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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρατηρείται μια γενικευμένη διείσδυση στην καθημερινή 
διδακτική πράξη αποτελώντας παράλληλα και έναν 
καθημερινό “πονοκέφαλο” για τον εκπαιδευτικό, όσον 
αφορά τα εργαλεία και το πλαίσιο που μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει.  

“Η eργαλειοθήκη του δασκάλου” είναι μια σειρά από τεύχη 
που προτείνουν ψηφιακά εργαλεία κατάλληλα να 
αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
του Δημοτικού σχολείου. 

Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη να ταξινομηθούν τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας καθημερινά, 
με τρόπο ώστε να βοηθήσουν κάθε εκπαιδευτικό να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία του. 

Εργαλεία εξειδικευμένα για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την 
Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και εργαλεία που 
μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα σε περισσότερα του 
ενός γνωστικά αντικείμενα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γενική παιδεία θα πρέπει να συμβάλλει όχι στη 
συσσώρευση και απομνημόνευση έτοιμων γνώσεων, αλλά 
στην ευρύτερη εξοικείωση με βασικά στοιχεία των διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη γνωστικών και 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας εννοιών, 
φαινομένων και διαδικασιών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003:3734-35). 
Αυτός ο γενικός σκοπός της παιδείας φαίνεται να συνάδει 
απόλυτα με τους στόχους του μαθήματος της Ιστορίας (ΑΠΣ, 
2003) για ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 
συνείδησης αντί της απομνημόνευσης ημερομηνιών, 
προσώπων και γεγονότων.  

Βασικές παραμέτρους της ιστορικής εξέλιξης αποτελούν ο 
χώρος και ο χρόνος. Οι ΤΠΕ επεκτείνουν τις δυνατότητες των 
παραδοσιακών μέσων, όπως είναι ο έντυπος χάρτης ή τα 
κειμενικά παραθέματα, προσφέροντας διαρκώς νέα 
εργαλεία προσέγγισης των εννοιών του χρόνου και του 
χώρου και καθιστώντας τα μάλιστα πολύ σημαντικά για την 
προσέγγιση του παρελθόντος. Για παράδειγμα έχουν 
αναπτυχθεί, και αναπτύσσονται καθημερινά, εξαιρετικά 
εργαλεία ιστορικών χρονολογικών γραμμών μέσα από τα 
οποία επιτυγχάνεται η προσέγγιση και η διαχείριση της 
έννοιας του χρόνου.  

Παράλληλα παρέχονται νέες δυνατότητες πρόσβασης σε 
πολυτροπικές ιστορικές πηγές, βιβλία, κείμενα, εικόνες, 
ηχητικά αποσπάσματα και βίντεο. Όλα αυτά σε συνδυασμό 
με τις νέες δυνατότητες αναζήτησης, προσπέλασης, 
ταξινόμησης, αξιολόγησης και χρήσης των ιστορικών πηγών 
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παρέχουν στο μαθητή πολυπρισματικούς τρόπους σκέψης. 
Αναπτύσσονται πολλαπλοί τρόποι οργάνωσης αυτών των 
πληροφοριών οι οποίοι καθιστούν δυνατή την πολύπλευρη 
προσέγγιση των ιστορικών ερωτημάτων.  

Τέλος, έχουν αναπτυχθεί πολυμεσικές εφαρμογές που 
παρουσιάζουν οργανωμένα ποικίλες πτυχές της ιστορίας. 
Αυτές οι εφαρμογές αποτελούν ολοκληρωμένα μαθησιακά 
περιβάλλοντα καθώς μετασχηματίζουν τη διδακτική 
διαδικασία από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική, 
προσφέροντας τη δυνατότητα στους μαθητές να 
αναζητήσουν οι ίδιοι τις πηγές τους, να εκφράσουν τα 
ιστορικά ερωτήματα και να οργανώσουν τα βήματα για να 
τα απαντήσουν.  

Ο δάσκαλος (μαζί με το σχολικό εγχειρίδιο) δε θεωρείται 
πλέον ως η μοναδική πηγή κάθε γνώσης, αλλά μέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο ανάγεται σε διαμεσολαβητή παρέχοντας 
υποστήριξη και καθοδήγηση όπου κρίνεται σκόπιμο (Wild, 
1989). 

Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή αξίζει να 
επισημανθεί ότι με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
της Ιστορίας προάγεται επίσης ένα νέο είδος γραμματισμού 
που στοχεύει στην αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών 
που αποτελεί απαραίτητη και σημαντική δεξιότητα των 
σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Το παρόν τεύχος, εκτός από τις πληροφορίες που παρέχει, 
αποτελεί και μια διαδραστική διεπιφάνεια καθώς για κάθε 
εργαλείο που παρουσιάζεται υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν 
στον επίσημο ιστότοπο του εργαλείου, σε παραδείγματα 
αξιοποίησης του στη διδακτική πράξη, σε κείμενα ή παρουσιάσεις 
με οδηγίες χρήσης καθώς και σε βίντεο εκμάθησης.  

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, κάθε τύπος συνδέσμου 
απεικονίζεται με διαφορετικό εικονίδιο μέσα στο κείμενο.  

Συγκεκριμένα: 

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο εργαλείου 
 

Σύνδεσμος για παράδειγμα αξιοποίησης 
 

Σύνδεσμος για οδηγίες χρήσης (tutorial) 
 

Σύνδεσμος για βίντεο επίδειξης (εκμάθησης) 
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1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.1 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Ιστορίας 

 Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί 
τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη 
διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε 
μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. 

Μπορούμε να βρούμε όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού σε 
μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή 
και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-
books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 Πανοραμική εικόνα όλου του υλικού προσφέρει ο 
συγκεντρωτικός πίνακας Διαδραστικών Βιβλίων απ΄ όπου 
μπορούμε να επιλέξουμε τα εμπλουτισμένα βιβλία για την 
Ιστορία των τάξεων του Δημοτικού που μας ενδιαφέρουν. 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php
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1.2 Φωτόδεντρο και Ιστορία             

 Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.  

 

Περιλαμβάνει έξι Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα 
οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους και είναι ανοιχτά 
σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
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Όσον αφορά στην καθημερινή διδακτική πράξη, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ποικίλο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας του αρκεί να κάνει εύστοχα την αναζήτησή του.  

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με ενιαίο τρόπο μέσα από 
τη σελίδα του Φωτόδεντρου-Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου που έχει πρόσβαση ταυτόχρονα σε όλα τα 
αποθετήρια του Υπουργείου αλλά και σε άλλα, «εξωτερικά» 
αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες, είτε από τη σελίδα 
καθενός από τα έξι εξειδικευμένα αποθετήρια του 
Φωτόδεντρου. Για πιο εύκολη και εύστοχη αναζήτηση 
προσφέρονται διαφορετικοί εναλλακτικοί τρόποι 
αναζήτησης στα περιεχόμενα τους: με λέξεις-κλειδιά, 
συλλογές, θεματικές περιοχές, τύπο αντικειμένου και 
φίλτρα. 

Τα επιμέρους Ψηφιακά Αποθετήρια του Φωτόδεντρου 
αφορούν μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά λογισμικά, 
εκπαιδευτικά βίντεο, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, e-
υλικό χρηστών και αντικείμενα πολιτισμού. 

 

1.2.1 Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 
Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Φιλοξενεί μέχρι στιγμής 8500 περίπου 
μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και 
επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, 

http://photodentro.edu.gr/lor/
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όπως πειράματα, διερευνήσεις, εικόνες, διαδραστικές 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, 
ασκήσεις και άλλα. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή με 
τα μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων 
διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με 
επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων 
φορέων. 

 

Μερικά παραδείγματα Μαθησιακών Αντικειμένων για το 
μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό σχολείο είναι τα εξής: 

«Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Μ. Κων/νου» 
 

«Ο έφιππος ανδριάντας του Ιουστινιανού» 
 

«Οι Δήμοι και η Στάση του Νίκα» 
 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8591
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8590
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8609?locale=el
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1.2.2  Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

 

Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση, 
που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο 
πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του 
(ΙΤΥΕ, ΠΙ κλπ), από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων 
εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα 
ποιότητας. 

Ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών λογισμικών για 
το μάθημα της Ιστορίας είναι τα εξής: 

«Ιστόπολις» 
 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=el
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«Το Ελληνικό κράτος: Γέννηση και ανάπτυξη 
της σύγχρονης Ελλάδας»  

«Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων: Η ζωή στη 
Βυζαντινή αυτοκρατορία»  

 

1.2.3 Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο                    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών 
Βίντεο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  

Η πρώτη συλλογή του “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο” 
περιλαμβάνει τα 700 μικρής διάρκειας βίντεο της 
Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, 
όπως αυτά επιλέχθηκαν, τμηματοποιήθηκαν και 
μετασχολιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
“EduTubePlus - A European curriculum related video library 
and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of 
video in class” (www.edutubeplus.info). 

 

http://www.edutubeplus.info/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/228?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/


eργαλεία Ιστορίας 

 
7 

Τα βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής στο 
αποθετήριο αυτό για το μάθημα της Ιστορίας αφορούν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο και γενικό λύκειο), 
αλλά μετά από προσεκτική επιλογή θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν και στο Δημοτικό σχολείο. 

Ως ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Βίντεο για το μάθημα της 
Ιστορίας παραθέτουμε το εξής: 

«Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» 
 

 

1.2.4  Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/9?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/
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Στον χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να 
αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές 
πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών. 

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση 
και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων 
ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από 
την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν σε αξιοποίηση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία 
μάθησης. 

Μερικά παραδείγματα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών για το μάθημα της Ιστορίας είναι: 

«Το βιβλίο των Θεών» 
 

«Περπατώντας στα μονοπάτια της 
πόλης μου»  

«Όταν η Μαγεία της Μυθοπλασίας 
συναντά τα Μουσεία»  

 

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/448?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/455?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/401?locale=el
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1.2.5  Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών                             

 Είναι το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών 
για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στον χώρο αυτό εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά 
τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά 
αντικείμενα άλλων χρηστών. 

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών» έχει 
αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής 
Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα 
ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου 
εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα 
αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα 
ανταλλάσσουν απόψεις. 

http://photodentro.edu.gr/ugc/
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Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για 
το μάθημα της Ιστορίας είναι τα εξής: 

«Παίξτε με τους θεούς του Ολύμπου» 
 

«Χρονολογικός πίνακας-Βυζαντινή 
αυτοκρατορία»  

«Αξιοθέατα στα Γιαννιτσά» 
 

 

1.2.6 Φωτόδεντρο > Πολιτισμός              

 Είναι το Αποθετήριο του Πολιτισμού για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί 
μέχρι στιγμής 7500 περίπου μαθησιακά αντικείμενα που 
προέρχονται από ψηφιακούς πόρους πολιτισμικού 
περιεχομένου (π.χ. ψηφιακές συλλογές μουσείων) με στόχο 
την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/402?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/410?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/468?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/
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Μερικά παραδείγματα τέτοιων Μαθησιακών Αντικειμένων 
Πολιτισμού για το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό 
σχολείο είναι τα εξής: 

«Η Καρυάτιδα της Ελευσίνας» 
 

«Αρχαία νομίσματα από τη Λακωνία» 
 

«Μιαούλης Ανδρέας» 
 

 

  

http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7083?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/5860?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/4521?locale=el
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2. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο χρόνος είναι στοιχείο του γεγονότος. Χωρίς χρονικό 
προσδιορισμό δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η 
ανθρώπινη δράση. Ο χρόνος δεν ορίζει μόνο το γεγονός αλλά 
υπεισέρχεται και στην ερμηνεία του αφού η χρονική στιγμή 
τέλεσης ενός γεγονότος συναρτάται άμεσα με τις 
δυνατότητες των προσώπων και τις τεχνικές της εποχής. 

Ο άνθρωπος συνειδητοποίησε αρχικά τον χρόνο μέσω των 
μεταβολών που συντελούνταν στο φυσικό περιβάλλον, 
όπως το ημερονύκτιο και οι εποχές. Η παρατήρηση της 
σελήνης συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της εβδομάδας και 
του μήνα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι υιοθέτησαν 
ανάλογα το ηλιακό ή το σεληνιακό ημερολόγιο. Κάποτε ένα 
σημαντικό γεγονός αποτέλεσε την αφετηρία χρονικού 
προσδιορισμού άλλων γεγονότων. 

Ο χρόνος στη διδακτική πρακτική νοείται συνήθως ως 
ευθεία, σε σημεία της οποίας εγγράφονται τα γεγονότα. Για 
την κατανόηση της αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων 
στον χρόνο είναι πολύ χρήσιμες οι ιστορικές γραμμές. 

 

2.1 Ιστορική Γραμμή 

Η ιστορική γραμμή ή αλλιώς χρονογραμμή είναι ένας τρόπος 
οργάνωσης της γνώσης ώστε η διαδικασία διδασκαλίας και 
μάθησης να έχει ενδιαφέρον και νόημα για τους μαθητές. 
Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα στρατηγική στη διδασκαλία του 
μαθήματος της ιστορίας, και όχι μόνο, παρέχοντας στους 
μαθητές ένα οπτικό πλαίσιο που τους διευκολύνει να 
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την αλληλουχία των 
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γεγονότων και την έννοια του χρόνου. Παράλληλα, 
τοποθετώντας τα κύρια γεγονότα σε χρονολογική σειρά, οι 
μαθητές διευκολύνονται περισσότερο σε ασκήσεις 
περίληψης, μαθαίνουν να κρατούν σημειώσεις κατά τη 
διάρκεια ανάγνωσης ενός κειμένου και να εντοπίζουν τους 
διάφορους τρόπους σύνδεσης των πληροφοριών (Hines, 
2006). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα διαδικτυακά 
εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών χρονογραμμών που 
μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία στη διδακτική πράξη. 

 

2.1.1 Timetoast                    

 Το Timetoast είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
δημιουργίας χρονογραμμών.  

 

https://www.timetoast.com
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Με μια απλή εγγραφή ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις 
δικές του ιστοριογραμμές ορίζοντας τα γεγονότα που 
επιθυμεί με έναν τίτλο και μια ημερομηνία. Προαιρετικά 
μπορεί να προσθέσει φωτογραφία και εξωτερικό σύνδεσμο 
σε κάθε γεγονός. Εκτός από γεγονότα, μπορεί κανείς να 
ορίσει μια ολόκληρη χρονική περίοδο δίνοντας τίτλο και 
εξωτερικό σύνδεσμο. 

Η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των χρηστών δίνεται 
μόνο με συνδρομή. 

Παράδειγμα ιστοριογραμμής με το Τimetoast 
 

Tutorial Timetoast (english) 
 

Βίντεο εκμάθησης Timetoast (english) 
 

 

2.1.2 Dipity                    

 Το Dipity είναι ένα online εργαλείο με το οποίο 
μπορούμε να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε 
χρονογραμμές.  

Ο χρήστης αφού δημιουργήσει λογαριασμό, μπορεί να 
ξεκινήσει τη δημιουργία χρονογραμμής προσθέτοντας όσα 
γεγονότα επιθυμεί. Για κάθε γεγονός μπορεί να εισαγάγει 
πληροφορίες, όπως τίτλο, ημερομηνία, φωτογραφία, βίντεο, 

http://www.timetoast.com/timelines/75492
http://www.wysbu.com/guides/pdf/Timetoast_Teacher.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rk9fcBDVMd4
http://www.dipity.com


eργαλεία Ιστορίας 

 
15 

κείμενο και εξωτερικό σύνδεσμο. Αφού ολοκληρώσει τη 
χρονογραμμή του μπορεί να τη μοιραστεί στα κοινωνικά 
δίκτυα ή να την ενσωματώσει στην προσωπική του 
ιστοσελίδα. 

 

Στον δωρεάν λογαριασμό έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει μόνο 3 χρονογραμμές. 

Παράδειγμα χρονογραμμής με το Dipity 
 

Tutorial Dipity (english) 
 

Βίντεο εκμάθησης Dipity (ελληνικά) 
«Γνωριμία με το περιβάλλον του Dipity» 

 

Βίντεο εκμάθησης Dipity (ελληνικά) 
«Δημιουργία χρονογραμμής στο Dipity» 

 

http://www.dipity.com/JimPanathas/1821
https://mm4sc.files.wordpress.com/2011/05/dipitytutorial1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1JnovHtsw-E
https://www.youtube.com/watch?v=42NaxDJp-9s
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Βίντεο εκμάθησης Dipity (ελληνικά) 
«Εργάζομαι συνεργατικά στο Dipity» 

 

 

2.1.3 My Histro                    

 Το My Histro είναι ένα εργαλείο που θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι συνδυάζει την ιστορία με τη 
γεωγραφία αφού επιτρέπει να τοποθετήσουμε τα ιστορικά 
γεγονότα τόσο χρονικά, πάνω σε μια χρονογραμμή, όσο και 
γεωγραφικά, πάνω σε έναν χάρτη Google map. 

 

Οι χρήστες, αφού κάνουν εγγραφή στο εργαλείο, μπορούν 
αρχικά να δημιουργήσουν γεγονότα (events) ορίζοντας για 
καθένα από αυτά ημερομηνία, τίτλο, κείμενο, εξωτερικό 
σύνδεσμο, φωτογραφία και τον τόπο όπου συνέβη (μια 
τοποθεσία πάνω στον χάρτη ή μια ολόκληρη περιοχή). Στη 
συνέχεια μπορούν να δημιουργήσουν ιστορίες (timelines) 
βάζοντας τα γεγονότα που θέλουν στη σειρά. Υπάρχει και η 
δυνατότητα της συνεργασίας μεταξύ περισσότερων χρηστών 

https://www.youtube.com/watch?v=R-Q0PrVMNSU
http://www.myhistro.com/
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στην ίδια χρονογραμμή μετά από πρόσκληση του 
δημιουργού της. 

Παράδειγμα χρονογραμμής με το myHistro 
 

Tutorial myHistro (english) 
 

Βίντεο εκμάθησης myHistro (english) 
 

  

2.1.4 Timeline JS                    

 Το Timeline JS είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα 
για τη δημιουργία χρονογραμμών.  

 

Πρόκειται για ένα απλό στη χρήση του εργαλείο, αν σκεφτεί 
κανείς ότι το μόνο που απαιτείται ουσιαστικά είναι η 
δημιουργία ενός υπολογιστικού φύλλου Google. Καθένας, 

http://www.myhistro.com/story/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1-(vangelis-z)/172466#!%CE%BF-%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7-463302
http://fr.slideshare.net/myHistro/myhistro-general-guidelines
https://www.youtube.com/watch?v=04wOM1PkdJ4
https://timeline.knightlab.com/
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δηλαδή, που διαθέτει λογαριασμό Google Drive, μπορεί 
συμπληρώνοντας το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο που 
προσφέρεται από το εργαλείο, να δημιουργήσει μια 
εντυπωσιακή χρονογραμμή που στη συνέχεια θα 
ενσωματώσει σε ιστοσελίδες και ιστολόγια στο διαδίκτυο. 
Ως προς τη μορφή, οι χρονογραμμές Timeline αποτελούνται 
από σειρά διαφανειών με ημερομηνία, τίτλο, κείμενο και 
πολυμέσα (φωτογραφίες, βίντεο, χάρτες, συνδέσμους). 

Παράδειγμα χρονογραμμής με το Timeline JS 
 

Βίντεο εκμάθησης Timeline JS, 1 (αγγλικά) 
 

Βίντεο εκμάθησης Timeline JS, 2 (αγγλικά) 
 

 

  

https://timeline.knightlab.com/examples/user-interface/index.html
https://vimeo.com/143407878
https://www.youtube.com/watch?v=EiAn89u0D7M
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3. Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο χώρος αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο άνθρωπος συνδέθηκε 
αναγκαστικά με το υγρό στοιχείο. Τα ποτάμια, οι λίμνες, οι 
θάλασσες προσδιόρισαν τη μοίρα του. Την πραγματικότητα 
αυτή εκφράζει χαρακτηριστικά ο λόγος του Εκαταίου που 
επαναλαμβάνει ο Ηρόδοτος: «η Αίγυπτος δώρον του 
Νείλου». Το είδος του κλίματος, η ποιότητα του εδάφους, η 
πεδινή ή ορεινή κατατομή, η γεωγραφική θέση επηρέασαν 
τις τύχες των κρατών. 

Η αντίληψη ότι το γεωγραφικό περιβάλλον ασκεί επίδραση 
στον άνθρωπο ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια. Τούτο 
φαίνεται και από το έργο του Ιπποκράτη «Περί ανέμων, 
υδάτων και τόπων». Από τους νεότερους ερευνητές ο Herder 
παρατηρεί ότι «η γεωγραφία είναι σιγώσα ιστορία, αλλά και 
η ιστορία συνεχής γεωγραφία».  

Πολύ σημαντικοί για την ανάδειξη του στοιχείου του χώρου 
στην Ιστορία είναι οι ιστορικοί άτλαντες. 

 

3.1 Ιστορικός Άτλαντας 
3.1.1 Centennia 

 Ο Ιστορικός Άτλαντας Centennia φιλοξενείται στο 
αποθετήριο Φωτόδεντρο>Εκπαιδευτικά Λογισμικά αλλά 
επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί και να αναπτυχθεί ιδιαιτέρως 
στην παρούσα ενότητα που αφορά τους Ιστορικούς 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/250?locale=el
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Άτλαντες. Πρόκειται για ένα λογισμικό διαδραστικών 
χαρτών, που οπτικοποιεί τις εδαφικές μεταβολές των 
κρατών της Ευρώπης μέσα σε μια χιλιετία, από το 1000 μ.Χ. 
έως το 1997 μ.Χ.  

 

Η οπτικοποίηση των εδαφικών διαφοροποιήσεων γίνεται 
δυνατή μέσω μιας αλληλουχίας χαρτών που απεικονίζουν 
περισσότερες από 9.000 αλλαγές συνόρων. Οι χάρτες, που 
αφορούν την Ευρώπη και ένα μέρος της Βόρειας Αφρικής και 
της Μέσης Ανατολής, συνδέονται με χρονομηχανή και με 
βάση δεδομένων που δίνει συνοπτικές πληροφορίες για 
κύρια γεγονότα, τόπους και πρόσωπα της περιόδου. Όταν 
ενεργοποιηθεί η χρονομηχανή, οι χάρτες εμφανίζονται να 
μεταβάλλονται στην οθόνη καθώς ο χρόνος τρέχει, ενώ ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε από τις 
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χρονολογίες για να μελετήσει τη διαμόρφωση των συνόρων 
σε επιλεγμένο τμήμα του χάρτη και να πάρει 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τοποθεσίες, σημαντικά 
πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με τη 
συγκεκριμένη χρονολογία. Επιπλέον παρέχεται η 
δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε πίνακες προσώπων, 
τόπων και γεγονότων, ενώ τα λήμματα που εμφανίζονται σε 
αυτό το μενού, συνδέονται με τους αντίστοιχους χάρτες που 
εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη. 

Εγχειρίδιο χρήσης Centennia 
 

 

3.1.2 Διαδραστική Ιστορία1 

 Το λογισμικό «Διαδραστική Ιστορία» είναι ένα 
ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού που 
αποτελεί έναν διαδραστικό ιστορικό άτλαντα της Ελλάδας, 
καλύπτοντας χρονικά όλες τις εποχές και χωρικά όλο τον 
ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 
να περιηγούνται στον χώρο και στον χρόνο, να εστιάζουν σε 
περιοχές ή/και περιόδους ενδιαφέροντος και να μελετούν 
περιγραφές τοποθεσιών, γεγονότων, κλπ.  

                                                           
1 Το λογισμικό “Διαδραστική Ιστορία” φιλοξενείται, επίσης, στο 
αποθετήριο Φωτόδεντρο>Εκπαιδευτικά Λογισμικά αλλά επιλέχθηκε να 
συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί ιδιαιτέρως στην παρούσα ενότητα 
που αφορά τους Ιστορικούς Άτλαντες. 

http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/8754/mod_resource/content/0/SPYROS_YLIKO/LOGISMIKA_ISTORIAS/Centennia_manual.pdf
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/243?locale=el
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Το περιεχόμενο του λογισμικού «Διαδραστική Ιστορία» είναι 
χωρισμένο σε 15 χρονικές ζώνες, από την εποχή του Λίθου 
έως και την Σύγχρονη Ελλάδα, οι οποίες ονομάζονται 
Κανάλια. Κάθε Κανάλι διαθέτει ως γεωγραφικό υπόβαθρο 
έναν προεπιλεγμένο χάρτη του ελλαδικού ή ευρωπαϊκού 
χώρου, ανάλογα με την ιστορική περίοδο που μελετάται, 
ενώ σε επίπεδο ιστορικού περιεχομένου περιλαμβάνονται 
επιμέρους ενότητες και υποενότητες, οι οποίες 
διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε 
εποχής. 

 

3.1.3 Ιστορικοί Χάρτες online           

Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει ιστοσελίδες με 
ιστορικούς χάρτες, στατικούς ή δυναμικούς, για διδακτική 
αξιοποίηση στη σχολική τάξη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικές ιστοσελίδες: 
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Old Maps online 

 

World History Atlas & Timelines 
since 3000 BC 

 

Perry-Castañeda Library  
Map Collection 

 

Atlas of World History  
(animation) 

 

Ιστορικός Άτλαντας Μεσογείου 
 

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ 
Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας 

 

 

  

http://www.oldmapsonline.org/
http://geacron.com/home-en/?&sid=GeaCron719216
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html
http://www.atlasofworldhistory.com
http://explorethemed.com/MapsEl.asp
http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/10442/23163
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4. ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Η ιστοεξερεύνηση ή αλλιώς WebQuest αποτελεί την 
τελευταία δεκαετία, στις αγγλόφωνες κυρίως χώρες, την πιο 
δημοφιλή μορφή αξιοποίησης του διαδικτύου στη σχολική 
πράξη και στον χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης. Πρόκειται, 
σύμφωνα με τον εμπνευστή της ιδέας Bernie Dodge, για μια 
δραστηριότητα προσανατολισμένη στην έρευνα και στην 
οποία οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες με τις οποίες 
αλληλεπιδρούν οι μαθητές αντλούνται από τον Παγκόσμιο 
Ιστό (Dodge, B., 1995). 

Στην ιστοεξερεύνηση οι μαθητές ξεκινούν συνήθως την 
αναζήτηση πληροφοριών από συγκεκριμένες πηγές και 
δικτυακούς τόπους που έχει επιλέξει και αξιολογήσει ο 
εκπαιδευτικός ενώ μπορούν και να επεκταθούν και σε άλλες 
πηγές του Παγκόσμιου Ιστού, ανάλογα με τους στόχους της 
δραστηριότητας και τις δεξιότητές τους. Σε μια κατάλληλα 
σχεδιασμένη ιστοεξερεύνηση οι μαθητές δεν περιορίζονται 
στην αναζήτηση της πληροφορίας αλλά προχωρούν στην 
ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση, μετασχηματισμό και 
εφαρμογή της, σύμφωνα με τους στόχους της 
δραστηριότητας.  

Επιπρόσθετα, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλες 
πηγές πληροφορίας, όπως βάσεις δεδομένων, πολυμεσικό 
υλικό, δεδομένα ηλεκτρονικών συζητήσεων, λογισμικά, 
ακόμη και συμβατικό υλικό από βιβλία, περιοδικά, 
εφημερίδες. 

Ως προς τη διάρκειά τους, τα WebQuest είναι δύο ειδών, 
σύμφωνα με τον Dodge: τα βραχυπρόθεσμα (λίγων ωρών) 
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και τα μακροπρόθεσμα (λίγων εβδομάδων). Είτε μικρής είτε 
μεγάλης διάρκειας, οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται με 
στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου του μαθητή. 
Επειδή αμφισβητείται το εκπαιδευτικό όφελος για έναν 
μαθητή που περιηγείται στο διαδίκτυο χωρίς συγκεκριμένη 
αποστολή, οι ιστοεξερευνήσεις είναι καλά σχεδιασμένες 
δραστηριότητες με συγκεκριμένη δομή και 
χρονοδιάγραμμα. 

Σύμφωνα με τον Dodge (2001), ως προς τη δομή του, ένα 
WebQuest περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

Εισαγωγή (introduction): Η φάση αυτή αποσκοπεί στο να 
μυηθούν οι μαθητές στη δραστηριότητα, να κατανοήσουν 
την κεντρική ιδέα, το αντικείμενο και τους στόχους της και 
να προετοιμαστούν για την υλοποίησή της. Το εισαγωγικό 
κείμενο θα πρέπει να έχει ύφος ελκυστικό για τους μαθητές 
ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους. 

Δραστηριότητα (task): Περιγράφεται το τελικό προϊόν της 
δραστηριότητας, αυτό που αναμένεται ως παραδοτέο από 
τους μαθητές, το οποίο μπορεί να είναι ένα φύλλο 
απάντησης, μια γραπτή έκθεση, μια πολυμεσική 
παρουσίαση, ένα βίντεο, ακόμη και μια πολυμεσική 
εφαρμογή. 

Διαδικασία (process): Περιγράφει τη μεθοδολογία που 
συστήνεται στους μαθητές, ώστε να ολοκληρώσουν το έργο 
τους με επιτυχία. Μπορεί να περιλαμβάνει στρατηγικές 
διαχωρισμού του έργου σε υποέργα, περιγραφή των ρόλων 
που θα αναλάβει κάθε μαθητής ή ομάδα, τα βήματα καθώς 
και τις αντίστοιχες προσεγγίσεις που θα ακολουθήσουν κατά 
την εργασία τους. 
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Πηγές-Μέσα (resources): Στην ενότητα αυτή περιγράφονται 
τα μέσα και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
την αναζήτηση και οργάνωση των πληροφοριών. 
Περιλαμβάνεται επίσης μια λίστα με τους σημαντικότερους 
δικτυακούς τόπους, τους οποίους έχει εντοπίσει, επιλέξει 
και προτείνει ο εκπαιδευτικός, με στόχο να βοηθήσει τους 
μαθητές στην υλοποίηση της εργασίας τους. Έτσι, οι μαθητές 
μπορούν να εστιάσουν στο αντικείμενο, αυτό καθ’ αυτό, 
αποφεύγοντας προβλήματα αποπροσανατολισμού ή 
άσκοπης πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

Αξιολόγηση (evaluation): Στο τμήμα αυτό αναλύεται ο 
τρόπος και τα μέσα αξιολόγησης του τελικού αποτελέσματος 
της δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες 
κλίμακες αξιολόγησης (ρουμπρίκες) που περιλαμβάνουν 
κριτήρια και δείκτες επιτυχίας για κάθε κατηγορία. 

Συμπέρασμα (conclusion): Στο τμήμα αυτό συνοψίζεται η 
δραστηριότητα και η εργασία των μαθητών. 

Σελίδα εκπαιδευτικού (teacher page): Επειδή μια 
ιστοεξερεύνηση δεν περιορίζεται στο να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από τον εκπαιδευτικό που την έχει σχεδιάσει, είναι 
σκόπιμη στο τέλος η ενσωμάτωση μιας ενότητας, η οποία να 
απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που, ενδεχομένως, θα 
ήθελαν να την υλοποιήσουν στην τάξη τους, παρέχοντάς 
τους πρόσθετες πηγές, πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό, 
καθώς και οδηγίες διδακτικής υποστήριξης και καθοδήγησης 
των μαθητών. 

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν και 
χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους τα δικά τους 
WebQuest, μπορούν να επισκεφτούν και να εγγραφούν σε 
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ανάλογες πλατφόρμες δημιουργίας και φιλοξενίας 
ιστοεξερευνήσεων. 

 

4.1 OpenWebQuest 

 Ο ιστοχώρος του OpenWebQuest είναι μια 
πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων 
του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και προσφέρεται δωρεάν για 
άπειρο αριθμό ιστοεξερευνήσεων ανά χρήστη. 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων στην 
πλατφόρμα OpenWebQuest για το μάθημα της Ιστορίας 
είναι τα εξής: 

“Η Χαλκιδική κατά την Τουρκοκρατία και την 
Επανάσταση”  

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest
http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=1036
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“Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος” 
 

“Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του” 
 

 

 

4.2 Zunal 

 To Zunal είναι άλλος ένας διαδικτυακός χώρος 
δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων.  

 

Κάνοντας εγγραφή οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και 
να δημοσιεύουν webquest. Στον δωρεάν λογαριασμό 
δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία και δημοσίευση μόνο 
μιας ιστοεξερεύνησης. 

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=1013
http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=982
http://zunal.com
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Μερικά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων στην 
πλατφόρμα Zunal είναι τα εξής: 

«Η εποχή των Ηρώων» 
 

«Ταξίδι στον χρόνο  
Καθημερινή Ζωή και Επαγγέλματα»  

«Η Ροδαυγή και το Καγκελάρι της» 
 

 

Οδηγίες για δημιουργία ιστοεξερεύνησης στο 
zunal (ελληνικά) 

 

Βίντεο εκμάθησης Zunal (english) 
 

 

  

http://zunal.com/webquest.php?w=264282
http://zunal.com/webquest.php?w=241440
http://zunal.com/webquest.php?w=160467
http://fr.slideshare.net/vasilisdr/zunal-kataskevi-webquest
https://www.youtube.com/watch?v=f8CaPbCE5MI
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5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

5.1 Αίσωπος 

 Η πλατφόρμα “Αίσωπος” αναπτύχθηκε από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα 
πρωτοποριακό εργαλείο ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής 
και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα 
σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. 

 

Το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση της υποβολής νέων 
διδακτικών σεναρίων και ο αριθμός αυτών που έχουν ήδη 
υποβληθεί και αξιολογηθεί είναι πολύ μικρός. Σε κάθε 
περίπτωση όμως υπάρχει η δυνατότητα μελέτης των 
υποδειγματικών σεναρίων που έχουν αναρτηθεί στην 
πλατφόρμα για το μάθημα της Ιστορίας. Μερικά 
παραδείγματα τέτοιων σεναρίων είναι: 

«Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς» 
 

http://aesop.iep.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/node/9107
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«Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» 
 

«Βαλκανικοί πόλεμοι:  
Η Εθνική Ομοψυχία και τα Θαύματά της»  

 

 

 

 

  

http://aesop.iep.edu.gr/node/5916
http://aesop.iep.edu.gr/node/20572
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Οπισθόφυλλο 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εργαλεία υπάρχουν πολλά, τα eργαλεία όμως τα κατάλληλα 

να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των ιστορίας με στόχο την 

υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως η συνεργασία, η 

επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, πρέπει 

να τα διαλέξουμε προσεκτικά!  

Ένας μικρός «ταξιδιωτικός οδηγός» στη χώρα των 

eργαλείων Ιστορίας. 

 
 
 
  


