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Πεξίιεςε 
Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ηέκλνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ, 
ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κε ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ 
αλαπαξαζηάζεσλ ηεο παξειζνληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ απμαλφκελε ςεθηνπνίεζε θαη δεκνζηνπνίεζε 
ηζηνξηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ηα λνεηηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ δηακνξθψλνπλ κηα λέα εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, ε 
νπνία δελ ππνθαζηζηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ ηεο ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο. θνπφο ηεο Οκάδαο Ηζηνξίαο θαηά ηε 
δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (ΜΑ), ζην πιαίζην ηνπ 
«Φσηφδεληξνπ», απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο δηεξεπλεηηθήο ηζηνξηθήο κάζεζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε 
πξσηνγελνχο πιηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα φςεσλ ηνπ πξνζδνθψκελνπ ηζηνξηθνχ θαη ςεθηαθνχ 
εγγξακκαηηζκνχ, κε ηελ άξζξσζε ζαθνχο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο ηφζν ηεο δηδαθηηθήο φζν θαη 
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Διδακτικό ιςτορύασ, Μαθηςιακϊ Αντικεύμενα, Αποθετόρια 
Μαθηςιακών Αντικειμϋνων 

Δηζαγσγή 
Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

απνηεινχλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ 
ηέκλνληαη απφ ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, 
ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ -κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 
ζχλζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ- θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη θαηαλφεζεο κε ηελ 
αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο παξειζνληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Yeager & Morris, 
1995; Martorella, 1997; Diem, 2000; Mason et al., 2000; Crocco, 2001; Lee, 2002; Whitworth & 
Berson, 2003; Lee & Molebash, 2004; Timmins, 2006; Hofer & Swan, 2006; Lee et al., 2006; 
McGlinn, 2007). Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε πνιχπινθε θχζε ηεο επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο κε ηηο 
πνιπάξηζκεο αιιειεμαξηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ελλνηψλ θαη θαηαζηάζεσλ (Wineburg, 1991; 
Haydn, 2005; Waring, 2007; McCormick, 2008). 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ΣΠΔ θαη ε επηθξάηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε θάζε έθθαλζε ηεο 
αλζξψπηλεο δσήο δηακνξθψλεη κηα λέα ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη λέεο 
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε απμαλφκελε ςεθηνπνίεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, 
αιιά θαη ηα λνεηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 
δηακνξθψλνπλ κηα λέα δηδαθηηθή δηάζηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηδαθηηθή 
δηαδηθαζία, αιιά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ ηεο 
ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο.  

Κυρύαρχη εύναι, πλϋον, η ϊποψη και ταυτϐχρονα, αποτελεύ πρϐκληςη (Berson et al., 
2001), η ϊρθρωςη των κατϊλληλων ςτρατηγικών μϊθηςησ που υπογραμμύζουν την πρϐταξη 
των ςτϐχων και των επιδιώξεων τησ ιςτορύασ με την υποβοόθηςη-ςτόριξη του υπολογιςτό 
ωσ ςυνϐλου νοητικών εργαλεύων (Martorella, 1997; Mason et al., 2000; Munro, 2000; 
Heafner, 2004; Berson & Balyta, 2004; Marri, 2005; Haydn, 2005; Condie et al., 2007; Tally, 
2007). Η υπογρϊμμιςη τησ φϑςησ τησ ύδιασ τησ επιςτόμησ τησ ιςτορύασ βοηθϊ και καθορύζει 
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τον τρϐπο που τα παιδιϊ μποροϑν να εμπλακοϑν με τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ, ενιςχϑοντασ 
την ιςτορικό μϊθηςη, καθώσ η ειςαγωγό τησ τεχνολογύασ δεν ςχετύζεται μϐνο με ζητόματα 
τησ τεχνολογύασ, αλλϊ κυρύωσ με το περιεχϐμενο και τισ αποτελεςματικϋσ διδακτικϋσ 
πρακτικϋσ που θα πρϋπει να ακολουθηθοϑν ςε κϊθε γνωςτικϐ αντικεύμενο (Harris, 2005). 
Εύναι ανϊγκη οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ ϐχι απλϊ να ικανοποιοϑν τισ ανϊγκεσ 
δημιουργικόσ χρόςησ των δυνατοτότων τησ τεχνολογύασ, αλλϊ να δημιουργοϑν υποθϋςεισ 
ςημαντικϋσ για την ιςτορύα (Yeager & Morris, 1995), διαμορφώνοντασ μια υποθόκη μεταξϑ 
τησ τεχνολογύασ, του περιεχομϋνου διδαςκαλύασ και των δεξιοτότων με την υιοθϋτηςη 
«καινοτϐμων και ευφϊνταςτων εφαρμογών» (Diem, 2000:494; Crowe & van 't Hooft, 2006; 
Swan & Hicks, 2007). 

Παρϊ τον κατακλυςμϐ των νϋων τεχνολογιών ςτην καθημερινϐτητα των νϋων, 
ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ που εξετϊζουν την ευχϋρεια των μαθητών με καθιερωμϋνα και 
ςυχνϐχρηςτα ψηφιακϊ εργαλεύα, ϐπωσ φυλλομετρητϋσ, επεξεργαςτϋσ κειμϋνου αναφϋρουν 
ϐτι τα παιδιϊ δεν εύναι τϐςο εξοικειωμϋνα ϐπωσ αρχικϊ εκτιμόθηκε. Οι αντιλόψεισ ςχετικϊ 
με την οικειϐτητα των νϋων με τισ ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ και τη «φυςικό» ϋξη τουσ με τισ 
νϋεσ μορφϋσ μϊθηςησ αποςιωποϑν τα ενεργϊ κενϊ εγγραμματιςμοϑ που παρουςιϊζονται. 
Παιδιϊ που εύναι εξοικειωμϋνα με κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ και χρόςεισ του διαδικτϑου 
αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ με βαςικϋσ λειτουργύεσ χρόςησ τησ πληροφορύασ ςε ακαδημαώκϐ 
επύπεδο. Σο πραγματικϐ «ψηφιακϐ χϊςμα» δεν ςχετύζεται τϐςο με την πρϐςβαςη ςε 
υπολογιςτϋσ ϐςο με τισ δεξιϐτητεσ που εύναι απαραύτητεσ για την αξιοπούηςη των 
ηλεκτρονικών εργαλεύων (Tally, 2007). Αν και τα ποςοτικϊ αποτελϋςματα ερευνών δεν 
εμφανύζουν ςημαντικό βελτύωςη ςτην επύδοςη των μαθητών και των μαθητριών, αντύθετα 
οι ποιοτικϋσ ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ δεύχνουν ςημαντικϊ οφϋλη τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ (Friedman & Heafner, 2007). ημαντικού λϐγοι των αντιφϊςεων που 
απαντώνται, ςχετύζονται με την αποδοχό αναπϐδεικτων παραδοχών για την ιςτορύα και την 
τεχνολογύα και τη δυςκολύα αξιολϐγηςησ τησ ιςτορικόσ επιςτημονικόσ γνώςησ, καθώσ εύναι 
λιγϐτερο διαιςθητικό και απλό απϐ ϐτι η πρακτικό τησ απομνημϐνευςησ (Wiley & Ash, 
2005). 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (LOs) 
ιν θαη ζπρλφηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κέξηκλα ηεο 

αθαδεκατθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη δηακνίξαζε-δηάρπζε 
ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο 
(Sampson & Zervas, 2011). Ζ έλλνηα ησλ ΜΑ θαζίζηαηαη έλαο λένο ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ 
παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ πφξσλ, 
ζπλδπάδεηαη θαη αξζξψλεηαη ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο-ςεθηαθήο κάζεζεο θαη έξρεηαη λα 
ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φζν θαη ησλ 
ζχγρξνλσλ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ησλ 
πηνζεηνχκελσλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ (Downes, 2004; McGreal, 2004;.).  

Παξά ηε δεκνθηιία ηνπ ζέκαηνο, εληνπίδεηαη αμηνζεκείσηε δπζθνιία ζηελ απνζαθήληζε ηνπ 
φξνπ κε ηελ άξζξσζε πνηθηιίαο πξνζδηνξηζκψλ, ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη κεηαθνξηθψλ ζρεκάησλ, 
κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πξνζαλαηνιηζκφ άιιεο θνξέο ζηε καζεζηαθή θαη άιιεο θνξέο ζηελ 
ηερλνινγηθή δηάζηαζή ηνπο. Κνηλφο ηφπνο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ θαη 
εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απνηεινχλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνηάζζνληαη θαη 
δηακνξθψλνπλ έλα νπζηαζηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην δηαβνχιεπζεο κε ηελ έθθξαζε 
ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνρψλ θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (McGreal, 2004; Ally, 
2004; Francis & Murphy, 2008; Wiley, 2008).  

Σα ΜΑ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο νληφηεηεο, ζηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη δηακνηξαζκνχ 
ςεθηαθνχ(θπξίσο) εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επαλαρεζηκνπνηεζνχλ ζε 
δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη πεξηβάιινληα. Πξνβάιινπλ ζεκαληηθά 
νθέιε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηακνξθψλνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο, θαζψο 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη επεθηαζηκφηεηαο θαη 
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κε ηνλ ηξφπν απηφ παξέρνπλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζε αξθεηά ζέκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
(Sampson & Zervas, 2011).  

Απνζεηήξηα Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LORs) 
Σα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ηα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη 

θαη απνζεθεχνληαη ζε online βάζεηο δεδνκέλσλ, κε ηνλ φξν Απνζεηήξηα Μαζεζηαθψλ 
Αληηθεηκέλσλ (Learning Object Repositories - LORs). Απνηεινχλ, ελ πνιινίο, ζεκαηηθέο πχιεο 
Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη κεηαθνξάο ζε άιια καζεζηαθά 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε δπλαηφηεηεο 
έμππλεο θαη δπλακηθήο δηακνίξαζεο (Downes, 2004; McGreal, 2004; Retalis, 2004; Sampson & 
Zervas, 2011). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ ΜΑ ζπλαξηάηαη κεηαμχ άιισλ κε ην ζχλνιν ησλ 
ζπλδεφκελσλ κεηαδεδνκέλσλ, αιιά θαη ηε δηδαθηηθή πξννπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Απνηεινχλ 
ςεθηαθνχο πφξνπο ή θαη ζπιινγέο δηαζπλδεδεκέλσλ ςεθηαθψλ πφξσλ νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη 
απφ ζπγθεθξηκέλα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηινγέο: κνξθνινγηθνχ, εηδνινγηθνχ, 
παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε 
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ ππνζηήξημε ζπλαθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε φξνπο 
ηφζν ηεο ηππηθήο φζσλ θαη κνξθψλ άηππεο εθπαίδεπζεο. Σα απνζεηήξηα θαζηζηνχλ ηα ΜΑ 
αλαθαιχςηκα (Downes, 2004), κέζα απφ αλαδπφκελεο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο θαη 
νη αληίζηνηρεο επηινγέο θαζνξίδνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ΜΑ (Sampson & Zervas, 2011. Lee, 
2011), εληζρχνληαο ηελ έλλνηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, σο ζεκείν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζην 
πεδίν ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνπξγνχλ θαη νη 
πζζσξεπηέο (Aggregators) ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ ζηελ πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ 
πιενλεθηεκάησλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παξερφκελσλ πφξσλ (McGreal, 2008). Ζ θξηηηθή 
πνπ αζθείηαη ηφζν γηα ηα ΜΑ φζν θαη γηα ηα απνζεηήξηα, εζηηάδεη ζηε δνκή ησλ ηερλνινγηθψλ 
απηψλ πεξηβαιιφλησλ, αιιά θαη ηε καζεζηαθή ζηνρνζεζία ζηελ πξννπηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο 
θαη επηηάζζεη ηνλ θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ 
ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ θαη εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ (Friesen, 2004; Francis & Murphy, 2008; 
McGreal, 2008). 

To «Φσηφδεληξν» Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 
Σν «Φσηφδεληξν» Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ έξρεηαη λα απαληήζεη κε ιεηηνπξγηθφ θαη 

νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ αλάδεημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάπηπμε θαη δηακνίξαζε 
πνιιαπιψλ ςεθηαθψλ πφξσλ.  ρεδηάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ην ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ ζην 
πιαίζην ηνπ «Φεθηαθνχ ρνιείνπ» θαη απνηειεί ην πξψην απφ ηα απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ, ζηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. To «Φσηφδεληξν» αλαθέξεηαη ζε έλα κεγάιν φγθν απηφλνκσλ θαη 
επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ κνλάδσλ ςεθηαθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο πξνζπάζεηαο 
αμηνπνίεζεο ησλ φξσλ απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο, επηινγήο, αμηνπνίεζεο θαη 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, δηαδηθαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
θνηλφηεηαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. 

Φηινμελεί καζεζηαθά αληηθείκελα, φπσο πεηξάκαηα, δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο, 
δηεξεπλήζεηο, εηθφλεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 3D ράξηεο, αζθήζεηο θαη άιια. Πεξηιακβάλεη ηε 
ζπιινγή κε ηα πεξίπνπ 7.000 καζεζηαθά αληηθείκελα ησλ εκπινπηηζκέλσλ δηαδξαζηηθψλ 
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ζπιινγέο κε επηιεγκέλα αληηθείκελα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην 
πιαίζην δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ ΤΠΑΗΘ ή άιισλ θνξέσλ. ια ηα καζεζηαθά αληηθείκελα 
δηαηίζεληαη ειεχζεξα κε ηελ άδεηα Creative Commons CC BY-NC-SA,  πινπνηψληαο ηελ εζληθή 
ζηξαηεγηθή γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνσζψληαο ηε ρξήζε ησλ αλνηρηψλ 
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (OER) γηα ηα ζρνιεία. 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο Οκάδαο Ηζηνξίαο 
Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε λνεηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ εκπιέθνπλ ζηε δηεξεχλεζε απζεληηθψλ, πνιχπινθσλ θαη 
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πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Fontana, 1997; Gibson, 2004), ελζαξξχλνπλ 
ηελ ηζηνξηθή δηεξεχλεζε κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαηχπσζε ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ, ηελ 
επεξψηεζε ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ, θαη ηε δηακφξθσζε εξκελεηψλ, ηε ζχλζεζε θαη ηελ αλαζχλζεζε 
ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, δηεπθνιχλνπλ ηε λνεηηθή αλαδεκηνπξγία, ηελ ελζπλαηζζεζηαθή πξνζέγγηζε 
ησλ αλζξψπσλ ηνπο παξειζφληνο, βνεζνχλ ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ 
ηεθκεξίσλ, ησλ γεγνλφησλ, ηεο αιήζεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο, εθιεπηχλνπλ ηελ θαηαλφεζε 
ζεκαληηθψλ αξρψλ θαη ελλνηψλ, παξνπζηάδνληαο ηηο απφςεηο θαη πξννπηηθέο ηνπο ζε έλα 
παγθφζκην θνηλφ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ 
(Munro, 2000). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξννπηηθή λα θαηαζηεί ην 
κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πην ειθπζηηθφ, λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
καζεηξηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ άκεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 
(Heafner, 2004; Timmins, 2006), ελψ, θνηλφο ηφπνο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ απνηειεί ε απνκάθξπλζε 
απφ ηηο θπξίαξρεο δαζθαινθεληξηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ παξειζφληνο (Doolittle & Hicks, 2003; 
Swan & Hicks, 2007; Zhao, 2007).  

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζπλδέεηαη κε ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ή 
θαιχηεξα κε ηε ζπλ-δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο θξηηηθήο ζθέςεο, φπνπ αλαπηχζζνληαη 
ζηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ (Crocco, 2001). Ζ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εκπινθή 
ζηελ επεμεξγαζία πνιιαπινχ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ζην θσο λέσλ κεζνδνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε 
ηελ άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε κε γξακκηθά πεξηβάιινληα -ζχκθσλα 
κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην βεκαηηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ κάζεζεο, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα 
δηαβνχιεπζε ηδεψλ θαη απφςεσλ σο νκηιεηέο, αθξναηέο ή θαη ζπγγξαθείο (Bass, 1998; Gibson, 
2004). Ζ κεηαθίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κάζεζεο ζην θέληξν ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο απνηειεί 
πξνκήλπκα ζεκαληηθήο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςεθηαθή ηζηνξία, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 
ππνθεηκέλσλ κάζεζεο λα εξγαζζνχλ κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο, ηηο πξνεγνχκελεο 
γλψζεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπο, λα εμεξεπλήζνπλ φςεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη λα 
βειηηψζνπλ πηπρέο ηεο θαηαλφεζεο, ηφζν ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, φζν θαη ηνπ παξφληνο, 
εκπιεθφκελα ζε δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, εξκελείαο θαη παξαγσγήο λνήκαηνο (Doolittle & Hicks, 
2003; Berson & Balyta, 2004). 

εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη 
ζηελ πξφζβαζε ηνπ απαξαίηεηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
δηεξεπλεηηθήο ηζηνξηθήο κάζεζεο (Bass, 1998; Ρεπνχζε, 1999; Tardif, 1999; VanFossen & 
Shiveley, 2000; Randall, 2003; Haydn, 2005), πξαθηηθή πνπ βνεζά ζηελ απνθέληξσζε ηεο 
γλψζεο θαη δεκνθξαηηθνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο θαη πξφζθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο 
(Ayers, 1999; Tebeau, 2003; Bolick, 2006). Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πινχζην ηζηνξηθφ πιηθφ, 
εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζπλδπάδεηαη κε πξαθηηθέο παξακέηξνπο 
ηνπ εγρεηξήκαηνο φπσο είλαη ε ηαρχηεηα, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ε θαηάξγεζε ησλ γεσγξαθηθψλ 
πεξηνξηζκψλ, ε απαίηεζε ιηγφηεξνπ θφπνπ θαη νηθνλνκηθψλ εμφδσλ, ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη 
επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Tardif, 1999; Randall, 2003; Tebeau, 2003; Tally, 2007). 

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ε αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο θαη ε ππεξθεηκεληθή 
δηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ πφξσλ (resources) έρνπλ αιιάμεη θαηά πνιχ ηε θχζε ηζηνξηθήο 
δηεξεχλεζεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ην ίδην ην ηζηνξηθφ πιηθφ θαη ηελ 
πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο (Ayers, 1999; Lee & Molebash, 2004), θαζψο «Σν 
δηαδίθηπν ζπληζηά κηα ηεξάζηηα δεμακελή ηζηνξηθψλ πεγψλ, έλα απξνζδηφξηζησλ δηαζηάζεσλ 
εηθνληζηηθφ αξρείν ην νπνίν επεκβαίλεη δπλακηθά ζηελ ηζηνξηθή κάζεζε, αλαηξψληαο ηηο εγγελείο 
γηα ην ζρνιηθφ κάζεκα πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ηεο αλαδήηεζεο πεγψλ» (Ρεπνχζε, 2007). 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπγθξνηεί ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 
είλαη απαξαίηεην γηα δηδαθηηθέο εθαξκνγέο δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ έλλνηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ππέξβαζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ σο εξγαιείσλ θαη 
ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηελ ηζηνξηθή 
θαηαλφεζε. Χο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο σο ελφο ελ δπλάκεη εξγαζηεξίνπ ηζηνξίαο πνπ εξεπλά, κειεηά θαη 
επεμεξγάδεηαη ηζηνξηθέο πεγέο. Δίλαη ην ζπλνιηθφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ζηηο νκάδεο καζεηψλ θαη 
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καζεηξηψλ λα ζέηνπλ ηζηνξηθά εξσηήκαηα θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ απάληεζε ηνπο κέζα απφ 
δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ είλαη απνδεθηά ηζηνξηθά, παηδαγσγηθά ζπκβαηά θαη λα πξνζβιέπεη ζηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Σζηβάο, 2007).  

Ο ςεθηαθφο εκπινπηηζκφο ζπλνκηιεί απφιπηα κε ηηο πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ κε ηε ζπλέξγεηα ειεθηξνληθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη 
απφ ηηο εθθάλζεηο ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο (digital history) (Cohen & Rosenzweig, 2006). Ζ 
πνιπκνξθία ησλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ζπλεηζθέξεη πιήζνο δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ πξφηαμε ησλ ζηφρσλ 
θαη ησλ επηδηψμεσλ ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε 
δεηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θπξίσο κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο 
πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σελ αξρηθή επθνξία 
πνπ επηθξάηεζε, εμαηηίαο ησλ ππνζρέζεσλ ηεο ηερλνινγίαο, δηαδέρεηαη κηα απαηζηφδνμε εμέιημε 
αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία πξέπεη εθ λένπ λα ηεζεί ζε 
ξεαιηζηηθή βάζε (Berson & Balyta, 2004). εκαληηθνί ιφγνη ησλ αληηθάζεσλ πνπ απαληψληαη 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή αλαπφδεηθησλ παξαδνρψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηε 
δπζθνιία αμηνιφγεζεο ηεο ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαζψο είλαη ιηγφηεξν δηαηζζεηηθή 
θαη απιή απφ φηη ε πξαθηηθή ηεο απνκλεκφλεπζεο κηαο έηνηκεο ηζηνξηθήο «αιήζεηαο». Ζ απνδνρή 
ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ  παξακέηξσλ ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο επηηξέπεη ηε 
δηακφξθσζε αζθαινχο επηζηεκνληθήο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο θαη ζπζηνίρηζε κε ηηο ζχγρξνλεο 
αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Πνιιέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη ρσξίο ηελ 
απαξαίηεηε ηζηνξηθή θαη παηδαγσγηθή δηάζηαζε, θαη δελ εηζάγνπλ ζηνηρεία αβεβαηφηεηαο ή 
ακθηζβήηεζεο ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ νη δεμηφηεηεο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο (Σζηβάο, 2011).  

Προσ αυτό την κατεϑθυνςη ςκοπϐσ τησ διαδικαςύασ εμπλουτιςμοϑ και δημιουργύασ νϋων 
μαθηςιακών οντοτότων τησ Ομϊδασ Ιςτορύασ, ςτο πλαύςιο του «Υωτϐδεντρου», αποτελεύ η 
προώθηςη τησ διερευνητικόσ και ςυνεργατικόσ ιςτορικόσ μϊθηςησ, με την αξιοπούηςη 
πρωτογενοϑσ υλικοϑ και την ανϊπτυξη διαφοροποιημϋνων διαδρομών, η προςϋγγιςη των 
εννοιών τησ διαθεματικϐτητασ, τησ πολυτροπικϐτητασ και τησ διακειμενικϐτητασ με τη 
χρόςη και αξιοπούηςη διαφορετικών κειμϋνων απϐ γνωςτικϊ αντικεύμενα που ςυνομιλοϑν 
και προςανατολύζουν μια ςυνολικό προςϋγγιςη τησ ανθρώπινησ δημιουργύασ, και η 
ανϊπτυξη και καλλιϋργεια ϐψεων του προςδοκώμενου ιςτορικοϑ και ψηφιακοϑ 
εγγραμματιςμοϑ. Η χρόςη των ςυνοδευτικών μεταδεδομϋνων, με ςαφεύσ διδακτικϋσ 
πρακτικϋσ αρθρώνουν ςαφϋσ πλαύςιο διδακτικόσ αξιοπούηςησ των Μαθηςιακών 
Αντικειμϋνων με ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ προςεγγύςεισ. Σο αποτϋλεςμα θα 
κριθεύ απϐ την αποδοχό τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ και θα εξαρτηθεύ απϐ τουσ τρϐπουσ 
αξιοπούηςησ ςτη διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ ΜΑ πέξα απφ ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 
παξακέηξνπο ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο φςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, 
θαζψο πνιχ ζπρλά ην πεξηερφκελν θαζνδεγεί παξφκνηεο δηαδηθαζίεο. Ζ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ 
πεδίσλ έξρεηαη λα θαιχςεη ζεκαληηθέο φςεηο ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη 
πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πεξηφδνπ, λα δηακνξθψζεη έλα πιαίζην λνεκαηνδφηεζεο ηζηνξηθψλ 
θαηλνκέλσλ θαη γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ, θαη λα παξσζήζεη ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη ζηελ 
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.  

Ζ Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε  
Η διδακτικό αξιοπούηςη των παρεχϐμενων ψηφιακών πϐρων διαμορφώνει νϋεσ 

δυνατϐτητεσ για το μϊθημα τησ ιςτορύασ και δεν πρϋπει να εκληφθεύ ωσ μια επιπλϋον πηγό 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, η οπούα περιορύζεται ςτην πρϐςβαςη και ςτη ςυλλογό πληροφοριών. 
Οι παραδοςιακϋσ δαςκαλοκεντρικϋσ και βιβλιοκεντρικϋσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ κυριαρχοϑν 
ςτη ςχολικό μαθηςιακό διαδικαςύα και η τεχνολογύα τυπικϊ αφομοιώνεται ςτουσ 
υπϊρχοντεσ ρϐλουσ και λειτουργύεσ και ελϊχιςτα ςυνειςφϋρει ςτη μεταμϐρφωςη τησ 
διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ αξιοπούηςόσ τησ. Προσ αυτό την 
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κατεϑθυνςη κρύνεται απαραύτητη η ςυμπϐρευςη με τισ παραδοχϋσ και τισ ερευνητικϋσ 
προςεγγύςεισ τησ διδακτικόσ τησ ιςτορύασ που ςυνεχώσ πληθαύνουν και αναφϋρονται ςτη 
θετικό ςυμβολό και αποτελεςματικϐτητα τησ τεχνολογύασ η οπούα μπορεύ να αξιοποιηθεύ ςε 
πληθώρα διδακτικών προοπτικών (Diem, 2000; Munro, 2000; Mason et al., 2000; Lee, 2002; 
Milson, 2002; Doolittle & Hicks, 2003; Cantu & Warren, 2003; Staley, 2004; Whitworth & 
Berson, 2003; Berson & Balyta, 2004; Lee et al., 2006; Saye & Brush, 2006; Robinson & 
McKnight 2006; Friedman & Heafner, 2007; McCormick, 2008). 

Η ϋννοια των ΜΑ μορφοποιεύ με ςαφό τρϐπο τισ προςπϊθειεσ τησ εκπαιδευτικόσ 
κοινϐτητασ να αφομοιώςει τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ ςτο πλαύςιο ςαφοϑσ παιδαγωγικοϑ 
και διδακτικοϑ πλαιςύου, το οπούο αρθρώνεται με το ςϑνολο των ςυνοδευτικών 
παιδαγωγικών, διδακτικών, τεχνικών και νομικών μεταδεδομϋνων, διαμορφώνοντασ 
αυτϐνομεσ ψηφιακϋσ οντϐτητεσ οι οπούεσ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν και να 
επαναχρηςιμοποιηθοϑν ςε διαφορετικϊ διδακτικϊ και μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα, 
ικανοποιώντασ ςημαντικϋσ παραμϋτρουσ τησ ψηφιακόσ/ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, και να 
ςυνειςφϋρουν: α) ςτην πρϐςβαςη ςε πλοϑςιο ιςτορικϐ υλικϐ και τη δυνατϐτητα εμπλοκόσ 
με πολλαπλϊ αυθεντικϊ και πολυτροπικϊ κεύμενα και υπερμεςικϋσ εφαρμογϋσ, β) ςτην 
ενύςχυςη και διεϑρυνςη του προγρϊμματοσ ςπουδών, γ) ςτη διαμϐρφωςη μορφών 
διδαςκαλύασ που ενδυναμώνουν το ενδιαφϋρον των υποκειμϋνων, δημιουργοϑν κύνητρα και 
διαμορφώνουν θετικϋσ ςτϊςεισ για το γνωςτικϐ αντικεύμενο και το ςχολεύο, δ) ςτη 
διαμϐρφωςη πιο ουςιαςτικόσ, ενεργητικόσ και διαδραςτικόσ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, ε) 
ςτην υποςτόριξη αυθεντικόσ ιςτορικόσ ϋρευνασ και ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων ιςτορικόσ 
διερεϑνηςησ, ςτ) ςτην ανϊπτυξη καινοτϐμων εφαρμογών, οι οπούεσ ενιςχϑουν τισ 
δεξιϐτητεσ διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ, ζ) ςτη ςϑγκριςη και αξιολϐγηςη διαφορετικών 
προοπτικών και ςτην παρουςύαςη δεδομϋνων, η) ςτη διαμϐρφωςη περιβαλλϐντων που 
επιτρϋπουν την ανϊπτυξη τησ ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ, θ) ςτην ανϊπτυξη και 
καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ, ι) ςτη λόψη αποφϊςεων, ια) ςτην επύλυςη προβλημϊτων και 
ςτην απϐκτηςη των απαραύτητων δεξιοτότων, ιβ) ςτη διεϑρυνςη των μορφών 
επικοινωνύασ, ιγ) ςτην ανϊπτυξη του διαλϐγου και τησ επιχειρηματολογύασ, ιδ) ςτην 
ενδυνϊμωςη τησ πολυπολιτιςμικόσ επύγνωςησ, και ιε) ςτη ςυςχϋτιςη τησ ϋνταξησ τησ 
τεχνολογύασ με την αποδοχό και αξιοπούηςη εποικοδομητικών ςτρατηγικών διδαςκαλύασ 
και μϊθηςησ. 

το πλαύςιο τησ προηγηθεύςασ τυπολογύασ η ομϊδα εργαςύασ επιλϋγει ςυγκεκριμϋνεσ 
ςτρατηγικϋσ ανϊπτυξησ που ςτοχεϑουν:  

α) ςτην παρουςύαςη ιςτορικών θεμϊτων, με την αξιοπούηςη τησ πολυμεςικόσ και 
διαδραςτικόσ δυνατϐτητασ των ΣΠΕ, ςτο πλαύςιο διαμϐρφωςησ πολλαπλών μαθηςιακών 
αναπαραςτατικών εμπειριών που μποροϑν να λειτουργόςουν ςτη διαμϐρφωςη 
περιβϊλλοντοσ εκκύνηςησ τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, και να υποβοηθόςουν ςτην 
κατανϐηςη θεμϊτων, διαδικαςιών και εννοιών τησ ιςτορικόσ εκπαύδευςησ, ςτην προοπτικό 
να καταςτεύ το μϊθημα τησ ιςτορύασ πιο ελκυςτικϐ, να προκαλϋςει το ενδιαφϋρον των 
μαθητών και των μαθητριών και να δημιουργόςει τα κατϊλληλα κύνητρα για την ϊμεςη και 
ενεργό ςυμμετοχό τουσ. 

x Ο ιππϐδρομοσ τησ Κωνςταντινοϑπολησ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9130 
x Η ηγεμονύα τησ Αθόνασ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9160 
x Ο αρχαιοελληνικϐσ ναϐσ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8816 
β) ςτην καλλιϋργεια και ανϊπτυξη τησ διερευνητικόσ ιςτορικόσ μϊθηςησ, με τη 

διαμϐρφωςη μαθηςιακών περιβαλλϐντων κριτικόσ ςκϋψησ που αναπτϑςςουν ςτρατηγικϋσ 
και μεθϐδουσ, υποςτηρύζουν τη διερευνητικό μϊθηςη και την επύλυςη προβλημϊτων, και 
ενθαρρϑνουν την αποδοχό εποικοδομητικών παιδαγωγικών προςεγγύςεων. Διαδικαςύεσ 
που υποχρεώνουν τα υποκεύμενα μϊθηςησ να εμπλακοϑν ςτην επεξεργαςύα πολλαπλοϑ 
ιςτορικοϑ υλικοϑ, ςτο πλαύςιο ανϊδειξησ τησ ιςτορικόσ ςκϋψησ των υποκειμϋνων και 
επύτευξησ του προςδοκώμενου ιςτορικοϑ και ψηφιακοϑ εγγραμματιςμοϑ.  

x «Ανϊγνωςη», Φρυςϐβουλου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9156 
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x Περύ αρχαιοτότων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8686  
x Γ. Υραντζό, Φρονικϐν: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8353 
δ) ςτη δημιουργύα και ςύνθεςη, με τη διαμϐρφωςη και την ανϊπτυξη μαθηςιακών 

αντικειμϋνων τα οπούα διαμορφώνουν τρϐπουσ δημιουργύασ ϐψεων κατανϐηςησ ιςτορικών 
φαινομϋνων και οδηγοϑν ςε διαδικαςύεσ ςϑνθεςησ ςυγκεκριμϋνων ιςτορικών θεμϊτων – 
ερωτημϊτων, με τρϐπουσ που οδηγοϑν ςτην κατανϐηςη τησ φϑςησ τησ ιςτορύασ ωσ 
επιςτόμησ και επιτρϋπουν την ςυνομιλύα με το παρελθϐν με διαδικαςύεσ που το καθιςτοϑν 
ιςτορικϐ. 

x Ο ανδριϊντασ του Ιουςτινιανοϑ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8590 
x Σο μινωικϐ αριθμητικϐ ςϑςτημα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9348 
x Ο Πελοποννηςιακϐσ πϐλεμοσ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9314 
x όμα Υραςύκλειασ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8967 
Η διδακτικό αξιοπούηςη των παρεχϐμενων ψηφιακών πϐρων διαμορφώνει νϋεσ 

δυνατϐτητεσ, καθώσ επιτρϋπει πολλαπλϐτητα τϐςο διδακτικών ϐςο και μαθηςιακών 
προςεγγύςεων, που ενιςχϑουν την κατανϐηςη του ιςτορικοϑ παρελθϐντοσ και 
απομακρϑνουν απϐ την παραδοςιακό δομό του ϋντυπου λϐγου και του τρϐπου που αυτϐ 
ϋχει εγκαταςταθεύ ςτισ ςυνόθεισ και ςτουσ τρϐπουσ εννϐηςησ τησ ιςτορικόσ διαδικαςύασ. 

Οι εκπαιδευτικού μποροϑν να ςχεδιϊςουν διδακτικϋσ προςεγγύςεισ με την αξιοπούηςη 
του απαραύτητου ιςτορικοϑ πλαιςύου διαμορφώνοντασ νϋεσ πρακτικϋσ ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ 
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, δημιουργώντασ κατϊλληλα περιβϊλλοντα εκκύνηςησ 
διερευνητικών διεργαςιών τησ ςχολικόσ τϊξησ, επιτρϋποντασ την επεξεργαςύα ιςτορικών 
πηγών, υποβοηθώντασ την κατανϐηςη ιςτορικών φαινομϋνων και εννοιολογόςεων και 
διαμορφώνοντασ το πλαύςιο ουςιαςτικόσ ανατροφοδϐτηςησ, αναπτϑςςοντασ 
μεταγνωςτικϋσ διαδικαςύεσ και ςτρατηγικϋσ. 

Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ μποροϑν να εμπλακοϑν ςε αυτϐνομεσ μαθηςιακϋσ 
διαδικαςύεσ, με τρϐπουσ που ςυνϊδουν ςτισ ιδιαύτερεσ δυνατϐτητεσ και ενδιαφϋροντϊ τουσ, 
ικανοποιώντασ ατομικϋσ και ομαδικϋσ διδακτικϋσ διαδικαςύεσ, τϐςο εντϐσ, ϐςο και εκτϐσ τησ 
ςχολικόσ τϊξησ, ςτην προοπτικό δημιουργύασ κοινοτότων μϊθηςησ,  ςυνειςφϋροντασ ςτην 
επικοινωνύα με ευρϑτερουσ φορεύσ, καλλιεργώντασ ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ και 
δυνατϐτητεσ απϐδοςησ νοόματοσ, αναπτϑςςοντασ ουςιαςτικϋσ μορφϋσ ανατροφοδϐτηςησ 
και ϊμβλυνςησ παρανοόςεων, ςτρεβλώςεων και ιςτορικών ςτερεοτϑπων. 

πκπεξάζκαηα 
την παροϑςα ειςόγηςη γύνεται παρουςύαςη του εννοιολογικοϑ πλαιςύου ςχεδιαςμοϑ και 
υλοπούηςησ ΜΑ για το μϊθημα ιςτορύασ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο, καθώσ και προτϊςεισ 
διδακτικόσ αξιοπούηςόσ τουσ. Σα ΜΑ αντιμετωπύζονται ωσ διδακτικϋσ ψηφύδεσ 
διερευνητικόσ μϊθηςησ, οι οπούεσ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτο πλαύςιο ϊτυπων ϐςο και 
τυπικών μορφών εκπαύδευςησ ςτο πλαύςιο τησ ιςτορικόσ εκπαύδευςησ. Σο πλαύςιο αυτϐ 
αποςαφηνύζει τουσ τρϐπουσ χρόςησ και αξιοπούηςησ των Μαθηςιακών Αντικειμϋνων για το 
μϊθημα τησ ιςτορύασ ςε εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ ςτην προοπτικό ενδυνϊμωςησ τησ 
ιςτορικόσ μϊθηςησ και τησ ιςτορικόσ κουλτοϑρασ. Η διευκϐλυνςη τησ διερευνητικόσ 
μϊθηςησ, η ενθϊρρυνςη εποικοδομητικών παιδαγωγικών προςεγγύςεων, και η διϊδοςη 
γνωςτικών αναπαραςτϊςεων ςε διαφορετικϊ περιβϊλλοντα, αναφϋρονται ςτισ ςημαντικϋσ 
ςυνειςφορϋσ τησ τεχνολογύασ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. Η οπτικό τησ ύδιασ τησ φϑςησ τησ 
επιςτόμησ τησ ιςτορύασ βοηθϊ ςτον καθοριςμϐ του τρϐπου εμπλοκόσ των παιδιών με τισ 
δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ, ενιςχϑοντασ τη μαθηςιακό διαδικαςύα. Οι εφαρμογϋσ των ΣΠΕ θα 
πρϋπει να αναπτϑςςουν ϋγκυρη ιςτορικό γνώςη, να υποςτηρύζουν και να ενθαρρϑνουν τη 
διερευνητικό μϊθηςη και την αξιοπούηςη των ιςτορικών πηγών, να επιτρϋπουν την 
ανϊπτυξη των ιςτορικών εννοιών τησ αιτιϐτητασ, τησ αλλαγόσ και του ιςτορικοϑ χρϐνου, 
και τϋλοσ, να βοηθοϑν ςτην οργϊνωςη και ςτην επικοινωνύα των ιςτορικών ευρημϊτων. 
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