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Περίληψη 
Οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας αδυνατούσαν 
να επιτύχουν κύριους σκοπούς των Αναλυτικών Προγραµµάτων, όπως την ανά-
πτυξη κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης. Αντίθετα, σή-
µερα η διαθεµατική-ολιστική προσέγγιση της ιστορικής ύλης διευρύνει θεαµατικά 
τα όρια δηµιουργικής δράσης του εκπαιδευτικού και των µαθητών και αναβαθµίζει 
την ποιότητα της διδασκαλίας. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά προς την πλευρά αυτή συγκροτώντας ένα 
νέο παιδαγωγικό περιβάλλον και προσφέροντας στον εκπαιδευτικό δυνατότητες 
και προσβάσεις, που µέχρι πρόσφατα ήταν αδύνατο να φανταστεί. Στόχος της 
παρούσας εισήγησης είναι να προτείνει στους διδάσκοντες όλων των σχολικών 
βαθµίδων ένα διαθεµατικά οργανωµένο και διαρθρωµένο µοντέλο διδασκαλίας 
ενός ιστορικού φαινοµένου µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Λέξεις Κλειδιά

∆ιαθεµατικότητα, ∆ιδακτική της Ιστορίας, τεχνολογία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα, παρά τις περί του αντιθέτου επίσηµες εξαγγελίες, το µάθηµα 
της Ιστορίας δεν είχε ποτέ κριτικό προσανατολισµό. Περιστρεφόταν γύρω 
από το σχολικό εγχειρίδιο και η πιστή αποµνηµόνευσή του αποτελούσε και, 
δυστυχώς, αποτελεί ακόµη το «ασφαλέστερο» κριτήριο αξιολόγησης της επί-
δοσης των µαθητών (Ξωχέλλης 1987). Η παραδοσιακή διδακτική αντίληψη 
απαιτούσε από τους διδάσκοντες µια γλαφυρή από καθέδρας αφήγηση των 
ιστορικών γεγονότων, ένα µονόλογο, ο οποίος δεν ήταν παρά αναδιήγηση του 
κειµένου του σχολικού βιβλίου. Συχνά ο διδάσκων διάνθιζε την αφήγησή του 
µε προσωπικά σχόλια και γενικού περιεχοµένου αποφάνσεις, ενώ, στις καλύ-
τερες περιπτώσεις, παρείχε διευκρινίσεις και σχεδιαγράµµατα, ώστε να υπο-
βοηθήσει τους µαθητές του να πετύχουν την πιστότερη δυνατή αποστήθιση. 
Η συµπληρωµατική ανάγνωση των πρωτογενών ή δευτερογενών ιστορικών 
πηγών που παρατίθενται στις σελίδες των σχολικών βιβλίων, όποτε και αν 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 493

γινόταν, δεν αποσκοπούσε παρά στην κατανόηση και στην επιβεβαίωση του 
κυρίως κειµένου. Με ακόµη περισσότερη αδιαφορία αντιµετωπιζόταν η εικο-
νογράφηση των βιβλίων, που κατέληγε να έχει διακοσµητικό ρόλο.

Όλες οι παραπάνω πρακτικές δεν είναι, ασφαλώς, δυνατό να υπηρετήσουν 
τους γενικούς σκοπούς του ιστορικού µαθήµατος και συγκεκριµένα την ανά-
πτυξη κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, την απόκτηση συστήµατος 
αξιών, την κατανόηση του παρόντος και τη συνειδητοποίηση της ευθύνης για 
τη διαµόρφωση του µέλλοντος (Βρεττός 1996). Για να επιτευχθούν τα παρα-
πάνω, η σχολική Ιστορία πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα (Husbands 
2003) και να θεµελιώνεται στις αρχές της ανακαλυπτικής µάθησης· να ασκεί, 
δηλαδή, τους µαθητές να θέτουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις, να 
αµφισβητούν ό,τι δεν τεκµηριώνεται επαρκώς, να αντιπαραθέτουν αντικρου-
όµενες πηγές για το ίδιο γεγονός και να τις επεξεργάζονται κριτικά. Με άλλα 
λόγια, να τους εθίσει να συνδιαλέγονται µε τα κατάλοιπα του παρελθόντος 
επιχειρώντας µέσα από τη δηµιουργική ανασύνθεσή τους να παράγουν ένα 
νέο, δικό τους λόγο. Ίσως το αποτελεσµατικότερο µέσο εφαρµογής αυτών των 
διδακτικών αρχών είναι η διαθεµατική-ολιστική προσέγγιση της ιστορικής 
ύλης (Ματσαγγούρας 2003), επειδή, εκτός των άλλων, έχει τη δυνατότητα να 
βοηθήσει τους µαθητές να µελετήσουν µε πολλούς τρόπους και από πολλές 
οπτικές γωνίες τα ιστορικά γεγονότα και να συνειδητοποιήσουν την ενιαία 
φύση της γνώσης (Κυρκίνη 2003).

Προς την πλευρά αυτή οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά, καθώς δηµιουργούν ένα νέο παιδα-
γωγικό περιβάλλον (Bass 2003) και προσφέρουν στον εκπαιδευτικό δυνατό-
τητες και προσβάσεις, που µέχρι πρότινος ήταν αδύνατο να φανταστεί:
• Η ψηφιακή φωτογραφία τού δίνει τη δυνατότητα να µεταφέρει στη σχο-

λική τάξη πλούσιο οπτικό υλικό από βιβλιοθήκες και µουσεία και να το 
αξιοποιήσει στη συνέχεια µε ποικίλους τρόπους.

• Το εκπαιδευτικό λογισµικό δηµιουργεί νέα περιβάλλοντα µάθησης, τα 
οποία κρατούν σε εγρήγορση τους µαθητές και τους κινητοποιούν να επε-
ξεργάζονται µόνοι ή σε συνεργασία τις πληροφορίες που ανακαλύπτουν 
(Κάββουρα 2004).

• Το διαδίκτυο προσφέρει πολύτροπες δυνατότητες πρόσβασης σε ερευ-
νητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα στον παγκόσµιο χώρο, µε σκοπό την 
άντληση πρόσθετου ιστορικού υλικού.
Πρέπει, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός ούτε έχουν από µόνες τους τη 
δύναµη να σηµατοδοτήσουν εξυπαρχής την ανατροπή των κατεστηµένων 
µορφών διδασκαλίας. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισµένοι εκπαιδευτικοί χρησιµο-
ποιούν τις νέες τεχνολογίες για να κάνουν απλώς πιο ελκυστικό το µάθηµα, ή 
για να διευκολύνουν την αποµνηµόνευση, ενώ θα έπρεπε η χρήση του υπολο-
γιστή να µεταβάλει τις συνθήκες εργασίας στην τάξη και ειδικότερα να συµ-
βάλει στη διαµόρφωση ενός µαθητοκεντρικού και συνεργατικού διδακτικού 
πλαισίου (Κυνηγός 1995, Σολοµωνίδου 2001, Κάββουρα 2004).

Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Το ζήτηµα του Φιλελληνισµού αποτελεί προνοµιακό πεδίο διαθεµατικής προ-
σέγγισης της ιστορικής γνώσης µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
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Επικοινωνιών για τρεις κυρίως λόγους: α) Συνθέτει ένα πολύµορφο ιστορικό 
φαινόµενο, ελάχιστες πλευρές του οποίου είναι γνωστές στους µαθητές, παρά 
τις εκτενείς αναφορές που γίνονται σε αυτό στα εγχειρίδια όλων των σχολι-
κών βαθµίδων (Ακτύπης κ.α. 2005, Σφυρόερας 2005, Σκουλάτος κ.α. 2005), 
β) θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες όψεις της Ελληνικής Επανάστα-
σης και γ) εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό και πολιτισµικό πλαίσιο που 
είχε διαµορφωθεί στην Ευρώπη κατά το 18ο και 19ο αιώνα και, ως εκ τούτου, 
προσφέρεται για µια µακροϊστορική ανάλυση των ευρωπαϊκών κοινωνιών της 
περιόδου (Βέικος 1987).

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Πριν προχωρήσουµε στην κατεξοχήν διαθεµατική προσέγγιση του ιστορικού 
φαινοµένου, είναι αναγκαία η επισήµανση στους µαθητές ορισµένων πολιτι-
κών και πολιτιστικών παραµέτρων της ιστορικής εποχής µέσα στην οποία αυ-
τός γεννήθηκε και ωρίµασε. Ο Φιλελληνισµός αποτελεί οργανικό τµήµα µιας 
κοινωνικοϊστορικής πραγµατικότητας, η οποία είχε διαµορφωθεί στην Ευρώπη 
αρκετές δεκαετίες πριν από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Κύριοι 
άξονες της συγκρότησης αυτού του ιστορικού πλαισίου είναι οι ακόλουθοι:
• Ο φιλελευθερισµός. Παρά την ήττα του Ναπολέοντα το 1815 και την παλι-

νόρθωση της απόλυτης µοναρχίας στα ευρωπαϊκά κράτη, οι δηµοκρατικές 
αρχές και τα φιλελεύθερα ιδεώδη του ∆ιαφωτισµού και της Γαλλικής Επα-
νάστασης εξακολουθούσαν να συγκινούν τους λαούς. ∆εν είναι τυχαίο πως 
το φιλελληνικό κίνηµα ξεκίνησε από τη Γαλλία.

• Ο νεοκλασικισµός και η περιηγητική αρχαιολογία. Ήδη από τα µέσα του 
18ου αιώνα µε την έκδοση των κειµένων των J. Winkelmann και G. E. 
Lessing είχε σηµειωθεί µια στροφή του πνευµατικού κόσµου της Ευρώ-
πης προς τα πνευµατικά και καλλιτεχνικά ιδεώδη της κλασικής Ελλάδας 
(Kultermann 1996, Winkelmann 1992, Lessing 1902). Πολλοί περιηγητές 
ταξίδευαν στον ελλαδικό χώρο για να γνωρίσουν από κοντά και να σχεδιά-
σουν τα αρχαία µνηµεία (Marchand 2003), ενώ τα ευρωπαϊκά λιθογραφεία 
παρήγαγαν γκραβούρες αρχαίων ερειπίων, µέσα στα οποία συχνά εικονίζο-
νταν οι σύγχρονοι κάτοικοι της χώρας. Στα µάτια των περιηγητών οι σύγ-
χρονοι Έλληνες φαίνονταν ως οι δύστυχοι απόγονοι των αρχαίων, οι οποίοι 
καταπιέζονταν από ένα βάρβαρο αλλόθρησκο δυνάστη.

• Ο ροµαντισµός. Το ροµαντικό κίνηµα αναπτύχθηκε στην Ευρώπη στις 
παραµονές της Ελληνικής Επανάστασης. Εκφράστηκε κυρίως µε τη µου-
σική, τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. ∆οµικά χαρακτηριστικά του είναι 
το ισχυρό συναίσθηµα, η αχαλίνωτη φαντασία, η απεριόριστη ελευθερία, 
η άρνηση των κοινωνικών συµβάσεων, ο ανένδοτος αγώνας µε δυνάµεις 
υπέρτερες, το ηρωικό µεγαλείο και το ταξίδι-φυγή προς τις αρχέγονες ανα-
τολικές κοιτίδες των αρχαίων πολιτισµών (Oxford University, 1998. http:// 
en.wikipedia.org/wiki/romantism). Εξέχουσα θέση στη ροµαντική ποίηση 
κατέχει ο φλογερός φιλέλληνας Λόρδος Byron (Ελευθεροτυπία 2005).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Όπως έχουµε επισηµάνει, το φαινόµενο του Φιλελληνισµού προσφέρεται να 
µελετηθεί µε βάση τις αρχές της διαθεµατικότητας, επειδή συνδέεται πολυ-
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τροπικά µε ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής της εποχής του. Ο Φιλελ-
ληνισµός εκφράστηκε, µεταξύ άλλων, µέσα από τη ζωγραφική, τη χαρακτι-
κή, τη µουσική, το θέατρο, τη λογοτεχνία, ενώ επηρέασε τη βιοτεχνία και τη 
µόδα. Από παιδαγωγική άποψη, το προτεινόµενο διδακτικό µοντέλο πρέπει 
να θεµελιώνεται στις αρχές της οµαδοσυνεργατικής µάθησης και της καθο-
δηγούµενης ανακάλυψης, “guided discovery”, κατά την εισηγητική διατύπωση 
του Bruner (Κολιάδης 1997). Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός καλείται όχι µόνο να 
οργανώσει τους µαθητές σε οµάδες εργασίας αλλά και να τους καθοδηγήσει 
µε µεθοδικότητα, αφού τους παράσχει βασικές πληροφορίες πάνω στο γενικό 
ιστορικό πλαίσιο και στα επιµέρους θεµατικά πεδία. Συγκεκριµένα, οφείλει να 
συµβάλει θέτοντας τα αρχικά ερωτήµατα-ερεθίσµατα της έρευνας και προ-
σφέροντας σε κάθε οµάδα έγκυρη και συµβατή µε το γνωστικό επίπεδο των 
µαθητών έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Στις θεµατικές ενότητες που 
ακολουθούν επιχειρούµε να καταγράψουµε τέτοιου είδους πληροφορίες (σε 
αγκύλες µε πλάγια γραφή έχουν τεθεί οι πηγές από τις οποίες µπορεί κανείς 
να αντλήσει το σχετικό υλικό): 
• Ο τύπος, ελληνικός και ξένος [µπορούν να αξιοποιηθούν πρωτοσέλιδα εφη-

µερίδων της εποχής από τις µελέτες της Κουµαριανού, 1971 ή 1995. Εκτενή 
αποσπάσµατα από τον ευρωπαϊκό τύπο µπορεί κανείς να βρει στο µνηµειώ-
δες έργο του Κ. Σιµόπουλου 1984].

• Το θέατρο. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης γράφτηκαν και 
παίχθηκαν πολυάριθµα θεατρικά έργα εµπνευσµένα από τον Αγώνα. Η δι-
ανοµή ρόλων σε γνωστούς ηθοποιούς, η πρωτότυπη µουσική, τα πλούσια 
σκηνικά και η χορογραφία αποδεικνύουν αφενός την εισπρακτική επιτυχία 
των παραστάσεων και αφετέρου την ευρεία απήχηση που είχαν στο κοινό 
τα ελληνικά θέµατα [µπορούν να αξιοποιηθούν αφίσες και προγράµµατα 
των θεάτρων από το άρθρο του Σ. Φασουλάκη 2005].

• Η ζωγραφική και η χαρακτική. Οι ροµαντικοί ζωγράφοι, κυρίως στη Γαλ-
λία, αποτέλεσαν τους κατεξοχήν εκφραστές του φιλελληνικού πνεύµατος. 
Ο πίνακας του Delacroix “Σκηνές από τις σφαγές της Χίου” (Παρίσι, Μου-
σείο Λούβρου), όταν εκτέθηκε στο Salon του Παρισιού το 1824 έγινε δεκτός 
µε θέρµη από το κοινό και συντάραξε τις συνειδήσεις (Εθνική Πινακοθήκη 
1997). Ο ζωγράφος είχε εµπνευστεί το θέµα του από τις εκτενείς ανταπο-
κρίσεις που δηµοσιεύονταν στο φιλελεύθερο γαλλικό τύπο, καθώς και από 
αφηγήσεις αυτοπτών µαρτύρων (Johnson 1987). O Delacroix εµπνεύστηκε 
από τον ελληνικό Αγώνα και άλλα έργα, όπως “Η Ελλάδα στα ερείπια του 
Μεσολογγίου” (1830, Μπορντώ, Μουσείο καλών Τεχνών) και “Η µάχη του 
Γκιαούρη και του Πασά” (1835, Παρίσι, Μουσείο Petit Palais), ενώ παρό-
µοια θέµατα συνέθεσαν και άλλοι ζωγράφοι, όπως ο Raverat, o Vinchon, o 
Hersent, o Barathier, o Bonnefond, o Papety, o de Lancan και ο Gosse. Πρέ-
πει να επισηµάνουµε ότι η παραγωγή ζωγραφικών έργων εµπνευσµένων 
από την Ελλάδα συνεχίστηκε για πολλά χρόνια µετά τη λήξη της Επανά-
στασης [πλήθος πινάκων µπορεί κανείς να βρει στον κατάλογο της έκθεσης 
“Η Ελληνική Επανάσταση ο Ντελακρουά και οι Γάλλοι ζωγράφοι”, βλ. Εθνι-
κή Πινακοθήκη 1997]. Την ίδια περίοδο κυκλοφορούσαν στο εµπόριο και 
πολυάριθµες γκραβούρες, στις οποίες εικονογραφούνταν πολεµικά κυρίως 
συµβάντα του Αγώνα [πλούσιες σε χαρακτικά είναι οι συλλογές του Εθνι-
κού Ιστορικού Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη, οι οποίες, ωστόσο, δεν 
διατίθενται στο κοινό σε συµβατικές εκδόσεις ή σε ψηφιακή µορφή. Μερικές 
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από αυτές έχουν δηµοσιευθεί στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους και σε άλ-
λες ιστορικές επιτοµές].

• Η βιοτεχνία. Πολλά βιοτεχνικά είδη, όπως σερβίτσια από πορσελάνη, 
ωρολόγια, υφάσµατα, ταπετσαρίες, ετικέτες αρωµατοποιείων και ζαχαρο-
πλαστείων, εικονογραφούνταν µε θέµατα από την Επανάσταση. Μεγάλες 
βιοµηχανίες της Γαλλίας, όπως το Choisy-le-Roi, παρήγαγαν σε µεγάλες 
ποσότητες τέτοια είδη. Φαίνεται ότι το φιλελληνικό κίνηµα έγινε µόδα και 
απέκτησε, εκτός των άλλων, εµπορικά χαρακτηριστικά [µπορεί κανείς να 
βρει εικόνες τέτοιων αντικειµένων στο κατάλογο της έκθεσης της Εθνικής 
Πινακοθήκης (1997) και στις προθήκες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου]. 

• Η λογοτεχνία. Η Ελληνική Επανάσταση, σε συνδυασµό µε την προβολή 
που είχε στην ελληνική αρχαιότητα, ενέπνευσε τους ροµαντικούς λογοτέ-
χνες της εποχής της. Στη Γαλλία αντιπροσωπεύτηκε κυρίως µε τον Σατω-
βριάνδο (Chateaubriand 1979), τον Μπάυρον (Byron 1997) και αργότερα 
µε τον Βίκτορα Ουγκό (∆ρούλια 2005) [µπορούν να αναγνωσθούν ενδεικτι-
κά αποσπάσµατα από τα έργα των παραπάνω· προτείνεται το ποίηµα του 
V. Hugo µε τίτλο “L’ Enfan-Το Ελληνόπουλο”, που απέδωσε στα ελληνικά ο 
Παλαµάς το 1885].

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αποτελεί, εκτός από τις βιβλιοθήκες, πρόσφορο 
µέσο για τη συλλογή εκ µέρους διδασκόντων και µαθητών ιστορικού υλικού, 
κατάλληλου για τη µελέτη και κριτική ανάλυση του θέµατος. Η µηχανή ανα-
ζήτησης του Google (http://www.google.com) απέδωσε 24700 αποτελέσµατα 
στη λέξη “philhellenism”, ενώ η µηχανή του Yahoo (http://www.yahoo.com) 
2670. Σηµαντικά στοιχεία µπορεί κανείς να αλιεύσει και από τη διαδικτυακή 
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Philehellenism) και 
να κινηθεί κατά τρόπο που συνάδει µε το διαθεµατικό χαρακτήρα της διδακτι-
κής µας πρότασης, καθώς µέσα από το ευσύνοπτο κείµενο έχει τη δυνατότητα 
να µεταβεί σε παρεµφερή θέµατα, όπως ο ροµαντισµός, ο νεοκλασικισµός, ο 
Byron κ.α.

Στην Ελλάδα σηµαντικός δικτυακός τόπος είναι τα ψηφιοποιηµένα «Αρχεία 
της Ελληνικής Παλιγγενεσίας» της Βουλής (http://parliament.gr/paligenesia), 
στα οποία µπορεί κανείς να εντοπίσει, µεταξύ άλλων, πλήθος πηγών σχετι-
κών µε τον αντίκτυπο που είχε στην Ευρώπη ο ελληνικός Αγώνας. Επίσης, 
πλούσιο αρχειακό υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερι-
κών http://mfa.gr, όπου η αναζήτηση απέδωσε 1744 αποτελέσµατα). Ακόµη, 
γενικές πληροφορίες είναι δυνατό να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο του 
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr). Χρήσιµες διευθύνσεις 
και διδακτικές προτάσεις που δηµιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς βρίσκει 
κανείς και στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (http://www.e-
yliko.sch.gr). Ατυχώς, τόσο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (http://www.nhm.gr), 
όσο και το Μουσείο Μπενάκη (www.benaki.gr) δεν προβάλλουν στις ιστοσε-
λίδες τους µέρος, έστω, από την πλούσια συλλογή αντικειµένων και χαρακτι-
κών που αναφέρονται στο Φιλελληνισµό. Το κενό αυτό µπορεί να καλύψει ο 
εκπαιδευτικός είτε προστρέχοντας στην έντυπη βιβλιογραφία, που µνηµονεύ-
σαµε παραπάνω, είτε φωτογραφίζοντας επί τόπου τα έργα, εφόσον έχει την 
ευχέρεια. Η φωτογράφιση και καταλογογράφηση των εκθεµάτων των παρα-
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πάνω µουσείων µπορεί να ανατεθεί και σε µαθητές. Πρέπει, τέλος, να σηµειω-
θεί ότι το τµήµα εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Μουσείου Μπενάκη έχει 
συγκροτήσει φακέλους µε εποπτικό υλικό και επεξηγηµατικά κείµενα, που 
δανείζει σε σχολεία. Ο πιο σχετικός µε το θέµα φάκελος είναι “Η Ελλάδα των 
Περιηγητών-Ταξίδια και εικόνες”. 

Αξιοποιώντας ένα µέρος του παραπάνω υλικού, µπορούν να χωριστούν οι 
µαθητές σε δύο αντιπαρατιθέµενες οµάδες, π.χ. στους Ευρωπαίους που υπε-
ρασπίζονται τα δίκαια των Ελλήνων από τη µια και σε αυτούς που αντιτίθενται 
στον ελληνικό Αγώνα από την άλλη. Προβάλλοντας και αντιπαραθέτοντας 
τις θέσεις τους µε επιχειρήµατα που ανέσυραν από τις ιστορικές πηγές, ενερ-
γοποιείται η κρίση και η φαντασία τους και καλλιεργείται η ιστορική ενσυναί-
σθηση.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας είναι δυνατό να ανατε-
θούν στους µαθητές ποικίλες εργασίες, ατοµικές ή οµαδικές, µε θέµατα όπως: η 
φιλελληνική ποίηση, αναπαραστάσεις του Λόρδου Βύρωνα στη ζωγραφική και 
στη χαρακτική, οι αντιδράσεις του ευρωπαϊκού τύπου στη ναυµαχία του Ναβα-
ρίνου, το Μεσολόγγι στη φιλελληνική ζωγραφική, η σύνδεση των επαναστατη-
µένων ελλήνων µε τους αρχαίους πολεµιστές των Μηδικών Πολέµων κ.α. 

Η διαθεµατική προσέγγιση και διδασκαλία του Φιλελληνισµού µε τη βοή-
θεια των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών προσφέρει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα και συµβάλλει στην επίτευξη διδακτικών στόχων, τους οποί-
ους η παραδοσιακές και συµβατικές µορφές διδασκαλίας θα ήταν πολύ δύσκο-
λο να καλύψουν (∆άλκος 2002). Ειδικότερα, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα, 
µεταξύ άλλων, να γνωρίσουν το ιστορικό φαινόµενο µέσα από τις ποικίλες 
εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής στις ευρωπαϊκές χώρες, να συνειδητοποιή-
σουν τη συναισθηµατική επίδραση που είχαν οι ειδήσεις από τα µέτωπα των 
συγκρούσεων στους φιλέλληνες και, αντιστρόφως, την επίδραση που είχε στο 
ηθικό των επαναστατηµένων Ελλήνων η πολύµορφη δραστηριοποίηση των 
ξένων υποστηρικτών τους. Επίσης, να κατανοήσουν ότι το φιλελληνικό κίνη-
µα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πνευµατικό και καλλιτεχνικό κλίµα που ευ-
νοούσε την ανάπτυξή του, και, εποµένως, δεν έχει να κάνει µε εθνικές συµπά-
θειες ή αντιπάθειες συγκεκριµένων ευρωπαϊκών λαών έναντι των Ελλήνων. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η υπέρ το δέον ίσως παράθεση συµβατικών 
ή ψηφιακών βιβλιογραφικών πηγών στην παρούσα εργασία αποσκοπεί στην 
κατάδειξη των δυνατοτήτων διδασκαλίας που προσφέρει στους συναδέλφους 
από τη µια πλευρά η µέθοδος της διαθεµατικότητας και από την άλλη η χρήση 
νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη. Άλλωστε, τόσο το µάθηµα της Ιστορίας, 
όσο και η ιστορική επιστήµη εν γένει συνιστούν τα τελευταία χρόνια πολυσχι-
δή και πολυθεµατικά γνωστικά και ερευνητικά πεδία, αφού αντικείµενό τους 
αποτελούν όλες οι µορφές της ανθρώπινης δράσης. 

Το µάθηµα της Ιστορίας έχει σήµερα τη µεγάλη ευκαιρία να απελευθερω-
θεί από τα ασφυκτικά δεσµά της κειµενοκεντρικής διδασκαλίας τού ενός και 
µοναδικού σχολικού συγγράµµατος και να προσφέρει στους µαθητές συναρ-
παστικές εµπειρίες, πολλαπλά χρήσιµες στον κοινωνικό τους βίο. Οι Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών παρέχουν τα µέσα στον επιστηµονικά 
συγκροτηµένο στο αντικείµενό του και καταρτισµένο στις νέες τεχνολογίες 
εκπαιδευτικό να διευρύνει τους ορίζοντες του µαθήµατος.
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