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                               ΛΥKEIO 

 

Προσωπικότητες της Ευρώπης τον 19ο και 20ό αιώνα (Βιβλίο) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάξαμε την ερευνητική μας εργασία, η 

οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βιβλίου 260 σελίδων, είναι το πρό-

γραμμα EPAS (European School Ambassadors). Σκοπός της έρευνάς μας ήταν τα 

παιδιά να προσεγγίσουν σπουδαίες προσωπικότητες της Ευρώπης κατά την 

περίοδο του 19ου και του 20ού αι., που αναδείχθηκαν σε διάφορους τομείς (όπως 

στον χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, της πολιτικής και του 

αθλητισμού), να ερευνήσουν τη ζωή και το έργο τους, να κρίνουν τη συμβολή 

τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να παραδειγματιστούν από τη ζωή και το 

έργο τους.  

Το θέμα προτάθηκε και επιλέχθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, με 

τους οποίους επιλέξαμε και τους τομείς δράσης με τους οποίους ασχολήθηκαν. 

Χωρίσαμε τους τομείς (αρχικά προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξω-

τερικό και στη συνέχεια επιστήμη, γράμματα και τέχνες, πολιτική και αθλη-

τισμός) και κατόπιν προτάθηκαν πάλι από τους μαθητές, με τη διακριτική δική 

μας συμβολή διάφοροι άνθρωποι, που στον τομέα του ο καθένας είχε να επι-

δείξει κάτι το ξεχωριστό. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και άρχισαν άμεσα 

την έρευνα είτε κατά την ώρα του μαθήματος (στο εργαστήριο πληροφορικής) 

είτε στο σπίτι, συγκεντρώνοντας υλικό. Το υλικό που συγκέντρωναν κάθε φορά 

το τοποθετούσαν σε φόρμες που κατασκευάστηκαν ειδικά γι΄ αυτή την εργασία, 

οι φόρμες αξιολογούνταν και στη συνέχεια εντάσσονταν στην «Τράπεζα» που 

δημιουργήσαμε γι΄ αυτόν τον σκοπό.  

Λόγω του ότι η επιλογή του θέματος από τα παιδιά ήταν αυθόρμητη, 

αντιμετώπισαν τα θέματα που επέλεξαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σοβαρό-

τητα. Μέσα από την όλη διαδικασία τα παιδιά τοποθέτησαν τις βιογραφίες των 

προσωπικοτήτων στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, 

έκριναν δράσεις και σύγκριναν προσωπικότητες μεταξύ τους, εξασκήθηκαν στον 

γραπτό λόγο εφαρμόζοντας κριτική, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις την 
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αφαιρετική σκέψη, και αξιολόγησαν το έργο των διαφόρων προσωπικοτήτων 

που ερεύνησαν. 

Το έργο μας θα συνεχιστεί την επόμενη σχολική χρονιά με πολιτικές 

προσωπικότητες της Ευρώπης, που συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ήδη έχει συγκεντρωθεί το υλικό, οι μαθητές 

έχουν προχωρήσει αρκετά, όμως δεν είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε την 

εργασία αυτή ολοκληρωμένη για φέτος. 

 

 

Θεόδωρος Τομαράς – Λίντα Αλεξοπούλου – Νάντια Μαραζιώτη 

    (EP School Ambassadors)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


