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Περίληψη 
Η ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατι-
κότητα δηµιουργεί νέες δυνατότητες στη διδακτική πράξη, αλλά και προβληµα-
τισµό σχετικά µε τον τρόπο χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησής τους. Ο σχε-
διασµός και η εφαρµογή στη διδακτική πράξη εκπαιδευτικών προτάσεων–δρα-
στηριοτήτων µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για το µάθηµα της Ιστορίας 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αποτέλεσε αφορµή για την εκπόνηση µελέτης. 
Χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικά κριτήρια για να αναλυθούν διδακτικές προτάσεις-
δραστηριότητες για το µάθηµα της Ιστορίας, δηµοσιευµένες στο διαδίκτυο. Η πα-
ρούσα εργασία παρουσιάζει µέρος της µελέτης αυτής και στοχεύει να καταδείξει 
αν ο τρόπος αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών στο συγκεκριµένο διδα-
κτικό αντικείµενο προάγει διαδικασίες ιστορικής ερµηνείας, συνιστά δηλαδή µια 
εναλλακτική και αναβαθµισµένη έναντι της κυρίαρχης παραδοσιακής πρόταση 
διδασκαλίας για τη σχολική Ιστορία. Από την ανάλυση και την ερµηνεία των απο-
τελεσµάτων προέκυψε ότι στην πλειοψηφία των δραστηριοτήτων οι σύγχρονες 
τεχνολογίες αξιοποιούνται στο πλαίσιο διδακτικών πρακτικών που υπηρετούν 
την ιστορική περιγραφή και αφήγηση, δηλαδή την παραδοσιακή αντίληψη για τη 
διδασκαλία της σχολικής Ιστορίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το µάθηµα της Ιστορίας στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση εµµένει 
στις εγκατεστηµένες παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας οι οποίες, ως γνω-
στόν, περιορίζουν την ιστορική γνώση σε απλή συσσώρευση πληροφοριών για 
το παρελθόν και τη µάθηση σε επιφανειακή αποµνηµόνευσή τους.

Όµως η αποτελεσµατικότητα στη µάθηση δεν συνδέεται µόνο µε τις γνώ-
σεις που θα αποκτήσει ο µαθητής/-τρια (γνωρίζω ότι) αλλά και µε τις δεξιότη-
τες που θα αναπτύξει (γνωρίζω πώς), οι οποίες θα του επιτρέψουν να προσ-
διορίσει, να κατανοήσει, να αναλύσει και να ερµηνεύσει τα ιστορικά γεγονό-
τα. Είναι γεγονός ότι τα εργαλεία των σύγχρονων τεχνολογιών δίνουν µέσα 
για τη διαχείριση και επεξεργασία ιστορικών πληροφοριών. Με τη χρήση των 
εργαλείων των σύγχρονων τεχνολογιών δηµιουργείται ένα νέο παιδαγωγικό 
πλαίσιο για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας (Bass 1998) που δίνει 
δυνατότητες για:
• Πρόσβαση σε ιστορικές πηγές (αρχειακό υλικό: κείµενο-εικόνες)
• Εµπλοκή σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας και σύνθετων ερωτήσεων
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• Οργάνωση και αναπαράσταση σύνθετων εννοιών µε πολλούς τρόπους
• Προσοµοιώσεις
• Παροχή µέσων για συνεργασία, µετάδοση και ανταλλαγή απόψεων

Οι διδακτικές αυτές προσεγγίσεις που υποστηρίζονται από τα εργαλεία 
των σύγχρονων τεχνολογιών δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που 
σκοπό έχουν την αναζήτηση, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση του ιστορι-
κού υλικού και µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην κατανόηση της Ιστορίας 
(Bransford et al. 1999, Brooks 1993), δεδοµένου ότι προσεγγίζουν σε µεγάλο 
βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο οι ιστορικοί εργάζονται (Wineburg 1991). 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στο µάθηµα της Ιστορίας έχει νόηµα 
µόνο στο πλαίσιο της ανάπτυξης µαθησιακών δραστηριοτήτων επικεντρω-
µένων στην ενεργητική, διαδραστική και ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθη-
τών/-τριών για την κατανόηση και επίλυση των σύνθετων προβληµάτων που 
σχετίζονται µε την ιστορική τεκµηρίωση και ερµηνεία, τη σφαιρική θέαση του 
ιστορικού παρελθόντος, τη συνειδητοποίηση της πολλαπλότητας των ιστορι-
κών φαινοµένων και ερµηνειών και, τέλος, τη διατύπωση τεκµηριωµένων υπο-
κειµενικών ερµηνειών. Στο πλαίσιο αυτό οι σύγχρονες τεχνολογίες µπορούν 
να διευκολύνουν την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του µαθήµατος, να 
διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο για την εφαρµογή νέων διδακτικών και 
µαθησιακών πρακτικών αλλά και για τη διαµόρφωση στρατηγικής σηµασίας 
δεξιοτήτων από τους µαθητές/-τριες όχι µόνο µε νοητικό και γνωστικό, αλλά 
και µε κριτικό και επικοινωνιακό περιεχόµενο (Κόκκινος 2003), υπηρετώντας 
µε τον τρόπο αυτό την καλλιέργεια σύνθετης ιστορικής σκέψης.

Ωστόσο, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο µάθηµα της Ιστο-
ρίας, µολονότι δηµιουργεί ποικίλες δυνατότητες για ανατροπή παραδοσιακών 
µορφών διδασκαλίας που θεµελιώνονται σε συµπεριφοριστικές στρατηγικές 
µετάδοσης της γνώσης, συχνά υποστηρίζει αυτές τις παραδοσιακές µορφές δι-
δασκαλίας.  Συγκεκριµένα, οι σύγχρονες τεχνολογίες υιοθετούνται στο πλαί-
σιο µαθησιακών δραστηριοτήτων για να αναπαράγουν τη συσσώρευση της 
ιστορικής πληροφορίας µε αποτέλεσµα η µάθηση να καταλήγει πάλι σε µια 
παθητική διαδικασία αποµνηµόνευσης (Κάββουρα 2004).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Η παρούσα εργασία έχει ως αφετηρία µελέτη στην οποία αξιολογούνται 121 
διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες στο µάθηµα της Ιστορίας Γυµνασίου και Λυκείου και έχουν κατατεθεί 
στον κόµβο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Εκπαιδευτική Πύλη) και του Π.Ι. (Μπάλας 2005). 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και προκειµένου να εξεταστεί αν οι 
σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποιούνται για την ανάδειξη µιας σύγχρονης διδα-
κτικής προσέγγισης στο µάθηµα της Ιστορίας, από το σύνολο των κριτηρίων 
που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση και αξιολόγηση των 121 διδακτι-
κών προτάσεων-δραστηριοτήτων επιλέγονται τα εξής:
1. Χρήση του διαδικτύου για πραγµατοποίηση της δραστηριότητας.

Στις υπό εξέταση διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες ορίζεται ή όχι η 
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χρήση του διαδικτύου για την υλοποίηση των προτεινόµενων δραστηριο-
τήτων.

2. Χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφοριών. 
Οι υπό εξέταση διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες που χρησιµοποιούν 
το διαδίκτυο προτείνουν την άµεση πρόσβαση και ταχεία ανάσυρση πλη-
ροφοριακού υλικού διαµέσου του διαδικτύου ή συµπεριλαµβάνουν διεργα-
σίες για νοητική επεξεργασία του υλικού αυτού.

3. Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού για πραγµατοποίηση της δραστηριότη-
τας.
Στις υπό εξέταση διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες ορίζεται ή όχι η 
χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού για την υλοποίηση των προτεινόµενων 
δραστηριοτήτων.

4. Χρήση γενικών εργαλείων για πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. 
Στις υπό εξέταση διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες ορίζεται ή όχι 
η χρήση γενικών εργαλείων πληροφορικής (Word, Excel, Power Point, 
Outlook Express, Paint) για την υλοποίηση των προτεινόµενων δραστη-
ριοτήτων.

5. Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών µε στόχο α) την ιστορική περιγραφή 
και αφήγηση, β) την ιστορική ανάλυση και ερµηνεία.
Οι υπό εξέταση διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες προάγουν τη χρήση 
των σύγχρονων τεχνολογιών µε στόχο είτε την ιστορική περιγραφή, δη-
λαδή τη στατική απεικόνιση των γεγονότων, και την ιστορική αφήγηση, 
δηλαδή αφενός τη δηµιουργία αίσθησης πλοκής και µεταβολής και αφε-
τέρου την κατασκευή αιτιώδους συνάφειας µέσω της χρονικής ακολουθί-
ας των εξιστορούµενων γεγονότων, στόχους που υπηρετεί η παραδοσιακή 
ιστορική εκπαίδευση είτε την ιστορική ανάλυση και ερµηνεία, δηλαδή την 
ανάδειξη και ερµηνεία των δοµών και των σχέσεων που αρθρώνουν την 
ιστορική πραγµατικότητα, στόχο που υπηρετεί η σύγχρονη ιστορική εκ-
παίδευση (Κόκκινος 2004).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Για το σύνολο των 121 αξιολογούµενων διδακτικών προτάσεων-δραστηριοτή-
των παρέχονται κατά εξεταζόµενο κριτήριο τα εξής αποτελέσµατα:
1. Χρήση του ∆ιαδικτύου για πραγµατοποίηση της δραστηριότητας.

Από το σύνολο των 121 δραστηριοτήτων στο 66,94% (81 δραστηριότη-
τες) ορίζεται για την πραγµατοποίησή τους η χρήση του ∆ιαδικτύου, ενώ στο 
33,06% (40 δραστηριότητες) όχι. Η πλειοψηφία δηλαδή των δραστηριοτήτων 
αξιοποιεί το κυρίαρχο στο πλαίσιο των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών ερ-
γαλείο, το ∆ιαδίκτυο, υπακούοντας στην αντίληψη/σύνθηµα ότι «το δίκτυο 
είναι ο υπολογιστής» Με άλλα λόγια, ο προσωπικός υπολογιστής γίνεται το 
τερµατικό για την άµεση πρόσβαση σε πληθώρα και ποικιλία ιστορικού υλικού 
που διακινείται σε ένα δίκτυο που εκτείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη.
2. Χρήση του ∆ιαδικτύου για άντληση πληροφοριών. 

Από τις 81 δραστηριότητες στο σύνολο των 121 που χρησιµοποιούν το ∆ια-
δίκτυο το 83,95% (68 δραστηριότητες) το αξιοποιούν για άµεση πρόσβαση και 
ταχεία ανάσυρση πληροφοριακού υλικού, ενώ το 16,05% (13 δραστηριότητες) 
προτείνουν διεργασίες για νοητική επεξεργασία του υλικού αυτού. Αντιθέτως, 
η συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοτήτων, που αξιοποιεί το ∆ιαδίκτυο  
για άντληση πληροφοριακού υλικού, υπακούει στην ψευδαίσθηση ότι η υπερ-
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πληροφόρηση είναι ηθική επιταγή, παιδαγωγικό ιδεώδες συνυφασµένο µε την 
ολόπλευρη ανάπτυξη των γνωστικών ενδιαφερόντων και αναγκαίος γνώµο-
νας για την ανάληψη δράσης από τους µαθητές/-τριες.
3. Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού για πραγµατοποίηση της δραστηριότη-

τας.
Από το σύνολο των 121 δραστηριοτήτων στο 30,58% (37 δραστηριότητες) 

ορίζεται για την πραγµατοποίησή τους η χρήση  εκπαιδευτικού λογισµικού, 
ενώ στο 69,42% (84 δραστηριότητες) όχι. Το εκπαιδευτικό λογισµικό που χρη-
σιµοποιείται στις 37 δραστηριότητες είναι ειδικό για τη διδασκαλία της Ιστο-
ρίας λογισµικό και η ποικιλία του κλιµακώνεται από όσα εντάσσονται στην 
κατηγορία των ηλεκτρονικών βιβλίων πολυµέσων (Το 21 εν Πλω, Ηρόδοτος) 
µέχρι εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία των λογισµικών διερεύνησης (Μυ-
κηναϊκός Πολιτισµός, Κασταλία, ∆ιάνοια, Κόσµος, Αρχ. Ιστορία Α’ Γυµνασίου: 
Στα ίχνη των αρχαίων µας προγόνων, Βυζαντινή Ιστορία Β’ Γυµνασίου: Από το 
παρόν στο παρελθόν).
4. Χρήση γενικών εργαλείων Πληροφορικής για πραγµατοποίηση της δρα-

στηριότητας. 
Από το σύνολο των 121 δραστηριοτήτων στο 20,66% (25 δραστηριότητες) 

ορίζεται για την πραγµατοποίησή τους η χρήση  γενικών εργαλείων Πληροφο-
ρικής (Word, Excel, Power Point, Paint) µε κυρίαρχη τη χρήση του Power Point 
(18 δραστηριότητες), ενώ στο 79,34% (96 δραστηριότητες) όχι.
5. Χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών µε στόχο α) την ιστορική περιγραφή 

και αφήγηση, β) την ιστορική ανάλυση και ερµηνεία.
Από το σύνολο των 121 δραστηριοτήτων στο 70,25% (85 δραστηριότητες)  

η χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών έχει ως στόχο την ιστορική περιγραφή 
και αφήγηση, ενώ στο 29,75% (36 δραστηριότητες) έχει ως στόχο την ιστορική 
ανάλυση και ερµηνεία. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι σε ένα υψηλό ποσοστό δρα-
στηριοτήτων οι Σύγχρονες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για τη διαιώνιση 
παραδοσιακών αντιλήψεων και πρακτικών (ιστορική περιγραφή και αφήγη-
ση), στις οποίες παραµένει εγκλωβισµένο το µάθηµα της σχολικής Ιστορίας.

Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων διατυπώθηκαν τα παρακά-
τω διερευνητικά ερωτήµατα:
1. Ο τρόπος αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου στις δραστηριότητες (για άντλη-

ση ή επεξεργασία πληροφοριών) ποια χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών 
αναδεικνύει: για ιστορική αφήγηση ή για ιστορική ερµηνεία;
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Σχήµα 1. Γράφηµα της χρήση των ΣΤ σε συνάρτηση µε τον τρόπο αξιοποίησης 
του ∆ιαδικτύου.
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Από τις 81 δραστηριότητες -στο σύνολο των 121- που χρησιµοποιούν το 
∆ιαδίκτυο το 83,95% (68 δραστηριότητες) το αξιοποιούν για άµεση πρόσβαση 
και ταχεία ανάσυρση πληροφοριακού υλικού, ενώ το 16,05% (13 δραστηριό-
τητες) προτείνουν διεργασίες για νοητική επεξεργασία του υλικού αυτού. Από 
τις 68 δραστηριότητες στις οποίες το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται για άντλη-
ση πληροφοριών στο 92,65% (63 δραστηριότητες) οι Σύγχρονες Τεχνολογί-
ες χρησιµοποιούνται µε στόχο την ιστορική περιγραφή και αφήγηση και στο 
7,35% (5 δραστηριότητες) την ιστορική ανάλυση και ερµηνεία, ενώ από τις 
13 δραστηριότητες στις οποίες το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται για επεξεργασία 
πληροφοριών στο 100% (13 δραστηριότητες) οι Σύγχρονες Τεχνολογίες χρη-
σιµοποιούντα µε στόχο την ιστορική ανάλυση και ερµηνεία. ∆ιαπιστώνεται 
δηλαδή ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοτήτων (92,65%) που 
χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για άντληση πληροφοριών προάγεται η ιστορική 
περιγραφή και αφήγηση, που συνιστά την παραδοσιακή διδακτική προσέγγι-
ση στο ιστορικό υλικό, ενώ στο σύνολο των δραστηριοτήτων (100%) που χρη-
σιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για επεξεργασία πληροφοριών προάγεται η ιστορική 
ανάλυση και ερµηνεία, που συνιστά ζητούµενο στις σύγχρονες προσεγγίσεις 
του ιστορικού υλικού.
2. Η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού στις δραστηριότητες ποια χρήση των 

Σύγχρονων Τεχνολογιών αναδεικνύει: για ιστορική αφήγηση ή για ιστορι-
κή ερµηνεία;
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Σχήµα 2. Γράφηµα της χρήσης των ΣΤ σε συνάρτηση µε τη χρήση εκπ. Λογισµι-
κού.

Από τις 37 δραστηριότητες -στο σύνολο των 121- όπου ορίζεται για την 
πραγµατοποίησή τους η χρήση  εκπαιδευτικού λογισµικού στο 40,54% (15 
δραστηριότητες) οι Σύγχρονες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται µε στόχο την 
ιστορική περιγραφή και αφήγηση, ενώ στο 59,46% (22 δραστηριότητες) οι 
Σύγχρονες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται µε στόχο την ιστορική ανάλυση και 
ερµηνεία. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό χρησιµοποι-
είται σε ένα σηµαντικό ποσοστό δραστηριοτήτων (40,54%) στο πλαίσιο παρα-
δοσιακών διδακτικών πρακτικών (για ιστορική περιγραφή και αφήγηση) ενώ 
σε ένα υψηλότερο ποσοστό (59,46%) στο πλαίσιο σύγχρονων προσεγγίσεων 
(για ιστορική ανάλυση και ερµηνεία).
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3. Η χρήση γενικών εργαλείων Πληροφορικής στις δραστηριότητες ποια 
χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών αναδεικνύει: για ιστορική αφήγηση ή 
για ιστορική ερµηνεία; 
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Σχήµα 3. Γράφηµα της χρήσης των ΣΤ σε συνάρτηση µε τη χρήση γενικών εργα-
λείων.

Από τις 25 δραστηριότητες -στο σύνολο των 121- όπου ορίζεται για την 
πραγµατοποίησή τους η χρήση  γενικών εργαλείων Πληροφορικής (Word, 
Excel, Power Point, Paint) στο 72% (18 δραστηριότητες· στις 13 από αυτές 
χρησιµοποιείται το Power Point) οι Σύγχρονες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται 
µε στόχο την ιστορική περιγραφή και αφήγηση, ενώ στο 28% (7 δραστηριότη-
τες· στις 5 από αυτές χρησιµοποιείται το Power Point) οι Σύγχρονες Τεχνολο-
γίες χρησιµοποιούνται µε στόχο την ιστορική ανάλυση και ερµηνεία. ∆ιαπι-
στώνεται δηλαδή ότι στην πλειονότητα των δραστηριοτήτων (72%) τα γενικά 
εργαλεία Πληροφορικής υπηρετούν την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση 
(ιστορική περιγραφή και αφήγηση).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων αξιοποιεί από τις τεχνολογίες της πλη-

ροφορίας και επικοινωνίας το ∆ιαδίκτυο, περιορίζει τη χρήση του ∆ιαδι-
κτύου στην άντληση πληροφοριών, ενώ δεν αξιοποιεί εκπαιδευτικά λογι-
σµικά και  γενικά εργαλεία Πληροφορικής .

2. Τόσο στην περίπτωση του ∆ιαδικτύου όσο και των γενικών εργαλείων 
Πληροφορικής οι δραστηριότητες υπακούουν στις κρατούσες αντιλήψεις 
που ορίζουν τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στο µάθηµα της Ιστο-
ρίας: άµεση και εύκολη πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό, διανοµή των 
πληροφοριών σε µεγάλο αριθµό αποδεκτών, εναλλακτική και περισσότερο 
ή λιγότερο εντυπωσιακή µορφή παρουσίασής τους. Όµως, η εµµονή στη 
συσσώρευση και παρουσίαση απλώς των πληροφοριών, καθώς δεν µπο-
ρεί να υποστηρίξει ενεργητικές διαδικασίες κριτικής επεξεργασίας τους σε 
σχέση µε ουσιαστικά ερωτήµατα, δεν επιτρέπει την αναγωγή τους σε γνώση 
και κατ’ επέκταση σε ιστορική σκέψη. Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού φαίνεται ότι το είδος του λογισµικού που χρησιµοποιείται στη 
δραστηριότητα, λογισµικό παρουσίασης (π.χ. Το 21 εν Πλω) ή λογισµικό 
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διερευνητικού χαρακτήρα (π.χ. Μυκηναϊκός Πολιτισµός), υποστηρίζοντας 
αντίστοιχα την παρουσίαση ή τη διερεύνηση και ερµηνεία του ιστορικού 
υλικού, διαµορφώνει κατά κανόνα ανάλογες προτεραιότητες στη δραστη-
ριότητα: ιστορική περιγραφή και αφήγηση στην πρώτη περίπτωση,  ιστορι-
κή ανάλυση και ερµηνεία στη δεύτερη.

3. Αν στο 29,75% των δραστηριοτήτων οι σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποιού-
νται στο πλαίσιο διδακτικών πρακτικών που υπηρετούν την ιστορική ερ-
µηνεία, διαµορφώνοντας έτσι µία εναλλακτική και αναβαθµισµένη έναντι 
της κυρίαρχης παραδοσιακής πρόταση διδασκαλίας, στο υπόλοιπο 70,25% 
των δραστηριοτήτων οι σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποιούνται στο πλαί-
σιο διδακτικών πρακτικών που υπηρετούν την ιστορική περιγραφή και 
αφήγηση. Στην περίπτωση αυτή οι σύγχρονες τεχνολογίες συνιστούν το 
«νεωτερικό προκάλυµµα» µιας παραδοσιακού-συµβατικού χαρακτήρα δι-
δακτικής προσέγγισης της Ιστορίας, καθώς οι δυνατότητες που παρέχουν 
τα υπολογιστικά εργαλεία για ριζική αναθεώρηση των κατεστηµένων πλαι-
σίων, προτύπων και τρόπων διδασκαλίας παραµένουν ανεκµετάλλευτες· 
από την άποψη αυτή όµως η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών είναι πα-
ραπλανητική και γι’ αυτό αδικαιολόγητη.
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