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Παιδαγωγικές θεωρίες 
και ΤΠΕ 
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Σύγχρονες θεωρίες μάθησης 
Συμπεριφοριστικές: η μάθηση είναι μία 

διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης. (J. B. Watson, E.L. 
Thorndike, B.F. Skinner, I. Pavlov, R. M. Gagné) 
 

Γνωστικές: η μάθηση είναι μία διαδικασία 
δημιουργίας της γνώσης. Βασίζεται στη νοητική 
αναδιοργάνωση της εμπειρίας και την ένταξή της 
σε προϋπάρχοντα σχήματα γνώσης 
(εποικοδομισμός, ανακαλυπτική μάθηση). (J. Piaget, J. 
Bruner, S. Papert) 
 

Κοινωνιοπολιτισμικές: η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές 
ομάδες. Το σημαντικό είναι η κοινωνική εμπειρία / 
αλληλεπίδραση (κοινωνικός εποικοδομισμός, ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης). (L. Vygotsky Al. Bandura E. Wegner) 
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Γνωστικές και 
κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες 

Η γνώση δε μεταβιβάζεται, αλλά δημιουργείται 
από το μαθητή, που δρα σε συγκεκριμένα 
κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. 
 

Το περιβάλλον επηρεάζει το μαθητή κατά τη 
διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. Ο 
εκπαιδευτικός λειτουργεί διαμεσολαβητικά, 
οργανώνει καταστάσεις και μαθήματα, ώστε ο 
μαθητής να οικοδομήσει τη γνώση. 
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− Δημιουργία νοήματος 
− Γνώση 
− Γενίκευση της γνώσης 
− Θεωρητικοποίηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κριτικός 
στοχασμός 

Πράξη 

Εμπειρία 

Γνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές 
θεωρίες 

 

Ο «κύκλος της μάθησης» περιλαμβάνει: 

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

εκπαίδευση. 
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Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι 

1) Ομαδοσυνεργατική μάθηση 
 

2) Σχέδια συνεργατικής έρευνας (projects) 
 

3) Επίλυση προβλημάτων 

Θεωρητικό υπόβαθρό τους:  
οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. 
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Κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες και 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ΤΠΕ 

 Προωθούν τη συνεργατική μάθηση. Ενθαρρύνουν 
τη συνεργασία των μαθητών και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση. 
Συνδέουν άμεσα τη διαδικασία της μάθησης με την 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Web2.0  
(μία σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα νέας 
γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού  (World Wide Web) που 
προσφέρει όλο και περισσότερες δυνατότητες των 
χρηστών του Διαδικτύου να διαμοιράζονται 
πληροφορίες, να συνεργάζονται online, να 
αλληλεπιδρούν, ακόμα και χωρίς ειδικές γνώσεις σε 
θέματα υπολογιστών και δικτύων. 



8 

Το μάθημα της Ιστορίας 
Τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Οι ΤΠΕ 
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Γενικοί σκοποί Α.Π. 
(ΦΕΚ 303/2003)  

«Ο μαθητής πρέπει να μάθει στο σχολείο κυρίως πώς να 
μαθαίνει, ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά και 
δημιουργικά την παρεχόμενη γνώση». 
«Η γενική παιδεία θα πρέπει να συμβάλει όχι στη 

συσσώρευση και απομνημόνευση έτοιμων γνώσεων 
αλλά στην ευρύτερη εξοικείωση με βασικά στοιχεία των 
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων». 
«Ο μαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει 

πληροφορίες και γνώσεις». 
«Η μάθηση μέσω της ανακάλυψης είναι μια 

συντονισμένη επεξεργασία πληροφοριών που συμβάλλει 
στην οργάνωση λογικών σχημάτων και προτάσεων και 
καλλιεργεί την ικανότητα του ατόμου να αναζητά και να 
επινοεί λύσεις σε προβλήματα». 
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Διδακτική μεθοδολογία της 
Ιστορίας (αποσπάσματα από ΦΕΚ) 
«Οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται στο βασικό σκοπό διδασκαλίας του 
μαθήματος της Ιστορίας, καθώς επιτρέπουν την 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στις διδακτικές 
διαδικασίες».   
«Η παροχή έτοιμων γνώσεων και η απομνημόνευση 

θα πρέπει να περιορίζονται μέχρι του σημείου που 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενεργοποίηση των 
μαθητών στην κατανόηση των ιστορικών 
προβλημάτων και την προαγωγή της κριτικής 
σκέψης». 
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   Οδηγίες στα βιβλία του 
καθηγητή για την Ιστορία 

   Ενδεικτικά:  
Στο βιβλίο του καθηγητή για την Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, ως 

πρώτος γενικός σκοπός του μαθήματος αναφέρεται «η 
ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης» και εξηγείται 
ότι «ο σκοπός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί αν 
συνεχώς και συστηματικά (…) εξοικειώνουμε τους 
μαθητές με τις θεωρίες και τις μεθόδους των 
ιστορικών».  

Στο βιβλίο του καθηγητή για την Ιστορία Γ΄ Λυκείου: «Η 
μελέτη άμεσων ή έμμεσων πηγών της ιστορίας εισάγει 
τους μαθητές στην ιστορική έρευνα, ώστε να βλέπουν την 
ιστορία ενεργητικά και διερευνητικά. Τους βοηθά να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη(…), και τους καθιστά 
ικανούς να αξιολογούν τις πηγές από άποψη εγκυρότητας 
και αντικειμενικότητας». 
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Σκοπός της διδασκαλίας της 
Ιστορίας 

Η κριτική άσκηση της σκέψης. 
Η διερευνητική διεργασία της πληροφορίας. 
Η δόμηση νοημάτων του παρελθόντος μέσα 
από τα γεγονότα. 
Η διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος. 
Η επικοινωνιακή / γλωσσική μάθηση. 

Η μελέτη του συνόλου της ανθρώπινης 
εμπειρίας, αναδεικνύοντας και διασυνδέοντας 
την πολλαπλότητα των ιστορικών γεγονότων 

και των φαινομένων. 
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Στόχοι ως προς το γνωστικό 
περιεχόμενο 

Διεύρυνση του γνωστικού 
περιεχομένου με αναφορά σε όλες τις 
εκφάνσεις του ιστορικού γίγνεσθαι, 
ανάδειξη βιωμάτων των κοινωνικών 
ομάδων. 
Διάλογος παρόντος-παρελθόντος. 
Ανάλυση ιστορικών προβλημάτων. 
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Στόχοι ως προς την 
παιδαγωγική και διδακτική 

προσέγγιση 

Μετασχηματισμός του επιστημονικού 
αντικειμένου σε αντικείμενο διδασκαλίας. 
 

Έμφαση στις εποικοδομητικές θεωρίες 
μάθησης. 
 

Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 
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Ιστορία και ΤΠΕ 
Νέα γνωστικά εργαλεία 

Οργανωτικά εργαλεία για την προσέγγιση 
των ιδεών. 
 

Δυναμικά εργαλεία μοντελοποίησης για 
δημιουργία και έλεγχο των εσωτερικών 
αναπαραστάσεων των μαθητών. 
 

Εργαλεία συζήτησης σε οργανωμένο 
πλαίσιο. 
 

Εργαλεία πολλαπλών αναπαραστάσεων. 
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Παραδείγματα περιβαλλόντων 

Εφαρμογές διαδικτύου (chat, forums…) 

Ψηφιακά συστήματα συνεργατικής 
μάθησης 
Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (portals) 

Μηχανές αναζήτησης 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες 
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
συλλογικών ψηφιακών εργαλείων 

Ο χρήστης δεν είναι πλέον ένας παθητικός 
θεατής, αλλά καθίσταται ενεργός μέτοχος 
στην παραγωγή και στην ανάρτηση της 
πληροφορίας. 
 

Ο χρήστης συμμετέχει στο διαμοιρασμό 
ψηφιακών παραγόμενων από ομάδες και 
άτομα. 
 

Διακρίνεται μία συλλογική νοημοσύνη, «η 
σοφία των μαζών» (συνεργατική εργασία → 
καλύτερα αποτελέσματα).   
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ  
στο μάθημα της Ιστορίας ως  

εναλλακτική διδακτική πρόταση 
 Υποστήριξη καινοτόμων δράσεων. 

 

 Υποστήριξη μαθησιακών περιβαλλόντων 
πρόσφορων για επίλυση (αυθεντικών) 
προβλημάτων. 

 

 Προσφορά «πλαισίου στήριξης» και 
υποστηρικτικών εργαλείων για τη μάθηση. 

 

 Προσφορά ευκαιριών σε δάσκαλο – 
μαθητές για ανατροφοδότηση και 
αναστοχασμό. 

 

 Υποστήριξη δημιουργίας κοινοτήτων. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
διδάσκοντας Ιστορία με τις σύγχρονες 

διδακτικές μεθόδους  

Διευκολύνει το σχηματισμό ομάδων συνεργασίας και το 
διάλογο μεταξύ των μελών. 
Ενθαρρύνει και υποστηρίζει μαθητικές πρωτοβουλίες. 
Σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, ώστε να υποστηρίζει 

την αυτονομία και την αλληλεπίδραση. 
Συνδέει τις γνώσεις με πραγματικές καταστάσεις. 
Χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να καλύψει όλα τα 

ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. 
Αυτοαξιολογείται σε κάθε φάση. 
Υποστηρίζει και διευκολύνει τους μαθητές για 

αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση και αναστοχασμό. 
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Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευομένων  
 

 Αποφυγή καταστάσεων κατά τις οποίες οι 
μαθητές παραμένουν παθητικοί ακροατές για πολλή 
ώρα. 

 

 Εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ενεργητικές 
διαδικασίες: προσομοίωση, παρατήρηση, έρευνα … 

 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής και ανάπτυξη 
συνεργατικών δραστηριοτήτων. 

 

 Συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες 
(επισκέψεις σε μουσεία….) 

 

 Υποστήριξη κάθε μαθητή, ώστε να ορίσει ο ίδιος 
μαθησιακούς στόχους με βάση τα ενδιαφέροντα και 
τις κλίσεις του. 
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Ο προσδοκώμενος ρόλος του μαθητή 

Αυτόβουλη και ενεργητική συμμετοχή σε μαθητική 
ομάδα με κοινούς στόχους. 
Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης τόσο του 

περιεχομένου της γνώσης όσο και των συνθηκών 
εφαρμογής της.  
Διασύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα. 
Ανάπτυξη συνεργασίας για την εκπλήρωση των 

στόχων. 
Αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας. 
Συμμετοχή και συν-καθορισμός της διαδικασίας 

μάθησης, αυτο-αξιολόγησης, αναστοχασμού και 
λήψης αποφάσεων για μελλοντικές δράσεις. 
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Προτάσεις για τη διδακτική της 
Ιστορίας με ΤΠΕ (1) 

 

Ζητούμενα  
 Αναζήτηση και κατανόηση αιτίων 
 Διαχρονική εξέταση θέματος 
 Κατανόηση της έννοιας του χρόνου 
 Προσδιορισμός του χώρου 
 Αφήγηση 
 Σύνδεση ιστορικών γεγονότων με την 
κοινωνική πραγματικότητα 
 

Εξοικείωση με την ιστορική μέθοδο 
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Προτάσεις για τη διδακτική της 
Ιστορίας με ΤΠΕ (2) 

 

Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 Βάσεις δεδομένων 
 Πίνακες δεδομένων 
 Επεξεργαστής κειμένου 
 Ιστοεξερεύνηση 
 Λογισμικά κατασκευής εννοιολογικών χαρτών 
 Δημιουργία εικονογραφημένης αφήγησης 
 Εργαλεία παρουσιάσεων 
 Προσομοίωση 
 Λογισμικά πολυτροπικής παρουσίασης 
 Πολυμέσα 
 Εργαλεία δικτυακής δημοσίευσης 
 Μέσα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. 
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Προτάσεις για τη διδακτική της 
Ιστορίας με ΤΠΕ (3) 

 

Δραστηριότητες  
1) Έρευνα (αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά: τόπος, 
χρόνος, θέμα, ιστορικά πρόσωπα, ιστορική έννοια) 
για: 
ιστορικές πηγές, αρχειακό υλικό, γενικές ιστορικές 
πληροφορίες, εικαστικές πηγές, χάρτες, ερωτήματα 
σε ειδικούς. 
 

2) Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων 
(καταγραφή, κατηγοριοποίηση, σύγκριση, 
συσχετισμός, σύνδεση δεδομένων, σύνδεση χρόνου-
χώρου-ιστορικών γεγονότων, κατασκευή 
χρονολογίου). 
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Προτάσεις για τη διδακτική της 
Ιστορίας με ΤΠΕ (4) 

 

Δραστηριότητες  
3) Προσομοίωση ιστορικής έρευνας 
(αρχαιολογική ανασκαφή…). 
 

4) Σύνθεση ιστορικού κειμένου. 
 

5) Αναπαράσταση της δομής ενός ιστορικού 
κειμένου (ανάλυση ιστορικής γραπτής πηγής, 
σχεδιασμός νοητικού χάρτη). 
6) Επεξεργασία, μελέτη υλικών πηγών, 
χαρτών, διαγραμμάτων και συμπεράσματα. 
 

7) Περιήγηση σε εικονική αναπαράσταση 
ιστορικού τόπου. 
 

8) Ανταλλαγή απόψεων. 
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Εισαγωγή των μαθητών στην έρευνα των 
πηγών.  

Παραγωγή κριτικού και δημιουργικού 
λόγου. 

Ενεργητική, βιωματική, συνεργατική 
μάθηση. 
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Στρατηγικές ανάπτυξης  
της κριτικής σκέψης με ΤΠΕ (1) 
1) Αξιοποίηση ιστορικών πηγών: 
Αναγνώριση θεμάτων, ερμηνειών και 

συμπερασμάτων. 
Αξιολόγηση των πηγών: αυθεντικότητα, 

εντιμότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία, ιδεολογία, 
προθέσεις. 
Αξιολόγηση πληροφοριών-ερμηνειών: είδη 

επιχειρημάτων, κενά και παραλείψεις, χρήση 
γλώσσας, αμφισημία, διάκριση γεγονότων από 
ερμηνείες, έλεγχος πληρότητας-αληθοφάνειας, 
αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών-σύγκριση. 
Διαμόρφωση προσωπικής άποψης, διατύπωση 

αξιολογικών κρίσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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Στρατηγικές ανάπτυξης  
της κριτικής σκέψης με ΤΠΕ (2) 

2) Ανάδειξη της σκέψης ως «ορατής» 
  Χρήση ειδικής ορολογίας. 
  Συγκρότηση «διαγραμμάτων σκέψης». 
3) Πολυπρισματικότητα 

 Αναζήτηση και αξιοποίηση πολλαπλών πηγών. 
 

4) Εναλλακτική ιστορία στη σχολική της 
εκδοχή 
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Το μάθημα της Ιστορίας 
 Ζητούμενες ικανότητες 

 
 

Εξήγηση 
Ερμηνεία 
Εφαρμογή 
Ανάλυση οπτικών 
Ενσυναίσθηση 
Αυτογνωσία 

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

διευκολύνεται η ανάκληση και η εφαρμογή τους. 
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Το μάθημα της Ιστορίας 
 Ζητούμενες δεξιότητες 

Να αξιολογούν τις ιστοσελίδες 
και το ψηφιακό υλικό. 
Να κρίνουν τις πηγές. 

Οι μαθητές να γίνουν λιγότερο ευάλωτοι στην άκριτη 
παραδοχή πληροφοριών και στην άτεχνη 

παράθεσή τους. 
↓ 
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Η ύπαρξη ενός και μόνου εγχειριδίου δε 
συνεισφέρει στη διερευνητική μάθηση. 
 

Τα εγχειρίδια δεν περιλαμβάνουν ένα 
εύρωστο σώμα πηγών, ιδίως πρωτογενών, 
γραπτών και εικονικών. 
 

Τα εγχειρίδια δεν αποτελούν πάντα 
παραδείγματα επιστημονικών ιστορικών 
έργων, επειδή δεν υπάρχουν παραπομπές. 
 

Η ύλη τους εκτείνεται σε ένα πάρα πολύ 
ευρύ χωροχρονικό και θεματικό πλαίσιο. 
 

Σχέση Α.Π. και σχολικών 
εγχειριδίων Ιστορίας 
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 Η αφύπνιση της γνωστικής περιέργειας, η 
ενεργοποίηση των μαθητών; 
 

Η δημιουργία ενεργών, συνειδητών,  
δημοκρατικών και κριτικά σκεπτόμενων 
πολιτών; 
 

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, του 
σεβασμού για τον Άλλον, η συνειδητοποίηση 
της παράλληλης ύπαρξης διαφορετικών 
οπτικών; 
 

Τι ιεραρχείται ως σημαντικό διδάσκοντας*; 

Το σχολικό εγχειρίδιο και εμείς 

*Κ. Τρίμη-Κύρου, ΠΑΚΕ Αττικής 2011 
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 Ή μήπως θεωρούμε τους γνωστικούς 
σκοπούς σημαντικότερους, επιδιώκοντας 
οι μαθητές να μη στερηθούν τη συνολική 
γνώση της περιόδου που αντιστοιχεί σε 

μια συγκεκριμένη τάξη 

Τι ιεραρχείται ως σημαντικό διδάσκοντας; 

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

  ; 
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ΟΜΩΣ 
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Σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

Ο άνθρωπος κατακτά ουσιαστικά τη γνώση με 
ενεργητικό τρόπο, 

ερευνώντας και στοχαζόμενος,  
όταν και επειδή έχει γνωστικό κίνητρο,  

δηλαδή όταν και επειδή επιθυμεί να λύσει ένα 
πρόβλημα, μια γνωστική απορία. 

↓ 

Η μετωπική διδασκαλία δε συνάδει 
με τα πορίσματά τους. 
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Μακροπρόθεσμη 
μνήμη 

Επεξεργασία 
πληροφορίας, 
συσχέτιση με 

παλιότερες γνώσεις  

Συναισθηματική 
εμπλοκή  

διευκολύνουν τη  

Πορίσματα γνωστικής ψυχολογίας 



37 

 

Πορίσματα γνωστικής 
ψυχολογίας 

Οι πολλαπλές συνδέσεις που απαιτούνται για 
τη μακροπρόθεσμη μνήμη δεν είναι 
εφικτές, αν επιλεγεί ο στόχος της 

«γενικής εποπτείας» 
(που αναγκαστικά συνεπάγεται  επιφανειακή 

προσέγγιση). 
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ΕΠΟΜΕΝΩΣ 
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Ο ρόλος του καθηγητή 
διδάσκοντας Ιστορία με ΤΠΕ 

Να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και 
μαθήματα, στα πλαίσια των οποίων ο 

μαθητής έχει τη δυνατότητα:  
 

Να διερευνήσει.  
Να εκφραστεί.  
Να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον. 
Να οικοδομήσει τη γνώση του. 
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Η τεχνολογία πληροί τις προϋποθέσεις  
για διερευνητική μάθηση*; 

Η τεχνολογία είναι 
ένα εργαλείο. 

Ανάλογα με τη χρήση 
που έχει, το εργαλείο  

βοηθά στην 
ενεργητική 

προσέγγιση της 
γνώσης ή κάνει το 
εντελώς αντίθετο. 

Από μόνη της όχι. 

 

Παίρνει πρόσημο 
θετικό ή αρνητικό 
ανάλογα με τον 

εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό στον 

οποίο εντάσσεται.  
 

Η τεχνολογία δεν 
είναι ουδέτερη. 

ΤΠΕ και διδακτική της Ιστορίας 

*Κ. Τρίμη-Κύρου, ΠΑΚΕ Αττικής 2011 
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Η εκπαιδευτική 
πραγματικότητα 

και το μάθημα της Ιστορίας 
Το μάθημα της Ιστορίας σε 

β΄ ανάθεση… 
Οι προβλεπόμενες ώρες 

διδασκαλίας για την 
Ιστορία… 
Τα διαθέσιμα σχολικά 

εργαστήρια… 
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Αλλά ας μην ξεχνάμε… 
«Δεν υπάρχει αμαρτία και δεν υπάρχει αρετή. 

Υπάρχουν μόνο πράγματα που κάνουν οι 
άνθρωποι». (John Steinbeck) 
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