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Abstract
In our days the creation of a “New School” is developed. This school will be open in
ideas, in the society, in the knowledge and in the future, using every modern tool in
order to extend the horizons of each student, abolishing the borders of knowledge,
enriching the school life with activities of educational game and creative work.
Following the above philosophy the educational-cultural program “The vision of
Murat B’ for Thessalonica” was drawn. It constitutes an original way of approaching
the history and monuments of Thessalonica in the years of Ottoman domination. It is
addressed in students of the elementary and secondary education and its concept was
based on dramatization of historical scenario and role-playing, supported by computer
applications. The combination of modern learning techniques and various applications
of ICT contributed in the creation of an innovative program as regards cultural actions
in the “New School”. This program, taking advantage of teleconference in the context
of ODL, could be applied to a network of schools.
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηηο κέξεο καο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»,
ην νπνίν ζα είλαη αλνηθηό ζε ηδέεο, ζηελ θνηλσλία, ζηε γλώζε θαη ζην κέιινλ,
αμηνπνηώληαο θάζε ζύγρξνλν εξγαιείν γηα λα δηεπξπλζνύλ νη νξίδνληεο ηνπ θάζε
καζεηή, θαηαξγώληαο ηα ζύλνξα ηεο γλώζεο, εκπινπηίδνληαο ην καζεηηθό βίν κε
δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ θαη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Πάλσ ζηε
θηινζνθία απηή ζρεδηάζηεθε ην εθπαηδεπηηθό-πνιηηηζηηθό πξόγξακκα «Σν όξακα ηνπ
Μνπξάη Β’ γηα ηε Θεζζαινλίθε», ην νπνίν απνηειεί κηα πξσηόηππε πξόηαζε
πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ κλεκείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ρξόληα ηεο
Σνπξθνθξαηίαο. Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζηεξίρζεθε ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ
ζελαξίνπ-παηρλίδη ξόισλ, ππνζηεξηδόκελνπ από πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Ο
ζπλδπαζκόο ζύγρξνλσλ καζεζηαθώλ ηερληθώλ θαη πνηθίισλ εθαξκνγώλ ησλ ΣΠΔ
ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνηόκνπ πξνγξάκκαηνο ζηα δεδνκέλα ησλ
πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ γηα ην «Νέν ρνιείν», ην νπνίν θάιιηζηα κε ηε ρξήζε
ηειεδηάζθεςεο ζα κπνξνύζε λα ζην πιαίζην ηεο εμΑΔ λα εθαξκνζηεί ζε δίθηπν
ζρνιείσλ.
Λέξειρ κλειδιά: εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ηζηνξηθό ζελάξην, ΤΠΔ, Νέν Σρνιείν
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
ηελ Έθζεζε ηεο UNESCO γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ 21νπ αηώλα δηαηππώλεηαη κε
ζαθήλεηα όηη ν ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο πιένλ νθείιεη λα είλαη δηηηόο: αθελόο κελ λα
πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο κηα εηθόλα γηα ηνλ πνιύπινθν θόζκν καο, πνπ βξίζθεηαη ζε
ζπλερή αλαβξαζκό, αθεηέξνπ δε λα παξέρεη ηελ «ππμίδα», ε νπνία ζα ηνπο
θαζνδεγήζεη λα πνξεπζνύλ κε αζθάιεηα κέζα ζε απηόλ (UNESCO, 1996). ην
πιαίζην απηό γελλήζεθε ην «Νέν ρνιείν», ην νπνίν θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα
ρώξν «ρσξίο ηνίρνπο, αλνηθηό ζηηο ηδέεο, ζηελ θνηλσλία, ζηε γλώζε θαη ην κέιινλ»,
θαη λα θαηαζηεί θνξέαο, πνπ ζα εηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα λα αζθνύλ ξόιν
ππεύζπλνπ πνιίηε, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
δσή (Π.Η., 2011). Με γλώκνλα ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη εδώ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη
δεδνκέλε ηελ αξλεηηθόηεηα πνπ πξνθαιεί αθόκα ζε κεγάιν βαζκό ε δηδαζθαιία ηεο
Ηζηνξίαο, θαζώο, παξά ηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ αιιά θαη ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, παξακέλεη
ζε κεγάιν βαζκό «έλα παξαδνζηαθό κάζεκα κε αθεγεκαηηθή κνξθή, γεγνλνηνινγηθό
πεξηερόκελν θαη απνκλεκνλεπηηθό ραξαθηήξα» (Μαηζαγγνύξαο, 2003), ζρεδηάζηεθε
ην εθπαηδεπηηθό-πνιηηηζηηθό πξόγξακκα «Σν όξακα ηνπ Μνπξάη Β’ γηα ηε
Θεζζαινλίθε», ηνπ νπνίνπ αλαιπηηθή πεξηγξαθή αθνινπζεί. Πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί εκθαλέο ην πώο ην ελ ιόγσ πξόγξακκα δύλαηαη σο απνηειεζκαηηθό
εξγαιείν λα εληαρζεί ζηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, θξίζεθε δόθηκν λα
παξνπζηαζηνύλ αξρηθά ελ ζπληνκία ηα ζηνηρεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ «Νένπ
ρνιείνπ», ηα νπνία επλννύλ κηα ηέηνηα ελέξγεηα.
2. Ζ ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΝΧΖ ΣΟ «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ»
2.1. Βαζικοί ηόσοι ηος «Νέος σολείος» και «νέα» Ππογπάμμαηα ποςδών
ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 4
ππιώλεο εθπαίδεπζεο πνπ ζέηεη ε Έθζεζε ηεο UNESCO, είλαη λα γίλεη ν θάζε
καζεηήο ην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο πξέπεη
λα κάζεη: πώο λα καζαίλεη (πώο λ’ απνθηά εξγαιεία ηεο θαηαλόεζεο ηνπ θόζκνπ κε
ηελ επξεία έλλνηά ηνπ), πώο λα ελεξγεί (ώζηε λα είλαη παξαγσγηθόο ζην ρώξν ηνπ),
πώο λα δεη κε ηνπο άιινπο (πώο λα ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο), πώο
λα ππάξρεη (σο επαθόινπζν ησλ πξνεγνύκελσλ δηαζηάζεσλ). (UNESCO, 1996).
Αθνινπζώληαο ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Dewey όηη «νη απαξρέο θάζε κάζεζεο, όπνηα θη αλ
είλαη απηή, πξέπεη λα κπνιηάδνληαη πάλσ ζηελ πείξα πνπ έρνπλ ήδε ηα παηδηά θαη ε
πείξα απηή, πινπηηζκέλε από ηηο αλαπηπγκέλεο κε ηελ άζθεζε ηθαλόηεηεο, πξέπεη κε
ηε ζεηξά ηεο λα ρξεζηκεύεη σο μεθίλεκα ζηελ θαηνπηλή δηδαζθαιία» (Καζζσηάθεο,
2006), δίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηελ εκπεηξηθή κάζεζε ηνπ καζεηή, ν νπνίνο θαιείηαη
λα ελεξγήζεη σο εξεπλεηήο αμηνπνηώληαο ηερληθέο αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο.
πκπιένληαο κάιηζηα κε ην ζεσξεηηθό δεηνύκελν ηεο Μεηαλεσηεξηθόηεηαο «ε
γλώζε απηή δελ παξέρεηαη σο πξνθαζνξηζκέλε πξαγκαηηθόηεηα, αιιά σο έλα αζαθέο
ζύλνιν, ην νπνίν επηδεηεί πξνζσπηθή ελεξγνπνίεζε γηα ηε δηαζάθεζή ηνπ»
(Φνπληνπνύινπ, 2011). ην πιαίζην απηό ηεο «ιεηηνπξγηθήο δηδαθηηθήο» ν καζεηήο
απνθηά πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζώο
δύλαηαη θαη πξέπεη λα δηαηππώλεη ππνζέζεηο, λα αμηνινγεί, λα ηεξαξρεί, λα εθθξάδεη
ζπλαηζζήκαηα, λα αηζζάλεηαη, λα ακθηζβεηεί, λα παξεκβαίλεη ζηελ πιεξνθνξία θαη
ζηελ νπζία λα δνκεί γλώζε (Minder, 1999; Κνζζπβάθε, 2004).
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Π), πνπ θαηαξηίδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ έλα ηέηνην
«Νέν ρνιείν», επηδηώθνπλ λα θαζηεξώζνπλ θαη λα εληζρύζνπλ ηελ θαηλνηνκία ηόζν
ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, όζν θαη ζε επίπεδν δεκηνπξγηθόηεηαο γηα λα
κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ νη καζεηέο ζηηο ηαρύηαηεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο,
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πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα λέα Π
πξνσζνύλ λέεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο κεζνδνινγίεο, πνπ θαιιηεξγνύλ
ην βησκαηηθό θαη ην ζπλεξγαηηθό ηξόπν κάζεζεο, ελώ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ
εγθάξζηα δηάρπζε ησλ ηδεώλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αεηθνξίαο θαη
ηνπ πνιηηηζκνύ. Σνηνπηνηξόπσο νη καζεηέο ζα αλαπηύζζνπλ ηαπηόρξνλα απηόλνκε
δξάζε, ζπιινγηθό θνηλσληθό πλεύκα, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή ζπλείδεζε
(Π.Η., 2011 θαη 20111).
2.2. Ζ διδαζκαλία ηηρ Ηζηοπίαρ ζηο «Νέο σολείο»
Πνηα είλαη όκσο ζε απηό ην «ζθεληθό» ε ζέζε ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο
γλώζεο, ε νπνία έρνληαο σο άμνλα αλαθνξάο ηε δηαρξνληθή θνηλσληθή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, πξνζδηνξίδεη αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο, πνιύ
πεξηζζόηεξν όκσο ηηο δηακνξθώλεη θαζνξηζηηθά ζηελ αγώγηκε ειηθία ησλ καζεηώλ
καο; Δδώ θαη πάλσ από κηα δεθαεηία έρνπλ μεθηλήζεη απόπεηξεο γηα αιιαγέο ζηε
δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο παηδνθεληξηθόηεηαο, ηεο
απηελέξγεηαο, ηεο βησκαηηθόηεηαο, ηεο επνπηηθόηεηαο θαη ηεο εγγύηεηαο πξνο ηε δσή
θαη πηνζεηνύλ ζύγρξνλεο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο-καζεζηαθέο πξαθηηθέο (π.ρ.
κέζνδνο project, νκαδηθέο εξγαζίεο, αμηνπνίεζε εκπεηξίαο καζεηώλ, ρξήζε Νέσλ
Σερλνινγηώλ-ΝΣ) (Κνπηζόο, 2000; νινκώλ, 2000). Σα βηβιία όκσο παξακέλνπλ
αθόκα ζε πνιιά ζεκεία ειιηπή από πιεπξάο επνπηηθήο θαη αθεγεκαηηθήο
ηεθκεξίσζεο, ελώ νη θαζεγεηέο είλαη ληώζνπλ ζπρλά κνπδηαζκέλνη κπξνζηά ζηνλ
θαηλνύξγην ξόιν, πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.
Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηε κηα αλακέλεηαη λα ελαξκνληζηεί κε ηηο αξρέο ηνπ
«Νένπ ρνιείνπ», ελώ θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηκνξθώλνληαη γηα λα θαηαλνήζνπλ όηη
ζην ρώξν απηό ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο πξέπεη πιένλ λα ζπληζηά δσηηθό πεδίν γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο ηνπ
δηδάζθνληα κε ζπλ-δηακνξθσηηθό ξόιν δίπια ζηνλ καζεηή θαη ζηόρν ηελ
θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη κέζσ απηήο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο (Γηαλλαθόπνπινο, 2011). Ο θξηηηθά ζθεπηόκελνο καζεηήο καο ζα είλαη ζε
ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί ζύλζεηεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, ήηνη λα εμεγεί (εύξεζε ζρέζεο
αηηίαο-αηηηαηνύ πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη δύν θαηαζηάζεηο ή θαηλόκελα), λα δηαηππώλεη
θξίζεηο, αλαιύζεηο, αμηνινγήζεηο γηα θάπνην πξόζσπν, αληηθείκελν, θαηάζηαζε,
θαηλόκελν ή γεγνλόο, λα είλαη δεκηνπξγηθόο (πξσηνηππία θαη εθεπξεηηθόηεηα ζηελ
έθθξαζε), λα εθαξκόδεη θαλόλεο θαη αξρέο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (αθνκνίσζε
θάπνησλ λόκσλ πνπ θαιείηαη λα αλαθαιέζεη θαη λα εθαξκόζεη ζε θαηάιιειν
ρσξνρξνληθό πιαίζην), λα δηαηππώλεη παξαγσγηθνύο θαη επαγσγηθνύο ζπιινγηζκνύο
(ηθαλόηεηα κεηάβαζεο από ην όινλ ζηα κέξε θαη από ηα κέξε ζην όινλ)
(Φνπληνπνύινπ, 2006).
Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, αξσγόο ζην πιάη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ
δύλαληαη λα ζηαζνύλ εθπαηδεπηηθά-πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα κε απηή
ηε θηινζνθία θαη αμηνπνηώληαο θάζε ζύγρξνλν εξγαιείν. Με απηό ην δεηνύκελν
ζρεδηάζηεθε θαη ην πξόγξακκα «Σν όξακα ηνπ Μνπξάη Β’ γηα ηε Θεζζαινλίθε», ηνπ
νπνίνπ νη αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη ην αλαιπηηθό πεξηερόκελν θαηαηίζεληαη ζηε
ζπλέρεηα.
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3. ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ ΔΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΑ ΣΟ «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ»
3.1. Βαζικέρ Σεσνικέρ και ο πόλορ ηων ΝΣ καηά ηον σεδιαζμό Δκπαιδεςηικών
Ππογπαμμάηων
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο αθνινύζεζε ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζρεηηθνύ
εθπαηδεπηηθνύ-επνπηηθνύ πιηθνύ πξνζδηνξίζηεθε από θξηηήξηα παηδαγσγηθά,
εθπαηδεπηηθά, επηζηεκνληθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά. Κνηλό δεηνύκελν όισλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ είλαη ε απόπεηξα θαιιηέξγεηαο νκαδνζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο
θαη πξναγσγήο δηαδηθαζηώλ ελεξγεηηθήο δόκεζεο ηεο ηζηνξηθήο κάζεζεο, ζηνηρείν
πνπ ζπλάδεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» (Γθηξηδή & Μπνπληίδνπ, 2010;
Σζέπαο & Κνινβόο, 2003; Φνπξιίγθα θ.α., 2002).
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απηό εθηθηό θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ «επί ηόπνπ» (ζε αξραηνινγηθό ρώξν/κνπζείν αιιά θαη ζηελ ζρνιηθή
αίζνπζα) γίλεηαη ρξήζε πνηθηιίαο ηερληθώλ, όπσο ε αθήγεζε, ε εθπαηδεπηηθή
μελάγεζε (κε αθήγεζε, θαηεπζπλόκελε ζπδήηεζε ή δξακαηνπνίεζε), ην παηρλίδη
ξόισλ θηι. (Γθηξηδή & Μπνπληίδνπ, 2011; Νηθνλάλνπ, 2009). Δηδηθά νη ηερληθέο
απηέο, πνπ εκπιέθνπλ άκεζα ηνπο καζεηέο, ζπληζηνύλ βησκαηηθέο κεζόδνπο, όπνπ νη
καζεηέο απνθηνύλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα
θαηαλννύλ, λα βηώλνπλ ηελ επνρή πνπ κειεηάηαη, λα αηζζάλνληαη πξάγκαηα κε ηνλ
ίδην ηξόπν πνπ ην θαηνξζώλνπλ άιια άηνκα από ην ηζηνξηθό παξειζόλ. Καηά ηε
δηαδηθαζία απηή ηα παηδηά απηνζρεδηάδνπλ, βαζηδόκελα ζην πώο αληηιακβάλνληαη κηα
ηζηνξηθή ζπγθπξία, ζην πώο ζα αηζζάλνληαλ θαη πώο ζα ελεξγνύζαλ εάλ βξηζθόηαλ
ζε απηή. Σνηνπηνηξόπσο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ελζαξθώζνπλ πηζηά ηνπο ξόινπο
ηνπο, αιιά θαη θαηά ηελ ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπο επλνείηαη ε
αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ηθαλνπνηώληαο θαηά πεξίπησζε θνηλσληθνύο θαη
πνιηηηζηηθνύο ζηόρνπο (Fairbrain, 2002; Μαπξίθεο, 2007; Παπαδόπνπινο, 2010).
Αξσγόο θαη ζζελαξόο ππνζηεξηθηήο ησλ αλσηέξσ ηερληθώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ νη
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), νη νπνίεο βέβαηα ζην πιαίζην
ηνπ «Φεθηαθνύ» ρνιείνπ -πνπ απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ νξάκαηνο ηνπ «Νένπ
ρνιείνπ»- θηινδνμνύλ λα παίμνπλ ην ξόιν ηνπ θαηαιύηε γηα ηελ αιιαγή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, ηεο
δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ, γνληώλ θαη
ζρνιείνπ (Μηθξόπνπινο, 2011). Άιισζηε ζύγρξνλεο έξεπλεο επηβεβαηώλνπλ ηε
ζεηηθή επίδξαζε ησλ ΝΣ ζηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, θαζώο
θαη ζηελ αλάπηπμε αλώηεξσλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ κέζα από ηε δεκηνπξγία
ζπλζεθώλ νηθνδόκεζεο ηεο λέαο γλώζεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αθνύ
θηλεηνπνηνύλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ αληίιεςή ηνπο, πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο
αλάθιεζεο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ έλα λέν πεδίν γηα
ηελ εξκελεπηηθή θαηαλόεζε δεδνκέλσλ θαη θαηλνκέλσλ. (Croνk et all, 2010.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε δπλαηή παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
πξέπεη λα εμαθζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ππνινγηζηή, πνπ ζα ιεηηνπξγεί
σο θίλεηξν κάζεζεο, λα επηβεβαησζεί ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κέζσ
αιιειεπηδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ δξάζε θαη
αλάδξαζε, θαη λα επηιεγεί ε θαηάιιειε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ γηα ηε δεκηνπξγία ή
ελίζρπζε ησλ λνεηηθώλ κνληέισλ ηνπο (Μηθξόπνπινο, 2006). Όηαλ ν ππνινγηζηήο
κεηαηξέπεηαη ζε «δηαλνεηηθό ζπλεξγάηε» πξαγκαηώλεηαη ην δεηνύκελν ηεο
δηαβνύιεπζεο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. 2020, ήηνη απόθηεζε από ηνπο καζεηέο
ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ όρη κόλν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, αιιά θαη γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ΣΠΔ σο
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εξγαιείνπ πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη νπζηαζηηθά θάζε ηέηνηα εθπαηδεπηηθή δξάζε (Δ.Δ.
2009), αθόκα θαη ζηνλ παξαδνζηαθό ρώξν ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ.
Οη αλσηέξσ, παξαδνζηαθέο ή θαη πην ζύγρξνλεο κέζνδνη νξγάλσζεο ησλ «επί ηόπνπ»
δξάζεσλ, ζπκπιεξώλνληαη από δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ
ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζνπλ δεκηνπξγηθά ην ηζηνξηθόαξραηνινγηθό πιηθό, λα εκπεδώζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο γύξσ από ην ζέκα
(Γθηξηδή & Μπνπληίδνπ, 2011; Λενληζίλεο, 2002; Υαιθηά, 2002). ηε ζπλέρεηα
γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθεπηηθό ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζην
ηζηνξηθό ζελάξην θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ΣΠΔ.
3.2 Σο κεπηικό σεδιαζμού ηος ππογπάμμαηορ «Σο όπαμα ηος Μοςπάη Β’ για
ηη Θεζζαλονίκη»
ηε Θεζζαινλίθε δηαζώδνληαη ζήκεξα ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε αξθεηά ηζιακηθά
κλεκεία (ινπηξά, ζθεπαζηή αγνξά, ηεξαηηθή ζρνιή, θξήλεο), αιιά θαη βπδαληηλνί
λανί, πνπ ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο κεηαηξάπεθαλ ζε ηδακηά (Άγηνο Γεκήηξηνο,
Αρεηξνπνίεηνο, Αγία νθία, Ρνηόληα θ.α.). Σα κλεκεία απηά, πνπ ζα είραλ λα
απνθαιύςνπλ πνιιά γηα ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο θαη ζηα νζσκαληθά ρξόληα,
παξακέλνπλ επί πνιιά ρξόληα «εθπαηδεπηηθά αλεθκεηάιιεπηα» σο ζύλνιν, θαζώο
δελ έρεη ζρεδηαζηεί από πνιηηηζηηθνύο θνξείο θάπνην ζρεηηθό κνπζεηνπαηδαγσγηθό
πξόγξακκα, κεκνλσκέλν ή θαη ζπλδπαζηηθό. ηελ απόπεηξα δεκηνπξγίαο κηαο
ζπλνιηθήο εηθόλαο ηεο Σνπξθνθξαηνύκελεο θαη παξάιιεια πνιππνιηηηζκηθήο
(Μνπζνπικάλνη, Υξηζηηαλνί, Δβξαίνη) Θεζζαινλίθεο απνθαζίζηεθε ν ζρεδηαζκόο
θαη επηιέρζεθε ην ζέκα ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαηά βάζε θηλείηαη ζηελ
νδό Δγλαηία («Φαξδύο Γξόκνο»), πεξηιακβάλνληαο πνιιά αληηπξνζσπεπηηθά
νζσκαληθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θαζηζηώληαο εθηθηή ηελ παξνπζίαζε
ζηαζκώλ θαη ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο ηεο πάιαη πνηέ
«πκβαζηιεύνπζαο» ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην. Γεδνκέλνπ όηη ε εθπαηδεπηηθή
μελάγεζε επί ηόπνπ ζε όια ηα κλεκεία, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα
(νρπξώζεηο, Αγία νθία, Ρνηόληα, Άγηνο Αζαλάζηνο, Αρεηξνπνίεηνο, Μπέε Υακάκ,
Αιθαδάξ, Αιαηδά Ηκαξέη, Μπεδεζηέλη), είλαη δύζθνιε –αλ όρη αδύλαηε- ζην 2σξν,
πνπ αθηεξώλεηαη από ηα ζρνιεία ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ζεσξήζεθε ζθόπηκν λα
δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ΝΣ γηα λα
πξνζδώζνπλ ειθπζηηθόηεξε θαη πεηζηηθόηεξε κνξθή ζε κηα «εηθνληθή μελάγεζε»,
πνπ ζα κπνξνύζε, ζε πξώηε θάζε, λα ιάβεη ρώξα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (θαη ζε
δεύηεξν ρξόλν λα γίλεη κηα ή πνιιέο επηζθέςεηο ζηα κλεκεία, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
ηαπηόρξνλε παξνπζία «εηδηθώλ»).
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε από αξραηνιόγνπο κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό
θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Δ΄ θαη
η΄ Γεκνηηθνύ θαη Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ. Από ηηο βαζηθέο επηδηώμεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ «Φαξδύ Γξόκνπ»,
ε αλάδεημε ηεο δηαρξνληθήο-δηαπνιηηηζκηθήο ρξήζεο θάπνησλ κλεκείσλ ηεο πόιεο, ε
ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνκέσλ όπσο, ηζηνξία, θνηλσλία, δεκνγξαθία, νηθνλνκία,
εθπαίδεπζε, ζξεζθεία, πνιενδνκία-αξρηηεθηνληθή, πγεία, πλεπκαηηθή δσή,
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηεο ηνπξθνθξαηνύκελεο Θεζζαινλίθεο. Παξάιιεια,
αμηνπνηνύληαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηζηνξηθέο πεγέο (π.ρ. Υξνληθό Ησάλλε
Αλαγλώζηε, ρεηξόγξαθν ηνπ 1886-κνπζείν Κνξξέξ Βελεηία) θαη αξρεηαθό πιηθό, ηα
νπνία ζπλδπάδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη από έλα πιήζνο εθαξκνγώλ ησλ ΣΠΔ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επί ηόπνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζηξαηεύζεθε ε
εθπαηδεπηηθή μελάγεζε (κε αθήγεζε θαη παηρλίδη ξόισλ) βαζηζκέλε ζε ηζηνξηθό
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ζελάξην θαη ππνζηεξηδόκελε από Power Point (ζηε νπνία γίλεηαη ρξήζε ησλ
δπλαηνηήησλ ζπλδπαζκνύ θεηκέλνπ θαη εηθόλαο, θίλεζεο θαη άιισλ εθέ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δξακαηνπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ κε πξνζνκνίσζε ησλ ρώξσλ).
πγθεθξηκέλα, μεηπιίγνληαη ηα πην ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα από ηελ άισζε ηεο
Θεζζαινλίθεο από ηνπο Σνύξθνπο ην 1430 σο ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα, πξνθεηκέλνπ
νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ηζηνξηθό πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ. Γηα ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ γλώζεο-αλαηξνθνδόηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια
εξγαζίαο κε πιήζνο δηαθνξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ζρεδηάζηεθαλ θαη
δξαζηεξηόηεηεο κε ΣΠΔ, βαζηζκέλεο ζε δηάθνξα ινγηζκηθά (Hot Potatoes, Demo
Builder, Quiz Builder), εθαξκνγέο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζην ζπλέδξην.
3.3 Ηζηοπικό ζενάπιο Δκπαιδεςηικήρ Ξενάγηζηρ
Ζ εθπαηδεπηηθή μελάγεζε βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθό ζελάξην, κέζα από ην νπνίν δίλνληαη
ζπλνπηηθά θαη εύιεπηα νη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο, πνπ αλαιακβάλνπλ
ξόινπο θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε κε ηε βνήζεηα ησλ εκςπρσηώλκνπζεηνπαηδαγσγώλ πνπ ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ινηπόλ, επηζηξέθνπκε ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα,
παξακνλή ηεο 138εο επεηείνπ ηεο άισζεο ηεο Πόιεο, εκέξα Σξίηε 28 Μαΐνπ 1591. Ο
βελεηόο επγελήο Λνξέληδν Μπεξλάξλη ζπλνδεπόκελνο από ηνλ γξακκαηέα ηνπ
Γθακπξηέιιε Καβάηδα ηαμηδεύνπλ γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, αθνινπζώληαο ηε
δηαδξνκή Δικπαζάλ-Μνλαζηήξη-Θεζζαινλίθε. ηελ ηειεπηαία θάλνπλ ζηάζε γηα
αλεθνδηαζκό, αιιά θαη γηα θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε νηθνλνκηθέο απνιαβέο ή
δηπισκαηηθνύο ζθνπνύο.
Δηζέξρνληαη ζηελ πόιε από ηε Νέα Πύιε ζηα Γ. θαη ζρνιηάδνπλ ηελ νρύξσζε, πνπ
πξνζηαηεύεη ηε Θεζζαινλίθε από ζηεξηά θαη ζάιαζζα. Θαπκάδνπλ ηνπο σξαίνπο θαη
πιαηείο δξόκνπο θαη ηηο θξήλεο πνπ ηνπο ζηνιίδνπλ, αιιά θαη ηα πινύζηα ζπίηηα ησλ
Σνύξθσλ, ηα νπνία ζπρλά θνζκνύληαη από θίνλεο ή άιια ζπαξάγκαηα, πνπ
παξαπέκπνπλ ζην ειιεληζηηθό, ξσκατθό θαη βπδαληηλό κεγαιείν ηεο κέρξη πξόηηλνο
«ζενθξνύξεηεο». Σν θέληξν ηεο πόιεο βξίζεη από θόζκν, κηα παλζπεξκία ιαώλ θαη
ζξεζθεηώλ, Μνπζνπικάλνη, Υξηζηηαλνί, Δβξαίνη. Οη Βελεηνί πεξηεγεηέο καο
θαηεπζύλνληαη ζηελ Δβξατθή ζπλνηθία ηεο πεξηνρήο ηεο Αγίαο Θενδώξαο, όπνπ ηνπο
ππνδέρεηαη ν ξαβίλνο Αβξαάκ Ναρκίαο, κε ηνλ νπνίνλ θάλνπλ νηθνλνκηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο. Μεηά, επηζπκώληαο λα πξνζθπλήζνπλ ηνλ λαό πνπ νηθνδνκήζεθε
ζηε ζέζε ηεο βαζηιηθήο ηνπ 5νπ αηώλα, ε νπνία έθεξε ην όλνκα ηνπ πξνζηάηε ηεο
πόιεο ηνπο Βελεηίαο, ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, επηζθέπηνληαη ηελ Αγία νθία. Δθεί
δηαπηζηώλνπλ όηη ε αιινηηλή Μεηξόπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θαζεδξηθόο λαόο επί
ιαηηλνθξαηίαο έρεη κεηαηξαπεί, ιηγόηεξν από έλαλ αηώλα πξηλ (1523/4), ζε ηδακί από
ηνλ Μαθηνύι Ηκπξαήκ παζά, αιιά ην παξήγνξν είλαη όηη νη Σνύξθνη ζεβάζηεθαλ ην
ζόιν θαη κεξηθέο αγηνγξαθίεο… ηε ζπλέρεηα θηλνύληαη πξνο ΒΑ γηα λα δνπλ ην
κνλαδηθό θπθιηθό λαό ησλ Αγγέισλ (Ρνηόληα), ν νπνίνο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κόλν
κε ην δηθό ηνπο Πάλζενλ ηεο Ρώκεο. Δθεί ζπλαληηνύληαη κε ηνλ Κνηδά ηλάλ παζά,
δηάζεκν ηνύξθν αξρηηέθηνλα, πνπ έρηηζε θαη ην πεξίθεκν ηέκελνο ηνπ νπιετκάλ, ην
νπνίν έηπρε λα επηζθεθηνύλ θαηά ην πξνεγνύκελν ηαμίδη ηνπο ζηελ Πόιε. Δθείλνο
ηνπο ελεκεξώλεη όηη κόιηο 7 κήλεο πξηλ ρξεκαηνδόηεζε από θνηλνύ κε ηνλ ζεΐρε ηνπ
ηεθέ ησλ δεξβίζεδσλ Υνξηαηδή νπιετκάλ εθέληε ηελ κεηαηξνπή ηεο Δζθί
Μεηξνπόι (Ρνηόληα) ζε ηδακί, δίλνληαο όκσο ζαθείο εληνιέο λα κελ θαιπθζνύλ ηα
παλέκνξθα ςεθηδσηά. Οη Βελεηνί ζρνιηάδνπλ ηε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ κλεκείνπ
από ηα ξσκατθά ρξόληα σο ηηο κέξεο ηνπο. Φεύγνληαο ζπεύδνπλ ζηελ ειιεληθή
ζπλνηθία γηα λα ζπλαληήζνπλ ηνλ Φίιηππν, ηνλ Έιιελα ζύλδεζκν ηνπο ζηελ πόιε.
Σνλ εληνπίδνπλ ζην ζξεζθεπηηθό θέληξν ησλ Διιήλσλ, ηνλ Άγην Αζαλάζην θαη
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εθείλνο πξνζθέξεηαη λα ηνπο δείμεη ηνλ λαό, ν νπνίνο –όπσο εμεγεί έρεη αθηεξσζεί
από ην κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Ησαζάθ πξηλ 20 πεξίπνπ ρξόληα ζηε κνλή
Βιαηάδσλ. Έπεηηα βαδίδνπλ καδί πξνο ην γξαθείν ηνπ Φίιηππνπ, πνπ βξίζθεηαη πιάη
ζε έλαλ από ηνπο σξαηόηεξνπο βπδαληηλνύο λανύο κε ηξαλή ηζηνξία, ηελ
Αρεηξνπνίεην. Σελ εθθιεζία απηή δηάιεμε ν Μνπξάη ν Β’ όηαλ εηζήιζε πνιηνξθεηήο
ζηε πκβαζηιεύνπζα γηα λα επραξηζηήζεη ην δηθό ηνπ ζεό, δηαηάζζνληαο λα
κεηαηξαπεί πξώηα ζε ηδακί θαη λα ραξαρηεί ζε θίνλα ηεο επηγξαθή ζηα αξαβηθά πνπ
λα κλεκνλεύεη όηη «ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Υαλ θαηέιαβε ηε Θεζζαινλίθε ην 833
(1430)».
Δθεί, ζαλ από ζαύκα νη δύν επγελείο από ηε Γύζε, κέζα από όζα έρνπλ δηαβάζεη,
επηζηξέθνπλ 160 ρξόληα πίζσ θαη βηώλνπλ ην «όξακα ηνπ Μνπξάη» γηα ηε κεηαηξνπή
ηεο λεναπνθηεζείζαο Θεζζαινλίθεο ζε ηππηθή νζσκαληθή πόιε κε ηελ θαηαζθεπή
ηδακηώλ, ηεξαηηθώλ ζρνιώλ, ινπηξώλ, ζθεπαζηήο αγνξάο θηι. Βιέπνπλ ινηπόλ κε ηα
κάηηα ηεο θαληαζίαο ηνλ Μνπξάη λα δηαηάδεη ην θηίζηκν πάλσ ζην Γξόκν ην Φαξδύ
ηνπ κεγαιύηεξνπ ινπηξνύ ηεο πόιεο, ηνπ Μπέε Υακάκ (ινπηξά Παξαδείζνπ), ηνλ
ζηξαηησηηθό δηνηθεηή, πνπ δηόξηζε ν Μνπξάη, Υακδά Μπέε θαη ηελ θόξε ηνπ Υαθζά
Υαηνύλ λα αλεγείξνπλ ην Υακδά Μπέε ηδακί (Αιθαδάξ), ηνλ θπβεξλήηε ηνπ Μνπξάη
ζηε Θεζζαινλίθεο, Ηλεγθηνινύ Ηζάθ παζά, λα ρξεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία ηεξαηηθήο
ζρνιήο-πησρνθνκείνπ (Αιαηδά Ηκαξέη) ιίγν πην Β. από ηνλ θεληξηθό άμνλα θαη ηέινο
ηνλ Μερκέη Β’ λα εγθαηληάδεη ηελ ηεξάζηηα ζθεπαζηή αγνξά, ην Μπεδεζηέλη ιίγν πην
Ν. Σελ «εηθνληθή» πεξηήγεζε ησλ Λνξέληδν Μπεξλάξλη θαη Γθακπξηέιιε Καβάηδα
δηαθόπηεη ε θσλή ηνπ Φίιηππνπ, πνπ ηνπο αλαθαιεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα λα ηνπο
ζπκίζεη θάηη ζεκαληηθό. Δπίθεηηαη ζπλάληεζε ηνπο κε ηνλ απεζηαικέλν ηνπ κπέε
δηνηθεηή ηνπ ζαληδαθίνπ ζηνλ πύξγν ηνπ νπιετκάλ, ξαληεβνύ πνπ δελ πξέπεη λα
ράζνπλ, θαζώο από απηό εμαξηάηαη ην αλ ζα θαηαθέξνπλ λα θέξνπλ επηηπρώο ζε
πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο… Άξαγε θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ έγθαηξα;
3.4 Γπαζηηπιόηηηερ μεηά ηην Δκπαιδεςηική Ξενάγηζη
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ ειέγρνπ θαηαλόεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο
θαη «αλάγλσζεο» ησλ κλεκείσλ ζρεδηάζηεθαλ επηπιένλ πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεοαζθήζεηο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, όπσο έγηλε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε. ηα θύιια εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθξνζηηρίδεο, ηζηνξηθέο πεγέο κε
θελά, αληηζηνηρίζεηο θηι, ελώ ζηηο ςεθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ινγηζκηθά, όπσο ην Hot Potatoes, ην Demo-Builder θαη ην Quiz Builder. ην Hot
Potatoes ζηήζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο αληηζηνίρεζεο (εηθόλσλ ή θαη ιέμεσλ),
ζπκπιήξσζεο θελώλ, πνιιαπιώλ επηινγώλ, ζηαπξνιέμνπ θ.α. θαη ζην Quiz Builder
άιιεο, πνπ ζπλδπάδνπλ αζθήζεηο ζσζηνύ-ιάζνπο, αληηζηνίρεζεο, πνιιαπιώλ
επηινγώλ (κε κία ζσζηή απάληεζε ή πνιιέο ζσζηέο), εληνπηζκνύ ζέζεο ζε
ζρεδηάγξακκα. Σέινο, κε ην Demo Builder ζθελνζεηήζεθε έλα βίληεν, κε ηε ξνή ηνπ
ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο κλεκείσλ
θαη δίλεη δπλαηόηεηα λα ηίζεληαη εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ ρξεζηκνπνηώληαο
δηάθνξα εξγαιεία θαη εθέ.
3.5 Γςναηόηηηερ αξιοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ «Σο όπαμα ηος Μοςπάη Β’ για
ηη Θεζζαλονίκη»
Ζ θαηλνηνκία ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαηαη ηόζν ζηελ επηινγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο (κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ησλ νζσκαληθώλ κλεκείσλ)
όζν θαη ζην γεγνλόο όηη, ράξε ζηελ επηζηξάηεπζε ησλ ΣΠΔ θαη ην πξνζεθηηθό ηνπο
«πάληξεκα» κε ην ηζηνξηθό ζελάξην, ην πξόγξακκα δύλαηαη λα πινπνηεζεί ρσξίο ηελ
παξακηθξή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ από ηελ πόιε ή ην ζρνιείν. Γηαηί όκσο λα κελ
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πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαθάησ; ήκεξα πξαγκαηνπνηνύληαη αικαηώδε βήκαηα
ησλ ΣΠΔ θαη ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Γηα
παξάδεηγκα ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθώλ θαη Μεηαλαζηεπηηθώλ Μειεηώλ ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο επί ρξόληα ηξέρεη πξόγξακκα
ηειεδηάζθεςεο κε ζρνιεία ηεο Οκνγέλεηαο κε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ
(Αλαζηαζηάδεο, 2009). Καηά ζπλέπεηα, ζα κπνξνύζακε λα πξνηείλνπκε ηελ έληαμε
ηνπ δηθνύ καο πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα κηαο αλάινγεο πξνζπάζεηαο, όπνπ ην ζέκα
ζα ήηαλ ην θάζε ζρνιείν λα παξνπζηάζεη κε πξσηόηππν ηξόπν ηζηνξηθνύο ζηαζκνύο
ηεο πόιεο ηνπ κέζα από κλεκεία.
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δκθαλώο, ν ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρεηξεί λα ελαξκνληζηεί κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», όπσο πεξηγξάθηεθαλ ζηελ αξρή ηεο
εηζήγεζεο. Μέζσ κηα ηέηνηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, ε κάζεζε κπνξεί λα γίλεη
αληηιεπηή «σο δεκηνπξγηθόο δηάινγνο θαη όρη σο κηα παζεηηθή κεηάδνζε γλώζεο»,
κε ηνπο πνιηηηζηηθνύο θνξείο-ζρεδηαζηέο ησλ πξνγξακκάησλ λα θξαηνύλ πιένλ ην
«ξόιν ηνπ πξνλνκηνύρνπ ζπκκέηνρνπ θαη όρη ηνπ απόιπηνπ εηδηθνύ» (Μπνύληα,
2010). Σνύην ζπλάδεη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, ηνπο νπνίνπο έζεζε ην
πκβνύιην ηεο Δπξώπεο γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαη νη νπνίνη επηδηώθνπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη θξίζεο πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο, ηελ εθηίκεζε ηεο εηεξόηεηαο, ηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηελ
απνδνρή πνιιαπιώλ πξνζεγγίζεσλ (Council of Europe 1998, 2000). Σν παξόλ
πξόγξακκα αλαδεηθλύεη κέζα από ηα ηζιακηθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο πιεπξέο
ηνπ πνιππνιηηηζκηθνύ ηεο βίνπ θαηά ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, δίλνληαο ζε
καζεηέο από όιε ηελ Διιάδα (αιιά θαη από ην εμσηεξηθό αλ επηρεηξεζεί ην
εγρείξεκα κε ηελ ηειεδηάζθεςε) ηε δπλαηόηεηα λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ εηεξόηεηα
θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ ζρεηηθέο πξνθαηαιήςεηο.
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