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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  Με την εργασία αυτή παρουσιάζεται η υπερµεσική εφαρµογή «Εάλω η Πόλις», τα παιδαγωγικά 
της χαρακτηριστικά και οι προοπτικές αξιοποίησής της στο µάθηµα της Ιστορίας της Ε΄ δηµοτικού. 
Γενικός σκοπός της εφαρµογής είναι να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και 
συνείδηση και να κατασκευάσουν ιστορικό λόγο σε µια προσπάθεια κατανόησης ιστορικών 
γεγονότων, οικοδόµησης γενικότερων εννοιών διϊστορικής σηµασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
µεταφοράς της γνώσης τους για µια κριτική ανάγνωση ανάλογων ιστορικών φαινοµένων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διδακτική της Ιστορίας, διαδίκτυο, διερευνητική µέθοδος, ιστορικές πηγές 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Η υπερµεσική εφαρµογή «Εάλω η Πόλις» αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αυτενέργειας των 
µαθητών, οι οποίοι, προκειµένου να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ιστορικά ζητήµατα, καλούνται 
να επεξεργαστούν κριτικά πληροφορίες σχετικές µε την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 
από τους Οθωµανούς, τις οποίες αντλούν από πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές. Για τη 
διδασκαλία της θεµατικής ενότητας δηµιουργείται ένα σενάριο, οργανώνεται µια βάση αναφοράς 
µε ποικίλες και αντιφατικές ιστορικές πηγές και η πορεία της διδασκαλίας ακολουθεί τα στάδια 
της µεθόδου «επίλυσης προβλήµατος» (problem solving).  
  Το λογισµικό αυτό προσβλέπει στην αξιοποίηση του διαδικτύου και της σχετικής βιβλιογραφίας, 
στην προώθηση της διερεύνησης σε οµαδοσυνεργατικό πλαίσιο ως µεθόδου προσέγγισης των 
ιστορικών γεγονότων, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς και στη δηµιουργία 
εναλλακτικών προτάσεων διδασκαλίας της Ιστορίας µε αξιοποίηση ποικίλλου εποπτικού 
µαθησιακού υλικού και γνωστικών εργαλείων, που χειρίζονται οι µαθητές για την επίτευξη 
ανώτερων µαθησιακών στόχων. Οι µαθητές ως «ερευνητές-ιστορικοί», µπορούν να εξετάσουν 
έναν προσεκτικά επιλεγµένο αριθµό πηγών, τις οποίες αξιολογούν και αξιοποιούν, ώστε να 
οδηγούνται σε ιστορικές ιδέες και να παράγουν δικό τους ιστορικό λόγο. Παράλληλα, δίνεται η 
δυνατότητα στο διδάσκοντα να προσεγγίσει µε διαφορετικό τρόπο έννοιες της Ιστορίας, που 
δύσκολα κατανοούν οι µαθητές, να επινοήσει διδακτικές ιδέες µε περισσότερη φαντασία και να 
δοκιµάσει διδακτικούς ρόλους που ανταποκρίνονται στην ανάγκη µετασχηµατισµού της 
εκπαίδευσης και συνάδουν µε τις παιδαγωγικές αρχές της σύγχρονης µεταµοντέρνας εποχής. (Η 
καινοτόµος αυτή δράση του δεν είναι βέβαια πάντοτε εύκολη, γι’ αυτό είναι καλό να αναζητεί 
συνεργασίες µε συναδέλφους, σχολικούς συµβούλους και ειδικούς στη διδακτική της Ιστορίας). 
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ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
  Ο στόχοι που θέτει το αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία της θεµατικής ενότητας «Η 
άλωση της Κωνσταντινούπολης», είναι κατεξοχήν «γνωστικοί», (σύµφωνα µε την ταξινόµηση 
στόχων από τον H.D. Schmid (1970), για το µάθηµα της Ιστορίας) π.χ. «να γνωρίσουν τα παιδιά 
το γεγονός της άλωσης» κλπ. Ο µοναδικός δε στόχος κατανόησης, π.χ.,  «να συνειδητοποιήσουν 
τη σηµασία του γεγονότος της άλωσης για το λαό της Πόλης και το έθνος ολόκληρο», αφενός 
δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί µέσα από τα κείµενα του σχολικού εγχειριδίου, αφετέρου δε 
δεν εµπεριέχεται στο γενικό σκοπό του µαθήµατος της Ιστορίας. Απουσιάζουν επίσης παντελώς 
στόχοι επεξεργασίας και διαχείρισης ιστορικού υλικού, στόχοι αξιολογικής και κοινωνικής 
συµπεριφοράς (ικανότητα κριτικής τοποθέτησης απέναντι σε καταστάσεις και γεγονότα, καθώς 
και ετοιµότητα για συνεργασία και διάλογο) (Βρεττός, 1987). Οι πολυδιάστατες και σύνθετες 
αιτιακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τη συγκεκριµένη περίοδο, δε γίνονται αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης από τις προτεινόµενες δραστηριότητες. Κατά την παραδοσιακή διδασκαλία, η 
αναζήτηση πληροφορίας περιορίζεται στο κείµενο του σχολικού βιβλίου, µε αποσπασµατική 
χρήση πηγών και θεώρηση γεγονότων, πράγµα που οδηγεί σε αδυναµία οικοδόµησης σύνθετης 
γνώσης και δεξιοτήτων µεταφοράς της. 
  Γενικός σκοπός της εφαρµογής είναι να αναπτύξουν οι µαθητές κριτική σκέψη και ιστορική 
συνείδηση ώστε: α) να κατανοήσουν τα γεγονότα τα σχετικά µε την άλωση και τις αιτιώδεις 
σχέσεις που τα συνδέουν β) να συνειδητοποιήσουν ότι ο σύγχρονος κόσµος είναι δυναµική 
συνέχεια του παρελθόντος, να φιλοσοφήσουν πάνω σε ανάλογα ιστορικά γεγονότα και σε 
φαινόµενα ιστορικής εξέλιξης λαών και πολιτισµών (παράγοντες συγκρότησης, ανάπτυξης 
φθοράς και µετασχηµατισµού ενός πολιτισµού, αίτια και δυναµικές των ιστορικών και 
διϊστορικών συγκρούσεων κ.ά) εµπλεκόµενοι σε διαδικασίες σύγκρισης, αναζήτησης ιστορικών 
συσχετίσεων και µοντελοποίησης προβληµάτων ιστορικού περιεχοµένου και γ) να παραγάγουν 
γραπτό ιστορικό λόγο, προϊόν υποστηριζόµενης διερεύνησης, βιωµατικής µάθησης, συνδυασµού 
συµβολικών, εικονικών, και πραξιακών αναπαραστάσεων και συλλογικής διαπραγµάτευσης.     
  Επί µέρους στόχοι είναι: α) η ανάδειξη πτυχών της Ιστορίας που δεν αναπτύσσονται επαρκώς 
στο σχολικό εγχειρίδιο και η εφαρµογή πολλαπλών διδακτικών µεθοδολογιών β) η αντίληψη της 
έννοιας της ιστορικής εξέλιξης, η επιλογή γεγονότων και η ένταξή τους σε ιστορικές περιόδους 
γ) η κριτική µελέτη πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, η αποφυγή προσέγγισης των 
γεγονότων µε άκριτη αποδοχή ερµηνειών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής διερεύνησης και δ) 
η κατανόηση και ενσωµάτωση των γενικών ιστορικών εννοιών, του χρόνου, της δυναµικής των 
οµάδων µέσα και έξω από ένα κοινωνικό σχηµατισµό, (ιστορικά ορόσηµα, συγκρούσεις, 
µεταβολές κλπ), αλλά και ειδικών (άλωση, Οθωµανοί, ενωτικοί, ανθενωτικοί κλπ) 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  Η µεθοδολογία ανάπτυξης και διδακτικής αξιοποίησης της εφαρµογής, στηρίζεται στη µέθοδο 
«επίλυσης προβλήµατος» (problem solving). Ακολουθήθηκε η πορεία και τα στάδια της µεθόδου: 
διατύπωση του προβλήµατος προς διερεύνηση, συγκέντρωση πληροφοριών, σύνθεση 
πληροφοριών, εξαγωγή συµπερασµάτων. Οι εικόνες που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή 
έχουν επιλεγεί βάσει κριτηρίων που έχουν διαµορφωθεί για τη διδακτική αξιοποίηση των 
εικόνων (Βώρος, 1989, Βρεττός, 1999). Η διδακτική προσέγγιση τέλος, βασίζεται σε γενικές 
παιδαγωγικές αρχές που αφορούν στην εποπτικότητα, στη διερευνητική µέθοδο και την 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, στη διαθεµατική προσέγγιση, στην ανάδειξη των γνωστικών 
συγκρούσεων ως προϋποθέσεων για την οικοδόµηση της γνώσης, καθώς και στην αυτενέργεια ως 
παράγοντα εµπέδωσης του γνωστικού αντικειµένου και µεταφοράς της γνώσης σε άλλες περιοχές.  
  Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου, που, όπως υποστηρίζει ο 
Owston (1997), πρέπει να χρησιµοποιείται ως περιβάλλον ενεργού και προωθηµένης ποιοτικά 
µάθησης. Ένα από τα νεωτεριστικά στοιχεία που εισάγεται στη διδακτική της Ιστορίας µε τη 
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χρήση του διαδικτύου, πέραν όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι και η επικοινωνία µε ειδικούς 
ή η ανταλλαγή απόψεων µε άλλες οµάδες µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆ιαµορφώνεται 
έτσι µια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία που δίνει έµφαση στην επικοινωνία, στην αυτόνοµη µάθηση, 
στην ατοµική καθοδήγηση και στην αλληλεπιδραστική µάθηση (Dijkstra, et all 1999, Thao Le, 
1999, Ράπτης & Ράπτη, 2004). Συγκεκριµένα, στην εφαρµογή, εκτός από την αλληλεπίδραση 
ατόµου–κειµένων µέσα από την πλοήγηση σε ηλεκτρονικά κείµενα και υπερκείµενα, δίνεται η 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης των µαθητών µε µαθητές του Ζωγράφειου σχολείου 
Κωνσταντινούπολης, για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας µε ειδικούς, 
προκειµένου να συζητήσουν τη γνώµη τους για ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν, αλλά και να 
ασκηθούν στο να διαµορφώνουν οι ίδιοι σηµαντικά ερωτήµατα. 
  Η συγκεκριµένη πολυµεσική εφαρµογή αναπτύχθηκε µε το συγγραφικό πακέτο Multimedia 
Builder, µε πρόβλεψη ενσωµάτωσης και άλλων εργαλείων, όπως είναι το λογισµικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης «Inspiration”. Οι µαθητές εµπλέκονται σε αυθεντικές δραστηριότητες και ρόλους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Με την καθοδηγούµενη διερεύνηση (αναζήτηση, εξέταση, αξιολόγηση, εξειδίκευση, και 
γενίκευση, έλεγχο, αποδοχή και απόρριψη στοιχείων) δηµιουργείται ένα περιβάλλον µάθησης που 
αναπτύσσει τις µαθησιακές δεξιότητες των µαθητών και τις παιδαγωγικές δεξιότητες των 
δασκάλων (Husbands, 1996). Οι µαθητές κατακτούν την ιστορική γνώση µόνοι τους και όχι µέσα 
από την αφήγηση του διδάσκοντα. Αποτέλεσµα είναι η άσκησή τους στην αυτενεργό έρευνα, την 
αυτόνοµη εργασία κατά την ανεύρεση αιτιωδών σχέσεων, την κριτική αντιµετώπιση και 
αξιολόγηση των πληροφοριών κλπ. πραγµατοποιώντας έτσι το βασικό σκοπό της διδασκαλίας της 
Ιστορίας. Παράλληλα το µάθηµα γίνεται πιο ζωντανό κι ελκυστικό, αφού οι µαθητές επιτελούν το 
έργο ενός ιστορικού που αναζητεί την πολυσήµαντη αλήθεια (γνωστική µαθητεία) . 
  Στην τάξη κυριαρχεί το δηµοκρατικό κλίµα, η διαλογική συζήτηση και η ελευθερία σκέψης και 
έκφρασης. Όλοι οι µαθητές συµµετέχουν, διατυπώνουν ελεύθερα χωρίς επιφυλάξεις τις απόψεις 
τους. Καλλιεργούνται έτσι ανώτερες νοητικές διαδικασίες, ισχυροποιείται η αυτονοµία τους, 
αναπτύσσονται ικανότητες κριτικής αντιµετώπισης γεγονότων και προσώπων, θετικές στάσεις 
απέναντι στο µάθηµα και, τέλος, συντελείται η διαµόρφωση υπεύθυνων και ελεύθερων πολιτών. 
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