Στις µέρες µας…
µας…
Όταν η ιστορία γίνεται ψηφιακή

Web era

Data…
Data… data…
data… data…
data…
• Πληµµύρα από
οπτικά και ηχητικά
ίχνη

Από τον
Γουτεµβέργιο
στο διαδίκτυο

• Η θέση του ιστορικού
του µέλλοντος

Θα µιλήσουµε για…
για…

Χαρακτηριστικά ψηφιακής εποχής
Επιπτώσεις
Όγκος
Τέ λ

Ταχύτητα

Κοινωνία της
Πληροφορίας

Επιτάχυνση
διαδικασιών

ος

• Το τέλος της
ιστοριογραφίας;
ή για
• την αρχή της
«πραγµατικής» Ιστορίας;

Εγρήγορση

1

Ιστορική γραφή
• Το µοντέλο της ιστορικής
γραφής του περασµένου
αιώνα
Επιβεβληµένες οι
αλλαγές

Case study
• 11/9/2001
• London tube 7/7/2005
• Tsunami

Blogs
• Την ιστορία γράφουν οι παρέες

Η ιστορία γράφεται…
γράφεται…
26/12/2004
26/12/2004

Tsunami
Tsunami

7/7/2005
7/7/2005

London
LondonTube
Tube

Καθηµερινά
Καθηµερινά

Blogs
Blogs

Πολλοί ποµποί…
ποµποί…
Όλοι πλέον µπορούµε -χάρη στα
κινητά- να γίνουµε χρονικογράφοι
της.
Η σχέση ποµπού και δέκτη έχει
µεταβληθεί ριζικά.
Πρόκληση: Μία νέα σχέση µε το
ιστορικό γίγνεσθαι.

Η πληροφορία παντού…
παντού…
• Ψηφιοποίηση: Οι πηγές
αυτοµάτως γίνονται
προσιτές σε
αποµακρυσµένους
επισκέπτες τους.
• Τα bits ταξιδεύουν εύκολα…
β.λ. Περσέας
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∆υναµική πληροφορία
Από τη στιγµή που µία πηγή ψηφιοποιείται
τότε αυτοµάτως αλλάζει φυσιογνωµία.
Από στατική γίνεται δυναµική και
υπόκειται στην επικαιροποίηση των
δεδοµένων της.
Πρόβληµα 1ο : πιστοποίηση της
αυθεντικότητας µιας πηγής

Αποκλειστικότητα
• Η ρευστότητα των κειµένων – ο εφιάλτης
του ιστορικού
• Κλειδώµατα και ξεκλειδώµατα

• Πρόβληµα 2ο : Ιδιωτικές συλλογές
• Η Ιστορία ξαναγράφεται…

Αρχεία στο διαδίκτυο

• Με ολοένα αυξανόµενους ρυθµούς βάσεις
δεδοµένων και αρχεία µεταφέρονται
µαζικά στο διαδίκτυο

Αλλά…
Αλλά…

• Ποιος επιλέγει τι θα ψηφιοποιηθεί, τι θα
είναι διαθέσιµο σε όλους και τι στους
λίγους;
• Είναι εξασφαλισµένα τα ψηφιακά
αρχεία από κακόβουλες ενέργειες;
• Με τι κριτήρια γίνεται η ιεράρχηση των
αποτελεσµάτων µιας αναζήτησης στη
βάση δεδοµένων ενός αρχείου;

Αρχεία στο διαδίκτυο
• Η σκληρή ελληνική
πραγµατικότητα
• ΓΑΚ: Τα περιεχόµενα των ΓΑΚ θα είναι
διαθέσιµα στο διαδίκτυο µετά την
ολοκλήρωση του Συστήµατος
Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης
Αρχειακού Υλικού
• Υποστηρικτικό υλικό – ψαρεύοντας στο
διαδίκτυο

Το ελληνικό παράδοξο
∆ιαθέτουµε εντυπωσιακό
πολιτισµικό κεφάλαιο
αλλά συναντάµε δυσκολίες
στο ζήτηµα της
διαφύλαξής του στην
επερχόµενη κοινωνία της
γνώσης.
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Σε αναζήτηση σωτήρων
Αν τα αρχαία κείµενα
διασώθηκαν -έστω
αποσπασµατικά- χάρη
στους µοναχούς, η
νεότερη πολιτιστική
κληρονοµιά µας αναζητά
τους σωτήρες της.

∆ιδακτική
Οι µαθητές µπορούν να
- επιλέξουν πηγές µέσα από µία ποικιλία
µέσων µετάδοσης της πληροφορίας,
- να αναπαραστήσουν ιστορικά
γεγονότα,
-να αξιοποιήσουν βάσεις δεδοµένων, ώστε
να φθάσουν σε ασφαλή
συµπεράσµατα, τέλος
-να γνωρίσουν την ιστορική σκέψη.

Οπτικός προσανατολισµός
Οι µαθητές στην
εποχή µας είναι
«οπτικά
προσανατολισµένοι»

Νέες δεξιότητες
Οι µαθητές µελετούν το
παρελθόν µέσα από την
ανακάλυψη.
Ταυτόχρονα όµως απαιτούν
νέες κριτικές ικανότητες,
νέους τρόπους αξιολόγησης
των οπτικών τεκµηρίων

Τα κείµενα αλλάζουν…
αλλάζουν…
Οι ιστορικοί ήδη γράφουν νέα είδη
υπερκειµένων µε οπτικό και ηχητικό
περιεχόµενο.
Το έργο χάνει το αµετάβλητο στοιχείο
του, αποκτώντας νέες δυνατότητες
διαρκούς ενηµέρωσης.

Υπερκείµενα
• Ευνοείται η συνεργασία µεταξύ των
µαθητών
• Ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης.
• Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
ανάλυσης και ερµηνείας
υποστηρίζονται από την ιεραρχική
οργάνωση του υπερκειµένου.
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Τα γραπτά των εξετάσεων

Αποκαλύπτουν δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν στην
επεξεργασία των πηγών.

Ακόµη…
Ακόµη…
Η αξιοποίηση δραστηριοτήτων
παραγωγής κειµένων και
παρουσιάσεων ενισχύει τη
δηµιουργικότητα και φαντασία.

Επεξεργαστής κειµένου
• Με τις ευκολίες που παρέχει
παρακάµπτονται οι
περιορισµοί της γραφής και
διευκολύνεται ο
αναστοχασµός, η ανάλυση
και η κατανόηση.

Bricolage
Οι µαθητές αναπτύσσουν νέες
ικανότητες καθώς εντάσσουν
κοµµάτια πληροφορίας µε
δηµιουργικό τρόπο στις εργασίες
τους.

ΛογοκλοπήΛογοκλοπή- plagiarism
Να µην καταφεύγουν σε
µηχανική ανάγνωση είτε
αντιγραφή και επικόλληση
χωρίων.

H χρήση των βάσεων πληροφοριών

Στην αναζήτηση τάσεων, στη
διατύπωση ιστορικών υποθέσεων,
στη διερεύνηση θεωριών.
Οι δεξιότητες ταξινόµησης και
κατηγοριοποίησης καλλιεργούνται
κατά τη διαδικασία κατασκευής της
βάσης.
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Στα fora
• ∆ιατύπωση θέσεων και
δεξιοτήτων κατανόησης
• Ενθαρρύνονται και οι πλέον
συνεσταλµένοι µαθητές
• Οι διδάσκοντες εντοπίζουν
παρανοήσεις των µαθητών
τους

Οι προσοµοιώσεις
∆υναµικός χειρισµός ιστορικών εννοιών
Βαθύτερη κατανόηση

Η χρήση του ψηφιακού βίντεο
Τοπική ιστορία: διευκολύνεται η
συλλογή προφορικών µαρτυριών.
∆εξιότητες συνέντευξης

Εννοιολογικοί χάρτες
• Οι δοµικές έννοιες της
ιστορικής σκέψης µπορούν
να αναπαρασταθούν
δυναµικά.
• Οι εννοιολογικοί χάρτες
επιτρέπουν την εξερεύνηση
και κατανόηση σύνθετων
ιστορικών όρων

∆ιαδραστικοί πίνακες
• Ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο
συµπεριλαµβάνονται πολλές
διαφορετικές πηγές µέσων,
σχεδιαγράµµατα, βίντεο, ηχητικά
αρχεία.

Στην αρχή…
αρχή…
έχει διαπιστωθεί, ότι η
πρώτη αντίδραση των
εκπαιδευτικών κατά την
εισαγωγή µιας καινούργιας
τεχνολογίας στην τάξη, είναι
να χρησιµοποιηθεί για την
υποστήριξη των
παραδοσιακών µεθόδων
διδασκαλίας.
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Ο Μαθητής στο κέντρο

Έναν προτζέκτορα και σβέλτα…
σβέλτα…

Τι κάνει ο µαθητής ενόσω µαθαίνει;

Ας µη σκοτώνουµε κουνούπια µε
πυρηνικές βόµβες

Βρείτε τις διαφορές

TEXT

ιργ
ου
µ ι τα
∆η κότη

Η συµβουλή της ηµέρας

ή
τικ ία
ωσ οµ
Γν τον
αυ

TEXT

κή
ιτι
Κρ έ ψη
σκ

• Πολλοί εκπαιδευτικοί
αντικαθιστούν απλά το
επιδιασκόπιο από τον
βιντεοπροβολέα
επιµένοντας στη
δασκαλοκεντρική µέθοδο
µετάδοσης γνώσεων.

TEXT

∆ιδάσκοντας Ιστορία µε ΤΠΕ
Εργαστήρι για
Αµφισβήτηση (πληροφορίας και
εξουσίας)
αναζήτηση και ανακάλυψη,
επιλογή και αιτιολόγηση
και
συλλογική παραγωγή πνευµατικού
έργου

Λοιπόν…
Λοιπόν…

“Και εδώ βλέπετε τον Πύργο του Αιφελ .”
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Ας µην κρύβουµε άλλο…
άλλο…

Η επιλογή δική σας

Ο deus ex machina
µάλλον δε θα έρθει
Για ποιον χτυπά η
καµπάνα;

Ας µη µηρυκάζουµε δικαιολογίες…
δικαιολογίες…

αλλιώς…
αλλιώς…

Η εισήγηση θα είναι διαθέσιµη στο
δικτυακό τόπο:
τόπο:
∆ιαδίκτυο και ∆ιδασκαλία
www.netschoolbook.gr

Ευχές & κατάρες:
terracomputerata@gmail.com

Πλην φιλολόγων;
φιλολόγων;

Α…, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να µην προσέξω;
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως µ’ έκλεισαν από τον κόσµον έξω.
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