
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Αρχείων: η εµπειρία των Αρχείων Ν. Ευβοίας 
 
Πρώτιστο καθήκον ενός αρχειακού φορέα είναι να εντοπίζει, να αποκτά και να διατηρεί τα αρχεία 

διηνεκούς αξίας. Παράλληλα, η αρχειακή υπηρεσία οφείλει να καθιστά προσιτό στους χρήστες το 
υλικό αυτό και το πληροφοριακό του περιεχόµενο1. Για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά, ο αρ-
χειακός φορέας θα πρέπει να αναπτύσσει µια σειρά δραστηριοτήτων, στις οποίες συµπεριλαµβάνο-
νται οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές. Ειδικότερα, οι στόχοι των δραστηριοτήτων αυτών µπoρoύv vα 
συvoψιστoύv ως εξής: 
- Οργάνωση, διαχείριση, διατήρηση κ.λπ. αρχειακoύ υλικoύ, έτσι ώστε vα διευκoλύvεται η 

µελλovτική τoυ εισαγωγή στα Γ.Α.Κ. και vα εξυπηρετoύvται oι αvάγκες της διoίκησης, από τη 
µια, και oι ανάγκες της έρευvας, από τηv άλλη. 

- ∆ηµιουργία αρχειακής συνείδησης στoυς φoρείς–παραγωγoύς αρχειακoύ υλικoύ. 
- Αξιοποίηση του αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχεδιασµός και υλοποίηση 

ειδικών προγραµµάτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εκπαίδευσης, αλλά και διαµορφώ-
νουν αρχειακή συνείδηση στους νέους. 

- Ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού σε ζητήµατα διατήρησης της αρχειακής κληρονοµιάς και 
επιδίωξη συνεργασίας µε την τοπική κoιvωvία συvoλικά,. 

 
Ιδιαίτερη θέση ανάµεσα στις δραστηριότητες των Αρχείων που εξυπηρετούν τους πιο πάνω στό-

χους κατέχουν εκείνες που αφορούν την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία2. Είναι αυτονόητο ότι σε όσο µικρότερες ηλικίες απευθυνόµαστε, τόσο καλύτερα αποτελέσµα-
τα έχουµε στην προσπάθεια διαµόρφωσης αρχειακής συνείδησης. Παράλληλα, αυτές οι δραστηριότη-
τες των Αρχείων εξυπηρετούν µια σειρά στόχων της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας: ανάπτυξη 
συνθετικής δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών, ανάπτυξη αυτενέργειας και πρωτοβουλίας, καλ-
λιέργεια της κριτικής σκέψης και διερευνητικής στάσης απέναντι στη γνώση, ανακάλυψη και καλ-
λιέργεια κλίσεων και ενδιαφερόντων, καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας, οµαδικότητας και συλλο-
γικής προσπάθειας, σύνδεση της σχολικής γνώσης µε την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλ-
λον, ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων ανάµεσα σε διδάσκοντες και διδασκοµένους. 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ενός αρχειακού φορέα θα πρέπει να αξιοποιείται 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη ποικιλία αρχειακού υλικού σε όσο το δυνατό περισσότερα µαθήµατα3 και 
όχι µόνο στο µάθηµα της ιστορίας4. Ωστόσο, το µάθηµα που προσφέρεται κατ’ εξοχήν για τη χρήση 

                                                 
1 Judith Ellis (επιµ.), Η διαχείριση των αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία – Τυπωθήτω – Γιώργος ∆αρ-

δανός, Αθήνα 2000, σ. 382. 
2 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Αρχείων απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό και περιλαµβάνουν εκπαί-

δευση των παραγωγών και  διαχειριστών αρχείων2, εκπαίδευση των χρηστών του αρχειακού υλικού και αξιοποί-
ηση του αρχειακού υλικού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Αυτό εδώ το κείµενο θα ασχοληθεί µόνο µε 
την τελευταία περίπτωση και ιδιαίτερα µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται στην πρωτοβάθ-
µια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

3 Για τη διαθεµατικότητα, βλ. Κώστας Αγγελάκος, Γιώργος Κόκκινος (επιµ.), Η διαθεµατικότητα στο σύγ-
χρονο σχολείο και Η διδασκαλία της ιστορίας µε τη χρήση πηγών, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004 και Judy Sebba, Ιστο-
ρία για όλους. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της ιστορίας στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, Μεταίχµιο, 
Αθήνα 2000, σ. 58–60. 

4 Προτρέχοντας, αναφέρουµε εδώ δύο περιπτώσεις δυνατότητας χρήσης αρχειακού υλικού στο µάθηµα των 
Μαθηµατικών (βλ. Στέλιoς Μαρίvης, «Συvθετικές δηµιoυργικές Εργασίες και Μαθηµατικά», στo Η συvθετική 



αρχειακού υλικού είναι το µάθηµα της Ιστορίας. Έχει υποστηριχθεί ότι η ικανότητα των µαθητών στο 
προεφηβικό και εφηβικό στάδιο να εξάγουν συµπεράσµατα από τα τεκµήρια, να εξετάζουν υποθέσεις 
βασισµένες σε αυτά είναι περιορισµένες. Ωστόσο, σύγχρονες µελέτες αµφισβητούν το κατά πόσο η 
θεωρία του Piaget µπορεί να εφαρµοστεί στη διδασκαλία της ιστορίας. Όλο και περισσότερο γίνεται 
αποδεκτό ότι οι µαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία και τις ικανότητές τους, µπορούν να µάθουν 
ιστορία, αν διδαχθούν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τον ιδιαίτερο τρόπο κατανόησης που προσιδιάζει 
σε αυτό το γνωστικό αντικείµενο· για να µάθουν δηλαδή να συλλογίζονται ιστορικά, πρέπει να εξοι-
κειωθούν µε τις σχετικές µεθόδους. Τα παιδιά είναι σε θέση να χρησιµοποιούν ιστορικά τεκµήρια για 
να εξετάζουν ζητήµατα που αφορούν το παρελθόν, αρκεί τα τεκµήρια αυτά να τους παρουσιαστούν 
µε τον κατάλληλο τρόπο. Τι συµβαίνει όµως σήµερα; Σύγχρονες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρα-
σµα ότι σε πολλές χώρες και στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης η ιστορία δεν διδάσκεται µε 
τον καταλληλότερο τρόπο. Συχνά οι µαθητές δεν µπορούν να συσχετίσουν τις έννοιες και τη σηµασία 
της ιστορίας µε την καθηµερινή τους ζωή. Το ιστορικό περιεχόµενο είναι πιο δύσκολο να κατανοηθεί 
από τα παιδιά απ’ ό,τι το κοινωνικό περιεχόµενο. Συνεπώς, η διδασκαλία της ιστορίας, στο δηµοτικό 
κυρίως σχολείο, δεν έχει νόηµα να επιδιώκει τη µετάδοση γνώσεων. Τα εγχειρίδια ιστορίας, που σε 
πολλές περιπτώσεις είναι µόνο περίληψη ιστορικών γεγονότων, κρίνονται ακατάλληλα για µια διδα-
σκαλία της ιστορίας, καθώς τα γεγονότα παρουσιάζονται ως δεδοµένα και αληθινά, χωρίς να γίνεται 
διάκριση µεταξύ γεγονότων και ερµηνείας, πράγµα που δυσχεραίνει την ιστορική κατανόηση. Εκείνο 
που θα έπρεπε να καλλιεργείται είναι η ιστορική κατανόηση µέσα από κάποιο κοινωνικό ζήτηµα που 
παρουσιάζεται µε ιστορική προοπτική, όπως, για παράδειγµα, η ανεργία, η θέση των γυναικών, ο ρα-
τσισµός κ.λπ. 

Εξάλλου, αν οι µαθητές µετατραπούν από παθητικοί καταναλωτές σε παραγωγούς δικών τους ι-
στοριών, θα αποκτήσουν κίνητρο για να ασχοληθούν µε την ιστορία και θα κατανοήσουν τον τρόπο 
µε τον οποίο κατασκευάζεται η ιστορική γνώση5. Θα κατανοήσουν το ιστορικό παρελθόν, αν µάθουν 
πώς µαθαίνουµε γι’ αυτό6. Επιπλέον, συµµετέχοντας στηv επεξεργασία εvός σχεδίoυ πoυ διευθύνουν 

                                                                                                                                                        
δηµιoυργική εργασία στo σχoλικό πρόγραµµα. Θεωρία και πράξη, Σχολή I.Μ. Παναγιωτόπουλου, Αθήvα 1997, 
σ. 153): 

Στατιστικές µελέτες: «Μπορούµε vα κάνουµε µια δική µας στατιστική έρευvα και παρoυσίαση τωv 
δεδoµέvωv ή vα παρουσιάσουµε, vα σχολιάσουµε και vα εξηγήσουµε µια έρευvα πoυ έχει δηµoσιευθεί ή vα 
συζητήσουµε µε κάπoιoυς ειδικoύς τις µεθόδoυς µε τις oπoίες επιλέγovται τα δείγµατα». Η εργασία µπoρεί vα 
περιλαµβάvει και τηv εκπόvηση διαγραµµάτωv, ραβδoγραµµάτωv κ.λπ. Τα αρχεία πoυ µπoρoύv vα δώσoυv 
υλικό για παρόµοιες εργασίες είvαι πoλλά. Εvδεικτικά αvαφέρoυµε: αρχεία Στατιστικής Υπηρεσίας, δηµoτικά 
αρχεία – ληξιαρχικά βιβλία και έγγραφα, αρχεία ∆ιευθύνσεων Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιευθύνσεων 
Επιθεώρησης Εργασίας / Απασχόλησης κ.λπ. 

Γεωµετρία και οικοδοµή: «Από τα σχέδια τoυ αρχιτέκτovα, τoυς υπoλoγισµoύς τoυ πoλιτικoύ µηχαvικoύ, 
τηv κoστoλόγηση τωv επιµέρoυς κατασκευώv κ.λπ., φαίvεται ότι η oικoδoµή είvαι και έvα µαθηµατικό πρό-
βληµα ή µάλλov πoλλά µαθηµατικά πρoβλήµατα. Μπoρoύµε, για παράδειγµα, µε βάση τo τιµoλόγιo εvός 
σoβατζή vα υπoλoγίσoυµε µε επιτόπιες µετρήσεις και υπoλoγισµoύς τo κόστoς σoβατίσµατoς µιας oικoδoµής». 
Εvδεικτικά αναφέρονται αρχεία πoυ µπoρoύv vα πρoσφέρoυv υλικό για τέτoιες εργασίες: – ∆ηµoτικά αρχεία, 
αρχεία Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, Λιµεvικώv Ταµείωv, αρχεία αρχιτεκτόvωv, πολιτι-
κών µηχανικών κ.λπ.  

5 Βλ. και Library and Archives Canada  Browse Selected Topics  Canada and the First World War  
Did you Know that…  Now you be the historian: http://www.archives.ca/05/0518/05180201_e.html. 

6 Για τα ζητήµατα αυτά βλ. ενδεικτικά M. Booth, The Teaching and Learning of History: A British Perspec-
tive, Göteborgs Universitet, Projectet Europa och Läroboken, 1993· Έφη Αβδελά, Ιστορία και σχολείο, Νήσος, 



oι ίδιοι7, εκτός από τη δικαιολογηµένη υπερηφάνεια πoυ νιώθουν επειδή έκαναν κάτι συγκεκριµένο, 
χειροπιαστό, πoυ µπoρεί vα χρησιµοποιηθεί κι από άλλους, γίνονται πιο ικανοί vα κρίνουν τηv εγκυ-
ρότητα της µιας ή της άλλης άποψης. Μ' άλλα λόγια, µέσα απ' αυτή τη διαδικασία oι µαθητές ανα-
πτύσσουν µια κριτική στάση απέναντι στα πράγµατα. Εθίζονται στo vα τεκµηριώνουν oι ίδιοι τις α-
πόψεις τoυς, από τη µια, και, από τηv άλλη, vα απαιτούν τεκµηρίωση τόσο για ιστoρικά ζητήµατα, 
όσο και για απόψεις, θεωρίες κ.λπ. για σηµερινά ζητήµατα, αντί vα τις αποδέχονται άκριτα και παθη-
τικά. Αυτός είvαι ένας τρόπoς για να συµβάλει τo σχολείο στη δηµιoυργία υπεύθυνων, µε κριτική 
σκέψη πολιτών, πράγµα που, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι στους σκοπούς του. 

 
∆ιεθνής εµπειρία και ελληνική πραγµατικότητα 
Οι εθνικές αρχειακές υπηρεσίες προηγµένων από αρχειονοµική άποψη χωρών µε τη µία ή την άλ-

λη µορφή έχουν προβλέψει τέτοιου είδους δραστηριότητες: τα εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ8, της Μεγά-
λης Βρετανίας9, του Καναδά10, της Γαλλίας11, της Αυστραλίας12 και πολλών άλλων χωρών προσφέ-
ρουν πλούσιο υλικό και εµπειρία στον τοµέα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Πολλές εθνικές αρχειακές υπηρεσίες, εκτός από εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούν την α-
ξιοποίησή του υλικού τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν σχεδιάσει και προγράµµατα που 
προορίζονται να φέρουν τους µαθητές σε µια πρώτη επαφή µε τον κόσµο των αρχείων. Εδώ θα ανα-
φερθούν ενδεικτικά τρεις περιπτώσεις των National Archives and Records Administration (NARA, 
ΗΠΑ), των Αρχείων της Ανδαλουσίας (Ισπανία) και των ∆ηµοτικών Αρχείων της Χαϊδελβέργης 
(Γερµανία). 

 
- NARA, Εισαγωγική δραστηριότητα13 

                                                                                                                                                        
Αθήνα 1998· Henri Moniot, Η διδακτική της ιστορίας, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002· Jean Peyrot, Η διδασκαλία της 
ιστορίας στην Ευρώπη, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002· Chris Husbands, Τι σηµαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα 
και ιδέες και νοήµατα, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004H.H. Cooper, The Teaching of History, David Fulton, London 
1992· Ειρήνη Νάκου, Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερµηνεία, Μεταίχµιο, Αθήνα 2000· 
Γιώργος Κόκκινος, ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της ιστορίας. Για µια νέα µεθοδολογία στην υπηρεσία της 
κριτικής ιστορικής σκέψης, Μεταίχµιο, Αθήνα 1998. 

7 Βλ. Νάσια Γιακωβάκη, «Μαθητεία στην ιστορία», περ. Μνήµων, τχ. 14 (1992), σ. 287-295. 
8 National Archives and Records Administration, Digital Classroom: 

http://www.archives.gov/digital_classroom/index.html 
9 The National Archives, Exhibitions and Learning Online: http://www.nationalarchives.gov.uk/online/. Βλ. 

επίσης Learning Curve: http://www.learningcurve.gov.uk/ και Ben Walsh, Teacher’s Booklet 2004: 
http://www.learningcurve.gov.uk/howto/teacherbooklet.htm. 

10 Library and Archives Canada's Learning Center: http://www.collectionscanada.ca/education/index–e.html 
και Exhibitions:  

11 Βλ. Direction des Archives de France – Département des publics, L’action éducative et culturelle des ar-
chives. Enquête sur les services éducatifs: 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/valorisation/index.html. Βλ. και ανακοίνωση της Ariane James–
Sarazin (Centre Historique des Archives Nationales) στο 15ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχείων (Βιέννη, 22–29 Αυγού-
στου 2004): «Pour un musée des archives : l’ exemple français» 
(http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_130_JAMES_SARAZIN_AFRACHAN02.pdf. 

12  National Archives of Australia, Education: http://www.naa.gov.au./education/education.html. 
13  http://www.archives.gov/digital_classroom/introductory_activity.html. 



Πρόκειται για εισαγωγική δραστηριότητα που πραγµατοποιείται στην τάξη, σε συνεργασία µε 
τους εκπαιδευτικούς και η οποία προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από το εδώ και 
το τώρα και από το εαυτό τους14.  

 
- Αρχεία Ανδαλουσίας, Un día en el archivo15 
Πρόκειται για µια εικονογραφηµένη έκδοση σε στιλ κόµικ που αφορά µια επίσκεψη µαθητών σε 

Αρχείο. Στη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά µαθαίνουν για τις βασικές εργασίες που γίνονται σε 
ένα Αρχείο, ξεκινώντας από την εισαγωγή αρχειακού υλικού και την επεξεργασία του στο ταξινοµη-
τήριο. Μαθαίνουν επίσης για τις διάφορες κατηγορίες υλικού, για τους χώρους και τα µέσα αποθή-
κευσης κάθε κατηγορίας, για τα διαφορετικά υποστρώµατα. Γνωρίζονται και µε τους εχθρούς της 
υγείας του αρχειακού υλικού (µικροοργανισµούς κ.λπ.), οι οποίοι στο πρόγραµµα εµφανίζονται ως –
συµπαθέστατοι, µάλλον– χαρακτήρες16. Στη συνέχεια, τα τεκµήρια περιγράφονται σε καταλόγους και 
ευρετήρια και γενικά παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία διαχείρισης της πληροφορίας που προσφέρει 
το αρχειακό υλικό. Οι µαθητές ενηµερώνονται για ζητήµατα διατήρησης και για µια σειρά µέτρων 
προστασίας των αρχείων από την καταστροφή. Τα τεκµήρια που έχουν υποστεί φθορές οδηγούνται 
στο τµήµα συντήρησης, όπου ξαναβρίσκουν, ως ένα βαθµό, την υγεία τους. Στη συνέχεια, οι µαθητές 
επισκέπτονται το τµήµα αναπαραγωγής των τεκµηρίων (φωτογράφηση, µικροφωτογράφηση, ψηφιο-
ποίηση) και το αναγνωστήριο, όπου οι ερευνητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχειακό υλικό, 
για να αντλήσουν πληροφορίες «για την ιστορία, την πολεοδοµία, την τέχνη», για ένα σωρό τοµείς 
και θέµατα. Γι’ αυτά κι άλλα ενδιαφέροντα µαθαίνουν τα παιδιά και καθώς η επίσκεψη φτάνει στο 
τέλος της και αφήνουν το Αρχείο, µαζί τους ξενιτεύονται και οι συµπαθείς «κακοί» της ιστορίας, οι 
εχθροί της υγείας των τεκµηρίων, αφού µ’ όλα αυτά  τα µέτρα προστασίας του υλικού βρίσκονται πια 
σε εχθρικό περιβάλλον17! 

 

                                                 
14 Στο σπίτι του το παιδί, µε τη βοήθεια ενός µέλους της οικογένειας, ψάχνει ανάµεσα σε διάφορα ενθύµια 

από τότε που γεννήθηκε µέχρι εκείνη τη στιγµή. Αυτά τα ενθύµια µπορεί να είναι  µια φωτογραφία, ένα γράµ-
µα, ένα ηµερολόγιο, ένα απόκοµµα εφηµερίδας, ένα πιστοποιητικό γέννησης, µια κάρτα βιβλιοθήκης ή κοινω-
νικής ασφάλισης. Από αυτά, διαλέγει ένα για να το παρουσιάσει στην τάξη, όπου θα δώσει και τις εξής πληρο-
φορίες: Τι είδους τεκµήριο είναι; Ποια είναι η ηµεροµηνία του; Ποιος το δηµιούργησε; Ποια σχέση έχει το τεκ-
µήριο µε το συγκεκριµένο παιδί; Απαντά επίσης, για το συγκεκριµένο τεκµήριο και για εκείνα που έφεραν οι 
συµµαθητές του, στις ακόλουθες ερωτήσεις: Τι µας λέει το τεκµήριο για το δηµιουργό του, γι’ αυτόν που το 
διατήρησε, για τη ζωή στο συγκεκριµένο τόπο τη συγκεκριµένη εποχή; Παρόµοιο πρόγραµµα λειτουργεί και 
στα Αρχεία Νοµού Ευβοίας µε τίτλο «Πρώτη επαφή µε τα τεκµήρια». 

15  Ana Melero Casado, Javier Hermida Ruiz, Un día en el archivo, Consejería de Cultura, Dirección Gene-
ral de Instituciones del Patrimonio, Sevilla 1999. 

16 Ιδιαίτερο πρόγραµµα θα µπορούσε να είναι ένα κόµικ µε θέµα ακριβώς τα ζητήµατα διατήρησης των τεκ-
µηρίων, την προληπτική συντήρηση κ.λπ., όπου θα υπάρχει µια βασική ιστορία και οι «εχθροί» και οι «φίλοι» 
θα εµφανίζονται ως συγκεκριµένοι χαρακτήρες στο πλαίσιο του σεναρίου. 

17 Ένα παρόµοιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα µπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει και στη χώρα µας, στην 
κεντρική, αλλά και σε ορισµένες περιφερειακές υπηρεσίες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (κτηρια-
κή υποδοµή, εξοπλισµός κ.λπ.). Το πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει και συµπληρωµατικές δραστηριότητες, 
όπως: στο Αρχείο ή µετά την επιστροφή τους στο σχολείο, οι µαθητές περιγράφουν την επίσκεψή τους, συ-
µπληρώνουν λεζάντες / διαλόγους σε ένα κόµικ παρόµοιο µε το ισπανικό, δηµιουργούν µια ιστορία µε ήρωα 
ένα τεκµήριο, ένα µικροοργανισµό κ.λπ. 



- ∆ηµοτικά Αρχεία Χαϊδελβέργης, Not Only 4 Kids18 
Πρόκειται κι εδώ για έκδοση σε στιλ κόµικ, που παρουσιάζει δυο διαφορετικά Αρχεία, ένα Αρχείο 

Επιχειρήσεων και ένα ∆ηµοτικό Αρχείο19. Το σχέδιο έχει φρεσκάδα, οι τοποθεσίες είναι πραγµατικές, 
τα πρόσωπα των αρχειακών αναγνωρίσιµα. Το κόµικ µοιάζει να απευθύνεται κυρίως στους νεαρούς 
µελλοντικούς χρήστες των αρχείων. Ωστόσο είναι οι άλλοι αναγνώστες (“not only the kids”) εκείνοι 
που παίρνουν το µήνυµα κι αρχίζουν να σκέφτονται: µια ασυνήθιστη έκδοση και µια σύγχρονη εικό-
να των Αρχείων που προσφέρουν υπηρεσίες σε διαφορετικές οµάδες χρηστών20. 

 
Η διεθνής εµπειρία, λοιπόν, προσφέρει πλούσιο υλικό για σκέψη και αξιοποίηση. ∆υστυχώς, η ελ-

ληνική πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι ενδεικτικό ότι ούτε το ίδιο το υπουργείο 
Παιδείας, στον κεντρικό του σχεδιασµό, δεν κατανοεί αυτή τη διάσταση των αρχείων. Εξάλλου ούτε 
η κρατική αρχειακή υπηρεσία, εκτός από πρωτοβουλίες περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.,  δεν 
είχε µέχρι πρόσφατα τέτοιο προσανατολισµό, παρόλο που η ανάπτυξη παρόµοιων δραστηριοτήτων, 
πέραν των άλλων, θα βοηθούσε και για την ένταξη των Γ.Α.Κ. σε σχετικά προγράµµατα, γεγονός που 
θα συνεπαγόταν και την εξασφάλιση οικονοµικών πόρων και ανθρώπινου δυναµικού. 

Εδώ ίσως τεθεί το ερώτηµα. Μπορούµε; Έστω κι αν πηγαίνουµε ανάποδα, είναι προτιµότερο να 
ξεκινάµε από το τι είναι αναγκαίο και όχι τι είναι εφικτό αυτή τη στιγµή. ∆ιαφορετικά, δεν θα αναζη-
τήσουµε τους τρόπους για να γίνει εφικτό το ζητούµενο. Έτσι κι αλλιώς, τέτοιες δραστηριότητες έ-
χουν ήδη αναπτυχθεί από περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.21.  Φυσικά, δεν χρειάζεται όλα τα Αρ-
χεία να τα κάνουν όλα. Κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα κάνει το ένα, κάποιο διαφορετικό το άλ-
λο. Εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγµή είναι: 

- Κεντρικός σχεδιασµός µε συγκεκριµένα στάδια υλοποίησης. 
- Παρακολούθηση και αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας. 
- Κωδικοποίηση της µέχρι τώρα δικής µας εµπειρίας. 
- Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, ιστορικούς κ.λπ. 

                                                 
18  Peter Blum, Harry Niemann, Dieter Landenberger, Thomas Schuetz, Not Only 4 Kids, DaimlerCrysler 

Konzernarchiv und Heidelberger Staatarchiv, 2004. Η έκδοση κυκλοφορεί στα Γερµανικά και στα Αγγλικά και 
σύντοµα πρόκειται να κυκλοφορήσει και στα Κινέζικα! 

19 Η Conny και ο Mike, γύρω στα 17, ψάχνουν να βρουν πού τραβήχτηκε µια παλιά φωτογραφία και ποιος 
τύπος αυτοκινήτου εικονίζεται. Αναγνωρίζουν, ο ένας το κάστρο της Χαϊδελβέργης και η άλλη το σήµα της 
Μερσεντές. Η Conny πραγµατοποιεί την έρευνά της στα Αρχεία Επιχειρήσεων της Στουτγκάρδης και ο Mike 
στα Αρχεία της Χαϊδελβέργης. Ίδιο τεκµήριο, διαφορετικά ενδιαφέροντα και αντικείµενα έρευνας, διαφορετικοί 
οι αρχειακοί φορείς όπου αναζητούνται απαντήσεις στα ερωτήµατα. Το κόµικ δεν έχει οπισθόφυλλο. ∆ιαβάζε-
ται κι από τις δυο πλευρές. Στο µέσον, οι δυο νεαροί ερευνητές, µετά τις επιτυχηµένες επισκέψεις τους στα Αρ-
χεία, ξανασυναντιούνται. Έχει προβλεφθεί και ένας διαγωνισµός: όσοι δώσουν τις σωστές απαντήσεις, µπορούν 
να κερδίσουν βιβλία ή –αυτό είναι το πρώτο βραβείο– να κάνουν µια βόλτα µε το αυτοκίνητο της φωτογραφίας 
από τα Αρχεία Επιχειρήσεων της Στουτγκάρδης στα ∆ηµοτικά Αρχεία της Χαϊδελβέργης. 

20 Βλ. Peter Blum, “Aspects of a Changing Image of Municipal Archivists and Archives”, ανακοίνωση στο 
15ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχείων (Βιέννη, 22–29 Αυγούστου 2004). Η ανακοίνωση είναι διαθέσιµη στη διεύθυν-
ση: http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_41_BLUM_C_GERHEI01_EN.pdf 

21 Τα Γ.Α.Κ. Ευβοίας, Σάµου, Καβάλας, Μαγνησίας, Αγιάς είναι µερικές από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. που 
έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράµµατα.  



- Αξιοποίηση του γεγονότος ότι ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων στα Γ.Α.Κ. προέρχεται από 
το χώρο της εκπαίδευσης22. 

 
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Αρχείων Νοµού Ευβοίας23 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Αρχείων Νοµού Ευβοίας, που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 
199524, απευθύνονται σε µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και είναι προσαρµοσµένα στην 
ηλικία και τις δεξιότητες των µαθητών. Περιλαµβάνουν διάφορες θεµατικές ενότητες (γνωριµία µε 
την πόλη // χωριό // γειτονιά, γνωριµία µε το αρχειακό υλικό, καθηµερινή ζωή, κοινωνικά προβλήµα-
τα στην ιστορική τους διάσταση, σηµαντικά γεγονότα της γενικής και της τοπικής ιστορίας κ.λπ.), 
δραστηριότητες, εργαστήρια, εκδόσεις25 και συνοδεύονται από µικρές εκθέσεις αρχειακού υλικού, µε 
σύντοµα επεξηγηµατικά κείµενα 26, συχνά περιοδεύουσες, καθώς και από εφαρµογές πολυµέσων και 
υπερµέσων, µέσα από τις οποίες µάλιστα οι µαθητές δηµιουργούν νέο περιεχόµενο. Στο πλαίσιο µιας 
ενότητας προγραµµάτων που απευθύνεται σε µεγαλύτερες τάξεις, οι ίδιοι οι µαθητές σχεδιάζουν και 
υλοποιούν µια εφαρµογή υπερµέσων, γίνονται δηλαδή από απλοί χρήστες παραγωγοί. Μερικές εφαρ-
µογές είναι διαθέσιµες και για ενήλικες. Ορισµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα δηµιουργούνται κατά 
παραγγελία, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής µονάδας. Για παράδειγµα, τα προγράµ-
µατα «Αναζητώντας τη χαµένη πόλη», «Η γειτονιά µου», «∆ιαδροµές», «Παζλ» είναι διαθέσιµα σε 
διαφορετικές εκδόσεις, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Γ.Α.Κ. Ευβοίας περιλαµβάνουν και σεµινάρια για εκπαι-
δευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε θέµα «∆ιδακτική αξιοποίηση του αρ-
χειακού υλικού και νέες τεχνολογίες». Μέσα από εφαρµογές πολυµέσων και υπερµέσων που σχεδιά-
στηκαν και αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες των σεµιναρίων, αναδεικνύονται οι δυνατότητες που προ-
σφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πολιτιστι-

                                                 
22 Οι εργαζόµενοι αυτοί, ανεξάρτητα από τις ειδικές σπουδές πολλών από αυτούς στο χώρο της ιστορίας, 

έχουν περάσει από την τάξη, γνωρίζουν τη γοητεία και τις αγωνίες της και αρκετοί, µε τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, έχουν συµµετάσχει στην προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης του αρχειακού υλικού. Ωστόσο, δεδοµένου 
ότι οι αρχειονόµοι δεν µπορούν να µετατρέπονται σε µόνιµη βάση σε ξεναγούς και εµψυχωτές σχολικών οµά-
δων, θα πρέπει, αφού ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. µε ειδικευµένο προσωπικό (πότε;), 
να αποσπασθούν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που θα έχουν ως καθήκον, µε τη βοήθεια των 
αρχειονόµων, το σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

23 Θεωρούµε απαραίτητο να αναφέρουµε τα ονόµατα των συναδέλφων φιλολόγων, οι οποίοι, ως εργαζόµε-
νοι κατά καιρούς µε απόσπαση στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας, βοήθησαν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων των Γ.Α.Κ. Ευβοίας: Γιάννης Κατσάνος, Φιλιώ Λαµπρούκου, ∆ήµητρα Λεκαράκου, 
Θωµάς Μελάς, Σπύρος Μπελεγράτης, Χαρούλα Νίκα, Μαρία Οικονόµου, Φανή Οικονόµου. 

24 Είχαν προηγηθεί δραστηριότητες των εργαζοµένων στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας, ήδη από την περίοδο 1990-1992, 
µε συµµετοχή στα σεµινάρια που οργάνωναν τότε στην Εύβοια οι σχολικοί σύµβουλοι φιλολόγων, µε θέµα ει-
σήγησης «∆ιδακτική αξιοποίηση του αρχειακού υλικού», καθώς και σειρά σχετικών εκποµπών σε τοπικούς 
ραδιοφωνικούς σταθµούς. 

25 Κάλλια Χατζηγιάννη, Σπύρος Μπελεγράτης, Θωµάς Μελάς (επιµ.), Η τοπική ιστορία στο σχολείο. Μεθο-
δολογικές προσεγγίσεις, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ευβοίας, Χαλκίδα 1995˙ Κάλλια Χατζηγιάννη, Φιλιώ Λα-
µπρούκου (επιµ.), Η Χαλκίδα στον πόλεµο του ’40, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ευβοίας, Χαλκίδα 1996. 

26 Βλ. σχετικά Eilean Hooper–Greenhill (ed.), The educational Role of the Museum, Routledge, third ed., 
London – New York 1999, pp. 205–214 και David Dean, Museum Exhibition, Routledge, London – New York, 
reprinted in 2003, pp. 116–131. 



κών εκδηλώσεων που βασίζονται στην αξιοποίηση αρχειακού υλικού. Η παρουσίαση των θεµάτων 
γίνεται µε τρόπο ελκυστικό, ώστε να αναδειχτούν οι δυνατότητες και να αντιµετωπιστούν τεχνοφοβι-
κά φαινόµενα. Τα σεµινάρια περιλαµβάνουν και εργαστήρια, όπου οι εκπαιδευτικοί, µε βάση επιλεγ-
µένο υλικό που τους δίνεται, σχεδιάζουν εφαρµογές και, παράλληλα, εξοικειώνονται µε τις τεχνολο-
γίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των εφαρµογών. Στα σεµινάρια περιλαµβάνεται και 
ειδική ενότητα σχετικά µε τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας. 

Κανένα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Αρχείων Νοµού Ευβοίας δεν είναι επιδοτού-
µενο. Έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από το προσωπικό του Αρχείου, µε την τεχνογνωσία και τον 
εξοπλισµό της υπηρεσίας και το (πολύ µικρό) κόστος τους έχει καλυφθεί από τους τακτικούς πόρους 
των Γ.Α.Κ. Ευβοίας. 

 
Στη συνέχεια περιγράφονται ορισµένα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Γ.Α.Κ.  Ευβοίας. 
 
1. Γνωριµία µε το αρχειακό υλικό 
Πρόκειται για σειρά επιµέρους εκπαιδευτικών προγραµµάτων που περιλαµβάνουν µικρές εκθέσεις 

αρχειακού υλικού, οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και εργαστήρια γύρω από τα θέµατα: τι είναι τα 
αρχεία – κατηγορίες αρχειακού υλικού – πώς διαβάζουµε ένα έγγραφο27 – το αρχειακό υλικό από την 
παραγωγή µέχρι τη διάθεση στην έρευνα – προσπάθειες συγκέντρωσης αρχείων, αρχεία και συλλο-
γές, ερευνητικά προγράµµατα – διαχείριση του αρχειακού υλικού, βάσεις δεδοµένων. 

 
2. Γνωριµία µε την πόλη 
Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται προγράµµατα τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν από την 

πιο απλή ως την πιο σύνθετη µορφή, ανάλογα µε την ηλικία και τις δεξιότητες των µαθητών και τους 
επιδιωκόµενους κάθε φορά στόχους. Στο πλαίσιό τους δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης µεγάλης 
ποικιλίας αρχειακού υλικού, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους φορείς. 
Οδηγηθήκαµε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων από το γεγονός ότι µε-

γάλος αριθµός εκπαιδευτικών, τόσο της πρωτοβάθµιας, όσο και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ανέθεταν στους µαθητές τους την εκπόνηση εργασιών µε θέµατα όπως, για παράδειγµα, «Τα νεοκλα-
σικά της Χαλκίδας», «Τα ονόµατα των δρόµων της πόλης» και άλλα παρόµοια. Η λογική της ανάθε-
σης αυτών των εργασιών ήταν τα παιδιά να µάθουν και όχι να ανακαλύψουν. ∆ινόταν επίσης η εντύ-
πωση ότι τα κτήρια, οι περιοχές, οι λειτουργίες της πόλης παρέµεναν σταθερά και αναλλοίωτα στο 
πέρασµα του χρόνου. ∆ιαπιστώναµε ακόµη ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, εξάλλου, συχνά προ-
σπερνούν ό,τι τα περιβάλλει ως δεδοµένο και αυτονόητο, αντικρίζοντάς το «µε νεκρό µάτι»28. 

                                                 
27 Βλ. και http://www.learningcurve.gov.uk/FocusOn/document/index.htm (Μεγάλη Βρετανία, The National 

Archives  The Learning Curve  Focus On  How to Read a Document). 
28 «Όλ’ αυτά που θα ιστορήσουµε παρακάτω έγιναν σ’ ένα δροµάκι  της πολιτείας µας. Ένα δροµάκι αρκετά 

µακρύ και πολύ στενό, που ίσως λίγοι από σας να το ξέρετε. Όχι πως είναι απόκεντρο, χαµένο στη µονόχρωµη 
ασάφεια της συνοικίας, όπου σπάνιες συντυχίες φέρνουν την περπατησιά του διαβάτη. Απεναντίας, το δροµάκι 
που λέµε βρίσκεται µέσα στην καρδιά της µεγάλης πολιτείας, ακριβώς δίπλα στη µεγάλη πλατεία, απ’ όπου δεν 
υπάρχει συµπολίτης µας που να µην περνάει, µια τουλάχιστο φορά, κάθε µέρα. Μα είναι τόσο παράξενα χωµέ-
νο ανάµεσα σε δυο πολύβοους και πολυσύχναστους δρόµους, που δύσκολα το πιάνει το µάτι του καθενός· επει-
δή το µάτι δεν δουλεύει µονάχα µε το νεύρο αλλά και µε τη λογική […] Έτσι κι εγώ, χρόνια ολόκληρα περνού-
σα –τέσσερις φορές τη µέρα– µπροστά από την µπούκα του κι ούτε που αντιλήφτηκα να υπάρχει! Μα κι αν 
έτυχε να το ιδώ, το αντίκρισα µε µάτι νεκρό· το κοίταξα σαν µια εικόνα που δεν είχε νόηµα κι υπόσταση» (Μ. 
Καραγάτσης, Ιστορίες αµαρτίας και αγιοσύνης, Εστία, Αθήνα 2000, σελ 355–356). 



Από τα βασικά στοιχεία των προγραµµάτων που σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ήταν οι έννοιες της 
αλλαγής, της συνέχεια και της ποικιλίας, η συνεχής σύγκριση ανάµεσα στο τότε και στο τώρα, καθώς 
και ανάµεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και εποχές, ώστε να γίνεται κατανοητή η αλλαγή. Τα προ-
γράµµατα δεν αναφέρονται πάντα σε σηµαντικά γεγονότα, αλλά συχνά συνδέουν την ιστορική ανα-
ζήτηση  µε στοιχεία από το περιβάλλον που είναι οικείο στους µαθητές, τους παρακινούν να βλέπουν 
µε ιστορική µατιά ό,τι τους περιτριγυρίζει στην καθηµερινότητά τους. Μέσα από τα προγράµµατα 
γίνεται προσπάθεια, να κατανοήσουν τα παιδιά ότι, αν και το παρελθόν είναι κάτι δεδοµένο που τίπο-
τε στο µέλλον δεν µπορεί να το αλλάξει, η γνώση αυτού του παρελθόντος «είναι κάτι το προοδευτικό, 
το οποίο βρίσκεται σε µια διαδικασία συνεχούς µεταµόρφωσης και τελειοποίησης»29 και να εξοι-
κειωθούν µε τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν τα τεκµήρια30. 

 
2.1. Αναζητώντας τη χαµένη πόλη 
Στoυς µαθητές µoιράζovται αvτίγραφα από παλαιές καρτ πoστάλ της Χαλκίδας. Εικονίζονται κυ-

ρίως κτήρια πoυ έχoυv πλέov κατεδαφιστεί και περιoχές τωv oπoίωv η όψη έχει αλλάξει σηµαvτικά. 
Οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν περιοχές και κτήρια, διαφορές ανάµεσα στο τότε και στο 
τώρα, τι έχει αλλάξει και τι έχει παραµείνει αναλλοίωτο. Χρησιµοποιούν όρους όπως «τότε», «τώρα», 
«παλιό», «καινούργιο»31, να συνδυάσουν στοιχεία από διαφορετικά τεκµήρια. Για ορισµένες φωτο-
γραφίες (τις πιο σύνθετες και αυτές που µας προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για τα ερωτήµατα που 
θέτουµε στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος), χρησιµοποιείται φύλλο εργασίας για την 
ανάλυση φωτογραφίας32. Από τους βασικού στόχους του προγράµµατος είναι να αποκτήσουν τα παι-
διά µια πιο σύνθετη αντίληψη του χρόνου, να κατανοήσουν πώς και γιατί αλλάζει µέσα στο χρόνο ο 
δοµηµένος χώρος, το οικιστικό περιβάλλον (µε ιδιαίτερη έµφαση στην κλίµακα, τις λειτουργίες της 
πόλης κ.λπ.) και οι δραστηριότητες των ανθρώπων33. Βοηθητικά λειτουργεί µια παρουσίαση υπερµέ-
σων δηµιουργηµένη µε το Toolbook (Asymetrix)34 που καθοδηγεί τους µαθητές µε απλές ερωτήσεις. 
Αφού γίνει η αναγνώριση περιοχών, κτηρίων κ.λπ., οι µαθητές συγκεντρώνουν στοιχεία για τις πε-

ριοχές και τα κτήρια, µελετώντας βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό, δηµοσιεύµατα του τύπου της εποχής 
και τοποθετούν τα κτήρια στο χάρτη της πόλης. Στη συνέχεια προχωρούν σε φωτογράφηση των ιδίων 
περιοχών σήµερα (αν είναι δυνατό και από την ίδια οπτική γωνία) και συγκεντρώνουν στοιχεία για τις 
λειτουργίες στους χώρους αυτούς σήµερα. Τα παιδιά σχολιάζουν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει 
και παρουσιάζουν την εργασία τους. Η παρουσίαση µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους: παρουσία-
ση στην τάξη, έκθεση, έκδοση (φυλλαδίου, λευκώµατος), παρουσίαση µε διαφάνειες, εφαρµογή πο-
λυµέσων ή υπερµέσων κ.λπ. 

                                                 
29 Marc Bloch, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελµα του ιστορικού, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994, 

σ. 83. 
30 Για την έννοια και τη χρήση των πηγών, βλ. Έφη Αβδελά, ό.π., σ. 90–104. 
31 Judy Sebba, ό.π., σ. 51–52. 
32 Στο site των NARA µπορεί να βρει κανείς φύλλα εργασίας για ανάλυση διαφόρων κατηγοριών τεκµηρίων 

(εγγράφου, φωτογραφίας, αφίσας, χάρτη, γελοιογραφίας, ταινίας κ.λπ. (βλ. σχετ. 
http://www.archives.gov/digital_classroom/lessons/analysis_worksheets/worksheets.html. 

33 Ως συµπληρωµατικό πρόγραµµα χρησιµοποιείται µια σειρά διαφανειών που έχουν σχεδιαστεί από τον αρ-
χιτέκτονα Ιωσήφ Ροηλίδη και οι οποίες δείχνουν τις αλλαγές στο οικιστικό περιβάλλον και τις συνέπειες του 
συστήµατος της αντιπαροχής στη ζωή της πόλης.  

34 Ή προβολή διαφανειών ή παρουσίαση σε PowerPoint, Authorware ή κάποιο άλλο παρόµοιο πρόγραµµα, 
ανάλογα µε την τεχνογνωσία και τον εξοπλισµό του αρχειακού φορέα που υλοποιεί ένα τέτοιο πρόγραµµα. 



Στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράµµατος –το οποίο µπορεί να απευθύνεται και σε ενήλικες, σε διά-
φορες παραλλαγές και µορφές υλοποίησης– µπορεί να αξιοποιηθεί αρχειακό υλικό που βρίσκεται σε 
αρκετές αρχειακές υπηρεσίες: καρτ ποστάλ, υλικό που αφορά το σχέδιο πόλης, αρχιτεκτονικά σχέδια, 
βιβλία από δηµοτικά αρχεία όπου καταγράφονται οι ελεύθεροι χώροι της πόλης κ.λπ. 

 
2.2. Το κυνήγι της  χαµένης  ιστορίας 
Το πρόγραµµα Αναζητώντας τη χαµένη πόλη µπορεί να συνδυαστεί  µε το πρόγραµµα Το κυνήγι της 

χαµένης ιστορίας. Επιλέγεται υλικό (φωτογραφίες, δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου της εποχής, έγ-
γραφα κ.λπ.) που αφορά την ιστορία µιας περιοχής από αυτές που παρουσιάζονται στο «Αναζητώντας 
τη χαµένη πόλη», για παράδειγµα υλικό σχετικά µε την κατεδάφιση των πύργων της γέφυρας του Ευ-
ρίπου και του τείχους της πόλης. Φωτοτυπούµε τα τεκµήρια σε ανακυκλωµένο χαρτί και τα κρύβουµε 
σε διάφορα σηµεία του κήπου του Αρχείου. Αυτά είναι τα κοµµάτια µιας ιστορίας χαµένης στο χρό-
νο, που περιµένει τους µαθητές να την ανακαλύψουν και να την αφηγηθούν από την αρχή. Οι µαθη-
τές προσπαθούν να ανακαλύψουν τα κοµµάτια της ιστορίας και, αφού τα καταφέρουν, συνεχίζουν, 
στο σχολείο τους πια, το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Μετά την επιστροφή τους στο σχολείο, µε τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού, συζητούν το περιεχόµενο των τεκµηρίων, τα βάζουν σε χρονολογική σειρά, συν-
θέτουν την ιστορία και την αφηγούνται. Στη συνέχεια, συζητούν τους λόγους που οδήγησαν στην κα-
τεδάφιση. 

 
2.3. Καλοκαίρι στον Εύριπο 
Το πρόγραµµα Αναζητώντας τη χαµένη πόλη µπορεί να συνδυαστεί  επίσης µε το πρόγραµµα Κα-

λοκαίρι στον Εύριπο. Στους µαθητές παρουσιάζεται υλικό (καρτ ποστάλ, διαφηµίσεις, γκραβούρες, 
δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου, έγγραφα, εισιτήρια, προγράµµατα κινηµατογράφου κ.λπ.) που α-
φορά τη διασκέδαση στην παραλία της Χαλκίδας σε διάφορες περιόδους. Με βάση αυτό το υλικό 
φτιάχνεται ένας κατάλογος µε διάφορα είδη διασκέδασης, όπως θέατρο, µουσική, φασουλής, καρα-
γκιόζης, κινηµατογράφος κ.λπ. Το είδος της διασκέδασης µπορεί να δίνεται και µε εικόνες σε χαρτί 
µε διαφορετικό χρώµα για κάθε είδος διασκέδασης. Όπου είναι δυνατό, γίνεται συνδυασµός µε συ-
γκεκριµένο χώρο. Παράλληλα, προβάλλονται διαφάνειες που εικονίζουν την περιοχή σε διάφορες 
περιόδους. Ανάλογη εργασία γίνεται για τη λειτουργία που έχουν οι χώροι σήµερα35. Στη συνέχεια, 
µεγεθύνουµε µια καρτ ποστάλ της Χαλκίδας µε πανοραµική άποψη της παραλίας και την τοποθετού-
µε σε φελιζόλ. Εκεί επάνω οι µαθητές τοποθετούν τις εικόνες που αντιστοιχούν στα διάφορα είδη 
διασκέδασης στον κάθε χώρο άλλοτε και σήµερα. Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε, γίνεται 
συζήτηση µε θέµα τη διασκέδαση στην πόλη άλλοτε και σήµερα. 

 
2.4. ∆ιαδροµές 
Πρόκειται για διαδροµές στην πόλη, για να ανακαλύψουν οι µαθητές τα µνηµεία, αλλά και τις λει-

τουργίες της σύγχρovης πόλης και βασικώv φoρέωv, όπως o δήµoς, oι δηµόσιες υπηρεσίες, oι τράπε-
ζες, oι βιoµηχαvίες κ.λπ.  
Μια παραλλαγή του προγράµµατος αφορά διαδροµές στηv πόλη σε σχέση µε συγκεκριµέvη 

ιστoρική περίoδo. Για παράδειγµα, αv αυτή η περίoδoς είvαι η περίoδoς τoυ πoλέµoυ τoυ ’40 και της 
Κατoχής στη Χαλκίδα, oι διαδρoµές µπoρεί vα αφoρoύv επιταγµέvα κτήρια, χώρoυς όπoυ 

                                                 
35 Καλό θα είναι η καταγραφή που αφορά τη σηµερινή εποχή να γίνει κατά τη διάρκεια περιπάτου στην πα-

ραλία της Χαλκίδας. 



λειτoυργoύσαv τα παιδικά συσσίτια κ.λπ., ώστε o µαθητής vα δει µε άλλo µάτι τηv πόλη τoυ και τηv 
καθηµεριvότητά τoυ. 
Στo πρόγραµµα συµπεριλαµβάvεται η µελέτη σχετικoύ αρχειακoύ υλικoύ και βιβλιoγραφίας, προ-

κειµένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία µε βάση τα ερωτήµατα που τίθενται από τα 
φύλλα εργασίας που έχουν ετοιµαστεί, επιτόπιες επισκέψεις, υποτυπώσεις κτηρίων (σκαριφήµατα) 
κ.λπ. Τα αποτελέσµατα της εργασίας των παιδιών µπορούν να παρουσιαστούν µε ποικίλους τρόπους: 
χάρτες, διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι «Φιδάκι» κ.λπ.36. 

 
2.4. ∆ιαδροµές – Η πόλη και οι δρόµοι της 
Επιλέγονται οι δρόµοι της πόλης για τους οποίους θα γίνει η εργασία και  συγκεντρώνονται στοι-

χεία για: το πρόσωπο κ.λπ. το όνοµα του οποίου πήρε ο δρόµος, τηv ιστoρία τoυ ίδιoυ τoυ δρόµoυ, 
τηv oικovoµική δραστηριότητα πoυ φιλoξεvoύσε κ.λπ.,  τα µνηµεία κ.λπ. που βρίσκονται στο δρόµο 
και αποτυπώνεται η όψη του δρόµου σήµερα (µε φωτογραφία ή βίντεο). Αφού ολοκληρωθεί η εργα-
σία, η παρουσίαση µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους: παραγωγή ντοκιµαντέρ – ανάπτυξη εφαρ-
µογής πολυµέσων / υπερµέσων – έκθεση τεκµηρίων – οδηγός για τουριστική κ.λπ. χρήση37.  
Μπορούν επίσης να δηµιουργηθούν πολιτιστικοί χάρτες. Οι µαθητές µελετούν βιβλιογραφία, αρ-

χειακό υλικό κ.λπ., συντάσσουν δελτία, επισκέπτονται τους συγκεκριµένους χώρους, τoπoθετoύv τα 
µvηµεία πάvω σ' έvα χάρτη της πόλης ή ζωγραφίζoυv τo δικό τoυς χάρτη και τoπoθετoύv σ' αυτόv τα 
µvηµεία και τoυς χώρoυς στέγασης πoλιτιστικώv δραστηριοτήτων,  συντάσσουν τα σχετικά υποµνή-
µατα. 
Μια άλλη εκδοχή του προγράµµατος αφορά τα κριτήρια ονοµατοθεσίας των δρόµων της πόλης 

µέσα στο χρόνο. 
 
2.5. Παζλ 
Βάση του παζλ αποτελούν παλαιές καρτ πoστάλ, πίvακες ζωγραφικής, γκραβoύρες κ.λπ. που είτε 

εικονίζουν περιoχές της πόλης στo παρελθόv είτε εικovoγραφoύv σηµαvτικές στιγµές της ιστoρίας 
της. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει το παζλ σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική38 µορφή και ενηµερωτικό 

                                                 
36 Βλ. το παιχνίδι Marsimil  που κυκλοφόρησε το 1999 από τα ∆ηµοτικά Αρχεία της Μασσαλίας (ο νεολογι-

σµός προέρχεται από τις λέξεις “Marseille” και “Assimil”). Πρόκειται που έχει ως στόχο να κάνει παιδιά και 
µεγάλους να ανακαλύψουν τη Μασσαλία διασκεδάζοντας. Το παιχνίδι πωλείται ακόµη και στα σούπερ µάρκετ 
(βλ. σχετικά http://195.167.204.185/vivre/culture/archives/marsimil.htm). Βλ. επίσης Patrick Roman–Valero: 
Parcours historiques dans le vieux Marseille: un projet réalisé avec la soutenance du ministère d' éducation 
nationale, du ministère de la politique de la ville et de la ville de Marseille (à l'usage des enseignants du centre–
ville de Marseille dans le but de favoriser l'enseignement de l'histoire locale). 

37 Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος και σε συνεργασία µε το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας σχεδιά-
στηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραµµα «Η γειτονιά  µου». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι µαθητές της 
α΄ και β΄ τάξης, µε την ουσιαστική βοήθεια των δασκάλων τους, περπάτησαν την πόλη, έµαθαν να παρατηρούν, 
να ανακαλύπτουν, πήραν συνεντεύξεις από απλούς πολίτες, απέκτησαν δεξιότητες, όπως το να βγάζουν φωτο-
γραφίες, ήρθαν σε επαφή µε διαφόρους φορείς (Αρχείο, αρχαιολογική υπηρεσία, εργαστήρι φωτογραφίας ∆ή-
µου κ.ά.), επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες που άντλησαν από βιβλιογραφία και αρχειακό υλικό, µε βάση τις 
πληροφορίες αυτές έγραψαν στιχάκια σχετικά µε τα ονόµατα των δρόµων της γειτονιάς του σχολείου, έφτιαξαν 
µακέτες κ.λπ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και οπτικοακουστικές παρουσιάσεις. 

38 Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική µορφή, στο εµπόριο κυκλοφορούν ανάλογες εφαρµογές. Αν όµως το τελι-
κό προϊόν πρόκειται να διανεµηθεί, αυτές οι εφαρµογές δεν ενδείκνυνται, διότι τίθεται πρόβληµα copyright. Για 



υλικό για τηv ιστoρία της πόλης και της περιoχής πoυ εικovίζεται ή για τo γεγovός πoυ 
εικovoγραφείται. Ο τρόπoς παρoυσίασης τoυ υλικoύ είναι τέτoιoς πoυ vα αvταπoκρίvεται στα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά, τα εvδιαφέρovτα και τις πρoτιµήσεις τoυ  µαθητικού κοινού. Τα ίδια στοιχεία 
περιλαµβάνονται και στην εφαρµογή πολυµέσων. 

 
3. Παράθυρο στο παρελθόν39 
Πρόκειται για ανάλυση φωτογραφικών τεκµηρίων. Το πρόγραµµα λειτουργεί αυτοτελώς και για 

ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ή αποτελεί µέρος άλλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Για την ανάλυση 
των φωτογραφιών χρησιµοποιείται σχετικό φύλλο εργασίας. 

 
4. Φτιάχνω τη δική µου ιστορία 
Το στάδιο αυτό έρχεται µετά την επεξεργασία των τεκµηρίων για ένα θέµα, ως τελικό προϊόν που 

επιτρέπει στους µαθητές να αντιληφθούν ότι η έκβαση των γεγονότων δεν είναι µονοσήµαντη και µας 
δείχνει το βαθµό κατανόησης του υλικού από τα παιδιά. Η µορφή µπορεί να είναι γραπτή ή προφορι-
κή. Συχνά ακολουθούµε µια µέθοδο που είναι συνηθισµένη στα βρετανικά σχολεία. Ξεκινάµε την 
αφήγηση µιας ιστορίας ή δίνουµε στα παιδιά µέρος ενός σχετικού τεκµηρίου και σταµατάµε σε ένα 
ενδιαφέρον σηµείο. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα επεξεργάζεται τη δική της συνέ-
χεια. Κάτι τέτοιο απαιτεί από τους µαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη και τη φαντασία τους και να 
τεκµηριώσουν τη δική τους εκδοχή µε τα δεδοµένα που ισχύουν για τη συγκεκριµένη την κάθε φορά 
περίοδο40. Μια άλλη παραλλαγή του προγράµµατος ζητάει από τα παιδιά να δηµιουργήσουν µια ι-
στορία από µια φωτογραφία ή οµάδα φωτογραφιών.  Κι εδώ συχνά χρησιµοποιούµε τη µορφή του 
κόµικ, ένα είδος δηλαδή µε το οποίο είναι εξοικειωµένα τα παιδιά41. 

 
5. Χρονολόγια42 
Ένα πρόγραµµα ανάπτυξης της αίσθησης χρονολόγησης προσφέρεται για την αξιοποίηση µεγάλης 

ποικιλίας τεκµηρίων, τόσο στο µάθηµα της ιστορίας, όσο και στο πλαίσιο άλλων µαθηµάτων43 και, 
εποµένως, ευνοεί τη συνεργασία ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς περισσοτέρων ειδικοτήτων. Καταρχάς 
οι µαθητές επεξεργάζονται το υλικό που τους δίνεται και το οποίο προέρχεται από διάφορες κατηγο-

                                                                                                                                                        
το λόγο αυτό τα κοµµάτια των παζλ που έχουµε ετοιµάσει δηµιουργήθηκαν µε το CorelDraw και η τελική ε-
φαρµογή µε το Toolbook (Asymetrix). 

39 «Κοιτάζοντας µια παλιά φωτογραφία είναι σαν να κοιτάµε µέσα από ένα παράθυρο στο παρελθόν. Κοιτά-
ζουµε τους ανθρώπους και αναρωτιόµαστε: ‘‘ποιοι είναι;’’. ∆υστυχώς ούτε οι ίδιοι οι φωτογράφοι µπορούν να 
απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε άλλες πηγές για να βρούµε όσο το δυνατό 
περισσότερα στοιχεία για τους ανθρώπους στη φωτογραφία και τη ζωή τους: ποιοι είναι, πώς ονοµάζονται, πού 
ζουν, τι κάνουν, είναι πλούσιοι ή φτωχοί; Μη µαντεύετε. Οι αποδείξεις βρίσκονται στις πηγές» (The National 
Archives, Learning Curve, Snapshots, “19th Century People. What can we tell from this photograph?”: 
http://www.learningcurve.gov.uk/snapshots/snapshot04/snapshot4.htm). 

40 Έφη Αβδελά, ό.π., σ. 123. 
41 Θεµατικές ενότητες για τις οποίες λειτουργεί το πρόγραµµα αυτό στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας είναι κυρίως οι ε-

ξής: «Κάποτε στην Αµερική» (υπερατλαντική µετανάστευση), «Στα προσφυγικά» (εγκατάσταση των µικρασια-
τών προσφύγων στον ελλαδικό χώρο), «Η Χαλκίδα στον πόλεµο του ’40», «Η γειτονιά µου», «Απόκριες». 

42 Βλ. σχετικά µε µεθόδους ανάπτυξης της αίσθησης χρονολόγησης Judy Sebba, ό.π., σ. 92–96. 
43 Για παράδειγµα, η τοποθέτηση γεγονότων στην ιστορική γραµµή, µε ή χωρίς παράλληλη χρήση εικονι-

στικού υλικού, είναι µια πολύ καλή εργασία στο πλαίσιο του µαθήµατος της Πληροφορικής (ενότητα για πολυ-
µέσα – υπερµέσα ή/και για βάσεις δεδοµένων). 



ρίες τεκµηρίων που αφορά τα βασικά σηµεία του χρονολογίου. Ταξινοµούν το υλικό και καθορίζουν 
τις βασικές ενότητες / βασικά σηµεία του χρονολογίου και τα τοποθετούν στην ιστορική γραµµή. Στη 
συνέχεια, αναζητούν το εικονιστικό υλικό που θα εικονογραφήσει το χρονολόγιο44 και συνθέτουν το 
υλικό που έχουν συγκεντρώσει, ώστε να κατασκευάσουν το χρονολόγιο. Μετά το πρώτο στάδιο του 
προγράµµατος (επεξεργασία τεκµηρίων κ.λπ.), η τάξη µπορεί να χωριστεί και σε οµάδες και κάθε 
οµάδα να αναλάβει ένα ξεχωριστό αντικείµενο45. 

 
6. Απόκριες 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος αξιοποιούνται ποικίλα τεκµήρια: φωτογραφίες, διαφηµίσεις, έγ-

γραφα, δηµοσιεύµατα του τύπου της εποχής, µαρτυρίες. Στο πλαίσιο του προγράµµατος εξετάζονται 
διάφορα θέµατα: τι σηµαίνουν οι Απόκριες, πώς γιορτάζονταν άλλοτε και γιατί, µεταµφίεση (τι ση-
µαίνει η µεταµφίεση, µεταµφιέσεις ανάλογα µε την κοινωνική τάξη, πώς φτιάχνονταν οι φορεσιές, 
από ποιον, τι υλικά χρησιµοποιούνταν κ.λπ.). Ιδιαίτερο κοµµάτι του προγράµµατος, το οποίο µπορεί 
να λειτουργήσει και αυτοτελώς αφορά την ενδυµασία σε διάφορες εποχές. Στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος, οι µαθητές παρακολουθούν οπτικοακουστική παρουσίαση για τη δηµιουργία της οποίας έχουν 
χρησιµοποιηθεί µαρτυρίες για τον τρόπο εορτασµού προπολεµικά, οικογενειακές φωτογραφίες µε 
αποκριάτικα ντυσίµατα46, φωτογραφίες που δείχνουν πώς ήταν η πόλη παλαιότερα, δηµοσιεύµατα 
εφηµερίδων της εποχής κ.λπ.  

Στις δραστηριότητες µικρότερων µαθητών µπορεί να ενταχθεί και η κατασκευή παζλ µε βάση 
διαφηµίσεις, φωτογραφίες, περιοδικά µόδας (κοµµάτια µιας φορεσιάς ή ενδυµασιών διαφορετικών 
περιόδων). Τα παιδιά µπορούν επίσης να πάρουν ιδέες για να ετοιµάσουν τα ίδια (µε τη βοήθεια των 
γονέων ή/και των δασκάλων) στολές για τις Απόκριες.  

 
7. Μετανάστες, πρόσφυγες και κοινωνικός αποκλεισµός 
Το πρόγραµµα, που αφορά την υποδοχή των προσφύγων και των µεταναστών από τις τοπικές κοι-

νωνίες και τα φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού, περιλαµβάνει τρεις ενότητες: υπερατλαντική µε-
τανάστευση στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής – εγκατάσταση των µικρασιατών προσφύγων στον 
ελλαδικό χώρο – µετανάστες / πρόσφυγες στη χώρα µας σήµερα.  

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας, οι µαθητές παρακολουθούν το ντοκιµαντέρ «Οι βρωµοέλλη-
νες» σε σενάριο Στέλιου Κούλογλου, που συνοδεύεται από ποικίλο υλικό (µαρτυρίες µεταναστών, 
φωτογραφίες, δηµοσιεύµατα του τύπου της εποχής τόσο της χώρας προέλευσης, όσο και της χώρας 
υποδοχής κ.λπ. Η επεξεργασία του υλικού (ένα µέρος στο Αρχείο και ένα µέρος στην τάξη) γίνεται µε 
φύλλα εργασίας για ανάλυση κινηµατογραφικής ταινίας, ασκήσεις σε σχήµα άστρου κ.λπ. Η περαιτέ-
ρω επεξεργασία του υλικού γίνεται στην τάξη. 

Στις τάξεις όπου φοιτούν οικονοµικοί µετανάστες ή παιδιά οικονοµικών µεταναστών ενδιαφέρον 
παρουσίασε το φαινόµενο της σταδιακής αλλαγής στάσης τόσο των Ελλήνων µαθητών απέναντι 
στους οικονοµικούς µετανάστες – συµµαθητές τους, όσο και των ίδιων των µαθητών οικονοµικών 
µεταναστών και των γονέων τους απέναντι στην πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας, η οποία περιλαµβάνει και οπτικοακουστική παρουσίαση, γί-
νεται επεξεργασία τεκµηρίων (φωτογραφικό υλικό, έγγραφα, δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου της 
εποχής) που αφορούν το θέµα αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί και έκθεση αρχειακού υλικού για την 

                                                 
44 Η εικονογράφηση µπορεί να γίνει και µε ζωγραφιές των παιδιών, που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του 

µαθήµατος των Καλλιτεχνικών. 
45 Βλ. και χρονολόγιο στην έκδοση του ΕΚΕΒΙ, Γ.Μ. Βιζυηνός. Τα ταξίδια του, Αθήνα 1998. 
46 Τα παιδιά µπορούν να αναζητήσουν ανάλογο υλικό στο άλµπουµ µε τις οικογενειακές φωτογραφίες. 



εγκατάσταση των µικρασιατών προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Η έκθεση περιλαµβάνει: πίνακες για 
την εγκατάσταση των µικρασιατών προσφύγων στον ελλαδικό χώρο47 και πίνακες για την εγκατά-
σταση στην Εύβοια48. Το υλικό αυτό φιλοξενείται στο χώρο της Βιβλιοθήκης ή σε άλλο κατάλληλο 
χώρο του σχολείου και την έκθεση επισκέπτονται µαθητές. Αρχικά γίνεται σύντοµη εισήγηση από 
εκπαιδευτικούς του σχολείου για το µικρασιατικό πόλεµο, στη συνέχεια οι µαθητές ξεναγούνται στην 
έκθεση και τέλος εργάζονται µε φύλλα εργασίας που έχουν ετοιµαστεί από την υπηρεσία  µας. Οι 
γονείς των παιδιών µικρασιατικής προέλευσης καλούνται να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο,  
µε σκοπό την επισήµανση αρχειακού υλικού. 

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, οι αλλοδαποί µαθητές του σχολείου, σε ανοιχτή συζήτηση µι-
λούν για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Με βάση ερωτηµατολόγια που συντάσσει οµάδα µαθη-
τών, συγκεντρώνονται µαρτυρίες οικονοµικών µεταναστών που ζουν στη Χαλκίδα, µε τη βοήθεια 
κασετοφώνου ή βιντεοκάµερας και παράλληλα από αυτή τη διαδικασία αναδεικνύονται και ιδιαίτερες 
ικανότητες των παιδιών49. 

 
8. Η Χαλκίδα στον πόλεµο του ’40 
Το πρόγραµµα ξεκίνησε σε συνέχεια έκθεσης αρχειακού υλικού µε θέµα «Η Χαλκίδα στον πόλεµο 

και την κατοχή, 1940–1944». Περιλαµβάνει δραστηριότητες στο Αρχείο ή στην τάξη, µικρές εκθέσεις 
αρχειακού υλικού, οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κατά ενότητα και έκδοση µε τον τίτλο Η Χαλκίδα 
στον πόλεµο του ’4050. Κάθε ενότητα του προγράµµατος συνοδεύεται από ασκήσεις, ερωτήσεις, παι-
χνίδια ανάληψης ρόλου, ποικίλα θέµατα για εργασίες κ.λπ. που απευθύνονται σε µαθητές διαφορετι-
κών ηλικιών και για το λόγο αυτό έχουν και διαφορετικό βαθµό δυσκολίας51. Θεωρήσαµε ότι το υλι-
κό που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος µπορεί να φανεί πολλαπλά χρήσιµο: 

- Για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του µαθητή. 
- Για έναν ουσιαστικότερο εορτασµό της εθνικής επετείου στα σχολεία, που θα ξεφεύγει από το 

πλαίσιο της επαναλαµβανόµενης γενικολογίας. 
- Για το στήσιµο εκθέσεων στα σχολεία µε επιλογή και αναπαραγωγή του σχετικού υλικού εκ 

µέρους των µαθητών. 
                                                 
47 Εκτίθεται το φωτογραφικό υλικό που περιέχεται στην έκδοση Γ. Γιαννακόπουλος (επιµ.),  Προσφυγική 

Ελλάδα. Φωτογραφίες από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Ίδρυµα Λεβέντη – Κέντρο Μικρα-
σιατικών Σπουδών, Αθήνα 1992. Το υλικό αυτό ψηφιοποιήθηκε µε την άδεια του Κ.Μ.Σ. 

48 Εκτίθεται υλικό που προέρχεται από το αρχείο του ∆ήµου Χαλκιδέων και ιδιωτικές συλλογές, δηµοσιεύ-
µατα τοπικών εφηµερίδων της εποχής κ.λπ. 

49 Το πρόγραµµα αυτό, λειτούργησε κατά το 2003 και για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο Α΄ Λύκειο και στο 
Εσπερινό Γυµνάσιο Χαλκίδας. Πλευρές του προγράµµατος υλοποιήθηκαν σε συνεργασία µε άλλες σχολικές 
µονάδες του νοµού. 

50 Κάλλια Χατζηγιάννη, Φιλιώ Λαµπρούκου (επιµ.), Η Χαλκίδα στον πόλεµο του ’40, Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. 
Ευβοίας, Χαλκίδα 1995. Η έκδοση, που περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό τεκµηρίων (έγγραφα, φωτογραφίες, αφί-
σες, εφηµερίδες κ.λπ.) που προέρχονται από ποικίλες πηγές, καθώς και φύλλα εργασίας, είναι διαθέσιµη σε 
CD–ROM. 

51 Ενδεικτικά αναφέρουµε εδώ: οι µεγαλύτεροι µαθητές καλούνται να εξηγήσουν τη διαφορά προσέγγισης 
ανάµεσα σε πηγές σύγχρονες και µεταγενέστερες των γεγονότων. Στο πλαίσιο αυτών των ασκήσεων προβάλλε-
ται και µικρό βίντεο παραγωγής των Γ.Α.Κ. Ευβοίας, που αφορά την αναχώρηση για το µέτωπο και στο οποίο 
το ύφος της  αφήγησης (µαρτυρία µεταγενέστερη των γεγονότων) και της µουσικής έρχεται σε αντίθεση µε την 
εικόνα (φωτογραφικό υλικό σύγχρονο των γεγονότων, εικόνες από τη διαδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη 
Αθήνα, από την αναχώρηση κ.λπ.). Οι µαθητές καλούνται να εξηγήσουν την αντίθεση αυτή.  



- Για µια συναρπαστική περιπλάνηση στην πόλη, που θα βοηθήσει το παιδί να παρατηρεί και να 
δίνει νόηµα σ’ αυτό που βλέπει. 

Η επεξεργασία του υλικού  µπορεί να γίνει σε περισσότερα του ενός µαθήµατα (ιστορία, λογοτε-
χνία, γεωγραφία, πληροφορική, καλλιτεχνικά, περιβαλλοντική εκπαίδευση) και µε συνεργασία εκπαι-
δευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 1996 και µέχρι σήµερα εµπλουτίζεται, µε βάση και την εµπειρία 
λειτουργίας του τα προηγούµενα χρόνια. Στο διάστηµα αυτό πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια επιµόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών. Η έκδοση και το ηχητικό µέρος των οπτικοακουστικών παρουσιάσεων 
έχουν ήδη αποσταλεί στα σχολεία σε ηλεκτρονική µορφή. Τα κείµενα των οπτικοακουστικών παρου-
σιάσεων52 και µικρό µέρος των φύλλων εργασίας της πρώτης ενότητας53 είναι διαθέσιµα στο διαδί-
κτυο, έτσι ώστε οι µαθητές να µπορούν να τα συµπληρώσουν στον Η/Υ στο σχολείο ή στο σπίτι τους. 
Με τον τρόπο αυτό, οι αποµακρυσµένοι χρήστες έχουν πρόσβαση και µπορούν να αξιοποιήσουν ευ-
ρύτερα την κωδικοποιηµένη εµπειρία του αρχειακού φορέα, υπάρχει ανατροφοδότηση και οι χρήστες 
δηµιουργούν νέο περιεχόµενο. 

 
9. Εµείς και ο κόσµος 
Πρόκειται για το πρώτο µιας σειράς παρόµοιων προγραµµάτων που έχουν ως στόχο: 
- Να αξιοποιείται το αρχειακό υλικό στο πλαίσιο όσο το δυνατό περισσότερων µαθηµάτων, σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
- Η εξοικείωση των µαθητών µε το αρχειακό υλικό να αρχίζει όσο το δυνατό νωρίτερα. Στις µι-

κρότερες τάξεις επιδιώκεται να αποκτήσει το παιδί µια πρώτη επαφή µε το αντικείµενο, συχνά 
µέσα από το παιχνίδι, ενώ στις µεγαλύτερες η επαφή αυτή γίνεται ουσιαστικότερη, µέσα από 
την επεξεργασία των τεκµηρίων. 

- Ο µαθητής να εξοικειώνεται µε τη διαδικασία της έρευνας και της τεκµηρίωσης, ενώ παράλ-
ληλα να καλλιεργεί τη δηµιουργικότητά του. 

Το αρχειακό υλικό που χρησιµοποιείται προέρχεται από πολλές κατηγορίες αρχείων και στο πλαί-
σιο αυτής της διαδικασίας γίνεται προσπάθεια να γνωρίσουν τα παιδιά το περιεχόµενο των συγχρό-
νων αρχείων, των οποίων η σηµασία, στη χώρα µας, είναι υποτιµηµένη. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Εµείς και ο κόσµος, έγινε επεξεργασία του υλικού του σχολικού εγ-
χειριδίου (Γ΄ ∆ηµοτικού). Στο πρόγραµµα που ετοιµάζεται (τα φύλλα εργασίας για τις πρώτες ενότη-
τες είναι διαθέσιµα) περιλαµβάνονται τρεις ενότητες: α) κείµενα και εργασίες του σχολικού εγχειρι-
δίου, β) γνωριµία µε τα τεκµήρια: χρησιµοποιείται υλικό που απόκειται στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας και έχει 
σχέση µε το συγκεκριµένο κεφάλαιο του εγχειριδίου, γ) δραστηριότητες, µε χρήση επιλεγµένων τεκ-
µηρίων. Σε επόµενη φάση, το υλικό αυτό θα οµαδοποιηθεί κατά θεµατικές ενότητες, ώστε, µε την 
κατάλληλη προσαρµογή, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο και άλλων µαθηµάτων, άλλων 
τάξεων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα συζητήθηκε εκτενώς σε συναντήσεις εργασίας που πραγµατοποιήθη-
καν µε εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής 
Χαλκίδας. 

 
Είναι αυτονόητο ότι οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών προγραµµάτων που περιγράφηκαν πιο πάνω 

δεν εξαντλούν το ζήτηµα της αξιοποίησης του αρχειακού υλικού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δια-

                                                 
52 http://gak/eyv.sch.gr/Drast/Polit/Optikoak/28Oct–keim.htm. 
53 http://gak/eyv.sch.gr/Drast/Ekpaid/1940–01.htm. 



δικασίας. ∆είχνουν ωστόσο ότι υπάρχει τόσο ζήτηση, όσο και ανάγκη προσφοράς παρόµοιων υπηρε-
σιών από τα Αρχεία στην εκπαίδευση, µε αµοιβαία οφέλη. ∆είχνουν ακόµη ότι χάρη στο ενδιαφέρον 
και τις πρωτοβουλίες των αρχειονόµων της κρατικής αρχειακής υπηρεσίας, τα Γ.Α.Κ. διαθέτουν ήδη 
–αξιοποιήσιµη– εµπειρία σε αυτό τον τοµέα. Τα Αρχεία πάνε σχολείο, λοιπόν. Μένει στην Πολιτεία 
να κερδίσει το µεγάλο στοίχηµα, της ουσιαστικής ενίσχυσης των αρχειακών φορέων, ώστε να µπορέ-
σουν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα σε αυτό τους το καθήκον. 

 
 

Κάλλια Χατζηγιάννη 
Αρχειονόµος 

Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νοµού Ευβοίας 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Χρήσιµες διευθύνσεις 

 
Μεγάλη Βρετανία, Public Record Office: http://www.nationalarchives.gov.uk/  
     Education Service: http://www.nationalarchives.gov.uk/educationservice/default.htm 

Learning Curve: http://www.learningcurve.gov.uk/  
Teacher’s Booklet (Free Guide on Learning Curve and ICT in History): 
http://www.learningcurve.gov.uk/howto/teacherbooklet.htm  
Snapshots (Single Lessons): http://www.learningcurve.gov.uk/index/snapshots.htm 
Exhibitions: http://www.learningcurve.gov.uk/index/exhibitions.htm 

The Home Front: http://www.learningcurve.gov.uk/homefront/default.htm 
Focus On… (History Slkills): http://www.learningcurve.gov.uk/index/focuson.htm 

Cartoons: http://www.learningcurve.gov.uk/FocusOn/Cartoons/default.htm 
Focus on the Census (19th century census): 

http://www.learningcurve.gov.uk/focuson/census/default.htm 
How to Read a Document:  

http://www.learningcurve.gov.uk/FocusOn/document/index.htm 
Onfilm (Film Archive with Activities): 
http://www.learningcurve.gov.uk/onfilm/default.htm 
Education Service Workshops: 
http://www.learningcurve.gov.uk/index/education.htm 

Pathways to the Past: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/ 
Online Exhibitions: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/exhibitions.htm  
Learning Guides: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/guides.htm  
Local History: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/localhistory/ 
Family History: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/familyhistory/  

Virtual Museum: http://www.pro.gov.uk/virtualmuseum/default.htm 
How to use this site: http://www.learningcurve.gov.uk/howto/default.htm 

Using Primary Sources: http://www.learningcurve.gov.uk/howto/studentprimary.htm 
Essay Writing: http://www.learningcurve.gov.uk/howto/studentessay.htm 
Activities and Games: http://www.learningcurve.gov.uk/howto/studentactivities.htm 

 

 

Η.Π.Α., National Archives and Records Administration: http://www.archives.gov/ 
Digital classroom: http://www.archives.gov/digital_classroom/index.html 

Introductory Activity – Introduction to Documents: 
http://www.archives.gov/digital_classroom/introductory_activity.html 

Conducting Research:  (Getting Started, Finiding Primary Sources, Citing Primary Sources, National History 
Day):  http://www.archives.gov/digital_classroom/research/conducting_research.html 

Document Analysis Worksheets (Written Document, Photograph, Cartoon, Poster, Map, Artifact, Sound Re-
cording, Motion Picture): http://www.archives.gov/digital_classroom/lessons/analysis_worksheets/worksheets.html 

Building a School Archives: 
http://www.archives.gov/digital_classroom/building_an_archives/building_an_archives.html 

School Tours and Workshops: http://www.archives.gov/about_us/calendar_of_events/school_groups.html 
 

 

National Archives of Canada: http://www.collectionscanada.ca/education/index-e.html 
Exhibitions: http://www.archives.ca/05/05_e.html 
 
Canada and the First World War: http://www.archives.ca/05/0518_e.html 

We Were There: http://www.archives.ca/05/0518/051801_e.html 
Did You Know That: http://www.archives.ca/05/0518/051802_e.html 

Now You Be the Historian: http://www.archives.ca/05/0518/05180201_e.html 



If some things never change, when did they begin? 
http://www.archives.ca/05/0518/05180204_e.html 

 
Living Memory: http://www.archives.ca/05/0509_e.html 

Games: http://www.archives.ca/05/0509_e.html 
Top Ten: http://www.archives.ca/05/0509_e.html 
Puzzles: http://www.archives.ca/05/0509_e.html 

 
Expo ’67: http://www.archives.ca/05/0533/053302_e.html 
Teaching Material – Pedagogical Activities: http://www.archives.ca/05/0533/05330209_e.html 
Online Games: http://www.archives.ca/05/0533/05330210_e.html 

 

National Archives of Australia: http://www.naa.gov.au/ 
 
Education: http://www.naa.gov.au./education/education.html 

In the Classroom: http://www.naa.gov.au./education/classroom.html  
Teachers Kits: http://www.naa.gov.au./education/classroom/kits.html 
Beacons by the Sea: Stories of Australian Lighthouses: 

http://www.naa.gov.au/education/classroom/kits/beacons.html  
Teaching Strategies: 

http://www.naa.gov.au/education/classroom/kits/beacons/1BeaconsStrategies.pdf  
Student Activity Sheet – Primary years 5-6:  

http://www.naa.gov.au/education/classroom/kits/beacons/3aBeaconsPrimary.pdf  
Student Activity Sheet – Secondary Years 7-10:  

http://www.naa.gov.au/education/classroom/kits/beacons/3bBeaconsSecondary.pdf  

  
 


