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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα συγκριτικής έρευνας ανάµεσα
στη διδασκαλία µε αξιοποίηση του λογισµικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ και σε µία παραδοσιακή διδασκαλία µε
χρήση του σχολικού εγχειριδίου ιστορίας σε ηλεκτρονική µορφή. Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ είναι ένα
εκπαιδευτικό λογισµικό υπερµέσων και αποτελεί εφαρµογή χαλαρά δοµηµένων πεδίων γνώσης. Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι η οργάνωση της σύνθετης ιστορικής πληροφορίας, η ένταξή της
σε πλαίσια µέσα στα οποία είναι συνδεµένες οι ιστορικές πηγές. Επίσης, σε αντίθεση µε την
παραδοσιακή διδασκαλία προτείνει ένα µαθησιακό περιβάλλον µε µαθητοκεντρική αντίληψη και
έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης µε πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που
στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση πολλαπλών ιστορικών πηγών και σε εργασίες που
καθοδηγούν το µαθητή, βήµα-βήµα και κατά επίπεδα δυσκολίας στη κατάκτηση της γνώσης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαιδευτικό λογισµικό, σχολικά εγχειρίδια, παραδοσιακή διδασκαλία,
οργάνωση ιστορικής πληροφορίας, ιστορικές πηγές, διδακτικές δραστηριότητες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από πολύ νωρίς οι µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου προσεγγίζουν την ιστορία µελετώντας τα
σχολικά εγχειρίδια, ή από τις επισκέψεις τους στα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
Σχετικές έρευνες στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν παρουσιάσει ότι οι µαθητές συχνά αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στη κατανόηση της ιστορίας (Carretero et al., 1997, Cavoura, 1994, Perfetti et al. 1995,
Seixas, 1994). Ειδικότερα δυσκολεύονται να κατανοήσουν έννοιες όπως ο ιστορικός χρόνος, η
αλλαγή, η συνέχεια, η αιτιότητα, οι συνέπειες καθώς και τα γεγονότα. Επίσης δυσκολεύονται να
εκτιµήσουν την αξία των ιστορικών πηγών για το γράψιµο της ιστορίας.
Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας στηρίζεται κατά µεγάλο µέρος, αν όχι
αποκλειστικά, στο σχολικό εγχειρίδιο. Πρόσφατα, αυτή η προσέγγιση στη µάθηση ιστορίας και το
µοντέλο µάθησης της ιστορίας πάνω στο οποίο στηρίζεται έχει αναθεωρηθεί τόσο από τις
εποικοδοµητικές θεωρίες µάθησης όσο και από τις πιο παραδοσιακές (Stahl et al., 1995). Το
µοντέλο του παραδοσιακού διδάσκοντα που βασίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο σκιαγραφείται ως

608

4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών

ένα µοντέλο «µεταβίβασης» γνώσης, όπου η πληροφορία που αποτελεί αντικείµενο µάθησης
περιέχεται σε ένα δοχείο, το σχολικό εγχειρίδιο, και µεταφέρεται σε ένα άλλο δοχείο, τη µνήµη
του µαθητή, µέσω της διάλεξης του διδάσκοντα.
Η µάθηση της ιστορίας έχει γίνει πρόσφατα αντικείµενο µελέτης από τη γνωστική ψυχολογία
όσον αφορά τις νέες µεθόδους παρουσίασης της ιστορικής πληροφορίας (Wineburg, 1991).
Παρότι η γνώση των δηλωτικών γεγονότων είναι σηµαντική, δεν είναι αρκετή για τη µελέτη της
ιστορίας (Stahl et al., 1995). Θεµελιώδης θεωρείται και η ικανότητα του µαθητή να σκέπτεται
ιστορικά, να αναζητεί την ιστορική πληροφορία και να την αξιολογεί σε σχέση µε την πηγή της,
να την εντάσσει στο πλαίσιό της και να την µετασχηµατίζει σε ιστορική γνώση (Greene, 1994).
Στη ψηφιακή εποχή της ιστορίας, οι µαθητές έχουν την ίδια πρόσβαση µε τους ιστορικούς
στην πληροφορία (Lee, 1997). Ωστόσο, οι µαθητές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως µικροί
ιστορικοί καθώς δεν είναι σε θέση (1) να συγκρίνουν τις ιστορικές πηγές µεταξύ τους και να
εντοπίζουν τα σηµεία αντίφασης, (2) να εξετάζουν την αναφορά της πηγής πριν µελετήσουν το
περιεχόµενο της και το πώς µπορεί να έχει επηρεαστεί ο κατασκευαστής της και (3) να
τοποθετούν µία πηγή στο χωρο-χρονικό της πλαίσιο και να εξετάζουν κατά πόσο το ιστορικό
πλαίσιο έχει επηρεάσει το περιεχόµενο ή την οπτική γωνία του κατασκευαστή της πηγής
(Wineburg, 1991). Χρησιµοποιώντας όµως ιστορικές πηγές σε ψηφιακή µορφή, οι µαθητές
µπορούν να µελετήσουν το παρελθόν µέσα από την ανακάλυψη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
διαδικτυακής δοµής και ιδιαίτερα η δοµή υπερκειµένου, ενθαρρύνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις
της ιστορικής γνώσης. Τα υπερµέσα συνεπώς, έχουν ισχυρή δυναµική στην υποστήριξη για την
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης καθώς είναι ανοικτά, µη γραµµικά και έχουν χαλαρή δοµή σε
σχέση µε άλλα µέσα. Τα υπερµέσα µπορούν να αναπαραστήσουν την πληροφορία µε τρόπους που
µοντελοποιούν τις γνωστικές αναπαραστάσεις χαλαρά δοµηµένων πεδίων, όπως είναι η ιστορία
(Spiro et al., 1994, Balcytiene, 1999). Η χαλαρά δοµηµένη γνώση παραπέµπει σε χαλαρά
δοµηµένες έννοιες, που συχνά είναι ασαφείς και µη προβλέψιµες. Η χρήση του πρωτογενούς
ιστορικού υλικού βοηθά τους µαθητές να κατασκευάσουν διασυνδέσεις ανάµεσα στις
πληροφορίες, που περικλείουν οι πηγές, καθώς πραγµατοποιούν διάσχιση του υπερµεσικού
περιβάλλοντος. Η δυνατότητα επισκόπησης του χώρου της πληροφορίας από διαφορετικές
οπτικές γωνίες είναι αναγκαία για την κατανόηση ενός γεγονότος ή µιας έννοιας (Spiro et al.,
1994). Η πληροφορία και οι διασυνδέσεις ανάµεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφορίας
αφοµοιώνεται αποτελεσµατικότερα όταν ο µαθητής συµµετέχει στη κατασκευή παρά όταν
στηρίζεται στην έτοιµη γνώση που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο ή ο διδάσκων (Spoehr &
Spoehr, 1994).
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της ιστορικής
γνώσης µε πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση
πολλαπλών ιστορικών πηγών και καθοδηγούν το µαθητή κατά επίπεδα δυσκολίας στη
συγκρότηση της ιστορικής γνώσης. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα
χαρακτηριστικά της παραδοσιακής διδασκαλίας. Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά το
περιβάλλον του λογισµικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ και τα χαρακτηριστικά του. Στη τέταρτη ενότητα
παρουσιάζεται συγκριτική έρευνα ανάµεσα σε διδασκαλία µε αξιοποίηση του λογισµικού
ΚΑΣΤΑΛΙΑ και σε µία παραδοσιακή διδασκαλία µε χρήση του σχολικού εγχειριδίου ιστορίας σε
ηλεκτρονική µορφή. Στη τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται και συζητούνται τα µαθησιακά
αποτελέσµατα της συγκριτικής έρευνας. Η εργασία καταλήγει µε τα συµπεράσµατα και τα
µελλοντικά σχέδια.

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Η παραδοσιακή διδασκαλία έχει κατεξοχήν δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, προσφέρει για
µάθηση την έτοιµη γνώση, δεν αφήνει περιθώρια κατανόησης της κατασκευής της ιστορικής
γνώσης τοποθετώντας τον εκπαιδευόµενο σε µια κατάσταση εξωτερικού και παθητικού αποδέκτη.
Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας ειδικότερα, η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών είναι
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αποσπασµατική, προσφέρονται χωρίς οργανωµένο διδακτικό πλαίσιο, λείπει η επεξεργασία του
συγκεκριµένου ιστορικού υλικού και δεν προσφέρεται για ουσιαστική κατανόηση η εξάρτηση του
ιστορικού θέµατος από τις πηγές.

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Το Περιβάλλον του Λογισµικού Κασταλία
Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ εργαλεία µελέτης µέσα σε ένα υπερµεσικό
περιβάλλον και προτείνει διδακτικές δραστηριότητες που στηρίζονται σε µοντέλα µάθησης
ιστορίας βασισµένα στη χρήση ιστορικών πηγών. Ως περιβάλλον µάθησης της ιστορίας, αποτελεί
για το µαθητή το δικό του χώρο προσέγγισης ιστορικών θεµάτων που παραπέµπει στα «υλικά»
του ιστορικού και τον οδηγεί στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, τη διατύπωση
συλλογισµών επιχειρηµάτων και αιτιακών συναφειών, την οργάνωση ιστορικών εννοιών, τη
διάκριση των µορφών του ιστορικού λόγου και τη σύνθεση µιας αφήγησης. Το περιβάλλον του
λογισµικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ αναπαριστά την πολυπλοκότητα της ιστορικής πληροφορίας, ευνοεί
πολλαπλές αναπαραστάσεις µε επιλεγµένο και επεξεργασµένο υλικό, επιµέρους καθοδήγηση µε
συγκεκριµένα φύλλα εργασίας σχεδιασµένα µε βάση το βαθµό δυσκολίας, υψηλή οργάνωση
χώρου εργασίας, πολλαπλή διασύνδεση των ιστορικών πηγών µε το πλαίσιο, ευκολία στη χρήση
του πλαισίου και δυνατότητα ταυτόχρονης αναπαράστασης πηγών πολλών ειδών (Cavoura et al,
2000). Η Κασταλία είναι δοµηµένη µε βάση το µοντέλο: Θεµατική ενότητα - Σενάριο ∆ραστηριότητα - Εργασίες:
Η θεµατική ενότητα αποτελεί ένα ιστορικό ερώτηµα-πρόβληµα το οποίο προτείνεται για επίλυση.
Η θεµατική ενότητα επιµερίζεται σε σενάρια. Το σενάριο αποτελεί ένα οργανωµένο πλαίσιο µε το
οποίο επιχειρείται η προσέγγιση του ιστορικού ερωτήµατος φωτίζοντας διάφορες όψεις του. Το
σενάριο περιλαµβάνει δραστηριότητες. Η δραστηριότητα ορίζει την ιστορικότητα του πλαισίου
µέσα στο οποίο τοποθετούνται οι ιστορικές πηγές που συνοδεύονται από σχόλια, ευρετήριο
εννοιών και λέξεις-κλειδιά. Κάθε δραστηριότητα περιλαµβάνει εργασίες. Οι εργασίες είναι ένα
σύνολο οδηγιών που προσανατολίζουν στην υλοποίηση της δραστηριότητας και την οικοδόµηση
της ιστορικής γνώσης.
Το λογισµικό προσφέρει:
- ιστορικό υλικό που περιλαµβάνει: (1) αποσπάσµατα ιστορικών πηγών, πρωτογενών και
δευτερογενών, ιστορικούς όρους και πραγµατολογικές πληροφορίες (2) αναπαραστάσεις αρχαίων
ευρηµάτων: αγγείων, νοµισµάτων, επιγραφών, οικοδοµηµάτων και γλυπτών και (3) ιστορικούς
χάρτες.
- εργαλεία µελέτης, διδασκαλίας και επικοινωνίας (Grigoriadou et al, 2000). Τα εργαλεία
µελέτης: σηµειωµατάριο, σχεδιαστήριο, βάση ιστορικού υλικού και µηχανισµό αναζήτησης στη
βάση, εικονικό µουσείο, τετράδιο εργασίας και ευρετήριο προορίζονται για να διευκολύνουν τη
διαπίστωση και επεξεργασία της ιστορικής πληροφορίας, την αναζήτηση υλικού, την καταγραφή
σηµειώσεων και τη σχεδίαση. Τα εργαλεία διδασκαλίας είναι σενάρια, δραστηριότητες και
εργασίες που είτε περιέχονται στο λογισµικό είτε δηµιουργούνται και ενσωµατώνονται από τον
διδάσκοντα. Τα εργαλεία διδασκαλίας θέτουν ερωτήµατα και καθοδηγούν το µαθητή στη
συγκρότηση της απάντησής τους. Τα εργαλεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, συζήτηση
µέσω κειµένου και διαµοιρασµός εφαρµογών, διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών
κατά τη φάση συνεργασίας τους.
- εργαλεία εµπλουτισµού του λογισµικού µε νέα ιστορική πληροφορία τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τόσο οι µαθητές όσο και οι διδάσκοντες.
Ο διδάσκων µε βάση τους διδακτικούς στόχους επιλέγει τη θεµατική ενότητα και τα σενάρια
και προτείνει µια δραστηριότητα στους µαθητές. Ενόσω οι µαθητές πραγµατοποιούν τη
δραστηριότητα, παρεµβαίνει µόνο όταν του ζητηθεί ή προκειµένου να τους επαναπροσανατολίσει
αν αυτοί έχουν αποκλίνει από τον διδακτικό στόχο. Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός για τη

610

4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών

χρησιµοποίηση της παρεχόµενης από το λογισµικό ιστορικής πληροφορίας και των εργαλείων
του. Ο µαθητής πραγµατοποιεί την αντίστοιχη δραστηριότητα µε τις εργασίες, το ηλεκτρονικό
φύλλο της οποίας είναι στη διάθεσή του κάθε στιγµή. Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου
εργασίας απαντά στις ερωτήσεις που του ανατίθενται και αφού µελετήσει, επεξεργαστεί τις
ιστορικές πηγές, χρησιµοποιήσει τους µηχανισµούς αναζήτησης πληροφοριών όπου χρειάζεται,
συµπληρώνει το φύλλο εργασίας ή σχεδιάζει στο σχεδιαστήριο. Τέλος παραδίνει το φύλλο
εργασίας.
Χαρακτηριστικά του λογισµικού Κασταλία
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισµικού είναι η οργάνωση της σύνθετης ιστορικής
πληροφορίας, η ένταξή της σε πλαίσια µέσα στα οποία είναι συνδεµένες οι ιστορικές πηγές.
Κύριος στόχος της Κασταλίας είναι να αναπτύξουν οι µαθητές ευέλικτες γνωστικές δεξιότητες
ώστε να συγκροτήσουν την ιστορική γνώση µέσα σε ένα περιβάλλον µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά (Punyashloke & Feltovich, 1995):
- Πολλαπλότητα αναπαραστάσεων. Η κατανόηση των εννοιών απορρέει από τη δηµιουργία
συνδέσεων µεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων. Το περιβάλλον της Κασταλίας προσφέρει
πολλαπλές αναπαραστάσεις της ίδιας πληροφορίας καθώς και διαφορετικές οπτικές προσέγγισης
της πληροφορίας. Για παράδειγµα, η δραστηριότητα «Εξάπλωση των Επικοινωνιών» προσφέρεται
για «µετάφραση» µιας πληροφορίας κειµένου σε πληροφορία εικόνας πάνω σε χάρτη. Οι µαθητές
καλούνται να απεικονίσουν µε τη µορφή γραφικών παραστάσεων τη γνώση αφού προηγουµένως
την οργανώσουν µε βάση κάποιο κριτήριο, καλούνται δηλαδή να αισθητοποιήσουν τις σχέσεις
των δεδοµένων ή τις σχέσεις αιτίου και αποτελέσµατος. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία «εµπορικές
επικοινωνίες» που ανήκει στη δραστηριότητα «Εξάπλωση των επικοινωνιών» εξελίσσεται ως
εξής: «Με τη λέξη-κλειδί επικοινωνίες να αναζητήσεις στη βάση τα αρχαιολογικά ευρήµατα που
αποτελούν πηγές πληροφοριών, µαρτυρίες εµπορικής επικοινωνίας µεταξύ της Κορίνθου και
κάποιας άλλης περιοχής. Με βάση την ταυτότητα των ευρηµάτων και τις πληροφορίες που
περιέχουν αυτές, να προχωρήσεις στις ακόλουθες εργασίες: α) να σηµειώσεις πάνω στο χάρτη µε
διαφορετικά σύµβολα την προέλευση και τον τόπο όπου βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους τα
ευρήµατα αυτά, β) να συνδέσεις τα σηµεία προέλευσης και κατάληξης, χαράσσοντας πάνω στο
χάρτη τους δρόµους και την κατεύθυνση της εµπορικής επικοινωνίας και γ) να συνδέσεις µε βέλη
τα φαινόµενα που εξηγούν τη ζήτηση κεραµικών απεικονίζοντας σχέσεις αιτίου αποτελέσµατος».
Οι µαθητές καλούνται να χρησιµοποιήσουν πληροφορίες από κείµενα, εικόνες ευρηµάτων και
χάρτες και να δηµιουργήσουν οι ίδιοι πολλαπλές αναπαραστάσεις της πληροφορίας µέσω της
απεικόνισης. Έτσι οι µαθητές που έχουν χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο σύστηµα αναµένεται να
αντιλαµβάνονται ότι µία απλή οπτική γωνία οδηγεί σε περιορισµένη µόνο κατανόηση των
ιστορικών γεγονότων.
- Οργάνωση της σύνθετης ιστορικής πληροφορίας. Η εισαγωγή των ιστορικών εννοιών, από τα
αρχικά κιόλας στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσανατολίζει τους µαθητές σε πεδία
σύνθετης γνώσης και τους προστατεύει από ακατάλληλες απλουστεύσεις που παραµορφώνουν την
ιστορική γνώση. Οι µαθητές εκτίθενται εξαρχής στη σύνθετη ιστορική πληροφορία η οποία
παρουσιάζεται οργανωµένη σε πλαίσια µε βάση συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους. Οι
µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να συγκρίνουν, να ερµηνεύσουν τις
ιστορικές πληροφορίες των πηγών καθοδηγούµενοι µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και να
τις αξιοποιήσουν στη συγκρότηση της ιστορικής τους γνώσης.
Για παράδειγµα, στην εργασία «οικονοµική ανάπτυξη», που ανήκει στη δραστηριότητα
«Εξάπλωση των επικοινωνιών», οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τις ιστορικές πηγές και
να αναζητήσουν πληροφορίες µε βάση κάποιο κριτήριο. Στη συνέχεια καλούνται να
οµαδοποιήσουν τις πληροφορίες που αναζήτησαν στις ιστορικές πηγές και να διατυπώσουν έναν
τίτλο για κάθε οµάδα πληροφοριών να κατασκευάσουν δηλαδή την έννοια της ναυσιπλοΐας. Στη
δεύτερη εργασία οι µαθητές καλούνται, µε βάση συγκεκριµένα φαινόµενα, να διαχωρίσουν τις
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έννοιες αίτιο και αποτέλεσµα και να συγκροτήσουν αιτιακές σχέσεις. Επίσης οι µαθητές
καλούνται να κατανοήσουν τις µορφές του ιστορικού λόγου διαχωρίζοντας µια ιστορική θέση από
τα επιχειρήµατα.
- Εξάρτηση από το πλαίσιο. Η δοµή του λογισµικού ευνοεί τη σύνδεση µιας έννοιας µε µια
πραγµατικότητα. Η αφηρηµένη έννοια η οποία παραπέµπει σε πληροφορίες της ιστορικής πηγής
κατά τη διαδικασία της κατασκευής της εντάσσεται σε ένα χώρο-χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
αποκτά τη σηµασία της, αναιρώντας έτσι την αποµνηµόνευση ενός ορισµού. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, στην εργασία «οικονοµική ανάπτυξη» που ανήκει στη δραστηριότητα «Εξάπλωση των
επικοινωνιών», που αναφέρθηκε παραπάνω, οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν οι ίδιοι την
έννοια της «ναυσιπλοΐας» διατρέχοντας τις πληροφορίες των πηγών. Έτσι ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα για εννοιολογικές παρανοήσεις που θα δηµιουργούσε στον µαθητή ένας ορισµός της
έννοιας που προκύπτει από στιγµιαία αφαίρεση. Τα ευέλικτα υπερµεσικά περιβάλλοντα
ενεργοποιούν τους µαθητές να διερευνήσουν την πληροφορία που δεν είναι αφηρηµένη αλλά
ενσωµατωµένη µέσα στο πλαίσιο.
- Υψηλός βαθµός διασυνδεσιµότητας γνώσης. Ο µαθητής αναπτύσσει την αίσθηση ότι υπάρχουν
πολλοί τρόποι για την κατάκτηση της γνώσης, διαπιστώνει δηλαδή ότι ένας µόνον δρόµος δεν
αρκεί για την επίτευξή της. Ο µαθητής αντιλαµβάνεται ότι οφείλει να επαναταξινοµήσει τα
στοιχεία της γνώσης καθώς είναι βασισµένη σε διαφορετικές «καταστάσεις». Στη διαδικασία αυτή
συµβάλλει η καταλληλότητα των κειµένων, των τµηµάτων τους και των εικόνων, καθώς και η
επιλογή να αναφέρονται το ένα στο άλλο µε σύνθετους τρόπους υποστηρίζοντας, αγνοώντας ή
αµφισβητώντας τη σηµασία άλλων σύµφωνα µε το εκάστοτε πλαίσιο.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Για την ανάδειξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων του λογισµικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ
πραγµατοποιήθηκε έρευνα που περιλάµβανε εφαρµογή δύο διαφορετικών µορφών διδασκαλίας:
(1) διδασκαλία µε χρήση του λογισµικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ και (2) παραδοσιακή διδασκαλία µε χρήση
του σχολικού εγχειριδίου ιστορίας (Μαστράπας, 2002) σε ηλεκτρονική µορφή («Ηλεκτρονικό
βιβλίο») που περιλάµβανε ψηφιοποιηµένο ιστορικό υλικό (αφηγήσεις, χάρτες, ιστορικές πηγές
κειµένου και εικόνας) προερχόµενο από το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας. Στην εργασία αυτή
παρουσιάζονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα από τη συγκριτική έρευνα.

Σκοποί της έρευνας
Πρώτος σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα µαθησιακά προβλήµατα των µαθητών
κατά την πρόσληψη της ιστορικής γνώσης. Η έρευνα εστιάστηκε στη διερεύνηση και αποτύπωση
των αντιδράσεων των µαθητών που βρέθηκαν σε µία νέα διδακτική κατάσταση, εντελώς
διαφορετική από την ήδη γνωστή αφού το διδακτικό περιβάλλον ορίζεται από τον υπολογιστή.
∆εύτερος σκοπός της έρευνας ήταν η διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του
εκπαιδευτικού λογισµικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ για τη διδασκαλία. Να διερευνηθεί, δηλαδή, πως οι
συγκεκριµένες δυνατότητες του υπερµεσικού µαθησιακού περιβάλλοντος βοηθούν τους µαθητές
να ξεπεράσουν σε µεγάλο βαθµό τις αδυναµίες τους και πώς ευνοούν τη συγκρότηση της γνώσης.
Ειδικότεροι σκοποί της έρευνας είναι να διερευνηθούν:
οι αντιλήψεις των µαθητών για τη χρήση των ιστορικών πηγών στη µάθηση της ιστορίας.
οι αδυναµίες που παρουσιάζουν οι µαθητές στη χρησιµοποίηση και αξιοποίηση των
ιστορικών πηγών κειµένου και εικόνας και στο συσχετισµό τους µε την ιστορική γνώση.
πώς η οργάνωση της δοµής της ιστορικής γνώσης και η διασύνδεσή της (κατανόηση
πλαισίου) επηρεάζουν τη συγκρότηση της γνώσης
οι αλλαγές στις αναπαραστάσεις τους για το συγκεκριµένο ιστορικό θέµα που προκύπτουν
µετά τη χρήση του λογισµικού.
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Συµµετέχοντες
Οι συµµετέχοντες ήταν 20 µαθητές της Α’ τάξης Λυκείου χωρισµένοι σε δύο οµάδες: την
οµάδα ελέγχου Α και την οµάδα έρευνας Β. Κάθε οµάδα περιλάµβανε µαθητές διαφορετικής
απόδοσης στο µάθηµα της ιστορίας. Οι µαθητές είχαν ευχέρεια στη χρήση του υπολογιστή και
ήταν γνώστες των γεγονότων της Αρχαϊκής περιόδου της ιστορίας στην οποία αναφέρεται το
λογισµικό χωρίς όµως να τα έχουν πρόσφατα διδαχτεί. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε σχολικό
Εργαστήριο Πληροφορικής.

Επιλεγµένο θέµα και υλικό
Το επιλεγµένο θέµα αφορούσε τον Αποικισµό κατά την Αρχαϊκή εποχή και ιδιαίτερα την
ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις πόλεις-κράτη. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε
περιλάµβανε:
Το «Φύλλο διαπίστωσης της πρότερης γνώσης» που περιλάµβανε την ερώτηση: «Που
οφείλεται ο αποικισµός της Κορίνθου και ποιες ήταν οι συνέπειές του».
Το «Ηλεκτρονικό βιβλίο», αποτελούµενο από υλικό από το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας για
το συγκεκριµένο θέµα, απόσπασµα του οποίου φαίνεται στο Σχήµα 1.
Το λογισµικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ, απόσπασµα του οποίου φαίνεται στο Σχήµα 2.
Το «Φύλλο δραστηριότητας διδασκαλίας» διαφορετικό για κάθε οµάδα γύρω από το
επιλεγµένο θέµα (Σχήµατα 1 και 2)
Το «Φύλλο εκτίµησης της µάθησης», Σχήµα 3.

Σχήµα 1: «Ηλεκτρονικό βιβλίο»: αριστερά: απόσπασµα και δεξιά: Φύλλο δραστηριότητας

διδασκαλίας
∆ιεξαγωγή έρευνας
Η έρευνα περιελάµβανε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο οι δύο οµάδες συµπλήρωσαν το «Φύλλο
διαπίστωσης της πρότερης γνώσης»- κοινό και για τις δύο, και περιλάµβανε την ερώτηση: «Πού
οφείλεται ο αποικισµός της Κορίνθου». Στόχος της ερώτησης ήταν η διερεύνηση της πρότερης
γνώσης των µαθητών πάνω σε ένα διδαγµένο στο παρελθόν θέµα. Οι απαντήσεις σε αυτό το
στάδιο αναµένονταν να είναι επηρεασµένες από τον τρόπο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Στο
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δεύτερο στάδιο οι δύο οµάδες µελέτησαν το θέµα µε τη χρήση του υπολογιστή. Οι µαθητές της
οµάδας ελέγχου Α χρησιµοποίησαν το «Ηλεκτρονικό βιβλίο». Στο ίδιο διάστηµα οι µαθητές της
οµάδας έρευνας Β πραγµατοποίησαν στον υπολογιστή επιλεγµένες δραστηριότητες σχετικές µε το
θέµα από το λογισµικό Κασταλία και συµπλήρωσαν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στο τρίτο
στάδιο οι µαθητές των δύο οµάδων συµπλήρωσαν το «Φύλλο εκτίµησης της µάθησης» που ήταν
κοινό και για τις δύο, και περιελάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν το φαινόµενο του αποικισµού,
τις απόψεις των µαθητών για τον τρόπο µε τον οποίο διδάχτηκαν το συγκεκριµένο θέµα, για τη
σηµασία της χρήσης των ιστορικών πηγών για τη µάθηση της ιστορίας καθώς και για την ένταξή
τους σε κεντρική θέση στη δοµή του διδακτικού µοντέλου. Για κάθε ερώτηµα ζητήθηκε η
αιτιολόγηση.

Σχήµα 2: Λογισµικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ: απόσπασµα και τµήµα από το ενσωµατωµένο Φύλλο

δραστηριότητας διδασκαλίας (παράθυρο: Εργασίες)

Σχήµα 3: Φύλλο εκτίµησης της µάθησης

Αποτελέσµατα
Από την επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών προέκυψαν σηµαντικές διαπιστώσεις.
Ακολουθεί σχολιασµός αποτελεσµάτων για κάθε στάδιο.
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1ο και 3ο Στάδιο
Όπως αναµενόταν, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις της οµάδας Β µεταξύ
πρώτου και τρίτου σταδίου όσον αφορά τη κοινή ερώτηση. Ενώ για την οµάδα Α δεν υπήρξε
ουσιαστική µεταβολή. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων πρώτου και τρίτου σταδίου για την
οµάδα Β, που χρησιµοποίησε το λογισµικό Κασταλία, προέκυψε ότι: Οι µαθητές της οµάδας Β
στο δεύτερο στάδιο συνέδεσαν το φαινόµενο του αποικισµού µε αριθµητικά περισσότερους και
ποιοτικά ανώτερους σε σχέση µε το πρώτο στάδιο παράγοντες και διαµόρφωσαν σαφέστερη
αντίληψη για το συγκεκριµένο θέµα. Συγκεκριµένα, στο πρώτο στάδιο ανέφεραν ως παράγοντες:
το εµπόριο, τη βιοτεχνία, τη γεωγραφική θέση, την πολιτική οργάνωση, την αυτονοµία και τον
αποικισµό. Στο τρίτο στάδιο επικαλέστηκαν επιπλέον και ως παράγοντες: την αύξηση του ρυθµού
παραγωγής, την κυριαρχία στις θάλασσες, τους θαλάσσιους και χερσαίους εµπορικούς δρόµους,
τη ναυσιπλοΐα, τις πολιτικές αλλαγές, την κοπή νοµίσµατος και τις συναλλαγές µε κορινθιακό
νόµισµα.
Ως συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι οι µαθητές της οµάδας Α δεν επηρεάστηκαν από την
επανάληψη µιας ακόµα παραδοσιακής διδασκαλίας πάνω στο διδαγµένο θέµα. Αντίθετα, οι
µαθητές της οµάδας Β επηρεάστηκαν θετικά από την εναλλακτική διδασκαλία µε το λογισµικό
Κασταλία και τροποποίησαν την πρότερη γνώση τους πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, µε σαφή
κατανόηση του ιστορικού φαινοµένου.
2ο Στάδιο
Το λογισµικό Κασταλία έγινε σε γενικές γραµµές αποδεκτό στη χρήση του από τους µαθητές.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω αποσπάσµατα από τις απαντήσεις των µαθητών.
Xρήση των ιστορικών πηγών. Όσον αφορά τις αντιλήψεις των µαθητών για τη χρήση των
ιστορικών πηγών στη µάθηση της ιστορίας, προέκυψε ότι οι µαθητές φαίνεται να αντιλαµβάνονται
τη χρησιµότητα των πηγών στην ιστορική γνώση. Ειδικότερα από τις απαντήσεις στο ερώτηµα:
«Νοµίζεις ότι οι ιστορικές πηγές είναι απαραίτητες για να µάθεις ιστορία; Να αιτιολογήσεις την
απάντησή σου.», διαφαίνεται ότι έχουν θετική άποψη για τη χρήση των πηγών: «…οι πηγές είναι
απαραίτητες για την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων…», «…χωρίς πηγές δεν µπορούµε να
µάθουµε ιστορία…». Η άποψή τους όµως φαίνεται να είναι περισσότερο θεωρητική για τον ρόλο
των πηγών στη µάθηση της ιστορίας: «…παίρνουµε τεκµηριωµένες και έγκυρες πληροφορίες για να
τις επεξεργαστούµε και να βγάλουµε συµπεράσµατα…», «…µελετάµε τις απόψεις ιστορικών από τα
πραγµατικά τους κείµενα…», «…η κατανόηση των πηγών οδηγεί σε πραγµατική κατανόηση της
ιστορίας και αντίληψη των γεγονότων…», «…µας βοηθούν να έχουµε ολοκληρωµένη άποψη για την
ιστορία…», «…οι πηγές διαµορφώνουν την ιστορία…», «…το µάθηµα της ιστορίας θα έπρεπε να
έχει ως µια αφορµή τις ιστορικές πηγές...». Επίσης κάποιοι µαθητές θεωρούν ως ιστορικές πηγές
µόνο τα κείµενα- γραπτές πηγές και τις διαχωρίζουν από τις εικόνες.
Οι στάση των δύο οµάδων ως προς τη χρήση των πηγών παρουσίασε σηµεία διαφοροποίησης.
Ειδικότερα οι µαθητές της οµάδας Α (παραδοσιακή διδασκαλία), που χρησιµοποίησαν ελάχιστα
πηγές, έχουν ως σηµείο αναφοράς τους το σχολικό βιβλίο και θεωρούν τη µάθηση έντονα
εξαρτηµένη από την αφήγηση του εγχειριδίου. Όταν αναφέρονται στις πηγές δείχνουν να είναι οι
ίδιοι αποστασιοποιηµένοι από αυτές. Θεωρούν ότι οι πηγές αποτελούν κίνητρο για συζήτηση ή
συµπλήρωµα στο καθηµερινό µάθηµα ιστορίας: «…οι πηγές λειτουργούν ως αφορµή για συζήτηση
ιστορικού περιεχοµένου…». Οι µαθητές της οµάδας Α θεωρούν επίσης ότι οι πηγές χρησιµεύουν
για βελτίωση, επέκταση και επιβεβαίωση του περιεχοµένου του σχολικού βιβλίου εφόσον
χρησιµοποιούνται από τον διδάσκοντα: «…από τις πηγές µαθαίνουµε περισσότερες
πληροφορίες…», «…επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες του βιβλίου…».
Αντίθετα, οι µαθητές της οµάδας Β (χρήση λογισµικού Κασταλία) θεωρούν τις πηγές ως αναγκαία
µέσα συγκρότησης της ιστορικής γνώσης όχι µόνο από τους ίδιους µέσα στην τάξη αλλά και από
τους ιστορικούς ερευνητές. Φαίνεται να θεωρούν τη µάθηση της ιστορίας περισσότερο
εξαρτηµένη από τη µελέτη των πηγών παρά από τη µελέτη του σχολικού βιβλίου. Θεωρούν τις
πηγές ως µέσα ανακάλυψης: «…ανακαλύπτουµε στις πηγές όλο και περισσότερα πράγµατα για τους
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προγόνους µας…», διασταύρωσης ιστορικών πληροφοριών: «…συµπληρώνουµε µε στοιχεία που
βρίσκουµε στις ανασκαφές…».
Ένταξη των ιστορικών πηγών σε ένα πλαίσιο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ορισµένοι
µαθητές φαίνεται να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα ένταξης των ιστορικών πηγών σε ένα
πλαίσιο και την αναγκαιότητα καθοδήγησης για την ανακάλυψη της ιστορίας µέσα σε αυτό. «…οι
πηγές δίνουν πληροφορίες για πολλές πτυχές κάποιου θέµατος…», «…µελετάµε την άποψη
ιστορικών που είδαν τα γεγονότα υπό τις συνθήκες που ίσχυαν την εποχή που συνέβηκαν…»,
«…ανάλογα µε την ερώτηση και το τι µου ζητάει χρησιµοποιώ τις πηγές…», «…είναι σηµαντικές
στη µάθηση της ιστορίας εφόσον έχει δοθεί κάποιος στόχος για τον οποίο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν…», «…θα προτιµούσα να χρησιµοποιώ τις πηγές για να απαντήσω σε ερωτήσεις
και δραστηριότητες…».
Κατασκευή γνώσης. Ορισµένοι µαθητές ισχυρίζονται ότι το λογισµικό τους βοηθάει να
κατασκευάσουν τη γνώση µόνοι τους. «…δίνεται ένας πιο ενεργητικός ρόλος στον µαθητή για να
χρησιµοποιήσει τις πηγές και να βγάλει συµπεράσµατα…», «…µε βοηθάει να διαπιστώσω µόνος
µου τις πληροφορίες των πηγών …», «…Παίρνω τις πληροφορίες άµεσα από το αρχικό κείµενο και
έτσι µπορώ να βγάλω τα δικά µου συµπεράσµατα.…», «…απαντώ µε βάση τη δική µου γνώµη…».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η έρευνα αυτή εξέτασε διαδικασίες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση ιστορικών πηγών από
τους µαθητές κατά τη µάθηση ιστορίας. Οι µαθητές που διδάχθηκαν µε το ηλεκτρονικό βιβλίο
φαίνεται να αγνοούν την πληροφορία που περιέχεται στις πηγές και απαντούν στις γενικές
ερωτήσεις βασιζόµενοι σε κάποια γνώση που έχει κρατηθεί στη µνήµη, ή µε βάση την εµπειρία
τους ή την κοινή λογική. Μία εξήγηση που µπορεί να δοθεί για αυτό είναι η έλλειψη άµεσης
διασύνδεσης των πηγών µε το ιστορικό πλαίσιο, η έλλειψη οργανωµένης ιστορικής πληροφορίας
µε βάση συγκεκριµένους στόχους, η έλλειψη καθοδήγησης για απάντηση σε ερωτήσεις και στη
χρησιµοποίηση των πηγών, η έλλειψη ενδιαφέροντος και η εξωτερική σχέση µε την κατασκευή
της ιστορικής γνώσης. Αντίθετα οι µαθητές που διδάχθηκαν µε το λογισµικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ
ευνοήθηκαν από τα πλεονεκτήµατά του. Συγκεκριµένα, δηµιούργησαν οι ίδιοι πολλαπλές
αναπαραστάσεις της πληροφορίας µέσω της απεικόνισης, καθώς κλήθηκαν να χρησιµοποιήσουν
πληροφορίες από κείµενα, εικόνες ευρηµάτων και χάρτες, µε αποτέλεσµα να κατανοήσουν ότι
πολλαπλές οπτικές οδηγούν σε πληρέστερη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. Επίσης, καθώς
εκτέθηκαν εξαρχής στη σύνθετη ιστορική πληροφορία η οποία παρουσιάστηκε οργανωµένη σε
πλαίσια µε βάση συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους, δεν δηµιουργήθηκαν απλοποιητικές
αντιλήψεις για την ιστορία. Τα ευέλικτα υπερµεσικά περιβάλλοντα ενεργοποίησαν τους µαθητές
να αναζητήσουν τις πληροφορίες, να τις διερευνήσουν, να κάνουν συγκρίσεις εκτιµήσεις,
ερµηνείες καθοδηγούµενοι µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες. Φαίνεται λοιπόν να αποκτούν
αντιλήψεις που δεν ακυρώνουν την ίδια ιστορική γνώση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι οι αντιλήψεις των µαθητών δεν είναι
άµεσα παρατηρήσιµες, αλλά µόνον έµµεσα, διαπιστώνονται αναλύοντας τον τρόπο µε τον οποίο
αντιδρούν στα πλαίσια ορισµένων καταστάσεων. Η έρευνα στοχεύει κατ' αρχήν στη διαπίστωση
των αντιλήψεων αυτών, προκειµένου να επιτύχει τη βασική της επιδίωξη: την µετατροπή των
αντιλήψεων αυτών σε άλλες λειτουργικότερες και πιο συµβατές µε την ίδια τη γνώση. Από την
άλλη πλευρά ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας φαίνεται να έχει εγκλωβίσει τους µαθητές να
υιοθετούν την άποψη ότι το σχολικό βιβλίο δηµιουργεί αίσθηµα σιγουριάς. Η ιδέα του
πειραµατισµού για ανακάλυψη της ιστορικής πληροφορίας και η κατασκευή της γνώσης µε τη
χρήση των πηγών, αν και υποκινεί το ενδιαφέρον, εντούτοις φαίνεται να «τροµάζει» κάποιους
µαθητές οι οποίοι διστάζουν να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά πρότυπα διδασκαλίας. Στα
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µελλοντικά µας σχέδια εµπίπτει εκτεταµένη εφαρµογή του λογισµικού µε µεγαλύτερο δείγµα
µαθητών και µε τη χρήση πολλαπλών δραστηριοτήτων από το λογισµικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ µε στόχο τη
διερεύνηση σύνθετων µαθησιακών προβληµάτων όπως η κατασκευή εννοιών.
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