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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι δυνατότητες αναζήτησης και άµεσης πρόσβασης σε ιστορικές πληροφορίες και ιστορικές πηγές,
καθώς και η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών αποτελούν δυνατότητες του διαδικτύου που µπορούν
να αξιοποιηθούν στο µάθηµα της ιστορίας.
Η προοπτική ένταξης του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας όµως θέτει ερωτήµατα που αφορούν
το παιδαγωγικό πλαίσιο που δηµιουργείται για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην
παρούσα µελέτη εξετάζονται ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται η ιστορική
πληροφορία στο ελληνικό διαδίκτυο, οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δοµή των
ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται. Η µελέτη βασίστηκε σ’ ένα
εκτεταµένο σώµα ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών µε την ιστορία, το οποίο επιλέγηκε µε
κριτήρια την πραγµάτευση ενός ιστορικού θέµατος και τη σύνδεση του µε το Πρόγραµµα Σπουδών
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Με βάση τα συµπεράσµατα της ανάλυσης προτείνονται διδακτικές
προσεγγίσεις που µπορούν να υποστηριχτούν από τις διευθύνσεις του διαδικτύου που µελετήθηκαν.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διδακτική της ιστορίας, διαδίκτυο
ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΝΕΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η εµφάνιση του διαδικτύου, δηµιουργεί νέα δεδοµένα για το µάθηµα της ιστορίας. ∆ίνονται
δυνατότητες άµεσης πρόσβασης σε ιστορικές πληροφορίες και ιστορικές πηγές, σύνδεσης
ιστορικών θεµάτων µε την επικαιρότητα, δηµιουργίας δίαυλου επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών.
Με τον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τις λίστες συζητήσεων
διαµορφώνεται και µία νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία που δίνει έµφαση στην επικοινωνία, στην
αυτόνοµη µάθηση, στην ατοµική καθοδήγηση, και στην αλληλεπιδραστική µάθηση (Dijkstra, et al
1999,Thao Le,1999). Επίσης, ο τρόπος εργασίας στο διαδίκτυο, ο οποίος βασίζεται στην ερώτηση
και στην πλοήγηση, αναθεωρεί και τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας τόσο του µαθητή όσο και του
δασκάλου (Ζeiliger,1999)
Λαµβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες του µέσου, η ένταξη του διαδικτύου στο µάθηµα της
ιστορίας1 θέτει ερωτήµατα που αφορούν τις δυνατότητες διδακτικής του αξιοποίησης και
συγκεκριµένα το είδος των δραστηριοτήτων που µπορούν να σχεδιαστούν, τους ρόλους που ο
καθηγητής και ο µαθητής καλούνται να παίξουν κατά τη χρήση του, τη γνώση που παράγεται
µέσα από τη χρήση του (Αντωνίου κ.α, 2000). Ως εκ τούτου, η διδακτική αξιοποίηση του
διαδικτύου απαιτεί την εξέταση δύο πλευρών: από τη µια, την εξέταση των παιδαγωγικών
χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που πραγµατεύονται ιστορικά θέµατα και από
την άλλη, το νέο παιδαγωγικό πλαίσιο που δηµιουργείται για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στο µάθηµα της ιστορίας. Οι δύο αυτές πλευρές του θέµατος αποτελούν τη βάση
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των ερωτηµάτων που θα καθορίσουν τη διδακτική χρήση του. Το µεν πρώτο ερώτηµα αφορά
στους τρόπους µε τους οποίους η ιστορική γνώση οργανώνεται και παρουσιάζεται από τους
δηµιουργούς των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Το δεύτερο ερώτηµα συνδέεται άµεσα µε το πρώτο
και αφορά στον εντοπισµό των διδακτικών προσεγγίσεων που απορρέουν ή υποστηρίζονται από
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Για να εξεταστεί λοιπόν η συµβολή του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας, θεωρούµε ότι
πρέπει να εξεταστεί κατ’ αρχάς ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται και παρουσιάζεται η ιστορική
πληροφορία και στη συνέχεια οι δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης του στο µάθηµα της
ιστορίας. Συγκεκριµένα διερευνώνται τα εξής:

Με ποιους τρόπους οργανώνονται και παρουσιάζονται οι ιστορικές πληροφορίες.

Ποια είναι τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις προτείνονται ή/και υποστηρίζονται από τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Η επιλογή 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 χρήση
(Bennet,1999). Η χρήση του διαδικτύου για διδακτικούς σκοπούς θέτει όµως τα εξής προβλήµατα:
Πρώτον, οι διευθύνσεις του διαδικτύου δεν είναι έντυπες δηµοσιεύσεις που υπόκεινται σε
διαδικασίες ελέγχου, τόσο του περιεχοµένου και της γλώσσας όσο και της καταλληλότητας του
για το µαθητικό κοινό (Shipman,1999). ∆εύτερον, τα θέµατα που πραγµατεύονται µπορεί να µη
συµβαδίζουν µε το Πρόγραµµα Σπουδών. Τρίτον, ο µαθητής, αφ’ ενός µεν, έρχεται σ’ επαφή µε
µια πληθώρα πληροφοριών, αφ’ ετέρου, έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σ ’ένα εκτεταµένο
εύρος ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κατά συνέπεια και θεµάτων, γεγονός που µπορεί να τον
αποπροσανατολίσει ή µπορεί να περιορίσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο σε απλό πάτηµα
κουµπιών.2 Τέταρτον, οι στόχοι των διευθύνσεων, που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν, δεν είναι πάντα εκπαιδευτικοί. Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας στο διαδίκτυο
αναπροσδιορίζονται οι ρόλοι του καθηγητή και του µαθητή: ο µεν καθηγητής, χωρίς να
αποποιείται το ρόλο του αφηγητή «διαχειρίζεται» ιστορικές πληροφορίες επιλέγοντας διευθύνσεις
του διαδικτύου- εάν υποθέσουµε ότι ο ρόλος αυτός δεν ανατίθεται στο µαθητή- και οργανώνει
δραστηριότητες που βασίζονται στην επεξεργασία των διευθύνσεων καθοδηγώντας παράλληλα
τους µαθητές ή επεξηγώντας δύσκολα σηµεία. Οι µαθητές από την πλευρά τους αναζητούν και
επιλέγουν πληροφορίες. Εάν δε υποθέσουµε ότι αξιοποιούνται και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του
διαδικτύου, δίνονται στα πλαίσια της διδακτικής πράξης δυνατότητες συγχρονικής, ασύγχρονης
και διασχολικής επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών, µαθητών και καθηγητών.
Για να καταστούν διδακτικά εύχρηστες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρέπει να εµπεριέχουν
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσαρµογής των
εκπαιδευτικών στόχων στο τεχνολογικό εργαλείο (Bitter G, Pierson M.,1999). Ο χαρακτηρισµός
µιας διεύθυνσης ως παιδαγωγικής προϋποθέτει την ύπαρξη µιας σειράς κριτηρίων που αφορούν
στο περιεχόµενο, τη θεωρία µάθησης και το µοντέλο διδασκαλίας που ακολουθείται, την
αξιολόγηση των µαθητών. Επιπλέον, µε απώτερο στόχο να υποστηριχτεί η αυτονοµία και
επικοινωνία των µαθητών, -αρχές που κυρίως υποστηρίζονται από το διαδίκτυο- διαµορφώνεται
µια δοµή διαφορετικών γνωστικών επιπέδων, δίνονται παραδείγµατα εφαρµογής του διδακτικού
µοντέλου που ακολουθείται, εµπλουτίζεται το περιεχόµενο του σχολικού εγχειριδίου,
επεξηγούνται δύσκολες έννοιες, διευρύνεται το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης µε
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υλικό από άλλες διευθύνσεις, παρακινούνται οι µαθητές να επικοινωνήσουν (Dijkstra, et al 1999).
Όσον αφορά τις διευθύνσεις µε ιστορικό περιεχόµενο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη µία ακόµη
διάσταση: η πολιτισµική φυσιογνωµία της διεύθυνσης και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η
διευκρίνιση αυτή αφορά τόσο το περιεχόµενο όσο και τη δοµή της διεύθυνσης, δεδοµένου ότι και
τα δύο συνδέονται άµεσα µε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα και µε τους τρόπους µε τους
οποίους οι µαθητές έχουν συνηθίσει να προσλαµβάνουν και να επεξεργάζονται την πληροφορία. 3
Κατά την πλοήγηση στο ελληνικό διαδίκτυο-χωρίς να είναι εξαντλητική και δεδοµένης της
συνεχούς εξέλιξης του αντικειµένου – καταγράφηκαν διευθύνσεις σχετικές µε την ιστορία (βλ.
Παράρτηµα). Η επιλογή των διευθύνσεων βασίστηκε στα εξής κριτήρια:

την πραγµάτευση ενός καθαρά ιστορικού θέµατος

τη σύνδεση του περιεχοµένου µε το Πρόγραµµα Σπουδών
Όσον αφορά τα παραπάνω κριτήρια, εντοπίσαµε αρκετές ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε ιστορικό
περιεχόµενο. Οι διευθύνσεις πραγµατεύονται όλες τις ιστορικές περιόδους. Παρατηρήθηκε µια
σχετική ισορροπία ως προς την πραγµάτευση θεµάτων της αρχαιότητας, του µεσαίωνα και του
σύγχρονου ελληνισµού. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιχειρούν να παραθέσουν
ιστορικό υλικό, να κοινοποιήσουν ιστορικά πορίσµατα και να εκφράσουν απόψεις, ενώ
παράλληλα γίνεται µια προσπάθεια εκλαΐκευσης της ιστορικής γνώσης. Σε αρκετές, γίνονται
προσπάθειες διεύρυνσης του θέµατος µε υλικό από άλλες διευθύνσεις, επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων. ∆ιαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ως προς τη δοµή των διευθύνσεων, τους
στόχους συγγραφής της διεύθυνσης και κατ’ επέκταση την προσέγγιση του θέµατος, τις
προτεινόµενες δραστηριότητες. Στη συνέχεια εξετάστηκαν:
•
οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης της ιστορικής πληροφορίας
•
οι διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται. Αναζητήθηκαν κυρίως εκείνες που στοχεύουν
στην εκµάθηση και κατανόηση ιστορικών εννοιών, στη µελέτη ιστορικών πηγών, στην
πολυδιάστατη µελέτη των ιστορικών γεγονότων ( Γιαννόπουλος 1997, Husbands 1996,
Gunning 1978, Burton 1993, Picciano 1993)
•
οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αναζητήθηκαν
κυρίως η αυτονοµία, η αλληλεπίδραση, η συνεργατική µάθηση, η επικοινωνία.
Α. Τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης της ιστορικής πληροφορίας
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναπαράγουν στις περισσότερες περιπτώσεις και σε µεγάλο βαθµό
τη δοµή των σχολικών εγχειριδίων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες
χρησιµοποιείται το υπερκείµενο και όταν η πληροφορία οργανώνεται σε βάση δεδοµένων.
Συγκεκριµένα:
Το κείµενο κυριαρχεί.
•
•
Τα περισσότερα κείµενα έχουν αφηγηµατικό χαρακτήρα.
Η εικόνα έχει συνοδευτικό ρόλο και είναι περιορισµένη, ενώ συνεχίζει να παίζει
•
περισσότερο διακοσµητικό παρά λειτουργικό ρόλο. Εξαίρεση αποτελούν οι ηλεκτρονικές
διευθύνσεις που περιλαµβάνουν εικόνες ως ιστορικές πηγές.
Η εικόνα είναι στατική και όχι διαδραστική , ενώ απουσιάζουν τα πολυµέσα.
•
∆εν υπάρχουν οδηγίες πλοήγησης, γεγονός όµως που δεν δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες
•
δεδοµένου ότι η πλοήγηση είναι απλή. Ως βασικός και κοινός στις περισσότερες περιπτώσεις
οδηγός πλοήγησης παραµένει η αναγραφή των θεµάτων του περιεχοµένου στην αρχική
σελίδα και το υπερκείµενο.
Η δοµή δεν είναι σειριακή: οι πληροφορίες διασυνδέονται µεταξύ τους συνήθως µε
•
υπερκείµενο και υπάρχει διασύνδεση µε άλλες διευθύνσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα
αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδοµένων
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Β . ∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Στις περισσότερες διευθύνσεις η ιστορία προσεγγίζεται περισσότερο θεµατολογικά και λιγότερο
γεγονοτογραφικά.
•
Το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσανατολισµένες σε θέµατα και όχι σε
γεγονότα, ευνοεί µια προσέγγιση της ιστορίας- πρόβληµα .
•
Εξετάζονται θέµατα τοπικής ιστορίας.
•
Χρησιµοποιούνται ιστορικές πηγές .
•
Αναλύονται ιστορικές έννοιες.
Γ. Όσον αφορά τις παιδαγωγικές αρχές παρατηρήθηκαν τα εξής
Ο σχεδιασµός του µαθήµατος δεν ενυπάρχει στη διεύθυνση αλλά επαφίεται στον διδάσκοντα.
•
•
Ο µαθητής στις περισσότερες περιπτώσεις πλοηγείται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε
κριτήριο το θέµα. Ο αφηγηµατικός χαρακτήρας των περισσοτέρων ιστοσελίδων περιορίζει
την αλληλεπίδραση στο ελάχιστο.
∆εν υπάρχει στο σχεδιασµό των ιστοσελίδων πρόβλεψη για συνεργατική µάθηση ούτε για
•
εξατοµικευµένη. Η εξατοµίκευση περιορίζεται στην επιλογή του θέµατος. Την κατάσταση
αυτή µπορεί να επηρεάζει και το γεγονός ότι το κοινό δεν είναι προκαθορισµένοτουλάχιστον δεν συναντήσαµε παρόµοια αναφορά ούτε εντοπίστηκε καµία διαφοροποίηση
θεµατική ή γλωσσική, η οποία να συνδέει τη διεύθυνση µε συγκεκριµένο (µαθητικό) κοινό.
∆εν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι συνήθως δυνατή µόνο
•
ανάµεσα στο χρήστη και το δηµιουργό της ιστοσελίδας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις
διευρύνεται σε εξειδικευµένους επιστήµονες και σε λίστες συζητήσεων. Αρκετές διευθύνσεις
παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το συντάκτη µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και
τη προσθήκη υλικού (σε µια περίπτωση µάλιστα δηλώνει ότι δεν είναι ιστορικός και
προτρέπει τους επισκέπτες της διεύθυνσης να µη διστάσουν να προβούν σε διορθώσεις)4

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Το νεωτεριστικό στοιχείο που εισάγεται στη διδακτική της ιστορίας µε τη χρήση του διαδικτύου
είναι η διαδικασία αναζήτησης στην οποία εµπλέκονται οι µαθητές και η άµεση πρόσβαση σε
ιστορικές πηγές. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής αφ’ ενός µεν, έρχεται σε άµεση επαφή µε όγκο και
ποικιλία πληροφοριών, αφ’ ετέρου, ενεργοποιείται µε τη διατύπωση ερωτηµάτων σε βάσεις
δεδοµένων. Η δοµή των διευθύνσεων καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και τη διδακτική αξιοποίησή
τους.
Η διδακτική αξιοποίηση µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης εξαρτάται από τρεις παράγοντες
(Mioduser D. et al 1999): α/ την ανάδυση µιας νέας παιδαγωγικής, που πηγάζει από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του µέσου β/ την ανάπτυξη εξελιγµένων τρόπων οργάνωσης της πληροφορίας,
αναπαράστασης και χειρισµού ικανοτήτων γ/ την αύξηση των µεθόδων επικοινωνίας µεταξύ των
µαθητών και των καθηγητών και την υποστήριξη συνεργατικής µάθησης .5
Η ανάλυση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αφορούν
το µάθηµα της ιστορίας, µας επέτρεψε να σχηµατίσουµε την άποψη ότι το διαδίκτυο µπορεί να
συµβάλει µε τους εξής τρόπους στο µάθηµα της ιστορίας: ενηµέρωση, επικοινωνία, αναζήτηση
υλικού. Επίσης, οι µηχανισµοί αναζήτησης και διασύνδεσης των πληροφοριών που υπάρχουν σε
αρκετές διευθύνσεις µπορούν να συµβάλουν στο σχεδιασµό ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, εντοπίσαµε τη δυνατότητα των παρακάτω διδακτικών προσεγγίσεων:
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Πολυδιάστατη εξέταση ιστορικών περιόδων
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις περιλαµβάνουν υλικό µε το οποίο εµπλουτίζεται και διευρύνεται το
περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων. Η αναζήτηση του υλικού διευκολύνεται µε την
κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στις περισσότερες διευθύνσεις και η οποία κινείται σε δύο
άξονες, στο θέµα και στο χρόνο. Η συλλογή του υλικού προσφέρεται για την υλοποίηση
συνθετικών εργασιών. Ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν οι εξής διευθύνσεις:

Η ιστορία των Ελληνικών Βιβλιοθηκών (http://www.libraries.gr:): αναπτύσσονται η ιστορία,
το περιεχόµενο και η συµβολή στην ιστορία του πνεύµατος των πιο γνωστών Βιβλιοθηκών
από την εποχή των λαών της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου µέχρι την Αναγέννηση.

Αρχαίες
Ελληνικές
Πόλεις
(http://www.sikyon.com.index.html):
παρουσιάζονται
αντιπροσωπευτικά δείγµατα των µνηµείων, της τέχνης και των νοµισµάτων της Αθήνας, της
Σικυώνος, της Κορίνθου, της Σπάρτης, της Θήβας, του Άργους, των ∆ελφών, της Ολυµπίας.

Θησαυροί του Αγίου Όρους (http://www.culture.gr/2/21/218/g218m00.html): παρουσιάζονται
έργα της βυζαντινής τέχνης που φυλάσσονται στο Άγιο όρος, τα οποία σχολιάζονται
διεξοδικά.

Αρχαιολογία και Τέχνες (http://arxaiologia.gr/index.html): παρουσιάζονται άρθρα και εικόνες
από το οµώνυµο περιοδικό που προσφέρουν πλούσιο υλικό για όλες τις ιστορικές περιόδους.

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr): γίνεται περιήγηση σε όλες τις περιόδους
της ελληνικής ιστορίας, η οποία ταξινοµείται κατά θέµατα (κοινωνία, οικονοµία, πολιτική,
πολιτισµός, αξίες κ.λπ)και ιστορικές περιόδους. Ο χρήστης αντλεί πληροφορίες για όλες τις
εποχές, ενώ παράλληλα διευρύνει τις γνώσεις του ακολουθώντας τους συνδέσµους και
οργανώνει τα σηµαντικότερα γεγονότα παρατηρώντας το χρονολόγιο.


Πρόσβαση-Επεξεργασία πρωτογενών πηγών
Στις ηλεκτρονικές σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται ιστορικές πηγές, γραπτές,
προφορικές, εικαστικές που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να έρθει σε επαφή µε µαρτυρίες της
ιστορικής περιόδου που εξετάζει. Ο αριθµός των πηγών είναι περιορισµένος όπως επίσης και τα
εργαλεία επεξεργασίας τους. 6Σηµειώνουµε ενδεικτικά τις εξής:

O Μακρυγιάννης στο διαδίκτυο (http://www.makriyannis.gr): παρουσιάζονται το πλήρες
κείµενο των αποµνηµονευµάτων του Μακρυγιάννη καθώς και οι ζωγραφικοί πίνακες του
Ζωγράφου που περιλαµβάνονται σε αυτά.

Βαλκανικοί πόλεµοι, Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος, Μικρασιατικός, Β΄ Παγκόσµιος, Κατοχή και
Αντίσταση, Εµφύλιος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html): οι ιστορικές περίοδοι
αναπτύσσονται µέσα από µια ποικιλία υλικού και πηγών, όπως επίσηµα και ιδιωτικά
έγγραφα, προσωπικές µαρτυρίες, γελοιογραφίες, καρτ-ποστάλ, ζωγραφικούς πίνακες, αφίσες,
φωτογραφίες, όπλα, κείµενα συνθηκών, συνεντεύξεις ιστορικών προσώπων.

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr): παράλληλα µε την αφήγηση των
ιστορικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας δίνονται και πηγές, ιστορικά και λογοτεχνικά
κείµενα, που αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο.

Κωνσταντινούπολις (http://w4u.eexi.gr/~ippotis/constgr.html): µέσα από την ιστορία της
Πόλης περιγράφονται οι φάσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες µε τη χρήση
επίσηµων εγγράφων, προσωπικών µαρτυριών και φωτογραφικού υλικού προσεγγίζονται µε
ιδιαίτερα βιωµατικό τρόπο.
της
Λωζάννης
(http://orpheus.ee.duth.gr/Eldoseis/Losanne/INDEX.HTM):

Συνθήκη
παρουσιάζονται τα κείµενα της συνθήκης.


∆ιασύνδεση ιστορικών πληροφοριών
Οι βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε ορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
επιτρέπουν αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών. Χρησιµοποιώντας διαφορετικά κάθε φορά
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κριτήρια ( θέµα, χώρο, χρόνο, λέξη) διαµορφώνονται πεδία έρευνας και επεξεργασίας των
πληροφοριών. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν εντοπίσαµε αρκετές διευθύνσεις. Αναφέρουµε τις
εξής:

Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html): Στην ενότητα θέατρα
πολέµου ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει τα πεδία των µαχών του Β΄ παγκοσµίου πολέµου
ερωτώντας µία βάση δεδοµένων και εισάγοντας κριτήρια χρόνου και τόπου.

O Μακρυγιάννης στο διαδίκτυο (http://www.makriyannis.gr): δίνεται η δυνατότητα στο
χρήστη να αναζητήσει συγκεκριµένες λέξεις στο κείµενο και να µελετήσει το νοηµατικό τους
πλαίσιο. Εισάγοντας ως κριτήρια µία ή και περισσότερες λέξεις και ορίζοντας το γραµµατικό
τους τύπο εµφανίζονται τα αντίστοιχα χωρία.
Κατανόηση των εννοιών του χώρου, χρόνου και της εξέλιξης
Η διάρκεια, η αλλαγή, η συνέχεια και η εξέλιξη δεν απετέλεσαν αντικείµενα µελέτης καµίας
διεύθυνσης. Παρ’ ολ’ αυτά η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισµού στο χρόνο και στο χώρο µπορεί
να µελετηθεί µέσω άλλων διευθύνσεων :

Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html): Τα µνηµεία
όλων των εποχών καταγράφονται στο χάρτη της Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
παρακολούθηση όλων των περιόδων της εξέλιξης της ελληνικής ιστορίας. Επιλέγοντας το
χρόνο (αρχαιότητα, βυζαντινή περίοδος και νεότερη ιστορία) και το γεωγραφικό τόπο(νοµός)
εµφανίζονται τα µνηµεία της κάθε περιοχής κατά την επιλεγµένη περίοδο καθώς και τα
εκθέµατα των τοπικών µουσείων.

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr) Η εικονική αναπαράσταση της Μιλήτου,
της Ολυµπίας και του Βουλευτηρίου δίνουν τη δυνατότητα αναβίωσης των ιστορικών χώρων.


Μελέτη ιστορικών εννοιών
Οι ιστορικές έννοιες δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Κυρίως δίνονται όροι µε τη
µορφή λεξικού, που έχουν επικουρική χρήση στην κατανόηση του κειµένου.

Βαλκανικοί πόλεµοι, Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος, Μικρασιατικός ,Β΄ Παγκόσµιος, Κατοχή και
Αντίσταση, Εµφύλιος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html): εξετάζονται έννοιες των
περιόδων αυτών, όπως για παράδειγµα ο εθνικισµός, οι οποίες αναπτύσσονται µέσα από
κείµενα διαλέξεων ή άρθρα του ηµερήσιου ελληνικού και διεθνή τύπου.


Τοπική ιστορία
Αρκετές περιοχές προβάλλουν την τοπική τους ιστορία µέσω των ιστοσελίδων τους :

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός (http://xanthi.ilsp.gr/thraki) για την περιοχή της Θράκης.

Πόντος (http://pontos.gr) για τον Πόντο.

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr): περιέχει γλωσσάρι αρχαιολογικών όρων
που αντιστοιχούν σε ιστορικές περιόδους.

Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html) δηµιουργεί µε
την παρουσίαση των µνηµείων, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά νοµό
προϋποθέσεις για τη µελέτη της τοπικής ιστορίας των περιοχών της Ελλάδας.
Η ενηµέρωση και η επικοινωνία µέσω διαδικτύου είναι δύο τοµείς, οι οποίοι µπορούν να
αξιοποιηθούν διδακτικά και να δώσουν ερεθίσµατα για προβληµατισµό και περαιτέρω διερεύνηση
ιστορικών ζητηµάτων. Ειδικότερα δίνονται οι εξής δυνατότητες:


Επικοινωνία µε ειδικούς επιστήµονες
Στις περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας µε τους
συντάκτες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι προτρέπουν τους χρήστες να
επικοινωνήσουν µαζί τους για να σχολιάσουν το περιεχόµενο των συζητήσεων, να προσθέσουν
υλικό ή να συµµετάσχουν σε λίστα συζητήσεων.
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Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html).Η δυνατότητα
επικοινωνίας µε τις τοπικές εφορείες αρχαιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να
συνοµιλήσουν άµεσα µε ειδικούς επιστήµονες.

 Σύνδεση ιστορικών θεµάτων µε την επικαιρότητα
Όσον αφορά την ενηµέρωση δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν ιστορικά θέµατα µε την
επικαιρότητα, έτσι ώστε ο ιστορικός λόγος να αποκτήσει ζωντάνια και αµεσότητα συνδεόµενος µε
ζητήµατα και προβληµατισµούς του παρόντος. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις
αποτελούν έναν µέσο ενηµέρωσης για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες οργανισµών, ιδρυµάτων,
µουσείων, βιβλιοθηκών, για τη βιβλιογραφική παραγωγή των εκδοτικών οίκων, δίνοντας
παράλληλα και δυνατότητα παραγγελιών.7

Αρχαιολογία και Τέχνες (http://arxaiologia.gr/index.html): παρουσιάζονται άρθρα και εικόνες
από το οµώνυµο περιοδικό, που καταγράφουν τις εξελίξεις του τοµέα.

Επαφή µε διαφορετικές κουλτούρες, απόψεις, πολιτισµούς
Η εθνική ιστορία πολλών λαών εκτίθεται στο διαδίκτυο. Παραβλέποντας το ζήτηµα της
γλώσσας παρέχεται η ευκαιρία επαφής µε ζητήµατα που απασχολούν την ιστορία άλλων λαών και
ενηµέρωσης για απόψεις που αναπτύσσονται εκτός ελληνικών συνόρων για τον ελληνικό
πολιτισµό. Επιπλέον, επιδιώκεται και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε επίκαιρα και διεθνή
θέµατα, που αφορούν την ελληνική ιστορία και πραγµατικότητα, και προτρέπονται οι αναγνώστες
να συµµετάσχουν στα κοινά. Τέλος, δηµιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ των
εκπαιδευτικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων για
σχέδια µαθηµάτων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συµµετοχή σε εκπαιδευτικό
προβληµατισµό8


Τέλος, µια ενότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που µπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά
είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν καταλαµβάνουν πολύ χώρο στο
διαδίκτυο, αλλά αποτελούν µια µικρή ενότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Εντοπίσαµε τα
εξής:

Το Οδοιπορικό του Ρήγα Φεραίου, Ύµνος εις την Ελευθερία του ∆ιονυσίου Σολωµού
(http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html) .Με αφορµή τα ταξίδια του Ρήγα
Βελεστινλή και τη σύνθεση των στροφών του Ύµνου εις την Ελευθερία ο χρήστης
περιηγείται στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου.

Αρµενίζοντας στα ∆ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html):
Με σκοπό να επισκεφτεί ο χρήστης τα νησιά της ∆ωδεκανήσου, πλοηγεί ένα ιστιοφόρο στο
αρχιπέλαγος των ∆ωδεκανήσων χρησιµοποιώντας πηδάλιο και πανί και προσέχοντας να µη
ναυαγήσει. Στη συνέχεια, µπορεί να συµπληρώσει δύο σταυρόλεξα µε θέµα τα ∆ωδεκάνησα,
αφού πρώτα έχει διαβάσει τις σχετικά µε τα νησιά ιστοσελίδες.

Θεόδωρος, στα βήµατα ενός µοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο (http://theodoros.gr):
Παρουσιάζεται σε συνέχειες µία αλληλεπιδραστική ιστορία ενός µοναχού του 10ου αιώνα
στο Βυζάντιο.

Εξερευνώντας τα ∆ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html)
Ο µαθητής καλείται να δηµιουργήσει ένα λεύκωµα ιστορικού, λαογραφικού, ή τουριστικού
ενδιαφέροντος εξερευνώντας τα ∆ωδεκάνησα και συλλέγοντας τα κατάλληλα στοιχεία από
χάρτες. Κατά την περιήγηση του βλέπει εικόνες των νησιών, διαβάζει ενδιαφέρουσες
πληροφορίες και επιλέγει κοµµάτια για το λεύκωµά του ασκώντας ταυτόχρονα την κριτική
του ικανότητα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εµφάνιση του ελληνικού διαδικτύου καθιστά πια άµεση τη δυνατότητα πρόσβασης του
ελληνικού σχολείου σε αυτό, ενώ οι δυνατότητες του µέσου δηµιουργούν νέες προοπτικές για το
µάθηµα της ιστορίας. H χρήση του διαδικτύου µπορεί να αποτελέσει µια καινοτοµία στην
εκπαίδευση, διότι, πρώτον, δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή ν’ αυτονοµηθεί, όσον αφορά την
αναζήτηση της γνώσης, δεύτερον, δηµιουργεί µεταξύ των καθηγητών και των µαθητών και µεταξύ
των µαθητών νέα κανάλια επικοινωνίας και τέλος, δίνει τη δυνατότητα νέων διδακτικών
προσεγγίσεων του µαθήµατος της ιστορίας µε τα εργαλεία που παρέχονται.
Όµως, η πληθώρα των πληροφοριών σε συνδυασµό µε την αυτονοµία του µαθητή δεν είναι
αρκετά για την ανανέωση του µαθήµατος. Εύλογα δηµιουργείται το ερώτηµα εάν οι µαθητές και
οι καθηγητές είναι προετοιµασµένοι να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο και να το αξιοποιήσουν
διδακτικά. Η παρατήρηση δεν αφορά τόσο την τεχνολογική υποδοµή και εξοικείωση µε τις νέες
τεχνολογίες, όσο την ίδια τη διδακτική του µαθήµατος λαµβάνοντας υπόψη το αφηγηµατικό
µοντέλο και την αποµνηµόνευση που µέχρι σήµερα κυριαρχούν. Προκύπτει λοιπόν ένα βασικό
διδακτικό πρόβληµα που αφορά την ανάπτυξη διδακτικών µοντέλων και δραστηριοτήτων που
βασίζονται στην ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση και αντιπαραβολή της πληροφορίας.
Επιπλέον, τίθεται το ερώτηµα εάν τα παιδιά µαθαίνουν µε ή από τον υπολογιστή. Στην
περίπτωση των διευθύνσεων που προαναφέραµε φαίνεται ότι ισχύει η δεύτερη περίπτωση
δεδοµένου του πληροφοριακού χαρακτήρα των διευθύνσεων και του γεγονότος ότι δεν απαιτείται
ιδιαίτερα ενεργή-διαδραστική συµµετοχή του χρήστη. Το διαδίκτυο στη µορφή που βρίσκεται
σήµερα λειτουργεί περισσότερο ως µια πηγή πληροφόρησης και λιγότερο ως µέσον επικοινωνίας
και διερεύνησης.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράµµατος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη πειραµατικές
διδασκαλίες µε τη χρήση διαδικτύου http://www.pi-schools.gr/programs/odysseas/activities/htm.
Επίσης, παραδείγµατα διδακτικής χρήσης του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας και των κοινωνικών
επιστηµών βλ. http://www.georgetown.edu/crossroads/cases
2
Για να προσαρµοστούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στη σχολική χρήση κρίνονται αναγκαία, σε ορισµένες
περιπτώσεις, η προσθήκη µηχανισµών καθοδήγησης της διερεύνησης και επεξηγήσεων, καθώς και η
δηµιουργία νοηµατικού πλαισίου για την οµαλότερη ένταξη του διαδικτύου στη σχολική εργασία. Η
αποφυγή της χαοτικής περιήγησης αποφεύχθηκε µε τη δηµιουργία βηµάτων (paths) που συνέδεσαν
πληροφορίες του διαδικτύου δηµιουργώντας µια ενιαία νοηµατική δοµή σε υλικό που προερχόταν από
διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Το εργαλείο αυτό (Walden’s Path) χρησιµοποιήθηκε σε µαθήµατα
ιστορίας της τέχνης, όπου συνδέθηκαν εικόνες από διαφορετικά µουσεία (Shipman F et al, 1999)
3
Κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας µίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποτελούν το Πρόγραµµα Σπουδών
(βλ. Σκοποί της ∆ιδασκαλίας της Ιστορίας, Πρόγραµµα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Γλώσσα Ιστορίας, ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000), όπου αναλύονται οι
διδακτικοί στόχοι του µαθήµατος και η διδακτική µέθοδος που ακολουθείται, και τα σχολικά εγχειρίδια
4
Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν έρευνες που είχαν ως αντικείµενο το περιεχοµένου, τη δοµή και την
παιδαγωγική προσέγγιση διευθύνσεων του αµερικανικού διαδικτύου (Mioduser, 1999)
5
Τα κριτήρια αυτά οδήγησαν στη δηµιουργία του πίνακα ανάλυσης των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των
διευθύνσεων του διαδικτύου WEBLE (Web-based learning environments) (Mioduser,1999)
6
Κατά την πλοήγησή µας στο διεθνές διαδίκτυο εντοπίσαµε επίσης παραδείγµατα διδακτικής αξιοποίησης
πρωτογενών και δευτερογενών πηγών καθώς και δοµηµένα µαθήµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις
παρακάτω διευθύνσεις: Http://www.miami.edu/las/his482spring99: παραδείγµατα διδακτικής αξιοποίησης
εικόνας ως πηγή πληροφοριών για την ιστορία και παραδείγµατα κατανόησης ιστορικών εννοιών,
Http://www.miami.edu/las/his683html: διδακτικό µοντέλο κατανόησης των ιστορικών κειµένων και της
ιστορικής αφήγησης µέσα από τη µελέτη της ιστοριογραφίας, http://remember.org/imagine/index.html :
συλλογή και σύνθεση πηγών για τη µελέτη ενός ιστορικού θέµατος (Ολοκαύτωµα). Οργάνωση ιστορικών
πληροφοριών και παρουσίασή τους στο διαδίκτυο, http://devlab.dartmouth.edu/history/bronze_age/lessons:
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ανάπτυξη της ενότητας του Μυκηναϊκού Πολιτισµού µέσα από κείµενα, εικόνες και συνδέσεις µε άλλες
διευθύνσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουµε την παρακάτω διευθύνση: http://www.icom.org/vlmp :επίσηµος κατάλογος των
µουσείων µε παρουσία στο δίκτυο, υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM)
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω διευθύνσεις: resu@egnatia.ee.auth.gr :σύνδεση µε διεθνή πρακτορεία
ειδήσεων, http://sunsite.berkeley.edu :βιβλιογραφική ενηµέρωση για εκπαιδευτικά θέµατα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αντωνίου Ι, Γκίκα Ε., Λαλιώτου Ε., Τριαντοπούλου Θ, Η συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στη
διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθηµάτων: ανάλυση των Πειραµατικών ∆ιδασκαλιών του
έργου «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ».Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση, Πρακτικά Εισηγήσεων, Πάτρα, Οκτώβριος 2000 σελ.409-417
Bennet J., Incorporating the Internet in the classroom, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World
Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins,
R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp 804-809

Bitter G., Pierson M., Using Technology in the classroom, Alyn and Bacon Boston
1999,pp123-124
Burton V. Teaching Historian With Database, History Microcomputers Review 9, Spr.
1993, pp.9-17
Γιαννόπουλος Γ., ∆οκίµια Θεωρίας και ∆ιδακτικής της Ιστορίας, Βιβλιογονία, Αθήνα 1997
Dijkstra S. et al, Instructional design of WWW-based-courses –support environments: From case
to general principles, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational
Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle,
Washington, USA, June 19-24,1999, pp 231-235.
Gunning D. The Teaching of History, Croom, London,1978
Husbands C. What is History Teaching? Language, Ideas and meaning in Learning about the past,
Open University Press, Buckingham, 1996

Mioduser D. et al, Web-based Learning Environments (WBLE): Current State and
Emerging Trends, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on
Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver
(ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp753-75
Picciano A.G., The Five Points: The Design of a Multimedia Program on Social History,
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 4(2), 1993, pp.129-147
Shipman F et al, Using the Internet in the classroom : Variety in the use of the Walden’s Paths,
Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia
and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 1924,1999, pp 335-340
Thao Le, A web-based study of students’ attitudes towards the web, Proceedings of ED-MEDIA
1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,
B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp 747-752
Zeiliger et al., Implementing a constructivist approach to web navigation support, Proceedings of
ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and
Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp
403-408

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αρµενίζοντας στα ∆ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html
Η ιστορία των Ελληνικών Βιβλιοθηκών (http://www.libraries.gr),.
Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις (http://www.sikyon.com.index.html)

178

Θησαυροί του Αγίου Όρους (http://www.culture.gr/2/21/218/g218m00.html)
Αρχαιολογία και Τέχνες (http://arxaiologia.gr/index.html)
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr).
O Μακρυγιάννης στο διαδίκτυο (http://www.makriyannis.gr)
Βαλκανικοί πόλεµοι, Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος, Μικρασιατικός ,Β΄ Παγκόσµιος, Κατοχή και
Αντίσταση, Εµφύλιος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html)
Κωνσταντινούπολις (http://w4u.eexi.gr/~ippotis/constgr.html).
Συνθήκη της Λωζάννης (http://orpheus.ee.duth.gr/Eldoseis/Losanne/INDEX.HTM)
Παρουσιάζονται τα κείµενα της συνθήκης.
Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html
Το Οδοιπορικό του Ρήγα Φεραίου, Ύµνος εις την Ελευθερία του ∆ιονυσίου Σολωµού
(http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html) .
Θεόδωρος, στα βήµατα ενός µοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο (http://theodoros.gr)
Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός (http://xanthi.ilsp.gr/thraki) για την περιοχή Θράκης
Εξερευνώντας τα ∆ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html
Πόντος (http://pontos.gr) για τον Πόντο.
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