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Μαρία Ρε�ούση  
 

Εκ�αιδευτικές διαδροµές στα ιστορικά µονο�άτια της �όλης της 
Θεσσαλονίκης1 

 
Κίνητρο για την �αρουσίαση �αιδαγωγικών εγχειρηµάτων �ου 
υλο�οιούνται στο �λαίσιο της εκ�αίδευσης αναφορικά µε την ιστορία 
της �όλης της Θεσσαλονίκης α�οτέλεσε η έκδοση του �εριοδικού 
Θεσσαλονικέων Πόλις. Έκδοση σηµαντική για την το�ική κοινωνία 
και την ε�ιστηµονική κοινότητα, θεωρήσαµε �ρόσφορο να εντάξει 
στις σελίδες της, και τις διεργασίες �ου γίνονται στα σχολεία και στο 
Αριστοτέλειο �ανε�ιστήµιο της �όλης, µε αντικείµενο την ιστορία 
της. Η ιστορία της �όλης της Θεσσαλονίκης, η το�ική ιστορία 
γενικά, ενέχει τη δυναµική ενός χώρου ε�ικοινωνίας της 
εκ�αίδευσης, της κοινωνίας και των ε�ιστηµών αναφοράς. Κοινό για 
τη συλλογική µνήµη και την ιστορική γνώση �εδίο συµβάλλει στην 
αλληλοτροφοδότησή τους και ευνοεί το άνοιγµα των σχολείων στην 
κοινωνία.  
Η �αρούσα δηµοσίευση αδυνατεί να είναι εξαντλητική όσων 
υλο�οιήθηκαν. Ε�ιλέξαµε την �αρουσίαση ενός �ρογράµµατος της 
�ρωτοβάθµιας εκ�αίδευσης, ως καινοτόµο δείγµα γραφής των 
εκ�αιδευτικών διαδροµών στην ιστορία της �όλης. Ε�ιλέξαµε ακόµα 
να �αρουσιάσουµε τη δουλειά �ου γίνεται στο Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκ�αίδευσης του ΑΠΘ στο αντικείµενο της 
διδακτικής της ιστορίας, ως  εγχείρηµα �ου ε�ιχειρεί να συνδυάσει 
όχι µόνο τη γνώση της ιστορίας του τό�ου µε τη διδακτική της 
αξιο�οίηση αλλά και τις νέες εκ�αιδευτικές τεχνολογίες µε το 
ερευνητικό �εριβάλλον εργασίας του µαθήµατος της ιστορίας. Η 
ε�ιλογή του τρό�ου �αρουσίασης υ�άκουσε στη σταθερή ε�ιδίωξη, 
της ανάδειξης εκ�αιδευτικών �ρωτοβουλιών οι ο�οίες µ�ορούν να 
λειτουργήσουν ενθαρρυντικά και �ολλα�λασιαστικά στο �λαίσιο της 
εκ�αιδευτικής κοινότητας 
 

Ι. Η το�ική ιστορία και η διδακτική της 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σηµειώνονται µε καθυστέρηση 
σηµαντικά βήµατα για την ένταξη της ιστορίας του τόπου στο µάθηµα της 
ιστορίας στα ελληνικά σχολεία. Τα βήµατα αυτά αναγνωρίζονται στην 
εκδοτική δραστηριότητα2, στο αναλυτικό πρόγραµµα3, στη δηµιουργία δοµών 

                                                      
1 Το κείµενο αυτό είναι δηµοσιευµένο στο Θεσσαλονικέων Πόλις (3) 2000 
2Εµφανίζονται και πολλαπλασιάζονται τη δεκαετία του ’90, οι σχετικοί µε τη διδακτική της 
τοπικής ιστορίας τίτλοι. Βλ. ενδεικτικά Aνδρέου A., « Η τοπική ιστορία ως παράγοντας 
κατανόησης της χρησιµότητας της ίδιας της ιστορίας. Ένα παράδειγµα», Μακεδνόν 5 (1998), 
σ. 3-15. Bαϊνά M., Θεωρητικό �λαίσιο διδακτικής της το�ικής ιστορίας για τον εικοστό �ρώτο αιώνα, 
Aθήνα 1997. Bώρος Φ.K., "Aτοπήµατα περί την τοπική ιστορία", Tα Eκπαιδευτικά 17 
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υποστήριξης4 και στις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εγγράφονται ταυτόχρονα σ’ ένα ευρύτερο 
θεωρητικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που τα ενθαρρύνει. Το 
θεωρητικό περιβάλλον προσδιορίζεται από τις εξελίξεις στο χώρο της 
ιστοριογραφίας και την ανάδειξη της µικρο-ιστορίας5 σε αντικείµενο της 
ιστορικής έρευνας6. Η µετατόπιση από τις δοµές στα ιστορικά υ�οκείµενα, από τις 
ολικές κοινωνικές διαδικασίες και την εξέλιξη των οικονοµικών και 
δηµογραφικών µεταβλητών στη βιωµένη εµ�ειρία των υ�οκειµένων προκειµένου 
να κατανοηθούν τα κοινωνικά φαινόµενα άµβλυνε τη διχοτοµία µερικού-
γενικού7 και δηµιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την ιστοριογραφική ένταξη 
µικρο-ιστορικών συνθέσεων µε αναφορά τον τόπο. Στο θεωρητικό περιβάλλον 
ανήκει επίσης η κριτική του παραδοσιακού µαθήµατος ιστορίας και οι εξ αυτής 
νέες διδακτικές προσεγγίσεις8 που επιχειρούν την υπέρβαση του διδακτικού 
στερεότυπου της γεγονοτολογικής, σειραϊκής, γενικής-εθνικής ιστορίας  και 

                                                                                                                                                        

(1990), σ. 91-92. Γιαννόπουλος Γ., «Η τοπική ιστορία», Το�ική ιστορία και Αρχεία, Σάµος 
1992, σ. 17-41. Λεοντσίνης Γ, ∆ιδακτική της ιστορίας, γενική-το�ική ιστορία και �εριβαλλοντική 
εκ�αίδευση, Aθήνα 1996 και Iστορία-�εριβάλλον και η διδακτική τους, Aθήνα 1999. Nτούλας X., 
"Σχολικά βιβλία ιστορίας και τοπική ιστορία: H περίπτωση της Θεσσαλίας", ΠΕΦ, 
Σεµινάριο 9 (1988), σ. 88-187. Xαρίτος X., "Tοπική ιστορία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα: το 
παράδειγµα της Eµπορικής σχολής του Bόλου", Tα Eκ�αιδευτικά 25-26 (1992), σ. 155-171. 
Βλ. ακόµα την έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Η το�ική ιστορία στο σχολείο, 
Χαλκίδα 1995 
3 ΠAI∆AΓΩΓIKO INΣTITOYTO, Tοπική Iστορία. Oδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη 
διδασκαλία των µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και το Λύκειο κατά το σχολικό έτος 1997-1998. 
Tεύχος A, Φιλολογικά µαθήµατα OE∆B, Aθήνα 1996 και 1997 
4 Εννοούνται εδώ τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Λειτουργούν 17 κέντρα σε όλη 
την Ελλάδα, εκ των οποίων το ένα στη Θεσσαλονίκη στο ∆ήµο Ελευθερίου Κορδελιού. 
Στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν επίσης 
Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  
5 Ο όρος µικρο-ιστορία –microstoria- επινοήθηκε για να σηµατοδοτήσει τη µετατόπιση του 
ενδιαφέροντος από τις µάζες και τις κοινωνικές τάξεις στα άτοµα. Συνδέθηκε µε τις 
επεξεργασίες κύκλου ιταλών ιστορικών που συγκεντρώθηκαν, από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1970, γύρω από το περιοδικό Quaderni Storici. Στα ελληνικά είναι µεταφρασµένο το 
έργο του πρωτοπόρου του κινήµατος της µικρο-ιστορίας Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα 
σκουλίκια. O κόσµος ενός µυλωνά του 16ου αιώνα, Αθήνα 1994 
6 Για τη Νέα Ιστορία και τα νέα αντικείµενα, βλ. Λε Γκοφ Ζ. και Νορά Π., Το έργο της 
ιστορίας, 3 τόµοι, Αθήνα 1975. Βλ. επίσης Dosse F., Η ιστορία σε ψίχουλα, Ηράκλειο 1993 
7 Οι Croix A. και Guyvarc’h D.υποστηρίζουν εξάλλου ότι κάθε νέα τοπική ιστορία είναι 
ταυτόχρονα και ολική ιστορία, Guide de l’histoire locale, Παρίσι 1990, σ. 22 
8 Ballard M. (εκδ.), New Movements in the Study and Teaching of History, Λονδίνο 1970. Επίσης 
Berghahn V. R και. Schissler H. (εκδ.), Perceptions of History, Οξφόρδη, Νέα Υόρκη, 
Αµβούργο 1987 και W. H. Burston, Principles of History Teaching, Λονδίνο 1976. Σε 
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία βλ. Αβδελά Ε., Ιστορία και σχολείο, Αθήνα 1998, Κόκκινος Γ., 
Α�ό την ιστορία στις ιστορίες, Αθήνα 1998 και ΠΕΦ, Σεµινάριο 21, Θεωρητικά Προβλήµατα και 
∆ιδακτική της ιστορίας, Αθήνα 1999. Αναλυτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τη διδακτική 
της ιστορίας βλ. στις ηλεκτρονικές σελίδες της ιστορίας του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.eled.auth.gr/historia/toppage1.htm 
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Σκίτσο της οµάδας για τα 
επαγγέλµατα του σχεδίου 

εργασίας του 2ου ∆.Σ 
Αµπελοκήπων 

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ1 

προτείνουν ενδιαφέρουσες ανατροπές στο περιεχόµενο και στις µεθόδους 
διδασκαλίας Στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων ευνοούνται τα νέα 
αντικείµενα της ιστοριογραφίας, για παράδειγµα η καθηµερινή ζωή, οι απλοί 
ανώνυµοι πολίτες, οι νοοτροπίες, τα επαγγέλµατα, ο πολιτισµός, αντικείµενα 
που συνάδουν µε την ιστορία των τόπων και για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες 

διατηρούν έντονες µνήµες9. Στη βάση των ίδιων 
προσεγγίσεων αναδεικνύεται επίσης η σηµασία της 
ενεργητικής οικοδόµησης της ιστορικής γνώσης 
µέσω των ερωτηµάτων που οι µαθητές και οι 
µαθήτριες θέτουν στο ιστορικό παρελθόν και της 
αναζήτησης των απαντήσεων µε τη διαµεσολάβηση 
των ιστορικών πηγών10. Πολλά από τα ερωτήµατα 
που σε εκπαιδευτικές συνθήκες δηµιουργούνται είναι 
λογικό να αφορούν την καθηµερινότητα των 
µαθητών/τριών, να σχετίζονται µε την ιστορία του 
τόπου διαµονής. Ο τόπος προσφέρει επίσης 

πολύτιµο ιστορικό υλικό, οπτικό, προφορικό, 
γραπτό για να αναζητηθούν απαντήσεις11. Ανάγεται 
µ’ αυτόν τον τρόπο σε ιδανικό περιβάλλον για τη 
µεθοδολογική καινοτοµία του µαθήµατος της 
ιστορίας καθώς εν δυνάµει συσχετίζει την ιστορική 

γνώση µε την έρευνα της ιστορίας του τόπου12. Αποτελεί µία από τις όψεις των 
αλλαγών που προβάλλονται για την ανανέωση του ιστορικού µαθήµατος στην 
εκπαίδευση, καθώς εισάγει εκπαιδευτικές λειτουργίες που µεταβάλλουν τόσο τις 
σχέσεις στο εσωτερικό του κλασικού εκπαιδευτικού τριγώνου, όσο και τη 
σχέση σχολείου και κοινωνίας. Οι µαθητές και οι µαθήτριες είναι στην 
περίπτωση αυτή τα ενεργά υποκείµενα της γνώσης, οι εκπαιδευτικοί οι επόπτες 
της µαθησιακής διαδικασίας και η ιστορική γνώση η κοινή τους δηµιουργία. Η 

                                                      
9 Για την τοπική ιστορία στην εκπαίδευση σηµαντική είναι η συµβολή του καθηγητή Douch. 
Βλ. Douch R., "Local History», στο Βallard M (ed.), New Movements .. ο�.�., σ. 105-115 και 
του ίδιου "Teaching Local History, an Education Digest", Education 20 (1978), σ. 54-57 
&. "Local History", στο. Burston W.H (ed.), Handbook for History Teachers, Λονδίνο 1972, 
σ. 75-89 &. Douch R., Local History and the Teacher, Λονδίνο 1967 και 1972. Βλ. επίσης 
Lomas T., "The Teaching of Local History in Schools", The Local Historian 18 (1988), σ. 
174-182. Στη γαλλόφωνη βιβλιογραφία ξεχωρίζει Luc J.N., L' histoire par l' étude du milieu, 
Παρίσι 1978 
10 βλ. στο Ρεπούση Μ., « ∆ιδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Ιστορικό ερώτηµα 
και ανάπτυξη σχεδίων εργασίας», Φιλόλογος (2000), υπό έκδοση 
11 Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για τις πηγές της τοπικής ιστορίας. Ξεχωρίζει η σειρά 
Kyvig D. και Marty M., Nearby History, Exploring the past around you, της American 
Association for state and local history,  µε την έκδοση 5 τόµων για την τοπική ιστορία που 
ολοκληρώθηκαν το 1990 
12 Βλ την προβληµατική του Rogers στο Rogers A., Group Projects in Local History, 1977. 
Του ίδιου, Approaches to Local History, Λονδίνο 1977 & "New Horizons in Local History", 
The Local Historian 12 (1976), σ. 67-73 
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Πειραµατικό Σχολείο ΑΠΘ 
Η �όλη κάτω α�ό την �όλη (εικ2) 

δηµιουργία αυτή προκύπτει επίσης στον ανοικτό ορίζοντα της τοπικής 
κοινωνίας και σε επικοινωνία µαζί της. Οι πολίτες της πόλης µε τις προφορικές 
τους µνήµες, η οικογένεια, η γειτονιά, οι φορείς και η λειτουργία τους στη 
διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς του τόπου, οι 
οργανισµοί, οι βιβλιοθήκες, τα ιδρύµατα, τα κέντρα ιστορίας, τα µουσεία, το 
ίδιο το ιστορικό τοπίο εµπλέκονται στην οικοδόµηση της ιστορικής γνώσης 
και αξιοποιούνται στην ανακάλυψη της ιστορικότητας του τόπου13.  
Το θεωρητικό περιβάλλον που ευνοεί τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
τη διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας του τόπου του σχολείου δεν είναι 
ανεξάρτητο από µετατοπίσεις που σηµειώνονται στο κοινωνικό, ιδεολογικό και 
πολιτικό χώρο στην κατεύθυνση της υπέρβασης του συγκεντρωτικού έθνους-
κράτους. Η ιστορία, τόσο στην ιστοριογραφική όσο και στη διδακτική εκδοχή 
της, γέννηµα και ανάθρεµµα του καιρού της, εγγραφή του εκάστοτε παρόντος 
στη σχέση του µε το παρελθόν, αφουγκράζεται και µετασχηµατίζει το λόγο της 
για να απαντήσει στα ζητήµατα της εποχής της. Η ευρωπαϊκή ιστορία14, η 
παγκόσµια ιστορία, η ιστορία της ευρύτερης περιοχής, η τοπική ιστορία, η 
ιστορία των κοινοτήτων, η ιστορία των άλλων και των µικρών διεκδικούν χώρο 
στις νέες του καιρού µας συνθέσεις.  
 
ΙΙ. Οι διδακτικές �ροσεγγίσεις 
Η ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το αντικείµενο πολλών 
σχεδίων εργασίας που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα 
σχέδια αυτά αναπτύχθηκαν 
στη βάση διαφορετικών συχνά 
προσεγγίσεων ρητών, ή και 
άρρητων που ανιχνεύονται 
ωστόσο µε ασφάλεια στο 
σχεδιασµό και στην 
υλοποίηση τους.  
Μια πρώτη κατηγορία 
προσεγγίσεων ενέχει την 
επιλογή της τοπικής ιστορίας 
ως συµπληρωµατικής της 
εθνικής ιστορίας. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση, για παράδειγµα, ένα 
βυζαντινό µνηµείο που σώζεται 
στη Θεσσαλονίκη, συνήθως η 

                                                      
13 Αναλυτικός κατάλογος µουσείων, βιβλιοθηκών, οργανισµών και γενικά χώρων για την υποστήριξη των 
σχεδίων εργασίας τοπικής ιστορίας στα σχολεία υπάρχει στις ηλεκτρονικές σελίδες ιστορίας. Βλ. υποσηµείωση 
7 
14 Για την ένταξη της ευρωπαϊκής ιστορίας βλ. Ρεπούση Μ., «Από τον εθνικό εαυτό στο ευρωπαϊκό εµείς. Για 
τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας», Σύγχρονη Εκ�αίδευση 104 (1999), σ. 47-58 
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«…τα �αιδιά µελέτησαν και ζωγράφισαν τον τρό�ο 
της τοιχοδοµίας και βρήκαν τις διαφορές στην 
κατασκευή ανά τους αιώνες. Παρατήρησαν τη 
διαφορά των υλικών, του τρό�ου κτισίµατος, του 
σχήµατος» 

Σηµείωµα των εκπαιδευτικών του 7ου ∆Σ 
Ελευθερίου-Κορδελιού 

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ4  

Φωτογραφικό υλικό  
Πειραµατικό Σχολείο ΑΠΘ 
Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ3 

Αγία Σοφία, οι βυζαντινοί ναοί ή η βυζαντινή όψη της πόλης επιλέγεται για να 
συµ�ληρώσει, να φωτίσει ή να αισθητο�οιήσει τη διδασκαλία της βυζαντινής 
ιστορίας στην Ε’ ∆ηµοτικού ή στη Β’ Γυµνασίου. Η προσέγγιση αυτή, 
προσλαµβάνει διαφορετικές µορφές, εξαρτώµενη από πλήθος εκπαιδευτικών 
τυπικών και άτυπων συµβάσεων ανάµεσα στις οποίες ο χρόνος, η διάθεση, η 
κατάρτιση, ο προβληµατισµός του 
εκπαιδευτικού έχουν τη θέση τους. 
Ένας εκπαιδευτικός περίπατος, µια 
προετοιµασµένη επίσκεψη σε 
µουσείο ή άλλο ιστορικό χώρο, η 
δηµιουργία ενός φακέλου 
εκπαιδευτικού υλικού για τη 
ρωµαϊκή ή τη βυζαντινή τέχνη 
περιλαµβάνονται συνήθως στις 
δραστηριότητες αυτής της 
διδακτικής επιλογής. Η 
ιστορικότητα του τόπου του 
σχολείου παραµένει συχνά σε 
µεγάλο βαθµό υπάλληλη της ιστορικότητας του εθνικού τόπου, θυµίζοντας την 
υπάλληλη σχέση της γενικής-εθνικής µε την τοπική ιστοριογραφία15 και το 
ολικό διδακτικό πεδίο δεν παρουσιάζει στις γενικές του γραµµές σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις. Πρόκειται για διαλείµµατα µιας σχολικής πρακτικής που 
δεσµευµένη σε ένα αυστηρό κεντρικό και ενιαίο για όλα τα σχολεία αναλυτικό 
πρόγραµµα γενικής ιστορίας αυτοσυγκεντρώνεται στο σχολικό εγχειρίδιο και 
στο λόγο για τον εθνικό εαυτό. Τα διαλείµµατα αυτά ενέχουν ωστόσο συχνά τη 
δυναµική της υιοθέτησης διδακτικών προσεγγίσεων που υπερβαίνουν το 
σχολικό εγχειρίδιο και διαµορφώνουν θετικές στάσεις για την ανανέωση της 

σχολικής πρακτικής στο µάθηµα της 
ιστορίας.  
Μια δεύτερη κατηγορία προσεγγίσεων 
ανιχνεύεται σε παράλληλες του 
αναλυτικού προγράµµατος 
δραστηριότητες. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, η αφετηρία δεν είναι η 
γενική – εθνική ιστορία και το 

                                                      
15 βλ. Ρεπούση Μ., «Τοπικές ιστορίες στο σχολείο, Από το γενικό παρελθόν στο παρελθόν 
του τόπου», Σύγχρονη Εκ�αίδευση 112, σ. 97-108 
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Μαθητική σύνθεση από το σχέδιο εργασίας του 15ου 
∆Σ Καλαµαριάς  

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ5 

Σύνθεση των παιδιών Γ’ τάξης του 9ο ∆.Σ 
Ελευθερίου  Κορδελιού 

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εθκ6 
Πολυπολιτισµική Θεσσαλονίκη 

12ο ∆.Σ Πολίχνης 
Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ7 

συγκεκριµένο µάθηµα της ιστορικής ύλης αλλά η πόλη της Θεσσαλονίκης και 
η ιστορία της. Το θέµα γίνεται το αντικείµενο ενός σχεδίου εργασίας 
ανεξάρτητα µε τη θεµατική ιστορική ύλη του σχολικού εγχειριδίου. Στο 
πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων αναγνωρίζεται η επιθυµία ν’ ασχοληθούν οι 
µαθητές και οι µαθήτριες µε την ιστορία του τόπου τους µέσα από την 

εξοικείωση τους µε τις 
ιστορικές πηγές που µαρτυρούν 
γι’ αυτήν, να οδηγηθούν σε 
συµπεράσµατα που σχετίζονται 
µε την αξιοποίηση των 
ιστορικών ντοκουµέντων. 
Ανιχνεύεται µε άλλα λόγια η 
τάση της ένταξης της ιστορικής 
µεθόδου στη διδακτική της 
ιστορίας µε τις δέουσες φυσικά 
αναλογίες που το εγχείρηµα 
ενέχει στη βάση της σχολικής 
πραγµατικότητας και των 
δυνατοτήτων των παιδιών να 
λειτουργήσουν ως υποκείµενα 
της ιστορικής εξερεύνησης. Η 
ιστορική γνώση η οποία 

προκύπτει στην περίπτωση αυτή για την ιστορία της πόλης είναι συναρτηµένη 
µε την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των µαθητών και µαθητριών Η 
Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή καθώς έχει την τύχη να διαπερνά τον 
ιστορικό χρόνο στη µακρά του διάρκεια και να αναπτύσσεται σε όλο του το 
θεµατικό του εύρος, να δηλώνει 
µέσα από τα ίχνη που άφησαν οι 
άνθρωποι την έντονη διαχρονική 
της παρουσία, να εκδηλώνει 
µέσα από τα κατάλοιπα του 

παρελθόντος την πολύµορφη και 
πολυπολιτισµική παρουσία των ανθρώπων της, 
να προσφέρει συσχετίσεις του άλλοτε αλλά και 

του αλλού καθώς συναλλάσσεται µε τον έξω κόσµο, τόσο διαχρονικά όσο και 
θεµατικά, ευνοεί πλήθος θεµατικών προσεγγίσεων, κάθετα και οριζόντια στον 
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Φυλλάδιο µε συνταγές 
µαγειρικής της παλιάς πόλης της 
µαθητικής οµάδας του 113ου ∆Σ 

Θεσσαλονίκης 
Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ8 

ιστορικό χρόνο. Με την µορφή του σχεδίου οµαδοσυνεργατικής εργασίας οι 
διαφορετικές µέσα στο χρόνο όψεις της 
σηµερινής πόλης, ρωµαϊκή, βυζαντινή, 
οθωµανική, νεότερη ελληνική, οι λειτουργίες 
της πόλης στο οικονοµικό, ιδεολογικό, 
πολιτιστικό, κοινωνικό και καθηµερινό επίπεδο, 
οι πάσης φύσεως δραστηριότητες των 
ανθρώπων διάνοιξαν ιστορικά µονοπάτια για 
πολλά σχολεία της πόλης στη διάρκεια της 
δεκαετίας 1990-200016.  
Μια τρίτη κατηγορία προγραµµάτων επιχειρεί 
ολιστικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος της 
πόλης17 αξιοποιώντας αρχές και δεδοµένα της 

οικολογίας, της τοπικής ιστορίας, της 
περιβαλλοντικής αρχαιολογίας και της ιστορίας 
του περιβάλλοντος και δηµιουργώντας 
συνθέσεις µε τη συνεργασία διαφορετικών 
διδακτικών αντικειµένων -ιστορίας, φυσικής 

ιστορίας, γεωγραφίας, φυσικής, χηµείας, µαθηµατικών- του πρωτοβάθµιου και 
δευτεροβάθµιου 

σχολείου.  
 
 
 
 

                                                      
16 Πολλά από αυτά τα σχέδια εργασίας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Β/θµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Ο παρακάτω πίνακας 
παρουσιάζει την εξέλιξη των προγραµµάτων το διάστηµα 1992-1998. Κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 1999-2000 υλοποιούνται 138 προγράµµατα στις δυο ∆ιευθύνσεις της 
Β/θµιας Εκπαίδευσης από τα οποία 39 είναι προσανατολισµένα στην τοπική ιστορία  

15 15

48

67

72

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

Πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

∆ιεύθυνση Α’ και Β’ Β/θµιας Εκπαίδευσης  
 
17 Βλ για το περιβάλλον και τα διδακτικά αντικείµενα στο σχολείο Mays P., Teaching Children 
through the Environment, Λονδίνο 1987 και Perry G.A, Jones E., Hammersley A., The 
Teacher's Handbook for Environmental Studies, Λονδίνο 1974 

Κείµενα µαθητών/τριών για το Λευκό 
Πύργο 

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 
Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ9,10 
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Μαθητικές ζωγραφιές της οµάδας του 
∆.Σ Φιλύρου 

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη ΕΙΚ11 

ΙΙΙ. Η �όλη κάτω α�ό την �όλη:  
 To ∆ιεθνές Κέντρο Μελετών για τη ∆ιατήρηση και ∆ιάσωση Πολιτιστικών 

Αγαθών [ICCROM] σε συνεργασία µε το 
Συµβούλιο της Ευρώπης και τα κράτη 
µέλη και µε στόχο:  
1. Να γνωρίσουν οι µαθητές και οι 
µαθήτριες την ιστορία της πόλης τους  
2. Να ευαισθητοποιηθούν για την 
αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτισµικής 
τους κληρονοµιάς στην ευρωπαϊκή της 
προοπτική. 
3. Να γνωρίσουν άλλες πόλεις και άλλα 
σχολεία σ’ ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον 
άµιλλας  
οργάνωσαν κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 1995-1996 ένα πανευρωπαϊκό 
πρόγραµµα τοπικής ιστορίας, µε έµφαση 
στη διατήρηση της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς, απευθυνόµενο σε παιδιά 
ηλικίας 6 –12 χρόνων. Τα ίδια τα παιδιά, 
η σχολική τάξη ή σε οµάδες, θα έπρεπε, 

για ένα ή δυο τρίµηνα, µε την καθοδήγηση του δασκάλου ή της δασκάλας -και 
αυτοί µε τη σειρά τους σε συνεργασία µε συµβούλους και ειδικούς- 
ν΄ανακαλύψουν ιστορικά µονοπάτια της πόλης τους, να παρουσιάσουν τη 
δουλειά τους και να αξιολογηθούν18. Σαράντα ιστορικές πόλεις της Ευρώπης 
και από την Ελλάδα η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκαν από τις αρµόδιες εθνικές 
αρχές ως οι τόποι των ιστορικών διαδροµών των σχολικών µονάδων19. Τα 
πρωτοβάθµια σχολεία του τόπου επιλογής κλήθηκαν στη συνέχεια να  

                                                      
18 Η αξιολόγηση ήταν µε τη µορφή συµµετοχής αρχικά στον εθνικό διαγωνισµό επιλογής 
των 10 καλύτερων σχεδίων από την αρµόδια εθνική οργανωτική επιτροπή και στη συνέχεια 
στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό βράβευσης των δυο καλύτερων ευρωπαϊκών σχεδίων από διεθνή 
κριτική επιτροπή. Ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχοµένου ανάµεσα στις τάξεις που 
βραβεύθηκαν, περιοδεία της έκθεσης µε τα ιστορικά µονοπάτια στις διάφορες πόλεις που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα και σχετικές εκδόσεις προβλέπονταν για να γνωστοποιήσουν 
τις εργασίες των παιδιών.  
19 Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ συστάθηκε στη Θεσσαλονίκη τοπική οργανωτική επιτροπή µε 
αντικείµενο το συντονισµό των εργασιών των σχολείων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα και 
την επιλογή εκείνων που θα συµµετείχαν στη συνέχεια στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό. Στην 
επιτροπή συµµετείχαν από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ οι: 
Τσιάκαλος Γ., Τρέσσου Ε. και Ρεπούση Μ.. Συµµετείχαν επίσης η προϊσταµένη της 4ης 
Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Θεσσαλονίκης  Στεργιώτη Ι., ο Σχολικός Σύµβουλος 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λάµπρου Ε., η προϊσταµένη του τµήµατος προγραµµατισµού 
και µελετών ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Μητρούλη Μ.. Την όλη 
προσπάθεια στήριξε από τη πλευρά του ΠΤ∆Ε ο δάσκαλος Άγγελος Χατζηνικολάου  
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Σηµείωµα των παιδιών του 15ου ∆.Σ. 
Θεσσαλονίκης 

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ12 

δηλώσουν συµµετοχή. Στη Θεσσαλονίκη, ανταποκρίθηκαν αρχικά 38 δηµόσια 
και ιδιωτικά πρωτοβάθµια σχολεία, ενώ 12 τελικά κατέθεσαν έγκαιρα τη 
δουλειά τους20. Με τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών που επόπτευαν τα 
σχολικά σχέδια εργασίας και των µελών της οργανωτικής επιτροπής 
σχηµατίστηκε εξαρχής και λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος ευρεία ολοµέλεια µε αντικείµενο το σχεδιασµό, την 
παρακολούθηση και τη υποστήριξη των εργασιών. Οι εκπαιδευτικοί παρέλαβαν 
επίσης εξαρχής φάκελο ενηµερωτικών ντοκουµέντων µε τη λογική του 
προγράµµατος, παραδείγµατα ιστορικών διαδροµών, καθώς και 
πληροφοριακό υλικό για την ιστορία της πόλης. 

Το ιστορικό τοπίο της Θεσσαλονίκης, 
τα µνηµεία, οι τόποι µνήµης, οι οδοί, 
οι δραστηριότητες των ανθρώπων, η 
καθηµερινή ζωή, τα επαγγέλµατα, οι 
λειτουργίες της πόλης, οι διατροφή, ο 
πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της 
πόλης αποτέλεσαν τα θεµατικά 
αντικείµενα για την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα 
παιδιά περπάτησαν στη πόλη, 

παρατήρησαν, εντόπισαν όψεις της 
ιστορικότητας της Θεσσαλονίκης, φωτογράφισαν, ξεναγήθηκαν, έψαξαν σε 
πηγές, συγκέντρωσαν ιστορικές πληροφορίες, συνδύασαν τις πληροφορίες µε το 

                                                      
20 ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑ 
9ο ∆Σ Ελευθερίου Κορδελιού Καλλαρά Αθηνά Το ιστορικό εµπορικό κέντρο και ο 

πολυπολιτισµικός του χαρακτήρας 
Εκπαιδευτηρία Μαντουλίδη Μαυρίδης Ανδρέας και 

Μιµήτου Νίκη 
Ο Λευκός Πύργος στο µονοπάτι του χρόνου 

15ο ∆ς Θεσσαλονίκης Ουζούνη Ιφιγένεια Το Γαλεριανό Συγκρότηµα 
∆Σ Φιλύρου Παπάζη Μαρία Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Μονή Βλατάδων, 

Όσιος ∆αβίδ 
15ο ∆Σ Καλαµαριάς Κατσάτου Αικατερίνη Το Γαλεριανό Συγκρότηµα 
113ο ∆Σ Θεσσαλονίκης Μπόζιου Ελένη και 

Κουµπουρέλος Νίκος 
Ρωµαϊκά και βυζαντινά µνηµεία της Θεσσαλονίκης 

2ο Αµπελοκήπων Καλλιµάνη Εύη Πλατεία Αριστοτέλους Οι άνθρωποι και τα 
µνηµεία 

5ο ∆Σ Αµπελοκήπων Ακριτίδης Νικόλαος Το ∆υτικό Νεκροταφείο της πόλης Ο 
αρχαιολογικός χώρος ανασκαφών στο 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων 

6ο ∆Σ Ευόσµου Χατζηδηµητρίου Χρ. Επταπύργιο 
Πειραµατικό σχολείο ΑΠΘ Ζαχαριάδου Ελένη Βυζαντινά Μνηµεία 
7Ο ∆Σ Ελευθερίου Κορδελιού Μένου Αλεξάνδρα και 

Ευθυµίου Αλέξανδρος 
Τα τείχη: προστασία από τους εχθρούς και σηµείο 
συνάντησης µε φίλους 

12ο ∆Σ Πολίχνης Βεζυρτζής Γιάννης Η Θεσσαλονίκη 1430-1912 

Βλ. ΠΤ∆Ε ΑΠΘ (εκδ.), Council Of Europe, Η �όλη κάτω α�ό την �όλη, A heritage awareness 
project involving pupils from European Cities, Θεσσαλονίκη 1997. 
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Μια εργασία διαφορετική α�ό τις άλλες 
Το σχολείο µας είναι ένα α�ό τα τυχερά σχολεία �ου �ήρε 
µέρος σ’ αυτή την εργασία. Σκο�ός της εργασίας αυτής 
είναι να γνωρίσουµε την �αλιά Θεσσαλονίκη και τον τρό�ο 
ζωής των ανθρώ�ων της,. Εµείς τα �αιδιά 
εκµεταλλευόµαστε αυτή την ευκαιρία για να γνωρίσουµε 
καλύτερα την �όλη. 
∆ουλεύουµε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα 
µνηµεία της γύρω �εριοχής. Ως τώρα έχουµε διαβάσει 
�ολλά βιβλία, κάναµε ε�ιτρα�έζια, ψηφιδωτά και µε δικά 
µας κείµενα �αρουσιάσαµε τα µνηµεία µε δικό µας τρό�ο. 

Εισαγωγικό σηµείωµα οµάδας 2ου ∆Σ 
Αµπελοκήπων 

Η �όλη κάτω α�ό την �όλη εικ13 

ιστορικό τοπίο, ανακάλυψαν όψεις της �όλης κάτω α�ό την �όλη, και στη βάση 
της εξερεύνησής τους ζωγράφισαν, σχεδίασαν, τοποθέτησαν στο χρόνο και στο 
χώρο, απόδωσαν µε ψηφίδες και άλλα υλικά τις αναπαραστάσεις τους και 
οδηγήθηκαν σε συµπεράσµατα. 
 
 

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επιλεκτικά θέµατα και εξέλιξη σχεδίων 
εργασίας. H επιλογή έγινε µε κριτήριο την οικονοµία του χώρου, την ανάδειξη 
της θεµατικής ποικιλίας και την παιδαγωγική καινοτοµία των προγραµµάτων. 
Η παρουσίαση στηρίζεται στους φακέλους υλικού των σχολείων καθώς και στις 
γραπτές παρουσιάσεις των σχολικών οµάδων ή των δασκάλων  
 
 
 

ΘΕΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

Το ιστορικό 
εµπορικό κέντρο 
και ο 
πολυπολιτισµικός 
του χαρακτήρας21 

� ∆ιαθεµατική προσέγγιση µέσα από 
τα γνωστικά αντικείµενα:  

Ιστορία, Εµείς και ο κόσµος,        
Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηµατικά, 
Καλλιτεχνικά 
� Σχεδιασµός και υλοποίηση 

µαθητικών δραστηριοτήτων 
� Ανάδειξη πολυπολιτισµικής 

κληρονοµιάς της πόλης 

1. Μακέτα του ιστορικού 
εµπορικού κέντρου µε 
πλαστελίνη και παπιέ 
µασέ 

2. Σχεδιασµός ιστορικού 
µονοπατιού 

3. Σχεδιασµός 
ιστογράµµατος 
µνηµείων ανά αιώνα 

4. Ηµερολόγια µε 
εντυπώσεις 

5. Αφηγήµατα 

                                                      
21 Καλλαρά Α., «Η πόλη κάτω από την πόλη. Θεσσαλονίκη, µια διαχρονική 
πολυπολιτισµική πόλη», παρουσίαση της εργασίας της οµάδας, στο ίδιο 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αποτύπωση της περιοχής στο χάρτη και 

εντοπισµός των µνηµείων 
2. Παρατήρηση των τοπωνυµίων και οδωνυµίων και συσχέτιση των εµπορικών 

δραστηριοτήτων µε άλλες εθνότητες –οδός Φράγκων-και µε άλλες χώρες –οδός 
Αιγύπτου-. 

3. Επίσκεψη στα φωτογραφικά αρχεία του Κέντρου Ιστορίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
φωτογραφική αναπαραγωγή παλαιών καρτ-ποστάλ µε τη βοήθεια φωτογράφου, 
ανάγνωση των ντοκουµέντων και συγκέντρωση ιστορικών πληροφοριών για την 
ενδυµασία των κατοίκων, την κατοικία, κλπ 

4. Παρακολούθηση ξενάγησης στο Μπεζεστένι και σχεδιασµός κάτοψης και όψης κτηρίου 
5. Παιχνίδι εικόνων: αναγνώριση µνηµείων ιστορικού εµπορικού κέντρου µέσα από 

φωτογραφίες 
6. Επανασχεδιασµός των λειτουργιών του εµπορικού κέντρου και αιτιολόγηση  
7. Ξενάγηση στα Λαδάδικα, παρατήρηση των κτηρίων και αποτύπωση των σηµερινών 

χρήσεων 
8. Επίσκεψη στις εµπορικές στοές Σαούλ Μοδιάνο και Αγίου Μηνά, συνέντευξη µε τους 

εκεί επαγγελµατίες, παρατήρηση των εβραϊκών τοπωνυµιών και συµπεράσµατα για τη 
δηµογραφική σύνθεση της Θεσσαλονίκης 

9. Εντοπισµός των κτηρίων που σώθηκαν από την πυρκαγιά του 17 σε πολεοδοµικό χάρη 
της πόλης και  ενηµέρωση από ειδικό επιστήµονα για το σχεδιασµό του σηµερινού 
κέντρου 

10. Επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο του τελωνείου και του λιµανιού, παρατήρηση των 
κτηρίων, σύγκριση µε άλλα ευρωπαϊκά κτήρια και εξαγωγή συµπερασµάτων για την 
αρχιτεκτονική των κτηρίων στις αρχές του 20ου αιώνα 

11. Παρακολούθηση προβολής σλάϊτς µε θέµα τα παλιά επαγγέλµατα στη Θεσσαλονίκη και 
δραµατοποίηση  

12. Ενηµέρωση για τις θρησκείες των εθνοτήτων της Θεσσαλονίκης και επισκέψεις σε 
αντίστοιχους λατρευτικούς χώρους [Άγιος Μηνάς, Καθολικός ναός Θεοτόκου, Χαµζά 
Μπέη Τζαµί, Εβραϊκή Συναγωγή] 

 
 

Ο Λευκός 
Πύργος22  

� Χρήση και αξιοποίηση 
µεγάλου αριθµού πηγών 
γραπτής και εικονικής µορφής 

1. Αφηγήµατα 
2. Ζωγραφιές 
3. Το ιστορικό µονοπάτι του Λευκού 

Πύργου 
∆ραστηριότητες 
1. Επισκέψεις και εξερεύνηση του χώρου µελέτης, σηµειώσεις κατά την επίσκεψη και 

φωτογράφηση 
2. ∆ηµιουργία σχεδίων του χώρου µελέτης 
3. Αναζήτηση πληροφοριών για την ιστορία του Λευκού Πύργου µέσα από πηγές [βιβλία, 

εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, έντυπα, παλιές και νέες φωτογραφίες] 
4. Συγκέντρωση πληροφοριών και δηµιουργία αφηγήσεων, δραµατοποιήσεων και καλλιτεχνικών 

εργασιών 
5. Συλλογική εργασία: αποτύπωση του ιστορικού µονοπατιού 

 
 

                                                      
22 Μαυρίδης Α. και Μιµήτου Ν., «Ο Λευκός Πύργος στο µονοποπάτι του χρόνου». στο ίδιο 
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Το Γαλεριανό 
συγκρότηµα23 

� Εξοικείωση σε χώρους 
ιστορικής έρευνας 

� Άνοιγµα σε φορείς της 
πόλης και στη σχολική 
κοινότητα 

1. Ενηµερωτικός οδηγός για το Γαλεριανό 
συγκρότηµα 

2. Κολλάζ µε χάρτες και ζωγραφιές µνηµείων 
3. Εκδήλωση στο σχολείο µε θεατρικό 

παιχνίδι, παρουσίαση εξερεύνησης και 
διανοµή ενηµερωτικού φυλλαδίου 

∆ραστηριότητες: 
1. Περίπατος στην πόλη και εντοπισµός χώρου µελέτης 
2. Επισκέψεις και ερευνητική εργασία στο Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου, στο Βαφοπούλειο 

πνευµατικό κέντρο, στη ∆ηµοτική βιβλιοθήκη, στην 9η Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων 
3. Συλλογική εργασία στην τάξη σε τακτά και προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα, 

επεξεργασία ιστορικών πληροφοριών, δραστηριότητες σχεδιασµού µνηµείων στη βάση των 
ιστορικών πληροφοριών και πρώτα συµπεράσµατα.  

4. Αίτηση σε τράπεζες της πόλης για την ενίσχυση της προσπάθειας µε αποστολή σχετικών 
βιβλίων. 

5. Επισκέψεις σε συγκεκριµένα µνηµεία του Γαλεριανό συγκροτήµατος –Ανάκτορο, Καµάρα, 
Ροτόντα-, µε υλικά για τη φωτογράφηση των µνηµείων, τη ζωγραφική αναπαράσταση, τη 
χαρτογράφηση, τη σηµείωση των εντυπώσεων και των παρατηρήσεων και ερωτήµατα προς 
τους αρχαιολόγους που συνόδευαν τις επισκέψεις 

6. Επίσκεψη στο Κέντρο µέτρησης ρύπανσης της ατµόσφαιρας του ΑΠΘ και συζήτηση µε τους 
ειδικούς για τις επιπτώσεις της µόλυνσης της ατµόσφαιρας στα µνηµεία 

7. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό µουσείο και γνωριµία µε τα εκεί ρωµαϊκά ευρήµατα. 
8. ∆ραµατοποιήσεις 
9. Επιτραπέζια παιχνίδια και αξιοποίηση 
10. Ξενάγηση στη Ρωµαϊκή αγορά  
 
 

Πλατεία 
Αριστοτέλους. 
Οι άνθρωποι 
και τα 
µνηµεία24  

� ∆ιαχρονική θεµατική 
προσέγγιση µε 
αντικείµενο τις 
ανθρώπινες 
δραστηριότητες τη 
ρωµαϊκή, βυζαντινή 
και οθωµανική 
περίοδο. 

� Σχεδιασµός 
δραστηριοτήτων στη 
βάση των 
ενδιαφερόντων των 
παιδιών 

1. Επιτραπέζια παιχνίδια (4), µε θέµα και 
πλοκή την περιοχή 

2. Κατασκευή ψηφιδωτών 
3. Ζωγραφικές αναπαραστάσεις µε τα 

επαγγέλµατα 
4. Μικρός οδηγός µαγειρικής µε παλιές 

συνταγές 
5. Λεύκωµα µε αφηγήµατα, φωτογραφίες, 

σκίτσα κατόψεων και χρωµατισµένα 
προοπτικά 

6. Μαγνητοσκόπηση των δραστηριοτήτων 
και προβολή σε ειδική εκδήλωση του 
σχολείου. 

∆ραστηριότητες  
1. Αναζήτηση ιστορικών πηγών και άντληση πληροφοριών σχετικών µε το θέµα 
2. Χειροτεχνικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
3. Συνεργασία µε φορείς της πόλης 
 
 
 
 

                                                      
23 Οµάδα εργασίας και Ουζούνη Ιφιγένεια, «Πρόγραµµα µελέτης της εργασίας Το 
Γαλεριανό συγκρότηµα», στο ίδιο.  
24Οµάδα εργασίας του 2ου ∆.Σ Αµπελοκήπων, «Η πόλη πάνω στην παλιά πόλη», στο ίδιο 
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Το ∆υτικό 
Νεκροταφείο 
της πόλης 
Ανασκαφές και 
αρχαιολογικά 
ευρήµατα στο 
∆ήµο 
Αµπελοκήπων
25 

� Καλά δοµηµένο 
δηµοκρατικό 
οργανωτικό πλαίσιο 
ανάπτυξης του 
σχεδίου εργασίας: 
προγραµµατισµός, 
χρονοδιαγράµµατα, 
µαθητικές συσκέψεις, 
ενηµέρωση γονιών, 
πλαίσιο δράσης, 
έλεγχος. 

 

1. Κατασκευές µοντέλων από πηλό και 
πλαστικό 

2. ∆ηµιουργία γωνιάς τέχνης στο σχολείο 
µε έκθεση καρτ-ποστάλ και 
φωτογραφιών 

3. Κοινοποίηση αποτελεσµάτων οµαδικών 
εργασιών 

∆ραστηριότητες 
1. Επίσκεψη στο Βυζαντινό µουσείο του Λευκού Πύργου, παρατήρηση των ευρηµάτων, 

συλλογή και καταγραφή πληροφοριών 
2. Επιλογή θεµάτων στη βάση της πρώτης καταγραφής των πληροφοριών 
3. Αναζήτηση υποστήριξης από αρχαιολόγο για την κατανόηση των ιστορικών 

πληροφοριών 
4. Ενηµέρωση για τα ευρήµατα στο χώρο του σχολείου και τις ανασκαφές στο ∆ήµο 

Αµπελοκήπων 
5. Επιτόπιες επισκέψεις και ξεναγήσεις 
6. Επίσκεψη στην αρχαιολογική ανασκαφή στη συµβολή των οδών Αγ. ∆ηµητρίου και 

Λαγκαδά, ενηµέρωση, ξενάγηση και συµµετοχή στην ανασκαφή υπό επίβλεψη. 
Προσωπική εµπειρία της διαδικασίας ανασκαφής και έµεσης συντήρησης των 
αρχαιολογικών ευρηµάτων 

7. Επίσκεψη στα συµµαχικά νεκροταφεία 
  
 
Τα τείχη της πόλης 
Προστασία από 
τους εχθρούς και 
σηµείο συνάντησης 
µε φίλους26 

� Εκπαιδευτικός σχεδιασµός του 
προγράµµατος 

� Πραγµάτευση του θέµατος 
των τειχών από δυο όψεις, 
εχθροί και φίλοι  

� Προσπάθεια ενσυναίσθησης  
 

1. Κατασκευή ρούχων και όπλων 
της ύστερης βυζαντινής εποχής 

2. Μακέτα τείχους 
3. Ιστορικό µονοπάτι του τείχους 

                                                      
25 Σχέδιο εργασίας του προγράµµατος «Η πόλη κάτω από την πόλη», στο ίδιο 
26 Μένου Α και Ευθυµίου Α., «Πόλεις κάτω από πόλεις. Τείχη: προστασία από τους εχθρούς 
και σηµείο συνάντησης µε φίλους», στο ίδιο 
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∆ραστηριότητες 
1. Ευαισθητοποίηση για την ιστορική παρουσία των τειχών και τις αιτίες που οδήγησαν στην 

κατασκευή τους. Τοποθέτηση του θέµατος στον ιστορικό χρόνο και συσχετίσεις µε άλλες 
που είχαν τείχη 

2. Προσέγγιση του θέµατος µέσα από ιστορικές πηγές. Επιλογή θεµάτων προς περαιτέρω 
µελέτη ανά οµάδες 

3. Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εργασιών των οµάδων και προετοιµασία επίσκεψης 
στα τείχη 

4. Επίσκεψη στα τείχη, καταγραφή των πύργων και των τµηµάτων που σώζονται. 
5. Ζωγραφική απεικόνιση των τµηµάτων που σώζονται σε σύγχρονο χάρτη της 

Θεσσαλονίκης. Τοποθέτηση οδωνυµίων και συσχετίσεις του τώρα και του άλλοτε 
6. Μελέτη τοιχοδοµίας, εντοπισµός διαφορών κατασκευής ανά αιώνες και ζωγραφικές 

αποδόσεις 
7. Επιλογή θεµάτων για περαιτέρω µελέτη: τα χάνια και οι τόποι φιλοξενίας, οι εµπορικοί 

δρόµοι και οι αγορές, το εµπόριο και συσχέτιση µε το παρόν  
8. ∆ραµατοποίηση 
 
 

Η 
Θεσσαλονίκη 
1430-191227 

� Προσέγγιση και επεξεργασία 
ιστορικού χρόνου 

� Συνδυασµός ιστορίας µνηµείων και 
καθηµερινής ζωής 

� ∆ιαθεµατική προσέγγιση µε την 
αξιοποίηση διαφορετικών 
διδακτικών αντικειµένων 

� Αξιοποίηση προφορικών µαρτυριών 

1. Κάθετο και οριζόντιο 
µονοπάτι του χρόνου 

2. Τραγούδι  
3. Πρόταση µαθήµατος για την 

προσέγγιση της περιόδου 

∆ραστηριότητες 
1. Πρώτες επισκέψεις στην πόλη και αναζήτηση της ιστορικότητας του τοπίου. 
2. Προβολή σχετικών µε τις πρώτες επισκέψεις σλάιτς, αναγνώριση µνηµείων και τοποθέτηση 

σε τοπογραφικό χάρτη της πόλης 
3. Χρονολόγηση των µνηµείων 
4. Επιλογή ιστορικής περιόδου και περιοχής προς µελέτη: το τρίγωνο Μπέη Τζαµί – Μπέη 

Χαµάµ – Γιαχουντί Χαµάµ µε το εσωτερικό του το Καπάνι και την αγορά Μοδιάνου 
5. Επισκέψεις µνηµείων και χώρου αγοράς: παρατήρηση, καταγραφή, αναζήτηση και λήψη 

προφορικών µαρτυριών και ποικίλης µορφής αποδόσεις των ιστορικών πληροφοριών: 
κατόψεις, γραπτά κείµενα, κλπ 

 
V. Το εργαστήρι ιστορίας του ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ  
Με την επιθυµία να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις ιστορικές 
µεθόδους και να τις συνδυάσουν µε τη διδακτική της ιστορίας, µε την επιδίωξη 
της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 
µαθηµάτων ιστορίας, δηµιουργήθηκε και λειτουργεί από το 1994 στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, ένα εργαστήρι 
ιστορίας28. Από το εαρινό εξάµηνο της ακαδηµαϊκής χρονιάς 1998-1999, το 
θεµατικό πεδίο µέσα στο οποίο εγγράφονται τόσο οι ιστορικές αναζητήσεις 

                                                      
27 Εισήγηση για το πρόγραµµα, στο ίδιο 
28 Ρεπούση Μ., "Τα πολυµέσα στη διδασκαλία της ιστορίας. Η περίπτωση του Σοφία στο 
παιδαγωγικό τµήµα δηµοτικής εκπαίδευσης του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης", στο Ιστορία 
και Γεωγραφία στο δηµοτικό σχολείο, Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. - Σ.Ι.Ε.Λ., Αθήνα 1995, σ.44-54 
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Ιστοσελίδες της οµάδας εργασίας internet 
Εργαστήρι ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ εικ14, 15 

των φοιτητών όσο και η εξοικείωσή τους µε το ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι η 
ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η πλούσια σε ιστορικό υλικό και σε 
εξελίξεις ιστορική περίοδος 1870-1930 επιλέγεται για να προσεγγισθούν όψεις 
της ιστορίας της πόλης σχετικά µε τα εξής ζητούµενα: 
� ∆ηµογραφική εξέλιξη και εθνοπολιτισµική εικόνα της πόλης  
� Όψεις της καθηµερινής ζωής της πόλης µε επιµέρους ερωτήµατα τις 

συνήθειες, τις ασχολίες, την ενδυµασία, τη διατροφή 
� Συνοικισµοί  
� Εκπαίδευση 
� Τα µεγάλα εκσυγχρονιστικά έργα 
� Επαγγέλµατα 
� Τύπος και έντυπα 
� Πολιτισµός και πνευµατική κίνηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η αναζήτηση µε τα δεδοµένα που προσκοµίζει, οι ιστορικές πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται µέσα από τις ιστορικές πηγές που µαρτυρούν για το παρελθόν 
της πόλης καταγράφονται στη συνέχεια σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η βάση 
δεδοµένων, το ηλεκτρονικό βιβλίο, η χαρτογραφία, η ιστοσελίδα αποτελούν τα 
ηλεκτρονικά εργαλεία που αξιοποιούνται για να εγγράψουν τα αποτελέσµατα 
της έρευνας, µε προοπτική να λειτουργήσουν σε περιβάλλον τάξης για να 
υποστηρίξουν την αναζήτηση των παιδιών σε ερωτήµατα σχετικά µε την 
ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης.  
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Υλικό που δηµιουργήθηκε από την οµάδας της χαρτογραφίας µε βάση 
τις ιστορικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν. 
Εργαστήρι ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ εικ16, 17 

Ηλεκτρονική αναπαράσταση του θριαµβικού τόξου του 
Γαλερίου και της Ροτόντας, από την οµάδα της χαρτογραφίας 

Εργαστήρι ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ εικ 18,19,20,21 

 
 
Οι 

ηλεκτρονικές αυτές µετα�ηγές φιλοδοξούν επίσης µε την ολοκλήρωση τους να 
ενταχθούν στις ηλεκτρονικές σελίδες του Πανεπιστηµίου ώστε να µπορούν να 
αξιοποιηθούν και από τους εκπαιδευτικούς της πόλης που θα θελήσουν να 
εντάξουν στο µάθηµα τους ιστορίες της Θεσσαλονίκης29.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θα αρκεσθούµε εδώ να παρουσιάσουµε ένα από τα ηλεκτρονικά 
εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στο εργαστήρι ιστορίας του ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ, τη 
βάση δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων (data bases) αποτελούνται από ένα 
σύνολο εγγραφών -καταχωρήσεων από διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών, 
που σχετίζονται µε κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Παρέχουν δυνατότητες  
συνεχούς τροφοδότησης µε νέα στοιχεία - εγγραφές ή και τη µεταβολή  

 
 
 

                                                      
29 Λειτουργεί ήδη, στις ηλεκτρονικές σελίδες του ΠΤ∆Ε, και πρόκειται στο άµεσο µέλλον να 
εµπλουτισθεί µε την τοπική ιστορίας της Θεσσαλονίκης ένας ηλεκτρονικός τόπος ιστορίας, µε 
βιβλιογραφίες, χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, βιβλιοθήκες και περιοδικά για την ιστορία. Βλ 
στο www.eled.auth.gr/historia/toppage1.htm 

Περιήγηση στη Θεσσαλονίκη του 1900. 
Οµάδα χαρτογραφίας 

Εργαστήρι ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ εικ22 
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Φόρµες της βάσης δεδοµένων 
Εργαστήρι Ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ ΕΙΚ23,24 

Παραδείγµατα αξιοποίησης ιστορικών πηγών στη βάση δεδοµένων 
Εργαστήρι Ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ ΕΙΚ 25,26 

 
 

 
 
των ήδη 
καταχωρηθέντων-, όπως επίσης και πολλαπλής αναζήτησης, ταξινόµησης, 
παρουσίασης-απεικόνισης και συσχέτισης των πληροφοριών και κυρίως 
ταχύτερο και ευκολότερο σύστηµα διαχείρισή τους.  
Οι εφαρµογές διαχείρισης βάσεων δεδοµένων ονοµάζονται Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Database Management Systems). Ένα από 
τα πλέον συµβατά µε η διδακτική της ιστορίας είναι και η Access 97 της 
Microsoft. Η δυνατότητά της να υποστηρίζει και άλλους τύπους δεδοµένων 
πέραν των αριθµών και των µικρού αριθµού λέξεων κειµένων, ν’ ανταποκρίνεται 
στην πολυµορφία των ιστορικών πηγών ήταν ο βασικός λόγος που την 
επιλέξαµε30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η βάση ανοίγει 
µε τις ιστορικές 
πηγές που µετά 
από τη σχετική έρευνα αξιοποιήθηκαν ως προς τις ιστορικές πληροφορίες που 
έχουν αναφορικά µε το θέµα. 116 γραπτές πηγές, 6 πολυµέσα, 9 στατιστικοί 

                                                      
30 Περισσότερα για τις Βάσεις ∆εδοµένων στη διδακτική της ιστορίας βλ. Ρεπούση Μ. και 
Τσιβάς Α. «Το µάθηµα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση της 
Βάσης ∆εδοµένων», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκ�αίδευση, 
Ιωάννινα 1999, σ. 311-322 
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Παραδείγµατα αξιοποίησης ιστορικών πηγών στη βάση δεδοµένων 
Εργαστήρι Ιστορίας ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ ΕΙΚ 27,28 

πίνακες, 179 οπτικά ντοκουµέντα, 12 χάρτες αποτελούν προς το παρόν το 
ηλεκτρονικά καταγεγραµµένο ιστορικό υλικό για τη συγκεκριµένη ιστορική 
περίοδο. Απουσιάζει το κλασικό κείµενο µε τις έτοιµες και κοινές για όλους 
απαντήσεις, για να τονιστεί και να ενταχθεί από την αρχή η λειτουργία της 
αναζήτησης µέσω των ιστορικών πηγών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ιστορικές 
πηγές στην 
ηλεκτρονική τους 
µορφή στη συγκεκριµένη βάση µας δίνουν τη δυνατότητα να τις µελετήσουµε 
κατά θέµατα, όπως παραπάνω, ή κατά δεκαετίες. Η επιλογή ενός από αυτά 
ανοίγει διόδους πρόσβασης σε διαφορετικά ως προς τη µορφή είδη πηγών. 
Γραπτά, ηχητικά και οπτικά, στατιστικά ντοκουµέντα ακολουθούν για να 
τονίσουν την αναγκαιότητα της στροφής του µαθήµατος της ιστορίας στο 
σχολείο στην ένταξη και αξιοποίηση διαφορετικών µορφολογικά µαρτυριών 
για το ανθρώπινο παρελθόν. Οι πηγές ακολουθούν χαρακτηρισµένες ως προς 
την προέλευσή τους, τον πρωτογενή ή δευτερογενή χαρακτήρα τους και την 
εποχή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την κατάταξη και 
κριτική ανάγνωση των πηγών. Θα επιτρέψουν στη συνέχεια την ερµηνεία για τις 
διαφορετικές ή και αλληλοσυγκρουόµενες πληροφορίες που εµπεριέχουν 
καθώς και την υπέρβαση τους για την εξαγωγή ιστορικών συµπερασµάτων τόσο 
ως προς το θέµα όσο και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται η ιστορία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν για παράδειγµα, η αναζήτηση αφορά την πληθυσµιακή εικόνα της 
Θεσσαλονίκης τις παραµονές των Βαλκανικών Πολέµων, η προέλευση της 

Ραβδόγραµµα της οµάδας Βάσης 
∆εδοµένων, µε βάση τις πληροφορίες 
στο  
Ν. Μουτσόπουλος, Θεσσαλονίκη 1900-
1917, εκδ. Μόλχο, Θεσσαλονίκη 1980, 
σ. 88. Εικ 29 
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πηγής σε συνδυασµό µε την εποχή της και τις συνθήκες που επικρατούσαν 
επιτρέπει ενδιαφέρουσες συσχετίσεις και οδηγεί στην α�οτίµηση της ιστορικής 
�ληροφορίας. Το καταχωρηµένο ιστορικό υλικό στην συγκεκριµένη ηλεκτρονική 
εφαρµογή, εκτός από την ανάκλησή του, δύναται να ερωτηθεί και να 
συσχετισθεί κατά βούληση. Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα 
εξατοµικευµένων διαδροµών στο ιστορικό παρελθόν της πόλης. Επιτρέπει 
ακόµα να διαχειριζόµαστε ένα πολύ µεγάλο αριθµό πληροφοριών, επιλέγοντας 
κάθε φορά εκείνες που θα µας επιτρέπουν να προσεγγίσουµε πολλαπλά, τα 
ερωτήµατα που η σχολική τάξη αναδεικνύει ως σηµαντικά 
Το ηλεκτρονικό αυτό περιβάλλον εργασίας δεν αναιρεί ούτε το σχολικό, ούτε 
το ιστορικό περιβάλλον. Υπάρχει εξαρτώµενο από το ιστορικό κεφάλαιο της 
πόλης, από τις αναπαραστάσεις των φορέων της εκπαιδευτικής λειτουργίας, από 
τα ερωτήµατά τους, από τις µεθόδους προσέγγισής του, από τις τεχνικές 
αξιοποίησής του, από ένα σύνολο παραγόντων που το καθιστούν 
συµπληρωµατικό του διδακτικού έργου για την ιστορία των τόπων31.  
 

                                                      
31 Για τη διδακτική της ιστορίας και τις νέες τεχνολογίες βλ. Ρεπούση Μ., "Νέες 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η περίπτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας", 
Θεωρητικά �ροβλήµατα και διδακτική της Ιστορίας, Σεµινάριο 21 (1999), Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, σ. 244-267 
 


