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Περίληψη 
 

Η Ιστορία και οι ιστορικές πηγές προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες για τη 
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων 
διδακτικών παρεμβάσεων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Με τη διδασκαλία τους σε 
αλλόγλωσσους μαθητές επιδιώκεται η ενίσχυση της ελληνομάθειας, η επαφή με την 
ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και η προαγωγή αρχών διαπολιτισμικότητας. Στο 
κείμενο αυτό, επισημαίνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των ιστορικών πηγών για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη της γνωστικής 
ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας. Αναφορά γίνεται στα είδη των ιστορικών πηγών και τα 
κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου υλικού. Δεδομένης της σημασίας της γλώσσας των 
πηγών και των δυσκολιών για τους αλλόγλωσσους μαθητές κατά τη μελέτη τους, 
προτείνονται τρόποι διαχείρισής τους με στόχο την εκμάθηση νέων λέξεων αλλά και τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη 
διδασκαλία δεξιοτήτων εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. Το κείμενο συμπληρώνεται με 
πρακτικές εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσω των ιστορικών πηγών, οι 
οποίες επιμερίζονται με κριτήρια τη διδασκαλία δεξιοτήτων και το είδος των πηγών. Τέλος, 
στο υλικό περιλαμβάνεται αναλυτικός κατάλογος πηγών που εντοπίζονται στο διαδίκτυο 
και μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές κατά τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα από τις ιστορικές πηγές. 

 
Λέξεις κλειδιά: ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, ιστορικές πηγές, διδασκαλία με βάση το 
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Abstract 
 

The science of History and historical sources offer increased possibilities for teaching 
Greek as second language. The use of modern instructional interventions and 
methodological approaches helps students in learning Greek language and also in getting 
acknowledged with Greek history and culture by promoting intercultural principles. This 
paper highlights the importance of historical sources in teaching Greek as a second language 
and focuses on the development of Cognitive Academic Language Proficiency. Initially, the 
types of historical sources and the criteria by which educator should select the most suitable 
material are underlined. Since the language of sources is often difficult for students learning 
Greek as second language, various ways are proposed to manage these obstacles. In 
addition, emphasis is given in teaching skills for learning Greek as second language. 
Moreover, the paper suggests specific activities for learning Greek as a second language 
through historical sources. These activities are separated using as criteria: skills and type of 
sources. Finally, the material includes detailed list of sources detected in Internet that can be 
used from teachers and students in teaching Greek as second language through historical 
sources. 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι μαθητές που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, ενώ αναπτύσσουν 
με σχετική ευκολία τις βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αντιμετωπίζουν 
αυξημένες δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση λεξιλογίου που δε χρησιμοποιούν στις 
καθημερινές συναναστροφές τους, καθώς και συνθετότερων μορφοσυντακτικών δομών. Οι 
δυσκολίες αυτές μπορούν να υπερπηδηθούν με μεθοδικότητα, μέσω της συστηματικής 
διδασκαλίας της γλώσσας με τη συνδρομή και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ένα από τα 
μαθήματα που παρέχει αυξημένα ερεθίσματα για την ανάπτυξη της γνωστικής 
ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας είναι η Ιστορία. 

Με το κείμενο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με βάση το περιεχόμενο και συγκεκριμένα με τη συνδρομή 
των ιστορικών πηγών. Τα τελευταία χρόνια, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αναδείξει τις 
ιστορικές πηγές σε ουσιαστικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς με την 
έμφαση που δίνεται στην ανάλυσή τους επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ιστορικής 
συνείδησης, καθώς και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και πολλαπλών δεξιοτήτων των 
μαθητών, μέσω της κριτικής ανάλυσης, της ερμηνείας, της αξιολόγησης και της 
τεκμηρίωσης των απόψεών τους.  

Η προσπάθεια, επομένως, συνδυασμού της ελληνικής γλώσσας, της Ιστορίας και 
των ιστορικών πηγών με την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών παρεμβάσεων και 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων αποτελεί πρόκληση. Ο στόχος του προτεινόμενου υλικού 
είναι τριπλός, καθώς μέσω του συνδυασμού της διδασκαλίας της Γλώσσας και της Ιστορίας 
επιδιώκεται η ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών, της επαφής τους 
με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και η προαγωγή αρχών 
διαπολιτισμικότητας στη σχολική τάξη. Προκειμένου, όμως, οι μαθητές να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν σε σύνθετες επικοινωνιακές και ακαδημαϊκές γλωσσικές δραστηριότητες, 
που προτείνονται σε αυτό το κείμενο, θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική 
γλώσσα και να έχουν αναπτύξει ήδη τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Στο κείμενο που ακολουθεί, θα επιχειρηθεί αρχικά η ανάδειξη των δυνατοτήτων 
αξιοποίησης των ιστορικών πηγών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, 
με στόχο την ανάπτυξη της γνωστικής ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας. Θα 
επισημανθούν στοιχεία αναφορικά με τα είδη των ιστορικών πηγών, τα κριτήρια επιλογής 
του καταλληλότερου υλικού και με ζητήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα των πηγών, τις 
δυνατότητες υπερπήδησης γλωσσικών εμποδίων και λεξιλογικής εξομάλυνσης. Στη 
συνέχεια, θα εξεταστούν πρακτικές εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσω 
των ιστορικών πηγών με κριτήριο τους επιδιωκόμενους στόχους, στην προκειμένη 
περίπτωση τη διδασκαλία δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού 
λόγου. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας με κριτήριο το είδος της πηγής (δημόσια έγγραφα, στατιστικά στοιχεία, 
περιηγητικά κείμενα, νομίσματα, κινηματογραφικές ταινίες κ.ά.). Τέλος, το υλικό 
συμπληρώνεται με αναλυτικό κατάλογο πηγών που εντοπίζονται στο διαδίκτυο και 
μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως αρχεία και ψηφιακές 
συλλογές. 

 
 

2. Ιστορικές πηγές και ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συντονισμένες προσπάθειες των επιστημών της 
Ιστορίας και της Διδακτικής έχουν μεταβάλει τον τρόπο πραγματοποίησης του μαθήματος 
της Ιστορίας στη σχολική τάξη. Από τη μελέτη των αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα 
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και τα βιβλία, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες ανάλογης επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται η αυξανόμενη βαρύτητα που δίνεται στη μελέτη των πηγών 
στο πλαίσιο του ιστορικού μαθήματος.  

Οι ιστορικές πηγές, εκτός από σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν και για την ουσιαστική βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων όσων 
διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα με στόχο την ανάπτυξη της γνωστικής 
ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας (Cummins 1984: 11-15). Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, το γλωσσικό τους επίπεδο και τους στόχους του εκπαιδευτικού, μπορούν να 
αποτελέσουν το κατάλληλο έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και εξέταση 
γραμματικοσυντακτικών δομών, για κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους με λέξεις μικρότερης συχνότητας, ανάπτυξη 
συνθετότερων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς και της ικανότητας παραγωγής 
προφορικού και γραπτού λόγου με ιδιαίτερες γλωσσικές και γνωστικές απαιτήσεις.  

Επιπρόσθετα, μέσω των ιστορικών πηγών οι μαθητές έρχονται σε επαφή, έστω και 
ακροθιγώς, με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται 
και γνωστικά αποτελέσματα, που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν με ομαλότερο τρόπο 
στη σχολική τάξη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, εφόσον η επαφή με στοιχεία ιστορίας 
και πολιτισμού της δεύτερης γλώσσας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την 
πληρέστερη εκμάθησή της. Με τη συνδρομή, επομένως, των ιστορικών πηγών, η γλώσσα 
εξετάζεται σε συνδυασμό με τη σύνθετη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, 
συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση των αλλόγλωσσων μαθητών, η οποία δε συνίσταται 
μόνο στην κατάκτηση του γλωσσικού κώδικα, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο αξιών, 
στάσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, οι πηγές μπορούν να 
συμβάλουν στη διαπολιτισμική προσέγγιση και τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης 
μεταξύ των μαθητών. 

Η συνδυαστική διδασκαλία γλώσσας και περιεχομένου αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία ως διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο. Βρίσκει πεδίο 
εφαρμογής σε μια ευρεία κατηγορία γνωστικών αντικειμένων σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες, με αποτέλεσμα ο όρος να παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία ως προς τη 
νοηματοδότησή του. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός 
αξιοποιεί για τη διδασκαλία της γλώσσας κείμενα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 
εστιάζοντας κάθε φορά σε συγκεκριμένα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, καθώς και σε 
δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λογού. Μολονότι 
μελετάται ταυτόχρονα και το περιεχόμενο των κειμένων, βασικός στόχος του μαθήματος 
παραμένει η γλώσσα (Ζάγκα 2004: 51-56). Χρησιμοποιώντας όμως ως όχημα μια ποικιλία 
γνωστικών αντικειμένων, οι μαθητές προετοιμάζονται ταυτόχρονα και για την ένταξή τους 
σε κανονικές τάξεις, εφόσον, εκτός από τα γλωσσικά οφέλη, έρχονται σε επαφή και με το 
περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων που αξιοποιούνται κάθε φορά. Σε περίπτωση, 
ωστόσο, που ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί υλικό από γνωστικά αντικείμενα που δεν άπτονται 
της ειδικότητάς του, θεωρείται αναγκαία η συνεργασία με συναδέλφους των αντίστοιχων 
αντικειμένων. Τέλος, η επιλογή της διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο 
επιβάλλει και ανάλογη μέριμνα του εκπαιδευτικού ως προς τη χρήση εναλλακτικών 
εργαλείων αξιολόγησης (Short 1993).  
 
Είδη πηγών 

Η  βιβλιογραφία και το επιμορφωτικό υλικό αναφορικά με τις ιστορικές πηγές είναι 
ιδιαίτερα πλούσια. Για τον λόγο αυτό, στο κείμενο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να περιοριστούμε 
στην κατηγοριοποίησή τους, προκειμένου να καταστεί κατανοητή η διερεύνηση των 
τρόπων δημιουργικής αξιοποίησής τους στη διδασκαλία του μαθήματος της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας.  
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Αρχικά, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τη διάκριση των πηγών σε 
πρωτογενείς και δευτερογενείς, ήδη από τα πρώτα μαθήματα, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν το είδος της πηγής και τα στοιχεία διαφοροποίησής τους. Ως πρωτογενείς 
θεωρούνται οι πηγές που συνετέθησαν ή δημιουργήθηκαν την ίδια εποχή με τα γεγονότα ή 
σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο από πρόσωπα που έδρασαν στα συγκεκριμένα 
γεγονότα ή υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες. Επομένως, στις πρωτογενείς πηγές 
συγκαταλέγονται δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, άρθρα εφημερίδων, νόμοι, επίσημα 
στατιστικά στοιχεία, απομνημονεύματα, προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφικά, ηχητικά και 
κινηματογραφικά τεκμήρια κ.ά. Στις δευτερογενείς πηγές περιλαμβάνονται οι 
μεταγενέστερες χρονικά αναφορές που σχετίζονται με ένα θέμα, όπως άρθρα, βιβλία, 
κινηματογραφικές ταινίες κ.ά. Ανάλογα με το κριτήριο ταξινόμησης, οι ιστορικές πηγές 
μπορούν επίσης να διακριθούν σε άμεσες, έμμεσες, γραπτές, παραστατικές, προφορικές, 
οπτικές, μνημειακές κ.λπ. (Μαυροσκούφης 2005: 26-30). 

 
Κριτήρια επιλογής πηγών 

Η δυσκολία του εκπαιδευτικού έγκειται, κυρίως, στον τρόπο επιλογής του 
κατάλληλου υλικού, το οποίο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ιδιαιτερότητες του 
θέματος και της δραστηριότητας. Προαπαιτούμενο για τη διαδικασία επιλογής κατάλληλου 
υλικού αποτελεί η διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό, με τη βοήθεια διαγνωστικών τεστ, 
του γνωσιακού υπόβαθρου των μαθητών, σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των 
αναγκών τους (Αγιακλή & Xατζηδάκη 2000). Οι ατομικές διαφορές στην εκμάθηση της 
δεύτερης γλώσσας (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003: 34-46) αλλά και οι 
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών μιας σχολικής τάξης, θα πρέπει να συνυπολογιστούν 
από τον εκπαιδευτικό κατά την επιλογή του υλικού και τη διαμόρφωση των ασκήσεων. 
Επιπλέον, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η ανίχνευση από τον εκπαιδευτικό των τρόπων 
μάθησης που ενδείκνυνται για κάθε μαθητή (Felder & Henriques 1995), των 
διαφοροποιήσεων ως προς το επίπεδο γλωσσομάθειας αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της 
μητρικής γλώσσας των μαθητών, προκειμένου να προβλεφθούν οι δυσκολίες που 
ενδεχομένως θα αντιμετωπιστούν κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Σημαντική 
θεωρείται και η διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας ανάλογα με την 
περιοχή και τα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν παραμέτρους 
που δε θα πρέπει να παραβλέπονται. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει, επίσης, να λάβει υπόψη 
την ιδιαιτερότητα των εκπαιδευτικών συνθηκών σε κάθε σχολείο. 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στη 
δυνατότητα προσαρμογής του υλικού στις απαιτήσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας αλλά και στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αναφορικά με την 
αξιοποίηση υλικού που άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών, δε διστάζουμε να τους 
ζητήσουμε να μας προτείνουν οι ίδιοι θεματικές ενότητες, ιστορικές περιόδους ή ακόμη και 
υλικό που ενδεχομένως τους έχει προκαλέσει την προσοχή. Επειδή είναι αρκετά δύσκολο 
να αναμένουμε μια άμεση απάντηση, προτείνεται να δοθεί μία λευκή σελίδα και χρόνος, 
προκειμένου να σκεφτούν κατά μόνας ή ομαδικά και να γράψουν ορισμένες προτιμήσεις 
τους.  

Λαμβάνοντας, ωστόσο, ως δεδομένο ότι ένα ποσοστό μαθητών ίσως να μην έχει 
γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, εποικοδομητική μπορεί να είναι η 
περιήγηση κατά το πρώτο μάθημα στον ιστορικό κόμβο της ιστοσελίδας του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού (http://www.e-history.gr), στο οποίο προσφέρεται μια ακροθιγής 
παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας στη διαχρονία της, συνδυασμένη με ενδεικτικές εικόνες 
και πηγαίο υλικό. Από τη στιγμή που οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν τις βασικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως έχει τονιστεί από την αρχή του κειμένου, θεωρείται ότι 
έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν με την κατάλληλη βοήθεια στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Στόχος είναι η  περιήγηση σε όποια περίοδο ή θεματική ενότητα τους κινεί 
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περισσότερο το ενδιαφέρον, ώστε να προτείνουν υλικό το οποίο θα ήθελαν ενδεχομένως 
να επεξεργαστούν. Ακόμη κι αν οι προτάσεις τους δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
μας, τα οφέλη είναι πολλαπλά, εφόσον έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την ελληνική 
Ιστορία, παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα το λεξιλόγιό 
τους. Επιπλέον, η προαναφερθείσα διαδικασία συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων 
μεταξύ των μαθητών, αλλά και με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος τους αντιμετωπίζει ως 
συνδιαμορφωτές στη μαθησιακή διεργασία. 

 
Γλώσσα των πηγών 

Η γλώσσα των ιστορικών πηγών παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες για τους μαθητές 
και ιδιαίτερα τους αλλόγλωσσους, καθώς περιλαμβάνει λιγότερο συχνό λεξιλόγιο1

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός, μετά από διερεύνηση του γνωσιακού υπόβαθρου και των 
αναγκών των μαθητών του, μπορεί να αξιοποιήσει πηγές χωρίς πολύ δύσκολο λεξιλόγιο, 
που διαπραγματεύονται θέματα κατανοητά από τους μαθητές. Δε θα πρέπει να 
λησμονείται ότι η διδασκαλία που υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες των μαθητών δεν 
μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως στείρα (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη 2007: 55-56). Για 
παράδειγμα, προτιμότερο θα ήταν να χρησιμοποιηθούν σε αρχικό στάδιο 
απομαγνητοφωνημένες εγγύτερες χρονικά προφορικές μαρτυρίες μεταναστών ή 
προσφύγων, οι οποίες είναι διατυπωμένες σε απλή γλώσσα. Δε θα πρέπει, άλλωστε, να 
λησμονείται ότι στις ιστορικές πηγές, όπως έχει ήδη τονιστεί, δεν περιλαμβάνονται μόνο 
κείμενα, αλλά και εικόνες, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, νομίσματα, σφραγίδες 
κ.ά., τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω ειδικά διαμορφωμένων δραστηριοτήτων για 
την κατανόηση και παραγωγή λιγότερο απαιτητικού προφορικού και γραπτού λόγου.  

. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση κειμένων προγενέστερων χρονικών περιόδων περιλαμβάνονται 
λέξεις και μορφοσυντακτικές δομές με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένο το μεγαλύτερο 
ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού, άρα οι δυσκολίες για έναν μαθητή που μαθαίνει τα 
ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα είναι σαφώς αυξημένες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους, προκειμένου να υπερπηδήσει τα συγκεκριμένα 
εμπόδια, διότι στόχος  είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την εκμάθησή της, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κλίματος 
συναισθηματικής ασφάλειας και συνθηκών κοινωνικοποίησης, και όχι η αποθάρρυνση των 
μαθητών. Είναι, επομένως, ιδιαίτερα σημαντική η προσεκτική επιλογή πηγών, ώστε οι 
μαθητές να κατακτούν προοδευτικά ανωτέρου επιπέδου ακαδημαϊκές γλωσσικές 
ικανότητες. 

Εάν θεωρούμε ότι οι μαθητές μας μπορούν να αντεπεξέλθουν, δε διστάζουμε να 
χρησιμοποιήσουμε ακόμη και κείμενα της αρχαίας περιόδου ή της βυζαντινής, γραμμένα 
όμως σε απλή γλώσσα, προκειμένου να προβούν σε παρατηρήσεις ή διαπιστώσεις 
αναφορικά με την εξέλιξη της γλώσσας (πχ. κείμενα Βυζαντινών χρονογράφων, των οποίων 
η γλώσσα είναι καθομιλουμένη και κατανοητή). Εάν οι μαθητές δυσκολεύονται, είναι 
δυνατό να προχωρήσουμε στην απόδοση των κειμένων στα νέα ελληνικά, χωρίς ωστόσο 
να αλλοιωθεί το περιεχόμενό τους. Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία των 
συγκεκριμένων κειμένων έχει αποδοθεί στα νέα ελληνικά σε αρκετά αξιόπιστες εκδόσεις. 
Επιπλέον, για τη διαπραγμάτευση ζητημάτων που σχετίζονται με αυτές τις περιόδους, 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε άλλα είδη πηγών, όπως νομίσματα, σφραγίδες, έργα τέχνης, 
αρχαιολογικά ευρήματα κ.ά. Ιδιαίτερη είναι και η χρησιμότητα των δευτερογενών 
ιστορικών πηγών, μέσω των οποίων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον σύγχρονο 
επιστημονικό λόγο. 

                                                           
1 Έχει διαπιστωθεί ότι ακόμη και οι γηγενείς μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

κατανόηση και χρήση του λόγου που απαιτείται για να αντεπεξέλθουν στο μάθημα της Ιστορίας 
(Κόκκινος 2003: 167-168). 
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Η διδασκαλία των ιστορικών πηγών προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα για 
εκμάθηση νέων λέξεων αλλά και για εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών αναφορικά 
με τις λέξεις που ήδη γνωρίζουν. Ο εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσει 
στρατηγικές, προκειμένου να διευκολύνει τους μαθητές στην κατάκτηση της νέας γνώσης. 
Με τον όρο στρατηγικές στη διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας εννοούνται οι 
τρόποι και τα στάδια που υλοποιούνται με στόχο την απόκτηση, αφομοίωση και 
αξιοποίηση μιας πληροφορίας2. Σύμφωνα με τον N. Schmitt διακρίνονται σε στρατηγικές 
ανεύρεσης, οι οποίες διευκολύνουν τους μαθητές ώστε να εντοπίσουν χωρίς βοήθεια τη 
σημασία μιας λέξης και σε στρατηγικές εμπέδωσης, που συμβάλλουν στην αποθήκευση στη 
μνήμη και την ανάσυρσή της για μελλοντική χρήση (Schmitt 1997)3

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μιας ιστορικής πηγής, δε θα πρέπει επίσης 
να λησμονείται ότι το λεξιλόγιο κατακτάται με δύο τρόπους, είτε μέσω της άμεσης, 
εστιασμένης διδασκαλίας είτε με την έμμεση, μη εστιασμένη διδασκαλία, κατά την οποία 
μαθαίνουμε νέες λέξεις, χωρίς να είναι αυτός ο βασικός μας στόχος. Εποικοδομητικός 
θεωρείται ο συνδυασμός και των δύο τρόπων για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. 
Προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας ως προς το λεξιλόγιο, θα 
πρέπει να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες ασκήσεις στις οποίες θα αξιοποιείται το 
λεξιλόγιο του κειμένου που κρίνεται ως σημαντικό για τους μαθητές

. Η διαφοροποίηση των 
κριτηρίων ομαδοποίησης των στρατηγικών έχει οδηγήσει σε ποικιλία τυπολογιών. Από τις 
πιο διαδεδομένες είναι αυτές που διακρίνουν τις στρατηγικές σε: α) Μεταγνωστικές, οι 
οποίες συμβάλλουν στην εστίαση στη γνώση, τον σχεδιασμό και την αυτοαξιολόγηση του 
μαθητή, με στόχο την αυτονομία του. β) Συναισθηματικές,  οι οποίες στοχεύουν στην 
ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής και της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης του μαθητή. 
γ) Κοινωνικές, μέσω των οποίων επιδιώκεται η κοινωνικοποίηση του μαθητή και η 
αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό (Ζάγκα 2004: 79-82).  

4

Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η εξοικείωσή των μαθητών με στρατηγικές που θα 
τους επιτρέψουν να εντοπίσουν τη σημασία λέξεων, μέσω αναγωγών σε προγενέστερες 
γνώσεις αλλά και με τη βοήθεια του μορφολογικού τεμαχισμού και της ανάλυσης των 
συστατικών τους (πχ. τεμαχισμός λέξεων με το επίθημα -ινος, με το οποίο είναι δυνατό να 
κατασκευαστούν επίθετα χρόνου – πρωινός – αλλά και επίθετα που δηλώνουν το υλικό από 
το οποίο είναι κάτι φτιαγμένο – πέτρινος – και συσχετισμός μορφής και σημασίας∙ βλ. 
αναλυτικά Συμεωνίδη-Αναστασιάδη & Μητσιάκη 2010). Χρήσιμες θεωρούνται και οι 
ασκήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες μπορούν να συμβάλουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση, εθίζοντας τους μαθητές σε μια διαδικασία ερμηνείας σύμφωνα με το 
περικείμενο. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει, ωστόσο, να προσέξει ώστε η σωστή απάντηση να 
μην είναι προφανής, αλλά να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών.  

, ενώ ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται και στις πολλαπλές σημασίες λέξεων ανάλογα με το 
περικείμενο. Οι λέξεις υψηλής συχνότητας ενδείκνυνται και για τη σε βάθος διδασκαλία. 
Ορισμένες σημαντικές λέξεις είναι δυνατό να αναλυθούν και να επεξηγηθούν ακόμη και 
πριν από την ανάγνωση της πηγής. Οι μαθητές είναι αναγκαίο να εξοικειωθούν με τη χρήση 
του λεξικού σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής, ενώ για τις υψηλής συχνότητας λέξεις θα 
πρέπει να παροτρύνονται στη δημιουργία του προσωπικού τους γλωσσαρίου. 

                                                           
2  Το πολυδιάστατο θέμα των στρατηγικών μάθησης δεν είναι δυνατό να εξαντληθεί στο πλαίσιο του 

παρόντος κειμένου. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν γενικά στοιχεία και να 
αξιοποιηθούν ορισμένες από αυτές στο πρακτικό μέρος. Για μια αναλυτική παρουσίαση των 
στρατηγικών και της ιδιαίτερης σημασίας τους στη μάθηση, βλ. Oxford 1990, 2003. 

3 Αναλυτική παρουσίαση, σύμφωνα με το άρθρο του Schmitt, αλλά και επιπλέον βιβλιογραφία, 
μπορεί να εντοπιστεί στη μελέτη της Μ. Αντωνίου 2008: 186-191, στον Οδηγό Επιμόρφωσης 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αγωγής. 

4 Βλ. ενδεικτικά Παράρτημα Ι. 
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Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι οι μαθητές δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στην ανάλυση μιας πηγής, είναι δυνατή ακόμη και η γλωσσική εξομάλυνση 
του κειμένου, με τις λιγότερες όμως δυνατές παρεμβάσεις5

 

. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε τα ημι-αυθεντικά κείμενα που θα προκύψουν να μην 
αλλοιώνουν το περιεχόμενο και τη μορφή των πηγών. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να αντικαταστήσει ή να παραλείψει δύσκολες λέξεις, οι οποίες είναι χαμηλής 
συχνότητας και δεν αποτελούν απαραίτητες γνώσεις για τους μαθητές. Η ερμηνεία λέξεων 
χαμηλής συχνότητας, στις οποίες δε θέλει να εμμείνει ο εκπαιδευτικός, αλλά θεωρούνται 
σημαντικές για την κατανόηση του κειμένου, μπορεί να παρατεθεί κάτω από το κείμενο ή 
να εξηγηθούν οι συγκεκριμένες λέξεις συνοπτικά από τον διδάσκοντα (Αντωνίου 2008). 

 
3. Δεξιότητες εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 

Η διαφοροποίηση της διαδικασίας εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, σε σύγκριση 
με την κατάκτηση της μητρικής, καθιστά αναγκαία τη διδασκαλία δεξιοτήτων με τη χρήση 
στρατηγικών μάθησης. Οι γλωσσικές δεξιότητες επιμερίζονται σε τέσσερις βασικές 
κατηγορίες, την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και την παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η συνοχή του κειμένου, 
κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούμε συνοπτικά στις συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες και 
αξιοποιούνται στο πρακτικό μέρος. 

 
Κατανόηση γραπτού λόγου 

Η ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων αποτελεί μια διαδικασία η οποία 
εφαρμόζεται καθημερινά από τους μαθητές, όχι μόνο στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος. Επομένως, θα πρέπει να εξοικειωθούν με μια ευρεία κατηγορία γραπτών 
κειμένων και περιστάσεων, κατά τις οποίες αυτά χρησιμοποιούνται. Για τον λόγο αυτό, 
σημαντική είναι η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με στρατηγικές (προ-αναγνωστικές, 
καθοδηγητικές, μετα-αναγνωστικές, εστίασης της προσοχής, συγγραφής σημειώσεων κ.ά.), 
τις οποίες θα χρησιμοποιούν συνειδητά και θα μπορούν να τις προσαρμόζουν ανάλογα με 
τις ανάγκες τους (Oxford 1990, 2003).  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς διδασκαλίας της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι 
η προετοιμασία των μαθητών, ώστε να ανταποκριθούν σε αυθεντικές περιστάσεις 
κατανόησης γραπτού λόγου. Η γνώση λεξιλογίου, γραμματικών και συντακτικών κανόνων 
είναι αυτονόητο ότι δε συνεπάγεται γνώση μιας γλώσσας, για την οποία θεωρείται 
αναγκαία η εξοικείωση με κανόνες και συμβάσεις, που σχετίζονται με την πολιτισμική 
διάσταση μιας γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει επομένως να εστιάσει, ώστε οι 
μαθητές να εξοικειωθούν με την κριτική ανάγνωση κειμένων (Καραντζόλα 2000). Οι 
ιστορικές πηγές μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της μελέτης 
διαφορετικών κειμενικών ειδών και της εξέτασης του τύπου, της δομής, του περιεχομένου, 
των λειτουργιών, του λεξιλογίου, των γραμματικών και υφολογικών χαρακτηριστικών αλλά 
και των συμβάσεων που τα διέπουν.  

Σύμφωνα με τη θεωρία των κειμενικών ειδών6

                                                           
5 Χρήσιμο για την αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας ή ευκολίας ενός κειμένου είναι το λογισμικό του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ-Λογισμικό). Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να εφαρμοστεί 
επικουρικά και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση του κειμένου από τον ίδιο τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει συναίσθηση των γνώσεων και των αναγκών των μαθητών του.  

, η κατηγοριοποίηση σε κειμενικά 
είδη επιτρέπει τη συστηματική ανάλυση των κειμένων. Τα κειμενικά είδη χαρακτηρίζονται 
κυρίως από τον επικοινωνιακό τους σκοπό και λιγότερο από τη μορφή ή την ουσία του 

6 Η θεωρία των κειμενικών ειδών προσφέρεται για τη διδασκαλία του συνόλου των δεξιοτήτων 
παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου. 
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λόγου (Ζάγκα 2009). Η συγκριτική προσέγγιση διαφορετικών κειμενικών ειδών θεωρείται 
ιδιαίτερα εποικοδομητική, προκειμένου να καταστεί κατανοητός ο εντοπισμός των 
ομοιοτήτων και των διαφορών, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους. Για να 
μπορέσουν, όμως, οι μαθητές να αποκτήσουν αποκρυσταλλωμένη άποψη σχετικά με ένα 
κειμενικό είδος, θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με έναν αξιόλογο αριθμό σχετικών 
κειμένων (Hyland 2002). Οι δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου, που σχετίζονται 
με τα κειμενικά είδη, θα πρέπει να συνδυάζονται και με δραστηριότητες παραγωγής 
γραπτού λόγου, προκειμένου οι ίδιοι οι μαθητές να είναι σε θέση να συντάσσουν κείμενα 
που θα διέπονται από κανόνες και συμβάσεις, που επιβάλλονται από το είδος τους. 

 
Παραγωγή γραπτού λόγου 

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και ταυτόχρονα 
απαιτητικότερες δεξιότητες που καλείται να αναπτύξει ο αλλόγλωσσος μαθητής στο 
πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. Δεν αποτελεί μηχανική διεργασία, ως εκ τούτου, 
απαιτείται η διδασκαλία της, ιδιαίτερα κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. 
Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι στο πλαίσιο του τυπικού προγράμματος η αξιολόγηση 
των μαθητών βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στα γραπτά τους κείμενα, οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν είναι αρκετά αυξημένες (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη 2007: 79-82). Για 
τον λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η μεθοδική και συστηματική διδασκαλία της 
συγκεκριμένης δεξιότητας μέσω στρατηγικών (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, 
σχεδιασμός δομής, διασφάλιση συνοχής, αυτοαξιολόγηση κ.ά.), η οποία αναμένεται να 
συμβάλει στη σχολική επιτυχία όχι αποκλειστικά στο μάθημα της γλώσσας, αλλά στο 
σύνολο των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, στα οποία ο μαθητής καλείται να 
αποδώσει τις γνώσεις και τη σκέψη του μέσω του γραπτού λόγου. 

 
Κατανόηση προφορικού λόγου 

Στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, αλλά και εκτός σχολείου, οι μαθητές 
καλούνται συχνά να κατανοήσουν προφορικό λόγο φυσικών ομιλητών συνεχούς ροής για 
απαιτητικά θέματα, στα οποία χρησιμοποιείται δύσκολο και χαμηλότερης συχνότητας 
λεξιλόγιο. Θα πρέπει, επομένως, να εξοικειωθούν σε ανάλογες περιστάσεις επικοινωνίας 
και σε στρατηγικές (πρόβλεψη, χρήση συμφραζομένων, σημειώσεις κ.ά.), που θα τους 
διευκολύνουν να διαπραγματευτούν μια ποικιλία θεμάτων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
συνειδητοποίηση από πλευράς μαθητών ότι η κατάκτηση των βασικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων δεν εξασφαλίζει τη σχολική επιτυχία και κυρίως δεν καλύπτει τις ανάγκες της 
ομαλότερης δυνατής ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο.  

Κατά τη διαδικασία κατανόησης του προφορικού λόγου, οι μαθητές καλούνται να 
επικεντρώσουν την προσοχή τους στο μήνυμα, με στόχο την αποκωδικοποίηση και την 
ερμηνεία του, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραγλωσσικά στοιχεία (Richards 2008: 3-18). 
Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία 
της δεύτερης γλώσσας είναι η προσπάθειά τους να κατανοήσουν το σύνολο του λεξιλογίου, 
με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εστιάσουν την προσοχή τους στο γενικό μήνυμα και τις 
επιμέρους κεντρικές ιδέες, προκειμένου να καταφέρουν να επικοινωνήσουν με τον 
συνομιλητή τους. Σε αντίθεση με τον γραπτό λόγο, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επανεξέτασης του περιεχόμενού του, στοιχείο που δημιουργεί συχνά πανικό και οδηγεί σε 
παραίτηση. 

 
Παραγωγή προφορικού λόγου 

Ο προφορικός λόγος παρουσιάζει στοιχεία διαφοροποίησης σε σύγκριση με τον 
γραπτό, αναφορικά με τη γραμματική, το λεξιλόγιο, τη δομή και το περιεχόμενο. 
Δεδομένου ότι οι μαθητές στους οποίους επικεντρώνεται το παρόν κείμενο έχουν 
κατακτήσει τις βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες, στόχος είναι η 
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διδασκαλία μιας εξειδικευμένης μορφής γλώσσας, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην 
ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας με τη χρήση ακαδημαϊκού λεξιλογίου σε ένα εύρος 
περιστάσεων, για τις οποίες απαιτείται διαφορετικό κάθε φορά γλωσσικό ύφος.  

Επιπλέον, ο προφορικός λόγος λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο και διαθέτει 
συνεχή ροή. Εάν πρόκειται για επικοινωνία μεταξύ προσώπων, οι ρόλοι ομιλητή και 
ακροατή εναλλάσσονται, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η κατανόηση του 
μεταδιδόμενου μηνύματος και η παραγωγή λόγου σε ύφος ανάλογο με την περίσταση, 
εμπλουτιζόμενο με εκφραστικούς μηχανισμούς και κατάλληλα εξωγλωσσικά στοιχεία 
(Richards 2008: 19-40). Οι δυσκολίες, επομένως, για τους μαθητές που διδάσκονται τα 
ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα είναι αυξημένες και μπορούν να αμβλυνθούν με τη χρήση 
κατάλληλων στρατηγικών (χρήση παραγλωσσικών στοιχείων και τυποποιημένων 
εκφράσεων, εξάσκηση σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας, σχεδιασμός προφορικού 
μηνύματος κ.ά.), που θα διευκολύνουν την επικοινωνία τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την 
αυτοπεποίθησή τους, ώστε να μη διστάζουν να επικοινωνούν αξιοποιώντας συνθετότερες 
δομές, εκφραστικά μέσα και εμπλουτισμένο λεξιλόγιο.  

 
 

4. Πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσω των ιστορικών 
πηγών  
 

Το πρακτικό μέρος του κειμένου κρίθηκε σκόπιμο να επιμεριστεί σε δύο ενότητες. 
Στην πρώτη ενότητα, ως κριτήριο τίθενται οι επιδιωκόμενοι στόχοι και συγκεκριμένα η 
διδασκαλία δεξιοτήτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, με έμφαση στην 
αξιοποίηση των ιστορικών πηγών για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με τη βοήθεια 
στρατηγικών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή στρατηγικών που συμβάλλουν 
στην αυτονομία των μαθητών και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στη δεύτερη 
ενότητα, έμφαση δίνεται στο είδος της πηγής και στις δυνατότητες αξιοποίησης του. 

 
4.1. Πρακτικές με κριτήριο τη διδασκαλία δεξιοτήτων εκμάθησης 

 

4.1.1. Κατανόηση γραπτού λόγου 
 

Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών για την κατανόηση γραπτού λόγου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων κειμενικών ειδών. Απαιτείται, ωστόσο, ιδιαίτερη 
προσοχή ως προς την επιλογή των αντιπροσωπευτικότερων δειγμάτων κάθε είδους, ώστε 
να μην προκληθεί σύγχυση ή παρανόηση. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε 
να φέρει στην τάξη ένα σώμα επιλεγμένων διπλωματικών κειμένων που σχετίζονται με ένα 
γεγονός και να ζητήσει από τους μαθητές να τα επεξεργαστούν σε ομάδες, για να 
κατανοήσουν το περιεχόμενό τους, να προχωρήσουν σε διαπιστώσεις αναφορικά με τη 
λειτουργία τους, την επικοινωνιακή περίσταση που επέβαλε τη συγγραφή τους, τη γλώσσα 
και τη δομή τους. Αντίστοιχη εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και για άρθρα 
εφημερίδων, προσωπική και επίσημη αλληλογραφία, αφηγηματικά κείμενα, 
επιχειρηματολογίες, περιηγήσεις κ.ά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίνεται, επίσης, η εξέταση 
της παρουσίασης ενός γεγονότος μέσα από τη σύγκριση της αλληλογραφίας 
πρωταγωνιστικών προσώπων και τις επίσημες τοποθετήσεις της πολιτικής εξουσίας, με 
σκοπό την αντίληψη της διαφοροποίησης του λόγου ανάλογα με την περίσταση.  

Αντίστοιχα, σημαντική θεωρείται και η επιλογή δραστηριοτήτων που 
επιτρέπουν την περαιτέρω διερεύνηση του υλικού και την απόκτηση μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες είναι ωφέλιμο να συνδυάζουν την άσκηση των 
μαθητών σε περισσότερες της μιας δεξιότητες και στρατηγικές, επιτρέποντας την 
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εναλλαγή διαφόρων μορφών λόγου (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997: 62-
64). Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές δε θα πρέπει να περιορίζονται απλά στον 
εντοπισμό πληροφοριών στο κείμενο, αλλά δεδομένου ότι στόχος είναι η ανάπτυξη 
της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας θα πρέπει να αναπτύσσουν και κριτική 
σκέψη. Ο εκπαιδευτικός, καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, πραγματοποιεί 
ερωτήσεις, κλειστού ή ανοικτού τύπου, για να διαπιστώσει το επίπεδο κατανόησης, 
διότι συχνά οι μαθητές διστάζουν από συστολή να δηλώσουν ότι δεν καταλαβαίνουν. 
 
4.1.2.  Παραγωγή γραπτού λόγου 
 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας μέσω των ιστορικών πηγών, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να δομήσει το μάθημά του ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου 
σύμφωνα με τις τρεις βασικές κατηγορίες: περιγραφή, αφήγηση και επιχειρηματολογία. 
Αφού εξοικειωθούν οι μαθητές με τα τρία είδη αλλά και το συνδυασμό τους, μπορεί να 
τους ζητηθεί να παραγάγουν οι ίδιοι κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στις συμβάσεις 
που επιβάλλει το είδος τους. Για παράδειγμα, μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας πηγών 
που σχετίζονται με την οικονομική κρίση της περιόδου του μεσοπολέμου, μπορεί να τους 
ζητηθεί να περιγράψουν φωτογραφίες που αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη απόγνωση7

Έναν από τους βασικούς στόχους των δραστηριοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου 
θα πρέπει να αποτελεί η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τρόπους εξασφάλισης της 
συνοχής των κειμένων που παράγουν. Ιδιαίτερα ωφέλιμη έχει αποδειχθεί, σε επίπεδο 
πρακτικής εφαρμογής, η δημιουργία ενός διαρκώς εμπλουτιζόμενου πίνακα από κάθε 
μαθητή, στον οποίο θα επισημαίνονται λέξεις ή εκφράσεις που επιτρέπουν την ομαλή 
σύνδεση των προτάσεων, αλλά και χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί. Από τον 
συγκεκριμένο πίνακα μπορούν να αντλούν λέξεις με τις οποίες θα εμπλουτίσουν το κείμενό 
τους και θα τους εξασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των προτάσεων και των παραγράφων. 
Ιδιαίτερα εποικοδομητική κρίνεται και η ενθάρρυνση των μαθητών στη χρήση 
δευτερευουσών προτάσεων. Έμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί στον τρόπο δόμησης των 
κειμένων, αλλά και στο περιεχόμενο τους, προκειμένου να ακολουθούνται οι συμβάσεις 
που διέπουν κάθε είδος κειμένου. Βαθμιαία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδιώκει την 
παραγωγή πρωτότυπων κειμένων στα οποία διακρίνεται η κριτική σκέψη τους.  

, 
να δημιουργήσουν μια πλαστή ιστορία στην οποία να αφηγούνται τα προβλήματα μιας 
οικογένειας έγχρωμων στην Αμερική του μεσοπολέμου ή ακόμη και να 
επιχειρηματολογήσουν, προσπαθώντας να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα 
στην οικονομική κατάσταση του τότε και του σήμερα.  

Είναι, επίσης, χρήσιμο να παροτρύνονται οι μαθητές ώστε να προβαίνουν με 
επιμέλεια στον σχεδιασμό του κειμένου τους πριν από τη συγγραφή. Ο εκπαιδευτικός θα 
μπορούσε να ζητήσει από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες, να φτιάξουν και να 
παρουσιάσουν το σχέδιο μιας άσκησης παραγωγής γραπτού λόγου (πχ. Ιστορική εξέλιξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από πηγές). Στη συνέχεια, οι ομάδες συζητούν τους λόγους για 
τους οποίους επέλεξαν να σχεδιάσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο τη δομή, προσπαθούν να 
εντοπίσουν τα θετικά και τα τρωτά σημεία κάθε σχεδίου, ενώ στο τέλος όλοι μαζί 
συντάσσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο  μπορεί να λειτουργήσει και ως υπόδειγμα. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού κατά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καλό θα ήταν να είναι 
συμβουλευτικός και κατά το δυνατόν περιορισμένος, προκειμένου να βοηθήσει τους 
μαθητές να εξοικειωθούν σταδιακά με στρατηγικές αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης.  

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και ως προς το ύφος των παραγόμενων 
κειμένων, εφόσον συχνά παρατηρείται η τάση μεταφοράς στοιχείων προφορικού λόγου 

                                                           
7 Βλ. ενδεικτικά Παράρτημα ΙΙ. 
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στον γραπτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί και στην ορθογραφία, μέσω της 
ανάλυσης κυρίως των λέξεων στα συστατικά τους, διότι στην περίπτωση της ελληνικής 
γλώσσας προκαλούνται αυξημένα προβλήματα, εφόσον συχνά τα φωνήματα δεν 
αντιστοιχούν σε έναν μόνο φθόγγο. Η ανάλυση των λαθών στον γραπτό λόγο των μαθητών 
μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και στην επιλογή 
και αξιοποίηση των ανάλογων στρατηγικών, προκειμένου να υπερπηδηθούν στοχευμένα οι 
δυσκολίες (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά. 2009). 

 
4.1.3. Κατανόηση προφορικού λόγου  
 

Η μελέτη της προφορικής ιστορίας, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης προφορικού λόγου (Σακκά 2004). 
Η κατανόηση μαγνητοφωνημένων προφορικών μαρτυριών, η παρακολούθηση 
κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών στις οποίες 
συμμετέχουν πρωταγωνιστικά πρόσωπα, αυτόπτες μάρτυρες, επιστήμονες και 
πραγματεύονται ιστορικά θέματα, μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό, 
προκειμένου να ασκηθούν οι μαθητές σε στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου, 
όπως είναι η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, η κατανόηση του μηνύματος μέσω 
των συμφραζομένων, οι σημειώσεις, η συνεργασία κ.ά. Μέσω των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικό προφορικό λόγο, ο οποίος 
πραγματεύεται μια ποικιλία θεμάτων που θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν καλύτερα τη 
γλώσσα που διδάσκονται ως δεύτερη ή ξένη και τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές 
συνθήκες που διαμορφώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας 
ουσιαστικά την πολιτισμική τους αντίληψη. 

Ενδεικτικά, για να καταστεί κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να  
κινηθεί η διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός είναι δυνατό να αξιοποιήσει τηλεοπτικά 
προγράμματα, όπως είναι η εκπομπή της ΝΕΤ «Η μηχανή του χρόνου», στην οποία 
παρουσιάζεται μια ποικιλία θεμάτων με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων. Η 
παρακολούθηση των εκπομπών είναι δυνατό να συνδυαστεί με ομαδικές και ατομικές 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, οι οποίες θα επιτρέψουν 
στους μαθητές την πολύπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων, προσφέροντας ταυτόχρονα 
ιστορικές γνώσεις αλλά και επίγνωση της δυνατότητας παρακολούθησης εκπομπών ειδικού 
περιεχομένου8

 
.  

4.1.4. Παραγωγή προφορικού λόγου 
 

Η διδασκαλία των ιστορικών πηγών μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την 
αξιοποίηση στρατηγικών παραγωγής προφορικού λόγου, όπως είναι η ενεργοποίηση 
προϋπάρχουσας γνώσης, η χρήση τυποποιημένων εκφράσεων, ο σχεδιασμός του 
προφορικού μηνύματος κ.ά. Η εργασία σε ομάδες για την περιγραφή ιστορικών εικόνων ή 
φωτογραφιών, η αφήγηση ενός ιστορικού γεγονότος και η επιχειρηματολογία πάνω σε 
αυτό, η δομημένη συζήτηση πάνω σε μια κινηματογραφική ταινία με ιστορικό περιεχόμενο, 
η ανάλυση της δράσης των πρωταγωνιστικών προσώπων, η προσομοίωση, ο σχεδιασμός 
και η πραγματοποίηση συνέντευξης με φυσικούς ομιλητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες 
ενός γεγονότος (πχ. Πολυτεχνείο) αποτελούν ορισμένες ενδεικτικές μόνο περιπτώσεις τις 
οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να διευκολύνει την απόκτηση και την 
ανάσυρση μιας πληροφορίας αλλά και την απαλλαγή των μαθητών από αναστολές που 
εμποδίζουν την επικοινωνία. Επιπλέον, σημαντική θεωρείται και η αξιοποίηση υλικού του 
λαϊκού πολιτισμού, όπως των λαϊκών αφηγήσεων (Αυδίκος 1999), η κατανόηση των οποίων 
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είναι δυνατό να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν με επιτυχία και σε 
επικοινωνιακές καταστάσεις (Γιαννακού 2009). 

Ιδιαίτερα εποικοδομητική είναι και η άσκηση των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων 
στη συνειδητοποίηση των διαφορών προφορικού και γραπτού λόγου. Οι μαθητές θα 
πρέπει να κατανοήσουν ότι η γλώσσα εκτός από γνώση είναι και χρήση. Επομένως, η 
αξιοποίησή της στην επικοινωνία αποτελεί βασικό παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας 
και διέπεται από επικοινωνιακούς κανόνες που συναρτώνται με τη λειτουργία την οποία 
καλείται να επιτελέσει το γλωσσικό μήνυμα (Μήτσης & Μήτση 2007: 91).  

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί υλικό που σχετίζεται με τον θεσμό 
του γάμου ή της προίκας για άσκηση των μαθητών σε δεξιότητες προφορικού αλλά και 
γραπτού λόγου. Θα ήταν δυνατό να ζητηθεί από τους μαθητές να εντοπίσουν στο διαδίκτυο 
και να σχολιάσουν στοιχεία που σχετίζονται με τον θεσμό της προίκας ή του γάμου στη 
χώρα καταγωγής τους και να επισημάνουν τις αλλαγές στις καθιερωμένες πρακτικές σε 
βάθος χρόνου. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους ενθαρρύνει να φέρουν στην τάξη 
σχετικό υλικό, όπως φωτογραφίες, από το διαδίκτυο ή το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Θα μπορούσαν, επίσης, να παροτρυνθούν να πάρουν συνέντευξη σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα από συγγενικά τους πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας και να 
παρουσιάσουν στη συνέχεια συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην τάξη. Με 
τον τρόπο αυτό, εκτός από τον προφορικό λόγο, εξοικειώνονται σταδιακά και με τη 
διαδικασία εντοπισμού των ουσιωδέστερων πληροφοριών έναντι των λιγότερο 
σημαντικών. Επιπλέον, οι μαθητές μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας ασκούνται στη 
μετατροπή του ευθέος λόγου σε πλάγιο, ενώ για να εξασφαλιστεί η συνοχή του 
προφορικού λόγου τους, είναι αναγκαία η αξιοποίηση λέξεων ή εκφράσεων που 
επιτρέπουν την ομαλή σύνδεση των προτάσεων. 
 
4.2. Πρακτικές με κριτήριο το είδος της πηγής 
 

Στην παρούσα ενότητα, επισημαίνονται πρακτικές διδασκαλίας με κριτήριο το 
είδος της πηγής. Δεδομένης της ανάγκης για οικονομία χώρου, κρίθηκε σκόπιμο να 
επικεντρωθούμε σε ορισμένα αντιπροσωπευτικά είδη ιστορικών πηγών, με στόχο την 
πρόταση συγκεκριμένων ενδεικτικών πρακτικών για την καλύτερη δυνατή ένταξη και 
αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο γλωσσικό μάθημα. Ανάλογα με τους στόχους 
του εκπαιδευτικού, το γνωσιακό υπόβαθρο των μαθητών και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους, επιλέγουμε τις πηγές που ενδείκνυνται ανά περίπτωση.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ιστορική πηγή προσδιορίζεται μια ευρεία και 
ποικίλη κατηγορία  που περιλαμβάνει κάθε είδους υλικό που προσφέρει πληροφορίες 
για την ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν υπάρχουν περιορισμοί από απόψεως είδους ή 
ιστορικής περιόδου από την οποία μπορεί να προέρχεται το υπό εξέταση υλικό. Η 
αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων, στα οποία περιέχονται και συνδυάζονται 
περισσότεροι  σημειωτικοί τρόποι θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
ποικίλων δεξιοτήτων (Χατζησαββίδης & Γαζάνη 2005).  

Οι στόχοι των πρακτικών που ακολουθούν δεν είναι αποκλειστικά γλωσσικοί, 
αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προαγωγή αρχών διαπολιτισμικότητας 
(ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, διαπολιτισμικός σεβασμός και υπέρβαση του 
εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης) (Κεσίδου 2008: 27-29).  

 
4.2.1.  Δημόσια έγγραφα 
 

Νομοθετικά κείμενα, έγγραφα υπουργείων και άλλων κρατικών υπηρεσιών, 
συνθήκες, επίσημη αλληλογραφία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει συνταχθεί από τη 
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δημόσια διοίκηση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για τη διδασκαλία της 
γλώσσας, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα τους μαθητές να αντιμετωπίσουν ανάλογες 
δυσκολίες στο πλαίσιο της ένταξής τους στην κοινωνία. Η γλώσσα των συγκεκριμένων 
εγγράφων είναι αρκετά απαιτητική, γι’ αυτό θα ήταν σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να 
χρησιμοποιήσει τεχνικές που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή κατανόηση των 
άγνωστων λέξεων ή ακόμη και την απλούστευση, αλλά και στρατηγικές διδασκαλίας του 
λεξιλογίου με στόχο τον εντοπισμό του νοήματος και την εμπέδωσή του. Στρατηγικές, όπως 
η αξιοποίηση του περικειμένου, η δημιουργία ορισμών, η παράφραση, η ανάλυση των 
λέξεων στα συστατικά τους, η συσχέτιση με προγενέστερες γνώσεις και η ένταξή τους σε 
προτάσεις, συμβάλλουν στην κατάκτηση του νέου λεξιλογίου. 

Δεδομένης της δυσκολίας των συγκεκριμένων κειμένων, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση προγενέστερων γνώσεων. Η αρχική γρήγορη 
ανάγνωση, με σκοπό την εστίαση της προσοχής στην κεντρική ιδέα, θα πρέπει να 
ακολουθείται από ενδελεχή ανάγνωση για εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών, οι 
οποίες θα πλαισιώνονται από δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 
Εποικοδομητική και με αυξημένο δείκτη δυσκολίας είναι η άσκηση στη διατύπωση 
πλαγιότιτλων και τον εντοπισμό των δομικών μερών των παραγράφων. 

Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άρθρα ελληνικών συνταγμάτων 
διαφορετικών χρονικών περιόδων9, με στόχο τον εντοπισμό ομαδοσυνεργατικά των 
ομοιοτήτων και των διαφοροποιήσεων σε βάθος χρόνου. Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η 
παραγωγή γραπτού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές, στον οποίο θα παρουσίαζαν 
ανάλογα άρθρα του συντάγματος της χώρας καταγωγής τους10

 

. Ο διάλογος αναφορικά με 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους θα ευνοούσε και τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού 
λόγου για θέματα που απαιτούν και τη γνώση ορισμών εννοιών (Κόκκινος 2003: 243-255), 
όπως είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ανεξιθρησκία, τα δικαιώματα-υποχρεώσεις, τα 
εκλογικά συστήματα, η διάκριση εξουσιών κ.ά., για τη διαπραγμάτευση των οποίων είναι 
αναγκαία η γνώση ακαδημαϊκού λεξιλογίου και η αξιοποίηση στρατηγικών που θα τους 
επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν σε μια συζήτηση με συνεχή ροή και δύσκολη θεματική. 

4.2.2.  Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν μια σημαντική πηγή για τη διδασκαλία του 
μαθήματος. Για παράδειγμα, μπορούν να αξιοποιηθούν στοιχεία αναφορικά με την 
εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση, σε συνδυασμό με σχετικές εικόνες,  
κινηματογραφικό υλικό αλλά και προφορικές μαρτυρίες. Υλικό μπορεί να εντοπιστεί στην 
ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, αλλά και σε βιβλιογραφία που πραγματεύεται 
εξειδικευμένα θέματα, όπως για παράδειγμα οι δημογραφικές αλλαγές, η εγγραματοσύνη, 
κ.ά. Η παρουσίαση των αριθμητικών δεδομένων σε δομημένο προφορικό και γραπτό λόγο, 
σε συνδυασμό με την προσπάθεια ερμηνείας τους, μπορεί να συμβάλει στην πολυεπίπεδη 
ανάπτυξη των μαθητών, σε επίπεδο δεξιοτήτων, πολιτισμικής αντίληψης και κριτικής 
σκέψης. Άλλωστε, τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν μια πηγή με την οποία έρχονται συχνά 
σε επαφή οι πολίτες μέσω των ΜΜΕ και θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι σε θέση να τα 
κατανοούν και να τα αναλύουν. 

 
 
 
 

                                                           
9 Βλ. σχετικά τα ψηφιοποιημένα συντάγματα του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του μέχρι 

σήμερα, http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-
Syllogi/Syntagmata 

10 Βλ. Παράρτημα Ι. 
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4.2.3.  Περιηγητικά κείμενα και χάρτες 
 

Τα περιηγητικά κείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωση και 
άσκηση με δεξιότητες της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσω ποικίλων 
δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, τα συγκεκριμένα κείμενα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για 
δραστηριότητες δομής, οι οποίες επικεντρώνονται στη διδασκαλία συγκεκριμένων 
γλωσσικών στοιχείων (Χατζησαββίδης 2002). Για παράδειγμα, μπορεί να μοιραστεί ένα 
περιηγητικό κείμενο σε ομάδες, σε μία από τις οποίες να ζητηθεί να ξαναγράψουν το 
κείμενο αφού αντικαταστήσουν τον ιστορικό ενεστώτα με παρελθοντικούς χρόνους, σε 
άλλη να παραλείψουν τους χρονικούς και επιρρηματικούς προσδιορισμούς, σε άλλη να 
συνδέσουν τις κύριες προτάσεις μεταξύ τους δημιουργώντας δευτερεύουσες. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να διαπιστώσουν τις αλλαγές, να σχολιάσουν την 
επίδρασή τους στο τελικό αποτέλεσμα και να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των 
ρημάτων και των προσδιορισμών στον λόγο. 

Τα κείμενα μπορούν να συμπληρωθούν και με ιστορικούς και γεωγραφικούς 
χάρτες11

 

. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι μαθητές να 
«αναγκαστούν» από τη φύση της άσκησης να εκφραστούν, χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
λεξιλόγιο και μορφές γλώσσας που συνδέονται με ανώτερα επίπεδα νοητικής 
δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η μελέτη με τη χρήση χαρτών και ο σχολιασμός των 
μεταβολών των ελληνικών συνόρων, των συνόρων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της 
πορείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή κ.ά., μπορούν να αποτελέσουν το 
έναυσμα για μια σειρά δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς τις οδηγίες που θα δώσει στους μαθητές, οι οποίες ακόμη 
και σε δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου θα ήταν χρήσιμο να δίνονται 
γραπτά και να επεξηγούνται και προφορικά, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίζουν με 
σαφήνεια τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό του λόγου τους. 

4.2.4.  Προφορικές μαρτυρίες και φωτογραφικά τεκμήρια 
 

Η κατανόηση προφορικού λόγου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί να δοθεί στις προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών για τον 20ο και 21ο αι., στρέφοντας την προσοχή στις 
αφανείς πλειοψηφίες και τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη διαμόρφωση του 
ιστορικού γίγνεσθαι (Σακκά 2004). Η ακρόαση προφορικών μαρτυριών που σχετίζονται με 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως είναι για παράδειγμα το προσφυγικό ζήτημα και τα 
μεταναστευτικά ρεύματα κατά τη διάρκεια του 20ου αι., μπορούν να αποτελέσουν το 
εφαλτήριο για ποικιλία ασκήσεων.  

Ένας ενδεικτικός σχεδιασμός σταδίων διδασκαλίας με τη συμβολή προφορικών 
μαρτυριών προσφύγων από τη Μικρά Ασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
παραμέτρους. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί φωτογραφίες από τη ζωή Μικρασιατών 
πριν από την καταστροφή, φωτογραφίες της καταστροφής, καθώς και των πρώτων σταδίων 
της ζωής των προσφύγων στις νέες τους πατρίδες, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές 
για τις μαρτυρίες που θα ακούσουν, αξιοποιώντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών. 
Ακολουθεί η προσεκτική ακρόαση της ηχογράφησης, μέσω της οποίας επιδιώκεται η 
κατανόηση της κεντρικής ιδέας. Στη συνέχεια, ξανακούνε τις μαρτυρίες, έχοντας πλέον στη 
διάθεσή τους σχετικές ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου τις οποίες καλούνται να 

                                                           
11 Βλ. ενδεικτικά, τον Ψηφιακό Θησαυρό Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού του ΕΙΕ-Πανδέκτης (πιο 

κάτω, Πίνακας 1). 
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απαντήσουν, εστιάζοντας την προσοχή σε επιμέρους ζητήματα και χρησιμοποιώντας 
στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις άγνωστες λέξεις12

Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της ορθότητας των απαντήσεων, ο εκπαιδευτικός 
τους ζητεί να προχωρήσουν ομαδικά στην απομαγνητοφώνηση του κειμένου, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις λέξεις που δε γνωρίζουν και τις οποίες προσπαθούν να 
κατανοήσουν και να ορίσουν σύμφωνα με το περικείμενο, την ανάλυση των συστατικών 
τους στοιχείων και τον συντακτικό τους ρόλο. Η προσπάθεια ορισμού αποτελεί μια αρκετά 
δύσκολη διαδικασία, που πρέπει να πραγματοποιείται βαθμιαία, ώστε να εξοικειωθούν οι 
μαθητές με τεχνικές που θα τους βοηθήσουν και στα υπόλοιπα μαθήματα του σχολικού 
προγράμματος, όπως είναι η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά. Το 
απομαγνητοφωνημένο κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για τη διδασκαλία της 
σωστής επιλογής του ύφους, μέσω της μετατροπής του ευθέος λόγου σε πλάγιο. 

.  

Εποικοδομητική θα ήταν και η εξοικείωση με στρατηγικές αυτοελέγχου, 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας λόγου που παράγεται από τους ίδιους τους μαθητές 
(Χατζησαββίδης 2007). Ο εκπαιδευτικός, αφού διασφαλίσει την ανωνυμία των κειμένων, 
ζητεί από τους μαθητές να επισημάνουν λάθη και να προτείνουν αλλαγές για τη βελτίωση 
του κειμένου, όχι αποκλειστικά σε επίπεδο ορθογραφίας και γραμματικοσυντακτικών 
δομών αλλά και περιεχομένου, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συμβάσεις που 
διέπουν το είδος. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
κατά τη διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας είναι η υπεργενίκευση και η μεταφορά 
στοιχείων από τη μητρική γλώσσα που δεν ανταποκρίνονται σε δομές της δεύτερης 
γλώσσας. Η μύηση, επομένως, σε μια λεπτομερή μέθοδο ελέγχου και αξιολόγησης του 
γραπτού τους, αλλά και των γραπτών των συμμαθητών τους, συμβάλλει στην ουσιαστική 
κατανόηση της γλώσσας στόχου και τη βελτίωση της δεξιότητας παραγωγής λόγου σε αυτή. 

 
4.2.5. Νομίσματα 
 

Τα νομίσματα αποτελούν σημαντική ιστορική πηγή, καθώς λειτουργούν διαχρονικά 
ως βασικός εκφραστής της πολιτικής ιδεολογίας της κρατικής εξουσίας, κυρίως μέσω των 
επιλογών εικονογράφησής τους. Άλλωστε, οι εικόνες συνολικά αποκαθιστούν σε σημαντικό 
βαθμό την κοινή οικουμενική «γλώσσα» (Χοντολίδου 1999). Η αξιοποίηση νομισμάτων 
διαφόρων χρονικών περιόδων είναι δυνατό να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
επικοινωνιακές συνθήκες για αλληλεπίδραση των μαθητών και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
παραγωγής γραπτού λόγου.  

Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να φέρει στην τάξη νομίσματα του Ευρώ 
που έχουν κοπεί σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και να ζητήσει από τους μαθητές να 
περιγράψουν τις επιλογές χάραξής τους, χρησιμοποιώντας και το διαδίκτυο για τον 
εντοπισμό πληροφοριών. Μολονότι πρόκειται για αντικείμενα της καθημερινότητας, έχει 
διαπιστωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών δε δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
παρατήρησή τους. Με αφορμή, επομένως, τα νομίσματα είναι δυνατό να διδαχθεί η 
γλώσσα αλλά και η ιστορία, μέσω της ερμηνείας των επιλογών της εκάστοτε χώρας. 
Επιπλέον, η διαπολιτισμική προσέγγιση του μαθήματος ενισχύεται με την παρότρυνση των 
μαθητών να φέρουν νομίσματα ή εικόνες αυτών από τη χώρα καταγωγής τους, με στόχο 
την επεξήγηση της εικονογράφησής τους και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών 
μεταξύ των νομισματικών επιλογών διαφόρων χωρών.  

 

                                                           
12 Για το λιγότερο συχνό λεξιλόγιο, που δε θεωρείται αναγκαίο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη 

διαχείρισή του με κάποιον από τους τρόπους που επισημάνθηκαν παραπάνω. 
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Σχήμα 1. Εικονογράφηση ελληνικής κοπής ευρώ και κοπών άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών 

 

 
 

 
4.2.6.  Δευτερογενείς πηγές 

 
Η αξιοποίηση δευτερογενών πηγών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, διότι 

εξοικειώνει σταδιακά τους μαθητές με τον επιστημονικό λόγο, ο οποίος είναι αναγκαίος για 
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος.  

Η κατανόηση απαιτητικών κειμένων, λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά, όπως είναι 
για παράδειγμα μια μελέτη για την οικουμενικότητα του βυζαντινού εκπαιδευτικού 
συστήματος (Μαρκόπουλος 2005), είναι δυνατό να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου μέσω στρατηγικών. Το κείμενο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό της δομής και τη συγγραφή περίληψης, η 
οποία αποτελεί βασική άσκηση ανασύνταξης κειμένου στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος. Ο αλλόγλωσσος μαθητής χρειάζεται να επιστρατεύσει ένα σύνολο 
γνωσιακών λειτουργιών, δεξιοτήτων και στρατηγικών για να μπορέσει να διαχειριστεί ένα 
κείμενο ανάλογου επιπέδου. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει, επομένως, να είναι σίγουρος ότι 
οι μαθητές έχουν αναπτύξει τις συγκεκριμένες δεξιότητες και μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τις απαραίτητες στρατηγικές αρχικά σε λιγότερο απαιτητικές δευτερογενείς πηγές, όπως 
είναι ιστορικά άρθρα εφημερίδων ή εκλαϊκευμένα ιστορικά κείμενα (πχ. Ιστορικά 
Ελευθεροτυπίας, σχετικές εκδόσεις του ΣΚΑΙ κ.λπ.). 
 
4.2.7. Κινηματογραφικές ταινίες 
 

Ο Κινηματογράφος αποτελεί ένα είδος δευτερογενούς ιστορικής πηγής, που είναι 
δυνατό να αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητικός για την ανάπτυξη της πολιτισμικής 
αντίληψης των μαθητών. Προσεκτική θα πρέπει να είναι η επιλογή των ταινιών, ώστε να 
πραγματεύονται θέματα που άπτονται της ιστορικής πραγματικότητας, χωρίς να 
χαρακτηρίζονται από εθνικιστικά στερεότυπα. Η παρακολούθηση ταινιών ευνοεί τη 
διαδικασία κατανόησης προφορικού λόγου σε συνεχή ροή από φυσικούς ομιλητές, ενώ 
προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού λόγου. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει σταδιακά τους μαθητές στη στρατηγική της εστίασης της 
προσοχής στην κεντρική ιδέα και σε επιμέρους ζητήματα, προκειμένου να μάθουν να 
κρατούν σημειώσεις.  

Ενδεικτικά, σε μια θεματική που σχετίζεται με τη μετανάστευση και την προσφυγιά, 
οι μαθητές θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ταινίες σχετικού περιεχομένου, ενώ το 
μάθημα θα ήταν σκόπιμο να εμπλουτιστεί με την ακρόαση τραγουδιών που σχετίζονται με 
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. Ιδιαίτερα ωφέλιμο θα ήταν να ζητηθεί από τους μαθητές να βρουν 
στο οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον άτομα με παρόμοιες εμπειρίες, από τα οποία 
θα μπορούσαν να πάρουν συνέντευξη με ερωτήσεις τις οποίες θα έχουν προετοιμάσει από 
πριν. Οι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις θα ήταν ωφέλιμο να απομαγνητοφωνηθούν και 
να παρουσιαστούν στην τάξη, προκειμένου να σχολιαστούν ομαδικά ομοιότητες ή 
διαφορές ως προς τις  περιπτώσεις που επισημαίνονται στις ταινίες και τις μαρτυρίες των 
ανθρώπων από τις χώρες καταγωγής τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές γίνονται 
συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος 
δομείται στις ατομικές και ομαδικές τους εργασίες. Ανάλογα με τις διδακτικές ώρες που 
έχει στη διάθεσή του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλουτίσει το μάθημα με φωτογραφικό 
υλικό, στατιστικά στοιχεία, επίσημα έγγραφα, απομνημονεύματα, χάρτες κ.ά.  

Σχήμα 2. Αξιοποίηση Κινηματογραφικών Ταινιών που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση και την προσφυγιά 

 
 
 
 
 
 
 

Η θεία από 
το Σικάγο, 1957            

(Αλ. Σακελλάριος) 

 

 

 

 

 

Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, 
1991 (Θ. Αγγελόπουλος) 

 
 
 
 
 
 
 

Πολίτικη Κουζίνα, 2003  
(Τ. Μπουλμέτης) 

 
 

 

 

 
Νύφες, 2004 

(Π. Βούλγαρης) 
    

 
 

5. Ψηφιακά αρχεία και συλλογές στην υπηρεσία της Ιστορίας 
 

Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το διαδίκτυο αποτελούν σημαντικό εργαλείο, το 
οποίο μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο μελέτης του ιστορικού γίγνεσθαι. Τα τελευταία 
χρονιά γίνεται λόγος για ένα νέο και συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της 
ιστορικής επιστήμης, την Ψηφιακή Ιστορία, με στόχο τη δημιουργία, μελέτη και αξιοποίηση 
ψηφιακών αρχείων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από μια διευρυμένη ομάδα 
στόχο (Weller 2013). Η ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση των εφαρμογών του 
συμμετοχικού διαδικτύου (WEB 2.0) προσφέρει νέες δυνατότητες στον χρήστη-μελετητή 
μέσω ψηφιακών αρχείων, αλληλεπιδραστικών χαρτών, εικονικών κόσμων κ.λπ. 

                                                           
13 Χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η δραστηριότητα της ενεργητικής ακρόασης τραγουδιών και η 

άσκηση στη συμπλήρωση κενών στους φωτοτυπημένους στίχους των τραγουδιών. 



Ε. Κατσαρού & Μ. Λιακοπούλου (επιμ.) 

Ο ακόλουθος Πίνακας συντάχθηκε με στόχο να συμβάλει στο έργο των 
εκπαιδευτικών, όχι αποκλειστικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας αλλά 
γενικότερα της Ιστορίας. Σε αυτόν έχουν συμπεριληφθεί ενδεικτικοί, αλλά 
αντιπροσωπευτικοί, δικτυακοί τόποι από τους οποίους μπορεί να αντληθεί πολυτροπικό 
πηγαίο υλικό, το οποίο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με τους 
στόχους, τις ανάγκες, αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ο Πίνακας συμπληρώνεται 
από μια συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των αρχείων και των συλλογών, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η περιήγηση σε αυτά και ο εντοπισμός του 
κατάλληλου υλικού, ανά περίπτωση. 

 
Πίνακας 1. Ενδεικτικοί δικτυακοί τόποι με χρήσιμο υλικό 

αρχείων και ψηφιακών συλλογών για τη διδασκαλία της Ιστορίας 
Ακαδημία Αθηνών - Ψηφιακές Συλλογές 
http://psifiakaarxeia.academyofathens.gr 

Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους  

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών - 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
http://www3.ascsa.edu.gr/archives 

Ελλάδα και Βαλκάνια, Πολιτική, Ιστορία, 
Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Εκπαίδευση (19ος - 
20ος αι.) 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - 
Πινακοθήκη 
http://www.gallery.asfa.gr 

Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, 
αγιογραφίας και ψηφιδωτού (19ος - 21ος αι.) 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - 
Ψηφιακή Συλλογή  
http://www.library.asfa.gr/askt1 

Βιβλία, περιοδικά, χαρακτικά, αφίσες  

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας  
http://askiweb.eu 

- Αρχεία πολιτικών κομμάτων και πολιτικών 
νεολαιών, συνδικαλιστικών ενώσεων, 
σωματείων και άλλων φορέων 
- Προσωπικά αρχεία και συλλογές 
- Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο 

Βουλή των Ελλήνων - Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη  
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-
ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki 

Συλλογή Εφημερίδων και Περιοδικών, Ιστορικό 
Κοινοβουλευτικό Αρχείο, Αρχεία  

Γενικά Αρχεία του Κράτους- 
Αρχειομνήμων 
http://arxeiomnimon.gak.gr 

Αρχεία πανελλαδικής εμβέλειας  
 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας - 
Μέδουσα  
http://medusa.libver.gr 

Συλλογή της Βιβλιοθήκης Βέροιας, Συλλογές της 
Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Σκήτης Βεροίας 
και του Λυκείου Ελληνίδων Βεροίας  

Δημόσιες Βιβλιοθήκες Ελλάδος - 
Ψηφιακές βιβλιοθήκες 
http://publiclibs.ypepth.gr   

Υλικό δημόσιων βιβλιοθηκών: Βιβλία, 
εφημερίδες, περιοδικά, χάρτες, έγγραφα, 
χειρόγραφα 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών - Συλλογή 
Δανιηλίς  
http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida 

Περιοδικά 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - 
Ψηφιακή Συλλογή 
http://www.nlg.gr/www/el/node/16 

Συλλογή Πανεπιστημιακών Επετηρίδων, 
Εφημερίδων, Χειρογράφων 

Εθνική Χαρτοθήκη  
http://www.maplibrary.gr 

Συλλογή χαρτών 

Εθνικό Θέατρο - Ψηφιοποιημένο Αρχείο 
http://www.nt-archive.gr 

Προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, 
φωτογραφίες, μουσικές παρτιτούρες, 

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/354-digital-material-academyofathes�
http://psifiakaarxeia.academyofathens.gr/�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/357-digital-materialgennadios�
http://www3.ascsa.edu.gr/archives�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/336-askt�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/336-askt�
http://www.gallery.asfa.gr/�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/335-askt�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/335-askt�
http://www.library.asfa.gr/askt1�
http://askiweb.eu/�
http://62.103.28.111/photographic/index.html�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/358-digital-materialparliament�
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/�
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/�
http://arxeiomnimon.gak.gr/�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/511-medousa�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/511-medousa�
http://medusa.libver.gr/�
http://publiclibs.ypepth.gr/�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/348-daniilis�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/348-daniilis�
http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida/�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/337-digital-materialnational-libray-of-greece�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/337-digital-materialnational-libray-of-greece�
http://www.nlg.gr/www/el/node/16�
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81-digital-material/363-cartographynational-map-library-of-greece�
http://www.maplibrary.gr/�
http://www.nt-archive.gr/�
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ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Πανδέκτης  
http://pandektis.ekt.gr/pandektis 

- Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία 
- Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος -19ος αιώνας 
- Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας 
- Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας 
- Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού 
Χώρου 
- Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, 1450-
1830 
- Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.) 
- Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού 
- Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις 
στο Αιγαίο  
- Μοναστηριακά αρχεία - Έγγραφα Αγίου 
Όρους και Πάτμου 
- Αρχαίες Ελληνικές και Λατινικές Επιγραφές 
- Μακεδονικό Βασίλειο: Τα χάλκινα νομίσματα 

EKEBI-Αρχεία 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.a
sp?cpage=NODE&cnode=299 

- Αρχεία: συγγραφέων, λογοτεχνικών 
βραβείων, εικονογράφων, μεταφραστών, 
εκδοτών, βιβλιοπωλείων, βιβλιοθηκών, 
μεταφρασμένων ελληνικών βιβλίων, 
περιοδικών, «Βιβλίο & Τέχνη» κριτικών 
λογοτεχνίας, ημερίδων για βιβλιοθήκες 
- Ανθολογία ελληνικής ποίησης 
- Επιστήμες του ανθρώπου  
- Θεματικές Εκθέσεις 

 Ε.Λ.Ι.Α. - Ψηφιοποιημένες συλλογές 
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/cont
ent.php 

Φωτογραφικό Αρχείο, Καρτ ποστάλ, Τύπος, 
Συλλογή καλλιτεχνικής ζωής 

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη 
http://dlib.statistics.gr 

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της Ελλάδος, 
Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, Συνοπτική 
Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, Αγορά 
Εργασίας, Βιομηχανία-Ορυχεία, Γεωργία-
Κτηνοτροφία-Αλιεία, Δείκτες Τιμών, Δημόσια 
Οικονομικά, Δημόσιες Υπηρεσίες-Προσωπικό, 
Δικαιοσύνη, Εθνικοί Λογαριασμοί, Εισόδημα & 
Δαπάνες Νοικοκυριών, Εκπαίδευση, Εμπορική 
Ναυτιλία, Εμπόριο, Κώδικες-Λεξικά, Μεταφορές-
Επικοινωνίες, Οικοδόμηση, Περιβάλλον, 
Πληθυσμός, Πολιτισμός, Τουρισμός, Υγεία, 
Εκθέσεις, Μελέτες 

Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας - 
Ψηφιοποιημένο Αρχείο 
http://194.177.217.107/gr/default.asp 

Χειρόγραφα, Μικρογραφίες, Κατάστιχα, 
Έγγραφα, Εικόνες 
 
 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου - 
Ψηφιακό Αρχείο 
www.gfcdigital.gr 

Κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, μεγάλου 
και μικρού μήκους 
 

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 
http://www.epm.gr/epm.htm 

Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες, ηχ
ητικό υλικό,  χάρτες, κ.ά. 
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ΕΡΤ -  Ψηφιακό Αρχείο 
http://www.ert-
archives.gr/V3/public/main/index.aspx 

Ταινιοθήκη Τηλεόρασης, Αρχείο Ειδήσεων 
Τηλεόρασης, Αθλητικό Αρχείο Τηλεόρασης, 
Αρχείο Ειδήσεων Ραδιοφώνου, Αθλητικό Αρχείο 
Ραδιοφώνου, Θεατρική Βιβλιοθήκη 
Ραδιοφώνου, Δισκοθήκη-Ταινιοθήκη 
Ραδιοφώνου, Μουσική Βιβλιοθήκη, 
Φωτογραφικό Αρχείο 

Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - 
Ψηφιακό Αρχείο 
http://www.venizelosarchives.gr 

Προσωπικό αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου, που 
περιλαμβάνει συλλογές εγγράφων, γραφιστικό, 
φωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Ιστορικοί 
Κόμβοι 
http://web.ime.gr 

Ελληνική Ιστορία, Ολυμπιακοί Αγώνες Διαμέσου 
των Αιώνων, Χώρος και Πόλεις, Ιστορικά 
Πρόσωπα, Νεολιθική Περίοδος, Αιγαίο και 
Αίγυπτος, Μια μέρα στα Αθηναϊκά Δικαστήρια, 
Βυζαντινή Λογοτεχνία, Βουλευτήριο: Φυτώριο 
ενός Θεσμού, Φραγκοκρατία, Παροικιακός 
Ελληνισμός 15ος-19ος αι., Τανζιμάτ, Παλαιά 
Βουλή, Εξωτερική Πολιτική 1936-1944, 
Οικονομική Ιστορία του Μεσοπολέμου, 
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (Μικρά 
Ασία, Εύξεινος Πόντος, Κωνσταντινούπολη) 

ΙΜΧΑ - Ψηφιακές Συλλογές 
http://www.imxa.gr/collections/code/em
useum.asp?style=Browse&currentrecord
=1&newvalues=1&newpage=collections  

- Ειδική Συλλογή βιβλίων της Βιβλιοθήκης 
- Συλλογή Καραμανλίδικων βιβλίων 
- Συλλογή Χαρτών 
- Συλλογή πηγών για τη Νεότερη Μακεδονία 

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  -
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=e
l-GR&page=73 

Αρχείο Παραστάσεων, αρχεία βίντεο, αρχεία 
ήχου, αφίσες, φωτογραφίες μακετών σκηνικού 
και κοστουμιών, φωτογραφίες φροντιστηριακών 
αντικειμένων, δημοσιεύματα τύπου, κείμενα των 
έργων με τις σημειώσεις συντελεστών, 
φωτογραφίες κοστουμιών, παρτιτούρες, 
προγράμματα παραστάσεων και εκδηλώσεων, 
φωτογραφίες πορτρέτων και 964 βιογραφικά 
συντελεστών, φωτογραφίες παραστάσεων, 
δοκιμών, δραστηριοτήτων, βιβλία της Θεατρικής 
Βιβλιοθήκης της Δραματικής Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε.  

Μουσείο Κινηματογράφου - Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος 
http://www.tainiothiki.gr/v2/index/collec
tion 

Φιλμογραφία, Φωτογραφίες, Έντυπα, Περιοδικά, 
Προγράμματα, Αφίσες 
 

Μουσείο Μπενάκη - Αρχεία 
http://www.benaki.gr/index.asp?id=1020
2&lang=gr 

- Έγγραφα, αρχεία και άλλα ιστορικά κειμήλια, 
τα οποία καλύπτουν ως επί το πλείστον τους 
τελευταίους τρεις αιώνες της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
- Αρχεία Ελλήνων συνθετών, ποιητών και 
πεζογράφων 

Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη - 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
http://www.mmb.org.gr/page/default.as
p?la=1&id=4761 

Εκπαιδευτικά προγράμματα: 
- ΜελΟδύσσεια: Μια μουσική ιστορία για 
νέους 
- DIGMA: Δημιουργία ολοκληρωμένης 
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μονάδας τεκμηρίωσης και προβολής της 
ελληνικής μουσικής 
- Μια διαδρομή στη σύγχρονη ελληνική 
ιστορία μέσα από το Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη  
- «Καταγραφή, μελέτη και προβολή της 
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής»: Ψηφιακό 
Υλικό από τη Θράκη και την Ανατολική 
Μακεδονία 
- Επαγγέλματα από τον ευρύτερο χώρο του 
Πολιτισμού 

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πέργαμος 
http://pergamos.lib.uoa.gr 

- Ιστορικό Αρχείο  
- Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών  
- Θεατρική Συλλογή  
- Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης 
Kωνσταντίνου A. Ψάχου  
- Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας και 
Πετρολογίας 
- Χειρόγραφα Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας  
- Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών 
Αποτελεσμάτων  
- Αρχείο των ελληνικών κοινοτήτων της 
Κωνσταντινούπολης  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ψηφιακή 
Χαρτοθήκη  
http://portal.lib.aegean.gr 

Στατικοί και διαδραστικοί χάρτες, Άτλαντας 
Αιγαίου  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - 
Ψηφιοθήκη 
http://digital.lib.auth.gr/?ln=el 

- Αρχειακές Συλλογές  
- Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελ. Τύπο (1832-
1932)  
- Συλλογή Μακεδονία  
- Άρθρα Εφημερίδων 
- Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.) 
- Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του 
Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’  

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανέμη  

http://anemi.lib.uoc.gr 

Συλλογή βιβλιογραφικών πληροφοριών, 
ψηφιοποιημένων βιβλίων  και άρθρων με 
έμφαση στον Νεοελληνικό πολιτισμό. 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Κοσμόπολις  

http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis 

Ψηφιοποιημένα φιλολογικά και λογοτεχνικά 
περιοδικά που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό 
κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, 
από το 1834 έως το 1930. 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Πλειάς 
http://xantho.lis.upatras.gr/pleias 

Αποτελεί συνέχεια της συλλογής Κοσμόπολις. 
Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο ελληνικών 
περιοδικών του 19ου και των αρχών του 20ου αι. 

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Πάνδημος 
http://pandemos.panteion.gr 

- Φωτογραφικό και Ιστορικό Αρχείο Παντείου  
- Αρχείο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών  
- Πανεπιστημιακές Εκδόσεις  

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 
http://www.snhell.gr 

- Ανθολόγια Λογοτεχνίας, Αναγνώσεων, 
Μαρτυριών, Παιδικό 
- Χρονολόγιο 
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- Έργα Αναφοράς 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
- Ψηφιακές Συλλογές  
http://collections.culture.gr 

Ευρήματα των ελληνικών δημόσιων Μουσείων 
από την αρχαιότητα έως σήμερα 

Φεστιβάλ Κινηματόγραφου 
Θεσσαλονίκης   -Ψηφιακό Αρχείο 
http://www.filmfestival.gr/default.aspx?l
ang=el-GR&page=695&item=4&mode=1 

Φωτογραφίες, Κατάλογοι, Πρώτο Πλάνο 
(εφημερίδα του Φεστιβάλ), Έντυπα, Εκδόσεις, 
Οπτικοακουστικό Υλικό, Αφίσες, 
Κινηματογραφικός Αστέρας (Εβδομαδιαία 
Ελληνογαλλική Κινηματογραφική Επιθεώρησις) 

 
 
6. Επίλογος 
 

Καταλήγοντας, στόχος του κειμένου αυτού ήταν να δοθούν ερεθίσματα για την 
αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Η 
πλειοψηφία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων έχει αξιοποιηθεί με ιδιαίτερα θετικά 
αποτελέσματα σε τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, δεν 
είναι δυνατό να παραβλεφθεί ότι ανάλογες δυσκολίες ως προς το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, 
αλλά και τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, 
αντιμετωπίζουν και οι γηγενείς μαθητές. Μολονότι στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης το 
αναλυτικό πρόγραμμα και τα αυστηρά χρονικά όρια περιορίζουν τις δυνατότητες του 
εκπαιδευτικού, με τον κατάλληλο σχεδιασμό είναι δυνατή η αξιοποίηση των ιστορικών 
πηγών μέσω στρατηγικών, προκειμένου να συμβάλουν και στην ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων του συνόλου των μαθητών. Η στοχοθεσία, ο σχεδιασμός και η οργάνωση της 
διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, σε συνδυασμό με την ορθή διάγνωση των αναγκών και 
των ενδιαφερόντων των μαθητών, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία 
αυτού του εγχειρήματος. 
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Παράρτημα 
 
Παράρτημα Ι 

Αξιοποιώντας τα δύο πρώτα άρθρα του ελληνικού Συντάγματος του 1975, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει συγκεκριμένες δραστηριότητες, προκειμένου να 
επιτύχει την κατάκτηση λεξιλογίου μέσω άμεσης, εστιασμένης διδασκαλίας. Επιπλέον, 
προτείνονται ασκήσεις επανάληψης στη γραμματική (δικατάληκτα επιθέτα), γνώσης της 
ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, αλλά και διαπολιτισμικής προσέγγισης των 
μαθητών. 

 

1. Διαφοροποίηση εννοιών λαός, έθνος, κράτος. Επεξήγηση της σημασίας 
τους από τους ίδιους τους μαθητές. Ατομική δραστηριότητα: σχηματισμός προτάσεων 
με τη χρήση των παραπάνω λέξεων. Ομαδική δραστηριότητα: Σχηματισμός παραγώγων 
και επιθέτων και προφορική επεξήγηση της σημασίας τους. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

2. Ανάλυση από τους μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, των λέξεων 
πόλη, πολίτης, πολιτεία, πολίτευμα. 

3. Προσπάθεια εντοπισμού από τους μαθητές της σημασίας του όρου 
Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.  

Άσκηση αντιστοίχισης: παρατίθενται διάφοροι όροι που σχετίζονται με τη 
Δημοκρατία (προεδρική, βασιλευομένη, λαϊκή, κοινοβουλευτική, αντιπροσωπευτική 
κ.ά.) και οι μαθητές επιχειρούν μέσω της ανάλυσής τους να εντοπίσουν την ιδιαίτερη 
σημασία που προσδίδεται κάθε φορά στον όρο Δημοκρατία με την προσθήκη των 
συγκεκριμένων προσδιορισμών. 

4. Ζητείται από τους μαθητές να συνεργαστούν σε ομάδες και να 
επισημάνουν άλλα είδη πολιτευμάτων που ενδεχομένως γνωρίζουν (μοναρχία, 
ολιγαρχία, αριστοκρατία κ.ά.), να αναλύσουν τους όρους στα συστατικά τους σε 
περίπτωση που πρόκειται για σύνθετες λέξεις και να επισημάνουν το πολίτευμα της 
χώρας καταγωγής τους, επιχειρώντας συνοπτική ανάλυσή του σε προφορικό λόγο. 

5. Συζήτηση σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του Συντάγματος του 
1975. Χρήσιμο θα ήταν να δοθεί στους μαθητές πίνακας με τις αλλαγές στο ελληνικό 
πολίτευμα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και να συζητήσουν σχετικά με αυτές. 

6. Άσκηση με δικατάληκτα, ισοσύλλαβα επίθετα (ο, η διεθνής, το διεθνές) 
 
 

Παράρτημα ΙΙ 
Ενδεικτική δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου, αφού έχει προηγηθεί 

μελέτη πηγών που σχετίζονται με την «Οικονομική κρίση: τότε αλλά και τώρα». Αναγκαίο 
θεωρείται να έχει προηγηθεί μελέτη ικανού αριθμού κειμένων, με στόχο την κατανόηση 
από τους μαθητές των συμβάσεων που διέπουν την περιγραφή, την αφήγηση και την 
επιχειρηματολογία, σύμφωνα με τη θεωρία των κειμενικών ειδών. 

Περιγραφή14

                                                           
14 Για οικονομία χώρου, θα αναγκαστούμε να περιοριστούμε στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου στη 

δομή μιας δραστηριότητας με στόχο την παραγωγή γραπτού περιγραφικού λόγου. 

: Ζητείται από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και να 
εντοπίσουν στο διαδίκτυο εικόνες της οικονομικής κρίσης της περιόδου του μεσοπολέμου, 
αλλά και του 21ου αι. Οι εικόνες που παρατίθενται έχουν επιλεγεί από αλλόγλωσσους 
εκπαιδευόμενους, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αφού επιλέχθηκαν οι 
αντιπροσωπευτικότερες εικόνες, οι μαθητές έδωσαν έναν γενικό τίτλο για αυτές 
«Ανθρώπινη απόγνωση». Με έναυσμα τον συγκεκριμένο τίτλο, κάθε μαθητής επέλεξε μία 
εικόνα από κάθε περίοδο και την περιέγραψε με λεπτομέρειες. Οι μαθητές παροτρύνθηκαν 
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να περιγράψουν κάθε εικόνα σε δύο παραγράφους, στη μία από τις οποίες περιέγραψαν 
αντικειμενικά όσα έβλεπαν, ενώ στη δεύτερη άφησαν να υπεισέλθει και το υποκειμενικό 
στοιχείο, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τη διαφοροποίηση των δύο τρόπων 
περιγραφής. 

 
Οικονομική Κρίση (1929) 

    

 

 

 

Οικονομική Κρίση (2007) 
 
 
 
 
 

 
 

 
Παράρτημα ΙΙΙ 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών, 
ρωτάει τους μαθητές τι τους έρχεται στο μυαλό, όταν ακούνε τη λέξη φόρος. Στη συνέχεια, 
ανακοινώνει στους μαθητές ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν στην τάξη απόσπασμα από 
εκπομπή της ΝΕΤ «Η μηχανή του χρόνου», στην οποία παρουσιάζεται η ιστορία των φόρων 
από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή και τους ζητάει να προβλέψουν το 
περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκπομπής.  

Πριν από την παρακολούθηση της εκπομπής, αναλύονται και επεξηγούνται από τον 
εκπαιδευτικό σημαντικές λέξεις, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την κατανόηση του 
περιεχομένου. Σε περίπτωση απαιτητικών θεμάτων, όπως είναι αυτό της φορολογίας, 
σκόπιμο θα ήταν ο εκπαιδευτικός να πραγματοποιήσει μια σύντομη εισαγωγή, 
αξιοποιώντας προγενέστερες γνώσεις των μαθητών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μην 
προσηλώνονται σε κάθε λέξη και φράση των ομιλητών, προκειμένου να κατανοήσουν τον 
λόγο, ενώ τονίζεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσουν στη χρήση των 
συμφραζομένων για την κατανόηση του μηνύματος. Χωρίζονται σε ομάδες και 
παροτρύνονται να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 
προκειμένου να απαντήσουν σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων, που τους έχουν ήδη δοθεί, 
ώστε να κατευθύνουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Η διαδικασία των 
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σημειώσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική, η οποία αναπτύσσεται 
σταδιακά και για την οποία απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τον εκπαιδευτικό. 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, δίνεται στους μαθητές ο απαιτούμενος 
χρόνος για την εργασία σε ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι από τους μαθητές ίσως 
παρουσίασαν δυσκολίες στην κατανόηση, ο εκπαιδευτικός ζητάει από την κάθε ομάδα να 
επιλέξει ένα μέλος της, το οποίο και θα παρουσιάσει στην ομάδα μια περίληψη όσων 
άκουσαν σε απλή γλώσσα. Στη συνέχεια, οι ομάδες απαντούν στις ερωτήσεις, τις οποίες και 
συζητούν στην ολομέλεια. 

 Αν και η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση 
δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου, απαραίτητος είναι ο συνδυασμός και με άλλες 
δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε, επίσης, με την ευκαιρία της συγκεκριμένης 
εκπομπής να δώσει στους μαθητές φυλλάδιο ασκήσεων, τις οποίες να πρέπει να 
συμπληρώσουν χρησιμοποιώντας παράγωγες και σύνθετες από τη λέξη φόρος λέξεις. 
Ακόμη, θα ήταν δυνατή μια συνολική επανάληψη στους παρελθοντικούς χρόνους μέσω 
ασκήσεων που θα αξιοποιούν ρήματα που άκουσαν στη συγκεκριμένη εκπομπή. 

Με την παραπάνω δραστηριότητα, οι μαθητές αναπτύσσουν πολύπλευρες 
δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα πληροφορούνται για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της χώρας 
της οποίας μαθαίνουν τη γλώσσα, αναπτύσσοντας πολιτισμική αντίληψη. Ιδιαίτερα 
σημαντική κρίνεται, επίσης, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών μέσω της 
επίγνωσης των δυνατοτήτων τους να παρακολουθήσουν απαιτητικού περιεχομένου 
τηλεοπτικές εκπομπές.  

 


	Felder, R. M. & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreign and second language education. Foreign Language Annals, 28 (1), 21-31. Available: Uhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1944-9720.1995.tb00767.x/pdfU. Retrieved: ...

