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Abstract: The propose of the article is the presentation of an innovative didactic proposal
with an experimental and modern character, the Adoption of a Monument, which is
implemented in a group way and focuses on local history issues. School, through specific
groups of students, undertakes the interdisciplinary study, protection and promotion of a local
monument with specialized work of each group in areas such as the chronological
presentation of the historical course of the monument, its architectural elements, its role at the
time was built, persons associated with it, its condition today etc. Innovation is implemented
through ten indicative steps, using mainly the project method. A prerequisite for its effective
implementation is the formation of conditions of cooperation and authenticity in the context
of action despite the obstacles posed by strict school programs and the culture of emphasis on
results and not so much on the learning process. Challenge for innovation in school is one the
one hand the acquisition of authentic learning experiences and on the other hand the effective
dissemination of the results of each action.
Keywords: didactic proposal, innovation, monument adoption, collaboration, school
Πεπίλητη: θνπφ ηνπ άξζξνπ απνηειεί ε παξνπζίαζε κηαο θαηλνηνκηθήο δηδαθηηθήο
πξφηαζεο κε βησκαηηθφ θαη λεσηεξηθφ ραξαθηήξα, ηεο Τηνζέηεζεο Μλεκείνπ, ε νπνία
πινπνηείηαη κε νκαδηθφ ηξφπν θαη εζηηάδεη ζε ζέκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο. Σν ζρνιείν κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ καζεηψλ ηνπ αλαιακβάλεη ηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε, πξνζηαζία θαη
αλάδεημε ελφο ηνπηθνχ κλεκείνπ κε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ηεο θάζε νκάδαο ζε ηνκείο φπσο ε
ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ κλεκείνπ, ηα αξρηηεθηνληθά ηνπ
ζηνηρεία, ν ξφινο ηνπ ηελ επνρή πνπ θηίζηεθε, ηα πξφζσπα πνπ ζπλδέζεθαλ κε απηφ, ε
θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα θα. Η θαηλνηνκία πινπνηείηαη κέζσ δέθα ελδεηθηηθψλ βεκάησλ,
ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηε κέζνδν project. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο
εθαξκνγή είλαη ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη απζεληηθφηεηαο ζην πιαίζην
δξάζεο παξά ηα εκπφδηα πνπ ζέηνπλ ηα απζηεξά σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε
θνπιηνχξα έκθαζεο ζηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Πξφθιεζε γηα ηελ
θαηλνηνκία ζην ζρνιείν απνηειεί ηφζν ε πξφζθηεζε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ φζν
θαη ε απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε δξάζεο.
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Ειζαγυγή
Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ θαη δξάζεσλ. ηνλ φξν
πεξηιακβάλεηαη ε εηζαγσγή, ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή (Ρεθιείηεο & Σξηβέιιαο, 2000). Οη
Ettlie θαη Rubenstein (1987) ηελ νξίδνπλ σο «ηη διαδικαζία με βάζη ηην οποία αναπηύζζονηαι
νέερ ή καλύηεπερ διαδικαζίερ, ςπηπεζίερ, πποφόνηα και μεηαθέπονηαι είηε ζε επγοζηαζιακέρ
ζςνθήκερ είηε ζηην αγοπά καηά πεπίπηυζη».
Η θαηλνηνκία έρεη ελλνηνινγηθά εκπιαθεί κε ηελ εθεχξεζε, παξφηη πξφθεηηαη γηα
δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Η εθεχξεζε παξάγεη λέεο ηδέεο, έρεη πεηξακαηηθφ θαη αλαθαιππηηθφ
ραξαθηήξα, δεκηνπξγεί πξφηππα θαη απνηειεί ηελ πξψηε εκθάληζε κηαο δηαδηθαζίαο.
Αληίζεηα, ε θαηλνηνκία αμηνπνηεί πξαθηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθεχξεζεο πξνθεηκέλνπ λα
ηα θαηαζηήζεη ιεηηνπξγηθά, κεηαηξέπνληαο ηα ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε εκπνξεχζηκν
ραξαθηήξα, δίλνληαο ηνπο έλα απηφ θαη αμηνπνηήζηκν ζηελ πξάμε ραξαθηήξα. Η θαηλνηνκία
δελ απνηειεί απαξαίηεηα εθεχξεζε, ελψ ε θάζε εθεχξεζε είλαη δπλαηφ λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ (Davila, Epstein&Shelton, 2012).
Οη θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ κε
νξηζκέλα θξηηήξηα. Μηα δηάθξηζε είλαη απηή ησλ 5 κνξθψλ/ηχπσλ ηεο θαηλνηνκίαο: α)
θαηλνηνκία πξντφληνο (εηζαγσγή λένπ αγαζνχ ή βειηίσζε ελφο ήδε πθηζηάκελνπ) β)
θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο (εηζαγσγή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο) γ) θαηλνηνκία αγνξάο
(άλνηγκα κηαο λέαο αγνξάο) δ) αλαδήηεζε κηαο λέαο πεγήο πξνκήζεηαο θαη ε) δηνηθεηηθή ή
δηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία (λέα βηνκεραληθή νξγάλσζε). Η θαηλνηνκία δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμεηδηθεπκέλε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο ή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο παξφηη ζπρλά απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηδαθηηθή ηεο
Ιζηνξίαο βξίζθεηαη ζε δηαξθή θηλεηηθφηεηα, πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε αιιαγψλ ζηελ
πξνζέγγηζε ηεο. Δίλαη εκθαλήο ε ηάζε γηα βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηηο νπνίεο
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδεη ε ηνπηθή ηζηνξία θαη ε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο, ν βαζκφο ηεο
εμεηδίθεπζεο ηεο νπνίαο πνηθίιεη. Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη λα πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή
αξθεηψλ θαηλνηνκηψλ πνπ θαηά πεξίπησζε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ έρνπλ λα
πξνζθέξνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Η γλψζε δηαθξίλεηαη ζε ξεηή θαη άξξεηε (Nonaka&Takeuchi, 1995). Η αμηνπνίεζε ηεο
θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηφζν ηεο ξεηήο φζν θαη ηεο
άξξεηεο γλψζεο. Η δεχηεξε απνηειεί ηε γλψζε πνπ δχζθνια κπνξεί λα εθθξαζηεί ιεθηηθά,
σζηφζν είλαη ππαξθηή θαη θαζνξηζηηθή ζηε δηαδηθαζία ηεο. Δίλαη εζσηεξηθεπκέλε θαη
θσδηθνπνηεκέλε ζε γλσζηηθά ζρήκαηα, θαη ε απφθηεζε ηεο έρεη γίλεη κέζσ εκπεηξίαο θαη
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πξαθηηθψλ κεζφδσλ. ρεηίδεηαη κε ηε λφεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ
θαη πεξηιακβάλεη απξνζδηφξηζηα ζηνηρεία φπσο νη πεπνηζήζεηο θαη ηα αμηαθά ζπζηήκαηα.. Ο
Levitt (1991) επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο εθφζνλ «ε ζεκαληηθφηεξε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη κε
ηελ ηππηθή δηδαζθαιία». Γηαθξίλεηαη ζηε δηάρπηε γλψζε, ε νπνία απνηειεί ηελ
ελζσκαησκέλε ζε κηα νκάδα, δνκή ή δηαδηθαζία γλψζε θαη ζηελ εθξένπζα, ε νπνία είλαη ε
γεληθή γλψζε ησλ αλζξψπσλ σο ζχλνιν. Έρνπλ γίλεη θαη άιιεο δηαθξίζεηο ηεο άξξεηεο
γλψζεο, φπσο απηή ηνπ Piaget πνπ ηε δηαρσξίδεη ζηε α) εκπεηξηθή β) θνηλσληθή θαη γ) ινγηθή
γλψζε.
Η αμηνπνίεζε ηεο άξξεηεο γλψζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαζψο
απνηειεί έλα ζχλνιν γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ην νπνίν εληζρχεη ηελ
θνηλσληθή ελφηεηα θαη θαζηζηά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνριφ ζηελ
αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσληθήο θαη
επηζηεκνληθήο γλψζεο. Γηα ηε κεηαθνξά ηεο άξξεηεο γλψζεο ηίζεληαη δεηήκαηα θαη
δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ αληίιεςε, ηε
γλψζε θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απαηηείηαη ινηπφλ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
έηζη ψζηε ε κεηαθνξά ηεο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα ηελ θαζηζηά αμηνπνηήζηκε θαη
σο έλα βαζκφ αληηθεηκεληθή. Η αλάπηπμε νληνινγηψλ νη νπνίεο παξέρνπλ κηα ζαθή θνηλή
γιψζζα επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηεξαξρηθψλ δνκψλ γλψζεο, φπνπ νη έλλνηεο ησλ
νληνινγηψλ θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο
ζπκβάινπλ ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν (Genesereth&Nilsson, 1987).
Η άξξεηε γλψζε γίλεηαη πξνζβάζηκε θπξίσο ζην ζρνιείν κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ωζηφζν κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ
ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ δχλαηαη λα κεηαδνζεί θαη κέζσ απηψλ θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κε εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ ή φθεινο. Ωο θνηλσληθά δίθηπα νξίδνληαη ηα πάζεο
θχζεο δίθηπα ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ (σηεξηάδνπ & Παπαδάθεο, 2013). Σα
θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνθαηάζηαην ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ,
εθφζνλ απνηεινχλ πεδίν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, αιιειεπίδξαζεο θαη έληαμεο ησλ
αλζξψπσλ ζε ζπιινγηθφηεηεο. Απνηεινχλ ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηερλνινγηθνχ
ραξαθηήξα ζηηο νπνίεο δεκνζηεχεηαη πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια
δεζκνχο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Η εκπεηξηθή γλψζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ζπλνιηθή άξξεηε γλψζε κεηαδίδεηαη πην εχθνια κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ εθφζνλ νη
άλζξσπνη ηείλνπλ λα καζαίλνπλ πην εχθνια φηαλ απηφ γίλεηαη κέζα απφ δξάζεηο πνπ
πεξηέρνπλ ηε δηαζθέδαζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, φπσο ζηα
θνηλσληθά δίθηπα. Η θνηλσληθή κάζεζε, ε απφθηεζε πξνηχπσλ θαη ε νηθεηνπνίεζε ζηάζεσλ
θαη δεμηνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γίλεηαη πιένλ κέζσ ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ πεδίνπ
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ κε πνιινχο ηξφπνπο ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη
ηε δηαζχλδεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ παξέρνπλ κέζσ ηηο δεκηνπξγίαο πξνθίι (ζην θνηλσληθφ
δίθηπν) ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο (γεληθά ή πην εμεηδηθεπκέλα). Η
γλψζε πνπ απνθηάηαη γίλεηαη απζεληηθή θαη νπζηαζηηθή ιφγσ ηεο ζπλερνχο
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αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο ρξήζεο κηαο κεγάιεο ζεηξάο απφ
αμηνπνηήζηκεο ηερληθέο (Mason, 2006).

1. Η καινοηομία «Υιοθέηηζη Μνημείος»
Σφζν απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο φζν θαη απφ ηελ εκπεηξηθή πξαθηηθή είλαη εκθαλέο φηη νη
θαηλνηνκίεο εθαξκφδνληαη ζε θάζε δηάζηαζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είηε ζε
παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά πεδία είηε ζε δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ
(Κπξηαθψδε & Σδηκνγηάλλεο, 2015). Μηα ρξήζηκε θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα
κπνξνχζε λα εηζαρζεί θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη ε «πηνζέηεζε κλεκείνπ». Η Ιζηνξία
είλαη έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ απνηειεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηελ Διιάδα, κε ηε
καθξαίσλε ηζηνξία, ππάξρνπλ πνιιά ηζηνξηθά κλεκεία ζρεδφλ ζε θάζε γεσγξαθηθφ ρψξν
ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξήζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.
Η πηνζέηεζε κλεκείνπ είλαη κηα πξαθηηθή κε λεσηεξηθφ ραξαθηήξα θαηά ηελ νπνία ην
ζρνιείν δχλαηαη λα αλαιάβεη ηελ πνιχπιεπξε κειέηε θάπνηνπ κλεκείνπ θαη θαηφπηλ λα
παξέρεη πξνηάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ. Όιε ε δηαδηθαζία ζα
κπνξνχζε λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε κεζνδνινγία ελφο project, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη
πξέπεη λα είλαη απφιπηα δνκεκέλε. Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ νθείιεη λα είλαη ζπλεπήο, αιιά φρη
ηππνιαηξηθή (Μαπξνζθνχθεο, 2008). Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε ζπκκεηνρή
καζεηψλ απφ πνιιέο ηάμεηο (ή απφ κία) θαη θάζε νκάδα εμεηδηθεχεη ηε δξάζε ηεο ζε κηα
ζεκαηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κλεκείν. Θέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ νη νκάδεο
είλαη ε ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ κλεκείνπ, ηα αξρηηεθηνληθά ηνπ
ζηνηρεία, ν ξφινο ηνπ ηελ επνρή πνπ θηίζηεθε, ηα πξφζσπα πνπ ζπλδέζεθαλ κε απηφ, ε
θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα θα.
Γελ ππάξρεη κεγάιε δηεζλήο εκπεηξία ρξήζεο ηεο πηνζέηεζεο κλεκείνπ σο δηδαθηηθφ
αληηθείκελν θαη εξγαιείν. Θεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί ζηελ ηνπηθή ηζηνξία κε κηα
βησκαηηθή πξνζέγγηζε ή λα εληαρζεί ζε κηα επέιηθηε δψλε δηεπηζηεκνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Η ελίζρπζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δηαξθψο αλαλεψλνληαη
θαη αλαλεψλνπλ ηαπηφρξνλα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζέγγηζε απηή σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ κεηξήζηκσλ ή κε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη είλαη ζε δηαξθή αιιεινηξνθνδφηεζε
κε ηνλ νκαδηθφ ραξαθηήξα ηεο δξάζεο (Μπάνπληξηη, 2007).
ε παγθφζκην επίπεδν κηα κνξθή ηεο θαηλνηνκίαο απηήο εθαξκφζηεθε πξψηε θνξά πξηλ
κεξηθά ρξφληα ζηελ Νάπνιε ηεο Ιηαιίαο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ην πιαίζην απηφ ζρνιεία ηεο
Νάπνιεο έζεζαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο κλεκεία ηεο πφιεο ηνπο, αλαιακβάλνληαο θάζε
ζρνιείν απφ έλα κλεκείν (Γξφζδνο, 2004). Η επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζε ην
πνιηηηζηηθφ ίδξπκα «Πήγαζνο» ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα
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ηελ εθαξκνγή ελφο ηξηεηνχο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ζε
15 αθφκα επξσπατθέο πφιεηο.
ε δεηήκαηα, επξχηεξα, βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη άξα κηα πην πινχζηα δηεζλήο εκπεηξία. Η
πηνζέηεζε κλεκείνπ ιφγσ ηνπ λεσηεξηθνχ ηεο ραξαθηήξα έρεη λα επηδείμεη ιηγφηεξε δηεζλή
εκπεηξία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ απφπεηξεο εθαξκνγήο, φπσο απηέο
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πνπ φκσο δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζχγρξνλε επνρή.

2. Τα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηηρ «Υιοθέηηζηρ Μνημείος»
Η πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ δέθα
βήκαηα (Γξφζδνο, 2004), ηα νπνία ζπλνπηηθά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη γίλεηαη κηα
ηερληθνχ ραξαθηήξα παξνπζίαζε ηνπο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξάζεζε ησλ
αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Η δνκή ηεο πξνζηδηάδεη κε ηε δνκή ελφο επέιηθηνπ
project (Σαξαηφξε, 2010).
ην πξψην βήκα ν δάζθαινο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ράξηεο κε ηα κλεκεία ηεο πφιεο ηνπο,
ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, θαζψο θαη άξζξα απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ο δάζθαινο ρσξίο λα
ρεηξαγσγεί ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπηεί θαη λα αλαδεηρζεί
έλα κλεκείν ιηγφηεξν πξνβεβιεκέλν πνπ ζίγνπξα δελ έρεη ηχρεη ηεο θξνληίδαο πνπ ζα
έπξεπε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ επηινγή ηνπ κλεκείνπ
πνπ ζα αλαιάβνπλ σο ηάμε. Μεηά ηελ επηζήκαλζε ηνπ δαζθάινπ νη καζεηέο θαηαζέηνπλ ηηο
πξψηεο ηνπο απφςεηο θαη γλψκεο. Γίλεηαη ζπδήηεζε, πξνηείλνληαη επηινγέο θαη γίλεηαη
αλνηρηή ζπδήηεζε αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθσλίεο. Οη πξνηάζεηο ησλ
καζεηψλ θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα πνπ λα θεξδίδεη
ζπληξηπηηθά ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ, γίλεηαη ςεθνθνξία πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην
κλεκείν πνπ ζα αλαιάβεη ε ηάμε.
ην δεχηεξν βήκα κνηξάδνληαη πνιηηηζηηθνί ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν,
ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ζε εηθφλεο φια ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη απηφ πνπ επηιέρζεθε θαη ζρεδηάδεηαη ε δηαδξνκή απφ ην ζρνιείν κέρξη ην κλεκείν
(Γξφζδνο, 2004). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο «κλεκείν» κε ηε
ρξήζε ιεμηθψλ, αιιά θαη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθία ησλ
καζεηψλ. Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν βήκα ηίζεηαη ε έλαξμε ελφο δηαζηήκαηνο κεξηθψλ
εβδνκάδσλ φπνπ νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζηηο νκάδεο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ράξηεο, παιηέο θσηνγξαθίεο, απνζπάζκαηα απφ άξζξα εθεκεξίδσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην κλεκείν. Η θάζε νκάδα ζα επηθεληξσζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη
ν εθπαηδεπηηθφο αζθαιψο ζα παξέρεη θαζνδήγεζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
δηαζηήκαηνο πξνηείλνληαο πεγέο (βηβιηνζήθεο, βηβιία θ.ιπ.), ζπληνλίδνληαο φιε ηελ
πξνζπάζεηα θαη αλαιακβάλνληαο λα θπιάμεη ζην ζρνιείν ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε.
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ην ηξίην βήκα νη καζεηέο αλά νκάδα παξνπζηάδνπλ ζχληνκα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πιηθνχ πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αλαθάιπςαλ. ηε ζπλέρεηα θαη πάιη
αλά νκάδα γίλεηαη κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ (ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, θνηλφ
γηα φιεο ηηο νκάδεο). Οη καζεηέο, εθφζνλ ην θξίλνπλ ζθφπηκν κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ θαη
νπηηθφ πιηθφ. Η θάζε παξνπζίαζε ζα αθνινπζείηαη απφ ζπδήηεζε, ελψ θαη ζην ηέινο ζα
γίλεηαη κηα γεληθή ζπδήηεζε. Οη καζεηέο ζε απηή ηε θάζε ζα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ
ηηο άιιεο νκάδεο θαη ζα κάζνπλ πσο λα παξνπζηάδνπλ θάηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα,
θαιιηεξγψληαο ηελ αλαιπηηθνζπλζεηηθή ηνπο ζθέςε (Μπάνπληξηη, 2007).
ην ηέηαξην βήκα νη καζεηέο ζα επεμεξγαζηνχλ θαη ζα θαηαγξάςνπλ ην πιηθφ πνπ
ζπγθέληξσζαλ ζε θείκελν κέρξη δχν ζειίδσλ. Η θαηαγξαθή ζα γίλεη θαη πάιη αλά νκάδα θαη
ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ζηε
δφκεζε ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ψζηε φινη λα ζηαζνχλ θξηηηθά σο πξνο ηελ πιεξνθνξία
(Μαπξνζθνχθεο, 2008).
ην πέκπην βήκα ηα παηδηά δηαβάδνπλ ηα θείκελα ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απηή ηελ
επηζπκία. Έλα εθ ησλ θεηκέλσλ γξάθεηαη ζηνλ πίλαθα θαη γίλεηαη επηζήκαλζε απφ ηνπο
καζεηέο αζαθεηψλ, ζπληαθηηθψλ ιαζψλ, λνεκαηηθψλ θελψλ, αθαηάιιεισλ δηαηππψζεσλ
θ.ιπ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε, αλαδεηνχλ
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια εθθξαζηηθά κέζα.
ην έθην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε επίζθεςε ζην κλεκείν. Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα
ηνπ δαζθάινπ παξαηεξνχλ, εθθξάδνληαη, επηζεκαίλνπλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε αλαθαιχςεη
βηβιηνγξαθηθά θαη θσηνγξαθίδνπλ (Γξφζδνο, 2004). Μέζσ ηεο θσηνγξάθεζεο
αλαδεηθλχεηαη ε νκνξθηά ηνπ κλεκείνπ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα θαθήο ρξήζεο ή θαθήο
πξνζηαζίαο ηα νπνία ηπρφλ αληηκεησπίδεη. ηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπζθεπέο λέαο ηερλνινγίαο φπσο νη «πζθεπέο πνπ θνξηνχληαη» πνπ
απνηεινχλ ηάζε ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη μελάγεζε ζην
κλεκείν φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε επηζηήκνλεο φπσο
αξρηηέθηνλεο, αξραηνιφγνη θ.α. Οη ζπδεηήζεηο είλαη θαιφ λα καγλεηνθσλνχληαη πξνθεηκέλνπ
λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα αλαηξέμνπλ ζε απηέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο ζην ζηάδην απηφ αλαπηχζζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα
ηνπο, εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο, κπνχληαη ζηελ έξεπλα δξάζε,
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, καζαίλνπλ λα αθνχλ, λα δηαρεηξίδνληαη ρξεζηηθέο ζπζθεπέο θαη
λα ζπλδένπλ ην ρζεο κε ην ηψξα κε άμνλα ην κλεκείν.
ην έβδνκν βήκα νη ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο απνκαγλεηνθσλνχληαη θαη
θαηαγξάθνληαη ζε γξαπηφ θείκελν. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ γξαπηή
θαη ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη θσδηθνπνηνχληαη θαη
παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά. Σν θχξην φθεινο γηα ηνπο καζεηέοαπφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζηάδην είλαη ε εμάζθεζε ηνπο ζηελ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ,
ζπκβάιινληαο ζηελ νκαδηθή εθκάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο (Johnson&Johnson, 2009).
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ην φγδνν ζηάδην πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία γεινηνγξαθηψλ κε ηε
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπψλ ή ινγηζκηθνχ ζε Η/Τ πξνθεηκέλνπ λα
απνηππσζεί ρηνπκνξηζηηθά ε θζνξά ηνπ κλεκείνπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γξαθνχλ ζρεηηθά
πνηήκαηα απφ ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζπλζήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζην Γήκν ή ζηελ
Πεξηθέξεηα. Γξάθνληαη αθφκα θείκελα κε πξνηάζεηο γηα θάζε είδνπο αμηνπνίεζε ηνπ
κλεκείνπ θαη αλαπηχζζεηαη έηζη ε αηζζεηηθή θαη γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηψλ.
ην έλαην ζηάδην γίλεηαη δηάινγνο θαη ηα παηδηά θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο παξνπζίαζεο ηνπ
πιηθνχ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν (ηππνγξαθηθά, ειεθηξνληθά, έθζεζε πξσηφηππνπ πιηθνχ ζην
ζρνιείν, δεκνζίεπζε ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά). Η πξψηε επηινγή είλαη ε επίηεπμε
ακεζφηεηαο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο κε ην ελ δπλάκεη αθξναηήξην.
Σέινο, ζην δέθαην ζηάδην ηα παηδηά κε ηε θαληαζία ηνπο δεκηνπξγνχλ γεγνλφηα πνπ έρνπλ
ζπκβεί ζην κλεκείν θαηά ην παξειζφλ, ζπκκεηέρνληαο θαηφπηλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
δξακαηνπνίεζεο. Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγείηαη κηα αθίζα ηνπ κλεκείνπ,
θαζψο επίζεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνζνκνηψζεηο αξρηηεθηνληθήο απνθαηάζηαζεο
ηνπ, αιιά θαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ.
Σν πξφγξακκα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απνηειεί κηα θαηλνηνκία ε νπνία θαηαηάζζεηαη
θπξίσο ζην γξακκηθφ κνληέιν. Απνηειείηαη απφ δηαθξηηέο θάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία θαη ινγηθή
δηδαθηηθά ζεηξά, παξαπέκπνληαο ζηε δνκή ηνπ project(Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2010).
Η δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαηλνηνκίαο ηεο πηνζέηεζεο
κλεκείνπ απνηειεί κηα πξφηαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα αηηηαθή βάζε ε νπνία θαιχπηεη ηελ
αλάγθε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Ιζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο. Γη απηφ ην ιφγν ε πηνζέηεζε κλεκείνπ απνηειεί κηα καινοηομία διαδικαζίαρ
εθφζνλ εηζάγεη έλα λέν βειηησκέλν, λεσηεξηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα δηδαζθαιίαο
ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο, κε αλάπηπμε παξάιιεια λέσλ δεμηνηήησλ θαηά ηελ
πινπνίεζε ηεο, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη νη ππάξρνληεο δηδαθηηθνί ζηφρνη. Παξάιιεια, κε
βάζε ην ίδην επηρείξεκα θαη ηα ίδηα δεδνκέλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο μια επαςξηηική
καινοηομία ε νπνία πξνζδίδεη ζηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία ηνπ project κηα λέα ιεηηνπξγηθή
δηάζηαζε αμηνπνίεζεο ηεο, αιιά θαη κηα ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο
ζηεξηδφκελε ζηελ ήδε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη κέζσ ηεο
επαπμεηηθήο θαηλνηνκίαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά (Davila, Epstein&Shelton,
2012).

3. Πποκλήζειρ και ηάζειρ πος μποπούν να αξιοποιηθούν ζηην καινοηομία
Η θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ ηάζεηο θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε
πνπ ιακβάλνπλ νη γεληθφηεξεο θαηλνηνκηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζε απηή. Η θαηλνηνκία ηεο πηνζέηεζεο κλεκείνπ ζπλδέεηαη πξσηαξρηθά κε ηελ
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ηάζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ζηελ νπνία απνδίδεηαη έλα κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ εχξνο
εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζην
ζρνιείν. Με βάζε ηε δηάθξηζε ηνπ Ellison (2009), πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε δηδαθηηθήο
θαηλνηνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. Απνηειεί
κηα λέα κεζνδνινγία πνπ ζπκβάιεη παξάιιεια ζηελ πηνζέηεζε λέσλ αληηιήςεσλ κέζσ κηα
ζπλερψο δηακνξθνχκελεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξνσζεί ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή θαηλνηνκία, ηδηαίηεξα φηαλ πεξηιακβάλεη θαη αμηνπνίεζε λέσλ
ηερλνινγηψλ, εθφζνλ εμ νξηζκνχ είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ πξνσζεί ηελ
επηθνηλσλία, ηελ πξφνδν θαη ηελ εμσζηξέθεηα. ηα ζηνηρεία ηεο πεξηιακβάλεηαη ν θνηλφο
ζηφρνο, ε άκεζε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αιιειεμάξηεζε ξφισλ θαη
δηαδηθαζηψλ, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε πξνζσπηθή θαη ε ζπιινγηθή επζχλε
(Johnson&Johnson, 2009). Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκηθήο θαηεχζπλζεο δξάζεο.
Η πηνζέηεζε κλεκείνπ ζπληζηά θαηά βάζε έλα θαηλνηνκηθφ project, ζηνλ νπνίν ε ζπλεξγαζία
είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ζηάδην δηεμαγσγήο ηνπ. Οη αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο σο
ηάζεηο είλαη εκθαλείο ηφζν σο ζηφρνη φζν θαη σο απνηειέζκαηα ζην project, εθφζνλ ν
καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, ε εξγαζία γίλεηαη κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν ζε νκάδεο θαη ην
αληηθείκελν δηεξεχλεζεο έρεη αζθαιψο πξαθηηθφ ραξαθηήξα. Οη νκάδεο εξγαζίαο ζην
ζπγθεθξηκέλν project, είλαη επηηφπηεο θαη κεηαμχ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφ
πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Ωζηφζν, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο κε δηαθνξεηηθφ
πνιηηηζκηθφ πξφηππν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή (Μπάνπληξηη, 2007).
Η ίδηα ε ηάζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα είλαη ήδε ψξηκε εξεπλεηηθά θαη
βηβιηνγξαθηθά ζε δηδαθηηθφ επίπεδν, σο κέζν φκσο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγηθήο ή άιιεο
θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη έλα λέν πεδίν θαη γη απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί
απνηειεζκαηηθά κε λεσηεξηθφ θαη ρξεζηηθφ ηξφπν.
Η Τηνζέηεζε Μλεκείνπ κπνξεί επηπιένλ λα αμηνπνηήζεη ηηο «πζθεπέο πνπ θνξηνχληαη» ζε
πνιιά ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ project. Απνηειεί επίζεο κηα ηάζε ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ πνπ θαίλεηαη φηη θαηαθηά δηαξθψο έδαθνο. ηελ πξνηεηλφκελε
θαηλνηνκία κπνξεί ελδεηθηηθά λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ επίζθεςε ζην κλεκείν φπνπ νη
καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ζπζθεπέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ απεηθφληζε ησλ
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κλεκείνπ, φπσο ε θσηνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπ, νη
κεηξήζεηο θ.ιπ.
Ωο πξνο ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζα κπνξνχζε λα
παξνπζηαζηεί φηη ε απφθηεζε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ είλαη κηα εμ απηψλ.
Θεσξείηαη κηα επηιχζηκε πξφθιεζε, ζε αληίζεζε κε άιια εκπφδηα πνπ ζεσξνχληαη πην
δχζθνια αληηκεησπίζηκα. Βαζηθά εκπφδηα είλαη ην απζηεξφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη
πεξηνξηζκνί πνπ ζέηνπλ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ν ζπγθεληξσηηζκφο
ζηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ επηηξέπνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο
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απφ ην πξφηππν. Σν ζρνιείν νθείιεη λα εθαξκφδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλεμάξηεηα
απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ή ηηο αλάγθεο ηνπ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005).
Η εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο, φπσο ε Τηνζέηεζε Μλεκείνπ, απαηηεί ηελ παξαρψξεζε
ρξφλνπ απφ δηδαθηηθά αληηθείκελα κε αζθπθηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αιιά θαη κηα
θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ πνηέ δελ
έρεη πξνσζεζεί απφ ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σα ζρνιεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ
θαζεζηψο παληεινχο απνπζίαο επειημίαο, αληί γηα θνξείο ειεχζεξσλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ
αληηκεησπίδνληαη σο εληνινδφρνη ησλ απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ελζαξξχλνληαη λα εηζάγνπλ κεγάιεο έθηαζεο θαηλνηνκηθέο
παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, ε αζάθεηα ζηελ νξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε απνπζία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ θαίλεηαη
φηη απνζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηα ζρνιεία (Μαπξνζθνχθεο, 2002).
Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηπιένλ εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκία φπσο ε δηακφξθσζε παηδαγσγηθήο
ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαηξέρεηαη απφ ηνλ θφβν ηεο επζχλεο θαη ηεο απνηπρίαο πνπ ελζηαιάδεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθελφο ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο πνπ πξνσζεί ηα απνηειέζκαηα θαη φρη ηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο αλάινγσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαηλνηνκίαο. Η θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα
ζπληζηά δηαδηθαζία ζπλδεδεκέλε κε ηηο έλλνηεο ηεο ζπλδηακφξθσζεο θαη ηεο ελεξγνχο
εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βαβνπξάθε, 2006).
ε γεληθφ πιαίζην ηα ζρνιεία ζεσξνχληαη έλα πιαίζην φπνπ νη αιιαγέο είλαη ζρεηηθά
αδχλακεο σο πξνο ηνλ ξπζκφ ηνπο (Fullan, 2010), γηα απηφ θαη ε πηνζέηεζε λέσλ πην
απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ είλαη αληίζηνηρα πην αξγή. Η πηνζέηεζε κλεκείνπ
ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαπάλσ πξφθιεζεο αθνχ εμ νξηζκνχ έρεη πξαθηηθφ
ραξαθηήξα θαη εηζάγεη απζεληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δελ
ππάξρεη αζθπθηηθφο έιεγρνο, νχηε ηίζεληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ην εχξνο θαη ηελ κνξθή ηεο
εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, εθφζνλ δελ απνηειεί ζηφρν ε βαζκνιφγεζε. Ο δάζθαινο δίλεη κηα
γεληθή θαηεχζπλζε, καζαίλεη θαη ν ίδηνο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ project θαη δηεπθνιχλεη
ηνπο καζεηέο κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπ ξφινπ. Ωζηφζν, αλ θαη παξαηεξείηαη σο
θαηλφκελν, είλαη ζεκαληηθφ ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ε απφθηεζε απζεληηθψλ
καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ λα κελ παξακέλεη ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά λα πξνσζείηαη ζε
επξχηεξεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ απφ απηνχο θαη λα
ζπκβάινπλ ζηελ επξχηεξε θαηλνηνκηθή πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο. Η πξφθιεζε ινηπφλ γηα ηελ
θαηλνηνκία ζην ζρνιείν απνηειεί ηφζν ε απφθηεζε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ φζν
θαη ε απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε δξάζεο (Κπξηαθψδε &
Σδηκνγηάλλεο, 2015).
Η αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνθιήζεσλ πξνυπνζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε, ζηαζεξή θαη κε
επκεηάβιεηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα έρεη ζπλερή ραξαθηήξα θαη ζα δίλεη ηα
απαξαίηεηα πεξηζψξηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ηνικήζνπλ ρσξίο ηνλ
θφβν ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. Γηα απηφ απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
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λνκνζεζίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο επειημίαο θηλήζεσλ ησλ ζρνιείσλ ζε ζέκα
σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ζεζκηθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ωζηφζν ηα ζρνιεία δελ ζα πξέπεη λα αθεζνχλ κφλα ηνπο ζηελ επηδίσμε ησλ θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ αιιά λα βνεζεζνχλ κε θεληξηθά νξγαλσκέλεο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ θαηλνηνκίαο απφ ην ππνπξγείν.

Σςμπεπάζμαηα
Η ρξήζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε αλαθαιππηηθφ, βησκαηηθφ, ζπλεξγαηηθφ ηξφπν είλαη
επηηαθηηθή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζε δηδαθηηθά αληηθείκελα
φπσο ε Σνπηθή Ιζηνξία. Η πηνζέηεζε κλεκείνπ είλαη κηα θαηλνηφκα δηδαθηηθή πξφηαζε κε
ζχγρξνλε ηαπηφηεηα θαη θνηλσληθφ πξφζεκν πνπ ζπλδέεη ηνπο καζεηέο κε ηελ θνηλφηεηα,
θσηίδεη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ζηνλ θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ρψξν, θαζηζηά ηνπο καζεηέο
ππεχζπλνπο εξεπλεηέο θαη ην ζρνιείν νξγαληθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη
έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηλνηνκίαο ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε
ηερλνινγία αηρκήο ή λέα ςεθηαθά κέζα, ρσξίο φκσο λα ράλεη ηνλ λεσηεξηθφ ηεο ραξαθηήξα.
Σα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηεο, αλ θαη ππαξθηά, κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε θαηάιιειε
θαη επέιηθηε δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ζσζηή νξγαλσηηθή κεζνδνινγία απφ ην ζρνιείν θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε.
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