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Περίληψη 
Οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να συµβάλουν στην εφαρµογή νέου τύπου µαθη-
σιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας, που στηρίζο-
νται στη µελέτη και επεξεργασία ιστορικών πηγών, στη διαθεµατική προσέγγιση 
της ιστορικής γνώσης, καθώς και στην ενθάρρυνση της συνεργατικής µάθησης. 
Η δηµιουργία της εκπαιδευτικής πύλης του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί µια 
προσπάθεια διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων διδασκαλίας µε αξι-
οποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Η εργασία διερευνά τις προτάσεις για την ιστο-
ρία που είναι καταχωρηµένες στην εκπαιδευτική πύλη, όσον αφορά στους στό-
χους τους, στον τρόπο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών καθώς και τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι σχεδιαστές των σεναρίων το ρόλο των Νέων 
Τεχνολογιών στην ιστορία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να συµβάλουν στην εφαρµογή νέου τύπου µα-
θησιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας, που στη-
ρίζονται στη µελέτη και επεξεργασία ιστορικών πηγών, στη διαθεµατική προ-
σέγγιση της ιστορικής γνώσης, καθώς και στην ενθάρρυνση της συνεργατικής 
µάθησης. Η αξιοποίησή τους προσφέρει στους µαθητές ευκολία πρόσβασης 
σε ιστορικές πηγές, βιβλιοθήκες και µουσεία, και µέσω της «καθοδηγούµενης 
ανακάλυψης», τη δυνατότητα εµπλοκής σε διαδικασίες έρευνας και επίλυσης 
ερωτηµάτων, οργάνωσης και πολλαπλής αναπαράστασης ιστορικής πληρο-
φορίας και σύνθετων εννοιών για την κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι, 
καθώς και µέσων για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. (Kόκκινος 2003, 
Ηλιοπούλου 2003, ∆ηµαράκη 2002).

Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ως µέσων ενθάρρυνσης 
νέων προσεγγίσεων της διδασκαλίας και µάθησης αποτελεί και θέµα εκπαι-
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δευτικής πολιτικής. Στις εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European 
Commission 2003, European Commission 2004) ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στην ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνσή τους για αλλαγή 
µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και την εξασφάλιση νέων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών που να εστιάζουν στην επιµόρφωση, υποστήρι-
ξη και εµπλοκή των εκπαιδευτικών. Η δηµιουργία της εκπαιδευτικής πύλης 
του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί µια τέτοια προσπάθεια, προσφέροντας ένα 
χώρο διαλόγου της εκπαιδευτικής κοινότητας, διάχυσης εκπαιδευτικού υλι-
κού και προτάσεων διδασκαλίας µε αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Οι 
προτάσεις διδασκαλίας οι οποίες και αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες έχουν 
ήδη χρησιµοποιηθεί και δοκιµαστεί σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας. 
Σηµαντικό µέρος των προτάσεων διδασκαλίας της πύλης αποτελούν οι προ-
τάσεις εκείνες που αξιοποιούν τις  Νέες Τεχνολογίες στο µάθηµα της ιστορίας 
(50,68% και 31,11% επί του συνόλου των προτάσεων στο γυµνάσιο και στο 
λύκειο αντίστοιχα). (Γιακουµάτου 2004)

 Όπως ωστόσο έχει σηµειωθεί (Βαβουράκη 2005), η ένταξη των νέων τε-
χνολογιών στη διδασκαλία δεν αποτελεί απαραίτητα και ενθάρρυνση νέου 
τύπου µαθησιακών δραστηριοτήτων. Όπως έχει αναφερθεί, ο ρόλος των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζεται από τον τρόπο µε 
τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται το ρόλο τους αλλά και το ρόλο 
των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του µαθήµατός τους. 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προτάσεων για την 
ιστορία που έχουν σχεδιαστεί από επιµορφωτές και από εκπαιδευτικούς και 
είναι καταχωρηµένες στην εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριµένα, η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση:
• των στόχων και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που προτείνουν, 
• του τρόπου αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών
• του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι σχεδιαστές των σεναρίων το 

ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην ιστορία 
Για τη διερεύνηση των παραπάνω θεµάτων έγινε ανάλυση του περιεχοµέ-

νου των προτάσεων σχετικά µε τους στόχους, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
και τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών που προτείνουν. Επιπλέον, για τη δι-
ερεύνηση των απόψεων των σχεδιαστών των εκπαιδευτικών σεναρίων, πραγ-
µατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε έντεκα από αυτούς: έξι επιµορ-
φωτές και πέντε φιλολόγους. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στις απόψεις τους 
σχετικά µε το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της ιστορίας, στο 
εργαλεία και τον τρόπο αξιοποίησης που προτείνουν, στον τρόπο υποδοχής 
των διδασκαλιών των Νέων Τεχνολογιών από τους µαθητές, και στις δυσκολί-
ες κατά το σχεδιασµό και κατά την εφαρµογή στην τάξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι προτάσεις της εκπαιδευτικής πύλης
Οι εκατόν είκοσι τρεις  προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην εκπαιδευτική 
πύλη για το µάθηµα της Ιστορίας έχουν σχεδιαστεί από δεκαεπτά επιµορ-
φωτές (αυτούς δηλαδή που είχαν πραγµατοποιήσει την ενδοσχολική επιµόρ-
φωση) και από πενήντα τέσσερις εκπαιδευτικούς. Το ένα τρίτο ωστόσο των 
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προτάσεων έχει καταχωρηθεί από επιµορφωτές (οι 46 από τις 123 προτάσεις), 
εφόσον οι µισοί περίπου (οι 9 στους 17) έχουν καταθέσει περισσότερες από 
µία προτάσεις. Από τους 54 εκπαιδευτικούς, µόνο έξι από τους εκπαιδευτικούς 
υπογράφουν περισσότερα του ενός σενάρια. 

Όσον αφορά στα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών που προτείνονται για 
αξιοποίηση, το διαδίκτυο είναι αυτό που επικρατεί. Η αξιοποίηση του διαδι-
κτύου προτείνεται στην πλειονότητα των προτάσεων (80%), στις περισσότερες 
περιπτώσεις ωστόσο, σε συνδυασµό µε άλλα λογισµικά. Το ένα τέταρτο των 
προτάσεων (25%) προτείνει την αξιοποίηση επεξεργαστή κειµένου, ενώ µια 
µειονότητα (16%) αυτών προτείνει λογισµικό παρουσιάσεων. Αξιοσηµείωτο 
είναι ότι εκπαιδευτικά λογισµικά που έχουν αναπτυχθεί για την Ιστορία προ-
τείνονται σε πολύ µικρό αριθµό προτάσεων διδασκαλίας. Το λογισµικό «21 
Εν Πλω» προτείνεται στο 10% των προτάσεων, ο «Μυκηναϊκός Πολιτισµός» 
στο 3%, το λογισµικό «Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων» στο 2,5%. Το λογι-
σµικό «Από το παρόν στο παρελθόν» προτείνεται µόλις σε δύο προτάσεις και 
ο «Ηρόδοτος» σε µία µόνο πρόταση µαζί µε το διαδίκτυο και τα λογιστικά 
φύλλα.

Μελετώντας τα σενάρια διδασκαλίας, είναι ενδιαφέρον ότι όλες οι προ-
τάσεις, τόσο των επιµορφωτών όσο και των εκπαιδευτικών, αναφέρουν στη 
στοχοθεσία τους τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, τις αρχές της βιωµατικής και 
διερευνητικής µάθησης, τη µάθηση µέσω της προσωπικής ανακάλυψης των 
ιστορικών πληροφοριών και µέσω της διατύπωσης υποθέσεων και της προ-
σπάθειας για διερεύνησή τους. Ωστόσο,  ένα υψηλό ποσοστό αυτών (60%) 
προχωρώντας στην παρουσίαση της διδασκαλίας, περιορίζεται σε δραστηριό-
τητες συλλογής και καταγραφής πληροφοριών σε φύλλα εργασίας. 

Σύµφωνα µε τις δραστηριότητες οι οποίες προτείνονται στις προτάσεις, 
αυτές φαίνεται να ακολουθούν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:
α) τις προτάσεις εκείνες που ανεξάρτητα από τα εργαλεία Νέων Τεχνολογιών 

που αξιοποιούν, θέτουν ως στόχο τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών. Στις 
προτάσεις αυτές ο ρόλος των µαθητών δε διαφοροποιείται σηµαντικά από 
το ρόλο που αυτοί θα είχαν σε ένα παραδοσιακό µάθηµα, εφόσον οι µαθη-
τές δεν προχωρούν πέρα από την καταγραφή της ιστορικής πληροφορίας. 
Στις προτάσεις αυτές, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν µέσο παροχής ιστο-
ρικής πληροφορίας. Για παράδειγµα, ένα διδακτικό σενάριο ζητά από τους 
µαθητές να επισκεφτούν τρεις δικτυακούς τόπους όπου υπάρχουν πληρο-
φορίες για τη ζωή στην Αθήνα την κλασική εποχή και να τις καταγράψουν 
σε πίνακες στο φύλλο εργασίας. 

β) τις προτάσεις εκείνες που θέτουν ως στόχο κύριο στόχο την ερµηνεία γεγο-
νότων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Στις προτάσεις αυτές, η συλλογή 
των πληροφοριών αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήµα. Ο µαθητής δεν 
έχει ως στόχο την αποµνηµόνευση ή καταγραφή της ιστορικής πληροφο-
ρίας αλλά την επεξεργασία και ερµηνεία της. Οι µαθητές ενθαρρύνονται 
να εργαστούν σε οµάδες, να διερευνήσουν, να συνδέσουν, να συσχετίσουν 
και να ερµηνεύσουν ιστορικά γεγονότα και πληροφορίες, καλλιεργώντας 
την αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα, καθώς και τη δεξιότητα συ-
νεργασίας. Για παράδειγµα ένα διδακτικό σενάριο ζητά από τους µαθητές 
να χρησιµοποιήσουν τους διαδραστικούς χάρτες του λογισµικού Cantennia 
για να συγκεντρώσουν πληροφορίες και στη συνέχεια να εµβαθύνουν  στην 
κατανόηση της διπλωµατικής συγκυρίας που ευνοούσε τις επίµονες εδαφι-
κές διεκδικήσεις εκ µέρους του ελληνικού κράτους κατά τα έτη 1830-1947. 
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Οι µαθητές έτσι σταδιακά αποκτούν την ικανότητα να προσεγγίζουν, να 
εµβαθύνουν, να συσχετίζουν µε τρόπο τεκµηριωµένο ιστορικά γεγονότα. 

γ) τις προτάσεις εκείνες που, εκτός από την ταξινόµηση, την ερµηνεία και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να προχω-
ρήσουν και σε δηµιουργικές δραστηριότητες που προϋποθέτουν την εµβά-
θυνση στα ιστορικά θέµατα. Οι µαθητές για παράδειγµα σε ένα διδακτικό 
σενάριο αναλαµβάνουν µε τη βοήθεια του 21 Εν Πλω και του διαδικτύου 
να συλλέξουν πληροφορίες προκειµένου να συντάξουν ένα φύλλο εφηµε-
ρίδας για την επαναστατηµένη Ελλάδα του 1821-27 σε έντυπη ή ψηφιακή 
µορφή. 
Μελετώντας τις προτάσεις της εκπαιδευτικής πύλης, πάνω από τις µισές 

(60%) εντάσσονται στην πρώτη προσέγγιση, δηλαδή σε αυτές που δίνουν 
έµφαση µόνο στη συλλογή και καταγραφή ιστορικής πληροφορίας. Το ένα 
τέταρτο περίπου των προτάσεων (27%) εντάσσεται στη δεύτερη προσέγγιση, 
δηλαδή στις προτάσεις που προβλέπουν όχι µόνο  συλλογή και καταγραφή 
της ιστορικής πληροφορίας αλλά και την κριτική επεξεργασία τους. Τέλος, οι 
προτάσεις που ακολουθούν την τρίτη προσέγγιση αποτελούν µόλις το 9% του 
συνόλου των προτάσεων για την ιστορία και έχουν όλες δηµιουργηθεί από επι-
µορφωτές. Όπως φαίνεται από την ανάλυση των προτάσεων, οι επιµορφωτές 
έχουν σχεδιάσει και καταθέσει στην πύλη προτάσεις που ακολουθούν κυρίως 
την τρίτη προσέγγιση, είναι δηλαδή περισσότερο διερευνητικές και δε στα-
µατούν στη συλλογή απλά πληροφοριών που ικανοποιούν µόνο γνωστικούς 
στόχους. 

Όσον αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, από τη 
µελέτη των προτάσεων φαίνεται ότι πολλές από αυτές που προτείνουν προς 
χρήση το διαδίκτυο περιορίζονται στη συλλογή ιστορικών πληροφοριών. Σε 
αρκετές από αυτές, µαζί µε το διαδίκτυο χρησιµοποιείται και ο επεξεργαστής 
κειµένου, τα λογιστικά φύλλα αλλά και το λογισµικό παρουσιάσεων. Όσον 
αφορά στη χρήση των εκπαιδευτικών λογισµικών, φαίνεται ότι  λογισµικά 
όπως το «21 Εν Πλω» και ο «Ηρόδοτος» (14 προτάσεις είναι  συνολικά αυτές 
που τα αξιοποιούν εκ των οποίων µόνο η µία αξιοποιεί τον «Ηρόδοτο»), χρη-
σιµοποιούνται ως ελκυστικά για τους µαθητές εργαλεία για την άντληση των 
απαραίτητων πληροφοριών κατά την πρώτη φάση εργασίας τους. Η άντληση 
των πληροφοριών έχει κάποιο νόηµα για τους µαθητές, εφόσον αυτοί αξιοποι-
ούν σε δεύτερη φάση τις πληροφορίες που βρήκαν σε διερευνητικές ή συνθε-
τικές δραστηριότητες που ακολουθούν εκτός υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό 
οι εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν ότι οι προτάσεις διδασκαλίας πρέπει πάντα να 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες που να µην περιορίζουν το µαθητή στην κα-
ταγραφή πληροφοριών αλλά να τον οδηγούν στην ταξινόµηση, στην επεξερ-
γασία, στο συσχετισµό και στην ερµηνεία τους. Σχετικά µε το θέµα αυτό ένας 
επιµορφωτής στη συνέντευξή του σηµειώνει ότι «…η δραστηριότητα µε το 21 
Εν Πλω για να µη µείνει απλά στο επίπεδο της άντλησης πληροφορίας γιατί εί-
ναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, θέλει από πίσω υποστήριξη, θέλει ένα καλό σενά-
ριο.» Το λογισµικό «Μυκηναϊκός Πολιτισµός» όπως έχει χρησιµοποιηθεί στις 
προτάσεις διδασκαλίας της εκπαιδευτικής πύλης δεν αποτελεί µόνο αποθήκη 
πληροφοριών αλλά χρησιµοποιείται και ως εργαλείο που µε την αξιοποίησή 
του οι µαθητές εκπονούν διερευνητικές δραστηριότητες. 
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Οι απόψεις των σχεδιαστών
Οι σχεδιαστές των προτάσεων, τόσο οι επιµορφωτές όσο και οι µη επιµορ-
φωτές, είχαν, πριν παρακολουθήσουν κάποια επιµόρφωση, ασχοληθεί µε τη 
χρήση των υπολογιστών για προσωπικούς κυρίως λόγους. 

Όπως αναδείχθηκε από την ανάλυση των συνεντεύξεων, όλοι οι εκπαι-
δευτικοί σχεδίασαν τις προτάσεις και τις εφάρµοσαν στην τάξη µε τη βοήθεια 
και την υποστήριξη κάποιου επιµορφωτή που είχε αναλάβει την ενδοσχολική 
επιµόρφωση στο σχολείο όπου εργάζονταν. Όπως ισχυρίστηκαν όλοι οι εκπαι-
δευτικοί, δε θα είχαν από µόνοι τους αποφασίσει να καταθέσουν τις διδασκα-
λίες αυτές αν δεν είχαν παρακινηθεί από τους επιµορφωτές τους. 

Όλοι συµφωνούν ότι τα οφέλη από τη χρήση των εργαλείων των Νέων Τε-
χνολογιών είναι πολλά και εστιάζουν κυρίως στην παροχή νέας διάστασης στη 
διδασκαλία της ιστορίας, στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στην οργάνω-
ση της διδασκαλίας, στην αλλαγή του ρόλου µαθητών και εκπαιδευτικού, στην 
αλλαγή της αξιολόγησης. «…άλλαξα το παιδαγωγικό σκεπτικό που είχα πριν 
ως προς το πώς πρέπει να είναι η διδασκαλία…» αναφέρει ένας εκπαιδευτικός. 
Υποστηρίζουν επίσης ότι οι Νέες Τεχνολογίες ενθαρρύνουν τη βιωµατική και 
συνεργατική µάθηση καθώς και την επιστηµονική προσέγγιση της ιστορικής 
γνώσης, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ιστορικές πηγές. 
«…το µάθηµα γίνεται βιωµατικό και πιο επιστηµονικό, γιατί οι µαθητές διε-
ρευνούν, προσεγγίζουν τη γνώση µε πιο κριτικό τρόπο, µπορούν να παρακο-
λουθήσουν µε πιο άµεσο τρόπο την εξέλιξη της ιστορίας…» υπογραµµίζει ένας 
εκπαιδευτικός.

 Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, οι κυριότεροι από τους στόχους 
που προτάσσουν οι σχεδιαστές για τα σενάρια διδασκαλίας που έχουν σχεδι-
άσει, είναι η επεξεργασία και αξιοποίηση της ιστορικής πληροφορίας από το 
µαθητή κι όχι η απλή καταγραφή της, η επιστηµονική προσέγγιση των ιστορι-
κών γεγονότων από τους µαθητές µέσω της επαφής µε ιστορικές πηγές κάθε 
είδους και της προσπάθειας να µπει ο µαθητής στη θέση του ιστορικού και να 
εργαστεί όπως αυτός. Επίσης, η προώθηση της οµαδικής εργασίας και του συ-
νεργατικού πνεύµατος, η εκµάθηση του «µανθάνειν», η όξυνση της κριτικής 
σκέψης και της αφαιρετικής ικανότητας και η ενίσχυση της αναλυτικής και 
συνθετικής ικανότητας των µαθητών. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ένας 
εκπαιδευτικός, «…ο µαθητής µπορεί εύκολα να γίνει δηµιουργός, γιατί αλ-
λιώς είναι παθητικός δέκτης. Μπορεί δηλαδή να αυτενεργήσει ο µαθητής…» 
Στόχοι όπως η εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση της εικόνας ως πηγής 
πληροφοριών, η ενίσχυση της δηµιουργικότητας των µαθητών και το γεγονός 
ότι οι Νέες Τεχνολογίες κάνουν το µάθηµα της ιστορίας πιο ελκυστικό για 
τα παιδιά, αναφέρθηκαν µόνο από εκπαιδευτικούς και όχι από επιµορφωτές. 
«…υπήρχε µεγάλη κινητοποίηση των µαθητών, ενεργούσαν µε µεγαλύτερο εν-
διαφέρον…» επισηµαίνει ένας εκπαιδευτικός στη συνέντευξή του.

Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, το διαδίκτυο συγκεντρώνει τις προ-
τιµήσεις των σχεδιαστών. Παρότι οι επιµορφωτές δείχνουν πιο θετική στάση 
στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών ιστορίας, ακόµα και αυτοί, υπο-
στήριξαν ότι χρησιµοποιούν  τρία µόνο λογισµικά ( 21 Εν Πλω, Μυκηναϊκός 
πολιτισµός, Ηρόδοτος ) από τα δώδεκα που γνώρισαν στην επιµόρφωση, εφό-
σον θεωρούσαν το «21 Εν Πλω», και το «Μυκηναϊκό πολιτισµό» πιο εύχρηστα 
για τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς µε τους οποίους συνεργάζονταν 
για το σχεδιασµό των προτάσεων διδασκαλίας. 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αναφέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι αντι-



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 355

µετώπισαν κατά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων τους στην τάξη είναι κυ-
ρίως προβλήµατα τεχνικής φύσης και έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, ο µεγά-
λος χρόνος για την προετοιµασία του µαθήµατος, καθώς και η έλλειψη συ-
νεργασίας  σε ορισµένες περιπτώσεις µε τους καθηγητές Πληροφορικής ή µε 
το διευθυντή του σχολείου. Όπως υποστηρίζουν τα παραπάνω αποτελούν και 
τους κύριους παράγοντες που αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να χρη-
σιµοποιούν συχνά τις Νέες Τεχνολογίες. Τονίζουν την ανάγκη επιµόρφωσης 
ενώ προτείνουν την παραγωγή περισσότερων λογισµικών διερευνητικού χα-
ρακτήρα. «Τα περισσότερα λογισµικά που κυκλοφορούν είναι ήδη πεπαλαιω-
µένα, δεν έχουν το σκεπτικό που είναι σύµφωνο µε τις νέες τάσεις, σύµφωνα µε 
τις οποίες η γνώση πρέπει να διερευνάται…είναι απλώς ηλεκτρονικά βιβλία.» 
επισηµαίνει χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός. Τονίζουν ακόµα ότι χρειά-
ζεται συνεχής και συχνή αναβάθµιση των σχολικών εργαστηρίων καθώς και  
ύπαρξη υπευθύνου τεχνικής υποστήριξης στο εργαστήριο. 

     Παρά ωστόσο τα παραπάνω προβλήµατα όλοι οι ερωτηθέντες χαρακτη-
ρίζουν ως πολύ θετική την εµπειρία τους ενώ θεωρούν ότι και οι µαθητές σε 
όλες τις περιπτώσεις αντιµετώπισαν θετικά και µε πολύ ενθουσιασµό τη χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών στο µάθηµα της ιστορίας. Ένας από τους εκπαιδευτι-
κούς που εφάρµοσαν µια τέτοια πρόταση διδασκαλίας στην τάξη ανέφερε στη 
συνέντευξη ότι έµεινε έκπληκτος καθώς  διαπίστωσε ότι «…µερικοί µαθητές 
που στην τάξη δεν ήταν αποδοτικοί,  προηγήθηκαν από τους συµµαθητές τους 
που ήταν καλύτεροι µαθητές…». Ωστόσο θεωρούν καίριο το ρόλο του καθη-
γητή καθώς όπως ανέφερε ένας άλλος εκπαιδευτικός «…ο ενθουσιασµός των 
µαθητών δε µετατρέπεται και σε πρακτική ωφέλεια πάντα, είναι θέµα πώς θα 
χειριστείς το θέµα…Οι Νέες Τεχνολογίες δεν είναι πανάκεια…»

Όσον αφορά στους λόγους που τους οδήγησαν στο να καταχωρίσουν τις 
προτάσεις τους στην πύλη αναφέρουν κυρίως τη διάθεση να µοιραστούν το 
έργο τους µε συναδέλφους τους: «…για να είναι διαθέσιµες σε όλους τους ενδι-
αφερόµενους…» εξηγεί ένας εκπαιδευτικός. Επίσης επισηµαίνουν την ανάγκη 
γνωστοποίησης του τρόπου διδακτικής αξιοποίησης των εργαλείων των Νέων 
Τεχνολογιών στην ιστορία αλλά και τη διάθεση συµµετοχής σε κάτι καινούριο 
όπως η εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας. Ελάχιστοι ωστόσο είναι 
οι σχεδιαστές προτάσεων που γνωρίζουν αν συνάδελφοί τους έχουν εφαρµό-
σει κάποια από τις προτάσεις τους στην τάξη αφού την εντόπισαν στην πύλη 
(2 από τους 11 ερωτηθέντες). Όσοι έχουν επαφή µε κάποιους συναδέλφους 
αναφέρουν ότι συνήθως αυτοί χρησιµοποιούν µόνο ιδέες του σεναρίου και 
σπάνια το εφαρµόζουν αυτούσιο. Όπως αναφέρει ένας εκπαιδευτικός «…µε-
ρικοί µου είπαν ότι µετέβαλαν το σενάριο είτε το έκαναν λίγο πιο µεγάλο, είτε 
λίγο πιο µικρό ανάλογα µε τις ανάγκες τους.»

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της εκπαιδευτικής πύλης 
όσον αφορά στο µάθηµα της Ιστορίας, αυτή αποτελεί ένα χώρο στον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βρουν ανάµεσα σε άλλες πληροφορίες, σχέδια 
διδασκαλίας που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική του µαθήµα-
τος. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι επιµορφωτές που πήραν µέρος στις συνεντεύξεις 
φαίνεται ότι αντιλαµβάνονται ως στόχο του µαθήµατος της Ιστορίας την ερ-
µηνεία και αξιοποίηση της ιστορικής πληροφορίας από το µαθητή µέσω της 
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διερεύνησης ιστορικών πηγών, ενώ θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες µπορούν 
να ενθαρρύνουν τέτοιου είδους διαδικασίες. Αυτές οι αντιλήψεις έχουν αρχί-
σει να παρουσιάζονται και στα σενάρια της ιστορίας. Παρ’ ότι πάνω από τις 
µισές προτάσεις παραµένουν στη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών από 
τους µαθητές, το ένα τρίτο αυτών προχωρούν στην ενθάρρυνση των µαθητών 
για ερµηνεία των ιστορικών πληροφοριών, ενώ µια µειονότητα προχωρά και 
στην ενθάρρυνση των µαθητών για αξιοποίηση των παραπάνω σε δηµιουργι-
κές συνθετικές δραστηριότητες. Παράλληλα, όπως φάνηκε από τα σενάρια, οι 
νέες τεχνολογίες εξυπηρετούν τους στόχους του εκπαιδευτικού – σχεδιαστή 
του σεναρίου, παρά το αντίστροφο. Η αξιοποίηση του λογισµικού, ανεξάρτη-
τα από τις δυνατότητές του, εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό. Αυτός θα επι-
λέξει τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές θα αξιοποιήσουν τα λογισµικά στο 
πλαίσιο διαφόρων δραστηριοτήτων, στον υπολογιστή ή και εκτός υπολογιστή. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή της διδακτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα όταν 
αυτή προβλέπει νέους ρόλους για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή αλλά και 
νέους µαθησιακούς στόχους είναι µια µακρόχρονη διαδικασία, η προσπάθεια 
που γίνεται µέσω της εκπαιδευτικής πύλης είναι πολύ σηµαντική. 

Αν και η εργασία δεν ανέλυσε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κατατέ-
θηκαν οι προτάσεις διδασκαλίας, φαίνεται ότι η δηµιουργία του υλικού αυτού 
ήταν αποτέλεσµα της ενδοσχολικής επιµόρφωσης. Όπως υποστήριξαν οι εκ-
παιδευτικοί οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις διδασκαλίας, ήταν οι επιµορφω-
τές εκείνοι οι οποίοι τους προέτρεψαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις 
οποίες µάλιστα δηµιούργησαν µε τη βοήθειά τους. Βεβαίως δεν υποστηρίζεται 
ότι όλοι οι επιµορφωτές ή όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιµορφώθηκαν κα-
τέθεσαν προτάσεις. Ωστόσο υπήρξε ένα µέρος αυτών που θέλησαν να κοινο-
ποιήσουν και να µοιραστούν τις ιδέες τους µε τους συναδέλφους τους. Παρ΄ 
όλα αυτά, ελάχιστοι γνώριζαν αν κάποιοι από τους συναδέλφους τους πράγ-
µατι χρησιµοποίησαν τις προτάσεις αυτές. Ενώ η εκπαιδευτική πύλη αποτέλε-
σε το πρώτο βήµα κατάθεσης προτάσεων, δεν αποτέλεσε µέσο επικοινωνίας 
µεταξύ των εκπαιδευτικών ή ακόµη µέσο δηµιουργίας κοινότητας µάθησης για 
τους εκπαιδευτικούς.  

Παρ΄ ότι το δείγµα των εκπαιδευτικών – σχεδιαστών των προτάσεων δι-
δασκαλίας δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό των απόψεων των ελ-
λήνων φιλολόγων, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο πυρήνα για την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην καθηµερινή πρακτική. 
Η πρόκληση είναι τέτοιες προσπάθειες να ενθαρρυνθούν, όχι µόνο σε εύρος, 
ενθαρρύνοντας την εµπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών, αλλά και προσφέ-
ροντας περισσότερες δυνατότητες για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων 
µεταξύ των εκπαιδευτικών.
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