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Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλές ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιβάλλον για τη διδασκαλία της Κατοχής στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα συνδυάζει την παραστατικότητα των προφορικών
μαρτυριών με τη διαδραστικότητα των ψηφιακών μέσων, ενώ σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθοδολογίες του
σύγχρονου παραδείγματος διδακτικής της ιστορίας «κάνοντας ιστορία» ή «μαθαίνοντας κάνοντας ιστορία» που δίνει
προτεραιότητα στην ιστορική σκέψη ως θεμελιώδες στοιχείο της ιστορικής εκπαίδευσης.
Αναζητώντας τα εργαλεία και τις εκπαιδευτικές μεθόδους για να διδάξουμε την Κατοχή στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν και
αναπτύχθηκαν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έξι διδακτικά σενάρια ή θεματικές ενότητες. Αυτά είναι: Παιδιά στην Κατοχή,
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, Αντίσταση, Αντίποινα, Καθημερινή ζωή, Ολοκαύτωμα/Σοά. Τα σενάρια δηλαδή αντλούν περιεχόμενο
από τις πτυχές της Κατοχής που έχουν αφήσει βαθύ το αποτύπωμά τους στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και στη συλλογική
μνήμη.
Οι θεματικές αυτές ενότητες σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από την επιστημονική ομάδα ως εξής: Παιδιά στην Κατοχή και
Αντίσταση από τους Χάρη Αθανασιάδη και Αρχοντία Μαντζαρίδου, Στρατόπεδα συγκέντρωσης και Καθημερινή Ζωή από την
Ιωάννα Δεκατρή, Αντίποινα από τη Ζέτα Παπανδρέου, Ολοκαύτωμα/Σοά από την Μαρία Βασιλικού. Παρότι υπήρχε διαρκής
επικοινωνία και διάδραση ανάμεσα στους δημιουργούς των σεναρίων την τελική ευθύνη για καθένα από αυτά φέρει εκείνος που το
υπογράφει.
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Ροζίνα Ασσέρ Πάρδο

Μηνάς Σαμπετάι

Μωσέ Αελιών

Μίμης Μπέζας

Κεντρικά πρόσωπα είναι 13 αφηγητές. Οι μαρτυρίες τους αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο σχεδιάστηκαν οι
ενότητες και το περιεχόμενό τους. Πρόκειται για 13 βιογραφικές ταινίες, 13 προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την
εποχή 1940-44 στην κατεχόμενη Ελλάδα από τις δυνάμεις του Άξονα. Στις συνεντεύξεις τους θα ξεδιπλώσουν διαφορετικές όψεις
της Κατοχής καθώς αφηγούνται μνήμες από την αντίσταση, από τις εκτοπίσεις στα ναζιστικά στρατόπεδα, από τους διωγμούς
και τις σφαγές στα μαρτυρικά χωριά, από την πείνα, τους βομβαρδισμούς και την σκληρή καθημερινότητα στις πόλεις.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί η υποστήριξη της Άννας Μαρίας Δρουμπούκη, ιστορικός και συνεργάτης του Ψηφιακού Αρχείου
του Προγράμματος για τις προτάσεις της στην επιλογή των μαρτύρων.
Κριτήριο της επιλογής των μαρτύρων ήταν η συνάφεια της αφήγησής τους με το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Για παράδειγμα δεν
υπήρχε πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για τη σφαγή στο Δίστομο από τον Αργύρη Σφουντούρη. Δεύτερο κριτήριο, η
ανάδειξη των διαφορετικών όψεων ενός θέματος. Έτσι στο Στρατόπεδα Συγκέντρωσης η Ελένη Σαββατιανού θα μιλήσει κυρίως
για τον εγκλεισμό της στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου ενώ ο Λουκάς Κόκκινος θα αναφερθεί και στα άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης
της κατεχόμενης Ευρώπης.
Στο σενάριο για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα οι τέσσερις μάρτυρες φωτίζουν το θέμα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Ροζίνα
Ασέρ Πάρδο ως κρυμμένο παιδί στην Κατοχή, ο Μηνάς Σαμπετάι ως αντιστασιακός, ο Μωσέ Αελιών ως κρατούμενος στο
Άουσβιτσ και ο Μίμης Μπέζας ως εβραιόπουλο της Θεσσαλονίκης που φυγαδεύτηκε σε διάφορες χώρες με την οικογένειά του
έως ότου καταλήξει στη μέση Ανατολή.
Εάν για ένα ζήτημα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αφηγήσεις και των δύο φύλων οπωσδήποτε προκρίναμε και τις δύο αυτές
διαφορετικές οπτικές. Όπως στην Αντίσταση όπου αξιοποιήθηκαν η Πλουσία Λιακατά για να μας δώσει την οπτική της γυναίκας
αντάρτισσας και ο Μηνάς Σαμπετάι εκείνη του Εαμίτη.

Ωστόσο όσοι αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι οι μοναδικοί μάρτυρες που αξιοποιούνται στα διδακτικά μας σενάρια. Μέσα στις
δραστηριότητες θα ακουστούν οι φωνές και άλλων μαρτύρων που συνομιλούν με τους κεντρικούς για να δώσουν την δική τους
εμπειρία και επομένως οι πληροφορίες να διασταυρωθούν, να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν. Για παράδειγμα στο σενάριο
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης μέσα στα «Υλικά» θα βρούμε ολιγόλεπτες μαρτυρίες της Μαριάνθης Ναχμία, του Σταύρου
Παπουτσάκη και του Ισαάκ Μιζάν. Ανθρώπων που βίωσαν το μαρτυρικό στρατοπεδικό κόσμο του Τρίτου Ράιχ.

Επιλέγοντας ο εκπαιδευτικός μία θεματική ενότητα εμφανίζεται η κεντρική της καρτέλα. Από εδώ μπορούμε να περάσουμε στην
«Εισαγωγή» η οποία αναφέρεται στο ιστορικό πλαίσιο και την παιδαγωγική προσέγγιση που επιλέχθηκε. Κάθε μία από τις έξι
εισαγωγές των σεναρίων αποτυπώνει την ταυτότητά του και νοηματοδοτεί το περιεχόμενό του.
Στην καρτέλα αυτή θα συναντήσουμε και τους αφηγητές που πρωταγωνιστούν για να περάσουμε στη δική τους πλέον
βιογραφική ταινία και στις δραστηριότητες που την πλαισιώνουν.

Οι βιογραφικές ταινίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας αποτελούνται από επιλεγμένα αποσπάσματα της συνέντευξης του
μάρτυρα η οποία στην ολότητά της εναπόκειται στο Ψηφιακό Αρχείο του προγράμματος που παρουσιάστηκε λίγο πριν. Τα
αποσπάσματα επιλέχθηκαν από τις συγγραφικές ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε η αφήγηση να μη γίνεται χρονοβόρα για τους
μαθητές και ταυτόχρονα να αποτυπώνουν την εμπειρία γύρω από την οποία μπορούν να συγκροτηθούν ερευνητικά
ερωτήματα.
Κάτω από κάθε συνέντευξη εμφανίζονται τα κεφάλαια των αποσπασμάτων που υποδηλώνουν και το περιεχόμενό τους. Ο
χρήστης μπορεί να μετακινηθεί από το ένα κεφάλαιο στο άλλο επιλέγοντας το από τη λίστα. Επιπλέον εκτός από την
επισκόπηση κεφαλαίων υπάρχει και η απομαγνητοφώνηση όπου έγινε δυνατή η μεταγραφή σε κείμενο των όσων λέγονται
στην ταινία προκειμένου να αξιοποιηθεί από άτομα με προβλήματα ακοής αλλά και για μαθησιακούς λόγους.

Γύρω από κάθε βιογραφική ταινία θα αναπτυχθεί μια αλληλουχία δραστηριοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους και στο σύνολό
τους προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα μέσα από τις διαφορετικές διαστάσεις του. Παρόλο που κάθε σενάριο διακρίνεται
από το δικό του μεθοδολογικό σχήμα υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο δομής. Αρχικά γίνεται η γνωριμία με τον μάρτυρα και
προκαλείται το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένο ιστορικό ζήτημα.
Ακολουθούν δραστηριότητες που δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο στους μαθητές να κάνουν ιστορία, δηλαδή, δίνουν
προτεραιότητα στη διαδικαστική γνώση, τη γνώση σχετικά με τις πηγές ή της γνώσης που έχει σχέση με την οργάνωση της
ιστορικής έρευνας.
Συγκεκριμένες φράσεις, από τη βιογραφική ταινία, κατάλληλα επιλεγμένες θα ανοίξουν την πόρτα εισόδου. «Άρχισε η πείνα η
μεγάλη» θα πει η Δήμητρα Ρουμπέση …

… για να μας βάλει στη δραστηριότητα όπου οι μαθητές θα αναζητήσουν την έκταση, τις επιπτώσεις του μεγάλου λιμού και
ταυτόχρονα την ευρύτερη σχέση αιτίας αποτελέσματος, της έννοιας δηλαδή που συνδέεται με τον ενεργό ρόλο ή τη δράση των
ανθρώπων στο παρελθόν η οποία προκάλεσε μία ιστορική αλλαγή ή αντιστάθηκε σε αυτήν.

Στο ψηφιακό περιβάλλον κάθε δραστηριότητας αρχικά βλέπουμε τον τίτλο της που όπως είπαμε, τις περισσότερες φορές
είναι μία χαρακτηριστική φράση του μάρτυρα.
Ακολουθεί το διδακτικό σχόλιο με την ενεργοποίηση της ένδειξης “info”. Αυτό έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες στον
εκπαιδευτικό για τις προεκτάσεις που μπορεί να πάρει η δράση των μαθητών και τα επιπλέον εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιηθούν, να πληροφορήσει για τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση και τις ιστορικές έννοιες που υποστηρίζει ή να
αναφερθεί στους στόχους που επιδιώκουμε με την εμπλοκή των μαθητών.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η εκφώνηση δηλαδή η είσοδος στο θέμα έτσι ώστε κατάλληλα να στραφεί το βλέμμα των
μαθητών στο ιστορικό πλαίσιο.
Στο σημείο συζήτησης που ακολουθεί μπαίνουν τα πιο προκλητικά, μερικές φορές, ερωτήματα. Τα ερωτήματα εκείνα τα
οποία επιδιώκουμε να προκαλέσουν τη γνωστική σύγκρουση που πρέπει να συμβαίνει ανάμεσα στη βιωμένη ή αλλιώς
προεπιστημονική γνώση – τη φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο μέσα από τη διαδικασία κοινωνικοποίησής τους – και τη
σχολική επιστημονική γνώση.
Τέλος η δραστηριότητα μαθαίνει στα παιδιά να κάνουν ιστορία με την εμπλοκή τους στη δημιουργία συνεκτικών και
περιεκτικών αφηγηματικών πλαισίων με την υποστήριξη των πηγών και τις αναθέσεις δημιουργικών και ερευνητικών
δράσεων.
Η ειδικά επισημασμένη λέξη «Υλικό» με το χαρακτηριστικό εικονίδιο του ανοιχτού φακέλου θα δώσει την πρόσβαση στις
πηγές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Το ειδικό παράθυρο εργασίας επιτρέπει στους μαθητές να κρατούν σημειώσεις ή να προχωρούν στη συγγραφή κειμένων
ανάλογα με το έργο που τους έχει ανατεθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις στο παράθυρο εργασίας έχουν συμπεριληφθεί πίνακες που
διευκολύνουν τους μαθητές στην κατηγοριοποίηση των πληροφοριών ή στη λήψη σημειώσεων.

Οι δραστηριότητες είναι διαβαθμισμένης
δυσκολίας και οι αναθέσεις εργασιών
επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις
διαφορετικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το
μαθησιακό στυλ των μαθητών. Η διδακτική
προσέγγιση διαπερνά ποικιλία μεθόδων
προκειμένου οι μαθητές να αποδώσουν νόημα
στο περιεχόμενο και να ενδιαφερθούν να το
κατακτήσουν. Έτσι θα συναντήσουμε
δραστηριότητες συγγραφής κειμένων όπως
αλληλογραφία, ψηφιακές δημιουργίες όπως
εικονικές εκθέσεις ή λευκώματα, κριτική
συζήτηση με βάση το πληροφοριακό υλικό,
επεξεργασία χαρτών ή δημιουργία
διαγραμμάτων.
Τα προϊόντα της μάθησης δηλαδή αυτό που θα
προκύψει από τη λειτουργία της ιστορικής
έρευνας, διαφοροποιούνται μέσα από τη
δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να
παρουσιάσουν την κατανόησή τους ή τις
δεξιότητες ιστορικής σκέψης που
προσέγγισαν με διάφορες και διαφορετικές
μορφές.

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ελένη Σαββατιανού-Γεωργαντά
Η Απελευθέρωση της Αθήνας, 12 Οκτωβρίου 1944

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Πλουσία Λιακατά
«Και περνάω το posto di blocco με το Λιλή Μαρλέν»

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ/ΣΟΑ Μωσέ Αελιών
«...οι Βουλγάροι ήτανε όχι σύμμαχοι, αλλά ήτανε προ Γερμανοί να πούμε...»

Κάποιες δραστηριότητες καλούν τους μάρτυρες σε μια αλληλεπιδραστική διαλεκτική διαδικασία μεταξύ τους. Το στοίχημα και
εδώ είναι η κριτική ιστορική σκέψη δηλαδή ο συστηματικός έγκυρος στοχασμός επί σημαντικών γεγονότων ή φαινομένων ο
οποίος αποσκοπεί στην επαρκή εξήγησή τους. Αναμφίβολα ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να βρεθεί ο μαθητής
απέναντι σε δύο αντίπαλες ή διαφορετικές αφηγήσεις, να τις αναλύσει, να τις ερμηνεύσει και να δημιουργήσει ανοιχτά ιστορικά
πλαίσια.
Για παράδειγμα η αφήγηση της Πειραιώτισσας Ρουμπέση για το σχολείο που επιτελούσε το ρόλο διαμοίρασης συσσιτίου είναι εκ
διαμέτρου διαφορετική από την αφήγηση για το σχολείο της Θρακιώτισσας Δήμητρας Παυλίδου που αποσκοπούσε να
ενσταλάξει στους μαθητές την βουλγαρική εθνική συνείδηση.

Τα υλικά κάθε δραστηριότητας συνδέονται αναπόσπαστα με τη συγκεκριμένη ιστορική έρευνα στην οποία καλούνται οι
μαθητές αλλά ταυτόχρονα και με άλλες δραστηριότητες και θεματικές ενότητες. Πρόκειται για ποικιλόμορφο, πολυτροπικό και
πολυμεσικό υλικό που αποτελείται από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, έγγραφα και χάρτες,

ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, αφίσες. Όπως αυτές οι πηγές
στο σενάριο Καθημερινή Ζωή όπου παρουσιάζεται η πρώτη
αντιστασιακή ενέργεια του Γλέζου και του Σάντα όταν κατέβασαν τη
σημαία των ναζί από την Ακρόπολη. Εκτός από φωτογραφίες, αφίσες,
πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής, βλέπουμε και την ανθρώπινη
διάσταση καθώς στη συνέντευξή του Μανώλη Γλέζου διαβάζουμε ότι η
πιο έντονη ανάμνηση από αυτή τη δράση ήταν η μάνα του.

Στα υλικά ακόμα θα βρούμε ημερολόγια, διαγράμματα, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, στίχους, μουσική, τραγούδια, βίντεο,
φιλμ.
Και όσα ακόμα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αντλήσουν στοιχεία, να στοχαστούν ελέγχοντας, αντιπαραβάλλοντας
και διασταυρώνοντας.

Κάθε πηγή, κάθε φωτογραφία, κάθε τραγούδι σχολιάζονται και τοποθετούνται στο ιστορικό τους πλαίσιο. Για παράδειγμα το
ντοκουμέντο «Ο Άρης στη συλλογική μνήμη» θα περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε το τραγούδι «Του Άρη»,
ύστερα από μια μάχη του ΕΛΑΣ, και τις διασκευές που έγιναν ύστερα από την Μεταπολίτευση όταν η μνήμη της Αντίστασης
ξαναζωντάνεψε.

Παράλληλα με τα «Υλικά» των δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα οι μαθητές θα βρουν το «Λεξικό», ένα Γλωσσάρι
ιστορικών στοιχείων-προσώπων-εννοιών που μπορεί να γίνει πολύτιμο εργαλείο αναφοράς στην έρευνά τους και στην
παραγωγή των κειμένων τους.

Ακόμα, ένα χρονολόγιο δίνει με απλό τρόπο και οπτικοποιεί τη σχέση μιας αφηρημένης έννοιας, όπως είναι ο χρόνος, με την
ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρόσωπα, γεγονότα, τοποθεσίες διατάσσονται κάθετα μιας ιστορικής γραμμής προμηθεύοντας έτσι
υλικό για διανοητικές διεργασίες συγκρίσεων και συσχετισμών που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση της
περιόδου της Κατοχής στην Ελλάδα.

Κάθε μάρτυρας, κάθε βιωματική ταινία, συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπου εμφανίζονται οι
σημαντικότεροι σταθμοί της ζωής του αφηγητή. Ένας διαδραστικός χάρτης τοποθετεί στους σταθμούς αυτούς στον χώρο με τις
ανάλογες επισημάνσεις.

https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί τόσο σε συνθήκες φυσικής τάξης όσο και σε συνθήκες
σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή ακόμα και σε μεικτά εκπαιδευτικά μοντέλα. Απευθύνεται σε μαθητές
πάνω από 14 ετών, χωρίς να αποκλείονται με την κατάλληλη διαχείριση του υλικού οι μικρότεροι, και προσφέρεται για ποικίλες
μορφές εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο, στην οικογένεια, στα πανεπιστήμια, στα μουσεία. Γενικότερα μπορεί να
αποτελέσει το περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να γίνει πολύτιμο μέσο διδασκαλίας διακριτών γνωστικών
αντικειμένων όπως η Ιστορία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, η Κοινωνιολογία, η Έκθεση ή να αξιοποιηθεί για τη συνεργασία
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων Ιστορία-Θέατρο-Εικαστικά-Πληροφορική κά.
Αρχικά ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει εγγραφή στην αρχική σελίδα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Ο λογαριασμός του θα
ενεργοποιηθεί με έναν σύνδεσμο που θα λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο κάτι που θα του δώσει πλήρη πρόσβαση στη
συνέχεια.

Στη επιλογή «Οι Ομάδες μου» δημιουργεί ομάδες στις οποίες εισάγει τους μαθητές που θα τις αποτελέσουν. Προκειμένου να
προστατευτούν τα προσωπικά τους δεδομένα είναι δυνατό η εγγραφή των μαθητών να γίνει με ψευδώνυμα. Επίσης κάθε ομάδα
μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων μπορεί να διαγραφεί και οι μαθητές να μην έχουν πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Ο εκπαιδευτικός στο πεδίο «Αναζήτηση Δραστηριοτήτων» θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου προβάλλονται συνοπτικά όλες οι
θεματικές ενότητες και οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται σε αυτές. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και να διαβάσει το διδακτικό
σχόλιο που συνοδεύει κάθε δραστηριότητα ενώ αφήνοντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στον τίτλο της εμφανίζεται ένα
παράθυρο με την περιγραφή της.

Εδώ μπορεί να οργανώσει τη διδασκαλία του με κεντρικό άξονα μία θεματική ενότητα, έναν μάρτυρα ή να διαλέξει δραστηριότητες
από διαφορετικές θεματικές ενότητες και μάρτυρες έτσι ώστε να δημιουργήσει το «δικό του» σενάριο δηλαδή να εξατομικεύσει
κριτικά το περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει το χαρακτηριστικό αστέρι που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο και να γράψει, εάν επιθυμεί,
δικά του σχόλια που θα διευκολύνουν τη διδασκαλία του και τη χρήση των πηγών.

Αφού ολοκληρώσει τη συλλογή και ενεργοποιήσει το πλαίσιο «Μόνο αποθηκευμένες δραστηριότητες» εκείνες που είχε επιλέξει
στο προηγούμενο βήμα θα εμφανιστούν συγκεντρωτικά έτσι ώστε να υπάρχει εποπτεία του περιεχομένου του μαθήματος ή του
project που δημιούργησε.

Ακόμα στο πεδίο «Αναζήτηση Δραστηριοτήτων» ο εκπαιδευτικός μπορεί να
χρησιμοποιήσει λέξεις κλειδιά για να συγκεντρώσει γρήγορα πληροφορίες και
υλικό για το θέμα που τον ενδιαφέρει.
Αν για παράδειγμα επιδιώκει τη δημιουργία ενός μαθήματος για το ρόλο των
γυναικών στη διάρκεια της Κατοχής μπορεί να εισάγει στο πλαίσιο της
αναζήτησης τη λέξη γυναίκα και παρακάτω θα αναπτυχθούν πλήρως όλες οι
δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη λέξη αυτή. Δηλαδή θα εμφανιστεί ο τίτλος
της, η περιγραφή της και το διδακτικό της σχόλιο.
Στο παράδειγμά μας θα εμφανιστεί, μεταξύ άλλων η δραστηριότητα που
συνδέεται με την αφηγήτρια Ελένη Σαββατιανού «Καθημερινή ζωή στο
στρατόπεδο Χαϊδαρίου» όπου οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τις
ομοιότητες και διαφορές της στρατοπεδικής εμπειρίας ανάλογα με το αν κάποιος
ήταν άντρας ή γυναίκα, δηλαδή προκρίνονται οι διαστάσεις του φύλου…

Θα εμφανιστεί επίσης η δραστηριότητα «Ένιωθες όμορφα, ένιωθες σίγουρη, ένιωθες ότι είσαι κάτι» όπου η Πλουσία Λιακατά θα
βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τι σήμαινε να είσαι γυναίκα και να συμμετέχεις στην ένοπλη αντίσταση και κυρίως γιατί
παρά τις δυσκολίες λέει πως ένιωθε ωραία, πως αυτή η ζωή της άρεσε.
Βέβαια κάποιος για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας θα πρέπει να περιηγηθεί στα Υλικά που την υποστηρίζουν και
να διακρίνει τις ποικίλες προσεγγίσεις που προσφέρουν, όπως την γνωριμία με την καπετάνισσα Μαρία Μπέικου μέσα από τ’
αποσπάσματα της αυτοβιογραφίας της «Αφού με ρωτάτε, να θυμηθώ…» ή με την περίφημη Θύελα Μένη Παπαηλιού. Και δίπλα σε
αυτά μία συνολική αποτίμηση της συνεισφοράς του ΕΑΜ ΕΛΑΣ στην υπόθεση της Αντίστασης από τον Τόμας Γκάλαντ.

Ο εκπαιδευτικός έχει πλήρη πρόσβαση στις εργασίες των μαθητών της ομάδας του τις οποίες μπορεί να σχολιάσει με διδακτικές
επισημάνσεις, να αποθηκεύσει τα σχετικά αρχεία και να τα εκτυπώσει επιλέγοντας «Τα Συμπεράσματά μου». Με τον τρόπο αυτό
δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για ποιοτική και συγκριτική αξιολόγηση του έργου των μαθητών και έτσι γίνεται δυνατή μια
ολοκληρωμένη αποτίμηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

Τέλος ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει, να δημιουργήσει και δικές του δραστηριότητες στο πεδίο «Δημιουργία δικής μου
Δραστηριότητας». Εκεί αρχικά θα επιλέξει τη δραστηριότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από την οποία θα αντλήσει πηγές και
τεκμήρια, θα δώσει τίτλο και περιγραφή. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας δεν του επιτρέπεται να προσθέσει υλικό (φωτογραφίες,
κείμενα ή άλλα αρχεία) τουλάχιστον μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας. Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει
προγράμματα και εφαρμογές διαμοίρασης υλικού όπως είναι οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-me και e-class με τις οποίες στον
καιρό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είμαστε ήδη αρκετά εξοικειωμένοι.

https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/
www.occupation-memories.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα μπορεί να απομακρύνει εμάς τους εκπαιδευτικούς από τον
αφηγηματικό μονόλογο, τη σχολιασμένη αφήγηση και τη μετωπική οργάνωση της τάξης. Μπορεί να συμβάλλει στον ιστορικό
εγγραμματισμό, στη δημιουργία δηλαδή δεξιοτήτων και στάσεων που να προσδίδουν στο παρελθόν νόημα και αξία για το παρόν
και το μέλλον.

