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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αγαπητά μου παιδιά, 

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι μέρες που βιώνουμε είναι εξαιρετικά 

κρίσιμες. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αόρατο 

εχθρό και προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει με κάθε μέσο που έχει στη 

διάθεσή της. Όλοι μένουμε σπίτι έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον 

κίνδυνο που ελλοχεύει. Αλήθεια πώς αισθάνεστε; Ποιες είναι οι 

σκέψεις σας;  

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή.. Ζούμε ένα θανάσιμο κίνδυνο. → ο οποίος απειλεί 

όλο τον κόσμο που μοιάζει να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση  και του οποίου οι 

συνέπειες είναι ολέθριες και επηρεάζουν το σύνολο. → Ωστόσο ακόμη δεν ξέρουμε 

πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα…. 

 

 

 

 

Εάν η απάντησή σας είναι… ναι… Ας δημιουργήσουμε μία πρωτογενή πηγή που 

θα αποτελούσε ένα χρήσιμο αντικείμενο μελέτης για τους μαθητές του μέλλοντος. 

Και πού ξέρετε; Ίσως και να αποτελέσει!!! 

Στην πηγή αυτή: 

1. Να περιγράφετε το ιστορικό γεγονός και τις συνέπειες αυτού για το σύνολο 

(κόσμος, κράτος). 

2. Να περιγράφετε την κατάσταση την οποία βιώνετε (σκέψεις, συναισθήματα, 

ανησυχίες). 

3. Να έχετε υπόψη σας ότι οι μαθητές του μέλλοντος θα ακολουθούν, όπως και 

εσείς, τα πιο κάτω στάδια επεξεργασίας μιας πηγής: 

(α) Εξωκειμενική προσέγγιση Ποιος είναι ο συντάκτης της πηγής; Ποιο είναι το 

ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο την συντάσσει; Ποιες κοινωνικές, πολιτικές, 

ιδεολογικές, θρησκευτικές ή άλλες δεσμεύσεις μπορεί να καθορίσουν την οπτική του 

γωνία; Είναι σύγχρονος με τα γεγονότα, τα οποία περιγράφει ή ερμηνεύει (είναι αυτόπτης 

ή αυτήκοος μάρτυρας) ή απέχει χρονικά από τα γεγονότα; 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εάν ήσασταν ιστορικοί του 2120 θα συμπεριλαμβάνατε αυτά που τώρα 

ζούμε στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας και γιατί; 
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(β) Κειμενική προσέγγιση Τι πληροφορίες μας δίνει η πηγή; Σε ποιες ερμηνείες 

προχωρεί ο συντάκτης της; Ποια μηνύματα στέλνει; Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της 

εξωκειμενικής προσέγγισης, πόσο έγκυρος κι αξιόπιστος μπορεί να είναι ο συντάκτης της 

πηγής;  

(γ) Διακειμενική προσέγγιση Συσχετισμός – αντιπαραβολή – σύγκριση πηγών: 

ευκαιρία για πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας (Παρουσιάζεται το ίδιο γεγονός σε 

διαφορετικές πηγές από διαφορετικές οπτικές γωνίες;) 

(δ) Σύνθεση Σύνθεση των πληροφοριών και κριτική επεξεργασία τους: σύνθεση 

ιστορικών γνώσεων (σχολιασμός – ερμηνεία, χαρακτηρισμός ιστορικής προσωπικότητας, 

αποκωδικοποίηση τυχόν συμβόλων, έλεγχος αξιοπιστίας/εγκυρότητας πηγής, τεκμηρίωση, 

προέκταση – σύγκριση – εξαγωγή συμπερασμάτων).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ  
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Τι έχω αποκομίσει από την εργασία αυτή; 

1. Κατανόησα την έννοια του ιστορικού γεγονότος. 

2. Διέκρινα τη διαφορά της πρωτογενούς από τη δευτερογενή πηγή. 

3. Θυμήθηκα τα στάδια επεξεργασίας μιας ιστορικής πηγής. 

4. Παρήγαγα γραπτό λόγο με θέμα ένα ιστορικό γεγονός. 

5. Εξέφρασα όλα αυτά που με προβληματίζουν στις δύσκολες αυτές 

μέρες που ζούμε. 

6. Κατανόησα κυρίως γιατί διδασκόμαστε το μάθημα της 

Ιστορίας.  

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ. 


