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Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
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Σχέδιο Βιωματικού Εργαστηρίου:   
ΘΕΜΑ:  «Η Καθημερινή Ζωή στον Πόλεμο, την Κατοχή 

και την Αντίσταση 1940-1944» Α. Παληκίδης- Ι. Δεκατρή
Ημερίδα: «Διδάσκοντας Ιστορία στον σύγχρονο κόσμο»,  Λευκωσία, 

19 Ιανουαρίου 2018

• Το εργαστήριο βασίστηκε σε προηγούμενες εργασίες και επεξεργασίες του 
υλικού για τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών όλης της Αττικής για Αθμια και 
Βθμια Εκπ/ση  που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον 
εορτασμό της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τις ναζιστικές δυνάμεις 
Κατοχής   "Η Αθήνα Ελεύθερη: 12 Οκτωβρίου 1944"(2015, 2016 &  2017), 

• και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτά, αλλά επίσης σε αντίστοιχα 
βιωματικά εργαστήρια- σεμινάρια που έλαβαν χώρα στην Καλαμάτα και στο 
Βόλο.  

• Σύμφωνα με τις επιστημονικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις και του 
Άγγελου Παληκίδη, αναδιαμορφώθηκε και το παρουσιάσαμε -
εμψυχώσαμε διαφοροποιημένο στη Λευκωσία σε σχετική Ημερίδα για τη 
Διδασκαλία της Ιστορίας μετά από πρόσκληση της  Διεύθυνσης Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας), σε συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: 
«Διδάσκοντας Ιστορία στον σύγχρονο κόσμο», την Παρασκευή, 19 
Ιανουαρίου 2018,  στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. 



Προϋποθέσεις
• Προγενέστερη γνώση από Διδασκαλία Ιστορικής Περιόδου- Σχολικά Εγχειρίδια- Ένταξη 

σε Ευρύτερο Ιστορικό Πλαίσιο- Χρονογραμμή σε τρεις κύκλους: Παγκόσμιο/ 
Ευρωπαϊκό/ Ελλαδικό Επίπεδο (Βλ. https://www.timetoast.com/timelines/1109082 )

https://www.timetoast.com/timelines/1109082




Θεωρίες Διδασκαλίας - Μάθησης 
Συμπεριφοριστική, Ομαδοσυνεργατική, 

Εποικοδομητισμός, Κοινωνιογνωστική, «Νέα Μάθηση» & 
«πολύ- γραμματισμοί», Πολλαπλές Νοημοσύνες, κ.ά.   

Βασικές Αρχές Διδακτικής 
• Όλο- Μέρη- Όλο 
• Από το εδώ και το σήμερα στο χτες
• Από το γνωστό στο άγνωστο 
• Από το ενδιαφέρον για τον/ την μαθητή/τρια σε 

αυτό που μοιάζει αδιάφορο 
• Από την παθητική μάθηση στο βίωμα, στην 

ανακάλυψη, στην πρωτοβουλία,  στη δράση, στη 
συμμετοχή …



Βασικοί Σκοποί

• Σκοπός: Ιστορική Σκέψη και Συνείδηση => Δημοκρατικές 
αρχές και Αξίες- Ενεργοί Πολίτες

• Ιστορικός- Κριτικός Γραμματισμός
• Πολυπρισματικές πηγές- οπτικές
• «Αθέατες όψεις» της περιόδου ‘40-’44  στην Ελλάδα–

κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές, κ.ά. 
• Ένταξη στο ιστορικό συγκείμενο 
• Ενσυναίσθηση- Ιστορικοποίηση
• Καλλιέργεια όλων των ειδών λόγου=> Διεκδίκηση με νόμιμα 

μέσα 
• Συνειδητοποίηση αξιών ανθρωπισμού- Κοινωνικοποίηση-

Πολιτειότητα- Ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχολικό και 
τοπικό επίπεδο
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Διδακτικοί Στόχοι 
Επιδιώκεται οι μαθητές να: 

• Έρθουν σε επαφή και να εμβαθύνουν σε θέματα καθημερινής ζωής που αγγίζουν 
περισσότερο και τους ίδιους 

• Προβληματιστούν για  άγνωστες / αθέατες πτυχές του/ ενός πολέμου στα μετόπισθεν, 
την επιβίωση, τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες, την πολιτιστική κληρονομιά, τη θέση 
και το ρόλο των παιδιών σε αυτές τις συνθήκες

• Εξοικειωθούν με αναζήτηση, κριτική αξιοπιστίας πηγών, μελέτη 
πολλαπλών/πολυμεσικών κειμένων

• Αποδομήσουν πηγές (γεγονότα, συναισθήματα, οπτικές, προσωπικές ερμηνείες-
σκοπιμότητες)  και να ανασυνθέσουν προσωπικά ή συνεργατικά κείμενα

• Καλλιεργήσουν δεξιότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας με βάση τις πηγές
• Αναπτύξουν γλωσσικές  δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε 

διαφορετικά είδη λόγου 
• Καλλιεργήσουν δεξιότητες  ενσυναίσθησης/ συναισθηματικής-κοινωνικής νοημοσύνης 

για την προσέγγιση της ιστορικής και ακολούθως της σύγχρονης πραγματικότητας (μέσω 
αξιοποίησης τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος, δημιουργικής γραφής, καλλιτεχνικής 
έκφρασης, τεχνικών επιχειρηματολογίας- αντιλογίας,  κ.ά.)  

• Συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν με άλλες ομάδες του κοινωνικού περιβάλλοντος 
(π.χ. ηλικιωμένους, πρόσφυγες, αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ) κατά την ερευνητική 
διαδικασία 

• Ερευνήσουν σε φορείς πληροφόρησης (αρχεία, βιβλιοθήκες, σχετικές κοινωνικές 
ομάδες σχετιζόμενες με θέμα τους)



Διδακτικοί Στόχοι 
• Εξοικειωθούν με αποκωδικοποίηση διαφορετικών πηγών και τεκμηρίων 

(πρωτογενών, δευτερογενών, εικόνων, φωτογραφιών, ψηφιακών, κ.ά) και να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσα από την αξιολόγηση και δημιουργική 
αξιοποίησή τους

• Διαμορφώσουν  συνεργατικά πρωτότυπα πολυτροπικά «κείμενα» μέσα από 
την ένταξη στο ιστορικό τους συγκείμενο – ιστορικοποίηση

• Εκφραστούν με προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από διαδικασίες 
συγγραφής, δημιουργικής φαντασίας, δραματοποίησης, επιχειρηματολογίας,  
καλλιτεχνικής έκφρασης, ανάληψης δράσης- πραγματικής ή εικονικής

• Αναγάγουν τις παραδειγματικές καταστάσεις/ δραστηριότητες σε ευρύτερες 
γνωστικές/ εννοιολογικές αναπαραστάσεις, όπως «προπαγάνδα»,  
«βιαιοποίηση», «πόλεμος», «κατοχή», «ολοκληρωτικό καθεστώς», 
«φασισμός», «ναζισμός», «αντίσταση», «αξίες», ανθρωπισμός», 
«δημοκρατία», κ.ά. 

• Συγκρίνουν και να αμφισβητήσουν κριτικά μέσω των πηγών  και του ιστορικού 
πλαισίου ό, τι παρουσιάζεται ως μοναδική αλήθεια

• Εξοικειωθούν με διαθεματικές οπτικές έκφρασης των προβληματισμών τους 
• Ανάληψη συμμετοχικής δράσης σε σχολικό- τοπικό επίπεδο με βασικό σκοπό 

την  προάσπιση των αξιών της Δημοκρατίας, του Ανθρωπισμού και την 
αναγνώριση των στοιχείων  ακραίων νεοναζιστικών ιδεολογιών. 



Σχέδιο Βιωματικού Εργαστηρίου:   
«Η Καθημερινή Ζωή στον Πόλεμο, την Κατοχή και την Αντίσταση 

1940-1944», Α. Παληκίδης- Ι. Δεκατρή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
• Το εργαστήριο εστιάζει στις «αθέατες» όψεις της Ιστορίας 

της περιόδου 1940-1944, όπως είναι 
• η καθημερινή ζωή των οικογενειών στα μετόπισθεν, 
• η συμμετοχή των αδύναμων κοινωνικών ομάδων στην 

Αντίσταση, 
• η παρουσία των ανθρώπων του Πολιτισμού στην Κατοχή και 
• οι τρόποι με τους οποίους επέλεξαν να αντιδράσουν, 
• το δομημένο ανθρωπογενές περιβάλλον και οι χρήσεις του



Σχέδιο Βιωματικού Εργαστηρίου:   
ΘΕΜΑ:  «Η Καθημερινή Ζωή στον Πόλεμο, την Κατοχή 

και την Αντίσταση 1940-1944»
Α. Παληκίδης- Ι. Δεκατρή

• Το εργαστήριο αναπτύσσεται με τη λογική μιας 
κινηματογραφικής ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς σε τρία 
«επεισόδια», τα οποία απαρτίζονται από δύο ή τρεις επιμέρους 
θεματικές ενότητες το καθένα, που αντιστοιχούν σε φύλλα 
δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας. 

• Πιο συγκεκριμένα: Αρχίζει με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού
Πολέμου (Αφόρμηση και 1ο Επεισόδιο), συνεχίζεται με την 
περίοδο της Κατοχής (2ο Επεισόδιο) και κλείνει με την Αντίσταση 
των Παιδιών (3ο Επεισόδιο), ενώ ο Επίλογος- Κοινό Φύλλο 
Εργασίας με Δραστηριότητες που αφορούν στην Απελευθέρωση 
της Αθήνας από τις δυνάμεις Κατοχής 



ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΑΦΟΡΜΗΣΗ  ΚΟΙΝΗ 
• ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1ο :ΜΕΡΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ… 

ΟΜΑΔΑ Α:
Πολεμική Προετοιμασία  στα μετόπισθεν 

(Πολιτική Προστασία, Αεράμυνα, Ορύγματα, Καταφύγια,
Αγροτική Επιστράτευση, Προπαγάνδα) 

ΟΜΑΔΑ Β:
Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

• ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2ο : ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ…
ΟΜΑΔΑ Α: Μετακινήσεις-Μέσα Μεταφοράς 

ΟΜΑΔΑ Β: Διασκέδαση/Μαύρη Αγορά - Ψυχαγωγία 

• ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3ο : ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ….
ΟΜΑΔΑ Α:Τα Παιδιά Αντιστέκονται στις Πόλεις  
ΟΜΑΔΑ Β: Τα Παιδιά Αντιστέκονται στα Βουνά  
• ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΚΟΙΝΟ Φύλλο  Δραστηριοτήτων



Υλικά – Μέσα 
Αξιοποιούνται

• υλικό πρωτογενές και δευτερογενές, 
• ψηφιοποιημένες συλλογές με ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο
• Χαρτόνια κανσόν/ χαρτί του μέτρου, ψαλίδια, κόλλες, 

μπλου τακ,  χαρτοταινία, μαρκαδόρους, χαρτί Α3/Α4, 
ΗΥ/ Διαδίκτυο (όχι απαραίτητα) ευέλικτο εργαστήριο 
για συμβατική ή εξοπλισμένη ψηφιακά εργαλεία 
τάξη…

Προτείνονται
• δραστηριότητες με στόχους ιστορικού, πολιτισμικού, 

οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης…















































ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ <=> Σκοποί- Στόχοι

• Συμμετοχή, Ενεργοποίηση εσωτερικών 
κινήτρων μάθησης, δημιουργικότητα, 
συνεργατικές δράσεις, καινοτόμες προτάσεις

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ (2018)

• ΚΥΠΡΟΣ ≠ ΑΘΗΝΑ 

• Διαφορές: Αίθουσα, Κατοχή, Συμμετοχή, 
Εξοικείωση με βιωματικές δράσεις, Διάθεση…



Κύπρος- Λευκωσία 
Ιανουάριος 2018







Αθήνα,  Οκτώβριος 2018 



Αθήνα,  Οκτώβριος 2018 





Αθήνα,  Οκτώβριος 2018 



Τα συμπεράσματα … δικά σας!!!
Ευχαριστούμε πολύ!!!


