Τερέζας Γιακουµάτου
Μία διδακτική πρόταση ιστορίας µε χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
∆ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση Τεύχος Νοεµβρίου∆εκεµβρίου 2000

Η υπόθεση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα
φιλολογικά µαθήµατα απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980. H θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ αποτελεί κοινό τόπο
στη βιβλιογραφία και ένα από τα κύρια επιχειρήµατα για την ευρύτερη διδακτική
αξιοποίησή τους. Κατά πόσον όµως µπορούν οι υπολογιστές να µας βοηθήσουν στο
σχεδιασµό µιας διδασκαλίας που διαφέρει ποιοτικά από την παραδοσιακή µετωπική
διδασκαλία; Η ύπαρξη ενός εργαστηρίου υπολογιστών διευκολύνει την εισαγωγή σειράς
καινοτοµιών στη διδακτική πράξη. Μας παρέχεται ακόµη η δυνατότητα από την
οργάνωση της τάξης να αξιοποιήσουµε τη συνεργατική µάθηση σε µικρές οµάδες1. Ο
µαθητής διατηρεί την αυτονοµία του µέσα στην οµάδα καθώς όµως είναι υποχρεωµένος
να διαπραγµατευτεί τα συµπεράσµατά του µε την υπόλοιπη οµάδα, η µαθησιακή
διαδικασία δηµιουργικής δόµησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας
ολοκληρώνεται µέσα από µία συνεργατική διαδικασία µάθησης2.Προσπαθούµε να
κινηθούµε στο µοντέλο της ενεργητικής βιωµατικής µάθησης µε δύο τρόπους α)
δίνοντας προσωπικό νόηµα στην αναζήτηση της γνώσης και β) µε την παραγωγή ενός
κειµένου που θα είναι διαθέσιµο σε συµµαθητές τους , γεγονός που δηµιουργεί
αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Με µία σειρά πειραµατικών διδασκαλιών θέλησα
να διερευνήσω το θέµα της διδακτικής αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία
της ιστορίας. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν στο 2ο Λύκειο ∆ιαπολιτισµικής
εκπαίδευσης Ελληνικού σε δύο τµήµατα της Α΄τάξης Λυκείου κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 1998-99. Στην µία οµάδα, την πειραµατική, χρησιµοποιήθηκαν
υπολογιστές ενώ στην οµάδα ελέγχου ακολουθήθηκε ο παραδοσιακός τρόπος
διδασκαλίας.
Ακολουθεί η παρουσίαση της διδακτικής προσέγγισης µε υπολογιστές καθώς και µία
πρώτη απόπειρα συζήτησης των συµπερασµάτων. Οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας
αναζήτησαν και κατέγραψαν αρχαιολογικά ευρήµατα της Μυκηναϊκής περιόδου όπως
αυτά παρουσιάζονται σε διάφορους δικτυακούς τόπους. Στόχος τους ήταν η άντληση
πληροφοριών για τη σύνθεση ενός σύντοµου κειµένου , το οποίο θα χρησιµοποιούταν
για την ενηµέρωση ενός ξένου σχολείου που επισκεπτόταν την Ελλάδα.
Παιδαγωγική προσέγγιση
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Το θέµα που απασχόλησε την τάξη µας ήταν µία πλευρά της ζωής των Μυκηναίων και
συγκεκριµένα ο τρόπος που αντιµετώπιζαν το θάνατο. Από τη συγκεκριµένη οπτική που
Slavin R.E. Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know διαθέσιµο
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µας δίνεται µέσα από τα ευρήµατα ήµασταν σε θέση να ανασυνθέσουµε και άλλες
πλευρές της κοινωνικής τους ζωής. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή
µε τη δουλειά του αρχαιολόγου όπως και µε του ιστορικού της εποχής.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µετατοπίζεται σε ρόλο συντονιστή της µαθησιακής
διαδικασίας.3 Ο καθηγητής συνεργάζεται µε τους µαθητές είτε υποβοηθώντας την
αναζήτησή τους, είτε ανατροφοδοτώντας την µε νέα ερωτήµατα. Ο έλεγχος των
γνώσεων γίνεται έµµεσα και διακριτικά. Ο διάλογος µαθητή – καθηγητή αναπτύσσεται.
Η διδασκαλία µε το συγκεκριµένο τρόπο παρέχει στον καθηγητή -όπως και στους
µαθητές- τη δυνατότητα ανατροφοδότησης γιατί είναι σε θέση να δει τα αποτελέσµατα
της πορείας της διδασκαλίας του άµεσα και να επέµβει ρυθµιστικά βελτιώνοντάς την. Ο
πλούτος των πληροφοριών που προσφέρεται µέσα από τους δικτυακούς τόπους
αναδεικνύει τον υπολογιστή σε ένα ευκίνητο εργαλείο διερεύνησης και έκφρασης υπό
τον έλεγχο των µαθητών.
Ο εγγραµµατισµός στη σύγχρονη εποχή περιλαµβάνει και τις βασικές δεξιότητες χρήσης
της πληροφορίας. Με τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία επιτυγχάνονται και
κοινωνικοπολιτικοί στόχοι, ώστε να µην καταστεί η πληροφορία πλεονέκτηµα µιας
µικρής οµάδας τεχνοκρατών. Μπορεί οι τεχνοκράτες να είναι αυτοί που προήγαγαν
τεχνικά τον Η/Υ, αλλά µέσα από τη δηµιουργική χρήση των Η/Υ στα ανθρωπιστικά
µαθήµατα ανακαλύπτονται ολοένα και νέες εφαρµογές και αναδεικνύονται οι
πολλαπλές διαστάσεις του εργαλείου.
Το
µάθηµα στοχεύει στο να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν και να
αφοµοιώσουν βασικές έννοιες της επιστήµης της ιστορίας και αρχαιολογίας. Αναπτύσσει
τις διερευνητικές ικανότητες των µαθητών και τους βοηθάει να αναπτύξουν κατανόηση
για την ανθρώπινη συµπεριφορά απέναντι σε βασικά ερωτήµατα της ύπαρξης µέσα
από ένα διαχρονικό πλαίσιο. Αξιοποιούνται οι προηγούµενες γνώσεις των µαθητών και
οι προσλαµβάνουσες εµπειρίες τους από το περιβάλλον. Η διδακτική µας πρόταση είναι
επηρεασµένη από το ρεύµα του εποικοδοµητισµού (constructivism) σύµφωνα µε το
οποίο η οικοδόµηση της νέας γνώσης βασίζεται στην προϋπάρχουσα4.
Η διδακτική µέθοδος που
χρησιµοποιήσαµε βασίζεται στη θεωρία της
ανακαλυπτικής µάθησης του Bruner5. Η διερευνητική µέθοδος ως θεωρία µάθησης
είναι µια διαδικασία δραστηριοποίησης των µαθητών, που σκοπό έχει να τους υποδείξει
τον τρόπο αντιµετώπισης ρεαλιστικών προβληµάτων, αναπτύσσοντας τις δικές τους
ιδέες και δραστηριοποιώντας τη δική τους κρίση. Γνωρίζοντας τα στάδια της έρευνας,
οδηγούνται στην τελική φάση, δηλαδή την αντιµετώπιση παρόµοιων γεγονότων,
καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και όχι την παθητική αποµνηµόνευση .Ο
µαθητής προσπαθεί µόνος του να κατανοήσει και να αφοµοιώσει τα ουσιώδη στοιχεία
του θέµατος µας, όπως και τις θεµελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν την
προσέγγιση του θανάτου.
Η µέθοδος της διερεύνησης αποτελεί ένα µοντέλο διδασκαλίας σύµφωνα µε το οποίο
αποφεύγεται η αποµνηµόνευση και οι µαθητές προσεγγίζουν, ανασυνθέτουν και
3
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αξιολογούν τις ιστορικές γνώσεις. Η συγκεκριµένη µέθοδος επιδιώκει να καταστήσει το
µαθητή ικανό να αντιµετωπίζει αυτόνοµα κάθε προβληµατική κατάσταση
αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη και καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή του και
τις ικανότητές του για ενεργό συµµετοχή στη λήψη των δικών του αποφάσεων. Η
στρατηγική της διερεύνησης που ακολουθείται στο συγκεκριµένο σενάριο είναι
καθοδηγούµενη6 καθώς ο καθηγητής έχει διατυπώσει τα ερωτήµατα του θέµατος και
καθοδηγεί την πορεία της αναζήτησης. Οι µαθητές ξεκινούν από τη διατύπωση αρχικών
ερωτηµάτων, στη συνέχεια επεξεργάζονται το υλικό προσπαθώντας να επαληθεύσουν
τα συµπεράσµατά τους . Η πορεία της ανάλυσης ακολουθεί τα στάδια που αναφέρονται
στο σχήµα 1 (σελ.4). Η πορεία διερεύνησης διαφοροποιείται από τα στάδια που
αναγνωρίζει ο John Dewey 7. (Αναγνώριση προβλήµατος – ανάλυση προβλήµατος –
εισήγηση πιθανών λύσεων– έλεγχος των συνεπειών– αξιολόγηση των επιλεγµένων
λύσεων) και προσεγγίζει το µοντέλο που προτείνεται από τους White & Frederiksen.8
Για τη δραστηριοποίηση της κριτικής σκέψης του µαθητή πρωταρχικό ρόλο παίζει η
περιορισµένη µεσολάβηση του εκπαιδευτικού . Όταν όµως στην ερευνητική διαδικασία
ένα σηµείο έχει φθάσει σε αδιέξοδο ή σε ένα υψηλό επίπεδο απογοήτευσης τότε µόνο
προσφέρει βοήθεια. Φροντίζει πάντοτε να τους ενθαρρύνει προς την διαλεκτική
ανάπτυξη των ιδεών τους, οι οποίες εξετάζονται σύµφωνα µε τη λογική τους βαρύτητα.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθεί µε συνέπεια την πολιτική ν' απαντάει σε µία
ερώτηση µε άλλη ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές δε γίνονται παθητικοί
δέκτες, αλλά κρίνουν και αµφισβητούν, ενώ o εκπαιδευτικός καλλιεργεί τις ανώτερες
νοητικές ικανότητές τους, καταπολεµώντας την αποµνηµόνευση. Επίσης η ενθάρρυνση
µεταξύ των µαθητών, βοηθά στην ανταλλαγή και κριτική των απόψεων και κατ'
επέκταση στην κατάκτηση των γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγεται και η
έρευνα από κοινού µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών. Έτσι, όλοι οι µαθητές κάνουν
υποθέσεις και διατυπώνουν προτάσεις, χωρίς ενδοιασµό. Η αξία κάθε πρότασης
κρίνεται από τη λογική της βαρύτητα και την επιχειρηµατολογία. Στην συγκεκριµένη
περίπτωση τα αποτελέσµατα της έρευνας θα επαληθεύσουν ή όχι τις αρχικές υποθέσεις.
Στη διερευνητική µέθοδο η εργασία πρέπει να διεξάγεται σε δηµοκρατική ατµόσφαιρα,
µε διαλεκτικό τρόπο και ελευθερία σκέψης. Χαρακτηριστικά του κλίµατος είναι η
ελεύθερη έκφραση και εκδήλωση, όπως και η αυθόρµητη συµµετοχή. Η αυτενέργεια
του µαθητή παίζει σηµαντικό ρόλο, γιατί κυρίως στο επίπεδο της αντίληψης και της
µάθησης, η απόκτηση των γνώσεων προϋποθέτει τη δραστηριότητα του υποκειµένου.
Γι' αυτό δίνεται περισσότερη έµφαση στη διαδικασία µάθησης και λιγότερη στο
περιεχόµενο.
Η διερευνητική µέθοδος οδηγεί στην επίτευξη όχι µόνο γνωστικών, συναισθηµατικών
και ψυχοκινητικών στόχων αλλά και συµµετοχικών. Οι µαθητές µετέχοντας ενεργά σε
διάφορες δραστηριότητες µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν από κοινού τα προβλήµατα, να
ελέγχουν και να ελέγχονται. Επίσης, οι µαθητές αισθάνονται έντονα τη χαρά της
δηµιουργίας και η παρώθηση για µάθηση που καλλιεργείται είναι µεγάλης σηµασίας,
Eigler, G. “Εκπαίδεση εκπαιδευτών : αυτόνοµα οργανωµένη µάθηση µε τη βοήθεια νέων µέσων”, Παιδαγωγική
επιθεώρηση τ.19,1993,233
Καριώτογλου Π., Κοροµπίλη Κ.,Κουµαρά Π., “Εξακολουθούν να είναι επίκαιρες οι ανακαλυπτικές µάθοδοι
διδασκαλίας;” Σύγχρονη εκπαίδευση, τ.92, 1997, 53-54
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γιατί έτσι ο µαθητής προσπαθεί, ανακαλύπτει και τέλος µαθαίνει έχοντας εµπιστοσύνη
στον ίδιο του τον εαυτό.

Φύλλο δραστηριοτήτων µαθητών
Τίτλος Μαθήµατος

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ; -

Στόχοι: ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ: Να συλλέξετε τα κτερίσµατα στο τετράδιο
σας και να τα κατατάξετε σε είδη ανάλογα µε τη χρήση τους . Θα συζητήσετε µε βάση
τα ευρήµατά σας για τις ερωτήσεις που ακολουθούν.
ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ : Θα επισκεφθείτε τους ακόλουθους δικτυακούς
τόπους µε σκοπό να συλλέξετε στοιχεία για το κείµενο που θα µοιράσουµε στους
φιλοξενούµενους συµµαθητές σας.
Θα επισκεφθείτε τα ακόλουθα Web sites:
ΟΜΑ∆Α 1:
Συλλογή προϊστορικών ευρηµάτων Εθνικού αρχαιολογικού µουσείου
Εθνικό Αρχαιολογικό µουσείο
Mycenaean civilization
http://www.cis.vt.edu/ClassicalStudies/Mycenaeans.html
ΟΜΑ∆Α 2:
The Perseus project
Γενικά στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισµού
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/siteindex?lookup=Mycenae
Thomas Martin History Overview
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=trm+ov+2.7
Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?arch=PS0222&type=plan
Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε άρθρα στο διαδίκτυο:
URL1: http://encarta.msn.com/find/
Title1: Mycenaeans
ΟΛΟΙ: Να συντάξετε ένα ενηµερωτικό για το θέµα κείµενο το οποίο θα µοιρασθεί και
στους φιλοξενούµενους µαθητές. Το κείµενο θα είναι ευσύνοπτο και θα προτάσσει τα
σηµεία άξια προσοχής µε τονισµένη γραµµατοσειρά. Το κείµενο θα απαντά στα
ακόλουθα ερωτήµατα.

Ερωτήσεις
Ήταν οικογενειακοί οι τάφοι; Γιατί πιστεύετε ότι συνηθίζεται ακόµη και σήµερα ο
οικογενειακός τάφος;
Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος ευρηµάτων στους τάφους; Τι
συµπέρασµα συνάγετε;
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Πυραµίδες

Taj Mahal

Τι δείχνει η µνηµειακότητα των θολωτών τάφων; Υπάρχουν σήµερα ανάλογα
δείγµατα µνηµειακότητας ; Ποιες αντιλήψεις διαφαίνονται πίσω από την
προσπάθεια του ανθρώπου να δηµιουργήσει κάτι το µνηµειώδες;
Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν σκεύη καθηµερινής χρήσης; Τι ρόλο µπορεί να έπαιζαν
οι ζυγοί και οι ταφικές µάσκες που βρίσκονται στους τάφους;
Τι πληροφορίες µπορούµε να συλλέξουµε για τη κοινωνική συγκρότηση α)από τα
ταφικά ευρήµατα β) από τη διαφοροποίηση της θέσης και των τύπων των τάφων;

Οι µαθητές αναλαµβάνουν να ξεναγήσουν µία τάξη φιλοξενούµενων µαθητών από ξένη
χώρα που κάνουν εκπαιδευτική επίσκεψη στη χώρα µας. Η τάξη µας έχει αναλάβει να
καλύψει το συγκεκριµένο θέµα και θα πρέπει να προετοιµάσει ένα σύντοµο
ενηµερωτικό για το θέµα κείµενο.
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Οι µαθητές µας έχουν τη δυνατότητα υποδυόµενοι το ξεναγό να γνωρίσουν µία πλευρά
του Μυκηναϊκού πολιτισµού όπως και να συνδέσουν το θέµα µε τα σύγχρονα έθιµα
κάνοντας µία διαχρονική και πολυπολιτισµική προσέγγιση.
Ώρες που διατέθηκαν 2
Στόχοι
Οι στόχοι αφορούν:
1. την αφοµοίωση της ύλης του βιβλίου που αφορά τα ταφικά έθιµα αλλά και
τον εµπλουτισµό µε ακριβές περιεχόµενο.
2. την καλλιέργεια της ιστορικής µεθόδου µε τη χρήση των αρχαιολογικών
ευρηµάτων.
Συγκεκριµένα σε αυτό το µάθηµα επιδιώκεται οι µαθητές:
1. Να γνωρίσουν τα ταφικά έθιµα των Μυκηναίων.
2. Να εξοικειωθούν στην παρατήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων .
3. Να µάθουν να αντλούν πληροφορίες από την παρατήρηση των αρχαιολογικών
ευρηµάτων
4. Να µάθουν να
συσχετίζουν τις πληροφορίες που τους παρέχουν τα
αρχαιολογικά ευρήµατα.
5. Να µάθουν να προσεγγίζουν την ιστορία ως ανακατασκευή του παρελθόντος που
βασίζεται σε υλικές πηγές στην περίπτωσή µας µε τη µελέτη των αρχαιολογικών
ευρηµάτων.
6. Να γνωρίσουν ότι υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες βάσει των οποίων
προσεγγίζονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα από τους αρχαιολόγους.
7. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να διατυπώνουν ερωτήµατα που τους βοηθούν
στην προσέγγιση του στόχου τους.
8. Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της διερεύνησης και τα στάδιά της όπως
περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο της µεθόδου.
9. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες που προέρχονται
από το διαδίκτυο ως προς τη χρησιµότητά τους για τη σύνθεση της εργασίας
τους.
10.Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη καταπολεµώντας παράλληλα την
αποµνηµόνευση γνώσεων.

Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε:
•
•

Microsoft word
Internet explorer (Οι διευθύνσεις δόθηκαν στους µαθητές µε τη µορφή δεσµών
στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσβασή τους
στο διαδίκτυο)

Ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης
Α. προβληµατισµός σχετικά µε το ερευνητικό ερώτηµα :
6
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Comment: Click the checkbox
next to each title needed to do your
lesson

Ο καθηγητής συζητά µε τους µαθητές του
 για τις συνήθειες των ανθρώπων που περιβάλλουν το θάνατο.
 το θέµα της ενασχόλησης των αρχαιολόγων µε τους τάφους.
 Το είδος των πληροφοριών που αντλούν από τα ευρήµατα.
 Τα προσωπικά αντικείµενα που συνοδεύουν το νεκρό, πως αυτά µας πληροφορούν
για τη κοινωνική θέση του.
Στη συνέχεια προσδιορίζει µαζί µε τους µαθητές
 το είδος των αντικειµένων που θα αναζητήσουν
και που θα τους δώσουν
πληροφορίες για τα µυκηναϊκά ταφικά έθιµα . Επισηµαίνεται ότι οι πληροφορίες
µπορεί να είναι άµεσες, να προέρχονται δηλαδή από αντικείµενα που συνόδευαν
τους νεκρούς, ταφικές µάσκες, διακοσµηµένα ενδύµατα, αγγεία οικιακού τύπου,
όπλα, κοσµήµατα, ζυγοί, λύχνοι ή έµµεσες αρχιτεκτονική τάφων, θέση των
τάφων, διακοσµήσεις αντικειµένων (π.χ. σκηνή αρµατοδροµίας στις ταφικές στήλες
από περίβολο Μυκηνών9).
 Επισηµαίνεται ότι η φροντίδα για τους νεκρούς είναι χαρακτηριστικό πολιτισµού που
συνδέεται µε τη θρησκευτικότητα του ανθρώπου, την ύπαρξη µεταθανάτιας ζωής
και έχει συγκεκριµένη λειτουργία για τους επιζώντες. Εποµένως µία µελέτη των
ταφικών εθίµων µε αναφορές σε διάφορους πολιτισµούς µας οδηγεί σε µία
βαθύτερη κατανόηση των αντιλήψεων του ανθρώπου για την ύπαρξη και γενικά για
την ανθρώπινη φύση.10 Μία σύντοµη συγκριτική αναφορά στα ταφικά έθιµα των
λαών στη διάρκεια των αιώνων θα καταδείξει τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές της
προσέγγισης. Αναφορές µπορούν να γίνουν στα έθιµα των Αιγυπτίων, Βίκιγκς,
Ινδιάνων, Ινδουιστών. Ερχόµενοι στη σύγχρονη εποχή µε τον τεχνοκρατικό
πολιτισµό που υπαινίσσεται την παντοδυναµία του ανθρώπου επισηµαίνουµε το
γιατί το θέµα αντιµετωπίζεται ως ανεπιθύµητο (ανασκευή της παντοδυναµίας).
 Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων ο καθηγητής
φροντίζει να τροφοδοτεί τη διαδικασία αναζήτησης µε ερωτήµατα. Π.χ. Μήπως
µαρτυρούνται και άλλοι τύποι ταφής –αποτέφρωση την ίδια εποχή; Τι µπορεί να
σηµαίνει η διαφοροποίηση; Η συνήθεια του γεύµατος µετά την κηδεία που
συνεχίζεται στις µέρες µας τι σηµαίνει;
Β. Οργάνωση της τάξης
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3 ατόµων (κατά προτίµηση). Τους δίνεται το
φύλλο εργασίας και οι απαραίτητες διευκρινίσεις.
 Οι µαθητές που είναι περισσότερο εξοικειωµένοι στη χρήση του διαδικτύου
αναλαµβάνουν να βοηθήσουν τους συµµαθητές τους να χρησιµοποιήσουν τις
διευθύνσεις του φύλλου εργασίας για την άντληση πληροφοριών.
 Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα
ευρήµατα της οµάδας του. Οι µαθητές διαπραγµατεύονται τη σύνταξη του κειµένου
αρχικά στην τάξη αλλά αναλαµβάνουν να συνεχίσουν την εργασία στο σπίτι.
Εδώ ο διδάσκων µπορεί να παρέµβει δίνοντας κατευθυντήριες για την ερευνητική
πορεία που θα ακολουθήσουν οι µαθητές , ώστε να ασκηθούν παράλληλα και στην
9

Vermeulle E. Ελλάς εποχή του χαλκού, Εκδόσεις Καρδαµίτσα,1983 σ.321
π.Φιλόθεος Φάρος Το πένθος, Ακρίτας,1981
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ερευνητική µέθοδο. Ειδικότερα θα πρέπει να συµβουλεύσει τους µαθητές να
επανέρχονται διαρκώς µε νέα ερωτήµατα, να µη διστάζουν να σταµατούν για να
διαλογιστούν πάνω σε ένα ζήτηµα, να ερευνούν διαρκώς για τις σχέσεις µεταξύ των
στοιχείων. Στόχος µας παραµένει η εξαγωγή συµπερασµάτων από διασκορπισµένα
στοιχεία και όχι η απλή παράθεση δεδοµένων που ιδιαίτερα στο διαδίκτυο είναι
«ατάκτως ερριµµένα». Η έρευνα πρέπει να κάνει ένα βήµα παραπέρα συµπληρώνοντας
τα ελλιπή στοιχεία , τα άγνωστα στοιχεία. Η παλαιά µέθοδος έρευνας ήταν απλά
προσθετική. Ο µαθητής δεν χρειαζόταν να αναθεωρήσει τις γνώσεις του ενώ η
αναζήτηση που προτείνεται από το σενάριο απαιτεί διαρκή αναθεώρηση των γνώσεων,
αντιλήψεων των µαθητών ώστε να φθάσουν στη σύνθεση µε ανανεωµένο νόηµα.
Η έρευνα σπανίως ακολουθεί µία γραµµική πορεία. Είναι πολύ πιθανό οι µαθητές µας
να κάνουν κύκλους πριν καταλήξουν. Η πρώτη προσπάθεια σύνθεσης θα πυροδοτήσει
νέα ερωτήµατα και αναζητήσεις.
Καθώς οι µαθητές συλλέγουν τα ευρήµατα τους µας παρέχεται η δυνατότητα να
προσεγγίσουµε τους διδακτικούς στόχους της ανάλυσης και σύνθεσης κατά B.Bloom.11
Το διαδίκτυο µετατοπίζει το βάρος στην ποιότητα της πληροφορίας και στον τρόπο
οργάνωσής της ώστε αυτή να αναλύεται ευκολότερα. Μόλις οι µαθητές ολοκληρώσουν
την αναζήτησή τους , συλλέγουν τα ευρήµατα στο τετράδιο και αρχίζουν την
κατηγοριοποίηση προχωρώντας στην ανάλυση των συµπερασµάτων τους ώστε να
εµβαθύνουν στην κατανόηση. Είναι πιθανόν επίσης να χρειαστεί να επανέλθουν στην
αναζήτηση για να συµπληρώσουν τα δεδοµένα που τους λείπουν ακολουθώντας την
πορεία της έρευνας που µπορεί να περιγραφεί από τα στάδια του σχήµατος 1:
ερώτηση , σχεδιασµός, συλλογή υλικού, κατάταξη, επιλογή, σύνθεση, αξιολόγηση,
ερώτηση , σχεδιασµός, συλλογή υλικού, κατάταξη, επιλογή, σύνθεση, αξιολόγηση ,
τελική εργασία.
Ιδιαίτερα στη χρήση του διαδικτύου δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το πρόβληµα της
συσσωρευµένης πληροφορίας που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Θα πρέπει να
διδαχθεί και ο τρόπος αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά και µε λογικούς τελεστές πριν
επιχειρηθεί η ελεύθερη αναζήτηση , για αυτό και αυτή είναι προαιρετική στο σενάριο
είτε περιορίζεται στην εγκυκλοπαίδεια. Η ελεύθερη αναζήτηση περισσότερο θα ταίριαζε
σε µία συνθετική εργασία γιατί στα πλαίσια µιας διδακτικής ώρας δεν είναι δυνατό να
ολοκληρωθεί.
Θα πρέπει να καθοδηγήσουµε τους µαθητές µας πως να διακρίνουν το είδος της
πληροφορίας που χρειάζονται. Στην περίπτωση της ελεύθερης αναζήτησης ο µαθητής
θα πρέπει να καταγράφει την ακριβή διεύθυνση του διαδικτύου, τον τίτλο της σελίδας
και µία σύντοµη περίληψη. Ο µαθητής επιλέγει βάσει κριτηρίων τις πληροφορίες που
θα κρατήσει, διακρίνει κατηγορίες, αποµονώνει τις άχρηστες πληροφορίες. Οι
ερωτήσεις που πρέπει να επανέρχονται είναι: αν οι πληροφορίες αξίζουν την προσοχή
µας , αν µας διαφωτίζουν για το θέµα, αν είναι αξιόπιστες, πως µπορούν να
συνοψισθούν.
Είναι πιθανόν, επειδή οι µαθητές µας είναι συνηθισµένοι σε άλλους τρόπους
αναζήτησης, να παρουσιάσουν συµπτώµατα εκνευρισµού, καθώς αναζητούν το
B.S. Bloom –D.R. Krathwohl Ταξινοµία διδακτικών στόχων –Α΄τόµος , Γνωστικός τοµέας, Εκδ.Κώδικας,
Θεσσαλονίκη 1986.
11
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πληροφοριακό αντίστοιχο του fast food. Θα πρέπει να αναµένονται ερωτήσεις του
τύπου «τι ακριβώς ψάχνουµε εδώ;» Μεγάλο µέρος της έρευνας που γίνεται στο
σχολείο αφορά έναν απλό µηρυκασµό των ίδιων γνώσεων. Όµως αυτό δεν προκαλεί τη
σκέψη των µαθητών. Το µόνο θέλγητρο που διαθέτει είναι η ευκολία. Όταν λοιπόν
διακρίνουµε τέτοια συµπτώµατα θα πρέπει να κάνουµε έκκληση στη διάθεση των
µαθητών για περιπέτεια και εξερεύνηση, προκαλώντας κατάλληλα ερωτήµατα.
Καθώς η έρευνα προχωρά µε τη συλλογή πληροφοριών και ο βασικός σκελετός της
απάντησης αρχίζει να σχηµατίζεται, θα πρέπει να κατευθύνουµε τους µαθητές στην
αναθεώρηση και επαναδιαπραγµάτευση των στόχων τους. Π.χ. η εµφάνιση κάποιων
κατηγοριών κτερισµάτων µας φέρνει στη σκέψη και άλλα είδη που λείπουν από τα
ευρήµατα και η έλλειψή τους συνιστά ερώτηµα. Ο συσχετισµός των ευρηµάτων µε το
φύλο γεννά ενδιαφέροντα ερωτήµατα (π.χ. εγχειρίδια συσχετίζονται µε γυναικείους
σκελετούς).

Η διατήρηση του στόχου µας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιτυχία µας αλλιώς
κινδυνεύουµε να χαθούµε στον πακτωλό της πληροφορίας. Και εδώ ερωτήσεις
αξιολόγησης πρέπει να είναι πάντοτε στο νου µας. Πως προχωράµε; Μας εξυπηρετεί το
σχέδιο έρευνας; Μήπως χρειάζεται να αλλάξουµε στρατηγική; Να θέσουµε άλλα
ερωτήµατα; Να ερευνήσουµε διαφορετικές πηγές;
Η τελική παρουσίαση που τους ζητείται µπορεί να πάρει τη µορφή είτε κειµένου , είτε
σελίδας του www, είτε παρουσίασης µε διαφάνειες. Το κείµενο θα πρέπει να είναι
9
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διαφωτιστικό και πειστικό. Η έκτασή του συναρτάται µε την επάρκεια κάλυψης του
θέµατος.
Σύγκριση µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας.
Η θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ διαπιστώθηκε και στο σχολείο µας. Όλη
τη διάρκεια του έτους δεχόµουν πιέσεις να κάνουµε και άλλο µάθηµα µε χρήση
διαδικτύου από την πειραµατική οµάδα ενώ η οµάδα ελέγχου διατύπωσε πολλές φορές
τη δυσαρέσκειά της γιατί δεν έγινε µάθηµα µε υπολογιστές και σε αυτούς.
Επειδή στη συγκεκριµένη πειραµατική διδασκαλία εισάγονται µία σειρά καινοτοµιών
απαιτήθηκε κάποιος χρόνος προσαρµογής. Στην παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία ο
καθηγητής είναι ο φορέας της γνώσης. Στη διδακτική µας πρόταση οι µαθητές
δουλεύουν συλλογικά και καλλιεργούν τη συνεργατική µάθηση. Ο καθηγητής είναι
ανάγκη να αναπτύξει δεξιότητες
οργάνωσης των οµάδων και αξιοποίησης του
δυναµικού της οµάδας που αναπτύσσεται καθώς δηµιουργούνται πολλές φορές
δεδοµένα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. Παραµένει ερώτηµα αν θα πρέπει να
παρέµβει ο καθηγητής στη δηµιουργία των οµάδων ή θα αφήσει την επιλογή
συνεργατών στους µαθητές.
Ακόµα και εάν εξαντλήσει τη µαιευτική µέθοδο σε ένα µάθηµα ιστορίας που έχει να
κάνει µε αρχαιολογικά ευρήµατα χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του πολλές
φωτογραφίες. Στο µάθηµά µας οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα εποπτικού
υλικού. Κάθε οµάδα µπορεί να µάθει διαφορετικά πράγµατα και το µαθησιακό
αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από τις επιλογές τους.
Έχουµε την ευκαιρία να προσεγγίσουµε τη διαδικασία σκέψης των µαθητών µας και να
τους διευκολύνουµε στην αναζήτηση γνώσης και εξαγωγή συµπερασµάτων. Το µάθηµα
αφορά όχι µόνο το Μυκηναϊκό πολιτισµό αλλά και τη διαδικασία έρευνας που
ακολουθούν οι επιστήµονες για να φθάσουν σε µία στοιχειοθετηµένη εικασία. Η
ικανότητα επιλογής και ιεράρχησης των πηγών πληροφόρησης, ο σχηµατισµός και η
υποστήριξη απόψεων βάσει επιλεγµένων πηγών είναι τα απαραίτητα εφόδια για τον
αυριανό πολίτη.
Τα ενδεχόµενα λάθη των µαθητών µας είναι αξιοποιήσιµα καθώς µπορούν να
διευρύνουν την έρευνά µας.
Η τάξη κινητοποιήθηκε καθώς υπήρξαν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Υπήρχε
κίνητρο απόκτησης της γνώσης. Στην παραδοσιακή τάξη η αφόρµηση γίνεται σε
µεγάλο βαθµό τεχνητά.
Προέκυψαν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των παιδιών ως προς τη χρήση
αρκετών ευρηµάτων. Τι ρόλο µπορεί να έπαιζαν οι ταφικές µάσκες; Γιατί κτερίζονται οι
τάφοι; Γιατί φέρουν όπλα ακόµα και οι γυναίκες; Πίστευαν στη µετεµψύχωση;
Ερωτήµατα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία έρευνας.
Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει εντελώς στην τάξη των υπολογιστών. Εδώ καλείται να
συµβουλέψει ,να συνεργαστεί ,να καθοδηγήσει να εστιάσει. Πολλές φορές βρέθηκα να
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ανατρέπω την πορεία συλλογισµού µιας οµάδας χωρίς να είµαι σίγουρη για το
αποτέλεσµα. Ήµασταν όλοι µία οµάδα που µαθαίναµε.

Τρεις µήνες µετά τη διδασκαλία του µαθήµατος επανήλθα µε ερωτήσεις για τον
Μυκηναϊκό πολιτισµό. Πολύ λίγες πληροφορίες είχαν συγκρατηθεί από την
«παραδοσιακή» τάξη σε σχέση µε την άλλη. Η πειραµατική οµάδα έδειξε σαφώς
µεγαλύτερο βαθµό αφοµοίωσης των γνώσεων που είχαν αποκτηθεί. Μπορούσαν να
διακρίνουν το χαρακτήρα του Μυκηναϊκού πολιτισµού από αυτόν του Μινωικού. Είχαν
καλύτερη εποπτεία του χώρου που επεκτάθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισµός όπως και του
χρονικού εύρους του. Η πειραµατική οµάδα είχε κατασκευάσει ένα χρονολογικό πίνακα
προς χρήση των επισκεπτών µας. ∆εν είχα σχεδιάσει να σταθµίσω την έρευνά µου µε
ένα ερωτηµατολόγιο. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο τµήµατα εντοπίζεται στην
κινητοποίησή τους. Για την τάξη ελέγχου ήταν άλλο ένα µάθηµα ενώ για την
πειραµατική οµάδα ένα µάθηµα που διέφερε.
Στην περίπτωσή µας ο υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε για δραστηριότητα µε κάποιο
προσωπικό νόηµα και όχι για ακολουθία οδηγιών, συνάθροιση ή παρατήρηση
πληροφορίας, απάντηση σε ερωτήσεις ή απλή θέαση πραγµάτων που συµβαίνουν,
όπως συµβαίνει σε αρκετά λογισµικά που έχουν αυτοανακηρυχθεί εκπαιδευτικά.
Ένα πρόβληµα που είναι πιθανό να αντιµετωπίσει ένας καθηγητής που χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο είναι η συνεχής ανανέωσή του. Πολλές διευθύνσεις που είχα βρει δεν
λειτουργούσαν τη συγκεκριµένη ώρα, είτε είχαν πολύ αργή ανταπόκριση µε
αποτέλεσµα να µην είναι αξιοποιήσιµες.

Συνοψίζοντας έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής:
1. Με το συγκεκριµένο σενάριο επιχειρούµε να δώσουµε απάντηση σε ένα
περίπλοκο ερώτηµα διαφωτίζοντας το κοινό µας (επισκέπτες µαθητές). Το
ερώτηµα είναι αυθεντικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών.
2. Το κείµενο είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας. ∆ιδάσκουµε παράλληλα
και γλώσσα και µάλιστα έχουµε την ευκαιρία να επέµβουµε στη διαδικασία
συγγραφής του κειµένου.
3. Οι απαντήσεις των µαθητών είναι αποτέλεσµα εµπεριστατωµένης έρευνας. Με
αυτόν τον τρόπο οι µαθητές µετατρέπονται σε παραγωγούς γνώσης από απλοί
καταναλωτές που ήταν.
4. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για την έρευνα είναι οργανωµένα και στη
διάθεση του καθενός.
5. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία για να
παρουσιάσουν αποτελεσµατικότερα τα ευρήµατά τους. Μία οµάδα επέλεξε να
χρησιµοποιήσει ένα πρόγραµµα παρουσιάσεων (powerpoint) για να ετοιµάσει
διαφάνειες στους επισκέπτες µας.
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6. Η τελική τους εργασία είναι φανερό αποτέλεσµα της λογικής επεξεργασίας
στοιχείων.
7. Η αξιολόγηση διευκολύνεται από το γεγονός της ύπαρξης ξεκάθαρων στόχων. Ο
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να παρέµβει διορθωτικά κατά τη διάρκεια της
δηµιουργίας της παρουσίασης και δεν περιµένει το τελικό κείµενο. Αξιολόγηση
γίνεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας των µαθητών .

Βιβλιογραφία για τους διδάσκοντες
Τσούντα Χ. Μυκήναι, Εστία,1893 σ.96-157
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1971,τ.Α΄σ.247-252
Μυλωνάς Γ. Πολύχρυσοι Μυκήναι, Εκδοτική Αθηνών, 1983, σ.161-180, 204-206.
Vermeule E. Ελλάς εποχή του χαλκού, Καρδαµίτσας, 1983, σ.89-115, 321-325.
Hood S. The arts in prehistoric Greece, Penguin Books, 1978, σ. 175-186.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως µέσα από το κείµενο που παράγει η τάξη. Ο καθηγητής
έχει επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσει τη συµβολή των µαθητών στην εκπαιδευτική
διαδικασία κατά τη διάρκεια της αναζήτησης όπως και να παρέµβει ενισχυτικά.
Η παρακάτω φόρµα προτείνεται για τη διευκόλυνση του διδάσκοντα στην αξιολόγηση:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ
Ο µαθητής βαθµολογείται µε:
1 αν εξαρτάται από το διδάσκοντα για να διατυπώσει ερωτήµατα και συµπεράσµατα.
3 αν διατυπώνει ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα αλλά µε τη βοήθεια του καθηγητή
αυτές µπορούν να επαναδιατυπωθούν ώστε να προσεγγίσουν ένα κύριο ζήτηµα.
5 αν ανακαλύπτει µόνος του µία άποψη, ένα πρόβληµα που χρειάζεται επίλυση µετά
την πρωταρχική έρευνα.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
1 αν περιπλανιέται από πηγή σε πηγή χωρίς να εµβαθύνει ποια µπορεί να τον βοηθήσει
περισσότερο.
3 αν επιλέγει τις πηγές του αλλά µε περιορισµένη επιτυχία.
5 αν επιλέγει τις καλύτερες πηγές χωρίς εξωτερική βοήθεια.
ΣΥΛΛΟΓΗ
1 αν δεν µπορεί να αποµονώσει τα σηµαντικότερα σηµεία.
3 αν συλλέγει πληροφορίες τις οποίες κατηγοριοποιεί σε κάποιο βαθµό.
5 αν συλλέγει και οργανώνει τα σηµαντικότερα σηµεία.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 αν αφήνει τις πληροφορίες αταξινόµητες
3 αν επιτυγχάνει µία µερική οργάνωση των πληροφοριών
5 αν δηµιουργεί ένα σκελετό ο οποίος συντελεί στη βαθύτερη κατανόηση.
ΣΥΝΘΕΣΗ
1 αν επαναδιατυπώνει τις απόψεις και λύσεις των συµµαθητών του.
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3 αν οργανώνει εκ νέου και συνδυάζει τις στρατηγικές των άλλων.
5 αν καταλήγει σε δική του λύση στο πρόβληµα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1 αν φθάνει σε βεβιασµένα συµπεράσµατα
3 αν ερευνά για πληροφορίες που λείπουν
5 αν ελέγχει τις αποφάσεις για να δει αν στηρίζονται επαρκώς από τα δεδοµένα
ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
2 αν χρησιµοποιεί τη δουλειά, τις σκέψεις των άλλων
6 αν δηµιουργεί ένα προϊόν µε κάποια εµβάθυνση στο αρχικό ζήτηµα
10 αν δηµιουργεί και παρουσιάζει µία πρωτότυπη εργασία η οποία και αντιµετωπίζει µε
επιτυχία το αρχικό πρόβληµα. Σύνολο 40 /2=20
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