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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη ενός τρόπου αξιοποίησης των
ιστορικών πηγών µε την υποστήριξη µιας υπερµεσικής εφαρµογής. Το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Μικρασία 1922» δηµιουργήθηκε για το µάθηµα της Ιστορίας στη
Στ΄τάξη του δηµοτικού σχολείου και τη θεµατική ενότητα: «Μικρασιατικός πόλεµος». Oι προτεινόµενες δραστηριότητες, που εµπεριέχονται σε αυτό, µπορούν να
συµπληρώσουν ή και να υποκαταστήσουν τις εργασίες του διδακτικού εγχειριδίου
και να συµβάλλουν στην επίτευξη, τόσο των γενικών στόχων του µαθήµατος της
Ιστορίας, όσο και των ειδικών στόχων της διδασκαλίας του Μικρασιατικού πολέµου σε όλες τις φάσεις του (εκστρατεία, καταστροφή, πρόσφυγες ). Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως αφετηρία το διδασκόµενο µάθηµα, ωστόσο, πιστεύουµε, ότι
προωθούν τη διαθεµατική προσέγγιση της ενότητας και συνδέουν την Ιστορία µε
ζητήµατα που πραγµατεύονται άλλες επιστήµες ή µε γεγονότα και καταστάσεις
της καθηµερινής ζωής. Η εφαρµογή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησής της από εκπαιδευτικούς και µαθητές θα αποτελέσουν τη βάση για
την τυχόν βελτίωση ή/και τροποποίησή της.
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία, τεχνολογία, εκπαιδευτικό λογισµικό.

EΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικός σκοπός της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της
ιστορικής συνείδησης (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Η ιστορική γνώση, ως σπουδή της ζωής της κοινωνίας του παρελθόντος σε όλες της
τις εκφάνσεις, θεωρείται ότι συµβάλλει στην προσπάθεια σύνθεσης των ποικί-
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λων ιδιαίτερων θεµάτων που περιλαµβάνει το αναλυτικό πρόγραµµα (∆ΕΠΠΣ
Αναλυτικό Πρόγραµµα Υπουργείου Παιδείας ).
Με τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας επιδιώκεται οι µαθητές: α)να
εκτιµήσουν τη στάση των πρωταγωνιστών του διχασµού και τα αποτελέσµατα
της έκβασης του πολέµου για την Ελλάδα, β)να εκτιµήσουν τη συµβολή του
Ελληνισµού των περιοχών της Θράκης και της Μ. Ασίας στην ανάπτυξη του
ελληνικού κράτους, γ)να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέµου, δ)να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές µε την ενότητα,
όπως: συνθήκη, σύµµαχοι, εθνική συµφορά, να κάνουν συσχετισµούς και να
οδηγούνται σε γενικεύσεις, ε)να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη
Μικρασιατική καταστροφή.
Ειδικότερα µε τη χρήση του λογισµικού επιδιώκεται: 1) να γνωρίσουν ότι
οι υπολογιστές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας. (Ρεπούση Μ.,1995), 2) να επιλέξουν µέσα από µια οµάδα
πληροφοριών τα ζητούµενα και να τα συνθέσουν σε ένα ενιαίο σύνολο, 3) να
αξιοποιήσουν τις ιστορικές πηγές (κείµενα, φωτογραφικό υλικό, παράδοση)
και να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους, 4) να συνειδητοποιήσουν ότι η µελέτη
όλων των πτυχών µιας κοινωνίας βοηθάει στην κατανόηση της ιστορίας της
και 5) να καταλάβουν ότι στην ιστορία υπάρχει άµεση σχέση αιτίων –αποτελεσµάτων.
Επιλέγουµε τη διδακτική προσέγγιση µε την οποία το πληροφορικό περιβάλλον οφείλει να συνοδεύεται από παιδαγωγικές δραστηριότητες ώστε να
µετατραπεί σε µαθησιακό περιβάλλον. Αυτές οι δραστηριότητες οφείλουν να
έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ανεξάρτητα από το περιεχόµενό
τους (∆απόντες, 1999, 2001, Rebrum, 1999): α) δεν µπορεί να είναι ίδιες και
απαράλλακτες µε τις γνωστές παραδοσιακές ασκήσεις και προβλήµατα, β) θα
πρέπει να διευκολύνουν το διδάσκοντα να επινοεί δραστηριότητες σύµφωνα
µε τις ανάγκες της δικής του διδασκαλίας µε το να του παρέχουν κατάλληλες
ευκολίες-δυνατότητες (De Jong et al., 1998), γ) οφείλουν να εξυπηρετούν συγκεκριµένους στόχους της διδασκαλίας, που παραµένουν περιθωριακοί στην
παραδοσιακή διδασκαλία και ειδικότερα στην Ιστορία, αυτούς που αναφέρονται στην έρευνα των ιστορικών πηγών και στην εξαγωγή συµπερασµάτων και
σύνθετων εργασιών, µε σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δ)µπορούν
να αξιοποιηθούν σε συνθήκες σχολικής αίθουσας υπολογιστών µε τους υπολογιστές ανά δύο ή τρεις µπροστά σε κάθε υπολογιστή και µε το διδάσκοντα να διαδραµατίζει τον επιθυµητό ρόλο του καθοδηγητή, ε) δεν αντικαθιστούν το διδάσκοντα σε τέτοιο βαθµό, που να ακυρώνουν τον παιδαγωγικό
του ρόλο. Έχει διαπιστωθεί πως οι µαθητές διαθέτουν την ικανότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, αν πρώτα τους
εξασφαλίσουµε ορισµένες προϋποθέσεις, όπως: α)έλεγχο της ύλης και του
τρόπου παρουσίασής της από τους ίδιους, β)αυτορρύθµιση της διαδικασίας
µάθησης και γ)διαρκή παροχή κινήτρων για µάθηση (Σιµάτος, 1995).
Σύµφωνα µε την κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση της νόησης του
Vygotsky η διδασκαλία πρέπει να οδηγεί το παιδί σε πιο προχωρηµένο επίπεδο
γνώσεων και γνωστικών λειτουργιών από αυτό στο οποίο ήδη βρίσκεται ο µαθητής, αξιοποιώντας το δυναµικό και την ετοιµότητά του. Η αρχή «της ζώνης
της επικείµενης ανάπτυξης», έννοια που πρότεινε ο Vygotsky και αναφέρεται
στη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ατόµου σε οποιοδήποτε τοµέα, πραγµατώνεται µε τη διαµεσολαβητική υποστήριξη του περιβάλλοντος. Το κάθε παιδί
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δεν αντιγράφει τη γνώση, αλλά δοµεί τη γνώση. Ένα κατάλληλα σχεδιασµένο
πρόγραµµα στον υπολογιστή, µπορεί να βοηθήσει το παιδί να πραγµατώσει
εσωτερικό δυναµικό, που βρίσκεται σε ζώνη επόµενης ανάπτυξης .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το παρόν εκπαιδευτικό λογισµικό σχεδιάστηκε µε βάση τη φιλοσοφία του
∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών. (βλ.γενικές αρχές
ΦΕΚ 136618-10-01). Για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της εφαρµογής µας,
λάβαµε υπόψη µας ορισµένα παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιλέξαµε την συνεργατική προσέγγιση της µάθησης µέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή επειδή πολλές µελέτες και ερευνητικές πειραµατικές εφαρµογές έδειξαν ότι προέκυψαν και σηµαντικά γνωστικά οφέλη και ανάπτυξη
κλίµατος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας (Underwood 1990).
Ο δάσκαλος συντονίζει τις εργασίες των µαθητών, συνεργάζεται µε τους
µαθητές του και συµµετέχει ισότιµα και ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την διαχείριση τεράστιου
όγκου πληροφοριών απαλλάσσει τους µαθητές από το να διαθέσουν ένα σεβαστό χρονικό διάστηµα για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών. Το
χρόνο αυτό είναι προτιµότερο να τον αφιερώσουν για τη µελέτη και εξαγωγή συµπερασµάτων, δηλ. δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στην «αυθεντική
εργασία»,η οποία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της µάθησης (ΜcDonald et all,
1977).
Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία ιστορικών γεγονότων αναµένουµε να συµβάλλει στην: α)φιλικότερη, ελκυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση των ιστορικών πηγών, β) ενεργοποίηση του µαθητή µέσα
από δηµιουργικές δραστηριότητες, γ) ενοποίηση και συµπύκνωση πολλών
γραπτών πηγών και εικόνων, µε µεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας, δ) µείωση του χρόνου, που αφιερώνει ο µαθητής για την αφοµοίωση των καινούριων
πληροφοριών, ε) προώθηση της συνεργατικής µάθησης στην τάξη, όπου οι
µαθητές µέσα στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να συνεργάζονται, στ) αύξηση της συµµετοχής των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
ζ) αναβάθµιση του ρόλου του δασκάλου, από αναµεταδότη της γνώσης σε συντονιστή, οργανωτή και υποστηριχτή της µάθησης (Ράπτης κ.α. ,1997), η) Η
επιλογή, ακόµη και του διαδικτύου, ως διδακτικού µέσου γίνεται µε σκοπό την
επίτευξη ιδιαίτερων στόχων που υποστηρίζονται απ’ αυτό, όπως επικοινωνία
µεταξύ των µαθητών, εύκολη πρόσβαση σε υλικό µαθήµατος, πραγµατοποίηση έρευνας, προσαρµογή σε ιδιαιτερότητες του χρήστη (Bennet,1999).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η προτεινόµενη υπερµεσική εφαρµογή εντάσσεται στο πρόγραµµα του µαθήµατος της Ιστορίας της Στ΄τάξης του πρωτοβάθµιου σχολείου.
Σχεδιάσαµε την εφαρµογή αυτή ώστε να είναι φιλική προς το χρήστηµαθητή, λειτουργική, εύκολη στη χρήση, να παρέχει αλληλεπίδραση και να
αναβαθµίζει το ρόλο του δασκάλου. Εκτιµούµε, ότι προωθεί την ενεργητική
συµµετοχή των µαθητών, αφυπνίζοντας το ενδιαφέρον τους και καλλιεργεί τη
συνεργασία µεταξύ τους, δίνοντας στον καθένα την ευκαιρία να δεξιωθεί ικα-
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νότητες, οι οποίες δεν αναδεικνύονται µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η παροχή οπτικοακουστικών ερεθισµάτων (video,µουσική, φωτογραφίες) κατά τη διαδικασία διερεύνησης του θέµατος προσφέρονται µε σκοπό
να διευκολύνει την προσπάθεια του µαθητή. Η δυνατότητα χρήσης κειµένων
(πηγές, διαδίκτυο, λογοτεχνία) σε συνδυασµό µε τα εργαλεία έκφρασης(word,
paintbrush) αποτελούν, κατά την άποψή µας, τόσο τα διαµεσολαβητικά εργαλεία για τη γνωστική κατάκτηση του ιστορικού κεφαλαίου από µέρους των
µαθητών, όσο και τα διδακτικά εργαλεία, υποστηρικτικά του έργου του εκπαιδευτικού.
Σκοπός της εργασίας µας είναι να αναδείξει έναν τρόπο αξιοποίησης των
ιστορικών πηγών µε την υποστήριξη µιας υπερµεσικής εφαρµογής. Αναπτύξαµε
µια διδασκαλία µε τον υπολογιστή, φροντίζοντας το περιεχόµενο και η δοµή
της να ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις και να είναι κάτι περισσότερο
από τη δηµιουργία ενός «ψηφιακού βιβλίου». Ωστόσο, η εφαρµογή βρίσκεται
σε εξέλιξη. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής της από εκπαιδευτικούς και
µαθητές θα αποτελέσουν τη βάση για την τυχόν βελτίωση ή/και διαφοροποίησή της.
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