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Γράφοντας την ιστορία...
Η  π ε ρ ι οδος  του  Α΄ Πα γ κοσ μ ι ου  Π ολ ε μου

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»,  
σας προσκαλεί σε μία ψηφιακή εκπαιδευτική δράση αναζήτησης και 
ανακάλυψης της προσωπικότητας του Ελευθέριου Βενιζέλου, του 
πολιτικού που διαμόρφωσε με τη δράση του, τη νεοελληνική ιστορία.


Το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν, η τάξη μετατρέπεται σε 
εργαστήριο ιστορικής έρευνας και τα παιδιά σε ερευνητές του 
παρελθόντος που ανακαλύπτουν μέσα από τεκμήρια του Ψηφιακού 
Αρχείου του Ιδρύματος, την πολιτική δράση του Ελευθέριου 
Βενιζέλου κατά την περίοδο του Μεγάλου Πολέμου.

Ας ξεκινήσουμε!
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ΛΗΞΗ Ά  Π.Π.

1919
H ΔΙΑΣΚΕΨΗ


ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

1920
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ 


ΣΕΒΡΩΝ



αποτελεί μία περιπλάνηση στην ιστορία της Ελλάδας κατά την περίοδο του  
Ά  Παγκοσμίου Πολέμου.


Μέσα από τις σελίδες ενός ψηφιακού διαδραστικού βιβλίου και στο πλαίσιο 
διερεύνησης ιστορικών ερωτημάτων, τα παιδιά σε μικρές ομάδες εργασίας, 
επεξεργάζονται τεκμήρια του Ιδρύματος και άλλα, εκφράζουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους, κατανοώντας την αλληλουχία των ιστορικών εξελίξεων εκείνης 
της περιόδου.

Γενική Περιγραφή

Η ψηφιακή εκπαιδευτική δράση 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Γράφοντας την ιστορία...

Στοχοθεσία εκπαιδευτικής δράσης

Η εμπειρία αυτής της εκπαιδευτικής δράσης δίνει τη δυνατότητα στα παιδι

 να γνωρίσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέσα από πτυχές του πολιτικού του έργο
 να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης καθώς αντιλαμβάνονται πως 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούν καθημερινά, μπορούν να συμβάλλουν στην 
ιστορική καλλιέργεια του

 να μετασχηματίσουν την ιστορική γνώση σε ιστορική σκέψ
 να αντιληφθούν την επιρροή των γεγονότων του παρελθόντος στη σύγχρονη 

πραγματικότητ
 να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα των αποφάσεων στη διαμόρφωση του ρου 

της ιστορίας αλλά και της ζωής του
 να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα διαφύλαξης ιστορικών αρχείων



Περιεχόμενο

Όλο το περιεχόμενο έχει τη μορφή ενός διαδραστικού ψηφιακού βιβλίου και 
δομείται νοηματικά πάνω σε μία χρονογραμμή που ξεκινάει από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και τελειώνει στη Συνθήκη των Σεβρών.


Ακολουθώντας τη χρονογραμμή, συναντάμε τα κυριότερα γεγονότα της 
χρονικής περιόδου, στα οποία τα παιδιά εμβαθύνουν διερευνώντας, σε ομάδες 
εργασίας, τεκμήρια της εποχής. Βέβαια, η έμφαση δίνεται στα γεγονότα που 
αφορούν στην Ελλάδα.

Το περιεχόμενο μοιράζεται σε δύο μέρη.

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στους Βαλκανικούς Πολέμους προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με την επικρατούσα συνθήκη στην ευρύτερη 
περιοχή και ακολουθεί η εισαγωγή στο γεγονός του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου.

B΄ ΜΕΡΟΣ

Περιλαμβάνει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από την έναρξη του Μεγάλου 
Πολέμου μέχρι τη Συνθήκη των Σεβρών. Αναφέρονται όσα συνέβησαν στην 
Ελλάδα μέχρι την επίσημη ένταξη της χώρας στον πόλεμο και οι διεργασίες 
που μεσολάβησαν από την ανακωχή του Μούνδρου μέχρι και την υπογραφή 
της Συνθήκης των Σεβρών.

Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής τους, τα παιδιά επεξεργάζονται  τεκμήρια 
όπως κάρτ-ποστάλ και αποσπάσματα ντοκυμαντέρ, επιστολές και πρακτικά 
συνεδριάσεων, τα τελευταία μέσω της προβολής της καρτέλας τεκμηρίωσής τους.



Λειτουργίες ψηφιακού περιβάλλοντος

Ακολουθούν οι επεξηγήσεις των ενδείξεων και των συμβόλων που απαντώνται 
στο ψηφιακό περιβάλλον της δράσης

Χρονογραμμή


Στην αρχή κάθε ενότητας παρατίθεται η χρονογραμμή της δράσης.  
Η χρονολογία στην οποία αναφέρεται η ενότητα που ακολουθεί, δηλώνεται  
με έντονα γραμμένους χαρακτήρες που αναβοσβήνουν.

Μετακίνηση ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου


Προκειμένου να μετακινηθείτε από τη μία σελίδα στην προηγούμενη ή την 
επόμενη, κάνετε με το ποντίκι αριστερό κλικ στα βελάκια που βρίσκονται 
αντίστοιχα αριστερά και δεξιά κάθε σελίδας



Λειτουργίες ψηφιακού περιβάλλοντος

Επεξήγηση και λειτουργίες εικονιδίων


Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής σας στο ψηφιακό περιβάλλον,  
θα συναντήσετε κάποια εικονίδια που νοηματοδοτούν το περιεχόμενο  
που ακολουθεί ή υποδηλώνουν τον τρόπο διάδρασης με το περιεχόμενο. 


Αναλυτικότερα,

Οι περισσότερες ενότητες έχουν για τίτλο κάποια 
ερώτηση. Το κόκκινο εικονίδιο με τα γυαλιά, υποδηλώνει 
ότι ακολουθεί κείμενο προς μελέτη.

Το εικονίδιο με τα εκλογικά σφαιρίδια σηματοδοτεί μία 
ομαδική δραστηριότητα.

Φέρνοντας το ποντίκι πάνω σ’ αυτό το εικονίδιο, 
εμφανίζεται ένα σύντομο κείμενο

Ο μεγεθυντικός φακός μας ενημερώνει ότι αν κάνουμε 
αριστερό κλικ πάνω στη φωτογραφία, αυτή μεγεθύνεται 
προκειμένου να την παρατηρήσουμε καλύτερα

Το βελάκι μας πληροφορεί ότι το τεκμήριο που 
παρατίθεται είναι βίντεο

Το εικονίδιο αυτό μας παροτρύνει να επιλέξουμε μία από 
τις παραπάνω προτάσεις

Kαρτέλα 
τεκμηρίου

Οι φράσεις που είναι γραμμένες με  
αποτελούν υπερσυνδέσεις για τις καρτέλες των 
αντίστοιχων τεκμηρίων

μπλε γράμματα



Υλοποίηση ψηφιακής εκπαιδευτικής δράσης

Ανατροφοδότηση

Η δράση προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ανεστραμμένης 
τάξης δηλ. τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν το Α΄ Μέρος στο σπίτι και την 
επόμενη μέρα να υλοποιήσετε το Β΄ Μέρος σε μικρές ομάδες στην τάξη.


Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Β΄Μέρους, ανάλογα με τον εξοπλισμό που 
διαθέτει το σχολείο, υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές προτάσεις

 να υλοποιήσετε τη δράση στην αίθουσα πληροφορικής οπότε τα παιδιά 
μοιράζονται σε μικρότερες ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών. 
Εσείς συντονίζετε τη δράση είτε από τον δικό σας υπολογιστή είτε με 
ταυτόχρονη προβολή στον διαδραστικό πίνακα. 




 να υλοποιήσετε τη δράση σε μία αίθουσα με διαδραστικό πίνακα / 
προβάλλοντας το περιεχόμενο μέσω προτζέκτορα . Εναλλακτικά, μπορείτε 
να κάνετε μία αναφορά στα κυριότερα γεγονότα της περιόδου και να 
αναθέσετε σε κάθε ομάδα κάποια δραστηριότητα.

Στην επόμενη σελίδα, θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε για 
τα παιδιά, το οποίο μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το μοιράσετε στην τάξη.


Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μοιραστείτε κι εσείς, τις εντυπώσεις από 
τη δράση αυτή συμπληρώνοντας ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο που θα 
βρείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:


Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemGYy8EsCklr4QPnmTtM1iSX1cKy3uiLg-31s-tNAb3GIk7Q/viewform?usp=sf_link


Θα θέλαμε τη γνώμη σου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος, γράφοντας την ιστορία»

Πώς θα περιέγραφες σε κάποιον το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχες;

Ποιο μέρος του προγράμματος σου άρεσε περισσότερο;

Θα άλλαζες κάτι στο πρόγραμμα; Τι;

Απ' όσα ανακάλυψες, ποιο σου έκανε περισσότερο εντύπωση;

Με ποιο τρόπο επηρέασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την ιστορία της Ελλάδας;

Σ'ευχαριστούμε!
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