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Περίληψη  

Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διαπιστωθεί η συμβολή των 

νέων τεχνολογιών ως προς την ιστορική μάθηση και ο βαθμός ενίσχυσης της διδακτικής 

διαδικασίας μέσα από τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά τους. Για τον λόγο αυτό η εργασία 

υιοθέτησε την μέθοδο της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης σύμφωνα με την οποία 

επιλέχθηκαν οι υπό μελέτη έρευνες. Ως πεδίο αναζήτησης των σχετικών ερευνών επιλέχθηκε ο 

επιστημονικός κλάδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Το βασικότερο κριτήριο επιλογής ενός 

άρθρου ήταν να αποτελεί εμπειρική έρευνα. Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθούν τα 

διδακτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ερευνών που προέκυψαν. χρησιμοποιήθηκε ένα 

σύστημα κατηγοριοποίησης τριών κεντρικών αξόνων. Πρόκειται για τον άξονα των 

περιγραφικών στοιχείων, τον άξονα της τεχνολογίας και τον άξονα της ιστορίας. Κάθε άξονας 

υπόκειται σε κατηγοριοποιήσεις. Η κατασκευή του συστήματος ταξινόμησης βασίστηκε τόσο 

στην μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και στα στοιχεία που παρέχουν οι έρευνες της 

ανασκόπησης. Με γνώμονα τα αποτελέσματα, η έρευνα καταλήγει στα ακόλουθα βασικά 

συμπεράσματα: οι έρευνες της ανασκόπησης επικεντρώνουν συχνότερα στην γνώση 

περιεχομένου και όχι ιστορικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι τεχνολογικές εφαρμογές που 

αξιοποιούνται παρ’ όλο που συχνά επαναπροσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες 

του μαθήματος  δεν ανήκουν στις σύγχρονες τεχνολογίες. 

Λέξεις κλειδιά  

Διδακτική της ιστορίας, ιστορική εκπαίδευση, ΤΠΕ, τεχνολογίες εφαρμογών 
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Abstract  

The main purpose of the present research is to identify the contribution of new 

technologies to historical learning and the degree of enhancement of the teaching process through 

their functions and characteristics. For this reason the thesis adopted the method of systematic 

literature review according to which the studied papers were selected. The research field of the 

relevant papers was educational technology. Thesis selected only empirical researches. In 

addition, in order to evaluate the teaching and technological characteristics of the papers that 

have emerged. a three-axis classification system was used. The first axis is called “descriptive 

elements”, the second axis “technology” and the third “history”. Each axis is subject to 

categorization. The construction of the classification system was based both on the study of the 

relevant literature and on the data provided by the surveys. Based on the results, the research 

concludes with the following main conclusions: The relevant surveys focus more on knowledge 

of content than on historical skills. In addition, technological applications that are exploited, 

although they often redefine the course's activities, do not belong to modern technologies. 

 

Keywords 

Teaching History, History Education, ICT, Technologies 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Εισαγωγή 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην χρήση της τεχνολογίας στο 

πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης μέσα από την κριτική εξέταση 40 αγγλόγλωσσων άρθρων με 

θέμα τις διδακτικές παρεμβάσεις στο μάθημα της ιστορίας με την υποστήριξη των νέων 

τεχνολογιών. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναλύεται υπό το πρίσμα τριών κεντρικών ερευνητικών 

αξόνων βάσει των οποίων κατασκευάστηκε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης για την ανάλυση 

των ερευνών. Ο πρώτος άξονας με τίτλο «Περιγραφικά στοιχεία» περιλαμβάνει τους 

συμμετέχοντες, το πλαίσιο της παρέμβασης, την  συνολική χρονική διάρκεια της εκάστοτε 

έρευνας καθώς επίσης τον χρόνο χρήσης της τεχνολογίας από τους μαθητές, την βαθμίδα 

εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και τους εκπονητές των ερευνών. Ο δεύτερος άξονας με τίτλο 

«Άξονας Τεχνολογίας» αφορά τις τεχνολογίες εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν, το επίπεδο 

ενσωμάτωσής τους στην διαδικασία με βάση τις δραστηριότητες και την λειτουργία τους ως 

γνωστικά εργαλεία. Ο τρίτος άξονας με τίτλο «Άξονας Ιστορίας» εστιάζει στο περιεχόμενο και 

την στοχοθεσία της κάθε παρέμβασης σε σχέση με την ιστορική μάθηση.  Όσον αφορά το 

περιεχόμενο, η εργασία καταγράφει την θεματική ενότητα των ερευνών, την χρονολογική 

περίοδο στην οποία ανήκει αλλά και την ιστορική κλίμακα όπου εντάσσεται (τοπική, εθνική, 

παγκόσμια ιστορία). Επιπλέον, στον ίδιο άξονα αναδεικνύεται η συμβολή των παρεμβάσεων 

στην διδακτική της ιστορίας μέσα από την καταγραφή των μεταβλητών που αξιοποιήθηκαν στις 

συγκεκριμένες έρευνες αλλά και των εργαλείων συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Αφορμή για την διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος αποτέλεσε ο προβληματισμός 

για τον αν η τεχνολογία εκπληρώνει τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί όσον αφορά το 

μάθημα της Ιστορίας. Είναι γεγονός πως το συγκεκριμένο μάθημα καθίσταται ανάμεσα στα 

δυσκολότερα για τους μαθητές, καθώς δεν είναι εύκολο για αυτούς να κατανοήσουν την έννοια 

του παρελθόντος. Επίσης, μέχρι και σήμερα πολλοί εκπαιδευτικοί υιοθετούν παραδοσιακούς 

τρόπους διδασκαλίας αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο για να κάνουν διαλέξεις και να 

αξιολογούν την ικανότητα των μαθητών να ανακαλούν στην μνήμη τους ιστορικές γνώσεις Ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές δεν συμμετέχουν ενεργά σε μαθησιακές δραστηριότητες που προωθούν 

την ιστορική/κριτική σκέψη (Gaughan, 2014). Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 

συγκεκριμένα προβλήματα, τα τελευταία χρόνια η ιστορική εκπαίδευση έχει εντείνει τις 
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προσπάθειές της, ώστε να απαλλάξει την διδασκαλία του μαθήματος από τις παραδοσιακές 

πρακτικές θέτοντας ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών (Peck & 

Seixas, 2008). Οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες με την πάροδο των χρόνων ενσωματώνονται όλο 

και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο 

προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Στην επιστημονική βιβλιογραφία συναντώνται έρευνες που αποδεικνύουν  την συμβολή 

της τεχνολογίας στην ιστορία. Στην διδακτορική έρευνά του ο Τσιβάς (2009: 432), έδειξε πως η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, σε μαθητές της Στ΄ τάξης, μπορεί να συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη και καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών. Επιπλέον έρευνες αναδεικνύουν 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων της ιστορικής σκέψης μέσω τεχνολογικών παρεμβάσεων (Greene, 

Bolick & Robertson, 2010∙ Aidinopoulou & Sampson, 2017), ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η 

τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών προκαλώντας το 

αίσθημα της ικανοποίησης (BakarNordin & Alias, 2013∙ Godfrey & Waddingham, 2013∙ Boadu, 

Awuah & Ababio, 2014). Μελετώντας όμως την βιβλιογραφία, γίνεται αντιληπτή η απουσία 

συστηματικής ανασκόπησης η οποία  να μελετά συνολικά τις τεχνολογικές παρεμβάσεις στην 

ιστορική εκπαίδευση εστιάζοντας στον τρόπο χρήσης τους και την στοχοθεσία τους σε σχέση με 

την διδακτική της ιστορίας.. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της έρευνας, της 

οποίας κύριο ερώτημα  είναι αν η τεχνολογία στην ιστορική εκπαίδευση χρησιμοποιείται με 

στόχο να ενισχύσει ουσιαστικά τις δραστηριότητες του μαθήματος και παράλληλα να αναπτύξει 

την ιστορική σκέψη.  

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό και το εμπειρικό μέρος. Το 

θεωρητικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

εννοιολογικό πλαίσιο της εργασίας και τα γνωρίσματα της σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευσης. Το 

δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους πραγματεύεται την χρήση της τεχνολογίας στην 

ιστορική εκπαίδευση. Το εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια της μεθοδολογίας, των 

αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα με βάση τα ευρήματα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1ο : Επισκόπηση Βιβλιογραφίας- Ιστορική εκπαίδευση και ΤΠΕ 

1.1 Διδακτική της Ιστορίας  

Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφική έρευνα, μέχρι πρόσφατα, η ιστορία ήταν απλά ένα 

άλλο θεωρητικό μάθημα στο οποίο οι μαθητές αναμενόταν κυρίως να απομνημονεύουν γεγονότα 

και ημερομηνίες (Wallace, Karpouzis, Stefanou, Maglogiannis & Kollias, 2004∙ Yilmaz, 2008∙  

Levstik & Barton, 2015). Με τις τελευταίες αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα 

και αλλού, οι στόχοι και οι μέθοδοι διδασκαλίας της ιστορίας έχουν αλλάξει σημαντικά. H 

ιστορική μάθηση έχει πάψει να επικεντρώνεται στην γνώση γεγονότων, ονομάτων και 

ημερομηνιών  προωθώντας την «ιστορική κατανόηση», η οποία με τη σειρά της ενθαρρύνει την 

εκμάθηση ιστορικού περιεχομένου, την εφαρμογή μεθόδων έρευνας, την ανάλυση και την 

αξιολόγηση των πηγών και την εξαγωγή συμπερασμάτων με την κριτική ανάγνωση ιστορικών 

πηγών (Peck & Seixas, 2008∙ Seixas, Morton, Colyer & Fornazzari, 2013). Στόχος πλέον 

αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με την μέθοδο που εφαρμόζουν οι ιστορικοί, ώστε να 

κατασκευάσουν το δικό τους, υποκειμενικό, νόημα για το περιεχόμενο των πηγών. Η διδακτική 

της ιστορίας διαμορφωμένη σήμερα σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής έχει διέλθει 

από ορισμένα στάδια εξέλιξης, τα οποία διαμόρφωσαν τα στοιχεία της όπως αυτά 

αναγνωρίζονται σήμερα. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει στόχο να παρουσιάσει την πορεία της 

ιστορίας ως εκπαιδευτικό αντικείμενο καταλήγοντας στα χαρακτηριστικά που την διέπουν την 

εποχή που διανύουμε.  

1.1.1 H συγκρότηση του διδακτικού αντικειμένου 

 Η συγκρότηση του διδακτικού αντικειμένου της ιστορίας είναι αποτέλεσμα της πορείας 

σημαντικών επιστημολογικών και κοινωνικών διαδικασιών, οι οποίες διαμορφώνουν την 

ταυτότητα της ιστορικής εκπαίδευσης (Τσιβάς, 2009). Το μάθημα της ιστορίας εντάσσεται στην 

εκπαίδευση στο τέλος του 18ου αιώνα.  

Η ιστορική εκπαίδευση αποτελεί «ώριμο προϊόν της νεοτερικότητας» και η αναγκαιότητά 

της προκρίνεται στο πλαίσιο του αυτοπροσδιορισμού του γνωστικού αντικειμένου στο ευρύτερο 

περιβάλλον αλλαγών στο δυτικό κόσμο (Ρεπούση, 2004α:129). Κατά την διάρκεια του 19ου 

αιώνα το μάθημα της ιστορίας κατευθύνεται από την εθνοκεντρική λογική της εποχής ως ένα 

διακριτό διδακτικό αντικείμενο που διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα λόγω των εθνικών 
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στερεοτύπων του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος (Ρεπούση, 2004α:258). Oι σκοποί, οι 

επιμέρους στόχοι και το περιεχόμενο της ιστορικής εκπαίδευσης συνδέονται άμεσα με τον 

εθνοκεντρικό προσανατολισμό, ο οποίος προβάλλεται στις διδακτικές μεθόδους και τα σχολικά 

εγχειρίδια. Το πλαίσιο της διδασκαλίας της ιστορίας καθίσταται συμβατό «με τις μεγάλες 

ιστορικές αφηγήσεις του 19ου αιώνα, το γεγονοτολογικό και ηρωικό τους περιεχόμενο, με την 

επίκληση του ένδοξου και βαθιά ριζωμένου στον ορίζοντα του ιστορικού χρόνου εθνικού 

παρελθόντος και τη χρονολογική του προσέγγιση» (Ρεπούση, 2001:65). 

Το παραδοσιακό μοντέλο της ιστορίας ως διδακτικό αντικείμενο με εθνοκεντρική 

στόχευση εστιάζει σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύουν την ιστορία του έθνους 

και των σημαντικών προσωπικοτήτων, οι οποίες συνέβαλαν στην επιβίωσή του. Προκειμένου οι 

μαθητές να αποκτήσουν όλες αυτές τις ιστορικές γνώσεις ακολουθείται η χρονολογική διάταξη 

του ιστορικού περιεχομένου, ώστε να αναδειχθεί η πορεία ενός έθνους εστιάζοντας στα 

χρονολογικά ορόσημα αυτής της πορείας (Τσιβάς, 2009).  

Από την δεκαετία του 1960 και έπειτα πραγματοποιούνται πολλές προσπάθειες για την 

ανανέωση του μαθήματος της ιστορίας όσον αφορά τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις 

μεθόδους. Ο σκοπός της ιστορικής εκπαίδευσης παύει πλέον να είναι η καλλιέργεια εθνικής 

ταυτότητας και εθνικής συνείδησης. Η παραδοσιακή προσέγγιση της ιστορίας η οποία δίνει 

έμφαση στην μετάδοση της γνώσης και εστιάζει στην πολιτική ιστορία, στις ιστορικές 

προσωπικότητες και στα γεγονότα αμφισβητείται έντονα από την «Νέα Ιστορία» ως αποτέλεσμα 

των ευρύτερων αλλαγών στον δυτικό κόσμο (Τσιβάς, 2009∙ Ρεπούση, 2004α). Παρατηρείται ο 

μετασχηματισμός της ιστοριογραφίας, ο οποίος δημιούργησε νέα ιστορικά πεδία όπως η 

οικονομική, η κοινωνική, η ποσοτική (κυρίως δημογραφική) ιστορία, η ιστορία ειδικών ομάδων 

(π.χ. των γυναικών και του γυναικείου κινήματος, της εργατικής τάξης), η τοπική-

περιβαλλοντική, προφορική ιστορία, η ιστορία των απλών ανθρώπων της καθημερινότητας, της 

τέχνης, της τεχνολογίας, των επιστημών κλπ. (Μαυροσκούφης, 2005).  

Εκτός από την αλλαγή στο τοπίο της ιστοριογραφίας ένα ακόμη στοιχείο που επηρέασε 

την διαμόρφωση της ιστορικής εκπαίδευσης την σύγχρονη εποχή είναι η αλλαγή που 

συντελέστηκε επίσης στο παιδαγωγικό τοπίο τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η εστίαση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο υποκείμενο της μάθησης που σχετίζεται άμεσα με την 

εποικοδομητική και κοινωνική θεωρία της μάθησης σηματοδότησε αλλαγές στην διδασκαλία. Η 
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εστίαση πραγματοποιείται στην διαδικασία για την οικοδόμηση της γνώσης, την προσωπική 

απόδοση νοήματος και την συμμετοχική-ερευνητική μάθηση. Επιπλέον, το παιδαγωγικό τοπίο 

καθορίστηκε από τον διαχωρισμό γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς κυριαρχεί η άποψη ότι οι 

μαθητές απελευθερωμένοι από το μεγάλο βάρος των γνωστικών περιεχομένων θα έχουν την 

δυνατότητα να αναπτύξουν νοητικές διεργασίες τις οποίες θα αξιοποιούν στην ακαδημαϊκή τους 

πορεία και μετέπειτα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, η ιστορική εκπαίδευση 

καταπιάνεται με νέα ιστορικά πεδία έχοντας ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψης, η οποία αποτελεί πλέον το πλαίσιο αναφοράς του μαθήματος (Ρεπούση 2004α). Οι 

μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντλούν στοιχεία από τις πηγές, ώστε να συγκροτούν 

επιχειρήματα, να εξάγουν συμπεράσματα και ταυτόχρονα να προσεγγίζουν κριτικά το 

περιεχόμενό τους. Θα πρέπει δηλαδή να εργάζονται ως ιστορικοί, γεγονός που συμβάλλει την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

δημοκρατικού πολίτη (Μαυροσκούφης, 2005).  

1.1.2 Η σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση της διδακτικής της ιστορίας 

 Στο πλαίσιο των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων η ιστορική 

μάθηση εκλαμβάνεται ως μία διαδικασία που δεν περιορίζεται στην μάθηση ιστορικού 

περιεχομένου. Έως σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι όροι οι οποίοι στοχεύουν να 

οριοθετήσουν τους σκοπούς της σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευσης. (van Drie & van Boxtel, 

2008). Αυτοί είναι: α) ιστορική σκέψη (historical thinking) (Seixas, 2017), β) ιστορική 

συνείδηση (historical consciousness) (Von Borries, 1997), γ) ιστορικός εγγραμματισμός, 

(historical literacy) (Lee, 2004), δ) ιστορικός συλλογισμός (historical reasoning) (van Drie & van 

Boxtel, 2008). Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνει στους όρους «ιστορική σκέψη» και 

«ιστορικός συλλογισμός» καθώς εστιάζουν στις δραστηριότητες των μαθητών κατά την 

διδακτική πράξη. Τα εννοιολογικά πλαίσια των όρων αυτών και στις δύο περιπτώσεις έχουν ως 

στόχο να περιγράψουν και να οργανώσουν με την χρήση ενός θεωρητικού μοντέλου την 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην σύγχρονη διδακτική τη ιστορίας.  

1.1.3 Ιστορική Σκέψη  

Πολλοί θεωρητικοί ισχυρίζονται πως «η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης θα πρέπει να 

αποτελεί το βασικό στόχο της ιστορικής εκπαίδευσης» (Barton & Levstik 2011∙ Seixas, 2017). Τι 
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σημαίνει όμως ο όρος «ιστορική σκέψη»;  Γιατί έχει σημασία; Η παρούσα  ενότητα εξετάζει 

αυτές τις ερωτήσεις. 

Η ιστορική σκέψη και γνώση θα πρέπει να αποτελούν βασική επιδίωξη κάθε 

σκεπτόμενου ατόμου, καθώς οι δυο μαζί συμβάλλουν στη σύνθεση μιας ατομικής, κοινωνικής 

και πολιτισμικής ταυτότητας, η οποία θα είναι χρήσιμη, σε αντίθεση με μια «παραδοσιακά 

διαμορφωμένη στεγανή εθνική ταυτότητα στηριγμένη σε ιδεολογήματα που ενισχύουν την 

άγνοια» (Νάκου, 2000: 26-27). Η ιστορική σκέψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μάθημα της 

Ιστορίας καθώς οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές από το παρελθόν, όπου οι μαθητές 

απομνημόνευαν και αποδέχονταν άκριτα μικρές ή μεγάλες αφηγήσεις του παρελθόντος (Barton 

& Levstik, 2009). Σύμφωνα με τους Seixas & Peck (2008) οι μαθητές θα πρέπει να είναι 

εξοπλισμένοι με ικανότητες που τους καθιστούν ικανούς να συμμετέχουν σε συζητήσεις γύρω 

από θέματα Ιστορίας με δημοκρατικό διάλογο, να στέκονται κριτικά απέναντι στα μηνύματα 

πίσω από τα οποία κρύβονται πολιτικά και εμπορικά κίνητρα, και μέσα από αυτά να 

αναδεικνύουν τις αλήθειες.   

Την ιστορική σκέψη, λοιπόν, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια σύνθετη 

διανοητική, κοινωνική και επιστημονική ενέργεια, η οποία συμμετέχει στη διάπλαση της 

ιστορικής γνώσης, στη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων και στην απόδοση ερμηνειών και 

γενικότερα σε όλο το φάσμα της ιστορικής διαδικασίας. δέχεται επιρροές από το ιστορικό, 

κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται 

μέσα στη σφαίρα της καθημερινής πραγματικότητας, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και η ίδια 

(Νάκου, 2000: 18, 40). 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης ορίζεται ως 

προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την διερευνητική εργασία των μαθητών στα 

πλαίσια της ιστορικής διερευνητικής μάθησης (Barton, 1997, Ρεπούση, 2004α∙ Barton, & 

Levstik, 2011). Ως εκ τούτου η παρούσα εργασία εξετάζει αν οι έρευνες για την ενισχυμένη από 

τεχνολογία ιστορική μάθηση καλλιεργούν δεξιότητες ιστορικής σκέψης ή ιστορικού 

συλλογισμού μέσα από τα θεωρητικά μοντέλα του Seixas (2018) και των van Drie & van Boxtel 

(2008) αντίστοιχα. 
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1.1.4 Εννοιολογικά σχήματα για την ιστορική σκέψη 

Οι έξι όψεις της ιστορικής σκέψης σύμφωνα με Seixas (2017): 

1. Αναγνώριση ιστορικής σημαντικότητας 

 Η αποσαφήνιση των κριτηρίων ορισμού ενός ιστορικού θέματος ή γεγονότος ως 

σημαντικό και άρα άξιο μελέτης αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για την ιστορική εκπαίδευση. 

Προκειμένου ένα συγκεκριμένο γεγονός να θεωρηθεί ιστορικά σημαντικό θα πρέπει να 

συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με μία ευρύτερη αφήγηση. Ο βαθμός σύνδεσης αυτής της αφήγησης 

και η σημαντικότητά της για την σύγχρονη εποχή  καθορίζει την ιστορική της σημαντικότητα. 

Συνεπώς, οι μαθητές  θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να περιγράφουν τις αφηγήσεις που έχουν 

σχέση με ένα συγκεκριμένο γεγονός και αντιστοιχούν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινότητας. 

Με πιο απλά λόγια, η παρούσα δεξιότητα ιστορικής σκέψης αφορά την  κατανόηση της 

σημαντικότητας ιστορικών γεγονότων στο πλαίσιο της ευρύτερης κατανόησης της ιστορίας 

2. Πρωτογενείς πηγές 

 Η ιστορία είναι μία ερμηνεία βασισμένη σε συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την 

μελέτη των πρωτογενών πηγών. Η διαδικασία ερμηνείας των πηγών είναι μία δεξιότητα που 

καλούνται να αποκτήσουν οι μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να 

προσεγγίζουν σωστά τις πηγές με βάση τρία στοιχεία που αλληλοεπιδρούν δυναμικά μεταξύ 

τους: το περιεχόμενο της πηγής, το πλαίσιο και τις ερωτήσεις που κινούν την εργασία. Τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με τις πρωτογενείς 

πηγές είναι: 1) ερωτήσεις για τον δημιουργό της πηγής και την ιστορική εποχή που ανήκει, 2) 

μελέτη του περιεχομένου με βάση τις επικρατούσες συνθήκες και 3) διασταύρωση των στοιχείων 

με βάση διαφορετικές πηγές. 

3. Συνέχεια και αλλαγή 

 Η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που άλλαξαν και εκείνα που 

παραμένουν αναλλοίωτα στην διάρκεια του ιστορικού χρόνου Η έννοια της συνέχειας αποτελεί 

μία θεμελιώδης επιστημονική παραδοχή για το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Τι αλλάζει 

και τι παραμένει ίδιο στο πέρασμα του χρόνου. Κρίσιμο ζητούμενο για τους μαθητές αποτελεί η 
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κατανόηση των εννοιών συνέχειας και αλλαγής. Πρόκειται όμως για μια πολύπλοκη διαδικασία 

που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο τόπος, η χρονική συγκυρία και η ηλικία.  

4. Αιτιότητα (αίτιο-αποτέλεσμα) 

H εξήγηση ή προσπάθεια εξήγησης των αιτιών και των αποτελεσμάτων για διάφορα 

ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων κινήτρων και της λήψης 

αποφάσεων. Η αιτιότητα υποδεικνύει όχι μόνο την εξέταση των άμεσων παραγόντων-αιτιών της 

ιστορίας αλλά και την αλληλεπίδραση των αιτιωδών παραγόντων που δημιουργούνται από την 

επιρροή των επικρατουσών κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών συνθηκών. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να προωθήσουν την εξέταση των ενεργειών των ιστορικών προσώπων, υπό 

το πρίσμα των συνθηκών στις οποίες λειτουργούσαν και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο.  

5. Ιστορική προοπτική-Ενσυναίσθηση 

O τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε κατανόηση για τους ανθρώπους του 

παρελθόντος που έζησαν σε τελείως διαφορετικές περιόδους από την σύγχρονη εποχή στην 

οποία ζούμε εμείς σήμερα αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ιστορίας. Η υιοθέτηση 

ιστορικής προοπτικής αναφέρεται η ικανότητα «ανάγνωσης» των γεγονότων από την οπτική 

γωνία των ανθρώπων του ιστορικού παρελθόντος. Σχετίζεται οργανικά με τη χρήση των 

ιστορικών πηγών οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να συμβάλλουν στην διερεύνηση των 

διαφορετικών οπτικών. Συχνά στην διδακτική πράξη παρατηρείται το φαινόμενο  οι μαθητές να 

χρησιμοποιούν τις δικές τους σύγχρονες αντιλήψεις, ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για 

γεγονότα και πράξεις που ανήκουν στο παρελθόν (παροντισμός).  Η αξιοποίηση επαρκών 

ιστορικών πηγών θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τον τρόπο με 

τον οποίο σκέφτονταν αισθάνονταν και έπρατταν οι άνθρωποι στο παρελθόν 

6. Ηθική διάσταση 

 «Η ηθική διάσταση στην ιστορική εκπαίδευση ορίζεται ως το πρόβλημα της κριτικής 

προσώπων και δράσεων από το παρελθόν, της ενασχόλησης  με τις αδικίες του παρελθόντος των 

οποίων τα κληροδοτήματα επηρεάζουν την σύγχρονη εποχή και της υποχρέωσης στην 

μνημόνευση ανθρώπων που θυσιάστηκαν για εμάς». Συχνά οι μαθητές κρίνουν το παρελθόν 

σκληρά επειδή σκέφτονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τα κίνητρα της σύγχρονης εποχής. 
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Ενθαρρύνοντας τους μαθητές να βλέπουν τα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το ιστορικό 

πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να τους ενισχύσουν ώστε να κρίνουν το 

παρελθόν δίκαια.  

Οι  Van Drie & Van Boxtel (2008) διακρίνουν τα ακόλουθα εργαλεία για την ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης:  

1. Διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων 

 Η ικανότητα των μαθητών να θέτουν, να αναγνωρίζουν και να κατανοούν ένα ιστορικό 

ερώτημα. Στην ιστορία διακρίνονται διάφοροι τύποι ερωτημάτων. Τα ιστορικά ερωτήματα 

διακρίνονται με βάση τον τύπο τους σε  περιγραφικά (πότε, πού κ.α.), επεξηγηματικά (αίτιο και 

αποτέλεσμα), συγκριτικά (ομοιότητες και διαφορές) και αξιολόγησης (π.χ. ποιο ήταν το 

κυριότερο αίτιο της…). Ο τύπος ερωτημάτων που παράγουν οι μαθητές εξαρτάται από το 

γνωστικό τους υπόβαθρο και την ικανότητα λογικής σκέψης στην ιστορία. 

2. Αξιοποίηση των πηγών 

Οι πηγές συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών τους (γραπτές, οπτικές και απτά 

τεχνουργήματα) προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό παρελθόν όμως έχει 

παρατηρηθεί ότι συχνά παρουσιάζουν αντιφατικά στοιχεία. Κατά συνέπεια,  η εργασία με βάση 

την μελέτη των πηγών απαιτεί ειδικές γνώσεις για την αξιολόγηση των πληροφοριών που 

εμπεριέχουν. Η απόκτηση τέτοιου είδους δεξιοτήτων από τους μαθητές θεωρείται κρίσιμο 

ζητούμενο για την ιστορική εκπαίδευση. Η χρήση των πηγών στο πλαίσιο της ιστορικής σκέψης 

ορίζεται ως η αξιολόγησή τους σε σχέση με την επιλογή, την ερμηνεία και την διασταύρωση των 

πληροφοριών που προσφέρουν με σκοπό την απάντηση σε ένα ιστορικό ερώτημα ή την 

υποστήριξη ενός ισχυρισμού για το παρελθόν.   

3. Πλαισιοποίηση 

 Η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων προϋποθέτει γενικές γνώσεις σχετικά με το 

ιστορικό πλαίσιο που δημιουργείται από τα χαρακτηριστικά της εποχής και του τόπου, όπου 

συμβαίνουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να ερμηνευθούν οι 

πράξεις των ανθρώπων και τα γεγονότα του παρελθόντος. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την 
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ικανότητα να πλαισιοποιούν τις ιστορικές πληροφορίες με βάση τον χρόνο, τον τόπο και τις 

ισχύουσες κοινωνικές νόρμες της υπό μελέτη ιστορικής εποχής. 

4. Επιχειρηματολογία 

Η επιχειρηματολογία στην ιστορία δεν αποτελεί απλή παράθεση απόψεων αλλά απαιτεί 

από τον μαθητή να υποστηρίξει τι θέσεις του μέσα από τεκμήρια και λογικά επιχειρήματα 

λαμβάνοντας υπόψιν διαφορετικές ερμηνείες και πιθανές αντικρούσεις. Η διαδικασία της 

επιχειρηματολογίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την χρήση των πηγών. Oι μαθητές θα πρέπει να 

είναι ικανοί, ώστε να εντοπίζουν αποδεικτικά στοιχεία μέσα από τις πηγές, ώστε να στηρίξουν τα 

επιχειρήματά τους. 

5. Ιστορικές έννοιες 

Η εννοιολογική ιστορική γνώση αποτελεί βασικό εργαλείο της ιστορικής σκέψης. Οι van 

Drie & van Boxtel (2008) χρησιμοποιώντας την τυπολογία του Lee (1983) διακρίνουν τις 

ιστορικές έννοιες σε δύο κατηγορίες,  τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς έννοιες. Στην πρώτη 

κατηγορία συγκαταλέγονται έννοιες, οι οποίες αναφέρονται σε ιστορικά φαινόμενα, κτίσματα, 

πρόσωπα ή περιόδους όπως «διαφωτισμός», «κάστρο», «Φαραώ» , «Μεσαίωνας» κ.α.. Στην 

δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται έννοιες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι ιστορικοί, ώστε να ερευνήσουν και να περιγράψουν ιστορικά φαινόμενα και 

τις περιόδους όπως, τα τεκμήρια, η έννοια του χώρου και του χρόνου, της αιτιότητας, της 

επεξήγησης, της αλλαγής, η πηγή ως έννοια, η αφήγηση και η περιγραφή. H ίδια τυπολογία 

συναντάται και στο άρθρο της Limón (2002), που πραγματεύεται την ιστορική εννοιολογική 

γνώση.  

Με γνώμονα τα δύο εννοιολογικά πλαίσια όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, η παρούσα 

εργασία εξετάζει παρεμβάσεις για την διδακτική της Ιστορίας σε τεχνολογικά περιβάλλοντα.  

1.1.5 Η ιστορική μάθηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

Πρόσφατα, έχει διαπιστωθεί ότι η ιστορική γνώση που αποκτούν οι μαθητές δεν είναι 

απόλυτα εξαρτημένη από την σχολική εκπαίδευση αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνεται από μία 

ποικιλία εναλλακτικών πηγών παρουσίασης του παρελθόντος όπως οι προφορικές αφηγήσεις, οι 

επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το διαδίκτυο 
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και τα πολυμέσα (Κόκκινος, 2005:181-182). Ως εκ τούτου, το σχολείο δεν είναι ο μοναδικός 

παράγοντας που συμβάλλει στην διαμόρφωση της ιστορικής κουλτούρας των μαθητών. Σε αυτήν 

την διαδικασία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και άλλες επίσημες ή ανεπίσημες πηγές 

παρουσίασης και κατανάλωσης του ιστορικού παρελθόντος (Husbands, 2004:111-112). 

«Πρόκειται για πεδία δημόσιας χρήσης της ιστορίας στα οποία διαμορφώνονται διδακτικά 

περιβάλλοντα όπως αυτό του Η/Υ, που διαμορφώνουν στόχους, ρόλους και διαδικασίες 

κατασκευάζοντας τελικά εκδοχές αφηγηματοποίησης και νοηματοδότησης του παρελθόντος» 

(Κασβίκης & Ανδρέου, 2008:123). 

Πολύ σημαντικά περιβάλλοντα παρουσίασης της ιστορίας αποτελούν τα μουσεία, τα 

οποία παρέχουν άμεση πρόσβαση σε υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος. Με την κατάλληλη 

διδακτική και ερευνητική στρατηγική από τα μουσεία ή τις σχολικές μονάδες, τα υλικά 

κατάλοιπα του παρελθόντος δίνουν την δυνατότητα κατανόησης των πολλαπλών παραμέτρων 

του παρελθόντος αποκλίνοντας από το παραδοσιακό μοντέλο ιστορικής εκπαίδευσης που 

διδάσκονται οι μαθητές στα σχολεία που επικεντρώνεται σε ιστορικά συμβάντα (Κασβίκης & 

Ανδρέου, 2008). 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το τοπίο, και ιδιαίτερα το αστικό τοπίο που προσφέρει 

υλικές μαρτυρίες για τις δράσεις των ανθρώπων του παρελθόντος, αναδεικνύοντας με αυτόν τον 

τρόπο τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες  που επικρατούσαν κατά το παρελθόν 

αλλά και όψεις της καθημερινότητας (Ρεπούση, 2004α). 

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το περιβάλλον παρουσίασης και κατανάλωσης της ιστορίας 

που έχει διαμορφωθεί από τις νέες τεχνολογίες. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, και ειδικότερα η 

εμφάνιση κοινωνικών μέσων δικτύωσης, είχαν σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο η 

ιστορία διδάσκεται και μαθαίνεται στα σχολεία και στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

εκτός σχολείων και πανεπιστήμιων μαθαίνουν για το παρελθόν (Tosh, 2008). 

Η «απήχηση» των δημοφιλών ιστορικών ιστότοπων και ιστορικού περιεχομένου 

ιστοσελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter είναι πολύ  

μεγαλύτερη από την «απήχηση» επιστημονικών εργασιών ακόμη και των πιο διακεκριμένων και 

«δημοφιλών» μεταξύ των ακαδημαϊκών ιστορικών. Επιπλέον, οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες 

και τα κοινωνικά μέσα έχουν ως αποτέλεσμα την διεύρυνση των τρόπων με τους οποίους 
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μεταδίδονται πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν (Haydn  & Ribbens, 2017).  Πρόσφατα, έχει 

παρατηρηθεί η δημιουργία μυθιστορημάτων, κόμικς, ιστορικών περιοδικών, ιστορικών ταινιών, 

τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ, παιχνιδιών σε υπολογιστή και wikis στο διαδίκτυο με θέμα την 

ιστορία. Σε όλες αυτές τις μορφές, η αποκαλούμενη "δημοφιλής ιστορία" χρησιμοποιεί και 

αναμιγνύει τα ιστορικά γεγονότα με την μυθοπλασία, την αναπαράσταση με την εμπειρία και την 

εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Συνεπώς, είναι θεμιτό να υποστηριχθεί, ότι όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι αντιμετωπίζουν σήμερα την ιστορία ως ένα συνδυασμό γνώσης και διασκέδασης, 

φαινόμενο που στην αγγλική βιβλιογραφία συναντάται με τον όρο "edutainment", παρά ως ένα 

γνωστικό αντικείμενο της τυπικής εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό έχει ένα σημαντικό πολιτιστικό 

και κοινωνικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο (Korte & Paletschek, 2017). 

Όροι όπως "δημόσια", "εφαρμοσμένη" ή "δημοφιλής" ιστορία δείχνουν το μεγάλο πεδίο 

ιστορικού ενδιαφέροντος και τη δραστηριότητα εκτός των πανεπιστημίων και των σχολείων. 

Ωστόσο, τα σύνορα μεταξύ ακαδημαϊκής και εξω-ακαδημαϊκής ιστορίας είναι διαπερατά και οι 

πρακτικές τους διασταυρώνονται. Για παράδειγμα, ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ μπορεί να 

αντλήσει αποτελέσματα από την ακαδημαϊκή έρευνα ενώ ένα σχολικό εγχειρίδιο μπορεί να 

αναφέρεται σε κόμικς όπως το Asterix για να κάνει το περιεχόμενό του περισσότερο ελκυστικό 

για τους νέους αναγνώστες (Korte & Paletschek, 2017).  

Η δημοφιλής ιστορία διακρίνεται για την εστίαση όχι μόνο στα τα περιεχόμενα και τις 

λειτουργίες της ιστορικής εργασίας, αλλά και  στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζεται και 

διεκπεραιώνεται η ιστορία, καθώς και η παραγωγή, η διάδοση και η κατανάλωσή της.  Έχει 

επίγνωση του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα είδη των ΜΜΕ διαμορφώνουν ενεργά τις ιδέες 

για την ιστορία. Έχουν την δυνατότητα να οικοδομούν την ιστορική γνώση και την ερμηνεία. Τα 

ίδια ιστορικά γεγονότα θα επηρεάσουν το κοινό διαφορετικά ανάλογα με το μέσο από το οποίο 

διαδίδονται και την μορφή με την οποία παρουσιάζονται. Μια "δημοφιλής" παρουσίαση της 

ιστορίας θα έχει ως στόχο να είναι ελκυστική για το κοινό της και για τον λόγο αυτό 

χρησιμοποιεί στρατηγικές που διευκολύνουν την κατανόηση (απλούστευση, απεικόνιση),  σε μια 

προσπάθεια να παρέχει συνδέσεις με τις εμπειρίες των παραληπτών (Korte & Paletschek, 2017). 

Όπως γίνεται κατανοητό, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν καινούριες κατευθύνσεις για 

την ιστορική εκπαίδευση. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται ζητήματα αναφορικά με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση. 
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1.2 Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην διδακτική της 
Ιστορίας 

1.2.1 ΤΠΕ και Ιστορία  

Οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν γεννηθεί σε μια 

εποχή όπου η πρόσβαση σε ψηφιακή τεχνολογία θεωρείται δεδομένη. Τα παιδιά που ανήκουν 

στην αποκαλούμενη ψηφιακή γενιά βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το διαδίκτυο, τους 

υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα αλλά και μεταξύ τους μέσω των ψηφιακών συσκευών.  

Συνεπώς αναμένουν αναλόγως, την ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συχνά, οι σχολικές δραστηριότητες των μαθητών, δεν είναι προσαρμοσμένες στα 

ενδιαφέροντά τους με αποτέλεσμα να απουσιάζουν τα κίνητρα για την ενεργή συμμετοχή τους 

στο μάθημα. Η ψηφιακή γενιά,  χαρακτηρίζεται από την ιδέα της κοινότητας και για το λόγο 

αυτό προτιμά δραστηριότητες αλληλεπίδρασης, από ένα βιβλίο, το οποίο δημιουργεί την 

αίσθηση της απομόνωσης (Tapscott, 2009). 

 Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην 

ιστορία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια εξέλιξης (Berson & Balyta, 2004). Μία πιθανή 

εξήγηση για αυτό είναι ότι πολλές φορές οι καθηγητές υπό την πίεση των προσδοκιών για 

υψηλές βαθμολογίες τείνουν να επικεντρώνονται στην εκμάθηση ιστορικών γεγονότων. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να χάνουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα (Levstik & Barton, 

2015). Άλλη πιθανή αιτία είναι ότι η τεχνολογία παρουσιάζει προκλήσεις για τη διαχείριση της 

τάξης και συνήθως απαιτεί επιπλέον χρόνο και προσπάθεια για τον σχεδιασμό (Hofer & Swan, 

2006).  

 Παρόλο αυτά, αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα όπως η παρακίνηση των μαθητών αλλά και η καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψης. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται 

πως ενισχύει την ιστορική κατανόηση (Bogdanovych & Simoff, 2012), συμβάλλει στη 

μεταμόρφωση της εκμάθησης της ιστορίας σε μια διερευνητική και κριτική προσέγγιση του 

παρελθόντος (Wake and Wasson, 2011∙ Waring & Bentley, 2012∙ Blanco-Fernández, Lopez-

Nores, Pazos-Arias, Gil-Solla, Ramos-Cabrer & Garcia-Ducue, 2014) και αυξάνει το ενδιαφέρον, 

τη συγκέντρωση και την ικανοποίηση που αισθάνονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 
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μαθησιακής διαδικασίας  (BakarNordin & Alias, 2013∙ Godfrey & Waddingham, 2013∙ Boadu et 

al., 2014). 

Επιπρόσθετα, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

πραγματωθεί η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία της ιστορίας ποικίλουν. Για παράδειγμα, 

η έρευνα σε βάσεις μεγάλου όγκου δεδομένων για την ανεύρεση πηγών δίνει στους μαθητές την 

ευκαιρία να εργαστούν με τον τρόπο που εργάζονται οι ιστορικοί και να απαντήσουν σε ιστορικά 

ερωτήματα. Ακόμη, προγράμματα όπως το Microsoft PowerPoint ή προγράμματα κατασκευής 

ταινιών μικρού μήκους (Elaggoune, 2015) και οι διαδραστικοί χάρτες (Lambrinos & Asiklari, 

2014, García-Peñalvo, et al., 2011) έχουν επίσης μελετηθεί ως καινοτόμα μέσα για να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που 

έχουν προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον είναι τα βιντεοπαιχνίδια με ιστορικό περιεχόμενο. Τα 

βιντεοπαιχνίδια αντιπροσωπεύουν το παρελθόν με εντυπωσιακό τρόπο και τοποθετούν τον 

μαθητή στη θέση των ιστορικών προσώπων, προσκαλώντας τον να λάβει αποφάσεις και να 

κατανοήσει τα αίτια και τα αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων (Kapell & Elliott, 2013∙ 

McCall,.2016).  Τα εικονικά μουσεία αποτελούν επίσης μια τάση στην εκμάθηση της ιστορίας με 

τις ΤΠΕ. Τα μουσεία εικονικής ιστορίας είναι ένας συνδυασμός ψηφιακών αφηγήσεων και 

διαδικτυακών προσομοιώσεων (Fork, 2017). Υπάρχουν πολλές προσομοιώσεις σε μεγάλες 

επιφάνειες ή μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας που απεικονίζουν αρχαιότητες και 

μνημεία στην αρχική τους μορφή και παρουσιάζουν καθημερινή ζωή στο παρελθόν ή σημαντικά 

ιστορικά γεγονότα, δίνοντας στον μαθητή τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σε ένα εικονικό μνημείο 

(Antonaci & Pozzi, 2013)  να συμμετέχει στην ιστορία, να αλληλοεπιδρά με τους ανθρώπους του 

παρελθόντος, να αναλαμβάνει ρόλους και να παίρνει αποφάσεις, συνήθως με τη βοήθεια 

αισθητήρων θέσης και κίνησης (Bogdanovych & Simoff, 2012∙ Blanco-Fernández et al., 2014∙ 

Vosinakis & Avradinis, 2016). Σε τέτοιες περιστάσεις, οι μαθητές μπορούν να περάσουν πολύ 

χρόνο εξερευνώντας το απεριόριστο περιεχόμενο των ολοένα και διευρυνόμενων μουσείων 

εικονικής ιστορίας βρισκόμενοι στο σχολείο  ή στο σπίτι τους (Fork, 2017).  Τέλος, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως υπάρχει μια νέα τάση που αφορά την αξιολόγηση της ψηφιακής κληρονομιάς 

μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΠ) και της εικονικής πραγματικότητας (ΕΕ) (Yoon, 

Elinich, Wang, Steinmeier & Tucker, 2012∙ Petrelli, Ciolfi, van Dijk, Hornecker, Not & Schmidt, 

2013, Martina & Lee, 2015).  Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν ιστορικούς 
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χώρους και με τη βοήθεια των κινητών τους τηλεφώνων μπορούν να δουν πληροφορίες ή 

απεικονίσεις κτιρίων και τοιχογραφίες που δεν υπάρχουν πλέον (Loiseau, Lavoué, Marty & 

George, 2014, Kysela & Štorková, 2015).  

1.2.2 Θεωρητικό υπόβαθρο για το σύστημα της κατηγοριοποίησης 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύοντας στην αξιολόγηση της χρήσης της 

τεχνολογίας στην ιστορική εκπαίδευση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασίζεται σε ένα σύστημα 

κατηγοριοποίησης με τρεις άξονες. Για τον άξονα της τεχνολογίας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

κυρίως στην χρήση των τεχνολογιών ως γνωστικά εργαλεία και στο επίπεδο ενσωμάτωσής τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό 

υπόβαθρο, όπου στηρίχτηκε η διαδικασία της κατασκευής του ταξινομικού συστήματος για τον 

άξονα της τεχνολογίας. 

1.2.2.1 Νέες τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία 

 Η τεχνολογία δεν συμβάλλει με άμεσο τρόπο στην μάθηση. Οι μαθητές δεν μαθαίνουν 

μέσω ενός υπολογιστή ή ενός βιβλίου. Η μάθηση είναι μία διαδικασία η οποία υποκινείται από 

διανοητικές διεργασίες. Οι διανοητικές διεργασίες υποκινούνται από τις μαθησιακές 

δραστηριότητες, οι οποίες με την σειρά τους υποκινούνται από τις διδακτικές παρεμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών. Στοχεύοντας σε πιο άμεση επίδραση στην 

μάθηση το κύριο μέλημα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η χρήση τεχνολογικών εργαλείων 

που θα οδηγούν τους μαθητές στο να σκέφτονται. Τα γνωστικά εργαλεία είναι υπολογιστικά 

εργαλεία καθώς, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οδηγούν, ενισχύουν και επεκτείνουν την σκέψη 

των χρηστών τους (Jonassen, 1992). Η καινούρια θεώρηση των νέων τεχνολογιών ως γνωστικά 

εργαλεία επιτρέπει την απεμπλοκή από την παραδοσιακή εκπαιδευτική πρακτική, όπου ένας 

ειδικός κατευθύνει την διαδικασία. Τα τεχνολογικά μέσα περνούν τα χέρια των μαθητών, ώστε 

να τα χρησιμοποιήσουν για να αναπαραστήσουν και να εκφράσουν τις γνώσεις τους. Με αυτόν 

τον τρόπο λειτουργούν ως εργαλεία κατασκευής και διευκόλυνσης της γνώσης  (Jonassen, 1994). 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο τρόπος χρήσης των νέων 

τεχνολογιών ως γνωστικά εργαλεία στις σχετικές μελέτες για την ιστορική εκπαίδευση. 

Αρχές – αιτιολογήσεις για την χρήση των νέων τεχνολογιών ως γνωστικών εργαλείων 
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Μαθητές ως σχεδιαστές της γνώσης 

Oι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν σχεδιάζουν τον τρόπο μάθησης. Με αυτόν τον 

τρόπο η μάθηση αποκτά βαθύτερο νόημα και η κατανόηση να γίνεται πιο βαθιά. Η διαδικασία 

σχεδιασμού και η κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού υποχρεώνει τον σχεδιαστή να επεξεργαστεί 

βαθύτερα το υπό μελέτη ζήτημα γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση του θέματος από ό, 

τι θα συνέβαινε σε εκπαιδευόμενους των οποίων η σκέψη θα περιοριζόταν στην απλή 

αναπαραγωγή των γνώσεων του διδάσκοντα. 

Κατασκευή και όχι αναπαραγωγή της γνώσης 

Σύμφωνα με την θεωρία του κονστρουκτιβισμού, ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζει 

κανείς τη γνώση εξαρτάται από την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες του και το πως αυτές 

είναι δομημένες σε γνωστικά σχήματα και νοητικά μοντέλα καθώς και από τις πεποιθήσεις που 

θα χρησιμοποιήσει το εκάστοτε άτομο για να ερμηνεύσει τις νέες εμπειρίες που συναντά μέσα 

στον κόσμο. Οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε περιβάλλοντα οργανωμένα, ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης τους. Τα γνωστικά εργαλεία μπορούν να 

βοηθήσουν στην καλύτερη αναπαράσταση, οργάνωση και αναδόμηση της γνώσης για τους 

μαθητές (Jonassen, 1995). 

Μη έξυπνα εργαλεία 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να θεωρούνται μη έξυπνα εργαλεία που 

επεκτείνουν την ανθρώπινη σκέψη και όχι ως ευφυείς καθοδηγητές της μαθησιακής διαδικασίας 

(Derry & LaJoie, 1993). Αυτό σημαίνει πως ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τη 

λήψη αποφάσεων, και την  αυτορρύθμιση στη μάθηση και όχι ο υπολογιστής, απλά ο τελευταίος 

“αναλαμβάνει” να διευκολύνει αυτές τις διεργασίες του ατόμου και να προωθήσει τον 

αναστοχασμό, τη συζήτηση και την επίλυση προβλήματος (Jonassen: 1994, 1996; Jonassen et al., 

1998).    

Αναστοχαστική σκέψη 

 Η αναστοχαστική σκέψη είναι το προσεκτικό, σκόπιμο είδος σκέψης που μας βοηθά να 

εξάγουμε συμπεράσματα για τις εμπειρίες που βιώσαμε και το τι έχουμε μάθει από αυτές. 

Συνήθως, απαιτεί εξωτερική υποστήριξη, όπως βιβλία, υπολογιστές ή άλλους ανθρώπους. Οι 
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ηλεκτρονικοί υπολογιστές ενισχύουν τον αναστοχασμό δίνοντας στον μαθητή την δυνατότητα να 

τροποποιήσει τις προηγούμενες αναπαραστάσεις του ή να προσθέσει καινούριες ώστε να 

επεκτείνει την σκέψη του (Jonassen, 1995). 

Μάθηση με την τεχνολογία 

Όταν οι μαθητές εργάζονται με την τεχνολογία αντί να ελέγχονται από αυτήν,  ενισχύουν 

τις δυνατότητες του υπολογιστή και ο υπολογιστής με την σειρά του βελτιώνει τις δικές τους 

μαθησιακές ικανότητες. Οι υπολογιστές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία που 

βοηθούν τους  μαθητές να οικοδομούν την γνώση και όχι ως εργαλεία που θα την καθοδηγούν 

και θα την ελέγχουν.  

Διανομή των γνωστικών λειτουργιών 

Οι υπολογιστές ως γνωστικά εργαλεία βοηθούν τους μαθητές να υπερβούν τις 

λειτουργείες του εγκεφάλου, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς όπως η μνήμη, η σκέψη και η 

επίλυση προβλήματος. Οι λειτουργίες αυτές «διανέμονται» στους υπολογιστές που έχουν πιο 

ισχυρή χωρητικότητα μνήμης και καλύτερο επεξεργαστεί ώστε να εκτελέσουν διεργασίες που 

αδυνατεί να φέρει εις πέρας ένα άτομο λόγω των προαναφερθέντων περιορισμών. 

Παραδείγματα γνωστικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική πράξη είναι: οι βάσεις δεδομένων (databases), τα υπολογιστικά φύλλα 

(spreadsheets), τα σημασιολογικά δίκτυα (semantic networks), τα εμπειροσυστήματα (expert 

systems), τα λογισμικά κατασκευής πολυμέσων/υπερμέσων (multimedia/hypermedia 

construction software), τα συνεργατικά περιβάλλοντα κατασκευής της γνώσης (collaborative 

knowledge construction environments) και οι μικρόκοσμοι (microworlds) (Jonassem, 1995∙ 

Jonassen, Carr & Yueh, 1998). Τα παραπάνω παραδείγματα είναι μόνο μερικά από την πληθώρα 

εργαλείων και εφαρμογών που υπάρχουν και που συναντώνται στη βιβλιογραφία. Η 

κατηγοριοποίηση που ακολουθεί έχει σκοπό να εξηγήσει περαιτέρω γιατί τα εργαλεία αυτά 

χαρακτηρίζονται ως γνωστικά και προκύπτει ως εξής: 

 Εργαλεία Διαχείρισης - Μοντελοποίησης δεδομένων: Σχεδιάστηκαν για να 

αντικαταστήσουν την χειρόγραφη καταγραφή δεδομένων. Προσφέρουν την δυνατότητα 

καταγραφής, οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων σε πολλαπλά επίπεδα. Επίσης, η 
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χρήση τους επιτρέπει την ταξινόμηση, την συσχέτιση και την μοντελοποίησή τους (π.χ. 

Υπολογιστικά φύλλα του excel). 

Τα δύο επόμενα εργαλεία έχουν αρκετά κοινά για αυτόν τον λόγο η διάκρισή τους 

παρουσιάζει δυσκολίες. Για να κατανοηθεί τι ακριβώς σημαίνει μοντελοποίηση είναι κρίσιμο να 

γίνει αντιληπτή η έννοια του μοντέλου. Η ανάγκη για την δημιουργία μοντέλων γεννήθηκε από 

την επιθυμία των ανθρώπων να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα που συμβαίνουν 

γύρω τους. Προκειμένου να πετύχουν αυτήν την επιδίωξη επινόησαν πραγματικά ή συμβολικά 

κατασκευάσματα που αναπαριστούν ή μιμούνται σε ιδεατή μορφή πτυχές της πραγματικότητας. 

Τα κατασκευάσματα αυτά ονομάζονται μοντέλα  (Κόμης, 2004).  

 Εργαλεία Προσομοίωσης:  Η προσομοίωση  αποτελεί διαδικασία χρήσης ενός έτοιμου 

μοντέλου. Συμβάλλει στη απόκτηση ή την βελτίωση αναπαραστάσεων των μαθητών (π.χ. 

προσομοιώσεις του μικρόκοσμου ή του μακρόκοσμου, προσομοιώσεις χώρων, 

διαδικασιών και φυσικών και κοινωνικών φαινομένων). 

 Εργαλεία Δυναμικής Μοντελοποίησης - Εξάσκηση (drill and practice): Αυτού του είδους 

τα εργαλεία σχεδιάστηκαν ώστε να επιτρέπουν την επεξεργασία και την διαχείριση 

μοντέλων (δυναμικά μοντέλα-δυναμική μοντελοποίηση). Δυναμική μοντελοποίηση. 

Πρόκειται για την αποτύπωση των προσωπικών αναπαραστάσεων των μαθητών για 

φαινόμενα όπως για παράδειγμα τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας Interactive Future 

Mathematics classroom (Hwang & Hu, 2013). 

 Εργαλεία Σημασιολογικής Μοντελοποίησης: Βοηθούν τους μαθητές στην ανάλυση και την 

οργάνωση των όσων γνωρίζουν. Περιλαμβάνει την μελέτη και την συσχέτιση ιδεών σε 

σχήματα - εννοιολογικά δίκτυα από τους μαθητές. Ένα καλό παράδειγμα εργαλείου 

σημασιολογικής μοντελοποίησης είναι η εφαρμογή  Concept Map Storyboard. Οι 

μαθητές κατασκευάζουν την δικής τους ιστορία με τη χρήση νοητικών χαρτών (Liu, 

Chen, Shih, Huang & Liu, 2011). 

 Εργαλεία Κατασκευής της γνώσης: Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων οι μαθητές 

κατασκευάζουν αυτό που μελετούν και λειτουργούν ως σχεδιαστές εκπαιδευτικού 

υλικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εργαλείο  Digital Storytelling  όπου οι 
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μαθητές έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν ψηφιακή ιστορία δικής τους 

έμπνευσης (Hung, Hwang & Huang, 2012). 

 Εργαλεία Οπτικοποίησης: Πρόκειται για εργαλεία που δίνουν την δυνατότητα 

οπτικοποίησης νοερών αναπαραστάσεων, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές. Όπως η 

εφαρμογή Help Math η οποία προσφέρει αναπαραστάσεις μαθηματικών εννοιών, όπως ο 

πολλαπλασιασμός (Freeman, 2012). 

 Εργαλεία Αναζήτησης πληροφοριών: Βοηθούν τους μαθητές, ώστε να εντοπίσουν 

πληροφορίες με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία. Κύριο πλεονέκτημα που προσφέρουν 

αποτελεί ο περιορισμός της τοποθεσίας καθώς μέσω της χρήσης μίας τέτοιας εφαρμογής 

οι μαθητές μπορούν να αναζητούν πληροφορίες από οπουδήποτε και αν βρίσκονται. 

Παράδειγμα εργαλείου αναζήτησης πληροφοριών είναι η ηλεκτρονική μηχανή 

αναζήτησης Google (Song, 2014). 

 Εργαλεία Ανατροφοδοτικής Αξιολόγησης: Επιτρέπουν στους μαθητές να παρακολουθούν 

τις επιδόσεις τους είτε με την μορφή απόδοσης της σωστής απάντησης, είτε με 

επισημάνσεις για τα λάθη τους και τον τρόπο για να βελτιωθούν. Παράδειγμα εργαλείου 

ανατροφοδοτικής αξιολόγησης αποτελεί ένα  διαδικτυακό επιτραπέζιο παιχνίδι με 

απαντήσεις, ερωτήσεις και διορθώσεις (Gwo-Jen, Po-Han & Chi-Chang, 2012). 

 Εργαλεία Διαχείρισης της Διαδικασίας:  Δίνεται η δυνατότητα εποπτείας διάφορων 

σχολικών δραστηριοτήτων από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο θα είναι σε θέση να αξιολογεί με περισσότερο άρτιο 

τρόπο τους μαθητές του (π.χ. καταγραφή της επίδοσης των μαθητών σε καθημερινή 

βάση, σε τριμηνιαία βάση κτλ.). 

 Εργαλεία Επικοινωνίας: Οι θεωρίες του κονστρουκτιβιστικού πλαισίου υποστηρίζουν ότι 

η μάθηση είναι προϊόν κοινωνικής συνδιαλλαγής. Σύγχρονα (π.χ. chat, internet chat, 

multi-user domains, τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονα (π.χ. e-mails, bulletin boards) 

υποστηριζόμενα από τον υπολογιστή περιβάλλοντα μπορούν να ενισχύσουν αυτή την 

διαδικασία  κοινωνικής συνδιαλλαγής  για την κατασκευή της γνώσης  (Jonassen et al., 

1998). 
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 Εργαλεία Έκφρασης: Οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο έκφρασης 

επίσης στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης για την γνώση. Παράδειγμα 

τέτοιου είδους εργαλείου αποτελεί η κοινωνική πλατφόρμα  twitter όταν χρησιμοποιείται 

με στόχο την καλλιέργεια της έκφρασης των μαθητών (Gingell 2011). 

1.2.2.2 Επίπεδο ενσωμάτωσης  των τεχνολογικών παρεμβάσεων 

 Στο πεδίο της εκπαίδευσης συναντώνται προσπάθειες αξιολόγησης της ενίσχυσης που 

προσφέρει η τεχνολογία στην μάθηση μέσω του μοντέλου «SAMR Model» (Romrell, Kidder &  

Wood, 2014∙ Bray & Tangney, 2017), όπου η χρήση της αναλύεται σε κατηγορίες με βάση τις 

δραστηριότητες (Puentedura, 2010). Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν δύο επίπεδα χρήσης της 

τεχνολογίας: η ενίσχυση και ο μετασχηματισμός. Στο επίπεδο της ενίσχυσης, τα τεχνολογικά 

εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εναλλακτικές επιλογές ήδη υπαρχόντων 

εργαλείων είτε ως εργαλεία υποστήριξης της παραδοσιακής διδασκαλίας. Στο επίπεδο του 

μετασχηματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία τροποποίησης-μετασχηματισμού ή 

επαναπροσδιορισμού (Puentedura, 2010∙ Chou, Block & Jesness, 2012). 

 

Εικόνα 1. SAMR (Η εικόνα αντλείται από Puentedura, 2010) 
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Συνολικά, το πρώτο επίπεδο αντιπροσωπεύει την εφαρμογή της τεχνολογίας σε 

δραστηριότητες, οι οποίες υπάρχει η δυνατότητα να διεκπεραιωθούν και με συμβατικά μέσα 

(μολύβι, χαρτί κ.α.). Αντίθετα, στο δεύτερο επίπεδο η τεχνολογία προσφέρει δραστηριότητες οι 

οποίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με συμβατικά μέσα (Cherner & Curry, 2017).  

Πιο αναλυτικά η κάθε κατηγορία: 

 Ενίσχυση  

Εναλλακτική: Στην χαμηλότερη κατηγορία, η τεχνολογία λειτουργεί ως εναλλακτική επιλογή 

συμβατικών μέσων, ψηφιοποιώντας απλά την εμπειρία.  Παράδειγμα δραστηριότητας για την 

κατηγορία αποτελεί η γραφή κειμένου σε πρόγραμμα Word ή η παρακολούθηση μίας διάλεξης 

ψηφιακά. Οι δραστηριότητες θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούνε χωρίς την χρήση 

τεχνολογίας (Cherner & Curry 2017∙ Romrell, et al., 2014). 

Επαύξηση: Σε αυτήν την περίπτωση η τεχνολογία επίσης εφαρμόζεται ως εναλλακτική επιλογή 

ενισχύοντας όμως την διαδικασία λειτουργικά. Για παράδειγμα, η χρήση ενός εργαλείου 

γραμματικής και συντακτικής διόρθωσης κειμένου στο πρόγραμμα Word ελαχιστοποιεί τον 

χρόνο που απαιτεί η επεξεργασία του κειμένου από την πλευρά των μαθητών συγκριτικά με την 

επεξεργασία χωρίς τεχνολογία. Η δραστηριότητα παραμένει η ίδια όμως η τεχνολογία την 

επαυξάνει με ενισχυμένη παραγωγικότητα (Cherner & Curry, 2017). 

 Μετασχηματισμός 

Τροποποίηση: Στο επίπεδο της τροποποίησης, η τεχνολογία προσφέρει δραστηριότητες που 

έχουν  τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, οι μαθητές προκειμένου να συνθέσουν 

κείμενο χρησιμοποιούν το εργαλείο google doc με το οποίο μοιράζονται την εργασία τους με 

συνομήλικους λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση. Συνεπώς, η δραστηριότητα τροποποιείται 

ριζικά εισάγοντας το πλεονέκτημα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας. (Puentedura, 2010).  

Επαναπροσδιορισμός: Στο τελευταίο στάδιο η τεχνολογία επιτρέπει την δημιουργία νέων 

δραστηριοτήτων  οι οποίες δεν ήταν δυνατό να επινοηθούν ή να υλοποιηθούν δίχως την χρήση 

της τεχνολογίας. Συνεχίζοντας το παραπάνω παράδειγμα, ο επαναπροσδιορισμός θα ήταν 

εφικτός εάν οι μαθητές μετέτρεπαν το κείμενο σε πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, εικόνες, 
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μουσική) δημοσιοποιώντας το δημιούργημά τους στο διαδίκτυο προκειμένου να λάβουν 

ανατροφοδότηση από την διαδικτυακή κοινότητα. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η αναζήτηση 

στοιχείων σε εξωτερικό χώρο με την χρήση συστήματος εντοπισμού μέσα από φορητές συσκευές 

(Cherner & Curry, 2017∙ Hockly, 2012). 

 Σκοπός του θεωρητικού μέρους ήταν να παρουσιάσει τις ισχύουσες συνθήκες που 

αφορούν την ιστορική εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ καθώς επίσης την λογική της έρευνας 

και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε για την ανάπτυξη του συστήματος 

ταξινόμησης, που αποτελεί το εργαλείο αξιολόγησης των σχετικών ερευνών. Στην συνέχεια, 

ακολουθεί το εμπειρικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της έρευνας.  
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 2ο: Έρευνα-μεθοδολογία έρευνας 

2.1 Αναγνώριση ερευνητικού προβλήματος και σπουδαιότητα της έρευνας 

Το μάθημα της Ιστορίας έχει απασχολήσει αρκετά το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς 

εντάσσεται σε εκείνα τα μαθήματα τα οποία συνήθως οι μαθητές χαρακτηρίζουν «κουραστικά» 

και «ανιαρά». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι 

εκπαιδευτικές πρακτικές απαιτούν από τους μαθητές την απομνημόνευση ενός κεντρικού 

αφηγήματος ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν δραστηριότητες που καλλιεργούν την ιστορική 

σκέψη, και θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση νοήματος από την πλευρά των μαθητών για τα 

ιστορικά γεγονότα τα οποία μελετούν. Όπως αναφέρουν και οι Κόκκινος & Γατσώτης (2010:33) 

η διαμόρφωση ιστορικών δεξιοτήτων τείνει να αλλάξει τις εκδηλώσεις αδιαφορίας, άγχους και 

δυσανεξίας στο μάθημα της Ιστορίας. 

 Ένας τρόπος ο οποίος θα συνέβαλε στην αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στο 

μάθημα της ιστορίας θα ήταν τόσο η ανάπτυξη της ιστορικής τους σκέψης, η οποία θα τους 

βοηθήσει όχι απλά να μαθαίνουν γεγονότα, αλλά,  γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν αυτά τα 

γεγονότα σήμερα, όσο και η σύνδεση του μαθήματος με τα εξωσχολικά ενδιαφέροντά τους. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία, γίνεται κατανοητό πως παρόλο που οι ψηφιακές τεχνολογίες 

και το διαδίκτυο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των μαθητών, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί διστάζουν να εντάξουν στην διδακτική πράξη εντός της σχολικής 

αίθουσας αυτά τα εργαλεία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να θεωρούν τις σχολικές δραστηριότητες 

παρωχημένες (Tapscott, 2009).  

 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες, ώστε οι δραστηριότητες του μαθήματος να 

διενεργούνται με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διαδικασία με θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσματα. Σε ποιο σημείο όμως βρίσκεται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική της 

ιστορίας: Ποια είναι τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν; Ποιους εκπαιδευτικούς στόχους  

εξυπηρετεί; Τα συγκεκριμένα ερωτήματα εκφράζουν την ανάγκη αποτύπωσης της συνολικής 

εικόνας της χρήσης των ΤΠΕ για την ιστορία. 
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2.2 Ερευνητικός σχεδιασμός – ερευνητικοί στόχοι 

2.2.1. Σκοπός της έρευνας 

 Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί η συμβολή των νέων τεχνολογιών ως 

προς την ιστορική μάθηση και ο βαθμός ενίσχυσης της διδακτικής διαδικασίας μέσα από τις 

λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά τους. Ακολουθώντας τις αρχές της συστηματικής 

ανασκόπησης η παρούσα εργασία εξετάζει το υπό μελέτη πεδίο με βάση τρεις άξονες: 

1
ος

 Άξονας: Περιγραφικά στοιχεία 

Στόχος του άξονα είναι να καταγραφούν στοιχεία των ερευνών που αφορούν: 

1. το πλαίσιο διεκπεραίωσης των διαδικασιών στις παρεμβάσεις, 

2. την συνολική χρονική διάρκεια των ερευνών,  

3. τον χρόνο που οι συμμετέχοντες  αλληλεπίδρασαν με την τεχνολογία, 

4. την βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οι συμμετέχοντες των παρεμβάσεων  

5. την επιστημονική περιοχή ανήκουν οι εκπονητές των ερευνών. 

2
ος

 Άξονας: Τεχνολογία 

Στόχος του άξονα είναι να καταγραφούν στοιχεία των ερευνών που αφορούν: 

1. τα είδη της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στις παρεμβάσεις 

2. το επίπεδο ενσωμάτωσης των τεχνολογικών εφαρμογών στις δραστηριότητες των 

παρεμβάσεων 

3.  τις γνωστικές διεργασίες που υποκινούνται από τις τεχνολογικές εφαρμογές 

3ος Άξονας: Ιστορία 

Στόχος του άξονα είναι να καταγραφούν στοιχεία των ερευνών που αφορούν: 

1. τις μεταβλητές που εξετάζονται όσον αφορά την ιστορική μάθηση και την μεταβλητή που 

συναντάται συχνότερα 
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2. τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τις μεταβλητές και το 

εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνότερα 

2.2.2 Επιμέρους στόχοι της έρευνας 

Η παρούσα εργασία θέτει επιμέρους στόχους που σχετίζονται με: 

1. την καταγραφή των σχέσεων ανάμεσα στις κατηγορίες «θεματική ενότητα», «περίοδος» 

και «κλίμακα ιστορίας» 

2. τον αριθμό των άρθρων που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες και τον αριθμό των 

ιστορικών δεξιοτήτων που συναντώνται ανά άρθρο 

3. τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την δυνατότητα 

ανάκλησης ιστορικών γνώσεων των μαθητών και τα εργαλεία μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την αξιοποίηση των πηγών 

4. τις θεματικές ενότητες των άρθρων που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες σε σύγκριση με 

τις θεματικές ενότητες των άρθρων που δεν αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

5. την εξέταση των άρθρων που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες υπό το πρίσμα του άξονα 

των περιγραφικών στοιχείων και της τεχνολογίας 

2.3 Μεθοδολογία  

Το παρόν κεφάλαιο της εργασίας πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός συστήματος 

κατηγοριοποίησης για τις τεχνολογικές παρεμβάσεις στην ιστορική εκπαίδευση. Αρχικά 

παρουσιάζεται η πορεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στη συνέχεια περιγράφονται 

αναλυτικά όλες οι κατηγορίες και τέλος αναλύονται τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης σε 

σύνολο 40 ερευνών.  

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να παρέχει στην επιστημονική κοινότητα την 

παρούσα σύνθεση της βιβλιογραφίας όσον αφορά στον τομέα της ενισχυμένης από τεχνολογία 

ιστορικής εκπαίδευσης, ώστε να ενισχύσει την διατύπωση υποθέσεων για την ισχύουσα 

κατάσταση με βάση τα στοιχεία που παρέχει η βιβλιογραφική έρευνα.  
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Η ταξινόμηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι ιδέες και τα αντικείμενα 

αναγνωρίζονται, διαφοροποιούνται και κατανοούνται (Cohen & Lefebvre, 2005). Για τους 

σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης για την 

ταξινόμηση κάθε παρέμβασης (Kitchenham & Charters,  2007).  Η  συνεχής και συστηματική 

ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας στην οποία περιγράφονται οι τεχνολογικές 

παρεμβάσεις στην ιστορική εκπαίδευση, παρέχει τα στοιχεία για την ταξινόμηση.   

2.3.1 Η πορεία της ανασκόπησης 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας, προηγήθηκε μία σειρά από 

στάδια προεργασίας στα οποία καθορίστηκαν τα εργαλεία της αναζήτησης.  

Στάδιο 1: Πλαίσιο αναζήτησης 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τον σκοπό της εργασίας, δηλαδή την ανάλυση της χρήσης της 

τεχνολογίας στην ιστορική εκπαίδευση, η αναζήτηση επικεντρώνεται στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. για έρευνες που είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά. Η 

διαδικασία επιλογής έγινε μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας «www.scimagojr.com». Στην 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα επιστημονικά περιοδικά ταξινομούνται ανά τομέα και με γνώμονα 

τον βαθμό εγκυρότητας. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο «Education» στο πλαίσιο «Subject 

category», και το φίλτρο «Journal» στο πλαίσιο «types» εμφανίζεται η λίστα με τα σχετικά 

περιοδικά στην κατηγορία της εκπαίδευσης.. Πατώντας αριστερό κλικ στον τίτλο του εκάστοτε 

περιοδικού παρουσιάζεται η επιστημονική περιοχή στην οποία ανήκει. Στην λίστα της εργασίας 

επιλέχθηκαν εκείνα τα περιοδικά που ανήκαν στην επιστημονική περιοχή των «Computer 

Sciences». Μέσα από την μελέτη των 44 πρώτων περιοδικών της λίστας επιλέχθηκαν συνολικά 

τα 37. Ο λόγος που ορισμένα αποκλείστηκαν από την ανασκόπηση είναι η απουσία συνάφειας με 

τον τομέα της ιστορικής εκπαίδευσης βάσει του τίτλου ή διότι δεν υπήρχε δυνατότητα 

πρόσβασης στο περιεχόμενο. 

 Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, για λόγους εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

χρησιμοποιήθηκε μία ακόμη μηχανή αναζήτησης, το «Google scholar». Για την προβολή της 

σχετικής λίστας ακολουθούνται τα εξής βήματα:  
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Μετρήσεις → Εμφάνιση κορυφαίων εκδόσεων → Κατηγορίες → Engineering and Computer 

Sciences → Υποκατηγορίες → Educational Technology. Τα περιοδικά της λίστας της Google 

συμπίπτουν με την λίστα που κατασκευάστηκε από την προηγούμενη αναζήτηση με εξαίρεση 

τέσσερα από αυτά. Ακολούθως παρουσιάζεται η τελική κατανομή των περιοδικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. Τα πρώτα 37 αντλούνται από την αρχική αναζήτηση ενώ τα 

τελευταία 3 από το Google scholar με την σειρά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ο συνολικός 

αριθμός των επιστημονικών περιοδικών ανήλθε στα  40.  
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Η πλήρης λίστα των περιοδικών της ανασκόπησης  

1. The Internet and Higher Education 

2. Computers and education 

3. Language Learning & Technology 

4. Journal of Computer Assisted Learning 

5. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 

6. Journal of Research on Technology in Education 

7. Learning, Media and Technology 

8. British journal of educational technology 

9. Educational Technology Research and Development 

10. Journal of Educational Technology & Society 

11. Journal of Computing in Higher Education 

12. User Modelling and User-Adapted Interaction 

13. IEEE Transactions on Learning Technologies 

14. IEEE Transactions on Education 

15. Australasian Journal of Educational Technology 

16. Interactive Learning Environments 

17. Technology, Pedagogy and Information 

18. Research in Learning Technology 

19. Journal of Computer Information Systems 

20. ACM Transactions on Computing Education 

21. Technology, Knowledge and Learning 

22. International Journal of Artificial Intelligence in Education 

23. International Journal of Human Computer Studies 

24. Journal of Educational Computing Research 

25. Technology in Society 

26. American Journal of Distance Education 

27. International Journal of Technology and Design Education 



37 

 

28. Education and Information Technologies 

29. Computers in the Schools 

30. Australian Educational Computing 

31. International Journal of Educational Technology in Higher Education 

32. Electronic Journal of e-Learning 

33. Informatics in education 

34. Digital Education Review 

35. Computer Science Education 

36. Journal of Interactive Online Learning 

37. The International Review of Research in Open and Distributed Learning 

38. Distance Education 

39. Tech Trends 

40. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 

 

Πίνακας 1: Η λίστα με τα επιστημονικά περιοδικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανασκόπηση 

Στάδιο 2: Λέξεις κλειδιά 

 Αμέσως μετά την επιλογή των περιοδικών ακολούθησε η διαδικασία επιλογής των 

λέξεων-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των ερευνών. Στοχεύοντας σε όσο το 

δυνατόν πληρέστερη αναζήτηση υιοθετήθηκε η εξής στρατηγική: 

1. Εντοπισμός 20 εμπειρικών ερευνών μέσω του Google Scholar 

2. Ανάγνωση κειμένου 

3. Παραγωγή λέξεων-κλειδιά με βάση τα κείμενα των ερευνών 

Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των άρθρων στο στάδιο 2 

αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο πρώτο οι λέξεις σχετίζονταν με την ιστορική εκπαίδευση 

(history learning, history teaching, history education) και στο δεύτερο οι λέξεις είχαν σχέση με 

τεχνολογία (ICT, technology, technology integration). Τα δύο μέρη ενώνονταν με την λέξη 
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«and». Δοκιμάστηκαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί. Από αυτήν την διαδικασία προέκυψαν 

συνολικά  34 λέξεις - κλειδιά. 

Οι λέξεις κλειδιά είναι οι εξής: 1) Historical thinking, 2) Ηistory learning, 3) Learning of history, 

4) Learning history, 5) History education, 6) Historical interpretation, 7) Historical Reasoning, 8) 

Historical understanding, 9) Historical inquiry, 10) Historical sources, 11) Historical concepts, 

12) Historical instruction, 13) History class, 14) Historical text, 15) History classroom, 16) 

Historical knowledge, 17) Τeach history, 18) Teaching history, 19) Think historically, 20) 

Historical narrative, 21) Ηistorical documents, 22) Ηistoric content,  23) Ηistorical empathy,  24) 

Ηistorical evidence, 25) Ηistorical analysis, 26) Understanding of history, 27) History 

didactics, 28) Historical facts, 29) Historical material, 30) Historical skills, 31) Historical events, 

32) Historical places, 33) History studies, 34) History course 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι η ανασκόπηση δεν συμπεριέλαβε στις 

λέξεις κλειδιά, όρους αναζήτησης σχετικούς με την πολιτισμική κληρονομιά (cultural heritage). 

Το μεγάλο εύρος της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς στην οποία ανήκουν εκτός από τα 

υλικά κατάλοιπα και άλλες πτυχές που περιλαμβάνουν την άυλη κληρονομιά, την γλώσσα, την 

παράδοση αλλά και το φυσικό τοπίο, αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο η παρούσα εργασία  δεν 

συμπεριέλαβε έρευνες με το σχετικό θέμα, εκτός από όσες σχετίζονται με όψεις του υλικού 

πολιτισμού του παρελθόντος. 

Τελικό στάδιο 

Στο τελικό στάδιο της εργασίας, πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από 

την αναζήτηση προέκυψαν 465 αναφορές. Σε πρώτο επίπεδο εντοπίστηκαν οι έρευνες που είχαν 

σχέση με την ιστορική εκπαίδευση με μοναδικό κριτήριο το έτος δημοσίευσης (2007-2017). Ο 

αριθμός τους ανήλθε στις 149. Από το σύνολο των 149 άρθρων, για την τελική ανάλυση 

επιλέχθηκαν μελέτες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Εμπειρικές έρευνες 

2. Οι συμμετέχοντες είναι μαθητές (πρωτοβάθμια έως και τριτοβάθμια) 

3. Οι δραστηριότητες της παρέμβασης περιγράφονται σε ικανοποιητικό βαθμό 

4. Τα αποτελέσματα έχουν άμεση σχέση με την διδακτική της ιστορίας 
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5. Χρονολογικό όριο δεκαετίας με βάση το έτος δημοσίευσης (2007-2008) 

 

Η πορεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εφαρμόζοντας τα κριτήρια είχε ως εξής: 

           Πρώτη Φάση                                                                      Δεύτερη φάση 

 

 

 

 

Η πρώτη φάση διενεργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης 

σύμφωνα με το οποίο αναλύεται το σύνολο των ερευνών. Οι κατηγορίες δημιουργήθηκαν με 

γνώμονα τους στόχους της εργασίας και βασίστηκαν στην σχετική βιβλιογραφία. Στην δεύτερη 

φάση ολοκληρώθηκε η αναζήτηση των άρθρων, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε σε 40.  

25

15

Η κατανομή των άρθρων

Περιοδικά χωρίς σχετικά άρθρα Περιοδικά με σχετικά άρθρα
 

Γράφημα 1: Η περιεκτικότητα των περιοδικών σε άρθρα. 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η κατανομή των άρθρων στο σύνολο των περιοδικών. 

Από τα 40 περιοδικά τα 25 δεν περιλάμβαναν κανένα άρθρο προς τελική ανάλυση, ενώ τα 15 

(37,5%) από αυτά περιείχαν έστω ένα, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. 

Τελική επιλογή 40 άρθρων 
Αρχική επιλογή 20 άρθρων 

Ανάπτυξη συστήματος 
κατηγοριοποίησης 

Επέκταση συστήματος 
κατηγοριοποίησης 

Τελική ανάλυση των άρθρων 
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Γράφημα 2: Ακριβής αριθμός άρθρων ανά περιοδικό. 

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα καταγράφονται τα περιοδικά στα οποία εντοπίστηκαν οι 

υπό μελέτη έρευνες καθώς επίσης ο ακριβής αριθμός των άρθρων που συναντάται σε καθένα από 

αυτά. Τα περισσότερα άρθρα δημοσιεύονται στο περιοδικό «Computers and Education» που 

αποτελούν το 40% επί του συνόλου των άρθρων. Ακολουθούν το «Computers in schools» και το 

«Journal of educational Technology and Society» καταλαμβάνοντάς ξεχωριστά το 10% επί του 

συνόλου των ερευνών, το «International Journal of Computer-Supported Collaborative learning», 

το «British journal of Educational Technology» και το «Interactive Learning Environments» 

καταλαμβάνοντας ξεχωριστά το 7,5% επί του συνόλου των ερευνών, το «Tech Trends», το 

«Journal of Research on Technology in Education», το «Educational Technology Research and 

Development» και το «Digital Education Review» καταλαμβάνοντας ξεχωριστά το 5% επί του 

συνόλου των ερευνών, το «Research in Learning Technology Learning», το «Media and 

Technology», το «The Turkish Online Journal of Educational Technology», το «The 

International Review of Research in Open and Distributed Learning» και το «Journal of 

Computer Assisted Learning» καταλαμβάνοντας  ξεχωριστά το 2,5% επί του συνόλου. 
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Γράφημα 3: Σφαιρική εικόνα των ετών δημοσίευσης 

 Το παραπάνω διάγραμμα σκιαγραφεί την πορεία των δημοσιεύσεων των ερευνών για την 

χρήση της τεχνολογίας στην ιστορική εκπαίδευση σύμφωνα με τα στοιχεί της συστηματικής 

ανασκόπησης. Τα περισσότερα δημοσιεύτηκαν τις χρονιές 2008 (6), 2013 (6) και 2016 (6) 

καταλαμβάνοντας συνολικά το ποσοστό του 45% επί του συνόλου των άρθρων. Στα υπόλοιπα 

έτη η κατανομή των άρθρων έχει ως εξής: το έτος 2007 δημοσιεύθηκαν τέσσερις έρευνες (10% 

επί του συνόλου), το έτος 2009, τέσσερις έρευνες (10% επί του συνόλου),το έτος 2010, μία 

έρευνα (2,5% επί του συνόλου) το έτος 2011, δύο έρευνες (5% επί του συνόλου), το 2012, τρεις 

έρευνες (7,5% επί του συνόλου), το 2014, δύο έρευνες (5% επί του συνόλου), το 2015, δύο 

έρευνες (5% επί του συνόλου) και τέλος το 2017, τέσσερις έρευνες (10% επί του συνόλου). 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης παρουσιάστηκε η ανάγκη επέκτασης και 

τροποποίησης του συστήματος ταξινόμησης με βάση τα στοιχεία των υπό μελέτη ερευνών. Για 

τον σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η τεχνική της κατευθυνόμενης κωδικοποίησης.  Έρευνες οι οποίες 

δεν ήταν δυνατό να αναλυθούν με βάση το αρχικό σύστημα ταξινομούνταν σε μία καινούρια 

κατηγορία (Hsieh & Shannon, 2005). Όπως αποδεικνύεται από αυτήν την διαδικασία, το 

σύστημα ταξινόμησης είναι αναδυόμενο και αναμένεται ότι θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να 

βελτιώνεται προκειμένου να ακολουθεί τις εξελίξεις του επιστημονικού τομέα. Η διαδικασία από 

την οποία προέκυψε  περιγράφεται αναλυτικά στο ακόλουθο υποκεφάλαιο. 
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2.3.2 Σύστημα κατηγοριοποίησης 

 Οι εμπειρικές έρευνες που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύθηκαν 

σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ο 

άξονας που περιλαμβάνει τα περιγραφικά στοιχεία των ερευνών, ο δεύτερος άξονας σχετίζεται 

με τις τεχνολογικές εφαρμογές ενώ ο τρίτος αφορά την διδακτική της ιστορίας. Στον τελευταίο 

άξονα υπάρχουν δύο υποενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις τρεις πρώτες κατηγορίες, όπου 

πραγματοποιείται η ταξινόμηση του περιεχομένου του μαθήματος. Η δεύτερη περιγράφει τα 

αποτελέσματα των ερευνών με βάση τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

και τις μεταβλητές που μετρήθηκαν. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος ταξινόμησης των 

ερευνών στις κατηγορίες του καθενός από τους τρεις άξονες. 

 

 Οι τρεις άξονες του συστήματος κατηγοριοποίησης 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Οι άξονες του συστήματος ταξινόμησης 

 Κάθε μία κατηγορία των τριών αξόνων αναλύεται σε υποκατηγορίες. Στην συνέχεια, 

παρουσιάζεται διεξοδικά το σύστημα ταξινόμησης βάσει του οποίου αναλύθηκαν οι έρευνες ανά 

άξονα.  

 

 

Περιγραφικά στοιχεία Άξονας Τεχνολογίας Άξονας Ιστορίας 

Συμμετέχοντες Τεχνολογίες εφαρμογών Θεματική ενότητα 

Πλαίσιο παρέμβασης Γνωστικά εργαλεία Ιστορικό πλαίσιο 

Χρονική διάρκεια Επίπεδο ενσωμάτωσης Κλίμακα Ιστορίας 

Εκπονητές των ερευνών  Ερευνητικά εργαλεία 

Μεταβλητές 
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Άξονας 1: Περιγραφικά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Τα περιγραφικά  στοιχεία των ερευνών 

Στον πρώτο άξονα καταγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία της κάθε έρευνας. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες των παρεμβάσεων, το πλαίσιο διεκπεραίωσης των 

δραστηριοτήτων, η χρονική διάρκεια όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία, το 

συνολικό χρονικό διάστημα των μελετών και τέλος οι εκπονητές των ερευνών. Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε κατηγορία με την χρήση διαγραμμάτων. 

Συμμετέχοντες 

 Στην συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση διακρίνεται η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία 

ανήκουν οι συμμετέχοντες της εκάστοτε παρέμβασης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των 

ερευνών της ανασκόπησης οι συμμετέχοντες προέρχονται και από τις τρεις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. 

Χρονική διάρκεια 

 Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτυπώνει τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία εκπονήθηκαν 

οι έρευνες αλλά και την χρονική διάρκεια κατά την οποία οι συμμετέχοντες  αλληλοεπίδρασαν 

Περιγραφικά στοιχεία 

Συμμετέχοντες Πλαίσιο παρέμβασης Χρονική διάρκεια Εκπονητές των 
ερευνών 

Πρωτοβάθμια Σχολική αίθουσα 1 Ημέρα Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια Εργαστήριο 

υπολογιστών 

1 Εβδομάδα Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία 

Τριτοβάθμια Ιστορικό-αστικό τοπίο 1 Μήνας Τεχνολογία 

Μουσείο Πάνω από 1 Μήνα 

Εργασία στο σπίτι 
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με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε κάθε παρέμβαση. Η κατηγοριοποίηση γίνεται κατά 

προσέγγιση και όχι με ακρίβεια, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα της 

ανασκόπησης.  

Εκπονητές των ερευνών 

 Στην παρούσα κατηγορία διακρίνεται ο επιστημονικός χώρος στον οποίο ανήκουν οι 

εκπονητές των ερευνών. Τα στοιχεία της κατηγοριοποίησης προκύπτουν από τις πληροφορίες 

που δίνονται στα άρθρα για το Πανεπιστημιακό Τμήμα, όπου εργάζονται οι ερευνητές. 
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Άξονας 2: Τεχνολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας Τεχνολογίας 

Τεχνολογίες 

εφαρμογών 

Γνωστικά 

εργαλεία 

Επίπεδο ενσωμάτωσης 

τεχνολογιών 

Κινητή μάθηση Προσομοίωση  Ενίσχυση
  

Μεταφορά 

Επαυξημένη 

πραγματικότητα 

Δυναμική 

μοντελοποίηση 

Αλλαγή Μετασχηματισμος 

Αλληλεπιδραστικές 

επιφάνειες 

Σημασιολογική 

μοντελοποίηση 

Επαύξηση Επαναπροσδιορισμός 

Ηλεκτρονικά 

παιχνλιδια 

υπολογιστών 

Κατασκευή της 

γνώσης 

Εικονική 

πραγματικότητα 

Οπτικοποίηση 

Εργαλεία κατασκευής 

πολυμεσικού υλικού 

Αναζήτηση 

πληροφοριών 

Πολυμεσικά 

περιβάλλοντα σε 

υπολογιστή 

Ανατροφοδοτική 

αξιολόγηση 

Wikis Διαχείρηση της 

διαδικασίας 

Διαδικτυακό forum Επικοινωνία 
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Πίνακας 4: Το σύστημα κατηγοριοποίησης για τον άξονα της τεχνολογίας 

Ο δεύτερος κεντρικός άξονας του συστήματος κατηγοριοποίησης αφορά την χρήση των 

νέων τεχνολογιών στην ενισχυμένη από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση. Αρχικά, καταγράφεται 

το είδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις παρεμβάσεις ενώ στην συνέχεια αναλύεται 

η χρήση τους ως γνωστικά εργαλεία στην διδακτική διαδικασία και το επίπεδο ενσωμάτωσής 

τους στις δραστηριότητες.   

Τεχνολογίες εφαρμογών 

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση προκύπτει μέσα από την μελέτη των ερευνών και 

καταγράφει το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε κάθε παρέμβαση. Σκοπός είναι να 

διασαφηνιστεί το εύρος των τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο γνωστικό 

αντικείμενο της ιστορίας και να ελεγχθεί εάν οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται ανήκουν στην νέα 

γενιά τεχνολογιών. 

Νέες τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία 

 H ταξινόμηση για αυτήν την κατηγορία προκύπτει μέσα από το θεωρητικό υπόβαθρο που 

παρουσιάστηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και αφορά τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών 

ως γνωστικά εργαλεία στην εκπαίδευση. Οι κατηγορίες είναι: 1) εργαλεία προσομοίωσης, 2 

)εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης, 3), εργαλεία σημασιολογικής μοντελοποίησης 4), 

εργαλεία κατασκευής της γνώσης 5) εργαλεία οπτικοποίησης, 6) εργαλεία αναζήτησης 

πληροφοριών, 7) εργαλεία ανατροφοδοτικής αξιολόγησης, 8) εργαλεία διαχείρισης της 

διαδικασίας, 9) εργαλεία επικοινωνίας. 

Παραδείγματα κατηγοριοποίησης 

1. Εργαλεία οπτικοποίησης: Δίνουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης νοερών 

αναπαραστάσεων, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές Για παράδειγμα στην έρευνα 

των (Chu, Yang & Chen, 2015) προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές τις σχέσεις 

μεταξύ ιστορικών γεγονότων χρησιμοποιείται ένας εννοιολογικός χάρτης που 

παρουσιάζει την χρονική αλληλουχία γεγονότων που ανήκουν μια συγκεκριμένη ιστορική 

περίοδο (1661-1662) της Ταϊβάν. 
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2. Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών: Βοηθούν τους μαθητές, ώστε να εντοπίσουν 

πληροφορίες με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία. Για παράδειγμα στην έρευνα των 

(Akkerman, Admiraal & Huizenga, 2009), οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες μέσω 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ή μέσω διαδικτύου προκειμένου να φέρουν εις πέρας 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Επίπεδο ενσωμάτωσης  των τεχνολογικών παρεμβάσεων 

 Προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία στις 

έρευνες της ανασκόπησης, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο «SAMR Model», όπου η χρήση της 

αναλύεται σε κατηγορίες με βάση τις δραστηριότητες (Puentedura, 2010). To συγκεκριμένο 

μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί  και σε άλλες σχετικές με την εκπαίδευση βιβλιογραφικές 

επισκοπήσεις (Romrell,  Kidder & Wood, 2014∙ Bray, & Tangney, 2017). Σύμφωνα με αυτό 

διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες: η ενίσχυση και η μεταφορά. Οι δύο αυτές κατηγορίες 

αναλύονται περισσότερο. Στο επίπεδο ενίσχυσης περιλαμβάνονται η αλλαγή και η επαύξηση, 

ενώ στο επίπεδο της μεταφοράς περιλαμβάνονται ο μετασχηματισμός και ο 

επαναπροσδιορισμός. Η αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών παρουσιάζεται στο θεωρητικό 

μέρος της εργασίας. 

Παραδείγματα κατηγοριοποίησης 

1. Στο επίπεδο του μετασχηματισμού, η τεχνολογία προσφέρει δραστηριότητες που έχουν  

τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, στην έρευνα των (Janssen et al., 2007) 

οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ιστορικά ερωτήματα χρησιμοποιώντας ένα 

πολυμεσικό περιβάλλον ως εργαλείο ερευνητικής εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει 

εφαρμογή επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, εφαρμογή έκφρασης και εφαρμογή 

συνεργατικής κατασκευής κειμένου.   

2. Στο επίπεδο του επαναπροσδιορισμού η τεχνολογία επιτρέπει την δημιουργία νέων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να επινοηθούν ή να υλοποιηθούν δίχως την 

χρήση της τεχνολογίας. Για παράδειγμα στην μελέτη των (Heafner & Friedman, 2008) οι 

μαθητές συνέθεσαν μια ιστοσελίδα Wiki η οποία περιλάμβανε εικόνες από τον Β 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να κατασκευαστεί ένα wiki ως 

ηλεκτρονικό λεύκωμα στο οποίο οι μαθητές οπτικά παρουσιάζουν και εξηγούν γεγονότα 
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που συνέβησαν στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και να το μοιραστούν με την διαδικτυακή 

κοινότητα. 

Άξονας 3: Διδακτική της Ιστορίας 

Υποενότητα 1: Ταξινόμηση περιεχομένου 

Άξονας Ιστορίας (ταξινόμηση περιεχομένου) 

Θεματική ενότητα Περίοδος Κλίμακα Ιστορίας 

Πολεμική ιστορία Προϊστορία Τοπική Ιστορία 

Οικονομία Αρχαιότητα Εθνική Ιστορία 

Κοινωνική ιστορία Μεσαίωνας Παγκόσμια Ιστορία 

Ιστορικά πρόσωπα Νεότερη ιστορία 

Τέχνη 20ος Αιώνας 

Καθημερινότητα 

Υλικός πολιτισμός 

Θρησκεία 

Άλλο 

 

Πίνακας 5: Η ταξινόμηση του περιεχομένου των διδακτικών παρεμβάσεων 

 Ο τρίτος άξονας διακρίνεται όπως έχει αναφερθεί ήδη σε δύο υποενότητες. Η πρώτη έχει 

στόχο να αναδείξει το περιεχόμενο των παρεμβάσεων ως προς την διδακτική της ιστορίας. Οι 

τρεις κατηγορίες που αναλύονται είναι η θεματική ενότητα των ερευνών, η ιστορική εποχή στην 

οποία εντάσσεται η εκάστοτε θεματική και η κλίμακα της ιστορίας μέσα από την οποία 

αναδεικνύεται η εστίαση των διδακτικών παρεμβάσεων. Το σύστημα ταξινόμησης του 

παραπάνω πίνακα προκύπτει μέσα από την μελέτη των ερευνών της ανασκόπησης. 
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 Η πρώτη κατηγορία αναλύεται σε 9 υποκατηγορίες οι οποίες οι οποίες προσδιορίζονται 

θεματικά με βάση τις επιστημολογικές κατευθύνσεις που έχει αναπτύξει τους τελευταίους αιώνες 

η ιστοριογραφία, αλλά και η αρχαιολογία, ως επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη δράση στο 

παρελθόν (Ίγκερς, 1999∙ Noiriel, 2005∙ Cannadine, 2007) εκτός από τον υλικό πολιτισμό, ο 

οποίος αφορά μνημεία, και ιστορικούς τόπους. Η τελευταία κατηγορία αφορά έρευνες των 

οποίων η θεματική δεν εντάσσεται σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

Η δεύτερη κατηγορία αναλύεται σε 5 υποκατηγορίες. Στην πρώτη με την ονομασία 

«Προϊστορία» εντάσσονται οι έρευνες των οποίων η θεματική ενότητα ανήκει στην εποχή πριν 

από το 3.000 π.Χ. Στη δεύτερη υποκατηγορία με την ονομασία «Αρχαιότητα» εντάσσονται 

έρευνες των οποίων σε σχέση και με το γεωγραφικό πλαίσιο αναφοράς αφορά την περίοδο που 

έπεται της προϊστορίας μέχρι και τον Μεσαίωνα (5ος-15ος αιώνας π.Χ.), που αποτελεί την τρίτη 

υποκατηγορία. Μελέτες που περιλαμβάνουν θεματικές ανάμεσα στην χρονική περίοδο από το 

τέλος της μεσαιωνικής εποχής μέχρι τον 19ο αιώνα εμπίπτουν στην τέταρτη υποκατηγορία με την 

ονομασία «Νεότερη ιστορία». Τέλος, ξεχωριστή ταξινόμηση προκύπτει για τις παρεμβάσεις που 

αφορούν ιστορικά ζητήματα κατά τον 20ο αιώνα. 

 Η τρίτη και τελευταία κατηγορία αναλύεται σε 3 υποκατηγορίες, όπου εξετάζεται αν το 

ιστορικό θέμα των παρεμβάσεων  αφορά στο τοπικό, εθνικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Υποενότητα 2: Αποτελέσματα των ερευνών 

Άξονας Ιστορίας (αποτελέσματα) 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων Μεταβλητές των ερευνών 

 
Ποσοτικά Ποιοτικά 

Αρχείο χρήσης 
συστήματος 

Συνέντευξη μαθητών 
μεμονωμένα 

Γνώση περιεχομένου 

Διαγνωστικό και 
τελικό τεστ 

αξιολόγησης 

Συνέντευξη μαθητών 
(ομάδα εστίασης) 

Απόψεις-στάσεις για το μάθημα 

Ενδιάμεσο τεστ 
αξιολόγησης 

Συνέντευξη 
εκπαιδευτικών 

Κίνητρα για μάθηση 

Τελικό τεστ 
αξιολόγησης 

Σχόλια μαθητών Απόκτηση ιστορικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων 

Κλίμακα διαβάθμισης Ανάλυση διαδικτυακών 
αναρτήσεων 

Αναγνώριση ιστορική 
σημαντικότητας 

Αξιολόγηση μαθητικών 
προϊόντων 

Χρήση πηγών 

Αξιολόγηση εργασιών Συνέχεια και αλλαγή 

Παρατήρηση της 
διαδικασίας 

Αίτιο αποτέλεσμα 
 

Ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου 

Ιστορική ενσυναίσθηση 

Ηθικές διαστάσεις 

Διατύπωση ιστορικών 
ερωτημάτων 

Πλαισιοποίηση 

Επιχειρηματολογία 

Κατανόηση ιστορικών εννοιών 

 
 

Πίνακας 6: Το σύστημα κατηγοριοποίησης για τα μαθησιακά αποτελέσματα στον άξονα 

ιστορίας 
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Στην υποενότητα 2 του άξονα της Ιστορίας η κατηγοριοποίηση επικεντρώνεται σε δύο 

στοιχεία. Το πρώτο αφορά τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις 

έρευνες της ανασκόπησης για τις μεταβλητές που σχετίζονται με την διδακτική της ιστορίας. 

Σκοπός είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για την καταλληλόλητα των εργαλείων μέσω της 

καταγραφής τους. Το δεύτερο στοιχείο της κατηγοριοποίησης αφορά τις μεταβλητές που 

μετρούνται από τα εργαλεία. Εδώ, εξετάζεται πρώτον, η οριοθέτηση στόχων για την διδασκαλία 

της ιστορίας και δεύτερον, εάν οι έρευνες της ανασκόπησης προωθούν την ιστορική σκέψη των 

μαθητών. Με άλλα λόγια, εξετάζεται αν οι δραστηριότητες των τεχνολογικών παρεμβάσεων 

είχαν στόχο να ενισχύσουν την ιστορική σκέψη των συμμετεχόντων μέσα από τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζουν. 

 Με γνώμονα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η ανασκόπηση προχώρησε στην 

κατηγοριοποίηση των εργαλείων συλλογής δεδομένων και των μεταβλητών που μέτρησαν. Η 

κωδικοποίηση των εργαλείων έγινε με βάση την έρευνα των Kirkwood & Price (2014) που 

κατηγοριοποιεί τα εργαλεία ως εξής:  

Ποσοτικά δεδομένα: 1) αρχείο χρήσης συστήματος, 2) ποσοστά ολοκλήρωσης 

δραστηριοτήτων/μνημόνευσης, 3) βαθμοί-αξιολογήσεις που αφορούν μαθήματα ή ενότητες, 4) 

διεξαγωγή αξιολόγησης κατά την διαδικασία, 5) διεξαγωγή αξιολόγησης πριν την διαδικασία 

(διαγνωστική αξιολόγηση), 6) Διεξαγωγή αξιολόγησης μετά την διαδικασία (τελική 

αξιολόγηση), 7) κλίμακα στάσεων, 8) αναφορά αυτοελέγχου για μαθητές, 9) αναφορά 

αυτοελέγχου για διδάσκοντες, 10) αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων 11) ανάλυση 

διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων 

Ποιοτικά δεδομένα: 1) συνέντευξη - μεμονωμένοι μαθητές, 2) συνέντευξη - ομάδα μαθητών 

(ομάδα εστίασης), 3) συνέντευξη - εκπαιδευτικό προσωπικό, 4) ατομικό ημερολόγιο, 5) σχόλια 

ανοιχτού τύπου στην αναφορά αυτοαξιολόγησης μαθητών, 6)  διαδικτυακών καταχωρήσεων / 

αλληλεπιδράσεων, 9) παρατήρηση της διαδικασίας, 10) αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων. 

 Κατά την διαδικασία μελέτης των ερευνών της ανασκόπησης προέκυψε μία διαφορετική 

εν μέρει τυπολογία καθώς ορισμένα από τα εργαλεία που αναφέρονται στην έρευνα των 

Kirkwood & Price (2014) δεν εντοπίστηκαν. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις η συγκεκριμένη 

τυπολογία δεν ήταν επαρκης. Συνεπώς, προέκυψε το ακόλουθο σύστημα κατηγοριών: 



52 

 

Ποσοτικά εργαλεία: 

Η παρουσίαση των ποσοτικών εργαλείων ακολουθεί αύξουσα σειρά με βάση την συχνότητα 

εμφάνισης στις έρευνες της ανασκόπησης. 

1. Αρχείο χρήσης συστήματος: Όταν η έρευνα συλλέγει δεδομένα μέσα από το αρχείο 

καταγραφής του ιστορικού των κινήσεων ενός χρήστη στο σύστημα. 

2. Ενδιάμεσο τεστ αξιολόγησης: Πρόκειται για αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται 

ανάμεσα στην αρχή και το τέλος των δραστηριοτήτων μίας παρέμβασης. 

3. Τελική αξιολόγηση: Πρόκειται για αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος των 

δραστηριοτήτων μίας παρέμβασης. 

4. Κλίμακα διαβάθμισης: Όταν η έρευνα αντλεί δεδομένα εφαρμόζοντας την μέθοδο της 

κλίμακας Likert. 

5. Διαγνωστική και τελική αξιολόγηση: Όταν η έρευνα προχωρά σε αξιολογήσεις πριν και 

μετά τις δραστηριότητες της παρέμβασης. 

Ποιοτικά εργαλεία: 

Η παρουσίαση των ποιοτικών εργαλείων ακολουθεί αύξουσα σειρά με βάση την συχνότητα 

εμφάνισης στις έρευνες της ανασκόπησης. 

1. Συνέντευξη μαθητών μεμονωμένα: Πρόκειται για ατομικές συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων της παρέμβασης. 

2. Συνέντευξη εκπαιδευτικών: Αφορά περιπτώσεις όπου διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 

τους εκπαιδευτές των μαθητών που συμμετείχαν στις έρευνες. 

3. Σχόλια μαθητών (σε γραπτή μορφή): Όταν οι μαθητές καλούνταν να καταγράψουν την 

άποψή τους για την παρέμβαση σε μορφή γραπτών σχολίων. 

4. Ανάλυση διαδικτυακών αναρτήσεων: Σχετίζεται με έρευνες οι οποίες αντλούν δεδομένα 

μέσα από την ανάλυση των αναρτήσεων των μαθητών σε διαδικτυακές πλατφόρμες. 

5. Αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων: Όταν οι έρευνες αξιολογούν πολυμεσικό υλικό που 

έχει κατασκευαστεί από τους συμμετέχοντες. 
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6. Συνέντευξη μαθητών (ομάδα εστίασης): Πρόκειται για συνεντεύξεις πραγματοποιούνται 

με μία ομάδα συμμετεχόντων της διαδικασίας. 

7. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου: Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι μαθητές καλούνταν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

8. Παρατήρηση της διαδικασίας: Όταν η έρευνα αντλεί δεδομένα μέσα από την παρατήρηση 

των κινήσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της παρέμβασης. 

9. Αξιολόγηση εργασιών: Αφορά τις έρευνες όπου οι μαθητές καλούνταν να συνθέσουν 

κείμενο ώστε να αξιολογηθεί από τους εκπονητές των ερευνών. 

 Η ανάλυση των μεταβλητών για την διδακτική της ιστορίας έχει βασιστεί στα 

εννοιολογικά πλαίσια του Seixas (2017) και των Van Dier & Van Boxtel (2008) όπως αυτά 

περιγράφονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. Κατά την διαδικασία μελέτης των ερευνών 

της ανασκόπησης προέκυψε η ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών. Το σύστημα 

κατηγοριοποίησης για τις μεταβλητές που μετρήθηκαν στις έρευνες  περιλαμβάνει τις εξής 

κατηγορίες: 1) γνώση περιεχομένου, 2) απόψεις-στάσεις για το μάθημα, 3) κίνητρα για μάθηση, 

4) απόκτηση ιστορικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 5) αναγνώριση ιστορική σημαντικότητας, 6) 

χρήση πηγών, 7) συνέχεια και αλλαγή, 8) αίτιο αποτέλεσμα, 9) ιστορική ενσυναίσθηση, 10) 

ηθικές διαστάσεις, 11) διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων, 12) πλαισιοποίηση, 13) 

επιχειρηματολογία, 14) κατανόηση ιστορικών εννοιών. Κάθε φορά που μία έρευνα εντάσσεται 

σε μία από τις παραπάνω μεταβλητές-κατηγορίες σημαίνει πως έχει αξιολογήσει την 

συγκεκριμένη μεταβλητή. Για παράδειγμα, όταν μία έρευνα εντάσσεται στην κατηγορία «γνώση 

περιεχομένου», σημαίνει πως χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο εργαλείο για να μετρήσει την 

δυνατότητα των μαθητών να ανακαλούν στην μνήμη τους ιστορικά γεγονότα.  
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Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της ανασκόπησης με 

βάση το σύστημα κατηγοριοποίησης που κατασκευάστηκε για την ανάλυση των ερευνών με 

θέμα την ενισχυμένη από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση. Η παρουσίαση ακολουθεί τους 

στόχους της έρευνας όπως αυτοί περιεγράφηκαν στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τον κύριο σκοπό της ανασκόπησης με βάση τους 

τρεις κεντρικούς άξονες και στην συνέχεια παρουσιάζονται με την σειρά τα αποτελέσματα που 

έχουν σχέση με τους επί μέρους στόχους της έρευνας. 

3.1 Οι τρεις κεντρικοί άξονες 

3.1.1 Άξονας 1: Περιγραφικά στοιχεία 

 

Γράφημα  4: Η διάκριση των ερευνών της ανασκόπησης με βάση την βαθμίδα εκπαίδευση των 

μαθητών  

 Όπως φαίνεται από το διάγραμμα στις περισσότερες έρευνες συμμετείχαν μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (50%). Στις υπόλοιπες έρευνες η πρωτοβάθμια και η 

δευτεροβάθμια μοιράζονται το ίδιο ποσοστό (25%). 
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Γράφημα  5: Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες των παρεμβάσεων 

Η κατηγορία που εμφανίζεται με την μεγαλύτερη συχνότητα (55%) είναι το εργαστήριο 

υπολογιστών και την αποτελούν έρευνες όπου οι μαθητές εργάζονταν στο εργαστήρι. Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει παρεμβάσεις που έλαβαν μέρος στην σχολική αίθουσα (27,5%). Στην 

τρίτη κατηγορία οι μαθητές εργάζονταν στο σπίτι (12,5%). Οι έρευνες στις οποίες η τεχνολογία 

χρησιμοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο (μέσα στην πόλη) κατατάσσονται στην τέταρτη κατηγορία 

(10%). Μόλις σε μία έρευνα (2,5%) σημειώνεται χρήση της τεχνολογίας σε μουσειακό χώρο 

(Zaharias et al., 2013). Θα πρέπει να σημειωθεί πως στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

κατηγοριοποίησης υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου στην ίδια έρευνα εντοπίζονταν δύο 

κατηγορίες. Στην μελέτη των (Schwarz & De Groot 2007) οι μαθητές χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία στο εργαστήριο των υπολογιστών αλλά και στο σπίτι τους. Η δεύτερη περίπτωση 

συναντάται στην έρευνα των (Cabiness, Donovan & Green, 2013), όπου οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία τόσο στην σχολική αίθουσα όσο και στο σπίτι τους. Τέλος, η 

έρευνα των (Harley, Poitras, Jarrell, Duffy & Lajoie, 2016) περιλαμβάνει δραστηριότητες οι 

οποίες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο υπολογιστών αλλά και σε εξωτερικό χώρο (αστικό – 

ιστορικό τοπίο). 
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Γράφημα  6: Ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε για την διεκπεραίωση των ερευνών. 

 

 Όσον αφορά τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης των ερευνών, στις περισσότερες 

περιπτώσεις διήρκησαν μία ημέρα (32,5% επί του συνόλου των ερευνών). Αμέσως  μετά 

ακολουθούν έρευνες που είχαν διάρκεια περισσότερη από έναν μήνα (25% επί του συνόλου των 

ερευνών). Αρκετά λιγότερες είναι οι έρευνες που διήρκησαν μία εβδομάδα (12,5 % επί του 

συνόλου των ερευνών), έναν μήνα (12,5 % επί του συνόλου των ερευνών) ή πάνω από μία ημέρα 

(10% επί του συνόλου των  ερευνών).  Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι έρευνες με συνολική 

χρονική διάρκεια άνω της μίας εβδομάδας  (7,5% επί του συνόλου των ερευνών). 
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Γράφημα 7: Ο χρόνος στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες από τους 

συμμετέχοντες 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, στις περισσότερες παρεμβάσεις οι μαθητές 

έκανα χρήση της τεχνολογίας για μία ημέρα (52,5% επί του συνόλου των ερευνών). Αρκετά 

λιγότερες είναι οι έρευνες κατά τις οποίες οι μαθητές αλληλοεπίδρασαν με τις τεχνολογικές 

εφαρμογές για χρονικό διάστημα πάνω από έναν μήνα (17,5% επί του συνόλου των ερευνών), 

πάνω από μία ημέρα (15% επί του συνόλου των ερευνών), πάνω από μία εβδομάδα (7,5% επί του 

συνόλου των ερευνών) και τέλος για έναν μήνα (7,5% επί του συνόλου των ερευνών). 

 

Γράφημα 8: Ο γνωστικός τομέας των τμημάτων από τα οποία προέρχονται οι εκπονητές των 

ερευνών 
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 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ερευνητές προέρχονταν από τμήματα που έχουν σχέση 

με την εκπαίδευση (77,5% επί του συνόλου των ερευνών). Σε τμήματα εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας ανήκει το 35% επί του συνόλου των ερευνών ενώ σε τμήματα τεχνολογίας το 20% 

επί του συνόλου των ερευνών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις  οι εκπονητές 

προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

Γράφημα 9: Η συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητές από διαφορετικά τμήματα 

 Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις όπου οι ερευνητές προέρχονταν από διαφορετικά 

τμήματα, το γνωστικό τους πεδίο είχε σχέση με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία 

(20% επί του συνόλου των ερευνών). Εκπονητές από τα γνωστικά πεδία της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας και της τεχνολογίας εμφανίζονται στο 7,5% επί του συνόλου των ερευνών (Zaharias, 

Despina & Chrysanthou, 2013∙ Chu et al., 2015∙ Ijaz, Bogdanovych  & Trescak, 2017) ενώ σε 2 

περιπτώσεις (Richards, Fassbender, Bilgin & Thompson, 2008∙ Harley, Poitras, Jarrell, Duffy & 

Lajoie, 2016) οι ερευνητές προέρχονταν από τμήματα εκπαίδευσης και τεχνολογίας (5% επί του 

συνόλου των ερευνών). 
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Γράφημα 10: Οι εκπονητές των παρεμβάσεων σε κάθε έρευνα 

 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα στις περισσότερες περιπτώσεις οι μελέτες έχουν 

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από ερευνητές του χώρου της εκπαίδευσης (52,5% επί του 

συνόλου των ερευνών). Ακολουθούν παρεμβάσεις που διεκπεραιώθηκαν από ερευνητές που 

ανήκουν στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία (20% επί του συνόλου των ερευνών),  

στην εκπαιδευτική τεχνολογία (10% επί του συνόλου των ερευνών), την εκπαιδευτική 

τεχνολογία και την τεχνολογία (7,5% επί του συνόλου των ερευνών), την εκπαίδευση και την 

τεχνολογία (5% επί του συνόλου) και τέλος την τεχνολογία (5% επί του συνόλου των ερευνών). 
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3.1.2 Άξονας 2: Τεχνολογία 

 

Γράφημα 11: Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες της ανασκόπησης 

 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα στις περισσότερες έρευνες οι συμμετέχοντες 

εργάστηκαν σε πολυμεσικά περιβάλλοντα (32,5% επί του συνόλου των ερευνών). Ακολουθούν, 

τα εργαλεία κατασκευής πολυμεσικού υλικού (22,5% επί του συνόλου των ερευνών), τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια υπολογιστών (15% επί του συνόλου των ερευνών), οι φορητές συσκευές 

(12,5% επί του συνόλου των ερευνών), το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (7,5% επί του 

συνόλου των ερευνών), εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (7,5% επί του συνόλου των 

ερευνών), αλληλεπιδραστικές επιφάνειες (5% επί του συνόλου των ερευνών), Wikis (5% επί του 

συνόλου των ερευνών) και τέλος το διαδικτυακό forum (2,5% επί του συνόλου των ερευνών). 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ορισμένες έρευνες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες.  Στην έρευνα 

των Harley et al., (2016) οι μαθητές χρησιμοποιούν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας 

μέσα από φορητές συσκευές ενώ το ίδιο παρατηρείται και στην μελέτη των Slussareff & 

Boháčková (2016). Επίσης, σε μία περίπτωση η χρήση της τεχνολογίας κατατάσσεται σε τρεις 

κατηγορίες καθώς οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας 

μέσα από την χρήση φορητών συσκευών καθώς επίσης κατασκευάζουν πολυμεσικό υλικό (Price, 

Jewitt & Sakr, 2016). 
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Γράφημα 12: Η χρήση των νέων τεχνολογιών ως γνωστικά εργαλεία 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφεται η συχνότητα των νέων τεχνολογιών ως 

γνωστικά εργαλεία. Στις περισσότερες έρευνες η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

οπτικοποίησης (57,5% επί του συνόλου των ερευνών) ενώ τις λιγότερες ως εργαλείο δυναμικής 

μοντελοποίησης (2,5% επί του συνόλου των ερευνών). Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

τεχνολογία χρησιμοποιείται ως πάνω από μία κατηγορία γνωστικού εργαλείου. 
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Γράφημα 13:Τα επίπεδα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις έρευνες 

 Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ελάχιστα περισσότερες είναι οι έρευνες στις 

οποίες η ενσωμάτωση της τεχνολογίας βρίσκεται στο επίπεδο της ενίσχυσης (52,5 %). Στο 

επίπεδο της μεταφοράς ανήκει το 47,5% των ερευνών.  

 

Γράφημα 14: Η ανάλυση των επιπέδων ενσωμάτωσης της τεχνολογίας 

 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα στο οποίο αναλύονται σε κατηγορίες τα επίπεδα 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, στις περισσότερες περιπτώσεις η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως 

αλλαγή στο επίπεδο της ενίσχυσης (30% επί του συνόλου των ερευνών). Αμέσως μετά η 
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τεχνολογία χρησιμοποιείται ως επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων στο επίπεδο της 

μεταφοράς (27,5% επί του συνόλου των ερευνών). Ακολούθως, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως 

μετασχηματισμός των δραστηριοτήτων στο επίπεδο της μεταφοράς (25%). Τέλος, η τεχνολογία 

χρησιμοποιείται ως επαύξηση της διαδικασίας στο επίπεδο της ενίσχυσης (20%). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε μία περίπτωση η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή και ως επαύξηση στο 

επίπεδο της ενίσχυσης (Brown & Dotson, 2007). 

3.1.3 Άξονας 3: Ιστορία (ταξινόμησης περιεχομένου) 

 

Γράφημα 15: Οι θεματικές ενότητες των ερευνών 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

παρεμβάσεις περιλάμβαναν θεματικές ενότητες που αφορούν κοινωνικά ζητήματα (40% επί του 

συνόλου των ερευνών). Αμέσως μετά ακολουθούν θεματικές σε σχέση με την πολεμική ιστορία 

(32,5% επί του συνόλου των ερευνών), τον υλικό πολιτισμό (17,5 % επί του συνόλου των 

ερευνών), την οικονομία (15 % επί του συνόλου των ερευνών), τα ιστορικά πρόσωπα (10 % επί 

του συνόλου των ερευνών), την καθημερινότητα και την θρησκεία (7,5% επί του συνόλου των 

ερευνών για καθεμιά από τις δύο κατηγορίες), ενώ οι λιγότερες παρεμβάσεις περιλάμβαναν ως 

θεματική ενότητα την τέχνη (5% επί του συνόλου των ερευνών). Θα πρέπει να σημειωθεί πως 4 

έρευνες δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σε κάποια κατηγορία (10% επί του συνόλου των 

ερευνών). Για την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου 
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συναντώνται πάνω από μία θεματικές ενότητες στην ίδια έρευνα. Η μελέτη των (Brown & 

Dotson, 2007) επικεντρώνει σε ζητήματα πολεμικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας αλλά 

και σε ιστορικά πρόσωπα.  Επιπλέον, οι (Lusk, Evans, Jeffrey, Palmer, Wikstrom & Doolittle, 

2009) περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στις κατηγορίες της κοινωνικής και 

οικονομικής ιστορίας. Στην έρευνα των Akkerman et al., 2009) οι θεματικές ενότητες που 

εντοπίζονται αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, ιστορικά πρόσωπα, την καθημερινότητα, τον 

υλικό πολιτισμό και την θρησκεία. Ζητήματα που έχουν σχέση με πολεμική και κοινωνική 

ιστορία συναντώνται στην παρέμβαση των (Manfra & Lee, 2012), ενώ  σε άλλη έρευνα 

συναντώνται η τέχνη και ο υλικός πολιτισμός (Chen, 2013). Ακόμη στην έρευνα των (Doolittle 

et al., 2015) οι θεματικές ενότητες έχουν σχέση με την κοινωνική ιστορία και την οικονομία, 

στους (Harley et al., 2016) με την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό, στον (Kursun, 2016) με την 

πολεμική ιστορία και τα ιστορικά πρόσωπα και τέλος  στους (Buchanan & Palmer, 2017) με την 

κοινωνική ιστορία και την θρησκεία. 

 

 

Γράφημα 16: Οι ιστορικές εποχές όπου εντάσσονται οι θεματικές ενότητες 

 Σύμφωνα με τον πίνακα η πλειοψηφία των ερευνών επικεντρώνει σε θέματα που 

εντάσσονται στην περίοδο του 20ου αιώνα (52,5 % επί του συνόλου των ερευνών). Αμέσως μετά 

ακολουθούν η Νεότερη ιστορία (42,5% επί του συνόλου των ερευνών), η Αρχαιότητα (25% Επί 
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του συνόλου των ερευνών), η περίοδος του Μεσαίωνα (22,5% επί του συνόλου των ερευνών),  

και η Προϊστορία (5% επί του συνόλου των ερευνών). Η παρούσα κατηγοριοποίηση 

περιλαμβάνει επίσης έρευνες που κατατάσσονται σε πάνω από μία κατηγορίες και έχουν 

επομένως ένα περισσότερο διαχρονικό χαρακτήρα. Τέσσερις είναι οι έρευνες όπου η θεματική 

ενότητα εντάσσεται στις κατηγορίες Νεότερη Ιστορία και 20ος  αιώνας (Brown & Dotson, 2007∙ 

Heafner & Friedman, 2008∙ Kingsley & Boone, 2008∙ Harley et al., 2016). Σε δύο έρευνες η 

θεματική ενότητα εντάσσεται στην Αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα, την Νεότερη Ιστορία και τον 20ο 

αιώνα (Korallo, Foreman, Boyd-Davis, Moar & Coulson, 2012∙ Chen, 2013). Επίσης σε δύο 

έρευνες συναντώνται ταυτόχρονα δύο κατηγορίες. Η Αρχαιότητα και ο Μεσαίωνας (Zaharias & 

Chrysanthou, 2013, Aidinopoulou & Sampson, 2017).  Ακόμη, μία έρευνα εντάσσεται στην 

Προϊστορία, την Αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και την Νεότερη Ιστορία (SanJosé, Lizandra,  Vivó 

& Abad, 2016). Τέλος μία μελέτη καλύπτει όλες τις χρονικές κατηγορίες (Charsky & Ressler, 

2011). 

 

Γράφημα 17: Η ιστορική κλίμακα των παρεμβάσεων της ανασκόπησης 

 Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα η πλειοψηφία των ερευνών 

καταπιάνεται με θέματα που εντάσσονται σε εθνικό πλαίσιο (45% επί του συνόλου των 

ερευνών). Ακολουθούν μελέτες των οποίων οι θεματικές εντάσσονται στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας ιστορίας (35% επί του συνόλου των ερευνών) και της τοπικής ιστορίας (20% επί του 

συνόλου των ερευνών). 
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3.1.4 Άξονας 3: Ιστορία (αποτελέσματα) 

 

Γράφημα 18: Η συχνότητα εμφάνισης ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων συλλογής 

δεδομένων. 

 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνταi 

ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται ποιοτικά 

εργαλεία (67,5% επί του συνόλου των ερευνών) και σε λιγότερες ποσοτικά (65% επί του 

συνόλου των ερευνών).Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε δέκα περιπτώσεις οι έρευνες 

χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο είδη εργαλείων (Mirza et al., 2007∙ Akkerman et al., 2009∙ Lo, 

Chang, Tu & Yeh, 2009∙ Korallo et al., 2012∙ Ching & Fong, 2013∙ Zaharias et al., 2013∙ 

Alexander, 2014∙ Price et al., 2016∙ SanJosé et al., 2016∙ Aidinopoulou & Sampson, 2017). 
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Γράφημα 19: Συχνότητα χρήσης ποσοτικών εργαλείων συλλογής δεδομένων 

 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα είδη των 

ποσοτικών εργαλείων στα άρθρα της ανασκόπησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αξιοποιείται 

η διαγνωστική και τελική αξιολόγηση (32,5% επί του συνόλου των ερευνών). Ακολουθούν, η 

κλίμακα διαβάθμισης (25% επί του συνόλου των ερευνών), η τελική αξιολόγηση (15% επί του 

συνόλου των ερευνών), και τέλος το ενδιάμεσο τεστ αξιολόγησης μαζί με το αρχείο χρήσης 

συστήματος (7,5% επί του συνόλου των ερευνών για κάθε ένα από τα δύο εργαλεία). 

 

Γράφημα 20: Συχνότητα χρήσης ποιοτικών εργαλείων συλλογής δεδομένων 
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα είδη των 

ποιοτικών εργαλείων στα άρθρα της ανασκόπησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται η 

αξιολόγηση εργασιών (27,5% επί του συνόλου των ερευνών). Ακολουθούν η παρατήρηση της 

διαδικασίας (20% επί  του συνόλου των ερευνών), οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου και η 

συνέντευξη των μαθητών με ομάδα εστίασης (12,5% επί του συνόλου των ερευνών για κάθε μία 

από τις δύο κατηγορίες), η αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων (12,5% επί του συνόλου των 

ερευνών), η ανάλυση διαδικτυακών αναρτήσεων (10% επί του συνόλου των ερευνών), τα σχόλια 

μαθητών σε γραπτή μορφή (5% επί του συνόλου των ερευνών), και τέλος η συνέντευξη 

εκπαιδευτικών και οι ατομικές συνεντεύξεις μαθητών (5% επί του συνόλου των ερευνών για 

κάθε ένα από τα δύο εργαλεία). 

 

Γράφημα 21: Οι μεταβλητές που μετρήθηκαν στις έρευνες της ανασκόπησης σε σχέση με την 

ιστορία 

 Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ιστορικής εκπαίδευσης τα οποία αξιολόγησαν οι 

έρευνες που μελετήθηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές επικεντρώθηκαν στην γνώση 

περιεχομένου που είχαν αποκτήσει οι μαθητές (57,5% επί του συνόλου των ερευνών). 

Ακολουθούν η χρήση πηγών (37,5% επί του συνόλου των ερευνών), τα κίνητρα που 

αναπτύχθηκαν για μάθηση στην ιστορία (20% επί του συνόλου των ερευνών), η 

επιχειρηματολογία (17,5% επί του συνόλου των ερευνών), η  πλαισιοποίηση (17,5% επί του 
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συνόλου των ερευνών), η διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων (15% επί του συνόλου των 

ερευνών), το αίτιο-αποτέλεσμα (15% επί του συνόλου των ερευνών), η απόκτηση ιστορικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων (12,5% επί του συνόλου των ερευνών), οι απόψεις-στάσεις των 

μαθητών για το μάθημα της ιστορίας (7,5% επί του συνόλου των ερευνών), η ιστορική 

ενσυναίσθηση (7,5% επί του συνόλου των ερευνών), η συνέχεια και η αλλαγή (7,5% επί του 

συνόλου των ερευνών), η κατανόηση των ιστορικών εννοιών (7,5% επί του συνόλου των 

ερευνών), η αναγνώριση της ιστορικής σημαντικότητας (2,5% επί του συνόλου των ερευνών), 

και τέλος οι ηθική διάσταση (2,5% επί του συνόλου των ερευνών). Θα πρέπει να σημειωθεί πως 

στις περισσότερες περιπτώσεις οι έρευνες μετρούσαν πάνω από μία μεταβλητές όπως γίνεται 

αντιληπτό από το διάγραμμα. 

3.2 Επιμέρους στόχοι 

3.2.1 Επιμέρους στόχος 1: Καταγραφή των σχέσεων ανάμεσα στις κατηγορίες 
«θεματική ενότητα», «περίοδος» και «κλίμακα ιστορίας» 

Θεματική ενότητα/Ιστορική περίοδος 

 

Γράφημα 22: Συσχέτιση Πολεμικής ιστορίας και ιστορικής περιόδου 
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 Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα οι έρευνες που έχουν ως θεματική την πολεμική 

ιστορία τις περισσότερες περιπτώσεις καταπιάνονται με ζητήματα που χρονολογικά ανήκουν 

στον 20ο αιώνα. Στην συνέχεια ακολουθούν η Νεότερη Ιστορία και η Αρχαιότητα. 

 

Γράφημα 23: Συσχέτιση Οικονομικής ιστορίας και ιστορικής περιόδου 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, για οι έρευνες που έχουν ως θεματική την οικονομία 

περιλαμβάνουν ζητήματα οι περισσότερες ασχολούνται με την χρονική περίοδο του 20ου αιώνα. 

Ακολουθούν ο Μεσαίωνας και η Νεότερη Ιστορία. 
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Γράφημα 24: Συσχέτιση Κοινωνικής ιστορίας και ιστορικής περιόδου 

 Ο παραπάνω πίνακας αναδεικνύει πως οι έρευνες που έχουν ως θεματική την κοινωνική 

ιστορία καταπιάνονται με ζητήματα που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στην χρονολογική 

περίοδο του 20ου αιώνα. Ακολουθούν η Νεότερη Ιστορία, ο Μεσαίωνας και η Αρχαιότητα. Για 

την συγκεκριμένη ανάλυση θα πρέπει να σημειωθεί πως τρεις έρευνες περιέχουν διαχρονική 

προσέγγιση  Η έρευνα των (Brown & Dotson, 2007) αφορά ζητήματα που ανήκουν στην 

Νεότερη Ιστορία και τον 20ο αιώνα, η έρευνα του (Hillis, 2008) επίσης καταπιάνεται με θεματική 

που ανήκει στην Νεότερη Ιστορία και τον 20ο αιώνα ενώ η θεματική ενότητα στην έρευνα των 

(Charsky & Ressler, 2011) αφορά όλες τις περιόδους, από την προϊστορία μέχρι τον 20ο αιώνα. 
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Γράφημα 25: Συσχέτιση Ιστορικών προσώπων και ιστορικής περιόδου 

 Από τις έρευνες του δείγματος που εξετάστηκαν, όσες έχουν ως θεματική τα ιστορικά 

πρόσωπα, στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται στον 20ο αιώνα. Ακολουθούν ο 

Μεσαίωνας και η Νεότερη Ιστορία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως μία έρευνα έχει διαχρονική 

προσέγγιση από την Νεότερη Ιστορία έως τον 20ο αιώνα (Brown & Dotson, 2007). 
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Γράφημα 26: Συσχέτιση τέχνης και ιστορικής περιόδου 
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 Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα, οι έρευνες που ανήκουν στην θεματική ενότητα 

της Τέχνης είναι δύο. Στην μία έρευνα παρατηρείται διαχρονική προσέγγιση από την αρχαιότητα 

έως τον 20ο αιώνα (Chen, 2013), ενώ η δεύτερη έρευνα καταπιάνεται με ζητήματα που 

εντάσσονται στην Αρχαιότητα (Ijaz et al., 2017). 

 

 

Γράφημα 27: Συσχέτιση καθημερινότητας και ιστορικής περιόδου 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες οι οποίες εντάσσουν την καθημερινότητα 

ως θέμα τους περιλαμβάνουν ζητήματα που ανήκουν στην χρονολογική περίοδο της 

Αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, της Νεότερης Ιστορίας και του 20ου αιώνα. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως μία έρευνα έχει διαχρονική προσέγγιση από τη Νεότερη Ιστορία έως τον 20ο 

αιώνα (Harley, et al., 2016). 
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Γράφημα 28: Συσχέτιση υλικού πολιτισμού και ιστορικής περιόδου 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική τον υλικό 

πολιτισμό ανήκουν τις περισσότερες φορές στην χρονολογική περίοδο του Μεσαίωνα και της 

Νεότερης ιστορίας. Ακολουθούν η Αρχαιότητα, ο 20ος αιώνας και η Προϊστορία. Στην 

περίπτωση του υλικού πολιτισμού κυριαρχούν οι διαχρονικές προσεγγίσεις καθώς η έρευνα των 

(Richards et al., 2008) ανήκει στην χρονική περίοδο της Νεότερης Ιστορίας και του 20ου αιώνα. 

Ακόμη, η μελέτη των (Korallo et al., 2012) καταπιάνεται με ζητήματα που ξεκινούν από την 

περίοδο της Αρχαιότητας έως και τον 20ο αιώνα, ενώ η παρέμβαση των (Zaharias et al., 2013) με 

ζητήματα που ανήκουν στην περίοδο της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Ακόμη, σε μία 

περίπτωση (Chen, 2013) η θεματική ενότητα εντάσσεται στην χρονική περίοδο που ξεκινά από 

την Αρχαιότητα έως και τον 20ο αιώνα, ενώ η έρευνα των (Harley et al., 2016) εντάσσεται στην 

περίοδο της Νεότερης Ιστορίας και του 20ου αιώνα. Tέλος, oι (SanJosé et al., 2016) ασχολούνται 

με θεματική που εντάσσεται στην χρονική περίοδο ανάμεσα στην Προϊστορία και την Νεότερη 

Ιστορία. 
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Γράφημα 29: Συσχέτιση Θρησκείας και ιστορικής περιόδου 

 Όπως αναδεικνύεται από τον πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική την θρησκεία 

ανήκουν τις περισσότερες περιπτώσεις στην χρονολογική περίοδο του Μεσαίωνα. Ακολουθεί η 

Νεότερη Ιστορία. 

Θεματική ενότητα/Κλίμακα ιστορίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 30: Συσχέτιση Πολεμικής ιστορίας και Κλίμακας της ιστορίας 

13

7

5

1

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πολεμική ιστορία Εθνική Ιστορία Παγκόσμια Ιστορία Τοπική Ιστορία
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική την 

πολεμική ιστορία τις περισσότερες φορές ανήκουν την κλίμακα της Εθνικής ιστορίας. 

Ακολουθούν η Παγκόσμια και η Τοπική Ιστορία. 

 

 

Γράφημα 31: Συσχέτιση οικονομικής ιστορία και Κλίμακας της ιστορίας 

 Σύμφωνα με τον πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική την οικονομία στις 

περισσότερες των περιπτώσεων ανήκουν στην κλίμακα της Εθνικής Ιστορίας. Ακολουθούν η 

Παγκόσμια και τέλος η Τοπική Ιστορία. 
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8

6

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΛΙΜΑ ΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κοινωνική Ιστορία Εθνική Ιστορία Παγκόσμια Ιστορία Τοπική Ιστορία

 

Γράφημα 32: Συσχέτιση Κοινωνικής ιστορίας και Κλίμακας ιστορίας 

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, οι έρευνες που έχουν ως θεματική την κοινωνική  

ιστορία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων εντάσσονται στην κλίμακα της Εθνικής Ιστορίας. 

Ακολουθούν η Παγκόσμια και τέλος η Τοπική Ιστορία. 

 

 

Γράφημα 33: Συσχέτιση Ιστορικών προσώπων και Κλίμακας της ιστορίας 
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 Σύμφωνα με τον πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική τα ιστορικά πρόσωπα 

ανήκουν στην πλειονότητά τους στην κλίμακα της Εθνικής Ιστορίας. Ακολουθεί η Τοπική 

Ιστορία. 

2

1

1

ΤΕΧΝΗ/ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τέχνη Παγκόσμια Ιστορία Τοπική Ιστορία

 

Γράφημα 34: Συσχέτιση Τέχνης και Κλίμακας της Ιστορίας 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα,  οι έρευνες που έχουν  ως θεματική την τέχνη, ανήκουν 

στην κλίμακα της Παγκόσμιας και Τοπικής Ιστορίας που ισοδυναμούν. 

 

Γράφημα 35: Συσχέτιση Καθημερινότητας και Κλίμακας της ιστορίας 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική την 

καθημερινότητα ανήκουν στην κλίμακα της Τοπικής Ιστορίας. 
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Γράφημα 36: Συσχέτιση υλικού πολιτισμού και Κλίμακας της ιστορίας 

 Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, οι έρευνες που έχουν ως θεματική τον υλικό 

πολιτισμό, στην πλειονότητά τους ανήκουν στην κλίμακα της Τοπικής Ιστορίας. Ακολουθούν η 

Εθνική και η Παγκόσμια Ιστορία που ισοδυναμούν. 

 

Γράφημα 37: Συσχέτιση Θρησκείας και Κλίμακας της ιστορίας 
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 Όπως αναδεικνύεται από τον πίνακα, οι έρευνες που έχουν ως θεματική την θρησκεία 

ανήκουν στις περισσότερες περιπτώσεις στην κλίμακα της Παγκόσμιας Ιστορίας. Ακολουθεί η 

Τοπική Ιστορία.  

Κλίμακα Ιστορίας/Ιστορική Περίοδος 

8

4

4

3

3
1

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Τοπική Ιστορία Νεότερη Ιστορία 20ος αιώνας Αρχαιότητα Μεσαίωνας Προϊστορία

 

Γράφημα 38: Συσχέτιση Τοπικής ιστορίας και Ιστορικής περιόδου 

 Σύμφωνα με τον πίνακα, οι έρευνες που ανήκουν στην κλίμακα της τοπικής Ιστορίας, 

στην πλειοψηφία τους εντάσσονται στην χρονολογική περίοδο της Νεότερης Ιστορίας και του 

20ου αιώνα που ισοδυναμούν, Ακολουθούν η Αρχαιότητα και ο Μεσαίωνας που επίσης 

ισοδυναμούν και τέλος η Προϊστορία. Όπως γίνεται κατανοητό από τα δεδομένα της ανάλυσης 

αρκετές τοπικής ιστορίας οι οποίες εντάσσονται σε πάνω από μία ιστορική περίοδο. Οι έρευνες 

των (Hillis, 2008∙ Richards et al., 2008∙ Harley et al., 2016), εντάσσονται στην περίοδο της 

Νεότερης Ιστορίας και του 20ου αιώνα. Επίσης, η έρευνα των (Zaharias et al., 2013) εντάσσεται 

στην χρονική περίοδο της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, ενώ η έρευνα των (SanJosé et al., 

2016) κατατάσσεται στην χρονική περίοδο που ξεκινά από την Προϊστορία έως την Νεότερη 

Ιστορία. 
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Γράφημα 39: Συσχέτιση Εθνικής ιστορίας και Ιστορικής περιόδου 

 Ο παραπάνω πίνακας δείχνει πως οι έρευνες που ανήκουν στην κλίμακα της Εθνικής 

Ιστορίας, εντάσσονται στην πλειοψηφία τους στον 20ο αιώνα. Ακολουθούν η Νεότερη Ιστορία, η 

Αρχαιότητα και ο Μεσαίωνας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως για την συγκεκριμένη ανάλυση 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι έρευνες κατατάσσονται σε πάνω από μία κατηγορία ιστορικής 

περιόδου. H έρευνα των (Brown et al., 2007) εντάσσεται στην κατηγορία της Νεότερης Ιστορίας 

και του 20ου αιώνα. Επιπλέον, η μελέτη του (Chen, 2013) ανήκει στην χρονική περίοδο που 

ξεκινά από την Αρχαιότητα και τελειώνει τον 20ο αιώνα. Τέλος, η παρέμβαση των 

(Aidinopoulou & Sampson, 2017) ανήκει στις κατηγορίες Αρχαιότητα και Μεσαίωνας. 
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Γράφημα 40: Συσχέτιση Παγκόσμιας ιστορίας και Ιστορικής περιόδου 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες που ανήκουν στην κλίμακα της 

παγκόσμιας Ιστορίας, στην πλειοψηφία τους εντάσσονται στην χρονολογική περίοδο του 20ου 

αιώνα. Ακολουθούν η Νεότερη Ιστορία, στην συνέχεια η Αρχαιότητα και ο Μεσαίωνας που 

ισοδυναμούν και τέλος η Προϊστορία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στην παρούσα ανάλυση δύο 

έρευνες κατατάσσονται σε πάνω από μία κατηγορίες ιστορικής περιόδου. Η πρώτη (Charsky & 

Ressler, 2011) κατατάσσεται σε όλες τις ιστορικές περιόδους (Προϊστορία έως 20ος αιώνας). Η 

δεύτερη (Korallo et al., 2012) κατατάσσεται στην χρονική περίοδο που ξεκινά από την 

Αρχαιότητα και τελειώνει τον 20ο αιώνα.  
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3.2.2 Επιμέρους στόχος 2: ο αριθμός των άρθρων που αξιολογούν ιστορικές 
δεξιότητες και τον αριθμό των ιστορικών δεξιοτήτων που συναντώνται ανά έρευνα 

 

 

Γράφημα 41: Αριθμός ερευνών που εξετάζουν (ή όχι) ιστορικές δεξιότητες 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα άρθρα όπου εξετάζονται οι ιστορικές δεξιότητες 

σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης της παρούσας εργασίας ισοδυναμούν με τα άρθρα 

όπου δεν αξιολογούνται οι ιστορικές δεξιότητες των μαθητών (50% επί του συνόλου των 

ερευνών για κάθε κατηγορία). 

 

Γράφημα 42: Ο αριθμός των ιστορικών δεξιοτήτων που αξιολογούνται ανά άρθρο 
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 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι έρευνες εξετάζουν 

μία ιστορική δεξιότητα (40% επί του συνόλου των άρθρων με ιστορικές δεξιότητες). 

Ακολουθούν έρευνες που εξετάζουν δύο ιστορικές δεξιότητες (35% επί του συνόλου των άρθρων 

με ιστορικές δεξιότητες), ενώ ο ίδιος αριθμός άρθρων αξιολογούν δύο ιστορικές δεξιότητες (10% 

επί του συνόλου των άρθρων με ιστορικές δεξιότητες). Τέλος, μόλις ένα άρθρο (5% επί του 

συνόλου των άρθρων με ιστορικές δεξιότητες) εξετάζει τρεις ιστορικές δεξιότητες. 

3.2.3 Επιμέρους στόχος 3: Η καταγραφή των εργαλείων μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την δυνατότητα ανάκλησης ιστορικών γνώσεων των 
μαθητών και των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την 

αξιοποίηση των πηγών 

23

12

6

2

2
1
1
1
1

ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΕΡΓΑΛ ΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Δυνατότητα ανάκλησης ιστορικών γνώσεων Διαγνωστικό Τεστ- Τελικό Τεστ Αξιολόγησης
Τελικό Τεστ Αξιολόγησης Ενδιάμεσο -Τελικό Τεστ Αξιολόγησης
Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Αρχείο χρήσης συστήματος
Παρατήρηση της διαδικασίας Κλίμακα διαβάθμισης
Συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς

 

Γράφημα 43: Συσχέτιση Γνώσης περιεχομένου και Εργαλεία μέτρησης 
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Σύμφωνα με την εικόνα, οι έρευνες οι οποίες αξιολογούσαν την δυνατότητα ανάκλησης 

ιστορικών γνώσεων (γνώση περιεχομένου) στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων το Διαγνωστικό-Τελικό Τεστ αξιολόγησης. Ακολουθούν η Τελική 

Αξιολόγηση, το Ενδιάμεσο-Τελικό Τεστ αξιολόγησης και οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που 

ισοδυναμούν, καθώς επίσης το αρχείο χρήσης συστήματος, η παρατήρηση, η κλίμακα 

διαβάθμισης και η συνέντευξη με εκπαιδευτικούς που επίσης ισοδυναμούν. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν πάνω από ένα εργαλεία. 

 

Γράφημα 44: Συσχέτιση αξιοποίησης πηγών και εργαλείων μέτρησης 

 Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, οι έρευνες που αξιολόγησαν την χρήση των πηγών, 

στην πλειονότητά τους χρησιμοποίησαν ως εργαλείο συλλογής δεδομένων την αξιολόγηση 

εργασιών. Ακολουθούν η αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων, η παρατήρηση, οι ερωτήσεις 
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ανοικτού τύπου και, οι ατομικές συνεντεύξεις μαθητών και τέλος το αρχείο χρήσης συστήματος 

και η συνέντευξη εκπαιδευτικών που ισοδυναμούν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν πάνω από ένα εργαλεία. 

3.2.4 Επιμέρους στόχος 4: Η καταγραφή των θεματικών ενοτήτων των άρθρων που 
αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες σε σύγκριση με τις θεματικές ενότητες των άρθρων που 

δεν αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

 

Γράφημα 45: Οι θεματικές ενότητες των άρθρων που εξετάζου ιστορικές δεξιότητες 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες που αξιολογούν ιστορικές 

δεξιότητες των μαθητών στην πλειονότητά τους έχουν ως θεματική την κοινωνική ιστορία (60% 

επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες). Ακολουθούν, η Πολεμική ιστορία (30% 

επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), η οικονομία (25% επί του συνόλου των 

ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), ο υλικός πολιτισμός και η θρησκεία που ισοδυναμούν (10% 

επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες). Τέλος, μόλις μία έρευνα έχει ως 

θεματική την καθημερινότητα (5% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες). 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε δύο περιπτώσεις (10% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές 

δεξιότητες) η θεματική των ερευνών δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί. 
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Γράφημα 46: Οι θεματικές ενότητες των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες που δεν αξιολογούν ιστορικές 

δεξιότητες στην πλειονότητά τους έχουν ως θεματική την Πολεμική ιστορία (35% επί του 

συνόλου των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). Ακολουθούν ο Υλικός 

πολιτισμός (25% επί του συνόλου των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), η 

Κοινωνική ιστορία (20% επί του συνόλου των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), 

τα Ιστορικά πρόσωπα, η Τέχνη και η Καθημερινότητα που ισοδυναμούν (10% επί του συνόλου 

των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), και τέλος σε μία έρευνα συναντάται ως 

θεματική η οικονομία (5% επί του συνόλου των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες) 

και η Θρησκεία (5% επί του συνόλου των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε δύο περιπτώσεις (10% επί του συνόλου των άρθρων που δεν 

εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες) η θεματική ενότητα των ερευνών δεν ήταν δυνατό να 

προσδιοριστεί. 
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3.2.5 Επιμέρους στόχος 5: Η εξέταση των άρθρων που αξιολογούν ιστορικές 
δεξιότητες υπό το πρίσμα του άξονα των περιγραφικών στοιχείων και της τεχνολογίας 

 

Ιστορικές δεξιότητες/Άξονας περιγραφικών στοιχείων 

 

Γράφημα 47: Η Βαθμίδα εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στις έρευνες που αξιολογούν 

ιστορικές δεξιότητες 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι συμμετέχοντες ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(60% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), ενώ ακολουθούν η 

Τριτοβάθμια (25% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες ) και 

τελευταία η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (15% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν 

ιστορικές δεξιότητες ). 
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Γράφημα 48: Το πλαίσιο παρέμβασης των ερευνών που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε εργαστήριο υπολογιστών 

(65% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). Ακολουθούν η 

σχολική αίθουσα (20% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), το 

ιστορικό – αστικό τοπίο και η εργασία στο σπίτι (15%  επί του συνόλου των ερευνών που 

εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες για καθεμιά από τις δύο κατηγορίες). 
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Γράφημα 49: Η συνολική χρονική διάρκεια των ερευνών που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων η διεκπεραίωση των ερευνών είχε διάρκεια μίας μέρας (30% επί 

του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). Ακολουθούν, μελέτες που 

διήρκησαν πάνω από έναν μήνα (25% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές 

δεξιότητες ), πάνω από μία εβδομάδα (15% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν 

ιστορικές δεξιότητες), πάνω από μία μέρα (10% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν 

ιστορικές δεξιότητες), μία εβδομάδα (10% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν 

ιστορικές δεξιότητες) και έναν μήνα (10% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν 

ιστορικές δεξιότητες).  
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Γράφημα 50: Η συνολική διάρκεια των ερευνών που δεν αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

 Τα αποτελέσματα για τις έρευνες που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες δείχνουν ότι 

στις περισσότερες των περιπτώσεων οι έρευνες που δεν αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες έχουν 

συνολική διάρκεια μίας ημέρας (35% επί του συνόλου των ερευνών που δεν αξιολογούν 

ιστορικές δεξιότητες). Ακολουθούν οι έρευνες που διήρκησαν πάνω από έναν μήνα (25%), μία 

εβδομάδα (15%), έναν μήνα (15%) και πάνω από μία ημέρα (10%). Παράλληλα παρατηρείται 

πως οι έρευνες των οποίων η χρονική διάρκεια ξεπερνά την μία ημέρα είναι συνολικά 

περισσότερες. 
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Γράφημα 51: Ο χρόνος χρήσης τεχνολογίας από τους μαθητές στις έρευνες που αξιολογούν 

ιστορικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων οι μαθητές έκαναν χρήση της τεχνολογίας για μία ημέρα (60% επί 

του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). Ακολουθούν παρεμβάσεις όπου 

οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τεχνολογία για πάνω από έναν μήνα (20% επί του συνόλου των 

ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), έναν μήνα (10% επί του συνόλου των ερευνών 

που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), πάνω από μία ημέρα (5% επί του συνόλου των ερευνών 

που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες) και πάνω από μία εβδομάδα (5% επί του συνόλου των 

ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). 
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Γράφημα 52: Ο χρόνος στον οποίο οι μαθητές έκαναν χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών 

 Για τις έρευνες που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες παρατηρείται ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων οι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνολογία για μία ημέρα. 

Ακολουθούν παρεμβάσεις όπου οι μαθητές έκαναν χρήση της τεχνολογίας για πάνω από μία 

ημέρα, πάνω από έναν μήνα, πάνω από μία εβδομάδα και έναν μήνα. Όπως και παραπάνω έτσι 

και σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται πως συνολικά ότι οι έρευνες που οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

τεχνολογία για πάνω από μία ημέρα είναι περισσότερες από τις υπόλοιπες. 
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Γράφημα 53: Οι εκπονητές των ερευνών που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

 Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν εκπονηθεί από ερευνητές που ανήκουν στο χώρο της 

εκπαίδευσης (60% επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες). 

Ακολουθούν μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ερευνητές που προέρχονται από τον χώρο της 

εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (30% επί του συνόλου των ερευνών που 

εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες), της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας που ισοδυναμούν (5%  επί του συνόλου των ερευνών που εξετάζουν ιστορικές 

δεξιότητες). 
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Ιστορικές δεξιότητες/Άξονας τεχνολογίας 

 

Γράφημα 54: Οι τεχνολογίες εφαρμογών στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

 Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, οι έρευνες όπου αξιολογούνται οι ιστορικές 

δεξιότητες των μαθητών χρησιμοποιούν στις περισσότερες περιπτώσεις εργαλεία κατασκευής 

πολυμεσικού υλικού (40% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες) και 

πολυμεσικά περιβάλλοντα (40% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες). 

Ακολουθούν η κινητή μάθηση (15% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), η 

επαυξημένη πραγματικότητα (10% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), 

περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (5% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές 

δεξιότητες) και Wikis (5% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες).  
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Γράφημα 55: Το επίπεδο ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές 

δεξιότητες 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι έρευνες όπου αξιολογούνται οι ιστορικές 

δεξιότητες των μαθητών και ενσωματώνουν την τεχνολογία στην διαδικασία στο επίπεδο της 

ενίσχυσης (55% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες) είναι ελάχιστα 

περισσότερες από εκείνες που ενσωματώνουν την τεχνολογία στο επίπεδο της μεταφοράς (45% 

επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες).  
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Γράφημα 56: Οι τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στις έρευνες που αξιολογούν ιστορικές 

δεξιότητες 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι έρευνες όπου αξιολογούνται οι ιστορικές δεξιότητες των 

μαθητών στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των εφαρμογών ως εργαλεία 

οπτικοποίησης (55% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες). Στην συνέχεια, 

ακολουθούν τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης (40% επί του συνόλου των ερευνών με 

ιστορικές δεξιότητες), τα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών (40% επί του συνόλου των 

ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), τα εργαλεία επικοινωνίας (30% επί του συνόλου των ερευνών 

με ιστορικές δεξιότητες), τα εργαλεία διαχείρισης της διαδικασίας (20% επί του συνόλου των 

ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), τα εργαλεία σημασιολογικής μοντελοποίησης (15% επί του 

συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες), τα εργαλεία προσομοίωσης (10% επί του 

συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες) και τα εργαλεία ανατροφοδοτικής αξιολόγησης 

(10% επί του συνόλου των ερευνών με ιστορικές δεξιότητες). 
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Κεφάλαιο 4ο: Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται με κριτική ματιά τα αποτελέσματα του συστήματος 

κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των ερευνών με θέμα την ενισχυμένη 

από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί η 

συμβολή των νέων τεχνολογιών ως προς την ιστορική μάθηση και ο βαθμός ενίσχυσης της 

διδακτικής διαδικασίας μέσα από τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά τους. Συνεπώς, η 

ταξινόμηση πραγματοποιείται με βάση τρεις άξονες.: Τα περιγραφικά στοιχεία, τον άξονα της 

τεχνολογίας και τον άξονα της ιστορίας. Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου αφορά τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των άρθρων στο σύνολό τους με βάση τους 

τρεις άξονες. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με τους επιμέρους στόχους της εργασίας όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. 

Πρώτο μέρος 

Άξονας 1: Περιγραφικά στοιχεία 

Συμμετέχοντες 

Από τον πρώτο ερευνητικό άξονα προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα 

χαρακτηριστικά υλοποίησης των εφαρμογών που περιγράφουν οι έρευνες του δείγματος. Ως 

προς τους συμμετέχοντες στους οποίους απευθύνονται οι ερευνητικές εφαρμογές του δείγματος 

το οποίο αναλύσαμε, προκύπτει ότι αυτές επικεντρώνονται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αλλά  - και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον – και σε φοιτητές Πανεπιστημίων. Μια 

πιθανή ερμηνεία για αυτές τις επιλογές θα μπορούσε να είναι ότι τα τεχνολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα από τις έρευνες προϋποθέτουν υψηλότερες τεχνολογικές 

δεξιότητες από αυτές που συνήθως κατέχουν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας.  

 Η δεύτερη κατηγορία του άξονα των περιγραφικών στοιχείων αφορά το πλαίσιο της 

παρέμβασης δηλαδή τον χώρο στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες. Σε 22 

παρεμβάσεις η διαδικασία έλαβε μέρος σε εργαστήριο υπολογιστών. Αρκετά λιγότερες ήταν οι 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σχολική αίθουσα, σε ιστορικό-αστικό τοπίο και σε μουσείο 

ενώ ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των ερευνών είναι ότι σε 5 

έρευνες οι συμμετέχοντες εργάζονταν από το σπίτι (Γράφημα 5). Σε αυτήν την κατηγορία 
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υπάρχει μία ξεκάθαρη κατεύθυνση προς την επιλογή εργασίας σε αίθουσα υπολογιστών κάτι που 

είναι αναμενόμενο καθώς η διαδικασία των τεχνολογικών παρεμβάσεων διευκολύνεται όταν 

υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές και διαδίκτυο. Επίσης, το εργαστήριο 

προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων από την πλευρά των 

ερευνητών γεγονός που ίσως να οδηγεί στην συγκεκριμένη επιλογή καθώς όπως έχει σημειωθεί 

στο θεωρητικό μέρος για την διδακτική της ιστορίας, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να εργάζονται 

σε περιβάλλοντα που είναι εύκολα διαχειρίσιμα (Levstik & Barton, 2015). 

Η τρίτη κατηγορία του ίδιου άξονα με τίτλο «χρονική διάρκεια» αφορά αφενός τον συνολικό 

χρόνο διεκπεραίωσης των μελετών και αφετέρου τον χρόνο χρήσης της τεχνολογίας από τους 

συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων.  Στην συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση 

προκύπτει πως οι περισσότερες έρευνες διήρκησαν για είτε για μία ημέρα είτε για πάνω από έναν 

μήνα (Γράφημα 6). Όσον αφορά τον χρόνο χρήσης της τεχνολογίας από τους μαθητές αυτός δεν 

ξεπερνούσε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων την μία ημέρα (Γράφημα 7). Όπως παρατηρείται 

ενώ οι έρευνες που διήρκησαν συνολικά μία ημέρα είναι 13, οι μαθητές έκαναν χρήση της 

τεχνολογίας για μία ημέρα σε 21 παρεμβάσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς σε 8 περιπτώσεις οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για μία ημέρα όμως οι εκπονητές συνέλεξαν 

στοιχεία της τελικής αξιολόγησης αρκετές ημέρες μετά την διαδικασία για λόγους αξιοπιστίας 

και εγκυρότητας. Επομένως, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι οι 13 έρευνες με συνολική 

διάρκεια μίας ημέρας δεν έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 

Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία του άξονα αφορά τον επιστημονικό κλάδο στο οποίο 

ανήκουν οι εκπονητές των ερευνών. Η ανάλυση δείχνει ότι συνολικά οι ερευνητές τις 

περισσότερες φορές προέρχονταν από τον επιστημονικό κλάδο της εκπαίδευσης (Γράφημα 8). Σε 

δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, όπου αναδεικνύονται οι ερευνητές ανά παρέμβαση προκύπτει ότι οι 

περισσότερες μελέτες διενεργήθηκαν αποκλειστικά από ερευνητές που ανήκουν στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενώ στην δεύτερη θέση συναντώνται οι έρευνες των οποίων οι εκπονητές ανήκαν 

στον χώρο της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Γράφημα 10). Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει ότι στην ενισχυμένη από τεχνολογία διδακτική της ιστορίας δεν παρατηρείται η 

αναμενόμενη συμβολή των κλάδων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ή της τεχνολογίας σε 

γενικότερο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα πως ο επιστημονικός κλάδος της 

ιστορίας δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης ερευνητών που προέρχονται από τον 



100 

 

επιστημονικό κλάδο της τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη παρατήρηση λειτουργεί ως επιστέγασμα 

των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης ως προς τον αριθμό των τελικών άρθρων προς ανάλυση, 

καθώς μετά από αναζήτηση σε 40 συνολικά επιστημονικά περιοδικά εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

μόλις 40 έρευνες πληρούσαν τα τελικά κριτήρια.  

Άξονας 2: Τεχνολογία 

 Ο άξονας της τεχνολογίας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται με τις 

τεχνολογίες των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες των παρεμβάσεων. 

Όπως γίνεται εμφανές από τα αποτελέσματα (Γράφημα 11) οι υπό μελέτη έρευνες 

χρησιμοποιήσαν αρκετά μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών εφαρμογών. Οι εφαρμογές όμως που 

χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλη συχνότητα είναι τα πολυμεσικά περιβάλλοντα σε υπολογιστή, τα  

εργαλεία κατασκευής πολυμεσικού υλικού όπως το power point  και βιντεοπαιχνίδια. Όπως έχει 

αναφερθεί ήδη στο θεωρητικό μέρος της εργασίας οι συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές 

αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την διδακτική της ιστορίας με τεχνολογία. Επίσης, το γεγονός 

ότι στις περισσότερες έρευνες οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε αίθουσα υπολογιστών εξηγεί σε 

μεγάλο βαθμό τα συγκεκριμένα ευρήματα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις έρευνες της 

ανασκόπησης λείπουν τεχνολογίες όπως οι διαδραστικοί πίνακες που σημειώθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος, ενώ εφαρμογές επαυξημένης ή εικονικής πραγματικότητας (π.χ. εικονικά 

μουσεία)  τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιούνται. 

 Στην δεύτερη κατηγορία του συγκεκριμένου άξονα καταγράφεται η χρήση των νέων 

τεχνολογιών ως γνωστικά εργαλεία. Όπως έχει σημειωθεί στο θεωρητικό μέρος της εργασίας τις 

τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο που αποκαλείται «edutainment» και συναντάται στην 

ιστορική μάθηση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν ιστορία. 

Η αποκαλούμενη «δημοφιλής ιστορία» έχει ως κύριο σκοπό να παρουσιάσει στο κοινό ένα 

ελκυστικό και εύπεπτο προϊόν, ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον. Για αυτόν τον λόγο 

χρησιμοποιεί τεχνικές που διευκολύνουν την κατανόηση όπως η απλούστευση και η απεικόνιση 

γεγονός που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα της έρευνας στην συγκεκριμένη 

κατηγορία (Γράφημα 12). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων  η τεχνολογία λειτουργεί ως 

εργαλείο οπτικοποίησης ιστορικού περιεχομένου ή οπτικοποίησης διαδικασιών ιστορικής 

έρευνας. Στην δεύτερη θέση συναντώνται τεχνολογίες που λειτουργούν ως εργαλεία αναζήτησης 
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πληροφοριών κάτι που είναι αναμενόμενο καθώς το μάθημα της ιστορίας σχετίζεται άμεσα με 

την αξιοποίηση πηγών. Επομένως οι μαθητές είναι λογικό να προχωρούν σε διαδικασίες 

αναζήτησης πληροφοριών. Επιπλέον, αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου η τεχνολογία 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο προσομοίωσης και κατασκευής της γνώσης  Η προσομοίωση 

εξυπηρετεί τον σκοπό της δημοφιλούς ιστορίας μετατρέποντας το περιεχόμενο σε πιο ελκυστικό 

ενώ τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης συναντώνται αρκετές φορές δεδομένης της ύπαρξης 

τεχνολογιών κατασκευής πολυμεσικού υλικού. Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η απουσία 

εργαλείων δυναμικής μοντελοποίησης τα οποία προσφέρουν το στοιχείο της αλληλεπίδρασης 

κάτι που οι νέες τεχνολογίες με τις οποίες οι μαθητές έρχονται σε επαφή στην καθημερινή τους 

ζωή διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό όπως σημειώνεται στο θεωρητικό μέρος (Tapscott, 2009). 

 Η τρίτη και τελευταία κατηγορία του άξονα της τεχνολογίας αφορά το επίπεδο 

ενσωμάτωσης των τεχνολογικών εφαρμογών στην διαδικασία που αξιολογήθηκε με βάση το 

«SAMR model» το οποίο περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες, την ενίσχυση και την 

μεταφορά. Η ανάλυση δείχνει ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη ισορροπία μεταξύ των ερευνών που 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο επίπεδο της ενίσχυσης και της μεταφοράς (Γράφημα 13). Η 

διάκριση των ερευνών στις δύο αυτές κατηγορίες έγινε με βάση τις υποκατηγορίες στις οποίες 

αναλύονται. Στο επίπεδο της ενίσχυσης ανήκουν η αλλαγή για έρευνες που χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία απλά ως εναλλακτική επιλογή των συμβατικών μέσων χωρίς να προσφέρουν κάποια 

μορφής ενίσχυση στην μαθησιακή διαδικασία και η επαύξηση για έρευνες που χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία με τρόπο που προσφέρει λειτουργικές βελτιώσεις στην διαδικασία. Στο επίπεδο 

της μεταφοράς συναντώνται ο μετασχηματισμός όπου η τεχνολογία προσφέρει δραστηριότητες 

που έχουν  τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και ο επαναπροσδιορισμός όπου η τεχνολογία 

επιτρέπει την δημιουργία νέων δραστηριοτήτων  οι οποίες δεν ήταν δυνατό να επινοηθούν ή να 

υλοποιηθούν δίχως την χρήση της τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι έρευνες χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο επίπεδο της αλλαγής ενώ ακολουθούν 

ο επαναπροσδιορισμός, ο μετασχηματισμός και η επαύξηση (Γράφημα 14). 

Άξονας 3: Ιστορία (ταξινόμηση περιεχομένου) 
 Η πρώτη υποενότητα του τρίτου άξονα αφορά την ταξινόμηση του περιεχομένου των 

τεχνολογικών παρεμβάσεων και αναλύεται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία καταγράφει 
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τις θεματικές ενότητες των ερευνών, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις συναντάται η 

κοινωνική ιστορία. Οι υπόλοιπες θεματικές έχουν σχέση με την πολεμική ιστορία, τον υλικό 

πολιτισμό, την οικονομική ιστορία, τα ιστορικά πρόσωπα, την καθημερινότητα, την θρησκεία 

και την τέχνη (Γράφημα 15). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα οι έρευνες ασχολούνται με 

αρκετά μεγάλη ποικιλία θεματικών, τις περισσότερες φορές μάλιστα με κοινωνικά ζητήματα κάτι 

που δείχνει την απομάκρυνση από το παραδοσιακό μοντέλο της ιστορικής εκπαίδευσης. Θα 

πρέπει να σημειωθεί πως παρά την έμφαση στην πολεμική ιστορία από τη μια και τις ελάχιστες 

έρευνες με καθημερινή ζωή, οι σύγχρονές προσεγγίσεις της ιστοριογραφίας εμφανίζονται στα 

περιεχόμενα των  εφαρμογών: οικονομική ιστορία, κοινωνική ιστορία, οικονομία, υλικός 

πολιτισμός. 

 Η δεύτερη κατηγορία της πρώτης υποενότητας του άξονα ιστορίας κατατάσσει τις 

θεματικές ενότητες σε χρονολογικές περιόδους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις συναντάται ο 20ος αιώνας και η νεότερη ιστορία. Ακολουθούν η 

Αρχαιότητα, ο Μεσαίωνας και η Προϊστορία (Γράφημα 16). Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνολογικές 

παρεμβάσεις στην ιστορική εκπαίδευση εστιάζουν σε ιστορικά ζητήματα του πρόσφατου 

παρελθόντος. 

 Στην τελευταία κατηγορία της πρώτης υποενότητας του τρίτου άξονα εξετάζεται αν η 

θεματική ενότητα των παρεμβάσεων αφορά στο τοπικό, εθνικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις οι θεματικές αφορούν την εθνική 

ιστορία. Ακολουθεί η Παγκόσμια και τέλος η Τοπική (Γράφημα 17). Σε αυτό το σημείο φαίνεται 

πως οι έρευνες ακολουθούν τον εθνικό κανόνα του παραδοσιακού μοντέλου διδακτικής της 

ιστορίας, όπου το ιστορικό παρελθόν μελετάται από την σκοπιά του εκάστοτε κρατικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

Άξονας 4: Ιστορία (αποτελέσματα)  

Η δεύτερη υποενότητα του άξονα ιστορίας περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Η πρώτη έχει 

σχέση με τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και η δεύτερη με τις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν 

στις έρευνες και αφορούν την διδακτική της ιστορίας. Όσον αφορά τα μεθοδολογικά εργαλεία 

στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης φαίνεται πως υπάρχει ισορροπία καθώς στο σύνολο των ερευνών, 

τα ποιοτικά εργαλεία εφαρμόζονται σε 27 περιπτώσεις ενώ σε 24 εφαρμόζονται ποσοτικά 
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(Γράφημα 18) Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης φαίνεται ότι στα ποσοτικά εργαλεία η διαγνωστική 

και τελική αξιολόγηση εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα (Γράφημα 19), ενώ στα ποιοτικά 

εργαλεία η αξιολόγηση εργασιών (Γράφημα 20). Οι έρευνες χρησιμοποιούν τα εργαλεία 

συλλογής δεομένων σε συνάρτηση με τους διδακτικούς στόχους. Όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα, όσον αφορά τις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν σε σχέση με την ιστορία, η 

μεταβλητή που συναντάται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας 

ανάκλησης ιστορικών γνώσεων ή διαφορετικά «γνώση περιεχομένου» (Γράφημα 21). Με αυτόν 

τον τρόπο ερμηνεύεται η εκτεταμένη χρήση της διαγνωστικής-τελικής αξιολόγησης στα 

ποσοτικά εργαλεία. Στην δεύτερη θέση των μεταβλητών που αξιολογήθηκαν συναντάται η 

χρήση των πηγών. Συνεπώς είναι λογική η εκτεταμένη χρήση της αξιολόγησης εργασιών στα 

ποιοτικά εργαλεία. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης οι έρευνες για την 

ενισχυμένη από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση στοχεύουν πρωτίστως στο να ενισχύσουν την 

μάθηση μέσω της γνώσης περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τους διδακτικούς στόχους οι 

παρεμβάσεις ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, όπου κεντρικό ρόλο 

διαδραματίζει η απομνημόνευση όσο το δυνατόν περισσότερων ιστορικών γνώσεων, που 

συνήθως αφορούν γεγονότα και εξέχοντα πρόσωπα. Από τις ιστορικές δεξιότητες αξιολογείται 

συχνότερα η αξιοποίηση των πηγών όμως παρατηρείται ότι οι υπόλοιπες ιστορικές δεξιότητες 

που απαρτίζουν την ιστορική σκέψη, όπως αυτές καταγράφονται στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, δεν αξιολογούνται σε αρκετές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα αρνητικά κρίνεται το γεγονός ότι 

η εκμάθηση εννοιολογικής γνώσης σχεδόν απουσιάζει από τις έρευνες της ανασκόπησης. Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι τεχνολογικές παρεμβάσεις δεν 

ενισχύουν ουσιαστικά την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών. 

Δεύτερο μέρος 

 Το δεύτερο μέρος των συμπερασμάτων περιλαμβάνει όλους τους επιμέρους στόχους που 

θέτει η εργασία. Στην συνέχεια του υποκεφαλαίου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για κάθε 

επιμέρους στόχο ξεχωριστά. 
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Επιμέρους στόχος 1: Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των τριών κατηγοριών της 
πρώτης υποενότητας του άξονα της ιστορίας, «θεματική ενότητα», 

«περίοδος», «κλίμακα ιστορίας» 

 Μία από τις παραμέτρους της έρευνας  ήταν η εξέταση των ιστορικών θεμάτων που 

πραγματεύονται οι έρευνες στα υπό εξέταση άρθρα σε συνάρτηση με τον ιστορικό χρόνο. Όπως 

φαίνεται από τα αποτελέσματα, οι θεματικές ενότητες που αφορούν την πολεμική, την 

οικονομική, την κοινωνική ιστορία και τα ιστορικά πρόσωπα καταπιάνονται με ιστορικά 

ζητήματα που ανήκουν στο πρόσφατο παρελθόν του 20ου αιώνα ενώ οι θεματικές που αφορούν 

την τέχνη, την καθημερινότητα, τον υλικό πολιτισμό και την θρησκεία επεξεργάζονται ζητήματα 

που ανήκουν σε παλαιότερες χρονολογικά εποχές (Γράφημα 22-29). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι η πολεμική ιστορία περιλαμβάνει ως επί των πλείστων ιστορικά ζητήματα του 20ου 

αιώνα. Αυτό πιθανώς να συμβαίνει λόγω των δύο παγκοσμίων πολέμων που διεξήχθησαν στο 

πρώτο μισό του περασμένου αιώνα. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 

πολεμική ιστορία έρχεται δεύτερη στις θεματικές ενότητες τις οποίες μελετούν οι μαθητές των 

παρεμβάσεων αναδεικνύει το ενδιαφέρον των ερευνών της ανασκόπησης για την μελέτη των 

πολεμικών συγκρούσεων του προσφάτου παρελθόντος. 

Η συσχέτιση των κατηγοριών «θεματική ενότητα» και «κλίμακα ιστορίας» φανερώνει 

πως η πολεμική, κοινωνική και οικονομική ιστορία και οι θεματικές που έχουν σχέση με  

ιστορικά πρόσωπα αφορούν την εθνική ιστορία. Ο υλικός πολιτισμός που στο σύστημα 

κατηγοριοποίησης αφορά μνημεία και ιστορικούς τόπους αλλά και η καθημερινότητα 

εντάσσονται στην κλίμακα της τοπικής ιστορίας ενώ η τέχνη στην παγκόσμια (Γράφημα 30-37). 

Επίσης, σε αυτό το σημείο όπως συμπεραίνεται και παραπάνω γίνεται φανερό πως ο εθνικός 

κανόνας διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά των ερευνών της ανασκόπησης καθώς οι θεματικές 

ενότητες που συναντώνται συχνότερα μελετώνται υπό το πρίσμα της εθνικής ιστορίας. 

Η συσχέτιση των κατηγοριών «κλίμακα ιστορίας» και «περίοδος» φανερώνει πως και οι 

τρεις κλίμακες ιστορίας (τοπική, εθνική και παγκόσμια) επικεντρώνουν περισσότερο σε ιστορικά 

ζητήματα του 20ου αιώνα (Γράφημα 38-40). Το γεγονός αυτό αποτελεί άλλη μία απόδειξη του 

ενδιαφέροντος των ερευνών για το πρόσφατο παρελθόν. 
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Επιμέρους στόχος 2: Η καταγραφή του αριθμού των άρθρων που αξιολογούν 
ιστορικές δεξιότητες και του αριθμού των ιστορικών δεξιοτήτων που 

συναντώνται ανά άρθρο 

Ο δεύτερος επιμέρους στόχος της έρευνας σχετίζεται με τον αριθμό των ερευνών που 

αξιολόγησαν την ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση τον αριθμό των δεξιοτήτων 

που αξιολογούνται ανά έρευνα για τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ιστορικές δεξιότητες. 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, το 50% των ερευνών  της ανασκόπησης αξιολογεί 

ιστορικές δεξιότητες (Γράφημα 41). Όσον αφορά τον αριθμό δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται 

ανά παρέμβαση στην πλειονότητα των περιπτώσεων αξιολογούνται μία ή δύο ιστορικές 

δεξιότητες (Γράφημα 42). Συνεπώς, το ποσοστό των ερευνών της ανασκόπησης που στοχεύει 

στην ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων των μαθητών είναι πολύ μεγάλο. Από την άλλη μεριά, η 

συντριπτική πλειοψηφία εξετάζει μία ή δύο ιστορικές δεξιότητες, αποτέλεσμα αναμενόμενο 

καθώς όπως έχει σημειωθεί ήδη πολλά από τα εργαλεία της ιστορικής σκέψης μελετώνται σε 

ελάχιστες έρευνες. Άλλο ένα σημείο όπου γίνεται εμφανές ότι η ιστορική σκέψη των μαθητών 

δεν υποστηρίζεται επαρκώς από τις έρευνες της ανασκόπησης. 

 

Επιμέρους στόχος 3: Η καταγραφή των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιούνται 
για να αξιολογήσουν την δυνατότητα ανάκλησης ιστορικών γνώσεων των 

μαθητών και των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για να 
αξιολογήσουν την χρήση των πηγών 

Ένας από τους επιμέρους στόχους της ανασκόπησης είναι να καταγράψει τα εργαλεία 

μέτρησης τα οποία χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τις μεταβλητές που συναντώνται με την 

μεγαλύτερη συχνότητα δηλαδή την γνώση περιεχομένου και την χρήση των πηγών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, για την γνώση περιεχομένου χρησιμοποιείται 

περισσότερο το ποσοτικό εργαλείο της διαγνωστικής-τελικής αξιολόγησης (Γράφημα 43) ενώ 

για την αξιολόγηση της χρήσης των πηγών τις περισσότερες φορές οι μαθητές καλούνται να 

φέρουν εις πέρας εργασίες, οι οποίες αξιολογούνται αργότερα από τους ερευνητές (Γράφημα 44). 

Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές ελέγχουν την απόδοση των μαθητών σε σχέση με την 

προϋπάρχουσα γνώση γεγονός που συνδέεται με την εποικοδομητική θεωρία της μάθησης και 
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ότι εμπλέκουν τους μαθητές συχνά σε εργασίες προκειμένου να αξιολογήσουν την ικανότητά 

τους να προσεγγίζουν τις πηγές. 

Επιμέρους στόχος 4: Η εξέταση των θεματικών ενοτήτων των άρθρων που 

αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες σε σύγκριση με τις θεματικές ενότητες των 
άρθρων που δεν αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι θεματικές των άρθρων που περιλαμβάνουν ιστορικές 

δεξιότητες στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την κοινωνική ιστορία και ακολουθεί η 

πολεμική ιστορία. Στα υπόλοιπα άρθρα την πρώτη θέση κατέχει η πολεμική ιστορία και 

ακολουθεί ο υλικός πολιτισμός. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα όταν οι παρεμβάσεις έχουν 

σκοπό να αναπτύξουν ιστορικές δεξιότητες στους συμμετέχοντες επεξεργάζονται ζητήματα 

σχετικά με θεματικές που ανήκουν τόσο στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας (πολεμική 

ιστορία) όσο και με θεματικές που ανήκουν στην Νέα Ιστορία (κοινωνική ιστορία). Παρόμοια 

είναι τα αποτελέσματα και για τις παρεμβάσεις που δεν έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη ιστορικών 

δεξιοτήτων οι οποίες ασχολούνται τις περισσότερες φορές με την πολεμική ιστορία και τον υλικό 

πολιτισμό, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις 

για μνημεία και ιστορικούς τόπους. 

Επιμέρους στόχος 5:  Η εξέταση των άρθρων που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες 
υπό το πρίσμα του άξονα των περιγραφικών στοιχείων και της τεχνολογίας 

Ο τελευταίος επιμέρους στόχος της έρευνας σχετίζεται με την εξέταση των άρθρων που 

αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες σε συνάρτηση με τις μεταβλητές των  αξόνων που αφορούν τα 

περιγραφικά στοιχεία και την τεχνολογία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 50% των ερευνών 

αξιολογεί ιστορικές δεξιότητες των μαθητών. Για αυτές τις μελέτες πραγματοποιείται ξεχωριστή 

ανάλυση, ώστε να διαπιστωθούν τα τεχνολογικά και διδακτικά χαρακτηριστικά των άρθρων που 

αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες. 

Ιστορικές δεξιότητες/περιγραφικά στοιχεία 

Όπως αναδεικνύεται από τα αποτελέσματα οι ιστορικές δεξιότητες στην συντριπτική 

πλειοψηφία των άρθρων εξετάζονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν η 

τριτοβάθμια και τελευταία η πρωτοβάθμια (Γράφημα 47). Πιθανή αιτία της επιλογής των 
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ερευνών να αξιοποιήσουν μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνους της πρωτοβάθμιας είναι 

ότι οι εκπονητές θεώρησαν τις συγκεκριμένες ηλικίες περισσότερο κατάλληλες, ώστε οι μαθητές 

να εργαστούν για την ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

εργαστήριο υπολογιστών ενώ λίγες είναι οι παρεμβάσεις που διενεργήθηκαν σε σχολική 

αίθουσα, σε ιστορικό-αστικό τοπίο ή στο σπίτι των συμμετεχόντων (Γράφημα 48), 

αποτελέσματα που συμβαδίζουν με την συνολικό δείγμα των παρεμβάσεων. 

Όσον αφορά την συνολική χρονική διάρκεια των ερευνών τα αποτελέσματα δείχνουν 

έναν εντυπωσιακό στοιχείο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι έρευνες που αξιολογούν 

ιστορικές δεξιότητες διαρκούν σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης μία ημέρα. 

Ακολουθούν έρευνες που διήρκησαν πάνω από έναν μήνα, πάνω από μία εβδομάδα, πάνω από 

μία ημέρα, μία εβδομάδα και έναν μήνα (Γράφημα 49). Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ένα 

αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς η ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων προϋποθέτει περισσότερο 

χρόνο. Σε αυτό το σημείο η εργασία προχώρησε στην ανάλυση των άρθρων που δεν εξετάζουν 

ιστορικές δεξιότητες, ώστε να διαπιστωθεί αν οι έρευνες έχουν μικρή χρονική κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν πως οι περισσότερες από τις έρευνες που δεν αξιολογούν ιστορικές 

δεξιότητες έχουν χρονική κλίμακα πάνω από μία ημέρα. (Γράφημα 50). Αυτό σημαίνει πως οι 

παρεμβάσεις της ανασκόπησης δεν εκλαμβάνουν την χρονική διάρκεια ως μία σημαντική 

παράμετρο για την ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων.  

Το ίδιο παρατηρείται όσον αφορά τον χρόνο χρήσης τεχνολογίας από τους μαθητές στις 

δραστηριότητες των παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι συμμετέχοντες στις 

περισσότερες των περιπτώσεων έκαναν χρήση της τεχνολογίας για μία ημέρα. Ακολουθούν 

έρευνες στις οποίες οι μαθητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για πάνω από έναν μήνα, ένα 

μήνα, πάνω από μία ημέρα, πάνω από μία εβδομάδα (Γράφημα 51). Επίσης θα περιμέναμε 

διαφορετικά αποτελέσματα για τους ίδιους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω. Εδώ, η ανάλυση 

των άρθρων που δεν εξετάζουν ιστορικές δεξιότητες δείχνει ότι στις περισσότερες οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τεχνολογία για πάνω από μία ημέρα (Γράφημα 52). 

Σχετικά με τους εκπονητές των ερευνών που αξιολόγησαν ιστορικές δεξιότητες τα 

αποτελέσματα δείχνουν πως ως επί το πλείστον αυτές διενεργήθηκαν αποκλειστικά από 
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ερευνητές που ανήκουν στον γνωστικό τομέα της εκπαίδευσης. Ακολουθούν έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Λιγοστές ήταν οι έρευνες που αξιολόγησαν ιστορικές δεξιότητες και δεν εκπονήθηκαν από 

ερευνητές σχετικούς με εκπαίδευση (Γράφημα 53).Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα 

καθώς η ανάπτυξη των ιστορικών δεξιοτήτων των μαθητών προϋποθέτει τις κατάλληλες γνώσεις 

από τους εκπονητές των ερευνών και αυτό παρατηρείται στις παρεμβάσεις για την ενισχυμένη 

από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση. 

Ιστορικές δεξιότητες/τεχνολογία 

 Οι τεχνολογίες εφαρμογών που χρησιμοποιούνται συχνότερα στις έρευνες της 

ανασκόπησης που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες είναι τα εργαλεία κατασκευής πολυμεσικού 

υλικού και τα πολυμεσικά περιβάλλοντα (Γράφημα 54). Εδώ, δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε 

σχέση με τα συνολικά αποτλέσματα για τις έρευνες της ανασκόπησης. Όσον αφορά το επίπεδο 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας με βάση τις δραστηριότητες παρατηρείται σχεδόν απόλυτη 

ισορροπία μεταξύ των ερευνών που ενσωμάτωσαν την τεχνολογία στο επίπεδο της ενίσχυσης και 

της μεταφοράς (Γράφημα 55) όπως συμβαίνει και στο σύνολο όλων των ερευνών. Τέλος, οι 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στις περισσότερες έρευνες ως εργαλεία οπτικοποίησης, εργαλεία 

κατασκευής της γνώσης και εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών (Γράφημα 56). Γίνεται φανερό 

πως οι έρευνες της ανασκόπησης παρέχουν στους συμμετέχοντες οπτική απεικόνιση διαδικασιών 

ιστορικής σκέψης για καλύτερη κατανόηση. Επίσης, γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες έρευνες 

που αξιολόγησαν ιστορικές δεξιότητες χρησιμοποίησαν εργαλεία κατασκευής πολυμεσικού 

υλικού και πολυμεσικά περιβάλλοντα είναι αναμενόμενο οι τεχνολογίες εφαρμογών να 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατασκευής της γνώσης και ως εργαλεία αναζήτησης 

πληροφοριών (σε πολυμεσικά περιβάλλοντα) αντίστοιχα. 

 Εν κατακλείδι, η έρευνα της συστηματικής ανασκόπησης των άρθρων που έχουν σχέση 

με την ενισχυμένη από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση οδηγείται στα εξής κύρια 

συμπεράσματα: 

1. Οι εκπονητές των ερευνών για την ενισχυμένη από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση 

προέρχονται κυρίως από τον επιστημονικό χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, προτιμούν να 
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εργάζονται με μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνους της πρωτοβάθμιας επιλέγοντας 

ως χώρο εργασίας τις περισσότερες φορές εργαστήριο υπολογιστών. 

2. Οι τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται  παρά την αρκετά μεγάλη ποικιλία δεν 

συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής καθώς εκείνες που συναντώνται με 

την μεγαλύτερη συχνότητα δεν προσφέρουν το στοιχείο τη αλληλεπίδρασης.  

3. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται αρκετά στο επίπεδο της μεταφοράς γεγονός που σημαίνει 

ότι οι τεχνολογικές εφαρμογές ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες των 

παρεμβάσεων αποκλίνοντας από τις παραδοσιακές εργασίες του μαθήματος της ιστορίας. 

4. Οι γνωστικές διεργασίες στις οποίες οδηγούνται οι μαθητές από τις τεχνολογίες 

εφαρμογών στις περισσότερες έρευνες συνολικά αλλά και στην πλειοψηφία των ερευνών 

που αξιολογούν ιστορικές δεξιότητες έχουν σχέση με την οπτικοποίηση γεγονός που 

σημαίνει, ότι οι παρεμβάσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσω καλύτερης 

κατανόησης ιστορικού περιεχομένου και διαδικασιών. 

5. Ως προς το διδακτικό περιεχόμενο, οι έρευνες της ανασκόπησης καταπιάνονται αρκετά 
συχνά με θεματικές ενότητες που ανήκουν στο ιστοριογραφικό τοπίο της Νέας Ιστορίας. 

6. Ως προς τους διδακτικούς στόχους για το μάθημα της ιστορίας οι σχετικές έρευνες στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων επικεντρώνουν στην ενίσχυση της γνώσης περιεχομένου 

των μαθητών, συνεπώς δεν διαφοροποιούνται από το παραδοσιακό μοντέλο διδακτικής. 

7. Οι έρευνες της ανασκόπησης δεν αναπτύσσουν την ιστορική σκέψη των μαθητών όπως 

υποδεικνύεται από τα εννοιολογικά πλαίσια που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος 

παρά μόνο εξετάζουν στις περισσότερες των περιπτώσεων μεμονωμένα κάποιες ιστορικές 

δεξιότητες. Η αξιοποίηση των πηγών είναι η ιστορική δεξιότητα που μελετάται 

συχνότερα. 

 

Περιορισμοί και Προτάσεις 

 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την εξέταση των εμπειρικών ερευνών που 

αφορούν την ενισχυμένη από τεχνολογία ιστορική εκπαίδευση. Η αναζήτηση για την επιλογή 
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των ερευνών πραγματοποιήθηκε σε 40 επιστημονικά περιοδικά εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Εργαλείο ανάλυσης των επιλεγμένων παρεμβάσεων αποτέλεσε το σύστημα κατηγοριοποίησης, 

το οποίο προέκυψε από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με τα στοιχεία 

που παρέχουν οι μελέτες της ανασκόπησης. Τα συμπεράσματα της έρευνας που βασίστηκαν στα 

αποτελέσματα τα οποία παρέχει η ανάλυση των ερευνών στις κατηγορίες του συστήματος 

ταξινόμησης υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς που αναφέρονται ακολούθως: 

1. Η περιοχή αναζήτησης ερευνών: η ανασκόπηση επικεντρώθηκε σε επιστημονικά 

περιοδικά εκπαιδευτικής τεχνολογίας χωρίς να ερευνώνται περιοδικά του επιστημονικού 

κλάδου της ιστορικής εκπαίδευσης. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

1. Αναζήτηση σχετικών ερευνών σε περισσότερα περιοδικά του επιστημονικού χώρου της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

2. Αναζήτηση σχετικών ερευνών σε επιστημονικά περιοδικά του επιστημονικού κλάδου της 

ιστορικής εκπαίδευσης. 
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