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Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα – Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Η ψηφιακή εφαρμογή «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα – Εκπαιδευτική Πλατφόρμα» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον που παρέχεται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνδυάζει την παραστατικότητα των
προφορικών μαρτυριών με τη διαδραστικότητα των ψηφιακών μέσων, ενώ σχεδιάστηκε σύμφωνα με μεθοδολογικές αρχές των
επιστημών της ιστορίας, της διδακτικής της ιστορίας και της παιδαγωγικής. Μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε συνθήκες φυσικής
παρουσίας κοινοτήτων μάθησης, όσο και σε συνθήκες σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ή σε μεικτά
εκπαιδευτικά μοντέλα.
Τον βασικό καμβά του περιεχομένου της πλατφόρμας συνθέτουν 13 Προφορικές Μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την εποχή
1940-44 στην κατεχόμενη Ελλάδα από τις δυνάμεις του Άξονα. Πάνω σ΄αυτόν ξεδιπλώνονται διαφορετικές όψεις αυτής
της Κατοχής στην Ελλάδα μέσα από 6
διαφορετικά εκπαιδευτικά σενάρια. Τα
διδακτικά σενάρια με κεντρική τη ματιά
των αφηγητών μας επεξεργάζονται τα
ακόλουθα θέματα: Παιδική Ηλικία στην
Κατοχή, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης &
Καταναγκαστικής Εργασίας, Αντίσταση,
Καθημερινή ζωή, Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα
και Αντίποινα που διέπραξαν οι Γερμανοί
κατακτητές. Όλες οι παραπάνω πτυχές
εμπειρίας της Κατοχής έχουν αφήσει βαθύ
το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη ελληνική
κοινωνία και στη συλλογική μνήμη.
Οι κοινότητες μάθησης καλούνται ανά
θεματικό σενάριο να προσεγγίσουν σταδιακά
τις μαρτυρίες αυτές στη βάση ερευνητικών
ερωτημάτων και μέσω αλληλουχίας

προτεινόμενων γνωστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων σε διαλεκτική σχέση με ποικιλόμορφο, πολυτροπικό, πολυμεσικό
υλικό. Οι διδακτικές ενότητες προσαρμόζονται ανάλογα με τον σχεδιασμό του/της εκπαιδευτικού σε ολοκληρωμένα «ιστορικά
εργαστήρια» διάρκειας 90 λεπτών και αναπλαισιώνονται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε παιδαγωγικής ομάδας. Οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενοτήτων μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας μέσα σε «παράθυρα εργασίας» του ψηφιακού
περιβάλλοντος. Διδακτικές επισημάνσεις, καθώς και δυνατότητες αποθήκευσης και σχολιασμού στα πεδία εργασίας επιτρέπουν
και υποστηρίζουν εναλλακτικές και ολοκληρωμένες διδακτικές προσεγγίσεις σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον μάθησης.
Περιεχόμενο
− 6 θεματικές ενότητες
− 13 συνεντεύξεις σε μορφή βίντεο
− Εισαγωγικό ενημερωτικό φιλμ για την
ιστορία της κατοχής στην Ελλάδα
− Δραστηριότητες και «παράθυρα
εργασίας» σε ψηφιακό περιβάλλον
− Δυνατότητες αποθήκευσης, εκτύπωσης
και παρουσίασης εργασιών εκπαιδευτικών
και μαθητών
− Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων της
πλατφόρμας και άλλων δωρεάν Web 2.0
διαδικτυακών εργαλείων.
− Συμπληρωματικό πολυτροπικό
εκπαιδευτικό υλικό: πηγές (γραπτές,
ηχητικές, προφορικές, οπτικές), χάρτες,
διαγράμματα, πίνακες, υπερσυνδέσεις
σε ιστοσελίδες, ιστορική χρονογραμμή,
γλωσσάρι ιστορικών στοιχείων,
προσώπων, εννοιών, κ.ά.

