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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του πρωτογενούς ιστορικού υλικού αποτελεί 

σημαντική παράμετρος της ιστορικής έρευνας, καθώς παρέχει στους μαθητές 
και στις μαθήτριες την ευκαιρία να εργασθούν με τα ίχνη του παρελθόντος 
στην προσπάθειά τους να το καταστήσουν ιστορικό. Η πρόσβαση των 
ψηφιακών αρχείων στο διαδίκτυο είναι μόνο η αρχή. Για την αποτελεσματική 
υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στο περιβάλλον ψηφιακών 
αρχείων πρέπει να διαμορφωθούν δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αναδεικνύουν τις δυνατότητες των ψηφιακών πόρων με διαδικασίες που θα 
είναι ουσιαστικές για την ενεργή συμμετοχή των υποκειμένων μάθησης. 
Διαδικασίες που να επιτρέπουν την άρθρωση αυθεντικής διερευνητικής 
μάθησης με τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων, τη σχεδίαση της 
διαδικασίας επιλογής και ανάλυσης της πληροφορίας και τη δημιουργία 
ιστορικών συμπερασμάτων στη βάση των διατιθέμενων ιστορικών πόρων, 
αλλά και τη δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου υλικού για τη δημιουργία των 
αφηγήσεων των ίδιων των υποκειμένων, απεικονίζοντας έτσι την κατανόηση 
ενός ιστορικού θέματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διδακτική της ιστορίας, διδακτική της ιστορίας και ΤΠΕ, διερευνητική 
ιστορική μάθηση, αξιοποίηση του διαδικτύου στην ιστορική εκπαίδευση, αξιοποίηση 
ιστορικών πηγών

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η ένταξη των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης εντάσσεται στις 

γενικότερες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνονται από 
τη δεκαετία του 1980, κυρίως, με την εμφάνιση των μικροϋπολογιστών. Εξελίξεις 
που μεταμορφώνονται εκ νέου με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά από 
την εμφάνιση και την επικράτηση του Διαδικτύου σε όλες τις εκφάνσεις της 
σύγχρονης πραγματικότητας. Η δυνατότητα πρόσβασης, η ανάπτυξη των 
εργαλείων αναζήτησης, και η υπερκειμενική διάσταση των ιστορικών πόρων 
(resources) έχουν αλλάξει κατά πολύ τη φύση ιστορικής διερεύνησης, τις 
σχέσεις των μαθητών και των μαθητριών με το ίδιο το ιστορικό υλικό και την 
προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος με σημαντικές επιδράσεις σε 
επιστημολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο (Tardif, 1999. Bass & Rosenzweig, 
1999. Cantu & Wilson, 2003. Hicks, Doolittle & Lee, 2004. Lee & Molebash, 
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2004), καθώς υποστηρίζονται στρατηγικές που υποβοηθούν στην 
αποκέντρωση της γνώσης και τον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών 
πρόσβασης και πρόσκτησης της ιστορικής γνώσης (Ρεπούση, 1999. Wynne, 
2001. Randall, 2003. Bolick, 2006).

«Το διαδίκτυο συνιστά μια τεράστια δεξαμενή ιστορικών πηγών, ένα 
απροσδιόριστων διαστάσεων εικονιστικό αρχείο το οποίο επεμβαίνει δυναμικά 
στην ιστορική μάθηση, αναιρώντας τις εγγενείς για το σχολικό μάθημα 
περιοριστικές συνθήκες της αναζήτησης πηγών» (Ρεπούση, 2007), και 
συνδυάζεται με πρακτικές παραμέτρους του εγχειρήματος όπως είναι η 
ταχύτητα, η εξοικονόμηση χρόνου, η κατάργηση των γεωγραφικών 
περιορισμών, η απαίτηση λιγότερου κόπου και οικονομικών εξόδων (Randall, 
2003), η συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση των πληροφοριών (Tardif, 
1999). Με την ανάδυση του παγκόσμιου ιστού το πλήθος των ιστορικών 
πηγών που είναι πλέον διαθέσιμες διευκολύνουν μια νέα εννοιολόγηση της 
ιστορικής μάθησης, που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, στην 
πλουραλιστική προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων, στην πραγμάτευση 
αντικρουόμενων θεμάτων (Tardif, 1999), στον έλεγχο υποθέσεων, στην 
προσέγγιση των διαφορετικών ερμηνευτικών σχημάτων (Lee, 2002), στην 
προοπτική και την παραγωγή νοήματος, στη συνεργασία μεταξύ σχολικών 
τάξεων και εκπαιδευτικών (Rosenzweig, 2001. Britt & Aglinskas, 2002. Milson, 
2002). 

Ο όγκος και η πολλαπλότητα του ψηφιακού ιστορικού υλικού ως προς το 
είδος και την προοπτική, αλλά και η ανάδυση νέων ειδών εκτείνουν τον 
ορίζοντα του ιστορικού παρελθόντος (Eagan, 2004). Διαδικασίες που 
συμβαδίζουν με τις σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, με την 
ενσωμάτωση και άλλων ιστορικών αντικειμένων και θεμάτων πέρα από την 
γεγονοτολογική ιστορική εκφορά και την ανάδειξη όψεων του οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτισμικού ιστορικού παρελθόντος (Bass & Rosenzweig, 
1999).

Τα τέσσερα δομικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιστορικών πόρων 
σύμφωνα με τον John Lee (2002) είναι: α) η ικανότητα διαχείρισης με τρόπους
που αυξάνουν τη χρήση και την αξιοποίηση των ιστορικών ντοκουμέντων, β) η 
δυνατότητα αναζήτησης, γ) η υπερκειμενική ευελιξία των πόρων και των 
αφηγήσεων στη διερεύνηση εναλλακτικών αναπαραστάσεων, και δ) η 
ικανότητα οργάνωσης των ψηφιακών ιστορικών πόρων με τρόπο που 
αντανακλώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συλλογής. Πέρα από τις 
προφανείς ομοιότητες, οι ψηφιακοί ιστορικοί πόροι διαφοροποιούνται 
σημαντικά από τους μη ψηφιακούς πόρους των παραδοσιακών μέσων 
έκφρασης και επικοινωνίας, καθώς: α) είναι πιο προσιτοί και προσπελάσιμοι 
(Barlow, 1998. Schrum, 2001. Lee & Clarke, 2003. Hicks, Doolittle & Lee, 2004. 
Mathews, 2005), και η αναζήτησή τους γίνεται με πολλαπλούς τρόπους (Lee, 
2002. Mathews, 2005. Γιακουμάτου, 2006), β) ενθαρρύνουν τη δραστηριότητα 
με ιστορικά αρχεία και συλλογές (Lee, 2002. Lee & Clarke, 2003), 
αποφεύγοντας τις πολυπλοκότητες του «φυσικού» χώρου (Schrum, 2001. Hicks, 
Doolittle & Lee, 2004), γ) αποκτούν δυναμική μορφή, είναι πιο ευέλικτες, πιο 
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εύκολα διαχειρίσιμες, υπόκεινται σε επικαιροποίηση των δεδομένων τους (Lee
& Clarke, 2003. Γιακουμάτου, 2006), και δ) προωθούν την ανάπτυξη 
κοινωνικών δικτύων, ενθαρρύνουν το διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση, και 
συντελούν στη δημιουργία κοινοτήτων διαλόγου και μάθησης (Barlow, 1998. 
Lee, 2002. Lee & Clarke, 2003. Mathews, 2005).

Οι εννοιολογικές προσεγγίσεις στο χώρο των κοινωνικών σπουδών, όπως 
και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, ξεκινούν με την υπόθεση ότι η 
τεχνολογία του υπολογιστή και το διαδίκτυο αποτελούν μια ουδέτερη, αναγκαία 
και φυσιολογική μορφή προόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ 
τούτου πρέπει να υιοθετηθεί και να εισαχθεί στη διδακτική πράξη για να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η επίτευξη των σκοπών και στόχων των 
προγραμμάτων σπουδών (Τσιβάς, 2009). Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ως ένα 
δεδομένο αγαθό, ένα φυσικό εργαλείο που αναπτύσσει την ικανότητα των 
μαθητών να συμμετάσχουν στη δημοκρατική κοινωνία, χωρίς την αναγνώριση 
των σύμφυτων μηχανισμών ελέγχου. Σύμφωνα με τον Wayne Ross (2000) οι 
αρχές του τεχνολογικού ντετερμινισμού υπαγορεύουν ότι η τεχνολογία είναι ένα 
ουδέτερο εργαλείο για το χειρισμό και τον έλεγχο των πληροφοριών, και 
υπάρχει υπό αυτή τη μορφή έξω από την πολιτιστική, πολιτική ή προσωπική 
κριτική (Apple, 1988. Feenberg, 1999). Η πρόσβαση στην πληροφορία δεν θα 
πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό της διδακτικής διαδικασίας, «αποτελεί το πρώτο 
σημαντικό βήμα … και όχι το τέλος», καθώς είναι σημαντικό, σύμφωνα με τον 
Dede (2000) η εστίαση στο τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά με την πληροφορία 
που έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης, συχνά, γίνεται λόγος για την ανάγκη 
παροχής ολοένα και περισσότερης πληροφορίας, που τις περισσότερες 
φορές μεταφράζεται στην παροχή «περισσότερης ίδιας πληροφορίας», χωρίς 
να διασφαλίζεται η δημοκρατική προοπτική μιας κοινωνίας, καθώς σύμφωνα 
με το παιδαγωγικό όραμα του John Dewey η εμπέδωση της δημοκρατίας 
υφίσταται στην προοπτική αναζήτησης διαφορετικών απόψεων, ιδεών και 
κοσμοαντιλήψεων (Robinson & McKnight, 2007). 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της 

ιστορίας και πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 
ιστορική εκπαίδευση (Vess, 2004). Η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία «έχει 
καταστήσει σχεδόν άπειρο το θεματικό και ποσοτικό εύρος των διαθέσιμων, 
προσιτών πληροφοριών. Το στοιχείο αυτό επιβάλλει μια ριζική μετακίνηση του 
κέντρου βάρους της εκπαίδευσης … από την ποσότητα της γνώσης στην 
ποιότητα της γνώσης, από τη διδακτέα ύλη στη μαθησιακή διαδικασία, από τη 
συσσώρευση και αναπαραγωγή ‘γνώσης’, δεδομένων στοιχείων, στην 
παραγωγή λόγου με βάση τη διατύπωση και επεξεργασία ιστορικών 
ερωτημάτων και τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία σχετικών στοιχείων» 
(Νάκου, 2006). Προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζεται ότι το διαδίκτυο 
μπορεί να μεταμορφώσει τις μεθόδους και τους τρόπους μελέτης και έρευνας 
της ιστορίας (Poster, 2001. Weinstein, 2007), αλλά και τις διδακτικές στρατηγικές 
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της ιστορικής εκπαίδευσης (Milson, 2002. Doolittle & Hicks, 2003. Ρεπούση & 
Τσιβάς, 2004. Okolo et.al, 2007). 

Το διαδίκτυο αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο ως 
προέκταση του νου (Wiley & Schooler, 2001) και επιτρέπει την αναστοχαστική 
σκέψη (Grigoriadou & Papanikolaou, 2000). Διαμορφώνει κατάλληλο 
μαθησιακό περιβάλλον με αυθεντικές διδακτικές εμπειρίες, το οποίο είναι 
λιγότερο αυταρχικό και προτρέπει στην δημοκρατικοποίηση της ιστορικής 
γνώσης (Taylor, 2000. Sandwell, 2005a). Ενισχύει ερευνητικές και ανακαλυπτικές 
μορφές μάθησης (Sampson, 2000. Schrum & Rosensweig, 2001. Milson, 2002) 
με τρόπους που μέχρι πρόσφατα είχαν μόνο οι ειδικοί (Sandwell, 2005a). Τα 
υποκείμενα μάθησης μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα, τις προηγούμενες γνώσεις, τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες 
τους, διαμορφώνοντας τα δικά τους μαθησιακά μονοπάτια σε διαδικασίες
έρευνας, επίλυσης προβλημάτων και καλλιέργειας της ιστορικής τους σκέψης 
(Lee, 1999. Stradling, 2001. Zhang, 2003. Anderson, 2004. Κουνέλη, 2006).

Η πολυμεσική φύση του διαδικτύου διευκολύνει την παρουσίαση των 
πληροφοριών με ποικιλία μέσων και μορφών (Vrasidas, 2002. Cantu & Warren, 
2003. Anderson, 2004) και η υπερκειμενική και διαδραστική του διάσταση 
επιτρέπει την πολλαπλότητα των αναπαραστάσεων και των ιστορικών 
προοπτικών του παρελθόντος (Taylor & Young, 2003. Cohen, 2004. Wiley & 
Ash, 2005. Eamon, 2006. VanFossen, 2006).

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε πλούτο πληροφοριών, αλλά η σημαντικότερη 
συμβολή του είναι η ανάπτυξη πολύπλευρης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των ανθρώπων (Anderson, 2004. Κουνέλη, 2006). Η πληθώρα των 
εργαλείων του διαδικτύου (e-mail, blogs, forums) διευκολύνει την επικοινωνία 
(σύγχρονη και ασύγχρονη) μεταξύ των ανθρώπων, καταργώντας τα εμπόδια 
του χώρου και του χρόνου (Poster, 2001. Stradling, 2001. Cohen, 2004. 
Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005. Κουνέλη, 2006). Οι πολλαπλές μορφές 
επικοινωνίας που υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες του διαδικτύου ευνοούν 
την παρουσία πολλών σημείων εκφοράς λόγου και η επικοινωνία αποκτά 
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στη διανομή και στη 
πρόσβαση της πληροφορίας (Poster, 2001). Με τον τρόπο αυτό η μάθηση 
υφίσταται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Ferdig, Mishra, & Zhao, 2004), 
διευκολύνεται η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων συνεργασίας (Okolo et.al, 2007) 
και κοινοτήτων μάθησης (Vrasidas, 2002). 

Η πληθώρα του πληροφοριακού υλικού επί παντός επιστητού δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την αναζήτηση, την αξιοπιστία, τη 
σταθερότητα και την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στον παγκόσμιο ιστό (Schrum & Rosensweig, 2001. Stradling, 2001. Cohen, 
2004). Η ένταξη του διαδικτύου στη σχολική πράξη χωρίς το απαραίτητο 
θεωρητικό υπόβαθρο, περιορίζεται συνήθως στη συλλογή πληροφοριών και 
δεν ενσωματώνεται δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία με τους 
διαδικτυακούς ιστορικούς πόρους δεν απαιτεί τόσο την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
τεχνολογίας όσο δεξιοτήτων ιστορικής ανάλυσης και συγγραφής και γίνεται 
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λόγος για κριτική και ιστορική αξιοποίηση του διαδικτύου (Walsh, 2003. Lee & 
Molebash, 2004. Cohen, 2004). 

WEBQUEST

Το WebQuest αποτελεί, την τελευταία δεκαετία, την πιο δημοφιλή μορφή 
αξιοποίησης του διαδικτύου στη σχολική πράξη (αγγλόφωνες χώρες) και στο 
χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης (Whitworth & Berson, 2003. Taylor & Young, 
2003. Molebash & Dodge, 2003. Baedke, 2003). Ο εμπνευστής της ιδέας, 
Bernie Dodge (1995) περιγράφει το WebQuest: «ως μια ερευνητική 
δραστηριότητα κατά την οποία μερικές ή όλες οι πληροφορίες, οι οποίες 
αλληλεπιδρούν με τα υποκείμενα μάθησης, προέρχονται από τον παγκόσμιο 
ιστό, ενώ προαιρετικά πλαισιώνεται από την παρακολούθηση βίντεο». Η 
απήχηση και η γρήγορη αποδοχή του WebQuest σχετίζεται με τη συνολική 
δομή της δραστηριότητας, καθώς διαμορφώνει ένα καλά οργανωμένο 
πλαίσιο διερευνητικής μάθησης (Molebash & Dodge, 2003). Οι
δραστηριότητες WebQuest υιοθετούν μια συγκεκριμένη δομή ερευνητικής 
διαδικασίας η οποία διευκρινίζεται και προσδιορίζεται από πέντε διακριτά 
στάδια-μέρη: α) Εισαγωγή: γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέμα 
του μαθήματος με έναν ελκυστικό τρόπο που να προετοιμάζει τους μαθητές 
και τις μαθήτριες και να προκαλεί το ενδιαφέρον τους. β) Αποστολή (Task): 
αναφορά στο ρόλο των μαθητών και των μαθητριών και καθορισμός της 
εργασίας που πρόκειται να αναλάβουν. γ) Διαδικασία (Process): περιγραφή 
του τρόπου εργασίας, όπου περιλαμβάνοντα οι προτεινόμενες πηγές 
(ιστοσελίδες), και συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση και την οργάνωση 
των πληροφοριών. δ) Αξιολόγηση (Evaluation): περιγραφή του τρόπου 
αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης (rubric). ε)
Συμπέρασμα (Conclusion): συνόψιση αυτών που οι μαθητές και οι μαθήτριες 
πέτυχαν ή έμαθαν κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας ή του μαθήματος. 
στ) Η ιστοσελίδα του/της εκπαιδευτικού: στόχοι της δραστηριότητας και 
οδηγίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας 

Το WebQuest δημιουργείται στην προσπάθεια αξιοποίησης του διαδικτύου 
στη σχολική πράξη (Reid, Labonne & Gibson, 2001. Whitworth & Berson, 2003), 
καθώς συχνά αυτή ακυρώνεται από προβλήματα αποπροσανατολισμού και 
γνωστικής υπερφόρτωσης που αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα μάθησης σε ένα 
υπερμεσικό περιβάλλον όπως το διαδίκτυο, και «είναι αμφίβολο εάν η ελεύθερη 
πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη μάθηση και στην επίτευξη 
των διδακτικών στόχων ενός μαθήματος» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 
2005). Κύριος στόχος αποτελεί η εστίαση στις διαδικασίες χρήσης και 
αξιοποίησης της πληροφορίας παρά η διαδικασία αναζήτησής της (Mathews, 
2005. Gibson, 2005), στην προσπάθεια καλλιέργειας δεξιοτήτων πλοήγησης, 
και όχι άσκοπης «αναζήτησης» (surfing) (March, 2004).

Το WebQuest είναι μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης 
μικρής ή μεγάλης διάρκειας (Dodge, 1995), με ευελιξία σχεδίασης και 
διαχείρισης του διδακτικού χρόνου (Mathews, 2005), που προάγει την 
ομαδοσυνεργατική μάθηση (Whitworth & Berson, 2003), με τη συμμετοχή των 
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μαθητών και των μαθητριών σε ομάδες εργασίας και την ανάληψη διακριτών 
ρόλων, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές τους ικανότητες (March, 
2004. Gibson, 2005). Επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριες να εμπλακούν 
σε διαδικασίες μάθησης αυθεντικών καταστάσεων και όχι με κάτι που έχει 
νόημα μόνο στο επίπεδο της τάξης, στην προσπάθεια δημιουργίας κοινοτήτων 
μάθησης για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, 
δημοσιοποιώντας και υποβάλλοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε 
διαδικασίες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (Reid, Labonne & Gibson, 
2001. March, 2004. Mathews, 2005. Gibson, 2005). Ένα μεγάλο μέρος της 
βιβλιογραφίας αναφέρεται θετικά στην αξία της διδακτικής προσέγγισης του 
WebQuest, αν και τα ερευνητικά δεδομένα είναι αμφίσημα και γίνεται λόγος για 
περαιτέρω διερεύνηση (Milson, 2002. Whitworth & Berson, 2003. Taylor & 
Young, 2003. Molebash & Dodge, 2003. Baedke, 2003. Gibson, 2005. March, 
2007).

WEB INQUIRY PROJECTS 

Τα ερευνητικά σχέδια εργασίας στο διαδίκτυο (Web Inquiry Projects, WIPs) 
είναι «ερευνητικές δραστηριότητες ανοικτού χαρακτήρα που προωθούν τη 
χρήση ‘ανερμήνευτων’ διαδικτυακών δεδομένων και πληροφοριών» (Molebash
et al., 2002). Προϋποθέτουν τον ενεργό ρόλο των υποκειμένων στον 
καθορισμό της διαδικασίας και στην αναζήτηση των διαδικτυακών πόρων για 
την ολοκλήρωση του σχεδίου έρευνας. Τα WIPs παρέχουν την απαραίτητη 
δομή και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των κοινωνικών σπουδών που 
επιθυμούν την αξιοποίηση ιστορικών διαδικτυακών πόρων. Δεν είναι σχέδια 
μαθημάτων με συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, γιατί με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται η ίδια η 
έννοια της ερευνητικής εργασίας. Αντίθετα, παρέχουν στους/στις 
εκπαιδευτικούς λεπτομερή παραδείγματα ολοκλήρωσης μια ιστορικής έρευνας, 
με τη διατύπωση ερωτημάτων, την ανάλυση ντοκουμέντων και την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ώστε να μπορούν να υποβοηθήσουν τους 
μαθητές και τις μαθήτριες τους σε κάθε στάδιο της ερευνητικής εργασίας. 

Η διαδικασία περιγράφεται από επτά επιμέρους στάδια εργασίας 
(Molebash & Dodge, 2003. Molebash, 2004. Lee & Molebash, 2004), αλλά 
στους μαθητές και στις μαθήτριες απευθύνεται μόνο το πρώτο μέρος: α)
Hook: το έναυσμα για την παρακίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και 
των μαθητριών για το ιστορικό θέμα, στην προσπάθεια εκμαίευσης 
ερευνητικών ερωτημάτων. β) Questions: αναφορά στα πιθανά ιστορικά 
ερευνητικά ερωτήματα της σχολικής τάξης. γ) Procedures: οι προτεινόμενες 
διαδικασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας. δ) Data Investigation: 
λίστα ιστοσελίδων με σχετικές πρωτογενείς πηγές με το θέμα έρευνας. ε)
Analysis: δείγμα μιας ολοκληρωμένης ιστορικής ερευνητικής ανάλυσης, στ)
Findings: δείγμα πιθανών απαντήσεων των ιστορικών ερωτημάτων και ιδέες για 
τον τρόπο παρουσίασης της ιστορικής αφήγησης της σχολικής τάξης που να 
απεικονίζει την κατανόηση του θέματος. ζ) New Questions: νέα ιστορικά 
ερωτήματα που αναδύονται ως αποτέλεσμα της ερευνητικής.
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Σε μια προσπάθεια σύγκρισης των WebQuests και των WIPs οι δύο 
εμπνευστές τους (Molebash & Dodge, 2003) αναφέρουν ότι τα WebQuests 
έχουν αυστηρότερη δομή με συγκεκριμένες οδηγίες και είναι κατάλληλα με 
μαθητές και μαθήτριες που δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά δεξιότητες 
ανεξάρτητης έρευνας, ενώ, ταυτόχρονα παρέχουν περισσότερη εμπιστοσύνη 
στην ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος σπουδών. Σε αντίθεση με 
τα WIPs, τα οποία είναι δραστηριότητες ανοικτού χαρακτήρα και απαιτούν 
υψηλότερες δεξιότητες έρευνας. Στην πράξη όμως, όπως υποστηρίζουν, 
υιοθετείται συνδυασμός των δύο διαδικασιών. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πέρα από τις διδακτικές εφαρμογές γενικού χαρακτήρα που μπορούν να 
συνδυαστούν με τις ανάγκες και τις συμβάσεις της ιστορικής εκπαίδευσης 
πολλαπλασιάζονται, τα τελευταία χρόνια διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες 
διαμορφώνουν περιβάλλοντα ιστορικής διερεύνησης, με την αξιοποίηση 
πρωτογενούς ιστορικού υλικού την υιοθέτηση σημαντικών ιστορικών 
ερωτημάτων και την πραγμάτωση αξιόλογων διδακτικών προσεγγίσεων στην 
προοπτική ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης, καλλιέργειας δεξιοτήτων και 
όψεων του επιδιωκόμενου ιστορικού εγγραμματισμού των υποκειμένων 
μάθησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχεται το προς επεξεργασία 
ιστορικό υλικό, αρθρώνονται ιστορικά ερωτήματα ή επιτρέπεται η διατύπωση 
ανοικτών ιστορικών ερωτημάτων και με τη συνδρομή διαδικασιών μαθητείας, 
υποβοήθησης και ανατροφοδότησης καλούνται τα υποκείμενα μάθησης να 
διαμορφώσουν άποψη, να προχωρήσουν σε ερμηνείες και να καταθέσουν την 
προσωπική τους θέση-άποψη στη βάση του συγκεκριμένου τεκμηριωτικού 
υλικού. Μεταξύ αυτών των εφαρμογών αναφέρονται: 

Το πρόγραμμα «HISTORICAL SCENE INVESTIGATION» 
(http://web.wm.edu/hsi/index.html) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των 
κοινωνικών σπουδών και σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει ένα ισχυρό 
παιδαγωγικό μηχανισμό για την ένταξη των πρωτογενών πηγών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το HSI έρχεται να αντιμετωπίσει το ενδιαφέρον της 
σχολικής τάξης να καλύψει το κενό μεταξύ των δυνατοτήτων των ψηφιακών 
ιστορικών πηγών και το θεωρητικό πλαίσιο που οδηγεί στην ιστορική σκέψη με 
ένα διδακτικό πρότυπο που υποβοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες στη 
διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών πηγών. Παρέχει συλλογές πρωτογενών 
πηγών για ένα ιστορικό θέμα και δραστηριότητες για την υποστήριξη της 
ερευνητικής διαδικασίας. Αξιοποιώντας τη μεταφορά «της έρευνας στον τόπο 
του εγκλήματος» παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ανάλυση 
πρωτογενών ιστορικών πηγών και την επίλυση ενός ιστορικού προβλήματος. 
Η προτεινόμενη διαδικασία ακολουθεί τέσσερα επιμέρους διδακτικά βήματα: α)
γίνομαι «ντεντέκτιβ»: εισαγωγή στο χώρο έρευνας, με πληροφορίες για τη 
συγκεκριμένη «υπόθεση» και το ευρύτερο ιστορικό περικείμενο, η παρουσίαση 
του ιστορικού ερωτήματος της έρευνας και οι διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν για την επίλυση της υπόθεσης. β) διερευνώ τα τεκμήρια:
σύνδεσμοι σε ψηφιακές πρωτογενείς πηγές (γραπτές, οπτικές, ηχητικές, 
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οπτικοακουστικές) που η μελέτη τους βοηθά στην επίλυση της υπόθεσης, γ)
αναζητώ τα ίχνη: σειρά ερωτήσεων που υποβοηθούν στην ανάλυση των 
τεκμηρίων, δραστηριότητες «κλειστού» ή «ανοικτού» χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τους διδακτικούς στόχους της έρευνας, και δ) επίλυση της περίπτωσης: η 
παρουσίαση της απάντησης των μαθητών και των μαθητριών στην αρχική 
ερώτηση-υπόθεση με τις απαραίτητες αναφορές στα τεκμήρια που 
αξιοποιήθηκαν. Πρόσθετα διατυπώνονται νέα ερωτήματα που προκύπτουν 
κατά τη διαδικασία προς μελλοντική διερεύνηση (Swan, Hofer & Gallicchio, 
2006. Swan & Hofer, 2008).

Το «HISTORICAL INQUIRY PROJECT»
(http://www.historicalinquiry.com/index.cfm) έχει ως στόχο την κάλυψη του 
κενού μεταξύ της έρευνας και της πράξης, στην κατεύθυνση προετοιμασίας 
εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών να εμπλακούν σε διαδικασίες 
διερευνητικής μάθησης. Σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα σημαντικό 
βοήθημα, σε ό,τι αφορά στον παιδαγωγικό πλουραλισμό και στην 
αναγνώριση ότι η διδασκαλία προϋποθέτει δημιουργική σκέψη. Το πρόγραμμα 
εισάγει στην έννοια της ιστορικής έρευνας και παρέχει οδηγίες, ιδέες και 
πόρους που μπορούν να διευκολύνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση της 
ιστορικής έρευνας σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές και μαθήτριες από τη μέση 
εκπαίδευση έως το επίπεδο του κολλεγίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
σχεδιάστηκε το εργαλείο SCIM-C, για την υποβοήθηση των μαθητών και των 
μαθητριών στην απόκτηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που κρίνονται 
απαραίτητες για την ερμηνεία πρωτογενών πηγών και την εξοικείωση με τις 
ιστορικές αφηγήσεις. Στηρίζεται στα επίπεδα συμπερασμάτων του Riley (1999), 
και αναφέρεται σε πέντε επιμέρους φάσεις (Hicks, Doolittle & Ewing, 2004): α)
Συνόψιση (Summarizing): αναζήτηση του είδους της πηγής, των πληροφοριών 
που προβάλλει, το κοινό και ο σκοπός δημιουργίας, ο δημιουργός της πηγής. 
β) Συγκειμενοποίηση (Contextualizing): αναζήτηση του χώρου και του χρόνου
δημιουργίας, το λόγο δημιουργίας, το ευρύτερο ιστορικό περικείμενο. γ)
Συναγωγή συμπερασμάτων (Inferring): αναζήτηση των πληροφοριών που 
εισηγείται η πηγή, τις ερμηνείες, τις προοπτικές, τις ελλείψεις και τις παραλείψεις. 
δ) Έλεγχος (Monitoring): αναζήτηση πρόσθετων τεκμηρίων, αποσαφήνιση 
όρων, έλεγχος της σπουδαιότητας για την απάντηση του ιστορικού 
ερωτήματος, αναθεώρηση προηγούμενων θέσεων. ε) Επιβεβαίωση
(Corroborating): αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των πηγών, 
επεξήγηση των ομοιοτήτων και των διαφορών, αποτύπωση συμπερασμάτων, 
αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών ή πηγών που κρίνονται απαραίτητες για 
την απάντηση του ερωτήματος. 

Το «VIRTUAL HISTORIAN» (http://www.virtualhistorian.ca/), είναι ένα 
δίγλωσσο (αγγλικά, γαλλικά) πρόγραμμα ψηφιακής ιστορίας που σχεδιάστηκε 
για την εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στην ιστορική διερεύνηση 
όψεων του παρελθόντος του Καναδά. Στόχος του προγράμματος είναι η 
δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος διερεύνησης στο διαδίκτυο με την 
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας «αιχμής». Η έμφαση δεν δίνεται τόσο 
στην εξοικείωση με το εικονικό περιβάλλον, όσο στην ανάπτυξη της ιστορικής 
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κατανόησης και πρακτικής. Παρέχει τη δυνατότητα, με μη γραμμικό, αυθεντικό 
και ρεαλιστικό τρόπο, διαμόρφωσης ερωτημάτων και την εμπλοκή σε κριτική 
ανάλυση, διαλεκτικό συλλογισμό και εκλεπτυσμένη κατανόηση σημαντικών 
ιστορικών φαινομένων του προγράμματος σπουδών. Για την ολοκλήρωση 
των ερευνητικών εργασιών παρέχονται στους μαθητές και στις μαθήτριες 
οδηγίες, σύντομη συνόψιση της αποστολής με ένα ερώτημα προς απάντηση, 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη 
συγκεκριμένη προσέγγιση, πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, απαραίτητη 
υποβοήθηση σε όλα τα στάδια για την υποστήριξη της ενεργής μάθησης και 
συγγραφής, σημειωματάριο για την καταγραφή σημειώσεων και απαντήσεων, 
γλωσσάρι, πρόσθετες πηγές και πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
την επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή το διαχειριστή του 
προγράμματος (Lé vesque, 2006. Lé vesque, 2008).

Το «DIGITAL HISTORY READER» (http://www.dhr.history.vt.edu/) είναι 
διαρθρωμένο σε δύο μέρη παρέχοντας πλούσιο υλικό για θέματα της 
αμερικανικής και ευρωπαϊκής ιστορίας και απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες της δευτεροβάθμιας και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υιοθετεί 
ένα μοντέλο διερευνητικής μάθησης, καθώς κάθε ενότητα βασίζεται σε ένα 
ερώτημα προς απάντηση και σε ένα σύνολο πρωτογενών ιστορικών πηγών. 
Κάθε ιστορικό θέμα-ενότητα ακολουθεί την ίδια δομή και περιέχει μια εισαγωγή 
με τους στόχους του θέματος και τα ιστορικά ερωτήματα, πληροφορίες για το 
ιστορικό πλαίσιο αναφοράς, ένα αρχείο ντοκουμέντων και ερωτήσεις –
εργασίες που βοηθούν στην αξιοποίηση των τεκμηρίων, δραστηριότητες 
αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της διαδικασίας, και λίστα με πρόσθετες 
ιστορικές πηγές (Ewing & Stephens, 2007).

Το «GREAT UNSOLVED MYSTERIES IN CANADIAN HISTORY» 
(http://www.canadianmysteries.ca) απευθύνεται σε σχολεία και πανεπιστήμια 
για τη διδασκαλία ιστορικών μεθόδων και θεμάτων της καναδικής ιστορίας. 
Στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές ενεργητικής διερευνητικής μάθησης με στόχο 
την καλλιέργεια δεξιοτήτων ιστορικής σκέψης. Περιλαμβάνει σειρά 
εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στην προσπάθεια των υποκειμένων μάθησης να 
αναλάβουν διαδικασίες έρευνας με το δελεασμό επίλυσης - διαλεύκανσης 
ιστορικών εγκλημάτων. Οι ιστοσελίδες αξιοποιούν σειρά πρωτογενών 
ντοκουμέντων στην προσπάθεια να γίνει η ιστορία ενδιαφέρουσα και να 
βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να μάθουν για θέματα και γεγονότα 
της καναδικής ιστορίας, αλλά και να σκεφθούν κριτικά για ζητήματα ερμηνείας, 
τεκμηρίων και γεγονότων. Ταυτόχρονα, με τη διαλεύκανση κάθε εγκλήματος οι 
μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να «κάνουν» ιστορία και αναπτύσσουν 
δεξιότητες για την πραγμάτευση των πληροφοριών που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινή τους ζωή. Κάθε ιστοσελίδα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα 
διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτήσεων, και εναπόκειται στον/στην 
εκπαιδευτικό να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και τις ικανότητες της σχολικής τάξης. Επίσης, δίνεται η 
δυνατότητα σε ιδιαίτερη ιστοσελίδα η επιλογή μικρότερων εργασιών με τη 
μορφή WebQuest (http://www.mysteryquests.ca/)



«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

[1360]

 Επίπεδο 1. Ανάγνωση και κατανόηση πρωτογενών ντοκουμέντων:
Παρέχεται λίστα ιστορικών πηγών για κάθε ιστορικό θέμα και εργασίες που 
επιτρέπουν την προσέγγιση των ιστορικών πηγών με την αξιοποίηση 
βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί. 

 Επίπεδο 2. Εξερεύνηση της κοινωνικής ιστορίας της καναδικής κοινωνίας:
Απόκτηση βασικής κατανόησης μερικών σημαντικών στοιχείων της 
κοινωνικής ζωής κατά τον 19ο αιώνα, με την βοήθεια ερωτήσεων και του 
κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία ανάλυσης και 
αξιολόγησης των τεκμηρίων του ερευνώμενου «μυστηρίου». 

 Επίπεδο 3. Κάνοντας ιστορία (Doing History): Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
αξιοποιούν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης για την αξιολόγηση των τεκμηρίων 
και τη διατύπωση επιχειρημάτων. Είναι η διαδικασία που εμπλουτίζεται με τη 
συζήτηση μέσα στην τάξη, αλλά και την αξιοποίηση της ιστοσελίδας ως 
διδακτικό εργαλείο. 

 Επίπεδο 4. Τι είναι ιστορία και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε; Απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και αναφέρεται σε 
ιστοριογραφικά και επιστημολογικά ζητήματα όπως η φύση της ιστορικής 
γνώσης, η ερμηνεία, η αβεβαιότητα και ο μεσολαβητικός ρόλος των 
ιστορικών (Sandwell, 2005b).

Το «HISTORICAL THINKING MATTERS» (http://historicalthinkingmatters.org/), 
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (high school) και σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία της κριτικής 
ανάγνωσης πρωτογενών πηγών, και τη δημιουργία ιστορικών αφηγήσεων. 
Είναι ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάγνωση των 
ντοκουμέντων, σύμφωνα με τον τρόπο εργασίας των ιστορικών, σε πέντε 
κεντρικά θέματα ιστορίας των ΗΠΑ μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Κάθε έρευνα 
περιλαμβάνει: α) Ένα εισαγωγικό βίντεο για την διατύπωση του ερωτήματος 
της ιστορικής διερεύνησης, β) Δέκα ιστορικές πηγές, γ) Ερωτηματολόγιο που 
αναπτύσσει τις δεξιότητες ιστορικής σκέψης όπως «sourcing», 
«contextualization», «close reading», και «corroboration», δ) Σχολιασμοί 
κειμένων, ηχητικών και οπτικοακουστικών πηγών που παρέχουν πρόσθετα 
ερμηνευτικά σχόλια, ε) Μια εργασία που ζητά από τους μαθητές να 
απαντήσουν στο ερευνητικό ερώτημα σύμφωνα με την προηγούμενη εμπλοκή 
τους με τις πηγές, και στ) Σκηνοθετημένες εξερευνήσεις εικονικών αρχείων 
Ειδικότερα το περιβάλλον έρευνας των μαθητών και των μαθητριών για κάθε 
θέμα περιλαμβάνει:
Εισαγωγική σελίδα, στην οποία περιέχονται: Ένα οπτικοακουστικό ντοκουμέντο 
που θέτει το ιστορικό ερώτημα, Ένα χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα 
του θέματος, Ένα σχόλιο σχετικά με την ανάγνωση του σχολικού εγχειριδίου και 
την παραπομπή σε σελίδες σχολικών εγχειρίδιων με το ίδιο ή παρεμφερές θέμα, 
Σύνδεσμοι για πρόσβαση στη σελίδα της κύριας έρευνας (Main Inquiry) ή σε 
σελίδα δραστηριότητας «προθέρμανσης» με δύο μόνο πηγές (2-source Warm-
up Activity)
Σελίδα έρευνας: Όπως και η σελίδα της δραστηριότητας «προθέρμανσης» 
χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη, καθώς και στις δυο περιπτώσεις εμφανίζονται: 
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(1) στο επάνω μέρος της οθόνης το ερευνητικό ερώτημα και οδηγίες 
ολοκλήρωσης της εργασίας, (2) στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης ο 
χώρος προβολής της πηγής, και (3) στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης ο 
χώρος προβολής του σημειωματάριου. Στο επάνω μέρος του χώρου 
προβολής των πηγών τοποθετούνται συντομογραφίες τους, και με την επιλογή 
καθεμιάς προβάλλεται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Με την επιλογή κάθε πηγής 
προβάλλονται στο σημειωματάριο πληροφορίες που βοηθούν στην 
ανάγνωση της πηγής και σειρά ερωτήσεων προς απάντηση σε συγκεκριμένη 
φόρμα. Επίσης, παρέχονται πρόσθετα σχόλια από ιστορικούς για το ιστορικό 
πλαίσιο και τον τρόπο προσέγγισης της πηγής με τη μορφή αρχείων βίντεο ή 
ήχου. Για την υποστήριξη του χρήστη κατά τη διαδικασία της απάντησης των 
ερωτήσεων παρέχεται η δυνατότητα ("Give me a hint") αυτόματης 
υπογράμμισης σημείων του κειμένου.
Σελίδα εργασίας: Για τη δημιουργία ενός δοκιμίου απάντησης του βασικού 
ιστορικού ερωτήματος με την αξιοποίηση όλων των πηγών και των 
προηγούμενων απαντήσεων του χρήστη. Στη σελίδα εμφανίζονται: (1) στο 
επάνω μέρος, οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και (2) στο κάτω 
μέρος της οθόνης το μισό διατίθεται για το πλαίσιο συγγραφής της 
απάντησης και το υπόλοιπο μισό για το σημειωματάριο το οποίο προβάλλει 
εναλλάξ τις πηγές, τους πόρους και τις ερωτήσεις-απαντήσεις με τον ίδιο 
τρόπο όπως και στη σελίδα έρευνας. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αποστολής 
της εργασίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης. 
Σελίδα WebQuest: Περιέχει δύο δραστηριότητες ζητώντας από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες να εξερευνήσουν θέματα σχετικά με την εργασία τους από 
άλλους πόρους και συλλογές στο διαδίκτυο. 
Η σελίδα του/της εκπαιδευτικού: παρέχει στρατηγικές, εναλλακτικούς τρόπους 
παρουσίασης των πηγών, παραδείγματα εργασιών μαθητών και 
εκπαιδευτικών, πρόσθετους πόρους, στόχους του προγράμματος σπουδών. 
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