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Abstract 

The introduction of the Internet in the teaching of History was set in the service of a “New 

History” in school aiming the historical thinking. Learning through Internet means the 

collection, evaluation, correlation and handling of the historical information, which is judged 

absolutely necessary for all new teaching and learning strategies. This History teaching deals 

with interactive learning in a wide open electronic environment where the teacher takes up a 

consulting-guiding role. The web and the increasing number of educational software 

applications consist a powerful tool in the hands of the teacher and contribute in the 

methodological historical knowledge through searching, gathering, and managing data, the 

exporting of deductions and finally the sharing of the digital progress. The electronic tools the 

students will use will assist them handle and conceptualize the structural second order 

historical concepts such as causation, continuity, change, space, time and empathy. At the 

beginning of the 21st century students need to have historical and digital literacy in order to 

deal with the requirements of every day life in a critical way. 

 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτική της Ιστορίας, διαδίκτυο, διερευνητική μάθηση, ιστορική σκέψη 

 

 

1. Διαδίκτυο και σύγχρονες τάσεις – προσεγγίσεις της ιστορίας 
 

Οι υπολογιστές στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται στα σχολεία από το 1986, ενώ η παιδαγωγική 

τους αξιοποίηση ξεκινά δέκα χρόνια αργότερα. Στις μέρες μας τα περισσότερα σχολεία 

διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές με άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και από το 2010 

προγραμματίστηκε η δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακό διδακτικό υλικό (Ζαγούρας κ.ά., 

2007· Χασάπη-Χριστοδούλου, 2013). Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 στα 

ενδιαφέροντα των κοινωνικών επιστημών εμπίπτει πλέον και το διαδίκτυο με τις νέες 

δυνατότητες που δημιουργεί το World Wide Web, εφόσον η εκπαιδευτική διαδικασία 

επεκτείνεται σ’ αυτό το πεδίο και δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της 

ενεργητικής ιστορικής μάθησης (active/manipulative environment) (Cantu & Warren, 2003; 

Κουνέλη, 2008).  

 

Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στην εποχή μας υπάρχει άμεση ανάγκη για πληροφοριακό 

γραμματισμό και κρίνουν ότι οι ιστότοποι είναι απαραίτητοι, γι’ αυτό όλο και περισσότεροι 

τους χρησιμοποιούν ως εργαλεία επίδειξης στη διδασκαλία, με στόχο οι μαθητές να 

εκπαιδευτούν και να διαχειρίζονται ποιοτικά τις πληροφορίες που βρίσκουν, για να 

καταστούν κριτικοί καταναλωτές των πληροφοριών (Gillan, 1999; Roblyer, 2008), αποτελεί 

δηλαδή τη γέφυρα που ενώνει την τεχνολογία και τη χρήση της με την εκπαιδευτική πράξη 

(Levésque, 2010). Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα χώρο που προσφέρεται για αναζήτηση 

πληροφοριών αλλά ταυτόχρονα παρέχει και τη δυνατότητα για την επεξεργασία αυτών με την 

αξιοποίηση νέων νοητικών εργαλείων (Ρεπούση & Τσιβάς, 2004· Κουνέλη, 2008· Τσιβάς, 

2010). 
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Η χρήση του διαδικτύου και γενικότερα των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία απαιτεί την αναπροσαρμογή των μεθόδων-στρατηγικών διδασκαλίας 

(Βασιλειάδης & Παπαβασιλείου 2005). Πιο συγκεκριμένα, ατονεί ο αφηγηματικός 

μονόλογος, η σχολιασμένη αφήγηση και η μετωπική οργάνωση της τάξης και υιοθετείται η 

αποτελεσματική-διαδραστική διαδικασία με ενεργητικές ερευνητικές και ανακαλυπτικές 

μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και διαφοροποιημένες μορφές οργάνωσης με την επίβλεψη 

των εκπαιδευτικών (Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης, 2004· Craver, 1999; Gillan, 1999). Η 

μάθηση με τη χρήση του διαδικτύου αποκτά διερευνητικό χαρακτήρα, γίνεται διανεμητική 

και οι μαθητές μέσω του πολυμεσικού χαρακτήρα των εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα να 

προβούν σε μία αυθεντική και περίπλοκη διερεύνηση πληροφοριών προσπερνώντας τις 

γνωστικές δυσκολίες και αναπτύσσοντας μία διαλογική, συνεργατική μάθηση που 

οπωσδήποτε είναι εποικοδομητική (Πάλλα, 1990). Μαθαίνοντας σε ανοιχτά περιβάλλοντα 

πληροφοριών, κάνοντας χρήση διανοητικών εργαλείων για την επεξεργασία και την 

αξιολόγηση του πρωτογενούς υλικού και την αξιοποίησή του σε περιβάλλοντα μη γραμμικά, 

με τη δυνατότητα διαθεματικών προσεγγίσεων και διασυνδέσεων, αποκτούν τεχνολογικό 

γραμματισμό (technical literacy) και καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, στοιχείο όχι μόνο 

χρήσιμο αλλά και απαραίτητο για τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας (Βοσνιάδου, 2006· 

Ρεπούση & Τσιβάς, 2004· Cantu & Warren, 2003). Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και η 

επιτυχής σύζευξη του διαδικτύου με τη διδακτική πράξη θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση τον 

ορθό σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων στα διδακτικά αντικείμενα, ώστε η 

μαθησιακή διαδικασία να στοχεύει στην ερευνητική συμμετοχή του μαθητή μέσα από την 

αναζήτηση, την ανακάλυψη, τη συνεργασία και τη στοχοθεσία (Χριστόπουλος, 1998).  

 

Η συμπόρευση του διαδικτύου και της εκπαίδευσης για να είναι αποτελεσματική απαιτεί έναν 

εκπαιδευτικό που θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, θα ενημερώνεται και 

θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και ειδικά του διαδικτύου, με σκοπό να 

καταστούν δημιουργικά εργαλεία για τους μαθητές. Τα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας 

εγκαταλείπονται, εξαίρονται τα παιδαγωγικά και μεθοδολογικά πλεονεκτήματα, η 

επιλεκτικότητα, η ισχυρή αίσθηση της διασυνδεσιμότητας, η κατανόηση της αιτιότητας και η 

κατάργηση των περιορισμών του χρόνου και του χώρου (Ρεπούση & Τσιβάς, 2004). Τέλος, η 

δημόσια καταχώρηση των αποτελεσμάτων μελέτης της τάξης στο χώρο του διαδικτύου 

παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω αλληλεπίδρασης με το κοινό του διαδικτύου για 

προσθήκες ή αναθεωρήσεις. Με τη δημιουργία λοιπόν ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης 

κατατίθενται απόψεις και δημιουργείται διάλογος, που προωθεί την άμεση επικοινωνία, 

καταργεί τα στενά πλαίσια της παραδοσιακής τάξης και παροτρύνει τους μαθητές να 

αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες, (Ρεπούση, 2000· Eggarxou & Psycharis, 2007), μια 

και το διαδίκτυο αποτελεί έναν πολυπολιτισμικό χώρο, όπου οι μαθητές από διαφορετικούς 

πολιτισμούς μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά στις παγκόσμιες κοινότητες μάθησης 

(Tinio, 2003).  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επαναπροσδιορίζεται, καθώς αναπροσαρμόζεται η διδακτική 

μέθοδος. Το έργο του εκπαιδευτικού πια δεν περιορίζεται, δεν στοχεύει και δεν αρκείται στην 

απλή παροχή πληροφοριών, στη στείρα αφήγηση και απομνημόνευση (Βακαλούδη, 2000a), 

αφού μια τέτοια διδασκαλία θεωρείται ξεπερασμένη και ανεπαρκής τόσο για τις σχολικές 

απαιτήσεις όσο και για τις κοινωνικές. Με τη χρήση του διαδικτύου η διδασκαλία αλλάζει 

ριζικά, σκοπός της είναι πλέον η διαχείριση της μάθησης, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, 

η διερεύνηση της πληροφορίας (Βακαλούδη, 2000c), η αναδόμηση του παρελθόντος 

(Adesote & Fatoki, 2013) και η πολυπρισματική (multiperspective) προσέγγιση των 

γεγονότων. Μετατοπίζεται το κέντρο της διδασκαλίας από το «γνώριζε ότι…» (know that) 

στο «γνώριζε πώς…» (know how) (Κασκαντάμη, 2003· Repousi, 2001). Ο εκπαιδευτικός με 

τις κατάλληλες ερωτήσεις που θέτει ανοίγει δρόμους για την πληροφόρηση (ανάκληση, 

ενθύμηση), την κατανόηση (έκφραση συμπερασμάτων, αιτίες) και τη σκέψη (κρίση, 

δημιουργία, αιτιολόγηση) (Βακαλούδη, 2003· Κασκαντάμη, 2003· Lee, 2012; Martin et al. 

1997). Ο εκπαιδευτικός θα μεταλαμπαδεύσει την τεχνογνωσία (Βακαλούδη, 2001b) κάνοντας 

ο ίδιος μια προσωπική έρευνα (συλλογή σχετικών πηγών που περιλαμβάνουν ταινίες, 
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φωτογραφίες, μουσική, επίσημα έγγραφα, εφημερίδες) (Hillis, 2001) για τα δικτυακά 

γνωστικά εργαλεία, ώστε να μπορούν αυτά να ενσωματωθούν στη διδακτική πράξη, με 

σκοπό την οργάνωση παιδαγωγικών στρατηγικών στις οποίες ο ίδιος θα έχει ρόλο 

συμβουλευτικό-καθοδηγητικό (Γιακουμάτου, 2000), αφού πρωταγωνιστικό θα έχουν οι 

μαθητές που θα οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ενεργού αλληλεπίδρασής τους 

(Καραγιώργη, 2003· Νικολαΐδου & Γιακουμάτου, 2001· Cantu Warren, 2003; Schrum, 

2003). 

 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (Μπουραντάς, 2005), αναλύουν, κρίνουν, συνθέτουν, 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και αλληλοσυμπληρώνουν τις ελλείψεις τους (Αγγελοπούλου, 

2011), αποκτούν οικειότητα με τις μηχανές αναζήτησης (Βακαλούδη, 2001b), μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν κείμενα, γραφικά, animation, βίντεο, ήχο και μουσική, αξιοποιώντας 

εκείνα που είναι καταλληλότερα γι’ αυτά που αναζητούν κι έτσι μπορούν να δημιουργήσουν 

το δικό τους σενάριο (European Standing Conference of History Teachers Association, 1998; 

Paterson, 1999). 

 

 

2. Στρατηγικές διδασκαλίας και πρακτικές, ιστορική γνώση και διαδίκτυο 

 

Η σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες και την τεχνολογία είχε ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλοί και γόνιμοι ηλεκτρονικοί τόποι (http://...) (Ρεπούση & 

Τσιβάς 2004). Στην ενεργητική ιστορική μάθηση είναι αναγκαία η συνύπαρξη της διδακτικής 

της Ιστορίας, των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης, αυτό δηλαδή που αναφέρεται στο «κάνω ιστορία» (doing history) με 

τη χρήση ιστορικών τεκμηρίων (Ρεπούση, 1999). Οι δραστηριότητες αφορούν την έρευνα και 

αναφέρονται στην αναζήτηση, διαχείριση και επεξεργασία πρωτογενών ιστορικών πηγών, 

στην κατανόηση των ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων του ιστορικού υλικού, στην ανάλυση 

των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και στην ανάδειξη του τρόπου που όλα αυτά 

εισάγονται και συμβάλλουν στην ιστορική έρευνα, τη μελέτη και την ερμηνεία τους. Οι 

μαθητές μ’ αυτούς τους τρόπους αναζητούν και προσπαθούν να αντιληφθούν τις ιστορικές 

τους ρίζες, να εντοπίσουν τον εαυτό τους στο χρόνο, κατανοώντας έτσι την έννοια του 

χρόνου. Η μέθοδος με την οποία θα εργαστούν, ο τρόπος ανάγνωσης και ανακατασκευής του 

παρελθόντος είναι αυτή που εγείρει προβληματισμούς και συνάμα τους βοηθά να απαντούν 

σε διάφορα ερωτήματα που τους απασχολούν, όπως τι συνέβη στο παρελθόν, ποια είναι η 

σύνδεση του καθενός με αυτό, γιατί με την πάροδο του χρόνου διαμορφώνεται η προσωπική 

μας αίσθηση για το παρόν (Βακαλούδη, 2000b· Roblyer, 2008). 

 

Οι ιστορικές ερμηνείες προκύπτουν από την έρευνα και την ερμηνεία του πρωτογενούς 

ιστορικού υλικού το οποίο οικοδομεί το ιστορικό παρελθόν. Στο χώρο της εκπαίδευσης η 

ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται στην ερευνητική μάθηση κατά την οποία αναζητούνται 

και αξιοποιούνται πρωτογενείς πηγές από το διαδίκτυο. Ο τρόπος χρήσης των πηγών εγείρει 

το ενδιαφέρον των μαθητών να τις αναζητήσουν, να τις συγκρίνουν και να τις 

χρησιμοποιήσουν ως ιστορικό τεκμήριο (Bακαλούδη, 2000a· Καποδίστρια, 2000). Το 

γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων σε μη γραμμική- 

πολυδιάστατη σειρά με τη δημιουργία διαφορετικών διασυνδέσεων. Επίσης, με τα 

διαδικτυακά μέσα είναι εφικτή η αναπαράσταση ενός ιστορικού συμβάντος με την ανάδυση 

διαφορετικών πτυχών του. Αυτή ακριβώς η πολυμορφία των αναπαραστάσεων ενός 

ιστορικού θέματος μειώνει τις γενικεύσεις που πιθανόν να προκύψουν, ενώ παράλληλα 

γίνεται αντιληπτή η πολλαπλότητα του παρελθόντος και των μέσων που το κάνουν 

επισκέψιμο (Ρεπούση & Τσιβάς, 2004). Επιπλέον, το γεγονός ότι έχει γίνει εύκολη η 

πρόσβαση σε ιστορικές πηγές οδηγεί ακόμα περισσότερους να προβούν στην ψηφιοποίηση 

πρωτογενούς ιστορικού υλικού (Craver, 1999). 

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να οργανώνουν προσεκτικά το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας, στοχεύοντας στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, και να ορίζουν με ακρίβεια 
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τους διδακτικούς στόχους με γνώμονα τις απαιτήσεις και κατευθύνσεις του Προγράμματος 

Σπουδών, καθώς και το επίπεδο τεχνογνωσίας των μαθητών τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο 

να στοχαστούν για το αν η χρήση του διαδικτύου θα βασίζεται στην ελεύθερη αναζήτηση 

ιστορικών πληροφοριών ή θα είναι επικεντρωμένη σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις, που θα είναι προεπιλεγμένες από τους ίδιους. Βέβαια, θεωρείται εποικοδομητικό 

οι μαθητές να ενθαρρύνονται στη χρήση διαφορετικών μηχανών αναζήτησης ή ιστοσελίδων, 

με στόχο να εξασκηθούν και να γνωρίσουν διαφορετικές τεχνικές αναζήτησης, ώστε να είναι 

σε θέση να αναγνωρίζουν διαφορετικές πηγές, απόψεις αλλά και ερμηνείες (Μυρογιάννη & 

Μαυροσκούφης, 2004) 

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να βοηθούν δραστικά, ώστε οι μαθητές να διδαχτούν και να 

εξασκηθούν στη μεθοδολογία της συστηματικής αναζήτησης και έρευνας για να φτάσουν 

στην «καθοδηγούμενη ανακάλυψη» (Χαϊδεμένη & Βαβουράκη, 2006,). Επίσης, οι μαθητές 

είναι απαραίτητο να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις χρονικές και αιτιακές 

σχέσεις μεταξύ των γεγονότων, καθώς και τις μορφές της συνέχειας ή της αλλαγής, να 

διακρίνουν διαφορετικά είδη άμεσων και έμμεσων διαδικτυακών πηγών και να είναι σε θέση 

να αντλούν μόνο τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες από αυτές συγκρίνοντάς τες και 

ελέγχοντας πάντα την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους, να καταλήγουν σε τεκμηριωμένα 

και λογικά συμπεράσματα και, τέλος, να συμπληρώνουν σχέδια έρευνας και εργασίας 

συγγράφοντας ιστορικά δοκίμια. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να θέτουν συγκεκριμένα 

κριτήρια, όπως τα παρακάτω (Cantu & Warren, 2003; European Standing Conference of 

History Teachers Association, 1998; Jonassen et al., 2011; Schrum, 2001): 

1) ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που παρατίθεται και σε αυτό που ήδη 

γνωρίζουν;  

2) ποιος είναι ο συγγραφέας και τι διαπιστευτήρια υπάρχουν γι’ αυτό που εκθέτει; 

3) ποια είναι η αποδοχή αυτής της πληροφορίας; 

4) είναι η πληροφορία επαρκώς τεκμηριωμένη; 

5) ποιος έχει προτείνει αυτόν τον ιστότοπο; 

6) πόσο αληθής θεωρείται ότι είναι αυτή η πληροφορία και γιατί;  

7) αν πρόκειται για φωτογραφία, ποια άποψη προσπαθεί να προβάλει; 

8) πόσο σημαντική είναι η πληροφορία και γιατί;  

 

 

3. Αρνητικές προεκτάσεις του διαδικτύου 

 

Το διαδίκτυο κρύβει κινδύνους για τους μαθητές, γιατί εντυπωσιάζει, χειραγωγεί, και 

ενισχύει την άκριτη προσέγγιση της πραγματικότητας. Επίσης, είναι πιθανό να απομακρύνει 

τους μαθητές από την ανάγνωση βιβλίων, τις επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και γενικά τις 

συμβατικές μεθόδους αναζήτησης πληροφοριών. Επιπλέον, τους δημιουργεί δυσκολίες στην 

κριτική διαχείριση των γεγονότων και την τεκμηρίωση των απόψεών τους, αφού υπονομεύει 

την κριτική και ολόπλευρη προσέγγιση των γεγονότων, παρουσιάζοντάς τα αποσπασματικά ή 

ακόμα και διαστρεβλωμένα. Συχνό ακόμα είναι το φαινόμενο οι μαθητές να αντιγράφουν 

κείμενα και να τα παρουσιάζουν ως δικά τους κάνοντας λογοκλοπή (Μυρογιάννη & 

Μαυροσκούφης, 2004· Cantu & Warren, 2003). 

 

Το γεγονός ότι στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας να εκφράζει τη γνώμη του ανεξάρτητα από το 

γνωστικό του υπόβαθρο ή να αναρτά υλικό χωρίς λογοκρισία ή έλεγχο για την εγκυρότητά 

του αποτελεί πραγματική παγίδα για τους μαθητές. Από την άλλη, ακόμα και αν οι 

πληροφορίες είναι αξιόπιστες, ο όγκος τους είναι τόσος και εκφράζουν συχνά τόσο πολλές 

και διαφορετικές απόψεις, που καταλήγουν να επιδρούν αρνητικά στη δημιουργία 

αποκρυσταλλωμένης άποψης. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση οι μαθητές να μην είναι σε θέση 

να διακρίνουν το πρωτογενές ή δευτερογενές ιστορικό υλικό από την ίδια την Ιστορία, ακόμα 

είναι πιθανό να μην μπορούν να διαμορφώσουν μια νέα αφήγηση, η οποία με τη χρήση του 

υπολογιστή θα μπορεί να συνδέει διαφορετικά κείμενα, εικόνες, ήχους, βίντεο, σε ένα 

«υπερκείμενο» (hypertext) (Bellamy, 1999· Βακαλούδη, 2001a· Γιακουμάτου, 2006· 
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Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης, 2004). Αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται και στο έργο των 

εκπαιδευτικών, καθώς η συλλογή υλικού αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, γιατί οι ιστότοποι 

συνεχώς ανανεώνονται, εξαφανίζονται, επανεμφανίζονται και γενικά το υλικό τους είναι 

ευμετάβλητο, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ορθότητα και αξιοπιστία 

του αναρτημένου υλικού (Cantu & Warren, 2003; Schrum, 2001). 

 

 

4. Θετικές προεκτάσεις του διαδικτύου 

 

Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν συνεχή ενημέρωση για 

ιστορικά και διδακτικά θέματα, να έρχονται σε επαφή με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

επιστήμονες από διαφορετικούς τόπους με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικές πηγές χρησιμοποιώντας αρχειακό 

υλικό, τόσο κείμενα όσο και εικόνες, και έτσι εξοικειώνονται και εμπλέκονται σε αυθεντικές 

διαδικασίες έρευνας, που τους βοηθούν να οργανώνουν και να αναπαριστούν σύνθετες 

έννοιες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (contextual environment) , να παρακολουθούν τα 

ιστορικά γεγονότα και να επισκέπτονται ιστορικούς χώρους σε προσομοίωση (virtual reality) 

(Κυνηγός & Δημαράκη, 2002· Μπιλάλης, 2002). Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν την 

ενσυναίσθηση (empathy), με την οποία οι μαθητές θα βιώσουν το κλίμα κάποιας εποχής και 

θα αντιληφθούν ότι τα τεκμήρια αποτελούν το μέσο για να συνδιαλεχθούν με το παρελθόν 

(Αγγελοπούλου, 2009· Βακαλούδη, 2001a). 

 

Επίσης, το διαδίκτυο συμβάλλει στην εξατομίκευση της διαδικασίας μάθησης, αφού ο κάθε 

μαθητής κατακτά τη γνώση μέσα από τις δικές του αναζητήσεις, τους δικούς του ρυθμούς 

μάθησης αποκτώντας άμεση επαφή με το ιστορικό υλικό και φιλτράροντάς το μέσα από τη 

δική του οπτική (Γιακουμάτου, 2000), αποδίδοντας σ’ αυτό το δικό του προσωπικό νόημα 

(Γκίκα, 2010· Χρονοπούλου, 2000). Έτσι, καλλιεργείται η ενεργητική, ανακαλυπτική μορφή 

μάθησης και η κριτική του σκέψη (Νικολαΐδου, 2002· Παπακωνσταντίνου, 2003· Schrum, 

2003). 

 

Τέλος, η χρήση του διαδικτύου προωθεί τη συνεργατική μάθηση, εφόσον οι ομάδες εργασίας 

μπορεί να δημιουργούν ειδικές ιστοσελίδες για τα ιστορικά θέματα με τα οποία 

ασχολήθηκαν, να αναρτούν σχετικές εργασίες σ’ αυτές (Κοντογιάννη, 2005) και να έρχονται 

σε επαφή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άλλες ομάδες από άλλα σχολεία και 

χώρες (Βοσνιάδου, 2006). Σε κάθε περίπτωση, επειδή η παροχή πληροφοριών στο διαδίκτυο 

είναι ανεξάντλητη, θα πρέπει αυτές να αξιολογούνται και να αξιοποιούνται προσεκτικά, ώστε 

να καλλιεργούνται οι ικανότητες κατανόησης και αναπαράστασης της ιστορικής 

πραγματικότητας (Schrum, 2001). 

 

 

5. Συμπεράσματα – προβληματισμοί 

 

Γενικότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας εισέρχεται σε μια 

νέα εποχή και βρίσκεται αντιμέτωπο με το διαδίκτυο. Η μεταφορά των ιστορικών αρχείων 

και των βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο λειτουργεί προωθητικά για την ιστορική έρευνα ή 

αποτελεί τροχοπέδη της, καθώς υπάρχει η πιθανότητα τα στοιχεία να είναι χαλκευμένα, αφού 

δεν υπάρχει έλεγχος από εκδοτικές επιτροπές ούτε από άλλες μορφές ελέγχου. Ο 

εκπαιδευτικός στη διδασκαλία με τη χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητο να τροποποιήσει 

τις μεθόδους διδασκαλίας και να τις προσαρμόσει στις νέες απαιτήσεις, αλλά και να 

αναμορφώσει και τη δική του μέθοδο συγγραφής και μελέτης της Ιστορίας.  

 

Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οδεύουμε προς το τέλος της ιστοριογραφίας άλλοι πάλι 

κρίνουν πως έχουμε εισέλθει στην εποχή της πραγματικής Ιστορίας (Γιακουμάτου, 2006· 

Poster, 2001) Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές που πλοηγούνται στο διαδίκτυο με την 

καθοδήγηση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού και ακολουθούν τις οδηγίες του 
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δημιουργούν ένα «μαθησιακό χάρτη» (concept map), εργάζονται συστηματικότερα και 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ιστορικές έννοιες (Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης, 2004). 

Έτσι, η διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να συμβάλει ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν την 

κριτική τους ικανότητα που είναι αναγκαία για τη χρήση του διαδικτύου. Οι ΤΠΕ και η 

Ιστορία μπορούν να δημιουργήσουν ενημερωμένους πολίτες και κριτικούς αναγνώστες 

ικανούς να μετατρέψουν την πληροφορία σε γνώση (European Standing Conference of 

History Teachers Association, 1998). 

 

 

6. Εκπαιδευτικό σενάριο με την αξιοποίηση του διαδικτύου και εστίαση στις δομικές 

έννοιες 

 

Ως εκπαιδευτικό σενάριο ορίζεται ένα μαθησιακό πλαίσιο με συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο, εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές, σχολικές πρακτικές και 

αποτελείται από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Νικολαΐδου, 2002). Το 

εκπαιδευτικό σενάριο είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει: τον τίτλο του μαθήματος – 

γνωστικού αντικειμένου, τους επιδιωκόμενους στόχους, τις φάσεις διδασκαλίας και τα 

καθήκοντα των μαθητών, τις απαραίτητες υποδείξεις για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την 

αξιοποίηση των πληροφοριών με γνώμονα τις αποκτηθείσες γνώσεις, καθώς και στοιχεία για 

τον τρόπο αξιολόγησης της εργασίας των μαθητών. 

 

Η ιστορία εκτός των άλλων στοχεύει στην κατανόηση δομικών εννοιών με βάση τις οποίες 

γίνεται αντιληπτή η λειτουργία του ιστορικού γίγνεσθαι. Η αιτιότητα, ο χώρος, ο χρόνος, η 

αλλαγή, τα τεκμήρια, η συνέχεια κ.λπ. (Κόκκινος, 2001· Repousi, 2001) αποτελούν τις 

βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για τον ιστορικό για τη μελέτη του αντικειμένου του. 

Τόσο η ανάλυση των εννοιών αυτών όσο και σύνδεσή τους με το ιστορικό υλικό μπορούν να 

γίνουν η βάση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων.  

 

 

7. Διδακτική πρόταση 

 

Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.  

Κεφάλαιο Ε΄: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Διδακτική Ενότητα: Προς Νέα Ένοπλη Αναμέτρηση 

 

Α΄. Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

1) να κατανοήσουν τις σημαντικότερες κρίσεις που απείλησαν κατά το διάστημα 1934-1940 

την ειρήνη στην Ευρώπη 

2) να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις επεκτατικές τάσεις των φασιστικών καθεστώτων 

στην Ευρώπη καθώς και προσπάθειες αποτροπής τους 

3) να γνωρίσουν τις αλλαγές που επέφερε η Γερμανία στο πολιτικό σκηνικό της εποχής 

4) να αναζητήσουν σχετικές πηγές στο διαδίκτυο και να αντιληφθούν ότι έτσι τεκμηριώνεται 

η ιστορική πληροφορία 

5) να εξοικειωθούν με την αναζήτηση εικόνων, βίντεο στο διαδίκτυο, ώστε να 

συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης για εύρεση υλικού τεκμηρίωσης 

6) να έρθουν σε επαφή με νέα μέσα διδασκαλίας (επεξεργαστής κειμένου, βάσεις δεδομένων) 

και τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 

πρόκληση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

7) να αντιληφθούν βιωματικά την έννοια της ενσυναίσθησης με τη χρήση προγραμμάτων 

εικονικής πραγματικότητας κάνοντας περιήγηση στο μουσείο της Βοστώνης 

8) να κατανοήσουν τη διάσταση της έννοιας του χρόνου στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη 

χρήση διαδικτυακών προγραμμάτων  

9) να αξιολογήσουν την έννοια της συνέχειας/ασυνέχειας μέσα από τις στάσεις των χωρών 

που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο 
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10) να αντιληφθούν την έννοια του χώρου και της επεκτατικής πολιτικής της Γερμανίας μέσω 

της διαδοχικής παρουσίασης χαρτών 

11) να αξιοποιήσουν κριτικά το ζωγραφικό έργο του Πικάσο (Σχήμα 3) και τις γελοιογραφίες 

(Σχήμα 4), προκειμένου να προσεγγίσουν πολυπρισματικά τα γεγονότα 

 

Β΄. Διδακτικό Υλικό 

Β1. Διδακτικό Εγχειρίδιο  

Β2. Διαδικτυακό υλικό – ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://skitsografia.blogspot.gr/2012/12/1940.html (αναφορά στη θέση των Συμμάχων για τον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 

http://www.bytwerk.com/gpa/fliegende.htm (αναφορά στη θέση των Δυνάμεων του Άξονα 

για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 

http://www.museumofworldwarii.com/virtual-tour (εικονική περιήγηση στο Μουσείο της 

Βοστώνης) 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/hitler_lebensraum_01.shtml (αναφορά στο 

«Ζωτικό Χώρο») 

 

Γ΄. Πορεία της διδασκαλίας 

1ο Στάδιο: προεργασία διδάσκοντος 

Να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες διαδικτυακές πηγές που 

μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους. Να έχουν οργανώσει το υλικό έτσι, ώστε να 

υπάρχει πολυπρισματική προσέγγιση στη διδακτική ενότητα, με έμφαση στην κατανόηση 

των δομικών ιστορικών εννοιών. 

 

2ο Στάδιο: διεξαγωγή της διδασκαλίας 

1ο Βήμα: οι μαθητές, αρχικά ατομικά, θα παρατηρήσουν προσεκτικά το παρεχόμενο υλικό 

(ηλεκτρονικοί ιστότοποι). 

2ο Βήμα: ο εκπαιδευτικός θα οργανώσει τους μαθητές σε ομάδες των 2-3 ατόμων, για να 

συζητήσουν το παρεχόμενο υλικό ανταλλάσσοντας απόψεις. Κατόπιν θα τους δώσει ένα 

φύλλο εργασίας, που θα το συμπληρώσουν σε συνεργασία με την ομάδα τους και θα 

συζητήσουν τις απόψεις τους στην τάξη. 

3ο Βήμα: ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές: 

- Να κατασκευάσουν ένα νοητικό διάγραμμα με λέξεις-κλειδιά που θα τους δοθούν για 

τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, ώστε να αντιληφθούν την έννοια της αιτιότητας 

μέσα από τις αιτιακές σχέσεις των προσώπων και των γεγονότων. Το διάγραμμα θα 

υλοποιηθεί στο περιβάλλον του λογισμικού Inspiration (Σχήμα 1) (Αυγερινός, 

Κόκκινος, Παπαντωνάκης & Σοφός, 2007). 

- Σε παρεχόμενους λευκούς ευρωπαϊκούς χάρτες με τις ημερομηνίες της προπολεμικής 

περιόδου θα σημειώσουν την επεκτατική πολιτική της Γερμανίας, καθώς και τις 

σημαντικότερες χωροταξικές αλλαγές, ώστε να έχουν αντίληψη των εννοιών του 

χώρου και του χρόνου των γεγονότων που οδήγησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 

επεξεργασία των πινάκων θα γίνει με το λογισμικό Photoshop της Adobe (Σχήμα 2). 

 

http://skitsografia.blogspot.gr/2012/12/1940.html
http://www.bytwerk.com/gpa/fliegende.htm
http://www.museumofworldwarii.com/virtual-tour
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/hitler_lebensraum_01.shtml
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Σχήμα 1: Ενδεικτικό παράδειγμα κατασκευής νοητικού διαγράμματος στο περιβάλλον του 

Inspiration 

 

 

 
Σχήμα 2: Ενδεικτικό παράδειγμα συμπλήρωσης των λευκών χαρτών 
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Δ΄. Φύλλο εργασίας 

1. Να παρατηρήσετε τους χάρτες και να περιγράψετε το ρόλο των δυνάμεων του Άξονα στις 

κρίσεις του 1934-1940, εστιάζοντας στην έννοια του χώρου. Πώς διαταράχτηκε η ισορροπία 

των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ευρώπη και ποιες χωροταξικές αλλαγές προέκυψαν; 

 

2. Ποιες πολιτικές κινήσεις προετοίμασαν το πολιτικό σκηνικό για την έναρξη του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου; Προσεγγίστε κριτικά και πολυπρισματικά τα γεγονότα.  

 

3. Ποια πραγματικά ιστορικά στοιχεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πιστεύετε ότι 

αντικατοπτρίζονται μέσα από την εικονική περιήγηση σας στο μουσείο; Πώς αντιλαμβάνεστε 

την έννοια της ενσυναίσθησης έπειτα από την περιήγησή σας; 

 

4. Οι ιστορικές γνώσεις που αποκτήσατε από τη διαδικτυακή σας αναζήτηση θεωρείτε ότι 

εμπλούτισαν τις προϋπάρχουσες γνώσεις σας;   

 

5. Πώς αποτυπώνεται ο πόλεμος μέσα από την εικαστική αναπαράσταση του έργου 

ζωγραφικής του Πικάσο (Σχήμα 3); Ποια συναισθήματα σας προκαλεί; 

 

 
Σχήμα 3: Pablo Picasso, Guernica (1937). 

 

6. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της αλλαγής και της συνέχειας μέσα από το πολιτικό 

σκηνικό που δημιουργείται την εποχή αυτή; 

 

7. Αξιοποιώντας τους παρατιθέμενους χάρτες (Σχήμα 2) και την Πηγή 1, να εντοπίσετε την 

έννοια της αιτιότητας αναφορικά με τις επεκτατικές τάσεις των φασιστικών καθεστώτων. 

 

8. Πώς αποτυπώνονται τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εποχής στις γελοιογραφίες 

και ποια αίσθηση ιστορικού κλίματος αποκτάτε; Απαντήστε την ερώτηση χρησιμοποιώντας 

τις αντίστοιχες υπερ-συνδέσεις (links) και το Σχήμα 4. 

 

9. Nα δημιουργήσετε ένα χρονολόγιο με τη βοήθεια του λογισμικού Timeliner, προκειμένου 

να κατανοήσετε την έννοια του χρόνου και της συνέχειας στις κρίσεις που απείλησαν την 

ειρήνη στην Ευρώπη. 
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Σχήμα 4: Γελοιογραφίες και αφίσα της εποχής. 
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