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα. 

Δηζαγσγή 

Σν ζθεπηηθφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ δηαξζξψζεθε ζε έλα ζπλερφκελν δίσξν ζην 

εξγαζηήξη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε 

Ιζηνξία δηακνξθψλεηαη απφ πξάμεηο αλζξψπσλ πνπ νθείινληαη ζε ζπκθέξνληα πξνθαιψληαο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, φπνπ θαη φπνηε εθδεισζνχλ. Η νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε, 

επηζήκαλζε, δηαζχλδεζε θαη θξηηηθή απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηζηνξηθήο γλψζεο, σο επθαηξία θαηαλφεζεο ηνπ παξφληνο 

θαη σο παξαθαηαζήθε γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ βησκάησλ ζην κέιινλ. Ο ιφγνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο ην νπνίν κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαίλεηαη αληαξφ ελψ 

γεληθφηεξα ην κάζεκα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ αθνχ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαθηήζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Η δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ελαιιαθηηθφ δηδαθηηθφ 

κνληέιν αθνχ νη ΣΠΔ απνηεινχλ ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

θξηηηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2011). 

Θεσξεηηθό πιαίζην ζελαξίνπ  

Γηα ηε δφκεζε ηνπ ζελαξίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία θαη ηδηαίηεξα νη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο, ελεξγεηηθήο, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ 

ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ. 

Σα θχιια εξγαζίαο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ δνκήζεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπνψζηε κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζεαλαθαιππηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο είλαη ε έξεπλα, ε παξαηήξεζε, νη νκάδεο εξγαζίαο αιιά θαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ,λα 

επηηεπρζεί ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζή ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο (Κνπηζνγηάλλεο, 2011).Η 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπληειεί νπζηαζηηθά ζην λα μεπεξαζηεί ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη ν ζρνιαζηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ νδεγεί ζε ζηείξα απνκλεκφλεπζε 

(Βαθαινχδε, 2011), βνεζψληαο ηνπο  καζεηέο  λα αλαπηχμνπλ θξηηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε, ηελ επηινγή, ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ (Μαπξνζθνχθεο, 2011). 

Γφζεθε έκθαζε ζην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν φπνπ ν δηδάζθσλ εθπαηδεπηηθφοείρε θπξίσο 
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εκςπρσηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ήηαλ «ζπλεξγάηεο» ησλ καζεηψλ ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 

2001).Ο ξφινο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο ηνπο δφζεθε ε 

πξσηνβνπιία λα εκπιαθνχλ ελεξγεηηθά κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, ηνπ ηειηθνχ» 

πξντφληνο». Η έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, ηζηνξίαο θαη εηθφλσλ 

ζηεξίδεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Μάζεζε θαη γλσζηηθή αλάπηπμε 

επηηπγράλνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ 

επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο (Μαηζαγγνχξαο, 1999). Δπίζεο, ζχµθσλα µε 

ηνλ LevVygotsky (Vygotsky, L.S.,1997) ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφµνπ, δελ είλαη παξά µηα 

δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζηελ νπνία ην άηνµν (εδψ ν µαζεηήο) ζπµµεηέρεη 

ελεξγά. χµθσλα επίζεο µε ηελ πξνυπάξρνπζαθνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία (Κνιηάδεο, 1997) 

ζηα πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ ζεσξηψλ πεξί νηθνδνµηζµνχ ηνπ νπνίνπ εμέιημε απνηεινχλ νη 

θνηλσληθνπνιηηηζµηθέο ζεσξίεο, ε λέα γλψζε νηθνδνµείηαη πάλσ ζε µηαπξνυπάξρνπζα γλψζε 

ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Δπίζεο, επηδηψρζεθε ε εξγαζία ζε νκάδεο κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ κε ηελ 

νπνίαεληζρχεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα, 

θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν θαη έηζη πξνθχπηεη κηα δχκσζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

επηπιένλ εληζρχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη φινη νη 

καζεηέο  λα δξνπλ, λα αλαιακβάλνπλ  ξφιν, λα εξεπλνχλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο  ζην κάζεκα.Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

επλνείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε γλψζε κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ελψ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

(νινκσλίδνπ, 2006). 

Αθφκα, κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επηδηψρζεθε λα αλαπηπρζεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, απαξαίηεηε ζηε ζχγρξνλε επνρή, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο. Η αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηξφπν κάιηζηα πνπ ε 

ρξήζε  ηνπο λα δηαρέεηαη φρη κφλν ζηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Κνπηζνγηάλλεο, 2011), κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα 

γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Δπηπξφζζεηα, νη Σ.Π.Δ. αλακνξθψλνπλ ηνλ 

ηξφπν θαη ηε κνξθή ησλ ζρνιηθψλ ηζηνξηθψλ  εξγαζηψλ, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε εμσζρνιηθνχο ζεζκνχο, φπσο ηα αξρεία θαη νη ηζηνζειίδεο κε ηζηνξηθφ 

πεξηερφκελν, αλαηξέπνληαο έηζη ην παξαδεδνκέλν ζρήκα πνπ πεξηνξίδεη ηε ζπλνκηιία ζηελ 

ηάμε αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ηνλ καζεηή κφλν. Παξάιιεια, ζπληεινχλ ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ πξφζιεςεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ αληηθεηκέλνπ, αθνχ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφληα πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο ησλ καζεηψλ (Γθίθα, 2011).   

Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε εΜέζνδνο ησλ Έμη θεπηφκελσλ Καπέισλ, κνληέιν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ζθεπηηθψλ ησλ καζεηψλ. 
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«Καζέλα απφ ηα θαπέια δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη ηελ νπηηθή 

πνπ πηνζεηεί εθείλνο πνπ ην θνξάεη» (De Bono, 2006). Ο De Bono δεκηνχξγεζε ηε κέζνδν 

απηή αξρηθά γηα λα ππνβνεζήζεη ηελ νκαδηθή δξάζε, Σν κέινο ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη ην ρξψκα ηνπ θαπέινπ πνπ θνξάεη, ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ εθθξάδεη έλα 

επηρείξεκα ή κηα άπνςε. Με ηε Μέζνδν, ινηπφλ, ησλ θεπηφκελσλ Καπέισλ, ηα άηνκα δελ 

είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλα ζε κηα θαη κνλαδηθή νπηηθή. Σν θάζε Καπέιν θέςεο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο εμήο: Σν Λεπθφ θαπέιν εθπξνζσπεί ηα δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε 

ηελ θαηάζηαζε ή ην πξφβιεκα. Δίλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο εμεγήζεηο. Σν Κφθθηλν 

θαπέιν εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην πξφβιεκα ή θαηάζηαζεο. Δίλαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα, ρσξίο δηθαηνινγήζεηο. Σν Πξάζηλν θαπέιν παξάγεη λέεο ηδέεο, πξνηάζεηο 

ή ιχζεηο. πκβνιίδεη ηελ αλνηρηή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Σν Κίηξηλν θαπέιν αλαθέξεηαη 

ζηηο ζεηηθέο πηπρέο κηαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ή ηα κειινληηθά νθέιε. Σν 

Μαχξν θαπέιν ζπιιέγεη φιεο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο κηαο ιχζεο ή απφθαζεο. Πεξηγξάθεη 

θηλδχλνπο, δπζθνξίεο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Σν Γαιάδην θαπέιν ζπληνλίδεη, πξνηείλεη θαη 

θαζνδεγεί. Δπηζηαηεί γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εζηίαζε πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε (Απνζηνιίδεο,  2012). 

Όζνλ αθνξά ην παηδαγσγηθφ κνληέιν ζην ζελάξην αθνινπζήζεθε ην κνληέιν ηνπ Ρφκβνπ 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2012), έλα κνληέιν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν αλάγλσζεο 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ή ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έηζη (βι. ζρήκα) ζηελ άθξε Α 

αληηζηνηρνχλ νη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο, ζηε Β νη επηινγέο ζην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηζκψλ, ζηε Γ νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία, θ.ι.π. θαη ζηελ 

άθξε Γ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. ην θέληξν ππάξρνπλ νη ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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Οη ηέζζεξηο απηνί άμνλεο ελψλνληαη ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ην ζρήκα ηνπ ξφκβνπ. Η επηινγή 

απηνχ ηνπ ζρήκαηνο γίλεηαη, επεηδή ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα νη άθξεο πνπ απνηεινχλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο πφινπο ηνπ κνληέινπ, ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ε εζηίαζε, θαη επεηδή είλαη 

εχθνιε ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ άθξσλ θαη ηνπ θέληξνπ (ηαπηνηήησλ). Σν παξαθάησ ζρήκα 

απνηππψλεη ζπλνιηθά ην ζεσξεηηθφ κνληέιν, (ζηην αισμή Γ ηος πόμβος οι γνώζειρ για ηη 

γλώζζα ανηικαθίζηανηαι από ηιρ γνώζειρ για ηην ιζηοπία κλπ., ανάλογα με ηο εκάζηοηε 

διδακηικό ανηικείμενο). 

Όιεο νη πιεπξέο ηνπ ξφκβνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ 

πνπ ζπγθξνηνχληαη, γηα απηφ θαη νη ηαπηφηεηεο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηνπ ξφκβνπ. Σν 

είδνο ησλ επηινγψλ, κε άιια ιφγηα, ζε θάζε άθξε ηνπ ξφκβνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

είδνο ησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη. Καη ην αληίζηξνθν: νη άθξεο ηνπ 

ξφκβνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο δηδαζθαιίαο, ην δάζθαιν θαη ηνπο 

καζεηέο(Κνπηζνγηάλλεο, 2014). 

Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

Σίηινο: «Β ' Παγθφζκηνο Πφιεκνο: ν θαηαζηξνθηθφηεξνο φισλ. Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην 

Νεφηεξεο Ιζηνξίαο κε ρξήζε ΣΠΔ». 

Γηδαθηηθή ελφηεηα: Ιζηνξία ηεο Γ' Γπκλαζίνπ απφ ην βηβιίν «Νεφηεξε θαη χγρξνλε 

Ιζηνξία» Γ' Γπκλαζίνπ ηεο Δπαγγειίαο Λνχβε θαη ηνπ Γεκήηξε Ξηθαξά Γηδαθηηθή Δλφηεηα : 

Κεθάιαην Γέθαην - Ο Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε Διιάδα, Δλφηεηεο 45,46,47,48,49. 

Σάμε: Γ’ Γπκλαζίνπ 

ρνιείν εθαξκνγήο:  Μνπζηθφ ρνιείν Καξδίηζαο 

Aξηζκφο καζεηψλ: ειάρηζηνο 15, κέγηζηνο 25. 

Υξνληθή δηάξθεηα: Γχν δηδαθηηθέο ψξεο 

Υψξνο εθαξκνγήο: Eξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

Πξναπαηηνχκελα Μέζα-ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ: 8-10 Η/Τ θαη ζχλδεζε κε δηαδίθηπν, 

βηληενπξνβνιέαο, ερεία, δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία καζεηή, δηαδίθηπν/πξφγξακκα 

θπιινκεηξεηή (MozillaFirefox, Ιnternetexplorer, Chrome), ινγηζκηθφ Πξνβνιήο 

Παξνπζηάζεσλ, Windowsmediaplayer/ Αξρεία video (mp4,wmv), εξγαιεία web2. 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μειέηε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηνηρεηψδεο 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ην 

πξφγξακκα παξνπζίαζεο θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. 

ύλδεζε ζελαξίνπ κε Α.Π.. - ηόρνη 

Σν ζελάξην αθνινπζεί ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Ιζηνξίαο 
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θαη εηδηθφηεξα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ιζηνξίαο ζην Γπκλάζην ψζηε νη 

καζεηέο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο «λα θαηαλνήζνπλ φηη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δνπλ 

είλαη απνηέιεζκα κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο, κε ππνθείκελα δξάζεο ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ζπλάκα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί, κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, λα θαηαλνήζνπλ ην 

παξφλ, λα ζηνραζηνχλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ππεχζπλα ην κέιινλ 

ηνπο» (Α.Π.. Ιζηνξίαο Γπκλαζίνπ) θη έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

Παηδαγσγηθνί  ζηόρνη 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

Nα δηαπηζηψζνπλ φηη απηφο ν πφιεκνο δελ απνηειεί έλα απιφ ηζηνξηθφ γεγνλφο, θπζηθφ 

επαθφινπζν ησλ ζπκπεξηθνξψλ θάπνησλ εγεκφλσλ ή αηφκσλ, αιιά ηε ζπληζηακέλε πνιιψλ 

παξαγφλησλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πξνζσπηθψλ) ηνπο νπνίνπο είλαη ζθφπηκν 

λα κειεηάκε πάληνηε, αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα εκπεξηζηαησκέλε αληίιεςε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ηξνκαθηηθφ εζηθφ έιιεηκκα πνπ επηθέξεη κηα γεληθεπκέλε 

πνιεκηθή ζχγθξνπζε θαηαλνψληαο ζε βάζνο ηφζν ηηο έκςπρεο θαη πιηθέο απψιεηεο φζν θαη 

ηελ έθπησζε αμηψλ θαη αλζξσπηζκνχ πνπ επηθξαηεί κε ην δίθαην ηνπ ηζρπξνχ.  

Να αζθεζνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο πεγέο γλψζεο. 

Να αληρλεχζνπλ νη ίδηνη πιεξνθνξίεο θαη λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ αλαπηχζζνληαο ηελ απηελέξγεηα. 

Να θαηαλνήζνπλ ην γεσγξαθηθφ - ηζηνξηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα, 

δξνπλ θαη αλαπηχζζνληαη νη ιανί. 

Να εκπεδψζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε 

γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Να δηαθξίλνπλ θαηά ηε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηηο αθνξκέο ηα αίηηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα. 

Γλσζηηθνί ζηόρνη 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

Nα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο ηηο αηηίεο, ηηο δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κέζα απφ απζεληηθέο πεγέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ επνρή απηή  

Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα βαζηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πνιέκνπ έηζη φπσο 

εμειίζζνληαη ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. 
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Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα αίηηα θαη ηελ αθνξκή ηνπ πνιέκνπ 

Να γλσξίζνπλ ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα, ηηο θχξηεο θάζεηο θαη ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. 

Να θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ηεο 

Δπξψπεο.  

Να γλσξίζνπλ ηελ εκπινθή θαη ηε ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν θαη ηα νθέιε πνπ 

απνθφκηζε κεηαπνιεκηθά. 

Να πξνζεγγίζνπλ δηαζεκαηηθά ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ αμηνπνηψληαο ηελ Ιζηνξία, ηε 

Λνγνηερλία, ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ηε Γεσγξαθία. 

Σερλνινγηθνί - Ψεθηαθνί ζηόρνη 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

Να αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ. 

Να αμηνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ. 

Να κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν. 

Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε αλαιακβάλνληαο θεληξηθφ θαη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε δηεξεπλψληαο κέζσ θξηηηθήο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ζε 

ινγηζκηθά (ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο). 

Να αζθεζνχλ ζηελ πνιχπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε ζχγθξηζε ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην δηαδίθηπν. 

ύληνκε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ (ζην εξγαζηήξη Η/Τ, δύν 

ζπλερόκελεο δηδαθηηθέο ώξεο ρσξίο ην δηάιεηκκα) 

Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη  ηπραία ζε πέληε νκάδεο (δχν 

ππνινγηζηέο αλά νκάδα) ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ, θαη θάλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

ξφισλ (ρεηξηζηή ηνπ Η/Τ, γξακκαηέα, θ.ι.π.).  

Καηά ηελ πξψηε θάζε (1ε δηδαθηηθή ψξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

1ν βήκα:  πξνβνιή video δηαδίθηπν - αθφξκεζε (5’). Πξνβνιή απνζπαζκάησλ ζηηο 

δηεπζχλζεηο: https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=zwhP5b4tD6g 

2ν βήκα: χληνκε αλάιπζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ- έθθξαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα ηα 

απνζπάζκαηα ηεο αθφξκεζεο κε ηε κέζνδν De Bono (10’) 

https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=zwhP5b4tD6g
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3ν βήκα: Δξγαζίεο νκάδσλ (30’). Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ν/ε 

δηδάζθσλ/δηδάζθνπζα έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη εξγάδνληαη πάλσ ζηα ειεθηξνληθά θχιια εξγαζίαο. Αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

ζην Γηαδίθηπν θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζ΄ απηά. 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε (2ε δηδαθηηθή ψξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

4ν βήκα: Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ νινκέιεηα (30’)  

5ν βήκα: Δξσηήζεηο θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (15’) 

Γξαζηεξηόηεηεο – παξνπζίαζε θύιισλ εξγαζίαο 

Αθφξκεζε: Πξνβνιή απνζπαζκάησλ ζηηο δηεπζχλζεηο: 

https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=zwhP5b4tD6g 

Αλαδήηεζε – θαηαγξαθή - ζύλζεζε: 

ηε ζπλέρεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαβνχλ ζην δηαδίθηπν θαη λα εξεπλήζνπλ πιηθφ 

ζηηο ηζηνζειίδεο. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θάζε ππνινγηζηή – ζηαζκνχ ππάξρεη έλα 

αλνηρηφ αξρείν κε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε νκάδα θαη ππννκάδα. 

Οη καζεηέο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θάλνπλ θιηθ ζηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, παξαηεξνχλ θαη 

αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ. 

Σα θχιια εξγαζίαο πνπ δηαλέκνληαη ζηηο νκάδεο θαη ππννκάδεο πεξηέρνπλ  ζέκαηα γηα 

έξεπλα θαη επεμεξγαζία, εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πξέπεη λα δψζνπλ απαληήζεηο.  

Σν πξψην θχιιν εξγαζίαο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, 

ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη ηηο νπδέηεξεο ρψξεο θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηα ζχλνξα ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ιηαιίαο ζηνλ 

επξσπατθφ ράξηε απφ ηελ έλαξμε έσο ην ηέινο ηνπ β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1939-1945). 

Σν δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο εξεπλά θαη θαηαγξάθεη ηηο αθνξκέο θαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ γηα ηελ Δπξψπε θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Σν ηξίην θχιιν εξγαζίαο αλαδεηά ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «νινθαχησκα» θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα εγθιήκαηα πνιέκνπ (νξηζκφο – 

γεγνλφηα) θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ελάληηα ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα θαη 

ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.  

Σν ηέηαξην θχιιν εξγαζίαο θαηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Έιιελεο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Σξηπιήο Καηνρήο θαζψο θαη ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο πνπ έδξαζαλ 

https://www.youtube.com/watch?v=17AAPyT4MMo
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ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαζψο θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δξάζεο, 

ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπο, ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη ην θπξηφηεξν έξγν ηνπο.  

Σν πέκπην θχιιν εξγαζίαο θαηαγξάθεη ηε ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζηνλ β’ παγθφζκην πφιεκν 

επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα πνιεκηθά γεγνλφηα πνπ ζθξάγηζαλ ηελ παξνπζία ησλ 

Διιήλσλ θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ β’ παγθφζκην πφιεκν 

γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

πκπεξάζκαηα 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη κία 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο κειέηεο 

κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη καζεηέο απφ 

παζεηηθνί ζεαηέο ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, ελεξγνπνηνχληαη, εξεπλνχλ, ζπλεξγάδνληαη, 

ζπλζέηνπλ, εθθξάδνληαη, δηαινγίδνληαη. Η έξεπλά ηνπο δελ πεξηιακβάλεη απιή αλαδήηεζε 

θαη παζεηηθή δηεξεχλεζε πεγψλ, αιιά εμειίζζεζαη ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, κε 

ελεξγνπνίεζε ηεο θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο. Έηζη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο παχεη λα είλαη κηα 

ζηείξα απνζηήζηζε γεγνλφησλ, ρξνλνινγηψλ θαη νλνκάησλ, πνπ φρη κφλν δελ πξνάγεη ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε ησλ καζεηψλ αιιά ηνπο δεκηνπξγεί θαη απνζηξνθή γηα ην κάζεκα. Οη 

καζεηέο αξζξψλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ ιφγν, επηηπγράλνληαο λα εληάμνπλ κε ηξφπν 

νξγαληθφ  ην παξειζφλ ζην παξφλ.  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Η/Τ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο 

κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ηκήκαηνο ηεο γ’ ηάμεο γπκλαζίνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ θηινιφγσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηινιφγσλ ηνπ ζρνιείνπ. Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθή γηαηί έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ πνιχπιεπξα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαοθαη θξηηηθά ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη 

ηνπο ελέπιεμε ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Αθφκα θαη νη καζεηέο κε κέηξηα επίδνζε ή νη ζπλήζσο «αδηάθνξνη» ζηελ ηάμε 

ελεξγνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη δηαπίζησζαλ φηη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θάζε 

άιιν παξά αληαξφ είλαη.  Γεληθά, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο ηθαλνπνηήζεθαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο θαη απηφ θάλεθε απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθνξνχζαλ ηφζν ην γλσζηηθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ φζν 

θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πσο ηνπο θάλεθε ην ζελάξην δηδαζθαιίαο, ηη ηνπο άξεζε, ηη ηνπο 

δπζθφιεςε θαη ηη ζα άιιαδαλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο άξεζε αξθεηά ην γεγνλφο φηη 

αλαθάιπςαλ κφλνη ηνπο πνιιά άγλσζηα ζηνηρεία γηα ηνλ β’ παγθφζκην πφιεκν, ηε ζπκβνιή 

ηεο Διιάδαο ζ’ απηφλ θαη ην νινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη ην 

νκαδηθφ πλεχκα, ε εμάζθεζε ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο θαη ην φηη φιν ην δίσξν 

πέξαζε γξήγνξα ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ θαη ρσξίο λα βαξεζνχλ. Βξήθαλ, επίζεο, πνιχ 

ελδηαθέξνλ ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

κέζα ζηελ αίζνπζα.Θεψξεζαλ αζθπθηηθφ ην ρξνληθφ πιαίζην θαη ηδηαίηεξα φηαλ πηέζηεθαλ 

λα ζπλζέζνπλ γξαπηά ζε έλα θείκελν ηα επξήκαηά ηνπο. Σέινο, ζα ήζειαλ ηα θχιια εξγαζίαο 
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λα παξαπέκπνπλ ζε πεξηζζφηεξεο εηθφλεο κε ήρν θαη ιφγν ελψ νπσζδήπνηε έπξεπε λα 

δεηνχληαη ιηγφηεξα ζηνηρεία ή λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ψζηε λα ππάξρεη ε ζρεηηθή 

άλεζε λα βξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ. πκπεξαζκαηηθά, πεξηζζφηεξν επηηεχρζεθαλ νη 

γλσζηηθνί ζηφρνη, ιηγφηεξν νη ςεθηαθνί ζηφρνη αθνχ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο θαη αληζφηεηεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ επρέξεηα ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη νη παηδαγσγηθνί 

ζηφρνη αθνχ ζην ηέινο παξνπζηάζηεθε έλα «πξντφλ» ζηελ νινκέιεηα ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη καζεηέο θαη επνκέλσο λα σθειεζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Όζνλ αθνξά ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζε θχιιν 

αμηνιφγεζεο, απηέο αθνξνχζαλ ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηέηνηνπ 

είδνπο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ πιεζψξα ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη δχζθνιν θάζε θνξά λα 

επηηεπρζνχλ, ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο φπσο θαη ηελ απνπζία ηεο ζρεηηθήο ππνδνκήο ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Σέινο, ππήξμαλ ελζηάζεηο γηα ην πσο κπνξεί λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά νη καζεηέο φηαλ ε 

επίδνζε ησλ πεξηζζφηεξσλ είλαη κέηξηα.  
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Παξάξηεκα 

Δπέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ 

Πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ νη εμήο: 

 Να γξάςνπλ νη καζεηέο έλα δηήγεκα ή έλα ζεαηξηθφ έξγν εκπλεπζκέλν απφ ηελ 

επνρή ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. 

 Να θαηαζθεπάζνπλ ράξηεο ησλ δχν αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ (π.ρ. ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ : Πεξηπιάλεζε ζην ρψξν - ρξφλν θαη Centennia) ή κηα ρξνλνγξακκή 

γεγνλφησλ. 

  Να ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ 

Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη λα ζπληάμνπλ ζρεηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. 

 Να θαηαζθεπάζνπλ αθξνζηηρίδεο, ζηαπξφιεμα θαη γξίθνπο κε ιέμεηο, έλλνηεο, 

νλφκαηα θαη ηνπσλχκηα ζρεηηθά κε ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν. 

Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί ζε δηαζεκαηηθή ζπλζεηηθή εξγαζία θαη λα πάξεη ηε κνξθή 

project πνπ ζα «ηξέμεη» φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. ε  απηήλ  ηελ  πεξίπησζε  απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ  ηεο  Ιζηνξίαο, Υεκείαο, Γεσγξαθίαο θαη ησλ Κεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

1
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ - 1

ε 
 ΟΜΑΓΑ 

1..Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.world-war-2.info/countries/ θαη λα 

θαηαγξάςεηε ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη ηηο νπδέηεξεο ρψξεο. 

2..Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα https://www.mixanitouxronou.gr/dite-olo-ton-v-pagkosmio-

polemo-stin-evropi-mesa-se-7-lepta-isvoli-stin-ellada-ke-ipochorisi-ton-germanon-sto-

anatoliko-metopo/, παξαθνινπζείζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο κεηαβνιέο ζηα ζχλνξα ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ιηαιίαο ζηνλ 

επξσπατθφ ράξηε απφ ηελ έλαξμε έσο ην ηέινο ηνπ β΄παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1939-1945). 

2
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  - 2

ε 
 ΟΜΑΓΑ 

1.Δπηζθεθηείηε ζην δηαδίθηπν ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο: 

https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=717http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/s

how.php/DSGYM-C105/65/525,1863/ θαη εληνπίζηε  ηηο αθνξκέο θαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

2. Δπηζθεθηείηε ζην δηαδίθηπν ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα: 

https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=718 θαη θαηαγξάςηε  ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

http://www.world-war-2.info/countries/
https://www.mixanitouxronou.gr/dite-olo-ton-v-pagkosmio-polemo-stin-evropi-mesa-se-7-lepta-isvoli-stin-ellada-ke-ipochorisi-ton-germanon-sto-anatoliko-metopo/
https://www.mixanitouxronou.gr/dite-olo-ton-v-pagkosmio-polemo-stin-evropi-mesa-se-7-lepta-isvoli-stin-ellada-ke-ipochorisi-ton-germanon-sto-anatoliko-metopo/
https://www.mixanitouxronou.gr/dite-olo-ton-v-pagkosmio-polemo-stin-evropi-mesa-se-7-lepta-isvoli-stin-ellada-ke-ipochorisi-ton-germanon-sto-anatoliko-metopo/
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=717
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=717
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&id=718


Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 282 απφ 307 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηελ Δπξψπε θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν παίξλνληαο πιεξνθνξίεο 

θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα  http://ebooks.edu.gr (Γ΄Γπκλαζίνπ- Ιζηνξία- Βηβιία καζεηή- 

Δλφηεηα 49 -Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ).  

3
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ - 3

ε
  ΟΜΑΓΑ 

1.Αλαδεηήζηε ζηηο ηζηνζειίδεο http://www.greek-language.gr (Πχιε γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα-Νέα ειιεληθή-Δξγαιεία-Ηιεθηξνληθά Λεμηθά-Παξάιιειε Αλαδήηεζε) ηε ζεκαζία 

ηεο ιέμεο «νινθαχησκα». ηε ζπλέρεηα επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο 

http://www.ime.gr/chronos, http://www.ww2.grhttp://www.ushmm.org/el/holocaust-

encyclopedia θαη θαηαγξάςηε ην ηζηνξηθφ ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ. 

2. Δπηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ 

https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE

%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB

%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85 θαη 

https://www.ww2.gr/index.php?option=search&massacres=1 

θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα βξείηε αλαθεξζείηε ζηα εγθιήκαηα πνιέκνπ (νξηζκφο – γεγνλφηα) 

θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ελάληηα ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.  

4
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  - 4

ε
  ΟΜΑΓΑ 

1.Δπηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο https://www.youtube.com/watch?v=79x-cAqbON8 θαη 

https://www.youtube.com/watch?v=-7qlP09CNGY&t=187s θαη θαηαγξάςηε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Έιιελεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σξηπιήο Καηνρήο. 

2.Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα http://www.ime.gr/chronos θαη 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html θαη θαηαγξάςηε ηηο αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο πνπ έδξαζαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαζψο θαη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δξάζεο, ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπο, ηνπο βαζηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ην θπξηφηεξν έξγν ηνπο.  

5
ν
 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ - 5

ε
  ΟΜΑΓΑ 

1.  Δπηζθεθζείηε ηηο ηζηνζειίδεο https://www.youtube.com/watch?v=F43wP4i23O4 

http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles (επηιέμηε ηε Μάρε ηεο Κξήηεο) θαη 

https://www.youtube.com/watch?v=SV6YehbqWqs θαη θαηαγξάςηε ηε ζπκβνιή ηεο 

Διιάδαο ζηνλ β’ παγθφζκην πφιεκν επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα πνιεκηθά γεγνλφηα 

πνπ ζθξάγηζαλ ηελ παξνπζία ησλ Διιήλσλ ζε έλα θείκελν Word.  

2.Δπηζθεθηείηε θαη αλαδεηήζηε ζηνηρεία ζηηο ηζηνζειίδεο: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/world-war-ii-key-dates θαη 

http://ebooks.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.ime.gr/chronos
http://www.ww2.gr/
http://www.ww2.gr/
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.ime.gr/chronos
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html
http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles
https://www.youtube.com/watch?v=SV6YehbqWqs
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/world-war-ii-key-dates
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https://www.youtube.com/watch?v=xeSYvXbZ0jkθαη θαηαγξάςηε ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ β’ παγθφζκην πφιεκν γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη 

θαηαγξάςηε ηα ζε έλα θείκελν word εκπινπηίδνληάο ην κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην αξρείν 

ηνπ Β΄Π.Π. 

 

Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζην εξγαζηήξη ησλ Η/Τ 

 

1.Καηά ηε γλψκε ζαο ην ζεκεξηλφ εξγαζηήξην ήηαλ: 

 πνιχελδηαθέξνλ 

 αξθεηάελδηαθέξνλ 

 ιίγνελδηαθέξνλ 

 θαζφινπελδηαθέξνλ 

2.  Θεσξείηε φηη απηφο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε 

θαιχηεξα ην κάζεκα απφ φ,ηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο; 

 Πάξα πνιχ 

 Αξθεηά 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

3. Ση ζαο άξεζε πην πνιχ ζηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία; 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Ση ζαο δπζθφιεςε/δελ άξεζε; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Ση ζα αιιάδαηε ζην δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ζηελ φιε δηαδηθαζία; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=xeSYvXbZ0jk
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