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Αποτελεςματική Διδαςκαλία και
Διαφοροποίηςη ςτο Μάθημα τησ Ιςτορίασ

Αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι:
«θ καλλιζργεια ιςτορικισ ςκζψθσ και θ
διαμόρφωςθ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ».

Η ιςτορική ςκζψη αποτελεί
μζροσ τησ κριτικήσ ςκζψησ.
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Αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Βαςικζσ αρχζσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ (I):
• Διαςφνδεςθ του μακιματοσ με τουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ
και Δείκτεσ Επάρκειασ των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων.
• Διδαςκαλία των μακθτϊν και όχι του διδακτικοφ
εγχειριδίου.
• Καλλιζργεια δεξιοτιτων, ικανοτιτων που ςχετίηονται με
τθν ιςτορικι γνϊςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν κριτικι και
δθμιουργικι ςκζψθ (βλ. διαφάνεια 6).
• Καλλιζργεια αξιϊν, ςτάςεων, ςυμπεριφορϊν, ϊςτε οι
μακθτζσ να καταςτοφν υπεφκυνοι και ενεργοί πολίτεσ
(καλλιζργεια αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, ςεβαςμοφ,
ςυνεργαςίασ, κεμελιωδϊν αξιϊν όπωσ τθσ δθμοκρατίασ,
τθσ ελευκερίασ κ.ά.).
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Αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Βαςικζσ αρχζσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ (II):
• Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςε τάξεισ μεικτισ ετοιμότθτασ:
οι μακθτζσ με διαφορετικζσ ανάγκεσ και ετοιμότθτα πρζπει
να παίρνουν τθν εκπαίδευςθ που χρειάηονται, μζςα από
διαδικαςίεσ και μεκοδολογία διαφοροποίθςθσ.
• Αξιολόγθςθ (ςφνδεςθ με Δείκτεσ Επιτυχίασ):
 Διαγνωςτικι (διάγνωςθ ελλείψεων ςε ςχζςθ με τισ
προαπαιτοφμενεσ/πυρθνικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ),
 Διαμορφωτικι/Συνεχισ (ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και
ζλεγχοσ ςε ςχζςθ με τα αναμενόμενα μακθςιακά
αποτελζςματα),
 Τελικι (πιςτοποίθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των
αναμενόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων).
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Αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Διδακτικι Μεκοδολογία – Εφαρμογι βαςικϊν ιςτοριογραφικϊν,
επιςτθμολογικϊν και παιδαγωγικϊν αρχϊν:
• H λειτουργικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ
• H «υπζρβαςθ τθσ φλθσ των διδακτικϊν εγχειριδίων»
• H ευρεία χριςθ ιςτορικϊν πθγϊν, πρωτογενϊν/δευτερογενϊν, γραπτϊν
και παραςτατικϊν
• Θ διερευνθτικι μζκοδοσ
• Θ ενεργθτικι, ερευνθτικι, ανακαλυπτικι μάκθςθ
• H διακεματικότθτα, θ διεπιςτθμονικότθτα, θ πολυπριςματικότθτα
• H ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ (ΤΠΕ) ςτθ διδακτικι πράξθ
• Oι βιωματικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ
• H εκπόνθςθ διαβακμιςμζνων δραςτθριοτιτων / δθμιουργικϊν εργαςιϊν
και ςυνκετικϊν εργαςιϊν (projects)
• Oι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ιςτορικοφσ/αρχαιολογικοφσ και
μουςειακοφσ χϊρουσ κ.λπ.
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Αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Καλλιζργεια ιςτορικϊν δεξιοτιτων:
• Κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ
: ςχολιαςμόσ, ανάλυςθ, εμβάκυνςθ,
ερμθνεία,
ςφνκεςθ,
ςφγκριςθ,
αξιολόγθςθ,
εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων,
λφςθ
προβλιματοσ,
επικαιροποίθςθ,
ενςυναίςκθςθ κ.λπ.
• Αναηιτθςθ και χριςθ ποικίλων ιςτορικϊν πθγϊν, διάκριςι τουσ,
ςχολιαςμόσ, αξιολόγθςι τουσ
• Δεξιότθτεσ ζρευνασ
• Καλλιζργεια παραγωγισ γραπτοφ ιςτορικοφ λόγου και προφορικισ
ιςτορικισ αφιγθςθσ, με τθ χριςθ τθσ ειδικισ ορολογίασ τθσ
ιςτορικι επιςτιμθσ
• Αξιοποίθςθ, καταςκευι, «ανάγνωςθ» ιςτορικϊν χαρτϊν
• Αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ (ΤΠΕ)
• Εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων / ςυνκετικϊν εργαςιϊν (projects)
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Αρχι διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ
…οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να προςαρμόηουν τθν
διδαςκαλία τουσ ςτισ διαφορετικότθτεσ των μακθτών. Αντί
να εφαρμόηουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο
για όλουσ τουσ μακθτζσ, οι εκπαιδευτικοί θα πρζπει να
τροποποιοφν
την
διδαςκαλία
τουσ
ϊςτε
να
ανταποκρίνεται ςτα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητασ
των μαθητϊν, ςτουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ που
μαθαίνουν και ςτα διαφορετικά ενδιαφζροντα.
Carol Ann Tomlinson
(Αμερικανίδα εκπαιδεφτρια και ςυγγραφζασ,
ειδικι ςτθ διαφοροποίθςθ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ)
7

Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Σι πρζπει να ζχει υπόψθ του ο εκπαιδευτικόσ όταν
ςχεδιάηει ζνα διαφοροποιθμζνο μάκθμα Ιςτορίασ:
1. Να
εντοπίςει
τουσ
Δείκτεσ
Επιτυχίασ
(μακθςιακοφσ ςτόχουσ) που πρζπει να
επιτευχκοφν από ΟΛΟΤ τουσ μακθτζσ.
2. Να αποφαςίςει ΠΩ κα το διαφοροποιιςει.
→ Σφνδεςθ με τουσ Δείκτεσ Επάρκειασ
→ Διαφοροποίθςθ
Επεξεργαςία: ςτρατθγικζσ και μζκοδοι
8

Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
ΠΩ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
• Χριςθ ειδικϊν αικουςϊν Ιςτορίασ
• Αξιοποίθςθ εποπτικϊν μζςων / νζων τεχνολογιϊν
• Διαβακμιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ
• Διαβακμιςμζνα εξεταςτικά δοκίμια
• Διακεματικζσ προςεγγίςεισ
• Οργάνωςθ τάξθσ: μετωπικι,
ςυνεταιριςτικι/ςυνεργατικι
• Επιςκζψεισ ςε ιςτορικοφσ/αρχαιολογικοφσ και
μουςειακοφσ χϊρουσ
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
ΠΩ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κριτικι μελζτθ ποικίλων
ιςτορικϊν πθγϊν (I)
• Θ μελζτθ των ιςτορικϊν πθγϊν προςφζρει ποικίλεσ δυνατότθτεσ
για διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. Σε μια τάξθ μεικτισ
ετοιμότθτασ, κρίνεται ςκόπιμθ θ χρθςιμοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν
ποικίλων ειδϊν
(γραπτϊν και παραςτατικϊν):
 γραπτζσ πθγζσ, αλλά και
 οπτικζσ πθγζσ
: χάρτεσ, ηωγραφικά ζργα, φωτογραφίεσ,
γελοιογραφίεσ, αφίςεσ, κόμικσ, ςτατιςτικοί πίνακεσ,
διαγράμματα, γραφιματα, κινθματογράφοσ, τθλεόραςθ,
 ακουςτικζσ – θχθτικζσ πθγζσ,
 απτικζσ πθγζσ – κατάλοιπα του υλικοφ πολιτιςμοφ.
(Σθμείωςθ: Για κζματα που άπτονται τθσ ςφγχρονθσ
πραγματικότθτασ, δεν πρζπει να λθςμονοφνται και φωτογραφικά ι
θχθτικά τεκμιρια.)
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
ΠΩ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κριτικι μελζτθ ποικίλων
ιςτορικϊν πθγϊν (II)
• Εντοφτοισ, οι πθγζσ δεν μιλοφν από μόνεσ τουσ, αλλά
χρειάηεται να τουσ τεκοφν τα ςωςτά και διαφοροποιθμζνα
κάκε φορά ερωτιματα.
• Για να διευκολφνει τθν κατάκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ, ο
εκπαιδευτικόσ κα πρζπει βαςικά:
 να αποςαφθνίηει όρουσ και ζννοιεσ,
 να χρθςιμοποιεί ςυχνότερα εποπτικό υλικό,
 και να δίνει αρκετό χρόνο ςε όλουσ, ϊςτε να μποροφν
όλοι να αντεπεξζλκουν ςτισ (διαφοροποιθμζνεσ)
δραςτθριότθτεσ.
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
ΠΩ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κριτικι μελζτθ ποικίλων
ιςτορικϊν πθγϊν (IIΙ)
• Οι μακθτζσ ζχουν ςυχνά αυξθμζνεσ γλωςςικζσ ανάγκεσ. Για
κατανοιςουν οι μακθτζσ το περιεχόμενο των γραπτϊν πθγϊν,
κρίνεται ιδιαίτερα χριςιμθ:
 θ επεξιγθςθ ςθμαντικϊν λζξεων για τθν κατανόθςθ του
κειμζνου, είτε προφορικά είτε γραπτά ςτο κάτω μζροσ τθσ
πθγισ με τθ μορφι γλωςςαρίου,
 θ χριςθ λεξικοφ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.
• Σε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ότι οι μακθτζσ δεν
μποροφν να αντεπεξζλκουν ςτθν ανάλυςθ μιασ πθγισ, είναι
δυνατι ακόμθ και θ γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου με τισ
λιγότερεσ όμωσ δυνατζσ παρεμβάςεισ.
Είναι, επομζνωσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι θ προςεκτικι επιλογι
πθγϊν, ϊςτε οι μακθτζσ να κατακτοφν προοδευτικά ανωτζρου
επιπζδου ακαδθμαϊκζσ γλωςςικζσ ικανότθτεσ.
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Παράδειγμα
Το φαινόμενο τησ μετανάςτευςησ κα μποροφςε, για
παράδειγμα, να εξεταςτεί μζςα από πολλαπλοφ
περιεχομζνου και μορφισ πθγζσ, όπωσ είναι επίςθμα
ζγγραφα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, προφορικζσ μαρτυρίεσ,
λογοτεχνικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό, ντοκιμαντζρ,
κινθματογραφικζσ ταινίεσ, τραγοφδια. Ενδεικτικά, οι
μακθτζσ κα μπορζςουν να αντιλθφκοφν από
διαφορετικι οπτικι το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ,
αν παρακολουκιςουν τθν κινθματογραφικι ταινία
«Νφφεσ», ςε ςκθνοκεςία Παντελι Βοφλγαρθ και
μουςικι Σταμάτθ Σπανουδάκθ (παραγωγι 2004).
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
ΠΩ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κριτικι μελζτθ ποικίλων ιςτορικϊν
πθγϊν (IV) – Διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ εικόνασ
• Στο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ, οι εικόνεσ μποροφν να ςυμβάλουν κακοριςτικά:
 ςτθν καλλιζργεια του οπτικοφ γραμματιςμοφ,
 τθν ενίςχυςθ τθσ αντίλθψθσ περί πολυπριςματικότθτασ τθσ
Ιςτορίασ,
 κακϊσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ.
• Οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 να αναλφουν και να ερμθνεφουν τα ςυμφραηόμενα μιασ εικόνασ,
 να αναλφουν τθ ςφνταξθ των εικόνων, τισ τεχνικζσ που
χρθςιμοποιικθκαν,
 να εκτιμοφν τθν αιςκθτικι αξία των εικόνων,
 να αντιλαμβάνονται τθν πρόκεςθ, κακϊσ και το ςυναίςκθμα που
προκαλεί θ εικόνα,
 αλλά και να καταςκευάηουν νοιματα με εικόνεσ.
16

Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Παράδειγμα
Ενδεικτικά, οι εικόνεσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν για τθ διδαςκαλία
των Βαλκανικϊν Πολζμων και ςυγκεκριμζνα τθν αντίλθψθ των
εμπλεκόμενων λαϊν για τθν εικόνα τουσ και τθν εικόνα του «άλλου» μζςα
από εικόνεσ προπαγάνδασ, οι οποίεσ αποτελοφν βαςικοφσ εκφραςτζσ τθσ
πολιτικισ ιδεολογίασ κάκε αντιμαχόμενθσ πλευράσ. Θ κατανόθςθ του
ιςτορικοφ και πολιτικοφ πλαιςίου, με ζμφαςθ ςτο ηιτθμα των ταυτοτιτων
και τθσ νοθματοδότθςθσ εννοιϊν όπωσ ζκνοσ, λαόσ, πατρίδα, κράτοσ,
ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ ανομοιογενοφσ πλθκυςμιακά Μακεδονίασ, με
αναγωγζσ και ςε ςφγχρονα ηθτιματα, ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των
πολλαπλϊν οπτικϊν τθσ Ιςτορίασ.
Ενδεικτικι δραςτθριότθτα (βλ. εικόνεσ επόμενθσ διαφάνειασ):
Οι άντρεσ φεφγουν για το μζτωπο. Γράψετε το διάλογο που ενδεχομζνωσ
διεξάγεται τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι μεταξφ των μελϊν των
οικογενειϊν. Στθ ςυνζχεια ςυγκρίνετε τουσ δφο διαλόγουσ και
καταγράψετε τα ςυμπεράςματά ςασ.
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912–1913)

Αποχαιρετιςμόσ ςτην Κωνςταντινοφπολη
Αποχαιρετιςμόσ ςτη Σόφια
Πθγι: L’Illustration, t. CXL, 1912

Πθγι: Teaching Modern Southeast
European History. Alternative Educational
Materials. The Balkan Wars, CDRSEE
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Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
ΠΩ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: «Τπόδυςθ ρόλων»
• Θ «υπόδυςθ ρόλων» μπορεί να αποτελζςει μια από τισ ςθμαντικότερεσ
μεκόδουσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ τθσ Ιςτορίασ. Κατά τθν
«υπόδυςθ ρόλων» οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε μια νοθτι διαδικαςία
αναπαράςταςθσ ενόσ γεγονότοσ ι μιασ κατάςταςθσ. Επιχειροφν να
ςκεφτοφν όπωσ τα δρϊντα πρόςωπα, να εκτιμιςουν όλα τα δεδομζνα και
να οργανϊςουν τισ ενζργειζσ τουσ.
• Σα οφζλθ από τθν «υπόδυςθ ρόλων» είναι αυξθμζνα διότι οι μακθτζσ:
 αναπτφςςουν τθν ενςυναίςκθςθ: βάηοντασ τον εαυτό τουσ ςτθ κζςθ
των άλλων, προςπακοφν να ερμθνεφςουν κριτικά και να
κατανοιςουν αιςκιματα, αντιλιψεισ και ενζργειεσ,
 αντιλαμβάνονται ότι κάκε πλευρά ζχει τθ δικι τθσ οπτικι γωνία,
 αςκοφνται ςτον δομθμζνο και αιτιολογθμζνο λόγο και
 εξοικειϊνονται με τθν τζχνθ τθσ επιχειρθματολογίασ.
(Σθμείωςθ: Θα πρζπει, ωςτόςο, να κατανοιςουν ότι δεν είναι απαραίτθτο να
ςυμφωνοφν με τθ κζςθ που καλοφνται να υποςτθρίξουν, αλλά να προςπακιςουν να
μπουν ςτθ κζςθ κάκε πλευράσ και να υποςτθρίξουν με λογικά επιχειριματα τισ
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ενζργειζσ τουσ.)

Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν Ιςτορία
Παραδείγματα
Θ «υπόδυςθ ρόλων» προςφζρεται μζςω ποικίλων
κεμάτων, όπωσ θ αντιπαράκεςθ ι θ ςυηιτθςθ
ελλθνικϊν πόλεων-κρατϊν ςτθν αρχαία Ελλάδα (π.χ.
Ακθναίοι εναντίον Σπαρτιατϊν, Ζλλθνεσ εναντίον
«Βαρβάρων»), θ ςυηιτθςθ υπθκόων τθσ Βυηαντινισ ι
τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ για τισ ςυνκικεσ
διαβίωςισ τουσ, οι αντεγκλιςεισ ανάμεςα ςτα τρία
κόμματα του 19ου αι. (αγγλικό, γαλλικό, ρωςικό), οι
αποικιοκρατικζσ
διαμάχεσ,
θ
εκπαιδευτικι
μεταρρφκμιςθ, θ διαμάχθ για τθ γλϊςςα, θ γυναικεία
ψιφοσ κ.λπ.
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