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ΔιδάσκονταςΔιδάσκοντας ΙστορίαΙστορία μεμε
τιςτις ΝέεςΝέες ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑ
JEANNE DJEANNE D’’ARCARC

ΔρΔρ. . ΧρυσάνθηΧρυσάνθη ΚουμπάρουΚουμπάρου
ΣχολικήΣχολική ΣύμβουλοςΣύμβουλος
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ΠαιδαγωγικέςΠαιδαγωγικές θεωρίεςθεωρίες
καικαι ΤΠΕΤΠΕ
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ΣύγχρονεςΣύγχρονες θεωρίεςθεωρίες μάθησηςμάθησης
ΣυμπεριφοριστικέςΣυμπεριφοριστικές:: ηη μάθησημάθηση είναιείναι μίαμία
διαδικασίαδιαδικασία πρόσκτησηςπρόσκτησης τηςτης γνώσηςγνώσης.. (J. B. Watson,(J. B. Watson, E.L. E.L. 
Thorndike,Thorndike, B.F. Skinner,B.F. Skinner, I. Pavlov,I. Pavlov, R. M. R. M. GagnGagnéé))

ΓνωστικέςΓνωστικές:: ηη μάθησημάθηση είναιείναι μίαμία διαδικασίαδιαδικασία
δημιουργίαςδημιουργίας τηςτης γνώσηςγνώσης.. ΒασίζεταιΒασίζεται στηστη νοητικήνοητική
αναδιοργάνωσηαναδιοργάνωση τηςτης εμπειρίαςεμπειρίας καικαι τηντην ένταξήένταξή τηςτης
σεσε προϋπάρχονταπροϋπάρχοντα σχήματασχήματα γνώσηςγνώσης
((εποικοδομισμόςεποικοδομισμός, , ανακαλυπτικήανακαλυπτική μάθησημάθηση).). (J. Piaget,(J. Piaget,
J. Bruner,J. Bruner, S. S. PapertPapert))

ΚοινωνιοπολιτισμικέςΚοινωνιοπολιτισμικές:: ηη μάθησημάθηση είναιείναι
αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης συμμετοχήςσυμμετοχής σεσε κοινωνικέςκοινωνικές
ομάδεςομάδες. . ΤοΤο σημαντικόσημαντικό είναιείναι ηη κοινωνικήκοινωνική εμπειρίαεμπειρία / / 
αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση ((κοινωνικόςκοινωνικός εποικοδομισμόςεποικοδομισμός, , 
ζώνηζώνη επικείμενηςεπικείμενης ανάπτυξηςανάπτυξης).). ((L. L. VygotskyVygotsky Al. Al. BanduraBandura E. E. 
WegnerWegner))
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Γνωστικές και
κοινωνιοπολιτισμικέςοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες

ΗΗ γνώσηγνώση δεδε μεταβιβάζεταιμεταβιβάζεται, , αλλάαλλά δημιουργείταιδημιουργείται
απόαπό τοτο μαθητήμαθητή, , πουπου δραδρα σεσε συγκεκριμένασυγκεκριμένα
κοινωνικάκοινωνικά καικαι πολιτισμικάπολιτισμικά πλαίσιαπλαίσια..
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον επηρεάζειεπηρεάζει τοτο μαθητήμαθητή κατάκατά τητη

διαδικασίαδιαδικασία δημιουργίαςδημιουργίας τηςτης γνώσηςγνώσης. . ΟΟ
εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός λειτουργείλειτουργεί διαμεσολαβητικάδιαμεσολαβητικά, , 
οργανώνειοργανώνει καταστάσειςκαταστάσεις καικαι μαθήματαμαθήματα, , ώστεώστε οο
μαθητήςμαθητής νανα οικοδομήσειοικοδομήσει τητη γνώσηγνώση..
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− Δημιουργία νοήματος 
− Γνώση 
− Γενίκευση της γνώσης
− Θεωρητικοποίηση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κριτικός 
στοχασμός

Πράξη 

Εμπειρία

ΓνωστικέςΓνωστικές καικαι κοινωνιοπολιτισμικέςκοινωνιοπολιτισμικές
θεωρίεςθεωρίες

ΟΟ ««κύκλοςκύκλος τηςτης μάθησηςμάθησης»» περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::

Οι θεωρίες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά. Είναι
κατάλληλες για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην

εκπαίδευση.
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ΣύγχρονεςΣύγχρονες διδακτικέςδιδακτικές μέθοδοιμέθοδοι

1)1) ΟμαδοσυνεργατικήΟμαδοσυνεργατική μάθησημάθηση

2)2) ΣχέδιαΣχέδια συνεργατικήςσυνεργατικής έρευναςέρευνας ((projects)projects)

3)3) ΕπίλυσηΕπίλυση προβλημάτωνπροβλημάτων

ΘεωρητικόΘεωρητικό υπόβαθρόυπόβαθρό τουςτους: : 
οιοι κοινωνιοπολιτισμικέςκοινωνιοπολιτισμικές θεωρίεςθεωρίες μάθησηςμάθησης..
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ΚοινωνιοπολιτισμικέςΚοινωνιοπολιτισμικές θεωρίεςθεωρίες καικαι
εκπαιδευτικάεκπαιδευτικά περιβάλλονταπεριβάλλοντα ΤΠΕΤΠΕ
ΠροωθούνΠροωθούν τητη συνεργατικήσυνεργατική μάθησημάθηση. . ΕνθαρρύνουνΕνθαρρύνουν

τητη συνεργασίασυνεργασία τωντων μαθητώνμαθητών καικαι τηντην κοινωνικήκοινωνική
αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση..
ΣυνδέουνΣυνδέουν άμεσαάμεσα τητη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης μάθησηςμάθησης μεμε τηντην

εκμετάλλευσηεκμετάλλευση τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τουτου Web2.0 Web2.0 
((μίαμία σειράσειρά απόαπό εφαρμογέςεφαρμογές καικαι περιβάλλονταπεριβάλλοντα νέαςνέας
γενιάςγενιάς τουτου ΠαγκόσμιουΠαγκόσμιου ΙστούΙστού ((WWorld Wide Weborld Wide Web)) πουπου
προσφέρειπροσφέρει όλοόλο καικαι περισσότερεςπερισσότερες δυνατότητεςδυνατότητες τωντων
χρηστώνχρηστών τουτου ΔιαδικτύουΔιαδικτύου νανα διαμοιράζονταιδιαμοιράζονται
πληροφορίεςπληροφορίες,, νανα συνεργάζονταισυνεργάζονται onlineonline,, νανα
αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν,, ακόμαακόμα καικαι χωρίςχωρίς ειδικέςειδικές γνώσειςγνώσεις σεσε
θέματαθέματα υπολογιστώνυπολογιστών καικαι δικτύωνδικτύων..
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ΤοΤο μάθημαμάθημα τηςτης ΙστορίαςΙστορίας
ΤαΤα ΑναλυτικάΑναλυτικά ΠρογράμματαΠρογράμματα

ΟιΟι ΤΠΕΤΠΕ
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ΓενικοίΓενικοί σκοποίσκοποί ΑΑ..ΠΠ..
((ΦΕΚΦΕΚ 303/2003)303/2003)

««ΟΟ μαθητήςμαθητής πρέπειπρέπει νανα μάθειμάθει στοστο σχολείοσχολείο κυρίωςκυρίως πώςπώς νανα
μαθαίνειμαθαίνει, , ώστεώστε νανα προσεγγίζειπροσεγγίζει ενεργητικάενεργητικά καικαι
δημιουργικάδημιουργικά τηντην παρεχόμενηπαρεχόμενη γνώσηγνώση»»..
««ΗΗ γενικήγενική παιδείαπαιδεία θαθα πρέπειπρέπει νανα συμβάλεισυμβάλει όχιόχι στηστη
συσσώρευσησυσσώρευση καικαι απομνημόνευσηαπομνημόνευση έτοιμωνέτοιμων γνώσεωνγνώσεων
αλλάαλλά στηνστην ευρύτερηευρύτερη εξοικείωσηεξοικείωση μεμε βασικάβασικά στοιχείαστοιχεία τωντων
διαφόρωνδιαφόρων γνωστικώνγνωστικών αντικειμένωναντικειμένων»»..
««ΟΟ μαθητήςμαθητής δενδεν πρέπειπρέπει απλάαπλά νανα συσσωρεύεισυσσωρεύει
πληροφορίεςπληροφορίες καικαι γνώσειςγνώσεις»»..
««ΗΗ μάθησημάθηση μέσωμέσω τηςτης ανακάλυψηςανακάλυψης είναιείναι μιαμια
συντονισμένησυντονισμένη επεξεργασίαεπεξεργασία πληροφοριώνπληροφοριών πουπου συμβάλλεισυμβάλλει
στηνστην οργάνωσηοργάνωση λογικώνλογικών σχημάτωνσχημάτων καικαι προτάσεωνπροτάσεων καικαι
καλλιεργείκαλλιεργεί τηντην ικανότηταικανότητα τουτου ατόμουατόμου νανα αναζητάαναζητά καικαι νανα
επινοείεπινοεί λύσειςλύσεις σεσε προβλήματαπροβλήματα»»..
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ΔιδακτικήΔιδακτική μεθοδολογίαμεθοδολογία τηςτης
ΙστορίαςΙστορίας ((αποσπάσματααποσπάσματα απόαπό ΦΕΚΦΕΚ))

««ΟιΟι μαθητοκεντρικέςμαθητοκεντρικές μέθοδοιμέθοδοι διδασκαλίαςδιδασκαλίας
ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται στοστο βασικόβασικό σκοπόσκοπό διδασκαλίαςδιδασκαλίας τουτου
μαθήματοςμαθήματος τηςτης ΙστορίαςΙστορίας, , καθώςκαθώς επιτρέπουνεπιτρέπουν τηντην
ενεργητικήενεργητική συμμετοχήσυμμετοχή τουτου μαθητήμαθητή στιςστις διδακτικέςδιδακτικές
διαδικασίεςδιαδικασίες»».  .  
««ΗΗ παροχήπαροχή έτοιμωνέτοιμων γνώσεωνγνώσεων καικαι ηη απομνημόνευσηαπομνημόνευση
θαθα πρέπειπρέπει νανα περιορίζονταιπεριορίζονται μέχριμέχρι τουτου σημείουσημείου πουπου
επιτρέπουνεπιτρέπουν τηντην απρόσκοπτηαπρόσκοπτη ενεργοποίησηενεργοποίηση τωντων
μαθητώνμαθητών στηνστην κατανόησηκατανόηση τωντων ιστορικώνιστορικών
προβλημάτωνπροβλημάτων καικαι τηντην προαγωγήπροαγωγή τηςτης κριτικήςκριτικής
σκέψηςσκέψης»»..
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ΟδηγίεςΟδηγίες σταστα βιβλίαβιβλία τουτου καθηγητήκαθηγητή
γιαγια τηντην ΙστορίαΙστορία

ΕνδεικτικάΕνδεικτικά: : 
ΣτοΣτο βιβλίοβιβλίο τουτου καθηγητήκαθηγητή γιαγια τηντην ΙστορίαΙστορία Γ΄Γ΄ ΓυμνασίουΓυμνασίου, , ωςως
πρώτοςπρώτος γενικόςγενικός σκοπόςσκοπός τουτου μαθήματοςμαθήματος αναφέρεταιαναφέρεται ««ηη
ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης κριτικήςκριτικής ιστορικήςιστορικής σκέψηςσκέψης»» καικαι εξηγείταιεξηγείται
ότιότι ««οο σκοπόςσκοπός αυτόςαυτός μπορείμπορεί νανα πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί αναν
συνεχώςσυνεχώς καικαι συστηματικάσυστηματικά ((……) ) εξοικειώνουμεεξοικειώνουμε τουςτους
μαθητέςμαθητές μεμε τιςτις θεωρίεςθεωρίες καικαι τιςτις μεθόδουςμεθόδους τωντων
ιστορικώνιστορικών»». . 

ΣτοΣτο βιβλίοβιβλίο τουτου καθηγητήκαθηγητή γιαγια τηντην ΙστορίαΙστορία Γ΄Γ΄ ΛυκείουΛυκείου: : ««ΗΗ
μελέτημελέτη άμεσωνάμεσων ήή έμμεσωνέμμεσων πηγώνπηγών τηςτης ιστορίαςιστορίας εισάγειεισάγει
τουςτους μαθητέςμαθητές στηνστην ιστορικήιστορική έρευναέρευνα, , ώστεώστε νανα βλέπουνβλέπουν τηντην
ιστορίαιστορία ενεργητικάενεργητικά καικαι διερευνητικάδιερευνητικά. . ΤουςΤους βοηθάβοηθά νανα
αναπτύξουναναπτύξουν κριτικήκριτική σκέψησκέψη((……), ), καικαι τουςτους καθιστάκαθιστά
ικανούςικανούς νανα αξιολογούναξιολογούν τιςτις πηγέςπηγές απόαπό άποψηάποψη εγκυρότηταςεγκυρότητας
καικαι αντικειμενικότηταςαντικειμενικότητας»»..
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ΣκοπόςΣκοπός τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας τηςτης
ΙστορίαςΙστορίας

ΗΗ κριτικήκριτική άσκησηάσκηση τηςτης σκέψηςσκέψης..
ΗΗ διερευνητικήδιερευνητική διεργασίαδιεργασία τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας..
ΗΗ δόμησηδόμηση νοημάτωννοημάτων τουτου παρελθόντοςπαρελθόντος μέσαμέσα

απόαπό τατα γεγονόταγεγονότα..
ΗΗ διαθεματικήδιαθεματική προσέγγισηπροσέγγιση ενόςενός θέματοςθέματος..
ΗΗ επικοινωνιακήεπικοινωνιακή / / γλωσσικήγλωσσική μάθησημάθηση..

ΗΗ μελέτημελέτη τουτου συνόλουσυνόλου τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης
εμπειρίαςεμπειρίας, , αναδεικνύονταςαναδεικνύοντας καικαι διασυνδέονταςδιασυνδέοντας
τηντην πολλαπλότηταπολλαπλότητα τωντων ιστορικώνιστορικών γεγονότωνγεγονότων

καικαι τωντων φαινομένωνφαινομένων..
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ΣτόχοιΣτόχοι ωςως προςπρος τοτο γνωστικόγνωστικό
περιεχόμενοπεριεχόμενο

ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση τουτου γνωστικούγνωστικού
περιεχομένουπεριεχομένου μεμε αναφοράαναφορά σεσε όλεςόλες τιςτις
εκφάνσειςεκφάνσεις τουτου ιστορικούιστορικού γίγνεσθαιγίγνεσθαι, , 
ανάδειξηανάδειξη βιωμάτωνβιωμάτων τωντων κοινωνικώνκοινωνικών
ομάδωνομάδων..
ΔιάλογοςΔιάλογος παρόντοςπαρόντος--παρελθόντοςπαρελθόντος..
ΑνάλυσηΑνάλυση ιστορικώνιστορικών προβλημάτωνπροβλημάτων..
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ΣτόχοιΣτόχοι ωςως προςπρος τηντην παιδαγωγικήπαιδαγωγική
καικαι διδακτικήδιδακτική προσέγγισηπροσέγγιση

ΜετασχηματισμόςΜετασχηματισμός τουτου επιστημονικούεπιστημονικού
αντικειμένουαντικειμένου σεσε αντικείμενοαντικείμενο διδασκαλίαςδιδασκαλίας..

ΈμφασηΈμφαση στιςστις εποικοδομητικέςεποικοδομητικές θεωρίεςθεωρίες
μάθησηςμάθησης..

ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια μεταγνωστικώνμεταγνωστικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων..
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ΙστορίαΙστορία καικαι ΤΠΕΤΠΕ
ΝέαΝέα γνωστικάγνωστικά εργαλείαεργαλεία

ΟργανωτικάΟργανωτικά εργαλείαεργαλεία γιαγια τηντην προσέγγισηπροσέγγιση
τωντων ιδεώνιδεών..

ΔυναμικάΔυναμικά εργαλείαεργαλεία μοντελοποίησηςμοντελοποίησης γιαγια
δημιουργίαδημιουργία καικαι έλεγχοέλεγχο τωντων εσωτερικώνεσωτερικών
αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων τωντων μαθητώνμαθητών..

ΕργαλείαΕργαλεία συζήτησηςσυζήτησης σεσε οργανωμένοοργανωμένο
πλαίσιοπλαίσιο..

ΕργαλείαΕργαλεία πολλαπλώνπολλαπλών αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων..
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ΠαραδείγματαΠαραδείγματα περιβαλλόντωνπεριβαλλόντων

ΕφαρμογέςΕφαρμογές διαδικτύουδιαδικτύου ((chat, forumschat, forums……))

ΨηφιακάΨηφιακά συστήματασυστήματα συνεργατικήςσυνεργατικής
μάθησηςμάθησης
ΕκπαιδευτικέςΕκπαιδευτικές ΔικτυακέςΔικτυακές ΠύλεςΠύλες (portals)(portals)

ΜηχανέςΜηχανές αναζήτησηςαναζήτησης

ΨηφιακέςΨηφιακές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
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ΧαΧαρακτηριστικάρακτηριστικά γνωρίσματαγνωρίσματα
συλλογικώνσυλλογικών ψηφιακώνψηφιακών εργαλείωνεργαλείων
ΟΟ χρήστηςχρήστης δενδεν είναιείναι πλέονπλέον έναςένας παθητικόςπαθητικός
θεατήςθεατής, , αλλάαλλά καθίσταταικαθίσταται ενεργόςενεργός μέτοχοςμέτοχος
στηνστην παραγωγήπαραγωγή καικαι στηνστην ανάρτησηανάρτηση τηςτης
πληροφορίαςπληροφορίας..
ΟΟ χρήστηςχρήστης συμμετέχεισυμμετέχει στοστο διαμοιρασμόδιαμοιρασμό
ψηφιακώνψηφιακών παραγόμενωνπαραγόμενων απόαπό ομάδεςομάδες καικαι
άτομαάτομα..
ΔιακρίνεταιΔιακρίνεται μίαμία συλλογικήσυλλογική νοημοσύνηνοημοσύνη, , ««ηη
σοφίασοφία τωντων μαζώνμαζών»» ((συνεργατικήσυνεργατική εργασίαεργασία
→→ καλύτερακαλύτερα αποτελέσματααποτελέσματα).  ).  
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ΗΗ ααξιοποίησηξιοποίηση τωντων ΤΠΕΤΠΕ
στοστο μάθημαμάθημα τηςτης ΙστορίαςΙστορίας ωςως

εναλλακτικήεναλλακτική διδακτικήδιδακτική πρότασηπρόταση
ΥποστήριξηΥποστήριξη καινοτόμωνκαινοτόμων δράσεωνδράσεων..

ΥποστήριξηΥποστήριξη μαθησιακώνμαθησιακών περιβαλλόντωνπεριβαλλόντων
πρόσφορωνπρόσφορων γιαγια επίλυσηεπίλυση ((αυθεντικώναυθεντικών) ) 
προβλημάτωνπροβλημάτων..

ΠροσφοράΠροσφορά ««πλαισίουπλαισίου στήριξηςστήριξης»» καικαι
υποστηρικτικώνυποστηρικτικών εργαλείωνεργαλείων γιαγια τητη μάθησημάθηση..

ΠροσφοράΠροσφορά ευκαιριώνευκαιριών σεσε δάσκαλοδάσκαλο ––
μαθητέςμαθητές γιαγια ανατροφοδότησηανατροφοδότηση καικαι
αναστοχασμόαναστοχασμό..

ΥποστήριξηΥποστήριξη δημιουργίαςδημιουργίας κοινοτήτωνκοινοτήτων..
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ΟΟ ρόλοςρόλος τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
διδάσκονταςδιδάσκοντας ΙστορίαΙστορία μεμε τιςτις

σύγχρονεςσύγχρονες διδακτικέςδιδακτικές μεθόδουςμεθόδους
ΔιευκολύνειΔιευκολύνει τοτο σχηματισμόσχηματισμό ομάδωνομάδων συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι
τοτο διάλογοδιάλογο μεταξύμεταξύ τωντων μελώνμελών..
ΕνθαρρύνειΕνθαρρύνει καικαι υποστηρίζειυποστηρίζει μαθητικέςμαθητικές πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες..
ΣχεδιάζειΣχεδιάζει τοτο περιβάλλονπεριβάλλον μάθησηςμάθησης, , ώστεώστε νανα
υποστηρίζειυποστηρίζει τηντην αυτονομίααυτονομία καικαι τηντην αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση..
ΣυνδέειΣυνδέει τιςτις γνώσειςγνώσεις μεμε πραγματικέςπραγματικές καταστάσειςκαταστάσεις..
ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιεί ποικίλεςποικίλες στρατηγικέςστρατηγικές γιαγια νανα καλύψεικαλύψει όλαόλα
τατα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα τωντων εκπαιδευομένωνεκπαιδευομένων..
ΑυτοαξιολογείταιΑυτοαξιολογείται σεσε κάθεκάθε φάσηφάση..
ΥποστηρίζειΥποστηρίζει καικαι διευκολύνειδιευκολύνει τουςτους μαθητέςμαθητές γιαγια
αυτοαξιολόγησηαυτοαξιολόγηση, , ετεροαξιολόγησηετεροαξιολόγηση καικαι αναστοχασμόαναστοχασμό..
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ΕΕνεργόςνεργός συμμετοχήσυμμετοχή εκπαιδευομένωνεκπαιδευομένων

ΑποφυγήΑποφυγή καταστάσεωνκαταστάσεων κατάκατά τιςτις οποίεςοποίες οιοι
μαθητέςμαθητές παραμένουνπαραμένουν παθητικοίπαθητικοί ακροατέςακροατές γιαγια
πολλήπολλή ώραώρα..

ΕμπλουτισμόςΕμπλουτισμός τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας μεμε ενεργητικέςενεργητικές
διαδικασίεςδιαδικασίες: : προσομοίωσηπροσομοίωση, , παρατήρησηπαρατήρηση, , έρευναέρευνα ……

ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τηςτης συμμετοχήςσυμμετοχής καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
συνεργατικώνσυνεργατικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων..

ΣυμμετοχήΣυμμετοχή σεσε βιωματικέςβιωματικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
((επισκέψειςεπισκέψεις σεσε μουσείαμουσεία…….).)

ΥποστήριξηΥποστήριξη κάθεκάθε μαθητήμαθητή, , ώστεώστε νανα ορίσειορίσει οο ίδιοςίδιος
μαθησιακούςμαθησιακούς στόχουςστόχους μεμε βάσηβάση τατα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα καικαι
τιςτις κλίσειςκλίσεις τουτου..
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ΟΟ προσδοκώμενοςπροσδοκώμενος ρόλοςρόλος τουτου
μαθητήμαθητή

ΑυτόβουληΑυτόβουλη καικαι ενεργητικήενεργητική συμμετοχήσυμμετοχή σεσε
μαθητικήμαθητική ομάδαομάδα μεμε κοινούςκοινούς στόχουςστόχους..
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη στρατηγικώνστρατηγικών κατανόησηςκατανόησης τόσοτόσο τουτου
περιεχομένουπεριεχομένου τηςτης γνώσηςγνώσης όσοόσο καικαι τωντων συνθηκώνσυνθηκών
εφαρμογήςεφαρμογής τηςτης. . 
ΔιασύνδεσηΔιασύνδεση τηςτης γνώσηςγνώσης μεμε τηντην πραγματικότηταπραγματικότητα..
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη συνεργασίαςσυνεργασίας γιαγια τηντην εκπλήρωσηεκπλήρωση τωντων
στόχωνστόχων..
ΑλληλεπίδρασηΑλληλεπίδραση τωντων μελώνμελών τηςτης ομάδαςομάδας..
ΣυμμετοχήΣυμμετοχή καικαι συνσυν‐‐καθορισμόςκαθορισμός τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας
μάθησηςμάθησης, , αυτοαυτο‐‐αξιολόγησηςαξιολόγησης, , αναστοχασμούαναστοχασμού καικαι
λήψηςλήψης αποφάσεωναποφάσεων γιαγια μελλοντικέςμελλοντικές δράσειςδράσεις..
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ΠροτάσειςΠροτάσεις γιαγια τητη διδακτικήδιδακτική τηςτης
ΙστορίαςΙστορίας μεμε ΤΠΕΤΠΕ (1)(1)

ΖητούμεναΖητούμενα
ΑναζήτησηΑναζήτηση καικαι κατανόησηκατανόηση αιτίωναιτίων
ΔιαχρονικήΔιαχρονική εξέτασηεξέταση θέματοςθέματος
ΚατανόησηΚατανόηση τηςτης έννοιαςέννοιας τουτου χρόνουχρόνου
ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός τουτου χώρουχώρου
ΑφήγησηΑφήγηση
ΣύνδεσηΣύνδεση ιστορικώνιστορικών γεγονότωνγεγονότων μεμε τηντην

κοινωνικήκοινωνική πραγματικότηταπραγματικότητα
ΕξοικείωσηΕξοικείωση μεμε τηντην ιστορικήιστορική μέθοδομέθοδο
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ΠροτάσειςΠροτάσεις γιαγια τητη διδακτικήδιδακτική τηςτης
ΙστορίαςΙστορίας μεμε ΤΠΕΤΠΕ (2)(2)

ΑξιοποίησηΑξιοποίηση ΤΠΕΤΠΕ
ΒάσειςΒάσεις δεδομένωνδεδομένων
ΠίνακεςΠίνακες δεδομένωνδεδομένων
ΕπεξεργαστήςΕπεξεργαστής κειμένουκειμένου
ΙστοεξερεύνησηΙστοεξερεύνηση
ΛογισμικάΛογισμικά κατασκευήςκατασκευής εννοιολογικώνεννοιολογικών χαρτώνχαρτών
ΔημιουργίαΔημιουργία εικονογραφημένηςεικονογραφημένης αφήγησηςαφήγησης
ΕργαλείαΕργαλεία παρουσιάσεωνπαρουσιάσεων
ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση
ΛογισμικάΛογισμικά πολυτροπικήςπολυτροπικής παρουσίασηςπαρουσίασης
ΠολυμέσαΠολυμέσα
ΕργαλείαΕργαλεία δικτυακήςδικτυακής δημοσίευσηςδημοσίευσης
ΜέσαΜέσα σύγχρονηςσύγχρονης καικαι ασύγχρονηςασύγχρονης επικοινωνίαςεπικοινωνίας..
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ΠροτάσειςΠροτάσεις γιαγια τητη διδακτικήδιδακτική τηςτης
ΙστορίαςΙστορίας μεμε ΤΠΕΤΠΕ (3)(3)

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
1)1) ΈρευναΈρευνα ((αναζήτησηαναζήτηση μεμε λέξειςλέξεις--κλειδιάκλειδιά: : τόποςτόπος, , 
χρόνοςχρόνος, , θέμαθέμα, , ιστορικάιστορικά πρόσωπαπρόσωπα, , ιστορικήιστορική έννοιαέννοια) ) 
γιαγια::
ιστορικέςιστορικές πηγέςπηγές, , αρχειακόαρχειακό υλικόυλικό, , γενικέςγενικές ιστορικέςιστορικές
πληροφορίεςπληροφορίες, , εικαστικέςεικαστικές πηγέςπηγές, , χάρτεςχάρτες, , ερωτήματαερωτήματα
σεσε ειδικούςειδικούς..
2)2) ΣυλλογήΣυλλογή καικαι ταξινόμησηταξινόμηση δεδομένωνδεδομένων
((καταγραφήκαταγραφή, , κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση, , σύγκρισησύγκριση, , 
συσχετισμόςσυσχετισμός, , σύνδεσησύνδεση δεδομένωνδεδομένων, , σύνδεσησύνδεση
χρόνουχρόνου--χώρουχώρου--ιστορικώνιστορικών γεγονότωνγεγονότων, , κατασκευήκατασκευή
χρονολογίουχρονολογίου).).
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ΠροτάσειςΠροτάσεις γιαγια τητη διδακτικήδιδακτική τηςτης
ΙστορίαςΙστορίας μεμε ΤΠΕΤΠΕ (4)(4)

ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
3)3) ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση ιστορικήςιστορικής έρευναςέρευνας
((αρχαιολογικήαρχαιολογική ανασκαφήανασκαφή……).).
4)4) ΣύνθεσηΣύνθεση ιστορικούιστορικού κειμένουκειμένου..
5)5) ΑναπαράστασηΑναπαράσταση τηςτης δομήςδομής ενόςενός ιστορικούιστορικού
κειμένουκειμένου ((ανάλυσηανάλυση ιστορικήςιστορικής γραπτήςγραπτής πηγήςπηγής, , 
σχεδιασμόςσχεδιασμός νοητικούνοητικού χάρτηχάρτη).).
6)6) ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία, , μελέτημελέτη υλικώνυλικών πηγώνπηγών, , 
χαρτώνχαρτών, , διαγραμμάτωνδιαγραμμάτων καικαι συμπεράσματασυμπεράσματα..
7)7) ΠεριήγησηΠεριήγηση σεσε εικονικήεικονική αναπαράστασηαναπαράσταση
ιστορικούιστορικού τόπουτόπου..
8)8) ΑνταλλαγήΑνταλλαγή απόψεωναπόψεων..
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ΕισαγωγήΕισαγωγή τωντων μαθητώνμαθητών στηνστην έρευναέρευνα τωντων
πηγώνπηγών. . 

ΠαραγωγήΠαραγωγή κριτικούκριτικού καικαι δημιουργικούδημιουργικού
λόγουλόγου..

ΕνεργητικήΕνεργητική, , βιωματικήβιωματική, , συνεργατικήσυνεργατική
μάθησημάθηση..
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ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές ανάπτυξηςανάπτυξης
τηςτης κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης μεμε ΤΠΕΤΠΕ (1)(1)

1) 1) ΑξιοποίησηΑξιοποίηση ιστορικώνιστορικών πηγώνπηγών::
ΑναγνώρισηΑναγνώριση θεμάτωνθεμάτων, , ερμηνειώνερμηνειών καικαι
συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων..
ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τωντων πηγώνπηγών: : αυθεντικότητααυθεντικότητα, , 
εντιμότηταεντιμότητα, , εγκυρότηταεγκυρότητα, , αξιοπιστίααξιοπιστία, , ιδεολογίαιδεολογία, , 
προθέσειςπροθέσεις..
ΑξιολόγησηΑξιολόγηση πληροφοριώνπληροφοριών--ερμηνειώνερμηνειών: : είδηείδη
επιχειρημάτωνεπιχειρημάτων, , κενάκενά καικαι παραλείψειςπαραλείψεις, , χρήσηχρήση
γλώσσαςγλώσσας, , αμφισημίααμφισημία, , διάκρισηδιάκριση γεγονότωνγεγονότων απόαπό
ερμηνείεςερμηνείες, , έλεγχοςέλεγχος πληρότηταςπληρότητας--αληθοφάνειαςαληθοφάνειας, , 
αναζήτησηαναζήτηση πρόσθετωνπρόσθετων πληροφοριώνπληροφοριών--σύγκρισησύγκριση..
ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση προσωπικήςπροσωπικής άποψηςάποψης, , διατύπωσηδιατύπωση
αξιολογικώναξιολογικών κρίσεωνκρίσεων, , εξαγωγήεξαγωγή συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων..
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ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές ανάπτυξηςανάπτυξης
τηςτης κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης μεμε ΤΠΕΤΠΕ (2)(2)

2) 2) ΑνάδειξηΑνάδειξη τηςτης σκέψηςσκέψης ωςως ««ορατήςορατής»»
ΧρήσηΧρήση ειδικήςειδικής ορολογίαςορολογίας..
ΣυγκρότησηΣυγκρότηση ««διαγραμμάτωνδιαγραμμάτων σκέψηςσκέψης»»..

3) 3) ΠολυπρισματικότηταΠολυπρισματικότητα
ΑναζήτησηΑναζήτηση καικαι αξιοποίησηαξιοποίηση πολλαπλώνπολλαπλών πηγώνπηγών..

4) 4) ΕναλλακτικήΕναλλακτική ιστορίαιστορία στηστη σχολικήσχολική τηςτης
εκδοχήεκδοχή
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ΤοΤο μάθημαμάθημα τηςτης ΙστορίαςΙστορίας
ΖητούμενεςΖητούμενες ικανότητεςικανότητες

ΕξήγησηΕξήγηση
ΕρμηνείαΕρμηνεία
ΕφαρμογήΕφαρμογή
ΑνάλυσηΑνάλυση οπτικώνοπτικών
ΕνσυναίσθησηΕνσυναίσθηση
ΑυτογνωσίαΑυτογνωσία

ΜΑ
ΘΗ

ΤΕ
Σ

ΜΑ
ΘΗ

ΤΕ
Σ

Αφετηρία: η γνώση των γεγονότων και η
οργάνωσή τους με τρόπους που να

διευκολύνεται η ανάκληση και η εφαρμογή τους.
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ΤοΤο μάθημαμάθημα τηςτης ΙστορίαςΙστορίας
ΖητούμενεςΖητούμενες δεξιότητεςδεξιότητες

ΝαΝα αξιολογούναξιολογούν τιςτις ιστοσελίδεςιστοσελίδες
καικαι τοτο ψηφιακόψηφιακό υλικόυλικό..
ΝαΝα κρίνουνκρίνουν τιςτις πηγέςπηγές..

ΟιΟι μαθητέςμαθητές νανα γίνουνγίνουν λιγότερολιγότερο ευάλωτοιευάλωτοι στηνστην άκριτηάκριτη
παραδοχήπαραδοχή πληροφοριώνπληροφοριών καικαι στηνστην άτεχνηάτεχνη

παράθεσήπαράθεσή τουςτους..
↓↓
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ΗΗ ύπαρξηύπαρξη ενόςενός καικαι μόνουμόνου εγχειριδίουεγχειριδίου δεδε
συνεισφέρεισυνεισφέρει στηστη διερευνητικήδιερευνητική μάθησημάθηση..
ΤαΤα εγχειρίδιαεγχειρίδια δενδεν περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν έναένα

εύρωστοεύρωστο σώμασώμα πηγώνπηγών, , ιδίωςιδίως πρωτογενώνπρωτογενών, , 
γραπτώνγραπτών καικαι εικονικώνεικονικών..
ΤαΤα εγχειρίδιαεγχειρίδια δενδεν αποτελούναποτελούν πάνταπάντα

παραδείγματαπαραδείγματα επιστημονικώνεπιστημονικών ιστορικώνιστορικών
έργωνέργων, , επειδήεπειδή δενδεν υπάρχουνυπάρχουν παραπομπέςπαραπομπές..
ΗΗ ύληύλη τουςτους εκτείνεταιεκτείνεται σεσε έναένα πάραπάρα πολύπολύ

ευρύευρύ χωροχρονικόχωροχρονικό καικαι θεματικόθεματικό πλαίσιοπλαίσιο..

ΣχέσηΣχέση ΑΑ..ΠΠ. . καικαι σχολικώνσχολικών
εγχειριδίωνεγχειριδίων ΙστορίαςΙστορίας
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ΗΗ αφύπνισηαφύπνιση τηςτης γνωστικήςγνωστικής περιέργειαςπεριέργειας, , ηη
ενεργοποίησηενεργοποίηση τωντων μαθητώνμαθητών;;
ΗΗ δημιουργίαδημιουργία ενεργώνενεργών, , συνειδητώνσυνειδητών,  ,  

δημοκρατικώνδημοκρατικών καικαι κριτικάκριτικά σκεπτόμενωνσκεπτόμενων
πολιτώνπολιτών;;
ΗΗ καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης ενσυναίσθησηςενσυναίσθησης, , τουτου

σεβασμούσεβασμού γιαγια τοντον ΆλλονΆλλον, , ηη συνειδητοποίησησυνειδητοποίηση
τηςτης παράλληληςπαράλληλης ύπαρξηςύπαρξης διαφορετικώνδιαφορετικών
οπτικώνοπτικών;;

ΤιΤι ιεραρχείταιιεραρχείται ωςως σημαντικόσημαντικό διδάσκονταςδιδάσκοντας**;;

ΤοΤο σχολικόσχολικό εγχειρίδιοεγχειρίδιο καικαι εμείςεμείς

**Κ. Τρίμη-Κύρου, ΠΑΚΕ Αττικής 2011
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ΉΉ μήπωςμήπως θεωρούμεθεωρούμε τουςτους γνωστικούςγνωστικούς
σκοπούςσκοπούς σημαντικότερουςσημαντικότερους, , επιδιώκονταςεπιδιώκοντας
οιοι μαθητέςμαθητές νανα μημη στερηθούνστερηθούν τητη συνολικήσυνολική
γνώσηγνώση τηςτης περιόδουπεριόδου πουπου αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε

μιαμια συγκεκριμένησυγκεκριμένη τάξητάξη

ΤιΤι ιεραρχείταιιεραρχείται ωςως σημαντικόσημαντικό διδάσκονταςδιδάσκοντας;;

και γι’ αυτό το λόγο επιλέγουμε
να διατρέξουμε την ύλη αφηγούμενοι;

;;
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ΟΜΩΣΟΜΩΣ
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ΣύγχρονεςΣύγχρονες θεωρίεςθεωρίες μάθησηςμάθησης
ΟΟ άνθρωποςάνθρωπος κατακτάκατακτά ουσιαστικάουσιαστικά τητη γνώσηγνώση μεμε

ενεργητικόενεργητικό τρόποτρόπο,,
ερευνώνταςερευνώντας καικαι στοχαζόμενοςστοχαζόμενος, , 

ότανόταν καικαι επειδήεπειδή έχειέχει γνωστικόγνωστικό κίνητροκίνητρο, , 
δηλαδήδηλαδή ότανόταν καικαι επειδήεπειδή επιθυμείεπιθυμεί νανα λύσειλύσει έναένα

πρόβλημαπρόβλημα, , μιαμια γνωστικήγνωστική απορίααπορία..

↓↓

ΗΗ μετωπικήμετωπική διδασκαλίαδιδασκαλία δεδε συνάδεισυνάδει
μεμε τατα πορίσματάπορίσματά τουςτους..
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ΜακροπρόθεσμηΜακροπρόθεσμη
μνήμημνήμη

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία
πληροφορίαςπληροφορίας, , 
συσχέτισησυσχέτιση μεμε

παλιότερεςπαλιότερες γνώσειςγνώσεις

ΣυναισθηματικήΣυναισθηματική
εμπλοκήεμπλοκή

διευκολύνουν τη

ΠορίσματαΠορίσματα γνωστικήςγνωστικής ψυχολογίαςψυχολογίας
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ΠορίσματαΠορίσματα γνωστικήςγνωστικής ψυχολογίαςψυχολογίας

ΟιΟι πολλαπλέςπολλαπλές συνδέσειςσυνδέσεις πουπου απαιτούνταιαπαιτούνται
γιαγια τητη μακροπρόθεσμημακροπρόθεσμη μνήμημνήμη δενδεν είναιείναι

εφικτέςεφικτές, , αναν επιλεγείεπιλεγεί οο στόχοςστόχος τηςτης
««γενικήςγενικής εποπτείαςεποπτείας»»

((πουπου αναγκαστικάαναγκαστικά συνεπάγεταισυνεπάγεται
επιφανειακήεπιφανειακή προσέγγισηπροσέγγιση).).
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ΕΠΟΜΕΝΩΣΕΠΟΜΕΝΩΣ
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ΟΟ ρόλοςρόλος τουτου καθηγητήκαθηγητή
διδάσκονταςδιδάσκοντας ΙστορίαΙστορία μεμε ΤΠΕΤΠΕ

ΝαΝα οργανώσειοργανώσει διδακτικέςδιδακτικές καταστάσειςκαταστάσεις καικαι
μαθήματαμαθήματα, , σταστα πλαίσιαπλαίσια τωντων οποίωνοποίων οο

μαθητήςμαθητής έχειέχει τητη δυνατότηταδυνατότητα: : 

ΝαΝα διερευνήσειδιερευνήσει. . 
ΝαΝα εκφραστείεκφραστεί. . 
ΝαΝα αλληλεπιδράσειαλληλεπιδράσει μεμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον..
ΝαΝα οικοδομήσειοικοδομήσει τητη γνώσηγνώση τουτου..
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ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία πληροίπληροί τιςτις προϋποθέσειςπροϋποθέσεις
γιαγια διερευνητικήδιερευνητική μάθησημάθηση**;;

ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία είναιείναι
έναένα εργαλείοεργαλείο..

ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τητη χρήσηχρήση
πουπου έχειέχει,, τοτο εργαλείοεργαλείο

βοηθάβοηθά στηνστην
ενεργητικήενεργητική

προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης
γνώσηςγνώσης ήή κάνεικάνει τοτο
εντελώςεντελώς αντίθετοαντίθετο..

ΑπόΑπό μόνημόνη τηςτης όχιόχι..

ΠαίρνειΠαίρνει πρόσημοπρόσημο
θετικόθετικό ήή αρνητικόαρνητικό
ανάλογαανάλογα μεμε τοντον
εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό

σχεδιασμόσχεδιασμό στονστον
οποίοοποίο εντάσσεταιεντάσσεται..

ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία δενδεν
είναιείναι ουδέτερηουδέτερη..

ΤΠΕΤΠΕ καικαι διδακτικήδιδακτική τηςτης ΙστορίαςΙστορίας

**Κ. Τρίμη-Κύρου, ΠΑΚΕ Αττικής 2011
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ΗΗ εκπαιδευτικήεκπαιδευτική πραγματικότηταπραγματικότητα
καικαι τοτο μάθημαμάθημα τηςτης ΙστορίαςΙστορίας

ΤοΤο μάθημαμάθημα τηςτης ΙστορίαςΙστορίας σεσε β΄β΄
ανάθεσηανάθεση……
ΟιΟι προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες ώρεςώρες
διδασκαλίαςδιδασκαλίας γιαγια τηντην ΙστορίαΙστορία……
ΤαΤα διαθέσιμαδιαθέσιμα σχολικάσχολικά
εργαστήριαεργαστήρια……
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ΑλλάΑλλά αςας μηνμην ξεχνάμεξεχνάμε……
««ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει αμαρτίααμαρτία καικαι δενδεν υπάρχειυπάρχει αρετήαρετή. . 

ΥπάρχουνΥπάρχουν μόνομόνο πράγματαπράγματα πουπου κάνουνκάνουν οιοι
άνθρωποιάνθρωποι»». . ((JohnJohn SteinbeckSteinbeck))
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