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Περίληψη 
Στο παρόν κείµενο επιλέγονται οι ηλεκτρονικές πηγές για το µάθηµα της 
Ιστορίας ως αντικείµενο διδακτικού στοχασµού και αντίστοιχης πραγµάτευσης. 
Παρουσιάζεται αρχικά η σηµασία της χρήσης πηγών στο µάθηµα της Ιστορίας. Στη 
συνέχεια, γίνεται αναφορά στην έννοια των ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών αυτο-
δύναµα και σε σχέση µε άλλες ιστορικές πηγές. Παρατίθενται ενδεικτικά ερευνη-
τικά δεδοµένα σχετικά µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε χρήση ηλεκτρονικών 
πηγών για το µάθηµα της Ιστορίας, τα οποία παράλληλα αναδεικνύουν τα απαι-
τούµενα στοιχεία για την ενίσχυση των χρηστών µε τις κατάλληλες µεθοδολογικές 
τεχνικές. Τέλος, ως παράδειγµα ανάλυσης ηλεκτρονικής εφαρµογής, στηριγµένης 
σε ιστορικές πηγές, επιλέγεται ένα περιβάλλον µάθησης το οποίο είναι οργανωµέ-
νο σε βάση δεδοµένων. Συγκεκριµένα, αναλύεται µία εκπαιδευτική εφαρµογή που 
σχεδιάστηκε για το µάθηµα της Ιστορίας µε το εκπαιδευτικό λογισµικό «E-Slate», 
στα πλαίσια του προγράµµατος «Seed».

Λέξεις Κλειδιά

∆ιδασκαλία Ιστορίας, µεθοδολογικές πρακτικές, ηλεκτρονικές πηγές.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Η χρήση των ιστορικών πηγών στο µάθηµα της Ιστορίας κυριαρχεί στις εκπαι-
δευτικές πρακτικές των περισσότερων χωρών (Κόκκινος 2000, Νάκου 2000, 
Λεοντσίνης & Ρεπούση 2001). Ο προσανατολισµός αυτός µας οδηγεί στη θέση 
ότι η διδασκαλία και η µάθηση της Ιστορίας δεν περιορίζεται στην αναπαρα-
γωγή γνώσεων, αλλά ενσωµατώνει την εξάσκηση σε κριτικές, νοητικές και επι-
κοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες ωθούν τους/τις µαθητές/τριες να µυηθούν 
στις δράσεις της σύγχρονης ιστορικής επιστήµης, όπως: την «ολική ιστορία» 
- δηλαδή την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των πτυχών του ιστορικού γίγνε-
σθαι, τη διάκριση σχέσεων µεταξύ των προβληµατισµών του παρόντος και 
των µεθόδων προσέγγισης του παρελθόντος, τη διάκριση στερεοτύπων κ.ά. 
Ωστόσο, επισηµαίνεται από πολλούς µελετητές της διδακτικής της Ιστορίας 
ότι η χρήση των πηγών δεν οδηγεί αυτοµάτως στην ποιοτική αναβάθµιση του 
µαθήµατος, εφόσον τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατά της συναρτώνται άµεσα 
προς τις µεθόδους µε τις οποίες οι πηγές εντάσσονται στο µάθηµα. Τα θετικά 
αποτελέσµατα συνδέονται µε σύγχρονες διδακτικές µεθόδους ανάπτυξης της 
ιστορικής σκέψης και γνώσης, η οποία επιτελείται µε την παράλληλη καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων για ιστορική ερµηνεία (Γατσωτής 2004). 
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Μία δεύτερη, εξίσου σηµαντική επισήµανση σχετικά µε τη χρήση των πη-
γών στη διδακτική πράξη αφορά την αντίστοιχη κατάρτιση και άσκηση των 
εκπαιδευτικών. Η χρήση πηγών στο µάθηµα της Ιστορίας, σύµφωνα µε τις 
µεθοδολογικές αρχές της διδακτικής της Ιστορίας, δεν γίνεται ευκαιριακά, 
αλλά συνδέεται µε τη µελέτη εναλλακτικών ιστοριογραφικών κειµένων και 
την παραγωγή λόγου από τους/τις µαθητές/τριες. Αντίστοιχα, η αξιολόγηση 
του µαθησιακού αποτελέσµατος δεν βασίζεται στη διάκριση σωστών και λαν-
θασµένων απαντήσεων που δίνουν οι εκπαιδευόµενοι σε κλειστές ερωτήσεις, 
αλλά στις διαδικασίες διερεύνησης, επεξεργασίας, ανάλυσης, ταξινόµησης και 
σύνθεσης των ιστορικών πληροφοριών. Οι συγκεκριµένες διαδικασίες υιοθε-
τούνται ώστε να οδηγήσουν τους/τις µαθητές/τριες σε ιστορικά ερωτήµατα, 
υποθέσεις ή συµπεράσµατα (Νάκου 2004).

Ένα τρίτο ζήτηµα που προκύπτει κατά τη χρήση των πηγών στο µάθηµα της 
Ιστορίας αφορά στην έννοια της ιστορικής πηγής. Στις µέρες µας, η έννοια της 
ιστορικής πηγής έχει διευρυνθεί, εφόσον τα τεκµήρια που θεωρούνται ιστο-
ρικές πηγές έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι επιστηµολογικές εξελίξεις, επιπλέον, 
έχουν θέσει το ζήτηµα της τυπολογικής τους κατηγοριοποίησης πέρα από τα 
στενά όρια της πρώτης κλασικής, ειδολογικής τους κατηγοριοποίησης στις 
δύο µεγάλες οµάδες: α) τις πρωτογενείς και β) τις δευτερογενείς πηγές. Όπως 
διαπιστώνει η Μ. Ρεπούση η σοβαρότερη αδυναµία σχετικά µε το ζήτηµα της 
κατηγοριοποίησης των ιστορικών πηγών είναι η απουσία της διδακτικής µετά-
θεσης, δηλαδή της υιοθέτησης κριτηρίων κατηγοριοποίησης µε βάση την ιστο-
ρική εκπαίδευση (Ρεπούση 2005). Μία επαρκής για την ιστορική εκπαίδευση 
τυπολογία των ιστορικών πηγών ανά είδος και µορφή  είναι η ακόλουθη: αντι-
κείµενα τέχνης και καθηµερινής ζωής, γραπτές πηγές, ηλεκτρονικές πηγές, 
ηχητικά ντοκουµέντα, οπτικά ντοκουµέντα, οπτικοακουστικά ντοκουµέντα, 
πηγές του τοπίου, πίνακες και γραφήµατα, χάρτες (Ρεπούση ό.π.).

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
Κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών στο µάθηµα της Ιστορίας πέρα από 
την τυπολογία που αναφέρθηκε παραπάνω οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων και λογισµικών για το µάθηµα της Ιστορίας πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη και σηµαντικά µεθοδολογικά ζητήµατα (Ρεπούση ό.π.). Τα ζητήµατα 
αυτά είναι τα εξής: α) Το ζήτηµα του ιστορικού χρόνου: οι ιστορικές πηγές 
δεν είναι στάσιµες, γίνονται δυναµικές και υποκείµενες στην επικαιροποίηση 
και στην εξέλιξη των τεχνολογικών πρακτικών. Εποµένως, σύµφωνα µε τη Μ. 
Ρεπούση, το τρίσηµο ερµηνευτικό σχήµα της ανάγνωσης των πηγών (τοποθέ-
τηση της µαρτυρίας στο ιστορικό της πλαίσιο, κατανόηση της µαρτυρίας στη 
διαµόρφωση της ιστορικής µνήµης και γνώσης, τοποθέτηση της µαρτυρίας 
στο συγκεκριµένο διδακτικό πλαίσιο) τροποποιείται για να ενσωµατώσει την 
πολλαπλή χρονικότητα του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. β) Το ζήτηµα της 
διαχείρισης της ιστορικής πληροφορίας: η δοµή της ιστορικής πληροφορίας 
αλλάζει. Υπάρχουν, για παράδειγµα, απεριόριστες δυνατότητες θησαύρισης ή 
διαχείρισης. γ) Το ζήτηµα της πολυµεσικότητας: η µορφολογική και ειδολογι-
κή υπέρβαση των ιστορικών πηγών ενισχύεται. δ) Το ζήτηµα της διαδραστικό-
τητας: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελέγχου της µηχανής, ενώ παράλληλα, 
υπάρχει η δυνατότητα της µηχανής να προκαλεί ιδέες και δραστηριότητες. 
Αυτές οι δυνατότητες επιφέρουν την «εργαλειοποίηση» του χειρισµού και την 
υπέρβαση των πηγών.  
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Η αναζήτηση, συγκέντρωση, διαχείριση ιστορικού υλικού, η επικοινωνία 
και η διάχυση ψηφιακού περιεχοµένου είναι σηµαντικά δείγµατα της συνει-
σφοράς των σύγχρονων τεχνολογιών στην ιστορική εκπαίδευση. Αυτά τα 
δείγµατα αναφέρονται στον ένα πόλο της ιστορικής κατανόησης, τη µεθο-
δολογική / διαδικαστική γνώση. Η εννοιολογική µάθηση, ο άλλος πόλος της 
ιστορικής κατανόησης, φαίνεται ότι δεν υποστηρίζεται ακόµα επαρκώς. Στο 
συµπέρασµα αυτό έχουν καταλήξει αρκετές µελέτες σε χώρες, όπου οι σύγ-
χρονες τεχνολογίες έχουν διαδοθεί στην εκπαίδευση σε µεγάλη έκταση. Πα-
ράλληλα, γίνονται νέες έρευνες για τους τρόπους επεξεργασίας - διαχείρισης 
των ιστορικών πηγών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Τα συµπεράσµατα αυτών 
των ερευνών υποδεικνύουν τη δηµιουργία κατάλληλων ηλεκτρονικών εργα-
λείων, τα οποία θα ενισχύσουν την ιστορική ερµηνεία και θα υποστηρίξουν την 
κατανόηση των ιστορικών εννοιών (Britt et al. 2000).

 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η διάδοση των σύγχρονων τεχνολο-
γιών και οι εφαρµογές τους είχαν µέχρι πρόσφατα περιορισµένη έκταση. Η κα-
τάσταση αλλάζει τα τελευταία χρόνια µε την εφαρµογή πιλοτικών προγραµ-
µάτων για την ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στο ελληνικό σχολείο. Πα-
ράλληλα, άρχισε να αναπτύσσεται και ο προβληµατισµός σχετικά µε την αξι-
ολόγηση των πρακτικών ένταξης των τεχνολογιών αυτών στην εκπαίδευση. 
Ωστόσο, αυτός ο προβληµατισµός στηρίζεται περισσότερο σε ποσοτικές παρά 
σε ποιοτικές µεθόδους ανάλυσης, µε αριθµητικούς δείκτες αναφερόµενους σε 
ποσοτικές µεταβλητές όπως είναι, για παράδειγµα, ο αριθµός εκπαιδευοµένων 
ανά υπολογιστή ή το πλήθος εκπαιδευτικών που έχουν επιµορφωθεί στις σύγ-
χρονες τεχνολογίες. Ελάχιστες είναι οι µελέτες αξιολόγησης των πρακτικών 
ένταξης των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µε βάση 
ποιοτικά κριτήρια. Ζητούµενο παραµένει εποµένως η κατανόηση της συµβο-
λής των σύγχρονων τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία µε τη διερεύνηση 
όχι µόνο της ποσοτικής, αλλά κυρίως της ποιοτικής της διάστασης. (Mason et 
al. 2000). 

Η αξιολόγηση της ένταξης των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευ-
τική πράξη του µαθήµατος της Ιστορίας γενικά, καθώς και η εφαρµογή σε 
ερευνητικό πλαίσιο ειδικών εκπαιδευτικών λογισµικών για τη διδασκαλία και 
τη µάθηση της Ιστορίας ειδικότερα, θα δώσουν ερευνητικά δεδοµένα, που θα 
σηµατοδοτήσουν τις αναπαραστάσεις για την ιστορική γνώση, τις οποίες προ-
σλαµβάνουν οι µαθητές/τριες µε τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών. Επιπλέον, θα 
δώσουν τα απαιτούµενα στοιχεία για την ενίσχυση των χρηστών (εκπαιδευ-
τικών και µαθητών) µε επαρκείς µεθοδολογικές τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές 
κρίνονται απαραίτητες για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών µαρτυριών, οι 
οποίες είτε διακινούνται στο ∆ιαδίκτυο είτε είναι οργανωµένες σε ειδικά σχε-
διασµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Μία µελέτη αξιολόγησης των πρακτικών ένταξης των σύγχρονων τεχνο-
λογιών στο µάθηµα της Ιστορίας έχει γίνει από τον Κ. Μπάλα, ο οποίος χρησι-
µοποίησε ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης σε διδακτικές προτάσεις - δραστηριό-
τητες για το µάθηµα της Ιστορίας στην ελληνική εκπαίδευση (Μπάλας 2005). 
Η µελέτη είχε στόχο να αναδείξει τις διδακτικές - παιδαγωγικές αντιλήψεις 
που έχουν για τη διδασκαλία της σχολικής ιστορίας εκπαιδευτικοί - σχεδια-
στές διδακτικών δραστηριοτήτων µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. 
Στη µελέτη αυτή έγινε στατιστική ανάλυση σε 121 προτάσεις - δραστηριότη-
τες που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες στο µάθηµα της Ιστορίας στη 
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∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και κατέθηκαν στον κόµβο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ. µέχρι το Μάρτιο του 
2004. Η παραγωγή σχεδόν της πλειοψηφίας των προτάσεων - δραστηριοτή-
των έγινε από επιµορφωτές/τριες του έργου Ε42  της ενέργειας «Οδύσσεια» 
- Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο των προ-
γραµµάτων Ε41-Ενδοσχολική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών (1999-2001) της 
ενέργειας «Οδύσσεια» και Ενδοσχολική Επιµόρφωση στις ΤΠΕ (2001-2003) 
ή από εκπαιδευτικούς που τα παρακολούθησαν. Σηµαντικό µέρος τους έχει 
εφαρµοστεί στη διδακτική πράξη. Ως εργαλεία αξιοποιούνται το διαδίκτυο, τα 
γενικά εργαλεία, αλλά και ειδικά λογισµικά για τη διδασκαλία της Ιστορίας.

Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση και αξιολόγηση 
των διδακτικών προτάσεων – δραστηριοτήτων ήταν: i) η εκπαιδευτική βαθµί-
δα, ii) ο ρόλος των µαθητών/τριών στην εκπαιδευτικη διαδικασία, iii) ο τρόπος 
παρουσίασης της ιστορικής πληρορορίας, v) το είδος του χρησιµοποιούµενου 
τεχνολογικού εργαλείου και οι µέθοδοι χρήσης του, vi) η παροχή δυνατότητας 
για δυναµική αναπαράσταση ιστορικών εννοιών, vii) η ανάδειξη διαφορετι-
κών οπτικών του παρελθόντος και η ανάδειξη στερεοτύπων, viii) η προσφορά 
διδακτικού υλικού µε όρους προβλήµατος προς επίλυση, ix) η διεπιστηµονική 
προσέγγιση, x) η παροχή δυνατότητας για ανάπτυξη σύνθετων γλωσσικών 
δεξιοτήτων, xii) η δυνατότητα αναστοχασµού των εκπαιδευτικών για την απο-
τελεσµατικότητα των προτεινόµενων γνωστικών στάσεων και πρακτικών, xii) 
το είδος των προτεινόµενων δραστηριοτήτων στα φύλλα εργασίας xiii) ο στό-
χος χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών.

Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η ανάλυση των παραπάνω εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για να εξεταστούν οι 
θεωρητικές προϋποθέσεις που υιοθετούνται κατά τη σχεδίαση, αλλά και την 
πρακτική εφαρµογή µαθησιακών περιβαλλόντων µε την υποστήριξη ηλε-
κτρονικών πηγών για το µάθηµα της Ιστορίας. Ένα από τα κύρια συµπερά-
σµατα της µελέτης αφορά στο είδος του χρησιµοποιούµενου τεχνολογικού 
εργαλείου. ∆ιαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι στην περίπτωση χρήσης του διαδικτύου 
και των γενικών εργαλείων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν απλώς τη δυνα-
τότητα της άµεσης πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό και της διανοµής του 
σε πολλαπλούς αποδέκτες. Στην περίπτωση του ειδικά σχεδιασµένου για το 
µάθηµα της Ιστορίας εκπαιδευτικού λογισµικού διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις µε βάση το είδος λογισµικού, το οποίο χρησιµοποιείται στη 
δραστηριότητα. Το λογισµικό παρουσίασης υποστηρίζει δραστηριότητες 
ιστορικής περιγραφής και αναδιήγησης, ενώ το λογισµικό διερευνητικού χα-
ρακτήρα υποστηρίζει δραστηριότητες ιστορικής ανάλυσης και ερµηνείας. Ένα 
δεύτερο σηµαντικό συµπέρασµα, αναφερόµενο στην πρακτική εφαρµογή των 
ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, σχετίζεται µε την αξιοποίηση των φύλλων ερ-
γασίας των µαθητών/τριών: διαπιστώθηκε ότι η σχεδίαση φύλλων εργασίας 
για κριτική επεξεργασία της ιστορικής πληροφορίας τα καθιστά δυναµικά ερ-
γαλεία, που αναδεικνύουν τους/τις µαθητές/τριες ως παραγωγούς γνώσης και 
διευκολύνουν την κατασκευή αναπαραστάσεων των ιστορικών εννοιών. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Ακολούθως, περιγράφεται ένα περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται στις µεθοδο-
λογικές αρχές για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών που προαναφέρθηκαν. 
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Παράλληλα, το περιβάλλον αυτό σχεδιάστηκε µε στόχο να διαµορφώσει προ-
ϋποθέσεις υποστηρικτικές για τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και την 
υπέρβαση των µαθησιακών αδιεξόδων που δηµιουργούνται κατά την απόκτη-
ση της ιστορικής γνώσης  (Keiper et al. 2000).

Η κεντρική ιδέα στην οποία στηρίζονται οι δραστηριότητες του εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος είναι να εξεταστεί η πορεία συγκρότησης της κοινωνι-
κής οργάνωσης και της οικονοµίας και ο τρόπος µε τον οποίο αυτές καθόρι-
σαν όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής, ιδιωτικής και δηµόσιας, ζωής, από 
την εποχή της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους µέχρι το 1950. Η εφαρµογή 
προάγει την ενεργό συµµετοχή των υποκειµένων µάθησης σε διερευνητικές 
διαδικασίες που επιτρέπουν τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης από τους 
ίδιους/ίδιες και τη διεπιστηµονική προσέγγιση των διαφορετικών θεµατικών 
πεδίων. Οι δραστηριότητες της εφαρµογής έχουν ως βάση ότι σκοπός του µα-
θήµατος ιστορίας δεν είναι η αποµνηµόνευση των γεγονότων. Στόχος είναι 
η διαµόρφωση ενός γενικού οργανωτικού και ερµηνευτικού πλαισίου για τις 
ιστορικές εξελίξεις της περιόδου και η απόκτηση ιστορικής εικόνας της συγκε-
κριµένης ιστορικής περιόδου.

Οι ιστορικές πηγές της εφαρµογής είναι η βάση της ερευνητικής εργασί-
ας. Μπορούν να λειτουργήσουν παραδειγµατικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί και 
οι µαθητές/τριες προτάσσοντας δικά τους κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να 
προσθέτουν νέες εγγραφές ή να διαφοροποιούν τα πεδία που συνοδεύουν τις 
ήδη καταχωρισµένες. Οι πηγές κατηγοριοποιούνται ως εξής: γραπτές πηγές, 
οπτικά ντοκουµέντα, οπτικοακουστικά ντοκουµέντα, ηχητικά ντοκουµέντα, 
προφορικές µαρτυρίες, ηλεκτρονικές πηγές.

Η εφαρµογή σχεδιάστηκε µε το εκπαιδευτικό λογισµικό «E-Slate», στα πλαί-
σια του Προγράµµατος SEED (Seeding cultural change in the School System 
through the Generation of Communities Engaged in Integrated Educational 
and Technological Innovation, European Community, 5th Support framework, 
Information Society Technologies, IST-2000-25214, 2001-2004) (Iliopoulou & 
Kynigos 2003). Μέσα από την εφαρµογή αυτή ο/η µαθητής/τρια καλείται να 
ασχοληθεί µε τη µελέτη ιστορικών πηγών και να συλλέξει τα στοιχεία εκείνα 
που συνθέτουν το ιστορικό πλαίσιο διαφόρων θεµατικών περιοχών, όπως εν-
δεικτικά των ακόλουθων: α) «οι συνθήκες ζωής των κατοίκων του βορειοελ-
λαδικού χώρου κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα», β) «ο ρόλος 
της ελληνικής διασποράς κατά το 19ο και 20ό αιώνα» κ.ά. Ως κύριος στόχος 
τίθεται να απαντηθούν ιστορικά ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα διακρίνονται στις 
εξής κατηγορίες: α) δεδοµένο ιστορικό ερώτηµα µέσα από τα παρεχόµενα από 
την εφαρµογή σχέδια εργασίας, β) καθοδηγούµενο ιστορικό ερώτηµα το οποίο 
θα προκύψει από την επεξεργασία του ιστορικού υλικού της εφαρµογής, γ) 
ανοικτό ιστορικό ερώτηµα στη βάση των όρων επεξεργασίας της Βάσης ∆ε-
δοµένων. 

Το διδακτικό υλικό της εφαρµογής αποτελείται από: 
Α) Ιστορικούς χάρτες της περιόδου 1800 – 1950.
Β) Ιστορικές πηγές για τα γεγονότα: i) Φωτογραφίες,  ιστορικοί χάρτες, ει-

κόνες εφηµερίδων, γελοιογραφίες, αφίσες. ii) Γραπτές πηγές (λ.χ. επίσηµα 
κείµενα, άρθρα εφηµερίδων, διπλωµατικές εκθέσεις, επιστολές, αποσπά-
σµατα από προσωπικά ηµερολόγια κ.λπ.) iii) Ηχητικές πηγές (λ.χ. αρχεία 
ήχου µε µαρτυρίες, αναγνώσεις κ.λπ.) iv) Ποσοτικά στοιχεία για την έκταση 
και τον πληθυσµό του ελληνικού κράτους.
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Γ) Χρονολόγια σηµαντικών ιστορικών γεγονότων (λ.χ. χρονολόγια πολέ-
µων).

∆) Στατιστικά διαγράµµατα αναφερόµενα σε θέµατα της εξεταζόµενης περιό-
δου (λ.χ. αξία εισαγωγών και εξαγωγών κατά την περίοδο 1800 – 1950).
Μέσα από το παρεχόµενο ιστορικό υλικό οι µαθητές/τριες εστιάζουν το εν-

διαφέρον τους στο χώρο και το χρόνο και συλλέγουν τα απαιτούµενα στοιχεία 
για να µελετήσουν ιστορικές πηγές και να ανασυνθέσουν διάφορες  θεµατικές 
περιοχές. Το ιστορικό υλικό έχει καταχωριστεί σε µία Βάση ∆εδοµένων, η οποία 
συνδέεται µε τα υπόλοιπα υπολογιστικά εργαλεία (ψηφίδες) που συνθέτουν την 
εφαρµογή. Η Βάση ∆εδοµένων έχει διάφορα πεδία. Στις περισσότερες εγγρα-
φές της έχουν καταχωριστεί ιστορικές πηγές, κατηγοριοποιηµένες σε γραπτές, 
οπτικές και ηχητικές. Επίσης, έχουν καταχωριστεί σχέδια εργασίας µε βάση τα 
οποία ο/η µαθητής/τρια θα ασχοληθεί µε την επεξεργασία των παρεχόµενων 
από την εφαρµογή ιστορικών πηγών, καθώς και άλλων που του δίνονται µέσα 
από το ίδιο το σχέδιο εργασίας. Τα σχέδια εργασίας θέτουν ανοικτά ή κλειστά 
ιστορικά ερωτήµατα µε στόχο την ανασύνθεση θεµατικών περιοχών. Οι µα-
θητές/τριες καλούνται να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένες δραστηριότητες 
χρησιµοποιώντας την ίδια την εφαρµογή ή και άλλα γενικά εργαλεία (π.χ. επε-
ξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων κ.ά.) 

Η εφαρµογή έχει τρεις τρόπους λειτουργίας. Η πλοήγηση σε κάθε έναν από 
αυτούς γίνεται εύκολα µε τη χρήση κουµπιών. Κάθε τρόπος συντίθεται από 
διάφορες ψηφίδες, η λειτουργικότητα των οποίων περιγράφεται ακολούθως 
συνοπτικά: 

1ος τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής
Ψηφίδες: Χάρτης, Χρονοµηχανή, Επεξεργαστής εγγραφών, Κορνίζα.

Χάρτης: Ο Χάρτης είναι ιστορικός, αφού µε χρωµατικές ενδείξεις παρέχονται 
ιστορικές πληροφορίες για την εξεταζόµενη ιστορική περίοδο. ∆ίνεται, επί-
σης, η δυνατότητα εστίασης σε επιµέρους πεδία ιστορικών γεγονότων µε βάση 
τον τόπο όπου αυτά συνέβησαν. 

Χρονοµηχανή: Η Χρονοµηχανή είναι χωρισµένη ανά έτος. Ο/Η µαθητής/τρια 
µεταφέρει το δροµέα της και εστιάζει το ενδιαφέρον του σε όποια χρονική 
περίοδο επιθυµεί. 

Επεξεργαστής εγγραφών: Στον Επεξεργαστή εγγραφών παρουσιάζονται οι 
διαθέσιµες ιστορικές πληροφορίες για την ενεργή εγγραφή της Βάσης ∆εδο-
µένων. Όπως προαναφέρθηκε, για τις περισσότερες εγγραφές έχει καταχωρι-
στεί υπερκείµενο που οδηγεί σε ιστορικές πηγές, γραπτές και οπτικές, καθώς 
και σε στατιστικά διαγράµµατα.

Κορνίζα: Αυτή η ψηφίδα δίνει τη δυνατότητα να µελετηθεί ένα οπτικό ντοκου-
µέντο, το οποίο σχετίζεται µε την επιλεγµένη αντιστοίχως εγγραφή της Βάσης 
∆εδοµένων.

2ος τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής
Ψηφίδες: Ερώτηση Σύνολο, Επεξεργαστής εγγραφών, Κορνίζα.

Ερώτηση: Από την ψηφίδα της Ερώτησης ο/η µαθητής/τρια µπορεί να θέσει 
τις δικές του/της παραµέτρους στην αναζήτηση των ιστορικών πληροφοριών 
και των ιστορικών πηγών που έχουν καταχωριστεί στη Βάση ∆εδοµένων.
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Σύνολο: Στην ψηφίδα του Συνόλου ο/η µαθητής/τρια µπορεί να δει σε δια-
γράµµατα τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που έθεσε στην ψηφίδα Ερώτη-
ση.

Ο 2ος τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής παρέχει στο/στη µαθητή/τρια 
εναλλακτικά προς την πλοήγηση µε βάση το Χάρτη και τη Χρονοµηχανή, τη 
δυνατότητα διατύπωσης ιστορικών ερωτηµάτων και αναζήτησης ιστορικών 
πληροφοριών και πηγών. Μπορεί να θέσει απλές ή σύνθετες ερωτήσεις µε τη 
χρήση των κατάλληλων τελεστών. Η ψηφίδα Ερώτηση βοηθά τη διερεύνη-
ση υποθέσεων, εφόσον διευκολύνει την κατηγοριοποίηση των γεγονότων ως 
προς τα διάφορα πεδία πληροφοριών που παρέχονται και τη συσχέτισή τους. 
Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης των µαθητών/τριών είναι ορατά στις ψηφί-
δες Σύνολο, Επεξεργαστής εγγραφών και Κορνίζα. 

3ος τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής
Ψηφίδες: ∆ύο Σκηνές, δύο Ολισθητές, Λίστα επιλογής, Κουµπιά.

Οι µαθητές/τριες επιλέγουν από µία αναδιπλούµενη λίστα να αντιστοιχί-
σουν εικόνες µε χάρτες ή εικόνες µε εικόνες ή εικόνες µε κείµενα. Η αντιστοί-
χιση των γραπτών και οπτικών ιστορικών πηγών προκαλεί το ενδιαφέρον τους 
και τους βοηθά να εξασκηθούν στην άντληση, την «ανάγνωση», την ταξινό-
µηση και το συσχετισµό ιστορικών πληροφοριών µέσα από την εφαρµογή. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται µε τη συγκεκριµένη εφαρµο-
γή καλύπτει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα µεθοδολογικά ζητήµατα  χρή-
σης ιστορικών πηγών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Επίσης, αναδεικνύει το διερευνητικό χαρακτήρα της µάθησης και 
τον συνδέει πλέον µε τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για ενί-
σχυση της κριτικής σκέψης µέσω νοητικών εργαλείων, που ενδείκνυνται για 
την επεξεργασία του ιστορικού υλικού, δηλαδή για την ανάγνωση και σύνθεσή 
του σε περιβάλλον µη γραµµικό µε τη δυνατότητα διασυνδέσεων.
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